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منتجات األلومنيوم

١٦ رشكة تكنولوجيا قطر لأللومنيوم والصلب 
١7 رشكة االختصايص ألمعال احلديد واأللومنيوم 
١8 الرشكة القطرية لحسب االملنيوم 
١9 مصنع عبد النور لحسب األلومنيوم 

    ٢٠ فولدا قطر ذ.م.م. 
٢١ جرييس للّزجاج 

  ٢٢ رشكة بايونري ميتال ذ.م.م 

منتجات البناء

٢٦ الدوحة إكسرتاكو 
٢7 رشكة اخلليج يج آر يس للتجارة 
٢8 قطر ألجحار التبليط 
٢9 رشكة قطر لتغليف املعادن 
٣٠ بانيل تك 
٣١ شاطئ البحر للحديد 
٣٢ مجموعة املانع 
٣٣ رشكة قطر الوطنية أللواح األلومنيوم 
٣٤ اإلختيار األملاين لليو يب يف يس واألملنيوم والزجاج والبودر كوتينغ 
٣٥ معمــاري قـطــر 
٣٦ رشكة قطر يو يب يف يس للنوافذ واألبواب 
٣7 دون ملنتجات البناء 
٣8 رشكة مصانع األصباغ الوطنية 

                    ٣9 مصنع الدوحة لألصباغ والكمياويات 
 ٤٠ رشكة الصناعات الشبكية املعدنية احملدودة 

                  ٤١ مصنع قطر للجيبسم بورد 
٤٢ رشكة البداية للصناعات احلديدية 
٤٣ ايراكت ميدل ايست ذ.م.م 
٤٤ مصنع قطر للصناعات احلديدية 
٤٥ سيكو الرشق األوسط 

املنتجات الكهربائية

٤8 رشكة الفراج للتجارة والصناعة 
    ٤9 الدوحة للاكبالت 

٥٠ بن غالب للهندسة 
٥١ رشكة قطر الدولية للاكبالت 
٥٢ اهلدييف لصناعة مكونات الكوابل 
٥٣ الصناعات العامة للوحات املفاتيح واإلنارة 
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٥٤ رشكة اخلليج لملفاتيح الكهربائية 
٥٥ كيوتك للوحات مفاتيح الكهرباء 
٥٦ البدع سويتش جري 
٥7 سويتش جري انرتناشونال ذ.م.م 
٥8 المشس لتقنيات اإلضاءة املتقدمة 
89 هندسة الرباكت 

املنتجات املعدنية املصّنعة

٦٢ مصانع الدمع لتشكيل املعادن 
٦٣ رشكة لكيك قطر للتجارة 
٦٤ قطر التقنية لتشكيل املعادن 

     ٦٥ املصنع القطري األملاين للجاسكيت 
٦٦ سيجام لألمعال املعدنية 
٦7 قطر للنيون 
٦8 املصنع القطري هليالك املركبات 

املنتجات الغذائية 

                    7٢ رشكة مصانع قطر لألغذية ذ.م.م 
7٣ رشكة داندي احملدودة 
7٤ كولوسيوم الدوحة احملدودة 

                   7٥ الرشكة الوطنية لألغذية 
7٦ رشكة مطاحن الدقيق القطرية 
77 املتحــدة لمليـاه املعدنيــة 
78 رشكة الريان لتعبئة املياه املعدنية 

 79 مصنع اخلليج لملياه 
8٠ القطرية التونسية للصناعات الغذائية 
8١ رشكة توزيع املعلبات احملفوظة ذ.م.م 

                      8٢ مزارع أجريكو العضوية 
 8٣ الرشكة الوطنية للتصنيع والتسويق الغذايئ )حماصيل( 
8٤ مجمع السليطني الزرايع والصنايع )سايك( 
8٥ متور القصمي 
8٦ مزرعة عذبة للدواجن وطائر المسان 
87 مصنع مونه لملواد الغذائية 
88 خمزب الرىح 
89 جدة و جراين 
9٠ اخلليج لملنتجات الغذائية 
9١ مصنع الرحيق 
9٢ اوشن فيش 
9٣ الرشكة القطرية إلنتاج اللحوم 
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الغازات الصناعية

9٦ جالف كرايو 
97 مصانع الغازات الصناعية الوطنية 

املنتجات الصناعية 

   ١٠٠ نعمه لملشاريع والصناعات 
١٠١ مصنع كيل ويون للحلول احلرارية قطر ذ.م.م 
١٠٢ أن. أس. أس. أل املانع الرشق األوسط ذ.م.م. 
١٠٣ رشكة خالد للصناعات 
١٠٤ هسيل لملعادن 

املنتجات الطبية

 ١٠8 مصنع قطر احلياه 
١٠9 قطر فارما 
١١٠ الرشكة القطرية األملانية لملستلزمات الطبية 
١١١ هاجيني برودكتس فاكتوري 

املنتجات الورقية

١١٤ رشكة النور للصناعات التحويلية )الورق( 
١١٥ مصنع السويدي للورق 
١١٦ قطر للصناعات الورقية 
١١7 النخبة إلعادة تدوير الورق 

                        ١١8 مصنع قوس قزح 
١١9 الرشكة الوطنية للصناعات الورقية )نابيكو( 
١٢٠ مصنع اخلليج للصناديق الورقية 
١٢١ مصنع الدوحة احلديث للعبوات الكرتونية 
١٢٢ املتاكملة لملنتجات الورقية 

منتجات املواسري واألنابيب 

١٢٦ ساربالست قطر ذ.م.م. 
١٢7 الرشكة القطرية األملانية لألنابيب 
١٢8 مصنع الدوحة للخرسانة اجلاهزة 
١٢9 رشكة أميانتيت قطر لألنابيب 
١٣٠ الدوحة للبالستيك 
١٣١ رشكة األنابيب والصبات املتقدمة ذ.م.م 
١٣٢ املستقبل لصناعة األنابيب 
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١٣٣ هيبورث يب إم إي قطر 
١٣٤ يوين بالست 
١٣٥ مجموعة قطر للصناعات واإلضافات البالستيكية 
١٣٦ مصنع الوعب للبالستيك 
 ١٣7 الدوحة رجيونال للحلول البالستيكية 
١٣8 مصنع الساده لألنابيب البالستيكية 
١٣9 مصنع اخليارين للصناعات البالستيكية 

املنتجات البالستيكية

١٤٢ اخلليج لأللياف الزجاجية ذ.م.م. 
١٤٣ مصنع سوبر اكبن قطر 
١٤٤ اخلليج للبالستيك 
١٤٥ برتو بالستيك 
١٤٦ رشكة قطر لملنتجات البالستيكية 
١٤7 اجلتال الصناعية 
١٤8 مصنع العمودي للبالستيك 
١٤9 منتجات هبزاد للبالستيك 
١٥٠ مصنع العامصة للبالستيك 
١٥١ رشكة اخلليج للبالستيك 
١٥٢ مصنع الرشق للحاويات البالستيكية 
١٥٣ مصنع قطر املتاكمل لألكياس البالستيكية 
١٥٤ رشكة قطر بولمير الصناعية 
١٥٥ البيادر باك قطر 
١٥٦ الرشكة العامة لصناعة التغليف 
١٥7  )QSF( مصنع قطر لإلستريبور
١٥8 الوكرة لصناعة منتجات االلياف الزجاجية 
١٥9 اكسسوارات البناء احلديث 
١٦٠ رشكة فال روتو مولد 
١٦١ رشكة قطر روتو مولد 
١٦٢ مصنع اكم تاك العاملية للبالستك 
١٦٣ تيتان للفايرب جالس 
١٦٤ برتوفوم إلنتاج البالستيك 

منتجات الصابون واملنظفات

١٦8 الرشكة الوطنية لملنظفات 
١٦9 الرشكة القطرية لملنظفات 
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املنتجات اخلشبية

١7٢ رشكة قطر لملنتجات اخلشبّية ذ.م.م. 
١7٣ البتيل لألمعال اخلشبية ذ.م.م 
١7٤ اخلليج للخزائن االمريكية 
١7٥ رشكة أرتيسانت للنجارة 

منتجات متنوعة

١78 أرتياكن جالريي 
١79 دار النسيج 
١8٠ مصنع الدوحة لملفروشات 
١8١ رشكة قطر لصناعة االسفنج واملفروشات 
١8٢ بويل برودكتس 
١8٣ رشكة غالف كرافتس 
١8٤ مصنع الغد املرشق إلعادة تدوير اإلطارات 
١8٥ رشكة قطر لصناعات املطاط 
١8٦ كالرينت قطر ذ.م.م. 
١87 القايد الدولية لملظالت 
١88 املصنع القطري للخيام 
١89 الرشكة القطرية الكندية للصناعات الكهربائية والطاقة 
١9٠ رشكة احلياة إلدارة النفايات واملشاريع ذ.م.م 
١9١ توايله إلعادة التدوير 
١9٢ رشكة احلياة للبيئة واهلندسة ذ.م.م 
١9٣ دلة للصناعات التحويلية 
١9٤ مزنة لألزياء 
١9٥ مشغل املمشوم للخياطة 
١9٦ اس ايشريا لتجارة العطور 
١97 دلتا كوربوريشن 
١98 مصنع رصاص لتدوير البطاريات 
١99 زوارق حالول 



تنّوع اإلقتصاد القطري



دولة قطر
تطور اقتصادي وفرص ال مثيل هلا.

ويه  غربًا،  العريب  اخلليج  ساحل  عىل  قطر،  دولة  تقع 
إحدى دول شبه اجلزيرة العربية الغنية بالنفط.

االقتصادات  أكرث  من  واحد  إىل  قطر  اقتصاد  حتول 
احلكومية  االسرتاتيجيات  بفضل  املنطقة  يف  املزدهرة 
الرشيدة الدامعة للتجارة احلرة واالستمثارات األجنبية. 
االستمثار،  وهسولة  احلرة  الرضيبية  السياسة  ووفرت 
ملياًئ  سوقًا  النطاق،  واسعة  التمنية  براجم  عىل  عالوة 

بالفرص الرائعة. 

مع أعىل نصيب للفرد من الناجت احمليل اإلمجايل عىل 
املستوى العاملي، وثالث ربكا احتيايط من الغاز الطبييع 
يف العامل، وتسىع الرشاكت العاملية ألن تكون جزًءا من 
مستقبل قطر الواعد الذي يتضمن كأس العامل قطر 2022، 
عوائد ممتازة  املتنايم وحتقيق  باالزدهار  البالد  تنعم  و 

عىل االستمثار. 

من  بالعديد  قطر  يف  التجارية  األمعال  ممارسة  وتمتزي 
املنتجة  اخلام  املواد  احلصول عىل  مثل هسولة  الفوائد، 
حمليًا، وهسولة احلصول عىل اليد العاملة املاهرة وغري 
باإلضافة  منخفضة جدًا  الطاقة  تاكليف  أن  امللكفة، مكا 
إقتطاع  بعد  املال  ورأس  باألرباح  الترصف  حرية  إىل 

رضيبة الدخل.

القامة  وجاهزة  األمعال  برجال  ترحب  قطر  باختصار 
املشاريع املختلفة.

قطر - موطن الصناعات 
المتنوعة

عىل  اليت حتفز  الصناعات  من  العديد  موطن  قطر  ُتعد 
بعض  ُتشلك  حيث  األفضل.  حنو  وتطوره  العامل  تغيري 
واملواد  البالستيك  صناعة  مثل  الصناعية  القطاعات 
واأللياف  الغذائية  واملواد  والصلب  واأللومنيوم  الكمياوية 
ملختلف  الالزمة  اخلام  املواد  توريد  عن  فضاًل  الزجاجية 
املنتجات، اجلزء الرئييس من صادرات قطر الذي يعزز 

من المنو االقتصادي وتقدم البالد. 

غالبية الرشاكت يف هذه الصناعات حائزة عىل هشادة 
هيائت  من  عاملية  جوائز  عىل  عالوة  للمتزي   9011 أيزو 
دولية أخرى مرموقة، مما ميثل مصدرًا لشعور املسهتلك 
الهنايئ بالثقة يف اجلودة املتفوقة ملنتجات تلك الرشاكت 
احلفاظ عىل  الرشاكت يف  هذه  تسامه  وخدماهتا. مكا 
التقنيات  أحدث  استخدام  من خالل  نظيفة خرضاء  بيئة 

ملعاجلة وحتلل النفايات. 

وإنطالقا من قاعدة العمالء احلاليني يف قطرتتطلع هذه 
الرشاكت للتوسع يف أمعاهلا عامليا. 



نبذة عن بنك قطر للتنمية

أنشئ بنك قطر للتمنية سنة 1997، جتسيدًا لرؤية حرضة 
صاحب المسو الشيخ محد بن خليفة آل ثاين، أمري البالد 
املفدى، القامئة عىل تنويع موارد الدخل مضن اإلقتصاد 

القطري عرب تعزيز املشاريع يف القطاع اخلاص. 

ويعد بنك قطر للتمنية كيان تمنوي، متلكه احلكومة بنسبة 
100% ، أنشئ لإلستمثار يف الصناعات احمللية وتطويرها 

من خالل دمعه لرشاكت القطاع اخلاص يف دولة قطر، 
قطر  رؤية  مع  يتوافق  مبا  إسرتاتيجيته  البنك  بلور  وقد 
والمنو  التطور  وتهسيل  تعزيز  عىل  معاًل   2030 الوطنية 
اإلقتصادية  املجاالت  القطاع اخلاص يف  أنشطة  مضن 
الرئيسية اليت ستدّر عىل املدى الطويل منافع إقتصادية 
وإجمتاعية شىت عىل املواطنني واملقميني يف دولة قطر. 

السنوات  بارزة يف  للتمنية جناحات  قطر  بنك  حّقق  لقد 
مضن  المنو  تسيري  يف  أساس  جحر  فشلّك  األخرية، 
احللول  توفري  خالل  مفن  اإلقتصاد.  قطاعات  خمتلف 
املضافة  القمية  ذات  واخلدمات  لملشاريع  المتويلية 
لرشاكت القطاع اخلاص؛ باإلضافة إىل تمنية الصادرات 

جديدة؛  أسواق  إىل  القطرية  الرشاكت  دخول  ودمع 
اإلقتصادية  التمنية  حتفزي  يف  ناشطًا  دورًا  البنك  أدى 

واإلجمتاعية يف الدولة. 

واليوم، يواصل بنك قطر للتمنية دوره الناشط يف تطوير 
العديد من املشاريع الرئيسية يف قطر، ويف الوقت نفسه 
والتوجيه  واإلستشاري  املايل  الدمع  تقدمي  عىل  يرّكز 
من  لتمتكن  سواء  حد  عىل  الناشئة  و  القامئة  للرشاكت 
لتكوين  نطاقها،  وتوسيع  وتمنيهتا  أنشطهتا  إطالق 

إقتصاد قطري متنّوع ومستدام. 

للتواصل معنا:
 هاتف: ٠٠٠٠ ٤٤٣٠ 97٤+
فاكس: ٠٤٣٣ ٤٤٣٥ 97٤+

شارع محد الكبري، ص.ب 22789 الدوحة، قطر
www.qdb.qa



وإحدى  الصادرات  لتمنية  قطر  واكلة  يه  “تصدير” 
وتعمل   2011 عام  تأسست يف  للتمنية،  قطر  بنك  إدارات 
عىل تطوير ودمع وتروجي الصادرات القطرية غري النفطية 
بالتصدير،  اخلاصة  المتويلية  واحللول  اخلدمات  وتوفري 
مكا تعمل عىل تفعيل مجيع أشاكل التعاون والرشااكت 
العاملية  واجلهات  املصدرة  القطرية  الرشاكت  بني 
املستوردة وقطاع رجال األمعال لتجشيع وحتسني آفاق 

المنو والتطّور.

تقدم “تصدير” متويل للصادرات وتغطية تأمينية لألنشطة 
للرشاكت  املتخصصة  اإلستشارات  توفر  مكا  التجارية، 
كفاءهتا  لرفع  الرشاكت  مجليع  الالزم  والدمع  املصدرة 
العاملية واألسواق  التصديرية وتهسيل الوصول لألسواق 
اليت  والرتوجيية  التسويقية  اخلدمات  خالل  من  الناشئة 
تتضمن؛ حتديد املنتجات ذات القدرة التصديرية، وتوفري 

خارطة  عرب  العاملية  األسواق  عن  التجارية  املعلومات 
التجارة وخارطة دخول السوق ونظام األفضليات املمّع 
ومعل دراسات الدخول لألسواق املسهتدفة، باإلضافة إىل 
التجارية  املعارض  يف  القطرية  الرشاكت  مشاركة  دمع 

العاملية.

 مجيع املصّدرين القطريني مؤهلني للحصول عىل خدمات 
أو  التصدير  عقود  جحم  عن  النظر  برصف  “تصدير”، 

القطاعات اليت ميثلوهنا أو جحم عوائدها.

لملزيد من املعلومات أو اإلسفسارات 

تستطيع اإلتصال بنا عىل:
هاتف: ٠٢9٦ ٤٤٣٠ 97٤+
فاكس: ٠٠٥٣ ٤٤٣٠ 97٤+

tasdeer@qdb.qa :الربيد اإللكرتوين
www.qdb.qa
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نبذة عن الشركة

لإلتصال واإلستفسار:

رمز النظام املنسق

مسؤول االتصال:
السيد: جاكوب كويش

 املنصب: املدير العام 
السيد: رولني جاكوب كويش
املنصب: نائب املدير العام

ص.ب: 8١8١، الدوحة، قطر
 هاتف: ٠٤ / ٤٤١١٤٣٠٢ 97٤+

 فاكس: ٤٤١١٤٣٠١ 97٤+
qatupvc@qatar.net.qa :الربيد اإللكرتوين

www.qatarupvc.com.qa :املوقع اإللكرتوين

تفاصيل المنتجات
• تصنيع األملونيوم و احلديد

• نوافذ وأبواب
• اجلداران الستارية

• املناور
• التكسيات
• الزتجيج

70042000
76042100
70049000

76101000/10/
90/76109010/20/
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رشكة تكنولوجيا قطر لألملونيوم والصلب، رشكة ذات مسوئلية 
حمدودة، يه رشكة تابعة ملجموعة جامس بن أمحد بن خليفة 
آل ثاين ورشاكؤه "مجموعة جامس ورشاكؤه" تأسست يف 
قطر عام ٢٠٠٤. واآلن يه رشكة رائدة يف حلول واجهات 
األلومنيوم يف قطر وقد قامت بالعديد من املشاريع املرموقة 

لكاًل من معالء القطاع احلكويم واخلاص يف قطر.

تصنيع  وسائل  ولدهيا  األيزو  حاصلة عىل هشادة  فالرشكة 
متطورة يف املنطقة الصناعية اجلديدة مزودة بأحدث التقنيات 
وتستخدم قوى عاملة عىل مستوى عال من املهارة. ومن خالل 
فهي  السابقة،  السنوات  خالل  علهيا  حصلت  اليت  اخلربة 
التأكيد  مع  اكن جحمها  أيًا  مشاريع  أية  تنفيذ  عىل  قادرة 
بعد  ما  ودمع  اخلدمات  ومصداقية  املُستدامة،  اجلودة  عىل 

املبيعات.

شركة تكنولوجيا قطر
لأللومنيوم والصلب

رشكة تكنولوجيا قطر

لأللومنيوم والصلب
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نبذة عن الشركة

رمز النظام املنسق

لإلتصال واإلستفسار:

تفاصيل المنتجات
• أبواب ونوافذ األلومنيوم بنوعهيا 

العازلة وغري العازلة للحرارة
• ستائر األلومنيوم )بنوعهيا العازلة وغري 

العازلة للحرارة، مجيع انواع ألواح 
األلومنيوم، واأللواح الزجاجية واألبواب 

األتوماتيكية(
• خزائن املطاخب، والفواصل اجلدارية 
واألثاث املكتيب بإضافة إىل أمعال 

الصلب اخلفيفة

70042000
76042100

76101010/90
76109010/20/

30/405060/70/
80/90 الجسل التجاري: ٢٦٦9٤   رمق نظام ترقمي البيانات العاملي: ٥٣٤79٠7٢٥
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تأسست رشكة االختصايص ألمعال احلديد واأللومنيوم يف 
األلومنيوم  تصنيع  متخصصة يف  ١98٣، ويه رشكة  عام 

ومعاجلة الزجاج.

متتلك الرشكة ٥ منشآت حديثة يف املنطقة الصناعية وتبلغ 
تعمل  بآالت  ومزودة  مربع،  مرت   ١7٫٠٠٠ اللكية  مساحهتا 

حباسوب التحمك التعددي وتنتج منتجات عالية اجلودة.

واأليزو   ٢٠٠8  :9٠٠١ األيزو  عىل  حاصلة  ساسكو  رشكة 
جلودة  واألوروبية  األمريكية  املعايري  مع   ١٤٠٠١:٢٠٠٤
املنتجات. وحصلت الرشكة عىل هشادات تقدير من "أشغال"، 
وتتعاون عىل املستوى الفين مع العديد من امجلعيات الدولية: 
وألوبوند  )أملانيا(  وغومتان  )فرنسا(  وإنستالوكس  تيكنياكل 

)الواليات املتحدة األمريكية(.

شركة االختصاصي
ألعمال الحديد واأللومنيوم

مسؤول االتصال:
السيد: تشارلز كوتو

املنصب:
املدير العام

ص.ب: ١77٥٠، الدوحة، قطر
 هاتف: ٤٠١9٠9٠٠ 97٤+
فاكس: ٤٤١١8١8٢ 97٤+

charles@sasconet.com :الربيد اإللكرتوين
www.sasconet.com :املوقع اإللكرتوين
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نبذة عن الشركة

لإلتصال واإلستفسار:

رمز النظام املنسق

ص .ب: ٢٠١٦98، الدوحة، قطر
هاتف: ٥٠٢، ٥٤١، ٥٤٢، ٤٤٣٣٣٥٥٥ 97٤+

فاكس: ٤٤٣٣٣٥٠٠ 97٤+
 info@qalex.com.qa; sales@qalex.com.qa :الربيد اإللكرتوين

www.qalex.com.qa :املوقع اإللكرتوين
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رشكـات  إحـدى  األملنيـوم  لحسب  قطر  رشكـة  تعتبـر 
التحويليـة( وبرشاكة  للصناعـــات  القطرية  )الرشكة   QIMC
يف  األخرى  الرائدة  والرشكـات  األمعال  من  مجموعـة  مع 
الوتــك،  العاملية لإلستمثــار احملدودة،  قطر، رشكـة السالم 
الرشكـة القطرية لإلستمثــارات العقارية، رشكة شعاع اخلليج 
لإلستمثار،  معان  قطر  رشكة  والزجاج،  األملنيوم  لصناعات 

الرشكة القطرية البلجيكية لألملنيوم.

تقع الرشكة القطرية لحسب األملنيوم يف املنطقة الوردية يف 
املنطقة الصناعية اجلديدة يف الدوحة عىل مساحة أرض تبلغ 
٢8٠٠٠ مرت مربع، ومساحة البناء تبلغ ١٣٠٠٠ مرت مربع، 
مباليني  تقدر  بإستمثارات  ومصانع  رشاكت  بعدة  حماطة 
والتكنولوجيا  واالاَلت  املعدات  بأحدث  وجمهزة  الدوالرات 

احلديثة.

الشركة القطرية 
لسحب االلمنيوم

حاصلة عىل هشادة األيزو 9٠٠١:٢٠٠8

تفاصيل المنتجات
• مقاطع األملنيوم غري امللونة )بدون طالء( 

واملدهونة حراريًا
• أنمظة قطاعات األملنيوم: نظام 

الحسابات، نظام الفصاالت، أنمظة 
الواجهات الزجاجية، أنمظة الهتوية، 
األنمظة املستخدمة باإلضاءة، ألواح 

اإلعالنات، أنمظة األباجورات، قطاعات 
املطاخب

• االسواق التصديرية ملختلف منتجات 
املقاطع: املغرب، اجلزائر، تونس، معان، 

اإلمارات، السعودية، الكويت، األردن، 
فلسطني، العراق، بلجياك 
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رمز النظام املنسق

لإلتصال واإلستفسار:

تفاصيل المنتجات
األطر العادية، األبواب/ النوافذ املزنلقة، 

األبواب/ النوافذ املجهزة مبفصالت، 
الستائر اجلدرانية، أمعدة الدرابزين، 
خزائن املطبخ، اخلزائن ذات الرفوف، 

احلاويات، الكوات، وغريها من املنتجات 
املصنوعة من األملنيوم.

76040000
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ملكية  ذات  مصنع  هو  األملنيوم  لحسب  النور  عبد  مصنع 
خاصة لصناعة منتجات األملنيوم العالية اجلودة، وقد تأسس 
عام 2011 مبجهود من السيد جامس عبد النور سيف الدين. 
تبلغ قدرة املصنع اإلنتاجية حاليًا 450 طنًا مرتيًا يف الهشر، 
ويقوم بزتويد منتجات األملنيوم العالية اجلودة وتسلميها عىل 
والصانعني  والتجار  اهلندسة  متعاقدي  من  عدد  إىل  الوقت 
اخلليجي.  التعاون  ودول جملس  قطر  دولة  أحناء  اكفة  يف 
ومع اسمترار المنو والتطور يف قطر، ازداد طلب املشاريع 
اهلندسية عىل منتجات األملنيوم العالية اجلودة بشلك هائل 
يف السنوات القليلة املاضية، مما دفع باملصنع إىل التخطيط 
يف  احلالية  اإلنتاجية  قدرته  مضاعفة  هبدف  توّسع  لعملية 
السنوات املقبلة، وذلك ملنتجات األلومنيوم املحسوب واألملنيوم 

املطيل باملحسوق عىل حّد سواء.

فتح  وقد  املستقبل،  بناء  يف  حموريًا  دورًا  املصنع  يلعب 
املعنية  لألطراف  وقّدم  األملنيوم عىل مرصاعهيا  عامل  أبواب 
تشكيلة واسعة من منتجات األملنيوم، إضافة إىل القدرة عىل 
صناعة منتجات معدة خصيصًا لتالمئ احلاجات احملددة للّك 
مبنشآت  جمّهز  املصنع  أّن  إىل  اإلشارة  وجتدر  مستخدم. 
العالية،  املهارات  يديرها معال من أحصاب  الصنع  أوروبية 
قطاع  رّواد  من  يصبح  بأن  هدفه  بتحقيق  له  سيحمس  مما 

حسب األملنيوم.

مصنع عبد النور
لسحب األلومنيوم

مسؤول االتصال:
السيد: جامس عبد النور سيف الدين

املنصب:
املدير العام

ص.ب: ٣٥٥١، الدوحة، قطر
هاتف: ٤٤٤١٠١٤١ 97٤+

info@alunoorqa.com :الربيد اإللكرتوين
noorco.steel@yahoo.com

www.alunoorqa :املوقع اإللكرتوين
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لإلتصال واإلستفسار:

رمز النظام املنسق

تفاصيل المنتجات
• اجلدران املستخدمة يف احملالت 

التجارية ذات الطبقات املتعددة والعازلة 
واملغطاة باأللومينيوم القاوم للصدأ 

باإلضافة إىل كسوة املباين
• أبواب دوارة مقمسة، ونوافذ وأبواب 

عالية اجلودة
• أسقف زجاجية وفتحات مشسية 

أتوماتيكية قابلة للتعديل، ودرابزين من 
األملنيوم والصلب املقاوم للصدأ

• املناور والقباب، واألبواب املضادة 
للحريق، واألبواب والنوافذ املضادة 

للرصاص

76101010/90
76109010/20/
30/40/50/60/

70/90
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مقاوالت  رشكة  ويه   ،2007 عام  يف  قطر  فولدا  أنشئت 
ألومنيوم تنفذ أنواع خمتلفة من املشاريع مع أنمظة األملنيوم 
Hueck Hartmann, Schu�  ذات الهشرة العاملية مثل نظم
 co, lnstallux Technal, RC Sapa and Panoramah
متتلك فولدا قطر منشأة يف املنطقة الصناعية عىل مساحة 
نرش  آلة  وتمشل-  املعدات  بأحدث  وجمهزة  مربع  مرت   3000

اآلالت  من  وغريها  الصلب،  قص  آلة  الرأس،  مزدوجة 
واملعدات املتخصصة يف تصنيع األسقف الزجاجية والنوافذ 

واألبواب وكسوة املباين.

فولدا قطر ذ.م.م.

مسؤول االتصال:
السيد: غسان كرم

املنصب:
املدير العام

ص.ب: ٣١٠٢8، الدوحة، قطر
هاتف: ٤٤٦٠٢١١٠ 97٤+
فاكس: ٤٤٦97٣79 97٤+

info@foldaqatar.com :الربيد اإللكرتوين
www.foldaqatar.com :املوقع اإللكرتوين
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نبذة عن الشركة

رمز النظام املنسق

لإلتصال واإلستفسار: ص.ب: ٣١٠٢8، الدوحة، قطر
هاتف: ٤٤٦٠٢١١٠ 97٤+
فاكس: ٤٤٦97٣79 97٤+

info@foldaqatar.com :الربيد اإللكرتوين
www.foldaqatar.com :املوقع اإللكرتوين

تفاصيل المنتجات
• األبواب الزجاجية من دون إطار 

وأنمظة التسييج الزجايج
• التجهزيات الداخلية لملاكتب

• الوحدات الزجاجّية العازلة املختومة 
بالسليكون )النوافذ املزدوجة( والنوافذ 

املفردة
• التطبيع والتغليف والرضب عىل الرمل 

والقطع.
• الشطب والصقل

• الزجاج العايل األداء والزجاج الطايف 
والزجاج العاكس

• زجاج املرآة

• مقابض األبواب املقاومة للصدأ 
واألكسسوارات الزجاجّية

70080000
70071900
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أسست الرشكة عام ١99٥ اكلرشكة القابضة ألنشطة البناء 
تعّد مجموعة  وأوالده.  آل سعد  بن سعد  غامن  يف مجموعة 
جرييس عنرصًا أساسيًا يف قطاع البناء، إذ تقّدم تكنولوجيا 
العمالء  وخدمة  مبوثوقّيهتا  املجموعة  وتفتخر  للبناء.  متقّدمة 

املمتازة واخلربة الفنية. 

متّثل مجموعة جرييس عالمات جتارّية رائدة لملواد واخلدمات 
العالية اجلودة اليت تليّب حاجات قطاع البناء.معلت املجموعة 
عىل عدد من مشاريع التطوير الكربى، مكؤسسة قطر وقرية 
األلعاب اآلسيوّية ومتحف الفّن اإلساليم وقطر للبرتول وقطر 

لألملنيوم واسبيتار وبروة وجامعة قطر وغريها. 

جرييس،  مجموعة  يف  عضو  يه  للزجاج  جرييس  رشكة 
تقوم  للزجاج.  امخليس  بامس رشكة  مسبقًا  معروفة  واكنت 
املعايري  حبسب  املعاجل  الزجاج  منتجات  بتصنيع  الرشكة 
باإلضافة إىل  الدولية، وتعمتد يف ذلك عىل اآلالت احلديثة 
مكا  الزجاج.  ملعاجلة  املبتكرة  األوروبية  واملعايري  األساليب 
حترص الرشكة عىل حتديث منشآهتا باسمترار عرب التخطيط 

الفاعل وتعزيز األنمظة املستخدمة.

جيرسي للزّجاج

مسؤول االتصال:
السيد: براشانث راڤيكومار

املنصب:
مستشار مبيعات

ص.ب: ٤٠٤٣٦، الدوحة، قطر
هاتف: ٤٠٢١9٥٥٥ 97٤+

sales@jgqatar.com :الربيد اإللكرتوين
www.jgqatar.com :املوقع اإللكرتوين
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رمز النظام املنسقش

تفاصيل المنتجات
املولدات وأنمظة توريد الطاقة املسمتّرة 

والبطاريات وأنمظة الطاقة املبارشة 
وأجهزة تثبيت الطاقة الفلطّية وحمّوالت 

التوزيع والطاقة املتجددة )الطاقة 
المشسية واهلوائّية(، باإلضافة إىل 

خدمات التأريض وامحلاية من الصواعق.

73269060
73089060
73121090
73029000
76169970
73030000

73121010
76069200

الجسل التجاري: ٤٣7٠8   رمق نظام ترقمي البيانات العاملي: ٥٥77٠9٣8٥

مصنع حوامل الاكبالت األول يف الدوحة، قطر.

تعترب رشكة بايونري ميتال ذ.م.م رشكة ائتالف بني مجموعة 
رشاكت املانع بقطر )www.almanagroup.com( ومجموعة 
الرائد  املصنع   ،)www.kiracgroup.com( برتكيا  كرياك 

لنظم إدارة الاكبالت واملرفقات وكبائن تكنلوجيا املعلومات.

متتلك رشكة بايونري ميتال ذ.م.م مصنع يف املنطقة الصناعية 
اجلديدة، الدوحة، قطر وتعمل عىل تصنيع حوامل الاكبالت 
الدمع  ونظم  األرضية  وغري  األرضية  الاكبالت  وسالمل 
مجيع  يف  الالزمة  الصلة  ذات  األخرى  املعدنية  واألمعال 

املنصات الصناعية واملباين التجارية / السكنية.

"بايونري ميتال" و “PMC” و "اكبل لني" يه األمساء التجارية 
املقرر استخدامها من قبل الرشكة لرتوجي منتجاهتا وخدماهتا 

يف منطقة جملس دول التعاون اخلليجي.

اسرتاتيجية  من  جزء  قطر  اجلديد يف  اإلنتاج  مرفق  يعترب 
العمالء  لتوريد منتجاهتا إىل مجيع  العاملية للرشكة  األمعال 

حمليا يف مجيع أحناء العامل.

 ISO بهشادة  معمتدة  اجلودة  مضان  منظومة  تعترب 
لملعايري  مطابقة  املنتجات  تكون  أن  وجيب   9001:2008

الربيطانية.

إشاراتنا مطابقة لرضا ووالء معالالئنا. عىل مدار ٣٠ عام، 
وأفريقيا  وآسيا  أوروبا  إىل  منتجاتنا  وتوريد  بتصدير  نقوم 
من  مزيد  حتقيق  مع  المشالية  وأمرياك  األوسط  والرشق 

النجاح.

ملزيد من التفاصيل، يرىج زيارة موقعنا االلكرتوين
 www.pioneermetal.org

شركة بايونير
ميتال ذ.م.م 

مسؤول االتصال:
السيد: دمحم زبري خان

املنصب:
املدير التقين التجاري

ص.ب: ٤9١، الدوحة، قطر
هاتف جوال: ٣٣٤٤٢٥٦٦ 97٤+

هاتف: ٤٤٦٢٢٠79 97٤+
zubair.khan@pioneermetal.org :الربيد اإللكرتوين

www.pioneermetal.org :املوقع اإللكرتوين



ص.ب: ٤9١، الدوحة، قطر
هاتف جوال: ٣٣٤٤٢٥٦٦ 97٤+

هاتف: ٤٤٦٢٢٠79 97٤+
zubair.khan@pioneermetal.org :الربيد اإللكرتوين

www.pioneermetal.org :املوقع اإللكرتوين
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نبذة عن الشركة

لإلتصال واإلستفسار:

رمز النظام املنسق

مسؤول االتصال:
املهندس: أسامة سادون محدي

املنصب:
املدير العام

ص.ب: ٤١٢٥٣، الدوحة، قطر
هاتف: ٤٤٥٠١٤٥٤ 97٤+
فاكس: ٤٤٥٠٥9٢٢ 97٤+

gm@dohaextraco.com :الربيد اإللكرتوين
www.dohaextraco.com :املوقع اإللكرتوين

تفاصيل المنتجات
مجيع أنواع منتجات االمسنت املقوى 
بااللياف الزجاجية والبالستيك املقوى 

باأللياف الزجاجية واجلبس املقوى 
باأللياف الزجاجية، ومهنا: األلواح 

املعامرية للكسوة اخلارجية لملباين 
والتصاممي الداخلية وأمعدة التثبيت 
واألقواس و تستخدم إيضا يف منع 

ترسب املياه و كطبقة حامية للطالء وللعزل 
احلراري.

68109100
68109910
39251000
39252000
39253000
39259000 الجسل التجاري: ٣٥7٠٣   رمق نظام ترقمي البيانات العاملي: ٥٥77١١٣٥8 كو
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رشكة  ويه   ،٢٠٠7 عام  يف  إكسرتاكو  الدوحة  تأسست 
مصنعة وموردة ملتطلبات صناعة ألياف الزجاج وتنتج مجيع 
 GRC الزجاجية  باأللياف  املقوى  األمسنت  منتجات  أنواع 
والبالستيك املقوى باأللياف الزجاجية GRP واجلبس املقوى 
باأللياف الزجاجية GRG وفقًا ملعايري اجلودة لهشادة األيزو 

.9٠٠١:٢٠٠8

تقوم الرشكة جبميع أنواع أمعال األمسنت املقوى باأللياف 
توفري  القدرة عىل  إكسرتاكو  الدوحة  لدى   .GRC الزجاجية 
مرحلة  من  بدًءا  بالاكمل  بالعمل  والقيام  مطلوب  أي تصممي 

التصممي والتصنيع إىل البناء الهنايئ يف املوقع.

يقع مصنع الرشكة يف املنطقة الصناعية بالدوحة وهو جمهز 
بالاكمل بأحدث جيل من آالت اخللط وحمطات الرش ومنصات 
مرت   ٦٠٠ مساحهتا  تبلغ  مغطاة  إنتاج  منطقة  اإلهزتاز يف 
مربع وبقدرة إنتاجية أكرث من ٤٠٠ مرت مربع يف اليوم من 
ليغيط  املقوى  واجلبس  املقوى  والبالستيك  املقوى  االمسنت 
والصب  القوالب  وجتهزي  التصممي  أمعال  التالية:  االمعال 

والتشطيب ومشغيل املعدات والروافع والسائقني اخل.

الدوحة إكستراكو
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نبذة عن الشركة

رمز النظام املنسق

لإلتصال واإلستفسار:

تفاصيل المنتجات
منتجات األمسنت املقوى باأللياف 

الزجاجية GRC، الكورنيش، الدربزينات، 
األمعدة، كسوة املباين، مواد الواجهات، 

اللوحات إىل آخره.

68109100
68109910/90

الجسل التجاري: ٢987٤   رمق نظام ترقمي البيانات العاملي: ٥٥8٠١١٤٣7
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أنشئت رشكة اخلليج يج آر يس للتجارة يف عام ١99٥، 
يف  ومتخصصة  اخلليج  مجموعة  رشاكت  مضن  من  ويه 
األمسنت  منتجات  مثل  البناء  مواد  ملحقات  وانتاج  تصنيع 
املقوى باأللياف الزجاجية، الكورنيش، الدرابزينات، األمعدة، 

مواد كسوة الواجهات، اللوحات إىل آخره.

أحدث  عىل  حتتوي  قطر  يف  حديثة  منشأة  الرشكة  متتلك 
املعدات التكنولوجية والبنية التحتية. لدى اخلليج يج آر يس 
للتجارة طاقة إنتاجية تصل إىل ١٫٥٠٫٠٠٠ مرت مربع من 
املنتجات، وتنظر يف إماكنية التصدير إىل األسواق العاملية 

يف املستقبل القريب.

األيزو  عىل  حــائزة  للتجـارة  سـي  آر  جـي  اخلـليج  شـركة 
واليت قد متت مطابقة جودة منتجاهتا مع املعايري الربيطانية. 
مجعية  من  اعمتاد  هشادة  عىل  الرشكة  حصول  مت  مكا 

.GRCA هشادات التقوية باأللياف الزجاجية

شركة الخليج جي آر سي 
للتجارة

مسؤول االتصال:
املهندس: بارفزي اقبال

املنصب:
املدير العام

ص.ب: 9٢٠٥٠، الدوحة، قطر
هاتف: ٤٤٦٠٣٦٠٦ 97٤+
فاكس: ٤٤٦٠٠7٥١ 97٤+

info@gulfgrc.com :الربيد اإللكرتوين
www.gulfgrc.com :املوقع اإللكرتوين
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لإلتصال واإلستفسار:

رمز النظام املنسق

مسؤول االتصال:
السيد: فارغيث ماثيو

املنصب:
مدير املصنع

ص.ب: ٤٠٦١١، الدوحة، قطر
هاتف جوال: ٥٥٥٠٥٦٥٢ 97٤+

هاتف: ٤٤٠٢7١١١ 97٤+
 فاكس: ٤٤٠٢7١١٠ 97٤+

qatarpavingstones@qatar.net.qa :الربيد اإللكرتوين
www.qatarpavingstones.com :املوقع اإللكرتوين

تفاصيل المنتجات
أجحار الرصف والتبليط ذات اجلودة 

العالية ومن خمتلف األلوان والتصاممي، 
والطوب احلجري للبناء.

68101921
68101100
68101990

الجسل التجاري: ١٢99١/٥   رمق نظام ترقمي البيانات العاملي: ٥٣٤79٥٥٥9 ط
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عام ٢٠٠7، ويه  التبليط يف  قطر ألجحار  تأسست رشكة 
للصناعات  القطرية  للرشكة  بالاكمل  ومملوكة  تابعة  رشكة 
املصنعة  الرشاكت  أكرب  من  واحدة  تعترب  ويه  التحويلية 

واملوردة واملركبة ألجحار الرصف والتبليط يف دولة قطر.

متتلك الرشكة ثالث منشآت حديثة تقع يف ضوايح الدوحة 
وقريبة جدًا من تقاطع أم باب رمق ٤٢. املصنع األول يقوم 
ينتج  الثاين  واملصنع  املتشابكة،  التبليط  أجحار  بتصنيع 
ألجحار  الرطب  الضغط  مصنع  هو  والثالث  البناء  أجحار 

الرصف املضغوطة مائيًا.

البناء يف مجيع  مواقع  إىل  منتجاهتا  بتوريد  الرشكة  تقوم 
أحناء قطر وكذلك ختدم مجموعة واسعة من العمالء اآلخرين 
تعمل  احلكومية.  واملشاريع  اخلاصة  املنازل  أحصاب  مثل 
رشكة قطر ألجحار التبليط وفقًا ملعايري اجلودة وحائزة عىل 
املخترب  من  املطابقة  وهشادة   9٠٠١:٢٠٠8 األيزو  هشادة 

املركزي القطري.

قطر ألحجار التبليط
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رمز النظام املنسق

لإلتصال واإلستفسار:

تفاصيل المنتجات
قضبان احلديد الصلب املطلية مبادة 

اإليبوكيس )8-40 مم(.

72141000
72151000

الجسل التجاري: ٣٣١8٤   رمق نظام ترقمي البيانات العاملي: ٥٥787٤٠٦٤
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١99٢، ويه  عام  املعادن يف  لتغليف  قطر  تأسست رشكة 
التحويلية  للصناعات  القطرية  الرشكة  بني  مشرتك  مرشوع 

ورشكة قطر للحديد والصلب. 

الرشكة متخصصة يف إنتاج قضبان احلديد الصلب املطلية 
مبادة اإليبوكيس )8-٤٠ مم( املقاوم للتآلك والصدأ ويساعد 

يف إطالة معر األسياخ املستخدمة يف تشييد املباين.

منطقة  حديثة يف  منشأة  املعادن  لتغليف  قطر  متتلك رشكة 
مسيعيد الصناعية.

 شركة قطر
لتغليف المعادن

مسؤول االتصال:
املبيعات والتسويق

ص.ب: ٥٠٠9٠، الدوحة، قطر
هاتف: ٤٤٥7٦٦8٠ 97٤+

 فاكس: ٤٤٥7٦٦٥٠ 97٤+

ص.ب: ٤٠٦١١، الدوحة، قطر
هاتف جوال: ٥٥٥٠٥٦٥٢ 97٤+

هاتف: ٤٤٠٢7١١١ 97٤+
 فاكس: ٤٤٠٢7١١٠ 97٤+

qatarpavingstones@qatar.net.qa :الربيد اإللكرتوين
www.qatarpavingstones.com :املوقع اإللكرتوين
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لإلتصال واإلستفسار:

رمز النظام املنسق

مسؤول االتصال:
السيد: خالد أبو طربوش

املنصب:
املدير التنفيذي

ص.ب: ٢٤7٤8، الدوحة، قطر
هاتف: ٤٤١١٤97٤ 97٤+

 فاكس: ٤٤١١٤٥7٦ 97٤+
info@gtig.qa :الربيد اإللكرتوين
www.gtig.qa :املوقع اإللكرتوين

تفاصيل المنتجات
ألواح P.U العازلة بأجحام تصل إىل طول 

١٢٫٤ مرت وعرض ١٫٢ مرت ومُسك من 
٥٠ مم، ١٠٠ مم، ١٥٠ مم و ٢٠٠ مم.

84186910
84189100
84189910

الجسل التجاري: ٢7٥٣٣   رمق نظام ترقمي البيانات العاملي: ٥٥77١١٣٦٢
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أقسام  من  قسم  ويه   ٢٠٠٥ عام  يف  تك  بانيل  تأسست 
مجموعة جروتك املتخصصة يف إنتاج األلواح العازلة لغرف 

.P.U التربيد

متتلك الرشكة منشأة حديثة يف املنطقة الصناعية اجلديدة مع 
طاقة إنتاجية حالية تبلغ ١9٦٫٠٠٠ مرت مربع سنويًا. بانيل 
التعاون  دول جملس  إىل  منتجاهتا  بتصدير  جدًا  مهمتة  تك 

اخلليجي باإلضافة إىل بايق دول العامل.

مجموعة جروتك يه رشكة خدمات جتارية وتصنيعية وفنية 
والصناعية،  التجارية  واملطاخب  اجلاف  التنظيف  ملعدات 
واأللواح العازلة P.U، باإلضافة إىل تصنيع الصلب املخصص 

املضاد للصدأ. 

 OHSAS ،٢٠٠8 :9الشـركة حـاصلة عـىل هشادة األيزو ٠٠١
١8٠٠١: ٢٠٠7، األيزو ١٤٠٠١: ٢٠٠٤ ومت اعمتاد معايري 

اجلودة العاملية. 

بانيل تك
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رمز النظام املنسق

لإلتصال واإلستفسار:

تفاصيل المنتجات
القضبان الفوالذّية والزوايا املتساوية 

والقضبان املسّطحة واألقنية.

72166900

الجسل التجاري: ٢877٤/١٦   رمق نظام ترقمي البيانات العاملي: ٥٥77١٠٥٤7
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القطاع  من  بمتويل  مصنع  أّول  للحديد  البحر  شاطئ  يعد 
املنطقة  يف  يقع  قطرحيث  بدولة  والصلب  للحديد  اخلاص 
وزارة  إرشاف  حتت  ويعمل  الدوحة  يف  اجلديدة  الصناعية 
واالنبعاث  للتشغيل  الدولية  لملعايري  وفقا  والطاقة  الصناعة 

واالنتاج.

يعمل املصنع بطاقة انتاجية سنوية تقدر ١٠٠٫٠٠٠ طنًا من 
التسليح  حديد  زوايا  وانتاج  احلديدية  واجلسور  القضبان 

ليغيط بذلك السوق احمليل والتصدير للخارج .

نستخدم يف معلنا وسائل االختبار املتطّورة واملعمتدة دوليًا 
لتحليل املعطيات املياكنيكّية مكقاومة الشد واختبار اجلذب، 
والكربيت  واملنغنزي  اكلاكربون  الكمييائّية  املعطيات  وحتليل 

والفوسفور وغريها.

لضامن  عالية  جودة  ذات  منتجات  بتقدمي  ملزتمون  حنن 
تلبية حاجات العمالء، مكا أّننا ملزتمون باحلفاظ عىل البيئة 
اليت  واألنمظة  القوانني  باكفة  التقّيد  عرب  يف اكفة معلياتنا 

حتّددها وزارة البيئة القطرّية.

حاز شاطئ البحر للحديد عىل العديد من الهشادات العاملية 
مهنا هشادة اآليزو 9٠٠١:٢٠٠8 وهشادة آيزو ١٤٠٠١:٢٠٠٤ 

.١8٠٠١:٢٠٠7 OHSAS و

شاطئ البحر للحديد

مسؤول االتصال:
السيد: أشيك ب.ك.

املنصب:
املدير التنفيذي

ceo@seashoresteel.com :الربيد اإللكرتوين

ص.ب: ٤١١٠٠، الدوحة، قطر
هاتف: ٤٤٣٦١٢٤١ 97٤+
فاكس: ٤٤٣٦١٢٤8 97٤+

steel@seashoreqatar.com :الربيد اإللكرتوين
www.seashoresteel.com :املوقع اإللكرتوين
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لإلتصال واإلستفسار:

رمز النظام املنسق

إنسيسل املانع الرشق األوسط ذ.م.م
هاتف: 44653657 974+ جوال: 33876234 974+

فاكس: 44938892 974+
qatar@nsslitalia.com :الربيد اإللكرتوين

www.nsslitalia.com :املوقع اإللكرتوين

رشكة قطر لألسوار املشبكة وحواجز الطرقات 
هاتف: 44510346 974+ جوال: 55617136 974+

sales@qatargratings.com :الربيد اإللكرتوين
www.qatargratings.com :املوقع اإللكرتوين

رشكة الريادة املعادن ذ.م.م
هاتف: 44622079 974+ جوال: 33442566 974+

info@pioneermetal.org :الربيد اإللكرتوين
www.pioneermetal.org :املوقع اإللكرتوين

رشكة قطر لقضبان اللحام
 هاتف: 44489002 974+ حتويلة 1293 

جوال: 55362709 974+
almanaog@qatar.net.qa :الربيد اإللكرتوين
www.almanagroup.com :املوقع اإللكرتوين

السيد: رسياكنت راجناناتن
املنصب: مدير التطوير واملشاريع الصناعية 
هاتف: 44489002 974+، جوال: 33167968 974+

 فاكس: 44622413 974+
group@almanagroup.com :الربيد اإللكرتوين

srikanth.aog@almanagroup.com
www.almanagroup.com :املوقع اإللكرتوين

تفاصيل المنتجات
• إنسيسل املانع الرشق األوسط: مجيع 
أنواع الصاممات واحملابس املختلفة 

 Ball, Gate, Globe, للتحمك مثل
Check, Double Block

• رشكة الريادة املعادن: صفاحئ تثبيت 
األسالك والكوابل بشلك أفيق أو 
عامودي، وخزائن مجتيع الاكبالت 

والعنارص الاكملة لنظم دمع الاكبل 
واألمعال املعدنية األخرى.

• رشكة قطر لألسوار املشبكة وحواجز 
الطرقات: األسوار املشبكة ذات قدرة 

محتل قليلة أو كبرية ومصنعة من إحدى 
املواد التالية؛ احلديد املجلفن و احلديد 
غري القابل للصدأ واألملنيوم والبالستيك 

املقوى، باإلضافة إىل السالمل 
والدرابزين وألواح البالستيك املقوى 

ألرضيات املنصات واملالعب.
• رشكة قطر لقضبان اللحام: قضبان 

اللحام الكهربائية واألسالك.

84818030
84818090

الجسل التجاري: 54   رمق نظام ترقمي البيانات العاملي: 643408784
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لتصبح  عام ١9٦٠ ومنت  املانع يف  أنشئت مجموعة رشاكت 
واحدة من رشاكت األمعال الرائدة يف دولة قطر. تمشل أنشطة 
الرشاكت  من  والعديد  الصناعات  من  واسع  قطاع  املجموعة 
السيارات  قطاع  يف  الرشكة  وتعمل  عامليًا.  هلا  املهشود 
وأمعال املقاوالت، وخدمات المكبيوتر، والعقارات، والسفريات، 
اليوم  املانع  تقدم مجموعة  الكثري.  وغريها  البحرية  واخلدمات 
خدمات متنوعة للرشاكت يف اخلارج اليت هلا مصاحل يف قطر 

ويف دول اخلليج العريب. 

إنسيسل املانع الرشق األوسط ذ.م.م

إنتاج مجموعة واسعة من  الرئيسية يف  تعترب أحد الرشاكت 
وصناعات  والغاز،  النفط  صناعة  يف  املستخدمة  احملابس 
حتلية املياه وتوليد الطاقة. لدى الرشكة منشأة حديثة يف قطر 
وتتعاون فنيا عرب املشاركة يف األهسم من قبل رشكة إنسيسل 

اإليطاليا. 

رشكة الريادة املعادن ذ.م.م 

مثل  الاكبالت  إدارة  نظم  تصنيع  يف  الرشكة  نشاط  يمتثل 
عامودي،  أو  أفيق  بشلك  والكوابل  األسالك  تثبيت  صفاحئ 
وخزائن مجتيع الاكبالت وغريها من األمعال املعدنية املطلوبة 
يف مجيع أنواع املجمعات الصناعية واملباين التجارية واملباين 

السكنية. 

رشكة قطر لألسوار املشبكة وحواجز الطرقات ذ.م.م

ليشتيجيتري  رشكة  بني  مشرتك  مرشوع  يه  الرشكة  هذه 
تصنيع  يف  رائدة  رشكة  وتعترب  املانع،  ومجموعة  األملانية 
تقع رشكة قطر لألسوار املشبكة وحواجز  الشبكية.  احلواجز 
الطرقات يف الدوحة، ويه تزاول نشاطها منذ ٥ سنوات وتقدم 

اكفة احللول التقنية اخلاصة باملنصات واهليالك الفوالذية. 

رشكة قطر لقضبان اللحام ذ.م.م 

تعد هذه الرشكة بداية جديدة ملجموعة املانع لتصنيع قضبان 
اللحام الكهربائية واألسالك لتلبية منو الطلب عىل هذه املنتجات 
يف قطر والرشق األوسط. وستكون هذه الوحدة جمهزة بأحدث 

اآلالت للتصنيع ومراقبة اجلودة.

مجموعة المانع
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تفاصيل المنتجات
• ألواح األملنيوم املركبة املانعة للحريق 
)FR( ألواح األملنيوم من البويل إثيلني 

 EN للك BS BS1D املصنف )PE(
.13501�1

• ألواح األملنيـوم املركـبة غري القابلة 
لإلحرتاق »سينكو« املصـنفة A2 للك 

.DIN�4102

PVDF الطالء احلافظ لألملنيوم •

76061100
76061200
76069100
76069200

الجسل التجاري: ٣79٢٥   رمق نظام ترقمي البيانات العاملي: ٥٥77٠9٦١٣
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عام  األلومنيوم يف  أللواح  القطرية  الوطنية  الرشكة  أنشئت 
ومتخصصة  الوطنية،  املجموعة  يف  عضو  ويه   ،٢٠٠8
مثل  املتعددة  ذات اخلصائص  األلومنيوم  ألواح  تصنيع  يف 
الصالبة وقدرة التحمل مع اإلبقاء عىل خاصية املرونة وخفة 
من  وغريها  واحلريق  للصدأ  مقاومهتا  إىل  باإلضافة  الوزن 
معليات  مجيع  وتمت  املتعددة.  لإلستخدامات  اخلصائص 

التصنيع جبودة عالية ومن خالل اآلالت املؤمتتة.

لدى املصنع متوسط قدرة أعىل من ١٫٥ مليون سنويًا ويه 
ألواح  لتصنيع  بالاكمل  املؤمتتة  اآلالت  توفر  للزيادة.  قابلة 
األملنيوم املركبة منتجات فريدة مع مستوى عايل من الدقة يف 
األبعاد وصقولة األلواح، وبدون عيوب لتكون اإلختيار األمثل 

لإلبداعات املعامرية. 

يف  عضو  يه  األلومنيوم  أللواح  القطرية  الوطنية  الرشكة 
املجلس األمرييك لملباين اخلرضاء منذ عام ٢٠٠9 وحصلت 
عىل هشادة نظام اجلودة االيزو 9٠٠١ وااليزو ١٤٠٠١ للبيئة 
إىل  باإلضافة   ١8٠٠١ املهنية  والسالمة  الصحة  وهشادة 

املنظومة القطرية لتقيمي االستدامة. 

شركة قطر الوطنية
أللواح األلومنيوم

مسؤول االتصال:
السيد: هاري بارااكش

املنصب:
مدير العمليات

ص.ب: ٣78٠9، الدوحة، قطر
هاتف: ٤٤١١٤٤٣٠ 97٤+/ ٤٤١١٤89٢ 97٤+

 فاكس: ٤٤١١٤89١ 97٤+
info@q�nap.com / sales@q�nap.com :الربيد اإللكرتوين 

www.q�nap.com :املوقع اإللكرتوين
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رمز النظام املنسق

مسؤول االتصال:
السيد: كيه إيه شاجههيان

املنصب:
املدير التنفيذي

ص.ب: ١٣٠٠٤، الدوحة، قطر
هاتف: ٤٤١٦7٦٦٦ 97٤+
فاكس: ٤٤١٦7999 97٤+

info@alikhtyaar.com :الربيد اإللكرتوين
www.alikhtyaar.com :املوقع اإللكرتوين

تفاصيل المنتجات
• أنمظة الواجهات الزجاجية البنيوية 

)الاكرتن وول- السرتاكتشورال لكزيينغ(
• أنمظة التلبيس املعدين املعامري 

باستخدام ألواح األملنيوم )الكالدينغ( أو 
الستانلس ستيل

• أنمظة الواجهات العنكبوتية املصنوعة 
من الزجاج والستانلس ستيل )السبايدر 

سيسمت(
• أنظة الفواصل واجلدران املصنوعة من 

األملنيوم والزجاج )البارتشن(
• أنمظة الغرف والرُشف )البلكونات( 

املصنوعة من األملنيوم والزجاج
• أنمظة الساكي اليت والقبب املصنوعة من 

األملنيوم والزجاج
• أمعال اليو يب يف يس اخلاصة بالنوافذ 

واألبواب
• أنمظة طالء األملنيوم واملعادن )البودر 

كوتينغ(
• أمعال األملنيوم اخلاصة بالنوافذ واألبواب

• أنمظة الواجهات الزجاجية الفرميلس

39251000
39252000
39253000
39259000

الجسل التجاري: ١8٠٤٥/7   رمق نظام ترقمي البيانات العاملي: ٥٥77١١٣٦٥
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إن رشكة اإلختيار األملاين لليو يب يف يس واألملنيوم والزجاج 
والبودر كوتينغ يه عضو مجموعة اإلختيار لإلستمثار واليت 
تأسست عام ١98٣ ويه قطرية ١٠٠% وتعد من الرشاكت 
الرائدة يف دولة قطر فلقد مقنا بتجهزي مصانعنا بأحدث ما 
ومواد  وتقنيات  العاملية من معدات  التكنولوجيا  إليه  توصلت 
خام عالية اجلودة بالعمتاد عىل أفضل الفنيني ذوي اخلربة 

اإلحرتافية.

لعدة  يأيت  األملاين  اإلختيار  رشكة  ملنتجات  إنتقائمك  إن 
اسباب مهنا قدرهتا العالية عىل عزل الصوت وذرات الغبار 
الدقيقة واحلرارة الشديدة السائدة يف دول اخلليج ومقاومهتا 
لملاء والرطوبة والصدمات والرياح والظروف املناخية الصعبة 
اكلزوايا  معامري  تصممي  بأي  التشكيل  يف  وطواعيهتا 
واإلحنناءت واألقواس والزخارف مما يعطهيا قدرات مجالية 

غري حمدودة يف التصممي واإلبداع وبأسعار منافسة.

اإلختيار األلماني لليو بي في سي 
واأللمنيوم والزجاج والبودر كوتينغ
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39252000

الجسل التجاري: ٣٤٤8٤   رمق نظام ترقمي البيانات العاملي: ٥٥8٠١٤٤٣٦
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تأسست معامري قطر يو يب يف يس يف عام ٢٠٠7 يف قطر 
لتكون من الرشاكت الرائدة يف جمال صناعة النوافذ واالبواب 
العازلة حيث مت انشاء اول مصنع يف قطر يعمل بتكنولوجيا 
ال يس ان يس )cnc( واليت تقلص تدخل العنرص البرشي 
عإىل  منتج  يوفر  األدىن مما  احلد  اىل  التصنيع  يف معلية 
اجلودة ،ومت اختيار مواد أولية صنعت خصيصا لتتناسب مع 
العوامل اجلوية يف منطقة اخلليج من درجات حرارة عالية 
وأشعة فوق البنفجسية ونسب الرطوبة واألمالح العالية ،مكا 
اهمتت معامري قطر بتمنية مهارات وكفاءات الكوادر البرشية 
االدارية والفنية حىت تربعت معامري قطر عىل عرش السوق 
احمليل ومتكنت من تقدمي منتج ممتزي حاز عىل ثقة معالءها. 
تصممي  ذات  مقاطع  ىس  ىف  قطريوىب  معامرى  تستخدم 
خاص تمتزي باالحاكم التام والشلك اجلذاب مكا اهنا صنعت 
حرارة  من  القاسية  الطقس  عوامل  مع  لتتناسب  خصيصا 
ورطوبة وامالح واشعة المشس الشديدة وهلذايقوم معامري 
قطر بضامن املنتج مدى احلياة والذي يعد دليل ثقتنا جبودة 
املنتج. تستخدم معامري قطر يو يب يف يس احدث انواع 
للصداء  قابلة  الغري  واملصدر  الصنع  االملانية  االكسسوارات 
واملكفولة ملدة ١٠ سنوات واليت تتيح طرق فتح خمتلفة مثل 
الحساب واملفصالت والفتح من االجتاهني والقالب مما يليب 
يس  يف  يب  يو  قطر  معامري  تستخدم  االحتياجات.  اكفة 
مسااكت خمتلفة من الزجاج املفرد واملزدوج واليت تصل إىل 
٢٤ مم واليت تؤمن اعيل مستويات عزل الصوت واحلرارة. 
لدى معامري قطر يو يب يف يس فريق فين مدرب عىل اعيل 
اليت  الفتح  وطريقة  الشلك  اختيار  ملساعدتمك عيل  مستوي 
تناسب احتياجتمك وتليب رغباتمك. معامري قطر يو يب يف 
يس عضو ىف جملس قطر لملابين اخلرضاء منذ تأسيسة 
ومجيع اخلامات املستخدمة مطابقة لملواصفات اليت تتطلهبا 

عضوية املجلس.

معمــاري قـطــر

مسؤول االتصال:
السيد: عصام عرفات

هاتف جوال: ٦٦9٥٥9٦٥ 97٤+
a.araffat@mimariqatar :الربيد اإللكرتوين

authorizedpartneroffice@mimariqatar.com :الربيد اإللكرتوين

هاتف: ٤٤٣٢٦٤9١ 97٤+
فاكس: ٤٤٦٤٠٤٠7 97٤+

www.mimariqatar.com :املوقع اإللكرتوين

تفاصيل المنتجات
• نوافذ يو يب يف يس
• أبواب يو يب يف يس
• مطاخب يو يب يف يس
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تفاصيل المنتجات
أبواب ونوافذ يو يب يف يس من »فياك« 

األملانية، وسياج يو يب يف يس من 
الواليات املتحدة األمريكية.

39161020

الجسل التجاري: ١ - ١٣٤٥8   رمق نظام ترقمي البيانات العاملي: ٥٥7878٢8١

رشكة قطر يو يب يف يس للنوافذ واألبواب أحدى رشاكت 
مجموعة جامس بن أمحد بن خليفة الثاين ورشاكه. 

لقد تأسست الرشكة سنة ١998 هبدف رئييس وهوا ادخال 
منتجات البويل فنيل لكوريد الغري ملدن )يو يب يف يس( إىل 
دولة قطر. واالن أصبحت رشكة قطر يو يب يف يس للنوافذ 
وابواب  نوافذ  صناعة  جمال  يف  الرائدة  الرشكة  واألبواب 
اليو يب يف يس يف دولة قطر ومن مث قامت بتنفيذ كربي 
املرشوعات للحكومة القطرية والقطاع اخلاص يف دولة قطر 
واالمارات العربية املتحدة ومعان. وتعد رشكة قطر يو يب يف 
لتصنيع  العاملية  األملانية  فياك  الوكيل احلرصي لرشكة  يس 

منتجاهتا يف قطر. 

لقد حصلت الرشكة عىل اعمتاد االيزو ولدهيا أحدث مرافق 
تزويد  مت  حيث  الصناعية  باملنطقة  مصنعها  يف  التصنيع 
املصنع بأحدث التقنيات ومت توظيف معالة ذات مهارات عالية 
ومستوى حريف فريد. ومن ويع الرشكة بالظروف املناخية 
لملنطقة فقد وضعت ذلك يف اعتبارها عند تصممي وتصنيع 
املناخية  الظروف  تالمئ  الرشكة  منتجات  فأن  لذلك  املنتجات 
ملنطقة الرشق األوسط. ومن خربهتا اليت اكتسبهتا عىل مدار 
١9 سنة أصبحت الرشكة قادرة عىل تنفيذ كربى املشاريع 
مهام اكن جحمها مع احلفاظ عىل اجلودة واملتانة وخدمات 

ما بعد البيع. 

شركة قطر يو بي في سي
للنوافذ واألبواب 

مسؤول االتصال:
السيد: جاكوب كويش
املنصب: املدير العام

السيد: رولني جاكوب كويش
املنصب: نائب املدير العام

ص.ب: 8١8١، الدوحة، قطر
هاتف: ٠٤ / ٤٤١١٤٣٠٢ 97٤+

 فاكس: ٤٤٦9٦899 97٤+
qatupvc@qatar.net.qa :الربيد اإللكرتوين

www.qatarupvc.com.qa :املوقع اإللكرتوين
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رمز النظام املنسق

لإلتصال واإلستفسار:

تفاصيل المنتجات
 ,Flocrete, Hyperplast :اخللطات • 

Proset و Trowelite, Cemairin

 ,Setseal :مواد معاجلة األسطح • 
Formcoat

 Flo�Add, Flo�Grout,:اجلبس والعوازل •
Keyfix

 Cemfair, :مواد إصالح اخلرسانة •
Cempatch, Quickmast

 Cemflow, :مواد األرضيات الصناعية •
Strongcoat, Gripdeck, Griptop

 Repcoat, Strongcoat, :عوازل واقية •
Replicone

Flexsea :الصقات وفواصل •
 Bituproof, :موانع ترسب املياه •

 Setseal, Aquaguard, Hydrostop,
Hyperseal, Aquathane, Flexpro

 Cempatch, Quickmast, :مواد الصقة •
Probuild

 Cemfix, :مواد الصقة للبالط واجلبس •
Quickmast, Cemafill, Probuild

 Probuild, :منتجات البناء والتجهزي •
Proplast, Decoplast, Thermofix

Profiber :منتجات تعزيز اهليالك •

35061000
35069100
35069900

38244000/
5000/6000

الجسل التجاري: ٣١٥7٥   رمق نظام ترقمي البيانات العاملي: ٥٥8٠١٢٣7٥
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عامًا،   8٠ من  أكرث  منذ  البناء  ملنتجات  دون  تأسست رشكة 
ويه تشارك يف تصنيع حلول ومنتجات البناء الكمييائية عالية 
قطر  يف  دون  رشكة  تقوم  العامل،  أحناء  مجيع  يف  اجلودة 

خبدمة لك من املتخصصني واملسهتلكني.

من  وشاملة  واسعة  البناء مجموعة  ملنتجات  دون  تنتج رشكة 
اخللطات لتغطية مجيع نوايح انتاج اخلرسانة يف الظروف 

اجلوية احلارة والباردة عىل حد سواء.

املشاريع  أنواع  لتالمئ مجيع  منتجاهتا  بتطوير  الرشكة  تقوم 
املدنية مبا يف ذلك الطرق، واجلسور، وحمطات معاجلة املياه 
والصناعية  البحرية  واملواين  واملطارات،  اليحص،  والرصف 

واملشاريع السكنية والتجارية الكربى.

تقدم رشكة دون ملنتجات البناء مجموعة واسعة من املنتجات 
تالمئ  املنتجات  وهذه  والتجارية،  السكنية  املباين  ألغراض 
ويه  مجيعًا  اختبارها  ومت  والباردة  احلارة  اجلوية  األحوال 
لالختبار  األمريكية  ومعايري امجلعية   EN معايري  مع  متوافقة 

.ASTM واملواد

البناء حتت  طورت رشكة دون منتجات تالمئ متطلبات قطاع 
األرض حيث يقوم فريق من املهنيني الفنيني الذين ميكهنم توفري 
مشاريع  لتحسني خدمات  املواقع  املاكتب ويف  دمع فين يف 

البناء والتشييد حتت األرض بدمع من هذه املنتجات والنظم.

متتلك الرشكة منشأة حديثة يف املنطقة الصناعية مزودة بأحدث 
املعدات والتقنيات وحاصلة عىل هشادة األيزو 9٠٠١:٢٠٠8.

دون لمنتجات البناء

ص.ب: ٢٤8٣9، الدوحة، قطر
هاتف: ٤٤١١٤٠٠٤ 97٤+
فاكس: ٤٤١١٤٠١٤ 97٤+

info.qatar@dcp�int.com :الربيد اإللكرتوين
www.dcpproducts.com :املوقع اإللكرتوين
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لإلتصال واإلستفسار:

رمز النظام املنسق

مسؤول االتصال:
السيد: جون أبرهام

املنصب:
مدير التسويق واملبيعات

ص.ب: ٤٠٥٤٤، الدوحة، قطر
هاتف: ٤٤٦٠١٦٠٢ 97٤+
فاكس: ٤٤٦٠٠٣٦8 97٤+

info@npfqatar.com :الربيد اإللكرتوين
www.national�paints.com :املوقع اإللكرتوين

تفاصيل المنتجات
مجيع أنواع أصباغ الديكورات الداخلية، 

والدهانات الصناعية ودهانات امحلاية، 
والدهانات البحرية، ودهانات األرضيات، 

والدهانات املستخدمة يف الشوارع، 
والتشطيبات اخلشبية واملواد الالصقة 

والبيتومني.

32081010
32082010
32089010
32099010

الجسل التجاري: ١٢٥٣٣   رمق نظام ترقمي البيانات العاملي: ٦٤٣٢٦١9٥١
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تأسست رشكة مصانع األصباغ الوطنية يف عام ١987، وذلك بعد أن 
قامت بانشاء مصنعها لألصباغ يف املنطقة الصناعية مبدينة الدوحة 

يف قطر.
دأبت الرشكة جهودها بداية ملواكبة متطلبات السوق احمليل، من خالل 
انتاج مواد ذات جودة عالية و بأسعار منافسة، ما مكن الرشكة من 

جحز حصة كبرية من سوق األصباغ القطري.
حبوث  اخرتاعات  أنتجت  ما  أخر  بتبين  السنني  عرب  الرشكة  قامت 
األصباغ، حيث تقدم اليوم العديد من املنتجات يف مجموعات أصباغ 
الديكور، أصباغ امحلاية، واألصباغ العازلة لملاء، ايبوكيس األرضيات 

واااليبوكيس متعدد االستخدام، دهانات األخشاب. وغريها.
وهيلع يقوم قسم البحوث والتطوير يف الرشكة بانتاج أنواع ممزية من 
هذه األصباغ لتناسب الظروف املناخية اخلليجية، اضافة اىل األصباغ 

املتخصصة األخرى املعروفة.
حازت الرشكة عىل ثالث هشادات ايزو، األوىل ملراقبة جودة األنمظة 
االدارة  أنمظة  ملراقبة   ١٤٠٠١:٢٠٠٤ الثاين   ،9٠٠١:٢٠٠8 االدارية 
األمن  أنمظة  جودة  ملراقبة   ١8٠٠١:٢٠٠7 الثالثة   OHSAS البيئية، 

والسالمة.
مكا حازت منذ عام ٢٠١٠ عىل عضوية جملس قطر لألبنية اخلرضاء 
)كيو يج يب يس(، وتشارك منمظة اخلليج للبحوث والتطوير )جورد(، 
ونظام قطر لتقيمي االستدامة )كيو ساس( خبرباهتا للتوصل إىل أفضل 

احللول مبا يوافق أنمظة االستدامة العاملية مبا خيص األصباغ.
وتأكيدًا عىل متزي الرشكة وبعد نظر ادارهتا، ومنوها الرسيع، حصلت 
من  األمعال  ادارة  يف  المتزي  جوائز  عىل  التوايل  عىل  أعوام  لثالثة 

االحتاد العاملي لألمعال )هيوسن( الواليات املتحدة االمريكية.
نتيجة للخربة الكبرية اليت بنهتا الرشكة عىل مدى ٣٠ عامًا، ومن خالل 
قيام ادارة الرشكة بدراسة االقرتاحات الواردة من االسواق خبصوص 
هذا الشأن، ومتاشيا مع متطلبات االسواق، فقد قامت باطالق منتجات 
مظلة  حتت  أوريكس(  وأصباغ  روبسون  )أصباغ  جديدتني  عالمتني 

رشكة مصانع األصباغ الوطنية.
ممصت اصباغ روبسون ذات التقنية واجلودة العالية لملحرتفني لمتثل 
اجلودة األعىل ملنتجات األصباغ بني اكفة عالمات الدهانات املوجودة 
املواصفات  بأصباغ  ممتثلة  أوريكس  أصباغ  تأيت  بيمنا  السوق،  يف 
القياسية و األسعار االقتصادية، فتقوم كالمها اضافة ملاركة أصباغ 
الزبائن،  فائت  من خمتلف  العمالء  احتياجات  لتليب  احلالية  ناشونال 
االرضيات  وطالء  واالبيوكيس  الديكورية  االصباغ  منتجات  جفميع 
عبوات  وتعبئهتا يف  انتاجها  يمت  االخشاب  وطالء  الصنايع  والطالء 

جذابة للك من العالمتني.

شركة مصانع
األصباغ الوطنية
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رمز النظام املنسق

لإلتصال واإلستفسار:

تفاصيل المنتجات
• دهانات للخشب

• دهانات لملصانع
• دهانات للديكورات
• دهانات للسيارات

3208000

الجسل التجاري: ٥٠٣٤٤  رمق نظام ترقمي البيانات العاملي: ٥٥77١٢٠٣7
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يف   )DFPC( والكمياويات  للدهانات  الدوحة  مصنع  تأسس 
ويه  واملقاوالت  للتجارة  تيكنوبريدج  بواسطة   ٢٠١٤ يناير 
عام  منذ  أبرز مستوردي طالء اخلشب يف قطر  واحدة من 

.٢٠٠٣

 %١٠٠ البحته  ملكيته  تعود  للطالء  مصنع  أول  هو   )DFPC(
ميتد  مصنع  ميتلك  للدهانات  الدوحة  ومصنع  قطر،  اىل 
عىل مساحة ٥٫٠٠٠ مرت مربع ويقع يف املنطقة الصناعية 
اجلديدة يف الدوحة. حيث تنشط الرشكة يف تلبية احتياجات 
مصانع خمتلفة مبنتجات عالية اجلودة وبأسعار معقولة برفقة 

تيكنوبريدج للتجارة وكيلها التسوييق.

اخلربة  ذوي  الفنيني  افضل  من  طامق   )DFPC( يف  لدينا 
االحرتافية الذين يوفرون إستشارات فنية فعالة وحلول مبتكرة 
املهارة  من  جدًا  عاىل  مستوى  بواسطة خرباء عىل  للعمالء 

والتجارب الرثية.

 بشأن افضل الطرق آلستخدام الطالء، وانسب التقنيات من 
أجل احلصول عىل التشطيبات املمزية وبأقل مكية اسهتالك 
للطالء ونوفر ايضًا تدريب يف املواقع أو يف مركز التدريب 

املجهز جتهزيا جيدًا يف املصنع.

مصنع الدوحة 
لألصباغ والكيماويات

مسؤول االتصال:
السيد: عيد خبيت املزرويع

املنصب:
مدير عام املصنع

ص.ب: ٣٥٤٠9، الدوحة، قطر
هاتف: ٤٤٥٠٤١١9 97٤+
فاكس: ٤٤٥١٠٥٦٦ 97٤+

info@dohapaints.com :الربيد اإللكرتوين
www.dohapaints.com :املوقع اإللكرتوين
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لإلتصال واإلستفسار:

رمز النظام املنسق

مسؤول االتصال:
السيد: يوسف القامس

املنصب:
املدير التنفيذي

ص.ب: ١78٤٠، الدوحة، قطر
هاتف: ٤٤٦٠٣8٢٦ 97٤+

 فاكس: ٤٤٦٠١7٢٤ 97٤+
qatarsales@exmetco.com :الربيد اإللكرتوين

www.exmetco.com :املوقع اإللكرتوين

73143900
73269010/20/30/
40/50/60/70/80/
91/92/93/94/95/

96/97/98/99
73145000 / 
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تأسست رشكة الصناعات الشبكية املعدنية احملدودة يف عام 
١99٢ كرشكة من رشاكت مجموعة اجلابر.

متتلك الرشكة مصنعًا يف املنطقة الصناعية مع قدرة إنتاجية 
حالية تبلغ ٥٫٦٠٠ طن سنويًا.

مت اعمتاد جودة منتجات الرشكة من ِقبل املعايري الربيطانية، 
 ،9٠٠١:٢٠٠8 واأليزو  واملواد،  لالختبار  األمريكية  امجلعية 

.AISI واملعهد األمرييك للحديد والصلب

عام  التصدير يف  املعدنية  الشبكية  الصناعات  بدأت رشكة 
٢٠١٠ وترغب يف الرتكزي عىل زيادة صادراهتا إىل مُعان 

والكويت.

شركة الصناعات
الشبكية المعدنية 

المحدودة

تفاصيل المنتجات
• اكسسوارات وزوايا و الشبك املعدين 

للبالسرت.
• املقاطع املعدنية جلدران واسقف 

اجلبس.
• حامالت الكوابل الكهربائية.

• مرابط تثبيت الرخام واجلدران.

• شبك االسوار واحلدائق.
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رمز النظام املنسق

لإلتصال واإلستفسار:

تفاصيل المنتجات
األلواح اجلبسية:

• األلواح العادية اجلبسية
• األلواح املقاومة للرطوبة
• األلواح املقاومة للحريق

• األلواح املقاومة للحريق والرطوبة
• نظام حوائط مقاوم للحريق ملدة ساعتني 

بالطات األسقف:
بالطات أسقف مصنعة من اجلبس مغطاة بـ 

PVC مبقاس ٥9٫٥ مس x ٥9٫٥ مس

اجلبس البودرة:
أكياس جبس بودرة بوزن ٣٣ جكم / كيس.

680911
252020

68099000

الجسل التجاري: ٤٦87١  رمق نظام ترقمي البيانات العاملي: ٥٥77١٢٠٤٠
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مصنع قطر للجيبسم بورد )Qgyps( هو املصنع الوحيد ىف 
قطر لتصنيع األلواح اجلبسية وبالطات األسقف اجلبسية مع 
توريد  عىل  املصنع  ويعمل  اجلودة  مبعايري  الشديد  اإللزتام 
املشاريع الضخمة ودمعها حبلول دامئة من منتجات صديقة 

البيئة.

يوفر املصنع منتجاته املعمتدة واملطابقة لملواصفات العاملية 
السوق  متطلبات  لتناسب مجيع  واملقاسات  األنواع  مبختلف 

من األلواح اجلبسية وبالطات األسقف واجلبس البودرة.

Qgyps مزايا األلواح اجلبسية ملصنع قطر للجيبسم بورد

• خفيفة الوزن
• رسعة وهسولة الرتكيب

• األسطح النامعة للتوفري ىف معلية الطالء
• إقتصادية مقارنة باحللول األخرى

• هسولة الدوران والتشكيل لتناسب أمعال الديكور املختلفة
• مقاومة للرطوبة ومقاومة احلريق

• عازلة للصوت 
• قوة ومتانة

• هسولة الصيانة

مصنع قطر 
للجيبسم بورد

مسؤول االتصال:
املهندس: رضا حسن

املنصب:
املدير العام

ص.ب: ١٦٢٦، الدوحة، قطر
هاتف: ٤٤١٥١8٤٣ 97٤+
فاكس: ٤٤١٥١997 97٤+

info@qgyps.com :الربيد اإللكرتوين
 www.qgyps.com :املوقع اإللكرتوين
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لإلتصال واإلستفسار:

رمز النظام املنسق

مسؤول االتصال:
السيد: عبداهلل دمحم ال ذياب

املنصب: 
الرئيس التنفيذي

ص.ب: ٢١١١٢، املنطقة الصناعية اجلديدة
الدوحة، قطر

هاتف: ٤٤٤٢١١٢٣/ ٤٤٤٤٥٤٦٦ 97٤+
هاتف جوال: ٥٥٥٢٥8١8 97٤+

info@sunrise�qa.com :الربيد اإللكرتوين
www.sunrise�qa.com :املوقع اإللكرتوين

تفاصيل المنتجات
• Sunrise E6013

• Sunrise E7018

831110
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تقدمي  هبدف  احلديدية  للصناعات  البداية  رشكة  إنشاء  مت 
يف  حمليًا  املصنعة  للحام  االسهتالكية  لملواد  عاملية  جودة 
قطر، ودول جملس التعاون اخلليجي والدول العربية وبلدان 

أخرى. 

تصنع البداية للصناعات احلديدية حلام قوس احلديد املصفح 
آخر  باستخدام   ٢٠١٤ منذ   SUNRISE بامس  عالمة  حتت 
يمت  واليت  العالية  اجلودة  ذات  األولية  واملواد  الفنية  اآلالت 
اقتناؤها من موردين أحصاب مسعة طيبة من مجيع أحناء 

العامل.

بتكنولوجيا أوروبية معدلة لتناسب احتياجات العمالء يف مجيع 
الرشق األوسط SUNRISE عالمة جتارية ملسهتلاكت اللحام 
وفقط يف مدة قصرية استطاعت حتصيل استحسانالعمالء 
الكهربائيــة  األقطـاب  وخدمـات  جودة  من  التام  ورضامه 

.SUNRISE

هشادة  عىل  مسبقًا  حصلت  احلديدية  للصناعات  البداية 
ايزو ISO 9٠٠١ : ٢٠٠8 من مكتب فريتاس. وحنافظ عىل 

العضوية يف امجلعية األمريكية للحام.

 شركة البداية
للصناعات الحديدية
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84305000
84301000
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 ٢٠٠٦ عام  تأسست يف  ذ.م.م  ايست  ميدل  ايراكت  رشكة 
ويه رشكة متخصصة يف توريد منتجات ايراكت املصنعة 
خاصة  ملحقات  عن  عبارة  ايراكت  منتجات  أملانيا،  يف 
للحفارات، ويه منتجات قوية وموثوق هبا و تقدم بدياًل رائعًا 
إما غري  التقليدية يه  أغلب األساليب  التطبيقات حيث  لتلك 

اكفية أو ملكفة للغاية. 

والرشكة لدهيا مصنع عىل أحدث طراز يف املنطقة الصناعية 
تصدر  والرشكة  احلفر.  روؤس  إلنتاج  قطر  يف  اجلديدة 
التعاون اخلليجي ودول اإلحتاد األورويب،  إىل دول جملس 

وحددت أسواق جديدة لتوسيع سوق الصادرات.

ايـــــــركــــات
ميــدل ايســت ذ.م.م 

مسؤول االتصال:
السيد: فادى بسطا

املنصب:
مهندس معليات

ص.ب: ٤٥97٥، الدوحة، قطر
هاتف: ٤٠٣٤7٥١٢ 97٤+

fbasta@erkat.com :الربيد اإللكرتوين
www.erkat.com :املوقع اإللكرتوين

تفاصيل المنتجات
• اسطوانة قواطع عرضية

• قواطع طبل طولية
• خمطط باتش

• قواطع شاملة
• جعالت التقطيع

• سلسلة قواطع  

• مرفقات حمرك اخلرامة
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لإلتصال واإلستفسار:

رمز النظام املنسق

مسؤول االتصال:
السيد: غالم عيل أمحدي

املنصب: 
مدير املبيعات والتسويق

ص.ب: ١١١8٢، الدوحة، قطر
هاتف: ٤٤٣٥٥٥77 97٤+
فاكس: ٤٤٣٥٢7٣٥ 97٤+

ghulam@qatarsteelfactory.com :الربيد اإللكرتوين
info@qatarsteelfactory.com

www.qatarsteelfactory.com :املوقع اإللكرتوين

72104100 
94060090 
73030000 
73043100 
73142000

73089090
73012000
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مصنع قطر للصناعات احلديدية، هو املصنع األول واملتاكمل 
للحديد والرائد يف تصنيع ألواح التسقيف وأنابيب ومواسري 
ونال  املعزولة.  والصحائف  سياج  الصلب  مواد  الصلب، 
 ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 هشادات  املصنع 

وهشادة UKAS للجودة االدارية .

التقنيات  أحدث  احلديدية  للصناعات  قطر  مصنع  ويستخدم 
املنطقة  يف  القابعة  االنتاج  منشأة  يف  احلديثة  واآلالت 

الصناعية.

إننا منتلك يف مصنع قطر للصناعات احلديدية فريق إداري 
وتقين قوي هيدف دامئًا إىل مضان جودة املنتجاتنا واليت 

من شأهنا تلبية اكفة املتطلبات والرضا من معالئنا الكرام.

ومصنع قطر للصناعات احلديدية بدأ التصدير منتجاته يف 
عام ٢٠٠٥.

مصنع قطر 
للصناعات الحديدية

تفاصيل المنتجات
• شينكو ساج مموج

• شينكو ساج مموج معزول يب يو فوم

• بيوفوم ألسقف واجلدران والواح 
للعازل حراري 

• شينكو ساج مموج معزول البويل 
ايتيلني

• اسقف قرميد وكنكري
• انابيب حديد وجملفن
• ERW مواسري حديد 

• حديد مربع وجملفن 

• C/Z برلني 

• شبك حديد

 PVC شبك حديد معزول •
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لإلتصال واإلستفسار:

تفاصيل المنتجات
• اخللطات اخلرسانية
• املنتجات اإلمسنتية

• طالء االيبوكيس
• طالء البويل يوريثني

• عوامل رابطة
• فواصل مشرتكة

• مواد دهانات البيتومني
• مواد إصالح اخلرسانة

• موانع ترسب املياه
• مواد الصقة للبالط واجلص

• مركبات عالج والقوالب

38244000
38160000
39073010
39159063
35069100
32149090
27150000 الجسل التجاري: ٣٥/١7   رمق نظام ترقمي البيانات العاملي: ٥٥77٠9٠٦٥
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سيكو الرشق األوسط يه واحدة من أفضل رشاكت تصنيع 
كمياويات البناء يف قطر مع تقنية عاملية من PAGEL األملانية.

منذ نشأهتا احتلت سيكو الرشق األوسط ماكهنا يف السوق 
القطري وأيضًا بالرشق األوسط وقد حصلت عىل العديد من 
العقود الرئيسية من اهليائت احلكومية باإلضافة إىل عدد ال 

حيىص من املقاولني احملليني داخل وخارج دوله قطر.

املنتجات  من  متاكملة  األوسط مجموعة  الرشق  تعترب سيكو 
درجة  وحتت  اخلام،  املواد  أفضل  باستخدام  تصنيعها  يمت 
املنتجات  جودة  لضامن  اجلودة  مراقبة  إجراءات  من  عالية 
العاملية. نتج عن ذلك المتزّي يف جودة منتجات  باملواصفات 
األيزو  هشادة  عىل  وحصـــوهلــا  األوسط  الشـرق  سـيكو 

.٢٠٠8 : 9٠٠١

املؤهلني  املوظفني  من  األوسط  الرشق  وقد مت جتهزي سيكو 
هو  وهدفنا  البناء،  مشالك  مجليع  احللول  أفضل  لتقدمي 
توفري حلول كمييائية فريدة مجليع أنواع املشاريع وحمطات 

الكهرباء واملاء الرئيسية وخالفه، مع أفضل خدمه للعمالء.

سيكو
 الشرق األوسط

مسؤول االتصال:
السيد: سلميان عون

املنصب:
مدير تطوير األمعال

ص.ب: ٢9٥، الدوحة، قطر
هاتف: ٥٠٤٥9٥٥٤ 97٤+

s.aoun@cikome.com :الربيد اإللكرتوين
www.cikome.com :املوقع اإللكرتوين

ص.ب: ١١١8٢، الدوحة، قطر
هاتف: ٤٤٣٥٥٥77 97٤+
فاكس: ٤٤٣٥٢7٣٥ 97٤+

ghulam@qatarsteelfactory.com :الربيد اإللكرتوين
info@qatarsteelfactory.com

www.qatarsteelfactory.com :املوقع اإللكرتوين
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رمز النظام املنسق

مسؤول االتصال:
السيد: محمود فراج

املنصب:
املدير العام

ص.ب: 9٦١7٦، الدوحة، قطر
هاتف: 88٣٣١٥٠ 97١٤+

customerservice@farraj.ae :الربيد اإللكرتوين
www.farah.jo :املوقع اإللكرتوين

تفاصيل المنتجات
قواطع منخفضة اجلهد

MCB, RCCB, RCBO Isolator, 
MCCB, ACB, Switchgear & 

Control Gear

لوحات كهربائية
FDB, SMDB, MDB / M.V. Panels, 

MCC, Capacitor Bank, ATS, 
Feeder Pillar, Service Cabinet, 

Meter Cabinets

85381000
85372000
83024990
85021100

الجسل التجاري: ٣8٤١7   رمق نظام ترقمي البيانات العاملي: ٥٥77١٠٥98
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شركة الفراج شر
للتجارة والصناعة

الفراج للتجارة والتصنيع الرائدة يف جمال تصنيع القواطع 
الكهربائية ولوحات اجلهد املنخفض من لوحات توزيع للطاقة 
ولوحات  القدرة  مبعامل  التحمك  ولوحات  التحمك  ولوحات 
MCB,RC� وااليل اليدوي  التحويل  ومفاتيح   العددات 
 CB,RCBO,MCCB ACB, FDB, SMDB, MDB / M.V,

MCC, Capacitor Banks ATS, Feeder Pillar

)G.E( رشيك مع رشكة جرنال الكرتيك

االختبارات  اكمل  عىل  معمتد   ASTA عىل  حصل  من  أول 
اجلديدة واحلاصل ايضا عىل IEC61439�2:2009�01 رمق 

.1&2

 ISO, 2008 : و   ASTA ذلك  حاصلة عىل هشادات مبا يف 
.ISO 9001, 14001: 2004

كنت  وأيمنا  بمك  اخلاص  الطلب  تلبية  لمك  نضمن  حنن 
اللوحات  صناعة  جمال  يف  موجودون  ألننا  لنا،  حاجة  يف 
والقواطع الكهربائية من خالل شبكتنا املتضمنة )٥( مصانع، 
و  معارض جتارية   )٦( و  )٥( خمازن  و  تعديل  مراكز   )٤(
لتغطية مجيع  مدربني  موظف   )٤٥٠( لملبيعات،  )8( ماكتب 
االمارات  السعودية،  العربية  اململكة  األردن،  يف  املناطق 
العربية املتحدة، قطر، لبنان، البحرين، الكويت، معان، سوريا.

القواطع  بتصنيع  واملعروفة  والتصنيع  للتجارة  الفراج 
سنة   ٥٤ معرها  لرشكة  تابعة  ويه  الكهربائية  واللوحات 
معروفة بامس مجموعة )FTC( الفرح للتجارة واملقاوالت، اليت 

تأسست يف عام ١9٦٢.
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لإلتصال واإلستفسار:

85445900
85446000
74081100
74081900

تالجسل التجاري: ٤٠٣٤٤   رمق نظام ترقمي البيانات العاملي: ٥٣٤798٢8٠
بال

كا
 لل

حة
دو

ال

حميل  منتج  لتقدمي  للاكبالت  قطري  ُمَصِنع  أول  بكوهنا  للاكبالت  الدوحة  تعزت 
واملسامهة يف مسرية التمنية املسمترة لدولة قطر. بدأت الدوحة للاكبالت نشاطها 
نائب  سعادة  ٢٠١٠، حبضور  مايو،   ٢٥ رمسيًا يف  وافُتِتَحت   ،٢٠٠9 عام  يف 

جملس الوزراء األسبق، الشيخ/ عبد اهلل بن محد العطية.

النظم  أحدث  عىل  مؤسسة  صناعية  منشأة  خالل  من  للاكبالت  الدوحة  تعمل 
التكنولوجية يف الصناعة، عىل مساحة 7٠٫٢٠٠ مرت مربع يف قلب مدينة مسيعيد 
الصناعية، وبسعة انتاجية تصل إىل ٥٢٫٠٠٠ طن من النحاس سنويًا. وتصنيع 

اكبالت اجلهد العايل بسعة تصل إىل ٢٢٠ كيلو فولت.

متتلك اليوم الدوحة للاكبالت أحدث املعامل املجهزة بأحدث التقنيات التكنولوجية، 
واليت تعمل عىل تأكيد عىل أن صناعة الاكبالت مطابقة ملعايري اجلودة العاملية، 
مكا تفخر الدوحة للاكبالت بكوهنا املصنع الوحيد يف دول التعاون اخلليجي اليت 
ميتلك معامل طبقًا ملعايري NFPA، واليت تقوم بفحص منتجاتنا من خالل إختبارات 
شديدة الرصامة لضامن اجلودة و التأكيد عىل املطابقة الاكملة لملواصفات العاملية.

فضاًل معا تقدم، فإن املصنع جمـهـز بأحدث املعـدات واألجـهـزه تطــورًا، من أجود 
الاكبالت احلديثة عىل  تقطيع  تقنية  وقد سامهت  العامل،  املصنعني عىل مستوى 
التسلمي خالل مدة أقرص مما أعىط مهنجية أكرث فعالية وأكرث اقتصادية للعمل. 
الدول طبقًا لملواصفات  باالضافة إىل ذلك، فإن املصنع يقوم بالتصدير ملختلف 
 IEC, BS, NEMA, VDE, CENELLEC, واملعايري الدوليه اخلاصة هبا واليت تمشل

.BASEC باالضافه ملواصفات الـ LPCB

مكـا يفـخــر مصنع الدوحـة للكـابالت باتبــاعه أعـلـى مـعـايـيــر األمــان والسالمة 
للحفاظ  الاكبالت يف ظروف تصنيع مسوئلة ومناسبة  بانتــاج  وذلك مع االلزتام 
عىل البـيئـة. فضاًل عن ذلك، فقـد سـامه حـصـول مـصــنـع الدوحـة للكـابالت عىل 
 OHSAS LPCB 9٠٠١:١٤٠٠١ و ١8٠٠١ و ISO شـهادات الـجودة الـخاصـة بــ

و BASEC يف زيـادة الـثـقــة وارتفــاع القـدره الـتـنـافـسية.

وملختلف  القطري  السوق  خدمة  اخلربة يف  من  سنوات   ٦ من  اكرث  خـالل  ومن 
من  العديد  لدى  املفضل  املورد  للكـابالت  الدوحـة  اصبحت  اخلليجية،  االسواق 
العمالء وعىل رأهسم املؤسسة العامة القطرية للكهرباء واملاء )كـهـــرماء( وذلك من 
خالل تنفيذ حصول الدوحـة للكـابالت لـعقــود تــوريد اخلـاصة بـشــركه كـهـــرماء 

بـقــميـه ٥٠٠ مـلــيـون دوالر و ٢٥٠ مليون دوالر خالل اعوام ٢٠١١ و ٢٠١٤.

وتـوريد  انتاج  يف  فـعال  بشكـــل  للاكبـــالت  الدوحــة  مصنـــع  ســــامه  وقـــد 
الاكبالت الـمـسـتــخـدمــــة يف الـخـــــطوط االربع الرئيسيــة الـخـاصـة مبرشوع 
)Red Line, Green Line, Gold Line and LRT( باالضافة إىل حـصــول الدوحـة 

.Major Systems Package للكـابالت عيل عـقــود الـتـوريـد الـخــاصه بالـ

بالدوحـة  الـخــاصة  االمعــال  ســابقه  قـائـمــه  صارت  وجزية،  مدة  خالل  ويف 
للكـابالت يف اكفة القطاعات غينية بالعديد من املـشــاريـع مثل مشاريع الـطــرق 
ومرشوع مـحـطــات الـمتــرو والـمـنـشــآت الـسـكنـية والـتـجــاريـة والبنية التحتية 
تعاىل  اهلل  بفضل  بتنفيذها  مقنا  والذي  والوقود،  الطاقه  وقطاع  واملستشفيات 

وبتوظيف خرباتنا يف صناعة الاكبالت لألسواق احمللية والعاملية.

الدوحة للكابالت

مسؤول االتصال:
السيد: أمحد فتيح السويدي

املنصب:
نائب الرئيس

ص.ب: ٢٢٤87، الدوحة، قطر
هاتف: ٤٤٥٥٣٠٤٣ 97٤+
فاكس: ٤٤٥٥٣٠٤9 97٤+

info@dohacables.com :الربيد اإللكرتوين
www.dohacables.com :املوقع اإللكرتوين

تفاصيل المنتجات
• اكبالت الطاقة: مجموعة واسعة من 

الاكبالت املرنة، واألسالك املستخدمة 
يف املباين، واألسالك األرضية، واكبالت 
التحمك، والكوابل ذات قوة جهد منخفضة 

ومتوسطة وعالية وحىت موصالت ٢٢٠ 
كيلو فولط و ٢٥٠٠ مم ٢.

• اكبالت طاقة للتطبيقات اخلاصة: هناك 
مجموعة واسعة من أسالك واكبالت 

LSHF، مثل أسالك واكبالت املباين، 
اكبالت التأريض، اكبالت التحمك، 

واكبالت أجهزة اإلنذار باحلريق، الاكبالت 
الكهربائية املنخفضة واملتوسطة اجلهد 

مع خصائص مقاومة اإلشتعال. وخالية 
من دخان اهلالوجني املنخفض؛ عالوة 

عىل الاكبالت املضادة للحريق - الاكبالت 
الكهربائية منخفضة اجلهد واملقاومة 

للحريق ومقاومة لإلشتعال وخالية من 
دخان اهلالوجني املنخفض. 

• موصالت نقل الطاقة اهلوائية: مجموعة 
واسعة من موصالت النحاس واأللومنيوم.

• اكبالت األلياف الضوئية: مجموعة 
واسعة من تصاممي الاكبل مجليع أنواع 

التطبيقات ومن النوع اآلحادي إىل 
األلياف املتعددة.



٥٠

ية
ائ

رب
كه

 ال
ت

جا
نت

امل

نبذة عن الشركة

لإلتصال واإلستفسار:

رمز النظام املنسق

مسؤول االتصال:
السيد: امتياز رمحن

املنصب:
املدير العام

ص.ب: ١٠٠٦9، الدوحة، قطر
هاتف: ٤٤٠8٢٥٥٥ 97٤+

 فاكس: ٤٤٦٠٢٠9٢ 97٤+
bee@qatar.net.qa :الربيد اإللكرتوين

www.binghalib.com :املوقع اإللكرتوين

تفاصيل المنتجات
ألواح الطاقة

• لوحة التبديل LV - ثابت/ حسب
• لوحات التوزيع الرئيسية.

• لوحات التوزيع الفرعية الرئيسية.
• لوحة العطل الرئيسية األتوماتيكية.

• مزامنة اللوحات.
• وحدة تغذية إنارة أمعدة الشوارع.

• لوحات القياس.
لوحات التحمك

• مراكز التحمك يف احملراكت - إصالح 
MCC ،حسب -

• لوحات التحمك باملضخات مع تقنية 
D.O.L لوحات التحمك باحملراكت ذات 

الرتددات املتغرية.
• لوحات معاجلة املكيفات اهلوائية.

.PLC لوحات •
• لوحات أجهزة القياس.

85352100
85352900
85359000
85361000
85363000
85371000
85372000 الجسل التجاري: ٢٠٣١٤   رمق نظام ترقمي البيانات العاملي: ٥٣٥٣١١9٣٠
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إحدى  ويه   ١98٣ عام  للهندسة  غالب  بن  تأسست رشكة 
رشاكت مجموعة بن غالب.

إنتاجية  بطاقة  الصناعية  املنطقة  يف  منشأة  الرشكة  متتلك 
حالية من ١٢٥ إىل ١٥٠ مكعب يف الهشر، ومتتلك منشآت 

يف دولة اإلمارات العربية املتحدة أيضًا.

للهندسة حاصلة عىل هشادة األيزو 9٠٠١:٢٠٠8  بن غالب 
التصممي،   / التصنيع  ملعايري   IEC 61439�1 اعمتاد  مع 

وتتعاون تقنيًا مع رشكة شنايدر إلكرتيك.
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رمز النظام املنسق

لإلتصال واإلستفسار:

تفاصيل المنتجات
اكبالت كهربائية حتت األرض ذات جهد 
منخفض، اكبالت كهربائية حتت األرض 
ذات جهد متوسط، اكبالت أرضية عالية 
اجلهد، اكبالت لإلستخدامات الداخلية، 

اكبالت نقل اإلشارات والبيانات، 
باإلضافة إىل ملحقات ومعدات الكوابل.

85442000
85444100
85444900
85445110
85445910
85446010 الجسل التجاري: ٣77٦٤/١   رمق نظام ترقمي البيانات العاملي: ٥٥77٠9١٣٥
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ويه   ،٢٠٠8 عام  للاكبالت يف  الدولية  قطر  أنشئت رشكة 
/ قطر ورشكة  القابضة  مرشوع مشرتك بني رشكة املرقاب 
املنخفضة  الاكبالت  يف  ومتخصصة  فرنسا   / نكسانس 
وكذلك  التحتية  والبنية  لملباين  اجلهد  وعالية  واملتوسطة 

الاكبالت اخلاصة بصناعة النفط والغاز.

حالية  إنتاجية  وبطاقة  مسيعيد  يف  منشأة  الرشكة  متتلك 
٢٥٠٠٠ طن مرتي من الاكبالت سنويًا حيث تنقسم مكيات 
النقل  وخطوط  النحاسية،  الكهربائية  الاكبالت  بني  اإلنتاج 
الاكبالت  وملحقات  الضوئية  األلياف  واكبالت  اجلهد  عايل 

املختلفة.

تتبع منتجات الرشكة، أعىل معايري اجلودة مثل معايري اجلودة 
الربيطانية والـ IEC، مكا حازت الرشكة عىل هشادات هيائت 
أخرى تمشل KEMA, Bureau Veritas, CESI وآخرين. مكا 

أن الرشكة حائزة عىل هشادة األيزو 9٠٠١:٢٠٠8 .

شركة قطر الدولية 
للكابالت

مسؤول االتصال:
السيد: مصطىف دبوق

املنصب:
مدير املبيعات والتسويق وتطوير 

األمعال

ص.ب: ١٥99١، الدوحة، قطر
هاتف جوال: ٥٥٤٦٤٤8٤ 97٤+

هاتف: ٤٤٠8٥١8٣ 97٤+
فاكس: ٤٤٦7٣٢٣٠ 97٤+

mostafa.dbouk@nexans.com :الربيد اإللكرتوين
www.nexans.qa :املوقع اإللكرتوين
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لإلتصال واإلستفسار:

رمز النظام املنسق

مسؤول االتصال:
السيد: تامر معر - املدير العام

tamer.omar@alhodaifi.com :الربيد اإللكرتوين
السيد: فرانسيسكو بريجيل - املبيعات واملشرتيات

francisco@alhodaifi.com :الربيد اإللكرتوين
السيد: حامت الديري - املبيعات األقلميية

hatem@alhodaifi.com :الربيد اإللكرتوين

 شارع رمق ٢٤، املنطقة 8١، 
البناية ١٦٥

املنطقة الصناعية اجلديدة
ص.ب: ٢٢٢٠٥، الدوحة

هاتف: ٤٠٢9٣١١٥ 97٤+
فاكس: ٤٠٢9٣١٠٢ 97٤+

تفاصيل المنتجات
 • مركب السيالن لعزل اكبالت اجلهد 

املنحفض الطبييع. يستخدم للاكبالت 
HOXLINK610 +620 :القوى

• مركب السيالن لعزل اكبالت اجلهد 
املنحفض الطبييع. يستخدم للاكبالت 
 HOXLINK610A :اخلاصة واالسالك

+620

• مركب السيالن لعزل اكبالت اجلهد 
HOXLINK710+720 :املنحفض االسود

• مركبات البويل االثيلني االسود 
لغالف الاكبالت )اكبالت القوى-اكبالت 

االتصاالت(:
• مركب بويل اثيلني اخليط املنخفض 
AHJ 801LL الكثافة لغالف الاكبالت

• مركب بويل اثيلني املتوسط الكثافة لغالف 
AHJ 804M الاكبالت

• مركب بويل اثيلني العايل الكثافة لغالف 
AHJ 806H الاكبالت

39011000

الجسل التجاري: ٢٦٠٦9/٢  رمق نظام ترقمي البيانات العاملي: ٥٥77١١8٤١
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تعد رشكة اهلدييف لصناعة مكونات الكوابل احدى رشاكت 
مجموعة اهلديىف وامللوكة١٠٠% لملجموعة ويه متخصصة 
ذات  للاكبالت  اخلاريج  والغالف  العزل  مواد  إنتاج  يف 
الصناعية  املنطقة  يف  املصنع  يقع  املنخفض.  الضغط 
اجلديدة يف الدوحة بامجايل طاقة انتاجية قصوي ١٦٠٠٠ 

طن/العام.

الهديفي لصناعة 
مكونات الكوابل
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رمز النظام املنسق

لإلتصال واإلستفسار:

تفاصيل المنتجات

األسالك النحاسية الكهربائية مفردة 
 PVC النواة لملباين. الاكبالت املركبة

)مع أو بدون غالف( 300/500 فولت، 

450/750 فولت.

85445900

الجسل التجاري: ١8٥9١   رمق نظام ترقمي البيانات العاملي: ٥٣٤78٥٠٣٠
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واإلنارة  املفاتيح  للوحات  العامة  الصناعات  رشكة  تأسست 
يف عام ٢٠٠٥، ويه رشكة متخصصة يف تصنيع األسالك 
النحاسية الكهربائية مفردة النواة اليت تستخدم يف املشاريع 
العمرانية. متتلك الرشكة منشأة حديثة يف املنطقة الصناعية 
تبلغ  إنتاجية  تبلغ 8٠٠ طن سنويًا وطاقة  إنتاجية  مع قدرة 

١٥٠٠ طن يف العام.

 KEMA املنتجات ذات جودة عالية ومعايري معمتدة من قبل
اهلولندية واملعايري الربيطانية.

بدأت الرشكة يف التصدير عام ٢٠٠٦ مع ما يقرب من %7٠ 
وقد  املجاورة،  الدول  إىل  تصديره  يمت  اإلنتاج  إمجايل  من 

حددت الرشكة أسواق جديدة لتوسيع شباكت التصدير.

الصناعات العامة
للوحات المفاتيح واإلنارة 

مسؤول االتصال:
السيد: نريمال

املنصب:
مساعد املدير العام

ص.ب: ١٠8٣٢، الدوحة، قطر
هاتف جوال: ٥٥٤9٦٥7٣ 97٤+

هاتف: ٤٤٦٠٢8٥٢ 97٤+
فاكس: ٤٤٦٠٢٣٥٢ 97٤+

nirmal@generalqatar.com :الربيد اإللكرتوين
www.generalqatar.com :املوقع اإللكرتوين
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لإلتصال واإلستفسار:

رمز النظام املنسق

مسؤول االتصال:
السيد. دمحم احلسن

املنصب:
مدير املصنع

جوال: ٣٠8٤٤٠٤٣ 97٤+ صناعة قطرية

شارع ٣8 بوابة ٤٦
ص.ب: ٤٠٤٦7، املنطقة الصناعية، قطر

هاتف: ٤٤٥٠٢٤٦7 97٤+ 
فاكس: ٤٤٥٠٢٥٣٢ 97٤+ 

sales@gulfswitchgears.com :الربيد اإللكرتوين
www.gulfswitchgears.com :املوقع اإللكرتوين

تفاصيل المنتجات
• ألواح التوزيع MV/LV خمتربة ، 

KEMA ASTA معمتدة

• مركز حتمك باحملراكت - ثابته 
ومتحركة

• لوحة مكثف البنك
• لوحات التوزيع الرئيسية والفرعية

• امعدة تغذية طاقة / إضاءة - معمتدة 
من كهرماء/اشغال

PLC /SCADA لوحات التشغيل اآليل •
AMF/ ATS لوحات حتمك يف مولدات •
• iPMCCs ذاكء ذايت، مشغل بواسطة 

GPRS

85352100
85352900
85359000
85361000
85363000

85371000
85372000

الجسل التجاري: ٣٠١7٥   رمق نظام ترقمي البيانات العاملي: 
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عىل  احلائزة  القطرية  الكهربائية  لملفاتيح  اخلليج  رشكة 
هشادة ISO 9001:2008 تعد اليوم واحدة من أكرب الرشكة 
املنطقة. مكا  املنخفض يف  الضغط  توزيع  للوحات  املصنعة 
الرشاكت  معالقة  مع  أنمظة  انشاء  اتفاقية  الرشكة  ومتتلك 

الكهربائية مثل جرنال الكرتيك )GE( يف دولة قطر.

تقع الرشكة يف قلب منطقة سلوى الصناعية، وتغيط مساحة 
مقدرة بأكرث من ١8٠٠ مرت مربع

مبا يف ذلك املستودع ويعمل فهيا أكرث من ٥٠ فرد من موظفني 
ومهندسني وفنيني. ومتتلك الرشكة بنية حتتية صلبة وأجهزة 
التصنيع احلديثة، واملعدات االختبار احلديثة ومنمظة بالاكمل 

من خالل برجميات ختطيط موارد املؤسسات املرخص به.
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رمز النظام املنسق

لإلتصال واإلستفسار:

تفاصيل المنتجات
KV 11 لوحات •

• لوحات متوسطة اجلهد 415 - ألواح توزيع 
رئيسية وفرعية 

• مركز التحمك يف احملراكت - تتابع 
مركز التحمك

• لوحات MCB للتوزيع - لوحات لملكثفات
• لوحات DDC - لوحات التحمك يف الضخ

85352100
85352900
85359000
85361000
85371000
85372000 الجسل التجاري: ٣٢٤8٥   رمق نظام ترقمي البيانات العاملي: ٥٥77١١٣٥٦
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كيوتك للوحات مفاتيح الكهرباء ذ.م.م يه من أبرز الرشاكت 
املتينة  الكهربائية  املعدات  تصنيع  املتخصصة يف  قطر  يف 
عالية اجلودة ومهنا لوحات املفاتيح الكهربائية متوسطة اجلهد 

ومنخفضة اجلهد.

لدينا يف كيوتك مجموعة واسعة من لوحات املفاتيح لتطبيقات 
متعددة مهنا توليد الطاقة، التوزيع والتحمك وامحلاية.

باإلضافة اىل ذلك فأن الرشكة أيضا تقوم بدمع معالهئا عرب 
حتديد احتياجاهتم، وتقدمي مناذج لملوافقة علهيا.

كيوتك يه من ربكا الرشاكت الرئيسية لتنفيذ املشاريع اليت 
تقدم حلول متاكملة ملد الطاقة الكهربائية لملحطات الصناعية 

والتجارية وايضًا حمطات الطاقة.

وتتعاون  املنتج  جودة  حيال  الدولية  باملعايري  الرشكة  تلزتم 
عىل املستوى التقين مع مجموعة إيه يب يب من اجل تقدمي 

التكنولوجيا املبتكرة.

العالية  اخلربة  ذوي  من  والفنيني  املهندسني  توظف  كيوتك 
ومتتلك كيوتك مصنع مزود بأحدث اآلالت واألجهزة لتصنيع 

منتجاهتا عىل مساحة ٢٠٫٠٠٠ مرت مربع يف قطر.

كيوتك للوحات مفاتيح الكهرباء

مسؤول االتصال:
السيد: راهول برباهاين

املنصب:
مدير العمليات

ص.ب: ٢٤٤77، الدوحة، قطر
هاتف: ٤٤٣٦٢٦٥٦ 97٤+

 فاكس: ٤٤٣٦٢٦٤9 97٤+
rahul.parbhane@qtecswitchgear.com :الربيد اإللكرتوين

www.qtecswitchgear.com :املوقع اإللكرتوين

السيع املسمتر لتحقيق المتزي
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لإلتصال واإلستفسار:

رمز النظام املنسق

مسؤول االتصال:
السيد: ب. راماسوايم 

املنصب:
املدير التنفيذي

ص.ب: ١٥8٢7، الدوحة، قطر
هاتف جوال: ٥٥8٦١8٤9 97٤+

هاتف: ٦١٥ / ٤٠٣٥9٦١٣ / ٤٤٣٥٥٥١8 97٤+
فاكس: ٤٤٣٥٥٥١9 97٤+

ramaswamy@albiddaswitchgear.com :الربيد اإللكرتوين
info@albiddaswitchgear.com

تفاصيل المنتجات
• سويتش جري: لوحات متوسطة اجلهد 

ومنخفضة اجلهد، ألواح توزيع رئيسية 
وفرعية، مركز التحمك يف احملراكت- 
تتابع مركز التحمك، لوحات للتوزيع، 

أمعدة تغذية وتوزيع.
• تصنيع صفاحئ الفوالذ: خزائن 

IT واتصاالت، واملالجئ والمناذج 
امجلركية، هيالك عامة وحاويات، 

الفوالذ الطري، واألملنيوم، منتجات 
الفوالذ املقاوم للصدأ وقطع غيار.

• محسوق الطالء: قطع غيار ومكونات 
لملصانع، منتجات الصلب، املعدات 
األصلية، قطاعات العامرة والبناء، 

قطاع النفط والغاز.

85371000
85372000

الجسل التجاري: ٦٠٤98  رمق نظام ترقمي البيانات العاملي: ٥٥77١٢٠٣٥ جير
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البدع سويتش جري بدأت معلياهتا يف عام ٢٠١٥ ويه جزء 
من مجموعة البدع برائسة سعادة الشيخ حسمي عبد العزيز 
املنطقة  الكهربائية يف  لملفاتيح  البدع  يقع مصنع  ثاين.  آل 
الصناعية اجلديدة، الدوحة، عىل مساحة ١٤٫٠٠٠ مرت مربع 
وهو من أكرب املنشأت يف قطر ومن الدرجة األوىل للصناعة 
املتفوقة لملفاتيح الكهربائية، هندسة / تصنيع صفاحئ الفوالذ 

العام وخدمات محسوق الطالء. 

والتقنيات  التكنولوجيا  بأحدث  املصنع  جتهزي  يمت  سوف 
طالء  نظام محسوق  مثل  متطلبات معالهئا  لتلبية  املعارصة 
 turret punch ،تلقايئ CO2 من سبعة مراحل، قاطع لزير
ألية بالاكمل، CNC press brakes لقطع النحاس واالت ثقب 
توفري  سيمت  ايضًا  والتحقق  االختبار  كذلك  املعادن  وطوي 

خدمة إصالح املعدات.

ابـرمت شــركــة البـدع اتفاقية للتبادل التكنولوجــي مع رشكة 
NATUS االملانية املهشورة يف صناعات السويتش جري. ومنذ 
أكرث من ٥٠ عاما، و NATUS يه املزود الرئييس للحلول 
هذا  معايرياالبتاكر يف  ووضع  املتاكملة،  التقنية  الكهربائية 
املجال، والسالمة واجلودة ألنمظة املفاتيح يف أملانيا والعامل. 

إن فريق إدارة البدع سويتش جري لديه أكرث من ٤٠ عاما من 
اخلربة الدولية مع بعض أكرب املشاريع وأكرثها تعقيدًا يف 

العامل يف سويتش جري وهندسة التصنيع .

واخلدمات  املنتجات  توفري  عىل  جري  سويتش  البدع  تعمل 
النفط  والدولية مثل  الصناعية احمللية  والقطاعات  لملشاريع 
والبنية  رشق،  معرب  القطرية،  احلديد  سكك  رشكة  والغاز، 

التحتية لملحالت التجارية واملالعب.

البدع سويتش جير
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رمز النظام املنسق

لإلتصال واإلستفسار:

تفاصيل المنتجات
 Blokset ونظم TT بريزما •

اخلدمات: 
 LV لوحات التوزيع الرئيسية / ألواح •

• لوحات التوزيع الفريع الرئيسية
• لوحات التوزيع الهنايئ

• مراكز التحمك يف احملراكت
• لوحات اإلمجال بسبار 

• لوحات مزامنة 
• مجيع أنواع لوحات التحمك والتبديل 

• أنمظة وحدات خمتربة 

853710

الجسل التجاري: ٥٠٤٦٦    رمق نظام ترقمي البيانات العاملي: ٥٥77١٢٠9١
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عام  يف  معليهتا  بدأت  ذ.م.م  انرتناشونال  جري  سويتش 
٢٠٠٦، كفرع مضن مجموعة دباس ذ.م.م قطر، ويه رشكة 
كهرباء رائدة ذات تارخي اصيل يعود إىل ١9٢٠ يف لبنان. 
وحبلول عام ٢٠١٠ أصبح الفرع رشكة حتت امس سويتش 

جري انرتناشونال.

ومراكز  منخفض  جهد  ذات  طاقة  توزيع  الرشكة  تتوىل 
للتحمك يف احملراكت وتتعهد باملشاريع اجلاهزة لملنمظات 
احلكومية، البنوك، املستشفيات، الفنادق، املدارس وللرشاكت 

اخلاصة الكبرية يف مجيع أحناء الرشق األوسط. 

وتفتخر الرشكة برتباطها الوثيق مع شنايدر إلكرتيك لتصبح 
الرشكة الوكيلة لبناء اللوحات يف قطر.

 ISO سويتش جري انرتناشونال حائزة عىل هشادات اجلودة
9٠٠١: ٢٠٠8 و OSHAS ١٤٠٠١: ٢٠٠ ويه معمتدة من 

قبل كهرماء وأشغال وملزتمة جبميع القواعد واملعايري.

ولنجاحنا يف خلق بيئة تجشع عىل االلزتام باجلودة والتحسني 
املسمتر، حنن األن قادرون عىل مضان أن نسمتر يف الطليعة 

لتقدمي قمية ثابتة وممتزية لعمالئنا.

مسؤول االتصال:
السيدة: راشيل بالش

املنصب:
مدير التسويق واملبيعات

ص.ب:٢٤٤77 ، الدوحة، قطر
هاتف: ٣٣٣8٣١٤8 / ٤٤٥٠٤٦٦7 97٤+

فاكس: ٤٤٦٠7٣88 97٤+
Rbalech@switchgearinternational.com :الربيد اإللكرتوين

info@switchgearinternational.com
www.switchgearinternational.com :املوقع اإللكرتوين

 سويتش 
جير انترناشونال ذ.م.م
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لإلتصال واإلستفسار:

رمز النظام املنسق

مسؤول االتصال:
السيد: ديبش شاه

املنصب:
املدير العام

ص.ب: ٢٢9٣8، الدوحة، قطر
هاتف جوال: ٦٦78٤7١١ 97٤+

هاتف: ٤٤١١٤٣٤9 / ٤٤١١٤٥8٠ 97٤+
فاكس: ٤٤١١٤٣٠٥ 97٤+ 

gm@alshamslighting.com :الربيد اإللكرتوين
www.alshamslighting.com :املوقع اإللكرتوين

تفاصيل المنتجات
• مصابيح الصوديوم عايل الضغط

• مصابيح الزئبق عايل الضغط
• مصابيح امليتال هاليد
• مصابيح موفرة للطاقة

LED مصابيح •

85392900
85393100
85393200
85131000
85369090
94054010 الجسل التجاري: ٢9٢٦٢   رمق نظام ترقمي البيانات العاملي: ٥٥8٠١١١٦٥

مة
قد

مت
 ال

ءة
ضا

اإل
ت 

نيا
تق

س ل
شم

ال

المشس لتقنيات االضاءة املتقدمة يه رشكة قطرية مسامهة 
خاصة يمت الرتوجي هلا والمتويل من قبل بنك قطر للتمنية )بنك 

قطر للتمنية مملوك لدولة قطر(.

ينتج  املصنع  جدا،  حديثة  المشس، جمهز جتهزيات  مصنع 
أنواع خمتلفة من الملبات يف قطر.

من  اجلودة  هشادة  عىل  حائزة  المشس  مصنع  منتجات 
واجلودة  واملقاييس  لملواصفات  السعودية  اهليئة   SASO
DKERA )KEMA(, BUREAU VERI�  وهشادات اختبار مثل

.SASO وحاصلة عىل عالمة TAS, ERDA

 ISO إدارة هشادة اجلودة  نظام  وقد مت منح رشكة مشس 
9001:2008

المشس اإلضاءة املتقدمة لدهيا قيادة قوية يف سوق الرشق 
األوسط وتوريد مصابيح إىل لك الرشق األوسط.

الشمس لتقنيات
اإلضاءة المتقدمة
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رمز النظام املنسق

لإلتصال واإلستفسار:

تفاصيل المنتجات
)415V( لوحات الضغط املنخفض •

)MCCs( مركز التحمك يف احملراكت •

• لوحات البنك املكثف
• لوحات التوزيع الفرعية - الرئيسية 

ولوحات التوزيع،
• أمعدة تغذية إنارة الشوارع

HAVC, FAHU, AHU لوحات التحمك •
• مزامنة / لوحة مشولية

85352100
8532900

85361000
85371000
85359000
85363000
85372000 تالجسل التجاري: 39013   رمق نظام ترقمي البيانات العاملي: ٥٥777١٤٠8
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 ،ISO 9001 حنن رشكة قطرية حملية حائزة عىل هشادة
السوق  احتياجات  لتلبية   ٢٠٠7 عام  الرشكة يف  أنشئت 

املزدهر يف خمتلف القطاعات.

تمتحور امعال الرشكة عىل التصممي الاكمل، والتجميع، 
والتوريد واالختبار يف املواقع لاكفة أنواع لوحات الضغط 

املنخفض ولوحات التحمك.

 ١٦٫٠٠٠٫٠٠ مساحة  يغيط  ومكتب  مصنع اكمل  لدينا 
بأحدث  ومزود   ٤٣  - الصناعية  منطقة  يف  مربع  مرت 

املعدات واألجهزة.

مبادئنا:
حنن منتلك اتفاقية إنشاء اللوحات مع مصانع ABB يف 

منطقة قطر.

اختبار املعدات:
االختبار  معدات  بأحدث  مزودة  داخلية  خمتربات  منتلك 
 IEC ملواصفات  طبقًا  الروتينية  االختبارات  للقيام جبميع 

القياسية

خدمات ما بعد البيع:
• نوفر خدمة للطوارئ عىل مدار الساعة )٢٤/7(

• خدمات الصيانة السنوية
• متخصصون يف جمال االصالح والصيانة 

املوافقات:

• نالت الرشكة الثقة واملوافقة عىل نطاق واسع من قبل 
كربى املؤسسات والرشاكت القطرية مثل،

• أشغال )تشيد البنية التحتية واملستشفيات(، قطر 
للبرتول، راس غاز، اللجنة التوجهيية املنفذة ملرشوع 

امليناء اجلديد، ، سكك احلديد القطرية ، املكتب اخلاص 
للهندسة اخل

• معالء ممزيين: مشريب العقارية، رشكة بروة العقارية، 
رشكة إزدان اخل .

مسؤول االتصال:
السيد: رايف كومار فرتاراج

املنصب:
نائب مدير العمليات

هاتف جوال: ٦٦٠79٠٤٤ 97٤+

ص.ب: ٤٠٣8١، الدوحة، قطر
هاتف: ٤٤٦٠٦٣7٦ 97٤+
فاكس: ٤٤٦88٤١7 97٤+

ravi@barakatengg.com.qa :الربيد اإللكرتوين
sales@barakatengg.com

www.barakatengg.com :املوقع اإللكرتوين
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لإلتصال واإلستفسار:

رمز النظام املنسق

مسؤول االتصال:
السيد: عبد االحد

املنصب:
نائب املدير العام

ص.ب: 9٦9٣٢، الدوحة، قطر
هاتف: ٤٤١١٤٦٠7 97٤+
فاكس: ٤٤١١٤٦٠8 97٤+

info@qatarmfsf.com :الربيد اإللكرتوين
sales@qatarmfsf.com

www.qatarmfsf.com :املوقع اإللكرتوين

تفاصيل المنتجات
• ألواح األسقف العازلة من مادة البويل 

يوريثني
• ألواح اجلدران العازلة من مادة البويل 

يوريثني
• صفاحئ GI املموجة ما قبل الدهان

39211100/
200/300/
400/900

الجسل التجاري: ٤٠٤١8   رمق نظام ترقمي البيانات العاملي: ٥٥77١١٣٥7
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عام ٢٠٠8،  املعادن يف  لتشكيل  الدمع  تأسيس مصانع  مت 
واملتخصصة يف تصنيع األلواح العازلة.

أنشأت مصانع الدمع لتشكيل املعادن منشأة حديثة يف قطر 
يف املنطقة الصناعية اجلديدة، عىل مساحة تبلغ ١٠٫٠٠٠ 
املعدات  بأحدث  باسمترار  املنشأة  حتديث  ويمت  مربع.  مرت 

والتقنيات.

وحتديث  تاكمل  يف  املعادن  لتشكيل  الدمع  مصانع  ترغب 
تقنياهتا بشلك أكرب ليك يوفر خط انتاجها أفضل املنتجات 
الدمع  مصانع  خربة  لقد سامهت  لعمالهئا.  معقولة  بأسعار 

لتشكيل املعادن يف ترسيع المنو يف السوق القطري.

اكتسبت الرشكة نسبة من معالهئا من خالل االلزتام باجلودة 
واالخالص يف االداء.

مصانع الدعم 
لتشكيل المعادن
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رمز النظام املنسق

لإلتصال واإلستفسار:

تفاصيل المنتجات
• أنمظة األسياج املرتابطة

• قضبان امحلاية واحلواجز
• البوابات األوتوماتيكية القابلة للتأرحج 

واملزنلقة
• األمعدة الرابطة

• مساحيق الطالء للسياج
• مجيع أنواع تصنيع املواد احلديدية

73142000
73143900
73130000
73151900
73269070

الجسل التجاري: ٢٥998   رمق نظام ترقمي البيانات العاملي: ٥٣٥٣٠١٣٥٢
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تاسست رشكة لكيك قطر للتجارة احملدودة يف عام ٢٠٠٣، 
حلول  تقدم  اليت  الربط  سياج  لسلسة  مصنعة  ويه رشكة 

سياج اكملة لعمالهئا.

لدى الرشكة مصنع حديث يف املنطقة الصناعية يف الدوحة 
الذي مت جتهزيه بالاكمل لصناعة مجيع أنواع السياج ومهنا 
سياج للحيوانات الربية لعدم دخوهلا أو خروجها من مناطق 

معينة، واألسياج املرتابطة واألسالك الشائكة والبوابات.

رشكة لكيك قطر حائزة عىل هشادة األيزو 9٠٠١:٢٠٠8.

شركة كليك قطر 
للتجارة

مسؤول االتصال:
السيد: سامباث كومار

املنصب:
نائب املدير العام

ص.ب: ٢٣٥99، الدوحة، قطر
 هاتف: ٤٤١١٤٦١٣/ ٤٤١١٤878 97٤+

 فاكس: ٤٤١١٤٦١7/ ٤٤٥٠٣7٢٣ 97٤+
clicqatar@clicq8.com :الربيد اإللكرتوين

www.clicq8.com :املوقع اإللكرتوين
www.alsraiyagroup.com
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لإلتصال واإلستفسار:

رمز النظام املنسق

مسؤول االتصال:
السيد: ميشيل ميرتي

املنصب:
نائب املدير العام

ص.ب: ١٥9٢9، الدوحة، قطر
هاتف: ٤٤٦٠٦999 97٤+
فاكس: ٤٤٦٠٦777 97٤+

info@qatartechnical.com :الربيد اإللكرتوين
sales@qatartechnical.com

www.qatartechnical.com :املوقع اإللكرتوين

تفاصيل المنتجات
• حوامل الاكبالت )العرض القيايس 
يرتاوح من ٥٠ إىل 9٠٠ مم ألطوال 

تصل إىل ٣٠٠٠ مم(، سالمل الاكبالت، 
وصناديق الاكبالت، عوارض التثبيت، 
خزائن خدمات رشكة املاء والكهرباء، 

موزعات اهلواء لألسقف.
• ألواح االملنيوم السقفية، األسوار 

الفوالذية، االسوار الفوالذية املقاومة 
للصدأ، معدات املطبخ املقاومة للصدأ.
• القوالب احلديدية وغريها الكثري من 

املنتجات اليت تصنع بأبعاد وقياسات 
ومواصفات حمددة لتناسب أية تطبيقات 

مطلوبة. يمت حتديث قامئة املنتجات 
لتمشل تصاممي خمتلفة.

73269060
76109000
84159000

الجسل التجاري: ٢٥٤٥9   رمق نظام ترقمي البيانات العاملي: ٥٥8٠١١٠٦١
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تأسست رشكة قطر التقنية لتشكيل املعادن يف عام ٢٠١٠، 
ويه نتيجة توسع رشكة ألفا للتربيد الصنايع اليت أنشئت 

يف أوائل عام ١99٠. 
رشكة قطر التقنية لتشكيل املعادن يه رشكة متخصصة يف 

مجيع أنواع تصنيع تشكيل املعادن والتربيد الصنايع.
لدى الرشكة منشأة جديدة يف موقع اسرتاتيجي يف املنطقة 
املختلفة  أقسامها  لدمع  اكماًل  جتهزيًا  وجمهزة  الصناعية 
احلديد  وتصنيع  املعادن  تشكيل  الصنايع،  التربيد  مثل 
هواء  موزعة   ٦٠٠٠ تبلغ  حالية  إنتاجية  طاقة  مع  والصلب، 
وألواح للسقف ومائت من خزائن اخلدمات ومنتجات نظم دمع 
الكوابل واألسالك عندما تكون مجيع خطوط اإلنتاج جاهزة 

بالاكمل للخدمة.
تكون  أن  إىل  املعادن  لتشكيل  التقنية  قطر  رشكة  تسىع 
مؤسسة رائدة يف لك من جمايل التصنيع واهلندسة لتتجاوز 
ملنتجاهتا  واملوثوقية  اجلودة  ناحية  من  الصناعية  املعايري 

وخدماهتا.
مستويات  لضامن  اجلودة  لتدقيق  املنتجات  مجيع  ختضع 

اجلودة واالمتثال لملعايري الدولية العامة. 
ولقد حازت رشكة قطر التقنية لتشكيل املعادن عىل "جائزة 
رواد األمعال" لعام ٢٠١١ يف دول جملس التعاون اخلليجي، 

وجائزة "آرش الدولية األوروبية للجودة ٢٠١٢" يف أملانيا.

 قطر التقنية
لتشكيل المعادن
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رمز النظام املنسق

لإلتصال واإلستفسار:
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مسؤول االتصال:
السيد: شاياس لطيف

املنصب:
مدير املبيعات والعمليات

ص.ب: ٤٠8٠٦، الدوحة، قطر
هاتف: ٤٤١١٤٤٠٤ 97٤+

 فاكس: ٤٤١١٤٤٠١ 97٤+
هاتف جوال: ٥٥7٥٤٢٠٢ 97٤+

sales@qger.com / shiyas@qger.com :الربيد اإللكرتوين
www.qger.com :املوقع اإللكرتوين

تفاصيل المنتجات

املواد املانعة للترسب من أجزاء حلزونية 
ذات اللفائف، وأجزاء مبادل حراري، 

وأجزاء غري معدنية، وحلقات مشرتكة، 
واملعادن الصلبة، اكمربوفيل، وجاكت 

معدنية وأغلفة.

84841000
84842000
84849000

الجسل التجاري: ٣٢١9٥   رمق نظام ترقمي البيانات العاملي: ٥٥77٠9٣٢8

تأسس املصنع القطري األملاين للجاسكيت يف عام ٢٠٠7، 
واملتخصص  للترسب  املانعة  الصناعية  لألجزاء  مصنع  وهو 
عالية  املعدنية  وغري  املعدنية  للترسب  مانعة  مواد  إنتاج  يف 

اجلودة املستخدمة يف جمال الصناعات. 

متتلك الرشكة مصنعًا حديثًا يف املنطقة الصناعية اجلديدة 
وجمهز بأحدث التقنيات وتبلغ قدرته اإلنتاجية حاليًا ٦٠٫٠٠٠ 

جزء يف الهشر.

بدأت الرشكة يف التصدير من عام ٢٠١٠ إىل المين ولدهيا 
خطط للتصدير إىل بلدان يف أوروبا وأفريقيا يف املستقبل 

القريب.

هشادة  عىل  حـائز  للجاسـكيـت  األملاين  القطري  الـمصـنع 
اإليزو 9٠٠١: ٢٠٠8 ومونوغرام API 6A من معهد البرتول 
األمرييك، وحصل املـصنع أيـضًا عىل جائزة أفضل مـصنع 
للصناعات الصـغرية واملتوسطــة فـي قطــر من قـِبل مــجلس 

دول التعاون اخلليـيج يف عام ٢٠١٠.

المصنع القطري األلماني 
للجاسكيت
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لإلتصال واإلستفسار:

رمز النظام املنسق

مسؤول االتصال:
السيد: خالد الفيويم

املنصب:
املدير العام

ص.ب: ٣٣١٦7، املنطقة الصناعية،
الدوحة، قطر

هاتف: ٤٤٦٠٠99٣ / ٤٤٦٠٠99٤ 97٤:
فاكس: ٤٤٦٠٠99٥ 97٤+

info@sigma�industries.com :الربيد اإللكرتوين
www.sigma�industries.com :املوقع اإللكرتوين

تفاصيل المنتجات
• اللوحات املرورية

• اللوحات اإلرشادية
• معدات األمن والسالمة للطرق

• هيالك اللوحات

  - جانرتي
  - اكنتليفر
  - األمعدة

• لوحات إرشادية وتعريفية
  - داخلية وخارجية

• أمعال معدنية
  - درابزين

  - أبواب مقاومة للحريق
  - بوابات وأسوار
  - سالمل وأدراج

  - مواقف سيارات

83100010
83100020
83100030
83100040
83100050

83100060
83100070
83100090

الجسل التجاري: ١/ ٢٣٠٠٣   رمق نظام ترقمي البيانات العاملي: ٥٥77١١٢8٢
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 سيـجـام لألمعال الـمعدنية رشكة حاصلة عىل هشادة اجلودة
للوحات  مكصنع   ٢٠٠8 سنة  تأسست   ،ISO 9001:2008

املرورية واإلرشادية وللوحات الطرق - اجلانرتي.

مكا تقوم باألمعال املعدنية املختلفة املرتبطة بالطرق والبناء.
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رمز النظام املنسق

لإلتصال واإلستفسار:

تفاصيل المنتجات
 ،LED الفتات النيون والكريستال السائل

الفتات مزخرفة/ثالثية األبعاد، الفتات 
الرشاكت، الفتات احملالت، الفتات 
خارجية / داخلية، الفتات األسطح، 

الفتات مواقع املشاريع، الفتات املرور، 
الرموز، األبراج، الطباعة الرمقية بتنسيق 

واسع عىل وسائل إعالمية خمتلفة، 
اللوحات الداخلية واخلارجية واملطبوعات 

املختلفة.

94056000

الجسل التجاري: ١٥9٢   رمق نظام ترقمي البيانات العاملي: ٥٥77١١٣٦٠

ون
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ق

تأسست قطر للنيون يف عام ١9٦٠ كرشكة أفراد. بدأت بعدد 
قليل من أربعة أخشاص ومنت برسعة إىل هيلكها احلايل. 

عىل  احملافظة  أجل  من  وامتدت  الرشكة  قدرات  توسعت 
املعدات  أحدث  عن  الكشف  طريق  عن  السوقية  همينهتا 
متتلك  اإلنتاجية.  منشآهتا  زيادة  عىل  عالوة  التكنولوجية 
الرشكة منشأة يف املنطقة الصناعية بأكرث من ١٥٠ موظفًا.

قطر للنيون

مسؤول االتصال:
السيد: أرمن حالجيان

املنصب:
املدير العام

ص.ب: 7١٤، الدوحة، قطر
هاتف: ٤٤٠8٦٢١١ 97٤+
فاكس: ٤٤8٦٢9٤٤ 97٤+

info@qatarneon.com :الربيد اإللكرتوين
arman@qatarneon.com

www.qatarneon.com :املوقع اإللكرتوين

ص.ب: ٣٣١٦7، املنطقة الصناعية،
الدوحة، قطر

هاتف: ٤٤٦٠٠99٣ / ٤٤٦٠٠99٤ 97٤:
فاكس: ٤٤٦٠٠99٥ 97٤+

info@sigma�industries.com :الربيد اإللكرتوين
www.sigma�industries.com :املوقع اإللكرتوين
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لإلتصال واإلستفسار:

رمز النظام املنسق

تفاصيل المنتجات
• مقطورات سطحات، مقطورات بسطح 

منخفض، مقطورات لوايد )قالبة(.
• هيالك ناقالت فارغة، هيالك ناقالت 

مياه عذبة، هيالك ناقالت مياه الرصف 
اليحص )فاكيوم(، هيالك ناقالت الوقود 

وغريها.

87162000
87163100
87169000

الجسل التجاري: ٢9٠٦٦   رمق نظام ترقمي البيانات العاملي: ٥٥77١١٣7٢

 ،٢٠٠٥ عام  السيارات يف  هليالك  القطري  املصنع  تأسس 
وهو رشكة إنتاج هيالك مركبات األمعال الشاقة مبا يف ذلك 

الناقالت التجارية واملقطورات.

متتلك الرشكة منشأة يف املنطقة الصناعية مع طاقة إنتاجية 
يف الوقت احلايل ترتاوح ما بني ٦٠٠ إىل ٦٥٠ وحدة يف 
العام. بيمنا بدأت الرشكة يف التصدير عام ٢٠٠9 إىل بلدان 
يف منطقة الرشق األوسط، إال أهنا لدهيا خطط لزيادة لك من 

الطاقة اإلنتاجية ووجهات التصدير.

 المصنع القطري
لهياكل المركبات

مسؤول االتصال:
السيد: هاين الشافيع

املنصب:
املدير املسؤول

ص.ب: ٤١١٣٣، الدوحة، قطر
هاتف: ٤٤٦٠٦٣٣٣ 97٤+
فاكس: ٤٤٦٠٢87٦ 97٤+

saeed@qvsfqa.com :الربيد اإللكرتوين
info@qvsfqa.com

www.qvsfqa.com :املوقع اإللكرتوين
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لإلتصال واإلستفسار:

رمز النظام املنسق

تفاصيل المنتجات
• ذرة هشة لولبية

• كرات الذره اهلشه
• رقائق البطاطس املقرمشة 

• رقائق التورتيلال
• ذرة مقلية )تيسىت(
• عصا الذره اهلشه 

190410
200520

الجسل التجاري: 9٠7٦   رمق نظام ترقمي البيانات العاملي: ٦٤٤٥٦9١٣9
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قطر( يه رشكة  )بفيك  ذ.م.م  لألغذية  قطر  مصانع  رشكة 
اخلليج  يف  اخلفيفة  الوجبات  صناعات  يف  رئيسية  قطرية 
بتصنيع  وتقوم   ١98٤ عام  يف  الرشكة  تأسست  العريب. 
مهنا:  التعبئة  وأجحام  املختلفة  النكهات  ذات  الذرة  منتجات 
ذرة هشة لولبية - رقائق البطاطس املقرمشة - تورتيال شيبس 

- تيسيت ذرة مقلية.

حديثة  آالت  بإضافة   ٢٠١١ عام  يف  املصنع  جتديد  مت 
األمريكية،  املتحدة  الواليات  قبل  من  مصنوعة  )الستاينلس( 
لوحات  من  اجلودة  عالية  بنوعية  مزودة  وأسرتاليا  أوروبا 
نسبة  يف  بكفاءة  تتحمك  اليت  اإللكرتونيةالرمقية  التحمك 
حىت  اإلنسان  يد  تدخل  لتستبعد  والوزن  واهلواء  الرطوبة 

مرحلة اإلنتاج الهنايئ والتعبئة والتغليف.

يليب مصنع قطر للصناعات الغذائية السوق القطري عالوة 
اجلنوبية  االجزاء  إىل  منتجاته  ويصدر  اخلليج  منطقة  عىل 
من شبه القارة اهلندية. مكا ومن اخلطط املستقبلية لملصنع 
أوروبا  أسرتاليا،  من  لك  لتمشل  الصادرات  نطاق  توسعة 

والواليات املتحدة األمريكية )حالل(.

شركة مصانع قطر 
لألغذية ذ.م.م

ص.ب: ١٥١١، الدوحة، قطر
هاتف: ٤٤٦٠١8٤٠ 97٤+ / ٤٤٦٠١٥٤٠ 97٤+

فاكس: ٤٤٦٠١7٤٠ 97٤+
qatarfoodfactories@yahoo.com :الربيد اإللكرتوين

qatarfood@qatar.net.qa :املوقع اإللكرتوين

مسؤول االتصال:
السيد: عبد اهلل دمحم أمحد 

أبو موزة 
املنصب:

املدير العام



7٣

ية
ائ

غذ
 ال

ت
جا

نت
امل

نبذة عن الشركة

رمز النظام املنسق

لإلتصال واإلستفسار:

تفاصيل المنتجات
منتجات االبس كرمي:

• آيس كرمي خمرويط الشلك و بار
• آيس كرمي دويت

• آيس كرمي كوليف
• آيس كرمي أكواب وعلب

• آيس كرمي صاندي فاندي
• آيس كرمي بوش أب

• آيس كرمي لويل
• ايس كرمي سكويز أب

 
 منتجات االلبان:

• زبادي اكمل الدمس

• زبادي قليل الدمس

• لبنة طازجة
• لنب رشاب

• لنب عريان   

املرشوبات:
• رشاب الفرويت

• عصائر الفاكهة

21050000
04011090
20091900

الجسل التجاري: ٦٥7٣   رمق نظام ترقمي البيانات العاملي: ٦٤٤٦٤٥٠٤٦
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االيزو  هشادة  عىل  حائزة  رشكة  يه  احملدودة  داندي 
صناعة  كبري يف  باحرتام  امس حيظى  وهو   ،9٠٠١:٢٠٠٠
األلبان يف املنطقة مع مقة اجلودة واألفضل يف درجة إماكنية 

اإلنتاج وقدرات التوزيع.

لتوفري  تلزتم  و  معالهئا  بدمع  الصدق  بلك  تعرتف  داندى 
نوعية جيدة من اآليس كرمي و منتجات األلبان اليت خضعت 

الجراءات صارمة ملراقبة اجلودة.

اللذيذ،  كرمي  اآليس  تمشل  قمية  األكرث  منتجاتنا  بعض 
والعصائر  واللنب،  الزبادي،  واللنب  الغازية،  واملرشوبات غري 
الطبيعية من النكهات املختلفة واليت جتعلنا من املفضلني لدى 

مجهورنا من املسهتلكني.

إن توفري خدمة ممتازة للعمالء أمر يف غاية األمهية بالنسبة 
لنا. وحنن نقدر االقرتاحات والردود اليت تصلنا من معالئنا 

واملسهتلكني الذين نسىع دامئًا إلرضامه.

وتستند أسس الرشكة لدينا عىل مبادئ قوية من البساطة، 
دورا  تلعب  واليت  والزناهة  العمل  أخالقيات  و  والصدق، 
حموريا يف صنع القرار، واليت تساعدنا عىل احلفاظ عىل 

إرساء مبادئ ثقافة العمل املمتاز داخل اكمل مؤسستنا.

بعد تزايد خربتنا من الطلب املزتايد وثقة الناس بنا، فقد حان 
الوقت لتوسيع آفاقنا يف األقالمي األخرى مع نفس التفاين 
وااللزتام مع منتجات ذات جودة اكملة إىل البلدان األخرى 

يف دول منطقة الرشق األوسط و مشال أفريقيا. 

حنن نبحث عن رشاكء جادين لتوزيع منتجاتنا يف مجيع هذه 
املناطق.

شركة داندي المحدودة

مسؤول االتصال:
السيد: ستانيل فيكتور

املنصب:
املدير العام

ص.ب: ٢٢٣9، الدوحة - قطر
هاتف: ٤٤٦٠٣٥٠٠ 97٤+
فاكس: ٤٤٦٠٣7٠٠ 97٤+

staneley@dandy�qa.com :الربيد اإللكرتوين
staneley@dandy.com.qa

www.dandy�qa.com / www.dandy.com.qa :املوقع اإللكرتوين

ص.ب: ١٥١١، الدوحة، قطر
هاتف: ٤٤٦٠١8٤٠ 97٤+ / ٤٤٦٠١٥٤٠ 97٤+

فاكس: ٤٤٦٠١7٤٠ 97٤+
qatarfoodfactories@yahoo.com :الربيد اإللكرتوين

qatarfood@qatar.net.qa :املوقع اإللكرتوين
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لإلتصال واإلستفسار:

رمز النظام املنسق

مسؤول االتصال:
السيد: فهمي ماي احلق

املنصب:
مدير تطوير األمعال

ص.ب: ٢١٥٣8، الدوحة، قطر
هاتف: ٤٤٦٠٢٥٤8 97٤+
فاكس: ٤٤٦٠٤٥8٥ 97٤+

info@colosseumdeli.com :الربيد اإللكرتوين
faheem@colosseumdeli.com

www.colosseumdeli.com :املوقع اإللكرتوين

تفاصيل المنتجات
• اجليالتو اخلاص: خط رئييس لآليس 

كرمي يمت انتاجه من مكونات ١٠٠% 
من مكونات طبيعية، أكرث من 9٠ نكهة 

متطورة، ويتوفر ١٥ كوبًا للبيع بالتجزئة.
• كرمي الند: خط إنتاج آيس كرمي ممتزي 

 بسعر معقول جدًا:
١٤ منتجًا متوفر للبيع بالتجزئة.

• سوربيتو: ١٠٠% نكهات فواكه طبيعية 
متوفرة يف أكرث من ١٢ منتجًا.

• تريايم سو: حلوى إيطالية تقليدية تأيت 
يف عبوتني، مربدة ومجمدة.

• باستا روما: معكرونة طبيعية طازجة 
١٠٠% متوفرة يف خطوط إنتاج كثرية، 
مربدة ومجمدة، مع أكرث من ٣٠ نكهة 

مطورة.
مجيع خطوط اإلنتاج أعاله متوفرة أيضًا 

يف مكيات مغلفة خلدمات األغذية.

21050000
19022010
19059050

الجسل التجاري: ٢١٣١8   رمق نظام ترقمي البيانات العاملي: ٥٣٤79٥7٠8
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تأسست رشكة كولوسيوم احملدودة يف عام ١999 هبدف 
متخصصة  ويه  قطر.  إىل  اجلودة  عالية  األغذية  تقدمي 
واحللويات  والسوربيتو  كرمي  واآليس  اجليالتو  إنتاج  يف 
مصنع حريف  كولوسيوم يه  الطازجة. رشكة  واملعكرونة 

ومرن لتوفري أي نكهة خاصة حسب متطلبات العمالء.

قامت الرشكة بافتتاح منشأة حديثة يف املنطقة الصناعية 
يف الدوحة عام ٢٠٠٣، مع قدرة إنتاجية حالية تبلغ ٤٥٠٠ 
لرت آيس كرمي و ٣٠٠ كيلو غرام من املعكرونة يوميًا. ويه 
هتدف إىل أن تكون املوزع املرجع مجليع العمالء املهمتني 

باملنتجات اإليطالية عالية اجلودة بأسعار معقولة.

املخاطر  حتليل  نظام  من  معمتدة  رشكة  يه  كولوسيوم 
يس  رشكة  ِقبل  من   HACCP اهلاسب  احلرجة  والنقاط 
بعمليات  الرشكة  اهمتام  تعزز   .SGS العاملية  إس  يج 
مراجعني  أطراف  ِقبل  من  اجلودة  عايل  اليحص  اإلنتاج 
بشلك دوري مثل هيئة مفتيش احليوانات األليفة األمريكية 

ومراجيع اكرفور.

كولوسيوم الدوحة 
المحدودة
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رمز النظام املنسق

لإلتصال واإلستفسار:

تفاصيل المنتجات
• ناجت دجاج

• أصابع خمبوزة و فيلهيات 
• بريجر بقري و دجاج 

• كرات حلم بقري و دجاج 

• كباب بقري، دجاج و غمن

• شيش طاووق ودجاج تاك 

• سامبوسك 

• حلم مفروم 

• خرضوات مجمدة 

• اجلبنة 
• تندر صدر الدجاج

02023090
02071400
02044390

الجسل التجاري: ١٣١١9   رمق نظام ترقمي البيانات العاملي: ٦٤٤٣9٦٦١٦
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يف الرشكة الوطنية لألغذية، يتصّدر رضا املسهتلك أولويات 
مهامنا. هدفنا هو اضفاء السعادة يف حياة معالئنا القمّيني. 
عالمتنا التجارية "العربية" تدل عىل اإلبداع واأللك اليحص.

اللذيذة(  الوجبات  )صنع  التجارية  لعاملتنا  املرافقة  الرسالة 
العمالء  متكن  أهنا  اذ  منتجاتنا.  يوصف  ان  ميكن  ما  خري 
وتقدير عىل  تكون حمل حب  إعداد وجبات  اإلبداع يف  من 

طاولة طعامهم.

الشركة الوطنية لألغذية

مسؤول االتصال
السيد: دمحم شاداب خان

املنصب
نائب املدير العام

ص.ب: 7٠٠٦ ، الدوحة، قطر
هاتف: ٤٤٦٠٠٢٥٠ 97٤ + 
فاكس: ٤٤٦٠٠89١ 97٤ +

sales@nfc.qa :الربيد اإللكرتوين
www.nfc.qa :املوقع اإللكرتوين
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نبذة عن الشركة

لإلتصال واإلستفسار:

رمز النظام املنسق

مسؤول االتصال:
السيد: سلمي باتان 

املنصب:
املدير العام

ص.ب: ١٤٤٤، الدوحة، قطر
هاتف: ٤٤٤١٥٠٠٠ 97٤+
فاكس: ٤٤٤٣8١٣7 97٤+

spathan@qfm.qa :الربيد اإللكرتوين
www.qfm.qa :املوقع اإللكرتوين

تفاصيل المنتجات
• دقيق الحمق - ١، ٢، ٥، ١٠، ٥٠ كغم

• دقيق تشايك
• هريس، جريش

• مسيد
• معكرونة

11010010
11010020

الجسل التجاري: ٤٣9٦9   رمق نظام ترقمي البيانات العاملي: ٦٤٣٣٢٥٣٤٣
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ومجموعة  الدقيق  منتجات  من  العديد  للطحني  قطر  رشكة 
واسعة من املنتجات املعمتدة عىل الحمق املتاحة يف دولة قطر 

واملناطق احمليطة هبا.

املجال  هذا  الطليعة يف  تكون يف  بأن  للطحني خفورة  قطر 
وحديثة  بالاكمل  ألية  مصانع  متتلك  حيث  برسعة  وتتطور 
يتسم  الذي  الدقيق  توفري  عىل  للطحني  قطر  رشكة  وتعمل 

باجلودة ومنتجات الحمق املشتقة يف املنطقة.

وتعترب إدارة رشكة قطر للطحني ال مثيل واسمترار عالقهتا 
العمل  فلسفة  معهم.  تتطور  أن  علهيا  يفرض  معالهئا  مع 
عىل  تعمل  اليت  الثالث  الراكئز  من  تنبع  للطحني  قطر  من 
خلق جيل من القمي طوبلة املدى: األفاكر الصحيحة واهلدف 
الصحيح و العمل الصحيح مما أدى إىل حتقيق أهداف المنو 
لدينا وينعكس ذلك يف حتولنا املزتايد لنكون رشكة مزدهرة 

لملواد الغذائية.

لملعايري اس يج  وفقا  القطرية  الدقيق  ومت اعمتاد مطاحن 
اس للجودة، ISO 9٠٠١: ٢٠٠8 و األيزو ٢٢٠٠٠: ٢٠٠٥، و 

هشادة نظام حتليل املخاطر.

شركة مطاحن الدقيق القطرية
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رمز النظام املنسق

لإلتصال واإلستفسار:

تفاصيل المنتجات
• ثالث أجحام رئيسية لعبوة املياه: لرت 

 ونصف و ٥٠٠ مل
    و ٣٣٠ مل.

•  تفلرت املياه عن طريق الرتشيح 
اجلزيئ.

•  حُتسن نوعية املياه بإضافة العديد من 
املعادن وتعاجل باألوزون.

•  طعم سلس و قلويهتا مزتنة عند الرمق 
.»7«

•  عبوات صديقة للبيئة وقابلة للتدوير.
•  شلك جديد وطعم ممزي.

22019010

الجسل التجاري: ٤٤٠8/٢٢   رمق نظام ترقمي البيانات العاملي: ٥٥77١٢٠٠١
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مهمة فريق املهنيني واخلرباء االستشاريني لدينا يه 
بإجراء  مقنا  وهكذا،  كفاءة.  ذو  إنتاج  مصنع  بناء 
أحباث سوق واسعة النطاق، تصور وتطوير املنتجات 
من أجل التوصل إىل أفضل مكون من منتجاتنا اليت 
مجليع  الطويل  املدى  عىل  لالسهتالك  آمنة  ستكون 

األمعار.

املتحدة لملياه املعدنية هو ١٠٠% رشكة قطرية الرشكة 
تقع حاليا يف املنطقة الصناعية يف الدوحة، قطر. هو 
الصانع واملوزع لملياه املعدنية ذات العالمة التجارية 
"سدرة" للسوق احمللية ومجيع أحناء املنطقة. سدرة 
امس العالمة التجارية معروفة مبذاقها وفوائدها عىل 

حصة الفرد.

سدرة  ملياه  الرئييس  اهلدف  احلارض،  الوقت  يف 
يه زيادة حصتنا يف السوق بشلك مسمتر من خط 
لرت.   ١٫٥ وسعة  ممل،   ٥٠٠ ممل،   ٣٣٠ من  االنتاج 

 ٢٠٠ و  جالون   ٥ سعه  قريبا  إلطالق  خنطط  وحنن 
مل. حنن مدمعون من فريق معل دينامييك من قوة 
مع  مسهتلك  لك  احتياجات  لتلبية  املتحفزة  املبيعات 
منتجات ذات جودة عالية والتسلمي يف الوقت احملدد 
جاهدين  نسىع  وحنن  املسهتلك.  احتياجات  لتلبية 
من  باسمترار  املتغرية  والزبون  السوق  مطالب  لتلبية 
هائل  مبعدل  يتصاعد  حيث  املسهتدف  السوق  لك 
وبالتايل تجشيع منط حياة حصي عن طريق رشب 

مياه سدرة وهو أمر رضوري حلياتنا.

المتحــدة للميـاه المعدنيــة

مسؤول االتصال:
السيدة: رشا خفري

املنصب:
مديـر تطـويـر األمعـال

ص.ب: ٣٠٤٣٠، الدوحة، قطر
هاتف: ٤٤٤١٤٤٤7 97٤+

هاتف جوال: 7٠٢٢٥7٢8 97٤+
فاكس: ٤٤٤١٣٤٢١ 97٤+

bdd@simex�co.com :الربيد اإللكرتوين
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لإلتصال واإلستفسار:

رمز النظام املنسق

مسؤول االتصال:
السيد: كولني مسيث

املنصب:
الرئيس التنفيذي

ص.ب: 7٣٣٣، الدوحة، قطر
هاتف: ٤٤٤٣٦999 97٤+
فاكس: ٤٤٣٢7٦٣7 97٤+

smith@rayyanwater.com :الربيد اإللكرتوين
www.rayyanwater.com :املوقع اإللكرتوين

تفاصيل المنتجات
مياه طبيعية

• عبوات ١٫٥ لرت مياه طبيعية
• عبوات ٥٠٠ مل مياه طبيعية
• عبوات ٣٣٠ مل مياه طبيعية

• أكواب ١٠٠ مل / ٢٥٠ مل مياه طبيعية

22011010
22011020
22011030

الجسل التجاري: 9٠97   رمق نظام ترقمي البيانات العاملي: ٦٥٤٣٣٢89١
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من  ١98٤ جكزء  عام  الطبيعية  لملياه  ريان  تأسست رشكة 
مجموعة الربان القابضة. متتلك الرشكة منشأة إنتاج حديثة 
وعىل مستوى عاملي يف منطقة غري ملوثة عىل بعد ٦٠ كيلو 

مرت من الدوحة.

املنتج ليس عبارة عن مياه حبر حمالة بل هو محسوب من 
املياه اجلوفية الطبيعية. لدى ريان خمترب عايل التقنية ومتقدم 
للتأكد من احملافظة عىل معايري النقاء والصحة عىل أعىل 

املستويات.

التجارية  للعالمة  تنافسية  مزية  لملنتج  الثابتة  اجلودة  تعترب 
حيث تلزتم الرشكة بنظم جودة صارمة وحاصلة عىل هشادة 
حتليل  "نظام  اعمتاد  عىل  ايضًا  حازت  مكا   .9٠٠١ األيزو 
للجودة  غلف"  "أوسرتيا  ِقبل  من  احلرجة"  والنقاط  املخاطر 

يف عام ٢٠١١.

مياه ريان يه بال شك أرىق مياه عذبة متوفرة يف قطر.

شركة الريان 
لتعبئة المياه المعدنية
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رمز النظام املنسق

لإلتصال واإلستفسار:

تفاصيل المنتجات
مياه معدنّية نقّية

• قناين مياه نقّية ١٫٥ ليرت
• قناين مياه نقّية ٥٠٠ ملل
• قناين مياه نقّية ٣٣٠ ملل
• قناين مياه نقّية ٢٥٠ ملل

220110

الجسل التجاري: ٢9١8٠   رمق نظام ترقمي البيانات العاملي: ٥٥77١١8٤9
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مصنع اخلليج لملياه هو مصنع جديد ملعاجلة املياه يف دولة 
قطر يقع يف املنطقة الصناعّية اجلديدة.

القطاع،  يف  والكمييائّية  الفنية  التطورات  آخر  عىل  نعمتد 
خطوات  اكّفة  يف  اجلودة  العالية  اخلام  املواد  ونستخدم 
اإلنتاج اليت يرشف علهيا مهندسو إنتاج حمرتفون ومهندسو 

جودة للتأكد من اجلودة العالية لملنتجات.

هدفنا هو حتقيق الريادة من حيث اجلودة وخدمة العمالء يف 
السوق اخلليجي، وتزويد السوق مبياه حصية.

مصنع الخليج للمياه

مسؤول االتصال:
السيد: تامر عبد املنعم

املنصب:
املدير العام

ص.ب: ١9٦١٣، الدوحة، قطر
هاتف جوال: ٣٣٣٦٣٢٢٠ 97٤+

هاتف: ٤٤٥٠٥٦١١ 97٤+
gm@gulfwaterplant.com :الربيد اإللكرتوين
www.gulfwaterplant.com :املوقع اإللكرتوين
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لإلتصال واإلستفسار:

رمز النظام املنسق

مسؤول االتصال:
السيد: مانوج كومار 

املنصب:
مدير التسويق واملبيعات

ص.ب: ٤١١9٢، الدوحة، قطر
هاتف: ٤٤٣٢١7٥7 97٤+

 فاكس: ٤٤٦9٣7٥١ 97٤+
marketing@qt�food.com :الربيد اإللكرتوين

www.qt�food.com :املوقع اإللكرتوين

تفاصيل المنتجات
زيت زيتون معبأ يف زجاجات ترتاوح 

أجحامها من ٢٥٠ مل، ٥٠٠ مل، 7٥٠ 
مل، ١ لرت و ٣ لرت و ٥ لرت و ١٠ لرت.

15091000
15099000
15100000

الجسل التجاري: ١9٤٦8   رمق نظام ترقمي البيانات العاملي: ٥٥8٠٠٥٥٤٥ 
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هلا يف  التابع  واملصنع  التونسية  القطرية  الرشكة  تأسست 
عام ٢٠٠٠، واكن مقرها الرئييس يف السوق املركزي، حىت 
مت افتتاح املقر اجلديد يف اخر عام ٢٠١٥ باملنطقة الصناعية 
اجلديدة، وتعترب الرشكة مملوكة بنسبة ٥١% لرشكة حماصيل 
)احدى الرشاكت التابعة لرشكة حصاد الغذائية(، بيمنا ميتلك 

عدد من الرشاكت التونسية نسبة ٤9%. 

تعد الرشكة القطرية التونسية من أكرب الرشاكت املتخصصة 
يف تعبئة وتصدير زيت الزيتون يف منطقة اخلليج، حيث تقوم 
الرشكة باستخدام أحدث الوسائل يف معلية الفلرتة والتخزين 

والتعبئة لضامن توفري منتجات عالية اجلودة لملسهتلك. 

ويرتكز نشاط الرشكة يف استرياد وإعادة تعبة اجود أنواع 
زيت الزيتون، ومن مث تسويقها يف السوق احمليل، حيث تصل 
الرشكة  تقوم  إىل ١٠٠٠ طن سنويًا. مكا  اإلنتاجية  الطاقة 
باسترياد وتوزيع عدد من املنتجات التونسية األخرى واليت 
والرسدين  التونا  وأبرزها:  منتج   ٢8 حاليًا  عددها  يتخىط 
واملعكرونة واهلريسة وثالثة أنواع من زيوت الطهي وغريها.

القطرية التونسية 
للصناعات الغذائية
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رمز النظام املنسق

لإلتصال واإلستفسار:

220110
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»خزان  احملفوظة  املعلبات  توزيع  رشكة  تأسست 
قطر« يف أوائل العام ٢٠١٥ واليت متتلك مصنع من 
أكرب مصانع املياه املعبئة ىف الرشق األوسط ومقرها 

املنطقة الصناعية القدمية الدوحة قطر.

بدأت رشكة خزان قطر بتدشني العالمة التجاريه أكوا 
جلف ودانة والذين أصبحو من أمه العالمات التجارية 

لملياه ىف قطر بشلك خاص واخلليج بشلك عام.

أستطاعت الرشكة عىل مر السنوات ان تؤسس نفهسا 
وحتفظ ماكنا مهام كواحده من الرشاكت الرائدة ىف 

جمال تصنيع املياه وتوزيعها.

املهندسني  من  معل  فريق  قطر  خزان  رشكة  تضم 
والتقنيني عىل أعىل جوده من املهنية مكا أهنا تضم 
يضمن  والذي  اخلربة  ذوى  من  اجلودة  ملراقبه  فريقا 

أعىل معايري اجلودة عىل مدار الساعة. 

اخلاصة  األسواق  مجيع  ىف  منتجاتنا  تتوافر  اليوم 

والسوبرماركت  البقاالت  فهيا  مبا  الغذائية  باملواد 
احلكومية  واهليائت  اجلهات  ومعظم  واهلايربماركت 
والفنادق مكا أاهنا متوافره ىف العديد من دول اخلليج.

العمالء  كبار  لبعض  حرصيه  منتجات  الرشكة  تنتج 
والذي نعتربه نقطه قوه لدينا حيث أننا نوفر احتياجات 
والذي  أهدافهم  ونساعدمه عىل حتقيق  العمالء  اكفه 

بدوره يضمن لنا الصدارة دامئا.

لدينا اسرتاتيجيه ورؤية واحضه وىه أن نسىع دامئا 
لتوفري منتجات عاليه اجلودة تمتتع مبواصفات حصيه 
بني  نسبه صوديوم  اقل  أننا  أمهها  من  واليت  وأمنه 
مجيع املنافسني ىف جمال املياه، ويوم بعد يوم نرى أن 
املسهتلكني مكا  لدى  مألوفا  منتجاتنا أصبحت امسًا 

نسىع دامئًا لرتسيخ الثقه لدى املسهتلك.

اققل  صوديوم  هو  شعارها  نقيه،  رشب  مياه  دانة 
منتج  عن  قريبا  رشكتنا  ستعلن  مكا  افضل،  لصحه 

خاص باالطفال.

شركة توزيع المعلبات 
المحفوظة ذ.م.م 

مسؤول االتصال:
السيد: ساحم صالح

املنصب:
مدير املبيعات

هاتف جوال: 77٤٦٠١9٠ 97٤+
هاتف: ٤٤٦٠٢٦٣٣ 97٤+  حتويلة ٢٢٥

sameh.salah@mezzan.com :الربيد اإللكرتوين

تفاصيل المنتجات
دانة مياه رشب نقيه 

شعارها هو صوديوم اققل لصحه 
افضل 

• ١٫٥ لرت 
• ٥٠٠ مل 
• ٣٥٠ مل 

• باألضافه اىل عبوات ال ٤ جالون 
واليت تستخدم لملربدات وتمتزي باهنا 
عبوات ذات استخدام ملره واحده فقط 
لضامن حصه وجوده املياه وللحفاظ 

عىل حصه املسهتلك.

أكوا جلف مياه رشب 
نقية 

• ١٫٥ لرت 
• ٥٠٠ مل 
• ٣٥٠ مل 

• وقريبا ٢٠٠ مل
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نبذة عن الشركة

لإلتصال واإلستفسار:

رمز النظام املنسق

مسؤول االتصال:
السيد: نارص خلف

املنصب: املدير العام
السيد: دمحم عمثان

املنصب: مدير املبيعات

ص.ب: ١9٦١٣، الدوحة، قطر
هاتف جوال: ٣٠١77١١١ / ٥٥7٣9787 97٤+

هاتف: ٤٤٣٦٣8٤٠ 97٤+
فاكس: ٤٤٣٦١9٢٥ 97٤+

mohamed.othman@tahaluf.qa :الربيد اإللكرتوين

تفاصيل المنتجات
خضار وفاكهة طازجة.

070200
070700 
070951

الجسل التجاري: ٥9١٤٣   رمق نظام ترقمي البيانات العاملي: ٥٥77١١8٤7
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مرشوع الدفيئة العضوّية األّول من نوعه يف قطر

بزراعة  يقوم  قطري  عضوي  منوذيج  مرشوع  أّول  إّنه 
وحصاد ومعاجلة املزروعات العضوّية يف مزارعه العضوّية 

اخلاّصة.

الـهــدف

متاشيًا مع رؤية قطر للعام ٢٠٣٠ ، جيب تطوير ٢٠٠ دفيئة 
مشاهبة يف السنوات العرش املقبلة، وذلك هبدف تلبية الطلب 
احملّل عرب استخدام نظام صديق للبيئة ال يعمتد عىل املواد 

الكمييائّية أو املبيدات الضاّرة.

مجتع مقاربة الزراعة العضوّية اليت نعمتدها بني املامرسات 
تأمني  وهدفنا   - املزارع  وإدارة  األرايض  وإعداد  الثقافّية 
الرتبة الصحية واملنتجة إلنتاج مزروعات جبودة عالية قادرة 

عىل مقاومة األمراض واحلرشات.

)بني هشري  قاسية  مناخّية  ظروف  النظام يف  اختبار  مّت 
مايو وسبمترب ٢٠١٣(، حيث وصلت احلرارة إىل ٥٠ درجة 

موئّية مع رطوبة قصوى.

التوقعات بنسبة  أداؤه عىل قدر  وعىل رمغ ذلك، فقد اكن 
١٠٠%، وحقق جناحًا باهرًا.

خّطة أجريكو للتوّسع املستقبيل

دفيئة  وحدات  إضافة  للرشكة  املستقبلّية  اخلطط  تتضّمن 
جديدة هبدف تعزيز القدرة اإلنتاجّية وزراعة أنواع جديدة 

من الفاكهة واخلضار والفطر عىل األرايض القطرّية.

مــزارع أجريكو العضويـة
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نبذة عن الشركة

لإلتصال واإلستفسار:

رمز النظام املنسق

تفاصيل المنتجات
معاجلة وتعبئة المتور.

18063110
18063190
18063210
18063290
18069010

18069020
18069030
18069090

الجسل التجاري: ١9٤٦8   رمق نظام ترقمي البيانات العاملي: ٥٣٤79١٤٣٤
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الغذايئ  والتسويق  للتصنيع  الوطنية  الرشكة  تأسست 
القطرية  الرشكة  بني  بالرشاكة   ،٢٠٠٠ عام  والزرايع 

للصناعات التحويلية ورشكة حصاد الغذائية. 

وتسويق  والتغليف  املعاجلة  الرئييس  الرشكة  نشاط  يمشل 
املنتجات الغذائية املختلفة وخاصة المتور. 

 متتلك الرشكة منشأة حديثة يف السوق املركزي يف الدوحة 
المتر  من  العام  طن يف   ١٥٠٠ اإلنتاجية  قدرته  تبلغ  الذي 

عايل اجلودة. 

مسؤول االتصال:
السيد: س. مانوج كومار

املنصب:
مدير املبيعات والتسويق احمليل

هاتف: ٣١٢8٣٢٣٢ 97٤+
فاكس: ٤٤٦8٣٥8١ 97٤+

dohadates@mahaseel.qa :الربيد اإللكرتوين
www.hassad.com :املوقع اإللكرتوين

الشركة الوطنية 
للتصنيع والتسويق 
الغذائي - محاصيل
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نبذة عن الشركة

لإلتصال واإلستفسار:

رمز النظام املنسق

إدارة استرياد وتوزيع املواد 
الغذائية - سايك

ص.ب: 8٥88، الدوحة، قطر
هاتف: ٤٠٣٢٠١٣7 / ٤٠٣٢٠١٠7 97٤+

فاكس: ٤٠٣٢٠١٣٢ 97٤+
info@alsulaiteengroup.com :الربيد اإللكرتوين
www.alsulaiteengroup.com :املوقع اإللكرتوين

تفاصيل االنتاج
• خرضاوات طازجة وورقيات

• أزهار مومسية
• جشريات واجشار ونباتات خارجية 

ومسطحات خرضاء وجنيلة

06029900
06020000
07020000
07070000
12119040

الجسل التجاري: ١97٤8   رمق نظام ترقمي البيانات العاملي: ٥٥8٠٠٦٢١١
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انتاج  جمال  ىف  الرائدة  الرشاكت  إحدى  يه  سايك 
وتنسيق  الزينة  ونباتات  املومسية  واالزهار  اخلرضاوات 

احلدائق ىف قطر.

إنتاج اخلرضاوات ىف سايك

العام ١998  إنتاج اخلرضاوات منذ أوائل  بدأت سايك ىف 
بإستخدام نظم اإلنتاج احلديثة واملتطورة إلنتاج خرضاوات 
احملمية  البيوت  سايك حتت  اإلنتاج ىف  يمت  اجلودة.  عالية 
احلديثة والاكملة التحمك بإستخدام تقنيات الزراعة بدون تربة 
املكشوفة  احلقول  ىف  االنتاج  اىل  إضافة  )هيدروبونكس( 
من  متنوعة  تنتج مجموعة  سايك  بالتنقيط.  الرى  بإستخدام 
أمهها  خمتلف  نوع   ٣٠ من  أكرث  من  تتكون  اخلرضاوات 
والزهرة  واحلار  احللو  والفلفل  واخليار  الباذجنان  المطامط 
والمشام  والفاصوليا  وامللفوف  والكوسة  واخلس  والربولكى 
واخلرضاوات الورقية والفراولة. منتوجات سايك حاصلة عىل 

هشادة اجلودة الدولية )جلوبال جاب(.

إنتاج األزهار املومسية ىف سايك

املومسية  األزهار  إنتاج  ىف  سايك  بدأت   ٢٠٠٢ العام  منذ 
تقدر  شبكية  وبيوت  حديثة  محمية  بيوت  من  اجلودة  عالية 
املومسية وصل  األزهار  إنتاج  هكتار.   ٤ مساحهتا حبواىل 
اىل أكرث من 7 مليون زهرة ىف السنة وذلك من حواىل ٤٥ 

نوع ولون خمتلف.

مجمع السليطين الزراعي 
والصناعي )سايك( 
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نبذة عن الشركة

لإلتصال واإلستفسار:

رمز النظام املنسق

تفاصيل المنتجات
• البييت فور املمزي واخلاص بنا فقط 

واملخلوط مع المتر
• قسم خاص مبختلف أنواع المتور 

املعروفه
• قسم خاص بالتغليف واهلدايا

• بعض املصنوعات اخلاصة بنا 
واحلرصيه لدينا

• علب المتور

08041020
08041030
17049030
17049020
18063100
11063020 الجسل التجاري: ١٣٤١7/٣٠   رمق نظام ترقمي البيانات العاملي:

م
صي

لق
ور ا

تم

متور القصمي إحدى أقدم وأخفم معارض المتور يف دولة قطر 
حيث تمتزي وتشهتر باجلودة العالية واملذاق الرفيع لملنتجات 
اخلاصه هبا ولدهيا أكرث من ٢٠٠ صنف يمت عرضهم وفميا 
التوسعيه  للخطة  ونظرًا  األصناف  هذه  لبعض  عرض  ييل 
إىل  هندف  فإننا  القادمة،  سنوات  الثالث  خالل  املستقبليه 

إفتتاح العديد من الفروع اجلديده

العمالء املمزيين:

تمتزي رشكة متور القصمي بعمالهئا املمزيين حيث أنه من أكرب 
معالهئا املمزيين هو أمري البالد ومعظم العمالء من الوزراء 

والطبقة املمزية والوسىط.

تمور القصيم

مسؤول االتصال:
السيد: دمحم الكواري

املنصب: املدير التنفيذي
السيد: هيمث امجلل

املنصب: مساعد تنفيذي

ص.ب: ١778٥، الدوحة، قطر
هاتف: ٤٤87٣٥٣٣ 97٤+
فاكس: ٤٤878١8٣ 97٤+

inquiry@asak�group.com :الربيد اإللكرتوين
haitham@asak�group.com

www.asak�group.com :املوقع اإللكرتوين

11063030
11063050
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نبذة عن الشركة

لإلتصال واإلستفسار:

رمز النظام املنسق

مسؤول االتصال:
السيد: دمحم الكواري

املنصب: املدير التنفيذي
السيد: هيمث امجلل

املنصب: مساعد تنفيذي

ص.ب: ١778٥، الدوحة، قطر
هاتف: ٤٤87٣٥٣٣/ 7٤٤٦8٣8٢ 97٤+

فاكس: ٤٤878١8٣ 97٤+
inquiry@asak�group.com :الربيد اإللكرتوين

haitham@asak�group.com
www.asak�group.com :املوقع اإللكرتوين

تفاصيل املنتجات
• مزرعة المسان )الطازج واملجمد، 

الكرسيب ٥٢٠،٦٢٠،7٢٠ جرام، بيض 
المسان ١٢، ١8، ٢٤ حبه(

• مزرعة الدواجن )الطازجة واملجمدة 
دجاجه اكمله - دجاج قطع(

• مزرعة البط )الطازج واملجمد ٦٠٠، 
7٠٠، ١٠٠٠ جرام(

• الدجاج حمىل )بلدي - هندي - فيويم(
• مرشوع إنتاج الكنار و العسل األبيض 

عسل سدر
• المساد العضوي

02071100
02071300
02071200
02073200
02073300
02089031

02089032
04090000

040700

الجسل التجاري: ١٣٤١7/٢٣   رمق نظام ترقمي البيانات العاملي: ٥٥777٢٠8٠
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تعترب مزرعة عذبه للدواجن وطائر المسان يه املزرعه األوىل 
من نوعها عىل مستوى قطر، وتأيت يف الرتتيب الثالث عىل 
مستوى الرشق األوسط، ويه جمهزه بأحدث وأعىل التقنيات 
واألجهزه احلديثة يف جمال الدواجن واملساخل ولدهيا العديد 

من املنتجات املختلفه مكا هو موحض.

مزرعة عذبة للدواجن 
وطائر السمان
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نبذة عن الشركة

لإلتصال واإلستفسار:

رمز النظام املنسق

تفاصيل المنتجات
• منتج Say ويمت انتاجه بثالثة طعوم 

رئيسيه خمتلفه ) اجلبنه - الاكتشب - 
الشطه واللميون(

• منتج Say كورن فليكس

• منتج ٢٢ سناكس الذره املقرمش 
بالعديد من الطعوم

)الدجاج- اخلرضوات - الشطه واللميون 
- الاكتشب(

Silinco منتج سناكس الشيكوالته •

A&M منتج السوداين بالشيكوالته •

• منتجات األملونيوم فويل )الروالت - 
األطباق(

190410
19041090
19059080
19042011
19021130
76071110

76061200
76071910

الجسل التجاري: ٥٢١8٠   رمق نظام ترقمي البيانات العاملي: ٥٥77١١8٠9
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مت تأسيس مصنع مونه لملواد الغذائية عيل مساحة ١٦8٠٦ 
الغذائيه من املصانع  لملواد  ويعترب مصنع مونه  مرت مربع. 
الواعده يف دولة قطر والرشق األوسط، نظرًا للخربات الكبرية 
ملنتجات  الرشسه  ومنافسهتا  منتجاته  وجلودة  تديره  اليت 

الرشاكت العاملية املناظرة هلا.

 مصنع مونه
للمواد الغذائية 

مسؤول االتصال:
السيد: دمحم الكواري

املنصب: املدير التنفيذي
السيد: هيمث امجلل

املنصب: مساعد تنفيذي

ص.ب: ١778٥، الدوحة، قطر
هاتف: ٤٤87٣٥٣٣/ 7٤٤٦8٣8٢ 97٤+

فاكس: ٤٤878١8٣ 97٤+
inquiry@asak�group.com :الربيد اإللكرتوين

haitham@asak�group.com
www.asak�group.com :املوقع اإللكرتوين
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لإلتصال واإلستفسار:

رمز النظام املنسق

تفاصيل المنتجات
• ساندوتش جبنه

• ساندوتش زعرت

• كرواسون باجلبنه

• كرواسون بالزعرت

• كرواسون ساده

• بيزتا باجلبنه
• بيزتا بالزعرت

• خزب توست رشاحئ

• خزب صغري

• خزب برجر

• خزب برجر كبري

• خزب صامويل كبري

• خزب صامويل وسط

• كيك فواكه

• كيك كرمي

• بقمساط
• كيك كرز كبريه

• كيك مرىب كرز صغرية

• كيك شوكوالته صغرية

• مافن كيك فانيليا

• كيك مكرسات

• ميين كيك فانيليا

• ميين كيك شوكوالته

• خزب محمص

• خزب أمسر

1905
19054010
19059010
19059050
19059093
19041010

19053100
19059030
18062020
12022000
12010010

الجسل التجاري: ١7 / ١٣٤١7   رمق نظام ترقمي البيانات العاملي: ٥٥777٢٠٦٠
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قطر.  دولة  يف   ١99٠ مايو  يف  الرىح  خمزب  تأسيس  مت 
ويعترب أحد أكرب املخابز داخل دولة قطر وهو خفر لصناعة 
الرشسه  مبنافستة  يمتزي  حيث  قطر  دولة  داخل  املخبوزات 
لملنتجات املستورده من اخلارج وايضا جبودة املنتج العالية 
ولديه  منتجاته،  لك  يف  العامليه  اجلوده  معايري  ومراعاة 
التسوق  أغلب موالت  وتتواجد منتجاته داخل  أكرث من فرع 
واملجمعات اإلسهتالكية ويتواجد بأكرث من 7٠ صنف خمتلف 

ويف الفرته احلاليه.

احملليه  املخبوزات  عامل  يف  طفره  لعمل  التخطيط  جارى 
املنافسه لملخبوزات املستورده، حيث سيمت خالل ستة هشور 
وعىل  لملخزب  ومتطوره  حديثة  إنتاج  خطوط  تشغيل  قادمه 

مستوى كبري يف الدقه واجلوده والطاقة اإلنتاجيه.

مخبز الرحى

مسؤول االتصال:
السيد: دمحم الكواري

املنصب: املدير التنفيذي
السيد: هيمث امجلل

املنصب: مساعد تنفيذي

ص.ب: ١778٥، الدوحة، قطر
هاتف: ٤٤87٣٥٣٣/ 7٤٤٦8٣8٢ 97٤+

فاكس: ٤٤878١8٣ 97٤+
inquiry@asak�group.com :الربيد اإللكرتوين

haitham@asak�group.com
www.asak�group.com :املوقع اإللكرتوين
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رمز النظام املنسق

لإلتصال واإلستفسار:

1905

الجسل التجاري: ٦٠٠7٣   رمق نظام ترقمي البيانات العاملي: 
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 ٢٠١٥ عام  و جراين" يف  "جدة  عائلتنا  أمعال  تأسيس  مت 
مجلع احللويات القطرية واألمريكية الغربية يف ماكن واحد، 

وخدمهتم من خالل ملستنا األصيلة واملبتكرة.

القطرية  املأكوالت  من  لك  قبل  من  مستوحاة  حلوياتنا 
القدمية. اكن  العصور  منذ  النساء  تديرها  اليت  واألمريكية، 
امس األمعال "جدة و جراين"، اليت ترمز للنساء الذين محلوا 

لنا هذا الرتاث الفريد.

للحفاظ عىل  أنواع من احللويات، وحنن خنطط  نبيع سبعة 
االصالة واالبتاكر من حيث املنتجات والعروض واملقرتحات.

• رسالتنا: نصنع ذكرياتمك السعيدة.

• رؤيتنا: حتقيق الريادة يف جمال صنع احللويات مع النكهات 
احمللية والغربية، من خالل اإلبداع واألصالة والطعم الرائع 

والتقدمي املمزي.

• وعدنا: حنن ملزتمون بتوفري الطعم األصيل واجلودة للطعام 
احمليل الصنع من خالل منتجاتنا.

جدة و جراني

مسؤول االتصال:
السيد: محد البدر

املنصب:
املؤسس والرئيس التنفيذي

ص.ب: ٤١9٢، الدوحة، قطر
هاتف جوال: ٦٦١7٥٢٤٢ 97٤+

hamad@jaddahandgranny.com :الربيد اإللكرتوين
jaddahandgranny.com :املوقع اإللكرتوين

تفاصيل المنتجات
جارز وكوكـزي
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لإلتصال واإلستفسار:

رمز النظام املنسق

مسؤول االتصال:
السيد: دمحم عيل الكواري

املنصب:
مدير تطوير األمعال

ص.ب: ٢٠٥٠، الدوحة، قطر
هاتف: ٤٤٣٢٣٥7١ 97٤+
فاكس: ٤٤٤١8٣78 97٤+

 info@gulffoodproduction.com :الربيد اإللكرتوين
www.gulffoodproduction.com :املوقع اإللكرتوين

04029110
20099090
04069090

الجسل التجاري: ٣٤٢٥/٢٣   رمق نظام ترقمي البيانات العاملي: ٥٥777١9٦٥
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فرع من مجموعة دمحم جامس  الغذائية  لملنتجات  اخلليج 
أكرث من ١٤ رشكة  واليت تضم   )MJK( وأوالده  الكوراي 

يف خمتلف القطاعات.

خنتص يف انتاج املواد الغذائية واليت تمشل:

الزبادي، األجبان،  بأنواعه،  العصائر واملرشوبات، احلليب 
الفاخرة،  والشوكوالتة  احللويات  اللبنية،  اإلختصاصات 

اجليالتو، خمتلف أنوا ع اخلزب.

خطوطنا عرصية، آمنة وصديقة للبيئة يرشف علهيا خرباء 
يف خمتلف التخصصات.

رؤيتنا: 

وأغلفة  مبنتجات  املنطقة  يف  الرواد  من  نكون  ان  نسىع 
مبتكرة.

رسالتنا:

 أن نقدم األفضل لزبائننا. 

منتجاتنا طبيعية، حصية، و بدون مواد حافظة.

الخليج للمنتجات الغذائية

تفاصيل المنتجات
• حليب اكمل الدمس

• حليب بالنكهات

• لنب اكمل الدمس
• عريان

• زبادي ساده اكمل الدمس

• زبادي منكه

• عصري الفواكه الطبيعية ١٠٠%



9١

ية
ائ

غذ
 ال

ت
جا

نت
امل

نبذة عن الشركة

رمز النظام املنسق

لإلتصال واإلستفسار:

تفاصيل المنتجات
عصائر فواكه طبيعية

2009

الجسل التجاري: 7٤٤٥٠   رمق نظام ترقمي البيانات العاملي: ٥٥777٢٠٥9
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يقع مقر مصنع الرحيق بالدوحة، قطر، تأسس املصنع يف عام 
٢٠١٥ إلنتاج عصائر الفواكه، ومهمتنا يه رفاهية العميل، 
الطيب  واملذاق  بالصحة  يتعلق  ما  خرباء يف لك  إننا  حيث 
يضمن  مما   %١٠٠ طبيعية  مبكونات  نقدمها  اليت  للفواكه 
احتواء عصائرنا عىل اكفة املكونات الغذائية الصحية. وهبذه 
الطريقة فإننا نساعد معالئنا يف احلصول عىل الطعم الرائع 
يف  اليحص.  الغذايئ  النظام  معايري  مع  بالتوافق  للفواكه 
مصنع الرحيق خنتار أجواد أنواع الفواكه وأفضل املكونات 
مع العديد من األنواع مثل: عصري التفاح وعصري المكرثى مع 
التفاح، وعصري التفاح مع اجلزر، وعصري الفراولة، باإلضافة 

إىل العديد من عصائر الفواكه الطازجة الطبيعية ١٠٠%.

التكنولوجيا  أنواع  أحدث  للعصائر  الرحيق  مصنع  يطبق 
لضامن اجلودة ومعايري الصحة والسالمة يف مرافق االنتاج.

منتجاتنا؟  يف  ترغب  أو  موزع  أو  جتزئة،  تاجر  كنت  إذا 
يسعدنا تواصلمك معنا.

مصنع الرحيق 

مسؤول االتصال:
السيد: عبداهلل اهليال

املنصب:
املدير العام

ص.ب: ١٢٤١٤، الدوحة، قطر
هاتف: ٣٣٣٣7١٣٣ 97٤+

abdulla@al�raheeq.com :الربيد اإللكرتوين
www.al�raheeq.com :املوقع اإللكرتوين

ص.ب: ٢٠٥٠، الدوحة، قطر
هاتف: ٤٤٣٢٣٥7١ 97٤+
فاكس: ٤٤٤١8٣78 97٤+

 info@gulffoodproduction.com :الربيد اإللكرتوين
www.gulffoodproduction.com :املوقع اإللكرتوين
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لإلتصال واإلستفسار:

رمز النظام املنسق

مسؤول االتصال:
السيد: أندرس ديليغارد جنسن

املنصب:
مدير املصنع

ص.ب: ١٦٤8، الدوحة، قطر
هاتف جوال: ٣٣٢٦٤٠٣٤ 97٤+

هاتف: ٤٤٥٠٠٣٣٣ 97٤+
فاكس: ٤٤٣١٣8١١ 97٤+

 andersdjensen@oceanfish.com.qa :الربيد اإللكرتوين
www.oceanfish.com.qa :املوقع اإللكرتوين

1604�11�00

الجسل التجاري: ٢7٥8٤   رمق نظام ترقمي البيانات العاملي: ٥٥777٢٠79
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اوشن فيش أسسهتا شارلوت للتجارة واملقاوالت، الرائدة 
يف انتاج املأكوالت البحرية واملنتج األول للسملون املدخن 
يف قطر واألكرب يف منطقة الرشق األوسط مبساحة مقدرة 

بأكرث من ٤٠٠٠ مرت مربع.

اصناف  أجود  من  هو  فيش  اوشن  من  املدخن  السملون 
السملون الطازج الرنوجيي والذي مت تدخينة عىل الطريقة 
فيش  اوشن  يوفر  القدمية.  للتقاليد  ووفقًا  االسكندنافية 
للغاية  تنافسية  وبأسعار  لعمالئه  اجلودة  عالية  منتجات 

وجذابة.

ولقد مت تطوير الوصفات املستخدمة يف اوشن فيش عىل 
المسك  انواع  أفضل  اليوم  لتنتج  أوروبا  األجيال يف  مر 

املدخن.

يمت تعبئة منتجاتنا مضن فئة ١٠٠ جرام، ٢٠٠ جرام أو 
الوزن املتغري ويصل إىل ٢ جكم من رشاحئ فيليه السملون 
املقايه  املطامع،  الفنادق،  مالك  من  ولعمالئنا  املدخن. 
- حنن  ثابت للك رشحية  بوزن  تزويدمه  والتجار ميكننا 
نستخدم أحدث تقنيات التقطيع واليت تقوم بوزن وحفص 
يمت  ذلك  وبعد  التقطيع.  معلية  بدء  قبل  السملون  مسك 
تعديل زاوية السكني ورشحية المسك تلقائيا حىت يتسىن 

الوصول اىل الوزن املسهتدف.

اوشن فيش

تفاصيل المنتجات
• سملون مدخن - 100 مج

• سملون مدخن - 200 مج

• الوزن املتغري لرشاحئ السملون املدخن/ 
1000 مج

• منتجات مدخنة ساخنة

• وزن رشاحئ ثابت

• سملون متبل

• جودة عالية
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رمز النظام املنسق

لإلتصال واإلستفسار: ص.ب: ١٦٤8، الدوحة، قطر
هاتف جوال: ٣٣٢٦٤٠٣٤ 97٤+

هاتف: ٤٤٥٠٠٣٣٣ 97٤+
فاكس: ٤٤٣١٣8١١ 97٤+

 andersdjensen@oceanfish.com.qa :الربيد اإللكرتوين
www.oceanfish.com.qa :املوقع اإللكرتوين

تفاصيل المنتجات
• حلوم معاجلة

• كرات المحل 

• ساليم 

• باباروين
• كباب

• نقتس
• نقانق

• مورتاديال

• منتجات مكسوة بفتات اخلزب 

• هامربجر 

02023090
02071400
02044390

الجسل التجاري: ٤٦٢١١   رمق نظام ترقمي البيانات العاملي: ٥٥77١١8٥٤
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تطورًا  واألكرث  األحدث  املنشأة  اللحوم يه  إلنتاج  القطرية  الرشكة 
واملتخصصة يف معليات جتهزي اللحوم يف منطقة الرشق األوسط.

تشغل املنشأة مساحة ٦٠٠٠ مرت مربع حيث متتلك مساحات للتخزين 
املربد تبلغ أكرث من ٢٠٠٠ مرتمربع، وهذا بدوره مينح الرشكة القدرة 

عىل البدء تقدر بـ ٣٠٠٠ طن سنويا، وتغيط نطاقات عديدة ومهنا:
مجموعة اللحوم املجمدة املصنعة تتضمن: المحل البقري، حلم الضأن 
بالمحل  وكباب  البقمساط(،  من  وخايل  )بالبقمساط  الدجاج  وبرغر 
البقري، وحلم الضأن والدجاج، وكرات المحل البقري، وحلم الضأن 
فرانكفورتر  والدجاج،  البقري  المحل  دوج  وهوت  المحل  والدجاج 
احتياجات  تلبية اكفة  اليت من شأهنا  النقانق  متنوعة من  ومجموعة 
السوق. ومتتد مجموعة اللحوم املجمدة لتمشل رشاحئ الدجاج ، قطع 
الدجاج، الدجاج املشوي، دجاج بوب كورن، أصابع المسك، وبرغر 
المسك، روبيان مقرمش بالبقمساط، رشاحئ المسك واملنتجات اخرى 

طبقًا لرغبة العمالء مبختلف االجحام أو االشاكل.
مجموعة اللحوم املربدة املصنعة تضم مرتديال المحل البقري والدجاج 
بأجحام متعددة، )لفافات اكملة بوزن ٢٫٥ لكغ أو رشاحئ، ومعبأة يف 

أكياس من ٢٠٠ مج مالمئة(.
مجموعة األطعمة املعلبة من حلوم البقر تمشل المحل البقري اململح، 
نقانق  جامبو،  جسق  بسطرمة،  ساليم،  املدخن،  البقري  المحل 
وحلم  البقري  المحل  من  مشلكة  نقانق  األجحام،  متعدد  فرانكفورتر 
بقري لتتبيلة البيزتا. وتتنوع مجموعة األطعمة املعلبة لتمشل الدواجن 
دجاج  نقانق  جامبو،  دجاج  النقانق  املدخن،  املطبوخ،  الدجاج  مثل 
والديك  الدجاج  البيزتا  لتتبيلة  دجاج  املشلك،  الدجاج  فرانكفورتر، 
املدخن  الرويم  والديك  املدخن،  الرويم  والديك  اململح،  الرويم 

ومورتديال الديك الرويم.
املعايري  ملختلف  وفقًا  اخلاصة  املنتجات  تطوير  عىل  القدرة  منتلك 
توزيع  شبكة  ولدينا  الداخلية.  للرحالت  الضيافة  لقطاع  املالمئة 
التوصيل  معليات  اجناز  يف  عالية  كفاءة  ذو  معل  فريق  من  مكونة 
حازة  ومعمتدة  مهنا  موثوق  خدمة  يقدم  وبالتايل  لعمالئنا  والتسلمي 

عىل استحسان اكفة معالئنا.
وتوزيعها  الغذائية وختزيهنا  املواد  توريد  الطويلة يف  بفضل خربتنا 
االسترياد  منط  يف  متعمقة  خربة  اكتسبنا   ١9٥٠ عام  أوائل  منذ 
كبري  اعمتاد  هناك  ان  لنا  وتبني  قطر  املصنعة يف  اللحوم  واتساق 
عىل دول املنطقة والدول املجاورة يف سبيل تلبية احتياجاتنا اليومية 

ملنتجات اللحوم.
يف ضوء هذه احلقائق، اختذنا املبادرات ملساعدة يف حتويل قطر إىل 
دولة تمتتع باالكتفاء الذايت، وبالتايل اختذنا زمام املبادرة يف بناء 

مصنع إلعداد اللحوم يف قطر.

الشركة القطرية 
إلنتاج اللحوم

مسؤول االتصال:
السيد: فهد اخللف

املنصب: الرئيس التنفيذي
السيد: دمحم عمثان

املنصب: مدير املبيعات

ص.ب: ١9٦١٣، الدوحة، قطر
هاتف: ٣٠١77١١١ 97٤+
فاكس: ٤٤٣٦١9٢٥ 97٤+

Mohamed.othman@tahaluf.qa :الربيد اإللكرتوين
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نبذة عن الشركة

لإلتصال واإلستفسار:

رمز النظام املنسق

مسؤول االتصال:
السيد: جورجس خوري

املنصب:
املدير العام

ص.ب: ٦٣٥٣7، الدوحة، قطر
هاتف: ٤٤١١٤٣١٢ 97٤+
فاكس: ٤٤١١٤٣١٥ 97٤+

gkhoury@gulfcryo.com :الربيد اإللكرتوين
www.gulfcryo.com :املوقع اإللكرتوين

تفاصيل المنتجات
إنتاج مجموعة اكملة من الغازات 

املستخدمة يف القطاع الطيب والصنايع 
والغذايئ مهنا:

األكجسني، النيرتوجني، األرجون، 
اإلسيتيلني، ثاين أكسيد الكربون، 

اهلليوم، اهليدروجني، األمونيا، أكسيد 
النيرتوس، أكسيد اإليثيلني، الغازات 
اخلاصة، هواء التنفس، إسطوانات 
الغوص، ممزوجات التعدين، غازات 

التربيد، الثلج اجلاف.

28041000
28043000
28044000

الجسل التجاري: ٣٣٢١٠   رمق نظام ترقمي البيانات العاملي: ٥٥77١١٣7٥
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جال

جالف  مجموعة  رشاكت  من  رشكة  يه  قطر  كرايو  جالف 
للغازات  ومزود  وموزع  رئيسية  مصنعة  ورشكة  كرايو، 
مبنطقة  والصنايع  الطيب  القطاع  املستخدمة يف  اخلاصة 

اخلليج العريب.

التعاون  مناطق دول جملس  وتتوسع يف  قامئة  ويه رشكة 
والعراق  باكستان  مثل  ودول  األوسط،  والرشق  اخلليجي 

ومرص. لدى رشكة جالف كرايو شبكة أنابيب كبرية. 

مكا أن قدرهتا اإلنتاجية يف فصل الغازات يه األكرب يف 
املنطقة فضاًل عن شبكة واسعة من ٢٠ منشأة إلنتاج وتوزيع 
الكربون،  أكسيد  ثاين  االسيتيلني،  النيرتوجني،  االكجسني، 

الثلج املجفف واهليدروجني وأكسيد النرتوز.

جالف كرايو
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نبذة عن الشركة

رمز النظام املنسق

لإلتصال واإلستفسار:

تفاصيل المنتجات
الغازات الصناعية: النيرتوجني، 

األكجسني، األرجون، ثاين أكسيد 
الكربون، هواء التنفس، األسيتيلني، 

وأكسيد النيرتوز، اهليدروجني، وغازات 
اخلليط، وغازات املعايرة إسطوانات 

مجيع األجحام.

28043000
28044000
28042100
28041000

الجسل التجاري: ١7١٦7/١   رمق نظام ترقمي البيانات العاملي: ٦٣١٣٢8٢٢٦
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الوطنية يه عضو يف مجموعة  الصناعية  الغازات  مصانع 
رشاكت دمحم محد املانع اليت تأسست يف عام ١9٥٢ من 
غاز  إنتاج  يف  ومتخصصة  املانع.  محد  دمحم  السيد  ِقبل 
الكربون  أكسيد  وثاين  واألرجون  والنيرتوجني  األكجسني 
واهليدروجني ومجموعة متنوعة من الغازات الصناعية األخرى. 

ميتلك املصنع منشأة حديثة يف منطقة سلوى الصناعية عالوة 
عىل رشاكت شقيقة يف مرص والسودان واململكة السعودية 
خمزون  منشأة  إدارة  يمت  املتحدة.  العربية  اإلمارات  ودولة 
الرشكة وأسطوهلا فريق من اخلرباء الذين يمتتعون بتجربة 

واسعة وخربة يف املجال.

واأليزو   9٠٠١:٢٠٠٠ األيزو  هشادة  عىل  حائز  املصنع 
األيزو  هشادة  عىل  للحصول  اآلن  ويعمل   ١٤٠٠١:١99٦

.OHSAS ١8٠٠١:١999

مصانع الغازات 
الصناعية الوطنية

مسؤول االتصال:
الدكتور ياسني

املنصب:
مدير املبيعات

ص.ب: ١٣9١، الدوحة، قطر
هاتف: ٤٤٥8٣٠٠٠ 97٤+
فاكس: ٤٤٥8٣٣٣٣ 97٤+

nigp@mhalmanagroup.com :الربيد اإللكرتوين
www.mhlalmanagroup.com :املوقع اإللكرتوين
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نبذة عن الشركة

لإلتصال واإلستفسار:

رمز النظام املنسق

مسؤول االتصال:
السيد: عبداهلل عبدالوهاب

املنصب:
املدير العام

ص.ب: 99، الدوحة، قطر
هاتف: ٤٤٣٤٣٠٠٠ 97٤+
فاكس: ٤٤٤٢٣٣78 97٤+

heat.transfer@nehmeh.com :الربيد اإللكرتوين
www.nehmeh.com :املوقع اإللكرتوين

تفاصيل المنتجات
املبادالت احلرارية واملشعات

• مشعات ٢٫٥٠٠ كيلو فولت، مشعات 
السيارات، املشعات الصناعية.

• مربدات الصناعية ومربدات السيارات، 
واملبادالت احلرارية، ووحدة معاجلة 

اهلواء، مراوح، واملكثفات، أبراج التربيد 
و صفيحة تبادل احلرارة، زيوت، 

ووحدات تربيد اعىل السقف ومربدات 
اهلواء 

84195000
87089100
85162100

الجسل التجاري: ٣٠٣٢٣   رمق نظام ترقمي البيانات العاملي: ٥٣٤798٦٤٥
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مت أنشاء رشكة نعمه لملعدات و االليات عام ١99٣ جكزء 
من محموعة نعمه، ويه رشكة متخصصة يف التصممي 
اهلنديس و تصنيع وحدات مناولة اهلواء، وحدات تربيد 
املشعات،  احلرارية،  املبادالت  مراوح،  )كويل(  ولفائف 
السقف  اعىل  تربيد  وحدات  التربيد،  ابراج  املكثفات، 

ومربدات اهلواء. 

الصناعية  املنطقة  يف  حديثًا  مصنعًا  الرشكة  متتلك 
الرشكة  بدأت  مربع.  مرت   7،٠٠٠ مساحة  عىل  اجلديدة 
يف التصدير عام ٢٠٠٣، وترغب يف استكشاف خياراهتا 
اهلواء يف  ملعاجلة  تصنيع  وحدة  أيضًا  وبدأت  للتصدير 

دول جملس التعاون اخلليجي.

البناء،  السيارات وأمعال  نعمه يف أمعال  تشارك رشكة 
النجارة مبا  وتقدمي اخلدمات وأمعال  املبادالت احلرارية 
يف ذلك التصنيع والتوزيع والتسويق وخدمات البيع وما 
بعد البيع، باإلضافة إىل اإلستمثار يف جمال التكنولوجيا. 

األيزو  هشادة  عىل  حائزة  والصناعات  لملشاريع  نعمه 
 OHSAS  ،١٤٠٠١:٢٠٠٤ واأليزو   9٠٠١:٢٠٠8

.١8٠٠١:٢٠٠7

نعمه للمشاريع والصناعات
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نبذة عن الشركة

رمز النظام املنسق

لإلتصال واإلستفسار:

8419
8415

الجسل التجاري: ٣١77٥   رمق نظام ترقمي البيانات العاملي: ٥٥77٠9٥٤7

مسؤول االتصال:
السيد: أرشف مادثيل

املنصب: املدير املايل التنفيذي
السيد: دمحم رافيق

املنصب: املدير التقين لملبيعات

ص.ب: ٢٣79٤، الدوحة، قطر
هاتف: 87/8٦/٤٤١١٤98٤ 97٤+

فاكس: ٤٤١١٤98٢ 97٤+
doha@kelvion.com :الربيد اإللكرتوين

www.kelvion.com :املوقع اإللكرتوين

تفاصيل المنتجات
• مبدالت حرارية للتربيد اهلوايئ

• مكثفات التربيد اهلوايئ

• مبدالت Shell & Tube احلرارية

• منصات املبدالت احلرارية

• ابراج التربيد

مصنع كيل ويون
للحلول الحرارية قطر ذ.م.م

 Kelvion( ذ.م.م  قطر  احلرارية  للحلول  ويون  كيل  مصنع 
من  جزء  وهو   ،٢٠٠٦ عام  يف  الدوحة  يف  أنشئ  قطر(، 
مجموعة GEA HX، ويه الرشكة الرائدة عامليًا يف إنتاج 
تصنيع  مرافق  الرشكة  متتلك  احلرارية.  املبادالت  وتركيب 
يف   اجلديدة  الصناعية  املنطقة  يف  وتقع  التطور  فائقة 

الدوحة مع طاقة إنتاجية تصل إىل ٥٠٠ حزمة / سنة.

  ،٢٠٠8  :9٠٠١ ايزو  هشادة  عىل  حائزة  قطر   Kelvion
الوطين  املجلس  ِقبل  من  ومعمتدة   U2 وخمت   ،ASME U
وأنابيب  شل  ورشكة  اهلواء،  مربدات   API 661 لتصنيع 
الضغط.  أوعية  املنتجات  من  وغريها  احلرارية  املبادالت 
اسهتلت رشكة Kelvion قطر مهام تصدير منتجاهتا منذ 
عام ٢٠٠7 وذلك اىل اململكة العربية السعودية ومن مث إىل 
مجيع دول جملس التعاون اخلليجي األخرى، لتقدم خدمة 
وإعادة  اإلصالح  وخدمات  املنتجات،  واختبار  التصنيع 

األنابيب وايضًا خدمات الدمع امليداين.
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نبذة عن الشركة

لإلتصال واإلستفسار:

رمز النظام املنسق
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رمز النظام املنسقأ

تفاصيل المنتجات
• مصامات اخلنق

• مصامات عدم الرجوع
• الصاممات البوابية

• الصاممات املزدوجة
• مصامات القابس
• مصامات الفراشة

84818030

الجسل التجاري: ٥7٤١7   رمق نظام ترقمي البيانات العاملي: ٥٥77١١8٥٣

أن. أس. أس. أل يه رشكة رائدة يف صناعة الصاممات 
تتوّزع مصانعها عىل إيطاليا واهلند ومؤّخرًا قطر. نتخّصص 
البوابية  اكلصاممات  الصاممات،  أنواع  اكّفة  صناعة  يف 
والصاممات  الرجوع  عدم  ومصامات  اخلنق  ومصامات 

املزدوجة ومصامات القابس ومصامات الفراشة.

أن. أس. أس. أل المانع 
الشرق األوسط ذ.م.م.

مصامات معرتف هبا دوليًا ويمت تصنعهيا اآلن حمليا يف قطر

مسؤول االتصال:
السيد: ساكيت شودهري

املنصب:
مدير املصنع

ص.ب: ٤9١، الدوحة، قطر
هاتف جوال: ٥٥٤7١7٠٣ / ٦٦9٥١7٠8 97٤+ 

هاتف: ٤٤٦٥٣٦٥7 97٤+
فاكس: ٤٤9٣889٢ 97٤+

saket@nsslitalia.com :الربيد اإللكرتوين
www.nsslitalia.com :املوقع اإللكرتوين

Joint Venture between
NSSL Valves & Almana Group
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رمز النظام املنسق

لإلتصال واإلستفسار:

تفاصيل المنتجات
• موزعات اهلواء: فتحات الهتوئة 

واملوزعات
• منتجات السالمة: الصاممات املنمظة 

ومخمدات احلريق/الدخان
• حمطات اهلواء: وحدات أجحام اهلواء 

املتغري
• منتجات التحمك بالصوت: أجهزة 
املكيفات لإلستخدامات التجارية 

اخلفيفة

84159000
84158220

الجسل التجاري: ١7٢٠٢/٢٣   رمق نظام ترقمي البيانات العاملي: 557877319
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تنامت خربة رشكة خالد للصناعات، اليت مت تأسيهسا يف 
عام ١979، يف جمال تصنيع منتجات توزيع اهلواء يف قطر 
منذ أكرث من ثالثة عقود من خالل التطوير املسمتر للصناعة، 
واكتساب مسعة طيبة مُكصّنع حميل يقدم منتجات مبعايري 

عاملية.

جرييس،  مجموعة  يف  عضو  يه  للصناعات  خالد  رشكة 
إحدى الرشاكت التابعة ملجوعة غامن بن سعد السعد وأوالده 
لتصنيع  املسمتر  املسىع  ومع   ٢٠٠٠ عام  منذ  القابضة 
منتجات عىل مستوى عاملي حازت الرشكة عىل هشادة األيزو 
ونظام  جديدة  تصنيع  موارد  واستمثرت يف   ،9٠٠١:٢٠٠8

إدارة اجلودة الشاملة.

مّكن مصنع رشكة خالد للصناعات - والذي مت إنشاؤه بأحدث 
التقنيات املتطورة يف قطر - الرشكة من إنتاج منتجات توزيع 

اهلواء األمريكية الرائدة عامليًا مثل:

• منتجات توزيع وضبط اهلواء 

• منتجات اليف سافييت دامبري 

• منتجات التحمك يف الصوت 

منطقة  أسواق  إىل  التصدير   ١99٠ عام  الرشكة يف  بدأت 
الرشق األوسط وترغب يف زيادة الصادرات يف املستقبل عن 

طريق توسيع الصادرات إىل دول املنطقة.

شركة خالد للصناعات

مسؤول االتصال:
السيد: اكرثيك فيسواناثان

املنصب:
مدير املبيعات والتسويق

ص.ب: ١٠٣8، الدوحة، قطر
هاتف: ٤٤99٥٠77 97٤+

 فاكس: ٤٤99٥٠88 97٤+
info@kmcqatar.com :الربيد اإللكرتوين

www.gssg.com :املوقع اإللكرتوين

ص.ب: ٤9١، الدوحة، قطر
هاتف جوال: ٥٥٤7١7٠٣ / ٦٦9٥١7٠8 97٤+ 

هاتف: ٤٤٦٥٣٦٥7 97٤+
فاكس: ٤٤9٣889٢ 97٤+

saket@nsslitalia.com :الربيد اإللكرتوين
www.nsslitalia.com :املوقع اإللكرتوين
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لإلتصال واإلستفسار:

رمز النظام املنسق

تفاصيل المنتجات
• حناس، عىل شلك حبيبات ذات شلك 

غري صفاحئي
• حناس، عىل شلك رقائق وحبيبات ذات 

شلك صفاحئي
• أملنيوم، عىل شلك حبيبات ذات شلك 

غري صفاحئي 
• أملنيوم، عىل شلك رقائق وحبيبات ذات 

شلك صفاحئي

مسؤول االتصال:
السيد: زياد عيىس

املنصب:
املدير العام

ص.ب: 88٣9، الدوحة، قطر
هاتف جوال: ٣٣٣887١٥ 97٤+

هاتف: ٤٤٣٥١8٣٥ 97٤+
فاكس: ٤٤٣٥١٦98 97٤+

info@shail�metals.com :الربيد اإللكرتوين
www.shail�metals.com :املوقع اإللكرتوين

72042190
74040012
76020010

740610
740620

760310
760320

الجسل التجاري: 88٥٦٠   رمق نظام ترقمي البيانات العاملي: ٥٥777٢٠78 دن
عا
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ل ل
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س

"هسيل لملعادن" يه الذراع التجاري ملجموعة رشاكت 
وتصدير  بيع  يف  الرشكة  تتخصص  قطر.  يف   NBA
األنواع املختلفة من معادن الدرجة األوىل وعالية اجلودة 

املنتجة يف مصانع املجموعة يف دولة قطر.

"هسيل لملعادن" يه من الرشاكت الرائدة املؤسسة يف 
الالحديدية  املعادن  منتجات  تصدير  و  توريد  يف  قطر 
أجزاء  اىل  ومقطعة  نظيفة  مواد  شلك  يف  املعاجلة 
صغرية متجانسة وكذلك منتجات صناعية نصف مصنعة 

ومنتجات هنائية.

سهيل للمعادن
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نبذة عن الشركة

لإلتصال واإلستفسار:

رمز النظام املنسق

مسؤول االتصال:
السيد: وسمي محد

املنصب:
املدير العام

ص.ب: 7٥٠٠7، الدوحة، قطر
شارع ٢9، املنطقة 8١، املنطقة الصناعية اجلديدة

تليفاكس: ٤٤١79٦١7 97٤+
هاتف جوال: ٦٦٢9٢79٣ 97٤+

info@qlifepharma.com :الربيد اإللكرتوين
www.qlifepharma.com :املوقع اإللكرتوين

تفاصيل المنتجات
• الكرميات
• االرشبه

• املطهرات
• االقراص و الكبسوالت

38089
3304
3306

الجسل التجاري: ٢٢٢٤١/٣   رمق نظام ترقمي البيانات العاملي: ٥٥777٣٦٢١ اه
حي
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بفخر نقدم لمك رشكه قطر احلياه لتنضم إىل ركب الصناعات 
الدوائيه العربية ولتكون رافدا جديدا للسوق احمللية والعربية 
متبنية ىف سياسهتا مهنجية اجلودة العامة ىف مجيع معلياهتا 
التصنيعية واالدارية والتسويقية والىت تنعكس عىل االلزتام 

بتقدمي اصناف ممزية جبودهتا ونوعيهتا.

الدؤوب  والعمل  والتجهزي  واالعداد  البناء  من  سنوات  بعد 
باحدث  مصنع جمهز  عن  لالعالن  البداية  نقطه  إىل  وصلنا 
االجهزة واالالت التصنيعية املتطورة واملتوافقة مع املواصفات 
العاملية للتصنيع الدواىئ اجليد لتكون قادرة عىل التواكب مع 
الصناعة العاملية مما اهلنا لنكون قادرين عىل اعمتاد انتاج 
لنسامه  وباشاكل صيدالنية خمتلفة  دوائية متعددة  مجموعة 
بتحقيق االمن الدوايئ حمليًا وعربيًا نقدم هذا املصنع متعدد 
خطوط االنتاج وبرؤية تصنيعية منفتحة مع الرشاكت العامليه 

االخرى حمققني بذلك جزءًا مهاًم من قطر املستقبل.

مصنع قطر الحياه
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رمز النظام املنسق

لإلتصال واإلستفسار:

تفاصيل املنتجات
• قوارير حماليل وريدية ٥٠٠ مل

• اكياس حماليل وريدية ٥٠-١٠٠-٢٥٠-
٥٠٠-١٠٠٠-٢٠٠٠ مل

• جراكن غسيل اللكى املركز بيكربونات 
لغسيل اللكى ٥ لرت، ١٠ لرت و ٢٠ لرت.

• األدوية املوضعية لالستخدام اخلاريج 
-انابيب- قوارير خمتلفة االجحام حسب 

الطلب.
• قوارير من الزجاج حماليل وريدية 

١٠-٢٠-٣٠-٥٠-١٠٠-٢٥٠-٥٠٠ مل
• أمبوالت ٥-١٠-٢٠ مل

• قطرات للعني ٠٫٢ - ٠٫٥ مل
• قطرات العني ٥-١٠-٢٠ مل

30049010
33049910

الجسل التجاري: ٢9٢٢٦/٣، ٢9٢٢٦/٤ رمق نظام ترقمي البيانات العاملي: ٥٥77٠978٣
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تأسست قطر فارما ىف عام ٢٠٠9، كرشكة من مجموعة الدكتور 
الطبية  املنتجات  تصنيع  ىف  متخصصة  وىه  السليىط  أمحد 
غسيل  وريدية  حماليل  واكياس  وريدية  حماليل  قوارير  ومهنا 
اللكى املركزة، األدوية املوضعية لإلستخدام اخلارىج )أمبوالت 

- قناىن - قطرات - قوارير من الزجاج حماليل وريدية(.

متتلك الرشكة منشأة حديثة مصممة عىل أحدث الوسائل حسب 
ىف  كيس  مليون   ٢٦ تبلغ  حالية  انتاجية  مع  اجليد  التصنيع 
من  جركن  مليون   ٣ و  السنة  ىف  قارورة  مليون   ٢٠ و  السنة 
حماليل غسيل اللكى املركزة و ١٠ مليون من االدوية املوضعية 

لالستخدام اخلارىج

)كرميات - مرامه - دهانات - مقويات الشعر - مطهرات(.

من الزجاج مبختلف أجحامة ٣٦ مليون ومن األمبوالت مبختلف 
أجحامها ٥٠ مليون قطعة سنوية.

الرشكة لدهيا ٢٠٠ موظف. ويصدر املصنع ما يقارب 9٥% من 
منتجاتة حاليا.

قطر فارما استوفت لك متطلبات االيزو 9٠٠١ ، وااليزو ١٤٠٠١ 
عىل  الرشكة  حتصلت  مكا  اجليد،  التصنيع  معليات  وهشادة 
هشادة )CE( والىت تؤهل الرشكة لتسويق منتجاهتا ىف السوق 

األوروىب. 

مكا أن جودة منتجات الرشكة معمتدة حسب الدستور االجنلزيى 
األغذية  منمظة  ودساتري  معايري  وحسب  واألوروىب  واألمريىك 

واألدوية األمريكية وكذلك معايري منمظة الصحة العاملية.

قطر فارما

مسؤول االتصال:
الدكتور: عبداحللمي جعفر

املنصب:
املدير العام

ص.ب: ٤١١١9، الدوحة، قطر
هاتف: ٤٤١١٤٢٤٢ 97٤+
فاكس: ٤٤١١٤٤٤8 97٤+

qatarpharma@qatar.net.qa :الربيد اإللكرتوين
www.qatarpharma.org :املوقع اإللكرتوين
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لإلتصال واإلستفسار:

رمز النظام املنسق

مسؤول االتصال:
السيد: حسن احلليب

املنصب:
الرئيس التنفيذي

ص.ب: ٢٢٥٥٦، الدوحة، قطر
هاتف: ٤٤٥8١٢٠١ 97٤+
فاكس: ٤٤٥8١٣٢8 97٤+

sales@qgmd.com :الربيد اإللكرتوين
www.qgmd.com :املوقع اإللكرتوين

تفاصيل املنتجات
Q-Ject

• حقن لالستخدام مرة واحدة مع ١ مل/٣-٢ 
مل/٦-٥ مل/ ٥ مل/١٠ مل/٢٠ مل/ ٦٠-٥٠ مل
• حقن مفوية مع غطاء تعبئة برتقايل ٣-٢ مل/ 

١٠-٦-٥ مل
Q-Need

• إبر حتت اجللد، قياسات متنوعة باإلضافة إىل 
احتياجات السالمة

Q-Flow
• قنية للقسطرة الوريدية، قياس أجحام ١٦ج/ 

١8 ج/ ٢٠ج/ ٢٢ ج/ ٢٤ ج 
Q-Safe )حقن منع إعادة االستخدام(

• ٣-٢ مل/ ٦-٥ مل/ ١٠ مل
Q-Ject Ultra

• يه حقنة معقمة لالستخدام ملرة واحدة ٠٫٣ 
مل و ٠٫٥ مل و ١ مل

• ترمزي ملون يشري اىل قوة األنسولني - 
 U100 باللون األمحر، انسولني U40 انسولني

هو باللون الربتقايل

90183140
90183200
90183930

الجسل التجاري: ٢٣٣٤9   رمق نظام ترقمي البيانات العاملي: ٥٣٤79٣٢٥7
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عام  يف  الطبية  لملستلزمات  األملانية  القطرية  الرشكة  تأسست 
منطقة  يف  الطبية  األجهزة  جمال  يف  رائدة  رشكة  ويه   ،٢٠٠7
إنتاجية حديثة يف قطر مت  الرشق األوسط. متتلك الرشكة منشأة 
مع طاقة  وإيطاليا  أملانيا، وسويرسا  من  ِقبل خرباء  من  تصمميها 

إنتاجية تصل إىل ٣9٠ مليون قطعة يف العام.
مخسة  حاليًا  األملانية  القطرية  الرشكة  منتجات  مجموعة  تتضمن 
خطوط إنتاج مهنا املنتج احلاصل عىل براءة اخرتاع Q�Safe ويه 
حقنة آمنة تستخدم مرة واحدة واليت ستحل يف هناية املطاف بديال 
للحقن التقليدية بسبب املمزيات اآلمنة اليت توفرها والفوائد األخرى.
Q�Ject يه حقنة لالستخدام ملرة واحدة وطورت ألعىل االعتبارات 

واملواصفات سعيا جلودة منتجات عالية جدًا وراحة املريض
Q�Need يه إبرة دقيقة حتت اجللد إلستعامالت املرة الواحدة، 
ويه عبارة عن إبرة دقيقة معاجلة ضد الصدأ تمتزي بهسولة إخرتاق 
اجللد لتقليل األمل املصاحب لعملية احلقن ولتوفري مزيد من الراحة 

لملرىض.
واحدة  مرة  وتستخدم  الوريدية  للقسطرة  اكنيوال  يه   Q�Flow
ومصممة لالستخدام مع مجيع أنواع القسطرة الوريدية. مت تصممي 
إبرة Q�Flow مبزايا ووظائف تركز عىل سالمة املريض واحتياجات 

مزود الرعاية الصحية.
Unibody جيمع املكونات  Q Ject Ultra تصممي حقنة أنسولني 
اليت  لملواد  الكريستال  نتيجة واحضة وضوح  اليت تهسل  الطبية 
تتوافق مع أيزو 8٥٣7 - حقنة أنسولني معقمة تستخدم مرة واحدة، 
مصنفة كنوع 7 و 8 من حماقن األنسولني، إبرة أنابيب تمتاىش مع 

أيزو 9٦٢٦، إبرة نيديل بوينة أيزو 78٦٤.
Q Ject Ultra مزودة بتقنية فريدة ومرئية ذات ترمزي ملون يشري 
 U100 باللون األمحر، انسولني U40 اىل قوة األنسولني - انسولني

هو باللون الربتقايل.
هشادة  والهشادات،  االعمتادات  من  العديد  عىل  حائزة  الرشكة 
MDD 93/42/EEC Compli�  ١٣٤8٥ األيزو   ،9٠٠١  األيزو
ance الروسية، وهشادات األيزو الفئة ٦ للغرف النظيفة الصحية. 

السوق  حاجة  الطبية  لملستلزمات  األملانية  القطرية  الرشكة  تدرك 
وتسىع جاهدة عىل توفري حلول مبتكرة لملستلزمات الطبية وتلزتم 

باملعايري العاملية عالوة عىل كوهنا صديقة للبيئة.
منافسًا  الطبية  لملستلزمات  األملانية  القطرية  الرشكة  أصبحت 
رئيسيًا يف صناعة املستلزمات الطبية وتقوم بزتويد السوق األوروبية 

باملنتجات عالية اجلودة اليت تركز عىل املريض.

الشركة القطرية األلمانية
للمستلزمات الطبية
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رمز النظام املنسق

لإلتصال واإلستفسار:

تفاصيل المنتجات
حفاضات األطفال
• مضاد للبكترييا 

• مؤرش البلل

مناديل معقمة
• راحة كبرية

• جودة امتصاص 

حفاضات الكبار
• محاية إىل 8 ساعات

• مانع الترسب

• مؤرش البلل

Baby Diaper 
96190090

Adult Diaper 
96190020

Sanitary pad 
96190010 الجسل التجاري: ٦٠٥9٦   رمق نظام ترقمي البيانات العاملي: ٥٥777١9٢9
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هاجيني برودكتس فاكتوري يه رشكة مت تأسيهسا حديثًا هبدف 
توفري منتجات العناية بالصحة من الطراز العاملي.

وحفاضات  االطفال،  حلفاضات  الوحيدة  املصنعة  الرشكة  ويه 
الكبار واملناديل الصحية يف قطر.

االجهزة  أحدث   HPF تبنت  عالية،  ذات جودة  منتجات  ولضامن 
مضان  نظام  عرب  وذلك  العالية  الرسعة  ذات  بالاكمل  املؤمتتة 
اجلودة الصارم الذي تتبعه الرشكة. حيث يمت حفص لك منتج عىل 
االنرتنت من قبل اليابانيني من خالل النظام املريئ ملراقبة اجلودة 
ويمت اختباره باسمترار يف املخترب للحصول عىل أعىل درجات 
اجلودة. ويف سبيل ارضاء العمالء ومضان جودة املنتجات املقدمة 
النتاجئ.  أفضل  عىل  للحصول  املمزية  اخلام  املواد  ادراج  يمت 
الواليات  يف  املصنعة  الرئيسية  اخلام  املواد   HPF وتستخدم 

املتحدة األمريكية واليابان.
خمتلف  خصيصًا  لتناسب  باألطفال  العناية  منتجات  تصممي  مت 
 3D نواة حتتوي عىل  مع  تصمميها  أيضا، مت  العمرية.  الفائت 
البكترييا  منو  ملنع  العايل(،  االمتصاص  ذو  )البولمير   SAP

واحلفاظ عىل برشة الطفل جافة.
مكا أن منتجات العناية اخلاصة بالنساء مصممة كذلك من نواة 
حتتوي عىل قدرة االمتصاص العايل، ومزودة بطبقة نامعة مضافة 

حديثًا 
هبدف ترسيع معلية االمتصاص واملساعدة عىل وقف الترسيب.

نوعها،  من  فريدة  تمتتع مبزيات  لدينا  الكبار  حفاضات  منتجات 
حيث اهنا فائقة االمتصاص للسوائل والرواحئ ليصبح اجللد اكرث 

جفافا وخيلصك من اإلحراج.

هايجين برودكتس 
فاكتوري

مسؤول االتصال:
السيد: موهان أشوال

املنصب:
مدير املصنع

ص.ب: ٢9١، الدوحة، قطر
هاتف: ٤٤٦٤٥٥97 97٤+
فاكس: ٤٤7٦٤٤٠٥ 97٤+

m.achwal@hpfqatar.com :الربيد اإللكرتوين
www.hpf�qatar.com :املوقع اإللكرتوين
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لإلتصال واإلستفسار:

رمز النظام املنسق

مسؤول االتصال:
السيد: كريش اكرثيك

املنصب:
مدير التسويق

ص.ب: ٤٠٦٠٠، الدوحة، قطر
هاتف: ٤٤٦٠٤٥7١ 97٤+
فاكس: ٤٤٦٠١٣٣٤ 97٤+

suwaidigroup@yahoo.com :الربيد اإللكرتوين
rashid@qatar.net.qa

تفاصيل المنتجات
• القطر الداخيل من ٢٠ مم إىل ٢٣٥ مم
• المسك اجلداري من ١ مم إىل ٢٠ مم

• الطول من ١٠٠ مم إىل الطول االقىص 
٤٫٥ مرت

 • قوة الحسق )قوة كغم/١٠٠ مم( 
حىت ٣٢٠

48229010

الجسل التجاري: ٢٢٠٥8/٥   رمق نظام ترقمي البيانات العاملي: ٥٥77١١٣8١
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معلياهتا  )الورق(  التحويلية  للصناعات  النور  بدأت رشكة 
يف الدوحة، قطر يف عام ٢٠١١ لتلبية متطلباهتا اخلاصة، 
وبعد ذلك دخلت إىل السوق القطرية احمللية. متتلك الرشكة 
تبلغ  إنتاجية  بطاقة  الصناعية  املنطقة  يف  حديثة  منشأة 

٣٠٠-٤٠٠ طن هشريًا.

تمتزي منتجات رشكة النور للصناعات التحويلية من أنابيب 
الورق والكرتون عايل اجلودة، مع استخدام نوعيات خمتلفة 
مياكنيكية  خبصائص  للكرتون،  اخلام  املواد  ألواح  من 

خمتلفة. 

من  واحدة  التحويلية  للصناعات  النور  رشكة  باعتبار 
املوردين األقل تلكفة، نقدم منتجات عالية اجلودة يف قطاع 
صناعة الورق باإلضافة إىل خدمة معالء ممتزية وبرناجم 

توفري شامل يف التلكفة.

باإلضافة إىل اختيار أفضل املواد اخلام من أوروبا ومن 
مطحنة الرشكة يمت تطبيق رقابة شديدة عىل املنتجات من 
من  مرحلة  العالية يف لك  اجلودة  من  التأكد  خالل معلية 
مراحل االنتاج، وذلك عن طريق استخدام التقنية الصحيحة 
اليت تساعد عىل احلد من تأثري الرطوبة عىل املنتج وتوفر 

استقامة عالية ملنع االحتاكك.

قطاعات  واسع يف  نطاق  عىل  الرشكة  منتجات  تستخدم 
صناعة  الالصقة،  االرشطة  صناعة  مثل  خمتلفة  صناعية 
املرنة  التغليف  وأوراق  البالستيكية  األفالم  الورق، صناعة 

وتطبيقات صناعية خمتلفة.

BOPP/ تمشل مجموعة املنتجات املتخصصة للرشكة أفالم
واألرشطة  املصنعة،  واألوراق   CPP/PET, PVC/PE

الالصقة وتطبيقات أخرى.

شركة النور 
للصناعات التحويلية )الورق( 
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رمز النظام املنسق

لإلتصال واإلستفسار:

تفاصيل المنتجات
• ورق كور بورد غري مبيض )مج أعىل(

• الوزن املتوفر من ٢٥٠ إىل٤٠٠ مج أو 
٠٫٠٣ إىل ٠٫٥ مم من المساكة.

• قطر البكرة ١٣٠ مس وعرض البكرة ١8٠ 
مس

• ورق فلوتينج وتستاليرن من ١٠٠ إىل 
٢٠٠ مج

• قطر البكرة ١٣٠ مس وعرض البكرة 
٤٫٠٦ مرت

• ورق كرافت معاد تدويره

48081000
48022000
48041100
48042100
48043100
48044100
48045100 الجسل التجاري: ٢٣٥9٤   رمق نظام ترقمي البيانات العاملي: ٥٥77٠٦٢٦٢
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مصنع السويدي للورق، الذي مت إنشاؤه يف عام ٢٠٠١، هو 
أحد فروع مجموعة رشاكت السويدي املتخصصة يف صناعة 
ورق الكرافت املعاد تدويره. واكنت الرشكة حىت عام ٢٠٠٥ 
التستاليرن  وكذلك  عالية  فلوتينج ١٢7 مج جبودة  ورق  تنتج 
١٥٠ مج، وبعد ذلك حتولت إىل الورق األعىل كثافة، أطلق 
هيلع كوربورد غري مبيض نتيجة للطلب الكبري هيلع يف سوق 
هو  السويدي  مصنع  يعترب  اخلليجي.  التعاون  جملس  دول 
إنتاج ورق حىت ٤٠٠  املصنع الوحيد يف قطر الذي ميكنه 

مج.

فالرشكة لدهيا أحدث املرافق واملنشآت يف منطقة الصناعية 
حالية تصل إىل ٢٥٫٠٠٠ طن سنويا  إنتاج  بسعة  القدمية 
بأيد عاملة تصل إىل ٢٥٠ موظف يمشلون مجع علب النفايات 

املهملة.

للورق APF معمل ٢ يف منطقة الصناعية  مصنع السويدي 
مراحل  من  مرحلة  آخر  يعترب يف  والذي  املتوسطة  اجلديدة 
حيث   ٢٠١٦ ديمسرب  منتصف  يف  اإلنتاج  سيبدأ  تشغيله، 
من  سنويا(  طن   9٤٫٠٠٠( يوميا  طن   ٣٠٠ بإنتاج  سيقوم 
ورق الفلوتينج عايل اجلودة، وورق التستاليرن وكوربورد غري 
السوق  لتغذية  من ١٠٠ مج وحىت ٤٠٠ مج  ابتداء  مبيض 

احمليل وكذلك سوق دول جملس التعاون اخلليجي.

مصنع السويدي للورق

مسؤول االتصال:
السيد: كريش اكرثيك

املنصب:
مدير التسويق

ص.ب: ٤٠٦٠٠، الدوحة، قطر
هاتف: ٤٤٦٠٤٥7١ 97٤+
فاكس: ٤٤٦٠١٣٣٤ 97٤+

 suwaidigroup@yahoo.com :الربيد اإللكرتوين
kpkarthick@yahoo.com

www.suwaidigroup.com :املوقع اإللكرتوين
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نبذة عن الشركة

لإلتصال واإلستفسار:

رمز النظام املنسق

مسؤول االتصال:
السيد: سري يب اكريك

املنصب:
مدير املبيعات

ص.ب: ٤١٠9٠، الدوحة، قطر
هاتف: ٤٤٦٠١٢٦٢ 97٤+ / ٤٤٦٠٦98٥ 97٤+ 

 فاكس: ٤٤٦٠٢٥٢٣ 97٤+
qpi@qatar.net.qa :الربيد اإللكرتوين

تفاصيل املنتجات
مجيع أنواع الكرتون السادة / واملطبوع، 

األلواح والقواطع املموجة، اللفائف، 
األنابيب الورقية، األطباق واألوعية 

الورقية )البنية والبيضاء(
مواصفات العلب املتوفرة اكآليت:
• ٢٠ مس x ٢٠ مس x ٢٠ مس
• ٥٠ مس x ٥٠ مس x ٥٠ مس

• ١ مرت x ١ مرت x ١ مرت

48191010
48191020
48192010
48192090
48196000

48070000
48064000
48109200

الجسل التجاري: ٢٣٦99/9    رمق نظام ترقمي البيانات العاملي: ٥٥7878٢٥٠
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الورقية إحدى رشاكت مركز اخلليج  للصناعات  رشكة قطر 
ويه   ١999 العام  يف  وتأسست  الغذائية،  للصناعات 
متخصصة يف تصنيع املنتجات الورقية ذات اجلودة العالية 

مثل العلب الكرتونية املموجة واألكياس الورقية.

الصناعية  املنطقة  حديثة يف  منشأة عرصية  الرشكة  ومتلك 
القدمية بقدرة إنتاجية تبلغ ١٠٠ طن يف الهشر من الصناديق 
ومعايري  مبواصفات  تمتزي  اليت  املموجة  الكرتونية  والعلب 

إنتاجية عالية اجلودة.

القطري  السوق  تغطية  عىل  الورقية  للصناعات  قطر  وتركز 
ولدهيا خطط للدخول يف التصدير لملنطقة.

قطر للصناعات الورقية
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نبذة عن الشركة

لإلتصال واإلستفسار:

رمز النظام املنسق

تفاصيل المنتجات

• روالت ورقية fluting و test liner ذات 
جودة عالية والىت تعد من العنارص 
اإلساسية ىف إنتاج الكرتون املموج 

• وزن الورقة من ١٠٠ إىل ٢٠٠ جرام مع 
أجحام خمتلفة وحبد أقىص ٣ أمتار 

48051900
48081000
48022000
48041100
48042100

48043100
48044100
48045100

الجسل التجاري: 84512   رمق نظام ترقمي البيانات العاملي: ٥٥777١9٢8
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مت تأسيس رشكة النخبة إلعادة تدوير الورق يف عام ٢٠١٤، 
وتمتزي  قطر،  يف  الورق  تصنيع  رشاكت  أكبـر  من  ويه 
 ٥٤٫7٥٠ تبلغ  والىت  العالية،  اإلنتاجية  بطاقهتا  الرشكة 
طن/ سنة، وتنتج الرشكة fluting و test liner ومها من 
املموج، باإلضافة إىل  الكرتون  العنارص األساسية لصناعة 
ذلك تقوم الرشكة بإنتاج الروالت الورقية بأجحامها املختلفة 

حسب الطلب.

دولة قطر ىه واحدة من أرسع الدول ىف المنو اإلقتصادى 
يف العامل، هذا اإلجناز الفريد ىف املجال الصنايع يتوافق 
ومن  احلياة،  ىف  التمنية  لتحقيق  املسمترة  احملاوالت  مع 
الطلب  زيادة  يعكس  الصنايع  المنو  فإن  أخرى  ناحية 
األمثل  اخليار  املضلع  التغليف  ويعد  والتغليف،  التعبئة  ىف 
ملتطلبات التعبئة والتغليف نظرًا لطبيعته، حيث يعترب افضل 
طرق التعبئة ىف هذه األيام، ويوجد لدى رشكة النخبة إلعادة 
اخلربات  ذوي  احملرتفني  الفنيني  من  فريق  الورق  تدوير 
الكبرية يف صناعة الورق، حيث يستطيعون إنتاج املنتجات 

مبستوى عايل من اجلودة.

ومن خالل هذا املنتج الهنايئ يستطيع العمالء إستخدام تلك 
اللفات الورقية ىق إنتاج منتجات متعددة مثل صناديق الورق 
الداخلية  الطبقة  معل  ومهنا  الورقية  املناديل  وعلب  املقوى 
إن معلية  التواليت. اخل.  واملنتج اخلام من ورق  األرِسة  من 
إعادة تدوير النفايات مهمة ومثرية لإلهمتام حيث أهنا تعىن 
رشكة  تبنت  وقد  املقطوعة،  األجشار  عدد  تقليل  باملقابل 
مهنا  رغبة   go green مبادرة  الورق  تدوير  إلعادة  النخبة 
شوارعها،  عىل  وحفاظًا  قطر  دولة  مجال  عىل  احلفاظ  ىف 
باحلد من قطع األجشار ومنع التلوث واحلفاظ عىل التوازان 
البييئ، واملشاركة ىف احلرب العاملية ضد ظاهرة اإلحتباس 
إلعادة  النخبة  أنشأت رشكة  املهمة  هذه  وإلجناز  احلراري، 
تدوير الورق شبكة متاكملة مجلع النفايات الورقية يف مجيع 

أحناء دولة قطر.

النخبة إلعادة تدوير 
الورق

مسؤول االتصال:
السيد: معرو راحج

املنصب:
 املدير العام

ص.ب: ٢٤٣٦٦، الدوحة، قطر
هاتف: ٥٠٥7٢٣٦٣ 97٤+

+97٣٣١ ٤8٥٤77 +97٤ 779٠7٤98
elitepaperrecycling@gmail.com الربيد اإللكرتوين

www.eprqatar.com :املوقع اإللكرتوين
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لإلتصال واإلستفسار:

رمز النظام املنسق

مسؤول االتصال:
السيد: عبدالطالب

املنصب:
املدير التنفيذي

ص.ب: ٢٠٢١١، الدوحة، قطر
هاتف: ٤٤٤١٠٤٥٠ 97٤+
فاكس: ٤٤٤١٣٣١٠ 97٤+

rainbowpress@hotmail.com :الربيد اإللكرتوين

تفاصيل المنتجات
امللفات واملطبوعات املطوية واملجلدات، 

بطاقات الدعوة للك املناسبات، صناديق 
اهلدايا ومنتجات األدوات املكتبية 
األخرى، باستخدام الورق ومواد 

البولمير.

48203010
49019900
48209000

الجسل التجاري: ٢٥٠٥٠   رمق نظام ترقمي البيانات العاملي: ٥٥8٠٠9٠٠٣ زح
س ق

قو
ع 

صن
م

مؤسسة  وهو   ،٢٠٠9 العام  يف  قزح  قوس  مصنع  تأسس 
ومواد  املكتبية  األدوات  منتجات  تصنع  مستقلة  ملكية  ذات 
الطباعة اليت تمشل املطبوعات املطوية واملجلدات والبطاقات 

والصناديق.

الصناعية  املنطقة  يف  حديثة  عرصية  منشأة  الرشكة  متلك 
الورق  ويستخدم  سنويًا.  طن   ١٠٠٠-8٠٠ تنتج  اجلديدة 
معايري  تتبع  اليت  املنتجات  تصنيع  والكرتون يف  والبولمير 

عالية اجلودة .

ومنذ العام ٢٠٠٠ بدأ مصنع قوس قزح التصدير لدول يف 
يف  للتوسع  خطط  املصنع  ولدى  اخلليجي  التعاون  جملس 

دول أخرى.

مصنع قوس قزح
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رمز النظام املنسق

لإلتصال واإلستفسار:

تفاصيل المنتجات
• حمارم الوجه الورقية.

• ورق امحلامات واملستشفيات والسفره. 
• أوراق مبلله وفوط منعشة، فوط 

التجفيف.

48181000
48182000
48183090

الجسل التجاري: ١٢99١/٢   رمق نظام ترقمي البيانات العاملي: ٥٥787788٠
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تأسست الرشكة الوطنية للصناعات الورقية يف العام ١99١، 
ويه  التحويلية،  للصناعات  القطرية  الرشكة  من  فرع  ويه 
رشكة متخصصة يف تشكيلة واسعة من الصناعات التحويلية 

اخلاصة باملنتجات الورقية.

سلوى  منطقة  يف  حديثة  عرصية  منشأة  الرشكة  ومتلك 
يف  الورقية  احملارم  من  عبوة  مليون   ٤٫٣ تنتج  الصناعية 
الرشكة  وختطط  امحلامات.  ورق  من  مليون   7٫٦ و  السنة 
للتصدير لدول جملس التعاون اخلليجي يف املستقبل القريب.

الرشكة الوطنية للصناعات الورقية حائزة عىل هشادة األيزو 
 .9٠٠١:٢٠٠8

الشركة الوطنية 
 للصناعات الورقية

“نابيكو“

مسؤول االتصال:
السيد: مدحت إبراهمي عمثان

املنصب:
 املدير العام

ص.ب: ٤٠٦٣١، الدوحة، قطر
هاتف: ٤٤٦٠٠٥٦7 97٤+
فاكس: ٤٤٦٠٠٦8٥ 97٤+

admin@napico.com.qa :الربيد اإللكرتوين
algozali2003@yahoo.com

www.napico.com.qa :املوقع اإللكرتوين
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لإلتصال واإلستفسار:

رمز النظام املنسق

مسؤول االتصال:
السيد: كرمي عيل نارص

املنصب:
املدير العام

ص.ب: ٢٠٦٦٦، الدوحة، قطر
هاتف جوال: ٥٥٣٣8798 97٤+

هاتف: ٤٤٦٠٦٦٣٥ 97٤+
فاكس: ٤٠١٦٥88١ 97٤+

gulfcartons@gmail.com :الربيد اإللكرتوين
info@gulfcartonqatar.com

تفاصيل المنتجات

• كرتون ٣ رقائق 

• كرتون ٥ رقائق 

• رول الكرتون 

TAPE_CLEAR/BROWN تعبئة •

BUSSBLE ورق •

• رول الرغوة

• حصائف البوليثني

• االرشطة املمتدة 

• أوراق التغليف

48191010
59061000
96140020
1031077

39191000

الجسل التجاري: ٥7٣9٣   رمق نظام ترقمي البيانات العاملي: ٥٥8٠٠9٠٠٣
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العام ١999،  الورقية يف  للصناعات  تأسس مصنع اخلليج 
وهو يعترب من أبرز مصانع الكرتون يف قطر وينتج الكراتني 

واللواصق ومستلزماهتا.

تبلغ  القدمية  الصناعية  املنطقة  يف  منشأة  الرشكة  ومتلك 
طاقهتا اإلنتاجية ٠٫٥ مليون صندوق يف السنة .

وقد بدأت رشكة اخلليج للصناديق الورقية التصدير يف العام 
٢٠٠٦ ويه مهمتة بالبحث عن فرص تصدير يف دول جملس 

التعاون اخلليجي .

مصنع الخليج
للصناديق الورقية
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رمز النظام املنسق

لإلتصال واإلستفسار:

تفاصيل المنتجات
عبوات وصناديق من الورق املقوى 

مبقاسات ومعايري تناسب رغبات العمالء.

481910   
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عام  يف  الكرتونية  للعبوات  احلديث  الدوحة  مصنع  تأسس 
١99٢، وهو جزء من مجموعة دوحة موتورز املتخصصة يف 

تصنيع كراتني الورق املقوى.

الصناعية  املنطقة  حديثة يف  منشأة عرصية  الرشكة  ومتلك 
تبلغ سعهتا اإلنتاجية حاليًا ٤٠٠ طن هشريًا. وختطط للرتكزي 

عىل صادراهتا يف املستقبل القريب.

مصنع الدوحة الحديث
للعبوات الكرتونية

مسؤول االتصال:
السيد: عزت محمود

املنصب:
مدير اإلنتاج والتسويق

ص.ب: ١٤٥، الدوحة، قطر
هاتف: ٤٤٦٠٢٣8١ 97٤+
فاكس: ٤٤٦٠٢٣8٠ 97٤+

dmfcpl@qatar.net.qa :الربيد اإللكرتوين
www.dohamotorsgroup.com/dmf :املوقع اإللكرتوين

الجسل التجاري: ٤8٠٠/٣   رمق نظام ترقمي البيانات العاملي: ٥٥787٦٢7٢
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نبذة عن الشركة

لإلتصال واإلستفسار:

رمز النظام املنسق

مسؤول االتصال:
السيد: عنايات باشا

املنصب:
املدير العام

ص.ب: ٢9١، الدوحة، قطر
هاتف: ٤٠٣7٥9٤٥ 97٤+
فاكس: ٤٠٣7٤7٠9 97٤+

i.pasha@ipp�qatar.com :الربيد اإللكرتوين
www.ipp�qatar.com :املوقع اإللكرتوين

الجسل التجاري: ٥٤٤٢١   رمق نظام ترقمي البيانات العاملي: ٥٥777٣٦٢٠
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االنشاء  حديثة  قطرية  رشكة  الورقية،  لملنتجات  املتاكملة 
متخصصة يف تصنيع املنتجات الورقية.

ينتج املعمل الواقع يف املنطقة الصناعية اجلديدة يف الدوحة، 
ذات اجلودة  منتجات احملارم  ومتنوعة من  واسعة  مجموعة 
اولويات  التقنيات. اجلودة من امه  العالية باستخدام احدث 
صارمة  اجراءات  نطبق  اننا  الورقية.  لملنتجات  املتاكملة 
اجلودة  انمظة  احدث  تطبيق  من خالل  املنتج  لضامن جودة 
مراحل  مجيع  خالل  املنتج  جودة  واختبار  حفص  يمت  حيث 

االنتاج للتأكد من جودة املنتج الهنايئ.

تفاصيل المنتجات

• مناديل وجه فاخرة ٢١٠ x ٢١٦ مم

 • مناديل محام فاخرة ومنقوشة 
١١٠ x ١١٠ مم

• رولز ماكيس فاخر ٢٠٠ مم

• مناديل وجه ممتازة ٢١٠ x ٢١٦ مم

 • مناديل ممتازة خالية من النقوش 
 ١٠٠ x ١٠٠ مم

• ماكيس رولز ممتازة  ٢٠٠ مم

• مناديل وجه كالسيكية ٢١٠ x ٢١٦ مم

 • مناديل محام كالسيكية منقوشة
١٠٠ x ١١٠ مم

• مناشف مطبخ كالسيكية ٢٥٠ x ٢٢٠ مم

• رولز ماكيس كالسيكية ٢٠٠ مم

 • مناديل مستشىف كالسيكية منقوشة 
٥٠٠ x ٣٢٠ مم

• مناديل محام كالسيكية ١٠٠ مم

48181000
48182000
48183090
48189000
48182000
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نبذة عن الشركة

لإلتصال واإلستفسار:

رمز النظام املنسق

مسؤول االتصال:
السيد: حسني خاتون
املنصب: املدير العام
السيد: أنس اجلندي

املنصب: مدير املشاريع واملبيعات

ص.ب: ٤٠٥١9، الدوحة، قطر
هاتف: ٤٤9٠٢٦٢٤ 97٤+
فاكس: ٤٤9٠٢٢٦١ 97٤+

info@sarplastqatar.com :الربيد اإللكرتوين
sales@sarplastqatar.com

www.sarplastqatar.com :املوقع اإللكرتوين

تفاصيل المنتجات
• األنابيب والتثبيتات املصنوعة من مادة 

 بالستيك األلياف الزجاجّية املقّوى 
)GRP, GRV, GRE( 

• يرتاوح قطر التثبيتات بني ٢٠ ممل و 
٣٠٥٠ ممل.

39174000

الجسل التجاري: ٣٢١٤١   رمق نظام ترقمي البيانات العاملي: ٥٥77٠9٤٤٤
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آيزو  هشادات  عىل  حاصلة  رشكة  يه  ساربالست 
9٠٠١:٢٠٠8 وآيزو ١٤٠٠١:٢٠٠٤ وأوساس ١8٠٠١:٢٠٠7 
من  والتثبيتات  األنابيب  وتزويد  وتصنيع  تصممي  يف جمال 
)GRP, GRV, GRE( ماّدة بالستيك األلياف الزجاجّية املقّوى

عرب استخدام تكنولوجيا املروحة املزدوجة.

يرتاوح القطر املتوّفر بني ٢٠ ممل و ٣٠٥٠ ممل، بيمنا يصل 
ضغط التشغيل إىل ٣٠ بار. 

يقع مصنع الرشكة يف املنطقة الصناعية اجلديدة يف الدوحة، 
وميتّد عىل مساحة ٤٢٫٠٠٠ مرتًا مربعًا، مبا يف ذلك منطقة 
إنتاج مساحهتا ٤٫٠٠٠ مرتًا مربعًا، مع قدرة إنتاج سنوّية 

تصل إىل ١8٫٠٠٠ طّن.

ساربالست قطر ذ.م.م.
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لإلتصال واإلستفسار:

تفاصيل المنتجات
 DN 600 أنابيب البولمير اخلرسانية من

إىل DN 3000. صنعت األنابيب من 
الراتينج البوليستريي وبعض اإلضافات 

من املواد الصلبة واملواد الكمييائية 
املضافة حيث مل يمت استخدام اإلمسنت 

واملاء والصلب يف االنتاج. مكا يعمل 
الراتينج كعامل رابط يوفر مقاومة ممتازة 

للتآلك.

68102000
68109900

الجسل التجاري: ٣7٦8٣   رمق نظام ترقمي البيانات العاملي: ٥٥77١١٣7٣
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عام ٢٠١١،  لألنابيب يف  األملانية  القطرية  الرشكة  تأسست 
ويه رشكة متخصصة يف صناعة أنابيب البولمير اخلرسانية 

.)MRS( باستخدام تقنية الرشكة األملانية ماير روهر شاخت

متتلك الرشكة مصنعًا يف املنطقة الصناعية اجلديدة، بطاقة 
إنتاجية تصل إىل ٥٠٫٠٠٠ طن من األنابيب سنويًا. تمتزي 
والصالبة،  التحمل  قوة  وارتفاع  عالية  ضغط  بقوة  األنابيب 
مكا متتاز بأعىل درجات السالمة. وتعد هذه األنابيب مناسبة 

مجليع آليات احلفر وشق األنفاق.

األملانية  القطرية  الرشكة  قبل  من  املصنعة  األنابيب  توصف 
املعايري  مع  ومتفقة  اخلرضاء"  "األنابيب  بامس  لألنابيب 
األيزو  لهشادة  راينالند   TUV معايري  اعمتاد  مع  الدولية، 

.9٠٠١:٢٠٠8

 مكا اننا قد بدأنا باالنتاج يف قطر والدول املجاورة من دول 
اخلليج العريب )البحرين(.

 الشركة القطرية األلمانية
لألنابيب

مسؤول االتصال:
السيد: برااكش سوكوماران

املنصب:
املدير العام

ص.ب: ٤٠٠٦٤، الدوحة، قطر
هاتف: ٤٤١٠9١٠9 97٤+
فاكس: ٤٤١٠9١٠٠ 97٤+

info@pipegreen.com :الربيد اإللكرتوين
www.pipegreen.com :املوقع اإللكرتوين

ص.ب: ٤٠٥١9، الدوحة، قطر
هاتف: ٤٤9٠٢٦٢٤ 97٤+
فاكس: ٤٤9٠٢٢٦١ 97٤+

info@sarplastqatar.com :الربيد اإللكرتوين
sales@sarplastqatar.com

www.sarplastqatar.com :املوقع اإللكرتوين
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لإلتصال واإلستفسار:

رمز النظام املنسق

مسؤول االتصال:
السيد: نارص مّكار

املنصب:
املدير العام

ص.ب: ٥٠٣١١، الدوحة، قطر
هاتف: ٤٤9٠٣8٣٦ 97٤+
فاكس: ٤٤9٠٣8٣٥ 97٤+

mail@dohaprecast.com :الربيد اإللكرتوين
www.dohaprecast.com :املوقع اإللكرتوين

تفاصيل المنتجات
أنابيب وفتحات من اخلرسانة املسلّحة.

681020

الجسل التجاري: ٣١٤٥8   رمق نظام ترقمي البيانات العاملي: ٥٥77١١8٤٢
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للخرسانة اجلاهزة عام ٢٠٠8، ويمّت  الدوحة  تأّسس مصنع 
فيه تصنيع أنابيب وتثبيتات الباطون املسلّح املستخدمة يف 
أنمظة الضغط املنخفض واألنمظة العاملة بقّوة اجلاذبّية. تقع 
الرشكة يف منطقة مسيعيد الصناعّية، عىل مسافة ٣٠ لكم 

تقريبًا من العامصة القطرّية الدوحة.

وجتدر اإلشارة إىل أّنه يمّت تصممي أنابيب اخلرسانة املصنوعة 
نوع  لالنزالق من  املانعة  األجزاء  املصنع عرب استخدام  يف 
التبطني  إىل  إضافة  لإلقفال،   T�Locking ونظام   EPDM
الكثافة  العايل  ايثيلني  والبويل  البوليفينيل  لكوريد  مبادة 
اخلارج  من  تغطيهتا  تمّت  مكا  بالزجاج،  املقّوى  والبالستيك 
مباّدة ايبوكيس القطران )اختيارّية(. وقد مّت تصممي منتجاتنا 
خصيصًا ألنابيب الرصف اليت يمّت تركيهبا يف الرتبة واملياه 
يف  الساحلّية  املناطق  يف  بكرثة  املنترشة  التآلكّية  اجلوفّية 
دولة قطر ومنطقة اخلليج بشلك عاّم. ويرتاوح جحم املنتجات 
بني ٢٠٠ ممل و ٣٠٠٠ ممل )القطر الداخيل(، ويه مصممة 
لتصنيع  أّننا جمّهزون  القاسية. مكا  البيئّية  الظروف  لتحّمل 
منتجات بشلك يتالءم خصيصًا مع املواصفات اليت حيّددها 

العمالء ومتطلّبات مواقع البناء.

الرشكة  متلك  اخلرسانة،  وتثبيتات  أنابيب  إىل  وباإلضافة 
أيضًا منشآت قادرة عىل تصنيع املنتجات اخلاّصة بالفتحات، 

اكلقواعد والقنوات واألغطية.

مصنع الدوحة
للخرسانة الجاهزة
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لإلتصال واإلستفسار:

تفاصيل المنتجات
أنابيب البالستيكية املدمعة باأللياف 
الزجاجية )GRP(، أنابيب وجتهزيات 

الفايرب جالس . 
يبلغ قطر األنابيب والتجهزيات من ٢٥م 

اىل ٤٠٠٠ مم وبفائت ضغط لغاية ٣٢ بار.

70199060

الجسل التجاري: ٣٣٠٢9   رمق نظام ترقمي البيانات العاملي: ٥٣٤788778
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عام ٢٠٠7 يف  لألنابيب يف  قطر  أميانتيت  تأسست رشكة 
الدوحة، قطر مكرشوع مشرتك بني رشكة أميانتيت السعودية 
وواكلة  جتارة  ورشكة  التحويلية  للصناعات  قطر  ورشكة 
عامًا،   9٠ عن  تزيد  مرتامكة  وخبربة  احملدودة.  اخلدمات 
هشدت الرشكة منوًا مطردًا لتصبح العبًا رئيسيًا يف جمال 

صناعة األنابيب يف قطر.

ويصل  اجلديدة  الصناعية  املنطقة  يف  الرشكة  منشأة  تقع 
جحم قطر األنابيب اليت تقوم الرشكة بتصنيعها إىل ٤٫٠٠٠ 
مم للرتكيبات اليت قد تكون حتت األرض، أو فوق األرض، 
تتشارك  الدولية.  املعايري  وفقا ألحدث  وذلك  املائية،  أو شبه 
أميانتيت قطر لألنابيب مع فلوتايت للتكنولوجيا وقمسها الفين 
لألنابيب يف محتل الضغط  يعمل عىل توفري حتليالت  الذي 
ووجود أي ترسيب والنفاذية والفحوصات اهلندسية األخرى. 

يصل إنتاج املصنع إىل ٥٠٠ كيلو مرت من األنابيب سنويًا، 
وتبلغ طاقته اإلنتاجية احلالية ٥٥٫٠٠٠ طن يف السنة.

اآليزو  هشادة  عىل  حائزة  لألنابيب  قطر  أميانتيت 
9٠٠١:٢٠٠8، اآليزو ١٤٠٠١:٢٠٠٤ وهشادة الصحة املهنية 
١8٠٠١:٢٠٠7. وقد بدأت يف التصدير يف عام ٢٠٠8م وذلك 

بعد عام واحد من انشاهئا.

شركة أميانتيت قطر 
لألنابيب

مسؤول االتصال:
السيد: حسني خاتون
املنصب: املدير العام

السيد: رايم رمال
املنصب: املدير التجاري

ص.ب: ٤٠١9٤، الدوحة، قطر
هاتف: ٤٤١١٤87٣ 97٤+
فاكس: ٤٤١١٤87٥ 97٤+

info@aqap.com.qa :الربيد اإللكرتوين
www.aqap.com.qa :املوقع اإللكرتوين
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لإلتصال واإلستفسار:

رمز النظام املنسق

مسؤول االتصال:
السيد: شاكر األنصاري

املنصب:
املدير العام

ص.ب: ٢٢9٥١، الدوحة، قطر
هاتف: ٤٤١١٤٠٠١ 97٤+
فاكس: ٤٤١١٤٠٠٢ 97٤+

dohaplastic@dohaplastic.com :الربيد اإللكرتوين
www.dohaplastic.com :املوقع اإللكرتوين

تفاصيل المنتجات
• أنابيب الري بالتنقيط ومستلزماهتا

• أنابيب الري من قياس ٣٢ - ١٦٠ ممل 
ومستلزماهتا

• األنفاق الزراعية البالستيكية وامللش
• أغطية البيوت احملمية 

• لفات بالستيك البويل اثيلني ملشاريع 
البناء 

• أكياس النفايات املزنلية والصناعية 

39172100
39174000

الجسل التجاري: ٣8٦9٢   رمق نظام ترقمي البيانات العاملي: ٥٣٤78٥٤8٥ ك
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تقوم  ويه   ،٢٠٠٣ عام  يف  للبالستيك  الدوحة  تأسست 
بتصنيع أنابيب الري بالتنقيط وانابيب البويل ايثيلني للضغط 
العايل واغطية البيوت احملمية ولفات بالستك البويل ايثيلني 

املستخدم يف مشاريع البناء.

لدى الرشكة منشأة يف املنطقة الصناعية اجلديدة حيث تبلغ 
مساحة منطقة اإلنتاج ١٥٫٠٠٠ مرت مربع، وبقدرة إنتاجية 

تصل إىل ٥٠٠٠ طن سنويًا

املنتجات حيث  وتطوير مجموعة  الرشكة متامًا جبودة  تلزتم 
يمت حفص املنتجات جيدًا قبل طرحها يف السوق.

هذا االلزتام التام باجلودة، الذي يمشل االهمتام بلك تفاصيل 
املنتجات خالل التصنيع وحفصها مرارًا وتكرارًا قبل إطالقها 
الهنايئ، قد ساعد عىل توطيد العالقة بني العمالء والرشكة 

ابتداء   ،٢٠٠٣ عام  منذ  بالتصدير  للبالستيك  الدوحة  تقوم 
من دول جملس التعاون صعودا اىل العراق واالردن وغربا 
اىل دول املغرب العريب من تونس حىت املغرب ودول الغرب 

االفرييق مثل بوركينا فاسو.

الدوحة للبالستيك
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لإلتصال واإلستفسار:

تفاصيل المنتجات
• األنابيب اخلرسانية املسلحة مبطنة 

وغري مبطنة
• أنابيب الدفع األفيق اخلرسانية

• غرف املناهل الدائرية للرصف اليحص
• العبارات الصندوقية اخلرسانية

• خمتلف املنتجات اخلرسانية 

68109100

الجسل التجاري: ٤٥٤8٦  رمق نظام ترقمي البيانات العاملي: ٥٥77١٢٠٣٤
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 رشكة األنابيب والصبات املتقدمة ذ.م.م يه رشاكة بني رشكة 
أمعال )قطر( ومجموعة لقمة )اململكة العربية السعودية(.

باألنابيب  القطري واخلليجي  السوق  لزتويد  الرشكة  أنشئت 
قطر  يف  التحتية  البىن  ملشاريع  متطورة  تكنولوجيا  ذات 
واخلليج ومبواصفات عالية اجلودة مثل األنابيب اخلرسانية 
املسلحة )مبطنة وغري مبطنة(، أنابيب الدفع األفيق اخلرسانية، 
غرف املناهل الدائرية للرصف اليحص، عبارات الصندوقية 

اخلرسانية، أنابيب الفايرب جالس املقواة.

األنابيب  صناعة  يف  املستخدم  والفين  التنقين  التنوع  إن 
ساعد عىل هسولة مواكبهتا وموافقهتا ملعظم االستخدامات 
املطلوبة، ومرونة تركيهبا، وخدمهتا لفرتات طويلة حتت ظروف 

صعبة. 

منتجاتنا مستخدمة حول العامل بأسعار تنافسية يف مشاريع 
املجاري والرصف اليحص والترصيف لملياه اجلوفية.

الـتلكفة الفعلية طويلة املدى منخفضة قياسا وهسولة التخزين 
بالتصنيع  عنايتنا  كبرية.  لصيانة  احلاجة  بدون  والرتكيب 
ساعدت عىل اجياد احللول الالزمة ملعظم احتياجات العمالء 

واملستخمدمني هلذه األنابيب.

 شركة األنابيب والصبات

المتقدمة ذ.م.م

مسؤول االتصال:
السيد: أسامة زغلول

املنصب: مدير التسويق
السيد: سامر مجيل الرحمي

املنصب: املدير الفين

ص.ب: ٣٥٤٠9، الدوحة، قطر
هاتف: ٣٣9٢٣٠٢٣ / ٥٥٠٣٥٠٠٦ 97٤+

فاكس: ٤٠١9٠٤98 97٤+
Sameer.Hannun@apc�lokma.com :الربيد اإللكرتوين

samer.jamil@apc�lokma.com
www.apc�lokma.com :املوقع اإللكرتوين

ص.ب: ٢٢9٥١، الدوحة، قطر
هاتف: ٤٤١١٤٠٠١ 97٤+
فاكس: ٤٤١١٤٠٠٢ 97٤+

dohaplastic@dohaplastic.com :الربيد اإللكرتوين
www.dohaplastic.com :املوقع اإللكرتوين
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لإلتصال واإلستفسار:

رمز النظام املنسق

مسؤول االتصال:
السيد: اسكندر غزال

املنصب:
مدير املبيعات

ص.ب: ٢٤٦78، الدوحة، قطر
هاتف: ٤٤7٦8١١١ 97٤+

فاكس: ٤٥9٥ / ٤٤١١٤77٢ 97٤+
sales�qatar@futurepipe.com :الربيد اإللكرتوين

www.futurepipe.com :املوقع اإللكرتوين

تفاصيل المنتجات
أنمظة أنابيب فايربسرتونغ:

• أنابيب وجتهزيات GRP/GRV تصل 
اىل ٤٠٠٠ ممل يف القطر

أنمظة أنابيب وافيسرتونغ:
• أنابيب وجتهزيات GRE تصل اىل 

١٦٠٠ ممل يف القطر.

39172900
39173210

الجسل التجاري: ٢7٤88   رمق نظام ترقمي البيانات العاملي: ٥٣٤78٣٥١٤
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تأسست رشكة املستقبل لصناعة األنابيب يف عام ٢٠٠٤ ويه 
احدى رشاكت مجموعة املستقبل لصناعة األنابيب الرائدة عامليا 
يف صناعة وتوريد أنابيب الفيربغالس املقواة باأللياف الزجاجية. 
حازت الرشكة عىل هشادة األيزو 9٠٠١ و ١٤٠٠١ يف لك من 
التطوير،  االختبار،  الفحص،  اإلنتاج،  مهنا:  أمعاهلا  جماالت 
أنابيب  صناعة  يمت  املنتجات.  مجيع  وحشن  التخزين  املناولة، 
الفيربغالس حسب املواصفات األمريكية واألوروبية اليت تتصف 
بالرصامة العالية، إضافة إىل اهنا معمتدة عامليا وحاصلة عىل 
هشادات اجلودة باالضافة اىل هشادات اخرى مثل OHSAS و 
Kitemark و FM و WRAS اليت تّنص عىل أن هذه النوعية 

من األنابيب صاحلة لنقل مياه الرشب.

بصفهتا املزود العاملي الرائد للحلول املتاكملة يف اسواق أنابيب 
الفيربغالس املقواة باأللياف الزجاجية، اكتسبت الرشكة مسعة 
التصممي،  خالل  من  وذلك  العملية  احللول  تقدمي  يف  ممتازة 
االستشارات اهلندسية، االختبارات الداخلية للرتكيب والتدريب 
واالرشاف يف املوقع. مكا تعد رشكة املستقبل لصناعة األنابيب 
الرشكة الوحيدة يف العامل اليت تقدم خدمات هندسية متاكملة 
اليت  الفيربغالس  أنابيب  منتجات  أوسع تشكيلة من  وامتالكها 
ترتاوح من ٢٥ ممل لغاية ٤٠٠٠ ممل مع ضغط يصل اىل 5000 
PSI مكا توفر الرشكة مجموعة واسعة من احللول ملجاالت تصنيع 
وتوريد االنابيب الستعامالت البنية التحتية، النفط والغاز، القطاع 

الصنايع واملياه.

زودت رشكة املستقبل لصناعة األنابيب رشكة قطر للبرتول بأكرب 
العامل  يف  الزجاجية  باأللياف  املقواة  فيربغالس  أنابيب  نظام 
األرض  وحتت  األرض  فوق  البحر  مياه  تربيد  أنابيب  خلطوط 
آيزو  العاملية  لملواصفات  وفقا  ممل   ٤٠٠٠ اىل  تصل  بأقطار 

.١٤٦9٢

المستقبل لصناعة األنابيب
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لإلتصال واإلستفسار:

تفاصيل المنتجات
 ABS و PVC�U نظم أنابيب •

إلستخدامات الرصف داخل وخارج 
املباين

• نظم أنابيب PP�R و PB إلستخدامات 
املياه الساخنة والباردة داخل املباين

 PVC�U أنمظة أنابيب الضغط •
إلستخدامات املياه الباردة ومياه

 التربيد و أنابيب الري
• أنابيب PVC�U والتجهزيات وامللحقات 

لنظم أنابيب اكبل االتصاالت
• أنمظة أنابيب PE ملياه الرشب والغاز 

والرصف اليحص، واملياه 
 السطحية والري وشباكت اإلطفاء حتت 

األرض
• أنمظة أنابيب PE إلستخدامات الرصف 

داخل املباين 
• أنابيب بالستيكية متعددة الطبقات 

تستخدم حكامية لاكبالت االتصاالت 
واكبالت الكهرباء ومياة الرصف 

اليحص

39172100
39172200
39172300
39172900
39174000

الجسل التجاري: ٢٢9٠١   رمق نظام ترقمي البيانات العاملي: ٥٣٤78٠٥٤٤

طر
ي ق

م إ
ي إ

ث ب
ور

يب
ه

أنشئت هيبورث يب إم إي قطر يف عام ٢٠٠٣، ويه رشكة 
البالستيك  أنابيب  نظم  وتوريد  تصنيع  جمال  يف  رائدة 
و  املدنية  واهلندسة  والبناء  التشييد  قطاعات  احلراري إىل 

السوق الصنايع يف قطر.

تبلغ القدرة اإلنتاجية ملصنع الرشكة يف مسيعيد، ١٣٫٠٠٠ 
طن  و9٫٥٠٠   PE ايثيلني  البويل  أنابيب  من  سنويا  طن 

 .PVC سنويًا من البالستيك

العالمات  مرادف  يه  واملوثوقية  واألداء  تعترباجلودة 
يف  التفاين  وهذا  هيبورث  التجارية  العالمة  المس  املمزية 
اجلودة،  درجات  وفقا ألعىل  األنابيب  بنظم  تزويد معالهئا 
يصاحبه إعمتادات اجلهات واملنمظات الدولية للجودة مثل؛ 
 OHSAS  ،  ١٤٠٠١:٢٠٠٤ اآليزو   ،9٠٠١:٢٠٠8 اآليزو 
 BSI واإلعمتادات؛  الهشادات  من  وغريها   18001:2007
 Kitemark, KIWA, Factory Mutual, WRAS, Bureau

Veritas accreditations

األسواق  إىل  بالتصدير  قطر  إي  إم  يب  هيبورث  تقوم 
الرئيسية يف منطقة الرشق األوسط عالوة عىل خدمة سوقها 

الرئييس يف قطر.

هيبورث بي إم إي قطر

مسؤول االتصال:
السيد: سميون موراي

املنصب:
املدير العام

ص.ب: ٥٠٢٠7، الدوحة، قطر
هاتف: ٤٤7٦٠٥88 97٤+
فاكس: ٤٤7٦٠٥٢٥ 97٤+

info@hepworth.qa :الربيد اإللكرتوين
www.hepworth.qa :املوقع اإللكرتوين
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لإلتصال واإلستفسار:

رمز النظام املنسق

مسؤول االتصال:
السيد: أمحد خان

املنصب:
الرئيس التنفيذي

ص.ب: 887٥، الدوحة، قطر
هاتف: ٤٤٤٣١٤٥8 97٤+
فاكس: ٤٤٣١8٦٣٤ 97٤+

info@uniplastqatar.com :الربيد اإللكرتوين
ahmed@uniplastqatar.com

www.uniplastqatar.com :املوقع اإللكرتوين

تفاصيل المنتجات
• أنابيب uPVC، وأكياس PE، حصائف 

PE واألرشطة التحذيرية.

• أنابيب PVC بقطر من ٢٠ مم إىل 
١٦٠ مم وحصائف PE من ٣٠٠-٢٥ 

ميكرون وحىت عرض ٥ م.
• حواجز الطرق املائية وخزانات املياه 

واألرشطة الالصقة.

39191000
39199000
39201000
39172300
39232100

الجسل التجاري: ٣٠٥١٠   رمق نظام ترقمي البيانات العاملي: ٥٥8٠١١78٥
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تعترب  ويه   ،٢٠٠9 عام  يف  بالست  يوين  رشكة  أنشئت 
واحدة من رشاكت البالستيك الرئيسية يف قطر، ومتخصصة 

 .PE وأكياس uPVC يف منتجات أنابيب

متتلك الرشكة منشأة يف املنطقة الصناعية اجلديدة جمهزة 
الطاقة  إمجايل  ويصل  التقنيات  وأحدث  اآلالت  بأحدث 
اإلنتاجية إىل ٤٥٠ طن مرتي مكا أن لدهيا مصنع يف اململكة 

العربية السعودية.

العاملية،  لملواصفات  ومطابقهتا  باجلودة  املنتجات  وتتصف 
حيث أهنا معمتدة حبسب املعايري الربيطانية

بدأت رشكة يوين بالست يف التصدير يف نفس عام إنشاهئا 
وتسىع لزيادة مسامههتا يف التصدير بنسبة ٢٠-٣٠% من 

إمجايل اإلنتاج يف السنوات الثالث املقبلة.

يوني بالست
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لإلتصال واإلستفسار:

تفاصيل المنتجات
 PVC أنابيب وجتهزيات •

 HDPE أنابيب وجتهزيات •
• أنابيب وجتهزيات الضغط العايل 

 UPVC

 PPRC أنابيب وجتهزيات •
• أنابيب الاكبالت الكهربائية وأنابيب 

QTEL أسالك اإلتصاالت
• األصبغة البالستيكية

39172100
39172200
39172300
39172900
39173100
39173400 الجسل التجاري: ٢٠٤٢9   رمق نظام ترقمي البيانات العاملي: ٥٣٥٣١٢٢٣٥

ية
ك

تي
س

بال
 ال

ت
فا

ضا
اإل

ت و
عا

صنا
 لل

طر
ة ق

وع
جم

م

أنشئت مجموعة قطر للصناعات واإلضافات البالستيكية يف 
عام ١997، ويه متخصصة يف تصنيع األنابيب واملواسري 
البالستيكية وملحقاهتا عىل درجة عالية من التطور واجلودة 

وطبقًا لملواصفات العاملية.

متتلك الرشكة ثالث منشآت حديثة يف املنطقة الصناعية بطاقة 
إنتاجية حالية 8٥٠٠ طن سنويًا من األنابيب والتجهزيات و 

٦٠٠ طن هشريًا من األصبغة.

مجموعة قطر للصناعات واإلضافات البالستيكية حائزة عىل 
هشادة األيزو 9٠٠١:٢٠٠8، ومت اعمتاد منتجاهتا أيضًا من 
ودول  والربيطانية  واألمريكية  األملانية  املعايري  منمظات  قبل 

جملس التعاون اخلليجي.

مجموعة قطر للصناعات 
واإلضافات البالستيكية

مسؤول االتصال:
املهندس: حسن اهلور

املنصب:
املدير العام

هاتف جوال: ٥٥8٤٥٣١٤ 97٤+

ص.ب: ٤٠٢9٠، الدوحة، قطر
 هاتف: ٤٤٦٠٣77٠ 97٤+
فاكس: ٤٤٦٠٣99٣ 97٤+

hasanhour@qaddcoqatar.com :الربيد اإللكرتوين
hasanhour@yahoo.com

www.qaddcoqatar.com :املوقع اإللكرتوين
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لإلتصال واإلستفسار:

رمز النظام املنسق

مسؤول االتصال:
املهندس: إسالم عبدالفتاح مكبال

املنصب:
مدير التسويق

ص.ب: ١٠٠٠9، الغرافة، قطر
هاتف جوال: ٣٣9٣٥٦٦٦ 97٤+

هاتف: ٤٤٦٥٥١8١ / ٤٠٣8٢٠٤٤ 97٤+
فاكس: ٤٤9٣7٦٦٤ 97٤+

eslam@alwaabplastics.com :الربيد اإللكرتوين
www.alwaabplastics.com :املوقع اإللكرتوين

تفاصيل المنتجات
• مقاوم للبكترييا واجلراثمي 

• صديق للبيئة
• مضان ملدة ٥٠ عام

• هسلة الصيانة
• جودة عالية

• مواد خبصائص ممزية
• تركيب أهسل وأرسع بلكفة أقل
• مقاوم لألشعة فوق البنفجسية

• مقاوم لللكور ولإلحرتاق

39172950
39174000

الجسل التجاري: ٢٦٢٤/١١   رمق نظام ترقمي البيانات العاملي: ٥٥777٢٠٦٢
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مصنع الوعب للبالستيك، إلنتاج أنابيب مواسري فلوجارد يس يب 
يف يس ومستلزماهتا. احلل املثايل لملياه الباردة و احلارة. نــحن 
 BERKSHIR العاملية )جزء من LUBRIZOL وكالء لشــركة لوبريــزول
HATHAWAY خامس أكرب رشكة بالعامل( يف دولة قطر واإلمارات، 
وأيضا  بالدوحة،  األنابيب  هذه  لصناعة  الوحيد  املصنع  ويعترب 
 EPD عىل هشادة  احلاصل  اخلليج  دول  الوحيد يف  املصنع  هو 

لملنتجات اخلرضاء الصديقة للبيئة.

للتجارة واملقاوالت يف عام ١979  لقد مت تأسيس مؤسسة الوعب 
كتجارة عائلية و مبجهود ذايت يف بادئ األمر عن طريق مؤسس 
الرشكة. الوعب للبالستيك، هو مرشوعنا اجلديد املرخص من قبل 
لوبريزول وفلوجارد إلنتاج أنابيب يس يب يف يس لملياه احلارة 
من  واإلزدهار  المنو  للبالستيك يف  الوعب  تقوم  وسوف  والباردة. 
واإلسهتالكية  الصناعية  األسواق  يف  مبتكرة  تقنيات  توفري  خالل 
العاملية. وبناءا عىل عقود من اخلربة يف املجاالت الكمييائية، ويف 
األسواق واملنمظات اليت قد مقنا بالعمل معها، فإننا سوف نسمتر 
يف تزويد معالئنا افضل احللول الشاملة للصعاب اليت قد تواجههم 

يف األسواق الصناعية العاملية.

رؤية قطر الدولية 2030
و  باملستقبل،  احلارض  يصل  جرسا  تقمي   ٢٠٣٠ قطر  رؤية  ان 
املزيد من  بناء  التصنيف، هو  لنظم   LEEDS & GSAS اهلدف من 
املباين املستدامة اليت تممص بعناية بعد دراسة موضوع احلفاظ 
عىل الطاقة، واملشاريع املوصفة، و جودة املناخ الداخيل لملباين، 
والتقليل من املواد املستخدمة، و استخدام املنتجات احمللية وأيضا 
استخدام املواد احلديثة املوفرة للطاقة، واحلد احلد من اهدار املياه. 
ومواكبة لنظم LEEDS & GSAS مفنتجنا هو منتج أكرث استدامة، 
لملنتجات  اختيار  أفضل  جيعله  مما  واقتصادية،  اعمتادية،  وأكرث 

الصديقة للبيئة.

اإلستدامة
احتياجات  توفري  عىل  تعمتد  معلية  يه  اإلستدامة  وتمنية  تطوير 
األجيال احلالية بدون إهدار حقوق األجيال املستقبلية وهذه تمسى 

بالعدالة بني اجليل احلايل واألجيال املسقبلية.

أهدافنا
هو توفري منتجات ذات جودة عالية و احللول املثىل لعمالئنا. وتوصيل 
الطلبيات يف الوقت واملاكن احملدد. وتوفري الدمع الفين واخلدمات 

الالزمة لعمالئنا.

مصنع الوعب للبالستيك
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لإلتصال واإلستفسار:

39172200

الجسل التجاري: ٦٠٦٥٥   رمق نظام ترقمي البيانات العاملي: ٥٥777٢٠٥8
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الدوحة رجيونال للحلول البالستيكية يه رشكة تقوم بصناعة 
الكثافة  ايثيلني عايل  البويل  الرتكيب من  األنابيب وملحقات 
يف دولة قطر مكا توفر خدمات احلام لزبائهنا. ويه من ربكا 
البويل  من  الرتكيبات  وملحقات  لألنابيب  قطر  املصنيع يف 
والرصف اليحص  املياه  الكثافة الستخدامات  عايل  ايثيلني 
والعديد من االستخدامات األخرى وتقدم الرشكة نظام حلول 
متاكملة للبويل ايثيلني عايل الكثافة من خالل تنوع املنتجات 
واستخدام مواد خام ذات جودة عالية وذلك حتت شعار صنع 

يف قطر.

والتحسني  االبتاكر  يف  ومواردها  جهودها  الرشكة  تركز 
تلبية  لضامن  التنافسية  والقدرة  واخلدمة  للجودة  املسمتر 
آمنة  معل  بيئة  بضامن  أيضا  وتلزتم  العمالء.  احتياجات 

ومتكني املوظفني من التطوير واملسامهة بأقىص إماكناهتم.

تصمميه  الكثافة مت  عايل  ايثيلني  البويل  من  األنابيب  نظام 
وتصنيعه لتلبية الظروف املناخية يف منطقة الرشق األوسط 

مما جيعلها مناسبة ملعظم اإلستخدامات.

رشكة الدوحة رجيونال للحلول البالستيكية يه املزود الوحيد 
حللول متاكملة من البويل ايثيلني عايل الكثافة املصنعة يف 
دولة قطر من حيث تغطية تصنيع وانتاج األنابيب ومستلزماهتا 
من ملحقات الرتكيبات باإلضافة للرتكيب يف مواقع العمالء.

 الدوحة ريجونال
للحلول البالستيكية

مسؤول االتصال:
السيد: راجيش رافيندران

املنصب:
مدير املبيعات

هاتف جوال: ٣٣٢٠٠٠88 97٤+

املنطقة الصناعية اجلديدة، منطقة 8١، قطر
هاتف: ٤٤٣٦٦٢٤٤ / ٣٣٢٠٠٠88 97٤+

فاكس: ٤٤٣٦٦٢77 97٤+
rrajesh@drps.com.qa :الربيد اإللكرتوين

www.drps.com.qa :املوقع اإللكرتوين

تفاصيل املنتجات
• أنابيب البويل إيثيلني عايل الكثافة 

لألقطار من ٦٣مم إىل 8٠٠مم
ملحقات تركيبات مصبوبة باحلقن تمشل:

• أكواع 9٠ْ  مقاسات: ١١٠مم، ١٦٠مم، 
٢٠٠مم

• ملحقات تركيب شلك حرف T متساوي 
لملقاسات: ١١٠م ، ١٦٠مم ، ٢٠٠مم
• فلنشات هنايات لملقاسات: ١١٠مم، 

١٦٠مم، ٢٠٠مم
• خمفضات لملقاسات: ١١٠مم، ١٦٠مم، 

٢٠٠مم
ملحقات تركيبات جمزأة تمشل:

• ملحقات تركيب شلك حرف T متساوي 
لملقاسات من ٢٥٠مم إىل 8٠٠ مم
• أكواع ٤٥ْ  و 9٠ْ  لملقاسات من 

٢٥٠مم إىل 8٠٠ مم
 Y ملحقات تركيب شلك حرف •

لملقاسات من ٢٥٠مم إىل 8٠٠ مم.
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نبذة عن الشركة

لإلتصال واإلستفسار:

رمز النظام املنسق

مسؤول االتصال:
السيد: أمحد فوزي

املنصب:
مدير اإلنتاج

ص.ب: ٢٣٥7٥، املنطقة الصناعية اجلديدة
شارع ٢٤، رمق البوابة ٤٥، الدوحة، قطر

هاتف: ٤٤7١٥99٤ 97٤+
فاكس: ٤٤7١9٥٦٦ 97٤+

info@alsadapipes.com.qa :الربيد اإللكرتوين
www.alsadapipes.com.qa :املوقع اإللكرتوين

تفاصيل المنتجات
• مواسري ىب ىب ار

• وصالت ىب ىب ار

39172200
39174000 

الجسل التجاري: ٤٢7٠١   رمق نظام ترقمي البيانات العاملي: ٥٥77١٢٤٤٤
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مصنع الساده لألنابيب البالستيكية وضع عالمة الدخول 
مع  القطرية  السوق  يف  البالستيك  صناعة  جمال  يف 
افتتاح املصنع يف املنطقة الصناعية "قطر" حتت امس 
وتستخدم   PPR انابيب  ينتج  املصنع  الساده".  "أنابيب 
عىل سطح االرض وحتته. وهدفنا الرئييس هو الرتكزي 

عىل جودة املنتج وجعلة االفضل يف السوق.

 BS يمت انتاج االنابيب حتت املعايري الدولية االساسية
األملانية  املعايري  الربيطانية  املعايري   EN ISO 15874
 DIN 8077, DIN 8078, DIN 16928, DIN 16962
بالتقنية  مصممة  االنتاج  وخطوط  منتجاتنا  مجيع 

االوروبية. 

املياه  انابيب  ونظام  املياه.  ألنابيب  الاكمل  احلل  لدينا 
الساخنة والباردة من PPR. االنابيب اخلرضاء تستخدم 
لنظام املياة الباردة والساخنة مع قدره ضغط PN 16 و 

. PN 25 و PN 20

يف الوقت احلارض انابيب السادة تسىع بشلك مسمتر 
السمترار املنتجات وحتسني العمليات التجارية والمتزي. 

وهذا يؤكد لملستمثرين ان الرشكة تدار بأعىل جودة.

وحنن وملزتمون بتوفري منتجات ذات جودة عالية وندرك 
أن نوعية منتجاتنا لدهيا تأثري قوي عىل معالئنا. ولذلك، 
أجل  لتحسني مسمتر من  فإننا سوف نسىع جاهدين 
تقدمي منتجات آمنة وفعالة والوقت املناسب الذي يليب 

توقعات اجلودة لعمالئنا.

مصنع الساده
لألنابيب البالستيكية
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رمز النظام املنسق

لإلتصال واإلستفسار:

39199000
39173100
39173290

الجسل التجاري: ٣٥٥٠١   رمق نظام ترقمي البيانات العاملي: ٥٥8٠١٥٢9٢
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اخليارين للصناعات البالستيكية )KG بالستيك( مقرها يف املنطقة 
الرئيسية  الراكئز  من  واحدة  ويه  الدوحة،  اجلديدة،  الصناعية 
نتاج  الرشكة  وتعد   .)KG )مجموعة  اخليارين  رشاكت  ملجموعة 
وحدة  انشاء  اىل  هيدف  اكن   KG ملجموعة  األمد  طويل  ملنظور 
لملنتجات  املتنامية  املتطلبات  تلبية  اجل  من  البالستيك  لتصنيع 
من  االستفادة  عرب   - قطر  دولة  البالستيكية يف  واالكسسوارات 

خربة موظفينا املؤهلني تأهيال عاليا.
ليبلغ  تصمميها  مت  للتصنيع  منشأة  منتلك  بالستيك،   KG يف 
تقريبًا. رأس مال  جحم مبيعاهتا السنوية ٥٠ مليون ريال قطري 
 KG تدئب  ريال قطري.  مليون  بـ ١٢  يقدر  املدفوع  KG بالستيك 
البالستيك باسمترار عىل حتديث منتجاهتا وذلك عرب التكنولوجيا 
تأهيال  واملؤهلني  اخلربة  ذوي  املهنيني  خالل  من  وايضا  املبتكرة، 
هلا  ماتوصلة  احدث  عىل  للرشكة  التابعة  املنشأة  وحتتوي  عاليا. 
تقنيات الصناعات البالستيكية. ومنتلك املوارد الالزمة لتلبية اكفة 
احتياجات السوق. وحنن ملزتمون لتلبية اكفة التحديات املومسية.

السوق.  عروض  من  واسعة  مجموعة  لدينا  بالستيك،   KG يف 
خمتلف  يف  التخصصات  متعددة  استخدامات  هلا  ومنتجاتنا 
الصناعات. عىل سبيل املثال ال احلرص نوفر أنمظة إدارة الاكبالت، 
ايثيلني  البويل  وصفاحئ  املدنية  والتطبيقات  البالستيكية،  األنابيب 

ألغراض البناء.
مشاريع  أكرب  ِقبل  مع  منتجاتنا  عىل مجيع  املوافقة  متت  أيضا، 
اهليائت احلكومية مثل أشغال، كهرماء، بنك قطر الوطين، كيوتل، 
سكك احلديدي القطرية، لوسيل، اللجنة العليا، وزارة البيئة، وتقريبا 
لك االستشاريني واملهندسني املعامريني يف دولة قطر. مكا نمتتع 
 ISO 9001, هشادة  املصنع  ونال  متاكمل،  إدارة  بنظام  أيضا 
وحدات  بني خنبة  من  بلك خفر  وحنن   .18001 14001 وهشادة 

التصنيع القطرية.

مصنع الخيارين للصناعات 
البالستيكية

مسؤول االتصال:
السيد: دمحم بالل

املنصب:
مساعد مدير التسويق

هاتف جوال: ٣٣١٦٠٤٢٢ 97٤+

ص.ب: ٣7٤٦١، الدوحة، قطر
 هاتف: ٤٤١١٤٣٢٠ 97٤+
فاكس: ٤٤١١٤٣٢٤ 97٤+

info@alkhayarinplastic.com :الربيد اإللكرتوين
bilal@alkhayarinplastic.com

www.alkhayarinplastic.com :املوقع اإللكرتوين

تفاصيل المنتجات
• صفاحئ البويل إثيلني

• أنابيب كهربائية من اللكوريد املتعدد الفاينل 
• أنابيب املياها من للكوريد املتعدد الفاينل 
• أنابيب كيوتل من اللكوريد املتعدد الفاينل 

• أنابيب QNBN من اللكوريد املتعدد الفاينل 
• أنابيب الرصف من اللكوريد املتعدد الفاينل 

• اللكوريد املتعدد الفاينل الرتبة / أنابيب 
تنفيس 

• أنابيب الضغط العايل من اللكوريد املتعدد 
الفاينل 

• أنابيب كهربائية وتركيبات من بويل لكوريد 
الفينيل 

• منحنيات ومقرنات من اللكوريد املتعدد 
الفاينل 

•أنابيب من اللكوريد املتعدد الفاينل 
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لإلتصال واإلستفسار:

رمز النظام املنسق

مسؤول االتصال:
السيد: سونيل بادايك

املنصب:
مدير مبيعات

ص.ب: ٤٠7٦، الدوحة، قطر
هاتف: ٤٤٦٠٠٠٣8 97٤+

 فاكس: ٤٤٦٠٢٦٥9 97٤+
sunil@gulfglassfibre.com :الربيد اإللكرتوين
www.gulfglassfibre.com :املوقع اإللكرتوين

تفاصيل المنتجات
خزانات GRP جبدران مفردة وزوجية 
ألغراض ختزين املياه/الزيت/ الديزل/ 

الكمياويات من ١٠٠ غالون حىت 
 - GRP ٤٠٫٠٠٠ معدات املعاجلة ب

مزيالت الغاز والرواحئ، خزانات اهلزازة 
ومنتجات الفايرب غالس األخرى املصنعة 

ألغراض خاصة.

39251000
39252000
39253000
39259000

الجسل التجاري: ٢٢٥٢٦   رمق نظام ترقمي البيانات العاملي: ٥٥8٠٠7٤8١
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فايرب( يف  )غلف غالس  الزجاجية  لأللياف  اخلليج  تأسست 
لرشكة  التابعة  املجسلة  الوحدات  إحدى  ويه   ١978 العام 
للتجارة واملقاوالت وتعد من الرشاكت املرموقة يف  التيسري 
 GRP الزجاجية  باأللياف  املقوى  البالستيك  منتجات  تصنيع 

وتمشل األدراج واملقابض والدربزينات حىت اخلزانات .

ومتلك الرشكة مصنعًا عرصيًا حديثًا يف املنطقة الصناعية 
منتجات  من  سنويًا  طن   ٥٠٠ اإلنتاجية  سعته  تبلغ  القدمية 

.GRP و ٢٤٫٠٠٠ مرت سنويًا من أدراج GRP

التصدير  الزجاجية  لأللياف  اخلليج  بدأت   ٢٠٠٣ العام  يف 
لدول جملس التعاون اخلليجي ويه ترحب بفرص التصدير 

لدول أخرى.

 ASTM C ومصنعة لـ ،BS 4994 مصممة بـ GRP خزانات
.ASTM D 4097 582 و

التشييد  ومقاييس  معايري  مع  متوافقة  األخرى  املنتجات 
والرتكيب القطرية .

 الخليج لأللياف
الزجاجية ذ.م.م.
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رمز النظام املنسق

لإلتصال واإلستفسار:

تفاصيل المنتجات
منتجات الفيربجالس عالية اجلودة 

واملمتثلة يف:
• صناعة الاكرفانات

• صناعة الكبائن املتنوعة
• صناعة املساجد واملجالس
• صناعة امحلامات املتنقلة

• صناعة الكبائن مبواصفات خاصة 
لإلجيار

2003754
4752603
4663005

الجسل التجاري: 8١٠٥١   رمق نظام ترقمي البيانات العاملي: ٥٥77١١٣8٠
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مصنع سوبر اكبن قطر يعترب املصنع العريب األول الذي ينتج 
حيث معل عىل  اجلودة  الفيرب جالس  عالية  كبائن  مجموعة 
ابتاكر وتطوير منتجات ومقاسات حديثة مل تتوفر عامليًا إال 
يف سوبر اكبن قطر مثل كرفانات الفيرب جالس وكبائن  عرض 
٥٫١٠ مرت تمتثل املنتجات يف صناعة )الكرفانات، املساجد، 

املجالس  الكبائن املتنوع، امحلامات املتنقلة(.

املزية التنافسية:
االنيق  واملتانة  والشلك  الوزن  خبفة  منتجاتنا  مجيع  تمتزي 
العالية وحتقق مستويات غري مسبوقة من اجلودة يف  صناعة 
املنتجات  الضامن عىل  فرتة  العامل حيث تصل  الكبائن يف 

إىل ١٥ عام. 

نظافة البيئة:
تلزتم )سوبر اكبن قطر( باحلفاظ عىل نظافة البيئة  بصناعة 

كبائن حصية ونظيفة وال حتتاج إىل أي صيانة.

مصنع
سوبر كابن قطر

مسؤول االتصال:
السيد: أبو صقر

املنصب:
صاحب الرشكة

ص.ب: ٢٠٥7٢، الدوحة، قطر
هاتف جوال: ٥٥٥٢٠١٢٠ 97٤+

هاتف: ٤٤٥٠٣١٠١ 97٤+
فاكس: ٤٤٦٠١٦٥٥ 97٤+

manager@supercabin.net :الربيد اإللكرتوين
www.supercabin.net :املوقع اإللكرتوين
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لإلتصال واإلستفسار:

رمز النظام املنسق

مسؤول االتصال:
السيد: راجات فاتاراي

املنصب:
مدير احلسابات

ص.ب: ٢٠١٤١، الدوحة، قطر
هاتف: ٤٤٦٠٠٤٢9 97٤+
فاكس: ٤٥٦979٠٦ 97٤+

alkhaleejplastic@gmail.com :الربيد اإللكرتوين

تفاصيل المنتجات
• لفائف البويل إيثيلني

• أكياس القاممة
• أنابيب الرصف اليحص PVC وغريها

39191000
39199000
39232100
39201000

الجسل التجاري: 88٢١   رمق نظام ترقمي البيانات العاملي: ٥٥77١١٣8٣ ك
تي
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الرشكة  ويه   ،١989 عام  يف  للبالستيك  اخلليج  أنشئت 
بالبثق  املُشلكة  البالستيكية  لملنتجات  الرئيسية  املصنعة 
إيثيلني  البويل  لفائف   PVC اليحص  الرصف  أنابيب  مثل 

لإلخسدامات املزنلية والصناعية وقطاع البناء.

إنتاجية  بطاقة  الصناعية  املنطقة  يف  منشأة  الرشكة  متتلك 
 PE تصل إىل ٣٠٠ طن هشريا من حصائف البويل إيثيلني

و٢٠٠ طن من األنابيب هشريًا. 

األيزو  هشادة  عىل  احلائزة  للبالستيك  اخلليج  رشكة  بدأت 
9٠٠١ التصدير منذ عام ٢٠٠٦، وهتدف إىل التصدير إىل 

أسواق جديدة يف أوروبا والواليات املتحدة.

الخليج للبالستيك

اخلليج للبالستيك
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رمز النظام املنسق

لإلتصال واإلستفسار:

تفاصيل المنتجات
مقاطع البويل إيثيلني مسك ٢٠٠ حىت 

7٥٠ ميكرون وعرض ٢-١٠ مرت، اللفائف 
بأجحام ومقاسات خمتلفة ، رشائط 
التعيني والعالمات، رشائط العالمات 
التحذيرية، أكياس النفايات، أكياس 
التسوق )املطبوعة / وغري املطبوعة(، 

أنابيب يب يف يس، أنابيب يب يب أر، 
يب إي.

39191000
39199000

39201000/2000/
3000

39172100
39172300 الجسل التجاري: ١78٣١   رمق نظام ترقمي البيانات العاملي: ٥٥777١٥87
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تأسست برتو بالستيك يف العام ١99٥، ويه تعترب واحدة من 
أكرب الرشاكت املتخصصة يف تصنيع البالستيك الصنايع.

ومتلك الرشكة ٥ مصانع يف املنطقة الصناعية تبلغ طاقهتا 
البالستيكية  املنتجات  من  طن   ٢٣:٠٠٠ اإلنتاجية  اإلنتاجية 

يف السنة.

ومطابقة   9٠٠١:٢٠٠8 األيزو  هشادة  عىل  حائزة  ويه 
لملعايري الربيطانية، األمريكية، واألملانية.

مع  تتسق  جديدة  مفاهمي  هلندسة  تحمط  الرشكة  أن  مكا 
ريادهتا  عىل  بالبناء  السوق،  ومتطلبات  التكنولويج  التطور 
معالهئا  توقعات  وتلبية  املتفردة،  وخربهتا  التكنولوجية 
من  السوق  إحتياجات  وتلبية  ممتازة  وخدمات  مبنتجات 

املنتجات البالستيكية عالية اجلودة.

بترو بالستيك

مسؤول االتصال:
السيد: وائل نوياليت

املنصب:
نائب املدير العام

ص.ب: 8٢8، الدوحة، قطر
هاتف: ٤٤٦8٣٣8٢ 97٤+
فاكس: ٤٤٦8٤٣١٣ 97٤+

wael@petro�plastic.net :الربيد اإللكرتوين
www.petro�plastic.net :املوقع اإللكرتوين
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لإلتصال واإلستفسار:

رمز النظام املنسق

مسؤول االتصال:
املهندس: دمحم عبدالرمحن جحي

املنصب:
املدير العام

ص.ب: ٥٠١7٤، الدوحة، قطر
هاتف: ٥/٤٤77٠8١9 97٤+

فاكس: ٤٤77٠89٦ 97٤+
qppc@qppc.net :الربيد اإللكرتوين

www.qppc.net :املوقع اإللكرتوين

تفاصيل المنتجات
تنتج الرشكة املنتجات التالية:

• رقائق األكياس البالستيكية أف أف 
أس )تشكيل ومأل وخمت(

• األغطية القابلة لالنمكاش
• الرقائق القابلة لالنمكاش

• رقائق البناء والتشييد )رقائق البويل 
إيثيلني(

• رقائق البويل إيثيلني
• رقائق البيوت احملمية الزراعية 

• األكياس املفتوحة من أعىل
• رقائق تستخدم يف األغراض العامة

• أكياس القاممة قوية التحمل
• اخلشب البالستييك املركب

39201000
39219000
39232100
39234000
44119290

الجسل التجاري: ٢١٠٠٢   رمق نظام ترقمي البيانات العاملي: ٦٤٤٠٤7٤٥8
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تعد رشكة قطر لملنتجات البالستيكية احملدودة واحدة من 
صناعة  املتخصصة يف  التحويلية  الصناعات  أكرب رشاكت 
مواد التعبئة اللدنة من البويل إيثيلني، ويه رشكة خاصة تقع 

يف مدينة مسيعيد الصناعية.

تأسست رشكة قطر لملنتجات البالستيكية بتارخي ١9 سبمترب 
.١998

افتتاحها  ومت   ٢٠٠٠ أغسطس  يف  التجاري  اإلنتاج  وبدأ 
بشلك رمسي من قبل سعادة عبداهلل بن محد العطية، وزير 

الطاقة والصناعة )السابق(، يف ٢١ نومفرب ٢٠٠٠. 

للبرتوكمياويات  قطر  بني رشكة  بالتساوي  مملوكة  والرشكة 
)كميكو(  التحويلية  للصناعات  القطرية  والرشكة  )قابكو(، 

وستيفانو فرييت )الرشيك اإليطايل(.

يمت بيع معظم اإلنتاج يف السوق احمللية يف قطر، يقع مقر 
الرشكة يف مدينة مسيعيد الصناعية، اليت تبعد ٤٠ كيلومرت 

جنوب الدوحة. 

شركة قطر
للمنتجات البالستيكية
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رمز النظام املنسق

لإلتصال واإلستفسار: ص.ب: ٥٠١7٤، الدوحة، قطر
هاتف: ٥/٤٤77٠8١9 97٤+

فاكس: ٤٤77٠89٦ 97٤+
qppc@qppc.net :الربيد اإللكرتوين

www.qppc.net :املوقع اإللكرتوين

تفاصيل المنتجات
• اكسات/عبوات / عبوات صغرية احلجم 

/ اطباق 
• لفائف بالستيكية ابيض وشفاف بويل 

بروبلني / بوليسرتين حسب متطلبات 
العمالء 

• مجيع املنتجات املوحضة أعاله من 
املمكن تصنعهيا بأي لون حسب اختيار 

العميل 

39239000

يةالجسل التجاري: ٥٥87٢   رمق نظام ترقمي البيانات العاملي: ٥٥777١9٣٢
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تصنيع  يف  متخصصة  ناشئة  رشكة  الصناعية  اجلتال 
فقط،  واحدة  ملرة  االستخدام  ذات  البالستيكية  املنتجات 
وقد قامت الرشكة بإنشاء مصنع هلا يف منطقة الصناعات 
الصغرية واملتوسطة باملنطقة الصناعية اجلديدة جمهز بأحدث 

التقنيات واملعدات األوربية. 

من حيث  اإلنتاج  الدولية يف  املعايري  بأعيل  الرشكة  وتلزتم 
الصحة واألمان وبيئة العمل النظيفة مكا أننا نعيط األمهية 

اللكية لتقدمي منتج عايل اجلودة مع السعر املناسب.

خبلو  تهشد  واليت   TMP هشادة  عىل  حصلنا  أننا  وحيث 
استخدامها  واماكنية  الضارة  واملعادن  املواد  من  منتجاتنا 
مع الطعام واملرشوبات احلارة والباردة وذلك إلستخدام مادة 
البويل بروبلني اخلالص بدون إي إضافات مما يعيط اماكنية 

استخدامها عند درجة احلرارة العالية.

الجتال الصناعية

مسؤول االتصال:
السيد: توماس جاكوب

املنصب:
مدير التسويق

ص.ب: ١٠١٤١، املنطقة الصناعية اجلديدة
الدوحة، قطر

هاتف: ٤٤٣٢١9٥٤ / ٦٦٠٠٠٤١٦ 97٤+
marketing@aljattal.qa :الربيد اإللكرتوين

www.aljattal.qa :املوقع اإللكرتوين
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لإلتصال واإلستفسار:

رمز النظام املنسق

مسؤول االتصال:
السيد: معر العرت

املنصب:
املدير العام

ص.ب: ٣٦١٢، الدوحة، قطر
هاتف: ٠٦/ ٤٤١١٤8٠٥ 97٤+

فاكس: ٤٤١١٤8٠٤ 97٤+
amoudiplast@yahoo.com :الربيد اإللكرتوين

تفاصيل المنتجات
أكياس التسوق، أكياس لالستعامل 

املزنيل، لفائف/ألواح البويل إيثلني، أغلفة 
منتجات األلبان، الصفاحئ البالستيكية 

املمتدة واملتقلصة.

39200000

الجسل التجاري: ٤٢٠٢/9   رمق نظام ترقمي البيانات العاملي: ٥٥77١١٣87
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تأسس مصنع العمودي للبالستيك يف عام ١99٥، وهو قسم 
املنتجات  صناعة  يف  ومتخصص  العمودي،  مجموعة  من 
واألغلفة  إيثيلني  البويل  وألواح  أكياس  من  البالستيكية 
والصفاحئ البالستيكية الرقيقة. ويقع موقع املصنع يف املنطقة 
الصناعية مع قدرة إنتاجية حالية ترتاوح الـ ٥٠٠٠ طن يف 

السنة.

يعمل مصنع العمودي للبالستيك وفقا لملعايري الربيطاينة وهو 
 OHSAS وهشادة   ،9٠٠١:٢٠٠8 األيزو  هشادة  عىل  حائز 
بدأ  وقد   ،١٤٠٠١:٢٠٠٤ األيزو  وهشادة   ١8٠٠١:٢٠٠7
نشاط التصدير منذ إنشائه ويبحث يف ختصيص ٣٠% من 

إمجايل الطاقة اإلنتاجية للصادرات يف املستقبل القريب.

مصنع العمودي للبالستيك
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رمز النظام املنسق

لإلتصال واإلستفسار:

تفاصيل المنتجات
رشائط أفالم التغليف املرنة متعددة 
الطبقات، رشائط التغليف مع الطبع 

الروتوغرايف، األكياس البالستيكية، أنواع 
احلافظات املختلفة متعددة اإلستخدامات.

39191000
39199000
39201000
39232100

الجسل التجاري: ٢٢7٦١/٠٣   رمق نظام ترقمي البيانات العاملي: ٥٥787٥78٤

ك 
تي

س
بال

 لل
زاد

به
ت 

جا
نت

م

أصبحت منتجات هبزاد للبالستيك واليت أنشئت عام ١979 
تمتتع  ويه  البالستيكية.  لملنتجات  رائدة  مصنعة  رشكة 
عامًا  الثالثني  مدى  التغليف عىل  قطاع  مرموقة يف  بمسعة 
البالستيكية  املنتجات  من  واسعة  مجموعة  وتوفر  املاضية، 
وأول رشكة تقوم بصناعة مواد التغليف املتعدد الطبقات املرنة 

يف دولة قطر لتعبئة املأكوالت واملنتجات األخرى.

يف  الصناعية  املنطقة  يف  حديث  مرفق  الرشكة  متتلك 
ِقبل  من  مستقل  بشلك  وتدار  العاملية  بالتقنيات  مزود  قطر 
متخصصني مؤهلني جعلوا من الرشكة واحدة من الرشاكت 
قطر  يف  خمتلفة  حكومية  وشبه  حكومية  إلدارات  املعمتدة 

عالوة عىل قطاع البناء والتشييد.

منتجات بهزاد للبالستيك 

مسؤول االتصال:
السيد: كوماران إس

املنصب:
املدير العام

ص.ب: ١9٤٤٥، الدوحة، قطر
هاتف: ٤٤٦٠١97٣ 97٤+
فاكس: ٤٤٥٠٤٠7٣ 97٤+

info@behzadplastic.com :الربيد اإللكرتوين
www.behzadgroup.com.qa :املوقع اإللكرتوين



١٥٠

ية
يك

ست
ال

لب
ت ا

جا
نت

امل

نبذة عن الشركة

لإلتصال واإلستفسار:

رمز النظام املنسق

مسؤول االتصال:
السيد: خوان بيدرو هرينانديز

املنصب:
املدير العام

ص.ب: ١89٦9، الدوحة، قطر
هاتف: ٤٤١١٤٣٥8 97٤+
فاكس: ٤٤١١٤٥8٣ 97٤+

jphernandez@asimaplastic.net :الربيد اإللكرتوين
www.asimaplastic.net :املوقع اإللكرتوين

تفاصيل المنتجات
أكياس القاممة، أكياس التسوق، لفائف 

البناء، أرشطة التحذير. 
تكون األجحام املتوفرة دامئًا حسب 

إحتياجات العميل.

3923210020

الجسل التجاري: ١٥879   رمق نظام ترقمي البيانات العاملي: ٥٥8٠٠٤7٥٦
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وهو   ١99٣ عام  يف  للبالستيك  العامصة  مصنع  أنشأ 
متخصص يف تصنيع وجتارة املواد البالستيكية مثل أكياس 

التسوق، وحقائب وأكياس القاممة ولفافات البناء.

فتحت العامصة مصنعًا كبريًا عرصيًا جمهزًا بأحدث اآلالت 
يف املنطقة الصناعية اجلديدة يف الدوحة يف عام ٢٠٠٥، مع 
طاقة إنتاجية يف الوقت احلايل تبلغ ١٠٫٠٠٠ طن يف العام. 
تسامه الرشكة يف النظافة البيئية عن طريق إعادة تدوير ما 
يزيد عن ٢٫٥٠٠ طن يف العام، وتستخدم تقنية قابلة للتحلل 

و قابلة للتحلل احليوي يف مراقبة التصنيع واجلودة.

مصنع العامصة حاصل عىل هشادة المتزي )عالمة يس إي( 
مع  التجارية  االتفاقات  بعض  وقع  عام ٢٠١٠  أوروبا، ويف 
متعاملني رئيسيني يف اململكة املتحدة، هولندا، أملانيا، أسبانيا 

وايطاليا ليك توسع سوقها خارج قطر. 

ُيصدر مصنع العامصة للبالستيك حاليًا ٢٠ حاوية يف الهشر 
خارج قطر ويرغب يف توسيع سوق صادراته إىل 9٠% من 

انتاجه اللكي.

مصنع العاصمة للبالستيك
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رمز النظام املنسق

لإلتصال واإلستفسار:

تفاصيل المنتجات
أكياس القاممة، أكياس التسوق، 

األحبال، أيادي احلقائب احللقية اللينة، 
أكياس املخابز ولفائف اخلرضوات، 
األكياس الورقية الفاخرة، األكواب 
الورقية وأكياس احملالت التجارية.

39232100

الجسل التجاري: ١١٥٠9   رمق نظام ترقمي البيانات العاملي: ٥٥9٢١٥97٣
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تأسست رشكة اخلليج للبالستيك يف عام ١988، ويه واحدة 
تلزتم  قطر.  البالستيكية يف  األكياس  مؤسيس صناعة  من 
غري  فائقة،  جودة  ذات  منتجاهتا  أن مجيع  بضامن  الرشكة 

سامة، وصديقة للبيئة.

خمتلف  يف  العمالء  من  واسعة  مبجموعة  الرشكة  تمتزي 
والبضائع  والبناء  االسهتاليك،  القطاع  مثل  القطاعات 
للبالستيك منشأة حديثة يف  وقطاعات أخرى. ولدى اخلليج 
 ٣٫٦٠٠ إىل  تصل  حالية  انتاجية  بقدرة  الصناعية  املنطقة 
طن يف العام الواحد، ويبلغ عدد موظفهيا ما يزيد عن ١٠٠ 
موظف. هتدف الرشكة إىل ختصيص ٢٠% من االنتاج اللكي 

ملصنعها اجلديد للصادرات.

شركة الخليج للبالستيك

مسؤول االتصال:
السيد: وليد دمحم اجلييل

املنصب:
مدير املبيعات

جوال: ٥٥89٢8٤٥ / 77٠١١٥١٦ 97٤+

ص.ب: ٥١٥١، الدوحة، قطر
 هاتف املصنع: ٤٤٦٠١888 97٤+

فاكس: ٤٤٦٠٠٤٢١ 97٤+
هاتف مكتب املبيعات: ٤٤٤١٤٥٦٥ 97٤+

g_gplast@yahoo.com :الربيد اإللكرتوين
gplast@qatar.net.qa
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لإلتصال واإلستفسار:

رمز النظام املنسق

مسؤول االتصال:
السيد: دي يك جوبتا

املنصب:
املدير العام

ص.ب: ١٤٥، الدوحة، قطر
هاتف: ٤٤8٠8٣8٢ 97٤+
فاكس: ٤٤8٠٢٣٥٥ 97٤+

oriplast@qatar.net.qa :الربيد اإللكرتوين
dk.gupta.2005@gmail.com

www.dohamotorsgroup.com :املوقع اإللكرتوين

تفاصيل المنتجات
• احلاويات البالستيكية لألطعمة 

ومنتجات االلبان.
• زجاجات البوليستريين.

• ألواح PE عالية الكثافة املستخدمة يف 
صناعات البناء.

39241000
39232100

الجسل التجاري: ١٣88٣   رمق نظام ترقمي البيانات العاملي: ٥٣٤788١9٠
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تأسس مصنع الرشق للحاويات البالستيكية يف عام ١99٢ 
كرشكة تابعة ملجموعة A&J واليت اكنت تعرف سابقًا بامس 
مجموعة الدوحة موتورز، ويه متخصصة يف تصنيع املواد 

البالستيكية مثل احلاويات والزجاجات، واأللواح للبناء.

متتلك الرشكة منشأة حديثة يف منطقة سلوى الصناعية بطاقة 
إنتاجية قدرها ٥٠٠٠ طن مرتي سنويًا من أكياس البالستيك، 

واحلاويات الصناعية املزنلية اليت ميكن التخلص مهنا. 

يتوافق وخيضع مصنع الرشق للحاويات البالستيكية ملعايري 
دول جملس التعاون اخلليجي، ولقد بدأ يف تصدير منتجاته 
يف عام ٢٠٠7 إىل دول جملس التعاون اخلليجي مع خطط 

لزيادة يف التصدير لدول املنطقة.

مصنع الشرق للحاويات البالستيكية

مصنع الرشق
للحاويات البالستيكية
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رمز النظام املنسق

لإلتصال واإلستفسار:

تفاصيل المنتجات
• أكياس البويل بروبيلني
• أغطية البويل بروبيلني
• لفات البويل بروبيلني

• منتجات أخرى حسب الطلب

39232100

الجسل التجاري: ٥٤٤97  رمق نظام ترقمي البيانات العاملي: ٥٥77١٢٠٣8
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تأسس مصنع قطر املتاكمل لألكياس البالستيكية يف ديمسرب 
٢٠١٣ يف الدوحة - قطر.

أكياس  من  خمتلفة  منتجات  وتسويق  تصنيع  إىل  وهيدف 
التعبئة ذات اجلودة العالية من مادة البويل بروبيلني وكذلك 
قطاعات  يف  العاملة  الكربى  واملصانع  الرشاكت  تزويد 
بأفضل  واألغذية،  واإلمسنت  واألمسدة  البرتوكمياويات 

املنتجات عىل األطالق.

إىل  البالستيكية  لألكياس  املتاكمل  قطر  مصنع  ملكية  تعود 
من  جزء  بدورها  واليت  )ذ.م.م(  القابضة  إجنازات  رشكة 

مجموعة ستيت القابضة.

يقع مصنعنا يف املنطقة الصناعية اجلديدة يف الدوحة، وقد 
مت تصممي وإنشاء املصنع طبقًا لملواصفات اهلندسية العاملية 
األروبية  التقنية  ذات  واملعدات  األجهزة  بأحدث  تزويده  ومت 
املهندسني  أكفأ  من  مجموعة  إدارته  عىل  ويقوم  العاملية 

واملختصني يف جمال صناعة منتجات البويل بروبيلني.

ويمتزي املصنع كذالك بطاقته اإلنتاجية الكبرية لتلبية طلبات 
معالئنا من منتجات البويل بروبيلني بالمكيات املطلوبة وجبودة 

عاملية ممزية.

ميتلك املصنع طاقة تصنيعية تصل إىل ٤٫٢٠٠ طن سنويا، 
من  سنويًا  بروبيلني  بويل  كيس  مليون   ٤8 إنتاج  وميكنه 
خمتلف األصناف والفائت واليت تستخدم يف نطاق عريض 

من التطبيقات والصناعات.

مسؤول االتصال:
السيد: دمحم صدقار رمحان

املنصب:
املدير العام

ص.ب: 9٠٥8٤، الدوحة، 
املنطقة الصناعية اجلديدة، الدوحة، قطر

هاتف: ٤٤7٢٦٢٣٢ 97٤+
فاكس: ٤٤٦7٥٦٢٦ 97٤+

s.rahman@qipbf�qatar.com :الربيد اإللكرتوين
www.qipbf�qatar.com :املوقع اإللكرتوين
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لإلتصال واإلستفسار:

رمز النظام املنسق

مسؤول االتصال:
السيد: أجاي باتيل

املنصب:
مدير املبيعات والتسويق

القطعة: ٥٠7٢، رمق الشارع ٢، منطقة 8١
الصناعية اجلديدة ، الدوحة، قطر

هاتف: ٤٤٤٢١٢٥٠ / 97٤٤٠٣7٢٤٦٣+
فاكس: 97٤٤٤٤٣89٦٣+

sales@qatarpac.net :الربيد اإللكرتوين
www.qatarpac.net :املوقع اإللكرتوين

تفاصيل المنتجات
• أكياس بالستيكية من البويل بروبلني

• أكياس جامبو من البويل بروبلني 
)أجحام كبرية( 

• روالت بويل بروبلني منسوجة )مبطنة 
وغري مبطنة(

• أكياس بويل إيثيلني شفافة / روالت 
أفالم شفاف

• أكياس القاممة

3919.9000
6305.3200
3920.2090

الجسل التجاري: ١9٣١٤   رمق نظام ترقمي البيانات العاملي: ٥٣٤78٤٥٦١
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١999ويه  عام  يف  قطربولميرالصناعية  رشكة  تأسست 
جمال  اياساو،وهاسيب،يف  بنظام  ومعمتدة  رائدة  رشكة 
صناعة وتصدير أكياس البويل بروبلني املنسوجة يف الرشق 

االوسط.

بأحدث  إنتاج  منشآت  لدهيا  الصناعية  بولمير  قطر  رشكة 
الـ ١٢٠ مليون كيس بويل  إنتاجية تفوق  التقنيات مع قدرة 

بروبلني و ١٫٢ مليون كيس جامبو سنويًا.

نسىع جاهدين ملواكبة متطلبات اجلودة الصارمة من أكياس 
البويل بروبيلني املنسوجة لضامن حصول معالئنا علىأكياس 

ذات جودة عالية ليك تمت التعبئة والتغليف باملعايريالدولية.

جملس  دول  من  املخصصة  العاملية  املتطلبات  بتلبية  نقوم 
الرشق  ومنطقة  وروسيا  وأفريقيا  وأوروبا  التعاون اخلليجي 

األوسط.

شركة قطر بوليمر الصناعية
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رمز النظام املنسق

لإلتصال واإلستفسار:

تفاصيل المنتجات
منتجات ذات اإلستخدام الواحد من 

أدوات املائدة وعلب حفظ الطعام، وقوالب 
وألواح للَخزب، وأكياس التغليف، واملنتجات 
الصحية، باإلضافة إىل مواد زينة لألطعمة 

واللفائف البالستيكية الرقيقة.

39241010/20/
30/31/39/

40/90

الجسل التجاري: ٣٤٥٠٥   رمق نظام ترقمي البيانات العاملي: ٥٥77١١٣9٣
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عام  يف  املتحدة  العربية  اإلمارات  دولة  يف  الرشكة  بدأت 
١99١، وإنطلقت معلياهتا يف قطر عام ٢٠٠٣ حتت عالمهتا 
الرشاكت  من  البيادر  تعترب  حيث  باك"،  "البيادر  التجارية 
الرائدة يف تعبئة وتغليف األطعمة واملأكوالت يف قطر. وتقدم 
والقطاع  األغذية  خدمات  قطاع  من  للك  خدماهتا  الرشكة 

االسهتاليك.

التعبئة  منتجات  من  منتج   ١٠٠٠ من  أكرث  الرشكة  وتوفر 
والتغليف لملسهتلكني وحتتل نسبة عالية من حصص السوق 
 .%9٥٠-٠ بني  ترتاوح  اخلليجي  التعاون  جملس  دول  يف 
الدولية  الطريان  رشاكت  من؛  الرشكة  معالء  قامئة  وتتعدد 
واإلقلميية، والفنادق، وسالسل املطامع العادية والاكفترييات 
واملقايه، واملطامع، ورشاكت املأكوالت وجتار املواد الغذائية 
بلدان  إىل  صادراهتا  زيادة  اىل  الرشكة  وهتدف  وغريها. 
منطقة التجارة احلرة العربية الكربى و أوروبا يف املستقبل 

القريب.

 ،٢٠٠8 عام  قطر  يف  للرشكة  حديثة  منشأة  إنشاء  ومت 
عىل مساحة ١١٫٠٠٠ مرت مربع، لتضم خطني إنتاج؛ خط 
والتشكيل  الرسيع  بالحسب  للتوسع  القابل  البوليستريين 
احلراري، واملستخدم لصناعة األطباق والصواين وعلب حفظ 

األطعمة.

عاملي  قوالب  تشكيل  خط  فهو  الثاين،  اإلنتاج  خط  وأما   
خمصص إلنتاج أكواب البوليسرتين.

تعد البيادر واحدة من أوىل رشاكت تعبئة وتغليف األطعمة 
حتليل  هشادة  عىل  احلاصلة  األوسط  الرشق  منطقة  يف 
عام  هناية  يف   )HACCP( احلرجة  النقاط  وضبط  املخاطر 

٢٠١٠، ويه معايري معرتف هبا دوليًا من مكتب فرييتاس.

البيادر باك قطر

مسؤول االتصال:
املهندس: أمين عيىس

املنصب: مدير الرشكة
السيد: مؤيد حمرز

املنصب: املدير العام - قطر

ص.ب: ٢٣١١7، الدوحة، قطر
هاتف: ٤٤١١٤٣٥٦ 97٤+
فاكس: ٤٤١١٤٣٥7 97٤+

ayman.e@albayader.com :الربيد اإللكرتوين
moayad.m@albayader.com

www.albayader.com :املوقع اإللكرتوين



١٥٦

ية
يك

ست
ال

لب
ت ا

جا
نت

امل

نبذة عن الشركة

لإلتصال واإلستفسار:

رمز النظام املنسق

مسؤول االتصال
السيد: عبد الرمحن عبد الغين

املنصب
رئيس جملس اإلدارة

ص.ب: ٤٠٠٥٤، الدوحة، قطر
هاتف: ٤٤٣٦٢8٦٢ 97٤+

 فاكس: ٤٤8٦8٥9٣ 97٤+
admin@universalwrapping.com :الربيد اإللكرتوين

www.universalwrapping.com :املوقع اإللكرتوين

تفاصيل المنتجات
•  أكواب وأواين بويل بروبلني شفافة 

وبيضاء  
•  حاويات غذاء بويل بروبلني حراري 

شفافة قابلة للغلق  
•  أكواب وأواين بوليستايرين كريستال  

•  أطباق غذاء بوليستايرين بيضاء  

39202000
39241010/20/

30/31/39/
40/90

الجسل التجاري: ٣٦١٠9   رمق نظام ترقمي البيانات العاملي: ٥٥77١١٣9٠
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 ،٢٠٠٦ عام  يف  التغليف  لصناعة  العامة  الرشكة  تأسست 
يف  متخصصة  حمدودة  مسؤولية  ذات  قطرية  رشكة  ويه 

تصنيع املنتجات البالستيكية ذات اإلستعامل الواحد.

اجلديدة  الصناعية  املنطقة  يف  منشأة  الرشكة  متتلك 
اآلالت  بأحدث  وجمهزة  مربع،  مرت   ٢9٫٠٠٠ مساحة  عىل 
االحتاد  ألنمظة  طبقًا  املصنع  يعمل  األوروبية.  والتقنيات 
الرشكة  تطبق  مكا  والبيئية.  الكهربائية  للسالمة  األورويب 
مع  للعمل  نظيفة  بيئة  والسالمة يف  للصحة  الدولية  املعايري 
الرتكزي عىل اجلودة، والتصممي واالبتاكر واإلبداع يف إنتاج 

املنتجات البالستيكية ذات اإلستعامل الواحد.

الرشكة العامة لصناعة التغليف حائزة عىل هشادات اعمتاد 
من خمتربات SGS يف فرنسا ومن املجلس األعىل للصحة 

يف قطر.

الشركة العامة لصناعة التغليف
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لإلتصال واإلستفسار: ص.ب: ٤٠٠٥٤، الدوحة، قطر
هاتف: ٤٤٣٦٢8٦٢ 97٤+

 فاكس: ٤٤8٦8٥9٣ 97٤+
admin@universalwrapping.com :الربيد اإللكرتوين

www.universalwrapping.com :املوقع اإللكرتوين

تفاصيل المنتجات
• األلواح والكتل العازلة من كثافات 

متنوعة وأجحام خمتلفة
• مواد عازلة ذات أشاكل خمتلفة مفرغة 

وغري مفرغة
• مواد للديكور

• صناديق للتربيد وصناديق للخضار

39211100/200/
300/400/900

الجسل التجاري: ١٦١9١   رمق نظام ترقمي البيانات العاملي: ٥٥77٠9٣٢٤
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تأسس مصنع قطر لإلستريبور )QSF( يف عام ١98٤، ويعترب 
واحدة من الرشاكت الرئيسية املصنعة ملنتجات البوليسرتين 
القابل للمتدد EPS يف دولة قطر. خيتص املصنع يف إنتاج 
األلواح العازلة املصنوعة من االستريبور اليت تستخدم يف 
املباين والطرق وجماالت البناء والتشييد األخرى وكذلك يف 

أمعال الديكور.

الربيطانية واألملانية  تعترب منتجات الرشكة مطابقة لملعايري 
واألمريكية. ومتتلك الرشكة منشأة لإلنتاج حتتوي عىل آالت 
متطورة من أحدث التقنيات من أملانيا يف منطقة الصناعات 

اخلفيفة يف مدينة مسيعيد الصناعية. 

)QSF( مصنع قطر لإلستيربور

مسؤول االتصال:
السيد: نايج حنيف

املنصب:
املدير املايل واإلداري

ص.ب: 7٢٦٢، الدوحة، قطر
هاتف: ٤٠٠٥٠٢٠٠ 97٤+
فاكس: ٤٠٠٥٠٢٢٢ 97٤+

info@qsf.com.qa :الربيد اإللكرتوين
www.qsf.com.qa :املوقع اإللكرتوين
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رمز النظام املنسق
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تفاصيل المنتجات
• املشابك والسالمل النقلیة من األلیاف 

الزجاجیة
• فتحات قبو املرافق من األلیاف 

الزجاجیة
• أنابیب وتركیبات من األلیاف الزجاجیة
• تصفیح ومقاومة املواد لملاء باأللیاف 

الزجاجیة
• خزانات مقطعیة من األلیاف الزجاجیة

• خزانات املیاه، الرصف اليحص و 
املواد الكیمیائیة من األلیاف الزجاجیة

• أثاث املزنل واحلدیقة من األلیاف 
الزجاجیة

• منازل متحركة ومراحیض من األلیاف 
الزجاجیة

• أبواب من األلیاف الزجاجیة

89020000
890392

الجسل التجاري: 8٤٤9   رمق نظام ترقمي البيانات العاملي: ٤٦٣7٤9١٠٤

الزجاجية  االلياف  منتجات  لصناعة  الوكرة  انشاء رشكة  مت 
 %١٠٠ قطري  مال  براس  ١979م  عام  قطر  يف  مرة  الول 
واسعة يف جمال  الرشكة خربة  اكتسبت  السنني  مر  وعىل 
صناعة االلياف الزجاجية وتوسعت سلسلة منتجاهتا لتغطية 

احتياجات السوق املتنامية.

والوزارات  االدارات  حلساب  مشاريع  عدة  اجنزنا  لقد 
احلكومية مما اكتسبنا مسعة طيبة نبعت من جودة منتجاتنا 
بفعالية  سامهنا  قد  باننا  نشعر  اننا  العاملني  هيئة  وكفاءة 

واقتدار يف مسرية التمنية االقتصادية لدولة قطر.

اذا كنت تبحث عن اجلودة الرفيعة واخلدمات املمتزية نرجو 
ان ال ترتدد يف االتصال بنا الننا دامئا يف خدمتمك.

الوكرة لصناعة
منتجات االلياف الزجاجية

مسؤول االتصال:
السيد: جنيب أيوب سيت

املنصب:
املدير العام

هاتف جوال: ٥٥87٠٠7٤ 97٤+

ص.ب: 8٠٤٤7، الوكرة، قطر
هاتف: ٤٤٦٤١٥٠٠ / ٤٤٦٤٠798 97٤+

فاكس: ٤٤٦٠٤٠8٤7 97٤+
 tech@alwakrahfiberglass.com :الربيد اإللكرتوين

nasait2007@yahoo.com
www.alwakrahfiberglass.com :املوقع اإللكرتوين
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رمز النظام املنسق

لإلتصال واإلستفسار:

تفاصيل المنتجات
• املواد البالستيكية املستخدمة يف البناء 

واإلنشاء.
• مثبتات مقاعد بالستيكية، مثبتات 

اإلطارات البالستيكية، 
. UPVC, PVC أنابيب جماري اهلواء •

39251000/
2000/3000/

9000

الجسل التجاري: ٣٠٣٢8    رمق نظام ترقمي البيانات العاملي: ٥٥8٠١١7٣٣
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اكسسوارات البناء 
الحديث

مسؤول االتصال:
السيد: مسري حسن

املنصب:
املدير العام

ص.ب: ١٥7٥٦، الدوحة، قطر
هاتف: ٤٤٥٠٤9٥9 97٤+
فاكس: ٤٤٥٠٤9٥7 97٤+

info@castlemba.com :الربيد اإللكرتوين
www.castlemba.com :املوقع اإللكرتوين

أنشئت رشكة اكسسوارات البناء احلديث يف عام ٢٠٠٥ من 
قبل املوظفني ذوي اخلربة يف صناعة البالستيك ويف قطاع 

البناء والتشييد.

تقع ماكتب اهلندسة واملبيعات، التسويق واإلنتاج يف املنطقة 
الصناعية يف مدينة الدوحة. تتكون الرشكة من ١٢٠ موظف 
املنتجات يف  تطوير  يمت  والعامل.  الفنيني  املهندسني  يمشل 

الرشكة بناًء عىل خربات أعوام عديدة.

ص.ب: 8٠٤٤7، الوكرة، قطر
هاتف: ٤٤٦٤١٥٠٠ / ٤٤٦٤٠798 97٤+

فاكس: ٤٤٦٠٤٠8٤7 97٤+
 tech@alwakrahfiberglass.com :الربيد اإللكرتوين

nasait2007@yahoo.com
www.alwakrahfiberglass.com :املوقع اإللكرتوين
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لإلتصال واإلستفسار:

رمز النظام املنسق

مسؤول االتصال:
السيد: جونسون أنتوين

املنصب: 
مدير

هاتف جوال: ٣٣١7٤٢8٠ 97٤+
هاتف: ٤٤٥٠١٥8٠ 97٤+
فاكس: ٤٤٦8٦٤8٥ 97٤+

fal@meenerg.com :الربيد اإللكرتوين

تفاصيل المنتجات
خزانات مياه روتومولد من ثالث طبقات 

من البويل إثيلني اخليط )املنخفض 
الكثافة( املقاومة لألشعة فوق البنفجسية 

ويه معمتدة من إدارة األغذية والعقاقري 
األمريكية.

املواد األولية لفئة األغذية ترتاوح يف 
احلجم من ٢٠٠ جرام امرييك إىل 

٥٠٠٠ جرام أمرييك

39251000

الجسل التجاري: ٣١٢٣٣   رمق نظام ترقمي البيانات العاملي: ٥٥8٠١٢٠٥٦
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تأسست رشكة فال روتو مولد يف عام ٢٠٠٥، ويه مرشوع 
قطري هندي مشرتك ورشكة أمعال مرموقة توفر حلواًل معلية 
الحتياجات قطر املتنامية من مرافق ختزين املياه ذات اجلودة 

العالية. 

الصناعية  املنطقة  منشأة عرصية يف  مولد  روتو  فال  متتلك 
القدمية مع أحدث تقنيات انتاج خزانات الروتو مولد واليت 
مع  الفنيني  فريق متخصص من اخلرباء  انتاجها  يقوم عىل 
طاقة إنتاجية حالية تصل إىل ما بني ١٠٫٠٠٠ إىل ١٥٠٠٠ 

جالون يف اليوم الواحد. 

دول  إىل  للتصدير  فرص  أية  لتلبية  استعداد  عىل  الرشكة 
جملس التعاون اخلليجي.

شركة فال روتو مولد
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رمز النظام املنسق

لإلتصال واإلستفسار:

تفاصيل المنتجات
تنتج الرشكة باإلضافة إىل خزانات املياه: 

احلواجز عىل الطرق اليت يمت استخدامها حاليا 
من قبل معظم املقاولني، وزارة الشؤون البلدية 
والزراعة، وزارة الداخلية وكذلك يف رأس لفان 
ومسيعيد. حواجز الطرق اليت تبدو وكأهنا كتل 
خرسانية باللون األمحر أو األبيض أو األصفر 
ولكهنا يف احلقيقة مصنوعة من البويل إثييل 

وميكن تزويدها بوميض األضواء الصفراء 
لإلشارة إىل إغالق الطرق أو أمعال الطرق 
إىل آخره. تعترب هذه احلواجز أكرث أمانًا 

من استخدام احلديد أو األمسنت وال تعرض 
سيارات املخطئني للتلف.

أمعدة مصابيح مناسبة لديكور املجمعات 
السكنية الكبرية واملتزنهات وما إىل ذلك. أواين 
املزروعات الكبرية واألواين الصغرية املزخرفة، 

ووحدات األنفاق امللونة، ورشاحئ الدوامة 
وأنابيب التحدث لنشاطات ألعاب األطفال. 

باإلضافة إىل ذلك تصنع الرشكة مقاعد 
االستخدام اخلاريج واليت تناسب استخدم 

خشص واحد أو إثنني بهسولة حول طاولة 
خارجية من األمسنت أو اليت ذات تصممي يشبه 

اخلشب.
اخلزانات معزولة متامًا لدرجة أن يف حالة 

عزهلا وتشغيلها بشلك حصيح ال تنتج تكثيف 
خالل أهشر الصيف احلارة والرطبة اليت تعترب 
مشلكة ناشئة عن استخدام خزانات مياه مربدة 

غري معزولة أو معزولة بشلك سيئ يف منطقة 
الرشق األوسط. نتيجة لذلك تضمن الرشكة عدم 
التكثيف عىل اجلدران اخلارجية للخزان ملدة 12 
هشرا حىت عندما يمت خفض درجة حرارة املياه 
الداخلية إىل درجة حرارة منخفضة تصل إىل 

25 درجة موئية.

تطبق ضوابط جودة صارمة يف مصنع الرشكة 
عىل لك منتج حيث جيرى حفصه جيدًا بعد 

االنتاج ومرة أخرى عند تنظيفه للتوزيع.

39251000

الجسل التجاري: ١7٣١٠   رمق نظام ترقمي البيانات العاملي: ٥٥8٠٠٥١88
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تأسست رشكة قطر روتومولد يف عام ١99٣ وتقع يف املنطقة 
الصناعية يف شارع سلوى يف الدوحة حيث توفر مجموعة 
متنوعة من اخلزانات العملية بدون زوايا. ويه خزانات آمنة 

وحصية ومتينة وتستخدم يف مجيع أحناء العامل.

وقد وافقت وزارة الشؤون البلدية والزراعة ووزارة الكهرباء 
واملياه وكذلك وزارة الصحة العامة عىل خزانات الرشكة.

تصنع قطر روتو مولد عىل أكرث من ٤٠ نوعًا من اخلزانات 
خمتلفة األجحام ومجيعها بدون طبقات أو مفاصل، وترتاوح 
أو  أفقية  أو  غالون مستطيلة  إىل ٥٫٠٠٠  من ١٠٠  سعهتا 

رأسية أو كروية.

لدى معظم خزانات الرشكة أغطية ويه مصنوعة من ثالثة 
والطبقة  الكثافة  منخفض  اثيلني  البويل  طبقات  من  أكرث  أو 
الوسىط مهنا يف الغالب سوداء لملساعدة عىل جحب الضوء 

من اخرتاق اخلزان مما حيد من تطور الطحالب يف املاء.

شركة قطر روتو مولد

مسؤول االتصال:
السيد: فرانسيس دي سوزا

املنصب: مدير التسويق
هاتف جول: ٥٥٥٣٤7٤١ 97٤+

ص.ب: ١٥٢8٠، الدوحة، قطر
هاتف: ٤٤٦٠٢٣١٥ 97٤+
فاكس: ٤٤٦٠٢٣١٦ 97٤+

rotomould@qatar.net.qa :الربيد اإللكرتوين
francis@qatarrotomould.com
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لإلتصال واإلستفسار:

رمز النظام املنسق

مسؤول االتصال:
السيد: دارشان دالل

املنصب:
مدير املصنع واملدير التجاري

 شارع رمق ٢٢، بوابة رمق ٢8،
املنطقة الصناعية اجلديدة، الدوحة - قطر

هاتف: ٣٣٥78٥٣9 97٤+
darshan@chemtechqatar.com :الربيد اإللكرتوين

www.chemtechqatar.com :املوقع اإللكرتوين

تفاصيل المنتجات
30/25mm high water neck زجاجات

• ١١٫٦ مج
• ١٣٫٠ مج
• ١٤٫٦ مج
• ١7٫٠ مج 
• ٣٠٫٠ مج 

املنتجات القادمة 
 PET زجاجات

mm high water neck 30/25 ١٠٫٠ مج •
• 7٫٥ مج ، 8٫٥ مج ، ١١٫٥ مج ، ٢٥٫٥ 

mm water neck 29/25 مج
• ١٣٫٥ مج ، ١٦٫٠ مج ، ٢9٫٠ مج ، 

mm juice neck 38 ٣١٫٠ مج
 إغالق

• ٢٥/٢9 مم لملياه 
• ٣8 مم للعصري

3920.6200

الجسل التجاري: ٣٥٥٣7   رمق نظام ترقمي البيانات العاملي: ٥٥777١9٣١
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يعترب مصنع اكم تاك العاملية للبالستك هو جزء من مجموعة 
قام  عام ٢٠١٤  عام، ويف  منذ ٢٣  تأسست  الىت  سيتنا 
السيد سلطان معري النعيمي رئيس جملس االدارة بوضع 
تصور ملصنع اكم تاك برؤية تكون هبا الرائدة يف تصنيع 
التعبئة  منتجات  ومجيع   PET وزجاجات   PET preform
الصلبة والىت تعترب من متطلبات املطامع واالغذية ومواد 

التجميل واستخدامات املراحيض الصناعية.

PET pre�  وينفرد مصنع اكم تاك بكونه االول ىف حلول
form يف دولة قطر. مصنع اكم تاك العاملي بدأ معله يف 

٢٠١٥ بانتاج سنوي ١٥٤ مليون عبوة زجاجة مياه.

ويقع مصنع اكم تاك العاملية ىف موقع اسرتاتيىج باملنطقة 
الصناعية بدوله قطر وحيتوي املصنع عىل احدث املعدات 

واالدوات الالزمة لعمليات االنتاج.

مزايا مصنع اكم تاك العاملي:

• توحيد مسك اجلدار والذى يسبب نفخ موحد للعبوات .

• ملعان وثبات سطح ممتاز لتوزيع وتثبيت اللون .

• اخنفاض مستوى AA )االسيتالدهييد( وفقا لملواصفات 
واملعايري العامليه. 

• سن لوليب دقيق ونامع لغلق سلس. 

• تعبئه وتغليف حصى ف ظروف بيئية حممكه. 

• تسيمل فورى وتقليل املخازن للعمالء .

مصنع كام تاك 
العالمية للبالستك
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رمز النظام املنسق

لإلتصال واإلستفسار:

تفاصيل المنتجات
خزانات الفايرب جالس بقدرات من ٢٠٠ 

غالون إىل ١٥٫٠٠٠ غالون، خزانات 
البويل إثيلني بقدرة من ١٠٠ إىل 

٥٫٠٠٠ غالون وحواجز السالمة للطرق 
والفواصل البالستيكية.

39251000
39252000
39253000
39259000
39263000
39269000
70199010 الجسل التجاري: ١١٤٦8   رمق نظام ترقمي البيانات العاملي: ٥٥7878887

تأسست رشكة تيتان لأللياف الزجاجية يف عام ١997، ويه 
عامل  ورشكة  البالستيكية  للصناعات  خالد  رشكة  من  قسم 
الديكور، ويه رشكة رائدة يف منتجات اجلبس واخلرسانة 
يف  متخصصة  الرشكة  أن  مكا  واألمسنت.   GRC املسلحة 
البويل  ومنتجات  املياه،  وخزانات  للطرق،  السالمة  حواجز 
البالستيكية  والفواصل  للمتدد،  القابل  والبوليسرتين  إثيلني، 

وخزانات الرصف اليحص والنضح.

ويصل  الصناعية  املنطقة  منشآت يف  ثالث  الرشكة  متتلك   
إنتاجها احلايل من ٤٥٫٠٠٠ إىل ٥٠٫٠٠٠ غالون يف اليوم. 
مُتكن البنية التحتية السلمية للرشكة من إنتاج املواد حبسب 

املواصفات املطلوبة وجبودة عالية.

األيزو  هشادة  عىل  حائزة  الزجاجية  لأللياف  تيتـان  شـركة 
املخاطر  حتليل  نظام  قبل  من  وأعمتدت   ISO 9001:2008
وضبط النقاط احلرجه HACCP للجودة، وتسىع الرشكة إىل 
أن تظل الرشكة الرائدة يف السوق من خالل توفري منتجات 

عالية اجلودة للعمالء.

تيتان للفايبر جالس

 شارع رمق ٢٢، بوابة رمق ٢8،
املنطقة الصناعية اجلديدة، الدوحة - قطر

هاتف: ٣٣٥78٥٣9 97٤+
darshan@chemtechqatar.com :الربيد اإللكرتوين

www.chemtechqatar.com :املوقع اإللكرتوين
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مسؤول االتصال:
السيد: نيكوال مييس

املنصب:
املدير العام

ص.ب: ١٥١١، الدوحة، قطر
هاتف: ٤٤٣٦78٢١ 97٤+
فاكس: ٤٤٦٣٠7٥٤ 97٤+

info@kpic.qa :الربيد اإللكرتوين
www.kpic.qa :املوقع اإللكرتوين
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لإلتصال واإلستفسار:

رمز النظام املنسق

مسؤول االتصال:
السيد: عادل سلميان

املنصب:
املدير املايل

ص.ب: 7١٣٥، الدوحة، قطر
هاتف: ٥٥79٣١٣7 97٤+
فاكس: ٤٤٦8٤٣١٣ 97٤+

info@petrofoam.com :الربيد اإللكرتوين
www.petrofoam.com :املوقع اإللكرتوين

39011000
39029000
39205900

الجسل التجاري: ٣9١٢٤   رمق نظام ترقمي البيانات العاملي: ٥٥777١٥87
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برتوفوم إلنتاج البالستيك تقع يف شارع رمق ٤١، معارة رمق 
89 املنطقة الصناعية اجلديدة ص.ب 7١٣٥، متخصصة يف 
صناعة البالستيك منذ عام ١99٥ ومنتلك ٥ مصانع هنا يف 

الدوحة قطر.

مصانعنا  يف  بتصنيعها  نقوم  اليت  البالستيكية  املنتجات 
متعددة وتليب احتياجات معالئنا، ومنتجاتنا ال تقترص عىل 
األكياس املطاطية، ولكن أيضا الروالت البالستيكية، أكياس 
مطاطيه  تغليف  اكياس  حتذيريه،  رشائط  هوائية،  فقاعية 

وغريها من املنتجات البالستيكية.

الرشكة تليب حاليا إحتياجات العديد من العمالء، سواء حمليا 
ودوليا، مبا يف ذلك رشاكت راخسة.

بأقل  اجلودة  من  لفات  عىل  املوردين  مهمتنا  يفضل  هو 
السوق  التاكليف مكا هو حمدد من قبل معالئنا يف منطقة 

املختارة لدينا.

تفاصيل المنتجات
• روالت بالستيكية

• رشائط حتذيريه

• اوراق تغطيه 
• اكياس تغليف مطاطيه

• اكياس بالستيكيه للسفره
• اكياس للتسوق و القاممه
• اكياس منخفضه الكثافه

• شباكت بالستيكيه خرضاء

• اكياس فقاعية بالستيكيه
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نبذة عن الشركة

لإلتصال واإلستفسار:

رمز النظام املنسق

مسؤول االتصال:
السيد: ابراهمي مسرة

املنصب:
املدير العام

ص.ب: ١8١7٢، الدوحة، قطر
هاتف: ٤٤٥٠١٢78 97٤+
فاكس: ٤٤٥٠١٢79 97٤+

lordcare1@hotmail.com :الربيد اإللكرتوين

تفاصيل المنتجات
لدى الرشكة الوطنية لملنظفات ١٥٦ 

منتجًا وتصنع املنظفات السائلة 
ومستلزمات النظافة.

34011930
34012030
34022010

الجسل التجاري: ٢٥٣٦٤   رمق نظام ترقمي البيانات العاملي: ٥٥78778٦٦
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ومتتلك   .١999 عام  يف  لملنظفات  الوطنية  الرشكة  أنشئت 
الرشكة مصنعًا يف املنطقة الصناعية القدمية بطاقة إنتاجية 
هشادة  عىل  حائزة  الرشكة  الواحد.  اليوم  يف  أطنان   ١٠
 OHAAS اعمتاد  واأليزو ١٤٠٠٠١، وهشادة  األيزو 9٠٠١ 

.Kitemark و

التجميل  ومستحرضات  لملنظفات  الوطنية  الرشكة  بدأت 
األوسط  الرشق  ومنطقة  أفريقيا  يف  أسواق  إىل  التصدير 
يف عام ٢٠٠9 وهتدف إىل زيادة صادراهتا إىل ١٠ مليون 

ريال قطري.

الشركة الوطنية للمنظفات
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نبذة عن الشركة

لإلتصال واإلستفسار:

رمز النظام املنسق

تفاصيل المنتجات
محسوق الغسيل:

 ٤8 x ١١٠ جرام،٣٢ x ٢٦٠ جرام، 8 
x ١،٥ جكم، ٤ x ٣ جكم،  ٦ جكم، ١٠ 

جكم، ٢٥ جكم، ٣٠ جكم

ملطف األمقشـة:
x 8 ٢ لرت، ٣٠ لرت، ٢٠٠ لرت 

سوائل غسيل الصحون:
 ٢٤ x ٥٠٠ مل، ١٢ x ١ لرت، ٣٠ لرت، 

٢٠٠ لرت

املطهـرات:
 x ٥٠٠ مل، ١٢ x ٢٥٠ مل، ٢٤ x ٣٦ 

7٥٠ مل، ٣٠ لرت، ٢٠٠ لرت

منظف الزجاج:
 ١٢ x ٦٠٠ مل، ٣٠ لرت

منظف األرضيات:
 ٤x٤ لرت ، ٣ x ٥ لرت، ٣٠ لرت

34012010
34012020
34012030
34012090
34011920
34011930
34011940

34011990
34013000
34022010
34022021
34022022
38085000 الجسل التجاري: ٥8٥٢   رمق نظام ترقمي البيانات العاملي: ٥٥787٤٠٥٦
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الرشكة القطرية لملنظفات)تأسست يف العام ١978م( ويه 
بودرة  الصناعية  املنظفات  صناعة  يف  متخصصة  رشكة 
منتجات  وتوزيع  إنتاج  وكذلك  ومعقامت  ومطهرات  وسائلة 
و  املجمتع  فائت  لتناسب مجيع  عالية  املزنلية جبودة  العناية 
األنسب لملسهتلك  اإلختيار  لتكون يه  املتناول  بأسعار يف 
التعاون  جملس  دول  ومجيع  األوسط  الرشق  منطقة  يف 

اخلليىج ودول القارة اإلفريقية وبعالمات جتارية خمتلفة.

حيث نقدم خدمات اكملة لعمالئنا الكرام بدءًا من الرتكيبات 
واالنتاج والتعبئة والتغليف والنقل حيت تصل إىل العمالء مكا 
أننا حريصني أيضًا عىل تقدمي خدمات مابعد البيع سواء اكن 

عىل املستوي التسوييق أو املستوي الفين.

مسؤول االتصال:
السيد: محدي أبو القامس

املنصب:
املدير العام

ص.ب: ٦98٣، الدوحة، قطر
هاتف: ٤٤٢٣8777 97٤+

 فاكس: ٤٤٦٠١9٢١ 97٤+
qdc@qdcl.qa / export@qdcl.qa :الربيد اإللكرتوين

www.qdcl.qa :املوقع اإللكرتوين

الشركة القطرية للمنظفات
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نبذة عن الشركة

لإلتصال واإلستفسار:

رمز النظام املنسق

ص.ب: ٥٠١7٤، الدوحة، قطر
هاتف: 9/ ٤٤77٠8١٥ 97٤+ حتويلة ٢٢9

فاكس: ٤٤77٠89٦ 97٤+
m.weliue@qppc.net :الربيد اإللكرتوين

qwpc@qppc.net
www.qwpc.net :املوقع اإللكرتوين

تفاصيل المنتجات
املنصات اخلشبية املعاجلة حراريًا.

44152000

الجسل التجاري: ٢١٠٠٢/١  رمق نظام ترقمي البيانات العاملي: ٥٥77١١8٥١
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مسيعيد  مدينة  يف  اخلشبّية  لملنتجات  قطر  رشكة  تقع 
منصات  إنتاج  تأسيهسا هبدف  ومّت  الدوحة،  الصناعية يف 
خشبّية جبودة عالية لتلبية حاجات رشكة قطر للبرتوكمياويات 
)قابكو( ورشكة قاتوفني، ورشكة قطر للكمياويات احملدودة 
املتوّقع  للبيرتوكمياوّيات  قطر  مجّمع  إىل  إضافة  )كيوكمي(، 

بناؤه قريبًا.

بدأت الرشكة إنتاجها التجاري يف ١٦ ترشين الثاين ٢٠١٣، 
املنصات  من  وحدة  مليون   ١٫٦ إنتاج  عىل  قادرة  ويه 
اخلشبّية سنويًا، ويه جمّهزة بسلسلة تصنيع تلقائّية بالاكمل 
مبواصفات  منشأة  إىل  إضافة  اخلشبّية،  املنصات  إلنتاج 
حاجات  لتلبية  مصممة  الرشكة  احلرارّية.  لملعاجلة  عاملّية 
رشاكت البيرتوكمياويات احلالية واملستقبلّية الرائدة يف قطر 
أّن رشكة قطر  اإلشارة إىل  املنصات اخلشبّية. وجتدر  من 
لملنتجات اخلشبّية يه رشكة خاّصة تعود ملكيهتا إىل ثالثة 

أطراف ميلك لّك مهنم ثلث أهسم الرشكة:

)QAPCO( ١. رشكة قطر للبيرتوكمياوّيات

)QIMC( ٢. الرشكة القطرية للصناعات التحويلّية

٣. ستيفانو فرييت )الرشيك اإليطايل( 

قطر للمنتجات الخشبّية
عضو يف الرشكة القطرّية للصناعات التحويلّية

مسؤول االتصال:
السيد: مهند وليو 

املنصب:
رئيس قسم التسويق والعالقات العاّمة
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رمز النظام املنسق

لإلتصال واإلستفسار:

تفاصيل المنتجات
األبواب، واخلزائن، وحدات الرفوف، 

وأبواب احلريق، وكسوة السقوف 
واجلدران، الدرابزين واحلواف، وأمعال 

الزينة، واملنصات، وأثاث املاكتب واملتاجر. 

44181000
44182000
94033000
94035000
94034010
94034090 الجسل التجاري: ٣9٦٢7   رمق نظام ترقمي البيانات العاملي: ٥٥77١١٤٠١
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ألكرث من ١٥ عامًا قدمت رشكة البتيل حتواًل كبريًا يف جمال 
املختلفة  واملنشَات  لملباىن  الداخلية  اخلشبية  التصمميات 

باكفة أنواعها وأجحامها.

املتوقعة  والطفرة  القطري  لإلقتصاد  القوي  األداء  أن  حيث 
الكربى  األحداث  ومواكبة  لتلبية  والتشييد  البناء  جمال  يف 
البالد، لكها عوامل رفعت مستوى احلاجة إىل رشاكت  يف 
تصمميات داخلية متطورة قادرة عىل دمع هذا المنو من خالل 

منتجات وخدمات مبتكرة وذات جودة عالية.

وانطالقا من رؤية قوية وفكر مطوح معلت الرشكة عىل تأسيس 
أول مصنع هلا يف عام ١998. وهذه البداية المطوحة تطورت 
إنشاء مصنع عرصي متطور  النجاح يف  حىت وصلت إىل 
التصور  وفق  النطاق  واسعة  املرشوعات  تنفيذ  عىل  قادر 
حتقيق  أجل  ومن   .٢٠٣٠ الوطنية  قطر  رؤية  يف  املخطط 
عىل  حرصنا  البيئة  ومحاية  االقتصادي  المنو  بني  التوازن 
عنرص هام جدا وهو مضان أن تكون األخشاب املستخدمة 
ذات جودة وكفاءة عالية حيث يمت رشاؤها من أفضل الغابات 

املستدامة ىف العامل.

املتخصصني  من  اكمل  فريق  وجود  عىل  حرصنا  مكا 
التصاممي  من  احتياجات معالئنا  لتحقيق  احملرتفني يسىع 
الداخلية ذات اجلودة العالية وذلك من خالل امجلع بني املهارة 

اليدوية وأحدث التقنيات العاملية.

البتيل لألعمال الخشبية ذ.م.م

مسؤول االتصال:
السيد: ماليك تسنمي

املنصب:
مدير املبيعات

هاتف جوال: ٥٥٥٦٥٠٥8 97٤+

ص.ب: 9٢987، الدوحة، قطر
 هاتف: ٤٤١٥١999 97٤+
فاكس: ٤٤١١٤8٤7 97٤+

info@albateelinteriors.com :الربيد اإللكرتوين
www.albateelinteriors.com :املوقع اإللكرتوين
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رمز النظام املنسق

مسؤول االتصال:لإلتصال واإلستفسار:
السيد: محمود صابر - تنفيذي مبيعات

السيد: إسالم جحازي - تنفيذي مبيعات
فرع طريق سلوى

هاتف: ٤٤٦8٦٦٣٦ / ٤٤٦89٢٢٥
فاكس: ٤٤٦8٠٦٢٢ 

ص.ب: ٤٥٥٠، الدوحة، قطر
info@akawqatar.com :الربيد اإللكرتوين
www.akawqatar.com :املوقع اإللكرتوين

تفاصيل المنتجات
خزائن الثياب، واملطبخ واألجهزة املزنلية، 

األبواب، التصممي الداخيل، األمعال 
اخلشبية، وحدات التلفزيون، الرفوف 

واألدراج.

94035000/
10/20/90

الجسل التجاري: 98٤٥   رمق نظام ترقمي البيانات العاملي: ٥٥77١١٤٠8
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عام  قطر يف  األمريكية يف  اخلليج  خزائن  تأسست رشكة 
االمريكية  الثياب  خزائن  يف  الرائدة  الرشكة  ويه   ،١99٦
ذات االبواب الحساب. حىت يومنا هذا، تقدم الرشكة أجود 
املنتجات واخلدمات لعمالهئا عرب تخسري أحدث التكنولوجيا 

والتصاممي واليت تليب احتياجات اكفة العمالء. 

ويدئب فريق من اخلرباء عىل توفري حلول مبتكرة حتقق من 
خالهلا رغبات اكفة العمالء يف امتالك منتجات عرصية وانيقة 
وبأسعار مالمئة. مكا تعمل الرشكة عىل ارشاك العمالء يف 

اختيار التصممي، االلوان واملواد والوظائف والسعر.

هتدف الرشكة اىل امتام مجيع مشاريعها يف الوقت احملدد 
هلا وتقدمي أعىل مستوى من اجلودة طبقًا لملزيانية املواصفات 

املخصصة لملرشوع.

الخليج للخزائن االمريكية

السيد: معر خليفة
تنفيذي مبيعات

فرع اخلور
هاتف: ٤٤٤٣٦٠١٤
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رمز النظام املنسق

لإلتصال واإلستفسار:
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94014000
94015000
94031010
94033010
94041000
94043000 الجسل التجاري: 7٣8١9   رمق نظام ترقمي البيانات العاملي: ٥٥777٢٠٦٤

تفاصيل المنتجات
• أمعال التصاممي املغربية.

• املجلس املغريب والعربية التقليدي.
• تصممي وتنفيذ مجيع أمعال الديكورات 

الداخلية واخلارجية.
• تصممي وتنفيذ غرف النوم واملطاخب.

• تصممي وتنفيذ أمعال املاكتب.
• تصممي وتركيب مجيع أنواع استاندات 

املعارض .

شركة أرتيسانت للنجارة

كرشكة   ٢٠١١ يف  للنجارة  أرتيسانت  رشكة  تأسست 
واملفروشات  النجارة  وأمعال  الديكور  عامل  يف  متخصصة 

واملطاخب. لتليب متطلبات السوق القطري.

الداخيل  للتصممي  جديد  مفهوم  بتنفيذ  نقوم  أننا  باإلضافة 
وغريها.  واملطامع  واحملالت  واملعارض  والفيالت  للشقق 

ومجيع أنواع املفروشات وأمعال الديكور.

املجالس  من  كبرية  تشكيله  وتوريد  بتصنيع  نقوم  اننا  مكا 
العربية واملغربية حبسب الشلك املختار من التشكيلة الواسعة 
من  اجلودة  عالية  مواد  بإضافة  نقوم  حيث  هبا  ننفرد  اليت 
اإلسفنج واخلشب والصناعة اليدوية اليت يعمل عىل تنقيدها 

امهر احلرفيني.

تأسيس  مت  والسالمة  األمن  متطلبات  عىل  الطلب  وبازدياد 
 ٣٠ من  بدءًا  للحريق  املقاومة  األبواب  بتصنيع  خاص  قسم 

اىل ١٢٠ دقيقة.

رؤيتنا: 

الديكورات  أمعال  تقدمي  يف  واإلتقان  المتزي  اىل  نتطلع 
الداخلية واألثاث واملفروشات وتقدمي خفر الصناعة القطرية 

احمللية مبواصفات عالية.

مهمتنا: 

الوصول اىل رضا العمالء من حيث االلزتام باجلودة والتوقيت 
والمتزي يف خدمات ما بعد البيع. لضامن والء العمالء لرشكتنا 

ومنتجاتنا وليبىق معيلنا هو رشيكنا يف النجاح.

 قطر تستحق األفضل، وحنن نقدم األفضل

مسؤول االتصال:
السيد: امساعيل عيل اسكندر األنصاري

املنصب:
صاحب الرشكة

ص.ب: ٢٢٢٥٢، الدوحة، قطر
هاتف: 9 / ٤٤٤٢٢٢٠8 97٤+

فاكس: ٤٤٤٢٢٢٠7 97٤+
info@artisantqatar.com :الربيد اإللكرتوين

artisantqatar.com :املوقع اإللكرتوين



منتجات
متنوعة

عة
نو

مت
ت 

جا
نت

م





١78

عة
نو

مت
ت 

جا
نت

م

نبذة عن الشركة

لإلتصال واإلستفسار:

رمز النظام املنسق

مسؤول االتصال:
م: حسام الصباغ

املنصب:
مؤسس - مدير

مجمع الروضة، طريق سلوى الدوحة، قطر
هاتف جوال: ٥٥8٠٣8٥٠ 97٤+

info@artikkan.com :الربيد اإللكرتوين
www.artikkan.com :املوقع اإللكرتوين

تفاصيل المنتجات
• مفروشات مزنلية

• اكسسوارت مزنلية
• ديكورات مزنلية

• تصممي وتصنيع االثاث حسب الطلب
• أمقشة حرصيه

940310
940320
940330
940340
940350
940360 الجسل التجاري: ٢9٤٤7/١   رمق نظام ترقمي البيانات العاملي: ٥٥777٣٦٢٥
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الصباغ  املعامري حسام  الثنايئ  وابداع  فكرة  هو  أرتياكن 
مطلع  قطر يف   - الدوحة  من  انطلقت  واليت  اآلعرج  وهزار 
يف  معًا  تعاوهنام  بعد  كفريق  اجمتعا  حيث  اجلاري  العام 
العامرة  مكتب  خالل رشكة  من  املشاريع  من  العديد  إجناز 
العديد من  الداخيل واليت قامت بتصممي وتنفيذ  والتصممي 
الشغف  مجعهام  حيث  قطر  يف  واملمزية  املهمة  املشاريع 

لتصممي وإبداع آثاث وديكورات ذو نكهة عربية رشقية.

حيث يقدم »أرتياكن« أثاثًا مبتكرًا ال مثيل له فهو نتاج إبتاكر 
وتصاممي صنعت عىل يد أمهر املصممني واحلرفيني ليصبح 
املفروشات  عامل صناعة  »عالمة مجسلة« يف  أرتياكن  امس 
إىل  تنظر  فعندما  العامل،  مستوى  عىل  فريد  قطري  مكنتج 
القطع املوجودة يف أرتياكن يبدأ بفكرة وتصممي دقيق ومن مث 
معلية اإلنتاج الهنائية. ولك قطعة تصنع يدويًا ويمت انتاجها 
بلك خفر يف دولة قطر بعناية فائقة من مصممينا وحرفيينا 
ذوي املهارة العالية. ان فريق معل ارتياكن عىل امت استعداد 
لملساعدة يف مزج املايض مع املستقبل سواء يف بيتك أو 

مكتبك أو أي ماكن آخر جتد فيه الراحة. 

أرتياكن عالمة جتارية للحداثة الرشقية تقدم صناعة حرصية 
املفروشات حيث متزتج  اإلبداع من خالل صناعة  عامل  يف 
تطوير  مسرية  أرتياكن  يقود   - تام  بتنامغ  والرشق  احلداثة 

األثاث التقليدي بلفتة معارصة جذابة.....

رحلتك يف  لتبدأ  سلوى  طريق  األن يف  ارتياكن  بزيارة  مق 
امتالك أعرق وأرىق مجموعة آثاث رشقية حديثة. 

أرتيكان جاليري
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رمز النظام املنسق

لإلتصال واإلستفسار:

تفاصيل المنتجات
نستطيع أن ننتج اكفة األجحام ، األلوان 

والتصمميات من: 
)Spring Mattresses( املراتب ذات النوابض •

• املراتب اإلسفنجية
ة • قواعد األرِسْ

ة • الواجهات األمامية لألرٍسْ
• منتجات اإلسفنج وتقطيعه إىل اكفة املقاسات

55131300

الجسل التجاري: ٤٤٠8/٢٦   رمق نظام ترقمي البيانات العاملي: ٢٠88-777-٥٥
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دار النسيج يه رشكة قطرية تابعة ملجموعة سمييكس 
وصناعة  جتارة  رائدة يف جمال  ويه رشكة  للتجارة 

اآلثاث واملفروشات ألكرث من ٥٠ عاما.

ة  واألرِسْ املراتب  من  واسعة  تشكيالت  الرشكة  تنتج 
اليت توفر الراحة وامجلال معًا لعمالهئا، تمتزي الرشكة 
النوابض  ذات  املرنة  املراتب  من  املمتزي  بإنتاجها 
مبحموعة واسعة من التصمميات واإلختيارات واألجحام 
هذه  إنتاج  يف  الرائدة  الرشاكت  من  تعد  بذلك  ويه 

النوعية من املراتب.

من  القطري  السوق  يف  ممتزية  ماكنة  الرشكة  متتلك 
خالل موزعني معمتدين ملنتجاهتا يف مجيع أحناء دولة 
قطر، ومن خالل البيع املبارش لكبار العمالء يف قطاع 

الضيافة واخلدمات الفندقية.

رسالتنا

مضافة  قمية  وخلق  الوطين  اإلقتصاد  يف  املسامهة 
تمتزي  هبا  موثوق  رشكة  طريق  عن  الدولة  إلقتصاد 
صناعة  جمال  يف  واجلودة  واإلبتاكر  بالديناميكية 

ة. املراتب واألرِسْ

رؤيتنا

منتجاتنا  جودة  يف  اإلطالق  عىل  األفضل  نصبح  أن 
الكفاءة  ة وخدمة معالئنا من خالل  واألرِسْ املراتب  من 

والتطوير الدامئ وتاكمل فريق العمل.

دار النسيج

مسؤول االتصال:
السيدة: رشا خفري

املنصب:
مديـر تطـويـر األمعـال

ص.ب: ٣٠٤٣٠، الدوحة، قطر
هاتف: ٤٤٤١٤٤٤7 97٤+

هاتف جوال: 7٠٢٢٥7٢8 97٤+
فاكس: ٤٤٤١٣٤٢١ 97٤+

bdd@simex�co.com :الربيد اإللكرتوين
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لإلتصال واإلستفسار:

رمز النظام املنسق

مسؤول االتصال:
السيدة: رشا خفري

املنصب:
مديـر تطـويـر األمعـال

ص.ب: ٣٠٤٣٠، الدوحة، قطر
هاتف: ٤٤٤١٤٤٤7 97٤+

هاتف جوال: 7٠٢٢٥7٢8 97٤+
فاكس: ٤٤٤١٣٤٢١ 97٤+

bdd@simex�co.com :الربيد اإللكرتوين

تفاصيل المنتجات
نستطيع أن ننتج اكفة املقاسات واأللوان 

والتصمميات واملواصفات من:
• اللحف

• املخدات
• وايق الفرشات

• املالءات

94042910

الجسل التجاري: ٤٤٠8/٣   رمق نظام ترقمي البيانات العاملي: ٢٠87-777-٥٥
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مصنع الدوحة لملفروشات هو مصنع قطري املنشأ وهو إحدى 
رشاكت مجموعة سمييكس التجارية واليت تأسست يف العام 
١9٦٥، ويقع املصنع عىل مساحة ٣٥٠٠ مرت مربع باملنطقة 
الصناعية يف دولة قطر ومتتد جذوره ألكرث من عرشين عاما 
البياضات  لتصنيع  املصانع  أمه  من  واحد  هو  فهيا  أصبح 

واغطية الرسير واللحف واملخدات يف دولة قطر.

من  متنوعة  مجموعات  لملفروشات  الدوحة  مصنع  ينتج 
املفروشات ذات اجلودة املمتزية بإستخدام آالت حديثة ذات 
كفاءة إنتاجية عالية وتكنولوجيا متقدمة أخذين يف االعتبار 
معايري جودة عالية تضمن لنا ماكنة رائدة يف السوق احمللية 
واالقلميية. إن لك خطوة لدينا يف معلية اإلنتاج ختضع لعملية 
ومطابقهتا  منتجاتنا  جودة  لتوكيد  وإجراءات  رقابية صارمة 

لملواصفات.

تمت معلية اإلنتاج عىل أيدي فريق معل من املهندسني والفنيني 
ذوي اخلربة والكفاءة وبإستخدام أجود أنواع املواد اخلام.

رسالتنا
التطورات  أحدث  بإستخدام  اجلودة،  عالية  مفروشات  إنتاج 
نسىع  أمعالنا  وأقسام  مراحل  لك  يف  إننا  التكنولوجية، 

جاهدين لتوفري منتج وخدمة ممتازة للفوز برضا معالئنا.

رؤيتنا
أن نصبح رواد صناعة املفروشات يف املنطقة بتقدمي منتجات 
ذات جودة عالية، من خالل سعينا الدامئ للوصول إىل الريادة 

واإلتقان.

مصنع الدوحة 
للمفروشات
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رمز النظام املنسق

لإلتصال واإلستفسار:

تفاصيل المنتجات
• االسفنج عاىل املرونة لتنجيد 

املفروشات واسفنج مميورى فوم 
للفرشات واملخدات الطبية.

• إسفنج للتنجيد ولألغراض الصناعية 
- اسفنج مقاوم للحريق - فرشات 

اقتصادية ومتوسطة وعالية اجلودة 
وطبية

• أطقم الكنب واملجالس العربية وأرسة 
الديفان

• كرايس لألطفال ذو االحتياجات 
اخلاصة

• خمدات طبية )مميورى فوم( وخمدات 
فيرب

39211300
94016100
94041000
94042110
94049010
94049020

94049030
94049040
55052000

الجسل التجاري: ٦٣٣١   رمق نظام ترقمي البيانات العاملي: ٦٤٣٦٤٣9٦8

ت
شا

رو
مف

وال
ج 

فن
س

اال
ة 

اع
صن

ر ل
ط

ة ق
رك

ش

تاسست الرشكة ىف عام ١977 م وبدات االنتاج ىف هشر 
اكتوبر عام ١98٢ م .

وتعترب رشكة قطر لصناعة االسفنج واملفروشات ىه الرشكة 
الرائدة ىف قطر ىف جمال صناعة االسفنج الصناىع )بوىل 
لتصنيع  قمسًا  لدهيا  ان  مكا  واملخدات  واملراتب  يوريثان( 

املجالس وأطقم اجللوس وأرسة الديفان.
اجلودة  ومعايري  التجديد  منتجاهتا  ىف  الرشكة  وتراىع 
وارضاء العمالء مما أوجد للرشكة مسعة طيبة وامس جتارى 

ممزي.
وصناعة  األسفنج  ألنتاج  املاكينات  باحدث  مزود  املصنع  و 
الفرشات وحديثًا انتجت الرشكة انواع جديدة من االسفنج 
املرونة  عاىل  االسفنج  وىه  قطر  دولة  ىف  تنتج  مرة  ألول 
لتنجيد املفروشات واسفنج مميورى فوم للفرشات واملخدات 
اإلسفنج  من  املتعددة  منتجاتنا  اىل  باالضافة  هذا  الطبية. 
الصنايع قياسات وكثافات خمتلفة )ألواح وروالت( - إسفنج 
 - للحريق  مقاوم  اسفنج   - الصناعية  ولألغراض  للتنجيد 
أطقم   - وطبية  اجلودة  وعالية  ومتوسطة  اقتصادية  فرشات 
الكنب واملجالس العربية وأرسة الديفان - كرايس لألطفال ذو 
االحتياجات اخلاصة - خمدات طبية )مميورى فوم( وخمدات 

فيرب.
المتزي  عىل  احملافظة  ىف  تسمتر  ان  الرشكة  وتتعهد 
لتلبية  الستعدادها  اضافة  السوق احملىل  احتياجات  وتلبية 

احتياجات االسواق اخلارجية عند الطلب.

شركة قطر لصناعة 
االسفنج والمفروشات

مسؤول االتصال:
السيد: دمحم عيل األنصاري

املنصب: املدير العام
هاتف جوال: ٥٥888١٣٤ 97٤+

املنطقة الصناعية، شارع ٤٢
هاتف: ٢9 / ٤٤٦٠١٠٢8 97٤+

فاكس: ٤٤٦٠١٠٢7 97٤+
mohammed@aljiwan.com :الربيد اإللكرتوين

www.qatarfoam.com.qa :املوقع اإللكرتوين
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لإلتصال واإلستفسار:

رمز النظام املنسق
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مسؤول االتصال:
السيدة: دمحم قامس

املنصب:
املـديـر املقـيـم

ص.ب: ٣7٢7١، الدوحة، قطر
هاتف: ٤٤٦٠7٤8٤ 97٤+

kasim@rahaqatar.com :الربيد اإللكرتوين
www.cloudninemattresses.com :املوقع اإللكرتوين

www.rahaqatar.com

تفاصيل المنتجات
• مراتب سوست

• مراتب أسفنجية 
• قواعد املراتب

• الوسائد

94042190
94035010

الجسل التجاري: ٤٣٦٦9   رمق نظام ترقمي البيانات العاملي: ٥٥777١٥9٢

حمدودة  ويه   ١979 عامل  برودكتس  بويل  رشكة  أنشئت 
املسؤولية وتعترب واحدة من أكرب الرشاكت املصنعة لألرسة 
يف دول جملس التعاون اخلليجي حيث يبلغ مساحة املصنع 
7٥٫٠٠٠ مرت مربع وتضم حوايل ٥٠٠ موظف يعملون هبا.

املنطقة  يف  ويقع  قطر  دولة  يف  مصنعًا  الرشكة  ومتتلك 
الصناعية للصناعات الصغرية واملتوسطة مبساحة 7٥٠٠ مرت 
مربع، ومتتلك ايضًا ٤ مصانع يف سلطنة معان ومصنعني 

فاهلند.

بدأ اإلنتاج يف دولة قطر يف بداية سنة ٢٠١٦ حيث أنة يمت 
األرسة  وأغطية  البولسرت  وألياف  والوسائد  األرسة  تصنيع 

ومجيع ملحقات األرسة.

وتعترب الرشكة عالمة رائدة يف جمال تصنيع املراتب حيث 
أهنا متتلك عالمتان جتارية ومها راحة ولكود نني حيث يمت 
يمت  حيث  فندقية  ومبواصفات  عاملية  مبواصفات  تصنيعهام 
فرش أكرث من ٥٠٠٫٠٠٠ غرفة يف فنادق خمتلفة يف خمتلف 

البلدان.

بولي برودكتس
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لإلتصال واإلستفسار:

رمز النظام املنسق

مسؤول االتصال:
السيد: فيكن ديرمينجيان

املنصب:
املدير العام

ص.ب: ٢٢٢١١، الدوحة، قطر
هاتف: ٤٤٦٠٢٠٠٢ / ٤٤٦87٣7٣ 97٤+
فاكس: ٤٤٦٠٢٢٢٠ / ٤٤٦89٦9٦ 97٤+
info@gulfcrafts.net :الربيد اإللكرتوين
www.gulfcrafts.net :املوقع اإللكرتوين

تفاصيل المنتجات
• اللوحات والالفتات اإلرشادية

• الالفتات الرمقية
• الالفتات اإلرشادية املرورية
• تفاصيل العالمات التجارية

• عالمات العرض

• اهلدايا واجلوائز
• اإلكسسوارات الفاخرة وإكسسوارات 

مستلزمات الضيافة
• مستلزمات وتفاصيل املعامر

• خدمات النقش واحلفر

• خدمات الطالء املعدين الكهربايئ

83100010
83100020
83100030
83100040
83100050

83100060
83100070
83100090

الجسل التجاري: ٢٣٥١9   رمق نظام ترقمي البيانات العاملي: ٥٣٤787١٢7

تأسست رشكة غالف كرافتس يف العام ٢٠٠١، ويه رشكة 
خاصة متخصصة يف تصنيع مواد اهلدايا واجلوائز.

ويه معروفة بإنتاج اجلوائز عالية اجلودة، واهلدايا واملمنمنات 
والعالمات التجارية والمناذج املصغرة.

تصل  اجلديدة  الصناعية  املنطقة  منشأة يف  الرشكة  ومتلك 
طاقهتا اإلنتاجية حاليًا حوايل ٦٠ مليون ريال قطري.

مليون   ٢٠ لـ  يصل  ملا  الصادرات  لتوسيع  الرشكة  وختطط 
ريال قطري يف األعوام امخلسة املقبلة.

شركة غالف كرافتس

س
فت
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ف 

غال
ة 

رك
ش

ص.ب: ٣7٢7١، الدوحة، قطر
هاتف: ٤٤٦٠7٤8٤ 97٤+

kasim@rahaqatar.com :الربيد اإللكرتوين
www.cloudninemattresses.com :املوقع اإللكرتوين

www.rahaqatar.com
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لإلتصال واإلستفسار:

رمز النظام املنسق

مسؤول االتصال:
السيد: سايم مطر

املنصب:
املدير التنفيذي

ص.ب: ١٦99٥، الدوحة، قطر
هاتف: ٤٤٥١٠8٢٣ / ٤٤٤٢٤799 97٤+

 فاكس: ٤٤٤٣٣٣١٥ 97٤+
sami@falconserves.com :الربيد اإللكرتوين

www.falconserves.com :املوقع اإللكرتوين

تفاصيل المنتجات
MPA 10 املطاط املعاد إستخدامه • 

MPA 14 و MPA 12 و
• األلياف
• الصلب

• محسوق املطاط جحم 28 و 30 ميش

40030000

الجسل التجاري: ٣٣٢8٠/٦   رمق نظام ترقمي البيانات العاملي: ٥٥77١١٤٠٣

ت
ارا

ط
اإل

ير 
دو

ة ت
اد

إلع
ق 

شر
لم

د ا
لغ

ع ا
صن

م

تأسس مصنع الغد املرشق يف هناية عام ٢٠١١ وبدأ اإلنتاج 
الفعيل لملصنع يف ٢٠١٦/١١/٥.

مصنع الغد املرشق هو فرع من رشكة صقر التجارية اليت 
ان مت حتويل مؤسسة صقر إىل  بعد  تأسست سنة ١99٢ 

رشكة ذات مسؤولية حمدودة.

يسامه املصنع حبل مشلكه بيئية كبرية. حيث يسامه املصنع 
يسبب  اليت  اخلردة  اإلطارات  من  التخلص  يف  قطر  دولة 
معر  فرتة  عن  فضاًل  والقوارض  البعوض  تاكثر  ترامكها 

اإلطار اخلردة الطويلة واليت تصل إىل ٥٠٠ سنه ميالدية.

هذه  من  بالتخلص  فقط  يسامه  ال  املرشق  الغد  مصنع  إن 
النفايات اخلطرة بل يعمل عيل حتويلها إىل مطاط مستصلح 
ميكن إعادة إستخدامة مرة اخرى يف العديد من الصناعات 
األحذية،  املطاطية،  )األنابيب  املثال  سبيل  عىل  املطاطية 

اإلطارات، احلصيري املطايط، السيور.اخل(.

العاملية يف  األسواق  إىل  إنتاجه  بتصدير لك  املصنع  يقوم 
اوروبا وأسيا.

مصنع الغد المشرق
إلعادة تدوير اإلطارات
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رمز النظام املنسق

لإلتصال واإلستفسار:

تفاصيل المنتجات
• سدادة العجالت املطاطية، مصد 
الرسعة املطايط، مصد احلدبة 

املطايط، بساط ثابت.
• دوارة الدعامات، اكبل التحمك، املصد 

من النوع D ، اكبل للغابات، دوارة 
الطباعة، خالطة دفاعة األمسنت، خط 
حسب سلسلة الربط، لوحات متنقلة، 

محاية األراكن، تركيبات علوية، 
خراطمي، خراطمي أراكن، مصامات 
فراشة مقرنة، ترس مقرنة، مقرنات 

لملحرك، رافعة شوكية مطاطية، 
توصيالت جاك هامر، متحمك خط دوائر 

.O عىل شلك

40169990
40169300

الجسل التجاري: ٣٣8٥9   رمق نظام ترقمي البيانات العاملي: ٥٥8٠١٣8٦٢
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العام  يف   )QRI( املطاط  لصناعات  قطر  رشكة  تأسست 
٢٠٠٣، ويه رشكة متخصصة يف تصنيع منتجات املطاط. 

أبرز مصنيع  واحدة من  لتصبح  بقوة  انطالقهتا منت  ومنذ 
منتجات املطاط يف دولة قطر.

قطر لصناعات املطاط يه رشكة رائدة يف جماالت متعددة 
من استخدامات املطاط. ومتلك الرشكة منشأة عرصية مواكبة 
الصناعية،  املنطقة  املطاط يف  صناعة  التقنيات يف  ألحدث 
وتستخدم أحدث تكنولوجيا مدمعة باخلربة لتصنيع منتجات 
برؤية  تمتزي  اليت  إدارهتا  عالية حتت إرشاف  تمتزي جبودة 

فعالة وإجيابية.

شركة قطر لصناعات المطاط

مسؤول االتصال:
السيد: إس دي ناير

املنصب:
املدير العام

ص.ب: ٥٣٤٢، الدوحة، قطر
هاتف: ٤٤٦٠٠٣٠7 / ٤٤٥8٣٠٠١ 97٤+

 فاكس: ٤٤٦٠٠٣٠8 97٤+
info@qatarrubber.com :الربيد اإللكرتوين

qatarrubber@gmail.com
www.qatarrubber.com :املوقع اإللكرتوين
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لإلتصال واإلستفسار:

رمز النظام املنسق

مسؤول االتصال:
السيد: زياد الغزواين

املنصب:
املدير العام

ص.ب: ٥٠٢٤٠، الدوحة، قطر
هاتف جوال: ٥٥٠٦٤٣٠٢ 97٤+

هاتف: ٤٤9٠٢٣٤8 97٤+
فاكس: ٤٤9٠٢٣٣٢ 97٤+

zied.ghazouani@clariant.com :الربيد اإللكرتوين
www.clariant.com :املوقع اإللكرتوين

تفاصيل المنتجات
 تنتج كالرينت قطر ذ.م.م. سلسلة

 ActiSorb أكسيد الزنك وأكسيد 
 ActiSorb® G1 الزنك املقوى مثل

الذي يستخدم عىل نطاق واسع كعامل 
امتصاص إلزالة الكربيت من الغاز 

الطبييع أو الغازات األخرى.

38159000

الجسل التجاري: ٣١١١9   رمق نظام ترقمي البيانات العاملي: ٥٣٤78٣8٤٥
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لكرييانت،  مجموعة  من  رشكة  يه  ذ.م.م.  قطر  كالرينت 
وتشغل وحدة إنتاج يف مسيعيد، قطر واليت تنتج حمفزات 
لعمل الكمياويات ومعليات إنتاج الوقود. هذا املوقع هو اآلن 
لكرييانت،  ملجموعة  الطاقة  وأمعال  احملفزات  أمعال  وحدة 
لرشكة  احملفزات  أقسام  من   ٢٠١١ عام  يف  تكون  والذي 

زود شيمي.

يف  الطاقة  وأمعال  احملفزات  لوحدة  الرئييس  املركز  يقع 
مدينة ميوخن، أملانيا. لدى املركز ١٦ موقعًا إلنتاج احملفزات 

و ١١ مركزًا لألحباث والتطوير حول العامل.

تقدم حمفزات الوحدة قمية هامة لعمليات معالئنا، لضامن أن 
املواد اخلام احملدودة والطاقة مت استخدامهام بفعالية يف 

انتاج املواد الكمييائية الصناعية والبالستيك والوقود.

الغاز   - مثل  بديلة  خام  مواد  استخدام  من  منتجاتنا  مُتكن 
وطاقة،  كمييائية  تغذية  مكخزونات   - والفحم  الطبييع 
الصناعية  العمليات  من  االنبعاثات  لتنظيف  وتستخدم 

وحمراكت اإلحرتاق للحد من التأثري عىل البيئة. 

كالرينت قطر ذ.م.م.
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رمز النظام املنسق

لإلتصال واإلستفسار:

تفاصيل المنتجات
• مظالت مواقف السيارات

• اخليام والستائر
• املظالت اآللية

63062900
63062200

الجسل التجاري: ٢8٦٦٢   رمق نظام ترقمي البيانات العاملي: ٥٥77١١٣9٦

ت
ظال

لم
ة ل

ولي
لد

د ا
قاي

ال

القايد الدولية لملظالت متخصصة يف تصممي وبناء مظالت 
مواقف السيارات وهيالك املظالت.

شلك  عىل  املنحنية  األغطية  من  العديد  إنتاج  يف  وتشارك 
القباب لملمرات واملداخل وبرك السباحة. تقوم الرشكة بتوريد 

منتجات للعمالء بإضافة امس وشعار رشاكهتم علهيا.

املنسوجة  تقوم برتكيب نظم تظليل ترتاوح من املظالت  مكا 
من البويل إثيلني عايل الكثافة وأمقشة بويل لكوريد الفينيل 
واليت تطبق معدالت مرتفعة من امحلاية ضد أشعة المشس 

فوق البنفجسية.

مبشاريع  وتعهدت  قطر  يف  حديثة  منشأة  الرشكة  لدى 
للوزارات احلكومية من بني قامئة متنوعة من املهام اليت قامت 

هبا يف السنوات األخرية.

القايد الدولية للمظالت

مسؤول االتصال:
السيد: أسامة سلوم

املنصب:
املدير العام

ص.ب: ١٣79٣، الدوحة، قطر
هاتف: ٤٤٦٦٦٦٥٠ 97٤+
فاكس: ٤٤٦٦٢٢١١ 97٤+

info@qayedtents.com :الربيد اإللكرتوين
www.qayedtents.com :املوقع اإللكرتوين

ص.ب: ٥٠٢٤٠، الدوحة، قطر
هاتف جوال: ٥٥٠٦٤٣٠٢ 97٤+

هاتف: ٤٤9٠٢٣٤8 97٤+
فاكس: ٤٤9٠٢٣٣٢ 97٤+

zied.ghazouani@clariant.com :الربيد اإللكرتوين
www.clariant.com :املوقع اإللكرتوين
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لإلتصال واإلستفسار:

رمز النظام املنسق

مسؤول االتصال:
السيد: نوفل ساراز 

املنصب:
املدير

ص.ب: ٤٥٠١٤، الدوحة، قطر
هاتف جوال: ٣٣٢٤9١٠٢ 97٤+

هاتف: ٤٤٦9٠7١7 97٤+
فاكس: ٤٤٦9٠7٢7 97٤+

info@albarakaqa.com :الربيد اإللكرتوين
www.qtf.com.qa :املوقع اإللكرتوين

تفاصيل المنتجات
• خيام حصراوية

• خيام املعسكرات اجللدية
• خيام اإلسعاف
• خيام احلدائق

63062900

الجسل التجاري: ١٦9٤٣/٤   رمق نظام ترقمي البيانات العاملي: ٥٥77١١٣9٥
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املصنع القطري للخيام تأسس يف العام ٢٠٠٤، وهو ينتج يف 
دولة قطر خيامًا عرصية وتقليدية باإلضافة لإلكسسوارات.

وهيدف املصنع لدجم التكنولوجيا احلديثة يف تصنيع اخليام 
العربية لربط املايض باحلارض.

المصنع القطري للخيام
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رمز النظام املنسق

لإلتصال واإلستفسار:

تفاصيل المنتجات
املولدات وأنمظة توريد الطاقة املسمتّرة 

والبطاريات وأنمظة الطاقة املبارشة 
وأجهزة تثبيت الطاقة الفلطّية وحمّوالت 

التوزيع والطاقة املتجددة )الطاقة 
المشسية واهلوائّية(، باإلضافة إىل 

خدمات التأريض وامحلاية من الصواعق.

85021200
85021300

الجسل التجاري: ٥١٣٢9   رمق نظام ترقمي البيانات العاملي: ٥٥77١١8٥٦
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حققت الرشكة القطرية الكندية  للصناعات الكهربئية والطاقة 
منوًا كبريًا يف قطر وعدد من الدول )تركيا واململكة العرّبية 
والعراق(  وسوريا  ولبنان  والكونغو  والسودان  السعودية 

لتغطية اكّفة خدمات الطاقة الكهربائّية عىل مستوى العامل.

تقّدم الرشكة عددًا من املنتجات والعالمات التجارية املوثوقة، 
اكملولدات وأنمظة توريد الطاقة املسمتّرة والبطاريات وأنمظة 
التوزيع  وحمّوالت  الفولطية  تثبيت  وأجهزة  املبارشة  الطاقة 
والطاقة املتجددة )الطاقة المشسية واهلوائّية(، باإلضافة إىل 

خدمات التأريض وامحلاية من الصواعق.

الرائدة يف جمال  أّننا من الرشاكت  باختصار  القول  ميكن 
حلول الطاقة يف منطقة الرشق األوسط. فنحن ملزتمون بهنج 
الرصاحة والزناهة، وبناء عىل ذلك، نقّدم لمك منتجات عالية 

اجلودة بأفضل األسعار.

إضافة إىل ذلك، فنحن مجنع بني املعرفة الاكملة باملنتجات 
واخلربة اهلندسّية ليك نقّدم لمك حلواًل فاعلة.

الشركة القطرية الكندية
للصناعات الكهربائية والطاقة

مسؤول االتصال:
املهندس وائل جنديل

املنصب:
املدير العام

ص.ب: ١٦٢٠٥، الدوحة، قطر
هاتف: ٣٣٠٣9٠89 97٤+

info@qce�qatar.com :الربيد اإللكرتوين
www.qce�qatar.com :املوقع اإللكرتوين

www.apsgroup�power.com
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لإلتصال واإلستفسار:

رمز النظام املنسق

مسؤول االتصال:
السيد: مانيو 

املنصب:
مدير التسويق

ص.ب: ١8٦٠٤، الدوحة، قطر
هاتف: ٤٤9٠7٠87 97٤+
فاكس: ٤٤9٠٣٦٢٢ 97٤+

marketing@alhayaqatar.com :الربيد اإللكرتوين
www.alhayaqatar.com :املوقع اإللكرتوين

تفاصيل المنتجات
المشع شبه املكررة، زيت األفران، زيت 

بايز اخل .

27102900
27122000

الجسل التجاري: ٢٥٦٤٠/٢   رمق نظام ترقمي البيانات العاملي: ٥٥77١١٣9٥
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تأسس مصنع احلياة إلدارة النفايات واملشاريع املتخصصة 
يف إدارة وإعادة استخدام النفايات يف عام ٢٠١١ واملجهز 
بآالت عالية التقنية عىل مستوى عاملي متكهنا من إستخالص 

اهليدروكربونات من النفايات الصلبة أو السائلة الزيتية.

يقع مصنع احلياة يف مدينة مسيعيد الصناعية اجلديدة عىل 
أول مصنع يستخدم هذه  مساحة ٣٠,٠٠٠ مرت مربع، وهو 

التقنيات احلديثة يف قطر ومنطقة اخلليج العريب.

يف  املمتزي  لدوره  العاملية  اجلوائز  من  العديد  املرشوع  نال 
يف   ٢٠١٤ عام  جرين  جلوبال  جائزة  مهنا  النفايات  تدوير 
برلني وجائزة )افضل املشاريع لتوفري الطاقة املستدامة( من 

قبل GGA واإلمارات العربية املتحدة.

وقد مت متويل املرشوع من قبل بنك قطر اإلساليم من خالل 
بنك قطر للتمنية برناجم الضمني لينال املرشوع جائزة أفضل 
تصدير مجيع  ويمت  للتمنية.  قطر  بنك  من  مرشوع صنايع 

منتجات مصنع احلياة اىل خمتلف ارجاء العامل.

شركة الحياة إلدارة النفايات 
والمشاريع ذ.م.م
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رمز النظام املنسق

لإلتصال واإلستفسار:

تفاصيل المنتجات
• بويل إيثيلني تريفثاالت PET )رزم( 

تستخدم إلنتاج ألياف البوليسرت 
واملنتجات النسيجية

• أنابيب وخراطمي LDPE )بويل إيثيلني 
منخفض الكثافة( 

• حبيبات PE املعاد تدويرها
• حبيبات PP املعاد تدويرها

39011090
39011010
39021000
39159042

الجسل التجاري: ٥٤9٣8/١   رمق نظام ترقمي البيانات العاملي: ٥٥77١٢٠٣9
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لتوايله  التابعة  الرشاكت  إحدى  يه  التدوير  إلعادة  توايله 
قطر، مؤسسة قطرية تكرس نفهسا لتقدمي لك ما فيه اخلري 
ملجمتعنا. مصدر إهلامنا هو ركزية رؤية قطر الوطنية ٢٠٣٠ 
بصريهتا  بقوة  تتسم  اليت  الدولة  وسياسات  بالبيئة  املتعلقة 

وختطيطها بعيد املدى.

مت تأسيس توايله إلعادة التدوير يف ٢٠١٤، لتقدمي حزمة من 
أمه اخلدمات اليت حتتاجها املجمتعات يف قطر بشلك قوي- 
استخدامها  وإعادة  وتدويرها  النفايات  من  للتخلص  كطرق 

لضامن مستقبل نظيف وأخرض ألجيال قطر القادمة. 

نحمط أن يكون لنا دور كبري وهام يف الريادة القطرية يف 
املعمتد  والهنج  البيئية  السياسات  جمال  يف  وذلك  املنطقة 

ليكون البلد صديقًا للبيئة.

عن  الناجتة  البالستيكية  النفايات  تدوير  بإعادة  اآلن  نقوم 
الصناعات البالستيكية وكذلك املسهتلكني األفراد. 

نفاياتنا  مصادر  غالبية  ستكون  القادمة،  السنوات  وخالل 
- وذلك  الصناعات  األفراد أكرث من  صادرة من املسهتلكني 
من املواد املسهتلكة يف املنازل، املجمتعات، املدارس وغريها 

- كأول من يقوم بذلك يف قطر.

وقد مت تصممي مجمعنا الصنايع يف املنطقة الصناعية بعقلية 
أنواع  مض  هبدف  وذلك  املسمتر  التوسع  عىل  وترّكز  هتمت 
خمتلفة من نفايات املنازل ليمت تدويرها يف املستقبل القريب، 

مثل عبوات األملنيوم واملعدات الكهربائية.

توايله إلعادة التدوير

مسؤول االتصال:
السيد: إمساعيل حسني

املنصب:
مدير عام املصنع

ص.ب: ٢٠7٢١٠، الدوحة، قطر
هاتف: 7٠798٤77 97٤+ / ٤٤٢7٢٤87 97٤+

فاكس: ٤٤٢7٣٤٢٢ 97٤+
ismail@twyla.com.qa :الربيد اإللكرتوين

www.twyla.com.qa :املوقع اإللكرتوين
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لإلتصال واإلستفسار:

رمز النظام املنسق

مسؤول االتصال:
السيد: مانيو 

املنصب:
مدير التسويق

هاتف جوال: ٣٣٥١٢٢9٠ 97٤+

ص.ب: ١8٦٠٤، الدوحة، قطر
هاتف: ٤٤٤٣7٤9٦ 97٤+
فاكس: ٤٤٣١9٣١٢ 97٤+

info@alhayaqatar.com :الربيد اإللكرتوين
www.alhayaqatar.com :املوقع اإللكرتوين

المنتجات الرئيسية المصنعة
• زيت القاعدة

• زيت الوقود

• المشع شبه املكرر

الخدمات الرئيسية المقدمة
• ATOMIX flocculent distribution

• Bioculam & sanitreat odor 
control biological agents supply

• Electronic waste disposal 

• Tank cleaning & Hydro jetting 
services

27101919
27122000

الجسل التجاري: ٢٥٦٤٠/٣   رمق نظام ترقمي البيانات العاملي: ٥٥77١١٣9٥
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إننا برشكة احلياة نلزتم وبرصامة بأن جنعل كوكبنا حصي 
وأكرث أمنًا اليوم ويف املستقبل، وقد رشعنا بتلك املهمة بدايًة 
السامة،  النفايات  من  البيئة  وذلك محلاية  ٢٠٠٣م،  عام  من 
وذلك جبعل املولدات تتخلص من تلك النفايات بطريقة مسؤلة، 
وذلك بالطبع مع اإلمتثال للملعايري الوطنية والدولية يف هذا 
الشأن. مكا أننا لدينا مصنع يعمل وفقًا ألعىل املعايريالدولية 
مساحة  عىل  الصناعية  مسيعيد  مبدينة  النفايات  ملعاجلة 

٣٠٠٠٠ مرت مربع تقريبًا.

الزيتية،  النفايات  من  بالتخلص  وذلك  الصناعات  إننا خندم 
والنفايات اهليدروكربونية يف مصنعنا، مكا أننا نقوم بإعادة 
تدوير املواد اهليدروكربونية إلعادة إستخدامها كوقود، إضافًة 

إىل أننا نصدر زيوت الوقود إىل أماكن شىت يف العامل.

ما  أحدث  وهو  القاعدة،  زيت  وهو  آخر  منتج  يوجد  أنه  مكا 
منتج  املكرر  شبه  المشع  أن  التكنولوجيا، مكا  إليه  توصلت 
آخر أيضًا حيث يمت إستخالصه من المشع امللوث الناجت من 
النفايات الصناعية، إضافة إىل أننا نقدم منتجات عاملية يمت 

توزيعها بشلك حرصي يف دولة قطر.

املعاجلة كمييائيًا  املواد  ATOMIX واحدة من  مكا أن منتج 
يف  توزيعها  يمت  حيث  املياة،  نفايات  معاجلة  عن  والناجتة 

منطقة دول جملس التعاون، وكذلك اهلند.

Bioculam supply و  العضوية و  النفايات  إن آالت حتويل 
turnkey set up واألمسدة يه خدمات أخرى نقوم بتوفريها 

بدولة قطر واألسواق األخرى بدول جملس التعاون.

إن خدمات إعادة تعبئة النفايات اخلطرة وخدمات التصدير 
خدمات  يه  الشأن  هذا  يف  العاملية  لملعايري  اإلمتثال  مع 

أخرى نقدمها يف مولدات النفايات القطرية.

شركة الحياة
للبيئة والهندسة ذ.م.م
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لإلتصال واإلستفسار:

تفاصيل المنتجات
• حصون أملنيوم

• روالت قصدير

• روالت نايلون

• أغطية ورقية

76151020
76151090
76129020
39219099

الجسل التجاري: ٣79٣٤   رمق نظام ترقمي البيانات العاملي: ٥٥777١9٢7
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تأسس مصنع دلة للصناعات التحويلية عام ٢٠٠8 يف دولة 
خمتلفة،  مبقاسات  األملنيوم  حصون  وإنتاج  لصناعة  قطر 
ورق القصدير، نايلون شفاف )لكينغ فيمل(، األغطية الورقية، 
املنتجات  هذه  من  كاًل  الورقية  والاكسات  الورقية  الصحون 

بقياسات وأجحام خمتلفة حسب إختيار العمالء.

وتعترب دلة للصناعات التحويلية من املصانع الرائدة يف دولة 
ناحية  من  منتجاتنا  يف  جودة  من  به  نمتزي  ملا  وذلك  قطر 
ومن  العاملية  الصحة  لرشوط  واملطابقة  العالية  املواصفات 
ناحية اخرى إهمتامنا بعمالئنا وتوفري خدمة ممزية ما بعد 
البيع، حيث أننا إستحوذنا عىل حصة ممتازة يف األسواق 
اآلن  وحنن  األوسط،  والرشق  اخلليج  دول  وبعض  القطرية 

بصدد التطوير لتصل منتجاتنا لدول أوروبا وأفريقيا.

ومتطورة  حديثة  بأجهزة  املصنع  بتجهزي  مقنا  أننا  حيث 
معدات  من  العاملية  التكنولوجيا  إليه  توصلت  ما  بأحدث 
الفنيني  أفضل  وإختيار  اجلودة  عالية  خام  ومواد  وتقنيات 
وقد  والطويلة يف جمال صناعاتنا.  اإلحرتافية  ذوي اخلربة 
إنتاجنا  وجلودة  العاملية خلدماتنا  اجلودة  معايري  إعمتاد  مت 
 ISO 9001: 2008 / ISO( وذلك حبصولنا عىل هشادة اآليزو

.)14001 / OHSAS 18001

وتعود ثقة معالئنا الكرام مبنتجاتنا وبالتعامل املسمتر معنا 
لرسعة تلبية الطلبات ورسعة التوصيل وخلدماتنا املمزية قبل 
وبعد البيع وإللزتامنا دومُا مبعايري اجلودة والصحة العاملية 

من نظافة وجودة املنتج الهنايئ.

دلة للصناعات 
التحويلية

مسؤول االتصال:
السيد: ماهر الصفدي

املنصب:
مدير املبيعات

هاتف جوال: ٥٥٥٥١٦8١ 97٤+

ص.ب: ٤٠997، الدوحة، قطر
هاتف: ٤٤٥٠٣٠٥٥ 97٤+
فاكس: ٤٤٦٠٤٦٣٢ 97٤+

info@dciqatar.com :الربيد اإللكرتوين
www.dciqatar.com :املوقع اإللكرتوين
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لإلتصال واإلستفسار:

رمز النظام املنسق

مسؤول االتصال:
السيد: عالء العبادي 

املنصب:
مدير املبيعات

ص.ب: ١9٥٢٤، الدوحة، قطر
هاتف جوال: ٥٥٣٦٣٤٠٥ 97٤+

فاكس: ٤٤98٠87٠ 97٤+
alaamuhanna@gmail.com :الربيد اإللكرتوين
www.almeznuniforms.com :املوقع اإللكرتوين

تفاصيل المنتجات
• مالبس حراس األمن

• املالبس العسكرية
• مالبس طالب املدارس

• مالبس العمل والكفرول

• مالبس الفنادق ورشاكت الضيافة

• مالبس األطباء وموظيف املستشفيات

• مالبس مقاومة للحريق

• جاكيتات مقاومة لملاء

6103
6104

الجسل التجاري: ٣٦8٤٦/٢   رمق نظام ترقمي البيانات العاملي: ٥٥777٢٠8١
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تأسست مزنة لألزياء يف ٢٠٠7 م ومنذ البداية حرصت 
احلرفية  من  عالية  بدرجة  متخصصة  مالبس  طرح  عىل 

والتخصص بواسطة خياطني من اهلند والنيبال. 

وخالل السنوات املاضية أثبتت الرشكة ماكنهتا بقوة يف 
السنوية  العقود  املتخصصة وحصلت عىل  املالبس  سوق 
واملؤسسات  الكبرية  اخلاص  القطاع  رشاكت  قبل  من 

احلكومية.

لذا اكن من الطبييع اإلجتاه حنو السوق اإلقلميية لتصدير 
املنتج اجليد وبسعر مدروس.

وتقوم الرشكة بتصنيع اجلاكيتات املضادة للبلل واملبطنة 
مبادة )فليس( والبناطيل نوع )اكرجو( والقمصان القطنية 
عاملية  مواصفات  ذات  منتجات  ويه  األلوان،  بشىت 

وصاحلة للتصدير.

اضافة إىل سيع الرشكة لعقد الرشااكت والتحصل عىل 
العقود لصناعة املالبس وتصديرها إىل اكفة أحناء العامل.

وتعيط الرشكة جلودة املنتج أولوية خاصة ، مكا حترص 
عىل بناء مسعة جتارية ممتازة ومسمترة.

مزنة لألزياء
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رمز النظام املنسق

لإلتصال واإلستفسار:

تفاصيل المنتجات
• مالبس اطفال
• فساتني هسرة

• تنانري
• بدالت

• عبايات
• اجلالبيات )الدراعات(

• مالبس سفر
• مالبس اليوم الوطين
• اليونيفورمات اخلدمية

• االعالم
• مجله ومفرق

6103  
6104

الجسل التجاري: ١٠٢٢٥٣   رمق نظام ترقمي البيانات العاملي: ٥٥777٢٠٦٦
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متخصصون يف توريد أنواع من األمقشة وتفصيل املالبس 
الرتاثية القطرية األصلية من )خياطة، دق زري، تطريز، شك(.

تفصيل مجيع أنواع اليونيفورمات اخلدمية للدوائر احلكومية 
واملدارس واملستشفيات والفنادق واللكيات العسكرية واخلدمة 
الوطنية بالطوات التخرج والزي املوحد للبنوك )عباية / بدلة( 

ومعال النظافة.

مشغل المشموم للخياطة

مسؤول االتصال:
السيدة: ناديه أمحد املنايع

املنصب:
املالك

ص.ب: ١٢8٤7، الدوحة، قطر
هاتف: ٥٥٤٣٦٥٥٢ 97٤+

almashmom2@icloued.com :الربيد اإللكرتوين
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لإلتصال واإلستفسار:

رمز النظام املنسق

تفاصيل المنتجات
Phi مجموعة عطور •

صناعة  يف  املتخصصة  القطرية  التجارية  العالمة  سايشريا 
وتسويق مجموعة من العطور الرائعة واملثرية. سايشريا للعطور 
"الفريدة من نوعها" ابتكرهتا شيخة املسند وتعرب يف تصامميها 
والتوازن  احلديثة،  العربية  العطارة  واالحرتاف يف  التنامغ  عن 
ودرسهتا  العطرية  للزيوت  كهاوية  بدأت  حيث  الرويح  والتنامغ 
عندما  مجااًل  االقدار  وتزداد  ابداعيًا  بعدًا  لتضيف  احرتافا 

اجمتعت اهلواية والشغف مع احلب يف حزمة واحده.
من  الفاخرة  الزيوت  من  مزجي  عن  عبارة  سايشريا يه  عطور 
ومبتكرة، مكا  جديدة  رواحئ  مع مجموعة  العامل،  أحناء  خمتلف 

وتقدم مضن مجموعات خاصة تمشل التعبئة والتغليف.
من  بداًء  املبتكرة،  العطور  لفن  رائع  مثال  Phi يه   ومجموعة 
التجارية اخلالب  العالمة  برباعة وشعار  املنحوتة  العطر  زجاجة 

ووصواًل اىل اكفة التفاصيل الدقيقة حىت تعبئهتا. 
جتربة  ولكهنا  فواحة،  عطور  مجموعة  جمرد  ليست  سايشريا 

استثنائية من األناقة والفخامة اخلالصة.

اس ايشيرا لتجارة العطور
33071090

الجسل التجاري: ٦9٢٦8/١   رمق نظام ترقمي البيانات العاملي: ٥٥777٣٦١٦

ور
ط

لع
ة ا

جار
 لت

يرا
ش

س اي
ا

مسؤول االتصال:
السيدة: شيخة املسند

املنصب:
الرئيس التنفيذي / املؤسس

ص.ب: 9١7٥، الدوحة، قطر
هاتف: ٤٠١9٣٠٦١ 97٤+

shaikha@s�ishira.com :الربيد اإللكرتوين
pa@s�ishira.com

www.s�ishira.com :املوقع اإللكرتوين
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رمز النظام املنسق

لإلتصال واإلستفسار:

84811000
84813000
84814000
84818010

نالجسل التجاري: ١8٣٦٥   رمق نظام ترقمي البيانات العاملي: ٥٥9٢١٤١٣9
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مسؤول االتصال:
السيد: وسام سويمل

املنصب:
رئيس جملس اإلدارة

ص.ب: ٤9٢٦، الدوحة، قطر
هاتف: ٤٤٠٥٠١١١ 97٤+
فاكس: ٤٤78٤88١ 97٤+

delta@deltacrp.com :الربيد اإللكرتوين
wael@deltacrp.com

www.deltacrp.com :املوقع اإللكرتوين

تفاصيل المنتجات
• رؤوس اآلبار

• أجشار X-ماس
• مصامات البوابة

• مصامات األمان السطحية

يقع  عالًيا  تأهياًل  مؤهلة  كوربوريشن رشكة مطوحة  دلتا  رشكة 
تصممي  الرشكة  تتوىل  األمريكية.  املتحدة  الواليات  يف  مقرها 
التشغيل  وأنمظة  والصاممات  اآلبار  فوهة  معدات  وتصنيع 

ومنتجات التحمك يف التدفق.
ذات جسل  العامل  وفعالة عىل مستوى  نشطة  تعد رشكة  حيث 
حافل بالنجاحات يف جودة اإلنتاج ودمع خدمة معمتد ملشغيل 

النفط احملليني واإلقلمييني والدوليني.
وتعد واحدة من املزيات األساسية لرشكة دلتا كوربوريشن يه 
األمرييك  املعهد  قبل  من  معمتدة  مفنشأتنا  باجلودة.  الزتامها 
للبرتول لتطبيق واجهة برجمة تطبيقات أحادية مجليع املنتجات، 
مع االلزتام باملعايري املادية مثل معايري معهد البرتول األمرييك 
املواد  الختبار  األمريكية  وامجلعية  الدويل   NACE ومعهد 

وامجلعية األمريكية لملهندسني املياكنيكيني.
التصاممي  تقدم  اليت  والرائدة  الوحيدة  العاملية  الرشكة  حنن 
املبتكرة، والتصنيع احلديث وحلقات معل وخدمات دمع ميدانية 
ومنتجات  التشغيل  وأنمظة  والصاممات  اآلبار  فوهة  ملعدات 

التحمك يف التدفق.
الرؤية والرسالة

الرؤية:
أن تكون الرشكة رشكة رائدة عاملًيا يف جمال تصنيع وصيانة 
معدات فوهة اآلبار والصاممات. وأن تكون معرتف هبا لكفاءهتا 
يف وضع التصاممي األكرث دقة وخربة يف توفري منتجات نقية 

وخدمة مجيع مراحل الصيانة وااللزتام باجلودة الشاملة.

الرسالة:
تطوير عالقات مصاحل متبادلة مع رشاكئنا، هتدف حنو احلفاظ 
واحللول  التصاممي  بتقدمي  ملزتمون  املستدام. حنن  المنو  عىل 
اهلندسية املبتكرة والفعالة من حيث التلكفة. وتقدمي القمية من 

خالل حل املشكالت اإلبدايع واالبتاكر املسمتر.

القدرات واخلدمات 
اختبارات التأهيل

PR2 •
• Ram هيدرولييك

• مرفق التربيد
• مرفق التدفئة

• نظام احلصول عىل البيانات

دلتا كوربوريشن
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لإلتصال واإلستفسار:

رمز النظام املنسق

مسؤول االتصال:
السيد: زياد عيىس 

املنصب:
املدير العام

ص.ب: 88٣9، مدينة مسيعيد الصناعية، قطر
هاتف جوال: ٣٣٣887١٥ 97٤+

هاتف: ٤٤٣٥١8٣٥ 97٤+
فاكس: ٤٤٣٥١٦98 97٤+

info@rassas�recycling.com :الربيد اإللكرتوين
www.rassas�recycling.com :املوقع اإللكرتوين

تفاصيل المنتجات
• بودرة أوكسيد الرصاص

• قطع الرصاص املعدين اخلاص عايل 
األنمتوان

• بالستيك بويل بروبيلني قطع، ملون، 
نظيف

الجسل التجاري: ٥٢7٦٣   رمق نظام ترقمي البيانات العاملي: ٥٥777٣٦٢٢
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"مصنع رصاص لتدوير البطاريات" هو أول منشأة لتدوير 
اخلاص يف  للقطاع  بالاكمل  السيارات مملوكة  بطاريات 
مستوى  عىل  التقنيات  أحدث  يستخدم  حيث  قطر،  دولة 
رصاص  اىل  املستعملة  البطاريات  اعادة  يف  املنطقة 
قطر  األول يف  املصنع  وهو  لالستخدام.  قابل  وبالستيك 
واحلاصل عىل ترصحي بييئ و صنايع ملعاجلة بطاريات 

امحلض السائل وفقا ملواصفات األمم املتحدة .

مكا يقوم املصنع باستعادة البالستيك وامحلض وحيوهلام 
اىل مواد مدّورة متعددة االستخدام، حمققا بذلك تقريبا 

عدم وجود خملفات من معلية تدوير البطاريات.

مصنع رصاص 
لتدوير البطاريات

28249000
78019100
39021000
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رمز النظام املنسق

لإلتصال واإلستفسار:

تفاصيل المنتجات
• زوارق املراقبة حلرس السواحل

• زوارق الصيادين والغطاسني
 • قوارب بأطوال ترتاوح من ٢8 حىت

٥٠ قدم

89020000
89039200

الجسل التجاري: ٢888٤   رمق نظام ترقمي البيانات العاملي: ٥٥77١١٤٠7
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تأسست رشكة زوارق حالول يف العام ٢٠٠٠، ويه رشكة 
ذات ملكية مستقلة تقوم بتصنيع مجموعة واسعة من الزوارق.

تبلغ  القدمية  الصناعية  املنطقة  يف  منشأة  الرشكة  متلك 
طاقهتا اإلنتاجية حاليًا ٢٠-٢٥ زورق يف السنة.

وتتطلع رشكة زوارق حالول اليت بدأت يف ٢٠٠٣ التصدير 
لدول جملس التعاون اخلليجي لتوسيع مقدراهتا التصديرية 

ألسواق أخرى.

مسؤول االتصال:
السيد: صالح اخلزريج

املنصب:
املدير

ص.ب: ٦9٤٤، الدوحة، قطر
هاتف: ٤٤٣٦٠989 97٤+
فاكس: ٤٤٣٦٠8٤٦ 97٤+

info@halulboat.com :الربيد اإللكرتوين

زوارق حالول











شارع محد الكبري
ص.ب ٢٢789  الدوحة، قطر

+97٠٠٠٠ ٤٤٣٠ ٤
+97٦٦١٣ ٤٤٣١ ٤
+97٦٠١٣ ٥٠٦٠ ٤


