
09 دليل الشركات القطرية

رمز النظام المنسق: 76012000

المصنع الوطني للنحاس واأللمنيوم
NATIONAL FACTORY FOR COPPER & ALUMINIUM

نحن ننتج معادن األلمنيوم األساسية من السيارات الصب، والسحب، والعجالت، 
 ADC12 صفائح، سبائك األلومنيوم مثل ،UBC ،والمشعات، واألسالك والكابالت

LM6، أو أي سبيكة أخرى بناء على طلب العميل.
تتيـح لنـا مرافـق الصهـر المتعـددة الموجـودة داخـل المصنـع تحقيـق قـدرة صهـر 
كليـة تبلـغ 40.000 متـري نغمـات سـنويًا، مقسـمة عبـر فـرن مكـون مـن 3 غـرف 
)15000 طـن متـري( وفـرن دوار واحـد )25000 طـن متري( مع التركيز بشـكل خاص 
على نظافة المعادن والدقة التحليلية واالتساق التركيبي. لذلك، يمكن لعمالئنا 

االستمتاع بمنتجاتنا بجودة عالية وأقصى درجات الرضا.

المنتجات
سبائك األلمنيوم واإلنجوت 	
كتل ألومنيوم 6 بوصة 	
مكونات الصناعة الكهربائية ، الصناعة العامة والسيارات 	

We produce aluminum base metals from Automotive casting, 
Extrusions, Wheels, Radiators, Wire and Cables, UBC, Sheets, 
Aluminum Alloys like ADC12, LM6 or any other Alloy upon request 
by the client. Multiple smelting facilities housed within the factory 
allow us to achieve an overall smelting capacity of 40,000 metric 
tones per year, split across a 3-chamber furnace (15,000 MT) and a 
single rotary-tilting furnace (25,000 MT). We produce aluminum base 
metals from Automotive casting, Extrusions, Wheels, Radiators, Wire 
and Cables, UBC, Sheets, Aluminum Alloys like ADC12, LM6 or any 
other Alloy upon request by the client. Multiple smelting facilities 
housed within the factory allow us to achieve an overall smelting 
capacity of 40,000 metric tones per year, split across a 3-chamber 
furnace (15,000 MT) and a single rotary-tilting furnace (25,000 MT).

PRODUCTS
• Aluminum Bullions
• Aluminum Ingots

CONSTRUCTION MATERIALS  |  مـواد البنـاءمـواد البنـاء

Mohammad Aljaja
Sales & Marketing Officer

 : +974 55541973 

 : Shail Metals, Al Wakra Main Road, 
Wakra, Qatar

 : +974 44657804 
 : +974 44669193
 : mohammad.aljaja@suhailindustries.com
 : www.shailholding.com
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