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WE MAKE STEEL MAT T E R

EDITOR’S MESSAGE
Dear Al Solb reader,
Issue No. 80 of Al Solb newsletter will give you a complete account of the achievements
of Qatar Steel. The Company recently signed a Memorandum of Understanding (MoU)
for the supply of iron ore from Mauritania. Another MoU was signed with Gulf Cement
Company to build a limestone plant in Umm Bab area. Qatar Steel also bought 25% of
the shares of Gulf Industrial Investment Company in Bahrain.
Internally, the expansion projects, including the new direct reduction plant, the expansion
of the rod mill project and the furnaces project, are nearing completion. These projects
are considered to be a qualitative addition to Qatar Steel, which is today recognised as
a large-scale industrial edifice that continues to support the construction boom in Qatar
and the region with the world’s highest quality steel.
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QATAR STEEL NEWS

Memorandum of Understanding
(MoU) between Qatar Steel and
Gulf Cement Company
A Memorandum of Understanding
(MoU) for a new joint venture (JV) was
signed between Gulf Cement Co. (GCC)
and Qatar Steel Co. (Qatar Steel). The
JV aims to establish a factory for the
production of quick lime in Umm Bab
area (GCC cement factory location).
According to the agreement both
parties will have an equal share in the
JV. A comprehensive techno-economic
feasibility study will be carried out in
order to ascertain whether to go ahead
with the execution of the project.

Qatar Steel Buys a 25% Stake in
Gulf Industrial Investment Company
The Board of Directors of
Qatar Steel Company QSC
(Qatar Steel) has approved
the acquisition of a 25%
stake in the Bahrain-based
Gulf Industrial Investment
Company (GIIC). GIIC
produces and supplies
direct reduction billets and
grade iron oxide pellets
to major direct reduction
iron (DRI) plants mostly
located within the GCC.
GIIC owns and operates
a pelletisation plant which
has a current production
capacity of 4.6 MTPA of
DRI pellets. It is in the process of expanding its plant’s production capacity to 11 MTPA within the next
few years. GIIC is one of Qatar Steel’s main suppliers of the oxide pellet raw material.
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Expansion Projects
Nearing Completion
• All civil works and machinery installations for the three
expansion projects are almost complete.
• Preliminary checks and tests are underway in preparation
for the commencement of operations.
• All works are being carried out according to the
scheduled priorities.
The following is a summary of the work progress of each
project:

DRI Project
Erection activities are almost complete and testing & no-load
trial run are in progress. Switchboards including transformers
at the Main Control Building have been energised and have
been made ready for cold trial. Raw materials (pellets) have
been received using the new material handling system and
stacking operation is in progress using the new stacker
reclaimer. Furnace cold pressure test has been completed
and subsequent preparations for reformer light-up and
furnace charging are in progress.

Completion of the remaining cold commissioning is being
expedited in order to start the hot commissioning.
Keeping in mind the present trend of site activities, it is
expected that the proposed plant will be commissioned by
mid April 2007 and subsequently the PG test will be completed
by mid May 2007 which is almost one month ahead of the
contractual schedule. All efforts are being made to achieve
the targeted objectives.



New Bar Mill (NBM) Project
Considerable progress has been achieved in equipment
erection in all the major areas including electrical. A 66/3.3 KV
24 MVA main transformer, all auxiliary transformers and four
converter transformers have been energised. Load testing of
all cranes have been completed. Remaining works pertaining
to utility piping, electrical and instrumentation/automation
are being expedited.

All erection activities have been completed and subsequent
testing & cold trial of individual equipment are being expedited.
All efforts are being made to achieve the commissioning of
the plant by mid April 2007.

Steelmelt Shop Expansion (SMS) Project
Performance of the LF3, which was
commissioned during the 3rd Quarter of
2006, is quite stable and very satisfactory.
Civil works of the entire project are almost
complete. All big lifts such as ladle turret
and electric arc furnaces including furnace
transformers have been erected and the
supporting connections for electrical &
utilities are in progress.
Auxiliary areas (WTP, SVC, FTP) are nearing
completion and are being made ready
for the no-load trial run. Efforts are on to
complete the remaining erection work and
start the cold trial run in all the areas as soon
as possible.
Keeping in mind the present trend of
progress, it is expected that the proposed
plant will be commissioned during the end
of May 2007.

DIRECT REDUCTION DEPARTMENT



DR Plant Performance
DR plant demonstrated excellent productivity
and performance in the first two months of 2007
(January & February). The highlights are:
• Achieved an average productivity of 2504 T/day
against the budgeted figure of 2425 T/day.
• Achieved two daily production records. The latest
was 2,632 tons.
• Achieved a monthly production record of 80,072
tons in January 2007 exceeding the previous
monthly production record of 79,566 tons posted
in December 2006.
The above achievements are due to our continuous efforts to
pursue higher productivity by optimizing equipment efficiency
and process control parameters.

We have set a budget figure of 770,420 tons
of DRI production for the year 2007 and are
scheduled to carry out DR-1 Revamping during
October-November 2007.
Major jobs/modifications scheduled during the
revamping are:
• Furnace thin wall & cooling zone modification
• Reformer tube & catalyst change
• Reformer roof & floor refractory replacement
• Top gas duct modification

BEST PLANT SAFETY
Direct Reduction Plant recorded thirty nine months of plant
operation without any Lost Time Accident (LTA).

START-UP & COMMISSIONING
OF DR-2 MODULE
The 1st phase of the cold commissioning activities of DR-2
Module, for arresting the leaks, has just been completed and
hot commissioning activities will commence soon.
As per the updated schedule, the first DRI from the DR-2
module is expected during the 3rd week of April 2007.
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Qatar Steel Sponsors the Book
‘Iron and Steel Industries and Trade
in the GCC Countries’
THE BOOK IS ISSUED BY GULF ORGANIZATION FOR INDUSTRIAL CONSULTING (GOIC).
BY SPONSORING THE BOOK QATAR STEEL PLEDGES ITS SUPPORT TO THE EFFORTS
OF GOIC TO COMPILE UP-TO-DATE INDUSTRIAL INFORMATION AND CONDUCT
NECESSARY RESEARCHES.
On 22 March 2007 GOIC hosted a reception to
launch the book. The function was attended by
Mr. Kifah Mustafa Al-Mulla, Director of Administration
of Qatar Steel. During his speech Mr. Al-Mulla said
that Qatar Steel is sponsoring the book because it
feels that as a pioneering iron and steel company
in the GCC region it is its duty to support Qatar’s
industrial objectives. By sponsoring the book Qatar
Steel pledges its support to the efforts of GOIC
to compile up-to-date industrial information and
conduct necessary researches.
He indicated that Qatar Steel is sponsoring the
book because it strongly believes in the role GOIC
is playing towards providing the most up-to-date
studies and advanced scientific techniques.
Qatar is presently witnessing colossal development
in all its economic sectors, especially the iron and
steel industry, due to the valuable support extended
by H.H. Sheikh Hamad Bin Khalifa Al-Thani, the Emir
of Qatar and H.H. Sheikh Tamim Bin Hamad Al Thani,
the Heir Apparent, at all levels with a view towards
enhancing the comprehensive development of the
country.
The industrial sector, on which the Qatari economy
largely depends and which enjoys the encouragement
and support of H.H. the Emir, is one of the key
sources of national income in Qatar.
We are very proud that Qatar Steel has a very good
reputation as a source of high quality products. The
quality of its products is rated in line with international
standards. In addition to this, it supports its products
with efficient delivery and after-sales services. Qatar
Steel has 25 years of experience in the field of iron
and steel production. The abundant natural gas

resources which are available in Qatar is the main
feed stock for producing granular iron without
harming the environment.
Qatar Steel is proud to support GOIC’s efforts to
extend valuable consultation services and studies,
which are prepared by an elite team of specialists
and researchers.
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Qatar Steel Participates in the
2007 Project Qatar Exhibition
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جانب من م�شاركة قطر �ستيـــل يف معــر�ض
م�شروع قطر 2007

8

املحتــويــــــات

العدد رقم 2007 - 80

�سابك وقطر �ستيل توقعان على مذكرة تفاهم
ب�ش�أن م�شروع احلديد اخلام يف موريتانيا
مذك ـ ــرة تفـ ـ ــاهم بني قط ـ ـ ــر �ستيل و�إ�سمنت اخلليج
�شركة قطــر �ستيل ت�شرتي  ٪25من �أ�سهم
�شركة اخلليج لال�ستثمار ال�صناعي
دائ ــرة امل�شاريـ ــع
�إجنازات م�صنع االختزال املبا�شر
قطـر �ستي ــل ترعى كتاب (�صناعة وجتارة احلديد وال�صلب
يف دول جمل�س التعـاون لدول اخلليج العربية)
جانب من م�شاركة قطر �ستيل يف معر�ض م�شروع قطر 2007
2007 • 80 ºbQ Oó©dG
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عـزيـزي قــارىء ال�صلـب
بني يديك العدد ( ) 80احلافل بالكثري من �إجنازات قطر �ستيل حيث مت التوقيع على مذكرة تفاهم ب�ش�أن تزويد
ال�شركة باحلديد اخلام من موريتانيا ومذكرة تفاهم مع �شركة �إ�سمنت اخلليج لبناء م�صنع للحجر اجلريي يف
منطقة �أم باب و�شراء قطر �ستيل  ٪25من �أ�سهم �شركة اخلليج لال�ستثمار ال�صناعي البحرينية.
وعلى ال�صعيد الداخلي لل�شركة تقرتب �أعمال م�شاريع التو�سعة من االنتهاء وهي م�شروع م�صنع االختزال املبا�شر
اجلديد والتو�سعة يف م�شروع الدرفلة وم�شروع الأفران والتي �سوف تعد �إ�ضافة جديدة اىل قطر �ستيل هذا ال�صرح
ال�صناعي الكبري والذي ميد الطفرة الإن�شائية التي ت�شهدها قطر واملنطقة ب�أعلى جودة عاملية من احلديد
القطري

ن�شرة ف�صلية ي�صدرها مكتب العالقات العـامــة� ،شركة قطر للحديد وال�صلب (قطر �ستيل)
دبي
قطر
�شركة قطر �ستيل
�شركة قطر �ستيل
�ص.ب  ، 18255جبل علي ،المنطقة الحرة  ،دبي،
�ص.ب  ، 50090م�سيعيد دولة قطر
الإمارات العربيةالمتحدة
هاتف , +974 4778478 :فاك�س+974 4771888 :
البريـد الإلكتــروني marketing@qatarsteel.com.qa :هاتف , +971 4 8053111 :فاك�س+971 4 8053222 :
البريـد الإلكتــرونيinfo@qatarsteel.ae :
الموقع على ال�شبكةwww.qatarsteel.com.qa :
الموقع على ال�شبكةwww.qatarsteel.ae :
5/15/07 9:29:49 AM
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توقيع مذكرة تفاهم بني �شركة قطر �ستيل
و�شركة �إ�سمنت اخلليج
مت توقيع مذكرة تفاهم بني �شركة �إ�سمنت
اخلليج و�شركة قطر للحديد وال�صلب ب�ش�أن
الدخول يف م�شروع م�شرتك لبناء م�صنع لإنتاج
اجلري احلي يف منطقة �أم بـاب (موقع م�صنع
�شركة �إ�سمنت اخلليج ) .
و�ستكون امل�شاركة بن�سبة (  )%50لكل من
ال�شركتني؛ و�سيتم وفق هذه املذكرة �إجراء
درا�سة جدوى اقت�صادية فنية يتم على �أ�سا�سها
تقييم جدوى امل�شروع  ،ومن ثم �إمكانية حتديد
اخلطوات الالزمة لتنفيذ امل�شروع .

�شركة قطــر �ستيـل ت�شرتي  ٪25من �أ�سهم �شركة اخلليــــــج
لال�ستثمار ال�صناعي

وافق جمل�س �إدارة �شركة قطر
�ستيل على �شراء  ٪25من �أ�سهم
�شركة اخلليج لال�ستثمار ال�صناعي
البحرينية التي تنتج وتوفر عروق
حديد االختزال املبا�شر وكريات
�أوك�سيد احلديد مل�صانع حديد
االختزال املبا�شر الكربى التي توجد
يف الغالب يف دول جمل�س التعاون
اخلليجي ،متلك �شركة اخلليج
لال�ستثمار ال�صناعي وتدير م�صنع ًا
النتاج حديد االختزال املبا�شر بطاقة
�إنتاجية ت�صل �إىل  4.6مليون طن يف
العام وهي ب�صدد رفع معدل �إنتاجيتها
�إىل  11مليون طن يف العام خالل
الأعوام القليلة القادمة  ،وهي واحدة
من �أهم موردي املواد اخلام وكريات
الأوك�سيد ل�شركة قطر �ستيل

5/15/07 9:29:59 AM
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م�شاريع التو�سعة قاربت على االنتهاء
• تعترب جميع �أعمال البناء والتي ت�شمل الأعمال املدنية وتركيب
املعدات مل�شروعات التو�سعة الثالثة يف حكم املنتهية.
• جاري �أعمال الفح�ص واالختبارات الأولية واملبدئية لبدء
الت�شغيل.
• �إن جميع الأعمال جتري على قدم و�ساق طبقاً لأولوياتها
وفيما يلي ملخ�صاً عن �سري العمل يف كل م�شروع:

م�شروع االختزال املبا�شر
مت االنتهاء بالفعل من �أعمال الرتكيب و ت�سري �أعمال االختبار و الت�شغيل بدون
ت�أخري ح�سب الربنامج وكذلك ت�شغيل لوحات التحكم مبا يف ذلك املحوالت
مببنى التحكم الرئي�سي الذي �أ�صبح جاهزا للتجربة ،ومت ا�ستالم املواد اخلام
(كرات ال�صلب) عن طريق خط مناولة املنتج اجلديد املعاجلة وجتري عملية
تخزينها با�ستخدام �آلة الت�شوين اجلديدة ،مت �إجراء اختبار ال�ضغط يف الفرن
قبل الت�شغيل و يجري العمل يف �إجراءات الإعداد الالحقة لت�شغيل جهاز الإ�صالح

5/15/07 9:30:01 AM

و�شحن الفرن و الإ�سراع يف �إكمال الت�شغيل البارد التجريبي حتى ُي�صار �إىل البدء
يف الت�شغيل ال�ساخن.
بالنظر على م�ستوى الن�شاط ال�سائد حاليا يف املوقع يتوقع �أن يتم البدء يف ت�شغيل
امل�صنع بحلول منت�صف �أبريل  2007على �أن يتبع ذلك ح�سب ما هو متوقع �إكمال
اختبار �سري العمل يف منت�صف مايو  2007قبل �شهر من املوعد املحدد يف العقد
و جميع اجلهود يف كل املواقع تتكاتف لتحقيق هذا الهدف.
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م�شروع الدرفلة اجلديد
مت حتقيق تقدم كبري يف تركيب املعدات يف جميع املناطق الرئي�سية مبا يف ذلك
قطاع الإلكرتونيات  ،و مت تن�شيط املحول الرئي�سي  6/3.3 KV 24 MVAوجميع
املحوالت الفرعية و حموالت التبديل الأربع ومت �إكمال اختبار جميع الرافعات،
ويجري حاليا الإ�سراع يف �إكمال تن�سيق عمل �أنابيب اخلدمات والأجهزة

الإلكرتونية و عمليات املكننة و يف �إكمال �إجراءات الرتكيب يف جميع املراحل
وعمل االختبار الالحق و الت�شغيل البارد لكل جهاز على حدة  ،و مت ا�ستنفار جميع
الطاقات يف جميع املواقع لت�شغيل الوحدة بحلول منت�صف �أبريل .2007

م�شروع �صهر احلديد
كان �أداء الفرن رقم  3الذي بد�أ ت�شغيله خالل الربع
الثالث من عام  2006م�ستقرا و مر�ضيا جدا ،وتعترب
الأعمال املدنية اخلا�صة بكل امل�شروع يف حكم املنتهية،
ومت تركيب جميع الرافعات الكبرية مثل برج املغرفة وفرن
القو�س الكهربائي مبا يف ذلك حموالت الفرن و ت�أخذ
�أعمال تو�صيل الكهرباء و اخلدمات الأولوية الق�صوى.
�شارف العمل يف املناطق الفرعية ( WTPو  SVCو )FTP
على االنتهاء ا�ستعدادا لإجراء االختبار الأويل ،يجري
العمل على قدم و �ساق لإكمال تن�سيق �أعمال الرتكيب
و البدء يف جتربة الت�شغيل البارد يف جميع الأق�سام يف
�أ�سرع وقت ممكن.
وبالنظر �إىل الوترية التي يجري بها العمل يتوقع
�أن يتم تد�شني امل�صنع خالل �شهر مايو  2007ويجري
العمل على �إجناز امل�شروع يف موعد �أقرب من ذلك بقدر
امل�ستطاع.

5/15/07 9:30:07 AM
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�إجنازات م�صنع االختزال املبا�شر
حقق م�صنع االختزال املبا�شر معدالت �إنتاجية عالية و �أداء ممتازا
خالل ال�شهرين الأولني (يناير و فرباير) من عام  ،2007وفيما يلي
ملخ�صا لهذه الإجنازات:
•

•

•

حتقيق متو�سط �إنتاجية بلغ  2.504طن ًا يف اليوم مقابل الطاقة
الت�صميمية التي تبلغ  2.435طن ًا يف اليوم.
حتقيق رقمني قيا�سيني يف الإنت ـ ــاجية اليومي ـ ــة بلغ �أعالهما
 2632طن ًا.
حتقيق رقم قيا�سي ملعدل الإنتاج ال�شهري بلغ  80.072طن ًا يف
يناير  2007متجاوزا املعدل ال�شهري ال�سابق الذي بلغ 79.566
طن ًا يف دي�سمرب .2006

يعود الف�ضل يف الإجنازات املذكورة �أعاله للمجهودات امل�ستمرة لتحقيق معدل
�إنتاجية �أعلى عن طريق زيادة كفاءة الأجهزة و عمليات التحكم.

قررت �إدارة امل�صنع العمل على رفع الإنتاجية �إىل  770.420طناً من
حديد االختزال املبا�شر خالل عام  2007وحددت �شهري �أكتوبر
و نوفمرب من نف�س العام موعدا للقيام بتجديد امل�صنع بتنفيذ
الأعمال الرئي�سية التالية:
•
•
•
•

تعديل جدار الفرن الرفيع و نظام التربيد
تغيري �أنبوب الإ�صالح و التحليل الكيميائي
تبديل �سقف الإ�صالح و �أر�ضية الفرن
تعديل �صمام الغاز العلوي

�إجراءات ال�سالمة

حقق م�صنع االختزال املبا�شر � 39شهرا من العمل دون حوادث من النوع
الذي يت�سبب يف �ضياع الزمن.

بدء ت�شغيل الوحدة الثانية من م�صنع االختزال املبا�شر:

لقد مت االنتهاء للتو من �أعمال ت�شغيل الوحدة  2من م�صنع االختزال املبا�شر
و الت�أكد من عدم وجود ت�س ُّرب  ،و �سوف تبد�أ �أعمال البدء يف الت�شغيل احلار
قريبا.

يتوقع ح�سب الربنامج �أن يتم �إنت ــاج �أول دفعتني من حديد االختزال املبا�شر من
الوحدة  1والوحدة  2خالل الأ�سبوع الثالث من �أبريل � 2007إن �شاء اهلل.
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�أخبـ ـ ـ ـ ـ ــار قط ـ ــر �ستـيـ ـ ــل



قطـــر �ستيـــل تـــرعى كتـــــاب (�صنــــاعة وجتــــارة
احلديــــد وال�صلـــب يف دول جمــــل�س التعــــــاون لدول
اخلليج العربية)
قامت قطر �ستيل برعاية كتاب (�صناعة وجتارة احلديد وال�صلب يف دول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية)
والذي �أ�صدرته منظمة اخلليج لال�ست�شارات ال�صناعية.
و�أقامت املنظمة بهذه املنا�سبة حفل تد�شني للكتاب يوم  22مار�س خربة تزيد على  25عام ًا يف جمال �إنتاج احلديد ويعترب ا�ستخدام
 2007وح�ضره ال�سيد /كفاح م�صطفى املال املدير الإداري لقطر �ستيل موارد الغاز املتوفرة يف قطر الأ�سا�س الأكرب لإنتاج احلديد الإ�سفنجي
و�ألقى كلمة قال فيها �إن رعايتنا للكتاب من منطلق �أننا �شركة رائدة دون �إحلاق �أي �ضرر بالبيئة.
يف �صناعة احلديد وال�صلب يف قطر واخلليج وبالتايل نقوم ب�إبراز
�إن �شركة قطر �ستيل لتعتز بدعم املجهودات التي تقدمها منظمة اخلليج
قطر كدولة �صناعية متقدمة وعن طريق الكتاب ندعم املنظمة بتوفري
لال�ست�شارات ال�صناعية من ا�ست�شارات ودرا�سات لنخبة من الدار�سني
املعلومات والأبحاث يف املجال ال�صناعي لها.
والباحثني يف جمال ال�صناعة اخلليجية والتي ت�ساهم بالتايل يف بناء
و�أ�شار اىل �أن قيام �شركة قطر �ستيل برعاية طباعة كتاب �صناعة العديد من ال�صروح ال�صناعية لدول اخلليج العربي.
وجتارة احلديد وال�صلب يف دول جمل�س التعاون اخلليجي ي�أتي �إميانا
منها بالدور الذي تقوم به املنظمة والذي يف�ضي اىل توفري �أحدث
الدرا�سات والأ�ساليب العلمية احلديثة ودعمها.
كما تعلمون �إن دولة قطر ت�شهد جمموعة من التطورات التنموية الهائلة
يف كافة القطاعات ال�سيما قطاع �صناعة احلديد وال�صلب ،يف ظل
الدعم الذي يوليه ح�ضرة �صاحب ال�سمو ال�شيخ حمد بن خليفة �آل ثاين
�أمري البالد املفدى وويل عهده االمني �سمو ال�شيخ متيم بن حمد �آل ثاين
على كافة الأ�صعدة من �أجل حتقيق م�سرية التنمية ال�شاملة بالبالد.
ويعترب قطاع ال�صناعة الذي تعتمد عليه دولة قطر والذي حاز على كل
الت�شجيع والدعم من �سموهما م�صدر ًا هاما للدخل القومي.
ومن دواعي فخرنا �إن �شركة قطر �ستيل قد اكت�سبت �سمعة مرموقة
ب�صفتها �شركة م�صنعة ملنتجات ذات جودة عالية ،حيث يتم حتديد
موا�صفات جودة منتجاتها طبق ًا للمقايي�س العاملية ،عالوة على ما
تقدمه من دعم ملنتجاتها وذلك من خالل اخلدمات الفعالة واملوثوقة
للت�سليم بالإ�ضافة �إىل خدمات ما بعد البيع ،ف�شركة قطر �ستيل متتلك
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