
17 دليل الشركات القطرية

يقع مصنع بتروفوم للمنتجات البالستيكية في المنطقة الصناعية الجديدة وذلك 
منذ عام 1995 ونمتلك اليوم 5 مصانع هنا في قطر. والمنتجات البالستيكية التي 
نقوم بتصنيعها متعددة وتلبي متطلبات عمالئنا، ومنتجاتنا ال تقتصر على 
األكياس المطاطية، ولكن أيضا بكرات البالستيك وأكياس فقاعية وشرائط 
تحذيريه وأكياس تغليف مطاطيه وغيرها من المنتجات البالستيكية. الشركة 
تلبي حاليا إحتياجات العديد من الشركات العمالقة، سواًء على المستوى المحلي 
أو الدولي، وتتمثل مهمتنا في توفير منتجات ذات جودة عالية وبأسعار تنافسية.

المنتجات
صفائح من البولي إثيلين 	
شرائط تحذيريه 	
أكمام من البولي إثيلين 	
أكياس تغليف مطاطيه 	
أكياس بالستيكيه للسفره 	
أكياس للتسوق والمخلفات 	
أكياس منخفضة الكثافه 	
شبكات بالستيكيه خضراء 	
أكياس فقاعية بالستيكيه 	
	 PVC أنابيب

We are Petro Foam for Plastic Production located at Doha’s New 
Industrial Area specialized in plastic manufacturing since 1995 with five 
different facilities located in Qatar. We manufacture a wide range of 
products at our plants that include Shrink Films, Stretch Films, Bubble 
Films, Warning Tapes, and other plastic products. The company currently 
supplies many well established clients, locally and internationally, 
catering to specific requirements. Our mission is to be the supplier of 
choice delivering quality products at the most competitive of rates.

PRODUCTS
• Polyethylene Sheets
• Warning Tapes
• Polyethylene Sleeving
• Shrink & Stretch Films
• Table Sheets
• Shopping & Garbage Bags
• LD Clear Bags
• Warning Net & Green Mesh
• Bubble Films
• Pipes and Duct Pipes
• PVC Chamfers

رمز النظام المنسق: 39205900 | 3902900 | 39011000

بتروفوم للمنتجات البالستيكية
PETRO FOAM FOR PLASTIC PRODUCTION

Mohamed Adel Zakaria Soliman
General Manager

 :+974 55793137 

 : P.O. Box: 15686, Doha, Qatar
 : +974 44683382 
 : +974 44684313
 : admin@petrofoam.com
 : info@petrofoam.com
 : www.petrofoam.com
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