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ر للهليوم وثاني أكبر منتج للهليوم في العالم قطر أكبر مصد 

  يدخل حيز اإلنتاج " 2هيليوم " مصنع راس غاز 
  

أول  عن بدء )راس غاز(أعلنت اليوم شركة راس غاز المحدودة : 2013 يول يو09 –الدوحة، قطر 

 الذي تم االنتهاء من إنشائه مؤخراً ليبدأ تسليم شحنات الهيليوم 2هيليوم السائل بمصنعها هيليوم إنتاج لل
   .السائل للعمالء الذين تم التعاقد معهم

  
، ومن 2005ج في عام  الذي بدأ باإلنتا1 ضعف حجم مصنع هيليوم 2يبلغ حجم مصنع هيليوم 
 عند تشغيله بشكل كامل، ومن خالل اإلنتاج i مليار قدم مكعب سنويا1.3ًالمنتظر أن ينتج حوالي 

 بالمائة من 25السنوي للمصنعين معاً والذي يبلغ ملياري قدم مكعب فسوف يفي المصنعان بحوالي 
  .بإدارة المصنعين وتشغيلهماتقوم راس غاز .  على الهيليوم المسال الحاليإجمالي الطلب العالمي

  
عن  سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة، وزير الطاقة والصناعة عبروتعليقاً على هذا اإلنجاز 

استراتيجية قطر بابتكار قيماً جديدة من على  دليال هوإن هذا اإلنجاز :" ه بهذا اإلنجاز حيث قالفخر
 ".مواردها الطبيعية واالستخدام األقصى ل المدروس بدقةخالل التطوير

 

، وهو أكبر مصنع للهيليوم في العالم، أصبحنا اليوم أكبر 2مع بدء اإلنتاج من مصنع الهيليوم "
  أضاف سعادة الدكتور السادة." ثاني أكبر المنتجين للهيليوم في العالمومصدري الهيليوم 

  
ب رئيس مجلس إدارة قطر ومن جهته قال السيد حمد راشد المهندي، الرئيس التنفيذي لراس غاز نائ

هو ثاني مشروع للهيليوم يتم ، 2010إن مصنع الهيليوم الذي بدأ العمل به في شهر مايو "للبترول 
 ماليين ساعة من العمل إلتمام هذا المشروع 5إنشاؤه في دولة قطر، ويسرنا أن نعلن أننا خالل 



                           

 

نجازاً رائعاً وشهادة واضحة على على خلو األعمال من أي حادث مهدر للوقت، وهو ما يعد إحافظنا 
 بيئة عمل آمنة والحفاظ على استمرارها في مشروع إنشائي معقد ضم آالف بإيجادالتزام راس غاز 

  ". العاملين والموظفين
  
إبرام اتفاقيات شراء مع كل من شركة إير ليكويد، ومؤسسة  2010خالل النصف الثاني من عام  تم

لمائة بينما  با50بعة لمجموعة ليند، وسوف تتسلم شركة إير ليكويد  التا ليند غازإيواتاني، وشركة
  . 2032 بالمائة من اإلنتاج السنوي حتى عام 20 بالمائة ومؤسسة إيواتاني 30 تتسلم شركة ليند غاز

  
، وشركة قطر )2قطر غاز  (2ويشترك في ملكية المصنع كل من شركة قطر للغاز المسال المحدودة 

، )4قطر غاز  (4، وشركة قطر للغاز المسال المحدودة )3قطر غاز  (3دودة للغاز المسال المح
  ).3(از الطبيعي المسال المحدودة وشركة راس لفان للغ

  
 مما يجعل  السنين غالباً في طبقات من الغاز الطبيعيياراتينحصر الهيليوم المتكون عبر مل

اشتمل تصميم وإنشاء مصنع تكرير . لالستخدام التجاري أمراً مكلفاًاستخراجه وتكريره وإتاحته 
 خطوط  منوتسييل الهيليوم على تقنيات معقدة ومتطورة الحتجاز واستخالص وتكرير الهليوم الخام

معالجة الغاز الطبيعي المسال الحالية، وهي الخطين السادس والسابع التابعين لراس غاز والخطوط 
  . سادس والسابع التابعين لقطر غازالرابع والخامس وال

  
، التصوير بأشعة الرنين المغناطيسيأجهزة يستخدم الهيليوم في عدد من الصناعات من بينها 

ضغط من خالل تطبيقات ال واألجهزة اإللكترونية الخاصة بأشباه الموصالت، وأعمال التجزئة والترفيه
  .تحميل وتصريف الغازو ال

  
هالك الهيليوم نمواً مستقبلياً نظراً للطلب من شركات تصنيع المنتجات ومن المنتظر أن يشهد است

الطلب العالمي على  شهد 2000منذ العام .  اليابانو  الصين وجمهورية كوريا وتايواناإللكترونية في
الجزء األكبر من هذا الطلب المتزايد من حقل الشمال سد  بالمائة ، ويمكن 20 بحوالي  زيادةالهيليوم

  .ت عديدةلسنوا
  

 : التعليق المصاحب للصور



                           

 

أصبحت قطر .  مليار قدم مكعب سنويا1.3ًحوالي " 2هيليوم " من المتوقع أن ينتج : 1رة صو
 .أكبر مصدر وثاني أكبر منتج للهيليوم في العالم

للعمالء المتعاقدة معهم " 2هيليوم " بدأت راس غاز إنتاج وتسليم الهيليوم من مصنع : 2رة صو
. ليكويد، ليند غاز وإيواتانيوهم إير  

وهي " 2هيليوم " تقوم راس غاز بإدارة وتشغيل وحدة التسييل والتنقية ضمن ـمصنع : 3رة صو
  . امتار 8 متراً وعرضها اكثر من 20األضخم من نوعها في العالم، ويبلغ طولها 

  

  
 النهاية
  
  

  عن راس غاز

طرية أسستها كل من قطر للبترول وشركة إكسون موبيل شركة مساهمة قهي ) راس غاز(شركة راس غاز المحدودة 
وتعمل راس غاز بوصفها الشركة المشغلة بالنيابة عن مالكي مشاريع الغاز الطبيعي ، 2001انك في عام  راس غاز

، ومن خالل مرافق العمليات بمدينة راس لفان )مالكوا المشاريع (3، وراس لفان 2المسال راس لفان، وراس لفان 
ة  بدولة قطر، تتمثل األنشطة الرئيسة لراس غاز في استخراج ومعالجة وتسييل وتخزين وتصدير الغاز الصناعي

الطبيعي المسال ومشتقاته من حقل الشمال بدولة قطر، وتقوم راس غاز، بالنيابة عن مالكي المشاريع، بالتصدير إلى 
  .  مليون طن سنويا37ًة حوالي دول في آسيا وأوروبا واألمريكتين ويبلغ إجمالي قدرتها اإلنتاجي

  
 غاز الخليج مصنعي  المنقول عبر خطوط األنابيب للسوق المحلي، تقوم راس غاز أيضاً بتشغيل الوقودوبالنسبة لغاز

لإلمداد بحوالي ملياري قدم مكعب يومياً، وتعمل راس غاز حالياً على زيادة القدرة اإلنتاجية  )2(و غاز الخليج ) 1(
 أن يمد السوق 2015مشروع برزان للغاز الذي من المنتظر عند دخوله حيز التشغيل الكامل في عام عن طريق إنشاء 
 مليار قدم مكعب من الغاز يومياً  للوفاء بالطلب المتزايد على الطاقة في محطات توليد الطاقة 1.4القطري بحوالي 

  . الكهربائية والصناعات البتروكيماوية
  

، 2005 وبدأ تشغيله في عام 2003بتشغيل مصنع راس لفان للهيليوم الذي أنشئ في عام كما تقوم راس غاز حالياً 
 مصنع الهيليوم الثاني مرحلة اإلنتاج في بدأويقوم هذا المصنع باستخراج وتنقية وتسييل الهيليوم من حقل الشمال، 

. دم مكعب سنوياً مليار ق1.96 ليصل بإجمالي القدرة اإلنتاجية من الهيليوم إلى 2013عام يونيو 
com.rasgas.www  
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