"صدارة" و " كلية الجبيل الجامعية " توقعان مذكرة تفاهم لتعزيز التفاهم
في المواد األكاديمية و األبحاث العلمية

مدينة الجبيل الصناعية 19 ،يوليو :2018وقعت شركة صدارة للكيميائيات يوم الخميس الموافق  19يوليو 2018م في مجمع صدارة
لألعمال بمدينة الجبيل الصناعية إتفاقية تفاهم مع كلية الجبيل الجامعية ،بحضورعدد من منسوبي الشركة والكلية.
وتشكل مذكرة التعاون مع الكلية الجامعية في مدينة الجبيل الصناعية جزءا من مبادرة صدارة االستراتيجية تجاه التبادل المعرفي واألكاديمي
واألبحاث العلمية وستعزز المبادرات الرامية الى تطوير المهندسين واإلداريين .حيث تعمل على خلق قيمة مضافة لتطبيق أعلى
معاييرالتطوير والتدريب الصناعي ما يضمن تطبيق أفضل الحلول التدريبية والترخيص الفني والمهني.
حيث وقع السيد فرحان القحطاني – نائب الرئيس للعالقات الصناعية لشركة صدارة للكيميائيات والدكتور /ماهر الغانم – مدير كلية الجبيل
الجامعية اتفاقية تقوم من خاللها إلى تطوير آليات التعاون بين شركة صدارة وكلية الجبيل الجامعية لتعزيز التفاهم المتبادل في المواد
األكاديمية والبحث العلمي والتدريب والمجاالت الثقافية بطرق تعزز األهداف المستقبلية لكال الطرفين.
وقد بدأ اللقاء بكلمة ترحيبية من السيد فرحان القحطاني حيث نوه فيها حرص الشركة على تعزيز التفاهم المتبادل في المواد األكاديمية
والبحث العلمي والتدريب مع الكلية .كما أشار القحطاني بأن المذكرة تمثل خطوة إضافية في مسيرة تطوير الموارد البشرية في صدارة،
قائال" :إنه لمن دواعي سرورنا أن ندخل في شراكة مع كلية الجبيل الجامعية حيث تعد من أفضل مؤسسات التعليم والتطوير في المنطقة".
ومن جانبه قدم مدير كلية الجبيل الجامعية عرضا عن أهم ما تقوم به الكلية للتعريف على تخصصاتها االكاديمية والبرامج التدريبية الخاصة
والدورات القصيرة التي تصممها وتنفذها الكلية للقطاع الصناعي.
وفي ختام الزيارة شكر مدير الكلية المسؤولين لشركة صدارة للكيميائيات على حفاوة االستقبال وكرم الضيافة كما عبر عن سعادته بما
شاهده واستمع إليه من معلومات عن الشركة وانجازاتها ومستقبل الصناعة ،ومن جانب اخر عبر مسؤولي شركة صدارة للكيميائيات عن
سعادتهم بهذه الزيارة مثمنين اهتمام كلية الجبيل الجامعية بدور صدارة في المجتمع الصناعي مؤكدا ً على أن هذه الزيارة هي محل تقدير
واهتمام الشركة .

-انتهى-
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نبذة عن 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 املنطقة الشرقية من اململكة العربية السعودية،
باستثمار يبلغ مليارات الدوالرات .ويتكون هذا املجمع من  26وحدة تصنيعية ذات مستوى عاملي ،وله السبق بمنطقة الشرق األوسط في استخدام السوائل
النفطية مثل النافثا كلقيم خام .وسيكون بمقدور صدارة ،من خالل استخدامها ألحدث تقنيات تكسير السوائل النفطية املستعملة كلقيم خام ،أن تسهم في
ً
دعم العديد من الصناعات ً
سواء غير املوجودة حاليا في اململكة أو تلك التي تعتمد على استيراد احتياجاتها من اللقيم من خارج اململكة .ومن املنتظر أن يسهم
مجمع "بالسكيم" املجاور ملشروع مجمع صدارة للكيميائيات ،الذي ُيعتبر ثمرة للتعاون الفريد بين "صدارة" و"الهيئة امللكية للجبيل وينبع" ،في جذب العديد من
االستثمارات في الصناعات التحويلية ذات القيمة املضافة .وهذا بدوره يدعم خلق العديد من الفرص االستثمارية واإلبداعية غير املسبوقة ،وتحقيق النمو
ً
االقتصادي ،فضال عن آالف الفرص الوظيفية.
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