
 

 للنشر الفوري 

نشاء إ على  "قافكو" لشركة قطر لألسمدة الكيماويةتُْبِدي موافقتها صناعات قطر 

 خط جديد إلنتاج األمونيا الزرقاء هو األكبر من نوعه في العالم 

 قطر لألسمدة الكيماوية تدخل في شراكة مع قطر للطاقة لحلول الطاقة المتجددة إلنتاج األمونيا الزرقاء

 
أعلنت اليوم شركة صناعات قطر )يشار إليها بعبارة "صناعات قطر" أو "الشركة"، ورمزها في   - 2022أغسطس   31الدوحة، قطر •  

، وهي إحدى الشركات التابعة المملوكة لها بالكامل، قد أرست عقد أعمال  "قافكو"  ( أن شركة قطر لألسمدة الكيماوية IQCDبورصة قطر:  

تم إرساء العقد، الذي تبلغ قيمته  قد  (. و7-)أمونيا  في العالم   ألمونيا الزرقاء انتاج  إلخط    أكبر  نشاءإل(  EPC) والتوريد واإلنشاء الهندسة  

 (. CCC( وشركة اتحاد المقاولين )ThyssenKruppعلى تحالف يضم شركة تيسين كروب )تقريباً  مليار دوالر أمريكي  1.06

  أقيم اليوم في المقر الرئيسي لقطر للطاقة في الدوحة لتوقيع اتفاقيات المشروع، بما في ذلك عقد أعمال الهندسة وجاء هذا اإلعالن خالل حفل  

 والتوريد واإلنشاء. 

لشركة   المنتدب  والعضو  اإلدارة  رئيس مجلس  الطاقة،  لشؤون  الدولة  الكعبي، وزير  بن شريده  المهندس سعد  الحفل سعادة  وقد حضر 

مارتينا ميرز، الرئيس التنفيذي   / عبدالرحمن السويدي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة قافكو، والسيدة  صناعات قطر، والسيد/ 

أسامة الجربي،    /، والسيدThyssenkrupp Uhdeكورد الندسمان، الرئيس التنفيذي لشركة    /لشركة تيسين كروب إيه جي، والدكتور

ين، باإلضافة إلى عدد من المسؤولين التنفيذيين في قطر للطاقة وصناعات قطر وقافكو وتيسين مدير المنطقة )قطر( في شركة اتحاد المقاول

 كروب واتحاد المقاولين. 

مشروعا رائدا لدولة قطر ولهذه    7-يعتبر مشروع األمونيا"وفي معرض تعليقه بهذه المناسبة، قال سعادة المهندس سعد بن شريده الكعبي:  

نشاؤه باالعتماد على خبراتنا في تركيب وتشغيل وصيانة مصانع األمونيا التقليدية إلنتاج األسمدة. نحن أيضاً  الصناعة بشكل خاص. وسيتم إ

زويد نبني على مكانتنا الفريدة في مجال مصادر الطاقة المتجددة واحتجاز الكربون وعزله، فضاًل عن قدراتنا اللوجستية ومزايانا المثالية لت 
 . " ود مختلفة ومنخفضة الكربونالعالم بمنتجات وأنواع وق

"يمثل هذا االستثمار دليال هاما على الخطوات الملموسة التي نتخذها لخفض كثافة الكربون في منتجات    وأضاف سعادة الوزير الكعبي:
 . الطاقة لدينا، كما يشكل ركيزة أساسية في استراتيجية قطر للطاقة لالستدامة والتحول الى طاقة منخفضة الكربون"

"أود أن أغتنم هذه المناسبة للتعبير عن الشكر الجزيل للسيد عبد الرحمن السويدي، العضو    تتم سعادة الوزير الكعبي تصريحه قائال: واخ

اإلدارة  التنفيذي لشركة قافكو، وفريق القيادة التنفيذية وجميع موظفي الشركة على جهودهم الكبيرة. كما أتوجه بالشكر إلى    والرئيسالمنتدب  

التنفيذية وموظفي قطر للطاقة على جهودهم الكبيرة في تطوير قطاع الطاقة القطري. كما يشرفني في الختام أن أتقدم إلى سيدي حضرة  
 صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البالد المفدى، حفظه هللا، بخالص الشكر واالمتنان على دعمه الالمحدود لقطاع الطاقة." 

 

 ( 7- خط اإلنتاج الجديد )أمونيا

ستتولى قافكو تشغيله ضمن مرافقها المتكاملة. وتجدر اإلشارة إلى أن قافكو هي أكبر منتج  و   يقع المشروع في مدينة مسيعيد الصناعية

  6طن سنوياً من األمونيا و  ماليين  4متكامل لألمونيا واليوريا في العالم انطالقاً من موقع واحد، حيث تبلغ طاقتها اإلنتاجية الحالية حوالي  

 ماليين طن سنوياً من اليوريا. 

شركة قافكو، بكفاءته العالية في استهالك الطاقة. ومن المقرر أن يبدأ المصادر المالية ل   منويتسم خط اإلنتاج الجديد، الذي سيتم تمويله  

نوياً من األمونيا الزرقاء، ليصبح بذلك أكبر مرفق  مليون طن س 1.2بطاقة تصميمية تصل إلى  2026من عام   األولتشغيله بحلول الربع 

 من نوعه في العالم. 

  



 

 

 الشراكة االستراتيجية مع شركة قطر للطاقة لحلول الطاقة المتجددة إلنتاج األمونيا الزرقاء 

إنشاء وإدارة مرافق متكاملة قادرة  بموجب بنود االتفاقيات التي تم توقيعها اليوم، ستعمل شركة قطر للطاقة لحلول الطاقة المتجددة على: )أ(  

ميغاواط من الطاقة الكهربائية    35مليون طن من ثاني أكسيد الكربون سنوياً؛ )ب( توفير ما يزيد على    1.5على احتجاز وتخزين حوالي  

مسيعيد الصناعية؛ و)ج( وضع  إنشاؤها حالياً في مدينة    يتمطاقة الشمسية الكهروضوئية التي  لل   تها( من محط7-المتجددة لخط اإلنتاج )أمونيا

باعتباره أمونيا زرقاء، وذلك بمشاركة خبراء الصناعة الرائدين والهيئات   7-وقيادة عملية التصديق على المنتج الذي سينتجه مصنع أمونيا

 (. 7-ا)أموني   مصنع األمونيا الزرقاء التي سينتجها إلنتاجالمستقلة ذات الصلة؛ )د( أن تكون المشتري والمسّوق الوحيد  

األمونيا الزرقاء عندما يتم احتجاز وتخزين ثاني أكسيد الكربون المتولد من عملية اإلنتاج التقليدية لألمونيا. ويمكن بعد ذلك   يتم إنتاج

 الكربون. استخدام األمونيا الزرقاء، التي تتسم بإمكانية نقلها باستخدام السفن التقليدية، في محطات الطاقة إلنتاج طاقة كهربائية منخفضة 

 قطر للطاقة لحلول الطاقة المتجددة   حول شركة نبذة

الطاقة   منتجات وحلول  في  باالستثمار  ومكلّفة  للطاقة  لقطر  بالكامل  تابعة مملوكة  المتجددة هي شركة  الطاقة  لحلول  للطاقة  قطر  شركة 

 المتجددة واالستدامة وتسويقها داخل قطر وفي جميع أنحاء العالم. 

 - انتهى - 

 حول صناعات قطر نبذة 

. ويتضمن نطاق أعمال الشركة التملك المباشر للحصص في الشركات  2003أبريل    19تأسست صناعات قطر، وهي شركة مساهمة عامة قطرية، في  

نتاج كتل الصلب  (: شركة قطــر ستيل "ش.م.ق"، وهي شركة تابعة ومملوكة بالكامل لصناعات قطــر تعمل في إ1التابعة والمشاريع المشتركة التالية: )

وتعمل في إنتاج   % 80(: شركة قطر للبتروكيماويات المحدودة "ش.م.ق" )قابكو(، وهـي مشروع مشترك، تمتلك فيها صناعات قطر  2وحديد التسليح )

وية "ش. ع. م" )قافكو(، وهي  (: شركة قطر لألسمدة الكيما3اإليثيلين والبولي إيثيلين منخفض الكثافة والبولي إيثيلين الخطي منخفض الكثافة والكبريت )

(: شركة قطر لإلضافات البترولية المحدودة "ش.م.ق" )كفاك(، 4شركة تابعة مملوكة بالكامل لصناعات قطر تعمل في مجال إنتاج األمونيا واليوريا )

 .وتعمل في إنتاج الميثانول وثالثي ميثايل بيوتايل اإلثير %50وهي مشروع مشترك، تمتلك فيها صناعات قطر 

 

 وتدار عمليات الشركات التابعة والمشاريع المشتركة من قِبَل فرقها اإلدارية، كال فيما يخصه بصورة مستقلة. 

 

تفضل أو ، iq@qatarenergy.qaني رواإللكت من خالل عنوان البريد  للحصول على المزيد من المعلومات حول هذا البيان الصحفي، يرجى التواصل

 . www.iq.com.qaبزيارة الموقع اإللكتروني 
 

 بيان إخالء المسؤولية 

الشركات ذات الكيانات الُمستقلة. في هذا البيان الصحفي، يُشار أحياناً إلى شركة صناعات قطر بعبارة "صناعات  تندرج الشركات التي تمتلك فيها صناعات قطر )ش.م.ع.ق.( استثمارات مباشرة أو غير مباشرة ضمن  

 قطر" أو كلمة "المجموعة" لدواعي المالئمة. 

 

طر. وتُعد جميع البيانات، باستثناء بيانات الحقائق التاريخية، بيانات تطلعية تتضمن تقديرات قد يحتوي هذا البيان الصحفي على بيانات تطلعية بشأن األوضاع المالية ونتائج العمليات واألعمال التي تديرها صناعات ق

األحداث التي تؤثر على تائج الفعلية أو األداء العملي والتشغيلي أو  مستقبلية تستند إلى افتراضات وتوقعات في الحاضر، وتنطوي على مخاطر معلومة ومجهولة وشكوك، ما قد يؤدي إلى حدوث اختالف كبير بين الن

 المجموعة وبين تلك الُمعلنة أو التي قد تستنتج من هذه البيانات.

 

السوق والمنافسة داخل  يما يتعلق بمنتجات المجموعة )ج( فقدان الحصة من  ويرتبط تحقق هذه البيانات التطلعية بعدة عوامل، منها: )أ( تذبذب أسعار النفط الخام والغاز الطبيعي )ب( تغير الطلب وظروف األسواق ف

األسواق والظروف المالية واالقتصادية )ز( المخاطر السياسية. وبالتالي، فقد تختلف النتائج اختالفاً  القطاع )د( المخاطر البيئية والكوارث الطبيعية )هـ( تغير الظروف التشريعية والمالية والتنظيمية )و( تغير ظروف  

 تستنتج من البيانات التطلعية الواردة هنا. وكافة البيانات الواردة هنا تهدف إلى استعراض نظرات تطلعية في تاريخ هذا البيان الصحفي. كبيراً عن تلك الُمعلنة أو التي قد 

 

أية تكاليف أو خسائر أو آثار ضارة أخرى قد تنشأ عن استخدام أو عن  ال تتحمل شركة صناعات قطر ومديريها وموظفيها ومسؤوليها ومستشاريها والشركات المتعاقد معها ووكالئها أي مسؤولية بأي شكل من األشكال

شقيقة ُملزمة بأي حال من األحوال بتحديث أو نشر تعديالت أدخلت على أي  اعتماد أي جهة على أي بيان تطلعي و/أو مادة أخرى وردت هنا. وال تعتبر صناعات قطر وشركاتها التابعة ومشاريعها المشتركة وشركاتها ال

أو أي سبب آخر. كما ال تضمن صناعات قطر دقة البيانات التاريخية الواردة  تطلعي أو مادة أخرى وردت هنا ويُعرف أو ال يُعرف أنها قد تغيرت، أو أنها غير دقيقة نتيجة لورود معلومات جديدة أو أحداث مستقبلية،    بيان

 هنا.
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