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الهوية الجديدة 2    رسالة من رئيس مجلس اإلدارة

بينما نحن نواصل تفوقنا على مر السنين، تُشكل 
عالمتنا التجارية عنصرًا هامًا في نجاحنا.

يصادف عام 2015 الذكرى السنوية على مضي ستين عامًا منذ تأسيس اإلسمنت السعودية. 
واستنادا إلى تاريخها المميز، ال تزال اإلسمنت السعودية تتطلع إلى مستقبل أكثر تفوقًا. لقد 
تطورت أعمال الشركة على مدى العقود الماضية، وفي ظل ظروف ومتغيرات في سوق 

صناعة اإلسمنت واألعمال فإن الشركة بصدد الكشف عن هويتها الجديدة التي تعكس إرثها 
التاريخي، ومن نحن اليوم، وكذلك جهودنا الحثيثة لالبتكار والتأثير اإليجابي في مستقبلنا.

جميع شركائنا من مساهمين وعمالء وموظفين وموردين ومجتمع يشكلون جزءًا ال يتجزأ من 
طريقنا نحو النجاح. ونحن نفخر بعالقاتنا المتميزة بهم.

وفي ذات الوقت نشكركم على المشاركة في هذا الحدث المهم، وكذلك نشكر لكم الوالء الذي 
أبديتموه لإلسمنت السعودية.

 نود أيضا أن نعرب عن امتناننا وشكرنا لفريق العمل المطور للعالمة التجارية وجميع الذين 
لعبوا دورا في رؤية هذا المشروع وجعله حقيقة.

خـالـد بن عبدالرحمن الراجـحـي
رئيس مجلس اإلدارة



الهوية الجديدة 3    رسالة من عضو مجلس اإلدارة العضو المنتدب

مكانة اإلسمنت السعودية الرائدة كان قرارًا 
نسجناه واستحقاقًا بلغناه.

عندما قررنا في العقد الماضي أن نبلغ القمة حققناها بجدارة وهلل الحمد، فمن خالل رؤيتنا 
للمستقبل حددنا مهمتنا، وزرعنا قيمنا، وركزنا اهتمامنا بنسيجنا الداخلي فطورنا هيكلتنا 

التنظيمية وحفزنا كوادرنا البشرية ورعيناها وبنينا طموحها، ثم مضينا في تنفيذ مهمتنا وبذلك 
استحقت اإلسمنت السعودية مكانتها الرائدة اليوم، متطلعة إلى مستقبل أكثر تميزًا.

ريادة اإلسمنت السعودية هي زرع الماضي وإرثها التاريخي - الذي جاوز نصف قرن من 
الزمن - وذلك من خالل بناء عالقاتها العادلة مع مساهميها وعمالئها وموظفيها ومورديها 

ومحيطها المجتمعي حتى أصبح الجميع يجني ثمارها متجاوزين فيها توقعاتهم.

إن العالمة التجارية الجديدة لإلسمنت السعودية استحقاٌق بلغناه نتيجة تفوقنا إقليميًا حتى 
أصبحت اإلسمنت السعودية واحدة من أكثر الشركات الموثوق بها في أسواق الشرق األوسط.

إننا بهذه المناسبة التي نعلن فيها عن هويتنا الجديدة نشكر لكم مشاركتكم ووالئكم لإلسمنت 
السعودية الذي هو جزء من نجاحنا.

الدكتور ولـيـد بن أحـمـد الجـفـالي
عضو مجلس اإلدارة العضو المنتدب



الهوية الجديدة 4    من نحن

كرائد إقليمي في مجال تصنيع الكلنكر 
واإلسمنت ذو الجودة العالية، شكلت اإلسمنت 

السعودية منبع حيوي في توريد هذا المنتج 
المهم، بعد أن زودت به العديد من مشاريع 

البناء في منطقة الخليج العربي تحديدًا ألكثر 
من نصف قرن.

تحتل اإلسمنت السعودية موقعا استراتيجيا 
في المنطقة الشرقية من المملكة العربية 

السعودية، وهي منطقة غنية بالمواد الخام 
عالية الجودة، واإلسمنت السعودية متفوقة في 

مجال صناعة اإلسمنت بالسعودية من حيث 
الكفاءة والجودة والربحية. فمنذ تأسيسها عام 

1955 تمتعت بتوسعات متسقة في طاقتها 
اإلنتاجية مع نمو الطلب وزيادة مطردة في 

الربحية.

في عام 2008 أنجزت اإلسمنت السعودية 
أهم وأكبر تحديثاتها وتوسعاتها وذلك عندما 

تم تشغيل خطي إنتاج جديدين بطاقة تصميمية 
قدرها 20٫000 طن من الكلنكر يوميا. هذا 

التوسع اعتبر على نطاق واسع األكبر عالميا 
في ذلك الوقت، حيث أنه أدى إلى زيادة 

الطاقة اإلنتاجية المتاحة لإلسمنت السعودية 
إلى حوالي 8 مليون طن إضافية من الكلنكر 

سنويا، مما أدى إلى رفع رائدة صناعة 
اإلسمنت إلى وضع فريد من نوعه من حيث 

حجم وكفاءة اإلنتاج.

وصلت القيمة السوقية لإلسمنت السعودية 
إلى 14.7 مليار ريال )حوالي 4 مليار 

دوالر( كما في بداية 2015، وبالتالي فإن 
اإلسمنت السعودية واحدة من أكثر الشركات 

الموثوق بها في المملكة العربية السعودية، 
ومستخدمو المنتجات والمقاولين يعتمدون 

على استمرارية اإلسمنت السعودية وجودة 
منتجاتها، وذلك باستخدام تلك المنتجات في 

بناء األبراج والطرق السريعة والجسور 
والمطارات والموانئ والسكك الحديدية 

ومشاريع النقل العام )الِمترو(، والعديد من 
المساكن والمشاريع التجارية.

اإلسمنت السعودية تعتبر رائدًا إقليميا في مجال 
تصنيع الكلنكر واإلسمنت عالي الجودة.



الهوية الجديدة 5    رسالة الشركة

رؤيتنا
أن نكون على مستوى عالمي في إنتاج 

اإلسمنت ونكافح من أجل التميز واإلبداع.

مهمتنا
أن تكون اإلسمنت السعودية المنتج الرئيسي 
لإلسمنت في المنطقة وذات سمعة مرموقة 
في تطبيق المعايير عالية الجودة في مجال 
السالمة والصحة والبيئة والجودة والكفاءة 
والعمليات المتقدمة وذلك عن طريق فريق 

عالي األداء ومتحفز وملتزم بتجاوز توقعات 
مساهمو الشركة.

قيمنا
توفير منتجات وخدمات ذات جودة عالية.  •

توفير بيئة عمل مناسبة للموظفين وذلك   •
من أجل التفوق والتطور والنمو.

تحقيق عوائد مجزية ونمو مالي جيد   •
للمساهمين، مع االلتزام بأعلى المعايير 

األخالقية والمبادئ اإلسالمية.



الهوية الجديدة 6    عالمتنا التجارية

إن عالمتنا التجارية »اإلسمنت السعودية« 
الجديدة ُتعد العنصر األكثر أهمية للتعريف 
بنا وهو أساس مظهرنا وما نعبر عنه من 

لوحة األلوان إلى لغة الصورة البيانية.

عالمتنا التجارية واضحة وترمز إلى الثقة 
والمتانة والجودة العالية لمنتجاتنا وخدماتنا، 

فشكله الخماسي يمثل اإلرث التاريخي 
لـ »اإلسمنت السعودية« ودّلت أضالعه 

الخمسة على تكاتف موظفينا وعمالئنا 
ومساهمينا وموردينا، كما أن جوهر عالمتنا 

تمثل نمونا وجودة منتجاتنا.

اسمنا المطور »اإلسمنت السعودية« ُيعد 
اسمًا صلبًا وموثوقًا وعالمتنا الجديدة ستعكس 

أسلوب عملنا الحديث.

اسمنا المطور »اإلسمنت السعودية« يعكس 
أسلوب عملنا الحديث.



الهوية الجديدة 7    منتجاتنا



الهوية الجديدة 8    شعارنا

شعارنا صلٌب وطموح ونريد من عمالئنا أن 
يعرفوا حجم شغفنا والتزامنا بالجودة. ويعتبر 

شعارنا وعد منا لعمالئنا بتزويدهم بالمنتج 
»األقوى في البناء«.

األقوى في البناء



الهوية الجديدة 9    نهجنا في العمل

طريقتنا واختيارنا لعباراتنا تدل على الحفاظ على 
سمعتنا الجيدة، ولغتنا تعكس نهجنا في 

العمل وطريقة تطوير عالقاتنا وتبين أسلوبنا 
في تحقيق النجاح لمساهمينا.
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اإلسمنت السعودية
3964 الملك سعود - العمامرة

وحدة رقم: 1 - الدمام 32415 - 7102
المملكة العربية السعودية

المركز الرئيسي
هاتف: 8000 835 13 966+
فاكس: 3091 834 13 966+

saudicement@saudicement.com.sa :بريد إلكتروني

اتصل بنا

10    دليل االتصال

تم إصدارة من قبل اإلسمنت السعودية 2015©




