
 (ق0م0ش) اإلسمنت لصناعة الوطنية قطر شركة

 

 ( 5) رقم اإلسمنت مصنع إنشاء عقد توقيع

 الفرنسية بي سي أف شركة مع

 
 

 اإلسمنت مصنع إنشاء عقد اإلسمنت، لصناعة الوطنية قطر شركة وقعت 

 سي أف فايفس شركة مع اليوم، في كلنكر طن آالف 5 تصميمية بطاقة( 5) رقم

 0للمشروع االستشاري -البلجيكية باسمبرا شركة بحضور الفرنسية، بي
 

 في بي سي أف شركة مع النوايا، خطاب توقيع بعد الخطوة هذه وتأتي 

 شركة مع بدءا   الموقع النوايا، خطاب مدة انتهت أن بعد وذلك 0م00/00/4002

 في للعقد، مقبولة صيغة إلى الوصول دون الدنماركية، سميث أل أف

 0م42/04/4002
 

 :التالية للمميزات نظرا   بي، سي أف شركة مع العقد توقيع تم وقد
 

 التحسينات وأيضا   المطروحة، المناقصة وشروط مواصفات العرض تضمن -

  0المطلوبة اإلضافية
 

 لاير مليون 050 حوالي يعادل ما إجمالي والبالغ للعرض، التنافسي السعر -

 0قطري
 

 المعتمدة للسوق االستراتيجية الدراسة مع متماشية للمصنع التصميمية الطاقة -
 يتعلق فيما الالحقة المستجدات جميع االعتبار في تأخذ كما الشركة، لدى

 0المحيطة والمنطقة البالد في اإلسمنت سوق بأوضاع
 

 ومنها للمشروع، مماثلة مصانع إنشاء في جيدة بخبرة بي سي أف شركة تتمتع -

 0المقاييس بكل ناجحة تجربة يعتبر والذي ،(2) رقم اإلسمنت مصنع
 

 سرعة يعزز مما( 4،0،2،5) األربعة الشركة لمصانع الُمصنع المصدر توحيد -

 0التشغيل كفاءة ودعم الصيانة
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االستتادة من تتقن التتانا التتةرقنا  ر تتأن تت نيتتأمان تنستت ن تت  ن  تت منا تتةأ ن -
 0(2)نا ليأيقن ةم ن نذنإنيةءن صن ناإلس نتنألم

 

يتتامنإنيتتةءنا  صتتن ناستتحيمن داتتة  ن حتت نرتتابن أاءتتا نا تت  ن  نيتتةءن ةءرنتتانن-
يترأ نن91 نرمن ةءرنتاناإلست نتنا رةنيتانختاانشهر 11اإلس نتناألر  نخاان

ن22رايغيانا  صن ن ة مة تانيت ن(نإناةجنا محنمأ)راما انا  أاءان  نيةءنا دأقن
 0يرأن قناةأيخن خرانا ل  نءيزنا انديذ

 

أئتتيمن سحتتمناإل اأمنن-ستتة من تتقن  تت نا نلي تت ن/نستتي رصتتأ نستتلة منا ن
ن ح أاستتتتاارليتتتت نا ل تتتت نإلنيتتتتةءنا  صتتتتن  نانديتتتتذا ننهناتتتتمرا لضتتتترنا  ناتتتت  ن  نتتتت

االستتاأاايسيانا  لا تت منإلناتتةجنراستتري ناإلستت نتنختتاانا ليتتأنستتنراتنا    حتتا ن
ن خ تتانا  ر تتانا ان ريتتانا يتتة حا نرالزيتتزا ن  أمتتزنا يتتأمانااللاصتتة   ن  رام تتا 

ن0انصنة يانأائ مني ن ر انل أميأم
ن
 ةلتتاناإلناةسيتتانا  نستترتنا دتتزن(5)ر ةما تتةانإنيتتةءن صتتن ناإلستت نتنألتتمنن

محنمأني نا يرم نر ةلتان ءتقنإ ت نءترا  ننألف طن 11حيأمانإ  نءرا  ن ا محيان
ن0 قناإلس نتني نا يرمنألف طن 19
ن
 اتريأناءايةستةتنا ستر نن رن  ان قنيمرقنإنيتةءنا  صتن  ن ستة  انء ي يتان

ا   أيتتانختتاانا داتتتأمنا  ة  تتا ن  تتتةنستترتنيتتت  من  تترمنخ تتتانا  ر تتانا ل أانيتتتان
ن0م2000م نريسرمني ناء ي نأؤيانل أنا ر نيان2022الساضةيان رن يةان

ن
إ ت ن  تتةمن نرنايتأتن ت قننأيتت ن تةناء ت ن تتقنإنستةزن ارليت نإنيتتةءنا  صتن ن

  يتأنا ت ا نا  دت ت نا ميت ا نن-رةن نا يمن قنء  نآان/نءضأمنصةء نا س رنا ييخ
نءأصة ن ح ناء يت  نري نا  ا  رأنا يأمانا ر ن ني نالزيزنا نرضانا ان ريان 

ن0ا حلةتنا  سة  يقني نا  منا يأمانراز  ةأ ة
ن

 ق،،ــــــــــــــــــــــــــــــــــالموف واهلل
ن
ن
ن
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