
للخليج  الطاقة االنتاجية رفعب ءالبديقرر مجموعة المستثمرين القطريين ش.م.ق  مجلس ادارة
 لالسمنت

أعلن جملس ادارة شركة جمموعة ادلستثمرين القطريني )شركة مسامهة قابضة( عن اختاذ الشركة عدة قرارات 
على تطوير م ، وقد تركزت أىم القرارات 2012يونيو  5االجتماع االخري للمجلس بتاريخ  خاللىامة 

ضمن حزمة من ادلشروعات اليت تقدمها الشركة خالل احلقبة الراىنة  ولعل م القطاع الصناعي للشركة ودع
دلصنع امسنت اخلليج أحد أىم األذرع الصناعية وأبرزىا مبشروع رفع الطاقة االنتاجية  ءىو البد ابرز القرارات

مليون  4.5ا يعادل مبألف طن/ يوميًا  14عشر ألف  اربعةما يقارب اىل ضة ضمن منظومة الشركة القاب
 تشييد.المبا يواكب الطفرة ادلتوقعة يف جماالت البناء و م ، 2014العام  خاللطن/ سنوياً 

 9000آالف تسعة طاقتو االنتاجية  لتصبحويأيت القرار بالتزامن مع االنتهاء من تطوير خط االنتاج 
 .طن/يومياً 

نتقل بالشركة اىل مرحلة االكتفاء ويف الوقت ذاتو انتهاء العمل مبشروع مصنع حتلية مياه البحر والذي ي
الذايت من ادلياه الصاحلة لالستخدام كما يوفر عنصر جديد من عناصر االنتاج بأقل التكاليف ادلمكنة مبا 

 يصب يف مصلحة الشركة ومجوع ادلسامهني .

وسيتم انتاج  Sulphate Resistance Cementمن نوع الكلنكر انتاج اء من االنتهكما صرحت الشركة عن 
 .اىل جانب ادلنتج احلايل من االمسنت البورتيالند ، باالضافة اىل االمسنت ادلخلوط  (SRC)االمسنت 

لشركة اخلليج  العضو ادلنتدب – عبداهلل ادلانعبن فيصل السيد/  عربوعلى اثر االجتماع ادلذكور فقد 
ان حتمل الفرتة القادمة مزيد من االجنازات اليت حتتفي هبا الشركة ويشار اليها بالبنان عن املو يف  لالمسنت

 من اجل دعم ثقة ادلسامهني وادلستثمرين على حد سواء .

اننا نعمل جاىدين يف جملس ادارة شركة جمموعة ادلستثمرين القطريني مبا اتيح لنا من امكانات لتحقيق  
انات البشرية وانتهاًء بادلؤسسات والكيانات االول ببناء وتطوير كل ما ىو قطري بدًء من االمك التزامنا

 الداعمة لالقتصاد الوطين .



بالدعم ادلقدم من جملس االدارة وخباصة سعادة السيد/ عبداهلل  ويف هناية حديثو اشاد السيد/ فيصل ادلانع ،
التنفيذية  اداراهتامو اجلميع من جهد للنهوض بالشركة وتدعيم بن ناصر ادلسند رئيس جملس االدارة ، دلا قد

 ن آخرىااكالبداع ادلهين ادلعروفة عادلياً ،  حتاكي احدث وافضل معايري التخصص وا اليت رباتاخلؤىالت و بادل
 يو العديد من الدراسات يف جمال االمسنت وادلثقلة خبربات كبرية يفدتعيني مديرًا لشركة اخلليج لالمسنت ل

 ذات اجملال واجملاالت ذات الصلة .


