"صدارة" تطلق تقريرها السنوي لالستدامة لعام 9102م خالل ندوتها الثانية
ً
لالستدامة التي عقدت افتراضيا للموظفين
ً
الجبيل ،السعودية 82 ،يوليو 8282م – أطلقت شركة صدارة للكيميائيات (صدارة) مؤخرا تقريرها
ً
السنوي لالستدامة لعام 8202م خالل ندوتها الثانية لالستدامة التي عقدت افتراضيا للموظفين .وكانت
صدارة قد نشرت تقريرها األول لالستدامة العام المنصرم كأول مشروع مشترك تابع لشركة أرامكو
ً
السعودية يقدم هذا التقرير وفقا لمعايير المبادرة العالمية للتقارير "."GRI
عقدت الندوة االفتراضية ،التي جرى تنظيمها من قبل فريق صدارة لالستدامة ،تحت رعاية الدكتور
عبدالله األحمري ،نائب الرئيس لشؤون األعمال والخدمات ورئيس لجنة االستدامة بالشركة ،والذي قدم
للحضور نبذة عن جهود وأهداف االستدامة في صدارة ،واإلنجازات التي تم تحقيقها في عام 8202م
وحتى تاريخه.
وقد اختتم الدكتور األحمري فعاليات الندوة بإعالنه إصدار شركة صدارة تقريرها السنوي لالستدامة لعام
8202م .وقد حضر الندوة المئات من الموظفين ،األمر الذي يؤكد حرص موظفي صدارة على معرفة
استراتيجيات الشركة لالستدامة متى ما أتيحت الفرصة لذلك.
وأشار الدكتور عبدالله األحمري إلى أنه قد تم تشكيل لجنة صدارة لالستدامة لوضع خارطة طريق
ً
طموحة الستراتيجية صدارة لالستدامة ،وأردف قائال" :سينصب تركيز اللجنة على تلبية تطلعات شركائنا
فيما يتعلق بتحديد أولويات الموارد واألنشطة بشكل أفضل .وصدارة ،كشركة جديدة وواعدة ،تدرك أهمية
هذا النهج وما يتطلبه من سرعة االستجابة والتعاطي مع المتغيرات من حولنا .يستعرض التقرير السنوي
لالستدامة جهود الشركة ،وما حققته من إنجازات في مسيرة سعيها الحثيث لتحقيق النمو المستقبلي
المستدام".
وأوضح الدكتور األحمري" :بأن استراتيجية صدارة لالستدامة تبني التزامنا ،وتضع األساس التخاذ القرار،
وتمكن من تخطيط وإدارة المشاري ع وقياسها بشكل أفضل ،فهي بمثابة خارطة الطريق لتعزيز القيمة،
ً
وزيادة األرباح بطريقة مستدامة وفقا لألخالقيات المهنية ،مع مراعاة جودة ودقة عملية صنع القرارات
وتحسينها في إطار رؤية واضحة متوسطة إلى طويلة األمد".
وب هذه المناسبة ،أشاد الدكتور فيصل الفقير ،الرئيس التنفيذي لشركة صدارة ،بالجهود المبذولة من
جميع فرق العمل ،وقال" :يعرض تقرير صدارة السنوي لالستدامة جهود الشركة في مجال االستدامة
والتحديات ذات الصلة بأداء االستدامة ،كما يعكس التقرير التزامنا ببناء مستقبل مستدام للشركة ،ورصد
النواحي التي تتطلب التحسين ومواجهة التحديات أينما ظهرت".
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وأضاف الفقير" :لدينا اعتقاد راسخ في صدارة بأن االلتزام بإطار عمل قائم على التمسك باالستدامة
سيمكننا من معالجة أي مشكلة قد تواجهنا في هذا المجال ،ويمنحنا القدرة على تبني الحلول المبتكرة
للتعامل معها .ستبقى استراتيجيتنا قائمة على ثالثة أسس رئيسية :استراتيجية شركة صدارة ،ورؤية
المملكة  ،8202وأهداف األمم المتحدة للتنمية المستدامة .لن تتوقف مسيرة الشركة نحو االستدامة،
وسيزداد مدى التزامنا بها ،السيما وأن صدارة قد قامت في عام 8202م بتشكيل لجنة صدارة لالستدامة،
التي تتم متابعة أعمالها من قبل اإلدارة التنفيذية للشركة".
يمكن االطالع على تقرير صدارة لالستدامة لعام 8202م من خالل الموقع اإللكتروني للشركة ،وترحب
لجنة االستدامة بأي آراء أو مقترحات من شأنها المساهمة في تحسين اإلصدارت المستقبلية للتقرير.
للمزيد ،نأمل االطالع على هذا التقرير بالضغط على الرابط

####
نبذة عن شركة صدارة:
ً
ً
شركة صدارة للكيميائيات "صدارة" تمثل مشروعا مشتركا تم تطويره من قبل شركة الزيت العربية السعودية "أرامكو
السعودية" وشركة "داو كيميكال كومباني" ،إلقامة أكبر مجمع صناعي على مستوى العالم تم بناؤه في مرحلة واحدة ،في
مدينة الجبيل الصناعية الثانية في المنطقة الشرقية من المملكة العربية السعودية ،باستثمار يبلغ مليارات الدوالرات.
ويتكون هذا المجمع من  82وحدة تصنيعية ذات مستوى عالمي ،وله السبق بمنطقة الشرق األوسط في استخدام السوائل
النفطية مثل النافثا كلقيم خام .وسيكون بمقدور صدارة ،من خالل استخدامها ألحدث تقنيات تكسير السوائل النفطية
ً
ً
سواء غير الموجودة حاليا في المملكة أو تلك التي تعتمد
المستعملة كلقيم خام ،أن تسهم في دعم العديد من الصناعات
على استيراد احتياجاتها من اللقيم من خارج المملكة .ومن المنتظر أن يسهم مجمع "بالسكيم" المجاور لمشروع مجمع
صدارة للكيميائيات ،الذي ُيعتبر ثمرة للتعاون الفريد بين "صدارة" و"الهيئة الملكية للجبيل وينبع" ،في جذب العديد من
االستثمارات في الصناعات التحويلية ذات القيمة المضافة .وهذا بدوره يدعم خلق العديد من الفرص االستثمارية
ً
واإلبداعية غير المسبوقة ،وتحقيق النمو االقتصادي ،فضال عن آالف الفرص الوظيفية.
www.sadara.com
لمزيد من المعلومات ،يرجى االتصال ب :
سامي أمين
مدير إدارة االتصال المؤسسي
شركة صدارة للكيميائيات
هاتف+966-13-351-7293 :
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