
  خبر صحفي 

جي إف إي  " و "إيتوشو"تتعاون مع  "حديد اإلمارات أركان"
 لتطوير سلسلة توريد الحديد األخضر  " اليابانيتين ستيل

الـمدرـجة في (  "ـحدـيد اإلـمارات أرـكان"أعلـنت    -2022ســـــبتمبر    26أبوظبي، اإلـمارات العربـية المتـحدة،  
)، أكبر شـركة وطنية ُمدرجة عاملة في قطاع تصـنيع  EMSTEELسـوق أبوظبي لألوراق المالية بالرمز:  
(المدرجة في   كوربوريشن"  إيتوشوعن دخولها في شراكة مع شركة "  الحديد والصلب ومواد البناء والتشييد،

"جي إف إي "جي إف إي ســتيل كوربوريشــن"، التابعة لشــركة شــركة  ) و8001بورصــة طوكيو بالرمز:  
في الحديد إلنتاج    مجمعلدراســـة إمكانية إنشـــاء    )5411(المدرجة في بورصـــة طوكيو بالرمز:  هولدينجز"  

  . لحديد منخفض االنبعاثات الكربونيةالعالمية لتوريد المن سلسلة رئيسياً  جزءاً  المجمعهذا ليكون أبوظبي 

إنـشاء  الالزمة فيما يخص  جدوى  الإلجراء دراـسات مع الـشركتين اليابانيتين    "حديد اإلمارات أركان"وـستعمل  
ــ ــب للمفي موقع  حديد النتاج  متكاملة إلنع  امصــ ــروع في أبوظبيمناســ لبي الطلب المتزايد على  بحيث ي  شــ

يتم  الخطة األولية،  في إطار . والصـديقة للبيئة الصـلب منتجات   راء خام  ـس إلى ه  وتوريد  الحديد عالي الجودةـش
النصـــــف من  الـجدـيد حيز اإلنـتاج اعتـباراً    يعاصــــــنجمع ال. ومن المتوقع أن ـيدـخل المالـحدـيد نـتاج  إل  أبوظبي

هم شــركة "جي إف إي في  نللعمالء في آســيا، بمبشــكل رئيســي    منتجاته  توريد وســيتم    2025الثاني من عام  
 .اليابانية ستيل"

يتم إنتاج  و تضـمن  وت خام الحديد   الختزالتخدام الغاز الطبيعي  ـسبامعززة  في البداية من خالل عملية  الحديد ـس
ــاً  ــادر الطاقة المتجددة  الخطة أيض ــنيع  في عمليات   اعتماد مص ــتخدام  و،  بالمجمعالتص الهيدروجين   كذلك اس

 .مستقبال األخضر

: الرئيس التنفيذي لمجموعة حديد اإلمارات أركانالمهندس سـعيد غمران الرميثي،  وفي هذه المناسـبة، قال  
الصــلب في منطقة الشــرق قطاع تصــنيع  على مســتوى  الحد من االنبعاثات الكربونية  قيادة جهود  يســعدنا  "

’جي إف تعاوننا مع  يعتبر  و  ثاني أكـسيد الكربون،  للحد من انبعاثات بما يدعم الجهود العالمية المكثفة  األوـسط  
باســــتخدام    اختزال خام الحديد وفي حال تحولت عملية  .  األول من نوعه في المنطقة  ‘إيتوشــــو’وإي ســــتيل‘  

ــرعة من   ــخيرها بس ــتعمل حديد اإلمارات أركان على تس ــلب، س الهيدروجين إلى تقنية معتمدة في إنتاج الص
انبـعاـثات ـثاني  ٪ من 80، حوالي ـعالميفعلى المســـــتوى ال.  ـيةنبـعاـثات الكربوناالتقلـيل  تعزيز جهودـها لأـجل  

ــيد الكربون الناتجة عن   ــتخدام فحم الكوك في أفران  هي نتيجة  صــناعة الصــلب أكس أثناء عملية  الصــهر اس
تعتبر في الواقع أقل حديد اإلمارات أركان  ومع ذلك، فإن البصــــمة الكربونية لمجموعة    خام الحديد.  اختزال

 اســـتخدامها للغاز الطبيعي والتقنيات المتقدمة لالختزال المباشـــر للحديد.بكثير من نظيراتها العالمية بفضـــل  
تخدام الهيدروجين  إن  و ي ، كمالبيئةأكثر صـداقة  ليجعل منتجات الصـلب عالية الجودة التي نقدمها  ـساـس دعم  ـس

 . في أعمالهم"ستدامة لتحقيق االمتعاملينا جهود 

ه،   ال  من جهـت ا،  ـق اـت ة بشـــــرـك  رئيسجون إينوـم دنـي ادن والموارد المـع ات لقســـــم المـع إيتوشـــــو  ة  العملـي
ا بأن نكون جزًءا من   سـعداء"نحن  :  كوربوريشـن الذي   في هذا المشـروع الحيوياألسـاسـيين   الشـركاءأيضـً

اهمة في إل  يهدف لة توريد حديد ذات انبعاثات كربونية منخفضـة للحد من البصـمة الكربونية والمـس لـس اء ـس نـش
تتولى  .  الخـضراءـصناعات الحديد والـصلب   ة الحـصول على خام الحديد عالي الجودة من  يمـسؤولإيتوـشو  وـس



في حين  ،  طويلة  عقود أنشـــطة التجارة واالســـتثمار على مدى عبر  ها  ئبناقامت بالتي  ســـلســـلة التوريد  خالل  
ــاهم   ــتس ــركة   س ــر تها الناجحة في  تجرب  خالل   منحديد اإلمارات أركان  ش ــغيل مصــنع االختزال المباش تش

ــتخدامهو ــر في إنتاج  ه  تخزينو  التقاط الكربون واسـ ــتقوم  ،  الحديد األخضـ ــتيل  ومن جهتها سـ جي إف إي سـ
المنتج من خالل هذا المـشروع لـصناعة الـصلب وتعزيز الحد من انبعاثات ثاني   الحديد بإـستخدام    كوربوريـشن

  أكسيد الكربون."

 - انتهى-

ة ع  انن ي اإلمارات أر عة ح     :م
الرمز   ة  كة مساهمة عامة (مدرجة  سوق أبوظ لألوراق المال د اإلمارات أران  كة  EMSTEELتعد مجموعة حد )) وأ 

ات مصانع الدرفلة المتطورة   د المجموعة من تقن ستف ة المتحدة. و د  دولة اإلمارات الع ش د ومواد البناء وال يع الحد لتص
ة   المحل األسواق  د  و والمقاطع  ل سليح  ال د  وحد د  الحد أسالك  لفائف  ذلك  ما   الجودة  ة  عال ة  نهائ منتجات  ة  والدول

ها من مواد البناء   ب وغ لوك واألناب ل من األسمنت وال تج المجموعة  اإلضافة إ ذلك، ت ة.  از لة واأللواح اإلرت ة الثق شائ اإل
د الص  يع الحد ز قطاع تص ساهم  تع د  الدولة. ال  ش  لب ومواد البناء وال

 
ة المدرفلة ع الساخن   از د لأللواح االرت لة والضخمة، والمصّنع الوح ة الثق شائ وتعت المجموعة كذلك أ منتج للمقاطع اإل

ة للمهندس   ك ة األم حصل ع شهادة جودة األنظمة من الجمع ق األوسط، ورابع مصّنع  العالم  افا   ال كي اع ان الم
العالم تقوم   د الصلب   كة لصناعة الحد ضا أول  سليح. وتعد المجموعة أ د ال حد ة  النوو د المؤسسات  قدرتها ع تزو

ق األوسط يتم اعتمادها وفق معاي نظام يع  ال كة تص ون، وأول  د ال عاثاتها من ثا أوكس ة   (LEED) التقاط ان لألب
اء. ا   لخ

وع   ا المتقدمة "م ة للصناعة والتكنولوج ة الوطن ج ات ا  تحقيق مستهدفات االس اد ار" من    300وتلعب المجموعة دورا ر مل
ز ممارساتها المستدامة. وتنضوي   ، وتع ة، وخلق فرص عمل للمواطن اإلماراتي م منتجات رائدة للصناعات المحل خالل تقد

د اإلم ذلك تعد جزءا من  مجموعة حد ضة العامة ("صناعات")؛ و كة القا ان تحت مظلة ال ، إحدى  )ADQ" (القابضة "ارات أر
ة ضمن   س العاملة  قطاعات رئ ى  ات ال ال ضة ع مستوى المنطقة وال تمتلك محفظة واسعة من  ات القا ال أ 

ع.    اقتصاد إمارة أبوظ المتن
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