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  الخير رأس في والتعدينية التنموية األساسية البنية مشاريع تدشين

 الثالثاة الركياة  باعتباار  الحادي  التعادين لقطاا  انطالقة كمنصة الخير رأس مدينة تؤسس مشاريع منظومة

 .  السعودية للصناعة

 . 0202 السعودية الرؤية ضمن الواعد  التعدين قطا  أهداف تحقيق في تسهم الخير رأس مشاريع

 خااادم عهااد فااي الصااناعية الخياار رأس مدينااة فااي والتعدينيااة التنمويااة األساسااية البنيااة مشاااريع تدشااين ياايتي

 المملكااة انجاااةا  ساج  إلاا  يضااف جدياادا   عمالقاا   انجاااةا   عباادالعةية بان ساالمان الملا  الشاارينين الحارمين

 القطااعين وتكاما  رجالهاا وبعاةم الرشايد  بقيادتهاا المباركة البالد هذ  أن ويؤكد التنموية، السعودية العربية

 تحققا  التاي العظيماة النجاا  قصاص تحاكي التي الكبرى االنجاةا  تحقيق عل  قادر  والخاص، الحكومي

 ساعود البارر  وأبنااؤ  ،(ثارا  هللا طيا ) عبادالعةية المؤساس الملا  عهاد فاي" الغااة"و" الاننط" قطااعي في

 وتيساايس البتروكيماويااا  لقطااا  وتطااوير تيساايس ماان المملكااة شااهدت  مااا وكااذل (. هللا رحمهمااا) وفيصاا 

 (.هللا رحمهم) وعبدهللا وفهد خالد الملو  عهد في الصناعيتين وينبع الجبي  مدينتي

 الخااص القطاا  شاركا  مع الدولة ومؤسسا  وةارا  جهود فيها تظافر  والتي مجملها في المشاريع هذ 

 لالقتصااد جديادا   أساسايا   ورافادا   الساعودية، للصناعة هامة كركية  الحدي  التعدين قطا  تيسيس في أسهم 

 البنا  ومشااريع والنوسانا ، األلمنياوم صاناعتي فاي ويتركة والتحويلية، األساسية وصناعات  ببنيت  الوطني

ن  التي األساسية،  لهاذ  واختيار الدولاة، خطاط وفاق تما  عالمياة، اييسبمقا حدي ، تعدين قطا  بناء من مكَّ

 الجبيا   مديناة مان الشاما  إلا  كام 02 بعاد علا  المملكاة من الشرقي الساح  عل  استراتيجي موقع المدينة

 . العالمية األسواق إل  منتجاتها انسيا  من يسه  مما

 الصاناعية المادن إنشااء فاي بالنجاا  ينطاق ونموذجا   واعدا ، وتنمويا   اقتصاديا   مركةا   الخير رأس مدينة وتعد

 حجاام بلغاا  وقااد. متكاملااة خاادما  ماان تتطلبا  ومااا الضااخمة، االسااتثمارية المشاااريع تحتضاان التااي العمالقاة

 لاير، مليااار 002 عاان يةيااد مااا التعدينيااة الصااناعية والمجمعااا  االساسااية البناا  مشاااريع فااي االسااتثمارا 

 المملكاة، فاي التعدينياة الصاناعا  تقنياة وتاوطين نقا  بجانا  لاير، مليار 03 نحو المحلي الناتج إل  تضيف

 المباشار  غيار النارص مان اآلالف وعشارا  مباشر ، وظينية فرصة ألف 00 إيجاد في إسهامها عن فضال  

 منصاة الخيار رأس مديناة مشااريع وستشاك . األساساية البنياة مشااريع في أو المصانع في سواء   للمواطنين،
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. م0202 الساعودية العربياة المملكاة رؤياة ضامن أهدافا  تحقياق فاي الواعاد  القطاا  أهاداف لتحقيق انطالقة

 :الخير رأس في والتعديني التنموية األساسية البنية مشاريع وتتضمن

 .التعدين بقطار يعرف ما أو الحديد سكة مشرو  -

 .الكهرباء وإنتاج الميا  لتحلية الخير راس محطة -

 .الخير رأس ميناء -

 .الشمالية الحدود بمنطقة الجالميد حةم في للنوسنا  معادن منجم -

 .القصيم بمنطقة البعيثة في( األلمونيوم صناعة في األساس المعدن) للبوكساي  معادن منجم -

 .الخير رأس في للنوسنا  معادن مصانع مجمع -

 الخير رأس في لأللمنيوم معادن مصانع مجمع -

 فاي والتشغي  االدار  جهة وينبع للجبي  الملكية الهيئة تننذها التي والتحتية األساسية البنية مشاريع تشم  كما

 .الخير رأس

 لتحقياق هللا حنظا  الشارينين الحارمين خاادم بقيااد  الدولاة توجا  علا  العمالقاة المشااريع هاذ  تدشاين ويؤكد

 جدياد  ركاائة وتيسايس االقتصااد،، التناو  وتحقياق المملكاة، منااطق جميع في والمتواةنة المستدامة التنمية

 .السعود، االقتصاد عليها يرتكة

 العالمياة، األساواق في المملكة مكانة تعةية في الصناعية التعدينية المشاريع هذ  قيام يسهم أن المتوقع ومن 

 الناارص واسااتغال  القطااا ، فااي الصااناعي التكاماا  ماان المنتظاار  الخاااص القطااا  اسااتناد  إلاا  باإلضااافة

 واللوجساااتية، التحتياااة والبنياااة الخاااام، الماااواد تاااوافر تااادعمها التاااي التحويلياااة، الصاااناعا  فاااي االساااتثمارية

 .الخير رأس مدينة في التصنيع ومجمعا 

 الشمال قطار( سار)

 تننياذ علا  اإلشاراف للتاول ( سـار) الحديدية للخطوط السعودية الشركة بتيسيس للدولة التاريخي القرار يعد

 فالمسااافة الحاادي  التعاادين لقطااا  األساسااية البنيااة تيساايس فااي هامااة خطااو  الشااما  قطااار مشاارو  وتشااغي 
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 النوسانا  لمعادن الخام المواد مناجم عن العربي الخليج عل  التعدينية الخير رأس مدينة تنص  التي الكبير 

 لاادعم الحلااو  أفضاا  أحااد الحديديااة الخطااوط ماان جعلاا  ووسااطها، المملكااة شااما  ماان كاا  فااي والبوكساااي 

 تاوفر  ماا إلا  إضاافة االستيعابية، الطاقة حي  من وأكبرها اقتصاديا ، نق  وسيلة أكثر فهي التعدين  صناعة

 . البيئة عل  والحناظ والسالمة، األمن معايير أعل  عل  المحافظة مع عالية اعتمادية من

 التعادين قطاار عان فضاال   والبضاائع الركاا  نق  سعود،، لاير مليار 03 تكلنت  تبلغ الذ، المشرو  ويشم 

 . كم 05732 إجماليها يبلغ شبكة عبر

 النوساانا  خامااا  إيصااا  ماان ،"األلمنيااوم معااادن"و ،"النوساانا  معااادن" شااركتي التعاادين قطااار ويمكاان

 الخياار رأس ماادينتي ماان كاا  فااي التصاانيع مناااطق إلاا  المملكااة ووسااط شااما  فااي المناااجم ماان والبوكساااي 

. كام 05622 حاوالي طولا  يبلغ حديد، خط عبر المملكة شما  الشما  وعد و العربي يجالخل عل  الصناعية

 فاي النوسانا  منااجم مان المعاادن لنقا  قطاراتهاا أو  تشاغي  فاي سانوا  خماس خاال  الشركة نجح  قد و

 . الخير رأس في والتصدير المعالجة مناطق إل  الجالميد، حةم

 622 حمولااة يااواة، بمااا طاان ألااف 03 نحااو إلاا  رحلااة كاا  خااال  للقطااار االسااتيعابية الطاقااة وصاال  وقااد

 الخيار رأس إل  القصيم في البعيثة مناجم من البوكساي  قطارا  تشغي  م 0202 عام خال  تبعذل  شاحنة،

 . الواحد للقطار طن ألف 00 إل  حاليا   طاقتهااالستيعابية تص  والتي ،)كم 622 بطو (

 الخاام الماواد بينمنااطق العاماة الطارق عن الشاحنا  من ضخم عدد إةاحة في التعدين قطارا  سهم  قد و

 ياواة، بماا تقريبا   طن مليون 07 نحو م 0203 عام نهاية حت  نقل  تم ما إجمالي بلغ إذ الخير، رأس ومدينة

 .شاحنة ألف 602حمولة

 كمياا  فاي التخناي  ذلا  إلا  يضااف تقريباا ، شااحنة 622 حمولاة عان رحالتا  مان رحلاة كا  تغني حي 

 برميا  ملياون عان يةيد ما الوقود في الوفر تجاوة حي  بالشاحنا  مقارنة النق  عملية المستخدمةفي الوقود

 . الدية  من

 كمياا  رفاع مقادمتها فاي كاان التحتياة، بنيتا  إقاماة فاي الصاعوبا  مان العديد تجاوة في المشرو  نجح وقد

 متاار مليااون 325 ماان اكثاار رفاع تاام حياا  الحديااد،، الخاط خاللهااا يماار التااي النناود فااي الرمااا  ماان ضاخمة

 بناااء تاام فيمااا طاان، مليااون 066 تتجاااوة الحديديااة السااك  لقضاابان أوةان اسااتخدام وتاام الرمااا ، ماان مكعاا 
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 األليااف مان شابكة عبار ببعضاها متصالة اتصااال  بارج 007 وعادد األودياة فاوق منها 07 يمر جسرا  022

 .البصرية
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 : الكهربائي واالنتاج المياه لتحلية الخير راس محطة

 ذا  التنموياة المشااريع مان الكهربائياة الطاقاة وإنتااج المالحاة المياا  لتحلياة الخيار رأس محطة مشرو  يعد

 .بالعالم للتحلية إنتاج وحدا  أكبر المشرو  ويضم المتطور ، العالمية والتقنية البناء في الحدي  الطابع

 لاير، ملياار 0772 يقاار  ماا المحاال  الميا  نق  خطوط مع الكهربائية والطاقة المحطة مشرو  تكلنة وتبلغ 

 حنار ومحافظاة الرياا  منطقاة إل  الخير رأس محطة من الميا  نق  لخطوط اإلجمالي الطو  يبلغ حين في

 المياا  مان مكعا  متار ملياون 07203 تبلاغ إنتاجية بطاقة ،(مةدوج خط) مترا كيلو 0052 يقار  ما الباطن

 اإلنتاااج بطريقااة تننااذ ميجاااوا  0222   المصاادر  للكهرباااء اإلنتاجيااة الطاقااة تبلااغ كمااا اليااوم، فااي المحااال 

 الوحادا  وبتقنياة المااء إلنتااج ،(  RO) العكساي والتناضاح(  MSF) الوميضاي التبخيار وبيسلو  المةدوج

 الصاناعية المشااريع المحطاة دوتما. الكهربااء إلنتاج( CCPP) بخارية وتربينا  غاةية تربينا  من المركبة

 . الكهربائية الطاقة من باحتياجاتها الخير رأس في
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 0203 للعاام ميا  تحلية محطة أفض  لجائة  األو  المركة عل  الميا  لتحلية الخر رأس محطة حصل  وقد

 .اليونان في عقد  التي العالمية الميا  قمة خال  م

 الميااا  تحليااة محطااة مشاارو  إلاا  فباإلضااافة. الخياار رأس فااي كباارى مشاااريع ثالثااة ضاامن المشاارو  ياايتي

 المحطاة مشارو  ويضام الرياا  إلا  الخيار رأس مياا  لنقا  نظاام مشارو  هنا  الكهربائية، الطاقة وإنتاج

 . العالم في صناعتها تم  التي البحر ميا  لتحلية اإلنتاج وحدا  أكبر

( والةلناي وثاادق والغااط وشاقراء والمجمعاة سادير) الداخلية والمحافظا  الريا  مدينة المشرو  وسيغذ،

 القريااة الساعير ، النعيريااة، علا  موةعااة مكعا  متاار ألاف 022 سيضاا  كماا مكعاا ، متار ألااف 522 بواقاع

 0032   معااادن شااركة تةويااد ساايتم حااين وفااي. الباااطن وحناار القيصااومة، الصااداو،، الساالمانية، العليااا،

 الشابكة إلا  ميغااوا  0232 والباالغ اإلنتااج، بقياة تحويا  فسايتم الكهربااء، مان المحطاة إنتااج من ميغاوا 

 .للكهرباء الوطنية

 

 الخير رأس ميناء
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 العاماة المؤسساة خاال  ومان النقا  وةار  أشارف  الاذ، المدشانة، التنموياة األساساية البنياة مشاريع أحد هو

 بطاقاة مرباع، كام 00 مسااحة علا  لاير، ملياار 270 باـ تقادر بتكلناة عالمياة بمواصانا  إنشائ  عل  للموانئ

 التاي الشاما  وعاد مشارو  أرصنة فيها بما رصينا ،00 حاليا   ويضم سنويا ، طن مليون 03 بـ تقدر استيعابية

 شاحن مان يمّكنا  ماا رصاينا ، 03 إلا  مساتقبال   األرصانة عدد وسيص  ،%022 الـ تقار  بنسبة اكتمالها تم

 . وغيرهما واأللمنيوم، النوسنا ، من معدنيةال المنتجا  من األطنان ماليين واستقبا 

 ومبناا  الصااناعي، األماان ومبناا  فياا ، العاملااة الحكوميااة واإلدارا  الميناااء إلدار  مبناا  03 الميناااء ويضاام

 . ومسجدين والمطعم، الصيانة، وورش الطبية، والعياد  اإلطناء،

ا 073 وعار  كام 02 بطاو  مالحياة قناا •  و كام 03 بطاو  أماواج حاجة بالميناء يحيط  كما  وعماق متار 

 بحساا  أمنيااة ببوابااا  أمنااي سااور•   إلاا  إضااافة متاار 0370 بعمااق الساانن السااتقبا  أرصاانة و متاار، 0670

 إطناااء مضااخا •  و حديثااة وإنااار  طاارق بشاابكة الميناااء ويتمتااع. الصااناعي لألماان العليااا الهيئااة مواصاانا 

 . الحريق لمكافحة ميا  تمديدا  وشبكة

 عقااود إلاا  إضااافة اإلداريااة، الوظااائف كاا  يشااغلون سااعود، موظااف 020 الميناااء وتشااغي  إدار  ويتااول 

.. البحرياة واألعماا  والتشاغي  اإلدار  في للعم  المؤهلين السعوديين الخريجين من نخبة تضم التي المساند 

 .موظف 027 الميناء في الموظنين اجمالي ويبلغ
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 معادن شركة أسستها التي األساسية التحتية البنية

 معادن شركة أسستها التي الخير، رأس في األساسية التحتية البنية مشاريع تدشينها سيتم التي المشاريع تضم

 . بالمدينة الصناعية مجمعاتها في األعما  لدعم لاير، مليار، عن تةيد بتكلنة

 ومرافاق الصاحي، الصارف ونظاام الميا ، وشبكة الطاقة، نق  وخطوط واالتصاال ، الطرق من شبكة تضم

 بنااء علا  حالياا   تعما  كماا سكنية، وحد  0322 تضم حي  ومرافقها السكنية القرية وُبني . الصناعي األمن

 الصاناعية الجبيا  فاي الساكنية الوحادا  مان المةياد لبنااء والتخطايط  الصاناعية، الجبيا  فاي فيال 022 نحو

 .وعائالتهم للموظنين سكنية وحد  032 إل  تص 

 ومطااعم، الشار ، لمياا  ونظاام المياا  معالجاة محطاا  مان التحتية والبن  المرافق خدما  دنمعا ووفر  

 صااحية و مريحااة عماا  بيئااة أفضا  لتااوفير سااعيا األوليااة لإلساعافا  ووحاادا  الرياضااة، لممارسااة ومنااطق

 . للموظنين
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  التحتية البنى في وينبع للجبيل الملكية الهيئة مشاريع

 صادر عاماا   22 مان أكثار مادى علا  الصاناعيتين وينباع الجبي  مدينتي إدار  في والمتمية  الطويلة لخبرتها

 .الهيئة إل  الصناعية الخير رأس مدينة إدار  بإسناد الوةراء مجلس قرار

 بالتنسايق الناور، علا  بدأ  الخير، رأس مدينة مشرو  إدار  في وينبع للجبي  الملكية الهيئة شرع  وحين 

 األساساية التجهياةا  وتننياذ الهندساية، التصاميم وإعداد للمدينة، العام المخطط دراسة في معادن، شركة مع

 .  العمالق الصناعي المجمع هذا تطوير عل  للعم  والمنافع 

 الجبياا  بمدينااة الخياار رأس تااربط رئيسااة طاارق شاابكة إنشاااء األولاا  المرحلااة فااي أعمالهااا أباارة ماان وكااان

 وقاد. وإليهاا الجدياد  المديناة مان والماواد العااملين نقا  ساه  ماا وواساط  والخرسانية حدرية وأبو الصناعية

 عاددا   ونناذ  التحتياة، البن  تشييد في لاير مليارا  سبعة عل  يربو ما وينبع للجبي  الملكية الهيئة استثمر 

 التبرياد ومياا  الشار  مياا  توةياع وشابكا  والكهربااء، الغااة وشابكتا الطاقاة، محطا : منها المشاريع، من

 الصاااحي الصااارف مياااا  لمعالجاااة المخصصاااة والشااابكا  والمحطاااا  البحااار، مياااا  باساااتخدام الصاااناعي
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 وكااذل . الملكياة الهيئااة حارم فااي الواقعاة الحديديااة الساكة ومماارا  الطارق شاابكا  إلا  إضااافة والصاناعي،

 .خيرال رأس إل  األُخرى والتحويلية األساسية الصناعا  استقطا  عل  العم 
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 "للفوسفات معادن" مجمعات

 فاي المتاوافر للنوسانا  العاالمي المخاةون مان%( 7) الساتثمار لاير ملياار 00 نحو معادن شركة استثمر 

 طان ملياون 0056 المانجم إنتااج ويبلاغ الجيولوجياة، للمسااحة الساعودية الهيئة دراسا  بحس  المملكة شما 

 ماع بالشاراكة الخيار، رأس فاي النوساناتية األسامد  لصاناعة مجمعاا   معاادن وأنشاي  الخام، المواد من سنويا

 األساسية للصناعا  السعودية الشركة تمل  فيما ،%72 المشرو  في" معادن" حصة وتبلغ ،(ساب ) شركة

 %. 02 الـ" ساب "

 خاط عبار الخيار رأس إلا  بالقطاارا  ونقلا  الجالمياد، فاي النوسانا  خاام وتنقياة اساتخراج المجمع ويهدف

 عالمياا ، األكبار تعاد عمالقاة، مصاانع أربعاة خاال  مان تصانيع  إلكماا  كلام،0222 طولا  يبلاغ الحديد لسكة

 . سنويا   النوسناتية األسمد  من طن ماليين ثالثة إلنتاج

 همااا الحديثااة الةراعااة فااي واسااع نطاااق علاا  اسااتخداما   األكثاار النوسااناتية األساامد  ماان اثنااين معااادن وتنااتج

 علا  القادر  المجماع يمل  كما( MAP.) األمونيوم أحاد، النوسنا  و ،( DAP)  األمونيوم ثنائي النوسنا 

 األسااواق احتياجااا  لمواكبااة إنتاجهااا يااتم الكبرياا ، عنصاار علاا  تحتااو، أخاارى فوسااناتية مركبااا  إنتاااج

 أراضاي مان هكتاار ملياون 72 حوالي تسميد في يساهم األسمد  من معادن إنتاج فإن األرقام وبلغة. المختلنة

 مليااون 322 حااوالي لغااذاء تكناي الحبااو  ماان طان مليااون 022 بنحااو إنتاجهااا يقادر والتااي الحبااو ، ةراعاة

 وأساتراليا، اآلسايوية، الادو  إلا  ومشاتقات  النوسانا  مان معاادن منتجاا  تصدير شبكة وتمتد. سنويا   إنسان

 . الالتينية وأميركا أفريقيا، وشرق

 عالمياا   الرائاد  المشااريع مصااف فاي للنوسانا  معاادن مشارو  بوضع وج تُ  قد اإلنجاةا  هذ  كان  وإذا

 هاذا فاي للساعوديين مباشار  وظيناة 0722 تاوفير في نجح  قد الوطني المستوى عل  فإنها المجا ، هذا في

 رأس مديناة إلا  وصاوال   الجالمياد، حاةم مان وتحديدا   الشما ، أقص  من عمل  نطاق يمتد والذ، المشرو ،

 : المشرو  ويتضمن. الشرقية بالمنطقة الخير
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 الجالميد موقع

 أنظماة إلا  باإلضاافة الخاام، تركياة نسابة لرفاع ومصانع للنوسانا  مانجم علا  الجالمياد حاةم موقاع يحتو،

 .الصناعية المنافع

 الساعودية العربياة بالمملكاة الشامالية الحادود منطقاة فاي يقاع وهاو, مربعا كيلومترا 25 المنجم مساحة وتبلغ 

 .عرعر ومدينة طريف مدينة بين ما الدولي الطريق عل  كم 002 بعد عل 

 

 . السنة في طن مليون 00 بنحو الخام من المنجم إنتاج ويقدر 

 وتشاير الجافاة، النوسانا  مركاةا  مان طان مالياين خمساة بنحو السنوية اإلنتاجية طاقت  فتقدر المصنع أما

 032 نحاو إلا  تصا  الجالمياد حاةم فاي التعادين رخصاة منطقاة في المتوفر  االحتياطا  أن إل  التقديرا 

 صاناعية تحتياة بنية عل  المشرو  يحتو، كما. االحتياطا  هذ  لتعةية جاريا   التنقي  يةا  وال طن، مليون
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 ومعالجااة إلنتاااج ومرافااق الكهربائيااة، للطاقااة محطااة تشاام  الخااام، وتركيااة التعاادين عمليااا  لاادعم متكاملااة

 .السكنية والمرافق واالتصاال  والطرق الميا ، وتوةيع

 المنطقاة فاي الخيار رأس إلا  الجالمياد حاةم مان الحديدياة الساك  طرياق عان النوسنا  مركةا  نق  ويتم 

 .الشرقية

 عالمياة بمواصانا  مصاانع أربعاة الصاناعية الخيار رأس مديناة فاي للنوسانا  معادن مجمع يضم: المصانع

 :هي المصانع وهذ  مهمة، منتجا  إل  ويل وتح النوسنا ، بتصنيع تقوم حديثة،

 

 :األمونيوم وثنائي أحادي الفوسفات مصنع

 مناعلاة وحاد : تضام الوحادا  مان عادد خاال  مان المصانع ويعما  سنويا ، طن ماليين ثالثة اإلنتاجية طاقت 

 الطحاان ووحااد  التجنيااف، ووحااد  ،(التحبياا ) الحبيبااا  إنتاااج ووحااد  األمونيااا، مااع النوساانوري  حااام 

 .والنق  التخةين ووحد  والرجيع، والمناولة
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 :الفوسفوريك حامض مصنع

ا ويضم سنويا ، طن مليون 07٤ حوال  المصنع ينتج  وتضم النوسنا ، تعالج التي والوحدا  األقسام من عدد 

 . الحام  تركية ووحدا  والترشيح، التناع  ووحدا  وتركيةها، الخام مداولة وحد : أقسام 

 :الكبريتيك حامض مصنع

ا ويضام سانويا ، طن مليون 273 نحو اإلنتاجية طاقت  تبلغ  اساتقبا  وحاد : منهاا اإلنتاجياة، الوحادا  مان عادد 

 تركيااة وتحوياا  االمتصاااص أبااراج ووحااد  الكبرياا ، حاارق أفااران ووحااد  المنصااهر، الكبرياا  وتخااةين

 .الحام  تخةين ووحد  الحام ،
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 :األمونيا مصنع

 وحاد : هاي النوسانا  اساتقبا  وحادا  مان عادد علا  المصانع ويحتو، سنويا ، طن مليون 070 حوالي ينتج

 تحويا  أباراج ووحاد  الهيادروجين، وإنتااج الغااةا  وغسا  تحويا  ووحد  الطبيعي، الغاة وتحوي  استقبا 

 .وتخةينها السائلة األمونيا إنتاج ووحد  الكربون، أكسيد لثاني األحاد، الكربون أكسيد

 "لأللمنيوم معادن" مجمع

 تارابط حيا  مان تكاامال   وأكثرهاا العاالم، فاي التعادين مشاريع أكبر من واحدا   لأللومنيوم معادن مشرو  يعد

 القصاايم، منطقااة فااي البوكساااي  ماانجم:  الرئيسااية مكوناتاا  إطااار فااي"  السااوق إلاا  الماانجم ماان" عملياتاا 

 األلومنيااوم ومصااهر األلومينااا، مصاانا  تضاام التاايو الصااناعية، الخياار رأس مدينااة فااي األخاارى والمرافااق

 .األلومنيوم تدوير وحد  جان  إل  الدرفلة، ومصنع

 محلياا ، تساويقها لياتم الجاود   مان عاا  مساتوى علا  األلومنياوم مان متعادد  منتجا  االلمنيوم مجمع وينتج 

 لأللومنيااوم، معااادن شااركة المصااانع هااذ  وتشااغي  إدار  وتتااول . العالميااة األسااواق مختلااف إلاا  وتصااديرها

 نسابت  ماا معادن وتمتل  ،.العالم في لأللومنيوم منتج أكبر( ألكوا)  وشركة معادن بين مشتر  مشرو  وهي

 ماا باساتثمار المشارو  هاذا إطاار فاي الشاريكان ويقاوم ،%0370 ألكاوا تمتل  فيما المشرو ، من%  7275

 مماا المملكاة، فاي الجدياد الصاناعي القطاا  هاذا لترساي (  دوالر ملياار 0270(  لاير مليار 2273 عل  يةيد

 . السعودية البوكساي  خام موارد استثمار في كبير  قيمة ُيضيف

 دعام فاي تساهم كماا الوطنياة، المعدنياة للثاروا  المضاافة القيماة تعةياة في الصناعية المنظومة هذ  وتساهم

 عان يةياد ماا فاي سااهم  حي  العم ، فرص من توفر  ما خال  من وذل  واالقتصادية  االجتماعية التنمية

 الصاناعية المرافاق المجماع ويضام. موظنيهاا مان% 63 مان أكثار حالياا   الساعوديون ويشاك  وظينة، 0722

 :التالية
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 :البوكسايت منجم

 مان كام 622 نحاو بعاد وعلا  القصايم منطقاة مان الشارقي الشاما  فاي البعيثاة قرية في البوكساي  منجم يقع

 . الصناعية الخير رأس مدينة

 عاام مان الثااني الربع في تشغيل  بدأ وقد األوسط، الشرق في البوكساي  لخام منجم أو  البعيثة منجم ويعتبر

 . القطار عربا  في الخام وتعبئة طحن ومرافق المنجم، من البعيثة مشرو  ويتيلف. م 0202

 قطااار الخيار رأس إلا  شااحنها ياتم ،سانويا البوكسااي  ماان متار، طان ملياون 2 نحااو اإلنتاجياة طاقتا  وتبلاغ

 .التعدين

 :األلومينا مصفاة

 فاي نوعهاا مان مصانا  أو  الصاناعية الخيار رأس بمديناة لأللومنياوم معاادن مجماع في األلومينا مصنا  تعد

 . العربي الخليج منطقة
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 لتصاانية ومحطاا  الكاويااة، الصاودا باسااتخدام ألوميناا إلاا  وتحويلا  البوكساااي  خاام لتصاانية مصانعا   وتضام

 . والتجنيف والترسي  الخام

 السااخن البخاار إنتااج مصانع تشاغي  فاي يستخدم والذ، والغاة، الخام الننط لنق  خط عل  المصنا  وتحتو،

 . األلومينا وتجنيف حرق ومحطة التبريد، وأبراج

 فاي للمصانا  التجريباي اإلنتااج بادأ وقاد. البيئاة علا  حناظاا   األحمر الطين لتجميع منطقة المصنا  تشم  كما

 .األلومينا من سنويا   طن مليون 070 قرابة تبلغ إنتاجية بطاقة م 0202 عام من األخير الربع

 

 :األلومنيوم مصهر

 متار، طان ألاف 722 الصاناعية الخيار رأس بمديناة لأللومنياوم معاادن مجماع فاي أقايم الاذ، المصاهر ينتج

 . األلومنيوم من سنويا  

 . المنتجا  وجود  المستخدمة التقنية حي  من العالم في األلومنيوم مصاهر أرق  من ويعتبر



 

 
Page 23 of 24 

 

  بتقنياة صهر خلية 062 عل  يحتو، كما. كيلومتر 070 بطو  خط ك  خطين، من المصهر مشرو  ويتكون

AP 37 ، التابعااة المااةدوج لإلنتاااج الخياار رأس محطااة ماان المتولااد  بالكهرباااء التغذيااة علاا  تعتمااد والتااي 

 المساتخدمة األناودا  إلنتااج للكرباون مصانع   علا  المشرو  ويحتو،. المالحة الميا  لتحلية العامة للمؤسسة

 (. الصهر غرف) الخاليا في

 حيا   (التشاكي  وحاد  - المساب ) إلا  الماذا  األلومنياوم لنقا  وحاوياا  ورافعا  معدا  عل  يحتو، كما

 فااي التخااةين ساااحا  إلاا  أو المجاااور ، التحويليااة المصااانع وإلاا  الدرفلااة، مصاانع إلاا  المنتجااا  نقاا  يااتم

 . الميناء

 وعاد  المصاهور، األلومنيوم عل  م0200ديسمبر شهر في إنتاج  بواكير بدأ الذ، المصهر منتجا  وتشتم 

 (.المسب ) التشكي  وحد  في تصنيعها يتم(  وألوا  وقضبان، سبائ ،) لأللومنيوم أشكا 

 :الدرفلة مصنع

 ترساي  فاي السابق الصاناعية الخيار رأس بمديناة لأللومنياوم معادن مجمع في للدرفلة معادن لمصنع أضح 

 وجااود  المعالجااة معااايير وضااع إلاا  فباإلضااافة والعالميااة  المحليااة األسااواق فااي الجااود  حياا  ماان وجااود 

 الجاود  نظاام إدار  شاهاد  علا  مبكار وقا  فاي الدرفلاة مصنع حص  فقد الداخلي  المستوى عل  المنتجا 

 . ISO 9001 522 اآليةو

 002 األولياة اإلنتاجياة طاقتا  وتبلاغ العاالم، فاي تقنياا   المتقدماة الدرفلاة مصاانع أكبر من الدرفلة مصنع ويعد

 . سنويا   طن ألف

 ووساائ  واألغذياة، المشاروبا  علا  لتصانيع الالةماة النهائياة الصانائح إنتاج عل  شاملة بصور  وسيركة

 الصاانائح إنتاااج إلاا  باإلضااافة التغليااف فااي المسااتخدمة األلومنيااوم رقااائق وإنتاااج, والبناااء والتشااييد، النقاا 

 فااي الساايارا  لصااناعة قاعااد  تيساايس فااي الناعلااة المساااهمة إلاا  سااعيا   الساايارا ، صااناعة فااي المسااتخدمة

ا السااعودية، الخامااا  تسااتخدم عالميااة وبمواصاانا  محليااة بمنتجااا  المملكااة  السااعودية للصااناعة وتعةيااة 

 صااناعة فااي المسااتخدمة األلومنيااوم منتجااا  علاا  المتنااامي للطلاا  وتلبيااة   العالميااة، األسااواق فااي ودورهااا

 األوساط الشارق منطقاة في المنتجا  هذ  تصنيع فيها يتم التي األول  المر  هذ  وتعتبر. وأجةائها السيارا 

 ". النهائي المنتج إل  المنجم من: "عنوانها متكاملة صناعية رؤية خال  من
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 :األلومنيوم تدوير إعادة وحدة

 وشاما  األوساط الشارق منطقاة فاي نوعهاا مان والوحياد  األكبار تعاد التاي األلومنياوم تدوير إعاد  وحد  تقع

 . الدرفلة مصنع مجمع ضمن إفريقيا،

 المشاروبا   علا  تصانيع في الستخدام  تدوير   الُمعاد األلومنيوم من سنويا   طن ألف 002 إنتاج وستتول 

 .بالمملكة التدوير إعاد  صناعة تعةية في يساهم مما

 


