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مصنع الحياة إلدارة النفايات
AL HAYA WASTE TREATMENT FACTORY

تأسس مصنع الحياة إلدارة النفايات في عام 2011 ، ويمتلك منشأة مجهزة بآالت 
ذات مستوى عالمي تمكنها من استخالص الهيدروكربونات من النفايات الصلبة 
أو السائلة الزيتية. يقع مصنع الحياة في مدينة مسيعيد الصناعية الجديدة على 
مساحة 30٫000 متر مربع، وهو أول مصنع يستخدم هذه التقنيات الحديثة في 
قطر ومنطقة الخليج العربي. ولقد حصل المصنع على العديد من الجوائز 
العالمية لدوره المتميز في تدوير النفايات منها جائزة جلوبال جرين عام 2014 
 GPCA في برلين وجائزة )افضل المشاريع لتوفير الطاقة المستدامة( من قبل
ومول بنك قطر اإلسالمي المصنع من خالل بنك قطر للتنمية "برنامج الضمين" 
ولقد حصد جائزة أفضل مشروع صناعي من بنك قطر للتنمية. ويتم تصدير جميع 

منتجات مصنع الحياة إلى مختلف أرجاء العالم.

المنتجات
الشمع شبه المكرر 	
زيت األفران 	
زيت بايز 	

Al Haya Waste Treatment Factory was established in 2011 with 
state-of-the-art technology to recover hydrocarbons from solid, 
semi-solid and liquid oily waste. It is located within a 30,000 sqm 
area at Mesaieed Industrial City and was the first of its kind to use 
sustainable technology in the GCC. The project has received several 
international awards like the 2014 ‘Global Green Award’ at Berlin 
and the ‘Best Energy Saving and Sustainable Project Award’ from 
GPCA. It was funded by Qatar Islamic Bank through Qatar 
Development Bank’s Al Dhameen scheme and has received QDB’s 
‘Best Industrial Project’ Award. All Al Haya products are exported 
across the world.

PRODUCTS
• Semi-refined Wax
• Base Oil
• Furnace Oil, etc.
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