
نشرة أخبار شركة أسمنت نجران 

م ٢٠٢٢العدد األول للعام 



-:عن الشركة

فلسفتنا تقوم على قيم أساسية تنطلق من رضاء العمالء 

ورفاهية الموظفين وحماية البيئة والتحسين المستمر لألداء 

د والتأكيد على أخالقيات العمل والتميز في التنفيذ، لذلك تعتم

الشركة على سياسة متكاملة في إدارة الجودة والبيئة والسالمة 

تعتزم الشركة على استغالل طاقاتها في تلبية احتياجات

األسواق المباشرة وتسويق الفائض في األسواق الواعدة ذات 

الفرص الغير مستغلة عن طريق ترويج جودة المنتج واستخدام 

.آليات لوجستية تحقق تطلعات العمالء
رؤيتنا

.أن نكون أنموذج يحتذى به في صناعة األسمنت محليًا وإقليمياً 

رسالتنا
تعزيز مكانة الشركة في األسواق المباشرة من خالل توفير منتج عالي 

بالممارسات التجارية الفعالة بما يعظم واإللتزامالجودة بموثوقية 

.لجميع األطراف ذات العالقةاإلقتصاديالمردود 

استراتيجيتنا
طاقاتها في تلبية احتياجات األسواق إستغاللتعتزم الشركة على 

المباشرة والمجاورة وتسويق الفائض في األسواق البعيدة الواعدة عن 

طريق ترويج جودة المنتج واستخدام آليات لوجستية تحقق تطلعات 

.العمالء



م٢٠٣٠رؤية 

وديةالسعالعربيةالمملكةرؤيةمستقبليةرؤية
هحفظالشريفينالحرمينخادمورعايةبدعم٢٠٣٠
سمورؤيةوهي،٢٠٣٠المملكةرؤيةُأطلقتهللا،
والتيالعظيم،الوطنهذالمستقبلالعهدولي

بها،هللاحباناالتيقّوتنامكامنالستثمارتسعى
استثماريةوقوةمتميز،استراتيجيموقعمن

ةالقيادتوليحيثوإسالمّي،عربّي وعمقرائدة،
يقلتحقاإلمكاناتكلوتسّخراالهتمام،كللذلك

تمالماضية،الخمسالسنواتخالل.الطموحات
منعددوتبلوراإلنجازات،منعديدتحقيق

ائجنتتحقيقفيأسهمتالتيالتحول،ممّكنات
الحكوميالعملمنظومةصعيدعلىملموسة،

النجاحأسسوأرستوالمجتمع،واالقتصاد
التحديات،منعديًداواجهنالقد.للمستقبل
فياثقتنعززتالتيالخبراتمنعديًداواكتسبنا

فعاليةزيادةعلىوعملناأهدافنا،تحقيق
فياالستثمارخاللمنواستجابتها،الحكومة

للنموفرصاً وخلقناالحكومي،الرقميالتحول
القطاعاتمنعدداً واستحدثناواالستثمار،
ورفعنا،للعالمأبوابناوفتحناالجديدة،االقتصادية

تلككلوتمتالمواطنين،حياةجودةمستوى
.هوبناتالعظيمالوطنهذاأبناءبأيدياإلنجازات

وطموحجريءحلمهو،نيوممشروع
التيالتغييرانطالقةوهوجديد،لمستقبل

د األعمالفياالبتكارمستقبلستجسِّ
أحدنيوموتمثل.واالستدامةوالمعيشة

االستثماراتلصندوقالكبرىالمشاريع
.العامة

وبموقعها االستراتيجي على ساحل البحر 
األحمر شمال غرب المملكة العربية 

ًا لتكوَن ميدانًا حينيومالسعودية، سُتبنى 
ونابضًا بالتجارب، وتصبَح منّصة عالمية 

ترسُم فيها ريادُة األعمال واالبتكار معالَم 
.المستقبل الجديد

أبواَبها لتكون موطنًا نيومستفتح 
ووجهًة ألصحاب األحالم الكبيرة، ولكل 

من يطمح أن ُيسهم في بناء نموذج جديد
.لمعيشة مستدامة ومزدهرة

ال يقتصر على المكان نيوممفهوم 
ه ِفكرٌي ونمط حياة .  فحسب، بل هو توجُّ

تصميم هذا النموذج وإنشاؤه وإدارته 
قائم على أسلوب متحرر من قيود 

المنهجيات القديمة للبنى التحتية 
لدان االقتصادية والبيئية التي تحدُّ الب

.األخرى حول العالم من التقدم
تحت مظلة رؤية نيومسيحقق مشروع 

ثالثة أهداف رئيسية، ٢٠٣٠السعودية 
ية، تتمثل في تحقيق معيشة استثنائ

وبيئة أعمال مزدهرة، وإعادة ابتكار 
.مفهوم االستدامة



أهم االخبار 

رئيس مجلس إدارتها المهندس محمد بن مانع أبا العال كرمت شركة أسمنت نجران

بتاريخ انتهاء مدة دورتهم وأعضاء المجلس  بعد 

٢٠٢٢/٠٧/١٧

الدريبيبحضور العضو المنتدب الرئيس التنفيذي للشركة األستاذ عبدالسالم 

بمدينة جده في فندق الشيراتون٧٧المجلس رقم إجتماعفي 

أعضاء الشركة المرشحين للعضوية وبحضور

-:وهم 

صالح ياسين عالف/ األستاذ

الدريبيعبدالسالم عبدهللا / األستاذ

أيمن عبدالرحمن الشبل/ المهندس

فهد عبدهللا الراجحي/ األستاذ 

الوسيمرعبدهللا سالم / األستاذ 

عبدالرحمن الموسى/ األستاذ 

بامعروفوليد أحمد / األستاذ 

علي حسين برمان اليامي/األستاذ 

و في ختام االجتماع تم تبادل الهدايا التذكارية تقديرًا لما قدمه من جهود بناءه

.منذ تأسيس الشركة

أسمنت نجران تكرم رئيس مجلس اإلدارة و أعضاء
م٢٠٢٢/٠٨/٠٨المجلس المنتهية دورتهم ب 



أهم االخبار 
رئيس مجلس اإلدارة صور من تكريم شركة أسمنت نجران 

م٢٠٢٢/٠٨/٠٨وأعضاء المجلس المنتهية دورتهم ب 



)األول اإلجتماع( الجمعية العامة العادية إجتماعنتائج 

اإلجتماع(الجمعية العامة العادية إجتماعتعلن شركة أسمنت نجران عن نتائج 
هـ ١٤٤٣-١٢-١٨من مساء يوم األحد ٠٧:٠٠والذي عقد في تمام الساعة ) األول

بمدينة جدة حضوريًا وعن طريق -م في فندق هيلتون جدة ٢٠٢٢-٠٧-١٧الموافق 
من األسهم الممثلة % ٢٦٫٥٦وسائل التقنية الحديثة ، حيث بلغت نسبة الحضور 

.لرأس المال
-:بالتصويت على جدول أعمال الجمعيةاإلجتماعلتنحصر نتائج 

إعتباراً أعضاء مجلس اإلدارة للدورة القادمة والتي تبدأ إنتخابالموافقة على ) ١
م من بين المرشحين ٢٠٢٥-٠٨-٠٨م ولمدة ثالث سنوات تنتهي في ٢٠٢٢-٠٨-٠٩من 

لعضوية المجلس ،
:وهم كل من

خوقيرأحمد بن سراج / الدكتور. ١
الجاردزياد بن إبراهيم / األستاذ. ٢
الدريبيعبدالسالم بن عبدهللا / األستاذ. ٣
عبدالهادي بن هادي آل دوحان/ األستاذ. ٤
علي بن حسين برمان اليامي/ األستاذ. ٥
فهد بن عبدهللا الراجحي/ األستاذ. ٦
ماجد بن علي بن حسين بن مسلم/ األستاذ. ٧
بامعروفوليد بن أحمد / األستاذ. ٨
وليد بن عبدالرحمن الموسى/ األستاذ. ٩
الموافقة على تشكيل لجنة المراجعة وتحديد مهامها وضوابط عملها ) ٢

م ولمدة ثالث سنوات تنتهي ٢٠٢٢-٠٨-٠٩ومكافأة أعضائها للدورة التي تبدأ من 
:م ، والمرشحين هم التالية أسماؤهم٢٠٢٥-٠٨-٠٨في 

عضو غير تنفيذي-بامعروفوليد بن أحمد / األستاذ)١
عضو غير تنفيذي-وليد بن عبدالرحمن الموسى / األستاذ) ٢
)عضو من خارج المجلس(-الحرورهعبداإلله بن ناصر / األستاذ) ٣
).عضو من خارج المجلس(-نبيه بن فخري الجهني / األستاذ) ٤

أهم االخبار 



اسمنت نجران تنفذ مشروع الطاقة الخضراء

لقــد حققــت شــركة اســمنت نجــران وللــه الحمــد منــذ تأسســت عــدد مــن 

اإلنجـــازات الملموســـة فـــي تطـــوير الشـــركة بمنطقـــة نجــــران وخارجهـــا، و 

أسســت منظومـــة متكاملــة مـــن الشــراكة والمســـؤولية المجتمعيــة فـــي 

هــا أول التنميـــة الصــناعية والتعليميــة والصــحية والبيئيـــة، وكــان مــن أهم

روع مشروع للطاقة الخضراء من نوعه في المملكة العربية السـعودية مشـ

ــة المفقــودة أو مــا يعــرف باســتغالل الحــرارة  ــدوير الطاقــة الحراري إعــادة ت

هـا إلـى المنبعثة من خطوط اإلنتاج ومولــدات الكهربـاء التقليديـة وتحويل

يـث طاقة كهربائية، ويعتبر هذا المشـروع األكبر من نوعه في العالم من ح

٢٧٫١ر بــ استخدام تقنيـة التبريـد الهـوائي الـذي يـوفر طاقـة كهربائيـة تقـد

مـــن احتياجـــات المصـــانع والمرافـــق % ٤٠ميجـــاوات ســــاعة تمثـــل حـــوالي 

المساندة من الطاقة الكهربائية



كرمت إمارة المنطقة شركة أسمنت نجران مثلها 

بنائب الرئيس التنفيذي للموارد البشرية 

و الخدمات المساندة 

لما ألسمنت نجران من جهود مبذوله 

وكونها أحد الداعمين باستمرار 

.   لسجناء الحق الخاص و لما لهذه الفئة من أهمية اجتماعية و أسرية

أسمنت نجران تدعم ميدان نجران لسباقات الهجن

تحت شعار مجتمعنا مسؤوليتنا تقدم

شركة أسمنت نجران دعمًا ماليًا 

لـميدان نجران لسباقات الهجن 

إلقامة المهرجان الختامي لسن المفاريد

وثًمن الميدان ذلك بتسليم درعًا تذكاري 

.لمشرف العالقات العامة

. وطرح شوطًا ختامي باسم شركة أسمنت نجران

أمارة المنطقة تكرم شركة أسمنت نجران 

الشركة و المجتمع



برعاية وكيل وزارة الصناعة والثروة المعدنية للرقابة التعدينية 

احمد فقيه، تم عقد لقاء في الغرفة التجارية بمنطقة نجران. م

بحضور الرئيس التنفيذي لشركة اسمنت نجران ونائبه 

وبمشاركة عدد من المستثمرين والمهتمين لمناقشة ابرز المواضيع في مجال التعدين بالمنطقة

لقاء الغرفة التجارية بمنطقة نجران

يوم تدشين ملعب نادي نجران الرياضي استلم 

نائب الرئيس التنفيذي للموارد البشرية والخدمات المساندة

صالح ال الحارث ،تكريم نادي نجران الرياضي سعيد.أ

لشريكه اإلستراتيجي اسمنت نجران 

لما ُقدم من دعم مالي يتمثل في ترميم الملعب ومرافقه خالل فترة الشراكة 

نادي نجران الرياضي يكرم شركة اسمنت نجران

الشركة و المجتمع



التدريب والتطوير  

قـًا طالنالزيارات وتبادل الخبـرات ا

مــــن حــــرص الشــــركة علــــى رفــــع 

ـــــي  المســـــتوى العلمـــــي والعمل

ألبنائنــــــا الطــــــالب فــــــي جميــــــع 

ــركة  ــن الش ــًا م ــات وحرص التخصص

ــه  ــا تحقق ــؤوليتها وم وضــمن مس

ــي نقـــل التجـــارب  مـــن اهميـــة ـف

والخبرات واالستفادة مـن خبـرات

المختصـــين لمثـــل هـــذه الزيـــارات 

يس اســتقبال هيئــة التــدريس ورئــ

ة قسم الهندسة المدنية بــ جامعـ

ــة  نجــران مــع مجموعــة مــن الطلب

المهندســـين فـــي جولـــة ميدانيـــة

.بمصنع الشركة سلطانة

)سلطانة(زيارة قسم الهندسة المدنية من جامعة نجران لمصنع الشركة 



قدتانعموظفيهالجميعالعملبيئةوتطويرتحسينفيالمتواصلالشركةدعمإطارفي

سلطانةالشركةبمصنعاياماربعلمدة١٩/٠٦/٢٠٢٢االحديومالتدريببمركزالتدريبيةالدورة

دمعهمعبالشركةوالتطويرالتدريببقسمممثلةالبشريةالمواردادارةنظمتهاالتي

تسعىحيث)نيبوش–المهنيةوالصحةالسالمة(دورةللتدريبالعاليالصناعيةالتقنيات

ومنعمجال،أيفيالمخاطروتجنبهمموظفيهالحمايةالدوراتهذهمثللتنظيمالشركة

طرالمخامنالموظفوصحةالمهنيةوالسالمةذلكأمكنماوالممتلكاتاألرواحفيالخسائر

اتمسببمنخاليةآمنةعملبيئةبتوفيروذلكالعمل،أداءبسببلهايتعرضقدالتي

.المهنيةاإلمراضأوالحوادث

يل من قسم التحكم والتشغيل يستمر العمل على تأه

كلة وتدريب الموظفين المستجدين لتولي المهام المو

واالنسجام في العمل بروح الفريق الواحد 

تحت المتابعة واالشراف 

.من قبل قسم التدريب والتطوير 

تأهيل وتدريب الموظفين المستجدين

)نيبوش–السالمة والصحة المهنية ( دورة 

التدريب والتطوير  



التدريب والتطوير  

ضمن توجهـات شـركة أسـمنت نجـران فـي تأهيـل وتطـوير 

مواردهـــا البشـــرية وتـــوفير بيئـــة عمـــل مســـاندة ألغـــراض 

إدارة التعلم واإلبداع والتطـور الـوظيفي المسـتمر ، نفـذت

" رنامج الموارد البشرية ممثلة في قسم التعلم والتطوير ب

ـــي التســــويق والمبيعــــات  ــــامج"الشــــامل ـف ــــذ البرن تنفي

من للموظفين والموظفات في اإلدارة العامة خالل الفترة

ــى ٤ ـــو ٦اـل ـــدريب ٢٠٢٢يوني ـــة الت ــي قاع ـــذ و م ـف ـــم تنفي ت

٧ن خـالل الفتـرة مـ-المصـنع –البرنامج في مركز التدريب 

م بمـــادة تدريبيـــة مصـــممه بنـــاًء علـــى ٢٠٢٢يونيـــو ٩الـــى 

.االحتياجات الفعلية لجميع المشاركين 

"الشامل في التسويق والمبيعات " برنامج 

قسم المختبر والعمل على انشاء الطوب االسمنتي ألجراء 

) سلطانه (اختبار الصالبة والجودة لألسمنت في المصنع 

حسن ال قريشة عن العمل : تحدث لنا الزميل المهندس 

لديهم في قسم المختبر وهو عن انتاج 

الطوب االسمنتي ، ومن ثم يتم اجراء اختبارات عليها لصالبة 

. وجودة االسمنت

مختبر أسمنت نجران 



لألنشطة الرياضية والفعاليات الرمضانية

أنشطتنا 

تعاون مع لجة تحسين و تطوير بيئة العمل بالأطلقت الشركة 

ت العديد من الفعاليات الرمضانية واألنشطة الرياضية التي اقيم

٢٠٢٢في مقر الشركة بسلطانة خالل شهر رمضان الكريم من عام 

العديد من الفعاليات تضمتوكان أهمها مبادرة بهجة والتي 

ة األمسيات الثقافي–دوري الباليستيشن -البلوتدوري -:منها

فين وكذلك مبادرة صحتك تهمنا والتي هدفت الى تعزيز لياقة الموظ

وتشجيعهم على الرياضة من خالل دوري كرة القدم ودوري كرة 

.  الطائرة مما دعم احد اهداف الشركة وهو رفاهية الموظفين 

عدل مزاجك و أحرص على دوامك  

الشركةتنظمهاالتيالخامسةالفعاليةانطلقت

عاكفةالطواحينووحدةسلطانةالمصنعفي

)دوامكعلىوأحرصمزاجكعدل(القهوةوقتفعالية

العملبيئةوتعزيزتحسينفيالترفيهيةالمبادراتضمن

.الموظفينلجميع

نجراناسمنتشركةتشكر

مبادرةلدعمهم)المختصةللقهوةألباومحمصةمقهى(

خالللموظفيهاالشركةنفذتهاالتيالقهوةوقت

والفعالياتاألنشطة

شكر 



لجميعالشركةتنظمهاالتيالسادسةالفعاليةانطلقت

لآليسكريمالعالميباليوماالحتفالفعاليةموظفيها

)البهجةنصنعنحنكريمآيسنصنعالنحن(شعارتحت

العملبيئةوتعزيزتحسينفيالترفيهيةالمبادراتضمن

.الموظفينلجميع

يوم اآليسكريم العالمي 

كة بأجواء يسودها الفرح أحتفل مـوظفين شـر

.المباركاألضحىأسمنت نجران بعيد 

حرصــًا مــن إدارة الشــركة علــى تقويــة الــروابط 

ء والعالقـــات بـــين منســـوبيها وزيـــادة االنتمـــا

جميع والتواصل بين جميع موظفيها وتبادل ال

ــــــبة  ــــــذه المناس ــــــات به ــــــاني والتبريك الته

.السعيدة

األضحىعيد 

أنشطتنا 



؟ ماهي أنواع العقود الفردية  -س

عقد عمل فردي
ختلف ُيعرف عقد العمل الفردي بأنه االتفاق المبرم بين صاحب العمل والعامل الفرد، حيث ت

صوره باختالف نوعه، وذلك كاآلتي

عقد محدد المدة-أ
جاز يعني هذا العقد أن يتفق الطرفان على التزام العامل بإشراف وتوجيه صاحب العمل إلن

عمل أو مشروع محدد معين أو غير محدد لمدة محددة مقابل أجر يقتضيه، بحيث ال يتعارض

مع القانون، وينتهي هذا العقد بانتهاء مدته

عقد غير محدد المدة-ب
وهذا النوع من العقود مستخدم على نطاق واسع في سوق العمل، حيث تكون العالقة 

مفتوحة بين العامل وصاحب العمل، وتكون مدة العقد غير محددة، كما أنها من الممكن أن 

تكون مفتوحة المدة لكنها محددة ومغلقة على عمل معين، حيث إن عالقة قائمة سواء 

.كان هناك عمل أم ال

عقد جزئي -ج
ون وهو العقد الذي تكون فيه ساعات العمل أقل من ساعات العمل المنصوص عليها في قان

.ساعة عمل في األسبوع٤٨العمل؛ أي أقل من 

عقد العمل المرن-د
أجره إن هذه العقود ال يتم فيها تحديد أوقات أو ساعات للعمل، حيث يتقاضى فيها العامل

.حسب المهام التي ينجُزها، وتسمى أيضًا بعقود العمل الُحر

سؤال و جواب 



؟ :ما المقصود بنسبة المشتركة -س

..ج نسبة مشاركة يدفعها الموظف او احد افراد عائلته عند الذهاب للمستشفى لتلقي العال

؟ماهي الخدمات الطبية الغير مغطاه بالتامين –س 

؟كم حدود هذه النسبة -س

%١٠تختلف هذه النسبة من شركة الى أخرى و لكن االن 

عيادات التجميل-

ـ تركيبات االسنان

.ـ مشاكل العقم للجنسين 

هل باإلمكان ان اقوم بالعالج خارج الشبكة المعتمدة والمطالبة بالتعويض ؟-س

نعم باإلمكان ذلك مع الحرص على إحضار جميع االوراق الثبوتية 

تقرير طبي عن الحالة ـ فواتير الدفع ـ نتائج التحاليل واإلشاعة  ـ ( 

)يوم من تاريخ العالج٤٥على ان يتم رفعها لمسئول التامين خالل 

سؤال و جواب 

الجواب

لمزيد من المعلومات هنا تجد 
ة رابط تحميل تطبيق التعاوني



تبارك شركة أسمنت نجران لموظفيها
لم رزقوا من مواليد سائلين هللا تعالى 

…ان يكتبهم من مواليد السعادة

مواليدنا 

عـايـض مـانـع آل عــامـــر١

عباس عبدهللا ال سالم٢

بندر محمد ال أبا الطحين ٣

عـلــي مــهـدي حـيــدر٤

سعيد محمد ال سليم ٥

فهد حسين ال شرمة ٦

فــواز ســعـد آل قــنــه٧

فهد محمد آل عسكر٨

حلزاءمحمد حسين ال ٩

مشعل محمد  كزمان ١٠

حمد علي ال الحارث ١١

فيصل حسن غرزان ١٢

محمد مبارك ال قطران ١٣

محمد عبدهللا عطيه ١٤

محمد عبدهللا سميح الهذلي ١٥

سامي أدول صغير١٦

راشد سعد آل نصيب١٧



اعداد وتحرير 
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