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الخلط  منتجات  وتطوير  �صناعة  في  الرائدة  ال�صركة  الوطنية  ال�صناعات  �صركة  تعتبر 

الجاهز في دولة الكويت، حيث كانت من اأوائل ال�صركات التي اأن�صئت م�صنعًا للخلط الجاهز 

�صاهمت  الدولة. فقد  ال�صاملة في  والنه�صة  العمراني  التطور  رائدة في  لتكون   ،1965 في 

ال�صناعات منذ تاأ�صي�صها وحتى الآن في توفير هذه المادة الحيوية للمن�صاآت في العديد من 

الم�صاريع التنموية الرئي�صية �صواء فى القطاعين العام اأو الخا�ص مما اأثرى بذلك النه�صة 

وترك ب�صمة وا�صحة ومميزة في كافة اأرجائها.

1  



المواد األولية
اإن من اأهم واأبرز مزايا  �صركة ال�صناعات الوطنية هو اللتزام 

منتجاتها  لكافة  ال��ج��ودة  م�صتويات  اأع��ل��ى  لتحقيق  المطلق 

المختلفة، وخلط ال�صناعات يعد من اأهمها ولذلك فقد حر�صت 

على اختيار ومعالجة المواد الأولية الداخلة في الخلطة، وكذلك 

الموا�صفات  لمطابقة  ال�صاملة  ال��ج��ودة  معايير  وف��ق  الإن��ت��اج 

القيا�صية الكويتية والدولية اأو اأية موا�صفات فنية اأخرى خا�صة 

قد تتطلبها طبيعة الم�صاريع. 

ولتحقيق م�صتويات الجودة العالية، فقد ا�صتثمرت ال�صركة في اإن�صاء 

اأكبر محطة معالجة للمواد الأولية في ال�صرق الأو�صط، الم�صممة  

باأحدث الأ�صاليب العلمية والفنية لطرد ال�صوائب والمواد العالقة 

من المواد الأولية وذلك في مراحل الغ�صيل المختلفة و اإزالة اأمالح 

منطقة  في  الرمال  تحتويها  والتي  بالخر�صانة  ال�صارة  الكبريتات 

الخليج ب�صكل عام، وليتم الح�صول بعدها على نوعية متميزة نقية 

من المواد الأولية وذات تدرج مثالي.

الأ�صمنت  اأن��واع  اأج��ود  الوطنية  ال�صناعات  �صركة  ت�صتخدم  كما 

ومن م�صدر ثابت ل�صمان ثبات الجودة، مع توفير محطات لتبريد 

درجة  على  للحفاظ  ال�صناعات«  »خلط  في  الم�صتخدمة  المياه 

لكفاءة  م�صتوى  اأعلى  تحقيق  على  وحر�صا  الخر�صانة،  ح��رارة 

عند  المجرو�ص  الثلج  ي�صيف  الم�صنع  فاإن  الخر�صانية،  الخلطة 

اإرتفاع درجات الحرارة في ف�صل ال�صيف وذلك لتحقيق  متطلبات 

وموا�صفات الم�صاريع.

2  



الطاقة اإلنتاجية
مجموعتي  في  الحديثة  الجاهز  الخلط  م�صانع  من  مجموعة  »ال�صناعات«  اأن�صاأت 

م�صانعها موزعة في �صمال وجنوب البالد، تبلغ طاقتها الإنتاجية مجتمعة في حدود 

400 مترًا مكعبًا في ال�صاعة. وجميعها تعمل وفق نظام اآلية متطورة ودقيقة با�صتخدام 

الحا�صوب لإنتاج الخلط الطري (Wet Mix) وباأعلى الموا�صفات الفنية. كما ت�صتخدم 

ال�صناعات موازين متناهية الح�صا�صية للتاأكد من دقة اأوزان وكميات المواد الأولية 

في المتر المكعب لكل خلطة ت�صميمية.

الخر�صانية  والم�صخات  الخالطات  من  وحديث  �صخم  اأ�صطول  ال�صناعات  تمتلك 

ب�صعات واأطوال مختلفة لتغطية كافة الأرجاء والمناطق، ويدعم هذه الآليات ور�صة 

للحفاظ على  والدورية  اليومية  ال�صيانة  اأعمال  مركزية متخ�ص�صة لالإ�صراف على 

حالتها الفنية العالية لي�صهل عملية الو�صول اإلى مواقعها في الزمن المحدد وللتاأكد 

من عملها بكفاءة وفي اأق�صى ظروف ال�صاقة. 

أنواع الخلطات »الصناعات« الخرسانية
متطلبات  ح�����ص��ب  مختلفة  خ��ر���ص��ان��ي��ة  خ��ل��ط��ات  وت���وري���د  واإن���ت���اج  ت�صميم  ي��ت��م 

المقاوم،  الأ�صمنت  م��ن  مختلفة  اأن���واع  با�صتخدام  وذل��ك  م�����ص��روع،  ك��ل  وطبيعة 

من  الخر�صانة  قوة  وتتدرج  الطلب.  عند  الواجهات  لأعمال  الأبي�ص  اأو   وال��ع��ادي، 

90K حتى  210K للخر�صانة العادية، ومن 250K حتى 800K، وذلك عند الفح�ص 

اأعلى  واإنتاج خر�صانة ذات قوة  28 يومًا. كما يمكن ت�صميم  على عمر المكعب بعد 

الموا�صفات  تتطلبه  ما  ح�صب  اأخ��رى  خوا�ص  لتحقيق  اأو  العالية  والمباني  لالأبراج 

الخا�صة.

الحتياجات  تلبية جميع  على  القدرة  الوطنية،  ال�صناعات  �صركة  به  تتميز  ما  اأهم  من 

والكميات المختلفة المطلوبة من العمالء مثل:

 (Pore Blocking Integral خر�صانة قليلة النفاذية للماء لتلبية موا�صفات الم�صاريع  •

(Water Proofer وذلك با�صتخدام مواد قليلة النفاذية،

الخر�صانة ذاتية الدمك (Self Compacting) ل�صب الأ�صا�صات اأو العنا�صر الإن�صائية   •
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عالية  كثافة  ول�صمان  الكثيف  الت�صليح  وحديد  الكبيرة  ال�صماكات  ذات  المختلفة 

للخر�صانة وعدم حدوث فوا�صل باردة بين طبقات الخر�صانة اأثناء فترات ال�صب 

الطويلة.

خر�صانة با�صتخدام المايكرو�صيليكا (Microsilica) لالأ�صا�صات العميقة والأعمال   •

البحرية.

خر�صانة با�صتخدام خبث حديد الأفران  • 

 (G.G.B.S - Ground Granulated Blast Furnace Slag)

الخر�صانات الملونة با�صتخدام �صبغات اأكا�صيد الحديد.  •

.(Air-entrained Concrete) الخر�صانة ذات الهواء المحبو�ص  •

خر�صانة (Screed) با�صتخدام �صلبوخ بحد اأق�صى حجم 3/8  ولحماية اأعمال العازل  •

بن�صب مختلفة  والرمل فقط  الأ�صمنت  باإ�صتخدام  (Mortar) وهي خلطة  خر�صانة   •

ح�صب طلب العميل.

خر�صانة خا�صة لل�صدات المنزلقة (Slip Forms) لالأبراج وخزانات المياه المرتفعة.   •

خر�صانة با�صتخدام مواد خا�صة م�صادة للتاآكل (Corrosion Inhibitors) لحماية   •

حديد الت�صليح من ال�صداأ )موا�صفات خا�صة(.

الخر�صانة با�صتخدام األياف الفايبر لتقليل النف�صال الحبيبي بين مكونات الخلطة   •

(Fiber Reinforced Concrete)، ولتح�صين مقاومة الخر�صانة لل�صد والنحناء 

وال�صدم والنكما�ص.

 (Non Shrink الم�صاريع  موا�صفات  لتلبية  لالنكما�ص  قابلة  غير  خر�صانة   •

(Concrete با�صتخدام مواد خا�صة.

منذ التاأ�صي�ص اإلى اليوم تقوم �صركة ال�صناعات الوطنية بتوريد اأف�صل نوعيات الخلطات 

الخر�صانية المختلفة والتي تتطلب دقة وح�صا�صية فائقة اأثناء العمل، كما يتم ا�صتخدام 

مواد كيميائية اأخرى لإك�صاب الخر�صانة خوا�ص معينة قد ُتطلب اأحيانًا.
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إرشادات فنية عن الخلط الجاهز 
من اأجل المحافظة على خر�صانة بموا�صفات فنية وجودة عالية يجب اتباع ما يلي:

ح�صاب كمية الخر�صانة المطلوبة والتن�صيق مع ق�صم التوريد بالم�صنع م�صبقًا وبوقت   •

كاٍف على تاريخ وزمن التوريد المطلوب،

الموعد  في  معداتها  بكامل  مجهزة  الخر�صانة  ل�صب  الكافية  الفنية  العمالة  توفير   •

المحدد مع التاأكد من توفر و�صيلة ال�صب في حالة ال�صب بالكرين.

مبا�صرة،  التوريد  طلب  قبل  وذلك  تمامًا  �صبه  المراد  الجزء  جاهزية  من  التاأكد   •

والتاأكد من عدم وجود اأي عوائق لعملية ال�صب، والتن�صيق مع الم�صنع على جدول 

التوريد المنا�صب لدفعات الخلط ح�صب طبيعة العمل.

والمذكور  به  واللتزام  بالموقع  الخالط  بقاء  لزمن  الأق�صى  الحد  مراعاة  يرجى   •

على �صندات التوريد وهو 90 دقيقة من و�صول الخالط للموقع، بما فيها زمن الخلط 

والتفريغ والذي يجب اأن ل يتعدى 45 دقيقة وذلك للحفاظ على الموا�صفات الفنية 

للخلط.

يرجى التاأكد من قوة الخر�صانة الموردة ومطابقتها للمطلوب، وكذلك التاأكد من نوع   •

الأ�صمنت الم�صتخدم المذكور في �صندات التوريد قبل مبا�صرة عملية ال�صب.

يرجى اللتزام في الموقع بعدم زيادة اأية مياه اإ�صافية على الخلطة من قبل المقاول.  •

الفني الموجود من قبل ال�صركة بالموقع حري�ص على خلط ال�صيارة ح�صب الخلطة   •

الخر�صانة  من  عينات  اخذ  ويتم  الفنية  والموا�صفات  ال�صروط  مراعيًا  الت�صميمية 

 اأو اأكثر(.
3
للفح�ص )وذلك في حالة �صب 20 م
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يراعى ا�صتخدام الهزاز الميكانيكي (Vibrator) اأثناء ال�صب، لدمك الخر�صانة   •

ب�صكل جيد ولطرد كمية الهواء الزائدة في الخر�صانة للح�صول على كثافة عالية.

يراعى تحري الأوقات المنا�صبة لل�صب خالل فترة ال�صيف ويف�صل ال�صب من   •

قبل الغروب وحتى بعد ال�صروق ب�صاعتين وقبل ا�صتداد درجات الحرارة )يجب 

اأن ل تتعدى درجة حرارة الجو في الظل عن 40 درجة مئوية(.

واحدة،  دفعة  على  �صبها  وعدم  الأق��ل،  على  مرتين  على  الأعمدة  �صب  يف�صل   •

وذلك لدمك الخر�صانة بال�صكل المنا�صب وعدم التاأثير على القالب الم�صدود.

يراعى ا�صتخدام نوعية اأخ�صاب نظيفة وبحالة جيدة ومتال�صقة وذلك لأعمال   •

ال�صدات الخ�صبية، وكذلك لأعمال الركائز والعوار�ص الخا�صة بتدعيم الأ�صقف، 

والتي يجب توزيعها ب�صكل منا�صب، بحيث تتحمل جميع الأحمال المتوقعة عليها 

باأمان بما فيها وزن الخر�صانات.

كما يف�صل ا�صتخدام طريقة الزراجين الإفرنجي عند تجهيز وتدعيم الحوائط   • 

في حالة ا�صتخدام المواد العازلة للرطوبة.

الأر�صيات  اأو  الأ�صقف  بالطات  خر�صانة  م�صاح  عملية  في  ال�صتمرار  يجب   •

بالم�صطرين المعدني اأو المروحة (Troweler) وذلك مع بداية ال�صك البتدائي 

النكما�ص  على  الناتجة  ال�صروخ  اإغ��الق  بهدف   (Initial Setting) للخر�صانة 

ثم   (Plastic Shrinkage Cracks) الت�صلد  عملية  اأثناء  للخر�صانة  الطبيعي 

تغطى مبا�صرة بالخي�ص الرطب والنايلون ويجب المحافظة على رطوبة اأ�صطحها 

ب�صكل م�صتمر لمدة ل تقل عن اأ�صبوع.

لل�صب )بعد  الأولى  ال�صاعة  بالمياه منذ  الخر�صانة مبا�صرة  بمعالجة  الهتمام   •

�صك الخر�صانة( وعدم النتظار لليوم التالي.

اللتزام بزمن اإزالة ال�صدات الخ�صبية اأو المعدنية والخا�صة بكل جزء اإن�صائي،   •

24 �صاعة كاملة، ويراعى زيادة هذه  باأي حال من الأحوال عن  اأن ل تقل  على 

للرطوبة وعدم  العازلة  المواد  اأي من  ا�صتخدام  �صاعة في حالة   48 اإلى  المدة 

المرور فوق اأ�صطح الخر�صانة خالل هذه المدة.

مالحظة: قد يوؤدي ا�صتخدام المواد الملدنة اأحيانًا اإلى تاأخر في زمن �صك الخر�صانة، 

جودة  على  مطلقًا  يوؤثر  ل  ذلك  اأن  ونوؤكد  الم�صنعة،  ال�صركات  اإف��ادة  ح�صب  وذلك 

الخر�صانة، ويراعى فقط في مثل هذه الأحوال عدم اإزالة �صدات القوالب المختلفة 

لحين التاأكد من �صك الخر�صانة، وكذلك عدم المرور على اأ�صطحها مع ال�صتمرارية 

في عملية المعالجة.
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إدارة ضبط وتأكيد الجودة
على  ال��ك��ام��ل  ب��الإ���ص��راف  بال�صركة  ال��ج��ودة  �صبط  اإدارة  تتولى 

المواد  ا�صتالم  من  ال�صناعات«،  »بخلط  المتعلقة  الفنية  النواحي 

الخلطات  ت�صميم  اإلى  للموا�صفات  مطابقتها  مدى  وفح�ص  الأولية 

الخر�صانية المختلفة، واإجراء التجارب الالزمة عليها مرورًا باأعمال 

الطرية  حالتيها  في  وللخر�صانات  الأولية  للمواد  المتعددة  الفح�ص 

القيا�صية  الفنية  للموا�صفات  مطابقتها  من  للتحقق  والمت�صلدة 

المحلية والدولية ولمعايير الجودة ال�صاملة. 

وتقوم اإدارة �صبط الجودة بمعايرة موازين المحطات، والعمل على 

الخر�صانة  ومتابعة  العامة،  الأ�صغال  وزارة  من  الم�صانع  اعتماد 

بعد التحميل وقبل ال�صب بالموقع، واأخذ عينات من الخر�صانات 

الموردة وتزويد العمالء ب�صهادات الفح�ص الموثقة.

وت�صم اإدارة �صبط الجودة و تاأكيد الجودة ثالثة اأق�صام وهي: 

1. ق�صم جودة الإنتاج

2. ق�صم المختبرات

3. ق�صم الموا�صفات الفنية وخدمة العمالء.

المهند�صين  م��ن  م��ك��ون  عمل  ف��ري��ق  على  منها  ق�صم  ك��ل  وي�صم 

المخت�صين يمتلكون خبرة غنية ومختبرات متطورة مجهزة باأحدث 

خدمة  الإدارة  ه��ذه  وت��ق��دم  الفح�ص.  وم��ع��دات  الفنية  الأج��ه��زة 

ال�صت�صارات الفنية للعمالء الكرام والم�صاريع.
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الشهادات العالمية 
والمحلية الحاصل عليها 

خلط الصناعات واالعتمادات

�صهادة اإدارة الجودة ال�صاملة (ISO 9001:2000) من   •

،Q.S مكتب

�صهادة ترخي�ص با�صتخدام عالمة الجودة الكويتية من   •

وزارة التجارة وال�صناعة وال�صادرة عن اللجنة العامة 

للتوحيد القيا�صي، )كل �صنة(

اعتماد وزارة الأ�صغال العامة،  )كل �صتة اأ�صهر(  •

اعتماد الموؤ�ص�صة العامة للرعاية ال�صكنية،  •

اعتماد وزارة الطاقة،  •

اعتماد وزارة الدفاع،  •

اعتماد �صركة البترول الوطنية الكويتية،  •

اعتماد �صركة نفط الكويت،  •

اعتماد كبرى المكاتب ال�صت�صارية و�صركات المقاولت.  •
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فرع الشعيبة 
الصناعية الغربية

24642300 :∞JÉg

23262714/10 :∂«eGÒ°ùdG ™æ°üe

* ΩGhódG äÉYÉ°S

¢ù«ªÿG - óMC’G

kAÉ°ùe 3:00 - kÉMÉÑ°U 7:30

âÑ°ùdG

kAÉ°ùe 2:00 - kÉMÉÑ°U 7:30

فروع الشركة
فرع الصليبية

 24642200 :∞JÉg

* ΩGhódG äÉYÉ°S

¢ù«ªÿG - óMC’G

k nAÉ°ùe 3:00 - kÉMÉÑ°U 7:30

âÑ°ùdG

kAÉ°ùe 2:00 - kÉMÉÑ°U 7:30

منتجات شركة الصناعات الوطنية

الخلط الجاهز

HDPEطابوق وديكور الجيري

بالط متداخل وساحات

البالستيك 

الطابوق ا�بيض

أنظمة التكسية والمساح

الكراسي وا�حواضا�نابيب الخرسانية

السيراميك 

ا�صباغ

المواد الخصوصية

فرع الشويخ
 24642100 :∞JÉg

1844555 :øNÉ°ùdG §ÿG

24836564 :∂«eGÒ°ùdG äÉ©«Ñe

* ΩGhódG äÉYÉ°S

(¢ù«ªÿG - óMC’G) á«MÉÑ°üdG IÎØdG

kAÉ°ùe 3:00 - kÉMÉÑ°U 7:30

(AÉ©HQC’G - óMC’G) á«FÉ°ùŸG IÎØdG

 kAÉ°ùe 8:00 - kAÉ°ùe 5:00

âÑ°ùdG

kAÉ°ùe 2:00 - kÉMÉÑ°U 7:30

معرض السيراميك
»°†«ª◊G ™ª› - ïjƒ°ûdG

∞°üf øH ácô°T πHÉ≤e

24950871/2 :∞JÉg

 23262714/10  :™æ°üŸG ∞JÉg

* ΩGhódG äÉYÉ°S

¢ù«ªÿG - âÑ°ùdG

kAÉ°ùe 9:00 - kÉMÉÑ°U 9:00

äÉÑ°SÉæŸGh π£©dG Ö°ùM Ò¨àJ ób πª©dG äÉYÉ°S * +965 99001150     |          |               »YÉªàL’G π°UGƒàdG ™bGƒe ≈∏Y Éfƒ©HÉJ



الخلط الجاهز
خرسانة 
مسلحة

خرسانة 
ذاتية 
الدمك

خرسانة 
بصلبوخ

8/3

خرسانة 
عادية

خرسانة 

بالميكروسيلكا

خرسانة 
عازلة 
خرسانة للمياه

برمل 
واسمنت

خرسانة 
بألياف 

الفيبر

خرسانة 
بخبث 
حديد 
األفران

خرسانة 
ملونة

خرسانة 

ذات الهواء 

المحبوس

خرسانة 
ذاية 
الدمك

خرسانة 
خاصة 

بالشدات 

المنزلقة

خرسانة 

لمنع صدأ 

الحديد


