
15 دليل الشركات القطرية

الــرائــدة في قطر  مصنع بن أمــان للصناعات البالستيكية، ُيعد من المصانع 
المتخصص في إنتاج البكرات والصفائح واألكياس البالستيكية. وتم تأسيس 
المصنع في عام 5201 لتلبية الطلب المتزايد للمنتجات البالستيكية في االسواق 
القطرية والدول المجاورة، وهو مجهز تجهيزاً كاماًل ويقدم أحدث المنتجات، تغطي 
المنشأة مساحة 7000 متر مربع وبطاقة إنتاجي ة تبلغ 10000 طن سنويًا . ومن 
المشاريع التي ارتبط به ا استاد الثمامة، معسكر قوات األمن الداخلي، لوسيل 
بالزا، الخط األخضر، واحة الدوحة وتطوير منطقة مشيرب. ومن خالل مجموعة 
فريدة ومتنوعة من المنتجات والخدمات، والنهج االستباقي والمهني، ويهدف 

إلى أن يكون العبًا رئيسيًا في السوق اإلقليمية .

المنتجات
صفائح البولي اثيلين الخفيفة والمتوسطة والمتينة للبيوت المحمية،  	

عازل التربة
للتحكم في نمو األعشاب 	
Vapor Retarder لمشاريع البناء 	
أشرطة تحذير / خطر / تنبيهية 	
لفائف قابلة للتمدد واإلنكماش 	
أكياس التسوق / أكياس المخلفات 	
مفارش سفرة / أرائك 	
اختيارك من األلوان 	

Bin Aman Plastic Industries is one of Qatar’s leading manufacturers
of Plastic Rolls, Sheets and Bags. It was established in 2015 to fulfill 
the growing need of plastic products in the Qatar market and 
neighboring countries and is today fully equipped to deliver state-
of-the-art products manufactured at their 7,000 sqm factory with a 
production capacity of 10,000 tons a year. The projects they have 
been associated with include Al Thumama Stadium, ISF Camp, Lusail 
Plaza, Green Line, Doha Oasis and Mushaireb Development. With 
its unique and diverse range of products and services, and its 
proactive and professional approach, they aim to be a key player in 
the regional market.

PRODUCTS
• Light, Medium & Heavy-duty Polyethylene Sheets for
• Green House, Soil Insulator Weed Control
• Vapor Retarder for Construction projects
• Warning/Danger/Caution Tapes
• Stretch/Shrink Wrapping
• Shopping Bags / Garbage Bags
• Table Cloth/Sofa
• Choice of colours

رمز النظام المنسق: 39232110 | 39011000

مصنع بن أما ن للصناعات البالستيكية
BIN AMAN PLASTIC INDUSTRIES

Rami Al Qasrawi
CEO

 :+974 55807261 

 : P.O. Box: 16912, Doha, Qatar
 : +974 40177028 - 40398188 
 : +974 44377692
 : rami@binamanindustries.com
 : info@binamanindustries.com
 : www.binamanindustries.com

PLASTICS  |  البـالستيـــكالبـالستيـــك
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