


نبذة مختصرة :
تحظــى الصناعــة و الزراعــة فــي المملكــة بدعــم ال محــدود لــدى قادتهــا لتحقيــق األمــن 
الغذائــي و تنويــع مصــادر الدخــل الوطنــي و اإلســتثمار األمثــل لمــا وهبهــا اهلل مــن ثــروات 
طبيعيــة و قــوى عاملــة، و تطمــح )كيميــان( أن تكــون رافــدا رئيســيا لألمــن الغذائــي فــي 
المملكــة و المنطقــة و أن يكــون لهــادور قيــادي فــي ســد الفجــوة الغذائيــة الكبيــرة فــي 
منطقــة الشــرق األوســط .و حاليــا تعمــل الشــركة علــى إمــداد سلســلة إنتــاج الغــذاء بمــا 
ــودة  ــرة و ج ــات وفي ــذاء بكمي ــاج الغ ــن إنت ــن م ــن اآلخري ــدف تمكي ــمدة به ــن األس ــه م يحتاج
عاليــة و بأقــل تكلفــة ممكنــة و بشــكل مســتدام ال يخــل باألمــن المائــي و ال يضــر بالبيئــة . 
ــة  ــات الزراع ــة و مدخ ــاف المركب ــاج األع ــي إنت ــن ف ــت الراه ــي الوق ــان » ف ــال » كيمي ــز أعم تترك
ــن  ــة م ــة متكامل ــركة حزم ــدم الش ــا تق ــة ، كم ــواد الغذائي ــاج الم ــفاتية إلنت ــمدة الفوس و األس

الخدمــات اللوجســتية و الخدمــات الفنيــة و التحليليــة و اإلستشــارية .

رؤيتنا :
ــة  ــة العربي ــي المملك ــتهلكين ف ــن و المس ــدى المزارعي ــل ل ــج المفض ــان المنت ــون كيمي أن تك

الســعودية و الشــرق األوســط .

رسالتنا :
تحصــل شــركة كيميــاء ينبــع إلنتــاج األســمدة ) كيميــان ( علــى حصــة متميــزة فــي ســوق 
األغذيــة و األســمدة بأســعار مناســبة و جــودة عاليــة لاســتهاك المحلــي و التصديــر فــي ظــل 
االهتمــام العالمــي الشــديد بالعنصرالبشــري كأحــد أهــم المــوارد الطبيعيــة و فــي ظــل تنامــي 

ــة. ــة و العالمي ــة المحلي ــة البيئ ــة لحماي ــن المنظم ــريعات و القواني التش
 تتصــدر شــركة كيميــاء ينبــع إلنتــاج األســمدة ) كيميــان ( قائمــة المهتميــن بحمايــة اإلنســان و 
ــي  ــزة ف ــة و المتمي ــات العالمي ــق المؤسس ــركة طري ــلكت الش ــك س ــبيل ذل ــي س ف البيئة  
ــن  ــن م ــة العاملي ــى حماي ــى إل ــة األول ــي المرتب ــدف ف ــذي يه ــن و ال ــل اآلم ــد العم ــع قواع وض
مخاطــر المهنــة و منــع مصــادر اإلصابــات بأنواعهــا المختلفــة ثــم حمايــة البيئــة مــن كل أنــواع 
الملوثــات و االنطــاق إلــى آفــاق تنميــة و تطويرالبيئــة المحيطــة فــي شــكل يبهــر و يلفــت أنظــار 
ــة  ــا حماي ــع قضاي ــع جمي ــل م ــان تتعام ــركة كيمي ــركة . إن ش ــطة الش ــن ألنش ــع المراقبي جمي
ــات  ــات و ملوث العامليــن و البيئــة بمنظــور علمــي متطــور يهــدف ليــس فقــط إلــى منــع اإلصاب
البيئــة، بــل يهــدف إلــى خلــق مســتوى قياســي جديــد تحتــذي بــه كل منشــأة صناعيــة ناجحــة 

ــم . ــعودية و العال ــي الس ف

 Introduction :
  Agriculture and industrial in Kingdome of Saudi Arabia having un-limited support from
 government authority to satisfy food security and Diversification of national income
 sources through proper investment what god gave a wealth of nature.
 KEMYAN aspiring to be main supplier for food security in kingdom of Saudi Arabia and
to be one of the leader’s to close the food gap in Middle East.
 KEMYAN recently supply a product that being used widely in fertilizer and food
 security in the region with premium quality and optimum price without impacting
 our environment focusing in phosphate base product such GSSP, NPK, DI and Mono
 Calcium Phosphate.

OurVision :
 KEMYAN to be the preferred Phosphate based products provider in the KSA and Middle
  East market.

   Our Mission :
 KEMYAN is committed to produces standard quality products, using best safety, health
 and friendly environmental practices, thus maintaining natural resources at economical
 cost to meet its stakeholder’s expectations and that took the company through global
 and distinct institutions in the development of safe work rules and aimed in the first
 place to protect workers from the risks of the profession and to prevent sources of
 different types of injuries and protect the environment from all types of pollutants and
 starting to develop prospects  but also aims to create a new record high example for
every successful manufacturing facility in Saudi Arabia and the world.
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لقــد دشــنت كيميــان مشــاريعها فــي مدينــة ينبــع الصناعيــة مــن بدايــة 
ــن  ــي م ــع الثان ــي الرب ــاريعها ف ــغيل أول مش ــم تش ــوف يت ــام 2013 و س ع

ــة. ــوق المحلي ــات للس ــن المنتج ــعة م ــة واس ــمل مجموع 2015 لتش

 Kemyan group lunched their projects in Yanbu Industrial City since
 2013, and the first production plant will be started at the second
 quarter of  Y- 2015 to provide the local market with varieties of
 products.

*  Kemyan is providing an integrated services solutions that en-
 ables us to be a strategic partners of foods supplies in Kingdom
thru storage and transporting our products via the largest ship-
ping & transporter group which providing loading and unload-

   ing services for our customers.
 *   Providing product analysis & technical services to ensure high
 food products quality using our laboratories.
 * Providing technical advices and awareness services for
    agriculturalists and foods producers.

تقــدم كيميــان خدمــات متكاملــة تجعلهــا شــريكا اســتراتيجيا لسلســلة 
إمــداد الغــذاء فــي المملكــة و ذلــك علــى النحــو التالــي :

* خــزن و نقــل المــواد الســائبة عبــر أحــد أكبــر أســاطيل النقــل البــري 
حيــث تقــوم بتقديــم خدمــات الشــحن و التفريــغ لعمائنــا

* تقديم الخدمات التحليلية و الفنية لضمان جودة و سامة      الغذاء 
من خال مختبراتها.

ــن  ــة المنتجي ــن و كاف ــة للمزارعي ــادية و الفني ــات اإلرش ــم الخدم * تقدي
ــذاء. للغ

Our Productsمنتجاتنا

Our Services

خدماتنا 

الطاقة االنتاجية (طن سنويا)المواصفــــــــاتالمنتج

100000

50000

50000

Water Soluble P205 :14-17wt%

Phosphorous as P: 23wt% min

Phosphorous as P: 18wt% min

Ganular Single Super Phosphate (GSSP)

Di-Calcium Phosphate (DCP)

Mono Calcium Phosphate (MCP)

Production Capacity (MT/YR) Speci�cation Product

احادي سوبر الفوسفات

ثنائي فوسفات الكالسيوم

أحادي فوسفات الكالسيوم

21 فوسفور

23 فوسفور

18 فوسفور

100,000 NPK granular
50,000NPK Powder NPK

االسمدة المركبة
 15-15-15,17-17-17

18-18-18,16-8-24,20-20-20,18-9-19
,15-30-15,3-5-40 -12-12-17
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هــي التنميــة اإلقتصاديـــــة التــي نعيشـهــــا اليــــوم والتي التــــعرض قدرة 
األجيــال القادمــة علــى مواصلــة التنميــة اإلقتصاديــة علــى الكــرة األرضيــة 
البشــرية  اإلحتياجــات  لضمــان  المتوفــرة  المــوارد  حــدود  فــي  وتنمــو 
ــو  ــين النم ــددة لتحس ــد متع ــر فوائ ــتدامة توف ــة. اإلس ــرار بالبيئ دون اإلض
اإلقتصــادي واإلجتماعــي والبيئــي. ومــن أهــداف شــركة كيميــان التــي 
توليهــا إهتمـامـــها أن تكــون مــن الشــركات الدافعــة لعجلــة التنميــة 
البيئــة  علــى  محافظــة  المتحضــرة  المجتمعـــات  فــي  اإلقتصاديــة 

ــا.  ــش فيه ــي نعي ــة الت المحيط

 It is the economic development which we live in today and not
 impacting the future generation capability, for continues economic
 growth with the available natural resources and without impacting
 the environment. The sustainability is providing several benefits
 to enhance the improvement of economics, community and
 enonvromental parts. Part of Kemyan goals priority that to be one
 of the company driving to economic development acceleration
 in the modern community with strong focus on protecting our
environment.

 Kemyan considering the product quality is one of its top priority
 and therefore, Kemyan applying accurate analysis process for all
 products thru sophisticated instrument and controlled system..
 This is to ensure premium products quality in all conditions.
 Accordingly, Kemyan are providing all expertise level to enable our
customers for effective product utilization.

تعتبــر المحافظــه علــى جــودة المنتــج مــن اولوياتهــا ولذلــك تقــوم بــأدق 
ونظــام  متقدمــة  اجهــزة  مســتخدمه  منتجااتهــا  علــى  الفحوصــات 
يضمـــن اعلــى جــوده فــي جميـــع االحــوال وتســخر كيميــان جميــع 

خبراتهــا لكــي يســتفيد العميــل بــكل فعاليــه مــن منتجاتهــا.

Sustainabilityاالستدامة

Our Quality
الجــودة
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احادي سوبر الفوسفات المحبب ثنائي فوسفات الكالسيوماحادي فوسفات الكالسيوم 

Appearance : Gray

Total P205 :16-18 wt%

Water Soluble P205 :14-17 wt%

Moisture : 5.0% max

Free Acid : 5.5% max

Size :1-4 mm

12-12-17

17-17-17

18-18-15

24-8-16

20-20-20

19-9-18

15-30-15

40-5-3

Phosphorous as P : 18wt% min

Calcium as Ca : 23wt% min

Fluorine as F : 0.1wt% max

Arsenic & Cadmium (Cd): 10PPM max

Lead as Pb: 30PPM max

Free water : 1wt% max

Phosphorous as P : 23wt% min

Calcium as Ca : 17wt% min

Fluorine as F : 0.2wt% max

Arsenic & Cadmium (Cd): 10PPM max

Lead as Pb: 30PPM max

Free water : 3.8wt% max

Granular Single Super Phosphate (GSSP)
االسمدة المركبة

NPK (Powder and Granular) Di-Calcium Phosphate (DCP) Mono Calcium Phosphate (MCP)



ســوبر الفوســفات SSP يكــون علــى شــكل حبيبــات أو  مســحوق، )أبيــض 
إلــى رمــادي (.  ســماد فوســفوري ســريع التحضيــر قابــل للذوبــان بنســبة 
الفوســفور  مــن    )٪  20  -  18،5( علــى  الفوســفات  ســوبر  يحتــوي   .%90
)PO2O5(. كمــا  يحتــوي علــى عناصــر أخــرى  مطلوبــة مــن النباتــات مثــل 

الكبريــت أو الكالســيوم.

)احادي سوبر الفوسفات المحبب(   

 Single Superphosphate (SSP) can be granulated or in a form of
 powder, white to grey (sometimes dark grey to black) It is a quickly
 acting phosphorus fertilizer (90% soluble in water). It contains,
 depending on producer, 18,5-20% phosphorus (P2O5). It can also
contain other elements
required by plants like sulphur or calcium.

  KEMYEAN FERT GRANULAR SINGLE SUPER PHOSPAHTE (GSSP)

 Single Superphosphate is a universal fertilizer. It is applied prior to
 sowing and may be applied for all crops. It gives optimal effects if
 applied with potassium salt. After application SSP should be mixed
with soil at the depth of ca. 10-15 cm under ground level.

ــت  ــادة الكبري ــود م ــة لوج ــمدة العالمي ــن األس ــو م ــفات ه ــوبر الفوس س
والفوســفات والكالســيوم ويتــم تطبيقــه قبــل البــذر  ويمكــن تطبيقهــا 
ــع  ــت  م ــا طبق ــة إذا م ــة عالي ــل بكفائ ــه يعم ــل. أن ــع المحاصي ــى جمي عل

ــيوم . ــح البوتاس مل
 بعــد تطبيــق الســوبر ينبغــي أن يتــم تقليبــه مــع التربــة علــى عمــق ).15 - 

10( ســم تحــت مســتوى ســطح األرض.

المحاصيل
الخضروات

البيوت الباستيكية
األعاف - برسيم - ذرة

األشجار

الجرعة )كجم\مكتار(
150 - ٤00 كجم / هكتار
50 - 100 كجم / هكتار

200 - 300 كجم / هكتار
250 - 1000 كجم / هكتار

الخصائص
Characteristics

Administration & Dosage

إدارة الجرعات

جودة المنتج
المظهر ابيض رمادي
wt% 18-16 الفسفور

P205 14-17 wt% المذاب في الماء
5.0 % max الرطوبة

5.5 max أسيد حر

Product Quality
Appearance  Grayanay
Total P2O5 16-18 wt%
Water Soluble P2O5 14-17 wt%
Moisture 5.0%max
Free Acid 5.5%max

Crops
Vegetables

Greenhouses
Altafa
Trees

Dosing rate (kg/he)
150 - 400 Kg / Hectar
50 - 100 Kg / Hectar

200 - 300 Kg / Hectar
250 - 1000 Kg / Hectar
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يعتبــر منتــج كيميــان مــن األســمدة المركبــة والتــي يحتــوي علــى جميــع 
والفوســفور  النيتروجيــن  مــن  النبــات  لتغذيــة  المطلوبــة  التركيبــات 
المحببــة  المركبــة  األســمدة  جميــع  كيمــان  وتنتــج  والكالســيوم. 
ــة  ــات الزراعي ــع المنتج ــر لجمي ــري  أو النث ــة ال ــتخدم بطريق ــودرة. تس والب
محتويــه علــى العناصــر الغذائيــة بنوعيهــا الصغــرى والكبــرى تســتخدم 

فــي جميــع المجــاالت الزراعيــة وجميــع أنــواع الــري وتتمتــع باالتــي 
* يذوب تماما في الماء

* عناصر حمضيه عالية الدقة
* نسبة الكلوريد فيها منخفضة جدا.

* يحتوي على الكبريت ويتم امتصاصها بشدة من قبل النباتات 
EDTA العناصر الصغرى مرتبطه مع نظام *

 Its solid fertilizer with rich formulation option that is produced for
 purpose of meeting the need of macro and micro nutrient  drip
 irrigation sprinkler or siphon irrigation methods for all cultivated
plants.

* Completely water soluble compound fertilizer  
* All micro elements are chelated with EDTA.  
* Its has acidic characteristics  and high resolution.  
* Its contains sulphur , it is highly received by plants.  
* Its Chloride is very low.  

 * Ideal fertilizer for plants with its micro-element  
content
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الجرعة
Dosage

كغم / هكتار
Kg / Hectar

Fruits 1الفواكهkg/da/day 1كجم\دنوم\يوم

Citrus 0.4أشجار الحمضياتkg/da/day 0.٤كجم\دنوم\يوم
Banana  0.5الموزkg/da/day 0.5كجم\دنوم\يوم

Strawberry 0.5 الفراولةkg/da/day 0.5كجم\دنوم\يوم
Beet 0.4البنجرkg/100 LT water/foliar  0.٤كجم\دنوم\يوم
Corn 0.٤كجم\100 لتر\ورقه ,, 1-1.5 كجم\دنوم\اليوم 2-3 مرات )عن طريق الرشاشات او التنقيط(الذرة

 0.4kg/da/100 LT water/foliar or 1-1.5Kg/da/day 2-3 times (drip/sprinkler irrigation)

Potato 1-1.5 كجم\دنوم\اليوم 3-٤ مرات بنظام التنقيط البطاطا
1-1.5 Kg/da/day   3-4 times drip irrigation

)NPK 11-21-11+3Mgo(

Corrat 3كجم\دنوم\اليوم  3-٤ مرات بنظام التنقيطكرات
 3Kg/da/day   2-3 times sprinkinkler  irrigation

(NPK-18-24-12-ME)

(NPK) األسمدة المركبة KEMYAN FERT , NPK   (Granule) and (Powder)

 15-15-15 - 17-17-17 -18-18-05
16-8-24 - 20-20-20
18-9-19 - 15-30-15
  3-5-40 - 12-12-17



مواكبــة مــع أهــداف الشــركة لألمــن الغذائــي لقــد دشــنت كيميــان 
والــذي يســتخدم فــي  الكالســيوم  وثنائــي فوســفات  أحــادي  منتــج 
ــاف  ــي أع ــا ف ــتخدام منتجاتن ــم اس ــي. ويت ــن الغذائ ــات لألم ــدة منتج ع
ــك  ــب. وكذل ــق المخص ــة والدقي ــك المكرون ــوب وكذل ــات كالحب الحيوان

ــنان.  ــون األس ــرق،  معج ــل الع ــل مزي ــتخدامه مث ــي اس ــع ف ــم التوس ت
الخصائــص الفيزيائيــه : مســحوق ابيــض قابــل لذوبــان فــي الهيدوليــك 

والنيتريــك اســيد.
االستخدمات : يتم استخدامه في االتي 

*   اعاف الدواجن 
*   تسارع الحيوانات في التطور والنمو، 

*   تخمير العجين

 By keeping track with industry development, we are engrossed
 in manufacturing, exporting and supplying our patrons superior
 quality Dicalcium Phosphate. This phosphate is extensively used
 as a dietary supplement in the preparation of cereals, noodles,
 enriched flour and many more. Offered chemical is processed by
 our diligent team of professionals by make utilization of utmost
 quality chemical substances in sync with set industry norms. Also, it
 is used in deodorant, toothpaste to eliminate body odor. Moreover,
 offered  Dicalcium Phosphate can get from us in different packaging
 options.
Usage :  

*   Poultry feed
*   Animals acceleration of development  and growth ,
*    Fermentation of the dough

7

Di-Calcium & Mono Calcium Phosphate (100,000 Ton / Year)أحادي وثنائي فوسفات الكالسيوم )100 ألف طن سنويا(

DCP

MCP

ثنائي فوسفات الكالسيوماحادي فوسفات الكالسيوم 

Phosphorous as P : 18wt% min

Calcium as Ca : 23wt% min

Fluorine as F : 0.1wt% max

Arsenic & Cadmium (Cd): 10PPM max

Lead as Pb: 30PPM max

Free water : 1wt% max

Phosphorous as P : 23wt% min

Calcium as Ca : 17wt% min

Fluorine as F : 0.2wt% max

Arsenic & Cadmium (Cd): 10PPM max

Lead as Pb: 30PPM max

Free water : 3.8wt% max

Di-Calcium Phosphate (DCP) Mono Calcium Phosphate (MCP)




