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شركة أسمنت المنطقة الجنوبية

www.spcc.sa
سنة التأسيس: 1978

عدد الموظفين: 1,643
القيمة السوقية: 11.80 مليار ريال سعودي 

تعتمد البنية التحتية - سواًء كانت شبكة الطرق 
أو الجسور أو األنفاق أو السدود – على األسمنت، 

وللوفاء بالطلب الهائل على األسمنت إلنجاز خطط 
البناء الطموحة في كل أنحاء المملكة، تنتج أسمنت 

المنطقة الجنوبية 30,000 طن من الكلنكر و 
39,000 طن من األسمنت يوميًا.

تنتج أسمنت المنطقة الجنوبية 
30,000 طن من الكلنكر و39,000 

طن من األسمنت يوميًا

شركة أسمنت المنطقة الجنوبية هي شركة مساهمة تمتلك 
الحكومة حوالي ٪50 من أسهمها ممثلة بصندوق االستثمارات 

العامة والمؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية والمؤسسة 
العامة للتقاعد.

تأسست الشركة عام 1978م كشركة مساهمة، وتشغل حاليًا 
مصانع أسمنت في جازان وبيشة وتهامة، حيث تؤدي دورًا 

أساسيًا في إنتاج األسمنت الالزم لمشاريع البنية التحتية وبناء 
الجامعات وماليين من مشروعات القطاع الخاص لبناء منازل 

للمواطنين.

تعمل شركة أسمنت المنطقة الجنوبية تحت قيادة مجلس 
اإلدارة واإلدارة التنفيذية يدًا بيد مع الحكومة السعودية لتزويد 
المشاريع الرئيسية بالمواد الخرسانية، وقد نجحت الشركة في 
إثبات قدرتها على الوفاء بمتطلبات مشاريع البناء الكبرى مثل 

توسعة الحرمين الشريفين ومطار جدة الدولي.

عزز إدراج شركة أسمنت المنطقة الجنوبية في تداول السعودية 
إجراءاتها للحوكمة، وأكد على شفافيتها ونزاهتها والتزامها 
بالمعايير األخالقية، مما يساعدها على جذب المزيد من 

المستثمرين ويمكنها من زيادة رأسمالها والتوسع في عدد 
مساهميها . وقد ساعد توفير رأس المال والعالقة الوثيقة مع 
الحكومة والتركيز على التكنولوجيا الشركة في أن تتبوأ مكانتها 
الرائدة رغم التحديات التي تواجه صناعة األسمنت، مثل اإلنتاج 

الزائد والتغيرات المحتملة في أسعار الوقود.

تستقطب الشركة العمال من كل أنحاء العالم، كما أسست 
منشآت ومراكز لتدريب العمال السعوديين على المهارات 

العملية، وتسعى الشركة للوفاء بأعلى االشتراطات البيئية 
ومعايير الجودة، بما في ذلك المعايير األمريكية واألوروبية التي 

طبقتها المملكة العربية السعودية مؤخرًا وكذلك مواصفات 
مجلس التعاون الخليجي القياسية لمواد البناء. وفي سبيل ذلك 
تعمل الشركة على زيادة اعتمادها على الطاقة البديلة لخفض 

التلوث واالنبعاثات لتحسين البيئة لكل من يعيش على أرض 
المملكة العربية السعودية .

بدأت أسمنت المنطقة الجنوبية مسيرتها في سبعينيات القرن 
الماضي بمصنع واحد بخطي إنتاج في منطقة جازان، وكان أول 

مصنع لألسمنت في المنطقة الجنوبية للمملكة، ثم شيدت 
الحقًا أول مصنع لألسمنت في منطقة عسير، وهو مصنع 

بيشة، ويقع في ضواحي مدينة بيشة وافتتح في 1997، ثم 
أضيف له خط إنتاج في 2017، وبدأ المصنع الثالث في تهامة 

بمنطقة مكة المكرمة في 2004 بخط إنتاج واحد يبلغ نحو 
5,000 طن كلنكر يوميًا، وتطور هذا المصنع ليشمل حاليًا ثالثة 

خطوط إنتاج بطاقة تبلغ نحو 15,000 طن يوميًا.

وفي إطار تحقيق رؤية المملكة 2030، تهدف أسمنت المنطقة 
الجنوبية إلى دعم السوق المحلية بأحد أهم عناصر البناء أال وهو 
األسمنت، وتقود تلك الرؤية مسؤوليتنا اليومية إلمداد عمالئنا 

بتلك المواد الضرورية للبناء والتطوير.

وتعمل الشركة باستمرار على تحسين جودة منتجاتها ودراسة 
احتياجات عمالئها وحل المشكالت، وذلك من خالل تقديم 

منتجات جديدة تلبي طلب عمالئنا، ورفع جودة منتجاتنا الحالية 
لتتطابق مع المعايير المحلية والدولية.

وفي هذا اإلطار، حصلت أسمنت المنطقة الجنوبية على شهادة 
المطابقة لمواصفات هيئة التقييس لدول مجلس التعاون 
لدول الخليج العربية GSO/ 2009/1914، وذلك من الهيئة 

السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة.

نعتز في أسمنت المنطقة الجنوبية بقدرتنا على التجديد واالبتكار 
من خالل منتجاتنا التي نقدمها لجميع القطاعات الحكومية 

والخاصة العاملة في مجال البناء، كما نفخر بقدرتنا على توظيف 
حوالي ٪57 من القوى العاملة في شركتنا من المجتمع المحلي، 
والتي نوفر لها فرص التطور المهني من خالل التعليم والتدريب.
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نعتبر موظفينا من أهم عناصر رأس مالنا الذي يمكننا من 
المحافظة على مكانتنا بين منافسينا. وفي هذا اإلطار، استعانت 

الشركة بالعمالة المؤهلة على أعلى مستوى من مختلف دول 
العالم، كما جذبت المواطنين السعوديين المؤهلين الذي اجتازوا 

دورات في مراكز التدريب المعتمدة محليًا ودوليًا.

كانت شركة أسمنت المنطقة الجنوبية وستظل دائمًا في 
طليعة االبتكار والتجديد لتلبية متطلبات مشاريع القطاعين 

العام والخاص، ونحن فخورون بإنجازاتنا ومساهماتنا في مشاريع 
الحكومة وإسكان القطاع الخاص .

لقد أطلق مجلس الشؤون االقتصادية والتنمية السعودي 
برئاسة صاحب السمو الملكي األمير محمد بن سلمان آل 

سعود، ولي عهد خادم الحرمين الشريفين، رؤية المملكة 2030، 
وهي خارطة طريق نحو التقدم واالبتكار سوف تمكننا من 

تحقيق االزدهار االقتصادي واالجتماعي الذي يعزز مكانتنا بين 
دول العالم المتقدمة، ومهما بدا دورنا في تحقيق هذه الرؤية 

صغيرًا، فإننا نعتز به ونحرص على أدائه.

كما تستمر أسمنت المنطقة الجنوبية في أداء دورها في حماية 
البيئة من خالل تحسين التحكم في انبعاثات الغبار عن طريق 

أنظمة البيئة الجديدة وموانع االنبعاثات، مثل الفالتر وغيرها من 
الوسائل التي تساعد على الوصول إلى الحدود المقررة، ونأمل 
أن تسهم جهودنا في الحصول على بيئة أفضل لكل من يعمل 

في مصانعنا ويستفيد من منتجاتنا .

نؤمن في أسمنت المنطقة الجنوبية أن المحافظة على نظافة 
البيئة في المناطق الصناعية مسؤولية كبيرة تقع على عاتق 

الشركات الصناعية، وفي سبيل تلك الغاية طبقت الشركة 
قوانين صارمة للمحافظة على بيئة نظيفة وصحية، كما تقوم 

بإجراء تحاليل منتظمة في نطاق المناطق التابعة لها للتأكد من 
خلوها من أي نوع من أنواع التلوث الضار، كما تساعد الشركة 

المناطق التي تتواجد بها مصانعها بمبادرات لبناء مشاريع مثل 
الطرق والمدارس والعيادات وتدعمها ماليًا.

وفي إطار عمليات التحديث والتطوير، نعتزم العمل على إنتاج 
أنواع جديدة من األسمنت تتالءم مع مواد البناء المستحدثة 

كاألسمنت األخضر والمواد المركبة من الصلب والكربون.

ولم تكن جهودنا لتؤتي ثمارها بدون تداول السعودية، فهي التي 
منحتنا منصة ساعدتنا على النمو ولفت أنظار المستثمرين في 

المملكة ومن كل أنحاء العالم.

15,000 طن
كمية الكلنكر التي ينتجها مصنع تهامة 

التابع للشركة يوميًا

مصنع بيشة

قطاع المواد األساسية


