صدارة تقوم بتجهيز ألف حقيبة مدرسية
الجبيل الصناعية 1 ،سبتمبر: 2018 ،
أنهى أكثر من  50متطوعا من شركة صدارة للكيميائيات يوم السبت (الموافق  1سبتمبر )2018 ،تعبئة وتهيئة أكثر من  1000حقيبة
مدرسية بمستلزماتها وتوزيعها على خمس جمعيات خيرية في أربعة محافظات مختلفة بالمنطقة الشرقية والتي ستقوم بدورها في إيصالها
لألطفال من األسر المحتاجة مع بداية العام الدراسي الجديد .وقد قامت المبادرة بدعم الطالب في المرحلة اإلبتدائية في كل من الجبيل
الصناعية والجبيل البلد ورأس تنورة وأم الساهك وحفر الباطن.
واحتوت كل حقيبة مدرسية على  16صنفا من األدوات المدرسية إضافة إلى بعض الهدايا الخاصة باإلحتفال باليوم الوطني .وكان
المهندس /أيمن مفتي – مدير عام تقنية المعلومات في صدارة أحد المتطوعين ،حيث أثنى على األداء العالي لكافة المتطوعين لتحقيق هذه
الغاية النبيلة ،وقال" :تمثل هذه المبادرة التزاما بالمسؤولية االجتماعية لتحقيق النماء في المجتمع ،كما أننا نركز في إثرائه من خالل
تعزيز روح العمل التطوعي لدى موظفي الشركة والمبادرة كمحرك أساسي للمسؤولية اإلجتماعية وتعظيم الفائدة".

-انتهى-

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 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 املستعملة
ً
ً
سواء غير املوجودة حاليا في اململكة أو تلك التي تعتمد على استيراد احتياجاتها من اللقيم من خارج
كلقيم خام ،أن تسهم في دعم العديد من الصناعات
ُ
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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