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شركة زهرة الواحة للتجارة 

www.zaoasis.com
سنة التأسيس: 2003
عدد الموظفين:140

القيمة السوقية: 1.18 مليار ريال سعودي

تنتج شركة زهرة الواحة للتجارة مصغرات القوارير 
من البولي إيثلين ترفثاليت واألغطية البالستيكية 
المصنوعة من البوليثين عالي الكثافة الستخدامها 
في تغليف المياه، كما أنها شركة رائدة في صناعة 

البالستيك في المملكة العربية السعودية.

تعمل شركة زهرة الواحة للتجارة 
على توسيع نطاق منتجاتها

وَعِمل عدد كبير من مسؤولي اإلدارة العليا في الشركة في 
المجال التجاري منذ إنشائها، مما وفر للشركة خبرة كبيرة ومّكنها 

من مواكبة تغيرات العمل والظروف االقتصادية بنجاح.

ويتيح الطلب المتزايد على منتجات البالستيك في المملكة 
لشركة زهرة الواحة فرصة توسيع نطاق منتجاتها لتشمل أسواقًا 

جديدة في كل من إفريقيا ومنطقة الشرق األوسط. وتتواصل 
نجاحات الشركة على الرغم من التحديات التي تواجهها مثل 

المنافسة القوية وعدم استقرار سوق المواد الخام وضرورة 
الحفاظ على أسعار تنافسية.

وتسعى شركة زهرة الواحة بإشراف الرئيس التنفيذي جورج عبد 
الكريم جورج موسى ورئيس مجلس اإلدارة أحمد حمود إبراهيم 
الذياب إلى الحد من االنبعاثات الكربونية، حيث تعتمد الشركة 
على التقنيات الحديثة وتعزز إنتاجها من المنتجات خفيفة الوزن 

وتحرص على تبليغ الشركات العالمية بأنها تضع في مقدمة 
أولوياتها استخدام تقنيات ال تضّر بالبيئة.

بهدف تعزيز نهجها في رعاية موظفيها، تركز الشركة على توفير 
ظروف عمل آمنة ومساكن فائقة الجودة باإلضافة إلى دعم 

سياسة التوطين في المملكة من أجل توفير فرص العمل 
للمواطنين السعوديين. باإلضافة إلى ذلك، نحن على يقين تام 
بأن إدراج الشركة في تداول السعودية يسهم في بناء عالقات 

قوية مع العمالء.

المبادرات البيئية واالجتماعية ومبادرات الحوكمة:
تتمثل المسؤولية البيئية واالجتماعية ومسؤوليات الحوكمة من 

خالل األمور التالية:

1 - استخدام معدات عالية التقنية ال تؤثر سلبًا على البيئة.

2 - التزام الشركة بقوانين ولوائح حماية البيئة.

3 - التوظيف الذي يعتبر من أهم مصادر التنمية االقتصادية، 
وذلك من خالل توظيف المواطنين في مختلف قطاعات 

الشركة.

االرتقاء بالتجارة 

4 - تعزيز التنمية االقتصادية عبر شراء الموارد من الشركات 
المحلية.

5 - التزام الشركة بالئحة حوكمة الشركات المتبعة في تداول 
السعودية األسهم وحماية حقوق المساهمين.

الجوائز واإلنجازات:
1 - حصلت الشركة على شهادة نظام إدارة الجودة آيزو 9001: 

.2015

2 - حصلت الشركة على شهادة نظام إدارة سالمة الغذاء آيزو 
.2005 :2200

3 - حققت الشركة عوائد ممتازة للمساهمين في عام 2020.

4 - حققت الشركة هدفها في عام 2020 من خالل تعزيز 
المبيعات وتنمية قاعدة عمالئها المحلية والدولية.

5 - وصلت نسبة أرباحها في عام 2020 إلى %9.55.

إدارة عالقات المستثمرين:
1 - توفر الشركة بوابة رقمية تتيح للمستثمرين االطالع على 

كافة المستجدات.

2 - إعداد تقارير سنوية دقيقة.

%9.55 
نسبة الربحية في عام 2020
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3 - تناقش الشركة نتائجها المالية عبر مؤتمرات ُتعقد عبر 
اإلنترنت مع المستثمرين لمناقشة األرباح.

4 - تعزيز استراتيجية العالقات مع المستثمرين من خالل وسائل 
اإلعالم.

قطاع الشركة:
تعد شركة زهرة الواحة للتجارة جزءًا من قطاع المواد األساسية. 

وتدير الشركة أعمالها في مصنعها بمدينة الخرج عند المخرج 
رقم 7 وتشمل تصنيع مصغرات القوارير المصنوعة من البولي 
إيثلين ترفثاليت واألغطية البالستيكية المصنوعة من البوليثين 

عالي الكثافة.

رسالة الشركة:
تسعى شركة زهرة الواحة للتجارة إلى ابتكار مفهوم جديد من 

خالل تصنيع مصغرات القوارير من البولي إيثلين ترفثاليت 
واألغطية البالستيكية المصنوعة من البوليثين عالي الكثافة، 

حيث توفر مجموعة متنوعة من المنتجات عالية الجودة بأسعار 
تنافسية وأحجام وأوزان مختلفة. وتم وضع استراتيجية الشركة 

لتلبية احتياجات ومتطلبات كافة شركائها وعمالئها. وتسعى 
الشركة إلى االستفادة من مكانتها الرائدة الكتساب حصة 

إضافية في السوق عبر التوسع داخل وخارج المملكة )دول 
مجلس التعاون الخليجي والشرق األوسط وشمال ووسط 

إفريقيا(. ومن خالل تعزيز مكانة زهرة الواحة للتجارة كشريك 
مفضل لدى قطاع المياه ومنتجي العصائر، تتمتع الشركة بمركز 

جيد يؤهلها لتحقيق رؤيتها.

وتخصص الشركة عددًا من الموارد من أجل تنويع منتجاتها 
بهدف تعزيز نمو المبيعات والحد من أثر التقلبات المستقبلية 
في الطلب على المستوى المحلي والدولي. وتتمتع الشركة 

بإمكانات نمو كبيرة تتجاوز عمالءها األساسيين، إذ تسعى 
إلى الحصول على فرص استثمار جديدة في قطاع صناعة 
المشروبات بما فيها المشروبات الغازية والعصير ومنتجات 

األلبان. وتتيح هذه اإلمكانات فرصة لتعزيز استثمارات الموارد 
المالية وتوفير قيمة طويلة األجل للمساهمين.

بيانات الشركة الرئيسية: 
تتوفر بيانات الشركة الرئيسية بشكل سنوي وربع سنوي.

بماذا تتميز شركة زهرة الواحة للتجارة:
تتمتع شركة زهرة الواحة للتجارة بالعديد من الخصائص 

التنافسية وتشمل:

1 - تلبية احتياجات العمالء بسرعة ومرونة.

2 - استخدام أحدث التقنيات في التصنيع.

3 - الكفاءة التشغيلية واللوجستية.

4 - فريق عمل يتمتع بالخبرة المعّمقة. 

قطاع المواد األساسية


