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تتميز شركة صلب ستيل إحدى الشركات الطموحة في الصناعات الحديدية
كونها قامت منذ تأسيسها على القيم الوطنية واألفكار والرؤى العالمية،
وهذا ما شكّ ل القاعدة المتينة إلنجازاتها في الصرح الصناعي بمدينة جازان
اإلقتصادية جنوب المملكة العربية السعودية.

الرسالة
كشـركـة طمـوحة في صنـاعـة الحديد ،نسـعى لتطبيـق التنميـة المسـتدامة
والتي بدورها تحقق الجـودة في المنتـج وتقـوي الثقـة المتبادلة بين الشركة
وموظفيها من جهة والشركة وزبائنها من جهة أخرى.

الهدف
خدمة ورعاية المجتمع ومحاولة إحداث تغيير إيجابي ملموس في الحياة
متى وجدنا إلى ذلك سبي ً
ال.

الوعي البيئي

شاطىء بيش على بعد أمتار قليلة من المصنع

انطالقًا من إيمان صلب ستيل بدورها الراسخ في بناء المجتمع،
فقد أخذت على عاتقها منذ بدايتها مهمة المحافظة على
بيئة نظيفة خالية من أي ملوثات ،وبحكم موقعها القريب
من المناطق السكنية ،فقد عمدت الشركة إلى مراعاة أعلى
المعايير العالمية التي من شأنها توفير البيئة النظيفة ،فهي
تستخدم مواد الخام النقية ،وقامت بتجهيز المصنع بأحدث
تقنيات التكنولوجيا البيئية التي تمنع االنبعاثات والغبار،
إضافة إلى تجهيز وحدة معالجة المياه ،ووحدة إعادة تدوير
الخردة الحديدية (السكراب).

سياسة الجودة

النجاح ..يبدأ من السالمة

تهدف شركة صلب ستيل إلى إنتاج كتل صلب وحديد تسليح عالي
الجودة طبقًا للمواصفات المحلية والعالمية ،وذلك تلبية الحتياجات
العمالء في السوق المحلي والعالمي ،وتلتزم شركة صلب ستيل
بقاعدتين في إنتاجها تتمثل في:

إن األسس التي تقوم عليها صلب ستيل ،والقوة التي تتمتع بها في الصناعات
الحديدية يجعل منها شركة متكاملة تهتم بأدق التفاصيل ،لذلك فهي تجعل من
موضوع السالمة أولوية ال يجب التهاون بها على اإلطالق ،وانطالقًا من وعيها بأن
الموظف هو أساس الشركة ،لذلك عمدت إلى اتخاذ العديد من إجراءات السالمة
وفق أعلى المعايير العالمية من أجل ضمان سالمة العاملين ،مستخدمة في
المتخصصة في تأمين السالمة ،بما
ذلك أحدث الطرق والتقنيات وأفضل المعدات
ّ
ينعكس كل ذلك إيجابًا على مردود العمل وجودته.

• إنتاج كتل صلب وحديد تسليح بخصائص فنية مميزة.
• تهيئة بيئة العمل اآلمنة والصحية للعاملين وللمنتجات والمرافق.
وسعيًا من شركة صلب ستيل لتحقيق هذه األهداف ،فقد عمدت إلى
تطبيق نظام إدارة الجودة وذلك لتلبية متطلبات المواصفات الدولية.
وتقوم الشركة بمراجعة هذه السياسة سنويًا للتحقق من مطابقتها
الفعلية ومدى انسجامها مع عمل الشركة.

توطين الوظائف

تأهيل وتدريب الشباب السعودي

تفخر صلب ستيل بريادتها في توطين الوظائف ،فهي أول شركة تحظى بأعلى نسبة كوادر سعودية
مقارنة بالجنسيات األخرى منذ التأسيس.
تأسست عليها صلب ستيل تتبنى مسؤولية اإلسهام في االرتقاء باإلقتصاد
إن القيم الوطنية التي ّ
الوطني والحرص على توظيف أكبر عدد من الكوادر السعودية واالستثمار في القوى العاملة بالمملكة.
كما تسعى من خالل زيادة الفرص التي توفرها لعمل السعوديين وتدريبهم الستيفاء المتطلبات الفنية
والمهنية التي تحتاجها المشاريع الحالية والمستقبلية.

إن صلب ستيل ال تعد استثمارا صناعيًا فحسب ،بل تشكّ ل إلى جانب ذلك استثمارًا في قيمة المواطن
السعودي ،من خالل توفير التدريب العالمي المتميز وإتاحة فرص التوظيف المضمون للمتدربين.
متخصصة امتدت إلى ستة أشهر
فقد إبتعثت حتى اآلن أكثر من  100شاب سعودي إلى عدة برامج تدريبية
ّ
لكل دورة بالتعاون مع شركة قطر ستيل الشريك االستراتيجي لينضموا بعد ذلك إلى فريق العمل في
شركة صلب ستيل.
لقد رسمت الشركة لنفسها خطة استراتيجية بعيدة األمد قائمة على رسالة إعداد الكوادر الوطنية
المؤهلة للمساهمة في دفع عملية التنمية اإلقتصادية وتوفير التدريب ذي الجودة العالية للشباب
السعودي وتزويدهم بالكفاءات والمهارات الالزمة التي تؤهلهم ألداء مهامهم الفنية في البيئة
االقتصادية والصناعية .

وضعت صلب ستيل تأهيل
الشباب السعودي على رأس
أولوياتها منذ التأسيس.

كتل الصلب
يتميز مصنع صلب ستيل بالقدرة على إنتاج كتل الصلب عالية الجودة بأبعاد مختلفة وفقًا للمقاييس
الدولية باإلضافة إلى إنتاج كتل الصلب بتركيبات كيميائية مختلفة حسب متطلبات العميل.
وتتجاوز الطاقة اإلنتاجية للمصنع مليون طن سنويًا.

الخصائص الكيميائية لكتل الصلب
وفقًا للمقاييس الدولية
نطاق الحجم
قطاع عرضي الوزن
 130ملم  130 Xملم  132كغم /متر بالنسبة إلى  130ملم  130 Xملم
 150ملم  150 Xملم  175كغم /متر بالنسبة إلى  150ملم  150 Xملم
الطول
 12متر إلى  14متر

نسب التفاوت
طول الوجه 3 ± :ملم
الفرق في القطر 8 < :ملم
طول القطع 50 ± :ملم
االنثناء :ال يزيد عن  5ملم في  1متر
ال يزيد عن  30ملم في  6متر
ال يزيد عن  40ملم في  12متر

قضبان حديد التسليح
تنتج صلب ستيل قضبان حديد التسليح المدرفلة على الساخن من كتل الصلب عالية الجودة ،مع
العناية بأدق التفاصيل الهندسية للمنتج النهائي باإلضافة إلى اإلرتفاع والعرض والشكل ونسب
التباعد بين النتوءات ،وذلك أثناء الدرفلة والتشكيل إل عطا ء ا لمنتج خو ا ص ميكا نيكية عالية
متوافقة مع المواصفات العالمية والمحلية.
وتتجاوز الطاقة اإلنتاجية للمصنع  500,000طن سنويًا.

كتلة الوحدة
()kg/m

مساحة القطاع
العرضي االسمية
(ملم)2

القطر االسمي
(ملم)

0.395

50.27

8

0.617

78.54

10

0.888

113.1

12

1.21

153.9

14

1.58

201.1

16

2.00

254.5

18

2.47

314.2

20

2.98

380.1

22

3.85

490.9

25

4.83

615.8

28

5.55

706.9

30

6.31

804.2

32

7.986

1017.4

36

9.864

1256.6
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العالمة التجارية
إن قضبان حديد التسليح المنتجة في صلب ستيل حائزة على عالمة
الجودة من الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس 1992/2 SASO
(ساسو) كما أنها متوافقة مع معايير الجودة العالمية.
العالمة التجارية ( )S.O.L.Bموسومة على كل قضبان حديد التسليح.

مدينة جازان اإلقتصادية
تعتبر مدينة جازان اإلقتصادية واحدة من أهم المدن اإلقتصادية التي يجري تطويرها حاليًا في
المملكة العربية السعودية ،ومن المتو ّقع أن يصل حجم االستثمارات فيها إلى مئة مليار ريال
سعودي في غضون العشرين سنة المقبلة.
يشكل الموقع االستراتيجي للمدينة اإلقتصادية عام ً
ال أساسيًا في جذب المستثمرين
العالميين ،إضافة إلى األسعار التنافسية للطاقة في المدينة.
يوجد في المدينة مصفاة أرامكو السعودية إلنتاج النفط ،والتي تنتج  ٤٠٠٫٠٠٠برميل يوميًا،
وتشكّ ل المدينة ميناء صناعي متكامل حيث تتمتع بأحدث تصاميم التكنولوجيا وتحتوي على
محطة لتوليد الكهرباء ،مرافق خدمية لدعم الصناعات الرئيسية سواء الثقيلة أم العادية ،وقد
تم تخصيص ثلثي المدينة اإلقتصادية لهذه الصناعات ،فيما تم تكريس ما تبقى من المدينة
للشركات والتجارة وتنمية الموارد البشرية مثل الكليات واألحياء السكنية المختلفة والمرافق
تطورًا والفنادق العالمية.
الصحية والمناطق الترفيهية التي تشمل المنتجعات األكثر
ّ
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