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الرؤيا والرسالة

 قياديا في قائمة أكبر شركات 
ً
تتبوأ الشركة السعودية للصناعات األساسية )سابك( مركزا

البتروكيماويات في العالم، وهي من الشركات الرائدة في مجال صناعة وتسويق البولي 
إيثيلني، والبولي بروبيلني، واللدائن احلرارية املتقدمة، وجاليكول اإليثيلني، وامليثانول 

واألسمدة، إلى جانب كونها من أكبر منتجي احلديد والصلب في منطقة الشرق األوسط.

رؤيانا أن نصبح الشركة العاملية الرائدة املفضلة في مجال الكيماويات.

رسالتنا تقدمي منتجات وخدمات عالية اجلودة، من خالل االبتكار والتفوق في عملياتنا 
التشغيلية، مع حتقيق تطلعات كافة القطاعات املتعاملة معنا.
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التحفيز
توليد اإلثارة وااللتزام

نعتز بكل ما نقوم به من أعمال في 
سبيل مساعدة زبائننا على صنع 

الفرق احلقيقي للعالم. 
 

املشاركة
التواصل مع اآلخرين لتحقيق

املزيد من اإلجنازات
نعمل مع اآلخرين، فليس في وسع 

املرِء أن يحقق كل شيء مبفرده. لذا 
 ملصلحة اجلميع على املدى 

ً
نعمل معا

البعيد.

اإلبداع
ابتكار وتبني طرق جديدة

لتنفيذ العمل
منذ تأسيس الشركة كان دافعنا إجناز 
ما يراه البعض إنه غير ممكن. لدينا 
كل املوارد الالزمة ونحن متعطشون 

ملواجهة التحديات املقبلة. 

اإلجناز
حتمل املسؤولية وإجناز املهام

 
نعمل مع الزبائن من خالل تبني 

املبادرات الفردية، ونخطط للمستقبل 
وننجز التزاماتنا مهما كانت. 

قيمنا

هويتنا 
تركز هويتنا بصفة أساسية على تعزيز الطموح. فنحن – من خالل ما نقوم به من 

عمل والطريقة التي نؤدي بها هذا العمل – نعزز طموح زبائننا، وموظفينا ، وشركائنا ، 
واملجتمعات التي نعمل بها، وجميع األطراف املعنية بأعمالنا. 

ونعتمد في ذلك على مبادئ راسخة تشمل: 
االلتزام مبواصلة حتقيق النجاح على املدى الطويل   -

التحلي بروح اإلبداع، والعمل على مراعاة استدامة املواد   -
تقدمي حلول مبتكرة   -

 
ً
 وفعال

ً
االلتزام بوعودنا قوال  -

املحافظة على عالقات طويلة األمد ال تنتهي بانتهاء املعاملة  -

وهذا ما ندعوه “كيمياء وتواصل”
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مفاصل تاريخية أثرت في مسيرة صناعة الصلب
باململكة العربية السعودية

1

4

مصنع االختزال املباشر

مصانع درفلة
املنتجات الطويلة

٢٠٠٨

٢٠٠٦

١٩٩٩

٢٠٠٥

٢٠١٣

١٩٩٣

١٩٨٨

١٩٨٣

٢٠٠٧

٢٠١٣

١٩٩٨

١٩٨٣٢٠٠٧

١٩٩٩

١٩٩٢

١٩٨٣

 

 

 

 

 

 

 

.
ً
ثالثة أفران كهربائية بطاقة انتاجية تبلغ ٨٠٠,٠٠٠ طن سنويا

.
ً
وعلى مدار العام زادت الطاقة االنتاجية حتى بلغت ٣,٠٠٠,٠٠٠ طن سنويا

متت إضافة مصنع درفلة قطبان التسليح، ومصنع درفلة لفات األسالك،
.
ً
بطاقة انتاجية إجمالية تبلغ ٨٠٠,٠٠٠ طن سنويا

،
ً
مت رفع الطاقة االنتاجية ملصنع درفلة قضبان التسليح االنتاجية إلى ١,٢٠٠,٠٠٠ طن سنويا

 .
ً
كما مت رفع الطاقة االنتاجية ملصنع درفلة األسالك إلى ٧٠٠,٠٠٠ طن سنويا

 .
ً
متت إضافة مصنع درفلة قضبان التسليح بطاقة انتاجية تبلغ ٨٠٠,٠٠٠ طن سنويا

 .
ً
مت إضافة مصنع لدرفلة األسالك بطاقة انتاجية سنوية تبلغ ٥٠٠,٠٠٠ طن سنويا

مت إضافة مصنع لدرفلة القضبان واألسالك بطاقة انتاجية تبلغ ٥٠٠,٠٠٠ طن.
 .

ً
كما مت رفع الطاقة االنتاجية على مدار العام لتبلغ ٧٠٠,٠٠٠ طن سنويا

 .
ً
متت إضافة فرن قوس كهربائي للمنتجات املسطحة بطاقة انتاجية تبلغ ١,٠٠٠,٠٠٠ طن سنويا

.
ً
متت إضافة فرن قوس كهربائي آخر للمنتجات املسطحة بطاقة انتاجية تبلغ ١,٢٠٠,٠٠٠ طن سنويا

.
ً
مت تعزيز الطاقة االنتاجية للمنتجات الطويلة بإضافة فرن قوس كهربائي بطاقة انتاجية ١,٠٠٠,٠٠٠ طن سنويا

مت إنشاء مرفق لدرفلة املنتجات املسطحة بطاقة إنتاجية
. يشمل املشروع مصنعا للدرفلة

ً
قدرها مليون طن سنويا

 للجلفنة
ً
على احلار، ومجمعا للدرفلة على البارد، وخطا

الساخن. بالغمس 

 .
ً
متت زيادة الطاقة اإلنتاجية من املنتجات املسطحة املدرفلة على احلار مبقدار مليون طن سنويا

.
ً
مت إنشاء خط طالء مستمر باأللوان، بطاقة إنتاجية مقدارها ١٢٠ ألف طن سنويا

.
ً
متت إضافة وحدة اختزال مباشر ثالثة (ج)، بطاقة إنتاجية تصل إلى ١٠٢٦٠٠٠ طن سنويا

الطاقة اإلنتاجية  تصل 
ملصنع  اإلجمالية 

االختزال املباشر إلى 
.
ً
٦,٢٠٠,٠٠٠ طن سنويا

الطاقة اإلنتاجية  تصل 
اإلجمالية ملصانع درفلة 
إلى  املنتجات املسطحة 

.
ً
٢ مليون طن سنويا

خط الطالء باأللوان ١٢٠ ألف طن.

خط اجللفنة ٢٤٠ ألف طن.

خط الدرفلة على البارد ٤٢٠ ألف طن.

خط الدرفلة على احلار ٢مليون طن.

الطاقة اإلنتاجية  تصل 
ملصنع  اإلجمالية 

االختزال املباشر إلى 
.
ً
٥,٣١١,٠٠٠ طن سنويا

الطاقة اإلنتاجية  تصل 
اإلجمالية ملصانع درفلة 

إلى  الطويلة  املنتجات 
.
ً
٥,٩٠٠,٠٠٠ طن سنويا

.
ً
متت إضافة وحدة اختزال مباشر رابعة (د)، بطاقة إنتاجية تصل إلى ١١٠٠٠٠٠ طن سنويا

متت إضافة وحدة اختزال مباشر خامسة (هـ)، بطاقة إنتاجية تصل
.
ً
إلى ١٧٦٠٠٠٠ طن سنويا

.
ً
مت إنشاء وحدتني لالختزال املباشر (أ، ب) بطاقة إنتاجية إجمالية تقدر بـ٨٠٠ ألف طن سنويا

.
ً
كما متت زيادة طاقتهما اإلنتاجية حتى وصلت اليوم إلى ١٤٢٥٠٠٠ طن سنويا
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٢٠٠٨

٢٠٠٦

١٩٩٩

٢٠٠٥

٢٠١٣

١٩٩٣

١٩٨٨

١٩٨٣

٢٠٠٧

٢٠١٣

١٩٩٨

١٩٨٣٢٠٠٧

١٩٩٩

١٩٩٢

١٩٨٣

 

 

 

 

 

 

 

.
ً
ثالثة أفران كهربائية بطاقة انتاجية تبلغ ٨٠٠,٠٠٠ طن سنويا

.
ً
وعلى مدار العام زادت الطاقة االنتاجية حتى بلغت ٣,٠٠٠,٠٠٠ طن سنويا

متت إضافة مصنع درفلة قطبان التسليح، ومصنع درفلة لفات األسالك،
.
ً
بطاقة انتاجية إجمالية تبلغ ٨٠٠,٠٠٠ طن سنويا

،
ً
مت رفع الطاقة االنتاجية ملصنع درفلة قضبان التسليح االنتاجية إلى ١,٢٠٠,٠٠٠ طن سنويا

 .
ً
كما مت رفع الطاقة االنتاجية ملصنع درفلة األسالك إلى ٧٠٠,٠٠٠ طن سنويا

 .
ً
متت إضافة مصنع درفلة قضبان التسليح بطاقة انتاجية تبلغ ٨٠٠,٠٠٠ طن سنويا

 .
ً
مت إضافة مصنع لدرفلة األسالك بطاقة انتاجية سنوية تبلغ ٥٠٠,٠٠٠ طن سنويا

مت إضافة مصنع لدرفلة القضبان واألسالك بطاقة انتاجية تبلغ ٥٠٠,٠٠٠ طن.
 .

ً
كما مت رفع الطاقة االنتاجية على مدار العام لتبلغ ٧٠٠,٠٠٠ طن سنويا

 .
ً
متت إضافة فرن قوس كهربائي للمنتجات املسطحة بطاقة انتاجية تبلغ ١,٠٠٠,٠٠٠ طن سنويا

.
ً
متت إضافة فرن قوس كهربائي آخر للمنتجات املسطحة بطاقة انتاجية تبلغ ١,٢٠٠,٠٠٠ طن سنويا

.
ً
مت تعزيز الطاقة االنتاجية للمنتجات الطويلة بإضافة فرن قوس كهربائي بطاقة انتاجية ١,٠٠٠,٠٠٠ طن سنويا

مت إنشاء مرفق لدرفلة املنتجات املسطحة بطاقة إنتاجية
. يشمل املشروع مصنعا للدرفلة

ً
قدرها مليون طن سنويا

 للجلفنة
ً
على احلار، ومجمعا للدرفلة على البارد، وخطا

الساخن. بالغمس 

 .
ً
متت زيادة الطاقة اإلنتاجية من املنتجات املسطحة املدرفلة على احلار مبقدار مليون طن سنويا

.
ً
مت إنشاء خط طالء مستمر باأللوان، بطاقة إنتاجية مقدارها ١٢٠ ألف طن سنويا

.
ً
متت إضافة وحدة اختزال مباشر ثالثة (ج)، بطاقة إنتاجية تصل إلى ١٠٢٦٠٠٠ طن سنويا

الطاقة اإلنتاجية  تصل 
ملصنع  اإلجمالية 

االختزال املباشر إلى 
.
ً
٦,٢٠٠,٠٠٠ طن سنويا

الطاقة اإلنتاجية  تصل 
اإلجمالية ملصانع درفلة 
إلى  املنتجات املسطحة 

.
ً
٢ مليون طن سنويا

خط الطالء باأللوان ١٢٠ ألف طن.

خط اجللفنة ٢٤٠ ألف طن.

خط الدرفلة على البارد ٤٢٠ ألف طن.

خط الدرفلة على احلار ٢مليون طن.

الطاقة اإلنتاجية  تصل 
ملصنع  اإلجمالية 

االختزال املباشر إلى 
.
ً
٥,٣١١,٠٠٠ طن سنويا

الطاقة اإلنتاجية  تصل 
اإلجمالية ملصانع درفلة 

إلى  الطويلة  املنتجات 
.
ً
٥,٩٠٠,٠٠٠ طن سنويا

.
ً
متت إضافة وحدة اختزال مباشر رابعة (د)، بطاقة إنتاجية تصل إلى ١١٠٠٠٠٠ طن سنويا

متت إضافة وحدة اختزال مباشر خامسة (هـ)، بطاقة إنتاجية تصل
.
ً
إلى ١٧٦٠٠٠٠ طن سنويا

.
ً
مت إنشاء وحدتني لالختزال املباشر (أ، ب) بطاقة إنتاجية إجمالية تقدر بـ٨٠٠ ألف طن سنويا

.
ً
كما متت زيادة طاقتهما اإلنتاجية حتى وصلت اليوم إلى ١٤٢٥٠٠٠ طن سنويا

مصانع درفلة3
املنتجات املسطحة

مصانع الصلب2



٨

حتتل الصحة البيئية
صدارة أولويات )سابك(

تدرك شركة )سابك( أهمية البيئة، وتلتزم بضمان احلد 
األدنى من تأثير عمليات صناعة الصلب على البيئة.

 
إن اجلودة العالية لبيئتنا أمر يوازي في أهميته اجلودة 
العالية، التي تتميز بها منتجاتنا من الصلب. كما أن 

املراقبة املستمرة لالنبعاثات وبرنامج اإلدارة الصارم 
ال يضمن مجرد تقيد الشركة بالتشريعات العاملية 

فحسب، بل قيامها باملزيد من اخلطوات املتقدمة 
عليها. حيث تسهم )سابك( من خالل برامج االستدامة 
باحلفاظ على البيئة، وتوفير حياة أفضل في الوقت  

احلاضر ومستقبل األجيال القادمة.
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مساهمتنا في التطور العاملي 

املادة اخلام إلنتاج منتجات الصلب الطويلة التي يتم إنتاجها من نوعيات 
صلب مختلفة بناء على املنتجات النهائية.

متثل قضبان تسليح اخلرسانة )50%( من إجمالي إنتاج شركة )سابك( من 
 للمواصفات العاملية. 

ً
الصلب. ويتم تصنيعها وفقا

تتم معاجلة قضبان التسليح التي على شكل لفات بعمليات تالية من 
التقطيع والثني، وفي خطوط فرد اللفات إلنتاج أشكال وقضبان مستقيمة 
تستخدم في اإلنشاءات. أما اللفات امللساء فتستخدم في تسليح األنابيب 

اخلرسانية كما تستخدمها مصانع التقطيع والثني.

تستخدم الصناعات التحويلية األسالك من النوعية القابلة للسحب 
إلنتاج الشبك، واملسامير ، وعالقات املالبس، واألسالك الشائكة، وشبك 

السياج، وأسالك التربيط وغير ذلك.  وتستخدم األسالك من النوعية 
اخلاصة بصناعة الشبك في عمليات التصنيع التحويلية اخلاصة 

بعمل نتوءات على البارد إلنتاج قضبان ذات نتوءات مدرفلة على البارد 
الستخدامها في اإلنشاءات.

تنتج شركة )حديد( مقاطع خفيفة من صلب طري بأشكال مختلفة ، منها: 
القضبان املسطحة، والقضبان املربعة، والزوايا املتساوية، والقنوات، التي 

تستخدم لإلنشاءات املعدنية واآلالت.

BILLET

REBAR

LIGHT SECTION

WIRE ROD

REBAR IN COIL

BILLET

REBAR

LIGHT SECTION

WIRE ROD

REBAR IN COIL

BILLET

REBAR

LIGHT SECTION

WIRE ROD

REBAR IN COIL

كتل الصلب 

قضبان التسليح 

قضبان تسليح على شكل لفات

لفات األسالك 

املقاطع اخلفيفة 



تصنع )سابك( كتل الصلب التي 
تعتبر املادة اخلام إلنتاج منتجاتها 

النهائية
 ألفضل 

ً
تصنع شركة )سابك( كتل الصلب وفقا

مواصفات اجلودة العاملية، لتزويد زبائننا مبنتجات 
صلب تفي بكافة املتطلبات اخلاصة بهم.
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مواصفات كتل الصلب

ميكن إنتاجها بتركيبات كيميائية مختلفة.

يرجى االتصال بإدارة املبيعات والتسويق.

التركيب الكيميائي كحد أعلى )%( 

النسبة املئوية للكبريت النسبة املئوية للفسفور النسبة املئوية للمنغنيز النسبة املئوية للسيليكون النسبة املئوية للكربون حجم الكتلة 

130×1300.400.451.500.050.05

150×1500.930.601.500.050.05

األبعاد / املظهر  

االستقامة االلتواء توازي األضالع نصف قطر الزاوية التفاوت املسموح به الطول  

5مم /م0.5  ة/م10مم4مم3مم ±50مم ± 14-12م



قضبان التسليح التي تنتجها )سابك(
تعزز االزدهار في اململكة العربية 

السعودية واملنطقة
لقد أخذت شركة )سابك( على عاتقها مسؤولية دعم 

كل اإلنشاءات بالصلب ،الذي تنتجه؛ لتأكيد دورها في 
دعم أساسات االزدهار في مملكتنا واملنطقة.



املواصفات امليكانيكية لقضبان التسليح التي تنتجها شركة )سابك(

القطرالدرجةاملواصفة
االسمي

بامللم

مقاومة
اخلضوع

ميغا باسكال
)احلد األدنى(

مقاومة الشد
ميغا باسكال

)احلد األدنى(

نسبة الشد
إلى اخلضوع

)احلد األدنى(

النسبة املئوية
لالستطالة

في 200 ملم
)احلد األدنى(

النسبة املئوية
لالستطالة
عند الكسر

)احلد األدنى(

النسبة املئوية
لالستطالة

القصوى قبل
الكسر )احلد

األدنى(

املواصفة 
األمريكية

أ 615

ال ينطبقال ينطبق11ال ينطبق40102٨0420

14 - 1٨12

ال ينطبقال ينطبق9ال ينطبق19420620 - 6010

20 - 25٨

7أكبر من 25

ال ينطبقال ينطبق7ال ينطبق7510-25520690

6أكبر من 25

املواصفة 
البريطانية

4449 لعام 
1997 م

145ال ينطبق1.0٨ال ينطبق40460 - 46010ب

املواصفة 
البريطانية

4449 لعام 
2005 م

5ال ينطبقال ينطبق1.0٨ال ينطبق32500 - 10ب500ب

املواصفة 
اخلليجية

ج س 06 / 
آيزو

-2/2007
6935 م

ب 400 ب ر
ب 400 ب 

دبليو ر

145ال ينطبق1.0٨ال ينطبق40400 - 10

ب 500 ب ر
ب 500 ب 

دبليو ر

145ال ينطبق1.0٨ال ينطبق32500 - 10

التركيب الكيميائي لقضبان التسليح التي تنتجها شركة )سابك(

التركيب الكيميائي % )احلد األعلى(الدرجة املواصفة 

املكافئ نحاسنيتروجنيفسفوركبريتمنغنيزسيليكونكربون

املواصفة األمريكية
أ 615

60............0.06.........

75............0.06.........

املواصفة البريطانية
4449 لعام 1997 م

0.51...0.050.050.012......4600.25ب

املواصفة البريطانية
4449 لعام 2005 م

0.٨00.50...0.050.05......0.22ب500ب

املواصفة اخلليجية
ج س 06 / آيزو

2/2007-6935 م

ب 400 ب ر /
ب 500 ب دبليو ر

.........0.060.06.........

ب400 ب دبليو ر /
ب 500 ب دبليو ر

0.220.601.600.050.050.012...0.50

مالحظة:
1.  العناصر األخرى مثل النيكل , 

والكروم , واملوليبدنوم , 
والفاناديوم, والنيوبيوم , والتيتانيوم 
... إلى آخره، ميكن إضافتها عند 

اللزوم.

2.  املحتويات األعلى من النيتروجني 
مسموح بها إذا توفرت كميات 

كافية من عناصر ربط النيتروجني.

3.  قد يختلف حتليل املنتجات، وفي 
هذه احلالة يتم تطبيق التفاوتات 

املسموح بها في املواصفة.

15

مواصفات كتل الصلب
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ميكن إنتاجها مبواصفات مختلفة. يرجى االتصال بإدارة 
املبيعات والتسويق.

الكتلة اخلطية وعدد األلواح في الربطة 

الكتلة اخلطية االسمية القطر مم 
كلغم/م

عدد 12 قضيب طويل في التفاوت املسموح به في الكتلة اخلطية )كحد أعلى( 
الربطة يصل وزنها اإلسمي 2 

طن. 
املواصفات 

األمريكية 615أ
املواصفات 
البريطانية 

املواصفات البريطانية 
4449لعام:2005

املواصفات اخلليجية ج س 
60/أيسو 2،2007-6935

100.617- 6 %± 6.5 %± 4.5 %± 6 %270

120.٨٨٨- 6 %± 4.5 %± 4.5 %± 6 %1٨٨

141.210- 6 %± 4.5 %± 4.5 %± 5 %13٨

161.5٨0- 6 %± 4.5 %± 4.5 %± 5 %105

1٨2.000- 6 %± 4.5 %± 4.5 %± 5 %٨4

202.470- 6 %± 4.5 %± 4.5 %± 5 %6٨

222.9٨0- 6 %± 4.5 %± 4.5 %± 4 %56

253.٨50- 6 %± 4.5 %± 4.5 %± 4 %44

2٨4.٨30- 6 %± 4.5 %± 4.5 %± 4 %34

326.310- 6 %± 4.5 %± 4.5 %± 4 %26

367.990- 6 %± 4.5 %± 4.5 %± 4 %21

409.٨70- 6 %± 4.5 %± 4.5 %± 4 %17

قضبان التسليح التي تنتجها )سابك(
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األسالك وقضبان التسليح على شكل 
لفات دعم ألساسات التنمية

تنتج )سابك( مجموعة من لفات أسالك الصلب 
املنخفض واملتوسط والعالي الكربون حسب املواصفات 

الدولية ، اخلاصة بإنتاج األسالك لالستخدامات 

املختلفة. كما توفر قضبان تسليح اخلرسانة على 
شكل لفات تفي مبتطلبات املواصفة األمريكية أ 615، 

واملواصفة البريطانية 4449 لعام 1997م، واملواصفة 
البريطانية 4449 لعام 2005م، واملواصفة اخلليجية ج 

س 06.



األصناف القابلة للسحب
تستخدم هذه األسالك للسحب الستخدامات متنوعة.

التركيب الكيميائي واخلصائص امليكانيكية لألسالك من النوعية القابلة للسحب

اخلصائص امليكانيكيةالتركيب الكيميائي %الدرجة 

مقاومةكبريتفسفورمنغنيزسيليكونكربون
اخلضوع

ميغا باسكال

مقاومة
الشد

ميغا باسكال

االستطالة %

2٨ - 3503٨ - 210400 - 0,03270 كحد أعلى0,03 كحد أعلى0.2٨ - 0.3٨ 0.07 - 0.050.10 - 0.0٨املعهد األمريكي للحديد والصلب 1006

2٨ - 36035 - 220420 - 0,032٨0 كحد أعلى0,03 كحد أعلى0.35 - 0.45 0.0٨ - 0.060.13 - 0.09املعهد األمريكي للحديد والصلب 100٨

29 - 40032 - 260430 - 0,03290 كحد أعلى0,03 كحد أعلى0.40 - 0.50 0.10 - 0.090.15 - 0.12املعهد األمريكي للحديد والصلب 1010

25 - 40030 - 260440 - 0,03300 كحد أعلى0,03 كحد أعلى0.40 - 0.50 0.10 - 0.110.15 - 0.14املعهد األمريكي للحديد والصلب 1012

24 - 43029 - 260470 - 0,03310 كحد أعلى0,03 كحد أعلى0.44 - 0.55 0.10 - 0.140.15 - 0.17املعهد األمريكي للحديد والصلب 1015

22 - 4702٨ - 300520 - 0,03350 كحد أعلى0,03 كحد أعلى0.70 - 0.٨0 0.1٨ - 0.160.30 - 0.19املعهد األمريكي للحديد والصلب 101٨

20 - 50025 - 330540 - 0,03360 كحد أعلى0,03 كحد أعلى0.70 - 0.٨0 0.1٨ - 0.190.30 - 0.23املعهد األمريكي للحديد والصلب 1021

1٨ - 5٨023 - 360640 - 0,03390 كحد أعلى0,03 كحد أعلى0.70 - 0.٨0 0.1٨ - 0.290.30 - 0.33املعهد األمريكي للحديد والصلب 1030

0,05 كحد أعلى0,04 كحد أعلى0.60 - 0.150.90 - 0.30 0.37 - 0.44املعهد األمريكي للحديد والصلب 1040

حسب املتطلبات املحددة للزبون 

0,05 كحد أعلى0,04 كحد أعلى0.60 - 0.150.90 - 0.30 0.43 - 0.50املعهد األمريكي للحديد والصلب 1045

0,05 كحد أعلى0,04 كحد أعلى0.60 - 0.150.90 - 0.30 0.4٨ - 0.55املعهد األمريكي للحديد والصلب 1050

0,05 كحد أعلى0,04 كحد أعلى0.60 - 0.150.90 - 0.30 0.55 - 0.65املعهد األمريكي للحديد والصلب 1060

0,05 كحد أعلى0,04 كحد أعلى0.60 - 0.150.90 - 0.30 0.60 - 0.70املعهد األمريكي للحديد والصلب 1065

0,05 كحد أعلى0,04 كحد أعلى0.60 - 0.150.90 - 0.30 0.65 - 0.75املعهد األمريكي للحديد والصلب 1070

0,05 كحد أعلى0,04 كحد أعلى0.60 - 0.150.90 - 0.30 0.70 - 0.٨0املعهد األمريكي للحديد والصلب 1075

0,05 كحد أعلى0,04 كحد أعلى0.60 - 0.150.90 - 0.30 0.75 - 0.٨٨املعهد األمريكي للحديد والصلب 10٨0

0,05 كحد أعلى0,04 كحد أعلى0.70 - 0.151.0 - 0.30 0.٨0 - 0.93املعهد األمريكي للحديد والصلب 10٨5

أسالك للشبك امللحوم، ولتصنيع قضبان التسليح ذات النتوءات على البارد:
تستخدم األسالك من نوعية الشبك لصناعة قضبان تسليح اخلرسانة املسحوبة على البارد/ذات النتوءات املشكلة

على البارد، وكذلك إلنتاج شبك التسليح. وتتوفر األسالك بدرجتي شد كما هو مبني أدناه.

التركيب الكيميائي واخلصائص امليكانيكية لألسالك املخصصة لصناعة الشبك امللحوم

اخلصائص امليكانيكيةالتركيب الكيميائي %الدرجة 

مقاومة الشد ميغا باسكالكبريتفسفورمنغنيزسيليكونكربون

360 - 0,05450 كحد أعلى0,05 كحد أعلىال ينطبقال ينطبقال ينطبقشبك - 1

440 - 0,05500 كحد أعلى0,05 كحد أعلىال ينطبقال ينطبقال ينطبقشبك - 2

األسالك وقضبان التسليح على شكل لفات

1٨

إضافة ملا ذكر أعاله، ميكن إنتاج أسالك مبواصفات أخرى. 
الرجاء التواصل مع إدارة املبيعات والتسويق.
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أسالك لصناعة قضبان اللحام
أسالك من النوعية املستخدمة لتصنيع قضبان اللحام ، وتركيبها الكيميائي كما هو مبني أدناه

أسالك لصناعة قضبان اللحام

التركيب الكيميائي %

كبريتفسفورمنغنيزسيليكونكربون

0.03 كحد أعلى 0.03 كحد أعلى 0.30 – 0.500.60 كحد أعلى 0.10 كحد أعلى 

قضبان تسليح على شكل لفات

يتم تصنيع قضبان تسليح اخلرسانة ذات النتوءات على شكل لفات
 للمواصفة األمريكية أ 615 الدرجة 40 والدرجة 60، واملواصفة

ً
وفقا

البريطانية 4449 لعام 1997 م الدرجة 250 ، والدرجة 460 ب،
واملواصفة البريطانية 4449:للعام 2005م الدرجة ب 500ب. 

املقاسات املتاحة للمنتجات على شكل لفات

املقاس بامللمالنوع 

5.56.07.0٨.09.010.012.013.514.016.0ملساء 

14.016.0-10.012.0-٨.0-6.0-ذات النتوءات 
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التفاوتات املسموح بها في املنتجات على شكل لفات 

نطاق املقاسات بامللم النوع 
التفاوتات املسموح بها

في املقاسات بامللم 
االنحراف عن االستدارة

بامللم كحد أقصى 

النوعيات امللساء اخلاصة بالسحب 
0.40± 5.50.25 و 6.0

0.4٨± 7.00.30 إلى 16.0

النوعية امللساء اخلاصة بالشبك 
0.4٨± 5.50.30 و 6.0

0.64± 7.00.40 إلى 16.0

التفاوت املسموح به في الكتلة حسب املواصفة الواجبة التطبيق 6 و ٨ و 10 و 12 و 14 و 16 ذات النتوءات 

أبعاد اللفات )قيم تقريبية( 

1250ممالقطر اخلارجي 

٨00ممالقطر الداخلي 

1650ممالطول املدمج

1٨00ممالكتلة )دليلية( 

أربعة أربطة على أبعاد متساوية بأسالك تربيط قطرها 6ممالتربيط 

    
 

التفاوتات املسموح بها وأبعاد اللفات 

ميكن إنتاجها مبواصفات مختلفة.
يرجى االتصال بإدارة املبيعات والتسويق.
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املقاطع
اخلفيفة 

تنتج شركة )حديد( املقاطع اخلفيفة من صلب طري 
 للمواصفة األمريكية أ 36 م بأشكال مختلفة، 

ً
وفقا

هي: القضبان املسطحة، والقضبان املربعة، والزوايا 
املتساوية، والقنوات.





تبدأ مسيرتنا من هنا

2323



املقاطع اخلفيفة 

القضبان املربعة 

الوزن االسمي املقاسات بامللم
كلغم/متر 

عدد القطع )6 م( في 
كل ربطة زنة 2 طن

25x50.9٨1340

25x101.963170

30x51.17٨2٨3

30x102.355142

32x٨2.010166

35x51.374243

3٨x61.7901٨6

40x51.570212

50x31.17٨2٨3

50x٨3.140106

50x124.71071

65x63.062109

75x63.53394

٨0x106.2٨053

100x64.71071

القنوات

الوزن االسمي املقاسات بامللم
كلغم/متر 

عدد القطع )6 م( في 
كل ربطة زنة 2 طن

30x15x41.740192

40x20x52.٨70116

50x25x53.٨60٨6

60x30x65.07066

75x40x46.9204٨

التربيط

الطول القياسي  

6 أمتار، والتفاوت املسموح به حسب املواصفات 

وزن الربطة القياسي 

2000 كلغم تقريبا

التغليف

قطعة منوذجية لكل حجم حسب الربطة، بناء على اجلدول مع ثالثة أربطة 
على أبعاد متساوية بأسالك تربيط قطرها 6مم   

ميكن إنتاجها مبواصفات مختلفة.
يرجى االتصال بإدارة املبيعات والتسويق.

الزوايا املتساوية 

الوزن االسمي املقاسات بامللم
كلغم/متر 

عدد القطع )6 م( في 
كل ربطة زنة 2 طن

30x31.363245

40x31.٨441٨1

40x42.41613٨

40x52.974112

40x63.51695

45x42.742122

45x53.37٨99

45x63.99٨٨4

50x43.056109

50x53.770٨٨

50x64.46975

50x75.15265

60x54.56٨73

60x65.42362

65x65.90956

70x66.3٨052

70x77.37745

القضبان املسطحة 

الوزن االسمي املقاسات بامللم
كلغم/متر 

عدد القطع )6 م( في 
كل ربطة زنة 2 طن

100.7٨5425

121.130295

141.540217

162.010166

1٨2.543131

203.140106

223.٨00٨٨

244.52074

254.9106٨
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الشحن

وحدة درفلة نهائية

وحدة درفلة نهائية

     التبريد باملياه

سرير تبريد مقاطع

منتج على شكل لفات

سرير تبريد قضبان تسليح

التبريد املنظم وإنتاج اللفات
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DISPATCH
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COOLING BED SECTIONS

WATER COOLING & LOOPING LAYER COILED PRODUCT

COOLING BED REBARS

آلة درفلة نهائية بدون التواء
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ROUGHING MILL
ROD ROLLERS
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وحدة درفلة ابتدائية

وحدة درفلة وسطية آلة درفلة نهائية بدون التواء
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إن الصلب الذي 
تنتجه )سابك( 
جزء من قصة 
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يلتزم نظام مراقبة اجلودة في شركة )حديد( مبواصفة اجلودة 
الدولية “اآليسو 9001 لعام 200٨ م”. فشركة )حديد( متتلك 

مختبرات ومرافق معاينة جيدة التجهيز، حيث يتم جمع عينات كتل 
، واخلردة ، 

ً
 مباشرا

ً
وكريات خام احلديد، واحلديد املختزل اختزاال

والسبائك املعدنية، واملواد املضافة،  واملنتجات الوسيطة والنهائية، 
 للتأكد من مطابقتها التامة للمواصفات 

ً
ويتم اختبارها وحتليلها دوريا

املطلوبة.  وهذه املختبرات مجهزة بأحدث أجهزة قياس الطيف 
“سبكتومتر”،  وجتهيزات خاصة بالتحليل الكيميائي، وفحص 

التركيب املعدني، وفحص اخلصائص امليكانيكية.  وهذه األجهزة هي 
األكثر دقة وموثوقية لضمان اجلودة العالية في منتجات شركة 

)سابك( من الصلب.
يتم في كافة مراحل اإلنتاج رصد العوامل ذات الصلة باجلودة 

ومقارنتها مع النقاط التي حتددها املواصفة. كما يتم القيام مبعاينة 
بصرية للتأكد من جودة سطح املنتجات الوسيطة والنهائية. ويتم عمل 

تقييم كلي ملقطع كتل الصلب لهدف تقييم اجلودة الداخلية والتأكد 
من جودة املنتج. 

التزام فعلي من )سابك( جتاه العالم
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قضبان التسليح التي تنتجها )سابك( يتم تصنيعها بطريقة 
التبريد السريع، حيث يتم حتقيق اخلصائص بضبط البنية 

املجهرية للصلب، ما مينح قضبان التسليح قابلية أفضل 
للطرق والسحب، وقابلية جيدة للحام.

عملية التبريد السريع للقضبان

1.  كتلة صلب ساخنة ذات محتوى 
منخفض من الكربون واملنغنيز.

2. درفلة على الساخن.
3. تبريد سريع.
4. تطبيع ذاتي.

5. تبريد هوائي.

قشور درفلة رقيقة ومدمجة مع السطح

مقطع عرضي لقضيب تسليح منتج بطريقة التبريد السريع 

قلب قابل للطرق والسحب

إطار صلب

4 2 1

5 3

خصائص الصلب الذي تنتجه )سابك(
إن املراقبة الدقيقة لعمليات التصنيع التي تنتهجها شركة 

)سابك( تؤدي إلى إنتاج صلب نظيف ذي محتوى منخفض 
 من العناصر املتخلفة الضارة، وذي مقاومة خضوع 

ً
جدا

أعلى، وقابلية جيدة للطرق والسحب، وخصائص أفضل 
للثني بالنسبة لقضبان التسليح. كما أن قيم املكافئ 

الكربوني األقل املستخدمة في قضبان التسليح التي تنتجها 
 سهلة 

ً
شركة )سابك( بطريقة التبريد السريع جتعلها أيضا

اللحام، خاصة لالستخدامات التي تتطلب حرارة منخفضة 
مثل اللحام النقطي.
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املواصفة األمريكية أ 615

قضبان التسليح التي تنتجها شركة )سابك(

مقارنة مقاومة اخلضوع

النسبة املئوية لالستطالة

مقارنة االستطالة املنتظمة

عملية التبريد السريع

مقاومة اخلضوع ميغا باسكال
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عالوة على مقاومة اخلضوع األعلى في قضبان التسليح التي تنتجها شركة )سابك( بطريقة التبريد السريع، فإن تلك 
القضبان تتميز بنسبة مضمونة من مقاومة الشد إلى مقاومة اخلضوع، وقيم نسبة االستطالة املئوية، باإلضافة إلى إمكانية 

ثنيها إلى نصف قطر أقل مما تتطلبه املواصفة القياسية.

متطلبات املواصفة األمريكية أ 615قضبان التسليح التي تنتجها شركة )سابك(

خصائص الثني في قضبان التسليح التي تنتجها شركة )حديد(

خصائص الصلب الذي تنتجه شركة )سابك(
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تآكل قضبان التسليح 
في اخلرسانة

مت إجراء دراسات على التآكل  باملختبر في بيئة 
قاسية للحصول على نتائج سريعة ومقارنة. وقد مت 

استخدام إجراءات وممارسات قياسية ثابتة للقيام بهذه 
.
ً
 حسنا

ً
الدراسات، والقت النتائج قبوال



2٨

تغير اللون وقوة متاسك اخلرسانة

تغير اللون واملواصفات امليكانيكية للقضبان

يتغير لون سطح قضبان التسليح التي تنتجها شركة 
)سابك(  بطريقة التبريد السريع بشكل طبيعي أثناء 

تخزينه في الهواء الطلق في بيئات رطبة. وهذا التغير في 
اللون سطحي ويرتبط بقشور الدرفلة الرقيقة املوجودة على 
سطح القضبان،  وال ميتد إلى املعدن األساس وال يؤثر على 

اخلصائص امليكانيكية لقضبان التسليح. أما الصدأ، 
 على خصائص 

ً
فيشمل تآكل املعدن األساس ويؤثر سلبا

املواد.

Rust

Discoloration 

توصلت دراسات استمرت ملدة طويلة مت إجراؤها في مركز 
)سابك( للتقنية وفي جامعات أخرى إلى ما يلي:

إن تغير لون قضبان التسليح ظاهرة سطحية وال تؤثر على 
قوة قضبان التسليح،  أو قابليتها للطرق والسحب،  أو 

انثنائها،  أو متاسكها مع اخلرسانة. 

مقاومة الشد

 مقاومة اخلضوع

 االستطالة

مدة التعرض )بالشهور( 
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حقائق عن تغير لون قضبان التسليح وآثاره



29

التقنية واالبتكار
ضرورة للبقاء في الصدارة

حتافظ شركة )سابك( على بقائها رائدة في السوق 
بتطبيقها املستمر ألحدث ما تتوصل إليه التقنية 
العاملية، ولكي نحافظ على املسؤولية امللقاة على 

عاتقنا؛ فإننا نقوم بدراسات مستقلة معتادة ملعاينة 
جودة منتجاتنا واحلفاظ على متيزها، ولتقومي عملية 

التصنيع، وتطوير منتجات جديدة تلبي احتياجات 
السوق .

ومن ضمن املواضيع التي حظيت بالدراسات احلديثة، 
األبحاث حول عواقب الشقوق على خصائص قضبان 

التسليح، وأثر تغير اللون على مميزات قضبان التسليح، 
واستخدامات املنتجات الثانوية.
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لقد خصص مركز )سابك( للتقنية في اجلبيل مرافق 
ألعمال املعادن من أجل تطوير منتجات الصلب، وحتسني 

عمليات التصنيع، وحتسني نوعية املنتجات، وترشيد 
استهالك الطاقة، واالستدامة، واالستفادة من املنتجات 

الثانوية.

ويستخدم املركز أحدث وسائل املحاكاة التي تعتمد على 
احلاسب اآللي للقيام بدراسات إلعداد وحتليل مخططات 

سير عمليات التصنيع املعدنية، وتطوير البنية املجهرية 
وعالقتها بخصائص املعادن، وحتسني عمليات التصنيع.

التقنية واالبتكار
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بفضل قدرتها على إنتاج تشكيلة متنوعة من منتجات الصلب وبكميات 
كبيرة حسب الطلب ، قامت شركة )سابك( تزويد بعض أهم املشاريع 
 
ً
اإلنشائية في أنحاء العالم مبواد موثوقة لإلنشاءات التي ترتفع عاليا

في السماء.

املسجد احلرام في مكة
 .

ً
يفد إلى مكة املكرمة أكثر من 3.5 مليون حاج سنويا

ولقد كانت شركة )سابك( قلب وروح اإلنشاءات 
وبرنامج التحديث الذي بلغت تكلفته مليارات 

الدوالرات، متثل أهم توسعة للمسجد احلرام في 
العصر احلديث، حيث مت توفير مبان ومرافق جديدة 

للزوار ومآذن.

مطار )تشب الب كوك( في هونغ كونغ
 لتنفيذ 

ً
كان الصلب الذي تنتجه شركة )سابك( ضروريا

برنامج إنشائي بلغت تكلفته 20 مليار دوالر لبناء مطار 
يستوعب الزيادة الكبيرة في أعداد املسافرين املتوقع 

مرورهم من بوابة الشرق األقصى.

برج العرب في دبي
برج العرب أحد أكثر املعالم شهرة في الشرق األوسط، 

وهو من أعلى املشاريع الفندقية واملنتجعات في دبي.  وقد 
ُبني على جزيرة اصطناعية تبعد ربع كيلومتر عن الشاطئ، 

 
ً
ويرتفع بناؤه املدهش الذي يتخذ شكل شراع 321 مترا

فوق سطح اخلليج العربي.

برج اململكة في الرياض
برج اململكة أهم معلم في اململكة العربية السعودية 

املعاصرة. وقد بني باستخدام 37000 طن من الصلب، 
الذي تنتجه شركة )سابك(.  ويبلغ ارتفاع هذا البرج 

 من مجمع تكلفته 510 مليون دوالر 
ً
367مترا ويشكل جزءا

يشتمل على فندق من فئة خمس جنوم وشقق فخمة ومركز 
للتسوق.

شركة )سابك(..  تصاميم تعزز مكانتنا
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بطاقة شركة )سابك( البيانية للمنتجات
وثيقة ضمان مصنوعة من الصلب

ه عالمة مرجعية.
َّ
ليس مجرد عالمة جتارية فحسب، إن

تربيط منتجات )سابك(
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شركة )سابك(.. تستثمر في ثقتكم
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موقع شركة حديد

قادرون على اإلجناز



نسخة إلكترونية 

SAB_LP_ARA_290713 www.sabic.com

اتصلوا بنا

مدينة اجلبيل الصناعية، اململكة العربية السعودية
إدارة مبيعات وتسويق الصلب في شركة )سابك(

ص. ب 10053
مدينة اجلبيل الصناعية 31961

اململكة العربية السعودية
هاتف 25٨6 357 3 966+
فاكس 1096 35٨ 3 966+

metalsinquiries@sabic.com :بريد الكتروني

الشرق األوسط 
سابك )املركز الرئيس(

ص ب 5101
الرياض 11422

اململكة العربية السعودية 
هاتف: ٨000 225 11 966+
فاكس: 9000 225 11 966+

info@sabic.com :بريد الكتروني

أوروبا 
)سابك أوروبا( 

ص ب 5151
6130 بي دي سيتارد 

هولندا 
هاتف: 222 222 467 31+ 
فاكس: 000 220 467 31+ 

info@sabic-europe.com :بريد الكتروني

آسيا واملحيط الهادئ 
)سابك آسيا باسيفيك بي تي إي(. املحدودة 

طريق وان تيماسيك 
رقم 06-01 برج ميلينيا 

سنغافورة 039192
هاتف : 55 725 655 65+ 
فاكس : 01 1٨1 653 65+ 

sappl@sabic.com.sg :بريد الكتروني

األميركتان 
)سابك أمريكا إنك( 

2500 سيتي وست بوليفارد 
جناح 650 

هيوسنت 
تكساس 77042

الواليات املتحدة األمريكية 
هاتف : 4999 532 713 1+
فاكس : 4994 532 713 1+

  info@americas.sabic.com :بريد الكتروني


