
 دعــــــــــــــوة للمشاركة في عطـــــاء 
إستبدال المصدات الجانبية  "  لــ  الشــركات الوطنية المتخصصة والكفؤة للمشاركة في عطاءدعوة   مبروك للعمليات النفطيةشركة    تعتزم

 .تقريبا   أمر عمل لمدة خمسة أشهربموجب  ،"قل الجرف البحري في حللخزان العائم "فروة" 
كل وثائق التأهيل التي    شركة مبروك للعمليات النفطية يجب أن يكون لدى المشارك الموارد الفنية والمالية المطلوبة وأن يقدم إلى  

 سيتم طلبها الحقا  خالل التقدم للعطاء.
 oil.com-zeinab.elgherwi@mabrukبالبريد اإللكتروني إلى:  رسمي بنيتها في المشاركة  إرسال تأكيد    الشركات المهتمةعلى  

 على المعلومات اآلتية:   االشتراكعلى أن يحتوي تأكيد 
 

 : عنوان العطاء
في   "فروة"  العائم  للخزان  الجانبية  المصدات  الجرف إستبدال  حقل 

 البحري 
 RFQ NO. SR-26785/2023 رقم العطاء: 

  : إسم المشارك )الشركة(
  رقم هاتف الشركة:
  رقم فاكس الشركة:

  عنوان الشركة: 
 عنوان البريد اإللكتروني 

 (إليه  عرض األسعارطلب  )الذي سيتم إرسال  
 

  إسم ممثل الشركة: 
  رقم هاتف ممثل الشركة:

على عنوان البريد اإللكتروني المقدم من قبلهم وذلك بإرسال   ي الوقت المناسبفأكدوا نيتهم في المشاركة  المشاركين الذين  سيتم دعوة  
 . كافة المعلومات التعاقدية والفنية المتعلقة بالعطاء

وآخر   09/03/2023يوم    حتىشركة مبروك للعمليات النفطية  على موقعي المؤسسة الوطنية للنفط وستبقى هذه الدعوة معلنة  

، وسيتحتم على كل الشركات الراغبة في  12/03/203من الراغبين هو يوم    ي العطاءتأكيد النية في المشاركة ف  ستالمالموعد  
 .هذا الموعدإنتهاء قبل  المشاركة تقديم المعلومات المطلوبة 

 

Invitation to Participate in Tender 

Mabrouk Oil Operations Company intends to invite specialized and efficient national companies to 

participate in a tender for "Provision of Farwah (FPSO) Side Fenders Replacement at Aljurf 

Field"; under a Service Order for a period of (5 months) approximately.  

The participant must have the required technical and financial resources and submit to Mabruk Oil 

Operations all qualification documents that will be requested later during the bid submission.  

Interested companies should send an official confirmation of their intention to participate by e-mail 

to: zeinab.elgherwi@mabruk-oil.com; The Intent to Participate confirmation shall contain the 

following information: 

RFQ Title Provision of Farwah (FPSO) Side Fenders Replacement at 

Aljurf Field 

RFQ No. RFQ NO. SR-26785/2023 

Participant's name (Company):  

Company phone number:  

Company fax number:  

Company Address:  

mailto:zeinab.elgherwi@mabruk-oil.com
mailto:zeinab.elgherwi@mabruk-oil.com


E-mail address : 

(to whom the Request for 

Quotation will be sent) 

 

Company representative name:  

Company representative phone 

number: 

 

 

Participants who have confirmed their intention to participate in a timely manner will be invited 

through their e-mail address provided. They will receive all the contractual and technical information 

related to the bid.  

This invitation will remain posted on the websites of the National Oil Corporation (NOC) and Mabruk 

Oil Operations Company until 09/03/2023, and the last date for receiving confirmation of the 

intention to participate in the bid from those wishing to bid is 12/03/2023. All companies wishing to 

participate will have to provide the required information before end of this date. 


