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لمحة عن الشركة

A

رؤيتنا

رسالتنا

أن نكــون مــن املفضلــن يف تصنيــع
وتســويق املنتجــات الكيميائيــة وبنــاء
عالقــات مميــزة مــع رشكاء اس ـراتيجيني.

تصنيــع وتســويق املنتجــات الكيميائيــة
عاليــة الجــودة واملطابقــة للمواصفــات
والقوانــن املحليــة والدوليــة القابلــة
للتطبيــق وتحقيــق اســتدامة تلبــي
توقعــات العمــاء مــن خــال التنظيــم
الفعــال واملثمــر.

ملحة عن الرشكة
تأسســت رشكــة الصحــراء للبرتوكيامويــات يف  7يوليــو  ،2004بــرأس توفــر فــرص اســتثامرية قيمــة للقطــاع الخــاص الســعودي يف
مــال قــدره  4.388مليــار ريــال ســعودي .وقــد تأسســت الرشكــة لتصبــح قطاعــات تصنيــع البرتوكيامويــات التحويليــة والبرتوكيامويات.

واحــدة مــن الركائــز الصناعيــة الرائــدة يف اململكــة العربيــة الســعودية،
وال ســيام يف صناعــة البرتوكيامويــات والكيامويــات التــي شــهدت
تطــورات متســارعة يف أواخــر الســبعينات ،لتضحــى واحــدة مــن أهــم
الــركات الســعودية املصنعــة واملصــدرة يف اململكــة العربية الســعودية .توفــر التقنيــات الحديثــة واملعــارصة ،والعاملــة املاهــرة
يقــع املقــر الرئيــي للرشكــة يف مدينــة الريــاض ،فيــا تقــع مصانــع املدربــة تدريب ـاً جيــداً لتصنيــع منتجــات ذات قيمــة مضافــة
الرشكــة يف مدينــة الجبيــل الصناعيــة .وتعتــر رشكــة الصحــراء عاليــة وميــزات تنافســية تتوافــق ومتطلبــات التصديــر.
للبرتوكيامويــات إحــدى الــركات الســعودية املدرجــة يف الســوق املاليــة
الســعودية «تــداول» ،وهــي تعمــل كرشكــة قابضــة يرتكــز نشــاطها
الرئيــي يف قطــاع البرتوكيامويــات باململكــة العربيــة الســعودية .وتلتــزم
رشكــة الصحـراء للبرتوكيــاوات يف تنفيــذ أعاملهــا بأعــى معايــر الجــودة توفــر فــرص عمــل واعــدة ملوظفيهــا مــع الرتكيــز عــى تطبيــق
يف اإلنتــاج ،مــع التزامهــا باملحافظــة عــى البيئــة وضامن ســامة موظفيها برنامــج الســعودة يف جميــع إدارات الرشكــة.
واملجتمــع بشــكل عــام.
وتســاهم الشـــركة يف العـــديد من املشــاريع املشــركة مع رشكاء محليني
ودوليني.

تســاهم رشكــة الصح ـراء للبرتوكيامويــات يف تأســيس عــدد مــن
الــركات يف قطــاع البرتوكيامويــات يف مدينــة الجبيــل الصناعيــة،
وتــرف عليهــا مبشــاركة رشكات ســعودية وأجنبيــة ممــن متتلــك
املهــارات والخــرات الواســعة والتقنيــات املتطــورة .وترتبــط
عمليــات الــركات األخــرى بإنتاج وتســويق املنتجــات الكياموية
والبرتوكيامويــة.
B

الصحراء للبتروكيماويات

لمحة عن الشركة

١

الرشكات التابعة

رشكة الواحة للبرتوكيامويات ()AL WAHA

%75
الصحراء

هــي مــروع مشــرك بــن رشكــة الصحــراء للبرتوكيامويــات
وبــازل آرابــن انفيســتمنتيس ،وتأسســت يف ســبتمرب مــن
عــام  2006بهــدف انشــاء وامتــاك وتشــغيل مجمــع
للبرتوكيامويــات .وتقــع الرشكــة ،التــي تقــوم بإنتــاج الربوبيلــن
كلقيــم أويل رئيــي إلنتــاج البــويل بروبلــن ،يف مدينــة الجبيــل
الصناعيــة.

رشكة التصنيع والصحراء لألوليفينات ()TSOC

%32
٫55
الصحراء

أُسســت رشكــة التصنيــع والصح ـراء لألوليفينــات ( )TSOCيف
مايــو مــن عــام  2006كرشكــة مســاهمة مقفلــة لتكــون رشكــة
بــن كل مــن رشكــة الصحــراء للبرتوكيامويــات التــي متتلــك
حصــة  ،٪32.55وحالي ـاً متتلــك حصــة بنســبة  ٪75يف الرشكــة
الســعودية لالثيلــن والبــويل اثيلــن وحصــة بنســبة  ٪65يف
الرشكــة الســعودية لحامــض األكريليــك املحــدودة.

رشكة الصحراء ومعادن للبرتوكيامويات ()SAMAPCO

50اء%
الصحر

أُسســت رشكــة الصحــراء ومعــادن للبرتوكيامويــات
( ،)SAMAPCOوهــي مــروع مشــرك بنســبة 50:50
بــن رشكــة الصحــراء ورشكــة التعديــن العربيــة الســعودية
(معــادن) ،يف أغســطس مــن عــام  2011بهــدف بنــاء وامتــاك
وتشــغيل مصنــع متكامــل إلنتــاج الكلــور القلــوي وكذلــك
مصنــع ثنــايئ كلوريــد االثيلــن ،باإلضافــة اىل انشــاء مرافــق
داعمــة ومرتبطــة بهــا يف مدينــة الجبيــل الصناعيــة.

الرشكة السعودية لالثيلني والبويل ايثيلني ()SEPC

الرشكة السعودية لحامض األكريليك ()SAAC

أُسســت الرشكــة الســعودية لحامــض األكريليــك ()SAAC

%٤٣
٫١٦
الصحراء

الرشكة السعودية ملومنرات األكريليك املحدودة ()SAMCO

أُسســت الرشكــة الســعودية لاليثلــن والبــويل ايثيلــن ()SEPC

%٢٤
٫٤١
الصحراء

يف مايــو مــن عــام  2006كرشكــه ذات مســئولية محــدودة بــن
رشكــة التصنيــع والصحــراء لألوليفينــات ( )TSOCورشكــة
بــازل مويــن أورينــت انفيســمنتيس .ومتتلــك رشكــة الصح ـراء
حصــة غــر مبــارشة بنســبة  ٪24.41يف الرشكــة الســعودية
لاليثلــن والبــويل ايثيلــن ( .)SEPCومتتلــك الرشكــة وتديــر
مجمع ـاً للبرتوكيامويــات إلنتــاج الربوبيلــن واإليثيلــن.

يف أبريــل مــن عــام  2009كرشكــه ذات مســئولية محــدودة،
ومتتلــك فيهــا رشكــة الصح ـراء للبرتوكيامويــات حصــة بنســبة
 ،٪22فيــا متتلــك رشكــة الصحــراء لألوليفينــات ()TSOC
حصــة بنســبة  ،٪65بينــا متتلــك رشكــة التصنيــع الوطنيــة
النســبة املتبقيــة البالغــة  ٪13مــن رأس املــال ،وهــي رشكــة
قابضــة تأسســت بغــرض االســتثامر يف مشــاريع مشــركة أخــرى
مبــا يف ذلــك مــروع مجمــع األكريــات املتكامــل.

%٣٢
٫٣٧
الصحراء

أُسســت الرشكــة الســعودية ملومنــرات األكريليــك املحــدودة
( )SAMCOيف يوليــو مــن عــام  2009كرشكــة ذات مســئولية
محــدودة مختلطــة بــن الرشكــة الســعودية لحامــض األكريليــك
املحــدودة ( )SAACورشكــة داو كيميــكال .ومتتلــك رشكــة
الصحـراء للبرتوكيامويــات حصــة غــر مبــارشة بنســبة  ٪32.37يف
الرشكة الســعودية ملومنـرات األكريليــك املحــدودة (.)SAMCO
ومتلــك الرشكــة وتديــر مصنعـاً إلنتــاج حامــض األكريليــك الخــام
وحمــض األكريليــك الخــام ايثايــل هيكســل أكريليــت وبيوتــل
أكريليــت ضمــن مــروع مجمــع األكريــات املتكامــل.

رشكة البوليمرات األكريليكية السعودية ()SAPCO

%٣٢
٫٣٧
الصحراء

أًسســت رشكــة البوليمــرات األكريليكيــة الســعودية
( )SAPCOيف أبريــل مــن عــام  2012كرشكــه ذات مســئولية
محــدودة مختلطــة بــن الرشكــة الســعودية لحامــض األكريليــك
( )SAACورشكــة ايفونــك األملانيــة التــي متتلــك فيهــا رشكــة
الصحـراء للبرتوكيامويــات حصــة غــر مبــارشة بنســبة .٪32.37
ومتلــك الرشكــة وتديــر مصنعـاً للبوليمـرات األكريليكيــة فائقــة
االمتصــاص ضمــن مجمــع األكريــات املتكامــل.

الرشكة السعودية للبيوتانول ()SABUCO

%١٤
٫٣٨
الصحراء

أُسســت الرشكــة الســعودية للبيوتانــول ( )SABUCOيف مايــو
مــن عــام  ،2013كرشكــة ذات مســئولية محــدودة مختلطــة بــن
الرشكــة الســعودية لحامــض األكريليــك ( )SAACورشكــة كيــان
الســعودية ورشكــة صــدارة للكيميائيــات .ومتتلــك رشكــة الصحراء
للبرتوكيامويــات حصــة غــر مبــارشة بنســبة  ٪14.38يف الرشكــة.
ومتتلــك الرشكــة الســعودية للبيوتانــول ( )SABUCOوتديــر
مصنعــاً إلنتــاج البيوتانــول العــادي ضمــن مجمــع األكريــات
املتكامــل.

رشكة الصحراء للتسويق

100اء%
الصحر
٢

الصحراء للبتروكيماويات

تأسســت رشكــة الصحراء للتســويق يف ديســمرب من العــام 2016م
برأســال ( )500ألــف ريــال .يشــمل نشــاط الرشكــة البيــع
بالجملــة للكيامويــات الصناعيــة و البرتوكيامويــات وتصديرهــا
وتعهــدات تجاريــة والتســويق نيابــة عــن الغــر وتــأيت هــذه
الخطــوة يف إطار إسـراتيجية الصحـراء للبرتوكيامويات لالســتفادة
مــن النمــو يف مجــال تســويق املنتجــات البرتوكيامويــة وتقليــل
تكلفــة التســويق و التوســع بتســويق منتجــات الــركات األخرى.

لمحة عن الشركة

٣

املسؤولية االجتامعية
تهتــم رشكــة الصحــراء بــكل مــا شــأنه تحقيــق االســتفادة ملجتمعاتهــا .وتوفــر الرشكــة فرصــاً
متكاملــة لــكل كيــان أو مؤسســة لتمكنهــا مــن تقديــم برامــج تعليميــة أو اجتامعيــة مجســدة
بذلــك مهامهــا يف خدمــة مجتمعهــا بشــكل فعــال .ووفقـاً لهــذه األســس ،فإننــا نقدم الدعــم الالزم
ســواء كان ماديـاً أو معنويـاً بنــا ًء عــى حرصنــا والتزامنــا تجــاه املجتمــع باعتبــار ان املشــاركة يف
مثــل هــذه األنشــطة هــو هــدف نبيــل يســتحق أن نكــون جــزءاً منــه.
وتشــمل قامئــة مصالحنــا التــي تنطــوي تحــت برامجنــا
لرعايــة املجتمــع ،تقديــم عــدد مــن الربامــج ذات
الفائــدة العامــة واملشــركة ،مثــل برامــج ومســابقات
حفــظ القــرآن الكريــم واألنشــطة الخرييــة والتعاونيــة
ودعــم املســابقات والربامــج التعليميــة والعلميــة
للمراحــل األساســية التعليميــة والنــدوات والــدورات

إحدى الحمالت التي رعتها الرشكة للتعريف بأهمية الحفاظ عىل البيئة
٤

الصحراء للبتروكيماويات

وورش العمــل التدريبيــة والحمــات املروريــة والصحة
العامــة ،وكذلــك املســاهمة يف الربامــج االجتامعيــة
والســياحية .كــا تتفاعــل رشكــة الصحـراء مــع العديــد
مــن وســائل اإلعــام مــن خــال املشــاركة يف مختلــف
املناســبات الوطنيــة مثــل االحتفــال باليــوم الوطنــي
ومهرجانــات األعيــاد ،باإلضافــة اىل عقــد العديــد مــن

إحدى الحمالت التي رعتها الرشكة للتوعية مبضار التدخني

االجتامعــات مــع ممثــي القطاعــن العــام والخــاص
بهــدف تعزيــز العالقــات الثنائيــة.

مــن خــال توزيــع كتيبــات توعويــة عــن االســام
بعــدة لغــات.

كــا تقــوم الرشكــة بتقديــم الدعــم لعــدد مــن برامــج
املســئولية االجتامعيــة مثــل:

•	دعم الجهـات الخريية لشـراء مستلزمات األرس
املحتاجة.

•	متويــل برامــج الجمعيــات الخرييــة لتحفيــظ القــرآن
الكريــم.

•	رعايــة أنشــطة وفعاليــات بعــض املــدارس بالجبيــل
عــى مــدار العــام الــدرايس.

•	دعم الطالب واملعلمني ملواصلة برامجهم.

•	رعايــة الرشكــة لحمــات تنظيــف البيئــة تحــت
عنــوان «بيئــة خاليــة مــن النفايــات» لعــدة أعــوام
متواصلــة.

•	دعــم برامــج الهيئــات التعليميــة للصفــوف األوليــة
لتهيئــة اللبنــة األوىل للمجتمــع.
• دعم املكاتب الخريية.

•	إقامــة املعارض التوعوية داخل وخارج الرشكة.

•	تعزيــز الصــورة اإليجابيــة لإلســام الحقيقــي

سباق املاراثون الذي رعته رشكة الصحراء للتوعية بأهمية الرياضة

إحدى فعاليات التنظيف التي قامت بها الرشكة خدمة للمجتمع
لمحة عن الشركة

٥

