تألق من وحي التيتانيوم

عقود ،استثمرت شركة كريستل في مستقبل التيتانيوم .متفانون في
ٍ
على مدار

العمل مع عمالئنا وشركائنا لتطوير التقنيات الرائدة والتي تطلق العنان إلمكانيات التيتانيوم لبناء عالم أكثر نظافة
وتألقاً  .كما أننا ملتزمون بتوفير الفرص الكبيرة والبيئات اآلمنة لموظفينا ومجتمعاتنا.

مشروعات التيتانيوم التابعة للشركة

حقائق سريعة

•

من اكبر منتجي ثاني أكسيد التيتانيوم ومنتج رئيسي للمواد
الكيميائية المصنعة من التيتانيوم.

•
•

أكبر منتج للمواد الكيميائية التجارية المصنعة من التيتانييوم.

األصباغ

•
•

المورد الرئيسي لمنتجات ثاني أكسيد التيتانيوم متناهي الصغر
(النانوي) والمواد الكيميائية المصنعة من التيتانيوم على
مستوى العالم

المواد الكيميائية

ثاني أكسيد التيتانيوم
الكيماويات المتخصصة
˂ ( CristalACTiVTMمنتجات النانو ثاني
أكسيد التيتانيوم (الترافاين))
˂ رابع كلوريد التيتانيوم ( )TiCl4والمنتجات
ذات الصلة

منتج متنامي للرمال المعدنية ومسحوق التيتانيوم المعدني

•
• يعمل بها حوالي  3400موظف حول العالم
• بلغ إجمالي حجم مبيعاتها لعام  2017حوالي  1.6مليار دوالر
• تمتلك  8مصانع لثاني أكسيد التيتانيوم في  7دول و 5قارات

التعدين

• اللوكوسين
• الروتيل
• الزركون
• اإللمينيت

• ثاني أكسيد الكربون
• قشور الصودا الكاوية
• الصودا الكاوية
• الكلور
• كبريتات الحديدوز
• الجبس
• حمض الهيدروكلوريك
• الهيدروجين
• الهيبوكلورايت
• كلوروسلفات الحديد
• الكبريت المنصهر
• سيليكات الصوديوم
• حمض الكبريتيك

المعادن
• مسحوق التيتانيوم النقي تجارياً
• سبائك التيتانيوم  %6( 4-6ألومنيوم%4 /
فاناديوم)

اﳌﻘﺮ اﻟﺮﺋﻴﴘ ﻟﻠﴩﻛﺔ
ﻣﺼﻨﻊ ﺛﺎين أﻛﺴﻴﺪ اﻟﺘﻴﺘﺎﻧﻴﻮم
ﻣﺮﻛﺰ ﻓﻨﻲ
ﻣﻜﺘﺐ ﻣﺒﻴﻌﺎت وﻋﻤﻠﻴﺎت
ﻣﻘﺮات ﺗﺸﻐﻴﻠﻴﺔ

أﻣﺴﱰدام ،ﻫﻮﻟﻨﺪا
وﻳﻠﻴﱪوك ،ﺑﻠﺠﻴﻜﺎ
ﺛﺎن ،ﻓﺮﻧﺴﺎ
ﺳﻴﻮل ،ﻛﻮرﻳﺎ اﻟﺠﻨﻮﺑﻴﺔ
ﺷﻨﻐﻬﺎي ،اﻟﺼني
ﻓﻮﺟﻮ ،اﻟﺼني

اﻟﺮﻳﺎض ،اﳌﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ
ﺟﺎزان ،اﳌﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ

ﻣﻨﺠﻢ
ﻣﻌﺎدن

ﺳﺘﺎﻟﻴﻨﺠﺒﻮرو ،اﳌﻤﻠﻜﺔ اﳌﺘﺤﺪة
ﺑﺎرﻳﺲ ،ﻓﺮﻧﺴﺎ
ﺑﺎﻟﺘﻴﻤﻮر ،ﻣريﻳﻼﻧﺪ ،اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة

أﺷﺘﺎﺑﻴﻮﻻ  1و  ،2أوﻫﺎﻳﻮ ،اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة
أوﺗﺎوا  1و  ، 2اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة

ﻳﻨﺒﻊ ،اﳌﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ
ﺟﺪة ،اﳌﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ
اﳌﻘﺮ اﻟﺮﺋﻴﴘ ﻟﴩﻛﺔ ﻛﺮﺳﺘﺎل

ﺳﻨﻐﺎﻓﻮرة ،ﺳﻨﻐﺎﻓﻮرة
ﺑﺎرﻳﺒﺎ ،اﻟﱪازﻳﻞ
ﺳﻠﻔﺎدور ،ﺑﺎﻫﻴﺎ ،اﻟﱪازﻳﻞ
ﺑﺮوﻛﻦ ﻫﻴﻞ ،أﺳﱰاﻟﻴﺎ
ﻧﻮرث ﺷﻮر ،أﺳﱰاﻟﻴﺎ
ﻣﻴﻠﺪورا  ،اﺳﱰاﻟﻴﺎ

ﺳﻨﺎﺑﺮ ،أﺳﱰاﻟﻴﺎ

ﺟﻴﻨﺠﻮ ،أﺳﱰاﻟﻴﺎ
ﺑﻨﱪي ،أﺳﱰاﻟﻴﺎ
وﻧﺮاب ،أﺳﱰاﻟﻴﺎ

ﺳﺎو ﺑﺎوﻟﻮ ،اﻟﱪازﻳﻞ

اهتمامنا يقودنا إلى الحد من معدل الحوادث والتأثيرات
اهتمامنا بأفراد أسرتنا ومجتمعاتنا هو اهم قيمنا األساسية .نحن نحرص على التمسك بأعلى المعايير الخاصة بالتشغيل اآلمن لمرافقنا
وحماية البيئة وموظفينا ومقاولينا وعمالئنا ،والمجتمعات التي نعمل فيها وتُ قام فيها مشاريعنا.

نؤمن أنه يمكن منع كافة اإلصابات والحوادث الناجمة عن العمل ،و أمن العمليات والحوادث البيئية ،وهدفنا هو الحد من معدل الحوادث
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