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أسٌس قوية

شركة إسمنت ينبع

www.yanbucement.com
سنة التأسيس: 1977
عدد الموظفين: 830

القيمة السوقية: 6.38 مليار ريال سعودي 

علي بن عبد هللا العاید
الرئيس التنفيذي

وعضو مجلس اإلدارة في شركة إسمنت ينبع

شركة “إسمنت ينبع” هي واحدة من كبرى الشركات
المصنعة لإلسمنت في المملكة العربية السعودية

وأكبر منتج لالسمنت في المنطقة الغربية. وتقع
مصانع الشركة على بعد 70 كيلو متر تقريبًا شمال

غرب ميناء ينبع على البحر األحمر.

قال السید علي بن عبد لله العاید الرئیس التنفیذي وعضو 
مجلس اإلدارة في شركة إسمنت ینبع “باعتبار إسمنت ينبع 
شركة متخصصة بالصناعات الثقيلة وتنتج سلعًا استراتيجية، 

يتمثل هدفنا في أن نصبح الشركة المفضلة لدى أصحاب 
المصلحة بمن فيهم العمالء والموظفون والموردون وغيرهم 

ونحقق قيمة مضافة للقطاع الصناعي المحلي من خالل 
االستفادة من موارد البالد بأفضل وجه ممكن وتوظيف 

المواهب المحلية”.

وتفخر إسمنت ينبع بالقيمة التي تحققها للموظفين والتي 
تضمن رضا الموظف من خالل برنامج قادة المستقبل الشباب. 

ومنذ تأسيسها تميزت شركة إسمنت ينبع بثقافتها التي تركز 
على تعزيز األداء. وقال زقيل: “التغيير هو األمر الثابت الوحيد 

في وقتنا الحالي، ولذلك فقد طورنا واعتمدنا ثقافة تمتاز بأعلى 
مستويات المرونة والتكيف”.

وتعزز إسمنت ينبع نجاحها من خالل تقييم أدائها استنادًا إلى 
أفضل المعايير العالمية بينما تحافظ على تفوقها في الصناعة 

واالستدامة ومبادرات تعزيز األداء.

وعلى ســبيل المثال، تعاونت شــركة إســمنت ينبع مع الشــركة 
الهندســية الدنماركيــة )FLSmidth( إلطــالق المركــز المعرفــي 

لإلســمنت وهو األول من نوعه في منطقة الشــرق األوســط 
وشــمال إفريقيــا ومنطقــة جنــوب الصحــراء األفريقيــة. وتماشــيًا مــع 
أهــداف رؤيــة المملكــة 2030، يســهم المركــز فــي إعــداد المواهــب 

والخبــرات المحليــة فــي المملكــة ومنطقــة الشــرق األوســط 
وشــمال إفريقيا.

ازدادت نسبة التوطين بين موظفي 
شركة إسمنت ينبع من 30% في 

عام 2016 إلى 46% في عام 2020
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أسهمت المكانة المميزة التي تتمتع 
بها تداول السعودية في جذب 

المستثمرين إلى شركتنا مما ساهم 
في تعزيز قيمة أسهم الشركة

وتثق شركة إسمنت ینبع بأن أداء قطاع صناعة اإلسمنت یؤثر 
بشكل مباشر على ازدھار المملكة العربیة السعودیة. وأوضح 

العاید قائاًل: ”نحن واثقون بمبادرات وجھود رؤیة المملكة 
لتطویر بنیة تحتیة ممیزة وتحسین االقتصاد“. وتابع العاید قائاًل: 

”باإلضافة إلى ذلك، أسھمت المكانة الممیزة التي تتمتع بھا 
تداول السعودیة في جذب المستثمرین إلى شركتنا مما ساھم 
في تعزیز كاًل من قیمة أسھم الشركة والعائد على المسثمرین“.

ســتمثل االســتدامة جــزءًا أساســيًا مــن أهــداف إســمنت ينبــع فــي 
 Elite EP100 Group المســتقبل. الشــركة عضــو فــي مجموعــة

ممــا يبــرز كفــاءة برامــج الطاقــة والجهــود التــي تبذلهــا الشــركة 
للحــد مــن إنتــاج ثنائــي أكســيد الكربــون. وتمتلــك ينبــع نظامــًا 

الســتعادة الحــرارة المفقــودة هــو األكبــر مــن نوعــه فــي مصانــع 
اإلســمنت فــي العالــم.

استحوذت شركة أسمنت ینبع على نظام استرداد الحرارة 
المھدرة بقدرة 34 میجاوات كخطوة نحو مصادر الطاقة 

المتجددة / البدیلة.,وتعتبر واحدة من أكبر األنظمة في مصانع 
األسمنت على المستوى العالمي مما ساھم في خفض 

انبعاثات الكربون في المصنع ألكثر من 10,0000 طن / سنة. 
.WHR 25% من متطلبات الطاقة یغطیھا نظام

وتتطلــع إســمنت ينبــع إلــى االســتمرار فــي ریــادة قطــاع اإلســمنت 
فــي المنطقــة مــن حيــث االعتمــاد علــى تقنيــة الــذكاء االصطناعــي 
وتقنيــات الثــورة الصناعیــة الرابعــة وتســعى لتطويــر ونشــر الــذكاء 

االصطناعــي فــي أصولهــا الصناعيــة. وقــال العایــد: ”تعتبــر 
إســمنت ينبــع أن التقنيــات الحديثــة تمثــل فرصــة للشــركة بــداًل مــن 

أن تشــكل تهديــدًا لهــا“. وتابــع العایــد قائــاًل : ”نحــن علــى وشــك 
اعتمــاد حــل متطــور يعتمــد علــى الــذكاء االصطناعــي لتشــغيل 

التجهيــزات الرئيســية وســنكون أول شــركة فــي المنطقــة تعتمــد 
هــذه التقنيــة“.

شركة اسمنت ينبع

 المركز المعرفي لألسمنت

قطاع المواد األساسية
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ازدادت نسبة التوطين بين موظفي 
شركة إسمنت ينبع من 30% في 

عام 2016 إلى 46% في عام 2020

التشغيل. وفي الوقت نفسه، تمكنت الشركة من تخفيض 
صافي انبعاثات الكربون بنسبة وصلت إلى 25 % ووفرت 

ما وصل إلى 100 ألف طن من ثاني أكسيد الكربون سنويًا. 
وبفضل هذه الجهود حصلت الشركة على جائزة RCI ألفضل 

مصنع إسمنت في العام في مؤتمر CEMTEC الذي عقد في 
برلين في أكتوبر 2019.

باالضافة إلى ترقیة وتبني أحدث أنظمة SCADA للحصول على 
مزید من القدرات و المرونة في التحكم في العملیات ومراقبة 

أداء فعالة وقدرات ممتازة في إعداد التقاریرالتي تعد خطوة 
أخرى نحو استراتیجیة التحول الرقمي.

التنمية البشرية
تركز إسمنت ينبع على بناء ثقافة تسهم في تعزيز األداء وإعداد 
القادة الحاليين والمستقبليين. وتسعى الشركة إلى إعداد جيل 

جديد من القادة من خالل تطوير برنامج المهندس السعودي 
الشاب وغيره من المبادرات التي تدعم أهدافنا في بناء 

مستقبل مستدام. وتشمل برامج التدريب مجاالت واسعة بما 
فيها األعمال والخدمات المالية والصحة والسالمة والمبيعات 

والمنتجات والحلول والعمليات.

أكاديمية FLSmidth -YANBU لصناعة اإلسمنت
 FLSmidth في سبتمبر 2020، تعاونت إسمنت ينبع مع شركة
على إطالق المركز المعرفي لإلسمنت وهو مركز رائد في توفير 

المعلومات والتدريب العملي على صناعة اإلسمنت. ويتميز 
المركز الذي يمكن أن يستوعب أكثر من 100 متدرب بإطاللة 

رائعة على البحر األحمر ومرافق ترفيهية حديثة، مما يمنح 
األكاديمية ميزة تنافسية مهمة. 

ويوفر المركز مجموعة من الدورات التدريبية قصيرة ومتوسطة 
المدى وبرامج طويلة المدى ويمنح شهادات للمتدربين. وتهدف 

إسمنت ينبع من خالل تعاونها مع شركة FLSmidth إلى دعم 
المملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي 

وتعزيز كفاءة صناعة اإلسمنت في بالد الشام وشمال أفريقيا 
ودول جنوب الصحراء الكبرى.

إدارة الجودة
حصلت أسمنت ینبع على أنظمة إدارة الجودة الشاملة 

والمتكاملة وأصبحت معتمدة بالعدید من شھادات الجودة 
الدولیة والوطنیة )أیزو 9001 و 14001 و 45001 و 5001 
واعتماد الھیئة السعودیة للمواصفات SASO ( من خالل 

نھج التحسین المستمر لتسھیل كفاءة عملیات اإلنتاج وتلبیة 
متطلبات الطلب الوطني والدولي ومعاییر الجودة للمنتج.

في عام 2019، حصلت شركة إسمنت ينبع على لقب أفضل 
 International ”مصنع إسمنت من “مجلة اإلسمنت الدولية
Cement Review تقديرًا لتميزها في المجال الصناعي. وتنتج 

الشركة خمسة أنواع من اإلسمنت بطاقة إنتاجية إجمالية تصل 
إلى ثمانية ماليين طن سنويًا.

يقع المكتب الرئيسي للشركة في مدينة جدة وتمتلك إسمنت 
ينبع وحدة صناعية في منطقة رأس بريدي بمدينة ينبع وتتألف 

من خطي إنتاج و11 مطحنة إسمنت بطاقة تعبئة تصل إلى 
40,000 طن من اإلسمنت يوميًا. ويشمل المصنع كذلك 

مجمعًا حديثًا يحتوي على اثنين من المرافق الرياضية المجهزة 
بالكامل الستيعاب ما يصل إلى 3,000 شخص.

شركة إسمنت ينبع هي واحدة من شركات اإلسمنت القليلة في 
العالم التي تحقق نسبة عالية من أهداف مبادرات الثورة الصناعية 

الرابعة، كما تسعى الشركة إلى تطوير برنامج للذكاء االصطناعي 
باالعتماد على أحدث التقنيات اآللية التي تمتلكها الشركة.

وفي حين تولي شركة إسمنت ينبع أهمية كبيرة لتحقيق أهداف 
التحول الرقمي التي تنص عليها رؤية المملكة 2030 بما في 
ذلك االعتماد على اآلالت والتحكم الخبير واستخدام الحوسبة 

السحابية والذكاء االصطناعي، تسعى الشركة إلى تحقيق 
أهداف رؤية المملكة 2030 بطرق أخرى كذلك. وتتميز الشركة 

بأنها ”تفكر عالميًا وتعمل محليًا“ من خالل توظيف قوى عاملة 
تصل نسبة المواطنين السعوديين فيها إلى 46% )فيما وصلت 

نسبتهم في عام 2016 إلى 30%( كما يعمل لدى الشركة أكبر 
عدد من المهندسين السعوديين في هذا القطاع )40 مهندسًا(. 

وباإلضافة إلى طموحات الشركة المستقبلية التي تهدف إلى 
تحقيق التقدم، تركز إسمنت ينبع على الحفاظ على نجاحها في 

إدارة القوى العاملة وتحقيق االستدامة. وعلى مدار األعوام 
الثالثة الماضية، حققت إسمنت ينبع نموًا في إنتاجية رأس 

مالها البشري من 17 طن يوميًا لكل موظف إلى 23 طن يوميًا، 
كما تم تصنيف مصنع الشركة كواحد من المصانع األكثر كفاءة 

في استخدام الطاقة بالمملكة العربية السعودية من قبل المركز 
السعودي لكفاءة الطاقة ومجموعة المناخ – باعتبار الشركة 

جزءًا من مبادرة مجموعة ”EP100“ – نظرًا إلنجازاتها في إدارة 
الطاقة والحد من انبعاثات ثنائي أكسيد الكربون. وتمتلك 

الشركة حصة كبيرة من مصنع الورق السعودي الكويتي الذي 
تصل طاقته اإلنتاجية السنوية إلى مليون كيس ورقي.

التحديث واالستدامة
أنجزت شركة إسمنت ينبع مجموعة من االستثمارات 

االستراتيجية ومبادرات التطوير من أجل تحديث مصنعها الذي 
تصل طاقته اإلنتاجية إلى 8 ماليين طن سنويًا والذي يقع 

في المملكة العربية السعودية. واعتمدت إدارة المصنع أحدث 
تقنيات تصنيع اإلسمنت المتطورة لتحقيق أعلى مستويات 

 %46 
من القوى العاملة هي من السعوديين 
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