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تصنيــع  يف  املفضلــن  مــن  نكــون  أن 
وتســويق املنتجــات الكيميائيــة وبنــاء 
ــزة مــع رشكاء اســراتيجين. ــات ممي عالق

ــة  ــات الكيميائي ــويق املنتج ــع وتس تصني
ــات  ــة للمواصف ــودة واملطابق ــة الج عالي
القابلــة  والدوليــة  املحليــة  والقوانــن 
تلبــي  اســتدامة  وتحقيــق  للتطبيــق 
ــم  ــالل التنظي ــن خ ــالء م ــات العم توقع

واملثمــر. الفعــال 

تأسســت رشكــة الصحــراء للبروكيامويــات يف 7 يوليــو 2004، بــرأس 

مــال قــدره 4.388 مليــار ريــال ســعودي. وقــد تأسســت الرشكــة لتصبــح 

واحــدة مــن الركائــز الصناعيــة الرائــدة يف اململكــة العربيــة الســعودية، 

التــي شــهدت  والكيامويــات  البروكيامويــات  وال ســيام يف صناعــة 

تطــورات متســارعة يف أواخــر الســبعينات، لتضحــى واحــدة مــن أهــم 

الــرشكات الســعودية املصنعــة واملصــدرة يف اململكــة العربية الســعودية.

ــع  ــع مصان ــام تق ــاض، في ــة الري ــة يف مدين ــي للرشك ــر الرئي ــع املق يق

الصحــراء  رشكــة  وتعتــر  الصناعيــة.  الجبيــل  مدينــة  يف  الرشكــة 

للبروكيامويــات إحــدى الــرشكات الســعودية املدرجــة يف الســوق املاليــة 

الســعودية »تــداول«، وهــي تعمــل كرشكــة قابضــة يركــز نشــاطها 

الرئيــي يف قطــاع البروكيامويــات باململكــة العربيــة الســعودية. وتلتــزم 

رشكــة الصحــراء للبروكيــاموات يف تنفيــذ أعاملهــا بأعــى معايــر الجــودة 

يف اإلنتــاج، مــع التزامهــا باملحافظــة عــى البيئــة وضامن ســالمة موظفيها 

واملجتمــع بشــكل عــام.

وتســاهم الشـــركة يف العـــديد من املشــاريع املشــركة مع رشكاء محلين 

ودولين.

توفــر فــرص اســتثامرية قيمــة للقطــاع الخــاص الســعودي يف 

قطاعــات تصنيــع البرتوكيامويــات التحويليــة والبرتوكيامويات.

املاهــرة  والعاملــة  واملعــارصة،  الحديثــة  التقنيــات  توفــر 

املدربــة تدريبــاً جيــداً لتصنيــع منتجــات ذات قيمــة مضافــة 

ــر. ــات التصدي ــق ومتطلب ــية تتواف ــزات تنافس ــة ومي عالي

توفــر فــرص عمــل واعــدة ملوظفيهــا مــع الرتكيــز عــى تطبيــق 

برنامــج الســعودة يف جميــع إدارات الرشكــة.

ملحة عن الرشكة

تســاهم رشكــة الصحــراء للبرتوكيامويــات يف تأســيس عــدد مــن 

الــرشكات يف قطــاع البرتوكيامويــات يف مدينــة الجبيــل الصناعيــة، 

وتــرشف عليهــا مبشــاركة رشكات ســعودية وأجنبيــة ممــن متتلــك 

املهــارات والخــرات الواســعة والتقنيــات املتطــورة. وترتبــط 

عمليــات الــرشكات األخــرى بإنتاج وتســويق املنتجــات الكياموية 

ــة. والبرتوكياموي

رسالتنارؤيتنا
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الصحراء

الصحراء

أُسســت الرشكــة الســعودية للبيوتانــول )SABUCO( يف مايــو 

مــن عــام 20١3، كرشكــة ذات مســئولية محــدودة مختلطــة بــن 

الرشكــة الســعودية لحامــض األكريليــك )SAAC( ورشكــة كيــان 

الســعودية ورشكــة صــدارة للكيميائيــات. ومتتلــك رشكــة الصحراء 

للبروكيامويــات حصــة غــر مبــارشة بنســبة ١4.38٪ يف الرشكــة. 

ــر  ــول )SABUCO( وتدي ــعودية للبيوتان ــة الس ــك الرشك ومتتل

ــالت  ــع األكري ــن مجم ــادي ضم ــول الع ــاج البيوتان ــاً إلنت مصنع

املتكامــل.

تأسســت رشكــة الصحراء للتســويق يف ديســمر من العــام 20١6م 

برأســامل )500( ألــف ريــال.  يشــمل نشــاط الرشكــة البيــع 

ــا  ــات وتصديره ــة و البروكياموي ــات الصناعي ــة للكياموي بالجمل

ــذه  ــأيت ه ــر وت ــن الغ ــة ع ــويق نياب ــة والتس ــدات تجاري وتعه

الخطــوة يف إطار إســراتيجية الصحــراء للبروكيامويات لالســتفادة 

مــن النمــو يف مجــال تســويق املنتجــات البروكيامويــة وتقليــل 

تكلفــة التســويق و التوســع بتســويق منتجــات الــرشكات األخرى.

)SABUCO( الرشكة السعودية للبيوتانول

رشكة الصحراء للتسويق

)SAPCO( رشكة البوليمرات األكريليكية السعودية

الســعودية  األكريليكيــة  البوليمــرات  رشكــة  أًسســت 

)SAPCO( يف أبريــل مــن عــام 20١2 كرشكــه ذات مســئولية 

محــدودة مختلطــة بــن الرشكــة الســعودية لحامــض األكريليــك 

ــة التــي متتلــك فيهــا رشكــة  )SAAC( ورشكــة ايفونــك األملاني

الصحــراء للبروكيامويــات حصــة غــر مبــارشة بنســبة ٪32.37. 

ومتلــك الرشكــة وتديــر مصنعــاً للبوليمــرات األكريليكيــة فائقــة 

ــل. ــالت املتكام ــع األكري ــن مجم ــاص ضم االمتص

أُسســت الرشكــة الســعودية ملومنــرات األكريليــك املحــدودة 

ــة ذات مســئولية  ــام 2009 كرشك ــن ع ــو م )SAMCO( يف يولي

محــدودة مختلطــة بــن الرشكــة الســعودية لحامــض األكريليــك 

املحــدودة )SAAC( ورشكــة داو كيميــكال. ومتتلــك رشكــة 

الصحــراء للبروكيامويــات حصــة غــر مبــارشة بنســبة 32.37٪ يف 

 .)SAMCO( الرشكة الســعودية ملومنــرات األكريليــك املحــدودة

ومتلــك الرشكــة وتديــر مصنعــاً إلنتــاج حامــض األكريليــك الخــام 

ــل  ــت وبيوت ــل هيكســل أكريلي ــك الخــام ايثاي وحمــض األكريلي

أكريليــت ضمــن مــرشوع مجمــع األكريــالت املتكامــل.

)SAAC( الرشكة السعودية لحامض األكريليك

)SEPC( الرشكة السعودية لالثيلني والبويل ايثيلني

الرشكات التابعة

 )SAAC( أُسســت الرشكــة الســعودية لحامــض األكريليــك

ــدودة،  ــئولية مح ــه ذات مس ــام 2009 كرشك ــن ع ــل م يف أبري

ــات حصــة بنســبة  ــة الصحــراء للبروكياموي ــا رشك ــك فيه ومتتل

 )TSOC( 22٪، فيــام متتلــك رشكــة الصحــراء لألوليفينــات

ــة  ــع الوطني ــة التصني ــك رشك ــام متتل ــبة 65٪، بين ــة بنس حص

ــة  ــي رشك ــال، وه ــن رأس امل ــة ١3٪ م ــة البالغ ــبة املتبقي النس

قابضــة تأسســت بغــرض االســتثامر يف مشــاريع مشــركة أخــرى 

ــل. ــالت املتكام ــع األكري ــرشوع مجم ــك م ــا يف ذل مب

 )SEPC( أُسســت الرشكــة الســعودية لاليثلــن والبــويل ايثيلــن

يف مايــو مــن عــام 2006 كرشكــه ذات مســئولية محــدودة بــن 

رشكــة التصنيــع والصحــراء لألوليفينــات )TSOC( ورشكــة 

بــازل مويــن أورينــت انفيســمنتيس. ومتتلــك رشكــة الصحــراء 

حصــة غــر مبــارشة بنســبة 24.4١٪ يف الرشكــة الســعودية 

ــر  ــة وتدي ــك الرشك ــن )SEPC(. ومتتل ــويل ايثيل ــن والب لاليثل

ــن. ــن واإليثيل ــاج الروبيل ــات إلنت ــاً للبروكياموي مجمع

)SAMCO( الرشكة السعودية ملومنرات األكريليك املحدودة

ــات  ــراء للبروكياموي ــة الصح ــن رشك ــرك ب ــرشوع مش ــي م ه

وبــازل آرابــن انفيســتمنتيس، وتأسســت يف ســبتمر مــن 

مجمــع  وتشــغيل  وامتــالك  انشــاء  بهــدف   2006 عــام 

للبروكيامويــات. وتقــع الرشكــة، التــي تقــوم بإنتــاج الروبيلــن 

كلقيــم أويل رئيــي إلنتــاج البــويل بروبلــن، يف مدينــة الجبيــل 

الصناعيــة.

)AL WAHA( رشكة الواحة للبرتوكيامويات

الصحراء
%75

)SAMAPCO( رشكة الصحراء ومعادن للبرتوكيامويات

للبروكيامويــات  ومعــادن  الصحــراء  رشكــة  أُسســت 

 50:50 بنســبة  مشــرك  مــرشوع  وهــي   ،)SAMAPCO(

ــعودية  ــة الس ــن العربي ــة التعدي ــراء ورشك ــة الصح ــن رشك ب

)معــادن(، يف أغســطس مــن عــام 20١١ بهــدف بنــاء وامتــالك 

ــك  ــوي وكذل ــور القل ــاج الكل ــل إلنت ــع متكام ــغيل مصن وتش

ــق  ــاء مراف ــة اىل انش ــن، باإلضاف ــد االثيل ــايئ كلوري ــع ثن مصن

داعمــة ومرتبطــة بهــا يف مدينــة الجبيــل الصناعيــة.
%50

%٢٤٫٤١

%٤٣٫١٦

%١٤٫٣٨%٣٢٫٣٧

%١00

%٣٢٫٣٧

)TSOC( رشكة التصنيع والصحراء لألوليفينات

أُسســت رشكــة التصنيــع والصحــراء لألوليفينــات )TSOC( يف 

مايــو مــن عــام 2006 كرشكــة مســاهمة مقفلــة لتكــون رشكــة 

ــك  ــي متتل ــات الت ــراء للبروكياموي ــة الصح ــن رشك ــن كل م ب

ــاً متتلــك حصــة بنســبة 75٪ يف الرشكــة  حصــة 32.55٪، وحالي

ــبة 65٪ يف  ــة بنس ــن وحص ــويل اثيل ــن والب ــعودية لالثيل الس

ــك املحــدودة. ــة الســعودية لحامــض األكريلي الرشك %٣٢٫55

الصحراء

الصحراءالصحراء

الصحراء

الصحراء

الصحراء
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إحدى فعاليات التنظيف التي قامت بها الرشكة خدمة للمجتمعسباق املاراثون الذي رعته رشكة الصحراء للتوعية بأهمية الرياضةإحدى الحمالت التي رعتها الرشكة للتوعية مبضار التدخنيإحدى الحمالت التي رعتها الرشكة للتعريف بأهمية الحفاظ عىل البيئة

وتشــمل قامئــة مصالحنــا التــي تنطــوي تحــت برامجنــا 
لرعايــة املجتمــع، تقديــم عــدد مــن الرامــج ذات 
ــابقات  ــج ومس ــل برام ــركة، مث ــة واملش ــدة العام الفائ
حفــظ القــرآن الكريــم واألنشــطة الخريــة والتعاونيــة 
والعلميــة  التعليميــة  والرامــج  املســابقات  ودعــم 
ــدورات  ــدوات وال ــة والن ــية التعليمي ــل األساس للمراح

وورش العمــل التدريبيــة والحمــالت املروريــة والصحة 
العامــة، وكذلــك املســاهمة يف الرامــج االجتامعيــة 
والســياحية. كــام تتفاعــل رشكــة الصحــراء مــع العديــد 
مــن وســائل اإلعــالم مــن خــالل املشــاركة يف مختلــف 
ــي  ــوم الوطن ــال بالي ــل االحتف ــة مث ــبات الوطني املناس
ومهرجانــات األعيــاد، باإلضافــة اىل عقــد العديــد مــن 

املسؤولية االجتامعية

ــاً  ــة فرص ــر الرشك ــا. وتوف ــتفادة ملجتمعاته ــق االس ــأنه تحقي ــا ش ــكل م ــراء ب ــة الصح ــم رشك تهت

متكاملــة لــكل كيــان أو مؤسســة لتمكنهــا مــن تقديــم برامــج تعليميــة أو اجتامعيــة مجســدة 

بذلــك مهامهــا يف خدمــة مجتمعهــا بشــكل فعــال. ووفقــاً لهــذه األســس، فإننــا نقدم الدعــم الالزم 

ســواء كان ماديــاً أو معنويــاً بنــاًء عــى حرصنــا والتزامنــا تجــاه املجتمــع باعتبــار ان املشــاركة يف 

مثــل هــذه األنشــطة هــو هــدف نبيــل يســتحق أن نكــون جــزءاً منــه.

ــام والخــاص  ــي القطاعــن الع ــع  ممث ــات م االجتامع
ــة. ــات الثنائي ــز العالق ــدف تعزي به

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

•  متويــل برامــج الجمعيــات الخرييــة لتحفيــظ القــرآن 
ــم. الكري

•  دعم الطالب واملعلمني ملواصلة برامجهم.

•  دعــم برامــج الهيئــات التعليميــة للصفــوف األوليــة 
ــع. ــة األوىل للمجتم ــة اللبن لتهيئ

دعم املكاتب الخريية.  •

الحقيقــي  لإلســالم  اإليجابيــة  الصــورة  •  تعزيــز 

مــن خــالل توزيــع كتيبــات توعويــة عــن االســالم 
ــات. ــدة لغ بع

•  دعم الجهـات الخريية لشـراء مستلزمات األرس  
املحتاجة.

•  رعايــة أنشــطة وفعاليــات بعــض املــدارس بالجبيــل 
ــدرايس. ــام ال ــدار الع عــى م

•  رعايــة الرشكــة لحمــالت تنظيــف البيئــة تحــت 
عنــوان »بيئــة خاليــة مــن النفايــات« لعــدة أعــوام 

متواصلــة.

•  إقامــة املعارض التوعوية داخل وخارج الرشكة.


