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تحتل شركة اإلسمنت السعودية موقعًا استراتيجيًا في المنطقة 
الشرقية بالمملكة العربية السعودية والتي تعتبر منطقة غنية 
بمواد خام عالية الجودة. وتتفوق شركة اإلسمنت السعودية 

في مجال صناعة اإلسمنت من حيث الكفاءة والجودة والربحية، 
كما تحظى منتجات الشركة بثقة عمالئها والمقاولين اللتزامها 

ومحافظتها على الجودة، حيث استخدمت منتجاتها في مشاريع 
الطرق السريعة والجسور والمطارات والموانئ البحرية والسكك 

الحديدية والمترو والعديد من المشاريع السكنية والتجارية.

يقع مصنع شركة اإلسمنت السعودية في الهفوف بالمنطقة 
الشرقية على ُبعد 120 كيلومترًا تقريبًا من الدمام، ويحتوي على 

ثالثة أفران تبلغ طاقتها اإلنتاجية المجمعة 28,000 طن متري 
من الكلنكر؛ أي أن طاقتها الفعلية السنوية تبلغ نحو 9.2 مليون 

طن كلنكر، ما يعادل حوالي 9.7 مليون طن من اإلسمنت 
سنويًا. وُتصنع منتجات الشركة وفق جميع معايير ومواصفات 

الجودة التي وضعتها الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس 
والجودة، إلى جانب االلتزام بالمعايير الدولية التي وضعتها 
مؤسسات مثل الجمعية األمريكية الختبار المواد والمعايير 

البريطانية والنظام األوروبي للمعايير.

تمتلك شركة اإلسمنت السعودية إمكانيات كبيرة لتصدير 
اإلسمنت والكلنكر )ما يقارب من 3 ماليين طن سنويًا من 

إجمالي طاقتها اإلنتاجية السنوية البالغة 9.7 مليون طن( من 
خالل محطة تصدير متكاملة خاصة بها في ميناء الملك عبد 

العزيز بالدمام، مما يميزها عن المنتجين اآلخرين في المنطقة. 
وتم ربط محطة التصدير بمصنع الهفوف )140 كم( عبر السكك 

الحديدية مما يوفر بنية أساسية موثوقة لنقل المنتج بصورة 
فورية، وكذلك يمنح الشركة ميزة تنافسية أمام المنتجين 

اآلخرين في المنطقة، إلى جانب دعم فرص تصدير اإلسمنت 
والكلنكر إلى جميع األسواق العالمية.

الجوائز
حــازت شــركة اإلســمنت الســعودية علــى العديــد مــن الجوائــز 

المرموقــة مثــل جائــزة الملــك عبــد العزيــز للمصنــع المثالــي وجائــزة 
توطيــن الوظائــف، وقــد فــازت بــكل منهمــا مرتيــن، إلــى جانــب 

جائــزة التصديــر.

المبيعات والحصة السوقية
تشمل إمكانيات شركة اإلسمنت السعودية اللوجستية والبنية 

التحتية المتميزة التي تمتلكها النقل البري والسكك الحديدية 
ومحطة تصدير خاص بها، ما يسمح للشركة بتصدير اإلسمنت 

والكلنكر إلى جميع أنحاء العالم. وتمثل مبيعات الشركة في 
السوق المحلي النسبة األكبر من المبيعات اإلجمالية، إذ يتم 
نقل المنتجات المكّيسة والسائبة برًا بالشاحنات أو بواسطة 
السكك الحديدية لتصل إلى عمالئها في أسواقها الرئيسية 

بالمنطقة الشرقية والوسطى من المملكة العربية السعودية.

تمتلك شركة اإلسمنت السعودية إحدى أكبر الحصص السوقية 
بين ُمصّنعي اإلسمنت في المملكة، إذ يتألف عمالؤها من 

مجموعة من كبار الموزعين ومصانع الخرسانة الجاهزة ومصانع 
الطوب والمقاولين والمطورين العقاريين.

نبذة عن قطاع اإلسمنت
يلعب قطاع اإلسمنت في المملكة العربية السعودية دورًا حيويًا 

في اقتصاد المملكة وتنميتها، إذ يضم هذا القطاع حاليًا 17 شركة 
موزعة على مختلف مناطق المملكة، منها 15 شركة مدرجة في 

تداول السعودية. وبلغ إجمالي الطاقة اإلنتاجية لهذه الشركات 
حوالي 78 مليون طن من اإلسمنت سنويًا. وقد عمل القطاع على 
رفع قدراته اإلنتاجية لمواكبة الطلب المتزايد الذي شهدته األسواق 

في المملكة بعد زيادة اإلنفاق الحكومي على مدى العقود 
الماضية. وتعزز برامج اإلسكان الحالية الطلب على اإلسمنت بما 

يتماشى مع البرامج والمبادرات التي تقودها الحكومة، وفقًا لرؤية 
المملكة 2030، ومن المتوقع أن يحافظ الطلب المحلي على 

معدل نموه في المستقبل.

دعم قطاع البناء

شركة اإلسمنت السعودية

 www.saudicement.com.sa
سنة التأسيس: 1955
عدد الموظفين: 800

القيمة السوقية: 9.4 مليار ريال سعودي

اإلسمنت السعودية شركة رائدة إقليميًا في تصنيع 
وتوريد الكلنكر واإلسمنت عالي الجودة منذ تأسيسها 

عام 1955، وتلعب دورًا حيويًا ومحوريًا في سلسلة 
إمداد هذه الصناعة، كما شاركت بدور حيوي وفعال 

في العديد من المشاريع العمالقة في المنطقة ألكثر 
من نصف قرن.

تتفوق شركة اإلسمنت السعودية 
في مجال صناعة اإلسمنت من حيث 

الكفاءة والجودة والربحية

3 مليون طن
مقدار الصادرات السنوية للشركة
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قطاع المواد األساسية


