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علي الجبرة
الرئيس التنفيذي

تمكنــت النهضــة الصناعيــة التــي تشــهدها بالدنــا بفضــل اللــه مــن جــذب أنظــار العالــم إلــى 
حالــة النمــو والتطــور فــي الفكــر والتخطيــط التنمــوي واالنفتــاح نحــو العالميــة فــي اســتقطاب 

المبــادرات  بزمــام  واألخــذ  البشــرية  الطاقــات  وتأهيــل  وتوطينهــا  التقنيــة  ونقــل  االســتثمارات 
ــن  ــد م ــراد والح ــل واالي ــادر الدخ ــع مص ــبيل تنوي ــي س ــاص ف ــاع الخ ــاريع القط ــيط مش ــبابية وتنش الش

االعتمــاد الحصــري علــى االيــرادات النفطيــة .  

  2030 التنمويـــة   المملكـــة  رؤيـــة  وتأتـــي 
كفكـــر اســـتراتيجي قائـــم علـــى التخطيـــط 
ــة  ــر واضحـ ــداف ومعاييـ ــق أهـ ــم وفـ المنظـ
االقتصـــادي  بـــاألداء  لترتقـــي  تتطلـــع 
ـــة  ـــرة مليئ ـــق نظ ـــة وف ـــة االجتماعي والتنمي
بالتفـــاؤل المســـتمد مـــن  حكمـــة وارادة 
القيـــادة العليـــا للمملكـــة وبدعـــم واهتمـــام 
ســـمو ولـــى العهـــد وإصـــراره علـــى نجـــاح 
ـــط  ـــا بخط ـــا وايده ـــي أطلقه ـــة الت ـــذه الرؤي ه
االقتصـــاد  هيكلـــة  إلعـــادة  ومبـــادرات 
غيـــر  نوعيـــة  نقلـــة  وإحـــداث  الوطنـــي، 
مســـبوقة تؤهلـــه للمنافســـة العالميـــة.

نشـــكل  للتعديـــن  أســـترا  فـــي  ونحـــن 
قطاعـــا أساســـيا مـــن قطاعـــات )مجموعـــة 
كيـــان  تعتبـــر  التـــي  الصناعيـــة(  أســـترا 

ــة  ــة التنميـ ــي عجلـ ــدور فـ ــق يـ ــي عريـ صناعـ
زمـــن  منـــذ  الوطنـــي  الصناعـــي  والتطـــور 
طويـــل، ولذلـــك فنحـــن نـــدرك تمـــام االدراك 
األمـــر  الرؤيـــة،  وأبعـــاد  القيـــادة  أهـــداف 
الـــذي جعلنـــا نتجـــه بخططنـــا التنمويـــة 
فـــي  التحويليـــة  الصناعـــات  عالـــم  فـــي 
ــة  ــداف الرؤيـ ــاكاة أهـ ــن لمحـ ــاع التعديـ قطـ
االســـتراتيجية بشـــكل عـــام والتناغـــم مـــع 
خطـــط الحكومـــة التـــي تســـتهدف رفـــع 
الناتـــج  فـــي  التعديـــن  قطـــاع  مســـاهمة 
المحلـــي االجمالـــي إلـــى أكثـــر مـــن ثالثـــة 
أمثالـــه بحلـــول عـــام 2030، مـــن 64 مليـــار ريـــال 

إلـــى 240 مليـــار ريـــال.

فـــي  للتعديـــن  أســـترا  تمكنـــت  لقـــد 
مرحلتهـــا األولـــى وضمـــن فتـــرة قياســـية 
مـــن تحقيـــق أهدافهـــا فـــي طـــرح منتجاتهـــا 
األن  وتتطلـــع  الجيـــري،  الحجـــر  مـــن 
لالنطـــالق نحـــو المرحلـــة الثانيـــة فـــي تنويـــع 
ـــي  ـــاهمة ف ـــار المس ـــي اط ـــا ف ـــلة منتجاته س

الدولـــة  اســـتراتيجية  دعـــم 
نحـــو تنميـــة قطـــاع التعديـــن 

والمســـاهمة فـــي تنويـــع مصـــادر 
ــتثمارية  ــرص االسـ ــز الفـ ــراد وتعزيـ االيـ

واالستكشـــاف  التنقيـــب  مجـــال  فـــي 
وانشـــاء المصانـــع فـــي أماكـــن االســـتخراج، 
ـــاع  ـــز باتس ـــة تتمي ـــأن المملك ـــدرك ب ـــث ن حي
مســـاحتها الجغرافيـــة الغنيـــة بالثـــروات 
 2 مســـاحة  علـــى  الموزعـــة  المعدنيـــة 
مليـــون كـــم مربـــع، وتـــم التعامـــل لـــأن 
ـــا  ـــل 88 معدن ـــن أص ـــط م ـــا فق ـــع 28 معدن م

تـــم اكتشـــافها.

أســـترا  فـــي  نتطلـــع  فإننـــا  هنـــا  ومـــن 
للتعديـــن للمســـاهمة فـــي زيـــادة القيمـــة 
بالعمـــل  التعديـــن  لقطـــاع  المضافـــة 
ــن  ــدة مـ ــات جديـ ــلة منتجـ ــذ سـ ــى تنفيـ علـ
ـــة للخامـــات المعدنيـــة  الصناعـــات التحويلي
معاييـــر  وفـــق  بإنتاجهـــا  نختـــص  التـــي 

المســـتدامة. التنميـــة  ومتطلبـــات 

مساهمة  رفع  االستراتيجية  الرؤية  اهداف 
االجمالي  المحلي  الناتج  في  التعدين  قطاع 
إلى أكثر من ثالثة أمثاله بحلول عام 2030، من 

64 مليار ريال،  إلى 240 مليار ريال.

للمساهمة  للتعدين  أسترا  في  نتطلع 
التعدين  لقطاع  المضافة  القيمة  زيادة  في 
بالعمل على تنفيذ سلة منتجات جديدة من 
الصناعات التحويلية للخامات المعدنية التي 
ومتطلبات  معايير  وفق  بإنتاجها  نختص 

التنمية المستدامة.

رسالة الرئيس التنفيذي
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 وجــاء تأســيس شــركة أســترا للتعديــن )AMC( لتكــون ذراع التعديــن لمجموعــة أســترا الصناعيــة للتنقيــب 
عــن الخامــات والمعــادن فــي المملكــة العربيــة الســعودية وانشــاء المصانــع الالزمــة لمعالجــة هــذه الخامــات 
والمعــادن بمــا يخــدم متطلبــات الســوق المحلــي وأســواق منطقــة الشــرق األوســط وشــمال أفريقيــا بهــدف 

العمــل علــى تطويــر الصناعــات التحويليــة فــي المملكــة.

ومــن هنــا بــدأت مرحلــة التخطيــط المكثــف لتصميــم مصنــع معالجــة الحجــر الجيــري مــن نقطــة الصفــر، 
آخذيــن بعيــن االعتبــار المرونــة الكاملــة إلنتــاج مجموعــة واســعة مــن المنتجــات وكذلــك امكانية  التوســع 

المســتقبلي فــي خطــوط االنتــاج لمنتجــات أخــرى مــن المعادن.

  تــم تأســيس مصنــع أســترا للتعديــن  فــي مدينــة الخــرج الصناعيــة التــي تبعــد مســافة 125 كلــم  جنــوب 
شــرق مدينــة الريــاض علــى أرض مســاحتها اكثــر مــن 92 الــف متــر مربــع، وتــم تجهيــزه بأحــدث التقنيــات 

السويســرية واأللمانيــة المتخصصــة  فــي معالجــة الحجــر الجيــري. 

 واكتملــت بذلــك  مرحلــة التأســيس بنجــاح، وتــم تشــغيل خــط االنتــاج األول مــع مطلــع الربــع الثانــي مــن عــام 
2017بطاقــة انتاجيــة تصــل إلــى 300 طــن يوميــا، مــع العمــل علــى وضــع التصاميــم الخاصــة لتأســيس خطــوط 
انتــاج مماثلــة ومكملــة، لتكــون جاهــزة عنــد تطبيــق المرحلــة الثانيــة لطــرح منتجــات جديــدة وفــق خطــط 

التشــغيل التــي تمــر عبــر مراحــل مدروســة تقنيــا وتســويقيا. 

أسترا للتعدين مسيرة نجاح

ــن  ــراكة بي ــاق ش ــن )AMC(،  باتف ــترا للتعدي ــركة أس ــت ش تأسس
فــي  للتعديــن  ثــروات  وشــركة  الصناعيــة  أســترا  مجموعــة 
 )%60( بملكيــة  محــدودة  مســؤولية  ذات  كشــركة  2011م،  عــام 
لمجموعــة أســترا الصناعيــة و)40%( لشــركة ثــروات للتعديــن.

%40

%60

شركة ثروات للتعدين
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رسالتنارؤيتنا

قيمنا الجوهرية

الرائـــدة فـــي منطقـــة   أن تكـــون شـــركة أســـترا للتعديـــن 
ــا، وتقـــدم نتائـــج االســـتثمار  الشـــرق األوســـط وشـــمال أفريقيـ

طويلـــة األمـــد للمســـتثمرين مـــن خـــالل النمـــو المربـــح.

تطويـــر أقـــوى محفظـــة اســـتثماريه مـــن المشـــاريع ذات الصلـــة 
ومنطقـــة  الســـعودية  العربيـــة  المملكـــة  فـــي  بالتعديـــن 
ــتثمارات  ــالل االسـ ــن خـ ــا مـ ــمال أفريقيـ ــط وشـ ــرق األوسـ الشـ
االســـتراتيجية فـــي هـــذا المجـــال وتنميتهـــا مـــن خـــالل توفيـــر 

المـــوارد اإلداريـــة والماليـــة المثلـــى.

التركيـــز علـــى النتائـــج: نخصـــص المـــوارد بالطـــرق 
األكثـــر فعاليـــة وذلـــك لتحقيـــق أفضـــل العوائـــد.

ـــا  ـــي تعاملن ـــزم ف ـــة: نلت ـــة العالمي ـــر األخالقي المعايي
بأعلـــى  والموظفيـــن  والشـــركاء  العمـــالء  مـــع 

النزاهـــة واالحتـــرام. مســـتويات 

القيـــادة  خـــالل  مـــن  المســـتمر:  التحســـين 
ـــزم  ـــا نلت ـــى أهدافن ـــح عل ـــز الواض ـــؤولة والتركي المس

أدائنـــا. تحســـين  باســـتمرارية 

االلتـــزام بالجـــودة: نلتـــزم بتقديـــم أفضـــل المنتجـــات 
والخدمـــات ذات الجـــودة العاليـــة لنميـــز أنفســـنا 
عـــن منافســـينا مـــن خـــالل التركيـــز المســـتمر علـــى 

ـــالء. ـــات العم ـــاوز توقع تج

الكـــوادر  نســـتقطب  والمســـؤولية:  التمكيـــن 
ـــم  ـــن أداء واجباته ـــم م ـــة ونمكنه ـــرية المؤهل البش
ممـــا  امكانياتهـــم  أقصـــى  إلـــى  ومســـؤولياتهم 
يجعلهـــم ذوي مســـؤولية كاملـــة عـــن أعمالهـــم 

ونتائجهـــا. 

الرؤية والرسالة والقيم الجوهرية
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ـــدف  ـــة ته ـــة طموح ـــط اقتصادي ـــة بخط ـــة 2030م محمل ـــة التنموي ـــة المملك ـــاءت رؤي ج
ـــة  ـــة الطموح ـــداف الرؤي ـــع أه ـــجاما م ـــي، وانس ـــاد الوطن ـــل لالقتص ـــادر الدخ ـــع مص لتنوي
جـــاءت رســـالة ورؤيـــة وأهـــداف أســـترا للتعديـــن لتكـــون شـــريكا حريصـــا علـــى انجـــاح 
ــا،   ــة العليـ ــداف التنمويـ ــق األهـ ــبيل تحقيـ ــي سـ ــا فـ ــم جهودهـ ــة ودعـ ــات الدولـ تطلعـ
ومحـــاكاة رؤيـــة المملكـــة 2030م  التـــي خصـــت أيضـــا البيئـــة والتنميـــة المســـتدامة فـــي 
قطـــاع  الصناعـــات التعدينيـــة بالتركيـــز وجعلتهـــا مـــن المقومـــات األساســـية لحيـــاة 

أفضـــل والحـــد مـــن مصـــادر التلـــوث فـــي البيئـــة. 

أهداف التنمية المستدامة
ـــادرة  ـــتدامة الص ـــة المس ـــداف التنمي ـــتراتيجيتها أه ـــن اس ـــن ضم ـــترا للتعدي ـــى أس تتبن
عـــن المنظمـــات العالميـــة ذات العالقـــة بالشـــأن التنمـــوي، وتســـهم فـــي تحقيقهـــا 
محليـــا وفـــق معاييـــر صناعـــة التعديـــن والتنميـــة المســـتدامة العالميـــة، وتتلخـــص 

ـــي: ـــا يل ـــداف بم ـــذه األه ه

استقطاب الكفاءات المهنية 
وتمكينهم مـن أداء واجباتهم 

ومسؤولياتهم  بالتأهيل والتطوير 
والتدريب في قطاع االختصاص.

االلتـــزام فـــي التعامـــل مـــع المجتمـــع 
بأعلـــى  والخارجـــي  الداخلـــي  المحيـــط 
مســـتويات االحتـــرام والتقديـــر وتقديـــم 
المنفعـــة الالزمـــة وتوفيـــر بيئـــة العمـــل 

المالئمـــة لأبـــداع واالنتـــاج.

ــاريع  ــا المشـ ــام بهـ ــاء المناطـــق البعيـــدة التـــي تقـ اســـتهداف توظيـــف أبنـ
خبـــرات  علـــى  واالعتمـــاد  مناطقهـــم.  فـــي  العمـــل  أولويـــة  ومنحهـــم 
البحـــث  عمليـــات  فـــي  الســـعوديين  والمهندســـين  الجيولوجييـــن 

لهـــا.   المرخـــص  الصناعيـــة  المعـــادن  عـــن  واالستكشـــاف 

لتحقيــق  العالميــة  المعاييــر  بتطبيــق  االلتــزام 
ــة  ــى البيئ ــة عل ــي المحافظ ــتدامة ف ــة المس التنمي

مــن تلــوث الهــواء والمخلفــات الصلبــة.

فعاليــات  وتطويــر  لتنميــة  الــالزم  الدعــم  تقديــم 
متطلبــات  وفــق  المحلــي  المجتمــع  مؤسســات 

االجتماعيــة. المســؤولية 

التعـــاون والتكامـــل مـــع الجهـــات والهيئـــات الرســـمية ذات الصالحيـــات 
واالختصـــاص بأعمـــال التعديـــن  وكذلـــك المؤسســـات العلميـــة واالكاديميـــة 
ومراكـــز البحـــث لغايـــات التواصـــل بالبحـــث العلمـــي والتبـــادل المعرفـــي 
ـــاع. ـــة بالقط ـــارض المتخصص ـــرات والمع ـــي المؤتم ـــاركة ف ـــري والمش والفك

الموارد البشرية

األثر االجتماعي

توفير الفرص الوظيفية البيئة والصحة والسالمة واألمن

الشراكة والتكامل مع مؤسسات الدولةخدمة المجتمع المحلي

التنمية المستدامة 
واستراتيجية التطوير
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1المرحلة األولى
منتجات أسترا اليم

منتجات أسترا دولومايت

• أسترا اليم/الحي
• أسترا اليم/المطفأ

• أسترا دولومايت/دولواليم
• أسترا دولومايت/المطفأ

افتتاح خط االنتاج األول بحضور أعضاء مجلس االدارة وكبار الموظفين من 
هيئة المدن الصناعية وعدد من كبار شركاء النجاح من العمالء والموردين.



فــي هــذه المرحلــة ووفــق مــا هــو مخطــط لــه، انطلــق خــط 
الخــام  الجيــري  الحجــر  بمعالجــة  المختــص  األول  االنتــاج 
والمقاييــس  المعاييــر  أدق  وفــق  منتجــات  إلــى  وتحويلــه 
ــن  ــدأ م ــي تب ــة الت ــة النعوم ــم ودرج ــث الحج ــن حي ــة م العالمي
الصفــر لتصــل إلــى أعلــى نســبة يطلبهــا العميــل، ويتــم طرحها 

باألســواق تحــت العالمــة التجاريــة ) أســترا اليــم(.

ويعمــل خــط االنتــاج األول علــى معالجــة الحجــر الجيــري الخــام 
والفــرز  والغربلــة  الطحــن  علــى  تقــوم  عمليــات  عــدة  وفــق 
والحــرق والمعالجــات بالمــاء والمعالجــة بالترســيب والمعالجة 
الجيــري مــن شــكل  الحجــر  الكيميائيــة لتحويــل خصائــص 
كمدخــالت  تســتخدم  جديــدة  منتجــات  إلــى  الخــام  المــادة 

رئيســة فــي العديــد مــن الصناعــات.

العمـــل علـــى تحويـــل المـــادة الخـــام وعبـــر 
جديـــدة  منتجـــات  إلـــى  عمليـــات  عـــدة 

الصناعيـــة المدخـــالت  فـــي  تســـتخدم 

10

خط اإلنتاج األول 
معالجة الحجر الجيري والدولومايت



صخور كربونات 
 CaCO3 الكالسيوم

CaMg (CO3)2 والدولمايت

حرق بالفرن

المرحلة األولى

المرحلة الثانية

المرحلة الخاسةالمرحلة الرابعةالمرحلة الثالثة

طحن وغربلة

مراحل إنتاج الجير أو الدولومايت )الحي والمطفأ(

الطفي بالماء

كربونات الكالسيوم

كربونات الكالسيوم
والمغنيسيوم

المنتج 
األول

المنتج 
الثاني

منتج الدولواليم
أكسيد الكالسيوم 

والماغنيسيوم

منتج اكسيد الكالسيوم
)الجير الحي(

منتج هيدروكسيد 
الكالسيوم

)الجير المطفأ(

+ ماء

منتج كربونات الدولواليم المطفأ
الكالسيوم المترسبة

CaCO3 

CaMg (CO3)2

CaO-MgO CaOCa(OH)2
CO2 Ca(OH)2.MgO

1

2

345

pcc

H2O

11

1

المنتج 
1األول

المنتج 
1األول

2

المنتج 
2الثاني

المنتج 
2الثاني
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)LIMESTONE( الحجر الجيري

خــام الحجــر الجيــري هــو صخــر طبيعــي يتكــون مــن كربونــات الكالســيوم 
CaCO3 يتــم معالجتــه وتحويلــه إلــى منتــج بعــد اجــراء عمليــة  الطحــن 

والغربلــة والتصنيــف وفــق مقاســات محــددة، والتعبئــة بعبــوات خاصــة.

الجير الحي
الجيــر الحــى هــو )اكســيد الكالســيوم CaO( الــذى ينتــج عــن احتــراق  الحجــر 
تســمى  كيميائيــة  عمليــة  فــي   )CaCO3 الكالســيوم  )كربونــات  الجيــري 
بالكلســنة،  وتتــم هــذه العمليــة فــي األفــران العاموديــة )Klin( عنــد درجــة 
حــرارة 9005 - 10005 ممــا يــؤدي إلــى تفــكك الحجــر الجيــري )كربونــات الكالســيوم ( 

ــون . ــيد الكرب ــي أكس ــاز ثان ــيوم( و غ ــيد كالس ــي )أكس ــر ح ــى جي ــول إل ويتح

الجير المطفأ 
يتــم الحصــول علــى هــذا المنتــج مــن خــالل  معالجــة أســترا اليــم - الحــي 
ــة  ــاج المعالج ــط انت ــر خ ــيوم CaO) - (ASTRA LIME- QUICK(، عب ــيد الكالس )اكس
والجــودة  بالتقنيــة  تمتــاز  عمليــة  وفــق   )Hydration Production Line( بالمــاء 
والمعاييــر األوروبيــة المعمــول بهــا عالميــا إلنتــاج الجيــر المطفــأ )هيدروكســيد 

.)Ca (OH)2 الكالســيوم 

)PCC( كربونات الكالسيوم المترسبة
 يتم  انتاج  كربونات الكالســيوم المترســبة pcc من الحجر الجيري  باســتخدام 
عمليــة الترســيب، ويتــم ذلــك صناعيــًا بإشــباع محلــول  هيدروكســيد الكالســيوم 

Ca(OH)2 + CO2 → CaCO3 + H2O :بغــاز ثنائــي أكســيد الكربــون حســب المعادلــة
ونظريــًا كربونــات الكالســيوم تحتــوى علــى 56 % مــن أكســيد الكالســيوم )CaO( و %44 

. )CO2( مــن ثانــي أكســيد الكربــون

االسم التجاري للمنتج

أسترا اليم
ASTRA LIME

االسم التجاري للمنتج

أسترا اليم/الحي
ASTRA LIME/QUICK

االسم التجاري للمنتج

أسترا اليم/المطفأ
ASTRA LIME/HYDRATED

االسم التجاري للمنتج

كربونات الكالسيوم
PCC

CaCO3)s) + Heat )9500C) → CaO)s) + CO2)g)

CaO + H2O → Ca )OH)2 + Heat

Ca)OH)2 + CO2 → CaCO3 + H2O

المعادلة

المعادلة

المعادلة

استخدامات المنتج 
يســتخدم فــي العديــد مــن الصناعــات  مثــل البالســتيك 
الــورق  الالصقــة وصناعــة  والمــواد  والمطــاط   والدهانــات 
واالســمنت و االعــالف والزجــاج  والســيراميك وفــي مــواد 

البنــاء وفــي رصــف الطــرق، الفلتــرة أثنــاء الحفــر.

استخدامات المنتج 
يســتخدم الجيــر الحــى فــي العديــد مــن الصناعــات مثــل 
صناعــة الحديــد والصلــب والصناعــات الكيماويــة والدهانــات 
صناعــة  وفــي  الســكر  تنقيــة  و  االســمنت  صناعــة  فــي 
للصــوت  العــازل  الخفيــف  والطــوب  الرملــي  الطــوب 
والحــرارة وفــي صناعــة الجيــر المطفــي وفــي تعقيــم حظائــر 

الطيــور. ومــزارع  المواشــي 

استخدامات المنتج 
الشــرب  ميــاه  معالجــة  فــي  المطفــأ  الجيــر  يســتخدم 
والصــرف الصحــى وفــي اعمــال  البنــاء وفــي تثبيــت  التربــة  
وفــي صناعــة الســكر وفــي صناعــة االعــالف والرخــام،  ودباغة 

الجلــود وصناعــة األســمدة والتبريــد أثنــاء الحفــر.

استخدامات المنتج 
ــات الكالســيوم  PCC بأحجــام ونعومــة  ــي منتــج كربون ويأت
مختلفــة حســب حاجــة وطلــب العميــل، ويســتخدم أساســا 
الدهانــات  صناعــة  التاليــة:  والتطبيقــات  الصناعــات  فــي 
 - والبالســتيك  والدائــن  البوليمــرات  صناعــة   - بأنواعهــا 

صناعــة الزجــاج - معجــون االســنان والعنايــة الصحيــة. 

منتجـــاتنا وبعض استخداماتها



DOLOMITE الدولوميت

خــام الدولوميــت هــو صخــر رســوبي يتكــون مــن 
 CaMg)CO3)2 والمغنيســيوم  الكالســيوم  كربونــات 
يتــم معالجتــه وتحويلــه إلــى منتــج بعــد إجــراء عمليــة  
الطحــن والغربلــة والتصنيــف وفــق مقاســات محــددة، 

والتعبئــة بعبــوات خاصــة ويطــرح باألســواق 

االسم التجاري للمنتج

أسترا دولوميت
ASTRA DOLOMITE

استخدامات المنتج 

الدلوميــت يســتخدم فــي العديــد مــن الصناعــات 
ــورق  ــاج وال ــة الزج ــب وصناع ــد والصل ــل الحدي مث
وفــي دباغــة الجلــود وفــي معالجــة ميــاه الصــرف 
تحضيــر  وفــي  الصناعيــة  للنفايــات  الصحــي 
بعــض االصبــاغ والمبيضــات  وكمــادة مســاعدة 

ــة .  ــي الترب ــمدة  ف لأس

DOLOLIME دولواليم
 يتــم الحصــول علــى هــذا المنتــج عنــد حــرق خــام 
حــرارة  درجــة  عنــد  احتــراق  فــرن  فــي  الدولوميــت 
)11000 - 8500( فأنــه يتحــول إلــى دولوميــت محــروق 
)أكســيد كالســيوم ومغنســيوم(، وتســمى هــذه العملية 

ــية . ــران رأس ــي أف ــم ف ــنة وتت بالكلس

االسم التجاري للمنتج

أسترا دولواليم
ASTRA  DOLOLIME

CaMg )CO3)2 )s) + Heat )8500 - 11000) → 

CaO, MgO )s) + 2CO2)g)

المعادلة

استخدامات المنتج 

مــن  العديــد  فــي  يســتخدم  دولواليــم  أســترا 
الصناعــات مثــل  صناعــة الحديــد و الصلــب و فــي 
ضبــط االس الهيدروجينــي وفــي اعمــال البنــاء و 
فــي امتصــاص الغــازات الحمضيــة وفــي معالجــة 

ــاه .  المي

  DOLOLIME الدولواليم / المطفأ
غيــر  كيميائــي  مركــب  هــو  المطفــأ  الدولواليــم 
   Ca )OH)2 - MgO الكيميائيــة  صيغتــه  عضــوي 
وينتــج مــن إضافــة المــاء إلــى الدولومايــت المحــروق 

وحــرارة. ضغــط  مــن  معينــة  ظــروف  تحــت 

االسم التجاري للمنتج

أسترا دولواليم/المطفأ
ASTRA DOLO/HYDRATED

CaO, MgO + H2O → Ca )OH)2 , MgO

المعادلة

استخدامات المنتج 

فـــي  المطفـــأ   / دولواليـــم  أســـترا  يســـتخدم  
العديـــد مـــن الصناعـــات مثـــل االنشـــاءات والبنـــاء، 
ـــة  ـــة حموض ـــات، معادل ـــه، الدهان ـــات الجاف الخلط

ــمدة. ــه االسـ ــات، صناعـ ــذاء للحيوانـ ــة، غـ التربـ
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استخدامات الحجر 
الجيري والدولمايت

مواد متوسطة الحجم

مواد متوسطة الحجم 
ركــام استخدامات كيميائية

كبيرة 
الحجم

حجارة على 
شكل الواح او 

قطع كبيرة

كلــــس ناعم إلى شديد 
النعومة

خشن إلى 
متوسط 
النعومة

مادة مالئة 
قليلة الجودة

مادة مالئة 
متوسطة 

الجودة

مادة مالئة عالية 
ثاني اكسيد الجودة

الكربون

كربونات الصوديوم
)صودا آش(

معالجة مياه البحر
 )ازالة المغنيسيوم( 

تنقية مياه الصرف الصحي

صناعة الحديد والصلب

طوب سيليكات 
الكالسيوم العازل 

للصوت والحرارة

اسمنت

احجار وطوب البناء
ترميم اآلثار

بالط
الرصف والتبليط

الخرسانة، حصمة 
الطرق، مادة مالئة في 
البناء، تنقية المياه، 

اسقف التسليح

صهر الحديد، الزجاج، 
السيراميك، بالط 
الجدران، ازالة غاز 

الكبريت من المداخن
االعالف، مادة مالئة 

لالسفلت، الزراعة

بالستيك تغليف 
السجاد، بالط االرضيات

المنتجات المنزلية، مواد 
الصقة،مانع ترسيب، الورق، 

المطاط، البالستيك، تخفيف 
تكلفة الدهانات

مطفأ

الجير

حي

الطين األبيض

كربونات 
الكالسيوم 

المترسبة

مادة متوسطة 
الجودة

اء
بن

 ال
واد

ت وم
شاءا

االن

المواد المعالجة والغير معالجة شديدة 
النعومة تستخدم كمواد مالئة ومبيضة في 

صناعة الورق والدهانات والمطاط والبالستيك 
وصناعة االدوية واالغذية والمشروبات

مساحيق التجميل، 
الدواء



المرحلة الثانية المعادن الصناعية2
وفرص واعدة



التنويــع  أهــداف  علــى  التخطيــط  يقتصــر  لــم 
والتمــدد  التوســع  نحــو  توجــه  بــل  بالمنتجــات، 
الجغرافــي داخــل حــدود المملكــة وخارجهــا فــي 
المعــادن  عــن  والتنقيــب  االستكشــاف  مجــال 

المملكــة. أرض  بهــا  تزخــر  التــي  الصناعيــة 

فرص واعدة في 
المستقبل القريب

الــذي تــم تحقيقــه فــي تقديــم منتجــات الحجــر الجيــري ومنتجــات  بعــد النجــاح 
الدولومايــت وطرحهــا فــي األســواق وفــق الجــودة والخدمــة المميــزة وضمــن فتــرة 
ــع  ــتراتيجية التوس ــع اس ــى وض ــل عل ــركة بالعم ــة للش ــدأت االدارة التنفيذي ــية،  ب قياس
اإلمكانــات  اســتثمار  خــالل  مــن  جديــدة  منتجــات  ســلة  لطــرح  والتخطيــط  والتنــوع 
والطاقــات المتوفــرة فــي المصنــع المؤهــل ببنيــة تحتيــة متطــورة وخطــوط انتــاج جديــدة 

متخصصــة بإنتــاج العديــد مــن الصناعــات التعدينيــة.

ولــم يقتصــر التخطيــط علــى أهــداف التنويــع بالمنتجــات، بــل توجــه نحــو التوســع والتمــدد 
الجغرافــي داخــل حــدود المملكــة وخارجهــا فــي مجــال االستكشــاف والتنقيــب عــن المعــادن 

الصناعيــة التــي تزخــر بهــا أرض المملكــة .

وتتطلــع أســترا للتعديــن الســتثمار نشــاط التنقيــب واالستكشــاف وفــق مــا هــو متــاح ومــا ســوف يرخــص 
لهــا مــن الجهــات المختصــة، إلنشــاء المصانــع  المتخصصــة فــي الصناعــات التحويلــة للمعــادن فــي أماكــن 
االستكشــاف، وقــد بــدأت األفــكار والدراســات والبحــوث تعمــل مــن أجــل تحقيــق أهــداف هــذه االســتراتيجية، 

وبــدأت الخطــط تســتهدف بشــكل عملــي العمــل علــى تقديــم المنتجــات التاليــة:

طريقة
التصنيع

تكسير وطحن ماده المغنزايت الخام.
تفاعــل المغنزايــت مــع حمــض الهيدروكلوريــك إلنتــاج مــادة كلوريــد المغنيســيوم  المائــي )بلــورات( أو 

التجفيــف للحصــول علــى كلوريــد المغنيســيوم الغيــر مائــي.

المنتج
المستهدف

1 .MgCl2.6H2O كلوريد المغنيسيوم المائي
2 .MgCl2كلوريد المغنيسوم الغير المائي
كربونات المغنيسيوم المطحونة MgCO3 بمقاسات مختلفة.. 3

 االستخدامات
كلوريــد المغنيســيوم يســتخدم فــي األســمدة، المنســوجات، الــورق، اســمنت الســوريل، انتــاج معــدن . 1

المغيســيوم و غــاز الكلــور.
المغنزايت المطحون يستخدم في االعالف وصناعة السيراميك. 2
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طريقة
التصنيع

نقــل المــواد الخــام ووضعهــا فــي محاليــل وثــم ترســيبها فــي بيئات رســوبية 
بواســطة عمليــة التبخيــر فــي األجــواء الجافة.

المنتج
المستهدف

كبريتــات  مثــل  أخــرى  ومــواد  نقيــة  كمــادة  البوتــاس  مــادة  اســتخالص 
البوتاســيوم متعــدد األمــالح وحبيبــات كلوريــد أو كبريتــات البوتاســيوم.

 االستخدامات

يعتبــر البوتاســيوم أحــد مغذيــات النباتــات حيــث يســتخدم أكثــر مــن . 1
90% كممتــص  زراعــي.

يســتخدم فــي صناعــة الصابــون والمنظفــات والزجــاج والخــزف ومــواد . 2
البنــاء ومنتجــات كيميائيــة مختلفــة.

طريقة
التصنيع

مــن . 1 مختلفــة  مقاســات  علــى  للحصــول  وطحــن  تكســير  عمليــات 
الخــام.  الكاوليــن 

عمليــة كلســنة عنــد درجــة حــرارة 600-800 درجــة مئويــة للحصــول علــى . 2
الميتــا كاوليــن

المنتج
المستهدف

ميتا كاولين )بعد الكلسنة( بمقاسات متنوعة .. 1
كاولين خام بمقاسات واحجام مختلفة.  . 2

 االستخدامات

اهــم اســتخدام للميتــا كاوليــن فــي صناعــة االســمنت حيــث يتــم . 1
. للبــوزالن  االســمنت كبديــل  مــع  خلطــه 

الكاوليــن الخــام المطحــون يدخــل فــي صناعــة الســيراميك والــورق . 2
االبيــض  واالســمنت  الصخــري  والصــوف  والبالســتيك  والمطــاط 
الحديــد  نســبة  لقلــة  وأيضــا  واأللومنيــوم  للســيليكا  )كمصــدر 

فيــه( والشــوائب 

POTASH  البوتاس

KAOLINITE الكاولين
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BARITE البارايت

طريقة
التصنيع

تكسير وطحن وغربلة للحصول على مقاسات مختلفة.. 1
يتــم اختــزال خــام الباريــت باســتخدام فحــم الكــوك إلــى كبريتيــد الباريــوم فــي فــرن . 2

عنــد درجــة حــرارة 750 -900 درجــة مئويــة
بعــد ذلــك يتــم معالجــة كبريتيــد الباريــوم بالمــاء للحصــول علــى هيدروكســيد . 3

الباريــوم.

المنتج
المستهدف

باريت مطحون )كبريتات الباريوم( 0-75 ميكرون. 1
2 .Ba)OH)2  هيدروكسيد الباريوم

 االستخدامات

يستخدم الباريت في العديد من الصناعات نظرا لدرجة بياضه وكثافته العالية: 
 يســتخدم الباريــت فــي مجــال الحفــر والتنقيــب وفــي صناعــة البويــات والبالســتيك . 1

لهــا  الباريــوم  كبريتــات  ألن  الطبــي  المجــال  فــي  وايضــا  والزجــاج  واالســمنت 
القــدرة علــى امتصــاص االشــعة الســينية اكبــر مــن المركبــات االخــرى وفــي إنتــاج 

الباريــوم. هيدروكســيد 
يســتخدم هيدروكســيد الباريــوم فــي تنقيــة الســكر وفــي صناعــة المنســوجات . 2

والــورق والدهانــات.    

طريقة
تكسير وطحن وغربلة  التصنيع

المنتج
المستهدف

مقاسات واحجام مختلفة من الفلسبار الخام

 االستخدامات
صناعــة  فــي  مالئــة  وكمــادة  والســيراميك  الزجــاج  صناعــة  فــي  يســتخدم  الفلســبار 

والدهانــات. والمطــاط  البالســتك 

FELDSPAR الفلسبار



طريقة
التصنيع

 تكسير وطحن وغربلة 
وأحيانا يتم غسل الكوارتز للحصول على درجة نقاء أعلى

المنتج
المستهدف

مقاسات وأحجام مختلفة من الكوارتز

 االستخدامات

عاليــة  بدقــة  معيــن  بتــردد  يتذبــذب  كهربائــي  جهــد  إلــى  الكوارتــز  يتعــرض  عندمــا 
ومعــدل شــديد االنتظــام لذلــك يســتخدم فــي صناعــة ســاعات اليــد والحائــط والهواتــف 

الشمســية. الطاقــة  وألــواح  والكمبيوتــر والتلفــاز 
كمــا يســتخدم الكواتــز فــي صناعــة الزجــاج والنظــارات والعدســات وفــي صناعــة طــوب 
الســيليكا وفــي صناعــة البوتقــات الحراريــة المعمليــة والصناعيــة ايضــا كالمســتخدمة 
فــي افــران صهــر الحديــد ويســتخدم ايضــا فــي صناعــة ســيليكات الصوديــوم وفــي 

صناعــة البويــات والمعجــون وصناعــة المطــاط .

طريقة
التصنيع

طحن وغربلة 	 
خلط الزيواليت مع البوزالن بالنسب االتية :	 

25  % زيواليت عالى الجودة . 1
50 % بوزوالن. 2
25 % زيواليت منخفض الجودة. 3

المنتج
المستهدف

مقاسات مختلفة من الزيواليت
خلطة الزيواليت مع البوزالن   

 االستخدامات

يستخدم الزيواليت كسماد في الزراعة ويدخل في صناعة األعالف. 
التخلــص  وفــي  واالســمنت  والبالســتيك  والمطــاط  والــورق  المــاء  معالجــة  وفــي 
مــن اإلشــعاعات الخطــرة حيــث ان الزيوليــت لــه القــدرة علــى امتصــاص وازالــة هــذه 

اإلشــعاعات.
وعنــد خلطــه مــع البــوزالن فانــه يتكــون خليــط ممتــاز غنــى بالعناصــر الكيميائيــة 
المفيــدة للنبــات لــذا يســتخدم فــي الزراعــة ويــؤدى ذلــك إلــى تقليــل ميــاه الــري إلــى 

الحشــائش.   نمــو  المبيــدات وعــدم  اســتخدام  االنتــاج وتقليــل  النصــف ومضاعفــة 

QUARTZ الكوارتز

ZEOLITE الزيواليت
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طريقة
 طحن وغربلةالتصنيع

المنتج
المستهدف

بيراليت خام بمقاسات مختلفة

 االستخدامات

البنــاء  مــواد  فــي  ويدخــل  والخرســانة  االســمنت  صناعــة  فــي  البيراليــت  يســتخدم 
والصــوت للحــرارة  العازلــة  المــواد  تصنيــع  فــي  ايضــا  ويســتخدم 

ويســتخدم بنســبة كبيــرة فــي الزراعــة نظــرا لخواصــة الكيميائيــة وقدرتــه علــى االحتفاظ 
بالمــاء بداخلة

طريقة
التصنيع

 طحن وغربلة. 1
خلط البوزوالن مع الزيوليت. 2

المنتج
المستهدف

بوزوالن بمقاسات مختلفة
خليط البوزوالن مع الزيوليت

 االستخدامات

أهــم اســتخدام للبــوزوالن فــي صناعــة االســمنت حيــث ان اســتخدامه يــؤدى إلــى تقليــل 
نســبة االســمنت المســتخدمة إلــى 40% وتقليــل تكلفــة تصنيــع االســمنت وخفــض 
نفاذيــة االســمنت وزيــادة مقاومــة االســمنت الكيميائيــة للمــاء النقــى والمــاء الكبريتــى

 يستخدم البوزالن كبديل للفالي اش 
ــه  ــى بعزل ــوب البوزالن ــاز الط ــه ويمت ــى من ــوب بوزالن ــل ط ــط وعم ــة فق ــن تقطيع يمك

للصــوت والحــرارة 
عند خلط البوزالن مع الزيوليت فانه يستخدم في الزراعة .

PERLITE البيراليت

POZZOLAN البوزوالن



المرحلة الثالثة المعادن الفلزية3
طموح  ورؤية
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الدراسة والبحث:
ورؤيتهــا  أهدافهــا  وفــق  للتعديــن  أســترا  شــركة  تتطلــع 
الطموحــة الدخــول فــي االســتثمار والتعديــن عــن المعــادن 
ــي  ــة ف ــرة الكافي ــركة الخب ــب الش ــد أن تكتس ــك بع ــة وذل الفلزي
إلــى  مجــال االستكشــاف والتعديــن، وتهــدف هــذه المرحلــة 
الحصــول علــى  رخــص استكشــاف علــى مواقــع تعدينيــة واعــدة 
وعمــل الدراســات واألبحــاث الالزمــة عــن هــذه المعــادن وجــدوى 
التعديــن واالنتــاج فــي هــذه المواقــع كمــا نتطلــع بالدخــول فــي 
ــر قطــاع التعديــن  تحالفــات مــع شــركات تعديــن كبــرى لتطوي

تماشــيا مــع رؤيــة المملكــة 2030.

المعادن الفلزية:

تهتم برامج االستكشاف والتنقيب عن المعادن الفلزية بالعديد من المعادن ذات الجدوى االقتصادية حيث تشمل:

العناصر األرضيةالمعادن الثمينة المعادن االستراتيجيةمعادن األساس

الذهب والفضة والزنك 
والرصاص والبالتين.

اليورانيوم والثوريوم.العناصر النادرة: اليتريوم والتانتالوم.الحديد والكروم والنيكل والقصدير.
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خدمات العمالء واالتصال التسويقي:

ــة  ــق رؤي ــالء وف ــور العم ــع جمه ــويقي م ــل التس ــل والتفاع ــوع التواص ــتراتيجيتها بموض ــق اس ــن وف ــترا للتعدي ــم أس تهت
وهويــة تكفــل تعزيــز وترســيخ اســم الشــركة والمنتــج بمــا يتوافــق مــع متطلبــات وأذواق واحتياجــات العمــالء وبمــا 

يكفــل ويضمــن رضاهــم والمحافظــة علــى ديمومــة العالقــة كهــدف رئيــس وتحقيــق المزيــد مــن االنتشــار مــع 
قطاعــات جديــدة.

وتتميــز أســترا للتعديــن فــي تطويــر انتشــارها وتعزيــز نشــاطها مــن خــالل  خطــط التواصــل مــع العمــالء 
عبــر مختلــف الوســائل واآلليــات والقنــوات التســويقية واالعالميــة، وكذلــك مــن خــالل االهتمــام فــي اجــراء 

البحــوث واالســتطالعات التســويقية التــي مــن شــأنها تقييــم األداء بشــكل متواصــل بهــدف االلتــزام بخطــط التطويــر، 
إلــى جانــب االهتمــام بالتواجــد الدائــم أمــام العمــالء مــن خــالل المشــاركة بالمعــارض المحليــة والعالميــة بهــدف عــرض المنتجات 

والمطبوعــات واألفــالم الوثائقيــة والهدايــا التذكاريــة بالشــكل الــذي يعمــل  علــى تعزيــز مكانتهــا باألســواق المحليــة والعالميــة.

يقــوم التخطيــط االســتراتيجي لــدى أســترا للتعديــن علــى تقديــم الخدمــات والدعــم اللوجســتي للعمــالء وفــق أعلــى المعاييــر والمواصفــات 
بمــا يتناســب مــع متطلبــات كســب رضــى العمــالء وضمــان تحقيــق شــروط الســالمة العامــة ومتطلبــات التنميــة المســتدامة.

ويشمل ذلك التميز بتقديم الخدمات التالية:

خدمات العمالء والدعم اللوجستي 

التعبئة والتغليف والتخزين:

ــودة  ــات الج ــق متطلب ــي تطبي ــن ف ــترا للتعدي ــم أس تهت
لتقديــم المنتــج وفــق أحــدث وأفضــل أشــكال التعبئــة 
العبــوات  اشــكال  مــن  العديــد  وتوفيــر  والتغليــف 
ذات  والقياســات  األوزان  مختلــف  وفــق  المناســبة 
التــي تضمــن جــودة المنتــج فــي  المواصفــات العاليــة 
مختلــف الظــروف والعوامــل الجويــة وأحــوال الطقــس 
وظــروف النقــل والتحميــل والتنزيــل وبمــا يتناســب مــع 

. والحفــظ  التخزيــن  شــروط 
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النقل والتوريد:

يتــم االهتمــام فــي توفيــر خدمــات النقــل والتوريــد مــن خــالل تخصيــص اســطول كبيــر مــن 
الشــاحنات لنقــل المنتجــات وتوصيلهــا إلــى العمــالء بمــا يتناســب ويتوافــق مــع طريقــة التعبئــة 
والتغليــف، فمنهــا مــا يعمــل علــى نقــل المنتــج بالشــكل الســائب ومنهــا مــا ينقــل العبــوات 
الكبيــرة وغيرهــا مــن مختلــف أشــكال العبــوات، وتحــرص أســترا للتعديــن خــالل عمليــات النقــل 
والتوريــد علــى ضمــان وشــروط الســالمة العامــة وســالمة البيئــة مــن التلــوث والتوصيــل للعميــل 

ــدد.  ــت المح ــي الوق ف

المختبرات وضبط المواصفات والجودة:

تهتــم أســترا للتعديــن فــي تقديــم خدماتهــا بمــا يضمن تحقيــق معاييــر الجــودة وااللتزام 
بمتطلبــات المواصفــات والمقاييــس ومتطلبــات وشــروط التنميــة المســتدامة ومــا 
ــة المحيطــة. وتعتمــد  يتعلــق منهــا بجــودة المنتــج وجــودة  وســالمة الظــروف البيئي
أســترا للتعديــن فــي تحقيــق ذلــك علــى جهــود المختبــرات الكيميائيــة والفيزيائيــة 
ومتابعــة  مراقبــة  علــى  تعمــل  التــي  التقنيــة  والمعــدات  األدوات  بأحــدث  المجهــزة 
وفحــص المنتــج علــى مــدار الســاعة  وفــق أدق المعاييــر العالميــة، كمــا يقــوم فريــق 
العمــل بالمختبــر علــى مواصلــة البحــث العلمــي والدراســات التقنيــة للعمــل علــى تطويــر 

ــل.  ــين أداء العم ــم  وتحس ــكل دائ ــج بش المنت
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