
نصنع فرص
للصناعات

دليل الشركات القطرية المصدرة ٢٠١٨





المحتويــــــــــات

الصفحةامس الرشكةالفئة

منتجات
األلومنيوم

18مصنع عبد النور لحسب األلومنيوم
19فولدا قطر ذ.م.م.

20رشكة قطر الوطنية أللواح األلومنيوم
21رشكة االختصايص ألمعال احلديد واأللومنيوم

22رشكة تكنولوجيا قطر لأللومنيوم والصلب
23الرشكة القطرية لحسب االملنيوم

24جرييس للّزجاج
25مصانع قطر للزجاج

26مصنع الشاهني لألملنيوم و يو. يب. ڤي. يس والزجاج
27رشكة شعاع اخلليج لألملنيوم
28مصنع العامر لرقائق األملنيوم

منتجات
البناء

32مصنع الدوحة لألصباغ والكمياويات
33رشكة مصانع األصباغ الوطنية

34رشكة قطر لتغليف املعادن
35شاطئ البحر للحديد

36مصنع قطر للجيبسم بورد
37سيكو الرشق األوسط

38الرشكة املتحدة العاملية للتجارة واملقاوالت ذ.م.م.
39دون ملنتجات البناء

40رشكة قطر يو يب يف يس للنوافذ واألبواب
41االختصايص القطري ألنمظة النوافذ واألبواب

42مصنع سالمة لعالمات الطرق
43إنرتناشونال ولدجن رودز فاكتوري

44تكنو دورز لملقاوالت والتجارة
45قطر ألجحار التبليط

46معامري قطر
47رشكة اخلليج يج آر يس للتجارة

48اإلختيار األملاين لليو يب يف يس واألملنيوم والزجاج والبودر كوتينغ
49الدوحة إكسرتاكو

50مصنع قطر للصناعات احلديدية
51رشكة البداية للصناعات احلديدية

52مصنع قطر ملعاجلة الرمال
53الرشكة العربية لملواد اخلصوصية )أمسا(

54نوروود قطر ذ.م.م.



Table of Contents

الصفحةامس الرشكةالفئة

املنتجات
الكهربائية

58رشكة بن غالب للهندسة
59البيان لاللكرتونيات وتكنولوجيا ال اي دي

60رشكة الفراج للتجارة والصناعة
61أدفانس الين لصناعة حوامل الاكبالت وملحقاهتا ذ.م.م

62البدع سويتش جري
63اهلدييف لصناعة مكونات الكوابل

64بانيل تك
65رشكة منتجات قطر للسلك ذ.م.م

66رشكة قطر الدولية للاكبالت
67سويتش جري انرتناشونال ذ.م.م
68كيوتك للوحات مفاتيح الكهرباء

69رشكة اخلليج لملفاتيح الكهربائية
70الصناعات العامة للوحات املفاتيح واإلنارة

71المشس لتقنيات اإلضاءة املتقدمة
72هندسة الرباكت

73برتوتك
74الرشكة القطرية الكندية للصناعات الكهربائية والطاقة

75الدوحة للاكبالت
)Q-BARS(  76باور باسبار للصناعات الكهربائية

77الرشكة القطرية األملانية لتصنيع اللوحات الكهربائية

املنتجات
 املعدنية 
املصنّعة

80قطر التقنية لتشكيل املعادن
81مصانع الدمع لتشكيل املعادن

82رشكة لكيك قطر للتجارة
83رشكة الصناعات الشبكية املعدنية احملدودة

84رشكة بايونري ميتال ذ.م.م
85مصانع الدمع لتشكيل املعادن

86املصنع القطري األملاين للجاسكيت
87املصنع القطري هليالك املركبات

88سيجام لألمعال املعدنية
89قطر للنيون

90اإلستانلس ستيل العاملية )زاش( ذ.م.م.
91اجلابر ألمعال احلديد

92إعالن لصناعة اللوحات

المحتويــــــــــات المحتويــــــــــات

الصفحةامس الرشكةالفئة

املنتجات
الغذائية

96أجريكو للتطوير الزرايع
97مجمع السليطني الزرايع والصنايع )سايك(

98رشكة توزيع املعلبات احملفوظة ذ.م.م 
99مصنع الرحيق
100متور القصمي

101مزرعة عذبة للدواجن وطائر المسان
102كولوسيوم الدوحة احملدودة

GRANNY 103جّدة و
104اكيف للشوكوالته

105اخلليج لملنتجات الغذائية
106مصنع اخلليج لملياه

107القطرية التونسية للصناعات الغذائية
108اوشن فيش

109الرشكة الوطنية للتصنيع الغذايئ )نافكو(
110الرشكة الوطنية لألغذية

111مصنع مونه لملواد الغذائية
112مصنع لوسيل لملياه املعدنية - ألاكاليف

113رشكة مطاحن الدقيق القطرية
114رشكة داندي احملدودة

115رشكة الريان لتعبئة املياه املعدنية
116رشكة مصانع قطر لألغذية

117الرشكة القطرية إلنتاج اللحوم
118ألبينا سناكس
119راو يم ذ.م.م
120خمزب الرىح

121القمة الزراعية
122مصنع اخلليج الغريب للثلج واملياه )مياه أسيل(

123مصنع املتحدة لملواد الغذائية
124شوكوالتة غرافيكس

125أوريكس مرشوم
126رشكة ودام الغذائية

127املزرعة العاملية لألمعال الزراعية
128مصنع املنال لألغذية

129مزرعة عدن



Table of Contentsالمحتويــــــــــات المحتويــــــــــات

الصفحةامس الرشكةالفئة

الغازات الصناعية
132جالف كرايو

133مصانع الغازات الصناعية الوطنية

املنتجات
الصناعية

136مصنع هيلينك للرباميل املعدنية
137ايتاج الدولية ذ.م.م.

138مصنع كيل ويون للحلول احلرارية قطر ذ.م.م
139رشكة خالد للصناعة

140نعمه لملشاريع والصناعات
)AIMS( 141املانع للخدمات الصناعية

142هسيل لملعادن
143كالرينت قطر ذ.م.م.

144رشكة اخلليج لألنمظة اآللية

املنتجات
الطبية

148الرشكة القطرية األملانية لملستلزمات الطبية
149هاجيني برودكتس فاكتوري

150مصنع قطر احلياه
151قطر فارما

املنتجات
الورقية

154مصنع الدوحة احلديث للعبوات الكرتونية
155رشكة النور للصناعات التحويلية )الورق(

156مصنع السويدي للورق
157النخبة إلعادة تدوير الورق

158الرشكة الوطنية للصناعات الورقية “نابيكو“
159قطر للصناعات الورقية

160املتاكملة لملنتجات الورقية
161مصنع اخلليج للصناديق الورقية

162مصنع قوس قزح

منتجات
املواسري 
واألنابيب

166الدوحة رجيونال للحلول البالستيكية
167الدوحة للبالستيك

168مصنع الدوحة للخرسانة اجلاهزة
169رشكة األنابيب والصبات املتقدمة ذ.م.م

170مصنع الساده لألنابيب البالستيكية
171رشكة أميانتيت قطر لألنابيب

172مصنع اخليارين للصناعات البالستيكية
173هيبورث يب إم إي )قطر( ذ.م.م

174املستقبل لصناعة األنابيب
175ساربالست قطر ذ.م.م.

176مجموعة قطر للصناعات واإلضافات البالستيكية

الصفحةامس الرشكةالفئة

منتجات
املواسري 
واألنابيب

)QGPC( 177الرشكة القطرية األملانية لألنابيب
178يوين بالست

179مصنع الوعب للبالستيك
180رشكة قطر لألنابيب والوصالت ذ.م.م.

املنتجات
البالستيكية

184نال للصناعات البالستيكية
185مصنع الريان اجلديد خلزانات املياه

186املفتاح للبولمير
187املفتاح لأللياف الزجاجية

188مصنع اكم تاك العاملية للبالستك
189منتجات هبزاد للبالستيك ذ.م.م

190اجلتال الصناعية
191مصنع العمودي للبالستيك
192مصنع العامصة للبالستيك

193اخلليج للبالستيك
194البيادر باك قطر

195رشكة اخلليج للبالستيك
196اخلليج لأللياف الزجاجية ذ.م.م.

197رشكة فال روتو مولد ذ.م.م.
198برتوفوم لملنتجات البالستيكية

199برتو بالستيك
200مصنع الرشق للحاويات البالستيكية

201اكسسوارات البناء
202مصنع سوبر اكبن قطر

203تيتان للفايرب جالس
204مصنع قطر املتاكمل لألكياس البالستيكية

205رشكة قطر لملنتجات البالستيكية
206مصنع قطر لإلستريبور

207رشكة قطر بولمير الصناعية
208رشكة قطر روتو مولد

)QPLAST( 209مصنع قطر الوطين للبالستيك
210الرشكة العامة لصناعة التغليف
211بن أمان للصناعات البالستيكية

212مصنع بو مطر األملاين لملنتجات البالستيكية
213مصنع احلياة للبالستيك

214اإلبداع للصناعات البالستيكية
215مصنع الريان للبالستيك



Table of Contentsالمحتويــــــــــات المحتويــــــــــات

الصفحةامس الرشكةالفئة

216مصنع يونايتد لصناعات الربيفورم ومواد التغليف

املنتجات
البالستيكية

217مصنع الدوحة إلنتاج الطبقات العازلة
218الوكرة لصناعة منتجات االلياف الزجاجية

219الواسط للبيوت اجلاهزة
220مصنع النقيب للبالستيك

221مصنع السادة للقطاعات البالستيكية
222مصنع الرباء للبالستيك

223مصنع الدوحة لتصنيع البولميرات
224مصنع فلورا الدويل للبالستيك
225مصنع قطر العاملى للبالستيك

منتجات الصابون 
واملنظفات

228الرشكة الوطنية لملنظفات
229الرشكة القطرية لملنظفات

املنتجات
اخلشبية

232رشكة أرتيسانت للنجارة
233مصنع احلبايب لملفروشات اخلشبية واألملنيوم

234اخلليج للخزائن االمريكية
235رشكة املسند للنجارة

236منجرة املفتاح
237مصنع الدوحة لملفروشات

238أرتياكن جالريي
239أليدا للديكورات الداخلية

240بريفكشن للصناعة
241البتيل لألمعال اخلشبية ذ.م.م

242قطر لملنتجات اخلشبّية
243ود آند ميتال

املراتب

246دار النسيج
247بويل برودكتس

248املصنع الوطين لملراتب
249رشكة قطر لصناعة االسفنج واملفروشات

إعادة التدوير

252توايله
253مصنع الغد املرشق إلعادة تدوير اإلطارات

254رشكة احلياة إلدارة النفايات واملشاريع
255مصنع رصاص لتدوير البطاريات

256مصنع التدوير احلديث

الصفحةامس الرشكةالفئة

منتجات
متنوعة

260اس ايشريا لتجارة العطور
261مشغل املمشوم للخياطة

262مزنة لألزياء
263اخلليج ألنمظة احلوائط

264حالول للقوارب
265دلتا كوربوريشن

266رشكة غالف كرافتس
267رشكة قطر لصناعات املطاط

268القايد الدولية لملظالت
269املصنع القطري للخيام

270رشكة الربكة القطرية للتجارة واملقاوالت
271دلة للصناعات التحويلية

272بس فن

جموهرات

276سارة آندكو
277جموهرات ِوْتر

278جموهرات غادة البوعينني
279هريات

280تريفوجليو
281الغال لملجوهرات

282جموهرات غند

معلومات
واستشارات

286أصول ميديا
287آي هورايزنز

288مكتب حللول تكنولوجيا املعلومات
289فاين بوسترش

290ميفن تكنولويج
291كيو موبايل

292سوشال ميديا سولوشنس
293مركز قطر لإلبتاكرات التكنولوجية

294وفرة حللول المكبيوتر
295فكتوريز

296استدالل لالستشارات االعالمية والبحوث
297إي امداد سبالي شني سليوشن

EQATAR298
299سبل

300رشكة حوسبة الرشاكت املتطورة
301أستاد

302مجموعة شورى لالمعال
A101303

)ICT( 304تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ذ.م.م



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 
جزًءا  تكون  ألن  العاملية  الرشاكت  وتسىع  العامل،  يف 
من مستقبل قطر الواعد الذي يتضمن كأس العامل قطر 
عوائد  وحتقيق  املتنايم  باالزدهار  البالد  وتنعم   ،2022

ممتازة 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 عامليًا. 

تنّوع اإلقتصاد القطري



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  تعزيز وتهسيل  الوطنية 2030 معاًل عىل 
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 

وإحدى  الصادرات  لتمنية  قطر  واكلة  يه  “تصدير” 
إدارات بنك قطر للتمنية، تأسست يف عام 2011 وتعمل 
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 

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  والناشئة  القامئة  للرشاكت 
لتكوين  نطاقها،  وتوسيع  وتمنيهتا  أنشطهتا  إطالق 

إقتصاد قطري متنّوع ومستدام. 

للتواصل معنا:
 هاتف: 0000 4430 974+
فاكس: 0433 4435 974+

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

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: 0296 4430 974+
فاكس: 0053 4430 974+

tasdeer@qdb.qa :الربيد اإللكرتوين
www.qdb.qa
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مقاوالت  رشكة  ويه   ،2008 عام  يف  قطر  فولدا  أنشأت 
ألومنيوم تنفذ أنواع خمتلفة من املشاريع مع أنمظة األملنيوم 
Installux, Technal, RC SAPA ذات الهشرة العاملية مثل نظم

فولدافا قطر يه أيضًا:
PANORAMAH املمثل احلرصي لنظام •

الرشفات،  من  واسعة  مجموعة  ويقدم   ،RENSON وكيل   •
ةونظام تكسية اجلدران. كسوة واقية من المشس، الكَوّ
• وكيل Q-RAILING، تقدم أنمظة حديدة عالية اجلودة.

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

باملحسوق عىل حّد سواء.

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

من رّواد قطاع حسب األملنيوم.

مصنع عبد النور
فولدا قطر ذ.م.م.لسحب األلومنيوم

الجسل التجاري: 36764  رمق نظام ترقمي البيانات العاملي: 558015982الجسل التجاري: 9-27458  رمق نظام ترقمي البيانات العاملي: 557711864

مسؤول االتصال:
السيد: جامس عبد النور 

سيف الدين
املنصب:

املدير العام

ص.ب: 3551، الدوحة، قطر
هاتف: 44410141 974+ فاكس: 44417216 974+

info@alunoorqa.com :الربيد اإللكرتوين
alunoor@alunoorqa.com 

noorco.steel@yahoo.com
www.alunoorqa :املوقع اإللكرتوين

مسؤول االتصال:
السيد: غسان كرم

املنصب:
املدير العام

ص.ب: 31028، الدوحة، قطر
هاتف: 44602110 974+
فاكس: 44697379 974+

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

تفاصيل المنتجات
• ستائر اجلدران، جانبني و 4 جوانب 

الزتجيج اهليلكي، واجهات شفافة 
التجارية.

• 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
• توريد وتركيب منتجات Renson مثل 
الرشفات، كسوة واقية من المشس، 

ة ونظام تكسية اجلدران. الكَوّ

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.
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لإلتصال واإلستفسار: لإلتصال واإلستفسار:
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تأسست رشكة االختصايص ألمعال احلديد واأللومنيوم 
تصنيع  يف  متخصصة  رشكة  ويه   ،1983 عام  يف 

األلومنيوم ومعاجلة الزجاج.

متتلك الرشكة 5 منشآت حديثة يف املنطقة الصناعية وتبلغ 
مساحهتا اللكية 17٫000 مرت مربع، ومزودة بآالت تعمل 

حباسوب التحمك التعددي وتنتج منتجات عالية اجلودة.

 2008  :9001 األيزو  عىل  حاصلة  ساسكو  رشكة 
واألوروبية  األمريكية  املعايري  مع   14001:2004 واأليزو 
تقدير  هشادات  عىل  الرشكة  وحصلت  املنتجات.  جلودة 
العديد  مع  الفين  املستوى  عىل  وتتعاون  »أشغال«،  من 
)فرنسا(  وإنستالوكس  تيكنياكل  الدولية:  امجلعيات  من 

وغومتان )أملانيا( وألوبوند )الواليات املتحدة األمريكية(.

أنشئت الرشكة الوطنية القطرية أللواح األلومنيوم يف عام 
ومتخصصة  الوطنية،  املجموعة  يف  عضو  ويه   ،2008
يف تصنيع ألواح األلومنيوم ذات اخلصائص املتعددة مثل 
املرونة  خاصية  عىل  اإلبقاء  مع  التحمل  وقدرة  الصالبة 
واحلريق  للصدأ  مقاومهتا  إىل  باإلضافة  الوزن  وخفة 
وغريها من اخلصائص لإلستخدامات املتعددة. وتمت مجيع 

معليات التصنيع جبودة عالية ومن خالل اآلالت املؤمتتة.

سنويًا  مليون   1٫5 من  أعىل  قدرة  متوسط  املصنع  لدى 
للزيادة. توفر اآلالت املؤمتتة بالاكمل لتصنيع  ويه قابلة 
عايل  مستوى  مع  فريدة  منتجات  املركبة  األملنيوم  ألواح 
من الدقة يف األبعاد وصقولة األلواح، وبدون عيوب لتكون 

اإلختيار األمثل لإلبداعات املعامرية. 

عضو  يه  األلومنيوم  أللواح  القطرية  الوطنية  الرشكة 
يف املجلس األمرييك لملباين اخلرضاء منذ عام 2009 
وحصلت عىل هشادة نظام اجلودة االيزو 9001 وااليزو 
14001 للبيئة وهشادة الصحة والسالمة املهنية 18001 

باإلضافة إىل املنظومة القطرية لتقيمي االستدامة.

شركة قطر الوطنية
أللواح األلومنيوم

 شركة االختصاصي
ألعمال الحديد واأللومنيوم

الجسل التجاري: 26694  رمق نظام ترقمي البيانات العاملي: 534790725الجسل التجاري: 37925  رمق نظام ترقمي البيانات العاملي: 557709613

مسؤول االتصال:
السيد: هاري برااكش

املنصب:
مدير التسويق

جوال: 66871606 974+

ص.ب: 37809، الدوحة، قطر
هاتف: 44114430 974+/ 44114892 974+

 فاكس: 44114891 974+
mjhariprakash@q-nap.com :الربيد اإللكرتوين 

www.q-nap.com :املوقع اإللكرتوين

مسؤول االتصال:
السيد: تشارلز كوتو

املنصب:
املدير العام

ص.ب: 17750، الدوحة، قطر
 هاتف: 40190900 974+
فاكس: 44118182 974+

charles@sasconet.com :الربيد اإللكرتوين
www.sasconet.com :املوقع اإللكرتوين

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

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 •
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نبذة عن الشركةنبذة عن الشركة

لإلتصال واإلستفسار:لإلتصال واإلستفسار:

رمز النظام املنسق
70042000
76042100
70049000

76101000/10/
90/76109010/20/

30/40/50/60/70/90

رمز النظام املنسق
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رشكـات  إحـدى  األملنيـوم  لحسب  قطر  رشكـة  تعتبـر 
QIMC )الرشكة القطرية للصناعـــات التحويليـة( وبرشاكة 
األخرى  الرائدة  والرشكـات  األمعال  من  مجموعـة  مع 
احملدودة،  لإلستمثــار  العاملية  السالم  رشكـة  قطر،  يف 
العقارية، رشكة  لإلستمثــارات  القطرية  الرشكـة  الوتــك، 
قطر  رشكة  والزجاج،  األملنيوم  لصناعات  اخلليج  شعاع 

معان لإلستمثار، الرشكة القطرية البلجيكية لألملنيوم.

تقع الرشكة القطرية لحسب األملنيوم يف املنطقة الوردية 
مساحة  عىل  الدوحة  يف  اجلديدة  الصناعية  املنطقة  يف 
أرض تبلغ 28000 مرت مربع، ومساحة البناء تبلغ 13000 
بإستمثارات  ومصانع  رشاكت  بعدة  حماطة  مربع،  مرت 
واالاَلت  املعدات  بأحدث  الدوالرات وجمهزة  تقدر مباليني 

والتكنولوجيا احلديثة.

ذات  رشكة  والصلب،  لألملونيوم  قطر  تكنولوجيا  رشكة 
مسوئلية حمدودة، يه رشكة تابعة ملجموعة جامس بن أمحد 
ورشاكؤه«  جامس  »مجموعة  ورشاكؤه  ثاين  آل  خليفة  بن 
تأسست يف قطر عام 2004. واآلن يه رشكة رائدة يف 
من  بالعديد  قامت  وقد  قطر  األلومنيوم يف  واجهات  حلول 
املشاريع املرموقة لكاًل من معالء القطاع احلكويم واخلاص 

يف قطر.

 9001:2015 )ايزو  األيزو  هشادة  عىل  حاصلة  فالرشكة 
إدارة  يف   BS OSHAS 18001:2007 و  اجلودة  إدارة  يف 
الصحة والسالمة املهنية( ولدهيا وسائل تصنيع متطورة يف 
املنطقة الصناعية اجلديدة مزودة بأحدث التقنيات وتستخدم 
قوى عاملة عىل مستوى عال من املهارة. ومن خالل اخلربة 
اليت حصلت علهيا خالل السنوات السابقة، فهي قادرة عىل 
تنفيذ أية مشاريع أيًا اكن جحمها مع التأكيد عىل اجلودة 

املُستدامة، ومصداقية اخلدمات ودمع ما بعد املبيعات.

شركة تكنولوجيا قطر
لأللومنيوم والصلب

 الشركة القطرية
لسحب االلمنيوم

الجسل التجاري: 42919  رمق نظام ترقمي البيانات العاملي: 557711352الجسل التجاري: 100296  رمق نظام ترقمي البيانات العاملي: 557711354

مسؤول االتصال:
السيد: جاكوب كويش
املنصب: املدير العام
السيد: رولني كويش

املنصب: املدير التنفيذي

ص.ب: 8181، الدوحة، قطر
 هاتف: 04 / 44114302 974+

 فاكس: 44114301 974+
qatupvc@qatar.net.qa :الربيد اإللكرتوين

www.qatarupvc.com.qa :املوقع اإللكرتوين

تفاصيل المنتجات
• مقاطع األملنيوم غري امللونة )بدون طالء( 

واملدهونة حراريًا واملؤكسدة واملعزول 
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 وكندا 

والبحرين.

تفاصيل المنتجات
• تصنيع األملونيوم و احلديد

• نوافذ وأبواب
• اجلداران الستارية

• املناور
• التكسيات
• الزتجيج

حاصلة عىل هشادة األيزو 9001:2008

مسؤول االتصال:
السيد: وليد غزالة

املنصب:
مدير املبيعات والتسويق

ص .ب: 201698، الدوحة، قطر
هاتف: 502، 541، 542، 44333555 974+

فاكس: 44333500 974+
info@qalex.com.qa :الربيد اإللكرتوين 

 sales@qalex.com.qa
www.qalex.com.qa :املوقع اإللكرتوين



2425

وم
ني

وم
ألل

ت ا
جا

نت
م

وم
ني

وم
ألل

ت ا
جا

نت
م

نبذة عن الشركةنبذة عن الشركة

لإلتصال واإلستفسار:لإلتصال واإلستفسار:

رمز النظام املنسق
70080000
70071900

رمز النظام املنسق
70080000
70071900
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توفر رشكة مصانع قطر للزجاج  منتجات زجاجّية عالية 
اجلودة واألداء لضامن االسمترار يف تلبية الطلب املزتايد 
لقطايع البناء واهلندسة يف قطر. تمكن مهّمة الرشكة يف 
عالية  مبنتجات  قطر  يف  والبناء  اهلندسة  قطايع  تزويد 
والسالمة  اجلودة  معايري  بأعىل  تمتّتع  واألداء  اجلودة 
وجه  عىل  املنتجات  تسلمي  عىل  الرشكة  الدولّية. حترص 

الرسعة ويف مواعيد التسلمي املّتفق علهيا مع العمالء. 

العمالء،  لدى  الصارمة  اجلودة  معايري  استيفاء  وهبدف 
تعمتد الرشكة عىل آالت متطّورة من الصانعني الرائدين 
يف جمال معاجلة الزجاج وتقويته والزجاج املزدوج. ويدير 
املصنع عدد من اخلرباء الفنيني الذين يمتّتعون مبهارات 
عىل  بالقدرة  الرشكة  وتمتّتع  واسعة،  وخربات  متقّدمة 
للطلب عىل  املزتايد  المنو  تليّب  زجاجّية  منتجات  تصنيع 
الّزجاج من املشاريع الكربى واملباين التجارية والسكنّية 

يف دولة قطر للسنوات املقبلة.

ألنشطة  القابضة  اكلرشكة   1995 عام  الرشكة  أسست 
تعّد  وأوالده.  آل سعد  بن سعد  غامن  البناء يف مجموعة 
إذ  البناء،  قطاع  يف  أساسيًا  عنرصًا  جرييس  مجموعة 
تقّدم تكنولوجيا متقّدمة للبناء. وتفتخر املجموعة مبوثوقّيهتا 

وخدمة العمالء املمتازة واخلربة الفنية. 

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

وجامعة قطر وغريها. 

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

التخطيط الفاعل وتعزيز األنمظة املستخدمة.

مصانع قطر للزجاججيرسي للزّجاج

الجسل التجاري: 23715  رمق نظام ترقمي البيانات العاملي: 534788687الجسل التجاري: 45050  رمق نظام ترقمي البيانات العاملي: 557711852

مسؤول االتصال:
السيد: براشانث راڤيكومار

املنصب:
مدير الفرع

ص.ب: 40436، الدوحة، قطر
هاتف: 40219555 974+
فاكس: 40219556 974+

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

مسؤول االتصال:
السيد: فؤاد املرصي

املنصب:
الرشيك املنتدب

 ص.ب: 20925، شارع 53، بوابة 7، املنطقة الصناعية اجلديدة،
الدوحة، قطر

هاتف: 44605522 / 55532034 974+
فاكس: 44605533 974+

fouad@agrqatar.com; info@qatarglass.com :الربيد اإللكرتوين
www.qatarglass.com :املوقع اإللكرتوين

تفاصيل المنتجات
• الستائر الزجاجّية والواجهات 

الزجاجّية واألبواب والنوافذ الزجاجّية؛ 
احلواجز الزجاجّية وواجهات املتاجر 

الزجاجّية وألواج الزجاج احمليطة 
بامحلامات واملواقد، إضافة إىل 

السالمل الزجاجّية والدرابزين واملصاعد 
الزجاجّية البانورامّية

• ألواح الزجاج واملرايا الزجاجّية 
املخصصة للزينة

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
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نبذة عن الشركةنبذة عن الشركة

لإلتصال واإلستفسار: لإلتصال واإلستفسار:

رمز النظام املنسق
700420
760421
761010

رمز النظام املنسق
761010
761090
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عالية  معدنية  كسوة  لألملنيوم  اخلليج  شعاع  رشكة  تنتج 
ومجيع  ونوافذ،  وأبواب،  إطار،  بدون  وواجهات  اجلودة، 
أنواع منتجات األملنيوم لقطاع االنشاءات  بأسعار تنافسية 

وبأعىل املستويات.

هتدف رشكة شعاع اخلليج لألملنيوم إىل الوصول إىل ما 
اجلودة  معيار  وتصبح  التقليدية  التجارية  األهداف  وراء 

جمال صناعة األملنيوم.

مت تأسـيس مصنع الشـاهني لألملنيوم لتلبية الطلب املزتايد 
ألمعال األملنيوم واليويب يف يس والزجاج، من قبل قطاع 
اإلنشـاءات املعامريـة وأمعـال البنية التحتيـة اجلارية بدولة 
قطـر. وفميـا يتعلـق بصناعـة األملنيـوم واليـويب يف يس 
والزجـاج، يسـتخدم مصنـع الشـاهني قطاعـات وتقنيـات 
أمعـال  تطويـر  يف  ومتخصصـة  عامليـًا  رائـدة  لـرشاكت 
الفسـاد، واألملنيـوم، واليـويب يف يس. مكـا يطبـق أحـدث 
النظـم والتصامـمي اهلندسـية والتقنيـة لملشـاريع الكـربى 

واملعقدة.  

ومتخصصـون يف تصنيـع مجيـع أنـواع  األملنيـوم، واليـو 
يب يف يس، ولك أمعـال الزجـاج،  كواجهـات األبـراج، 
أننـا  مكـا  )الشـاورز(.  وامحلامـات  والقبـاب،  واملبـاين، 
متخصصـون يف تصنيع األبواب، والنوافذ، والكريتينوول، 
والكالدينـج، واملطـاخب، والقبـاب، وأبـواب ونوافـذ احلريـق، 

باإلضافـة إىل الرولينـج شـرت.

مصنع الشاهين 
لأللمنيوم و يو. بي. ڤي. سي 

والزجاج

شركة شعاع الخليج 
لأللمنيوم

الجسل التجاري: 23715/2  رمق نظام ترقمي البيانات العاملي: 557773158الجسل التجاري: 61679  رمق نظام ترقمي البيانات العاملي: 557772556

مسؤول االتصال:
السيد: عبد الرمحن ابراهمي

املنصب:
مدير العالقات العامة

جوال: 31578730 - 55685711

ص.ب: 60299، املنطقة الصناعية اجلديدة،
الدوحة، قطر

هاتف: 40399900 974+
فاكس: 40399900 974+

admin@alshaheenfactory.com :الربيد اإللكرتوين
www.alshaheenfactory.com :املوقع اإللكرتوين

تفاصيل المنتجات
• القباب

• كسوة من األلومنيوم
• واجهات زجاج بدون إطار

• واجهات من األلومنيوم
• نوافذ وابواب من األملنيوم

تفاصيل المنتجات
• ستائر حائط تقليدية

• الزتجيج اهليلكي
• كسوة معدنية

• الزتجيج العنكبويت
• االبولب والنوافذ

• األبواب
• واجهة متاجر
• الدرابزينات

• كوة
• القباب

• الشوايات

مسؤول االتصال:
السيد: فؤاد املرصي

املنصب:
الرشيك اإلداري

fouad@agrqatar.com

ص.ب: 20756، املنطقة الصناعية، شارع 53،
البوابة 7، الدوحة، قطر

هاتف: 4/ 44686003 / 55532034 974+
فاكس: 44686009 974+

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



28

وم
ني

وم
ألل

ت ا
جا

نت
م

نبذة عن الشركة
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العامر لرقائق األملنيوم رواد جمال تصنيع رقائق  مصنع 
األلومنيوم لالستعامل ملرة واحدة، األطباق، مواد التغليف، 
الورقية  األكواب  البالستيك،  من  املصنوعة  املائدة  أدوات 
املنتجات. حتتوي مجموعة  الورقية وغريها من  واملناشف 
منتجات مصنع العامر لرقائق األملنيوم عىل أكرث من 200 
منتج خمتلف ومتوفر بأجحام متعددة وميكن ختصيصها 

وفقًا الحتياجات العمالء.

تابعة  رشكة  ويه   2007 عام  يف  باملصنع  العمل  بدأ 
ملجموعة العامر اليت تأسست عام 1997. ونتيجة للطلب 
إىل  موظفينا  عدد  بزيادة  مقنا  منتجاتنا،  عىل  املزتايد 
أكرث من 80 موظًفا. ويمت تشغيل معداتنا يف منشأة عىل 
مساحة 3،600 مرت مربع. حيث يمت تطبيق معايري صارمة 

للجودة وطرق احلفاظ عىل البيئة.

مصنع العامر
لرقائق األلمنيوم

الجسل التجاري: 101624  رمق نظام ترقمي البيانات العاملي: 557773122

تفاصيل المنتجات
• حاوية ألومنيوم 8325 مع غطاء

• حاوية أملنيوم 8342 مع غطاء
• حاوية أملنيوم 8389 مع غطاء

• حاوية أملنيوم 8576 مع غطاء )3 
جحرات(

• حاوية أملنيوم 83185 مع غطاء
• حاوية أملنيوم 83120 مع غطاء
• حاوية أملنيوم 83190 مع غطاء
• حاوية أملنيوم 2010 مع غطاء

EM 6586 حاوية أملنيوم بيضاوية •
EM 65180 حاوية أملنيوم بيضاوية •
EM 65220 حاوية أملنيوم بيضاوية •

• حصن ألومنيوم 1350 
• حصن ألومنيوم 1450

مسؤول االتصال:
السيد: مهند غزال

املنصب:
مهندس اإلنتاج

جوال: 66562649 974+

ص.ب: 80587، الدوحة، قطر
هاتف: 44680993 974+
فاكس: 44981068 974+

info@alamer-foilfactory.com :الربيد اإللكرتوين
mouhanad@alamer-group.com

www.alamerfactory.com :املوقع اإللكرتوين

mailto:info@alamer-foilfactory.com
mailto:mouhanad@alamer-group.com
http://www.alamerfactory.com/
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نبذة عن الشركةنبذة عن الشركة

لإلتصال واإلستفسار:لإلتصال واإلستفسار:

رمز النظام املنسق
3208000

رمز النظام املنسق
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32082010
32089010
32099010
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تأسست رشكة مصانع األصباغ الوطنية يف عام 1987، 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   14001:2004 الثاين   ،9001:2008 االدارية 
األمن  أنمظة  جودة  ملراقبة   18001:2007 الثالثة   OHSAS البيئية، 

والسالمة.
مكا حازت منذ عام 2010 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  المتزي يف  جوائز  عىل  التوايل  عىل  أعوام  لثالثة 

االحتاد العاملي لألمعال )هيوسن( الواليات املتحدة االمريكية.
نتيجة للخربة الكبرية اليت بنهتا الرشكة عىل مدى 30 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  أوريكس ممتثلة بأصباغ  بيمنا تأيت أصباغ  السوق،  يف 
القياسية و األسعار االقتصادية، فتقوم كالمها اضافة ملاركة أصباغ 
الزبائن،  فائت  العمالء من خمتلف  احتياجات  لتليب  احلالية  ناشونال 
االرضيات  وطالء  واالبيوكيس  الديكورية  االصباغ  منتجات  جفميع 
عبوات  وتعبئهتا يف  انتاجها  يمت  االخشاب  وطالء  الصنايع  والطالء 

جذابة للك من العالمتني.

تأسس مصنع الدوحة للدهانات والكمياويات )DFPC( يف 
يناير 2014 بواسطة تيكنوبريدج للتجارة واملقاوالت ويه 
واحدة من أبرز مستوردي طالء اخلشب يف قطر منذ عام 

.2003

)DFPC( هو أول مصنع للطالء تعود ملكيته البحته %100 
ميتد  مصنع  ميتلك  للدهانات  الدوحة  ومصنع  قطر،  اىل 
عىل مساحة 5٫000 مرت مربع ويقع يف املنطقة الصناعية 
تلبية  يف  الرشكة  تنشط  حيث  الدوحة.  يف  اجلديدة 
احتياجات مصانع خمتلفة مبنتجات عالية اجلودة وبأسعار 

معقولة برفقة تيكنوبريدج للتجارة وكيلها التسوييق.

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

املهارة والتجارب الرثية.

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

مركز التدريب املجهز جتهزيا جيدًا يف املصنع.

مصنع الدوحة 
لألصباغ والكيماويات

شركة مصانع
األصباغ الوطنية

الجسل التجاري: 12533  رمق نظام ترقمي البيانات العاملي: 643261951الجسل التجاري: 50344  رمق نظام ترقمي البيانات العاملي: 557712037

الدوحة - قطر

مسؤول االتصال:
السيد: عيد خبيت املزرويع

املنصب:
مدير عام املصنع

ص.ب: 35409، الدوحة، قطر
هاتف: 44504119 974+
فاكس: 44510566 974+

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

مسؤول االتصال:
السيد: جون أبرهام

املنصب:
مدير التسويق واملبيعات

ص.ب: 40544، الدوحة، قطر
هاتف: 44601602 974+
فاكس: 44600368 974+

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.

تفاصيل المنتجات
• دهانات للخشب

• دهانات لملصانع
• دهانات للديكورات
• دهانات للسيارات
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لإلتصال واإلستفسار:لإلتصال واإلستفسار:

رمز النظام املنسق
72141000
72151000
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يعد شاطئ البحر للحديد أّول مصنع بمتويل من القطاع 
للحديد والصلب بدولة قطرحيث يقع يف املنطقة  اخلاص 
الصناعية اجلديدة يف الدوحة ويعمل حتت إرشاف وزارة 
الصناعة والطاقة وفقا لملعايري الدولية للتشغيل واالنبعاث 

واالنتاج.

 100٫000 تقدر  سنوية  انتاجية  بطاقة  املصنع  يعمل 
طنًا من القضبان واجلسور احلديدية وانتاج زوايا حديد 
التسليح ليغيط بذلك السوق احمليل والتصدير للخارج .

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

والكربيت والفوسفور وغريها.

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

اليت حتّددها وزارة البيئة القطرّية.

الهشادات  من  العديد  عىل  للحديد  البحر  شاطئ  حاز 
آيزو  وهشادة   9001:2008 اآليزو  هشادة  مهنا  العاملية 

.18001:2007 OHSAS 14001:2004 و

تأسست رشكة قطر لتغليف املعادن يف عام 1992، ويه 
مرشوع مشرتك بني الرشكة القطرية للصناعات التحويلية 

ورشكة قطر للحديد والصلب. 

الصلب  احلديد  قضبان  إنتاج  يف  متخصصة  الرشكة 
للتآلك  املقاوم  مم(   40-8( اإليبوكيس  مبادة  املطلية 
والصدأ ويساعد يف إطالة معر األسياخ املستخدمة يف 

تشييد املباين.

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

 شركة قطر
شاطئ البحر للحديدلتغليف المعادن

الجسل التجاري: 28774/16  رمق نظام ترقمي البيانات العاملي: 557710547الجسل التجاري: 33184  رمق نظام ترقمي البيانات العاملي: 557874064

ص.ب: 50090، الدوحة، قطر
هاتف: 40211049 974+
فاكس: 44576650 974+

semeem@muntajat.qa :الربيد اإللكرتوين
www.qcoat.com.qa :املوقع اإللكرتوين

مسؤول االتصال:
السيد: أشيك ب.ك.

املنصب:
املدير التنفيذي

ceo@seashoresteel.com :الربيد اإللكرتوين

ص.ب: 41100، الدوحة، قطر
هاتف: 44361241 974+، فاكس: 44361248 974+

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

تفاصيل المنتجات
القضبان الفوالذّية والزوايا املتساوية 

والقضبان املسّطحة واألقنية.

تفاصيل المنتجات
قضبان احلديد الصلب املطلية مبادة 

اإليبوكيس )8-40 مم(.

مسؤول االتصال:
السيد: مشمي ك. ماناكوث

املنصب:
مسؤول مبيعات وتسويق



3637

اء
بن

 ال
ت

جا
نت

م

اء
بن

 ال
ت

جا
نت

م

نبذة عن الشركةنبذة عن الشركة

لإلتصال واإلستفسار:لإلتصال واإلستفسار:

رمز النظام املنسق
680911
252020

68099000

رمز النظام املنسق
38244000
38160000
39073010
39159063
35069100
32149090
27150000
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رشاكت  أفضل  من  واحدة  يه  األوسط  الرشق  سيكو 
من  عاملية  تقنية  مع  قطر  يف  البناء  كمياويات  تصنيع 

PAGEL األملانية.

يف  ماكهنا  األوسط  الرشق  سيكو  احتلت  نشأهتا  منذ 
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.

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

.2008 : 9001

وقد مت جتهزي سيكو الرشق األوسط من املوظفني املؤهلني 
هو  وهدفنا  البناء،  مشالك  مجليع  احللول  أفضل  لتقدمي 
توفري حلول كمييائية فريدة مجليع أنواع املشاريع وحمطات 
الكهرباء واملاء الرئيسية وخالفه، مع أفضل خدمه للعمالء.

 مصنع قطر
للجيبسم بورد

سيكو
الشرق األوسط

الجسل التجاري: 35/17  رمق نظام ترقمي البيانات العاملي: 557709065الجسل التجاري: 46871  رمق نظام ترقمي البيانات العاملي: 557712040

مسؤول االتصال:
املهندس: رضا حسن

املنصب:
املدير العام

ص.ب: 92160، الدوحة، قطر
هاتف: 44151843 974+
فاكس: 44151997 974+

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

مسؤول االتصال:
السيد: هسيل حيدر

املنصب:
مدير سيكو

ص.ب: 295، الدوحة، قطر
هاتف: 33242213 974+
فاكس: 44114792 974+

Souhail.haidar@cikome.com :الربيد اإللكرتوين
www.cikome.com :املوقع اإللكرتوين

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

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 59٫5 مس x 59٫5 مس

اجلبس البودرة:
أكياس جبس بودرة بوزن 33 جكم / كيس.

مصنع قطر للجيبسم بورد )Qgyps( هو املصنع الوحيد ىف 
قطر لتصنيع األلواح اجلبسية وبالطات األسقف اجلبسية 
املصنع عىل  ويعمل  اجلودة  الشديد مبعايري  اإللزتام  مع 
توريد املشاريع الضخمة ودمعها حبلول دامئة من منتجات 

صديقة البيئة.

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

من األلواح اجلبسية وبالطات األسقف واجلبس البودرة.

بورد  للجيبسم  قطر  ملصنع  اجلبسية  األلواح  مزايا 
Qgyps

• خفيفة الوزن
• رسعة وهسولة الرتكيب

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

الديكور  أمعال  لتناسب  والتشكيل  الدوران  هسولة   •
املختلفة

• مقاومة للرطوبة ومقاومة احلريق
• عازلة للصوت 

• قوة ومتانة
• هسولة الصيانة
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لإلتصال واإلستفسار:لإلتصال واإلستفسار:

رمز النظام املنسق
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35069100
35069900

38244000/
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عامًا،   80 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.

واسعة وشاملة من  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،  والرصف اليحص، 

واملشاريع السكنية والتجارية الكربى.

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

.ASTM واملواد

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

مزودة  الصناعية  املنطقة  يف  حديثة  منشأة  الرشكة  متتلك 
األيزو  هشادة  عىل  وحاصلة  والتقنيات  املعدات  بأحدث 

.9001:2008

ذ.م.م.  واملقاوالت  للتجارة  العاملية  املتحدة  الرشكة  تنشط 
يف ثالثة قطاعات رئيسية ويه:

مواد البناء والتشطيب
التوريد والتجارة، البناء واألمعال املرتبطه به مثل: االمعال 
تركيب  الصحية،  واألدوات  اخلرسانة(  )صب  اهليلكية 
البالط، مواد التشطيب والسباكة لملطورين واملقاولني يف 

جمال البناء الصنايع واملدين.

اإلنشاءات
املشاريع الاكملة  )بدءا من معليات احلفر حىت التصممي 
الداخيل( وتتوىل الرشكة املتحدة الدولية توريد املنتجات 
من ِقبل أكرب الرشاكت االوروبية )رواك - أسبانيا ، شيل 
- أملانيا، كرياتك - الربتغال، فريزوين - إيطاليا، غاالتيا - 

أملانيا، بيلوسيو - إيطاليا، اخل(.
مثل  قطر  يف  البارزة  مبرشوعاهتا   )UIC( رشكة  وتفخر 
اللؤلؤة ومدينة لوسيل ودوحة فيستيفال سييت ونادي السد 
الريايض وفندق شرياتون وسانت رجييس وغريها الكثري.

اخلدمات
• احواض االستحامم/ اكسسوارات دورات املياه/ تركيب 

صنابري دورات املياه
• مشاريع اكملة - بدءا من معليات احلفر حىت التصممي 

الداخيل
• التصفيح 

• اهلندسة - اهليلكية
• األرضيات

• صب اخلرسانة 
• الزخرفة والديكور

• أشغال التجصيص
• عوازل البناء 

• جاكوزي/ تركيب حوض االستحامم ويرلبول
• السباكة

• األدوات الصحية/ ساونا/ تركيب معدات املنتجعات 
الصحية ومستلزماهتا

• تركيب البالط

الشركة المتحدة العالمية 
للتجارة والمقاوالت ذ.م.م.

دون لمنتجات البناء

الجسل التجاري: 31575  رمق نظام ترقمي البيانات العاملي: 558012375الجسل التجاري: 115357  رمق نظام ترقمي البيانات العاملي: 557711226

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 •

تفاصيل المنتجات
• احواض االستحامم )لذوي االحتياجات 

اخلاصة واملسنني(
• اكسسوارات دورات املياه 

•  تركيب صنابري دورات املياه
• مواد البناء الكمياوية

•  مواد الزخرفة والديكور
•  مواد األرضيات

• مواد صب اخلرسانة، األلواح اهليلكية 
من 3 طبقات واأللواح املغلفة، القوالب

• غرانيت
• اجلصص ومواد اللصق

• جاكوزي
• الرخام

• مواد اهلندسة الكهربائية واملياكنيكية
• أنابيب PPR وتركيباهتا

• األدوات الصحية
• غرف الساونا والبخار

• معدات الساونا
• الرفوف

• كبائن االستحامم واألبواب
SPA معدات •

• بالط مضاد للبكترييا
• بالط سرياميك
• بالط ماجولياك

• بالط رخام
• بالط األجحار الطبيعية

• بالط البورسالن
• بالط أمحر 

• احواض االستحامم ويرلبول

مسؤول االتصال:
السيد: ديفيد نصار

املنصب:
املدير العام

ص.ب: 91152 شارع سلوى، بناية مدينة الوعب،
املنطقة أ، الطابق الثاين، الدوحة، قطر

هاتف: 44483091 974+ فاكس: 44483099 974+
info@uicqatar.com :الربيد اإللكرتوين
www.uicqatar.com :املوقع اإللكرتوين

مسؤول االتصال:
السيد: طارق فاروق

املنصب:
رئيس احلسابات

جوال: 55007456 974+

ص.ب: 24839، الدوحة، قطر
هاتف: 44114004 974+
فاكس: 44114014 974+

info.qatar@dcp-int.com :الربيد اإللكرتوين
www.dcpproducts.com :املوقع اإللكرتوين



4041

اء
بن

 ال
ت

جا
نت

م

اء
بن

 ال
ت

جا
نت

م

نبذة عن الشركةنبذة عن الشركة

لإلتصال واإلستفسار:لإلتصال واإلستفسار:

رمز النظام املنسق
39251000
39252000
39253000
39259000

رمز النظام املنسق
39252000
76101090 
76042900
70080090
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رشكة االختصايص القطري ألنمظة النوافذ واألبواب من 
الرشاكت الرائدة يف جمال النوافذ واألبواب عىل مستوى 

قطر.

تفخر الرشكة حبصوهلا عىل املركز الثاين يف قامئة المتزي 
للرشاكت الصغرية واملتوسطة من قبل بنك قطر للتمنية.

ليكون عامل  خربتنا يف هذا املجال تزيد عن ثالثني عامًا 
صناعة النوافذ واألبواب يه اختصاصنا مكا هو امسنا، 
تصنع  اليت  العاملية  الرشاكت  ألفضل  وكالء  أننا  مكا 
منتجات خبلطات خاصة ومواد ذات جودة عالية خصيصًا 

لتناسب األجواء اخلليجية ذات املناخ احلار جدا.

واملعدات  اآلالت  تكنولوجيا  أحدث  بتوفزي  الرشكة  متتاز 
مجيل  ماهو  لك  لصناعة  يس  إن  واليس  االوتوماتيكية 
لعاملك من نوافذ وأبواب بتصاممي متزينا عن غرينا ونضع 
بصمتنا يف لك مرشوع نقوم بتنفيذه من خالل أنمظة اليو 

يب يف يس اخلاصة والوحيدة لدينا.

متتلك الرشكة اكدر فين عىل مستوى راق من مهندسني 
وفننني خمتصني يف هذا املجال، خلدمتمك يف لك مرحلة 
من مراحل التعاقد، بدًء من اإلستشارات الفنية والتصاممي 
اليت ترغبون هبا، مرورًا مبراحل االنتاج وانهتاءًا بتنفيذها 

يف منهتى الدقة.

رشكة قطر يو يب يف يس للنوافذ واألبواب أحدى رشاكت 
لقد  ورشاكه.   الثاين  خليفة  بن  أمحد  بن  جامس  مجموعة 
ادخال  وهوا  رئييس  هبدف   1998 سنة  الرشكة  تأسست 
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 )ايزو 9001:2015 يف 
إدارة اجلودة و BS OSHAS 18001:2007 يف إدارة الصحة 
والسالمة املهنية( ولدهيا أحدث مرافق التصنيع يف مصنعها 
باملنطقة الصناعية حيث مت تزويد املصنع بأحدث التقنيات ومت 
توظيف معالة ذات مهارات عالية ومستوى حريف فريد. ومن 
ويع الرشكة بالظروف املناخية لملنطقة فقد وضعت ذلك يف 
منتجات  فأن  لذلك  املنتجات  وتصنيع  تصممي  عند  اعتبارها 
الرشكة تالمئ الظروف املناخية ملنطقة الرشق األوسط. ومن 
خربهتا اليت اكتسبهتا عىل مدار 20 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 

االختصاصي القطري 
ألنظمة النوافذ واألبواب

الجسل التجاري: 54287  رمق نظام ترقمي البيانات العاملي: 557772734الجسل التجاري: 100293  رمق نظام ترقمي البيانات العاملي: 557878281

مسؤول االتصال:
السيد: جاكوب كويش
املنصب: املدير العام

السيد: رولني جاكوب كويش
املنصب: املدير التنفيذي

ص.ب: 8181، الدوحة، قطر
هاتف: 04 / 44114302 974+

املعرض: 44696899 974+
فاكس: 44696899 974+

qatupvc@qatar.net.qa :الربيد اإللكرتوين
www.qatarupvc.com.qa :املوقع اإللكرتوين

مسؤول االتصال:
املهندس: سفيان األمني الضوحيي 

املنصب:
مدير املبيعات

ص.ب: 202511، الدوحة، قطر
هاتف: 8002233 974+

فاكس: 44120074 974+
info@sq-upvc.com :الربيد اإللكرتوين
www.sq-upvc.com :املوقع اإللكرتوين

تفاصيل المنتجات
•  قطاعات يو يب يف يس للنوافذ 

واألبواب
• أبواب ونوافذ يو يب يف يس

• أنمظة شبك احلرشات
• أنمظة األباجورات الرولر شرت
• األنمظة الزجاجية القابلة لليط

• القبب والفتحات المساوية والواجهات 
الزجاجية املسمترة

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

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

رمز النظام املنسق
83111000

ي
ور

كت
فا

دز 
 رو

نج
لد

ل و
ونا

ش
رنا

إنت

عام  يف  فاكتوري  رودز  ولدجن  إنرتناشونال  تأسس 
الفوالذ  حلام  ألقطاب   %100 مصنع حميل  وهو   ،2012
العالية، وميتلك املصنع مساحة أرض  الطري ذو اجلودة 
املدينة  وذلك يف  تقريًبا  مربع  مرت   5000 مساحهتا  تبلغ 

الصناعية اجلديدة يف الدوحة، قطر.

ويه رشكة معمتدة من قبل ISO ومزودة بأحدث التقنيات 
وكفاءة  كبرية  خبربة  يمتتع  ومعل  ادارة  وطامق  واالليات 

عالية.

التنافسية  بأسعارها  الرشكة  تمتزي  ذلك،  إىل  وباإلضافة 
وخدمة ما بعد البيع املمتازة.

إنترناشونال ولدنج رودز 
فاكتوري

الجسل التجاري: 53868  رمق نظام ترقمي البيانات العاملي: 557773166

مسؤول االتصال:
السيد: عبد الرحمي عبد السالم

املنصب:
نائب مدير املبيعات

ص.ب: 96163، الدوحة، قطر
هاتف: 66950532/ 44311337/ 44311338 974+

فاكس: 44311339 974+
sales1@iwrf.qa :الربيد اإللكرتوين

www.iwrf.qa :املوقع اإللكرتوين

تفاصيل المنتجات
•  أقطاب حلام الفوالذ الطري ذو اجلودة 

العالية

رمز النظام املنسق
32081090
70182000
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اختصاص املصنع هو انتاج دهانات الطرق باكفة انواعها 
احلارة والباردة ومت التأسيس عام 2014 وحيمل املصنع 

ISO 9001:2015 هشادة اآليزو رمق

متطلبات  ليويف  السويد  يف  املصنع  هذا  تطوير  مت  لقد 
السالمة والبيئة والقدرة االنتاجية الالزمة بإرشاف املخترب 
الذي يقوم مبراقبة اجلودة واملزود باكفة املعدات واالدوات 

الالزمة لفحص املواد األولية واملنتج الهنايئ.

يمتكن املصنع من انتاج دهانات الطرق حسب املواصفات 
معدات  يف  املستخدمة  واخلليجية  واالمريكية  الربيطانية 
 screed واملد املبارش Extrusion والبصق spray الرش
وذلك للوصول ألعىل درجة يف متانة وطول فرتة استخدام 

املنتج.

لاكفة الطلبات يرىج االتصال بالسيد: سوشيل عىل 
 هاتف رمق: 44600365 974+

salama@doha-group.com :أو الربيد اإللكرتوين

مصنع سالمة
لعالمات الطرق

الجسل التجاري: 92188  رمق نظام ترقمي البيانات العاملي: 557773174

تفاصيل المنتجات
• مواد دهانات طالء الطرقات

)Drop On( اخلرز الزجايج •

مسؤول االتصال:
السيد: سوشيل نايدو

املنصب:
مدير القسم

ص.ب: 40311، الدوحة، قطر
هاتف: 44600365 974+
فاكس: 44602660 974+

salama@doha-group.com :الربيد اإللكرتوين
www.doha-group.com :املوقع اإللكرتوين
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لإلتصال واإلستفسار:لإلتصال واإلستفسار:

رمز النظام املنسق
7073089090 

رمز النظام املنسق
68101921
68101100
68101990
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تأسست رشكة قطر ألجحار التبليط يف عام 2007، ويه 
رشكة تابعة ومملوكة بالاكمل للرشكة القطرية للصناعات 
التحويلية ويه تعترب واحدة من أكرب الرشاكت املصنعة 
واملوردة واملركبة ألجحار الرصف والتبليط يف دولة قطر.

متتلك الرشكة ثالث منشآت حديثة تقع يف ضوايح الدوحة 
وقريبة جدًا من تقاطع أم باب رمق 42. املصنع األول يقوم 
ينتج  الثاين  واملصنع  املتشابكة،  التبليط  أجحار  بتصنيع 
البناء والثالث هو مصنع الضغط الرطب ألجحار  أجحار 

الرصف املضغوطة مائيًا.

يف  البناء  مواقع  إىل  منتجاهتا  بتوريد  الرشكة  تقوم 
من  واسعة  مجموعة  ختدم  وكذلك  قطر  أحناء  مجيع 
العمالء اآلخرين مثل أحصاب املنازل اخلاصة واملشاريع 
التبليط وفقًا ملعايري  احلكومية. تعمل رشكة قطر ألجحار 
اجلودة وحائزة عىل هشادة األيزو 9001:2008 وهشادة 

املطابقة من املخترب املركزي القطري.

تأسست تكنو دورز يف عام 2015 يف قطر هبدف 
توفري مجموعة فريدة واكملة من منتجات األبواب 

واملعدات واملنتجات ذات الصلة.

وتفخر رشكة تكنو دورز بتقدميها لعمالهئا الكرام 
مجموعة اكملة من منتجات األبواب وخربة فريدة 
تأهيال  املؤهلني  الفنيني  فريق من  املنطقة مع  يف 
عىل  األبواب  قطاع  يف  واملتخصصني  عاليًا 
لتصنيع  ومنشأة  املاضية،  القليلة  العقود  مدى 
خطوط  بأحدث  واملجهزة  العالية  التكنولوجيا 

اإلنتاج والتقنيات. 

معالهئا  لاكفة  املثالية  احللول  دورز  تكنو  وتقدم 
وذلك من خالل الرشااكت االسرتاتيجية مع كربى 
AM- مثل املصنعة  والرشاكت  العاملية   الرشاكت 
BICO )الرائدة يف جمال األمن وصناعة األبواب( 

وصناعة املعدات وامللحقات. 

وتلزتم تكنو دورز بتصنيع وتقدمي منتجات عالية 
اجلودة ذات معايري دولية. ويمت اختبار منتجاتنا 
املعاهد  قبل  من  علهيا  واملصادقة  املعروضة 
هيئة  مثل  اخلارجية  واجلهات  دوليًا  املعرتف هبا 
 WEAL, RAL, WS, NRC, ATI, التصديق 
BOSIK, AMWELD, Warrington, BM TRA-
لملعايري  ووفقًا   DA, DNV, SDI, CHILTERN
 UBC, ULC, NFPA, UL 10B, UL( األمريكية 
 10C, UL 752, ANSI, BHMA, DHI, ASTM,
BS/( واملعايري االوروبية )HMMA, FEMA, FSC

.)EN, CE

تكنو دورز للمقاوالت 
والتجارة

قطر
ألحجار التبليط

الجسل التجاري: 12991/5  رمق نظام ترقمي البيانات العاملي: 534795559الجسل التجاري: 102599  رمق نظام ترقمي البيانات العاملي: 557773172

مسؤول االتصال:
السيد: كرمي غراوي

املنصب: مسؤول العمليات
جوال: 33442367 974+

ص.ب: 203162، الدوحة، قطر
هاتف: 44440787 974+
فاكس: 44869633 974+

kghraoui@technodoors-qa.com :الربيد اإللكرتوين
www.technodoors-qa.com :املوقع اإللكرتوين

مسؤول االتصال:
السيد: فارغيث ماثيو

املنصب:
مدير املصنع

جوال: 55505652

ص.ب: 40611، الدوحة، قطر
هاتف: 44027111 974+
فاكس: 44027110 974+

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.

تفاصيل المنتجات
• أبواب معدنية جموفة

• أبواب من الفوالذ عازلة لألصوات 
• أبواب من الفوالذ مقاومة للصدأ 

• أبواب أمنية
• أبواب االحتجاز

• أبواب مقاومة لالنفجار
• أبواب مقاومة للرصاص

• أبواب ونوافذ خاصة
• أبواب مقاومة للحريق
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لإلتصال واإلستفسار:لإلتصال واإلستفسار:

رمز النظام املنسق
39252000

رمز النظام املنسق
68109100
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أنشئت رشكة اخلليج يج آر يس للتجارة يف عام 1995، 
ويه من مضن رشاكت مجموعة اخلليج ومتخصصة يف 
تصنيع وانتاج ملحقات مواد البناء مثل منتجات األمسنت 
الدرابزينات،  الكورنيش،  الزجاجية،  باأللياف  املقوى 

األمعدة، مواد كسوة الواجهات، اللوحات إىل آخره.

متتلك الرشكة منشأة حديثة يف قطر حتتوي عىل أحدث 
املعدات التكنولوجية والبنية التحتية. لدى اخلليج يج آر 
مرت   1٫50٫000 إىل  تصل  إنتاجية  طاقة  للتجارة  يس 
إىل  التصدير  إماكنية  يف  وتنظر  املنتجات،  من  مربع 

األسواق العاملية يف املستقبل القريب.

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

.GRCA مجعية هشادات التقوية باأللياف الزجاجية

تأسست معامري قطر يو يب يف يس يف عام 2007 يف 
قطر لتكون من الرشاكت الرائدة يف جمال صناعة النوافذ 
واالبواب العازلة حيث مت انشاء اول مصنع يف قطر يعمل 
تدخل  تقلص  واليت   )cnc( ان يس  ال يس  بتكنولوجيا 
العنرص البرشي يف معلية التصنيع اىل احلد األدىن مما 
أولية صنعت  مواد  اختيار  ،ومت  منتج عإىل اجلودة  يوفر 
خصيصا لتتناسب مع العوامل اجلوية يف منطقة اخلليج 
ونسب  البنفجسية  فوق  وأشعة  عالية  حرارة  درجات  من 
الرطوبة واألمالح العالية، مكا اهمتت معامري قطر بتمنية 
والفنية حىت  االدارية  البرشية  الكوادر  وكفاءات  مهارات 
تربعت معامري قطر عىل عرش السوق احمليل ومتكنت 
تستخدم  معالءها.  ثقة  عىل  حاز  ممتزي  منتج  تقدمي  من 
خاص  تصممي  ذات  مقاطع  ىس  ىف  قطريوىب  معامرى 
صنعت  اهنا  مكا  اجلذاب  والشلك  التام  باالحاكم  تمتزي 
خصيصا لتتناسب مع عوامل الطقس القاسية من حرارة 
وهلذايقوم  الشديدة  المشس  واشعة  وامالح  ورطوبة 
معامري قطر بضامن املنتج مدى احلياة والذي يعد دليل 
ثقتنا جبودة املنتج. تستخدم معامري قطر يو يب يف يس 
واملصدر  الصنع  االملانية  االكسسوارات  انواع  احدث 
الغري قابلة للصداء واملكفولة ملدة 10 سنوات واليت تتيح 
من  والفتح  واملفصالت  الحساب  مثل  خمتلفة  فتح  طرق 
االحتياجات. تستخدم  يليب اكفة  والقالب مما  االجتاهني 
معامري قطر يو يب يف يس مسااكت خمتلفة من الزجاج 
املفرد واملزدوج واليت تصل إىل 24 مم واليت تؤمن اعيل 
مستويات عزل الصوت واحلرارة. لدى معامري قطر يو يب 
يف يس فريق فين مدرب عىل اعيل مستوي ملساعدتمك 
عيل اختيار الشلك وطريقة الفتح اليت تناسب احتياجتمك 
عضو  يس  يف  يب  يو  قطر  معامري  رغباتمك.  وتليب 
ومجيع  تأسيسة  منذ  اخلرضاء  لملابين  قطر  ىف جملس 
تتطلهبا  اليت  لملواصفات  مطابقة  املستخدمة  اخلامات 

عضوية املجلس.

شركة الخليج جي آر سي معمــاري قـطــر
للتجارة

الجسل التجاري: 29874  رمق نظام ترقمي البيانات العاملي: 558011437الجسل التجاري: 34484  رمق نظام ترقمي البيانات العاملي: 558014436

مسؤول االتصال:
السيد: امحد احلياري

جوال: 66220072 974+
mimariqatar79@gmail.com :الربيد اإللكرتوين

authorizedpartneroffice@mimariqatar.com :الربيد اإللكرتوين

هاتف: 44326491 974+
فاكس: 44640407 974+

www.mimariqatar.com :املوقع اإللكرتوين

مسؤول االتصال:
املهندس: بارفزي اقبال

املنصب:
املدير العام

ص.ب: 92050، الدوحة، قطر
هاتف: 44603606 974+
فاكس: 44600751 974+

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

تفاصيل المنتجات
منتجات األمسنت املقوى باأللياف الزجاجية 

GRC, GFRG و GFRP، الكورنيش، 
الدربزينات، األمعدة، كسوة املباين، مواد 

الواجهات، اللوحات إىل آخره.

تفاصيل المنتجات
• نوافذ يو يب يف يس
• أبواب يو يب يف يس
• مطاخب يو يب يف يس

Al Mirqab project – Completed 2016

Marsa Malaz Kempinski Hotel – Completed 2014

Falcon Tower - Completed 2016

Msheireb project - Completed 2014
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لإلتصال واإلستفسار:لإلتصال واإلستفسار:

رمز النظام املنسق
39251000
39252000
39253000
39259000

رمز النظام املنسق
68109100
68109910
39251000
39252000
39253000
39259000
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الدوحة إكسرتاكو يف عام 2007، ويه رشكة  تأسست 
وتنتج  الزجاج  ألياف  صناعة  ملتطلبات  وموردة  مصنعة 
مجيع أنواع منتجات األمسنت املقوى باأللياف الزجاجية 
 GRP الزجاجية  باأللياف  املقوى  والبالستيك   GRC
ملعايري  وفقًا   GRG الزجاجية  باأللياف  املقوى  واجلبس 

اجلودة لهشادة األيزو 9001:2008.

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

التصممي والتصنيع إىل البناء الهنايئ يف املوقع.

وهو  بالدوحة  الصناعية  املنطقة  يف  الرشكة  مصنع  يقع 
جمهز بالاكمل بأحدث جيل من آالت اخللط وحمطات الرش 
ومنصات اإلهزتاز يف منطقة إنتاج مغطاة تبلغ مساحهتا 
600 مرت مربع وبقدرة إنتاجية أكرث من 400 مرت مربع 
يف اليوم من االمسنت املقوى والبالستيك املقوى واجلبس 
وجتهزي  التصممي  أمعال  التالية:  االمعال  ليغيط  املقوى 
والروافع  املعدات  ومشغيل  والتشطيب  والصب  القوالب 

والسائقني اخل.

واألملنيوم  يس  يف  يب  لليو  األملاين  اإلختيار  رشكة  إن 
اإلختيار  مجموعة  عضو  يه  كوتينغ  والبودر  والزجاج 
لإلستمثار واليت تأسست عام 1983 ويه قطرية %100 
وتعد من الرشاكت الرائدة يف دولة قطر فلقد مقنا بتجهزي 
مصانعنا بأحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا العاملية من 
عىل  بالعمتاد  اجلودة  عالية  خام  ومواد  وتقنيات  معدات 

أفضل الفنيني ذوي اخلربة اإلحرتافية.

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

وبأسعار منافسة.

 اإلختيار األلماني 
لليو بي في سي واأللمنيوم 

والزجاج والبودر كوتينغ

الدوحة إكستراكو

الجسل التجاري: 35703  رمق نظام ترقمي البيانات العاملي: 557711358الجسل التجاري: 18045/7  رمق نظام ترقمي البيانات العاملي: 557711365

مسؤول االتصال:
السيد: كيه إيه شاجههيان

املنصب:
املدير التنفيذي

ص.ب: 13004، الدوحة، قطر
هاتف: 44167666 974+
فاكس: 44167999 974+

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

مسؤول االتصال:
املهندس: اسامة سادون محدي

املنصب:
املدير العام

ص.ب: 41253، الدوحة، قطر
هاتف: 44501454 974+
فاكس: 44505922 974+

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.

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
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لإلتصال واإلستفسار:لإلتصال واإلستفسار:

رمز النظام املنسق
72104100 
94060090 
73030000 
73043100 
73142000
73089090
73012000

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

وبلدان أخرى. 

احلديد  قوس  حلام  احلديدية  للصناعات  البداية  تصنع 
 2014 منذ   SUNRISE بامس  عالمة  حتت  املصفح 
اجلودة  ذات  األولية  واملواد  الفنية  اآلالت  آخر  باستخدام 
مسعة  أحصاب  موردين  من  اقتناؤها  يمت  واليت  العالية 

طيبة من مجيع أحناء العامل.

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

.SUNRISE األقطـاب الكهربائيــة

عىل هشادة  مسبقًا  حصلت  احلديدية  للصناعات  البداية 
ايزو ISO 9001 : 2008 من مكتب فريتاس. وحنافظ عىل 

العضوية يف امجلعية األمريكية للحام.

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

14001:2004 وهشادة UKAS للجودة االدارية .

ويستخدم مصنع قطر للصناعات احلديدية أحدث التقنيات 
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.

منتجاته  التصدير  بدأ  احلديدية  للصناعات  قطر  ومصنع 
يف عام 2005.

مصنع قطر 
للصناعات الحديدية

 شركة البداية
للصناعات الحديدية

الجسل التجاري: 33457  رمق نظام ترقمي البيانات العاملي: 557771448الجسل التجاري: 19269  رمق نظام ترقمي البيانات العاملي: 558006510

مسؤول االتصال:
السيد: غالم عيل أمحدي

املنصب: 
مدير املبيعات والتسويق

مسؤول االتصال:
السيد: عبداللـه دمحم ال ذياب

املنصب: 
الرئيس التنفيذي

ص.ب: 21112، املنطقة الصناعية اجلديدة، الدوحة، قطر
هاتف: 44421123/ 44445466 974+

جوال: 55525818 974+
info@sunrise-qa.com :الربيد اإللكرتوين
www.sunrise-qa.com :املوقع اإللكرتوين

تفاصيل المنتجات
• Sunrise E6013

• Sunrise E7018

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 •

ص.ب: 11182، الدوحة، قطر
هاتف: 44355577 974+
فاكس: 44352735 974+

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

www.qatarsteelfactory.com :املوقع اإللكرتوين
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250510
250590
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76042100
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رشكة  يه  )أمسا(  اخلصوصية  لملواد  العربية  الرشكة 
رائدة يف جمال التصنيع والتجارة مقرها يف دولة قطر. 
تأسست يف عام 1996 جكزء من إحدى رشاكت مجموعة 
متخصصة يف  30 رشكة  من  أكرث  لدهيا  واليت  اجلابر 

جماالت عدة.

أمسا أمكلت بنجاح العديد من املشاريع لكثري من العمالء 
املرموقني يف خمتلف القطاعات احلكومية والشبه حكومية 

واخلاصة.

السوق  متطلبات  تليب  أمسا  متخصصة،  رشكة  كوهنا 
احمللية من خالل تعاملها مع مصنعني من الطراز العاملي 
خمتلفة  مجموعة  وتركيب  لتوريد  العامل  أحناء  مجيع  يف 
من املنتجات واخلدمات. وتتضمن الرشكة كفآت قوية من 
املوظفني الفنيني واإلداريني من ذوي اخلربة واليت تسامه 
بشلك مملوس يف بناء مشاريع قطر احلالية واملستقبلية 
من خالل تقدمي املنتجات وفقا ألعىل املعايري ويف الوقت 

احملدد.

البناء  مواد  لتقدمي  أمسا  أقسام يف رشكة   6 إنشاء  مت 
واخلدمات إىل العديد من العمالء يف العديد من الصناعات 
مبا يف ذلك البنية التحتية والبناء واملياه والكهرباء والسكك 

احلديدية والنفط والغاز والبرتوكمياويات.

مصنع قطر ملعاجلة الرمال مملواًك بالاكمل للرشكة القطرية 
تأسس  حكومية  شبه  رشكة  ويه  التحويلية  للصناعات 
مصنع قطر ملعاجلة الرمال يف عام 1992 واصبح خالل 
حيث  املنطقة  املصانع يف  من ربكا  واحدًا  قصرية  فرتة 
االن  ليصبح  يوميًا(  )مخسة االف طن  االنتاج بسعة  بدأ 
)اربعون الف طن يوميًا( باضافة احدث التكنولوجيا النتاج 

رمل مغسول يستخدم الغراض البناء والزراعة. 

مصنع قطر 
لمعالجة الرمال

الشركة العربية
للمواد الخصوصية )أسما(

الجسل التجاري: 37050  رمق نظام ترقمي البيانات العاملي: 557773109رمق نظام ترقمي البيانات العاملي: 557878264

مسؤول االتصال:
السيد: دمحم اجلاجه 

املنصب:
مدير التسويق

جوال: 55541973 974+

ص.ب: 55289، الدوحة، قطر
الدائري الرابع، النعيجة، بناية رمق 210

هاتف: 44213636 974+
mohd@asmaqatar.com :الربيد اإللكرتوين

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

تفاصيل المنتجات
• أمعال األملنيوم
• أمعال معدنية

• اتش فاك دكت لتربيد اهلواء
• نظام ريم القاممة والكتان لألبراج

تفاصيل المنتجات
• رمال مصنعة )5 ممل(

• وادي استون مطحون ومغسول )10-5 
ممل(

 • وادي استون مطحون ومغسول 
)10-14 ممل(

 • وادي استون مطحون ومغسول
)14-20 ممل(

مسؤول االتصال:
السيد: فارغزي ماثيو

املنصب: 
مدير املصنع

جوال: 55505652 974+

ص.ب: 19926، الدوحة، قطر
هاتف: 44029111 / 44029120 / 44029150 974+

فاكس: 44914780 974+
qstp@qatar.net.qa :الربيد اإللكرتوين
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نبذة عن الشركة

لإلتصال واإلستفسار:

رمز النظام املنسق
761090
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م.

ذ.
طر 
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ور
ن

تأسست رشكة نوروود قطر ذ.م.م. والتابعة ملجموعة تدمر 
القابضة، يف عام 2011 وتعد اليوم واحدة من الرشاكت 

الرائدة يف قطر يف توريد حلول الصلب.

يف نوروود قطر نقدم حلول مصممة خصيصا من حيث 
الصلب  حلول  وتركيب  والتصنيع  والتصممي  التخطيط 
املخصصة ألنشطة خمتلفة مبا يف ذلك واجهات ومراكز 
معل  ومساحات  علهيا،  تسيطر  اليت  والبيائت  البيانات 
العامة  الطبية،  املرافق  التعلمي،  قطاع  الكبرية،  الرشاكت 

وحمطات النقل واملطارات.

نوروود بعض  نفذت  املاضية،  السبع  السنوات  عىل مدى 
وتضمن  األوسط،  الرشق  منطقة  يف  اهلامة  املشاريع 
املطار اجلديد يف الكويت وواحدة من أكرب مرافق البحث 
حجنت  قطر.  مؤسسة  األوسط،  الرشق  يف  والتطوير 
الغرف  نوروود يف تنفيذ بعض أكرب مشاريعها، ومرافق 
النظيفة، واملرافق التعلميية، واملرشوعات عالية املواصفات 
الطبية،  محد  مؤسسة   ،Ooredoo مثل  لعمالء  قطر  يف 

مؤسسة قطر، قطر للبرتول، جامعة قطر وغريها.

التجديد  الدوحة  يف  إجنازها  مت  اليت  املشاريع  تمشل 
الداخيل ملركز قطر الوطين لملعارض، خمتربات يج إم 
يب، مجمع املكتبة يف جامعة قطر، مرفق البحث والتطوير 
من  العديد  التعلميية،  املدينة  يف  قطر  ملؤسسة  اجلديد 
مراكز البيانات اجلديدة لرشكة Ooredoo ومبىن مقرها 

الرئييس يف مدينة الطاقة.

نوروود قطر ذ.م.م. 

الجسل التجاري: 53198 رمق نظام ترقمي البيانات العاملي: 557711559

تفاصيل المنتجات
• نظام التقسمي قابل للفك

• نظام كسوة اجلدران
• ابواب احلديد

• املميش عىل السقوف
• لوحات غرف البيانات
• لوحات الغرف النظيفة

• حاضنات التعلمي
• اجلدران - الصلبة والزجاجية

• اجلدران عالية اجلودة نظام املاكتب، 
األقواس اخلارجية وواجهات الصلب

مسؤول االتصال:
السيد: الكسندر بانيسرت

املنصب:
املدير العام

ص.ب: 6984، الدوحة، قطر
هاتف: 44294500 974+
فاكس: 44294510 974+

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

www.norwoodqatar.com :املوقع اإللكرتوين

mailto:sales@norwoodqatar.com
http://www.norwoodqatar.com
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نبذة عن الشركةنبذة عن الشركة

لإلتصال واإلستفسار:لإلتصال واإلستفسار:

رمز النظام املنسق
85352100
85352900
85359000
85361000
85363000
85371000
85372000

رمز النظام املنسق
85381010
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يه رشكة من احدى رشاكت مجموعة البيان واليت بدأت 
أول  القطري منذ عام 1997م ويه  السوق  نشاطها يف 
مصنع لتكنولوجيا ال اي دي يف دولة قطر بدمع اكمل من 

بنك قطر للتمنية.

 b-LED®  التجارية العالمة  وقد وضعت الرشكة صاحبة 
وتلبية  العامل  حول  معالءها  ارضاء  مهمة  عاتقها  عىل 
احتياجاهتم يف جمال صناعهتا وذلك بتطبيق القمي االتية:

االبتاكر-   - الاكمل  االلزتام   - التخصص   - االحرتافية   -
التطوير - التاكمل والثقة - خطوط انتاج معمتدة وموثوقة 

- موافقات دمع فين من رشاكت عاملية.

الـ  وايضا   CE الـ  هشادات  عىل  حاصلة  املنتجات  لك 
SASO والـ UL جاري استصدارها.

لك من هذه الفائت ينقسم اىل موديالت خمتلفة مبواصفات 
متنوعة مع أحدث التصاممي وأكرثها ابداعا وكفاءة لتناسب 
احتياجات املستخدمني؛ ومكصنع فاننا نوفر إماكنية تعديل 

املواصفات مبا يتناسب مع متطلباتمك.

أيضا نقدم 3 سنوات مضان استبدال عىل االقل للك منتج 
من منتجاتنا وذلك ألننا نثق يف لك من العاملني ومعليات 
اىل  باإلضافة  وذلك  واملنتجات؛  اجلودة  ومراقبة  االنتاج 
وجود قسم البحث والتطوير وقسم خدمة العمالء وكالمها 

لديه مهمة حتقيق رضائمك الاكمل.

تأسست رشكة بن غالب للهندسة عام 1983 ويه إحدى 
رشاكت مجموعة بن غالب.

متتلك الرشكة منشأة يف املنطقة الصناعية بطاقة إنتاجية 
حالية من 125 إىل 150 مكعب يف الهشر، ومتتلك منشآت 

يف دولة اإلمارات العربية املتحدة أيضًا.

بن غالب للهندسة حاصلة عىل هشادة األيزو 9001:2008 
التصممي،   / التصنيع  ملعايري   IEC 61439-1 اعمتاد  مع 

وتتعاون تقنيًا مع رشكة شنايدر إلكرتيك.

شركة بن غالب 
للهندسة

البيان لاللكترونيات 
وتكنولوجيا ال اي دي

الجسل التجاري: 26111/14  رمق نظام ترقمي البيانات العاملي: 557771410الجسل التجاري: 20314  رمق نظام ترقمي البيانات العاملي: 535311930

مسؤول االتصال:
السيد: امتياز رمحن

املنصب:
املدير العام

ص.ب: 10069، الدوحة، قطر
هاتف: 44082555 974+
فاكس: 44602092 974+

bee@qatar.net.qa :الربيد اإللكرتوين
www.binghalib.com :املوقع اإللكرتوين

مسؤول االتصال:
السيد: سعيد العيل

املنصب: املدير العام

ص.ب 2943، الريان، قطر، 81 املنطقة الصناعية اجلديدة
هاتف: 44111435 974+
فاكس: 44111436 974+

info@b-ledtec.com :الربيد اإللكرتوين
www.b-ledtec.com :املوقع اإللكرتوين

تفاصيل المنتجات
• ملبات تيوب اليت

• رشائط الليد املضيئه

• ملبة ليد
• ملبة سبوت
• داون اليت
• بانل اليت

• شاشات عرض
• كشافات الشوارع

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
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نبذة عن الشركةنبذة عن الشركة

لإلتصال واإلستفسار:لإلتصال واإلستفسار:

رمز النظام املنسق
85381000
85372000
83024990
85021100

رمز النظام املنسق
732690 
730890
731210
730290
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مت اعمتاد أدفانس الين لصناعة حوامل الاكبالت وملحقاهتا 
ذ.م.م حديثًا إلنتاج وتوريد أنمظة إدارة الاكبالت باستخدام 

أحدث املعدات. 

لصناديق  املصنعة  قطر  يف  األوىل  الرشكة  تعد  مكا 
التبديل GI مبواصفات النظام الربيطاين وبقدرة إنتاج 50 

صندوق تبديل GI يف الدقيقة الواحدة. 

وهتدف الرشكة اىل بناء عالقات طويلة األمد مع معالهئم من 
خالل تقدمي أحدث املنتجات مع خدمة معالء استثنائية من 
خالل متابعة األمعال وتوفري احللول املبتكرة والتكنولوجيا 
املتقدمة، وبالتايل تصبح العبا رئيسيًا يف هذه الصناعة.

تصنيع  جمال  يف  الرائدة  والتصنيع  للتجارة  الفراج 
لوحات  من  املنخفض  اجلهد  ولوحات  الكهربائية  القواطع 
مبعامل  التحمك  ولوحات  التحمك  ولوحات  للطاقة  توزيع 
القدرة ولوحات العددات ومفاتيح التحويل اليدوي وااليل 
 MCB,RCCB,RCBO,MCCB ACB, FDB, SMDB,
 MDB / M.V, MCC, Capacitor Banks ATS, Feeder
من  أول   )G.E( الكرتيك  جرنال  رشكة  مع  رشيك   Pillar
حصل عىل ASTA معمتد عىل اكمل االختبارات اجلديدة 
واحلاصل ايضا عىل IEC61439-2:2009-01 رمق 2&1.

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

كنت  وأيمنا  بمك  اخلاص  الطلب  تلبية  لمك  نضمن  حنن 
يف حاجة لنا، ألننا موجودون يف جمال صناعة اللوحات 
 )5( املتضمنة  شبكتنا  خالل  من  الكهربائية  والقواطع 
مصانع، )4( مراكز تعديل و )5( خمازن و )6( معارض 
مدربني  موظف   )450( لملبيعات،  ماكتب   )8( و  جتارية 
لتغطية مجيع املناطق يف األردن، اململكة العربية السعودية، 
االمارات العربية املتحدة، قطر، لبنان، البحرين، الكويت، 

معان، سوريا.

القواطع  بتصنيع  واملعروفة  والتصنيع  للتجارة  الفراج 
تابعة لرشكة معرها 54 سنة  الكهربائية ويه  واللوحات 
للتجارة واملقاوالت،  الفرح   )FTC( معروفة بامس مجموعة

اليت تأسست يف عام 1962.

شركة الفراج 
للتجارة والصناعة

أدفانس الين لصناعة 
حوامل الكابالت 
وملحقاتها ذ.م.م

الجسل التجاري: 81594  رمق نظام ترقمي البيانات العاملي: 557773153الجسل التجاري: 38417  رمق نظام ترقمي البيانات العاملي: 557710598

مسؤول االتصال:
السيد: سامر فراج

املنصب:
املدير العام

ص.ب: 96176، الدوحة، قطر
هاتف: 44114864 974+
فاكس: 44114865 974+

csftmc@farraj.qa :الربيد اإللكرتوين
www.farraj.qa :املوقع اإللكرتوين

مسؤول االتصال:
املهندس: شادي غامن

املنصب:
املدير العام

شارع 43 بوابة 509، املنطقة الصناعية اجلديدة، 
الدوحة، قطر

هاتف: 66141726 / 44419827 974+
فاكس: 44419827 974+

info@al-qatar.com :الربيد اإللكرتوين
www.al-qatar.com :املوقع اإللكرتوين

تفاصيل المنتجات
• اكبل تراى

• سالمل الاكبالت

• حوامل الاكبالت

• تأطري املعادن
GI صناديق تبديل •

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
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نبذة عن الشركةنبذة عن الشركة

لإلتصال واإلستفسار:لإلتصال واإلستفسار:

رمز النظام املنسق
85371000
85372000

رمز النظام املنسق
39011000
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احدى  الكوابل  مكونات  لصناعة  اهلدييف  رشكة  تعد 
لملجموعة ويه  وامللوكة%100  اهلديىف  رشاكت مجموعة 
اخلاريج   والغالف  العزل  مواد  إنتاج  يف  متحصصة 
للاكبالت ذات الضغط املنخفض. يقع املصنع يف املنطقة 
انتاجية  طاقة  بامجايل  الدوحة   يف  اجلديدة  الصناعية 

قصوي 10٫000 طن /العام .

البدع سويتش جري بدأت معلياهتا يف عام 2015 ويه 
جزء من مجموعة البدع برائسة سعادة الشيخ حسمي عبد 
العزيز آل ثاين. يقع مصنع البدع لملفاتيح الكهربائية يف 
املنطقة الصناعية اجلديدة، الدوحة، عىل مساحة 14٫000 
الدرجة  ومن  قطر  املنشأت يف  أكرب  من  وهو  مربع  مرت 
 / هندسة  الكهربائية،  لملفاتيح  املتفوقة  للصناعة  األوىل 

تصنيع صفاحئ الفوالذ العام وخدمات محسوق الطالء. 

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

توفري خدمة إصالح املعدات.

مع  التكنولوجــي  للتبادل  اتفاقية  البـدع  شــركــة  ابـرمت 
رشكة NATUS االملانية املهشورة يف صناعات السويتش 
املزود  يه   NATUS و  عاما،   50 من  أكرث  ومنذ  جري. 
ووضع  املتاكملة،  التقنية  الكهربائية  للحلول  الرئييس 
معايرياالبتاكر يف هذا املجال، والسالمة واجلودة ألنمظة 

املفاتيح يف أملانيا والعامل. 

إن فريق إدارة البدع سويتش جري لديه أكرث من 40 عاما 
من اخلربة الدولية مع بعض أكرب املشاريع وأكرثها تعقيدًا 

يف العامل يف سويتش جري وهندسة التصنيع.

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

والبنية التحتية لملحالت التجارية واملالعب.

البدع
سويتش جير

 الهديفي لصناعة
مكونات الكوابل

الجسل التجاري: 107202  رمق نظام ترقمي البيانات العاملي: 557711841الجسل التجاري: 60498  رمق نظام ترقمي البيانات العاملي: 557712035

مسؤول االتصال:
السيد: ب. راماسوايم 

املنصب:
املدير التنفيذي

ص.ب: 15827، الدوحة، قطر
جوال: 55861849 974+

هاتف: 615 / 40359613 / 44355518 974+
فاكس: 44355519 974+

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

مسؤول االتصال:
السيد: تامر معر

املنصب:
املدير العام

جوال: 55311878 974+

ص.ب: 22205، شارع 24، منطقة 81، املنطقة الصناعية 
اجلديدة، طريق سلوى، الدوحة، قطر

هاتف: 40293108 974+
فاكس: 40293102 974+

www.alhodaifigroup.com  :املوقع اإللكرتوين

تفاصيل المنتجات
 • مركب السيالن لعزل اكبالت اجلهد 
املنحفض الطبييع يستخدم للاكبالت 

HOXLINK610 +620 :القوى
• 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  

AHJ 804 لغالف الاكبالت
• مركب بويل اثيلني العايل الكثافة  

AHJ 806H لغالف الاكبالت

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.
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نبذة عن الشركةنبذة عن الشركة

لإلتصال واإلستفسار:لإلتصال واإلستفسار:

رمز النظام املنسق
84186910
84189100
84189910

رمز النظام املنسق
72171000
72172000 
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رشكة منتجات قطر للسلك، تقوم بصناعة األسالك احلديدية 
املجلفنة عالية اجلودة مجليع انواع التطبيقات مثل تصفيح 
الاكبالت، السياج، العالقات، االسالك اللولبية، املسامري، 
ربط االسالك، اسالك التحزمي، شباك ملحومة، إىل آخره. 
املقاس يبدء من 1٫25 مم إىل 4٫50 مم، قدرتنا االنتاجية 
للسوق  تزويدها  يمت  واليت  بالهشر  طن   2000 تتخيط 

احمليل، والرشق االوسط، واالسواق العاملية.

حنن ننىمت إىل اىل مجموعة الرسيع القابضة و مجموعة 
لكيك، مجموعتنا لدهيا اكرث من 40 عامًا من اخلربة يف 
الرشق  منطقة  يف  التطبيقات  ملختلف  الصلب  صناعة 

األوسط. 

حنن منتلك البنية التحتية القوية واملجهزة بآالالت احلديثة 
واملتطورة اليت متكننا من انتاج األسالك الصلبة املجلفنة 
لتصفيح  باألساس  تستخدم  اهنا  مكا  اجلودة،  والعالية 

الاكبالت.

رشكة منتجات قطر للسلك يه جزء من مجموعة الرسيع 
القابضة ومجموعة لكيك.

بانيل تك يف عام 2005 ويه قسم من أقسام  تأسست 
العازلة  األلواح  إنتاج  يف  املتخصصة  جروتك  مجموعة 

.P.U لغرف التربيد

متتلك الرشكة منشأة حديثة يف املنطقة الصناعية اجلديدة 
مع طاقة إنتاجية حالية تبلغ 196٫000 مرت مربع سنويًا. 
بانيل تك مهمتة جدًا بتصدير منتجاهتا إىل دول جملس 

التعاون اخلليجي باإلضافة إىل بايق دول العامل.

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

املخصص املضاد للصدأ. 

 ،2008  :9001 األيزو  هشادة  عـىل  حـاصلة  الشـركة 
ومت   2004  :14001 األيزو   ،2007  :18001  OHSAS

اعمتاد معايري اجلودة العاملية.

شركـة منتجـاتبانيل تك
قطر للسلك ذ.م.م

الجسل التجاري: 37102  رمق نظام ترقمي البيانات العاملي: 557773086الجسل التجاري: 27533  رمق نظام ترقمي البيانات العاملي: 557709089

مسؤول االتصال:
السيد: خالد أبو طربوش

املنصب:
املدير التنفيذي

ص.ب: 24748، املنطقة الصناعية اجلديدة،
بناية 154، شارع 21، الدوحة، قطر

هاتف: 44114974 974+
فاكس: 44114576 974+

khaled@gtig.qa :الربيد اإللكرتوين
www.gtig.qa :املوقع اإللكرتوين

تفاصيل المنتجات
• اسالك حديدية جملفنة لاكبالت 

التصفيح
• اسالك حديدية جملفنة مطلية ثقيلة

• اسالك حديدية جملفنة مطلية جتاري
• اسالك حديدية جملفنة ملنتجات السياج

• اسالك حديدية عالية الكربون

تفاصيل المنتجات
ألواح P.U العازلة بأجحام تصل إىل 

طول 12٫4 مرت وعرض 1٫2 مرت ومُسك 
من 50 مم، 100 مم، 150 مم و 200 

مم.

مسؤول االتصال:
السيد: ثاجيا راجان

املنصب:
مساعد املدير العام

ص.ب: 23599 املنطقة الصناعية اجلديدة، الدوحة، قطر
هاتف: 44185625 / 44185696 974+

فاكس: 44185466 974+
 sales@qatarwire.com :الربيد اإللكرتوين 

info@qatarwire.com
www.qatarwire.com :املوقع اإللكرتوين
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نبذة عن الشركةنبذة عن الشركة

لإلتصال واإلستفسار:لإلتصال واإلستفسار:

رمز النظام املنسق
85442000
85444100
85444900
85445110
85445910
85446010

رمز النظام املنسق
853710
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عام  معليهتا يف  بدأت  ذ.م.م  انرتناشونال  جري  سويتش 
ويه  قطر،  ذ.م.م  دباس  مجموعة  مضن  كفرع   ،2006
رشكة كهرباء رائدة ذات تارخي اصيل يعود إىل 1920 يف 
لبنان. وحبلول عام 2010 أصبح الفرع رشكة حتت امس 

سويتش جري انرتناشونال.

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

الرشق األوسط. 

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

اجلودة  هشادات  عىل  حائزة  انرتناشونال  جري  سويتش 
ويه   200  :14001  OSHAS و   2008  :9001  ISO
معمتدة من قبل كهرماء وأشغال وملزتمة جبميع القواعد 

واملعايري.

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

نسمتر يف الطليعة لتقدمي قمية ثابتة وممتزية لعمالئنا.

أنشئت رشكة قطر الدولية للاكبالت يف عام 2008، ويه 
مرشوع مشرتك بني رشكة املرقاب القابضة / قطر ورشكة 
املنخفضة  الاكبالت  يف  ومتخصصة  فرنسا   / نكسانس 
وكذلك  التحتية  والبنية  لملباين  اجلهد  وعالية  واملتوسطة 

الاكبالت اخلاصة بصناعة النفط والغاز.

إنتاجية حالية  متتلك الرشكة منشأة يف مسيعيد وبطاقة 
25000 طن مرتي من الاكبالت سنويًا حيث تنقسم مكيات 
اإلنتاج بني الاكبالت الكهربائية النحاسية، وخطوط النقل 
عايل اجلهد واكبالت األلياف الضوئية وملحقات الاكبالت 

املختلفة.

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

. 9001:2008

شركة قطر الدولية 
للكابالت

 سويتش 
جير انترناشونال ذ.م.م

الجسل التجاري: 50466  رمق نظام ترقمي البيانات العاملي: 557712091الجسل التجاري: 37764/1  رمق نظام ترقمي البيانات العاملي: 557709135

مسؤول االتصال:
السيد: مشس الدين جافيد

املنصب:
مدير املبيعات والتسويق 

وتطوير األمعال

ص.ب: 15991، الدوحة، قطر
جوال: 66233571 974+
هاتف: 44085183 974+
فاكس: 44673230 974+

shamsudheen.javeedh@nexans.com :الربيد اإللكرتوين
www.nexans.qa :املوقع اإللكرتوين

مسؤول االتصال:
السيدة: راشيل بالش

املنصب:
مدير التسويق واملبيعات

ص.ب: 24477، الدوحة، قطر
هاتف: 33383148 / 44504667 974+

فاكس: 44607388 974+
Rbalech@switchgearinternational.com :الربيد اإللكرتوين

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

تفاصيل المنتجات
 Blokset ونظم Prisma TT •

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 

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.
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نبذة عن الشركةنبذة عن الشركة

لإلتصال واإلستفسار:لإلتصال واإلستفسار:

رمز النظام املنسق
85352100
85352900
85359000
85361000
85371000
85372000

رمز النظام املنسق
85352100
85352900
85359000
85361000
85363000
85371000
85372000
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عىل  احلائزة  القطرية  الكهربائية  لملفاتيح  اخلليج  رشكة 
هشادة ISO 9001:2008 تعد اليوم واحدة من أكرب الرشكة 
املصنعة للوحات توزيع الضغط املنخفض يف املنطقة. مكا 
ومتتلك الرشكة اتفاقية انشاء أنمظة مع معالقة الرشاكت 

الكهربائية مثل جرنال الكرتيك )GE( يف دولة قطر.

وتغيط  الصناعية،  سلوى  منطقة  قلب  يف  الرشكة  تقع 
مساحة مقدرة بأكرث من 1800 مرت مربع.

مبا يف ذلك املستودع ويعمل فهيا أكرث من 50 فرد من 
حتتية  بنية  الرشكة  ومتتلك  وفنيني.  ومهندسني  موظفني 
االختبار  واملعدات  احلديثة،  التصنيع  وأجهزة  صلبة 
احلديثة ومنمظة بالاكمل من خالل برجميات ختطيط موارد 

املؤسسات املرخص به.

كيوتك للوحات مفاتيح الكهرباء ذ.م.م يه من أبرز الرشاكت 
يف قطر املتخصصة يف تصنيع املعدات الكهربائية املتينة 
متوسطة  الكهربائية  املفاتيح  لوحات  ومهنا  اجلودة  عالية 

اجلهد ومنخفضة اجلهد.

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

وامحلاية.

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

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

الصناعية والتجارية وايضًا حمطات الطاقة.

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

تقدمي التكنولوجيا املبتكرة.

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

منتجاهتا عىل مساحة 20٫000 مرت مربع يف قطر.

كيوتك للوحات مفاتيح 
الكهرباء

شركة الخليج للمفاتيح 
الكهربائية

الجسل التجاري: 30175  رمق نظام ترقمي البيانات العاملي: 534799163الجسل التجاري: 99856  رمق نظام ترقمي البيانات العاملي: 557711356

مسؤول االتصال:
السيد: راهول برباهاين

املنصب:
املدير العام

ص.ب: 24477، الدوحة، قطر
هاتف: 44362656 974+

 فاكس: 44410161 974+
rahul.parbhane@qtecswitchgear.com :الربيد اإللكرتوين

www.qtecswitchgear.com :املوقع اإللكرتوين

مسؤول االتصال:
السيد. دمحم احلسن
املنصب: مدير العام

السيد. اكرثك
املنصب: مهندس مبيعات

ص.ب: 22487، الدوحة، قطر
هاتف: 30844043 / 30882219 974+ 

فاكس: 44502532 974+ 
  m.alhasan@gulfswitchgears.com :الربيد اإللكرتوين

karthick@gulfswitchgears.com
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

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

صناعة قطريةالسيع املسمتر لتحقيق المتزي
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نبذة عن الشركةنبذة عن الشركة

لإلتصال واإلستفسار:لإلتصال واإلستفسار:

رمز النظام املنسق
85445900

رمز النظام املنسق
94051092
94054040
 94054010
94051010
94051090
 85392900
 85393100

85393200
85131000
85369090
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قطرية  رشكة  يه  املتقدمة  االضاءة  لتقنيات  المشس 
مسامهة خاصة يمت الرتوجي هلا والمتويل من قبل بنك قطر 

للتمنية )بنك قطر للتمنية مملوك لدولة قطر(.

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

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

.SASO وحاصلة عىل عالمة VERITAS, ERDA

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

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

تأسست رشكة الصناعات العامة للوحات املفاتيح واإلنارة 
تصنيع  يف  متخصصة  رشكة  ويه   ،2005 عام  يف 
األسالك النحاسية الكهربائية مفردة النواة اليت تستخدم 
يف املشاريع العمرانية. متتلك الرشكة منشأة حديثة يف 
املنطقة الصناعية مع قدرة إنتاجية تبلغ 800 طن سنويًا 

وطاقة إنتاجية تبلغ 1500 طن يف العام.

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

بدأت الرشكة يف التصدير عام 2006 مع ما يقرب من %70 
من إمجايل اإلنتاج يمت تصديره إىل الدول املجاورة، وقد 

حددت الرشكة أسواق جديدة لتوسيع شباكت التصدير.

الصناعات العامة
للوحات المفاتيح واإلنارة

الشمس لتقنيات
اإلضاءة المتقدمة

الجسل التجاري: 29262  رمق نظام ترقمي البيانات العاملي: 558011165الجسل التجاري: 18591  رمق نظام ترقمي البيانات العاملي: 534785030

مسؤول االتصال:
السيد: نريمال

املنصب:
مساعد املدير العام

ص.ب: 10832، الدوحة، قطر
جوال: 55496573 974+
هاتف: 44602852 974+
فاكس: 44602352 974+

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

مسؤول االتصال:
السيد: ديبش شاه

املنصب:
املدير العام

ص.ب: 22938، الدوحة، قطر
هاتف: 44114349 / 44114580 974+

جوال: 66784711 974+
فاكس: 44114305 974+ 

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 •

تفاصيل المنتجات
األسالك النحاسية الكهربائية مفردة 

 PVC النواة لملباين. الاكبالت املركبة
)مع أو بدون غالف( 300/500 فولت، 

450/750 فولت.
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نبذة عن الشركةنبذة عن الشركة

لإلتصال واإلستفسار:لإلتصال واإلستفسار:

رمز النظام املنسق
85352100
8532900

85361000
85371000
85359000
85363000
85372000

رمز النظام املنسق
853521
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ومجتيع  للتصممي  والتوزيع  التسويق  رشيك  يه  برتوتك 
واختبار وتلكيف لوحات التبديل MCCs ،EATON، لوحات 

التوزيع ولوحات التحمك. 

الطاقة مفاتيح  لوحة  نظام  كفاءة  من  التحقق   ومت 
لألخشاص  القصوى  امحلاية  يضمن  والذي   EATON-x

واألنمظة والعمليات.

املزايا:

xEnergy لوحات مغلقة وأجهزة من •

• نظام مت التحقق من كفاءته ومرونته

• مجتيعات آمنة لملفاتيح الكهربائية ومرفقاهتا

• عدد كبري من مكونات

• مالمئة مجليع التطبيقات

• توفري الوقت

• السالمة املثىل

• خدمة طويلة االجل

• قامئة مرجعية ممتازة

 ،ISO 9001 حنن رشكة قطرية حملية حائزة عىل هشادة
السوق  احتياجات  لتلبية   2007 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.

 16٫000٫00 مساحة  يغيط  ومكتب  لدينا مصنع اكمل 
بأحدث  ومزود   43  - 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 )7/24(

• 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 .

بتروتكهندسة البركات

الجسل التجاري: 12098/5  رمق نظام ترقمي البيانات العاملي: 559211109الجسل التجاري: 39013  رمق نظام ترقمي البيانات العاملي: 557771408

مسؤول االتصال:
السيد: دمحم احلسن

املنصب:
املدير العام

جوال: 30844043 974+

ص.ب: 40381، الدوحة، قطر
هاتف: 44606376 974+
فاكس: 44688417 974+

m.alhasan@barakatengg.com :الربيد اإللكرتوين
sales@barakatengg.com

www.barakatengg.com :املوقع اإللكرتوين

تفاصيل المنتجات
LV لوحات املفاتيح •

• لوحات التوزيع الرئيسية والفرعية
• مراكز التحمك يف احملراكت

PLC لوحات التحمك •
 ATS لوحات •

• لوحات الزتامن
• لوحات التوزيع
• لوحات التحمك

• صناديق التقاطع

• أمعدة التغذية
• لوحات تصحيح PF التلقايئ

GSM لوحة حتمك ذكية مع وحدات •

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

مسؤول االتصال:
السيد: شعيب

املنصب: مدير قسم اهلندسة املدنية
السيد: بسوادب غوش

املنصب: مسؤول مبيعات الكهرباء

املنطقة الصناعية شارع 39، بوابة 67، الدوحة، قطر
جوال: 55065928 974+ )املفاتيح الكهربائية(

جوال: 55506498 974+ )الكهرباء(
Shoaib@petrotec.com.qa :الربيد اإللكرتوين

Biswadeep@petrotec.com.qa
www.petrotec.com.qa :املوقع اإللكرتوين
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نبذة عن الشركة

لإلتصال واإلستفسار:لإلتصال واإلستفسار:

نبذة عن الدوحة للكابالت

رمز النظام املنسق
85021200
85021300

رمز النظام املنسق
85445900
85446000
74081100
74081900

ت
بال

كا
 لل

حة
دو

ال

قة
طا

وال
ة 

ائي
هرب

ك
 ال

ت
عا

صنا
 لل

ية
ند

ك
 ال

ية
طر

لق
ة ا

رك
ش

ال

قطرية  أول رشكة  بكوهنا  للاكبالت  الدوحة  تفتخر رشكة 
ألعىل  وفقًا  وطين  منتج  تقدم  وبأهنا  للاكبالت  مصنعة 
معايري اجلودة العاملية عىل مدار العقد األخري مكا تلعب 
الدوحة للاكبالت دورًا رئيسيًا يف التمنية املستدامة لدولة 
قطر كوهنا واحدة من أبرز املسامهني يف حتقيق رؤية قطر 

الوطنية 2030.

بأحدث  مزودة  صناعية  منشأة  للاكبالت  الدوحة  ومتتلك 
مساحة  عىل  ومتتد  الاكبالت  واختبار  تصنيع  تكنولوجيا 
70٫200 مرت مربع وتقع يف قلب مدينة مسيعيد الصناعية 
بطاقة إنتاجية تزيد عن 52٫000 طن من النحاس سنويًا.

تنفيذ  يف  مبسامههتا  للاكبالت  الدوحة  رشكة  وتترشف 
أمه املرشوعات االسرتاتيجية يف دولة قطر واليت تمشل  
الدويل  محد  ومطار  الضخمة  كهرماء  رشكة  مرشوعات 
وقلب مدينة الدوحة ومدينة بروة ومرشوع اللؤلؤة لتسييل 
الغاز ومدينة لوسيل وطريق الدوحة الرسيع وطريق دخان 
والطرق  سلوى،  وطريق  الرسيع،  لوسيل  وطريق  الرسيع 
ومرشوع  قطر  حديد  سكك  ومشاريع  الرسيعة  املدارية 

امليناء اجلديد واالستادات.

الكهربئية  الكندية  للصناعات  القطرية  الرشكة  حققت 
)تركيا  الدول  من  وعدد  قطر  يف  كبريًا  منوًا  والطاقة 
ولبنان  والكونغو  والسودان  السعودية  العرّبية  واململكة 
لتغطية اكّفة خدمات الطاقة الكهربائّية  وسوريا والعراق( 

عىل مستوى العامل.

تقّدم الرشكة عددًا من املنتجات والعالمات التجارية املوثوقة، 
والبطاريات  املسمتّرة  الطاقة  توريد  وأنمظة  اكملولدات 
وأنمظة الطاقة املبارشة وأجهزة تثبيت الفولطية وحمّوالت 
واهلوائّية(،  المشسية  )الطاقة  املتجددة  والطاقة  التوزيع 

باإلضافة إىل خدمات التأريض وامحلاية من الصواعق.

ميكن القول باختصار أّننا من الرشاكت الرائدة يف جمال 
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

الدوحة للكابالت

الجسل التجاري: 40344  رمق نظام ترقمي البيانات العاملي: 534798280الجسل التجاري: 51329  رمق نظام ترقمي البيانات العاملي: 557711856

مسؤول االتصال:
املهندس: وائل جنديل

املنصب:
املدير العام

ص.ب: 96302، الدوحة، قطر
هاتف: 33039089 974+
فاكس: 44813599 974+

info@qce-qatar.com :الربيد اإللكرتوين
www.qce-qatar.com :املوقع اإللكرتوين

www.apsgroup-power.com

مسؤول االتصال:
السيد: أمحد فتيح السويدي

املنصب:
نائب الرئيس

ص.ب: 22487، الدوحة، قطر
هاتف: 03/ 40339502 974+

فاكس: 44902176 974+
info@dohacables.com :الربيد اإللكرتوين
 www.dohacables.com :املوقع اإللكرتوين

تفاصيل المنتجات
• اكبالت الطاقة: الاكبالت املرنة، 
األسالك املستخدمة يف املباين، 

األسالك األرضية، اكبالت الطاقة ذات 
اجلهد املنخفض، اكبالت طاقة متوسطة 

وكبرية وعالية اجلهد
• اكبالت التحمك

• اكبالت الطاقة للتطبيقات اخلاصة: 
LSHF أسالك واكبالت، اكبالت مقاومة 

للحريق
• اكبالت األلياف الضوئية: ذات النوع 

األحادي واأللياف ذات األلياف املتعددة

تفاصيل المنتجات
املولدات وأنمظة توريد الطاقة املسمتّرة 

والبطاريات وأنمظة الطاقة املبارشة 
وأجهزة تثبيت الطاقة الفلطّية وحمّوالت 

التوزيع والطاقة املتجددة )الطاقة 
المشسية واهلوائّية(.
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نبذة عن الشركةنبذة عن الشركة

لإلتصال واإلستفسار:لإلتصال واإلستفسار:

رمز النظام املنسق
85352100
85352900
85359000
85361000
85363000
85371000
85372000
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الرشكة القطرية األملانية لتصنيع اللوحات الكهربائية يه 
إحدى أعضاء رشكة السالم العاملية لالستمثار احملدودة 
ذات خربة واسعة يف الصناعات الكهربائية. ويه رشكة 
متخصصة يف تصنيع ومجتيع لوحات املفاتيح الكهربائية، 
وتتفوق يف تصنيع وتوزيع واسترياد لوحات ذات الطاقة 

املتوسطة 11 كيلو فولت واملنخفضة الطاقة 415 فولت. 

هشادة  عىل  وحصلت   2005 عام  يف  الرشكة  تأسست 
األيزو 9001:2008 من قبل مكتب فرييتاس.

بالتوريد  وباإلضافة إىل التصنيع والتجميع،تقوم الرشكة 
واإلرشاف والرتكيب واالختبار والتشغيل والصيانة للوحات 
املفاتيح الكهربائية الداخلية واخلارجية ذات اجلهد العايل 
HV واجلهد املنخفض LV من قبل مهندسني معمتدين من 

رشكة املاء والكهرباء القطرية »كهرماء«.

مهمة الرشكة القطرية األملانية لتصنيع اللوحات الكهربائية 
الشاملة  الكهربائية  للحلول  املفضل  املورد  تصبح  أن  هو 
لملشاريع يف قطر ودول جملس التعاون اخلليجي األخرى.

الشركة القطرية األلمانية 
لتصنيع اللوحات 

الكهربائية

الجسل التجاري: 28225  رمق نظام ترقمي البيانات العاملي: 557711353

مسؤول االتصال:
دكتور: إهياب عبـدالـلـه

املنصب: املدير اإلداري
السيد: عرفان صربي 

املنصب: نائب املدير العام

ص.ب 23661 الدوحة، قطر
هاتف: 44601992/ 44601376/ 44504535 974+

فاكس: 44601676 974+
 info@qgc-qatar.com  :الربيد اإللكرتوين

salesdept@qgc-qatar.com 
www.qgc-qatar.com :املوقع اإللكرتوين

تفاصيل المنتجات
تصممي وهندسة ومجتيع وتصنيع:

فولت  كيلو   3,3 العايل  اجلهد  لوحات   •
إىل 11 كيلو فولت.

• لوحات مفاتيح كهربائية منخفضة اجلهد 
 MCC’s, من  تتكون   600 إىل   415
معايرة،   MDB’s, SMDB’s, DB’s
وأمعدة تغذية إنارة الشوارع، ولوحات 

معامل الطاقة، ولوحات املزامنة .
• لوحات التحمك املكونة من PLC، ولوحات 

التحمك بالضخ VFD’s وغريها.

رمز النظام املنسق
8544.11
8544.42
8544.49
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عىل  حائزة  الكهرباء  توصيل  أرشطة  تصنيع  أول رشكة 
براءة اخرتاع يف دولة قطر، ومتتلك منشأة إنتاج جديدة 

تقع يف املنطقة الصناعية اجلديدة يف الدوحة، قطر.

قدم   50٫000 من  أكرث  اجلديدة  املنشأة  مساحة  تبلغ 
إنتاج  خطوط   3 وتمشل  طوابق  ثالثة  عىل  ممتدة  مربع. 
ثالثة  اجلديد  املصنع  ويضم   .Busbar Trunking نظام 
واماكنية  واألملنيوم  النحاس  ملعاجلة    CNC آلية  خطوط 

.6000A 400 إىلA من QBAR Busbars إنتاج

املبثوق  األلومنيوم  يستخدم   QBars نطاق  ألن  ونظًرا 
للتأطري، خلاصية خفة الوزن، والتيارات الدائرية الصغرية 
باسبار  باور  كذلك  وهو  كبرية.  حرارية  خصائص  وله 
الوحيد الذي يستخدم عازل مزدوج يتحمل درجات حرارة 
األكرث  التصممي  وتستخدم  موئية.  درجة  إىل 300  تصل 
أن  املتاعب يف حني  من  اخلايل  التشغيل  لضامن  كفاءة 

التصممي املفصل الفريد جيعله خايل من أعباء الصيانة.

من  والهشادة  النوع  اختبارات  بنجاح   QBars أمكلت 
خمترب االختبارات املرموق )DEKRA )KEMA يف هولندا 

. BTS ملجموعة اكملة من

• اختبار النوع يف هولندا
• نقاوة النحاس أكرث من 99٫9 %

• طالء األملنيوم املحسوب
• تصنيف IP يصل إىل 67

8KV العزل حىت •
• أرسع وقت للتسلمي

• مضان يصل إىل 5 سنوات

باور باسبار للصناعات 
)Q-BARS( الكهربائية

الجسل التجاري: 94602  رمق نظام ترقمي البيانات العاملي: 557773205

مسؤول االتصال:
د. طارق خليفه

املنصب:
املدير العام 

ص.ب 91150، قطعة 178، شارع 11، زوون 81، 
املنطقة الصناعية اجلديدة، الدوحة، قطر

هاتف: 66958185 974+
فاكس: 40016478 974+

khalifa.tarek@q-bars.com :الربيد اإللكرتوين
www.q-bars.com :املوقع اإللكرتوين

تفاصيل المنتجات
• مجموعة قطاعات باور باسبار من نوع 

630A - 5000A ترتاوح من Compact
125A- 800A باور باسبار معزول اهلواء •
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لإلتصال واإلستفسار:لإلتصال واإلستفسار:

رمز النظام املنسق
73269060
76109000
84159000
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مبثابة   )MFSF( املعادن  لتشكيل  الدمع  مصانع  تعترب 
مرشوع من قبل رواد الصناعة الذين لدهيم رشاكت خمتلفة 
البناء/  مواد  تصنيع  من  ترتاوح  العامل  أحناء  يف مجيع 
مصنعها  بتأسيس   MFSF قامت  الضيافة.  إىل  التجارة 

املتطور يف املنطقة الصناعية اجلديدة يف عام 2008.

مت بناء املصنع عىل مساحة 8876 مرت مربع. توفر املنطقة 
حلواًل لصناعة البناء مع خربة يف مواد البناء مثل األلواح 

العازلة والقضبان الفوالذية املقواة.

ومنذ تأسيس الرشكة حجننا يف بناء مركز ال مثيل له يف 
جهود مسمترة خلدمة معالئنا  بذل  من خالل  قطر  سوق 
عرب منتجاتنا عالية اجلودة. وسامهت خربتنا وروح فريقنا 
واجناز  واألهداف احملددة  الراقية  التجارية  واملامرسات 
املشاريع املعهودة الينا يف وقهتا احملدد سامه لك هذا 

يف منونا املتسارع.

تلبية خمتلف  التصنيع احلديثة عىل  مرافق  لنا  تتيح  مكا 
املواصفات املطلوبة من قبل مشاريع البناء املختلفة. وحنن 
التابعة ملنشأتنا  التكنولوجيا  للغاية عىل تطوير  حريصون 
من خالل دجم أحدث املعدات واآلالت خلط العمل لتوفري 

منتجات أفضل وأكرث فعالية وبتلكفة أقل.

عام  يف  املعادن  لتشكيل  التقنية  قطر  رشكة  تأسست 
الصنايع  للتربيد  ألفا  توسع رشكة  نتيجة  ويه   ،2010

اليت أنشئت يف أوائل عام 1990. 
رشكة قطر التقنية لتشكيل املعادن يه رشكة متخصصة 
يف مجيع أنواع تصنيع تشكيل املعادن والتربيد الصنايع.
يف  اسرتاتيجي  موقع  يف  جديدة  منشأة  الرشكة  لدى 
أقسامها  لدمع  اكماًل  جتهزيًا  وجمهزة  الصناعية  املنطقة 
وتصنيع  املعادن  تشكيل  الصنايع،  التربيد  مثل  املختلفة 
 6000 تبلغ  حالية  إنتاجية  طاقة  مع  والصلب،  احلديد 
اخلدمات  خزائن  من  ومائت  للسقف  وألواح  هواء  موزعة 
ومنتجات نظم دمع الكوابل واألسالك عندما تكون مجيع 

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

ملنتجاهتا وخدماهتا.
ختضع مجيع املنتجات لتدقيق اجلودة لضامن مستويات 

اجلودة واالمتثال لملعايري الدولية العامة. 
عىل  املعادن  لتشكيل  التقنية  قطر  رشكة  حازت  ولقد 
»جائزة رواد األمعال« لعام 2011 يف دول جملس التعاون 
اخلليجي، وجائزة »آرش الدولية األوروبية للجودة 2012« 

يف أملانيا.

 قطر التقنية
لتشكيل المعادن

مصانع الدعم لتشكيل 
المعادن

الجسل التجاري: 40418  رمق نظام ترقمي البيانات العاملي: 557773170الجسل التجاري: 25459  رمق نظام ترقمي البيانات العاملي: 558011061

مسؤول االتصال:
السيد: ميشيل ميرتي

املنصب:
نائب املدير العام

ص.ب: 15929، الدوحة، قطر
هاتف: 44606999 974+
فاكس: 44606777 974+

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

www.qatartechnical.com :املوقع اإللكرتوين

مسؤول االتصال:
السيد: فريوس بويليل

املنصب:
مسؤول مبيعات

ص.ب: 31616، الدوحة، قطر
هاتف: 44114607 974+

فاكس: 44114608 974+ جوال: 33487662
firosmfsf@gmail.com :الربيد اإللكرتوين
www.qatarmfsf.com :املوقع اإللكرتوين

تفاصيل المنتجات
PU/PIR ألواح حشوات •

• صفاحئ GI املموجة ما قبل الدهان

• صفاحئ التسقيف املموج

Galvanized C & Z Purlins •
• كويك سبان
• اكبينة بورتا

• اكسسوارات معدنية

تفاصيل المنتجات
• حوامل الاكبالت )العرض القيايس 
يرتاوح من 50 إىل 900 مم ألطوال 

تصل إىل 3000 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.
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لإلتصال واإلستفسار:لإلتصال واإلستفسار:

رمز النظام املنسق
73142000
73143900
73130000
73151900
73269070

رمز النظام املنسق
73143900

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

96/97/98/99
73145000 / 

73142000
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تأسست رشكة الصناعات الشبكية املعدنية احملدودة يف 
عام 1992 كرشكة من رشاكت مجموعة اجلابر.

قدرة  مع  الصناعية  املنطقة  يف  مصنعًا  الرشكة  متتلك 
إنتاجية حالية تبلغ 7٫000 طن سنويًا.

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

.AISI 2015:9001، واملعهد األمرييك للحديد والصلب

بدأت رشكة الصناعات الشبكية املعدنية التصدير يف عام 
2010 وترغب يف الرتكزي عىل زيادة صادراهتا إىل مُعان 

والكويت.

عام  يف  احملدودة  للتجارة  قطر  لكيك  رشكة  تاسست 
اليت  الربط  سياج  لسلسة  مصنعة  رشكة  ويه   ،2003

تقدم حلول سياج اكملة لعمالهئا.

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

الشائكة والبوابات.

رشكة لكيك قطر حائزة عىل هشادة األيزو 9001:2008.

 شركة كليك قطر
للتجارة

شركة الصناعات
الشبكية المعدنية 

المحدودة

الجسل التجاري: 25998  رمق نظام ترقمي البيانات العاملي: 535301352

أربعون عامًا يف صناعة األسياج

الجسل التجاري: 14615  رمق نظام ترقمي البيانات العاملي: 558004013

مسؤول االتصال:
السيد: سامباث كومار

املنصب:
نائب املدير العام

ص.ب: 23599، الدوحة، قطر
 هاتف: 44114613 974+

 فاكس: 44114617/ 44503723 974+
clicqatar@clicq8.com :الربيد اإللكرتوين

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

مسؤول االتصال:
السيد: يوسف القامس

املنصب:
املدير التنفيذي

ص.ب: 17840، الدوحة، قطر
هاتف: 44603826 974+

 فاكس: 44601724 974+
qatarsales@exmetco.com :الربيد اإللكرتوين

www.exmetco.com :املوقع اإللكرتوين

تفاصيل المنتجات
• اكسسوارات وزوايا و الشبك املعدين 

للبالسرت.
• املقاطع املعدنية جلدران واسقف 

اجلبس.
• حامالت الكوابل الكهربائية.

• مرابط تثبيت الرخام واجلدران.

• شبك االسوار واحلدائق.

تفاصيل المنتجات
• أنمظة األسياج املرتابطة

• قضبان امحلاية واحلواجز
• البوابات األوتوماتيكية القابلة للتأرحج 

واملزنلقة
• األمعدة الرابطة

• مساحيق الطالء للسياج
• مجيع أنواع تصنيع املواد احلديدية
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لإلتصال واإلستفسار: لإلتصال واإلستفسار:

رمز النظام املنسق
73269060
73089060
73121090
73029000
76169970
73030000

73121010
76069200

رمز النظام املنسق
39211100/
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مت تأسيس مصانع الدمع لتشكيل املعادن يف عام 2008، 
واملتخصصة يف تصنيع األلواح العازلة.

املعادن منشأة حديثة يف  لتشكيل  الدمع  أنشأت مصانع 
تبلغ  مساحة  عىل  اجلديدة،  الصناعية  املنطقة  يف  قطر 
باسمترار  املنشأة  حتديث  ويمت  مربع.  مرت   10٫000

بأحدث املعدات والتقنيات.

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

لتشكيل املعادن يف ترسيع المنو يف السوق القطري.

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

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.

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

وخدماهتا يف منطقة جملس دول التعاون اخلليجي.

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

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 30 عام، 
وأفريقيا  وآسيا  أوروبا  منتجاتنا إىل  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

 مصانع الدعم
لتشكيل المعادن

الجسل التجاري: 40418  رمق نظام ترقمي البيانات العاملي: 557711357الجسل التجاري: 43708  رمق نظام ترقمي البيانات العاملي: 557709385

مسؤول االتصال:
السيد: جاسينتو جون. يت

مدير املبيعات والتسويق

السيد: دمحم زبري خان
املدير التقين التجاري

ص.ب: 491، الدوحة، قطر
جوال: 55174684 / 33653759 974+

هاتف: 44622079 974+
Jacinto.john@pioneermetal.org :الربيد اإللكرتوين

zubair.khan@pioneermetal.org
www.pioneermetal.org :املوقع اإللكرتوين

مسؤول االتصال:
السيد: عبد االحد

املنصب:
نائب املدير العام

ص.ب: 96932، الدوحة، قطر
هاتف: 44114607 974+
فاكس: 44114608 974+

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

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.
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لإلتصال واإلستفسار:لإلتصال واإلستفسار:

رمز النظام املنسق
84841000
84842000
84849000

رمز النظام املنسق
87162000
87163100
87169000
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تأسس املصنع القطري هليالك السيارات يف عام 2005، 
وهو رشكة إنتاج هيالك مركبات األمعال الشاقة مبا يف 

ذلك الناقالت التجارية واملقطورات.

طاقة  مع  الصناعية  املنطقة  يف  منشأة  الرشكة  متتلك 
إنتاجية يف الوقت احلايل ترتاوح ما بني 600 إىل 650 
عام  التصدير  يف  الرشكة  بدأت  بيمنا  العام.  يف  وحدة 
2009 إىل بلدان يف منطقة الرشق األوسط، إال أهنا لدهيا 

خطط لزيادة لك من الطاقة اإلنتاجية ووجهات التصدير.

تأسس املصنع القطري األملاين للجاسكيت يف عام 2007، 
وهو مصنع لألجزاء الصناعية املانعة للترسب واملتخصص 
يف إنتاج مواد مانعة للترسب املعدنية وغري املعدنية عالية 

اجلودة املستخدمة يف جمال الصناعات. 

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

60٫000 جزء يف الهشر.

المين  إىل   2010 عام  من  التصدير  يف  الرشكة  بدأت 
ولدهيا خطط للتصدير إىل بلدان يف أوروبا وأفريقيا يف 

املستقبل القريب.

الـمصـنع القطري األملاين للجاسـكيـت حـائز عىل هشادة 
معهد  من   API 6A ومونوغرام   2008  :9001 اإليزو 
جائزة  عىل  أيـضًا  املـصنع  وحصل  األمرييك،  البرتول 
أفضل مـصنع للصناعات الصـغرية واملتوسطــة فـي قطــر 

من قـِبل مــجلس دول التعاون اخلليـيج يف عام 2010.

المصنع القطري األلماني 
للجاسكيت

 المصنع القطري
لهياكل المركبات

الجسل التجاري: 29066  رمق نظام ترقمي البيانات العاملي: 557711372الجسل التجاري: 32195  رمق نظام ترقمي البيانات العاملي: 557709328

مسؤول االتصال:
السيد: شاياس لطيف

املنصب:
مدير املبيعات والعمليات

ص.ب: 40806، الدوحة، قطر
هاتف: 44114404 974+

 فاكس: 44114401 974+
جوال: 55754202 974+

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

مسؤول االتصال:
السيد: هاين الشافيع

املنصب:
املدير املسؤول

ص.ب: 41133، الدوحة، قطر
هاتف: 44606333 974+
فاكس: 44602876 974+

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

www.qvsfqa.com :املوقع اإللكرتوين

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.

تفاصيل المنتجات
املواد املانعة للترسب من أجزاء حلزونية 

ذات اللفائف، وأجزاء مبادل حراري، 
وأجزاء غري معدنية، وحلقات مشرتكة، 
واملعادن الصلبة، اكمربوفيل، وجاكت 

معدنية وأغلفة.
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لإلتصال واإلستفسار:لإلتصال واإلستفسار:

رمز النظام املنسق
83100010
83100020
83100030
83100040
83100050
83100060

83100070
83100090

رمز النظام املنسق
94056000
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تأسست قطر للنيون يف عام 1960 كرشكة أفراد. بدأت 
بعدد قليل من أربعة أخشاص ومنت برسعة إىل هيلكها 

احلايل. 

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

موظفًا.

 سيـجـام لألمعال الـمعدنية رشكة حاصلة عىل هشادة اجلودة
ISO 9001:2008، تأسست سنة 2008 مكصنع للوحات 

املرورية واإلرشادية وللوحات الطرق - اجلانرتي.

مكا تقوم باألمعال املعدنية املختلفة املرتبطة بالطرق والبناء.

سيـجـما
لألعمال الـمعدنية

قطر للنيون

الجسل التجاري: 1592  رمق نظام ترقمي البيانات العاملي: 557711360الجسل التجاري: 96811  رمق نظام ترقمي البيانات العاملي: 557711282

مسؤول االتصال:
السيد: خالد الفيويم

املنصب:
املدير التنفيذي

ص.ب: 33167، املنطقة الصناعية، الدوحة، قطر
هاتف: 44600993 / 44600994 974+

فاكس: 44600995 974+
info@sigma-industries.com :الربيد اإللكرتوين
www.sigma-industries.com :املوقع اإللكرتوين

مسؤول االتصال:
السيد: أرمن حالجيان

املنصب:
املدير العام

ص.ب: 714، الدوحة، قطر
هاتف: 44086211 974+
فاكس: 44862944 974+

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

www.qatarneon.com :املوقع اإللكرتوين

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.

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
معالؤنا
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لإلتصال واإلستفسار:لإلتصال واإلستفسار:

رمز النظام املنسق
7304.11
7304.24
7323.93
7324.10
7307.91
7308.30

رمز النظام املنسق
7304.11
7304.24
7323.93
7324.10
7307.91
7308.30
7308.40

7306.21
7218.10
7219.12
7219.14
7222.40
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تاسسـت اجلابـر ألمعـال احلديد يف عـام 1992 مع تارخي 
عريـق يف تصمـمي و تصنيـع وتركيب املنشـاءات املعدنيه. 

عـىل مـدى السـنوات الــ 25 املاضية، اكنـت الرشكة قادرة 
عـىل تنويـع أنشـطهتا لتلبيـة الطلـب املزتايـد عـىل جـودة 
أمعـال املنشـاءات املعدنيـه. قامت الرشكـة بتطوير قدراهتا 
احلديثـة يف التصنيـع لتلبيـة املعايـري واملواصفـات الدوليـة 
ألنـواع خمتلفـة مـن املنشـاءات املعدنيـه واهلناجـر وغريهـا 

مـن أمعـال احلديـد والـيت تمشل مـا ييل:

أبـواب حديديـه، صـب  معدنيـه،  معدنيـه، سـالمل  سـقوف 
مظـالت  للدرابزينـات،  وااللومنيـوم  املعـادن  وتشـكيل 
الدربزينـات،  املعدنيـه،  القوالـب  البوابـات،  السـيارات، 

احلديثـه. التصمميـات 

اإلسـتانلس سـتيل العامليـة )زاش( يه رشكـة رائـدة مـن 
احـدى رشاكت مجموعـة اجلابـر. تأسسـت يف أغسـطس 
اإلسـتانلس  منتاجـات  تصنيـع  تعمـل يف جمـال   ،2004

سـتيل.

اإلكسسـوارات  أنـواع  خمتلـف  بتصنيـع  نقـوم  حنـن 
والدربزينـات واملطـاخب وديكـورات الواجهـات وغريهـا مـن 
اليـوم حنـن  املتعلقـة باإلسـتانلس سـتيل. حـىت  األمعـال 
نواصـل تقـدمي منتجاتنا ذات اجلـوده العاملية ولدينا أفضل 

املتخصصـون املهـرة يف هـذا املجـال.

يعمـل  الـيت  واملعـدات  اآلالت  بأحـدث  مصانعنـا جمهـزة 
علهيـا الفنيـون املهـرة لضـامن الدقـة يف جـودة منتجاتنـا 

وصالبهتـا.

 اإلستانلس ستيل 
العالمية )زاش( ذ.م.م.

الجابر ألعمال الحديد

الجسل التجاري: 29859  رمق نظام ترقمي البيانات العاملي: 558011393الجسل التجاري: 28688  رمق نظام ترقمي البيانات العاملي: 557773098

مسؤول االتصال:
السيد: تامر فواز

املنصب:
املدير التنفيذي

ص.ب: 23546، الدوحة، قطر
هاتف: 44180815 974+
جوال: 55860029 974+

فاكس: 44515339 974+
t.fawwaz@isszash.com :الربيد اإللكرتوين

www.isszash.com :املوقع اإللكرتوين

تفاصيل المنتجات
• الدرابزين

• البوابات احلديدية
• مظالت مواقف السيارات 

• اهليلك الصلب
• برج خزان املياه

تفاصيل المنتجات
• تصممي وتنفيذ أمعال اإلستانلس ستيل

• األبواب والدرابزينات وحواجز الدرجات 
)السالمل( من اإلستانلس ستيل املعشق 

بالزجاج
• درابزينات من اإلستانلس ستيل 

املعشق باخلشب
• درابزينات من اإلستانلس ستيل مع 

األكريلك
• اكونرتات ومطاخب وخزائن اإلساتنلس 

ستيل
• بوابات إساتنلس ستيل

7308.40
7306.21
7218.10
7219.12
7219.14
7222.40

مسؤول االتصال:
املهندس: أمحد شعبان األبطح

املنصب:
املدير العام

هاتف: 58/ 44181857 974+
جوال: 33741479 974+

فاكس: 44448919 974+
gm@jsc-qa.com :الربيد اإللكرتوين
www.jsc-qa.com :املوقع اإللكرتوين
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لإلتصال واإلستفسار:

رمز النظام املنسق
83100010/20/30/40
83100050/60/70/80

83100090
9456000

7642900/39259000
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إعالن لصناعة اللوحات يه رشكة قطرية 100% متخصصة 
بتصنيع اللوحات املرورية الصناعية اإلرشادية.

املنطقة  قلب  يقع يف  الذي  مصنعها  إعالن يف  تستخدم 
الصناعة  تقنيات  أحدث  الدوحة  ملدينة  اجلديدة  الصناعية 
لتنفيذ  احلريرية  بالشاشة  والطباعة  الرمقية  والطباعة 
لوحات من األملنيوم والصلب طويلة العمر وذات انعاكسية 

مرتفعة للضوء.

ميتد مصنع إعالن لصناعة اللوحات عىل مساحة 12٫000 
االحتياطية  الطاقة  مبولدات  وجمهزة  مكيفة  مربع  مرت 
إنتاج  من  املصنع  ميكن  مما  احلديثة،  اخلدمات  ومجيع 
ليغيط طلبات معالئنا  لوحة سنويًا  أكرث من 200٫000 

بصفة مستقلة.

يمت تشغيل مصنع إعالن لصناعة اللوحات من قبل رشكة 
فزي موبيلييت، ويه الرشكة الرائدة يف تصممي وتصنيع 
احلديدية  السكك  وعالمات  الطرقية  اللوحات  وتركيب 
من اخلربة  عامًا  من 50  أكرث  واليت متتلك  إيطاليا،  يف 

املكتسبة وأفضل املامرسات العاملية.

إعالن لصناعة اللوحات مملوكة بالاكمل من قبل محموعة 
إعالن ويه رشكة ديناميكية مبتكرة، تقدم حلواًل متاكملة 
ذات مستوى عاملي يف جماالت اإلعالم والرتفيه والفعاليات 

والتصممي احلرضي.

 إعالن
لصناعة اللوحات

الجسل التجاري: 29156/4  رمق نظام ترقمي البيانات العاملي:

مسؤول االتصال:
السيد: مزهر خان

مدير تطوير األمعال
جوال: 55859295 974+

Email: mazhar.khan@elan.qa

املنطقة الصناعية للصناعات املتوسطة والصغرية
ص.ب: 24953، الدوحة، قطر

هاتف: 44282828 974+
info@elansignage.qa :الربيد اإللكرتوين
www.elansignage.qa :املوقع اإللكرتوين

www.elan.qa

تفاصيل المنتجات
منتجات صناعة  من  واسعة  نقدم مجموعة  حنن 
العادية،  اإلرشادية  اللوحات  من  بدءًا  اللوحات، 
العالية،  االنعاكسية  ذات  املرور  الفتات  إىل 
هبدف تعزيز السالمة عىل الطرقات. منتلك فريقًا 
احمليل،  والتصنيع  التصممي  يف  متخصصًا 
تليب  مفصلة  عالمات  بإنتاج  لنا  يحمس  ما 

االحتياجات الفريدة ألكرث معالئنا تطلبًا.

لوحات وجسور: لوحات 
إرشادية كبري الجتاهات 

الطريق مع اجلسور
الدامعة

إشارات املرور: من مجيع 
األجحام واأللوان واألشاكل 
األقراص، واملثلثات، الهسام 

املربعات 
الفتات صناعية: بأشاكل 

وأجحام خمتلفة، مبا يف ذلك 
عالمات البناء والطرق

الفتات داخلية: مبختلف 
األشاكل، واأللوان واألجحام

Operated by 
VIS Mobility

Operated by VIS Mobility

mailto:khan@elan.qa
mailto:info@elansignage.qa
http://www.elansignage.qa
http://www.elan.qa
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لإلتصال واإلستفسار:لإلتصال واإلستفسار:

رمز النظام املنسق
07020000
07070000
07115100
07099920
07099990
07096090

070951

رمز النظام املنسق
06029900
06020000
07020000
07070000
12119040
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تأسست  قطر.  دولة  يف  املتاكملة  الزراعية  املشاريع  أكرب  أحد  سايك  تعد 
الرشكة يف عام 1995 لتمشل مزرعة مصممة بنظم انتاج حديثة عىل مساحة 
40 هكتار. تقوم املزرعة بإنتاج العديد من املنتجات النباتية واحليوانية لتمشل 
الزهور واخلرضاوات واألغنام والدواجن. مت تصممي املنشآت واملرافق باملزرعة 
طبقا ملعايري اجلودة العاملية، مكا يمت استخدام أفضل التقنيات واألساليب يف 

اإلنتاج والتعبئة والتسويق.

إنتاج اخلرضوات
بدأ إنتاج اخلرضوات يف أوائل عام 1997 باستخدام أحدث نظم وأساليب 
العالية. يمت معظم  اإلنتاج احلديثة واملتطورة إلنتاج خرضوات ذات اجلودة 
املائية  الزراعة  نظم  باستخدام  احلديثة  احملمية  البيوت  داخل  اإلنتاج 
)اهليدروبونكس( واملُتحمك فهيا بالاكمل بإستخدام أحدث النظم احلديثة يف 
الري والتمسيد واملاكحفة وغريها باإلضافة إىل اإلنتاج يف احلقول املفتوحة 

باستخدام نظم الري بالتنقيط.
تنتج الرشكة مجموعة واسعة من اخلرضوات تمشل أكرث من 30 نوع أمهها 
الكوسة،  الربولكي، اخلس،  القرنبيط،  الفلفل،  الباذجنان، اخليار،  المطامط، 

امللفوف، الفاصوليا، البطيخ، األعشاب، والفراولة وغريها.

إنتاج الزهور ونباتات الزينة
تنتج الرشكة األن أكرث من 7 مليون شتلة ىف السنة من الزهور املومسية عالية 
اجلودة من 50 نوع من األنواع املناسبة ملتطلبات تنسيق احلدائق يف قطر 
عىل مدار العام، باإلضافة إىل األجشار والجشريات ومغطيات الرتبة ونباتات 
الزينة املناسبة للظروف املناخية احمللية. يمت اإلنتاج داخل البيوت احملمية 
واملشاتل احلديثة باستخدام أحدث التقنيات يف اإلنتاج عىل مساحة قدرها 
4 هكتار ويه تغيط اجلزء األكرب من احتياجات البالد من األزهار املومسية.

تنسيق احلدائق
ىف  املجال  هذا  يف  الرائدة  الرشاكت  احد  يه  احلدائق  لتنسيق  سايك 
واملسطحات  واملتزنهات  وتنفيذ أمعال احلدائق  تقوم الرشكة بتصممي  قطر. 
اخلرضاء واملالعب الرياضية )حديقة أسباير - مؤسسة قطر للثقافة والعلوم 

- القرية الثقافية وغريها(.

األنتاج احليواين
البلدي  والدجاج  الشايم  واملاعز  العوايس  أغنام  وإنتاج  تربية  ويه تمشل 
والرويم والبط، باإلضافة إىل عدد من االبل املنحدرة من السالالت العربية 

املمتزية.

اجلودة وسالمة الغذاء
مضانًا للجودة وسالمة الغذاء لتتوافق مع املعايري العاملية، فقد أنشأ املجمع 
هشادة  عىل  بنجاح  املجمع  حصل  مكا  الغذاء  وسالمة  اجلودة  نظم  إدارة 
املامرسات الزراعية اجليدة )جلوبال جاب( كأول مزرعة يف قطر حتصل عىل 
هذه الهشادة العاملية لضامن اتباع معايري اجلودة ألنتاج غذاء حصى وأمن 
لملسهتلك ىف قطر مكا متكنت الرشكة من تصدير بعض املنتجات إىل الدول 
الزرايع  اإلنتاج  وأنشطة  رئيسيًا يف مشاريع  دورًا  تلعب سايك  األوروبية. 
السوق  املسمتر خلدمة  التطوير  وتنسيق احلدائق يف قطر، مكا هتدف إىل 

القطرى.

متاشيًا مع رؤية قطر الوطنية لتحقيق األمن الغذايئ تأسست 
خاصة  حملية  قطرية  زراعية  تمنية  رشكة  ويه  أجريكو، 
وهادفة إىل إنتاج زرايع مستدام عىل املدى الطويل. وذلك 
التكنولوجيا  وأفضل  الدولية  واخلربات  االبتاكر احمليل  عرب 

املتاحة يف العامل. 

قوتنا:

• منشأة الزراعة دون تربة األكرث تطورًا يف دولة قطر  

• اماكنية احلصاد يوميًا والتوزيع حمليًا يف غضون 24 
ساعة

• العالمة التجارية احمللية الوحيدة املعبأة والعضوية.

منتجاتنا:

والتخزين  الغذائية  املواد  استرياد  الطويلة يف  وفقًا خلربتنا 
والتوزيع منذ أوائل مخسينات القرن املنرصم، اعدت الرشكة 
دراسة متعمقة لمنط استرياد اخلرضوات والفاكهة يف قطر 
الدول  عىل  كبرًيا  اعمتاًدا  هناك  بأن  الدراسة  لنا  لتربهن 
اإلقلميية ودول اجلوار لتغطية احتياجاتنا اليومية من اخلضار 
والفواكه. ويف ضوء هذه احلقائق ، مقنا مببادرة لملساعدة 
يف حتويل دولة قطر إىل دولة تمتتع باالكتفاء الذايت، وبدأت 
مرت  ألف   20 زراعية مبساحة  دفيئة  زراعة اخلرضوات يف 
زراعية  دفيئة  ومنتلك  قطر.  مشال  اخلور  منطقة  يف  مربع 
مبساحة 20 ألف مرت مربع جاهزة للزراعة وتتضّمن اخلطط 
املستقبلّية للرشكة إضافة وحدات دفيئة جديدة هبدف تعزيز 
القدرة اإلنتاجّية وزراعة أنواع جديدة من الفاكهة واخلضار 

والفطر عىل األرايض القطرّية 

نظام  استخدام  عرب  واملنتجة  الصحية  الرتبة  تأمني  وهدفنا 
املبيدات  أو  الكمييائّية  املواد  عىل  يعمتد  ال  للبيئة  صديق 
مقاومة  عىل  قادرة  عالية  جبودة  مزروعات  إلنتاج  الضاّرة  

األمراض واحلرشات.

أجريكو للتطوير 
الزراعي

مجمع السليطين الزراعي 
والصناعي )سايك(

الجسل التجاري: 19748  رمق نظام ترقمي البيانات العاملي: 558006211الجسل التجاري: 59143  رمق نظام ترقمي البيانات العاملي: 557711847

مسؤول االتصال:
السيد: نارص اخللف

املنصب: العضو املنتدب
السيد: ارشف حسن

املنصب: مسؤول التشغيل

ص.ب: 19613، الدوحة، قطر
هاتف: 44512794 974+
فاكس: 44476181 974+

info@tahaluf.qa :الربيد اإللكرتوين
www.agrico.qa :املوقع اإللكرتوين

مسؤول االتصال:
إدارة استرياد وتوزيع املواد 

الغذائية - سايك

ص.ب: 8588، الدوحة، قطر
هاتف: 40320137 / 40320107 974+

فاكس: 40320132 974+
info@alsulaiteengroup.com :الربيد اإللكرتوين
www.alsulaiteengroup.com :املوقع اإللكرتوين

تفاصيل االنتاج
• خرضاوات طازجة وورقيات

• أزهار مومسية
• جشريات واجشار ونباتات خارجية 

ومسطحات خرضاء وجنيلة

تفاصيل المنتجات
خضار وفاكهة طازجة.
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نبذة عن الشركةنبذة عن الشركة

لإلتصال واإلستفسار:لإلتصال واإلستفسار:

رمز النظام املنسق
220110

رمز النظام املنسق
200979
200989
200990
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املصنع  تأسس  قطر،  بالدوحة،  الرحيق  مصنع  مقر  يقع 
يه  ومهمتنا  الفواكه،  عصائر  إلنتاج   2015 عام  يف 
رفاهية العميل، حيث إننا خرباء يف لك ما يتعلق بالصحة 
طبيعية  مبكونات  نقدمها  اليت  للفواكه  الطيب  واملذاق 
املكونات  اكفة  عىل  عصائرنا  احتواء  يضمن  100% مما 
الغذائية الصحية. وهبذه الطريقة فإننا نساعد معالئنا يف 
معايري  مع  بالتوافق  للفواكه  الرائع  الطعم  احلصول عىل 
النظام الغذايئ اليحص. يف مصنع الرحيق خنتار أجواد 
أنواع الفواكه وأفضل املكونات مع العديد من األنواع مثل: 
عصري التفاح وعصري المكرثى مع التفاح، وعصري التفاح 
من  العديد  إىل  باإلضافة  الفراولة،  وعصري  اجلزر،  مع 

عصائر الفواكه الطازجة الطبيعية %100.

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

االنتاج.

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

»خزان  احملفوظة  املعلبات  توزيع  رشكة  تأسست 
قطر« يف أوائل العام 2015 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 
والذي يضمن  ملراقبه اجلودة من ذوى اخلربة  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 
دول  من  العديد  ىف  متوافره  أاهنا  مكا  والفنادق 

اخلليج.

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

بدوره يضمن لنا الصدارة دامئا.

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

مكا نسىع دامئًا لرتسيخ الثقه لدى املسهتلك.

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

خاص باالطفال.

شركة توزيع المعلبات 
المحفوظة ذ.م.م

مصنع الرحيق

الجسل التجاري: 74450  رمق نظام ترقمي البيانات العاملي: 557772059الجسل التجاري:     رمق نظام ترقمي البيانات العاملي: 558011419

مسؤول االتصال:
السيد: ساحم صالح

املنصب:
مدير املبيعات احمليل

هاتف: 44602633 974+  حتويلة 225
جوال: 77460190 974+

sameh.salah@mezzan.com :الربيد اإللكرتوين
www.khazanqatar.com :املوقع اإللكرتوين

مسؤول االتصال:
السيد: عبداللـه اهليال

املنصب:
املدير العام

ص.ب: 12414، الدوحة، قطر
هاتف: 33337133 974+

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

تفاصيل المنتجات
عصائر فواكه طبيعية

تفاصيل المنتجات
دانة مياه رشب نقيه 

شعارها هو صوديوم اققل لصحه افضل 
• 1٫5 لرت 
• 500 مل 
• 350 مل 

• باألضافه اىل عبوات ال 4 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 

• 1٫5 لرت 
• 500 مل 
• 350 مل 

• وقريبا 200 مل
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نبذة عن الشركةنبذة عن الشركة

لإلتصال واإلستفسار:لإلتصال واإلستفسار:

رمز النظام املنسق
21069000   
11063030
17049030   
18069030
20081912   
91122000

رمز النظام املنسق
02071200
02071400

ان
سم

 ال
ائر

ط
  و

ن
اج

دو
 لل

بة
عذ

ة 
رع

مز

م
صي

لق
ور ا

تم

تعترب مزرعة عذبة للدواجن وطائر المسان يه املزرعة 
األوىل من نوعها يف قطر، وتأيت يف الرتتيب الثالث 
وأعىل  بأحدث  جمهزة  ويه  اخلليج،  مستوى  عىل 
التقنيات واألجهزة احلديثة يف جمال الدواجن واملساخل 

ولدهيا العديد من املنتجات املختلفة مكا هو موحض.

معارض  وأخفم  أقدم  من  واحدًا  القصمي  متور  يعترب 
المتور يف دولة قطر حيث يمتزي ويشهتر باجلودة العالية 
من  أكرث  ولديه  هبا  اخلاصه  لملنتجات  الرفيع  واملذاق 
200 صنف يمت عرضهم وفميا ييل عرض لبعض هذه 

األصناف.

العمالء املمزيين:

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

الوزراء والطبقة املمزية والوسىط.

مزرعة عذبة للدواجن تمور القصيم
وطائر السمان

الجسل التجاري: 13417/23  رمق نظام ترقمي البيانات العاملي: 557772080الجسل التجاري: 13417/30  رمق نظام ترقمي البيانات العاملي:  557885193

مسؤول االتصال:
السيد: دمحم الكواري

املنصب: املدير التنفيذي
السيد: هيمث امجلل

املنصب: مساعد تنفيذي

ص.ب: 17785، الدوحة، قطر
هاتف: 70060667 974+

 44873533 / 74468382
 kuwari-sh@asak-group.com / :الربيد اإللكرتوين

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

مسؤول االتصال:
السيد: دمحم الكواري

املنصب: املدير التنفيذي
السيد: هيمث امجلل

املنصب: مساعد تنفيذي

ص.ب: 17785، الدوحة، قطر
هاتف: 70060667 974+

 44873533 / 74468382
 kuwari-sh@asak-group.com / :الربيد اإللكرتوين

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

تفاصيل المنتجات
• مزرعة المسان )الطازج واملجمد، 

الكرسيب 520،620،720 جرام، بيض 
المسان 24، 18، 12 حبه(.

• مزرعة الدواجن الطازجة واملجمدة - 
دجاجه اكملة - دجاج قطع.

• مزرعة البط )الطازج واملجمد 1000، 
700، 600 جرام(.

• الدجاج حمىل بلدي - هندي - فيويم.
• مرشوع إنتاج الكنار والعسل األبيض 

عسل سدر.
• المساد العضوي.

تفاصيل المنتجات
• البييت فور املمزي واخلاص بنا فقط 

واملخلوط مع المتر
• قسم خاص مبختلف أنواع المتور املعروفة

• قسم خاص بالتغليف واهلدايا
• بعض املصنوعات اخلاصه بنا واحلرصيه 

لدينا
• علب المتور

17049030   
18069020
08041020   
08041030
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نبذة عن الشركةنبذة عن الشركة

لإلتصال واإلستفسار:لإلتصال واإلستفسار:

رمز النظام املنسق
21050000
19022010
19059050

رمز النظام املنسق
190120
190590
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يف  احللويات  لصناعة  عائلية  رشكة  يه   Granny و  جّدة 
الشقيقان  يد  تأسست عىل  بدأت من مرشوع مزنيل  قطر. 
محد ومرمي البدر. احنا حمظوظني جدًا ألننا جربنا العيش 
تعامل  كرم  مبارش  بشلك  عايشنا  ممتدة.  أرسة  ظل  يف 
جداتنا وأمهاتنا مع ضيوفهم وحسينا بدفئ امجلعات الودية 
اإلسبوعية؛  وامجلعات  املناسبات  يف  واألحباب  األهل  مع 
وبشلك  احللويات.  من  ختىل  مااكنت  لضيوفهم  فوالهتم 
طبييع وتلقايئ ورثت مرمي )املؤسسة( شغفها لصناعة وطبخ 

احللويات.

اكن من الواحض إنعجاب األهل واألحصاب بطعم احللويات 
اليل كّنا نعدها هلم يف املناسبات وذلك خالل مدحيهم وتعابري 
وجههم أثناء تناوهلم احللويات. يف كثري من األوقات اكنوا 
وطباخة  صنع  نفهسا  مرمي  من  يطليبون  وأحصابنا  أهلنا 

حلويات خاصة هلم واكنت تنفذها ويه يف غاية الرسور.

من منطلق قناعتنا بأن من أفضل نعم اللـه علينا يف احلياة 
ان نعمل يش شغوفيني فيه ويعود علينا وعىل الناس بالنفع 
جّدة  مرشوع  فكرة  انولدت  2014م  رمضان  يف  والقمية، 
والعاملية  )جّدة(  احمللية  احللويات  مجع  هبدف   Granny و 
األصلية  بملستنا  وتقدميهم  واحد  ماكن  يف   )Granny(
يف  ألن   "Granny و  جّدة   " بـ  مرشوعا  مسينا  واملبتكرة. 
القدمي الذين نقلوا لنا الوصفات واألطباق من جيل إىل جيل 

والذين حافظوا عىل هذا اإلرث مه النساء.

تأسست رشكة كولوسيوم احملدودة يف عام 1999 هبدف 
متخصصة  ويه  قطر.  إىل  اجلودة  عالية  األغذية  تقدمي 
واحللويات  والسوربيتو  كرمي  واآليس  اجليالتو  إنتاج  يف 
واملعكرونة الطازجة. رشكة كولوسيوم يه مصنع حريف 

ومرن لتوفري أي نكهة خاصة حسب متطلبات العمالء.

قامت الرشكة بافتتاح منشأة حديثة يف املنطقة الصناعية 
يف الدوحة عام 2003، مع قدرة إنتاجية حالية تبلغ 4500 
لرت آيس كرمي و 300 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 
ِقبل رشكة يس  من   HACCP اهلاسب  احلرجة  والنقاط 
بعمليات  الرشكة  اهمتام  تعزز   .SGS العاملية  إس  يج 
أطراف مراجعني  ِقبل  اإلنتاج اليحص عايل اجلودة من 
بشلك دوري مثل هيئة مفتيش احليوانات األليفة األمريكية 

ومراجيع اكرفور.

كولوسيوم الدوحة 
المحدودة

GRANNY جّدة و

الجسل التجاري: 109760  رمق نظام ترقمي البيانات العاملي: 557773208الجسل التجاري: 21318  رمق نظام ترقمي البيانات العاملي: 534795708

مسؤول االتصال:
السيد: فهمي احلق

املنصب:
مدير تطوير األمعال

ص.ب: 21538، الدوحة، قطر
هاتف: 44602548 974+
فاكس: 44604585 974+

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

www.colosseumdeli.com :املوقع اإللكرتوين

مسؤول االتصال:
السيد: محد البدر

املنصب:
املؤسس والرئيس التنفيذي

ص.ب: 4192، الدوحة، قطر
جوال: 66175242 974+

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

تفاصيل المنتجات
جارز وكوكـزي

تفاصيل المنتجات
• اجليالتو اخلاص: خط رئييس لآليس 

كرمي يمت انتاجه من مكونات %100 
من مكونات طبيعية، أكرث من 90 

نكهة متطورة، ويتوفر 15 كوبًا للبيع 
بالتجزئة.

• كرمي الند: خط إنتاج آيس كرمي ممتزي 
 بسعر معقول جدًا:

14 منتجًا متوفر للبيع بالتجزئة.
• سوربيتو: 100% نكهات فواكه طبيعية 

متوفرة يف أكرث من 12 منتجًا.
• تريايم سو: حلوى إيطالية تقليدية 

تأيت يف عبوتني، مربدة ومجمدة.
• باستا روما: معكرونة طبيعية طازجة 

100% متوفرة يف خطوط إنتاج كثرية، 
مربدة ومجمدة، مع أكرث من 30 نكهة 

مطورة.
مجيع خطوط اإلنتاج أعاله متوفرة أيضًا 

يف مكيات مغلفة خلدمات األغذية.
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نبذة عن الشركةنبذة عن الشركة

لإلتصال واإلستفسار:لإلتصال واإلستفسار:

رمز النظام املنسق
170490
180631
180632
180690

رمز النظام املنسق
04029110
20099090
04069090
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اخلليج لملنتجات الغذائية فرع من مجموعة دمحم جامس 
الكوراي وأوالده )MJK( واليت تضم أكرث من 14 رشكة 

يف خمتلف القطاعات.

خنتص يف انتاج املواد الغذائية واليت تمشل:
العصائر واملرشوبات، احلليب بأنواعه، الزبادي، األجبان، 
الفاخرة،  والشوكوالتة  احللويات  اللبنية،  اإلختصاصات 

اجليالتو، خمتلف أنواع اخلزب.

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

وأغلفة  املنطقة مبنتجات  الرواد يف  من  نكون  ان  نسىع 
مبتكرة.

الطبيعية،  املنتجات  أفضل  لملسهتلكني  نقدم  أن  مهمتنا 
الصحية، اآلمنة مع الذوق األصيل اللذيذ.

من  قطر،  الدوحة،  2011 يف  عام  الرشكة يف  تأسست 
من  احلمل  نفس  يف  تشرتك  اليت  قطرية،  أرسة  خالل 
الشكوالته مع  اليت مجتع طعم  الشوكوالتة امجليلة  خلق 
ورشة معل  إنشاء  مت  األوىل،  السنة  من  العريب.  الذوق 
أخذت  واليت  بنا  اخلاصة  العمل  أماكن  يف  الشوكوالته 
مكرشوع جترييب، والذي اكن ناحجا بشلك مدهش يف 
تلك املرحلة. ويف السنة الثانية، لقد مت افتتاح بوتيك لدينا 
كأول عالمة جتارية يف قطر للشكوالته الفاخرة املصنوعة 

يدويا. هذا البوتيك هو نقطة بيع وورشة اإلنتاج.

باإلطالق  حنتفل  وحنن   ،2015 عام  فرباير  هناية  حبلول 
جتارة  غرفة  يف  وعضويتنا  التجارية  لعالمتنا  الرمسي 
البلجيكية  تنتج وتبيع الشوكوالتة  للشوكوالته  قطر. اكيف 
اليدوية واملنتجات ذات الصلة، ولكن اكيف مرتبطة بالثقافة 

القطرية والرتاث يف نكهات الشوكوالتة اخلاصة هبا.

الرفيع،  الذوق  ذات  الفاخرة  الشيكوالتة  الرشكة  وتقدم 
واملرشوبات  واحللويات  بالفواكه  الشوكوالته  الرتافيل، 
من  وغريها  واحلفالت  األعراس  والباردة،  الساخنة 
الشوكوالته،  صواين  اهلدايا،  صناديق  مثل  املنتجات 
املومسية  الشوكوالتة  تنتج  اكيف  الرشاكت.  وهدايا 
التعبئة والتغليف خاص مجليع املناسبات  واحملدودة مع 

واألحداث الكربى.

الخليج للمنتجات الغذائيةكـافـي للشوكوالتــه

الجسل التجاري: 3425/23  رمق نظام ترقمي البيانات العاملي: 557771965الجسل التجاري: 53894  رمق نظام ترقمي البيانات العاملي: 557773627

مسؤول االتصال:
السيدة: مرمي عبداللـه السلييط

املنصب:
املالكة

الدوحة، قطر
هاتف: 44441214 974+
جوال: 66651015 974+

mariam@kaafe.net :الربيد اإللكرتوين

مسؤول االتصال:
السيد: دمحم عيل الكواري

املنصب:
مدير تطوير األمعال

ص.ب: 2050، الدوحة، قطر
هاتف: 44323571 974+
فاكس: 44418378 974+

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

تفاصيل المنتجات
• حليب اكمل الدمس

• حليب بالنكهات
• لنب اكمل الدمس

• عريان
• الزبادي الساده اكمل الدمس

• الزبادي املنكه
• عصري الفواكه الطبيعية %100

تفاصيل المنتجات
• الشوكوالته رفيعة املستوى، احللويات 

والرتوفلز
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نبذة عن الشركةنبذة عن الشركة

لإلتصال واإلستفسار:لإلتصال واإلستفسار:

رمز النظام املنسق
220110

رمز النظام املنسق
15091000
15099000
15100000
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تأسست الرشكة القطرية التونسية واملصنع التابع هلا يف عام 
2000، واكن مقرها الرئييس يف السوق املركزي، حىت مت 
افتتاح املقر اجلديد يف اخر عام 2015 باملنطقة الصناعية 
اجلديدة، وتعترب الرشكة مملوكة بنسبة 51% لرشكة حماصيل 
)احدى الرشاكت التابعة لرشكة حصاد الغذائية(، بيمنا ميتلك 

عدد من الرشاكت التونسية نسبة %49. 

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 1000 طن سنويًا. مكا  اإلنتاجية  الطاقة 
باسترياد وتوزيع عدد من املنتجات التونسية األخرى واليت 
والرسدين  التونا  وأبرزها:  منتج   28 حاليًا  عددها  يتخىط 

واملعكرونة واهلريسة وثالثة أنواع من زيوت الطهي وغريها.

املياه يف  ملعاجلة  هو مصنع جديد  لملياه  اخلليج  مصنع 
دولة قطر يقع يف املنطقة الصناعّية اجلديدة.

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

ومهندسو جودة للتأكد من اجلودة العالية لملنتجات.

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

القطرية التونسية مصنع الخليج للمياه
للصناعات الغذائية

الجسل التجاري: 19468  رمق نظام ترقمي البيانات العاملي: 558005545 الجسل التجاري: 29180  رمق نظام ترقمي البيانات العاملي: 557711849

مسؤول االتصال:
السيد: تامر عبد املنعم

املنصب:
املدير العام

ص.ب: 19613، الدوحة، قطر
هاتف: 44505611 974+
جوال: 33363220 974+

فاكس: 44934857 974+
gm@gulfwaterplant.com :الربيد اإللكرتوين
www.gulfwaterplant.com :املوقع اإللكرتوين

مسؤول االتصال:
السيد: اس. مانوج كومار 

املنصب:
مدير التسويق واملبيعات احمليل

ص.ب: 41192، الدوحة، قطر
هاتف: 44321757 974+
فاكس: 44693751 974+

mkumar@nafco.qa :الربيد اإللكرتوين
www.qt-food.com :املوقع اإللكرتوين

تفاصيل المنتجات
زيت زيتون معبأ يف زجاجات ترتاوح 

أجحامها من 250 مل، 500 مل، 750 
مل، 1 لرت و 3 لرت و 5 لرت و 10 لرت.

تفاصيل المنتجات
مياه معدنّية نقّية

• قناين مياه نقّية 1٫5 ليرت
• قناين مياه نقّية 500 ملل
• قناين مياه نقّية 330 ملل
• قناين مياه نقّية 250 ملل
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نبذة عن الشركةنبذة عن الشركة

لإلتصال واإلستفسار:لإلتصال واإلستفسار:

رمز النظام املنسق
1604-11-00

رمز النظام املنسق
18063110
18063190
18063210
18063290
18069010
18069020
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تأسست الرشكة الوطنية للتصنيع الغذايئ يف عام 2000، 
والرشكة  الغذائية  حصاد  رشكة  من  كاًل  بني  بالرشاكة 

القطرية للصناعات التحويلية. 

ويعد نشاط الرشكة الرئييس هو معاجلة وتغليف وتسويق 
املنتجات الغذائية املختلفة وخاصة المتور. 

الدوحة  يف  املركزي  السوق  يف  مصنع  الرشكة  متتلك 
وتبلغ القدرة اإلنتاجية 1500 طن سنويًا من المتور عالية 

اجلودة.

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 4000 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 100 جرام، 200 جرام أو 
الوزن املتغري ويصل إىل 2 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
الشركة الوطنية 
 للتصنيع الغذائي

)نافكو(

الجسل التجاري: 19468  رمق نظام ترقمي البيانات العاملي: 534791434الجسل التجاري: 27584  رمق نظام ترقمي البيانات العاملي: 557772079

مسؤول االتصال:
السيد: أندرس ديليغارد 

جنسن
املنصب:

مدير املصنع

ص.ب: 1648، الدوحة، قطر
جوال: 33264034 974+
هاتف: 44500333 974+
فاكس: 44313811 974+

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

مسؤول االتصال:
السيد: س. مانوج كومار

املنصب:
مدير املبيعات والتسويق احمليل

هاتف: 31283232 974+
فاكس: 44683581 974+

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

تفاصيل المنتجات
معاجلة وتعبئة المتور.

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

18069030
18069090
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نبذة عن الشركةنبذة عن الشركة

لإلتصال واإلستفسار:لإلتصال واإلستفسار:

رمز النظام املنسق
02023090
02071400
02044390

رمز النظام املنسق
19041 090
190531 00
19030000
1905000
2009000

76071110
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الغذائيه عىل مساحة  مت تأسيس مصنع مونه لملواد 
17٫000 مرت مربع. 

ويعترب مصنع مونه لملواد الغذائية من املصانع الواعدة 
يف دولة قطر والرشق األوسط، نظرًا للخربات الكبرية 
الرشسة  ومنافسهتا  منتجاته  وجلودة  تديره  الىت 

ملنتجات الرشاكت العاملية املناظرة هلا.

املسهتلك  رضا  يتصّدر  لألغذية،  الوطنية  الرشكة  يف 
حياة  يف  السعادة  اضفاء  هو  هدفنا  مهامنا.  أولويات 
عىل  تدل  "العربية"  التجارية  عالمتنا  القمّيني.  معالئنا 

اإلبداع واأللك اليحص.

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

طاولة طعامهم.

 الشركة الوطنية
لألغذية

مصنع مونه
للمواد الغذائية 

الجسل التجاري: 52180  رمق نظام ترقمي البيانات العاملي: 557711809الجسل التجاري: 13119  رمق نظام ترقمي البيانات العاملي: 644396616

مسؤول االتصال
السيد: سلمي باتان

املنصب
املدير العام

ص.ب: 7006 ، الدوحة، قطر
هاتف: 44600250 974 + 
فاكس: 44600891 974 +

sales@nfc.qa :الربيد اإللكرتوين
www.nfc.qa :املوقع اإللكرتوين

مسؤول االتصال:
السيد: دمحم الكواري

املنصب: املدير التنفيذي
السيد: هيمث امجلل

املنصب: مساعد تنفيذي

ص.ب: 17785، الدوحة، قطر
هاتف: 70060667 974+

 44873533 / 74468382
 kuwari-sh@asak-group.com / :الربيد اإللكرتوين

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

تفاصيل المنتجات
• منتج Say يمت انتاجه بثالثة طعوم رئيسية 

خمتلفة ) اجلبنة - الاكتشب - الشطه 
واللميون(

• منتج Say كورن فليكس

• منتج 22 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(

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

ISO 22000:2005 
REGISTERED
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نبذة عن الشركةنبذة عن الشركة

لإلتصال واإلستفسار:لإلتصال واإلستفسار:

رمز النظام املنسق
22021010 
72221900    

رمز النظام املنسق
11010010
11010020
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رشكة قطر للطحني العديد من منتجات الدقيق ومجموعة 
واسعة من املنتجات املعمتدة عىل الحمق املتاحة يف دولة 

قطر واملناطق احمليطة هبا.

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

باجلودة ومنتجات الحمق املشتقة يف املنطقة.

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

مزدهرة لملواد الغذائية.

ومت اعمتاد مطاحن الدقيق القطرية وفقا لملعايري اس يج 
 ،ISO 22000:2005 و   ISO 9001:2008 للجودة،  اس 

وهشادة نظام حتليل املخاطر.

قطر  دولة  يف  القلوية  املياه  ينتج  مصنع  أول  ألاكاليف 
حاصل عىل هشادة االيزو ،22000  تأسس املصنع يف 
عام 2017 بأستمثارات قطرية 100%  وتكنولوجيا ايطاليه 
يه األوىل من نوعها إلنتاج املياه القلوية بدولة قطر واليت 
تعمتد عىل مواد طبيعية خالية من المسوم أو الكمياويات 

يف معاجلة املياه.

تقنيات  أستخدام  يمت  لعمالئنا،  منتج  أفضل  ولضامن 
حديثة اليت تساعد عىل إنتاج مياه خالية من أي مسوم 
حيتاجها  اليت  احليوية  املعادن  عىل  احلفاظ  مع  ضارة 
مياه  من  أعىل   PH نسبه  ألاكاليف حتتوي عىل  اجلسم. 
الرشب العادية، الذي ينشط الببسني يف املعدة حيمي من 
أعراض أرتداد محض املعده .تعد املياه القلوية من أفضل 
أنواع املياه اليت يمت إنتاجها وتعبئهتا بعبوات بالستيكية 
باملعادن  غنية  فهي  والعاملي.  احمليل  الصعيدين  عىل 
والاكلسيوم  اكلصوديوم  ودقيقة  متوازنة  وبنسب  املفيدة 
نسبة  عىل  ألاكاليف  مياه  حتتوي  مكا  واملغنيسيوم. 
يسبق  مل  حديثه  تقنيات  أستخدام  ويمت   ORP من  عالية 

أستخدامها يف الرشق األوسط.

حنن ملزتمون بتقدمي آعىل معاير اجلودة من املياة املعبأة، 
من خالل فريق معل عىل مستوى عايل من املهنية وذوي 
خربة واسعه لضامن مستوى عايل من الصحة والسالمة 

لعمالئنا.

مصنع لوسيل للمياه 
المعدنية - ألكااليف

شركة مطاحن الدقيق 
القطرية

الجسل التجاري: 43969  رمق نظام ترقمي البيانات العاملي: 643325343الجسل التجاري: 53847  رمق نظام ترقمي البيانات العاملي: 557773096

مسؤول االتصال:
الدكتور: معرو ندا 

املنصب:
مستشار املجموعة

املنطقة الصناعية اجلديدة، الدوحة
هاتف: 44440623 974+
فاكس: 44440632 974+

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

مسؤول االتصال:
السيد: سلمي باتان 

املنصب:
املدير العام

ص.ب: 1444، الدوحة، قطر
هاتف: 44415000 974+
فاكس: 44438137 974+

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

تفاصيل المنتجات
• دقيق الحمق - 1، 2، 5، 10، 50 كغم

• دقيق تشايك
• هريس، جريش

• مسيد
• معكرونة

تفاصيل المنتجات
• ألاكاليف مياه معدنية - 1500 مل
• ألاكاليف مياه معدنية - 500 مل
• ألاكاليف مياه معدنية - 330 مل
• ألاكاليف مياه معدنية - 200 مل
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نبذة عن الشركةنبذة عن الشركة

لإلتصال واإلستفسار:لإلتصال واإلستفسار:

رمز النظام املنسق
20091900
21050000

رمز النظام املنسق
22011010
22011020
22011030
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جكزء   1984 عام  الطبيعية  لملياه  ريان  رشكة  تأسست 
من مجموعة الربان القابضة. متتلك الرشكة منشأة إنتاج 
حديثة وعىل مستوى عاملي يف منطقة غري ملوثة عىل بعد 

60 كيلو مرت من الدوحة.

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

عىل أعىل املستويات.

تعترب اجلودة الثابتة لملنتج مزية تنافسية للعالمة التجارية 
عىل  وحاصلة  صارمة  جودة  بنظم  الرشكة  تلزتم  حيث 
هشادة األيزو 9001. مكا حازت ايضًا عىل اعمتاد "نظام 
حتليل املخاطر والنقاط احلرجة" من ِقبل "أوسرتيا غلف" 

للجودة يف عام 2011.

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

شركة الريان شركة داندي المحدودة
لتعبئة المياه المعدنية

الجسل التجاري: 9097  رمق نظام ترقمي البيانات العاملي: 654332891الجسل التجاري: 6573  رمق نظام ترقمي البيانات العاملي: 644645046

مسؤول االتصال:
السيد: كولني مسيث

املنصب:
الرئيس التنفيذي

ص.ب: 7333، الدوحة، قطر
هاتف: 44436999 974+
فاكس: 44327637 974+

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

تفاصيل المنتجات
مياه طبيعية

• عبوات 1٫5 لرت مياه طبيعية
• عبوات 500 مل مياه طبيعية
• عبوات 330 مل مياه طبيعية
• عبوات 200 مل مياه طبيعية

• أكواب 100 مل

االيزو  هشادة  عىل  حائزة  رشكة  يه  احملدودة  داندي 
9001:2000، ويه امس حيظى باحرتام كبري يف صناعة 
األلبان يف املنطقة  ويمتزي باجلودة العالية واألفضلية يف 
درجة إماكنية اإلنتاج و قدرات التوزيع. داندي تعرتف بلك 
صدق بدمع معالهئا وتلزتم بتوفري نوعية جيدة من اآليس 
صارمة  الجراءات  خضعت  اليت  األلبان  ومنتجات  كرمي 

ملراقبة اجلودة.

اللذيذ  كرمي  اآليس  تمشل  قمية  األكرث  منتجاتنا  بعض 
والعصائر  واللنب  والزبادي  الغازية  غري  واملرشوبات 
من  جيعلها  ما  وهذا  املختلفة  النكهات  ذات  الطبيعية 
خدمة  توفري  إن  املسهتلكني.  من  لدى مجهورنا  املفضلني 
ممتازة للعمالء أمر يف غاية األمهية بالنسبة لنا وحنن نقدر 
االقرتاحات والردود اليت تصلنا من معالئنا واملسهتلكني 

الذين نسىع دامئًا إلرضامه.

تمشل  قوية  مبادئ  عىل  لدينا  الرشكة  أسس  وتستند 
البساطة والصدق وأخالقيات العمل والزناهة، ويه تلعب 
دورا حموريا يف صنع القرار، وتساعدنا عىل احلفاظ عىل 

إرساء مبادئ ثقافة العمل املمتاز داخل اكمل مؤسستنا.

بعد تزايد خربتنا من الطلب املزتايد وثقة الناس بنا، فقد 
بنفس  األخرى  األقالمي  يف  آفاقنا  لتوسيع  الوقت  حان 
جودة  ذات  منتجات  عرب  والوصول  وااللزتام،  التفاين 
اكملة إىل البلدان األخرى يف دول منطقة الرشق األوسط 
لتوزيع  جادين  رشاكء  عن  نبحث  حنن  أفريقيا.  ومشال 

منتجات داندي يف مجيع هذه املناطق.

تفاصيل المنتجات
اآليس كرمي

• علب صغرية و كبرية
• خماريط و أعواد

• دويتو
• كوليف

• فندي صاندي
• بوش أب

• مصاصات
• سكويز أب

• بون بون

 األلبان
• زبادي طازج

• قشطة طازجة
• لبنة تركية

• لبنة حامضة
• لنب طازج
• لنب عريان
• لنب رشاب

• جبنة موزاريال مبشورة
• جبنة فيتا

املرشوبات
• فرويت

• عصائر طازجة

مسؤول االتصال:
السيد: فيكتور استانىل

املدير العام
السيد: عدنان مرييج

نائب املدير العام

ص.ب: 2239، الدوحة، قطر
هاتف: 44422980 974+
فاكس: 44603700 974+

info@dandy.qa :الربيد اإللكرتوين
www.dandy.qa :املوقع اإللكرتوين
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نبذة عن الشركةنبذة عن الشركة

لإلتصال واإلستفسار:لإلتصال واإلستفسار:

رمز النظام املنسق
190410
200520

رمز النظام املنسق
02023090
02071400
02044390
16023200
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الرشكة القطرية إلنتاج اللحوم يه املنشأة األحدث واألكرث 
منطقة  يف  اللحوم  جتهزي  معليات  يف  واملتخصصة  تطورًا 

الرشق األوسط.
تشغل املنشأة مساحة 6000 مرت مربع حيث متتلك مساحات 
بدوره  وهذا  مرتمربع،   2000 من  أكرث  تبلغ  املربد  للتخزين 
بـ 7000 طن سنويا،  تقدر  البدء  القدرة عىل  الرشكة  مينح 

وتغيط نطاقات عديدة ومهنا:
مجموعة اللحوم املجمدة املصنعة تتضمن:  برغر المحل البقريو 
بالمحل  وكباب  البقمساط(،  من  وخايل  )بالبقمساط  الدجاج 
البقري  والدجاج، وكرات المحل البقريو والدجاج المحل وهوت 
دوج المحل البقري والدجاج، فرانكفورتر ومجموعة متنوعة من 

النقانق اليت من شأهنا تلبية اكفة احتياجات السوق.
ومتتد مجموعة اللحوم املجمدة لتمشل رشاحئ الدجاج ، قطع 
الدجاج، الدجاج املشوي، دجاج بوب كورن، أصابع المسك، 
المسك  بالبقمساط، رشاحئ  مقرمش  روبيان  المسك،  وبرغر 
أو  االجحام  مبختلف  العمالء  لرغبة  طبقًا  اخرى  واملنتجات 

االشاكل.
مجموعة اللحوم املربدة املصنعة تضم مرتديال المحل البقري 
والدجاج بأجحام متعددة،  )لفافات  اكملة بوزن 2٫5 لكغ أو 

رشاحئ، ومعبأة يف أكياس من 200 مج مالمئة(.
مجموعة األطعمة املعلبة من حلوم البقر تمشل المحل البقري 
اململح، المحل البقري املدخن، ساليم، بسطرمة، جسق جامبو، 
المحل  من  مشلكة  نقانق  األجحام،  متعدد  فرانكفورتر  نقانق 
البقري وحلم بقري لتتبيلة البيزتا. وتتنوع مجموعة األطعمة 
املعلبة لتمشل الدواجن مثل الدجاج املطبوخ، املدخن، النقانق 
املشلك،  الدجاج  فرانكفورتر،  دجاج  نقانق  جامبو،  دجاج 
والديك  اململح،  الرويم  والديك  الدجاج  البيزتا  لتتبيلة  دجاج 
الديك  ومورتديال  املدخن  الرويم  والديك  املدخن،  الرويم 

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

موثوق مهنا ومعمتدة حائزة عىل استحسان اكفة معالئنا.

رشكة مصانع قطر لألغذية )بفيك قطر( يه رشكة قطرية 
رئيسية يف صناعات الوجبات اخلفيفة يف اخلليج العريب. 
تأسست الرشكة يف عام 1984 وتقوم بتصنيع منتجات 
ذرة  مهنا:  التعبئة  وأجحام  املختلفة  النكهات  ذات  الذرة 
هشة لولبية - رقائق البطاطس املقرمشة - تورتيال شيبس 

- تيسيت ذرة مقلية.

حديثة  آالت  بإضافة   2011 عام  يف  املصنع  جتديد  مت 
)الستاينلس( مصنوعة من قبل الواليات املتحدة األمريكية، 
أوروبا وأسرتاليا مزودة بنوعية عالية اجلودة من لوحات 
التحمك اإللكرتونية الرمقية اليت تتحمك بكفاءة يف نسبة 
الرطوبة واهلواء والوزن لتستبعد تدخل يد اإلنسان حىت 

مرحلة اإلنتاج الهنايئ والتعبئة والتغليف.

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

أوروبا والواليات املتحدة األمريكية )حالل(.

شركة مصانع 
قطر لألغذية

 الشركة القطرية
إلنتاج اللحوم

الجسل التجاري: 46211  رمق نظام ترقمي البيانات العاملي: 557711854الجسل التجاري: 9076  رمق نظام ترقمي البيانات العاملي: 644569139

مسؤول االتصال:
السيد: عبد اللـه دمحم 

أمحد أبو موزة 
املنصب:

املدير العام

ص.ب: 1511، الدوحة، قطر
هاتف: 44601840 974+ / 44601540 974+

فاكس: 44601740 974+
qatarfoodfactories@yahoo.com :الربيد اإللكرتوين

qatarfood@qatar.net.qa :املوقع اإللكرتوين

مسؤول االتصال:
السيد: فهد اخللف

املنصب: الرئيس التنفيذي
السيد: ارشف حسن

املنصب: رئيس العمليات

ص.ب: 93839، املنطقة الصناعية،
الدوحة، قطر

هاتف: 44512794 974+
فاكس: 44476181 974+

info@tahaluf.qa :الربيد اإللكرتوين

تفاصيل المنتجات
• اللحوم املصنعة )املدخنة واملطبوخة(: 
مرتديال / ساليم مطبوخ / بربوين / 

حلم بقري روست / حلم بقري مدخن / 
حلم بقري بسطرمة / نقانق فرانكفورتر/ 

نقانق إفطار
• اللحوم املصنعة )املشلكة(: اهلامربغر/ 

كرات المحل / شيش كباب / رشاحئ 
الدجاج / قطع الدجاج / الدجاج 

املشوي / دجاج بوب كورن / رشاحئ 
بالبقمساط / تتبيلة دجاج / مطبوخة 

بالاكمل أو مقلية

تفاصيل المنتجات
• ذرة هشة لولبية

• كرات الذره اهلشه
• رقائق البطاطس املقرمشة 

• رقائق التورتيلال
• ذرة مقلية )تيسىت(
• عصا الذره اهلشه 
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نبذة عن الشركةنبذة عن الشركة

لإلتصال واإلستفسار:لإلتصال واإلستفسار:

رمز النظام املنسق
20081110
20081911
20081912
20081913

رمز النظام املنسق
200989
200990

.م
.م

ي ذ
و م
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س
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رشكة األغذية واملرشوبات ومقرها يف دولة قطر، وتتوىل 
املصنوعة  اجلودة  عالية  الطازجة  املنتجات  وتقدمي  تسويق 
بشلك طبييع من الفواكه واخلرضوات واملكرسات والبذور. 
وتمتحور رؤية الرشكة يف توفري أجود املنتجات تنال رضا 

واستحسان معالهئا.

العصائر  تقدم  قطر  يف  رشكة  أول  يه  ذ.م.م  يم  راو 
الباردة املمتازة، والوجبات النباتية واملواد الغذائية لتنظيف 

اجلسم من المسوم وتوفر ايضًا سالل الفاكهة للرشاكت.

• تأسست البينا لألطعمة يف عام 1997
• تأسست البينا سناكس يف عام 2009
• اإليرادات بالعملة السويدية 57 مليون 

الدول  يف  جافة  محمصة  أول   ،  2003 عام  يف  اجلافة  احملمصة  بناء  مت   •
االسكندنافية

• خرباء املنتجات الرشقية اخلاصة
• عدد املوظفني 12 خشص

• جاسييل السويدية، صنفهتا الرشكة االرسع منوًا يف عام 2007 + 2006 
و 2016 + 2015

• أقوى رشكة لعام 2006
• افضل مصنع لعام 2008 يف مقاطعة سكونه، السويد 

• مت تأسيس ألبينا سناكس قطر يف عام 2015، ليصبح مصنع املكرسات األول 
من نوعه يف دول اخلليج العريب

 QNIE وقعنا أول عقد توزيع حرصي يف عام 2016 داخل قطر مع رشكة •
الهشرية

هشادات اجلودة
تتسم صناعة األغذية باجلودة وهلا معايري وقائية خاصة مرتبطة بالنظافة 

HACCP •
• BRC الفئة األوىل

• اجلودة واالبتاكر والعناية

BRC هشادة
• منذ 2008

• النخسة األخرية: اكنون الثاين 2014
• النخسة التالية: يناير 2015
• التصنيف املؤرشف: الفئة أ

هشادة األعمتاد يف االحتاد األورويب
منذ أكتوبر 2013  •

نبذة عن املصنع
• تارخي األنشاء: 2016

• عدد خطوط التحميص: 3
• السعة: 450 جكم: ساعة
• عدد خطوط التغليف: 2

• الكؤوس: خط واحد
• احلقائب: خط واحد

• قدرة التغليف: 700 جكم: ساعة

راو مي ذ.م.مألبينا سناكس

الجسل التجاري: 92536  رمق نظام ترقمي البيانات العاملي: 557771930الجسل التجاري: 73955  رمق نظام ترقمي البيانات العاملي: 557773115

مسؤول االتصال:
السيد: دمحم عوض اللـه

املدير العام
السيد: مصطىف احلسن

مدير املرشوع

ص.ب: 3260، الدوحة، قطر
هاتف: 40193060 974+

جوال: 55380176 / 50022211 974+
info.qatar@albinasnacks.com :الربيد اإللكرتوين

Mustafa.elhassan@albinasnacks.com
www.albinasnacks.com :املوقع اإللكرتوين

مسؤول االتصال:
السيد: جايب جلينون

املنصب:
مدير املبيعات

ص.ب: 23674، الدوحة، قطر
هاتف: 50304201 974+

info@raw-me.com :الربيد اإللكرتوين
 www.raw-me.com :املوقع اإللكرتوين

www.fruityfriends.me

تفاصيل المنتجات
• الاكجو - محمص ومملح

• الاكجو - الوسايب
• الفول السوداين - احملمص واململح

• الذرة - بالفلفل احلار
• ذرة - محمصة ومملحة
• اللوز - محمص ومملح

• اللوز - مدخن
• الفستق - محمص ومملح

• مزجي استوايئ
• بذور القرع - محمص ومملح

• بذور دوار المشس - محمص ومملح
• البذور املرصية - محمصة ومملحة

• مزجي الرشق
• مزجي عالء الدين
• ميكس مادلفس
• هاواي ميكس

• اكليفورنيا ميكس
• الساموراي ميكس

تفاصيل المنتجات
• العصائر الطازجة
• العصائر الباردة

• القهوة الباردة
• المسويث

• منتجات اآلساي

• الوجبات النباتية
• السلطات
• الشوربات

• الوجبات اخلفيفة
• احللويات

• فرويت فريندز
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نبذة عن الشركةنبذة عن الشركة

لإلتصال واإلستفسار:لإلتصال واإلستفسار:

رمز النظام املنسق
190540

19059010
21061060
19059030
85167200
19059050

رمز النظام املنسق
0709.51
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القمة الزراعية يه رشكة زراعية قطرية رائدة تعمل يف 
جمال زراعة الفطر، اخلرضوات، مزارع املواىش وغريها 

من املنتجات اجلانبية مثل برامع املاش، التوفو، إخل. 

وتنشط يف توفري منتجات حصية عرب استخدام األساليب 
القمة  نالت  ولقد  البيولوجية.  النظم  مثل  احلديثة  العملية 
دول  معايري  العضوية(  الفطر  )مزرعة  هشادة  الزراعية  
و)مزرعة  األوروبية  املعايري   / اخلليجي  التعاون  جملس 
اخلرضوات عالية اجلودة( من قبل وزارة الزراعة يف دولة 

قطر. اجلودة واملوثوقية مها قوتنا الدافعة.

مت تأسيس خمزب الرىح يف مايو 1990 يف دولة قطر. 
ويعترب أحد أكرب املخابز داخل دولة قطر وهو خفر لصناعة 
املخبوزات داخل دولة قطر حيث يمتزي مبنافسته الرشسة 
املنتج  جبودة  وأيضا  اخلارج  من  املستوردة  لملنتجات 
منتجاته،  العاملية يف لك  اجلودة  معايري  ومراعاة  العالية 
ولديه أكرث من فرع وتتواجد منتجاته داخل أغلب موالت 
التسوق واملجمعات اإلسهتالكية ويتواجد بأكرث من صنف 

خمتلف.

ويف الفرتة احلالية جارى التخطيط لعمل طفرة يف عامل 
حيث  املستوردة،  لملخبوزات  املنافسة  احمللية  املخبوزات 
سيمت خالل ستة هشور قادمة تشغيل خطوط إنتاج حديثة 
واجلودة  الدقة  كبري يف  مستوى  وعىل  لملخزب  ومتطورة 

والطاقة اإلنتاجية.

القمة الزراعيةمخبز الرحى

الجسل التجاري: 43675  رمق نظام ترقمي البيانات العاملي: 557773171الجسل التجاري: 17 / 13417  رمق نظام ترقمي البيانات العاملي: 557772060

مسؤول االتصال:
السيد: دمحم الكواري

املنصب: املدير التنفيذي
السيد: هيمث امجلل

املنصب: مساعد تنفيذي

ص.ب: 17785، الدوحة، قطر
هاتف: 70060667 974+

 44873533 / 74468382
 kuwari-sh@asak-group.com / :الربيد اإللكرتوين

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

مسؤول االتصال:
السيد: منايس مايلك غيتاهون

املنصب:
مدير التسويق

ص.ب: 18141، الدوحة، قطر
هاتف: 44116867 974+

جوال: 55419724 974+  فاكس: 44666134
michael@paramountagri.com :الربيد اإللكرتوين

 www.paramountagri.com :املوقع اإللكرتوين

تفاصيل المنتجات
• فطر باتن أبيض 250 جرام مغلف، 

مبيعات الكيلوجرام غري مغلفة
• فطر رشاحئ 250 جرام مغلف، مبيعات 

الكيلوجرام غري مغلفة
• فطر خضم 250 جرام مغلف، مبيعات 

الكيلوجرام غري مغلفة
• فطر بين 250 جرام مغلف، مبيعات 

الكيلوجرام غري مغلفة
• فطر بورتبيلو 250 جرام مغلف، 

مبيعات الكيلوجرام غري مغلفة
• فطر اويسرت 250 جرام مغلف، 

مبيعات الكيلوجرام غري مغلفة
• فطر شيتيك 250 جرام مغلف، مبيعات 

الكيلوجرام غري مغلفة
• فطر ناميكو 250 جرام مغلف، مبيعات 

الكيلوجرام غري مغلفة
• فطر كينج اويسرت 250 جرام مغلف، 

مبيعات الكيلوجرام غري مغلفة
• توفو 250 جرام مغلف، مبيعات 

الكيلوجرام غري مغلفة
• برامع املاش 250 جرام مغلف، مبيعات 

الكيلوجرام غري مغلفة
• برامع الصويا 250 جرام مغلف، 

مبيعات الكيلوجرام غري مغلفة

تفاصيل المنتجات
• ساندوتش جبنة

• ساندوتش زعرت
• كرواسون باجلبنة
• كرواسون بالزعرت
• كرواسون سادة

• بيزتا باجلبنة
• 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 كبرية
• كيك مرىب كرز صغرية
• كيك شوكوالته صغرية

• مافن كيك فانيليا
• كيك مكرسات

• ميين كيك فانيليا
• ميين كيك شوكوالته

• خزب محمص
• خزب أمسر
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نبذة عن الشركةنبذة عن الشركة

لإلتصال واإلستفسار:لإلتصال واإلستفسار:

رمز النظام املنسق
220190

رمز النظام املنسق
22019010
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يه  لدينا  اإلستشاريني  واخلرباء  املهنني  فريق  مهمة 
أحباث  بإجراء  وهكذا مقنا  كفاءة.  ذو  إنتاج  مصنع  بناء 
أجل  من  املنتجات  وتطوير  تصور  النطاق،  واسعة  سوق 
التوصل إىل أفضل مكون من منتجاتنا الىت ستكون آمنة 

لإلسهتالك عىل املدى الطويل مجليع األمعار.

قطرية.  هو 100% رشكة  الغذائية  لملواد  املتحدة  مصنع 
الرشكة تقع حاليًا ىف املنطقة الصناعية يف الدوحة، قطر. 
هو الصانع واملوزع لملياه املعدنية ذات العالمة التجارية 
)سدرة( للسوق احمللية ومجيع أحناء املنطقة . سدرة إمس 
حصة  عىل  وفوائدها  مبذاقها  معروفة  التجارية  العالمة 

الفرد.

يف الوقت احلارض، اهلدف الرئييس ملياه سدرة يه زيادة 
من  اإلنتاج  خط  من  مسمتر  بشلك  السوق  يف  حصتنا 
330 ممل، 500 ممل، وسعة 1٫5 لرت وحنن خنطط إلطالق 
قريبا سعة 5 جالون، و200 مل. حنن مدمعون من فريق 
معل دينامييك من قوة املبيعات املتحفزة لتلبية احتياجات 
السوق  مطالب  لتلبية  جاهدين  نسيع  وحنن  املسهتلك. 
والزبون املتغرية باسمترار من لك السوق املسهتدف حيث 
يتصاعد مبعدل هائل وبالتايل تجشيع منط حياة حصي 

عن طريق رشب مياه سدرة وهو أمر رضوري حلياتنا.

مصنعنا:

تأسس مصنع  اخلليج الغريب  للثلج واملياه ملالكه السيد / 
دمحم جرب سلطان طوار الكواري  يف )2012( باعتباره 
أقدم املصانع املتخصصة يف تصنيع مكعبات  واحد من 

الثلج الصحية اليت مت إعدادها لالسهتالك البرشي.

مع  معالئنا  بزتويد  وااللزتام  املسمتر  التحسني  ونتيجة 
املمتزيه  اجلوده  ذات  املنتجات  من  واسعة   مجموعة 
فقد متت توسعة مصنع اخلليج الغريب بإضافة خط مياه 
معبأه مياه (أسيل). حيث أن اجلودة والنظافة اكنت دامئا 
 شغفنا الذي هو مسمتد من أهمتامنا عىل حصة املسهتلك.
التنقيه  باستخدام حمطات  ومعاجلهتا  املياه  التقاط  ويمت 
 املتطورة اليت تقوم بتعقمي املياه وإثراء احملتوى املعدين. 
لتلبية  األجحام  خمتلفه  زجاجات  يف  تعبئهتا   يمت  مث 

احتياجات معالئنا. 

مصنع الخليج الغربي 
للثلج والمياه

)مياه أسيل(

مصنع المتحدة 
للمواد الغذائية

الجسل التجاري: 99712  رمق نظام ترقمي البيانات العاملي: 557712001الجسل التجاري: 36333  رمق نظام ترقمي البيانات العاملي: 557773176

مسؤول االتصال:
السيد: رايم سلميان

املنصب:
املدير املايل

جوال: 66476286 974+

ص.ب: 125655، الدوحة، قطر
هاتف: 44361486 974+
فاكس: 44361707 974+

financemanager@westbaywif.com:الربيد اإللكرتوين
www.aseelwater.com :املوقع اإللكرتوين

مسؤول االتصال:
السيدة: آية عمثان

املنصب:
مديـرة اإلدارة واملوارد البرشية

ص.ب: 30430، الدوحة، قطر
هاتف: 44414447 974+
جوال: 50123647 974+

فاكس: 44413421 974+
aosman@simex-co.com :الربيد اإللكرتوين

تفاصيل المنتجات
• ثالث أجحام رئيسية  لعبوة املياه 

ونصف:  و500 مل و330 مل   
• تفلرت املياه عن طريق الرتشيح اجلزيئ
• حتسن نوعية املياه بإضافة العديد من 

املعادن وتعاجل باألوزون
• طعم سلس وقلويهتا مزتنة عند الرمق 

 )7(
• عبوات صديقة للبيئة وقابلة للتدوير

• شلك جديد وطعم ممزي

تفاصيل المنتجات
• عبوات مياه نقيه  1٫5 لرت 

• عبوات مياه نقيه 500 مل 

• عبوات مياه نقيه 350 مل 

• عبوات مياه نقيه  200 مل 

مصنع املتحدة 
لملواد الغذائية

http://www.aseelwater.com
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نبذة عن الشركةنبذة عن الشركة

لإلتصال واإلستفسار:لإلتصال واإلستفسار:

رمز النظام املنسق
18063110
18063210
18069010
18063190
18063290
18069020

18069030
18069090

رمز النظام املنسق
07095900
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تضيف شكوالتة غرافيكس تعريفًا جديدًا لعامل الشكوالتة 
متنح  حيث  والضيافة،  التسويق  لصناعة  جديدًا  وبعدًا 
تقنيهتا املبتكرة اخلاصة العمالء احلرية يف ابتاكر أفاكر 

حلويات الشكوالتة اخلاصة اليت تدوم طوياًل.

يليب مفهوم شكوالتة غرافيكس الفريد املهمة إلعداد وإنتاج 
هدايا خاصة وفاخرة وهامة لعامل النخبة املمتزي. لك قطعة 
الفنية، اليت جتذب حميب الشكوالتة  من قطع الشكوالتة 
من مجيع أحناء العامل، تقدم وسيلة تواصل لذيذة املذاق 

يف شلك شكوالتة فاخرة مع رسالة ال تنىس.

ُتعد شكوالتة غرافيكس منتجة رئيسية للشكوالتة اخلاصة، 
ويه اليوم رشكة مرخص هلا دوليًا مع 32 مركزًا لإلنتاج 
براءات اخرتاع كثرية  العامل. حصلت الرشكة عىل  حول 

ويه خفورة بتليق العديد من اجلوائز.

أوريكس مشرومشوكوالتة غرافيكس

الجسل التجاري: 59444  رمق نظام ترقمي البيانات العاملي:الجسل التجاري: 44748  رمق نظام ترقمي البيانات العاملي: 557711374

مسؤول االتصال:
السيد: مروان نازال

املنصب:
مدير احلسابات

ص.ب: 30579، الدوحة، قطر
هاتف: 44341220 974+
فاكس: 44341210 974+

info@chocolategraphics.com :الربيد اإللكرتوين
www.chocolategraphis.com :املوقع اإللكرتوين

مسؤول االتصال:
السيد: سامل النعيمي

املنصب:
املدير العام

جوال: 55514355 974+

ص.ب: 14874، الدوحة، قطر
@oryxmushrooms :فيسبوك

@oryxmushrooms :انستغرام
oryxmushrooms@gmail.com :الربيد اإللكرتوين

www.oryxmushroom.com :املوقع اإللكرتوين

تفاصيل المنتجات
• الفطر األبيض

• الفطر البين
• بورتابيال

• رشاحئ الفطر

تفاصيل المنتجات
الشكوالتة.  من  بالاكمل  املنتجات  ًتصنع 
الراقية  الشكوالتة  من  قطعة  لك  تمتزي 
بتصممي مكون أو مزين - ال ألوان، ال مواد 
شكوالتة  جمرد   - إضافات  وال  كمييائية 
لذيذة. الشكوالتة مصنوعة من حليب عايل 

اجلودة ومواد بلجيكية بيضاء وداكنة.

شكوالتة  قطع  من  لذيذ  ابتاكر  يتوفر 
ميكن  كبرية.  قطعة  إىل  احلجم  صغرية 
اآلن التعبري عن أفاكرك ومفهومك بوضوح 
شكوالتة  يف  الشكوالتة  قطعة  عىل 

غرافيكس.

أوريكس مرشوم يه مزرعة فطر قطرية بدأت يف إنتاج 
وبيع الفطر الطازج يف بداية عام 2017. 

مجموعة  وتنتج  عدن،  مزارع  لرشكة  تابعة  رشكة  ويه 
متنوعة من اخلرضوات مثل المطامط واخليار والفاصوليا 
والبطيخ والمتر والعسل، وتقع أوريكس مرشوم يف مشال 
الدوحة، وتنشط يف زراعة ثالثة أنواع من الفطر: األبيض 
والبين وبورتابيال، وتزويدمه اىل األسواق القطرية ، مثل 

حمالت السوبر ماركت واملطامع وموزيع امجللة.

يدئب فريق من املهندسني واملزارعني عىل زراعة وحصاد 
أوريكس  التصدير. تسىع  املزيد من فرص  الفطر وخلق 
تصبح  وان  ممكنة  جودة  أعىل  لتحقيق  جاهدة  مرشوم 

املنتج الرئييس يف قطر واخلليج العريب.
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نبذة عن الشركةنبذة عن الشركة

لإلتصال واإلستفسار:لإلتصال واإلستفسار:

رمز النظام املنسق
070700
070200

12119040 
0600420 
070960
070930 
070410 

070511 
070519
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ملاذا يه مزرعة عاملية؟

يعود السبب لكون الزراعة مل تعد معال إنتاجيا فقط بل يه 
وتصل  الوطن  حدود  تتعدى  وروابط  تفرعات  هلا  صناعة 
نافع ومطور وجمدي عمليا وجتاريا،  وتتصل بلك ما هو 
حيث أصبحت املزرعة يف فرتة قصرية تضم حتت جناحها 
والزراعات  احلقلية  الزراعات  مثل  عديدة  ختصصات 
حىت  وغريها  والتسويق  الزراعية  واإلنشاءات  احملمية 
أصبحت بفضل اللـه إحدى أمه املزارع القطرية يف تقنية 

الزراعة املائية.

من هذا املنطلق قامت املزرعة بتنفيذ ما يقارب عىل 1000 
بيت محمي جكزء من مقاوالت األمعال الزراعية للعمالء، 
ويه بيوت مكيفة ذات مواصفات عاملية يمت تصنيفها بأهنا 
االستشارات  تقدمي  عىل  عالوة  املتوسطة،  التقنية  ذات 
الزراعية ونرش الثقافة الزراعية اليت أصبحت الحقا جزء 

ال يتجزأ من رسالة املزرعة.

وخالل مسريهتا، قامت املزرعة العاملية برعاية وتنظمي العديد 
من الفعاليات الدولية اليت مجعت اخلربات من دول اخلليج 
العريب واألردن ورشق أسيا، وتطورت بعدها للواردات من 
املتحدة األمريكية وأيمنا اكنت  الصني وهولندا والواليات 

ضالهتا يف العمل عىل تطوير الزراعة القطرية.

 المزرعة العالمية
لألعمال الزراعية

الجسل التجاري: 89936  رمق نظام ترقمي البيانات العاملي: 557773100

مسؤول االتصال:
السيد: علمي الدوس

ص.ب: 7791، الدوحة، قطر
هاتف: 77991225 974+

globalfarm.qa@gmail.com :الربيد اإللكرتوين

تفاصيل المنتجات
مطامط  طازجة،  مطامط  طازج،  خيار 
ريكوال  طازج،  نعناع  طازجة،  كرزية 
أخرض،  فلفل  برتقالية،  فليفلة  طازجة، 
حار،  فلفل  فليفلة صفراء،  فليفلة محراء، 
بقدونس  كرنب، خس،  قرنبيط،  باذجنان، 

وبرولكي

رمز النظام املنسق
02013000
02023000
02045000

ية
ذائ
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ودا
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رك
ش

رشكة ودام الغذائية ومقرها الدوحة يه أكرب مورد لملوايش 
الطازجة  اللحوم  من  احمللية  للسوق  مزود  وأمه  قطر  يف 
العامل  املرايع حول  أفضل  من  املختارة  واملجمدة  واملربدة 
وتدير املقصب اآليل واملقاصب األهلية العاملة بالدولة وفق 

املعايري واإلشرتاطات الصحية.
وتسامه "ودام" اليوم عىل نطاق واسع يف توفري املتطلبات 
الغذائية لقطر وتستورد أكرب مكيات من املاشية واللحوم إىل 

البالد حيث
مابني  رأس  مليون   1٫7 إىل  اإلستريد  جحم  وصل 
اهلندية  اللحوم  مثل  األخرى  واألصناف  األسرتالية  األغنام 
والقرغزيية  واألردنية  والسورية  والسودانية  والباكستانية 
واألثيوبية.  والصومالية  األسرتالية  واألبقار  واجلورجية 
املربدة  واملركبات  الشاحنات  من  أسطواًل  الرشكة  ومتتلك 
النظم  بإحدث  املجهزة  املاشية  ناقالت  إىل  باإلضافة 
من  واسعة  مجموعة  الرشكة  وتقدم  واملالحية.  التشغيلية 
العمل  احتياجات  لتلبية  الغذائية  واخلدمات  املنتجات 

واملتطلبات الفردية.
اللحوم  وتوريد  إنتاج  سلسلة  مراحل  بلك  رشكتنا  تشارك 
مما يعطينا الفرصة لإلرصار عىل أكرث معايري إنتاج اللحوم 
الدولية رصامة، هدفنا من ذلك هو تعزيز ثقافة  "املستوى 
أعىل  حتقيق  ومضان  ودام  معليات  مجيع  يف  األفضل" 
مستوى من األمان والنظافة والتعقمي وهيلع مت تفعيل براجم 
معايري  أعىل  لتطبيق  الالزمة   HACCP والصحة  اجلودة 

اجلودة العاملية.

شركة ودام الغذائية

رمق نظام ترقمي البيانات العاملي: 534788281 الجسل التجاري: 

تفاصيل المنتجات
• معالق خروف اسرتايل طازج

• حلم بقري أسرتايل طازج / مربد
• حلم خروف أسرتايل طازج / مربد

• مكعبات حلم بقري أسرتايل
• ستيك بقري أسرتايل
• كباب بقري أسرتايل 
• جسق بقري أسرتايل 

• كفتة بقري أسرتايل
• نقانق حلوم البقر االسرتالية

• خروف اسرتايل يح 
• مفروم بقري اسرتايل

• خروف سوري يح

مسؤول االتصال:
السيد: موىس امحد العمثان

املنصب:
مسؤول العالقات العامة

ص.ب: 22240، الدوحة، قطر
هاتف: 44433331 974+
فاكس: 44433340 974+

www.widam.com.qa :املوقع اإللكرتوين
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نبذة عن الشركةنبذة عن الشركة

لإلتصال واإلستفسار:لإلتصال واإلستفسار:

رمز النظام املنسق
071010
071022
071029
071190
071080
081290
081190

رمز النظام املنسق
070200
070700
070930
070410
070890
070519
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الفواكه  بإنتاج  قطر  مشال  تقع  اليت  عدن  مزرعة  تقوم 
واخلرضاوات والمتور والعسل منذ عام 2002. ويف عام 
2017 وسعت قاعدة منتجاهتا لتمشل إنتاج عيش الغراب 
احلديثة. تمشل  اهلولندية  التكنولوجيا  باستخدام  الطازج 
والمطامط  واخليار  البطيخ  الفاكهة واخلرضوات  أصناف 
واخلس  والباذجنان  والفلفل  والقرنبيط  والربوكويل 
والفاصوليا اخلرضاء والفلفل احلار والورقيات عىل سبيل 
من  يتكون  الفطر  من  انتاج  خط  لدينا  ال احلرص.  املثال 
الفطر األبيض ، والبين والبورتبيال. وقد أسفرت التقنيات 
سنوي  منو  عن  أيضا  النحل  خاليا  إلدارة  الصحيحة 

وشعبية لعسلنا.

يف مزرعة عدن، تمتثل مهمتنا يف تقدمي منتجات استثنائية 
والفنادق.  واملطامع  ماركت  السوبر  حمالت  يف  لعمالئنا 
رؤيتنا يه أن نكون املورد الرئييس لملنتجات ذات اجلودة 
لألسواق احمللية والتصدير. إن الزتامنا بتجاوز توقعات 
العمالء له جذور معيقة يف الطريقة اليت نزرع هبا ونعمل 

هبا.

وتغليف  تصنيع  معليات  لألغذية  املنال  مصنع  يتوىل 
البطاطا واخلرضوات والفاكهة والبصل والتوابل واخللطات 
اجلاهزة واملرىب واملخلالت اجلاهزة للطبخ أو االسهتالك. 

حيث تقدم  كبريًا  رواجًا  املصنع  منتجات  حتظى  واليوم 
منتجاهتا إىل  املدارس واملستشفيات ومؤسسات خدمات 

الطعام ورشاكت الطريان والفنادق ورشاكت المتوين.

مزرعة عدنمصنع المنال لألغذية

الجسل التجاري: 59444  رمق نظام ترقمي البيانات العاملي: 557773104الجسل التجاري: 65770 رمق نظام ترقمي البيانات العاملي: 557773156

مسؤول االتصال:
السيد: نبيل كريقاوي

املنصب:
املدير العام

جوال: 55502384 974+

ص.ب: 14156، الدوحة، قطر
هاتف: 44062111 974+
فاكس: 44889260 974+

nabil@shaqab.com :الربيد اإللكرتوين

تفاصيل المنتجات
خرضوات طازجة.

تفاصيل المنتجات
 • بطاطا مقلية

 • بطاطا
 • خرضوات

 • فواكه
 • بصل
 • ثوم

• توابل

مسؤول االتصال:
السيد: سامل النعيمي

املنصب:
املدير العام

جوال: 55514355 974+

ص.ب: 14874، الدوحة
salnaemi63@gmail.com :الربيد اإللكرتوين

مزرعة عدن
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نبذة عن الشركةنبذة عن الشركة

لإلتصال واإلستفسار:لإلتصال واإلستفسار:

رمز النظام املنسق
28041000
28043000
28044000

رمز النظام املنسق
28043000 
28044000 
28042100 
28041000
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مصانع الغازات الصناعية الوطنية يه عضو يف مجموعة 
رشاكت دمحم محد املانع اليت تأسست يف عام 1952 من 
ِقبل السيد دمحم محد املانع. ومتخصصة يف إنتاج غاز 
الكربون  أكسيد  وثاين  واألرجون  والنيرتوجني  األكجسني 
الصناعية  الغازات  من  متنوعة  ومجموعة  واهليدروجني 

األخرى.

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

يمتتعون بتجربة واسعة وخربة يف املجال.

واأليزو   9001:2000 األيزو  هشادة  عىل  حائز  املصنع 
األيزو  للحصول عىل هشادة  اآلن  ويعمل   14001:1996

.OHSAS 18001:1999

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

اخلليج العريب.

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

ومرص. لدى رشكة جالف كرايو شبكة أنابيب كبرية. 

األكرب  الغازات يه  فصل  اإلنتاجية يف  قدرهتا  أن  مكا 
يف املنطقة فضاًل عن شبكة واسعة من 20 منشأة إلنتاج 
أكسيد  ثاين  االسيتيلني،  النيرتوجني،  وتوزيع االكجسني، 

الكربون، الثلج املجفف واهليدروجني وأكسيد النرتوز.

مصانع الغازات الصناعية جالف كرايو
الوطنية

الجسل التجاري: 100178  رمق نظام ترقمي البيانات العاملي: 631328226الجسل التجاري: 33210  رمق نظام ترقمي البيانات العاملي: 557711375

مسؤول االتصال:
السيد: جورجس خوري

املنصب:
املدير العام

ص.ب: 63537، الدوحة، قطر
هاتف: 44114312 974+
فاكس: 44114315 974+

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

مسؤول االتصال:
السيد: مناف طالب

املنصب:
مدير املبيعات والرشاء بالواكلة

ص.ب: 1391، الدوحة، قطر
هاتف: 44603697 / 44606557 974+

فاكس: 44500033 974+
nigp@qatar.net.qa :الربيد اإللكرتوين

www.mhalmanagroup.com :املوقع اإللكرتوين

تفاصيل المنتجات
لدينا مرافق لتصنيع السوائل 

املربدة مثل النيرتوجني، األكجسني، 
األرجون، Co2 , N2O اخل. والغازات 

الصناعية: النيرتوجني، األكجسني، 
األرجون، ثاين أكسيد الكربون، هواء 

التنفس، األسيتيلني، وأكسيد النيرتوز، 
اهليدروجني، وغازات اخلليط، وغازات 

املعايرة إسطوانات مجيع األجحام. 
ولدينا مرافق خمتربات لصنع الغازات 

عالية النقاء وخليط غازات املعايرة. 
 R22 ، R123 ، R124 ، وموفر رئييس لـ
 R134A ، R-141B ، R403B ، R404A
 ، R407C ، R408A ، R409 ، R410A

R600A ، إخل. ونتوىل توريد مجيع 
معدات اللحام والقطع واملواد االسهتالكية 

وأدوات الوقاية الخشصية يف قطر. 
Abra-  أيضا ، حنن املورد الرئييس لـ

sive Garnet بأجحام خمتلفة 40-20 ، 
30-60 و 60-80 يف التعبئة القياسية 
25 جكم ، وأكياس 1 و 2 طن مرتي. 

مكا أن لدينا مرافق اختبار الضغط 
اجلاف للجليد واهليدروستات يف قطر.

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.
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نبذة عن الشركةنبذة عن الشركة

لإلتصال واإلستفسار: لإلتصال واإلستفسار:

رمز النظام املنسق
73101000

رمز النظام املنسق
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تأسست رشكة ITAG Celle يف عام 1912من ِقبل هريمان 
فون راوتينكرانز األملاين املعروف يف أمعال قطاع النفط، 
وتعد رشكة التنقيب األكرث خربة  يف أوروبا. مكا تتوىل 
الرشكة انتاج وتصنيع املعدات البرتولية ومصامات االبار 
العايل مبواصفات جودة. وخالل  الضغط  ذات  واالنابيب 
القرن املنرصم، وجسلت ايتاج الدولية منوًا كبريًا لتحتضن 
أكرث من 500 موظف وتصبح رشكة تصنيع وتقدمي خدمات 

عاملية يف جمال صناعة الطاقة.

ويف عام 2001 مت االستحواذ عىل ITAG Celle من قبل 
AIPC حتت قيادة الدكتور جابر املري. لتغدو اليوم اقوى 
عالمة التجارية يف منطقة الرشق األوسط ومشال إفريقيا.

األوروبية إىل  اهلندسية  الدولية خربهتا   ايتاج  تستقطب 
تشهتر  اليت  العالية  املعايري  ذات  وتطبق  قطر.  شواطئ 
هبا يف مجيع أحناء العامل، وتقدم الرشكة مستويات غري 
مسبوقة من اجلودة والكفاءة إىل رشاكت الطاقة والصناعة 

يف منطقة اخلليج.

الرباميل  بتصنيع  يقوم  املعدنية  للرباميل  هيلينك  مصنع 
من  والتقليل  الطلب  الفجوة ىف جحم  لسد  وذلك  املعدنية 
جحم الواردات حيث أن الرباميل املعدنيه هلا أمهية كبرية 
ىف جمال النفط والبرتوكمياويات مكا يقوم بإعادة تصنيع 
الرباميل املستعملة وتصنيع حاويات احلديد بعدة مقاسات 
ونقوم  ياردة   10 ياردة،   8 ياردة،   6 ياردة،   4 ياردة،   2
كأرشطة  بالسوق  املطلوبة  املنتجات  من  العديد  بتصنع 
تجشيع  عىل  تعمل  احلكومة  أن  حيث  وغريه.  الرتبيط 
االستمثار  لزيادة مسامهته يف  القطاع اخلاص احمليل 
ريال  مليون   28 املرشوع  مال  راس  ويبلغ   الصنايع، 
قمية  إلسرتداد  سنوات  ست  فرتة  عىل  مقسم  قطري 
املرشوع ومت بنائه عىل مساحة 7500 مرت مربع ويستطيع 

أن ينتج 5000 برميل يف اليوم.

مصنع هيلينك
للبراميل المعدنية

ايتاج الدولية ذ.م.م.

الجسل التجاري: 27120  رمق نظام ترقمي البيانات العاملي: 558010201الجسل التجاري: 21123  رمق نظام ترقمي البيانات العاملي: 557773164

مسؤول االتصال:
السيد: فيصل سملان اهلاجري

املنصب:
املدير العام

ص.ب: 9033، الدوحة، قطر
سوق أمحد بن عيل، الطابق األول

هاتف: 77708187 974+
فاكس: 44435444 974+

faisalmarine2003@hotmail.com :الربيد اإللكرتوين
www.gulfswitchgears.com :املوقع اإللكرتوين

مسؤول االتصال:
د. جابر املري

املنصب: الرئيس التنفيذي ورئيس جملس اإلدارة
السيد: تساسل اكجا

املنصب: مدير املبيعات والتسويق

ص.ب: 1720، املنطقة الصناعية اجلديدة،
شارع 24، الدوحة، قطر

هاتف: 44114142 974+
فاكس: 44114424 974+

aipc@qatar.net.qa :الربيد اإللكرتوين
www.itagqatar.com :املوقع اإللكرتوين

تفاصيل المنتجات
API 6A معدات رأس البرئ •

API 6D مصام كروي •

API-5CT منتجات •

API 7-1 منتجات •

• مصامات كييل
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نبذة عن الشركةنبذة عن الشركة

لإلتصال واإلستفسار: لإلتصال واإلستفسار:

رمز النظام املنسق
8419
8415

رمز النظام املنسق
84159000
84158220
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تنامت خربة رشكة خالد للصناعة، اليت مت تأسيهسا يف 
عام 1979، يف جمال تصنيع منتجات توزيع اهلواء يف 
قطر منذ أكرث من ثالثة عقود من خالل التطوير املسمتر 
يقدم  حميل  مُكصّنع  طيبة  مسعة  واكتساب  للصناعة، 

منتجات مبعايري عاملية.

جرييس،  مجموعة  يف  عضو  يه  للصناعة  خالد  رشكة 
السعد  سعد  بن  غامن  ملجوعة  التابعة  الرشاكت  إحدى 
املسمتر  املسىع  ومع   2000 عام  منذ  القابضة  وأوالده 
لتصنيع منتجات عىل مستوى عاملي حازت الرشكة عىل 
هشادة األيزو 9001:2008، واستمثرت يف موارد تصنيع 

جديدة ونظام إدارة اجلودة الشاملة.

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

منتجات توزيع اهلواء األمريكية الرائدة عامليًا مثل:

• منتجات توزيع وضبط اهلواء 

• منتجات اليف سافييت دامبري 

• منتجات التحمك يف الصوت 

بدأت الرشكة يف عام 1990 التصدير إىل أسواق منطقة 
الرشق األوسط وترغب يف زيادة الصادرات يف املستقبل 

عن طريق توسيع الصادرات إىل دول املنطقة.

 Kelvion( مصنع كيل ويون للحلول احلرارية قطر ذ.م.م
عام 2006، وهو جزء من  الدوحة يف  أنشئ يف  قطر(، 
مجموعة GEA HX، ويه الرشكة الرائدة عامليًا يف إنتاج 
وتركيب املبادالت احلرارية. متتلك الرشكة مرافق تصنيع 
يف   اجلديدة  الصناعية  املنطقة  يف  وتقع  التطور  فائقة 

الدوحة مع طاقة إنتاجية تصل إىل 500 حزمة / سنة.

  ،2008  :9001 ايزو  هشادة  عىل  حائزة  قطر   Kelvion
الوطين  املجلس  ِقبل  من  ومعمتدة   U2 ASME U، وخمت 
وأنابيب  شل  ورشكة  اهلواء،  مربدات   API 661 لتصنيع 
الضغط.  أوعية  املنتجات  من  وغريها  احلرارية  املبادالت 
اسهتلت رشكة Kelvion قطر مهام تصدير منتجاهتا منذ 
عام 2007 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.

مصنع كيل ويون
شركة خالد للصناعةللحلول الحرارية قطر ذ.م.م

الجسل التجاري: 17202/23  رمق نظام ترقمي البيانات العاملي: 557877319الجسل التجاري: 31775  رمق نظام ترقمي البيانات العاملي: 557709547

مسؤول االتصال:
السيد: أرشف مادثيل
املدير املايل التنفيذي
السيد: حسام امحدية

مدير املبيعات
Email: hussam.ahmadieh@kelvion.com

ص.ب: 23794، الدوحة، قطر
هاتف: 44114984/86/87 974+

فاكس: 44114982 974+
doha@kelvion.com :الربيد اإللكرتوين

www.kelvion.com :املوقع اإللكرتوين

مسؤول االتصال:
السيد: اكرثيك فيسواناثان

املنصب:
نائب املدير العام

ص.ب: 1038، الدوحة، قطر
هاتف: 44995077 974+

 فاكس: 44995088 974+
info@kmcqatar.com :الربيد اإللكرتوين

www.gssg.com :املوقع اإللكرتوين

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

تفاصيل المنتجات
• مبدالت حرارية للتربيد اهلوايئ

• مكثفات التربيد اهلوايئ

• مبدالت Shell & Tube احلرارية

• منصات املبدالت احلرارية

• ابراج التربيد

Air Outlets

Volume Control Damper Curtain Fire Damper

Combination Fire Smoke Damper
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نبذة عن الشركةنبذة عن الشركة

لإلتصال واإلستفسار:لإلتصال واإلستفسار:

رمز النظام املنسق
84195000
87089100
85162100

رمز النظام املنسق
84818030
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القطرية   الرشاكت  أعرق  من  املانع  مجموعة  تعترب 
متتلك   ،1960 عام  منذ  األمعال  خدمات  والرائدة  يف 
التجارية  العالمات  والعديد من  متنوعة  الرشكة حمفظة 
األمعال  املجموعة حلول  تقدم  دوليًا، حيث  املعرتف هبا 
التحتية إضافة  والبنية  الطاقة  املتاكملة خلدمة قطاعات 

للقطاع الصنايع احمليل. 

املانع للخدمات الصناعية يه مجموعة رشاكت مملوكة 
ملجموعة املانع، وتتكون من الرشاكت التالية:

• قطر لصناعات احلواجز الشبكية وحواجز الطرق ذ.م.م

• رشكة قطر للجلفنة ذ.م.م

واألمعال  الشبكية  احلواجز  لصناعات  الدوحة   • 
املعدنية ذ.م.م.

• الرواد للصناعات املعدنية .ذ.م.م

• املانع لالنشاءات احلديدية ذ.م.م

• الرواد للصاممات الصناعية 

مؤخرا  الصناعية  للخدمات  املانع  وعقدت مجموعة  مكا 
الصلب، احملوالت،  دولية  يف جمال تصنيع  رشااكت 
وذلك  الشاحنات  وهيالك  الضغط  أوعية  اإلنارة،  أمعدة 
هبدف تعزيز محلة "صنع يف قطر" ولمتكني املجموعة من 

خدمة السوق القطرية بكفاءة عالية.

مت أنشاء رشكة نعمه لملعدات و االليات عام 1993 جكزء 
التصممي  نعمه، ويه رشكة متخصصة يف  من محموعة 
اهلواء، وحدات تربيد  مناولة  و تصنيع وحدات  اهلنديس 
املشعات،  احلرارية،  املبادالت  مراوح،  )كويل(  ولفائف 
السقف  اعىل  تربيد  وحدات  التربيد،  ابراج  املكثفات، 

ومربدات اهلواء. 

متتلك الرشكة مصنعًا حديثًا يف املنطقة الصناعية اجلديدة 
عىل مساحة 7،000 مرت مربع. بدأت الرشكة يف التصدير 
للتصدير  خياراهتا  استكشاف  يف  وترغب   ،2003 عام 
وبدأت أيضًا وحدة تصنيع ملعاجلة اهلواء يف دول جملس 

التعاون اخلليجي.

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

األيزو  هشادة  عىل  حائزة  والصناعات  لملشاريع  نعمه 
 OHSAS  ،14001:2004 واأليزو   9001:2008

.18001:2007

نعمه للمشاريع 
والصناعات

المانع للخدمات 
)AIMS( الصناعية

الجسل التجاري: 57417  رمق نظام ترقمي البيانات العاملي: 557711853الجسل التجاري: 30323  رمق نظام ترقمي البيانات العاملي: 534798645

مسؤول االتصال:
السيد: عبداللـه عبدالوهاب

املنصب:
املدير العام

ص.ب: 99، الدوحة، قطر
هاتف: 44343000 974+
فاكس: 44423378 974+

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

مسؤول االتصال:
السيد: أبو بكر صديق

املنصب:
منسق املبيعات

ص.ب: 491، الدوحة، قطر
جوال: 33329879 - 31352820 974+ 

فاكس: 44510347 974+
sales.aims@almanagroup.com :الربيد اإللكرتوين

www.qatargratings.com :املوقع اإللكرتوين

تفاصيل المنتجات
املبادالت احلرارية واملشعات

• مشعات 2٫500 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 

تفاصيل المنتجات
الدوحة لصناعات احلواجز الشبكية

• حواجز شبكية ملحمة
• ألواح معدنية مثقبة

• حواجز الضغط املغلقة
 Grp حواجز شبكية •

قطر لصناعات احلواجز الشبكية 
وحواجز الطرق

• وسائل النقل
• أغلفة االتصاالت

• اطار مربع / مستطيل
• اإلطار الدائري واألغلفة
• راحة اإلطارات واألغلفة

• شبك األخدود واملصارف املائية

أنواع احلواجز
وجه واحد، وجه واحد وحاجز مزدوج ، حاجز 
مزدوج و وجه واحد، حاجز مزدوج وجه مزدوج

الرواد للصناعات املعدنية 
• صواين الاكبالت
• سالمل الاكبالت

• تركيب الاكبالت 
• نظام الدمع

• مرفقات وخزانات تكنولوجيا املعلومات

املانع لالنشاءات احلديدية 
• اجلسور الفوالذية
• املنصات الفوالذية

• اخلزانات
• تصنيع دمع األنابيب

http://www.qatargratings.com
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نبذة عن الشركةنبذة عن الشركة

لإلتصال واإلستفسار:لإلتصال واإلستفسار:

رمز النظام املنسق
72042190
74040012
76020010

740610
740620
760310
760320

رمز النظام املنسق
38159000
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كالرينت،  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 وحدة أمعال احملفزات وأمعال الطاقة 
ملجموعة كالرينت، والذي تكون يف عام 2011 من أقسام 

احملفزات لرشكة سود شيمي.

الطاقة  وأمعال  احملفزات  لوحدة  الرئييس  املركز  يقع 
إلنتاج  موقعًا   16 املركز  لدى  أملانيا.  ميوخن،  مدينة  يف 

احملفزات و 11 مركزًا لألحباث والتطوير حول العامل.

تقدم حمفزات الوحدة قمية هامة لعمليات معالئنا، لضامن 
أن املواد اخلام احملدودة والطاقة مت استخدامهام بفعالية 
يف انتاج املواد الك مييائية الصناعية والبالستيك والوقود.

مُتكن منتجاتنا من استخدام مواد خام بديلة مثل - الغاز 
وطاقة،  كمييائية  تغذية  مكخزونات   - والفحم  الطبييع 
الصناعية  العمليات  من  االنبعاثات  لتنظيف  وتستخدم 

وحمراكت اإلحرتاق للحد من التأثري عىل البيئة. 

رشاكت  ملجموعة  التجاري  الذراع  يه  لملعادن"  "هسيل 
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 
املعاجلة يف شلك مواد نظيفة ومقطعة اىل أجزاء صغرية 
متجانسة وكذلك منتجات صناعية نصف مصنعة ومنتجات 

هنائية.

كالرينت قطر ذ.م.م.سهيل للمعادن

الجسل التجاري: 31119  رمق نظام ترقمي البيانات العاملي: 534783845الجسل التجاري: 88560  رمق نظام ترقمي البيانات العاملي: 557773085

مسؤول االتصال:
السيد: زياد عيىس

املنصب:
املدير العام

ص.ب: 8839، الدوحة، قطر
جوال: 33388715 974+
هاتف: 44351835 974+
فاكس: 44351698 974+

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

مسؤول االتصال:
السيد: زياد الغزواين

املنصب:
املدير العام

مدير مبيعات الرشق األوسط 
ومشال أفريقيا

ص.ب: 50240، الدوحة، قطر
جوال: 55064302 974+
هاتف: 44902348 974+
فاكس: 44902332 974+

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.

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
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تأسست رشكة اخلليج لألنمظة األلية يف عام 2012، ويه 
رشكة رائدة يف جمال تطوير األمتتة الصناعية والتطبيقات 
اليت تقدم حلواًل عاملية املستوى للعمالء يف جماالت تصممي 
أنمظة التشغيل اآليل والتجمع والتاكمل. جماالت الرتكزي 
النظم  وتاكمل  والصيانة  والتطوير  التصممي  للرشكة يه 
واالستشارات يف جماالت األنمظة الصناعية والتطبيقات 

الصناعية. 

يرأس رشكة اخلليج لألنمظة األلية فريق من التكنوقراطيني 
الديناميكيني ذوي اخلربة والصناعيني الذين اكتسبوا خربة 
من القادة العامليني يف مجيع أحناء البلدان مثل األمريكتني 
وجنوب رشق آسيا والرشق األوسط واهلند يف جماالت 
التصممي والتفاصيل اهلندسية والرتكيب والتلكيف وادارة 
اخلربة  خالل  من  املسمتر  المتزي  حتقيق  إن  املشاريع. 

واخلربة العاملية لنجاح معالئنا هو شعارنا.

رشكة اخلليج لألنمظة األلية معرتف هبا عىل نطاق واسع 
يتوقعها  واليت  الذكية  احللول  النوع  توفري  عىل  لقدرهتا 
ووضع  املخصصة،  املتطلبات  خرباؤنا  يتقن  العمالء. 
اخلطط االسرتاتيجية الدقيقة وتطوير المنوذج، واالختبار 
والتنفيذ يف أرض الواقع. وبعد تنفيذ املرشوع، نقدم دمعًا 
موسعًا من خالل الزيارات امليدانية وتدريب التكنوقراطيني. 

ولقد حصلنا عىل هشادة اآليزو 9001: 2008، والهشادات 
T-Box و Wonderware و GE -IP و ABB :التالية

Honeywell و Siemens و

شركة الخليج لألنظمة 
)GAS( اآللية

الجسل التجاري: 86326  رمق نظام ترقمي البيانات العاملي: 557711471

مسؤول االتصال:
السيد: ىب. باالىج ريدي

املنصب:
املدير العام

ص.ب: 39352، الدوحة، قطر
جوال: 50043777 974+
هاتف: 44326630 974+
فاكس: 44602761 974+

balajireddyp@gulfautomations.com :الربيد اإللكرتوين
www.gulfautomations.com :املوقع اإللكرتوين

تفاصيل المنتجات
• حلول األمتتة الصناعية

• حلول تطوير التطبيقات
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نبذة عن الشركةنبذة عن الشركة

لإلتصال واإلستفسار:لإلتصال واإلستفسار:

رمز النظام املنسق
90183140
90183200
90183930

رمز النظام املنسق
Baby diaper 

96190090
Adult diaper 

96190020
Sanitary napkins 

96190010
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تأسيسه يف  مت   )HPF( فاكتوري برودكس  مصنع هاجني 
عام 2017  هبدف تزويد السوق القطري والعاملي مبنتجات 
حصية عالية اجلودة . وتضايه ما هو متوفر يف السوق 

من منتجات عاملية.

)HPF( هو املصنع الوحيد يف دولة قطر إلنتاج حفاظات 
االطفال وكبار السن والفوط الصحية النسائية. 

ولضامن اجلودة مت جتهزي املصنع بأفضل املعدات واآلالت 
عيل مستوي العامل ومت كذلك جتهزيه بنظام صارم لضامن 

اجلودة يف لك مرحلة من مراحل االنتاج. 

يمت استرياد مجيع املواد االولية من مصادر عاملية معروفة 
لضامن  وذلك  واليابان   / كندا   / املتحدة  الواليات  يف 

اجلودة.

بواسطة خرباء متخصصني لضامن  املنتجات  مت تصممي 
اجلودة الصحية واملرونة واجلفاف االمثل يف لك االوقات. 

فريدة  مبزيات  تمتتع  املختلفة  بأنواعها  احلفاظات  مجيع 
حيث اهنا فائقة االمتصاص للسوائل والرواحئ كذلك.

تأسست الرشكة القطرية األملانية لملستلزمات الطبية يف عام 2007، 
الرشق  منطقة  يف  الطبية  األجهزة  جمال  يف  رائدة  رشكة  ويه 
األوسط. متتلك الرشكة منشأة إنتاجية حديثة يف قطر مت تصمميها 
من ِقبل خرباء من أملانيا، وسويرسا وإيطاليا مع طاقة إنتاجية تصل 

إىل 390 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

الواحدة،  املرة  إلستعامالت  اجللد  دقيقة حتت  إبرة  Q-Need يه 
ويه عبارة عن إبرة دقيقة من االستينلس ستيل تمتزي بهسولة إخرتاق 
الراحة  ولتوفري مزيد من  لعملية احلقن  لتقليل األمل املصاحب  اجللد 

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.
القطعة،  أحادى  التصممي  ذو  اإلنسولني  حمقن   Q-Ject Ultra
تصنع بأفضل اخلامات الطبية مما مينحها شفافية عالية تهسل رؤية 
و   8537 األيزو  ملواصفات  طبقا  تصنيعها  ويمت  احملقن  حمتويات 
9629 و 7864 اخلاصة بتصنيع حماقن اإلنسولني واإلبر املستخدمة 
حملاقن   8  &  7 التصنيف  علهيا  وينطبق  اإلبرة،  سن  ومواصفات 

اإلنسولني.
Q Ject Ultra مزودة بتقنية فريدة ومرئية ذات ترمزي ملون يشري 
 U100 باللون األمحر، انسولني U40 اىل قوة األنسولني - انسولني

هو باللون الربتقايل.
الرشكة حائزة عىل العديد من االعمتادات والهشادات، هشادة األيزو 
 MDD 93/42/EEC Compliance  13485 األيزو   ،9001

الروسية، وهشادات األيزو الفئة 6 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

هايجين برودكتس 
فاكتوري

الجسل التجاري: 60596  رمق نظام ترقمي البيانات العاملي: 557771929الجسل التجاري: 23349  رمق نظام ترقمي البيانات العاملي: 534793257

مسؤول االتصال:
الدكتور: ماهر عيىس

املنصب:
الرئيس التنفيذي

maher.eissa@qgmd.com

ص.ب: 22556، الدوحة، قطر
هاتف: 44581201 974+
فاكس: 44581328 974+

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

مسؤول االتصال:
السيد: هميانت تيالجن

املنصب:
مدير املصنع

ص.ب: 291، الدوحة، قطر
هاتف: 44645597 974+
فاكس: 44764405 974+

info@hpf-qatar.com :الربيد اإللكرتوين
www.hpf-qatar.com :املوقع اإللكرتوين

تفاصيل المنتجات
حفاضات األطفال
• مضاد للبكترييا 

• مؤرش البلل

مناديل معقمة
• راحة كبرية

• جودة امتصاص 

حفاضات الكبار
• محاية إىل 8 ساعات

• مانع الترسب
• مؤرش البلل

مفارش طبية ماصة للبلل

تفاصيل المنتجات
Q-Ject

• حقن لالستخدام مرة واحدة مع 1 مل/2-3 
مل/6-5 مل/ 5 مل/10 مل/20 مل/ 50-60 

مل
• حقن مفوية مع غطاء تعبئة برتقايل 2-3 

مل/ 10 مل / 6-5 مل
Q-Need

• إبر حتت اجللد، قياسات متنوعة باإلضافة 
إىل احتياجات السالمة

Q-Flow
• قنية للقسطرة الوريدية، قياس أجحام 

16ج/ 18 ج/ 20ج/ 22 ج/ 24 ج 
Q-Safe )حقن منع إعادة االستخدام(

• 3-2 مل/ 6-5 مل/ 10 مل
Q-Ject Ultra

• يه حقنة معقمة لالستخدام ملرة واحدة 
0٫5 مل و 1 مل

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

U100 هو باللون الربتقايل
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نبذة عن الشركةنبذة عن الشركة

لإلتصال واإلستفسار:لإلتصال واإلستفسار:

رمز النظام املنسق
38089
3304
3306

رمز النظام املنسق
30049010
33049910
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 ،2009 عام  ىف  الدوائية  للصناعات  فارما  قطر  تأسست 
برائسة رئيس جملس االدارة/ الدكتور أمحد بن دمحم احلىي 
السليىط وىه متخصصة ىف تصنيع املنتجات الطبية ومهنا 
املركزة،  اللكى  وغسيل  واكياس  قوارير  وريدية ىف  حماليل 
واألدوية املوضعية لإلستخدام اخلارىج مثل )أمبوالت قناىن 
- قطرات - قوارير من الزجاج حماليل وريدية( واملضادات 

احليوية.

الوسائل  أحدث  منشأة حديثة مصممة عىل  املصنع  وميتلك 
من  أكرث  لديه  واملصنع   ، اجليد  التصنيع  متطلبات  حسب 
منتجاتة  من   %85 يقارب  ما  املصنع  ويصدر  موظف.   200
للخارج، مكا أن قطر فارما استوفت لك متطلبات التصنيع 
اجليد GMP، مكا ان املصنع حاصل عىل هشادة   والىت 
مكا  األوروىب.  السوق  ىف  منتجاته  لتسويق  املصنع  تؤهل 
أن جودة منتجات املصنع معمتدة حسب الدستور االجنلزيى 
واألمريىك واألوروىب وحسب معايري ودساتري منمظة األغذية 

واألدوية األمريكية وكذلك معايري منمظة الصحة العاملية. 

الصناعات  جمال  يف  الرائد  الرشكة  احلياه  قطر  مصنع 
 High-Tech الدوائيه مدعومة خبطوط إنتاج معمتدة من رشكة
GMP، تتبىن الرشكة ىف سياسهتا مهنجية اجلودة العامة ىف 
مجيع معلياهتا التصنيعية واالدارية والتسويقية والىت تنعكس 
عىل االلزتام بتقدمي اصناف ممزية جبودهتا ونوعيهتا. تأسس 
مصنع قطر احلياه حتقيقًا لرؤية قطر الوطنية 2030. وتواكب 
الصناعات  يف  والعملية  التقنية  اإلجنازات  أحدث  الرشكة 
الدوائيه يف مجيع أحناء العامل، مما خيلق تعاونًا فنيًا مطوحًا 

من خالل الرشاكء االسرتاتيجيني عىل مستوى العامل.

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

جزءًا مهاًم من قطر املستقبل.

قطر فارمامصنع قطر الحياه

الجسل التجاري: 29226/3، 29226/4  رمق نظام ترقمي البيانات العاملي: 557709783الجسل التجاري: 22241/3  رمق نظام ترقمي البيانات العاملي: 557773621

مسؤول االتصال:
السيد: عبد العزيز بورايل، مدير التسويق

جوال: 33918858 974+
السيد محمود اخلطيب، مدير املبيعات

جوال: 30001179 974+

ص.ب: 40241، الدوحة، قطر
شارع 29، املنطقة 81، املنطقة الصناعية اجلديدة

تليفاكس: 44179617 974+
info@qlifepharma.com :الربيد اإللكرتوين
www.qlifepharma.com :املوقع اإللكرتوين

مسؤول االتصال:
الدكتور: عبداحللمي جعفر

املنصب:
املدير العام

ص.ب: 41119، الدوحة، قطر
هاتف: 44114242 974+
فاكس: 44114448 974+

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

تفاصيل المنتجات
• منتج بيوهري® العادة منو الشعر، مجسل 
عيل  وحاصل  القطرية  الصحة  بوزارة 

QA/201710/00435 براءة االخرتاع
 20 - مل  وريدية 500  قوارير حماليل   •

مليون قارورة ىف السنة.
• اكياس حماليل وريدية 2000 - 1000 
- 500 -250-100-50 مل - 26 مليون 

كيس ىف السنة.
لرت،    5 املركز  اللكى  غسيل  جراكن   •
10 لرت و 20 لرت - 3 مليون جركن ىف 

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

الطلب - 10 مليون ىف السنة.
• قوارير من الزجاج حماليل وريدية 10-

20-30-50-100-250-500 مل.
• أمبوالت 20 - 10 - 5 مل - 50 مليون 

ىف السنة.
• قطرات للعني  0٫2 - 0٫5 مل
• قطرات العني 20- 10 - 5 مل

• حماليل طبية ىف اكياس كبرية احلجم
 3L & 5L Large-volume

لالستعامل البيطرى. 

تفاصيل المنتجات
 Qvasc أقراص •
 Cidra  أقراص •

 Indamix SR أقراص •
 Rovalex أقراص •

  Loradox أقراص •
 Qvy رشاب •

 Cloradyn غسول الفم •
 Bavilon مرمه •

 Qbal كرمي •
 Qrex كرمي •

• Qdine 100 مل
 Imukan رشاب أطفال •

 Menacin رشاب أطفال •

منتجات اخرى:
• إيزوبروبيل الكحول 99% - 5 لرت

• إيزوبروبيل الكحول 70% - 500 مل /250 مل / 
4 لرت

• اإليثانول 70% - 500 مل / 250 مل / 4 لرت
• جل املوجات فوق الصوتية 500 مل / 5 لرت

• حملول غلوتار ألدهيد
• األسيتون

DitoGuard •
• منظف اليدين بيو لكني )354 مل / 500 مل 1 لرت(

• فازلني
• جلسريين
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نبذة عن الشركةنبذة عن الشركة

لإلتصال واإلستفسار:لإلتصال واإلستفسار:

رمز النظام املنسق
481910   

رمز النظام املنسق
48229010
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)الورق( معلياهتا  التحويلية  النور للصناعات  بدأت رشكة 
يف الدوحة، قطر يف عام 2011 لتلبية متطلباهتا اخلاصة، 
متتلك  احمللية.  القطرية  السوق  إىل  دخلت  ذلك  وبعد 
الرشكة منشأة حديثة يف املنطقة الصناعية بطاقة إنتاجية 

تبلغ 300-400 طن هشريًا.

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

مياكنيكية 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 
املنتجات  عىل  شديدة  رقابة  تطبيق  يمت  الرشكة  مطحنة 
من خالل معلية التأكد من اجلودة العالية يف لك مرحلة 
التقنية  استخدام  طريق  عن  وذلك  االنتاج،  مراحل  من 
الصحيحة اليت تساعد عىل احلد من تأثري الرطوبة عىل 

املنتج وتوفر استقامة عالية ملنع االحتاكك.

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

وتطبيقات صناعية خمتلفة.

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

الالصقة وتطبيقات أخرى.

تأسس مصنع الدوحة احلديث للعبوات الكرتونية يف عام 
1992، وهو جزء من مجموعة دوحة موتورز املتخصصة 

يف تصنيع كراتني الورق املقوى.

ومتلك الرشكة منشأة عرصية حديثة يف املنطقة الصناعية 
وختطط  هشريًا.  طن   400 حاليًا  اإلنتاجية  سعهتا  تبلغ 

للرتكزي عىل صادراهتا يف املستقبل القريب.

مصنع الدوحة الحديث 
للعبوات الكرتونية

شركة النور  للصناعات 
التحويلية )الورق(

الجسل التجاري: 22058/5  رمق نظام ترقمي البيانات العاملي: 557711381الجسل التجاري: 4800/3  رمق نظام ترقمي البيانات العاملي: 557876272

مسؤول االتصال:
السيد: عزت محمود

املنصب:
مدير اإلنتاج والتسويق

ص.ب: 145، الدوحة، قطر
هاتف: 44602381 974+
فاكس: 44602380 974+

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

مسؤول االتصال:
السيد: يج. جيفان

املنصب:
تنفيذي مبيعات

ص.ب: 40600، الدوحة، قطر
هاتف: 44604571 974+
فاكس: 44601334 974+

alnoormanufacturing@gmail.com :الربيد اإللكرتوين
www.alsuwaidipaper.com :املوقع اإللكرتوين

تفاصيل المنتجات
• القطر الداخيل من 20 مم إىل 235 

مم
• المسك اجلداري من 1 مم إىل 20 مم

• الطول من 100 مم إىل الطول 
االقىص 4٫5 مرت

 • قوة الحسق )قوة كغم/100 مم( 
حىت 320

تفاصيل المنتجات
عبوات وصناديق من الورق املقوى 

مبقاسات ومعايري تناسب رغبات العمالء.
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نبذة عن الشركةنبذة عن الشركة

لإلتصال واإلستفسار:لإلتصال واإلستفسار:

رمز النظام املنسق
48081000
48022000
48041100
48042100
48043100
48044100
48045100

رمز النظام املنسق
48051900
48081000
48022000
48041100
48042100
48043100

48044100
48045100

رق
لو

ير ا
دو

ة ت
اد

إلع
ة 

خب
الن

رق
لو

ي ل
يد

سو
 ال

نع
ص

م

مت تأسيس رشكة النخبة إلعادة تدوير الورق يف عام 2014، 
وتمتزي  قطر،  يف  الورق  تصنيع  رشاكت  أكبـر  من  ويه 
 54٫750 تبلغ  والىت  العالية،  اإلنتاجية  بطاقهتا  الرشكة 
طن/ سنة، وتنتج الرشكة fluting و test liner ومها من 
العنارص األساسية لصناعة الكرتون املموج، باإلضافة إىل 
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،  التمنية ىف  لتحقيق  املسمترة  احملاوالت  مع 
ناحية أخرى فإن المنو الصنايع يعكس زيادة الطلب ىف 
األمثل  اخليار  املضلع  التغليف  ويعد  والتغليف،  التعبئة 
ملتطلبات التعبئة والتغليف نظرًا لطبيعته، حيث يعترب افضل 
النخبة  رشكة  لدى  ويوجد  األيام،  هذه  ىف  التعبئة  طرق 
ذوي  احملرتفني  الفنيني  من  فريق  الورق  تدوير  إلعادة 
اخلربات الكبرية يف صناعة الورق، حيث يستطيعون إنتاج 

املنتجات مبستوى عايل من اجلودة.

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

أحناء دولة قطر.

مصنع السويدي للورق، الذي مت إنشاؤه يف عام 2001، 
هو أحد فروع مجموعة رشاكت السويدي املتخصصة يف 
صناعة ورق الكرافت املعاد تدويره. واكنت الرشكة حىت 
عام 2005 تنتج ورق فلوتينج 127 مج جبودة عالية وكذلك 
التستاليرن 150 مج، وبعد ذلك حتولت إىل الورق األعىل 
كثافة، أطلق هيلع كوربورد غري مبيض نتيجة للطلب الكبري 
هيلع يف سوق دول جملس التعاون اخلليجي. يعترب مصنع 
السويدي هو املصنع الوحيد يف قطر الذي ميكنه إنتاج 

ورق حىت 400 مج.

منطقة  يف  واملنشآت  املرافق  أحدث  لدهيا  فالرشكة 
الصناعية القدمية بسعة إنتاج حالية تصل إىل 25٫000 
طن سنويا بأيد عاملة تصل إىل 250 موظف يمشلون مجع 

علب النفايات املهملة.

مصنع السويدي للورق APF معمل 2 يف منطقة الصناعية 
اجلديدة املتوسطة والذي يعترب يف آخر مرحلة من مراحل 
تشغيله، سيبدأ اإلنتاج يف منتصف ديمسرب 2017 حيث 
سيقوم بإنتاج 300 طن يوميا )94٫000 طن سنويا( من 
التستاليرن وكوربورد  الفلوتينج عايل اجلودة، وورق  ورق 
لتغذية  400 مج  وحىت  100 مج  من  ابتداء  مبيض  غري 
السوق احمليل وكذلك سوق دول جملس التعاون اخلليجي.

النخبة إلعادة تدوير الورقمصنع السويدي للورق

الجسل التجاري: 84512  رمق نظام ترقمي البيانات العاملي: 557771928الجسل التجاري: 23594  رمق نظام ترقمي البيانات العاملي: 557706262

مسؤول االتصال:
السيد: كريش اكرثيك

املنصب:
مدير التسويق

ص.ب: 40600، الدوحة، قطر
هاتف: 44604571 974+
فاكس: 44601334 974+

Karthick@alsuwaidipaper.com :الربيد اإللكرتوين
info@alsuwaidipaper.com

www.alsuwaidipaper.com :املوقع اإللكرتوين

مسؤول االتصال:
السيد: عبداللـه إبراهمي 

السويدي
املنصب:

نائب رئيس جملس اإلدارة

ص.ب: 24366، الدوحة، قطر
هاتف: 77907498 / 50572363 / 44965000 974+

فاكس: 44965000 974+
elitepaperrecycling@gmail.com الربيد اإللكرتوين

www.epr.qa :املوقع اإللكرتوين

تفاصيل المنتجات
• روالت ورقية fluting و test liner ذات 

جودة عالية والىت تعد من العنارص 
اإلساسية ىف إنتاج الكرتون املموج 

• وزن الورقة من 100 إىل 200 جرام 
مع أجحام خمتلفة وحبد أقىص 3 

أمتار 

• تصنيع كرتونة البيض

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

• الوزن املتوفر من 250 إىل400 مج أو 
0٫03 إىل 0٫5 مم من المساكة.

• قطر البكرة 130 مس وعرض البكرة 
180 مس

• ورق فلوتينج وتستاليرن من 100 إىل 
200 مج

• قطر البكرة 130 مس وعرض البكرة 
4٫06 مرت

• ورق كرافت معاد تدويره
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نبذة عن الشركةنبذة عن الشركة

لإلتصال واإلستفسار:لإلتصال واإلستفسار:

رمز النظام املنسق
48181000
48182000
48183090

رمز النظام املنسق
48191010
48191020
48192010
48192090
48196000
48070000

48064000
48109200
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مركز  رشاكت  إحدى  الورقية  للصناعات  قطر  رشكة 
 1999 العام  يف  وتأسست  الغذائية،  للصناعات  اخلليج 
ويه متخصصة يف تصنيع املنتجات الورقية ذات اجلودة 

العالية مثل العلب الكرتونية املموجة واألكياس الورقية.

ومتلك الرشكة منشأة عرصية حديثة يف املنطقة الصناعية 
من  الهشر  يف  طن   100 تبلغ  إنتاجية  بقدرة  القدمية 
الصناديق والعلب الكرتونية املموجة اليت تمتزي مبواصفات 

ومعايري إنتاجية عالية اجلودة.

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

العام  يف  الورقية  للصناعات  الوطنية  الرشكة  تأسست 
للصناعات  القطرية  الرشكة  من  فرع  ويه   ،1991
التحويلية، ويه رشكة متخصصة يف تشكيلة واسعة من 

الصناعات التحويلية اخلاصة باملنتجات الورقية.

سلوى  منطقة  يف  حديثة  عرصية  منشأة  الرشكة  ومتلك 
الصناعية تنتج 4٫3 مليون عبوة من احملارم الورقية يف 
السنة و 7٫6 مليون من ورق امحلامات. وختطط الرشكة 
املستقبل  يف  اخلليجي  التعاون  جملس  لدول  للتصدير 

القريب.

هشادة  عىل  حائزة  الورقية  للصناعات  الوطنية  الرشكة 
األيزو 9001:2008.

الشركة الوطنية 
 للصناعات الورقية

“نابيكو“

 قطر للصناعات 
الورقية

الجسل التجاري: 23699/9  رمق نظام ترقمي البيانات العاملي: 557878250الجسل التجاري: 12991/2  رمق نظام ترقمي البيانات العاملي: 557877880

مسؤول االتصال:
السيد: مدحت إبراهمي عمثان

املنصب:
 املدير العام

ص.ب: 40631، الدوحة، قطر
هاتف: 44600567 974+
فاكس: 44600685 974+

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

www.napico.com.qa :املوقع اإللكرتوين

مسؤول االتصال:
السيد: سري يب اكريك

املنصب:
مدير املبيعات

ص.ب: 41090، الدوحة، قطر
هاتف: 44601262 / 44606985 974+ 

فاكس: 44602523 974+
qpi@qatar.net.qa :الربيد اإللكرتوين
www.qatar.net.qa :املوقع اإللكرتوين

تفاصيل المنتجات
• حمارم الوجه الورقية.

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

التجفيف.

تفاصيل المنتجات
مجيع أنواع الكرتون السادة / واملطبوع، 

األلواح والقواطع املموجة، اللفائف، 
األنابيب الورقية

مواصفات العلب املتوفرة اكآليت:
• 20 مس x 20 مس x 20 مس
• 50 مس x 50 مس x 50 مس

• 1 مرت x 1 مرت x 1 مرت
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لإلتصال واإلستفسار:لإلتصال واإلستفسار:

رمز النظام املنسق
48181000
48182000
48183090
48189000
48182000

رمز النظام املنسق
48191010
59061000
96140020
1031077
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تأسس مصنع اخلليج للصناعات الورقية يف العام 1999، 
وينتج  قطر  يف  الكرتون  مصانع  أبرز  من  يعترب  وهو 

الكراتني واللواصق ومستلزماهتا.

ومتلك الرشكة منشأة يف املنطقة الصناعية القدمية تبلغ 
طاقهتا اإلنتاجية 0٫5 مليون صندوق يف السنة.

التصدير يف  الورقية  للصناديق  بدأت رشكة اخلليج  وقد 
بالبحث عن فرص تصدير يف  العام 2006 ويه مهمتة 

دول جملس التعاون اخلليجي .

الورقية، رشكة قطرية متخصصة يف  املتاكملة لملنتجات 
تصنيع املنتجات الورقية.

يف  اجلديدة  الصناعية  املنطقة  يف  الواقع  املعمل  ينتج 
احملارم  منتجات  من  ومتنوعة  واسعة  مجموعة  الدوحة، 
ذات اجلودة العالية باستخدام احدث التقنيات. اجلودة من 

امه اولويات املتاكملة لملنتجات الورقية. 

اننا نطبق اجراءات صارمة لضامن جودة املنتج من خالل 
تطبيق احدث انمظة اجلودة حيث يمت حفص واختبار جودة 
املنتج خالل مجيع مراحل االنتاج للتأكد من جودة املنتج 

الهنايئ.

المتكاملة للمنتجات 
الورقية

مصنع الخليج
للصناديق الورقية

الجسل التجاري: 57393  رمق نظام ترقمي البيانات العاملي: 558009003الجسل التجاري: 54421  رمق نظام ترقمي البيانات العاملي: 557773620

مسؤول االتصال:
السيد: عنايات باشا

املنصب:
املدير العام

ص.ب: 291، الدوحة، قطر
هاتف: 40375945 974+
فاكس: 40374709 974+

info@ipp-qatar.com :الربيد اإللكرتوين
www.ipp-qatar.com :املوقع اإللكرتوين

مسؤول االتصال:
السيد: كرمي عيل نارص

املنصب:
املدير العام

info@gulfcartonqatar.com

ص.ب: 20666، الدوحة، قطر
هاتف: 44606635 974+
جوال: 55338798 974+

فاكس: 40165881 974+
gulfcartons@gmail.com :الربيد اإللكرتوين

www.gulfcartonqatar.com :املوقع اإللكرتوين

تفاصيل المنتجات
• كرتون 3 رقائق 

• كرتون 5 رقائق 

• رول الكرتون 

TAPE_CLEAR/BROWN تعبئة •

BUSSBLE ورق •

• رول الرغوة

• حصائف البوليثني

• االرشطة املمتدة 

• أوراق التغليف

تفاصيل المنتجات
• مناديل وجه فاخرة

• مناديل محام فاخرة ومنقوشة
• ماكيس رولز فاخر
• مناديل وجه ممتازة

• مناديل ممتازة خالية من النقوش
• ماكيس رولز ممتازة

• مناديل وجه كالسيكية
• مناديل محام كالسيكية منقوشة

• مناشف مطبخ كالسيكية
• ماكيس رولز كالسيكية

• مناديل مستشىف كالسيكية منقوشة
• مناديل محام كالسيكية

• منديل منعشة



162

ية
رق

لو
ت ا

جا
نت

امل

نبذة عن الشركة

لإلتصال واإلستفسار:

رمز النظام املنسق
48203010
49019900
48209000
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تأسس مصنع قوس قزح يف العام 2009، وهو مؤسسة 
املكتبية  األدوات  منتجات  تصنع  مستقلة  ملكية  ذات 
واملجلدات  املطوية  املطبوعات  اليت تمشل  الطباعة  ومواد 

والبطاقات والصناديق.

متلك الرشكة منشأة عرصية حديثة يف املنطقة الصناعية 
الورق  ويستخدم  سنويًا.  طن   1000-800 تنتج  اجلديدة 
والبولمير والكرتون يف تصنيع املنتجات اليت تتبع معايري 

عالية اجلودة .

لدول  التصدير  قزح  قوس  بدأ مصنع   2000 العام  ومنذ 
يف جملس التعاون اخلليجي ولدى املصنع خطط للتوسع 

يف دول أخرى.

مصنع قوس قزح

الجسل التجاري: 25050  رمق نظام ترقمي البيانات العاملي: 558009003

مسؤول االتصال:
السيد: عبدالطالب

املنصب:
املدير التنفيذي

ص.ب: 20211، الدوحة، قطر
هاتف: 44410450 974+
فاكس: 44413310 974+

rainbowpress@hotmail.com :الربيد اإللكرتوين
www.rainbowprintpress.com :املوقع اإللكرتوين

تفاصيل المنتجات
امللفات واملطبوعات املطوية واملجلدات، 

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

البولمير.
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نبذة عن الشركةنبذة عن الشركة

لإلتصال واإلستفسار:لإلتصال واإلستفسار:

رمز النظام املنسق
39172200

رمز النظام املنسق
39172100
39174000
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تقوم  ويه   ،2003 عام  يف  للبالستيك  الدوحة  تأسست 
ايثيلني  البويل  وانابيب  بالتنقيط  الري  أنابيب  بتصنيع 
بالستك  ولفات  احملمية  البيوت  واغطية  العايل  للضغط 

البويل ايثيلني املستخدم يف مشاريع البناء.

الصناعية اجلديدة حيث  املنطقة  لدى الرشكة منشأة يف 
تبلغ مساحة منطقة اإلنتاج 15٫000 مرت مربع، وبقدرة 

إنتاجية تصل إىل 5000 طن سنويًا

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

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

العمالء والرشكة 

تقوم الدوحة للبالستيك بالتصدير منذ عام 2003، ابتداء 
من دول جملس التعاون صعودا اىل العراق واالردن وغربا 
ودول  املغرب  حىت  تونس  من  العريب  املغرب  دول  اىل 

الغرب االفرييق مثل بوركينا فاسو.

الدوحة رجيونال للحلول البالستيكية يه رشكة تقوم بصناعة 
األنابيب وملحقات الرتكيب من البويل ايثيلني عايل الكثافة 
يف دولة قطر مكا توفر خدمات احلام لزبائهنا. ويه من 
ربكا املصنيع يف قطر لألنابيب وملحقات الرتكيبات من 
البويل ايثيلني عايل الكثافة الستخدامات املياه والرصف 
اليحص 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  ومواردها يف  جهودها  الرشكة  تركز 
املسمتر للجودة واخلدمة والقدرة التنافسية لضامن تلبية 
آمنة  بيئة معل  بضامن  أيضا  وتلزتم  العمالء.  احتياجات 
ومتكني املوظفني من التطوير واملسامهة بأقىص إماكناهتم.

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

مما جيعلها مناسبة ملعظم اإلستخدامات.

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

للرتكيب يف مواقع العمالء.

 الدوحة ريجونال
للحلول البالستيكية

الدوحة للبالستيك

الجسل التجاري: 38692  رمق نظام ترقمي البيانات العاملي: 534785485الجسل التجاري: 60655  رمق نظام ترقمي البيانات العاملي: 557772058

مسؤول االتصال:
السيد: راجيش رافيندران

املنصب:
مدير املبيعات

جوال: 33200088 974+

املنطقة الصناعية اجلديدة، منطقة 81، قطر
هاتف: 44366244 / 33200088 974+

فاكس: 44366277 974+
rrajesh@drps.com.qa :الربيد اإللكرتوين

www.drps.com.qa :املوقع اإللكرتوين

مسؤول االتصال:
السيد: شاكر األنصاري

املنصب:
املدير العام

ص.ب: 22951، الدوحة، قطر
هاتف: 44114001 974+
فاكس: 44114002 974+

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

تفاصيل المنتجات
• أنابيب الري بالتنقيط ومستلزماهتا

• أنابيب الري من قياس 32 - 160 ممل 
ومستلزماهتا

• األنفاق الزراعية البالستيكية وامللش
• أغطية البيوت احملمية 

• لفات بالستيك البويل اثيلني ملشاريع 
البناء 

• أكياس النفايات املزنلية والصناعية 

تفاصيل المنتجات
• أنابيب البويل إيثيلني عايل الكثافة 

لألقطار من  40مم إىل 800مم
ملحقات تركيبات مصبوبة باحلقن تمشل:

• أكواع 90ْ  مقاسات: 110مم، 160مم، 
200مم

• ملحقات تركيب شلك حرف T متساوي 
لملقاسات: 110م ، 160مم ، 200مم
• فلنشات هنايات لملقاسات: 110مم، 

160مم، 200مم
• خمفضات لملقاسات: 110مم، 160مم، 

200مم
ملحقات تركيبات جمزأة تمشل:

• ملحقات تركيب شلك حرف T متساوي 
لملقاسات من 250مم إىل 800 مم
• أكواع 45ْ  و 90ْ  لملقاسات من 

250مم إىل 800 مم
 Y ملحقات تركيب شلك حرف •

لملقاسات من 250مم إىل 800 مم.
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لإلتصال واإلستفسار:لإلتصال واإلستفسار:

رمز النظام املنسق
681020

رمز النظام املنسق
68109100
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ذ.م.م يه رشاكة بني  املتقدمة  والصبات  األنابيب   رشكة 
رشكة أمعال ومجموعة لقمة.

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

جالس املقواة.

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

ظروف صعبة. 

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

اجلوفية.

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

احتياجات العمالء واملستخمدمني هلذه األنابيب.

تأّسس مصنع الدوحة للخرسانة اجلاهزة عام 2008، ويمّت 
فيه تصنيع أنابيب وتثبيتات الباطون املسلّح املستخدمة يف 
أنمظة الضغط املنخفض واألنمظة العاملة بقّوة اجلاذبّية. 
تقع الرشكة يف منطقة مسيعيد الصناعّية، عىل مسافة 30 

لكم تقريبًا من العامصة القطرّية الدوحة.

اخلرسانة  أنابيب  تصممي  يمّت  أّنه  إىل  اإلشارة  وجتدر 
املصنوعة يف املصنع عرب استخدام األجزاء املانعة لالنزالق 
من نوع EPDM ونظام T-Locking لإلقفال، إضافة إىل 
العايل  ايثيلني  والبويل  البوليفينيل  التبطني مبادة لكوريد 
تغطيهتا  تمّت  مكا  بالزجاج،  املقّوى  والبالستيك  الكثافة 
وقد  )اختيارّية(.  القطران  ايبوكيس  مباّدة  اخلارج  من 
مّت تصممي منتجاتنا خصيصًا ألنابيب الرصف اليت يمّت 
تركيهبا يف الرتبة واملياه اجلوفّية التآلكّية املنترشة بكرثة 
يف املناطق الساحلّية يف دولة قطر ومنطقة اخلليج بشلك 
عاّم. ويرتاوح جحم املنتجات بني 200 ممل و 3000 ممل 
البيئّية  الظروف  لتحّمل  مصممة  ويه  الداخيل(،  )القطر 
القاسية. مكا أّننا جمّهزون لتصنيع منتجات بشلك يتالءم 
خصيصًا مع املواصفات اليت حيّددها العمالء ومتطلّبات 

مواقع البناء.

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

بالفتحات، اكلقواعد والقنوات واألغطية.

مصنع الدوحة
للخرسانة الجاهزة

 شركة األنابيب والصبات

المتقدمة ذ.م.م

الجسل التجاري: 45486  رمق نظام ترقمي البيانات العاملي: 557712034الجسل التجاري: 31458  رمق نظام ترقمي البيانات العاملي: 557711842

مسؤول االتصال:
السيد: نارص مّكار

املنصب:
املدير العام

ص.ب: 50311، الدوحة، قطر
هاتف: 44903836 974+
فاكس: 44903835 974+

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

مسؤول االتصال:
السيد: اسامة زغلول

املنصب: مدير التسويق
السيد: سامر مجيل الرحمي

املنصب: املدير الفين

ص.ب: 35409، الدوحة، قطر
هاتف: 40190400 / 33923023 974+

فاكس: 40190498 974+
o. zaghloul@apc-lokma.com :الربيد اإللكرتوين

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

تفاصيل المنتجات
• األنابيب اخلرسانية املسلحة مبطنة 

وغري مبطنة
• أنابيب الدفع األفيق اخلرسانية

• غرف املناهل الدائرية للرصف اليحص
• العبارات الصندوقية اخلرسانية

• خمتلف املنتجات اخلرسانية 
تفاصيل المنتجات

أنابيب وفتحات من اخلرسانة املسلّحة.
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لإلتصال واإلستفسار:لإلتصال واإلستفسار:

رمز النظام املنسق
39172200
39174000

رمز النظام املنسق
70199060
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تأسست رشكة أميانتيت قطر لألنابيب يف عام 2007 يف 
الدوحة، قطر، خبربة مرتامكة تزيد عن 90 عامًا، هشدت 
الرشكة منوًا مطردًا لتصبح العبًا رئيسيًا يف جمال صناعة 

األنابيب يف قطر.

تقع منشأة الرشكة يف املنطقة الصناعية اجلديدة ويصل 
إىل  بتصنيعها  الرشكة  تقوم  اليت  األنابيب  قطر  جحم 
4٫000 مم للرتكيبات اليت قد تكون حتت األرض، أو فوق 
األرض، أو شبه املائية، وذلك وفقا ألحدث املعايري الدولية. 

للتكنولوجيا  فلوتايت  مع  لألنابيب  قطر  أميانتيت  تتشارك 
وقمسها الفين الذي يعمل عىل توفري حتليالت لألنابيب يف 
محتل الضغط ووجود أي ترسيب والنفاذية والفحوصات 

اهلندسية األخرى.

األنابيب  من  مرت  كيلو   500 إىل  املصنع  إنتاج  يصل 
اإلنتاجية احلالية 55٫000 طن يف  سنويًا، وتبلغ طاقته 
السنة. أميانتيت قطر لألنابيب حائزة عىل هشادة اآليزو 
الصحة  وهشادة   14001:2004 اآليزو   ،9001:2008
عام  التصدير يف  بدأت يف  وقد   .18001:2007 املهنية 

2008 م وذلك بعد عام واحد من انشاهئا.

مصنع الساده لألنابيب البالستيكية وضع عالمة الدخول 
يف جمال صناعة البالستيك يف السوق القطرية مع افتتاح 
"أنابيب  امس  "قطر" حتت  الصناعية  املنطقة  املصنع يف 
الساده". املصنع ينتج انابيب PPR وتستخدم عىل سطح 
جودة  عىل  الرتكزي  هو  الرئييس  وهدفنا  وحتته.  االرض 

املنتج وجعلة االفضل يف السوق.

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

منتجاتنا وخطوط االنتاج مصممة بالتقنية االوروبية. 

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

.PN 25 و PN 20

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

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، فإننا 
تقدمي  أجل  من  مسمتر  لتحسني  جاهدين  نسىع  سوف 
توقعات  يليب  الذي  املناسب  والوقت  وفعالة  آمنة  منتجات 

اجلودة لعمالئنا.

مصنع الساده
لألنابيب البالستيكية

شركة أميانتيت قطر 
لألنابيب

الجسل التجاري: 33029  رمق نظام ترقمي البيانات العاملي: 534788778الجسل التجاري: 42701  رمق نظام ترقمي البيانات العاملي: 557712444

مسؤول االتصال:
السيد: أمحد فوزي

املنصب:
مدير اإلنتاج

ص.ب: 23575، املنطقة الصناعية اجلديدة
شارع 24، رمق البوابة 45، الدوحة، قطر

هاتف: 44715994 974+ 
فاكس: 44719566 974+

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

مسؤول االتصال:
السيد: حسني خاتون
املنصب: املدير العام

السيد: رايم رمال
املنصب: املدير التجاري

ص.ب: 40194، الدوحة، قطر
هاتف: 44114873 974+
فاكس: 44114875 974+

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

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

الفايرب جالس. 
يبلغ قطر األنابيب والتجهزيات من 25م 
اىل 4000 مم وبفائت ضغط لغاية 32 

بار.

تفاصيل المنتجات
تفاصيل المنتجات

• مواسري ىب ىب ار

• وصالت ىب ىب ار
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لإلتصال واإلستفسار:لإلتصال واإلستفسار:

رمز النظام املنسق
39199000
39173100
39173290

رمز النظام املنسق
39172100
39172200
39172300
39172900
39174000
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أنشئت هيبورث يب إم إي )قطر( ذ.م.م. يف عام 2003، 
أنابيب  ويه رشكة رائدة يف جمال تصنيع وتوريد نظم 
البالستيك احلراري إىل قطاعات التشييد والبناء واهلندسة 

املدنية و السوق الصنايع يف قطر.

تبلغ القدرة اإلنتاجية ملصنع الرشكة يف مسيعيد، 13٫000 
طن  و9٫500   PE ايثيلني  البويل  أنابيب  من  سنويا  طن 

 .PVC سنويًا من البالستيك

العالمات  مرادف  يه  واملوثوقية  واألداء  تعترباجلودة 
املمزية المس العالمة التجارية هيبورث وهذا التفاين يف 
تزويد معالهئا بنظم األنابيب وفقا ألعىل درجات اجلودة، 
يصاحبه إعمتادات اجلهات واملنمظات الدولية للجودة مثل؛ 
 OHSAS  ،  14001:2004 اآليزو   ،9001:2008 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 
خدمة  عىل  عالوة  األوسط  الرشق  منطقة  يف  الرئيسية 

سوقها الرئييس يف قطر.

اخليارين للصناعات البالستيكية )KG بالستيك( مقرها يف 
املنطقة الصناعية اجلديدة، الدوحة، ويه واحدة من الراكئز 
الرئيسية ملجموعة رشاكت اخليارين )مجموعة KG(. وتعد 
الرشكة نتاج ملنظور طويل األمد ملجموعة KG اكن هيدف 
اىل انشاء وحدة لتصنيع البالستيك من اجل تلبية املتطلبات 
دولة  يف  البالستيكية  واالكسسوارات  لملنتجات  املتنامية 
تأهيال  املؤهلني  موظفينا  خربة  من  االستفادة  عرب   - قطر 

عاليا.
ريال  مليون   12 بـ  يقدر  املدفوع  بالستيك   KG مال  رأس 
حتديث  عىل  باسمترار  البالستيك   KG تدئب  قطري. 
منتجاهتا وذلك عرب التكنولوجيا املبتكرة، وايضا من خالل 
املهنيني ذوي اخلربة واملؤهلني تأهيال عاليا. وحتتوي املنشأة 
التابعة للرشكة عىل احدث ماتوصلة هلا تقنيات الصناعات 
احتياجات  لتلبية اكفة  الالزمة  املوارد  البالستيكية. ومنتلك 

السوق. وحنن ملزتمون لتلبية اكفة التحديات املومسية.
يف KG بالستيك، لدينا مجموعة واسعة من عروض السوق. 
ومنتجاتنا هلا استخدامات متعددة التخصصات يف خمتلف 
الصناعات. عىل سبيل املثال ال احلرص نوفر أنمظة إدارة 
الاكبالت، األنابيب البالستيكية، والتطبيقات املدنية وصفاحئ 

البويل ايثيلني ألغراض البناء.
أكرب  ِقبل  مع  منتجاتنا  مجيع  عىل  املوافقة  متت  أيضا، 
مشاريع اهليائت احلكومية مثل أشغال، كهرماء، بنك قطر 
اللجنة  لوسيل،  القطرية،  احلديدي  سكك  كيوتل،  الوطين، 
واملهندسني  وتقريبا لك االستشاريني  البيئة،  وزارة  العليا، 
إدارة  بنظام  أيضا  نمتتع  مكا  قطر.  دولة  يف  املعامريني 
 ISO 9001, 14001 هشادة  املصنع  ونال  متاكمل، 
وحدات  خنبة  بني  من  بلك خفر  وحنن   .18001 وهشادة 

التصنيع القطرية.

مصنع الخيارين
للصناعات البالستيكية

 هيبورث بي إم إي 
)قطر( ذ.م.م

الجسل التجاري: 22901  رمق نظام ترقمي البيانات العاملي: 534780544الجسل التجاري: 35501  رمق نظام ترقمي البيانات العاملي: 558015292

مسؤول االتصال:
السيد: عمثان ادريس

املنصب:
املدير العام

جوال: 66000356 974+

ص.ب: 37461، الدوحة، قطر
 هاتف: 44114320 974+
فاكس: 44114324 974+

info@alkhayarinplastic.com :الربيد اإللكرتوين
osman@alkhayaringroup.com

www.alkhayarinplastic.com :املوقع اإللكرتوين

مسؤول االتصال:
السيد: سميون موراي

املنصب:
املدير العام

ص.ب: 50207، الدوحة، قطر
هاتف: 44760588 974+
فاكس: 44760525 974+

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

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

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:لإلتصال واإلستفسار:

رمز النظام املنسق
39172900
39173210

رمز النظام املنسق
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ساربلست قطر يه الرشكة الرائدة عىل مستوى العامل يف 
الفيربغالس  أنابيب  أنمظة  وتركيب  وتصنيع  تصممي  جمال 

.GRE و GRP ، GRV املقواة باأللياف الزجاجية

 ISO 9001:2015, ISO14001:2015  & حنن معمتدون مع
.OHSAS 18001:2007

يرتاوح القطر املتوّفر بني 20 ممل و 3050 ممل، بيمنا يصل 
ضغط التشغيل إىل 30 بار. 

يف  اجلديدة  الصناعية  املنطقة  يف  الرشكة  مصنع  يقع 
الدوحة، وميتّد عىل مساحة 42٫000 مرتًا مربعًا، مبا يف 
ذلك منطقة إنتاج مساحهتا 4٫000 مرتًا مربعًا، مع قدرة 
إنتاج سنوّية تصل إىل 18٫000 طّن. وحصلت ساربالست 
املطابقة  وتركيهبا  األنابيب  توريد  عىل   FM موافقة  عىل 

لرشوط الدفاع املدين القطري.

تأسست رشكة املستقبل لصناعة األنابيب يف عام 2004 
األنابيب  لصناعة  املستقبل  احدى رشاكت مجموعة  ويه 
الفيربغالس  أنابيب  وتوريد  صناعة  يف  عامليا  الرائدة 
هشادة  عىل  الرشكة  حازت  الزجاجية.  باأللياف  املقواة 
األيزو 9001 و 14001 يف لك من جماالت أمعاهلا مهنا: 
التخزين  املناولة،  التطوير،  االختبار،  الفحص،  اإلنتاج، 
الفيربغالس  أنابيب  صناعة  يمت  املنتجات.  مجيع  وحشن 
تتصف  اليت  واألوروبية  األمريكية  املواصفات  حسب 
بالرصامة العالية، إضافة إىل اهنا معمتدة عامليا وحاصلة 
عىل هشادات اجلودة باالضافة اىل هشادات اخرى مثل 
تّنص  اليت   WRAS و   FM و   Kitemark و   OHSAS
عىل أن هذه النوعية من األنابيب صاحلة لنقل مياه الرشب.

بصفهتا املزود العاملي الرائد للحلول املتاكملة يف اسواق 
اكتسبت  الزجاجية،  باأللياف  املقواة  الفيربغالس  أنابيب 
وذلك  العملية  احللول  تقدمي  يف  ممتازة  مسعة  الرشكة 
االختبارات  اهلندسية،  االستشارات  التصممي،  خالل  من 
مكا  املوقع.  يف  واالرشاف  والتدريب  للرتكيب  الداخلية 
تعد رشكة املستقبل لصناعة األنابيب الرشكة الوحيدة يف 
العامل اليت تقدم خدمات هندسية متاكملة وامتالكها أوسع 
تشكيلة من منتجات أنابيب الفيربغالس اليت ترتاوح من 
 5000 اىل  يصل  ضغط  مع  ممل   4000 لغاية  ممل   25
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 نظام أنابيب فيربغالس املقواة باأللياف الزجاجية يف 
العامل خلطوط أنابيب تربيد مياه البحر فوق األرض وحتت 
لملواصفات  وفقا  ممل   4000 اىل  تصل  بأقطار  األرض 

العاملية آيزو 14692.

ساربالست قطر ذ.م.م.المستقبل لصناعة األنابيب

ساربالست قطر ذ.م.م.

الجسل التجاري: 32141  رمق نظام ترقمي البيانات العاملي: 557709444الجسل التجاري: 27488  رمق نظام ترقمي البيانات العاملي: 534783514

مسؤول االتصال:
السيد: اسكندر غزال

املنصب:
مدير املبيعات

ص.ب: 24678، الدوحة، قطر
هاتف: 44768111 974+

فاكس: 4595 / 44114772 974+
sales-qatar@futurepipe.com :الربيد اإللكرتوين

www.futurepipe.com :املوقع اإللكرتوين

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

املنصب: مدير املشاريع واملبيعات

ص.ب: 40519، الدوحة، قطر
هاتف: 44902624 974+ فاكس: 44902261 974+

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 20 ممل و 
3050 ممل.

تفاصيل المنتجات
أنمظة أنابيب فايربسرتونغ:

• أنابيب وجتهزيات GRP/GRV تصل 
اىل 4000 ممل يف القطر

أنمظة أنابيب وافيسرتونغ:
• أنابيب وجتهزيات GRE تصل اىل 

1600 ممل يف القطر.
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لإلتصال واإلستفسار:لإلتصال واإلستفسار:

رمز النظام املنسق
39172100
39172200
39172300
39172900
39173100
39173400

رمز النظام املنسق
39173100 
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الرشكة القطرية األملانية لألنابيب  واحلائزة عىل هشادة 
األيزو 9001:2008 يف التصنيع وانتاج بايبات البولمير 
العاملية دي  املواصفات األملانية  كونكريت واملهنول حسب 
PRC- اي إن 54815-1 و 54815-2 واملواصفة لنوعية
TC 2009 العاملية ايزو PIPEGREEN ،1-18672 االمس 
لألنابيب،  األملانية  القطرية  للرشكة  املجسل  التجاري 
املصنع موجود يف املنطقة الصناعية اجلديدة عىل مساحة 
انتاجية سنوية تصل  وبطاقة  تقدر ب 18000 مرت مربع 
اىل 50000 طن. بايبات خرسانية ولكن مصنع من املادة 
البوليسرت  مادة   PIPEGREEN البوليسرت.  الكمييائية 
احلاجة  بدون  املواد  بني  الربط  بعملية  تقوم  لوحدها 
األساسية  املادة  يه  البوليسرت  االمسنت.  الستخدام 
اليت تعيط البايبات قوة محتل أعىل من مادة االمسنت 
املوجودة يف بايبات الكونكريت. مع العمل بأن وجود مادة 
اجلابرو تعيط قوة عالية للبايبات باالضافة اىل وجود مادة 
الرزن وبالتايل تكون البايبات قادرة عىل محتل الضغوط 
يف  واستخدامها  البايبات  من  مبثيالهتا  باملقارنة  العالية 
أمعاق ونوعيات تربة خمتلفة االنواع سواء اكنت خصرية 
أو رملية ومحتل مرور السيارات والشاحنات أعىل مهنا. 
هذه التكنولوجيا املتطورة والعالية تعيط قياسات البايبات 
من اقطار داخلية وخارجية بدقة  ومتزيها باملتانة وتوفري 
التلكفة ومقاومة مواد الرصف اليحص واألمطار مع معر 
طويل الستخدام هذه النوعية من البايبات مما جيعلها ذات 

جودة عالية ومتطورة عن مثيالهتا.

البالستيكية  للصناعات واإلضافات  أنشئت مجموعة قطر 
األنابيب  تصنيع  يف  متخصصة  ويه   ،1997 عام  يف 
من  عالية  درجة  عىل  وملحقاهتا  البالستيكية  واملواسري 

التطور واجلودة وطبقًا لملواصفات العاملية.

متتلك الرشكة ثالث منشآت حديثة يف املنطقة الصناعية 
األنابيب  من  سنويًا  طن   8500 حالية  إنتاجية  بطاقة 

والتجهزيات و 600 طن هشريًا من األصبغة.

حائزة  البالستيكية  واإلضافات  للصناعات  قطر  مجموعة 
منتجاهتا  اعمتاد  ومت   ،9001:2008 األيزو  هشادة  عىل 
واألمريكية  األملانية  املعايري  منمظات  قبل  من  أيضًا 

والربيطانية ودول جملس التعاون اخلليجي.

مجموعة قطر 
للصناعات واإلضافات 

البالستيكية

 الشركة القطرية األلمانية
)QGPC( لألنابيب

الجسل التجاري: 37683  رمق نظام ترقمي البيانات العاملي: 557711373الجسل التجاري: 20429  رمق نظام ترقمي البيانات العاملي: 535312235

مسؤول االتصال:
املهندس: حسن اهلور

املنصب:
املدير العام

جوال: 55845314 974+

ص.ب: 40290، الدوحة، قطر
هاتف: 44603770 974+
فاكس: 44603993 974+

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

www.qaddcoqatar.com :املوقع اإللكرتوين

مسؤول االتصال:
السيد: صديق عبدالقادر

املنصب:
املدير التنفيذي

جوال: 5551716 974+

ص.ب: 40064، الدوحة، قطر
هاتف: 44109109 974+
فاكس: 44109100 974+

siddique@pipegreen.com :الربيد اإللكرتوين
info@pipegreen.com

www.pipegreen.com :املوقع اإللكرتوين

تفاصيل المنتجات
• بايبات بولمير كونكريت حلفر األمعاق 
من قطر 400 ممل اىل قطر 3000ممل
• مناهيل بولمير كونكريت وذلك حسب 

املواصفات واملقاييس ومتطلبات 
املشاريع .

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

عضو مجموعة رشاكت السليطني
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نبذة عن الشركةنبذة عن الشركة

لإلتصال واإلستفسار:لإلتصال واإلستفسار:

رمز النظام املنسق
39191000
39199000
39201000
39172300
39232100

رمز النظام املنسق
FOR PIPES 
39172950

FOR FITTING 
39174000
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يس  يف  يب  يس  فلوجارد  أنابيب  إلنتاج  للبالستيك،  الوعب  مصنع 
وكالء لرشكة  واحلارة. حنن  الباردة  لملياه  األمثل  احلل  ومستلزماهتا. 
 HATHAWAY BERKSHIR العاملية. جزء من LUBRIZOL لوبريزول
 CPVC خامس أكربرشكة يف دولة قطر. ويعترب املصنع الوحيد ألنابيب
الوحيد يف دول اخلليج احلاصل منتجه عىل  بالدوحة، وأيضًا املصنع 
مستدام  منتج  أفضل  وجائزة   GORD-GSAS من   EPD هشاديت 
واحلاصل  للبيئة،  والصديقة  اخلرضاء  لملنتجات   QGBC من   2017
عىل اكفة الهشادات الصحية اليت تتطلهبا الدولة إلستخدام أنابيب املياه 

.)NSF و WRAS هشاديت(
لقد مت تأسيس مؤسسة الوعب للتجارة واملقاوالت يف عام 1979 كتجارة 
عائلية ومبجهود ذايت يف بادئ األمر عن طريق مؤسس الرشكة. الوعب 
وفلوجارد  لوبريزول  قبل  املرخص من  للبالستيك، هو مرشوعنا اجلديد 
تقوم  والباردة. وسوف  احلارة  لملياه  أنابيب يس يب يف يس  إلنتاج 
الوعب للبالستيك يف المنو واإلزدهار من خالل توفري تقنيات مبتكرة يف 
األسواق الصناعية واإلسهتالكية العاملية. وبناءًا عىل عقود من اخلربة 
يف املجاالت الكمييائية، ويف األسواق واملنمظات اليت قد مقنا بالعمل 
الشاملة  احللول  افضل  معالئنا  تزويد  يف  نسمتر  سوف  فإننا  معها، 

للصعاب اليت قد تواجههم يف األسواق الصناعية العاملية.

رؤية قطر الدولية 2030
ان رؤية قطر 2030 تقمي جرسًا يصل احلرض باملستقبل، واهلدف من 
GSAS و LEEDS لنظم التصنيف، هو بناء املزيد من املباين املستدامة 
اليت تممص بعناية بعد دراسة موضوع احلفاظ عىل الطاقة، واملشاريع 
املوصفة، وجودة املناخ الداخيل لملباين، والتقليل من املواد املستخدمة، 
املوفرة  احلديثة  املواد  استخدام  وايضا  احمللية  املنتجات  واستخدام 
 LEEDS و   GSAS لنظم  ومواكبة  املياه.  اهدار  من  واحلد  للطاقة، 
مما  واقتصادية،  اعمتادية  وأكرث  استدامة،  األكرث  املنتج  هو  مفنتجنا 

جيعله أفضل اختيار لملنتجات الصديقة للبيئة.

اإلستدامة
تطوير وتمنية اإلستدامة يه معلية تعمتد عىل توفري احتياجات االجيال 
احلالية بدون اهدار حقوق األجيال املستقبلية وهذه تمسى بالعدالة بني 

اجليل احلايل واألجيال املستقبلية.

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

الالزمة لعمالئنا.

ويه   ،2009 عام  يف  بالست  يوين  رشكة  أنشئت 
قطر،  الرئيسية يف  البالستيك  من رشاكت  واحدة  تعترب 

 .PE وأكياس uPVC ومتخصصة يف منتجات أنابيب

اجلديدة  الصناعية  املنطقة  يف  منشأة  الرشكة  متتلك 
إمجايل  ويصل  التقنيات  وأحدث  اآلالت  بأحدث  جمهزة 
الطاقة اإلنتاجية إىل 450 طن مرتي مكا أن لدهيا مصنع 

يف اململكة العربية السعودية.

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

عام  نفس  يف  التصدير  يف  بالست  يوين  رشكة  بدأت 
بنسبة  التصدير  يف  مسامههتا  لزيادة  وتسىع  إنشاهئا 
20-30% من إمجايل اإلنتاج يف السنوات الثالث املقبلة.

مصنع الوعب للبالستيكيوني بالست

الجسل التجاري: 106684  رمق نظام ترقمي البيانات العاملي: 557772062الجسل التجاري: 30510  رمق نظام ترقمي البيانات العاملي: 558011785

مسؤول االتصال:
السيد: أمحد خان

املنصب:
الرئيس التنفيذي

ص.ب: 8875، الدوحة، قطر
هاتف: 44431458 974+
فاكس: 44318634 974+

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

www.uniplastqatar.com :املوقع اإللكرتوين

مسؤول االتصال:
املهندس: إسالم عبدالفتاح

املنصب:
مدير التسويق

ص.ب: 14918، الغرافة، قطر
هاتف: 44655181/40382044 974+

جوال: 33935666 974+
فاكس: 44937664 974+

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

تفاصيل المنتجات
• مقاوم للبكترييا واجلراثمي 

• صديق للبيئة
• مضان ملدة 50 عام

• هسل الصيانة
• جودة عالية

• مواد خبصائص ممزية
• تركيب أهسل وأرسع بلكفة اقل

• مقاوم ألشعة المشس
• مقاوم لللكور ولثاين أكسد اللكور

تفاصيل المنتجات
• أنابيب uPVC، وأكياس PE، حصائف 

PE واألرشطة التحذيرية.

• أنابيب PVC بقطر من 20 مم إىل 
160 مم وحصائف PE من 25-300 

ميكرون وحىت عرض 5 م.
• حواجز الطرق املائية وخزانات املياه 

واألرشطة الالصقة.



180

ب
بي

نا
األ

 و
ري

س
وا

امل
ت 

جا
نت

م

نبذة عن الشركة

لإلتصال واإلستفسار:

رمز النظام املنسق
391721
391722
391723
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رشكة قطر لألنابيب والوصالت يه إحدى رشاكت مجموعة 
قطر لإلضافات والصناعات البالستيكية. تأسست يف عام 
اصبحت  واليوم  حمدودة،  مسؤولية  ذات  كرشكة   1999
الرشكة الرائدة يف السوق يف قطر واحلائزة عىل هشادة

ISO 9001:2008. ومتتلك الرشكة خمترب متقدم الختبار 
األنابيب والوصالت لضامن أعىل املعايري. لقد مت اختبار 
QPF وإرشافها واعمتادها من قبل Marley اململكة املتحدة 
تصنيع  يف  املختصني   Comer و  ايطاليا   Unidelta و 
األنابيب البالستيكية اليت تتوافق مع املعايري الدولية. ويمت 

.QADDCO تسويق األنابيب البالستيكية حتت شعار

اجلهات  معظم  ِقبل  من  واختبارها   QPF اعمتاد  مت  مكا 
املشاريع  خمتلف  يف  منتجاهتا  الستخدام  احلكومية 

احلكومية.

شركة قطر لألنابيب 
والوصالت ذ.م.م.

الجسل التجاري: 2 / 20429  رمق نظام ترقمي البيانات العاملي: 557771588

تفاصيل المنتجات
• األنابيب البالستيكية

• الوصالت البالستيكية

مسؤول االتصال:
املهندس: حسن اهلور

املنصب:
املدير العام

ص.ب: 40290، بوابة 72، شارع 48، املنطقة الصناعية، الدوحة، قطر
هاتف: 883 / 44603773 974+

فاكس: 44603993 974+
 enquiry@qaddcoqatar.com :الربيد اإللكرتوين

qaddcont@qatar.net.qa
www.qaddcoqatar.com :املوقع اإللكرتوين
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خدمة املبيعات والتسويقلإلتصال واإلستفسار:

رمز النظام املنسق
392010
392510

رمز النظام املنسق
39251000
39259000
70199010
70195900 
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 .1980 عام  تأسست  اليت  تريدنغ  الند  لرشكة  التابع 
وباعتباره امًسا موثوًقا به يف السوق، يسىع دامًئا إىل 
منتجات  تقدمي  خالل  من  السوق  األفضل يف  يصبح  أن 
عالية اجلودة للعمالء وبأفضل األسعار التنافسية. حيافظ 
املهندسون عىل التنسيق الاكمل مع العمالء من أجل فهم 
و  متساوية.  بدقة  املنتجات  وتقدمي  اخلاصة  متطلباهتم 
العمل بسالسة  من  األساسية  الصلبة  املصنع  بنية  متّكن 

واالهمتام بلك طلب حمدد.

مصنع الريان اجلديد خلزانات املياه احلاصل عىل هشادة 
االمعاد ايزو 9001: 2008 وحتت ادارة فريق حمرتف إىل 
 Rotomoulding جانب طامق مؤهل بدرجة عالية يف جمال
 80٫000 اإلنتاجية  الطاقة  وتبلغ  الزجاجية.  واأللياف 
غالون يف اليوم من خزانات البويل إيثيلني )خزانات من 
أفقية  وخزانات  أمرييك  خزان معودي   5000 إىل   100

أيضًا( و350 حاجز طريق بويل إيثيلني يوميًا.

وخزانات  صفاحئ   ،PE البالستيك  أكياس  بإنتاج  نقوم 
املياه 200 جالون إىل 5000 جالون. ويف جمال األكياس 
املطبوعة  التسوق  أكياس  أنواع  مجيع  ننتج  البالستيكية 
 PE أوراق  املخابز،  أكياس  الغسيل،  أكياس  والعازلة، 
أكياس  منتجو  أيضا  حنن  التغليف.  وصناعة  لألغذية 
واليت   ،Open Easy Open تقنية  مع   T-Shirt التسوق 
املتحدة  الواليات  اسواق  واسع يف  نطاق  عىل  تستخدم 

االمريكية.

يضمن نظام اإلنتاج واإلدارة املتطور التابع لملصنع اجلودة 
والدقة العالية. ويعمل فريق من ذوي اخلربة العالية عىل 
مدار الساعة خلدمتك ويسىع دامًئا عىل تطوير املنتجات 

وتطبيق أحدث التقنيات يف جمال تصنيع البالستيك.

نال للصناعات 
البالستيكية

مصنع الريان الجديد 
لخزانات المياه

الجسل التجاري: 106236  رمق نظام ترقمي البيانات العاملي: 557773168الجسل التجاري: 52680  رمق نظام ترقمي البيانات العاملي: 557773093

تفاصيل المنتجات
• خزانات مياه من البويل إيثيلني

- معودية من USG 100 إىل 5000 
USG

USG 1000 إىل USG 100 أفقية من -
• حاجز طريق من البويل إيثيلني

• خزانات مياه من األلياف الزجاجية

USG 15000 إىل USG 100 :أفقية -
USG 10000 إىل USG 100 :معودية -
• خزانات الرصف اليحص من األلياف 

USG 15000 إىل USG 200 الزجاجية
• خزانات األلياف الزجاجية الكمييائية

• خزانات األلياف الزجاجية املقطعية

• بطانة األلياف الزجاجية
• غرف التفتيش من األلياف الزجاجية

تفاصيل المنتجات
• أكياس بالستيك PE، مطبوعة وسادة.
 Open Easy مجيع األنواع مبا فهيا •

Open

• لفافات رشنك لصناعات األغذية 
والتعبئة والتغليف

• اكياس نفايات
• خزانات مياه بالستيكية 5000-200 

جالون

مسؤول االتصال:
السيد: خفري بسطايم

املنصب:
املدير العام

املنطقة الصناعية اجلديدة، شارع إن
هاتف: 450931465 / 70702343 974+

nalrotomouldbags@gmail.com :الربيد اإللكرتوين
السيد: دمحم باشا

مدير املبيعات والتسويق
هاتف: 55820743 974+

مسؤول االتصال:
السيد: إم. ايه. اكوي

املنصب:
مدير املصنع

جوال: 50832120 974+

ص.ب: 90038، املنطقة الصناعية اجلديد، 
جرين زون، الدوحة، قطر

هاتف: 44150582 974+
فاكس: 40373796 974+

marketing@newrayyan.com :الربيد اإللكرتوين
www.newrayyan.com :املوقع اإللكرتوين
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نبذة عن الشركةنبذة عن الشركة

لإلتصال واإلستفسار: لإلتصال واإلستفسار:

رمز النظام املنسق
39251000

ISO 9001:2008 &
OHSAS 18001:2007
Certified Company
WRAS APPROVAL

NUMBER: 1711549

رمز النظام املنسق
39251000
39252000
39253000
39259000
39263000
39269000
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تأسست رشكة املفتاح لأللياف الزجاجية يف عام 1977، 
ويه واحدة من أوىل الرشاكت يف قطر لتصنيع منتجات 

.)FRP( األلياف الزجاجية املعزز

مجموعة  رشاكت  إحدى  يه  الزجاجية  لأللياف  املفتاح 
حللول  املتنامية  الدولة  حاجة  لتلبية  أنشئت  اليت  املفتاح 

ختزين املياه الصاحلة للرشب.

تقوم  الصناعية  املنطقة  حديثة يف  منشأة  الرشكة  متتلك 
تقنيات  خالل  من  الزجاجية  األلياف  منتجات  بتصنيع 

خمتلفة وحديثة لطرق الصب والتعدين وتشكيل القوالب.

عىل  واحلائزة  الزجاجية  لأللياف  املفتاح  رشكة  هتدف 
هشادة األيزو 9001:2000 إىل تصدير 10% من انتاجها 

يف املستقبل.

من  رشكة  ويه   ،1999 عام  يف  للبولمير  املفتاح  أنشئت 
إنتاج  يف  متخصصة  ويه  املفتاح،  مجموعة  رشاكت 
اخلزانات وحواجز الطرق، وأواين الزهور ومحسوق البويل 
إيثيلني املنخفض الكثافة. ومتتلك الرشكة منشأة حديثة يف 
املنطقة الصناعية وبطاقة إنتاجية حالية تبلغ 3000 طن يف 
العام. وختطط لتصدير خزانات املياه وحواجز الطرق إىل 

دول جملس التعاون اخلليجي.
األيزو  هشادة  عىل  حائزة  للبولمير  املفتاح  رشكة 
9001:2008 وملنتجاهتا جودة عالية حيث حصلت أيضًا عىل 
 OHSAS( وهشادة ،)بريطانيا( WRC هشادة إصالح املياه

18001:2007( لنظم إدارة الصحة والسالمة املهنية.

المفتاح لأللياف الزجاجيةالمفتاح للبوليمر

الجسل التجاري: 9589  رمق نظام ترقمي البيانات العاملي: 643729866الجسل التجاري: 22177  رمق نظام ترقمي البيانات العاملي: 557710155

مسؤول االتصال:
السيد: إم. يت. محيد

املنصب:
مدير التسويق واملبيعات

ص.ب: 875، الدوحة، قطر
هاتف: 44652728 974+
فاكس: 44652729 974+

hameedmt@almuftah.com :الربيد اإللكرتوين
www.almuftah.com :املوقع اإللكرتوين

تفاصيل المنتجات
 • األلياف الزجاجية ومنتجات البالستيك

.GRP املعزز بالزجاج
• خزانات كروية للرتشيح، هيالك 

األغراض الصناعية، وأغطية مناهل 
الشوارع، والقباب املزخرفة، ومظالت 

مواقف السيارات، وأغطية كبائن 
سيارات النقل، وأثاث الفنادق واحلدائق 
مثل املقاعد، الطاوالت، الكبائن املتنقلة 

واجلدران الفاصلة وغريها.

تفاصيل المنتجات
• اخلزانات وحواجز الطرق، وأواين 

الزهور ومحسوق البويل ايثيلني 
املنخفض الكثافة

• تبلغ سعة اخلزانات من 100 جالون 
أمرييك إىل 5٫000 جالون أمرييك.

مسؤول االتصال:
السيد: فؤاد عبد الكرمي سلميان

املنصب:
مدير القسم

جوال: 33028683 974+
fouad@almuftah.com :الربيد اإللكرتوين

ص.ب: 875، الدوحة، قطر
هاتف: 44114325 / 44114678 974+

فاكس: 44114679 974+
polymer@almuftah.com :الربيد اإللكرتوين

www.almuftah.com :املوقع اإللكرتوين

Water Tanks

LLDPE Powder

LLDPE Powder

LLDPE Powder

Road Barriers

LLDPE Granules

LLDPE Granules

LLDPE Granules

Water Tanks

Laundry Boxes

Flower Pots

Flower PotsFlower Pots

Water Tanks

Drum Type Water Tanks

Rectangular Type Water 
Tanks

Road Barriers

mailto:fouad@almuftah.com
mailto:fouad@almuftah.com
http://www.almuftah.com/
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نبذة عن الشركةنبذة عن الشركة

لإلتصال واإلستفسار:لإلتصال واإلستفسار:

رمز النظام املنسق
392330
392350

رمز النظام املنسق
39191000
39199000
39201000
39232100
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مصنع اكم تاك العامليه للبالستك هو جزء من مجموعة  من 
سيتنا. اليت ميلكها سلطان معري  النعميى )رئيس االدارة( 
مع رؤية لكونه واحدا من االمساء الرئدة يف تصنيع يب 
يي يت وزجاجات يب يي يت واالغلقة وغريها من منتجات 
التعبئة والتغليف الصلبة ملتطلبات تقدمي الطعام من املواد 

الغدائية ومستحرضات التجميل و صناعة أدوات الزينة.

تفتخر اكم تاك بامنا احلل االول املناسب لتشكني يب يي 
تاك معلياته يف  بدأ مصنع اكم  وقد  قطر.  دولة  يت يف 
عام 2015 بطاقة إنتاجية سنوية تبلغ200 مليون زجاجة 
بريفورم. وقد مت تعزيز قدرة اإلنتاج اإلضافية احلديثة إىل 
400 مليون معلية التشكيل و300 مليون معلية إغالقز مكا 
املنفوخة  واحلاويات  العبوات  تصنيع  يف  تاك  اكم  غامر 

ملختلف التطبيقات.

متتلك رشكة اكم تاك منشأ تصنيعية واسعة جمهزة بشلك 
جيد  فريق  مع  تعمل  احلديثة.  واألدوات  باملعدات  جيد 

اخلربة مع هشادات االعمتاد ايزو 22000 و 9001.

مزايا  منتجات اكم تاك
• أداء ثابث اعىل  مستوى

• قلة املخلفات للبات
• تغطية اكملة ودقيقة

• متناسقة التعبئة الصحية
• ملعان السطح ثابت وممتاز

• التسلمي الفوري

مصنع كام تاك العالمية 
للبالستك

 منتجات بهزاد
للبالستيك ذ.م.م

الجسل التجاري: 114732  رمق نظام ترقمي البيانات العاملي: 557875784الجسل التجاري: 35537  رمق نظام ترقمي البيانات العاملي: 557771931

مسؤول االتصال:
السيد: دارشان دالل

املنصب:
رئيس العمليات

ص.ب: 31227، شارع رمق 22، بوابة رمق 28،
املنطقة الصناعية اجلديدة، الدوحة - قطر

هاتف: 33578539 974+
فاكس: 44516953 974+

darshan@chemtechqatar.com :الربيد اإللكرتوين
www.chemtechqatar.com :املوقع اإللكرتوين

مسؤول االتصال:
السيد: كوماران إس.

املنصب:
املدير العام

ص.ب: 19445، الدوحة، قطر
هاتف: 44601973 974+
فاكس: 44504073 974+

info@behzadplastic.com :الربيد اإللكرتوين
www.behzadgroup.com.qa :املوقع اإللكرتوين

تفاصيل المنتجات
عبوة  عنق  مم    20/30( البات  شلك   •
 14٫6  - غ   13٫0  - غ   11٫6 املاء(  

غ - 17٫0 غ - 30٫0 غ - 32٫0 غ
• شلك البات )29/25 مم عنق عبوة املاء( 
8٫2غ - 9٫3غ - 10٫4غ - 12٫5غ - 

30٫0 غ - 26٫0غ

املاء  عبوة  عنق  مم،   38( البات  شلك   •
- 15٫5غ   - 13٫0غ  انطالقا من 03( 
 - غ   29٫0  - 23٫5غ   - 19٫0غ   -

39٫0غ 

• االغطية 25/30 مم - 29/25 مم 38مم

منتجات أخرى طور االجناز

الزيت  لعبوات  خمصص  البات  شلك   •
واستعمالت اخرى

لملطهرات  حاويات   / منفوخة  عبوات   •
وزيت الطعام والتوابل وغريها

• حاويات الطعام

عام  يف  للبالستيك  هبزاد  منتجات  مصنع  تأسس 
إيثيلني  البويل  أكياس  بتصنيع  يقوم  وهو   1978
التعبئة  ولفائف  التغليف  ولفائف  بروبلني  والبويل 
من  ذلك  إىل  وما  البالستكية  والرشاحئ  التلقائية 
انه  مكا  الصناعات،  ملختلف  البالستكية  املنتجات 
املطبوع  والتغليف  التعبئة  مواد  ملنتج  الوحيد  املصنع 
بتقنية الروتوغريف عالية اجلودة بمثان الوان يف قطر.

من  واحد  باعتباره  السنني  مر  املصنع عىل  برز  وقد 
أكرب التكتالت الصناعية اململوكة للقطاع اخلاص يف 
قطر،  مع رؤية واسعة من السري حنو المتزي و مضان 
الرضا التام مجليع العمالء. وميتلك املصنع تكنولوجيا 
قبل  من  مستقل  بشلك  إدارته  تمت  و  املستوى  عاملية 
املهنيني املؤهلني و هو يعترب من احد املصانع املعمتدة 
وصناعة  احلكومية  وشبه  احلكومية  اإلدارات  ملختلف 

البناء والتشييد يف قطر.

ان  حيث  البيئة،  عىل  احملافظه  يف  فعال  ودورنا 
حطهنا  يمت  البالستكية  املواد  من  االنتاج  خملفات 
وحتويلها اىل محسوق، ومن مث يعاد استخدامها من 

قبل منتجات هبزاد للبالستيك يف معلية اإلنتاج.

وحيث إننا يف جمال صناعة البالستيك ملدة تقارب 4 
عقود. مفنتجات املصنع وقفت شاخمه يف املنافسة من 
حيث اجلودة واخلدمة. ومن أجل حتقيق ذلك والبقاء، 
للتكيف  فقد مقنا دامئا بتحديث معداتنا وممارساتنا 
من  املصنع  متكن  لقد  التكنولوجيا.  يف  التغري  مع 
مواكبة ازدهار و منو صناعة البالستيك يف قطر وقد 

شارك يف تطوير دولة قطر بفعالية.
تفاصيل المنتجات

رشائط أفامل التغليف املرنة متعددة 
الطبقات، رشائط التغليف مع الطبع 
الروتوغرايف، األكياس البالستيكية، 

أنواع احلافظات املختلفة متعددة 
اإلستخدامات.
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نبذة عن الشركةنبذة عن الشركة

لإلتصال واإلستفسار:لإلتصال واإلستفسار:

رمز النظام املنسق
39239000

رمز النظام املنسق
39200000
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وهو  عام 1995،  للبالستيك يف  العمودي  تأسس مصنع 
صناعة  يف  ومتخصص  العمودي،  مجموعة  من  قسم 
إيثيلني  البويل  وألواح  أكياس  من  البالستيكية  املنتجات 
واألغلفة والصفاحئ البالستيكية الرقيقة. ويقع موقع املصنع 
الـ  إنتاجية حالية ترتاوح  املنطقة الصناعية مع قدرة  يف 

5000 طن يف السنة.

يعمل مصنع العمودي للبالستيك وفقا لملعايري الربيطاينة 
وهشادة   ،9001:2008 األيزو  هشادة  عىل  حائز  وهو 
OHSAS 18001:2007 وهشادة األيزو 14001:2004، 
وقد بدأ نشاط التصدير منذ إنشائه ويبحث يف ختصيص 
30% من إمجايل الطاقة اإلنتاجية للصادرات يف املستقبل 

القريب.

تصنيع  يف  متخصصة  ناشئة  رشكة  الصناعية  اجلتال 
فقط،  واحدة  ملرة  االستخدام  ذات  البالستيكية  املنتجات 
وقد قامت الرشكة بإنشاء مصنع هلا يف منطقة الصناعات 
جمهز  اجلديدة  الصناعية  باملنطقة  واملتوسطة  الصغرية 

بأحدث التقنيات واملعدات األوربية. 

وتلزتم الرشكة بأعيل املعايري الدولية يف اإلنتاج من حيث 
الصحة واألمان وبيئة العمل النظيفة مكا أننا نعيط األمهية 

اللكية لتقدمي منتج عايل اجلودة مع السعر املناسب.

وحيث أننا حصلنا عىل هشادة TMP واليت تهشد خبلو 
منتجاتنا من املواد واملعادن الضارة واماكنية استخدامها 
وذلك إلستخدام  والباردة  احلارة  واملرشوبات  الطعام  مع 
مادة البويل بروبلني اخلالص بدون إي إضافات مما يعيط 

اماكنية استخدامها عند درجة احلرارة العالية.

مصنع العمودي للبالستيكالجتال الصناعية

الجسل التجاري: 99004  رمق نظام ترقمي البيانات العاملي: 557711387الجسل التجاري: 55872  رمق نظام ترقمي البيانات العاملي: 557771932

مسؤول االتصال:
السيد: توماس جاكوب

املنصب:
مدير التسويق

ص.ب: 10141، املنطقة الصناعية اجلديدة
الدوحة، قطر

هاتف: 44321954 / 66000416 974+
marketing@aljattal.qa :الربيد اإللكرتوين

www.aljattal.qa :املوقع اإللكرتوين

مسؤول االتصال:
السيد: معر العرت

املنصب:
املدير العام

ص.ب: 3612، الدوحة، قطر
هاتف: 06/ 44114805 974+

فاكس: 44114804 974+
info@alamoudiplasticfactory.com :الربيد اإللكرتوين
www.alamoudiplasticfactory.com :املوقع اإللكرتوين

تفاصيل المنتجات
أكياس التسوق، أكياس لالستعامل 

املزنيل، لفائف/ألواح البويل إيثلني، أغلفة 
منتجات األلبان، الصفاحئ البالستيكية 

املمتدة واملتقلصة.

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 
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نبذة عن الشركةنبذة عن الشركة

لإلتصال واإلستفسار:لإلتصال واإلستفسار:

رمز النظام املنسق
3923210020

رمز النظام املنسق
39191000
39199000
39232100
39201000
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الرشكة  عام 1989، ويه  للبالستيك يف  اخلليج  أنشئت 
بالبثق  املُشلكة  البالستيكية  لملنتجات  الرئيسية  املصنعة 
مثل أنابيب الرصف اليحص PVC لفائف البويل إيثيلني 

لإلخسدامات املزنلية والصناعية وقطاع البناء.

متتلك الرشكة منشأة يف املنطقة الصناعية بطاقة إنتاجية 
 PE تصل إىل 300 طن هشريا من حصائف البويل إيثيلني

و200 طن من األنابيب هشريًا. 

بدأت رشكة اخلليج للبالستيك احلائزة عىل هشادة األيزو 
9001 التصدير منذ عام 2006، وهتدف إىل التصدير إىل 

أسواق جديدة يف أوروبا والواليات املتحدة.

وهو   1993 عام  يف  للبالستيك  العامصة  مصنع  أنشأ 
مثل  البالستيكية  املواد  وجتارة  تصنيع  يف  متخصص 
أكياس التسوق، وحقائب وأكياس القاممة ولفافات البناء.

بأحدث  جمهزًا  عرصيًا  كبريًا  مصنعًا  العامصة  فتحت 
اآلالت يف املنطقة الصناعية اجلديدة يف الدوحة يف عام 
2005، مع طاقة إنتاجية يف الوقت احلايل تبلغ 10٫000 
عن  البيئية  النظافة  يف  الرشكة  تسامه  العام.  يف  طن 
العام،  2٫500 طن يف  عن  يزيد  ما  تدوير  إعادة  طريق 
احليوي يف  للتحلل  قابلة  و  للتحلل  قابلة  تقنية  وتستخدم 

مراقبة التصنيع واجلودة.

مصنع العامصة حاصل عىل هشادة المتزي )عالمة يس 
إي( أوروبا، ويف عام 2010 وقع بعض االتفاقات التجارية 
مع متعاملني رئيسيني يف اململكة املتحدة، هولندا، أملانيا، 

أسبانيا وايطاليا ليك توسع سوقها خارج قطر. 

يف  قوي  حبضور  للبالستيك  العامصة  مصنع  يمتتع 
إنتاجه  إمجايل  من   %80 بتصدير  حاليًا  ويقوم  الدوحة، 
والواليات  واملغرب  وإسبانيا  وفرنسا  املتحدة  اململكة  إىل 

املتحدة األمريكية.

الخليج للبالستيكمصنع العاصمة للبالستيك

الجسل التجاري: 8821  رمق نظام ترقمي البيانات العاملي: 557711383الجسل التجاري: 15879  رمق نظام ترقمي البيانات العاملي: 558004756

مسؤول االتصال:
السيد: جورج ألونسو موجن

املنصب:
املدير العام

ص.ب: 18969، الدوحة، قطر
هاتف: 44114358 974+
فاكس: 44114583 974+

jalonso@asimaplastic.net :الربيد اإللكرتوين
www.asimaplastic.net :املوقع اإللكرتوين

مسؤول االتصال:
السيد: راجات فاتاراي

املنصب:
مدير احلسابات

ص.ب: 20141، الدوحة، قطر
هاتف: 44600429 974+
فاكس: 45697906 974+

alkhaleejplastic@gmail.com :الربيد اإللكرتوين

تفاصيل المنتجات
• لفائف البويل إيثيلني

• أكياس القاممة
• أنابيب الرصف اليحص PVC وغريها

تفاصيل المنتجات
أكياس القاممة، أكياس التسوق، لفائف 

البناء، أرشطة التحذير. 
تكون األجحام املتوفرة دامئًا حسب 

إحتياجات العميل.

اخلليج للبالستيك
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نبذة عن الشركةنبذة عن الشركة

لإلتصال واإلستفسار:لإلتصال واإلستفسار:

رمز النظام املنسق
39241010/20/

30/31/39/
40/90

رمز النظام املنسق
39232100
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1988، ويه  عام  للبالستيك يف  اخلليج  تأسست رشكة 
يف  البالستيكية  األكياس  صناعة  مؤسيس  من  واحدة 
قطر. تلزتم الرشكة بضامن أن مجيع منتجاهتا ذات جودة 

فائقة، غري سامة، وصديقة للبيئة.

خمتلف  يف  العمالء  من  واسعة  مبجموعة  الرشكة  تمتزي 
والبضائع  والبناء  االسهتاليك،  القطاع  مثل  القطاعات 
حديثة  منشأة  للبالستيك  اخلليج  ولدى  أخرى.  وقطاعات 
إىل  تصل  حالية  انتاجية  بقدرة  الصناعية  املنطقة  يف 
3٫600 طن يف العام الواحد، ويبلغ عدد موظفهيا ما يزيد 
عن 100 موظف. هتدف الرشكة إىل ختصيص 20% من 

االنتاج اللكي ملصنعها اجلديد للصادرات.

بدأت الرشكة يف دولة اإلمارات العربية املتحدة يف عام 
حتت   2003 عام  قطر  يف  معلياهتا  وإنطلقت   ،1991
من  البيادر  تعترب  باك«، حيث  »البيادر  التجارية  عالمهتا 
واملأكوالت  األطعمة  وتغليف  تعبئة  يف  الرائدة  الرشاكت 
يف قطر. وتقدم الرشكة خدماهتا للك من قطاع خدمات 

األغذية والقطاع االسهتاليك.

وتوفر الرشكة أكرث من 1000 منتج من منتجات التعبئة 
حصص  من  عالية  نسبة  وحتتل  لملسهتلكني  والتغليف 
السوق يف دول جملس التعاون اخلليجي ترتاوح بني 50-
90%. وتتعدد قامئة معالء الرشكة من؛ رشاكت الطريان 
العادية  املطامع  وسالسل  والفنادق،  واإلقلميية،  الدولية 
املأكوالت  ورشاكت  واملطامع،  واملقايه،  والاكفترييات 
وجتار املواد الغذائية وغريها. وهتدف الرشكة اىل زيادة 
صادراهتا إىل بلدان منطقة التجارة احلرة العربية الكربى 

و أوروبا يف املستقبل القريب.

 ،2008 عام  قطر  يف  للرشكة  حديثة  منشأة  إنشاء  ومت 
عىل مساحة 11٫000 مرت مربع، لتضم خطني إنتاج؛ خط 
والتشكيل  الرسيع  بالحسب  للتوسع  القابل  البوليستريين 
وعلب  والصواين  األطباق  لصناعة  واملستخدم  احلراري، 

حفظ األطعمة.

الثاين، فهو خط تشكيل قوالب عاملي   وأما خط اإلنتاج 
خمصص إلنتاج أكواب البوليسرتين.

تعد البيادر واحدة من أوىل رشاكت تعبئة وتغليف األطعمة 
احلاصلة عىل هشادة حتليل  األوسط  الرشق  منطقة  يف 
املخاطر وضبط النقاط احلرجة )HACCP( يف هناية عام 
2010، ويه معايري معرتف هبا دوليًا من مكتب فرييتاس.

شركة الخليج للبالستيكالبيادر باك قطر

الجسل التجاري: 11509  رمق نظام ترقمي البيانات العاملي: 559215973الجسل التجاري: 34505  رمق نظام ترقمي البيانات العاملي: 557711393

مسؤول االتصال:
املهندس: أمين عيىس

املنصب: مدير الرشكة
السيد: مؤيد حمرز

املنصب: املدير العام - قطر

ص.ب: 23117، الدوحة، قطر
هاتف: 44114356 974+
فاكس: 44114357 974+

ayman.e@albayader.com :الربيد اإللكرتوين
moayad.m@albayader.com

www.albayader.com :املوقع اإللكرتوين

مسؤول االتصال:
السيد: وليد دمحم اجلييل

املنصب:
مدير املبيعات

جوال: 55892845 / 77011516 

ص.ب: 5151، الدوحة، قطر
هاتف 44601888 / 44414565 974+

فاكس: 44600421 974+
g_gplast@yahoo.com :الربيد اإللكرتوين

gplast@qatar.net.qa
www.zainici.com :املوقع اإللكرتوين

تفاصيل المنتجات
أكياس القاممة، أكياس التسوق، 

األحبال، أيادي احلقائب احللقية اللينة، 
أكياس املخابز ولفائف اخلرضوات، 
األكياس الورقية الفاخرة، األكواب 
الورقية وأكياس احملالت التجارية.

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.
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نبذة عن الشركةنبذة عن الشركة

لإلتصال واإلستفسار:لإلتصال واإلستفسار:

رمز النظام املنسق
39251000
39252000
39253000
39259000

رمز النظام املنسق
39251000
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ويه   ،2005 عام  يف  مولد  روتو  فال  رشكة  تأسست 
مرشوع قطري هندي مشرتك ورشكة أمعال مرموقة توفر 
مرافق ختزين  من  املتنامية  قطر  الحتياجات  حلواًل معلية 

املياه ذات اجلودة العالية. 

متتلك فال روتو مولد منشأة عرصية يف املنطقة الصناعية 
القدمية مع أحدث تقنيات انتاج خزانات الروتو مولد واليت 
الفنيني  اخلرباء  من  متخصص  فريق  انتاجها  عىل  يقوم 
إنتاجية حالية تصل إىل ما بني 10٫000 إىل  مع طاقة 

15000 جالون يف اليوم الواحد. 

الرشكة عىل استعداد لتلبية أية فرص للتصدير إىل دول 
جملس التعاون اخلليجي.

تأسست اخلليج لأللياف الزجاجية )غلف غالس فايرب( يف 
العام 1978 ويه إحدى الوحدات املجسلة التابعة لرشكة 
التيسري للتجارة واملقاوالت وتعد من الرشاكت املرموقة يف 
 GRP تصنيع منتجات البالستيك املقوى باأللياف الزجاجية

وتمشل األدراج واملقابض والدربزينات حىت اخلزانات .

ومتلك الرشكة مصنعًا عرصيًا حديثًا يف املنطقة الصناعية 
القدمية تبلغ سعته اإلنتاجية 500 طن سنويًا من منتجات 

.GRP و 24٫000 مرت سنويًا من أدراج GRP

يف العام 2003 بدأت اخلليج لأللياف الزجاجية التصدير 
لدول جملس التعاون اخلليجي ويه ترحب بفرص التصدير 

لدول أخرى.

 ،BS EN 13121- 3: 2008 بـ  مصممة   GRP خزانات 
.ASTM D 4097 و ASTM C 582 ومصنعة لـ

التشييد  ومقاييس  معايري  مع  متوافقة  األخرى  املنتجات 
والرتكيب القطرية .

الخليج لأللياف
الزجاجية ذ.م.م.

شركة فال
 روتو مولد ذ.م.م.

الجسل التجاري: 31233  رمق نظام ترقمي البيانات العاملي: 558012056الجسل التجاري: 22526  رمق نظام ترقمي البيانات العاملي: 558007481

مسؤول االتصال:
السيد: سونيل بادايك

املنصب:
مدير املبيعات

ص.ب: 4076، الدوحة، قطر
هاتف: 44600038 974+

 فاكس: 44602659 974+
sunil@gulfglassfibre.com :الربيد اإللكرتوين
www.gulfglassfibre.com :املوقع اإللكرتوين

مسؤول االتصال:
السيد: جونسون أنتوين

املنصب: 
مدير

جوال: 33174280 974+

ص.ب: 200326، الدوحة، قطر
هاتف: 44501580 974+
فاكس: 44686485 974+

fal@meenerg.com :الربيد اإللكرتوين
www.meenerg.com :املوقع 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 200 جرام امرييك إىل 

5000 جرام أمرييك

تفاصيل المنتجات
خزانات GRP جبدران مفردة وزوجية 
ألغراض ختزين املياه/الزيت/ الديزل/ 

الكمياويات من 100 غالون حىت 
 - GRP 40٫000 معدات املعاجلة ب

مزيالت الغاز والرواحئ، خزانات اهلزازة 
ومنتجات الفايرب غالس األخرى املصنعة 

ألغراض خاصة.
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نبذة عن الشركةنبذة عن الشركة

لإلتصال واإلستفسار:لإلتصال واإلستفسار:

رمز النظام املنسق
39011000
39029000
39205900

رمز النظام املنسق
39191000
39199000

39201000/2000/
3000

39172100
39172300
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تأسست برتو بالستيك يف العام 1995، ويه تعترب واحدة 
البالستيك  تصنيع  يف  املتخصصة  الرشاكت  أكرب  من 

الصنايع.

ومتلك الرشكة 5 مصانع يف املنطقة الصناعية تبلغ طاقهتا 
اإلنتاجية اإلنتاجية 23:000 طن من املنتجات البالستيكية 

يف السنة.

ومطابقة   9001:2008 األيزو  هشادة  عىل  حائزة  ويه 
لملعايري الربيطانية، األمريكية، واألملانية.

مع  تتسق  مفاهمي جديدة  الرشكة تحمط هلندسة  أن  مكا 
التطور التكنولويج ومتطلبات السوق، بالبناء عىل ريادهتا 
معالهئا  توقعات  وتلبية  املتفردة،  وخربهتا  التكنولوجية 
من  السوق  إحتياجات  وتلبية  ممتازة  وخدمات  مبنتجات 

املنتجات البالستيكية عالية اجلودة.

 ،41 رمق  شارع  تقع يف  البالستيكية  لملنتجات  برتوفوم 
معارة رمق 89 املنطقة الصناعية اجلديدة ص.ب 7135، 
متخصصة يف صناعة البالستيك منذ عام 1995 ومنتلك 

5 مصانع هنا يف الدوحة قطر.

نقوم بتصنيعها يف مصانعنا  البالستيكية اليت  املنتجات 
تقترص  ال  ومنتجاتنا  معالئنا،  احتياجات  وتليب  متعددة 
عىل األكياس املطاطية، ولكن أيضا الروالت البالستيكية، 
تغليف  اكياس  حتذيريه،  رشائط  هوائية،  فقاعية  أكياس 

مطاطيه وغريها من املنتجات البالستيكية.

العمالء، سواء  العديد من  إحتياجات  تليب حاليا  الرشكة 
حمليا ودوليا، مبا يف ذلك رشاكت راخسة.

بأقل  اجلودة  من  لفات  عىل  املوردين  مهمتنا  يفضل  هو 
التاكليف مكا هو حمدد من قبل معالئنا يف منطقة السوق 

املختارة لدينا.

 بتروفوم
للمنتجات البالستيكية

بترو بالستيك

الجسل التجاري: 17831  رمق نظام ترقمي البيانات العاملي: 557771587الجسل التجاري: 39124  رمق نظام ترقمي البيانات العاملي: 557771587

مسؤول االتصال:
السيد: دمحم عادل سلميان

املنصب:
املدير املايل

ص.ب: 7135، الدوحة، قطر
هاتف: 55793137 974+
فاكس: 44684313 974+

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

مسؤول االتصال:
السيد: وائل نوياليت

املنصب:
نائب املدير العام

ص.ب: 828، الدوحة، قطر
هاتف: 44683382 974+
فاكس: 44684313 974+

wael@petro-plastic.net :الربيد اإللكرتوين
www.petro-plastic.net :املوقع اإللكرتوين

تفاصيل المنتجات
مقاطع البويل إيثيلني مسك 200 حىت 

750 ميكرون وعرض 2-10 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.

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 الشركةنبذة عن الشركة

لإلتصال واإلستفسار:لإلتصال واإلستفسار:

رمز النظام املنسق
39241000
39232100

رمز النظام املنسق
39251000/

2000/3000/
9000
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أنشئت رشكة اكسسوارات البناء احلديث يف عام 2005 
من قبل املوظفني ذوي اخلربة يف صناعة البالستيك ويف 

قطاع البناء والتشييد.

يف  واإلنتاج  التسويق  واملبيعات،  اهلندسة  ماكتب  تقع 
من  الرشكة  تتكون  الدوحة.  مدينة  الصناعية يف  املنطقة 
120 موظف يمشل املهندسني الفنيني والعامل. يمت تطوير 

املنتجات يف الرشكة بناًء عىل خربات أعوام عديدة.

عام  يف  البالستيكية  للحاويات  الرشق  مصنع  تأسس 
تعرف  اكنت  واليت   A&J ملجموعة  تابعة  كرشكة   1992
متخصصة  ويه  موتورز،  الدوحة  مجموعة  بامس  سابقًا 
يف تصنيع املواد البالستيكية مثل احلاويات والزجاجات، 

واأللواح للبناء.

منشأة حديثة يف شارع رمق 47 مبنطقة  الرشكة  متتلك 
سلوى الصناعية و بطاقة إنتاجية قدرها 5000 طن مرتي 
سنويًا من أكياس البالستيك، واحلاويات الصناعية املزنلية 

اليت ميكن التخلص مهنا.

البالستيكية  للحاويات  الرشق  مصنع  وخيضع  يتوافق 
ملعايري دول جملس التعاون اخلليجي، ولقد بدأ يف تصدير 
منتجاته يف عام 2007 إىل دول جملس التعاون اخلليجي 

مع خطط لزيادة يف التصدير لدول املنطقة.

مصنع الشرق
للحاويات البالستيكية

 اكسسوارات البناء 
الحديث

الجسل التجاري: 30328  رمق نظام ترقمي البيانات العاملي: 558011733الجسل التجاري: 13883  رمق نظام ترقمي البيانات العاملي: 534788190

مسؤول االتصال:
السيد: دي يك جوبتا

املنصب:
املدير العام

ص.ب: 145، الدوحة، قطر
هاتف: 44808382 974+
فاكس: 44802355 974+

oriplast@dmpp.com.qa :الربيد اإللكرتوين
dk.gupta.2005@gmail.com

www.dohamotorsgroup.com :املوقع اإللكرتوين

مسؤول االتصال:
السيد: مسري حسن

املنصب:
املدير العام

ص.ب: 15756، الدوحة، قطر
هاتف: 44504959 974+
فاكس: 44504957 974+

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

تفاصيل المنتجات
• املواد البالستيكية املستخدمة يف البناء 

واإلنشاء.
• مثبتات مقاعد بالستيكية، مثبتات 

اإلطارات البالستيكية، 
. UPVC, PVC أنابيب جماري اهلواء •

تفاصيل المنتجات
• احلاويات البالستيكية لألطعمة 

ومنتجات االلبان.
• زجاجات البوليستريين واحلاويات 

البالستيكية لألغراض الصناعية.
• ألواح PE عالية الكثافة املستخدمة يف 

صناعات البناء.
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لإلتصال واإلستفسار:لإلتصال واإلستفسار:

رمز النظام املنسق
2003754
4752603
4663005

رمز النظام املنسق
39251000
39252000
39253000
39259000
39263000
39269000
70199010
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الزجاجية يف عام 1997،  تيتان لأللياف  تأسست رشكة 
ويه قسم من رشكة خالد للصناعات البالستيكية ورشكة 
اجلبس  منتجات  يف  رائدة  رشكة  ويه  الديكور،  عامل 
الرشكة  أن  مكا  واألمسنت.   GRC املسلحة  واخلرسانة 
املياه،  وخزانات  للطرق،  السالمة  حواجز  متخصصة يف 
للمتدد،  القابل  والبوليسرتين  إثيلني،  البويل  ومنتجات 
اليحص  الرصف  وخزانات  البالستيكية  والفواصل 

والنضح.

 متتلك الرشكة ثالث منشآت يف املنطقة الصناعية ويصل 
غالون يف  إىل 50٫000  من 45٫000  احلايل  إنتاجها 
اليوم. مُتكن البنية التحتية السلمية للرشكة من إنتاج املواد 

حبسب املواصفات املطلوبة وجبودة عالية.

شـركة تيتـان لأللياف الزجاجية حائزة عىل هشادة األيزو 
ISO 9001:2008 وأعمتدت من قبل نظام حتليل املخاطر 
وضبط النقاط احلرجه HACCP للجودة، وتسىع الرشكة 
إىل أن تظل الرشكة الرائدة يف السوق من خالل توفري 

منتجات عالية اجلودة للعمالء.

مصنع سوبر اكبن قطر يعترب املصنع العريب األول الذي 
ينتج مجموعة كبائن الفيرب جالس  عالية اجلودة حيث معل 
تتوفر  مل  حديثة  ومقاسات  منتجات  وتطوير  ابتاكر  عىل 
عامليًا إال يف سوبر اكبن قطر مثل كرفانات الفيرب جالس 
صناعة  يف  املنتجات  تمتثل  مرت   5٫10 وكبائن  عرض 
)الكرفانات، املساجد، املجالس  الكبائن املتنوع، امحلامات 

املتنقلة(.

املزية التنافسية:
تمتزي مجيع منتجاتنا خبفة الوزن والشلك االنيق  واملتانة 
يف  اجلودة  من  مسبوقة  غري  مستويات  وحتقق  العالية 
 صناعة الكبائن يف العامل حيث تصل فرتة الضامن عىل 

املنتجات إىل 15 عام. 

نظافة البيئة:
تلزتم )سوبر اكبن قطر( باحلفاظ عىل نظافة البيئة  بصناعة 

كبائن حصية ونظيفة وال حتتاج إىل أي صيانة.

تيتان للفايبر جالسمصنع سوبر كابن قطر

الجسل التجاري: 11468  رمق نظام ترقمي البيانات العاملي: 557878887الجسل التجاري: 81051  رمق نظام ترقمي البيانات العاملي: 557711380

مسؤول االتصال:
السيد: أبو صقر

املنصب:
صاحب الرشكة

ص.ب: 20572، الدوحة، قطر
جوال: 55520120 974+
هاتف: 44503101 974+
فاكس: 44601655 974+

manager@supercabin.net :الربيد اإللكرتوين
www.supercabin.net :املوقع اإللكرتوين

مسؤول االتصال:
السيد: نيكوال مييس

املنصب:
املدير العام

ص.ب: 1511، الدوحة، قطر
هاتف: 44367821 974+
فاكس: 44630754 974+

info@kpic.qa :الربيد اإللكرتوين
www.kpic.qa :املوقع اإللكرتوين

تفاصيل المنتجات
خزانات الفايرب جالس بقدرات من 200 

غالون إىل 15٫000 غالون، خزانات 
البويل إثيلني بقدرة من 100 إىل 

5٫000 غالون وحواجز السالمة للطرق 
والفواصل البالستيكية.

تفاصيل المنتجات
منتجات الفيربجالس عالية اجلودة 

واملمتثلة يف:
• صناعة الاكرفانات

• صناعة الكبائن املتنوعة
• صناعة املساجد واملجالس
• صناعة امحلامات املتنقلة

• صناعة الكبائن مبواصفات خاصة 
لإلجيار



204205

ية
يك

ست
ال

لب
ت ا

جا
نت

امل

ية
يك

ست
ال

لب
ت ا

جا
نت

امل

نبذة عن الشركةنبذة عن الشركة

لإلتصال واإلستفسار:لإلتصال واإلستفسار:

رمز النظام املنسق
39232100

391990
392590
630532

رمز النظام املنسق
39201000
39219000
39232100
39234000
44119290
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تعد رشكة قطر لملنتجات البالستيكية احملدودة واحدة من 
أكرب رشاكت الصناعات التحويلية املتخصصة يف صناعة 
مواد التعبئة اللدنة من البويل إيثيلني، ويه رشكة خاصة 
قطر  رشكة  تأسست  الصناعية.  مسيعيد  مدينة  يف  تقع 

لملنتجات البالستيكية بتارخي 19 سبمترب 1998.

وبدأ اإلنتاج التجاري يف أغسطس 2000 ومت افتتاحها 
العطية،  بن محد  عبداللـه  سعادة  قبل  من  بشلك رمسي 
وزير الطاقة والصناعة )السابق(، يف 21 نومفرب 2000. 

والرشكة مملوكة بالتساوي بني رشكة قطر للبرتوكمياويات 
)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 40 

كيلومرت جنوب الدوحة.

يف  البالستيكية  لألكياس  املتاكمل  قطر  مصنع  تأسس 
ديمسرب 2013 يف الدوحة - قطر.

وهيدف إىل تصنيع وتسويق منتجات خمتلفة من أكياس 
التعبئة ذات اجلودة العالية من مادة البويل بروبيلني وكذلك 
قطاعات  يف  العاملة  الكربى  واملصانع  الرشاكت  تزويد 
بأفضل  واألغذية،  واإلمسنت  واألمسدة  البرتوكمياويات 

املنتجات عىل األطالق.

تعود ملكية مصنع قطر املتاكمل لألكياس البالستيكية إىل 
رشكة إجنازات القابضة )ذ.م.م(.

الدوحة،  الصناعية اجلديدة يف  املنطقة  يقع مصنعنا يف 
وقد مت تصممي وإنشاء املصنع طبقًا لملواصفات اهلندسية 
العاملية ومت تزويده بأحدث األجهزة واملعدات ذات التقنية 
أكفأ  من  إدارته مجموعة  عىل  ويقوم  والعاملية  الألوروبية 
البويل  منتجات  واملختصني يف جمال صناعة  املهندسني 

بروبيلني.

لتلبية  الكبرية  اإلنتاجية  بطاقته  كذالك  املصنع  ويمتزي 
بالمكيات  بروبيلني  البويل  منتجات  من  معالئنا  طلبات 

املطلوبة وجبودة عاملية ممزية.

ميتلك املصنع طاقة تصنيعية تصل إىل 4200 طن سنويا، 
من  بروبيلني سنويًا  بويل  كيس  مليون   48 إنتاج  وميكنه 
نطاق  يف  تستخدم  واليت  والفائت  األصناف  خمتلف 

عريض من التطبيقات والصناعات.

مصنع قطر المتكامل 
لألكياس البالستيكية

شركة قطر للمنتجات 
البالستيكية

الجسل التجاري: 21002  رمق نظام ترقمي البيانات العاملي: 644047458الجسل التجاري: 54497  رمق نظام ترقمي البيانات العاملي: 557712038

مسؤول االتصال:
السيد: مادو رسيداران

املنصب:
املدير العام

ص.ب: 90584، املنطقة الصناعية اجلديدة،
الدوحة، قطر

هاتف: 44726232 974+
فاكس: 44675626 974+

info@qipbf-qatar.com :الربيد اإللكرتوين
www.qipbf-qatar.com :املوقع اإللكرتوين

مسؤول االتصال:
املهندس: مهند هاين وليو

املنصب:
رئيس قسم التسويق والعالقات العامة

Email: m.weliue@qppc.net

ص.ب: 50174، الدوحة، قطر
هاتف: 44770819/5 974+

فاكس: 44770896 974+
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

األستخداماتتفاصيل املنتجات
صناعة األعالفأكياس البويل بروبيلني
صناعة الدقيق و السكرأغطية البويل بروبيلني
صناعة االمسنتلفات البويل بروبيلني

تعبئة االمسدة الكمياوية اكلوريامنتجات أخرى حسب الطلب
صناعة تعبئة الفحم
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نبذة عن الشركةنبذة عن الشركة

لإلتصال واإلستفسار:لإلتصال واإلستفسار:

رمز النظام املنسق
39211100/200/

300/400/900

رمز النظام املنسق
3919.9000
6305.3200
3920.2090
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تأسست رشكة قطر بولميرالصناعية يف عام 1999ويه 
رشكة رائدة ومعمتدة بنظام اياساو، وهاسيب، يف جمال 
يف  املنسوجة  بروبلني  البويل  أكياس  وتصدير  صناعة 

الرشق االوسط.

رشكة قطر بولمير الصناعية لدهيا منشآت إنتاج بأحدث 
التقنيات مع قدرة إنتاجية تفوق الـ 120 مليون كيس بويل 

بروبلني و 1٫2 مليون كيس جامبو سنويًا.

من  الصارمة  اجلودة  متطلبات  ملواكبة  جاهدين  نسىع 
أكياس البويل بروبيلني املنسوجة لضامن حصول معالئنا 
والتغليف  التعبئة  تمت  ليك  عالية  جودة  ذات  أكياس  عىل 

باملعايريالدولية.

العاملية املخصصة من دول جملس  املتطلبات  بتلبية  نقوم 
التعاون اخلليجي وأوروبا وأفريقيا وروسيا ومنطقة الرشق 

األوسط.

عام 1984،  )QSF( يف  لإلستريبور  قطر  تأسس مصنع 
ملنتجات  املصنعة  الرئيسية  الرشاكت  من  واحدة  ويعترب 
خيتص  قطر.  دولة  يف   EPS للمتدد  القابل  البوليسرتين 
املصنع يف إنتاج األلواح العازلة املصنوعة من االستريبور 
اليت تستخدم يف املباين والطرق وجماالت البناء والتشييد 

األخرى وكذلك يف أمعال الديكور.

تعترب منتجات الرشكة مطابقة لملعايري الربيطانية واألملانية 
عىل  حتتوي  لإلنتاج  منشأة  الرشكة  ومتتلك  واألمريكية. 
منطقة  يف  أملانيا  من  التقنيات  أحدث  من  متطورة  آالت 

الصناعات اخلفيفة يف مدينة مسيعيد الصناعية.

شركة قطر  بوليمر الصناعيةمصنع قطر لإلستيربور

الجسل التجاري: 19314  رمق نظام ترقمي البيانات العاملي: 534784561الجسل التجاري: 16191  رمق نظام ترقمي البيانات العاملي: 557709324

مسؤول االتصال:
السيد: نايج حنيف

املنصب:
املدير املايل واإلداري

ص.ب: 7262، الدوحة، قطر
هاتف: 40050200 974+
فاكس: 40050222 974+

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

مسؤول االتصال:
السيد: أناند سالني

املنصب:
املدير العام

القطعة: 5072، رمق الشارع 2، منطقة 81
الصناعية اجلديدة ، الدوحة، قطر

هاتف: 44421250/ 55860449 974+
فاكس: 44438963 974+

sales@qatarpac.net :الربيد اإللكرتوين
www.qatarpac.net :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

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 / أكياس 
تسوق

• أكياس القاممة
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نبذة عن الشركةنبذة عن الشركة

لإلتصال واإلستفسار:لإلتصال واإلستفسار:

رمز النظام املنسق
39251000

رمز النظام املنسق
PVC PIPES
39173100

PVC FITTINGS
39174000 

PLASTIC SHEETS & 
FILMS

39202000 
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أكرب   )QPLAST( للبالستيك  الوطين  قطر  مصنع  يعترب 
البويل  من  التنبيه  ارشطة   uPVC ألنابيب  ومصدر  منتج 
اكملة  مجموعة  بتصنيع  نقوم  مكا  قطر.  دولة  يف  إيثيلني 
من تركيبات uPVC، أنابيب البويل إيثيلني، صفاحئ البويل 
إيثيلني، أغطية البويل إيثيلني، أرشطة ماركر البويل إيثيلني 

وفواصل جماري اهلواء.

 1977 عام  يف  للبالستيك  الوطين  قطر  مصنع  تأسس 
العطية وهو واحد من  اللـه  بن عبد  الزعمي دمحم  قبل  من 
من  منتجاتنا  عىل  املوافقة  العطية. متت  مجموعة رشاكت 
قبل الدوائر احلكومية واالستشاريني ورشاكت املقاوالت يف 
قطر. حيث اننا نستخدم أحدث معدات االختبار األوروبية 

واألمريكية لضامن جودة خط اإلنتاج.

ميكن أن يوفر مصنع قطر الوطين للبالستيك مجموعة اكملة 
 BSEN, BS, NEMA,( الرتكيب  وقطع   PVC أنابيب  من 
QCS, KM, DIN, ASTM and ANZ( من أعىل مستويات 
اجلودة لعمالئنا يف اخلارج. حيث اننا نسىع جبد من اجل 
تطوير معلية التصدير واملبيعات الدولية والتوزيع ملنتجاتنا. 

شـهـادة  عىل  حـائـز  للبالستيك  الوطنــي  قطـــر  مصنــع 
.ISO 9001: 2015

تأسست رشكة قطر روتومولد يف عام 1993 وتقع يف املنطقة 
مجموعة  توفر  حيث  الدوحة  يف  سلوى  شارع  يف  الصناعية 
آمنة  زوايا. ويه خزانات  بدون  العملية  اخلزانات  من  متنوعة 

وحصية ومتينة وتستخدم يف مجيع أحناء العامل. 

الكهرباء  ووزارة  والزراعة  البلدية  الشؤون  وزارة  وافقت  وقد 
واملياه وكذلك وزارة الصحة العامة عىل خزانات الرشكة. تصنع 
قطر روتو مولد عىل أكرث من 40 نوعًا من اخلزانات خمتلفة 
سعهتا  وترتاوح  مفاصل،  أو  طبقات  بدون  ومجيعها  األجحام 
من 100 إىل 5٫000 غالون مستطيلة أو أفقية أو رأسية أو 
أغطية ويه مصنوعة من  لدى معظم خزانات الرشكة  كروية. 
ثالثة أو أكرث من طبقات البويل اثيلني منخفض الكثافة والطبقة 
الوسىط مهنا يف الغالب سوداء لملساعدة عىل جحب الضوء 

من اخرتاق اخلزان مما حيد من تطور الطحالب يف املاء.

مصنع قطر الوطني شركة قطر روتو مولد
)QPLAST( للبالستيك

الجسل التجاري: 30338  رمق نظام ترقمي البيانات العاملي: 558011737الجسل التجاري: 17310  رمق نظام ترقمي البيانات العاملي: 558005188

مسؤول االتصال:
السيد: فرانسيس دي سوزا

املنصب: مدير التسويق
هاتف جول: 55534741 974+

ص.ب: 15280، الدوحة، قطر
هاتف: 44602315 974+
فاكس: 44602316 974+

rotomould@qatar.net.qa :الربيد اإللكرتوين
francis@qatarrotomould.com

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.

مسؤول االتصال:
السيد: دومينيك ماجيندي

املنصب:
املدير العام

ص.ب: 5615، املنطقة الصناعية اجلديدة، قطعة 81، 
شارع 4، بناية 135، الدوحة، قطر

هاتف: 44689977 974+
فاكس: 44689922 974+

sc1@qnplast.com :الربيد اإللكرتوين
www.qnplast.com :املوقع اإللكرتوين

تفاصيل المنتجات
PVC أنابيب •

PVC قطع حصية •
• روالت بالستيكية

• رشائط حتذيريه
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نبذة عن الشركةنبذة عن الشركة

لإلتصال واإلستفسار:لإلتصال واإلستفسار:

رمز النظام املنسق
39202000

39241010/20/
30/31/39/

40/90

رمز النظام املنسق
39011000
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ية
ك

تي
س

بال
 ال

ت
عا

صنا
 لل

ان
أم

ن 
ب

ف
لي

تغ
 ال

عة
صنا

ة ل
ام

لع
ة ا

رك
ش

ال

من  واحدًا  البالستيكية  للصناعات  أمان  بن  مصنع  يعترب 
واألغطية  اللفافات  إنتاج  يف  قطر  يف  الرائدة  املصانع 

واألكياس البالستيكية.

لملنتجات  املزتايد  الطلب  لتلبية  املصنع  تأسيس  ومت 
البالستيكية يف االسواق القطرية والدول املجاورة. تأسس 
ويقدم  اكماًل  وهو جمهز جتهزيًا   ،2015 عام  املصنع يف 
أحدث املنتجات، ويقع املصنع عىل مساحة 7000 مرت مربع 

وبطاقة إنتاجية تبلغ 10000 طن سنويًا.

معسكر  المثامة،  استاد  هبا  ارتبطت  اليت  املشاريع  ومن 
قوات األمن الداخيل، لوسيل بالزا، اخلط األخرض، واحة 
الدوحة وتطوير منطقة مشرييب. مع مجموعة فريدة ومتنوعة 
من املنتجات واخلدمات، وهنجها االستبايق واملهين، فإهنا 

هتدف إىل أن تكون العبًا رئيسيًا يف السوق اإلقلميية.

تأسست الرشكة العامة لصناعة التغليف يف عام 2006، 
ويه رشكة قطرية ذات مسؤولية حمدودة متخصصة يف 

تصنيع املنتجات البالستيكية ذات اإلستعامل الواحد.

متتلك الرشكة منشأة يف املنطقة الصناعية اجلديدة عىل 
اآلالت  بأحدث  وجمهزة  مربع،  مرت   29٫000 مساحة 

والتقنيات األوروبية. 

للسالمة  األورويب  االحتاد  ألنمظة  طبقًا  املصنع  يعمل 
الدولية  املعايري  الرشكة  تطبق  مكا  والبيئية.  الكهربائية 
الرتكزي عىل  مع  للعمل  نظيفة  بيئة  والسالمة يف  للصحة 
اجلودة، والتصممي واالبتاكر واإلبداع يف إنتاج املنتجات 

البالستيكية ذات اإلستعامل الواحد.

هشادات  عىل  حائزة  التغليف  لصناعة  العامة  الرشكة 
اعمتاد من خمتربات SGS يف فرنسا ومن املجلس األعىل 

للصحة يف قطر.

الشركة العامة
لصناعة التغليف

بن أمان للصناعات 
البالستيكية

الجسل التجاري: 94153  رمق نظام ترقمي البيانات العاملي: 557773107الجسل التجاري: 36109  رمق نظام ترقمي البيانات العاملي: 557711390

مسؤول االتصال
السيد: عبد الرمحن عبد الغين

املنصب
رئيس جملس اإلدارة

ص.ب: 40054، الدوحة، قطر
هاتف: 44362862 974+
فاكس: 44868593 974+

admin@universalwrapping.com :الربيد اإللكرتوين
www.universalwrapping.com :املوقع اإللكرتوين

تفاصيل المنتجات
• روالت البويل اثيلني اخلفيفة واملتوسطة 
والثقيلة للدفيئة، عازل الرتبة للتحمك يف 

منو األعشاب
• Vapor Retarder ملشاريع البناء
• أرشطة حتذير / خطر / تنبهيية

Stretch/Shrink لفافات •
• حقائب التسوق
• أكياس القاممة

• مفارش القامش / سفرة
• اختيارك من األلوان

تفاصيل المنتجات
•  أكواب وأواين بويل بروبلني شفافة 

وبيضاء  
•  حاويات غذاء بويل بروبلني حراري 

شفافة قابلة للغلق  
•  أكواب وأواين بوليستايرين كريستال  

•  أطباق غذاء بوليستايرين بيضاء  

مسؤول االتصال:
السيد: فرج امحلد

املدير العام
السيد: محمود القرصاوي

مدير املبيعات
sales@binamanindustries.com

ص.ب: 16912، الدوحة، قطر
هاتف: 40177028 / 40398188 974+

جوال: 50888831 / 552474477 974+
فاكس: 44377692 974+

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

لإلتصال واإلستفسار:لإلتصال واإلستفسار:

رمز النظام املنسق
39172200
39174000
39172300
39174000

رمز النظام املنسق
39232100/

10/90
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مزودًا   2008 عام  يف  للبالستيك  احلياة  مصنع  تأسس 
بأحدث اآلالت واألجهزة لتصنيع منتجات التعبئة والتغليف 
املرنة ويقع مصنع احلياة يف املنطقة الصناعية اجلديدة. 
طن   3000 بـ  تقدر  إنتاجية  بطاقة  يعمل  املرشوع  اليوم 

سنويا.

وتمشل خطوط اإلنتاج لملصنع البثق والطباعة والتصفيح، 
احلز، صنع احلقائب، فضال عن التعبئة والتسلمي.

وبرتكزي استثنايئ عىل اجلودة واملوظفني املدربني تدريبا 
عاليا QA ملراقبة االنتاج عىل مدار الساعة.

بدءا من املواد اخلام الواردة، يمت تطبيق مراقبة اجلودة يف 
لك مرحلة من مراحل اإلنتاج وصوال إىل املرحلة الهنائية 

من التعبئة. 

اختبارات  فيه  يمت  حيث  حديث  خمترب  بتجهزي  مقنا  لقد 
الشد، واألثر، C.O.F، واخلصائص احلسية، اخل..

الصناعات  من  واسعة  قامئة  تغيط  منتجاتنا  مجموعة 
وخمتلف  واألدوية،  والطب  والزراعة  والبناء  الغذاء  مثل 
املسهتلاكت الصحية املطلوبة من قبل القطاع االسهتاليك.

مصنع بو مطر األملاين لملنتجات البالستیكیة أول مصنع 
ینتج مواسیر الیوبفيس ذات طبقات متعددة يف دولة قطر، 
الیوبفيس  مواسیر  صناعة  يف  مصنعنا  یتخصص  مكا 

والبولیربوبلین ووصالتھام.

)األملانیة،  العاملیة  لملواصفات  طبقا  منتجاتنا  تصنع 
أحدت  عىل  رشكتنا  تعمتد  اخللیجیة(.  الربیطانیة، 
یتسىن  ليك  اخلام  املواد  أفضل  وإستعامل  التكنولوجیا 
لھم حلضور  الفرصة  توفیر  إماكن  لنا خدمة معالئنا مع 

التجارب اليت نقوم بھا يف املخترب التابع لملصنع.

عالیة  الرئیيس یتجىل يف تصنیع منتج ذو جودة  ھدفنا 
تنافسیة كبیرة، إن ھدفنا األمسى ھو  مبقایس عاملیة ذا 
إقلیمیا، وكذلك عاملیا  تقدیم منتج یريض معالئنا حملیا، 

يف وقت وجیز.

مصنع بو مطر األلماني 
للمنتجات البالستيكية

مصنع الحياة للبالستيك

الجسل التجاري: 55697  رمق نظام ترقمي البيانات العاملي: 557711386الجسل التجاري: 70905  رمق نظام ترقمي البيانات العاملي: 557773106

مسؤول االتصال:
السيد: دمحم عاليم

املنصب: مسؤول العمليات
السيد: سيد عياد

املنصب: املدير املايل

ص.ب: 9311، الدوحة، قطر
هاتف: 33345962 / 44366504 974+

فاكس: 444367924 974+
alami@bgfplast.com :الربيد اإللكرتوين

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

مسؤول االتصال:
السيد: بكر عاكشه

املنصب:
املدير العام

جوال: 33851151 974+

ص.ب: 18604، الدوحة، قطر
هاتف: 44184101 974+

 فاكس: 44184099 974+
alhaya.po@gmail.com :الربيد اإللكرتوين

b.okasha@alhayaplastic.com
www.alhayaplastic.com :املوقع اإللكرتوين

تفاصيل المنتجات
قطاع املسهتلك: حقائب للتسوق مبختلف 

اجحامها / اكياس القاممة / أكياس 
الغسيل / حقائب الرباط.

الصناعة الغذائية: أكياس بالستيكية 
لملأكوالت / علب احلليب / رشينك فيمل، 

اخل...

الزراعة: أكياس البيوت البالستيكية، 
عوازل  IR / أفالم بالستيكية مضادة 

للفطريات 

مستحرضات طبية وصيدالنية: أكياس 
النفايات الطبية / حقائب النفايات 

احليوية اخلطرية 

التطبيقات الصناعية: PE بالستيك 
ملختلف االستخدامات الصناعية / حقائب 

لتعبئة املواد الكمييائية واملنظفات.

تفاصيل المنتجات
• مواسیر )UPVC( ذات ضغط عايل

• مواسیر )UPVC( ذات ضغط منخفض
• وصالت )UPVC ( ذات ضغط عايل

• وصالت )UPVC( ذات ضغط منخفض
)PPR( مواسیر •
)PPR( وصالت •
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نبذة عن الشركةنبذة عن الشركة

لإلتصال واإلستفسار:لإلتصال واإلستفسار:

رمز النظام املنسق
392321

رمز النظام املنسق
39199000
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ويه   2011 عام  يف  للبالستيك   الريان  مصنع  تأسس 
سعيد  السيد  ميلكها  و  حمدودة  مسؤولية  ذات  رشكة 
املنطقة  يف  املصنع  ويقع  اهلاجري،  دمحمعبداهلادي 

الصناعية اجلديده مبساحة أرض 650 مرت مربع.

ووسائل  الصحيه  املتطلبات  جبميع  املصنع  جهز  ولقد 
وهذه  لملنتج  الصحية  الرشوط  عىل  للحفاظ  النظافه 
عدة  ببناء  لنا  حمست  املصنع  علهيا  يقع  اليت  املساحه 
هسلة  التصنيع  معليه  ولتكون  لملصنع  وخمازن  اقسام 
وسلسة حبيث يتكون لك قسم من اقسام املصنع من خط 
انتاج خمتلف عن االخر، حيث اننا نقوم بتصنيع اكياس 
البالستيك مبختلف اجحامها وانواعها املطبوعه مهنا وغري 
مبختلف  الورقيه  االكواب  ينتج  الثاين  والقسم  املطبوعه 
انتاج  قسم  وهو  الثالث  القسم  اما  والواهنا  اجحامها 
يعمل  الرابع  والقسم  املختلفه  ذات االجحام  الفوم  اطباق 

عىل انتاج اطباق االملنيوم.

وهذه  للتجارة،  باك  الريان  رشكة  بتأسيس  ومقنا  هذا 
العامل  اقطار  خمتلف  من  خالهلا  من  نستورد  الرشكه 
ومعظم  واملرشوبات  االطعمه  بتغليف  اخلاصه  املنتجات 
وهشادة  الصناعيه  اجلوده  هشاده  عىل  حائزه  منتجاتنا 

.ISO 9001 : 2015 مطابقة الرشوط الصحيه

 2011 عام  البالستيكية ىف  للصناعات  اإلبداع  تأسست 
وىه متخصصة ىف تصنيع وجتارة األكياس البالستيكية.

ويقع موقع املصنع ىف املنطقة الصناعية مع قدرة إنتاجية 
حالية تصل اىل 3000  طن سنويا.

ونحمط اىل توفري املنتج األفضل من املنتجات البالستيكية 
عالية اجلودة  لتحقيق اإلكتفاء الذاىت للسوق احمليل مبا 
خيدم رؤية دولة قطر وعدم احلاجة لإلسترياد من اخلارج 
للسوق  عربتصديرمنتجاتنا  العاملى  السوق  ومنافسة 

اخلاريج.

مصنع الريان للبالستيكاإلبداع للصناعات البالستيكية

الجسل التجاري: 82967  رمق نظام ترقمي البيانات العاملي: 557773118الجسل التجاري: 52810  رمق نظام ترقمي البيانات العاملي: 557773121

مسؤول االتصال:
السيد: منري اخلطيب، املدير العام

جوال: 55807482 974+
السيد: عبدالسالم، مدير املصنع

جوال: 55001572 974+
السيد: نضال مهنا، مدير املبيعات

جوال: 66106775 974+

املنطقه الصناعيه اجلديدة
مبىن 73 شارع 21 منطقه 81

هاتف: 44160777 /  44160888 974+
info@alrayyanplastics.com :الربيد اإللكرتوين

www.alrayyanplastic.com :املوقع اإللكرتوين

تفاصيل المنتجات
• حقائب بالستيكية متعددة األنواع 

واألجحام
• أكواب ورقية عالية اجلودة

• حاويات ألومنيوم صديقة للبيئة

• أطباق فوم عالية اجلودة
• حاويات غذائية متعددة األجحام

تفاصيل المنتجات
• أكياس التسوق

• لفائف البويل إيثلني
• أكياس املغاسل
• لفائف املفارش
• أكياس القاممة
• لفائف اخلضار

مسؤول االتصال:
السيد: معران عقل

املنصب:
املدير العام

جوال: 30340900 / 30605750

 ص.ب: 13186، املنطقة الصناعية،
شارع رمق 36 الدوحة، قطر
هاتف: 44642674 974+
فاكس: 44642674 974+

alebda-plastic@hotmail.com :الربيد اإللكرتوين
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لإلتصال واإلستفسار:لإلتصال واإلستفسار:

رمز النظام املنسق
Preform

39206200
Closure

39235000

رمز النظام املنسق
3920.10
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العام  العازلة يف  الطبقات  إلنتاج  الدوحة  تأسس مصنع 
البويل  الواح  صناعة  يف  رائدة  رشكة  كأول   2014
ايتيلني عايل الكثافة بأشاكله املختلفة )T, V, Plain( واليت 
تستخدم بشلك واسع لعزل االنابيب واملنشآت اخلرسانية 

يف منطقة اخلليج العريب بشلك خاص.

األمعال  املستخدمة يف  املواد  أبرز  من  اخلرسانة  تعترب 
تؤثر  اليت  العوامل  من  للكثري  تتعرض  واليت  اإلنشائية، 
ويعترب  محايتھا،  من  البد  لذلك  ودميومتھا،  متانتھا  يف 
محلاية  الكثافة  عايل  ايتيلن  البويل  ألواح  استخدام 
من  اخلرسانة  عىل  للحفاظ  الطرق  أفضل  من  اخلرسانة 

الظروف احمليطية القاسية.

تمتزي ألواح البويل ايتيلني مبجموعة من النتوءات عىل شلك 
T أو V من طرف واحد واليت تثبت قبل صب اخلرسانة، 
عىل  يساعد  النتوءات مما  اخلرسانة يف  تتغلل  وبالتايل 

تثبيت ألواح البويل ايتيلني بقوة بعد تصلب اخلرسانة.

مع  جدًا  قوي  بشلك  مثبتة  ايتيلني  بويل  ألواح  والنتيجة 
العوامل  من  للخرسانة  اكمل  عزل  يؤمن  مما  اخلرسانة 

والظروف احمليطة القاسية.

تمتزي ألواح البويل إيثيلني مبقاومتھا العالية ملختلف املواد 
الكميائية امحلضية والقاعدية، والھيدروكربونات واألخبرة 
مبرور  اخلرسانة  عىل  تؤثر  اليت  امليكروبيولوجية  واملواد 

الزمن.

تأسس مصنع يونايتد لصناعات الربيفورم ومواد التغليف يف عام 
2016 وبدا  العمل يف نومفرب  2017.

املصنع يعترب  أحدث منشأة  يف منظومة رشكة إجنازات  القابضة  
)قطر(، ويقع يف املنطقة  اخلرضاء يف املنطقة الصناعية احلديثه 

بالدوحة  عىل مساحه 11٫600 مرت مربع. 

يعترب مصنع يونايتد من ربكا  املصانع يف صناعة الربيفورم )عبوات 
املياه واأللبان( واألغطية يف دولة قطر  حيث مت استرياد االاَلت من 

سويرسا ومن أفضل املصانع يف املنطقة يف تلك الصناعة.

مت تصممي املصنع حبيث تكون منطقة االنتاج معزولة متاما لضامن 
اجلوده، وتطبيقا ملعايري  الصحة العامليه لتلك املنتجات. 

بإنتاج  يقوم  التغليف  ومواد  الربيفورم  لصناعات  يونايتد  مصنع 
تشكيله واسعه من    عبوات املياه واأللبان  واألغطية  اكلتايل: 

مصنع يونايتد  لصناعات 
البريفورم ومواد التغليف

 مصنع الدوحة
إلنتاج الطبقات العازلة

الجسل التجاري: 64657  رمق نظام ترقمي البيانات العاملي: 557773071الجسل التجاري: 62931  رمق نظام ترقمي البيانات العاملي: 557773080

مسؤول االتصال:
م. أمحد املرصي

املنصب:
مسؤول التشغيل

جوال: 50191196 974+

ص.ب. 50311، الدوحة، قطر
هاتف: 50191196 / 44903836 974+

فاكس: 44903835 974+
info@dohawaterproof.com :الربيد اإللكرتوين
www.dohawaterproof.com :املوقع اإللكرتوين

مواصفات المنتج:
• ألواح بويل ايثيلني عايل الكثافة.

املواد املستخدمة:
• بويل ايثيلني عايل الكثافة.

• بويل ايثيلني خيط منحفض الكثافة.
• عرض اللوح املنتج: 2000 ممل<

• طول اللوح: حسب الطلب

• المساكة:
T-Lock: من 1٫5 لغاية 4 ممل. 

V-stud: من 1٫5 لغاية 8 ممل. 

Plain Sheet: من 1 لغاية 8 ممل.

مسؤول االتصال:
السيد: دمحم صادق الرمحن

املنصب:
املدير العام

ص.ب. 291، املنطقة الصناعية اجلديدة،
الدوحة، قطر

هاتف: 44277228 974+
فاكس: 44277229 974+

info@ufpp-qatar.com :الربيد اإللكرتوين
www.ufpp-qatar.com :املوقع اإللكرتوين

29/25 Short Neck Finish:
Product Weight Application
Preforms 26.5 Grams 1500 Ml
Preforms 12.5 Grams 500 Ml
Preforms 10.6 Grams 330 Ml
Preforms 08 Grams 200-250 Ml
Caps 1.3 Grams For 29/25 Neck Finish Bottle

30/25 High Neck Finish:
Product Weight Application
Preforms 30.5 Grams 1500 Ml
Preforms 15.5 Grams 500-600 Ml
Preforms 13 Grams 330-500 Ml
Preforms 10 Grams 200-250 Ml
Caps 1.8 Grams For 30/25 Neck Finish Bottle

تفاصيل المنتجات



218219

ية
يك

ست
ال

لب
ت ا

جا
نت

امل

ية
يك

ست
ال

لب
ت ا

جا
نت

امل

نبذة عن الشركةنبذة عن الشركة

لإلتصال واإلستفسار:لإلتصال واإلستفسار:

رمز النظام املنسق
89020000

890392

رمز النظام املنسق
4418.10
9403.30
9403.40
9403.50
9403.60
9406.10
9406.90
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قبل  من   2007 عام  إنشاهئا  منذ  اجلاهزة  للبيوت  الواسط 
السيد: ابراهمي املهندي تسىع ألن تصنع فرقا يف عاملنا من 
خالل إدراكها التام أن النجاح يف العمل يأيت باتباع أعىل 

املعايريوالبحث املسمتر عن إرضاء العمالء.

جهودها  مجيع  اجلاهزة  للبيوت  الواسط  كرست  فقد  لذلك 
ومواردها املتاحة ليك متنح العمالء منتجاهتا بأسعار منافسة 
ومواصفات عالية. بدأت الواسط للبيوت اجلاهزة جتذب االنتباه 
يف  الرائدة  غدت  حىت  اجلاهزة  األبنية  من  منتجاهتا  جتاه 
جمال البناء املسبق الصنع مثل: أبنية مسبقة الصنع، حاويات 
وكرفانات مسبقة الصنع، املنشاءات املعدنية، كبائن وأكشاك 
الرائدة  األمساء  من  ليصبح  املنتجات،  من  وغريها  جاهزة، 
مدركني  جعلنا  النجاح  هذا  الصنع.  املسبقة  األبنية  مبجال 
ألمهية االلزتام باالبتاكر يف عامل رسيع التطور والتغري من 
املرضية.  وبالرسعة  قبول  بسعر  أفضل  منتجات  إجياد  أجل 
إنتاج  نظام  غدى  الناحجة  املشاريع  من  الكثري  تنفيذها  مع 
الواسط للبيوت اجلاهزة لملباين اجلاهزة يعمتد عىل الربايغ 
أو  بطابق  تأيت  اليت  املنتجات  ومن  اللحام  بدل  والصواميل 
العمل،  مواقع  العامل، مباين  أو ثالث طوابق، سكن  طابقني 
التعلمي،  مباين  الطعام،  قاعات  االجمتاعية،  املرافق  مباين 
اإلدارية،  واملباين  املاكتب  مباين  الفلل،  السكنية،  الوحدات 

الشالهيات، باإلضافة للحاويات املعدلة.

إنتاجنا من األبنية والوحدات مسبقة الصنع يأيت وفقا ألحدث 
معايري اجلودة العاملية.

مت انشاء رشكة الوكرة لصناعة منتجات االلياف الزجاجية 
الول مرة يف قطر عام 1979م براس مال قطري %100 
وعىل مر السنني اكتسبت الرشكة خربة واسعة يف جمال 
منتجاهتا  سلسلة  وتوسعت  الزجاجية  االلياف  صناعة 

لتغطية احتياجات السوق املتنامية.

والوزارات  االدارات  حلساب  مشاريع  عدة  اجنزنا  لقد 
جودة  من  نبعت  طيبة  مسعة  اكتسبنا  مما  احلكومية 
منتجاتنا وكفاءة هيئة العاملني اننا نشعر باننا قد سامهنا 
بفعالية واقتدار يف مسرية التمنية االقتصادية لدولة قطر.

املمتزية  واخلدمات  الرفيعة  اجلودة  عن  تبحث  كنت  اذا 
نرجو ان ال ترتدد يف االتصال بنا الننا دامئا يف خدمتمك.

الوكرة لصناعة منتجات 
االلياف الزجاجية

الواسط للبيوت الجاهزة

الجسل التجاري: 78523  رمق نظام ترقمي البيانات العاملي: 557773117الجسل التجاري: 8449  رمق نظام ترقمي البيانات العاملي: 558003835

مسؤول االتصال:
السيد: جنيب أيوب سيت

املنصب:
املدير العام

جوال: 55870074 974+

ص.ب: 80447، الوكرة، قطر
هاتف: 44641500 / 44640798 974+

فاكس: 4460847 974+
 tech@alwakrahfiberglass.com :الربيد اإللكرتوين

nasait2007@yahoo.com
www.alwakrahfiberglass.com :املوقع اإللكرتوين

مسؤول االتصال:
السيد: حسن الراحج

املنصب: مدير العمليات
جوال: 55477005 974+ 

hasan@getc-group.com

ص.ب: 60177، منطقة اخلور الصناعية
بناية رمق 26 املنطقة 74، شارع 5

هاتف: 44796333 974+
فاكس: 44796555 974+

info@getc-group.com :الربيد اإللكرتوين
www.getc-group.com :املوقع اإللكرتوين

تفاصيل المنتجات
جودة التصنيع اجلاهز:

• ڤيالت
• ماكتب سكن

• املوظفني والعامل
• كبائن األمن

• متوىضء
• دورات املياه

• املساجد
• أقسام اخلدم
• كبائن حديدية

• كبائن خاصة مقاومة للحريق
• جملس املستودعات واملخازن احلديدية

• ورشة معل لتصنيع الصلب املقاس 
بالضوء )فرام اكد(

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
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لإلتصال واإلستفسار:لإلتصال واإلستفسار:

رمز النظام املنسق
39232100

رمز النظام املنسق
44119290
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مصنع السادة للقطاعات البالستيكية وضع عالمة الدخول 
يف جمال صناعة البالستيك يف السوق القطرية مع افتتاح 
املصنع يف املنطقة الصناعية -  قطر حتت امس )السادة 

للقطاعات(.

قطاعات  من  خمتلفة  مقاسات  ينتج  للقطاعات  السادة 
اخلشب البالستييك يعترب املنتج صديق للبيئة ومتني وضد 

املاء والحيتاج صيانة وحل دامئ وبديل لألخشاب.

لتحقيق  املنتج  جودة  عىل  الرتكزي  األسايس  هدفنا 
اخلصائص التالية:

• قوة ومتانة

• مقاسات ثابتة

• خفيف ومتعدد االستعامالت

• اليوجد تشققات او جتزيعات يف املنتج مع ثبات اجلودة

• ال يتأثر باملاء ومقاوم للطفيليات

لتلبية  التنافسية  واألسعار  العالية  باجلودة  ملزتمون  حنن 
متطلبات العمالء نظرًا لنجاحنا املسمتر يف جمال صناعة 
لتلبية  للقطاعات  السادة  يف  الوثوق  ميكنمك  البالستيك 

مجيع احتياجاتمك من األخشاب البالستيكية.

مصنع النقيب يعد من افضل املنتجني يف منطقة الرشق 
مادة  من  واملصنوعة  املنسوجة  التعبئة  ألكياس  االوسط 

البويل بروبلني. 

احلديثة يف  الصناعية  املنطقة  النقيب يف  مصنع  أسس 
عامصة دولة قطر الدوحة.

آلياتنا ومعداتنا من مقة التقنية العالية وطامقنا التشغييل 
وذلك  الصنايع  جمالنا  يف  العالية  اخلربات  ذوي  من 

خيولنا عىل انتاج منتجات ذات جودة عالية. 

واسعة  جماالت  يف  تستعمل  منتجنا  من  التعبئة  اكياس 
اكلطحني  الزراعية  واحملاصيل  الزراعة  يف  النطاق. 
والسكر واحلبوب واألعالف مكا يستخدم يف تعبئة املنتجات 
الصناعية اكملواد الكمياوية ومواد البناء اكألمسنت طاقتنا 
االنتاجية تزيد عن ثالث أالف مليون طن سنويا من خمتلف 

االنواع واألصناف.

مصنع السادة للقطاعات مصنع النقيب للبالستيك
البالستيكية

الجسل التجاري: 42701  رمق نظام ترقمي البيانات العاملي: 557712444الجسل التجاري: 66706  رمق نظام ترقمي البيانات العاملي: 557773120

مسؤول االتصال:
املهندس:أمحد فوزي

املنصب:
مدير املصنع

جوال: 55105985 974+

ص.ب: 23575، املنطقة الصناعية اجلديدة، 
بوابة 45، شارع 24

هاتف: 44715994 974+ فاكس: 44719566 974+
info@alsadaprofiles.com.qa :الربيد اإللكرتوين
www.alsadaprofiles.com.qa  :املوقع اإللكرتوين

تفاصيل المنتجات
• قطاعات اخشاب بالستيكية

تفاصيل المنتجات
• أكياس البويل بروبلني

• لفات مقاش البويل بروبلني
• منتجات خمتلفة من مواد البويل 

بروبلني

مسؤول االتصال:
السيد: معر الرحايب

املنصب:
العضو املنتدب

ص.ب: 91461، املنطقة الصناعية اجلديدة، 
بناية 54، شارع 20

هاتف: 44141527 974+
rahabi@inorbit.com :الربيد اإللكرتوين
www.alnaqeeb.net  :املوقع اإللكرتوين
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نبذة عن الشركةنبذة عن الشركة

لإلتصال واإلستفسار:

رمز النظام املنسق
39172200 
39172300
39201000

رمز النظام املنسق
441820
441879
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اخلشب  من  مزجي  البالستييك- يه  مركبات اخلشب 
عايل  إيثيلني  )البويل   HDPE اجلودة  عايل  والبولميرات 
وخصائص  املكّونني  كال  من  املثىل  النسبة  متثل  الكثافة(. 
وقلة  التحمل  عىل  العالية  القدرة  خصوصًا  لملادة،  فريدة 

احلاجة إىل الصيانة.

WPC هو نوع فريع من مواد أوسع ُتمسى مكركبات من 

.)NFPC( البالستيك اللييف الطبييع

وأغراض  للزتيني   WPC استخدام  فوائد  بعض  ييل  فميا 
أخرى:

دون  االحوال  اكفة  ضد  عالية  محتل  قدرة  أقل-  صيانة 
احلاجة إلغالقها وصبغها ويه أعباء مرتبطة مبواد البناء 

التقليدية.

آمنة- باملقارنة مع مواد البناء اخلشبية التقليدية، فإن ألواح 
جيعل  مما  الشظايا،  من  وخالية  لالنزالق  مقاومة   WPC

املنازل آمنة للحيوانات األليفة واألطفال.

االستدامة- ألواح اخلشب والطوابق اخلشبية تبدو جيدة 
والصيف  األمطار  ومومس  فالشتاء  طوياًل.  تدوم  ال  ولكن 
فإهنا   WPC أما  ومشققة.  مشوهة  اخلشبية  املواد  جيعل 

ال تتأثر كثريًا هبذه العوامل وتأيت معها مضانات املتانة.

اخلشبية  املادة  تبدو  قد  القصري،  املدى  أقل- عىل  تلكفة 
توفري  مادة  WPC يه  الطويل،  املدى  عىل  ولكن  أرخص 
أفضل من حيث التاكليف ألهنا جتنب تاكليف مثل التنظيف 
واإلغالق. مييل اخلشب إىل التشقق والتلف مع مرور الوقت.

حياة أطول- يمتتع WPC بأداء ممتاز. وهو مضاد لألشعة 
حبياة  االلواح  هذه  تمتتع  لملاء،  ومقاوم  البنفجسية،  فوق 

أطول مقارنًة باخلشب.

بعض  يف  االستخدام،  من  طويلة  فرتة  بعد  عالية-  قوة 
أما  اخلشبية.  األرضيات  تشقق  نالحظ  أن  األحيان ميكن 

WPC يمتزي بقوة جيدة، وميكنه محتل الكثري من الضغط.

للبالستيك يف عام 2015. املصنع  الرباء  تأسس مصنع 
إن  األوسط.  الرشق  منطقة  يف  والرائد  منوًا  األرسع 
رشكتنا ملزتمة بالتفوق يف لك مستويات معلياهتا لتلبية 

الطلب املزتايد عىل أنابيب UPVC و PPR يف املنطقة.

لقد حققنا جناحًا ملحوظًا يف فرتة قصرية وذلك بفضل 
معايري اجلودة العالية ملنتجاتنا ورضا العمالء.

للغاية  ومتطورة  متاكملة  صناعية  منشأة  الرشكة  متتلك 
عىل  وتعمل   PPR و   UPVC البالستيكية  األنابيب  إلنتاج 
تصنيع العنارص القياسية واملخصصة لتلبية االحتياجات 

املتسارعة لملصانع يف منطقة اخلليج العريب. 

كبرًيا من  عدًدا  املصنع  لملنتجات  العمالء  تفضيل  يغيط 
الصديقة   UPVC فينيل لكوريد  البويل  ألنابيب  التطبيقات 
للبيئة و أنابيب  PPR ملرشوعات مياه الرشب والري وشبكة 
يف  واالتصاالت  الكهربائية  واألنمظة  اليحص  الرصف 

األسواق احمللية واخلارجية.

لضامن  عالية  ودقة  برصامة  تمت  منتجاتنا  جودة  رقابة 
توافقها مع املواصفات واملعايري الدولية لملنتج باإلضافة 
يمت  اليت  املسمترة  املستقلة  اجلودة  مراقبة  اختبارات 
رشاكت  قبل  من  اختبارها  ويمت  رشكتنا  يف  إجراؤها 

الرائدة .

مصنع الرباء للبالستيك يصنع األنابيب وفقا لملواصفات 
.ISO و BS و DIN واملقاييس العاملية

مصنع البراء 
للبالستيك

مصنع الدوحة لتصنيع 
البوليمرات

الجسل التجاري: 94748  رمق نظام ترقمي البيانات العاملي: 557773204الجسل التجاري: 56598  رمق نظام ترقمي البيانات العاملي: 557773069

مسؤول االتصال:
السيد: معزت عز الدين

املنصب:
مدير املبيعات

جوال: 70472331/77031346

ص.ب. 90449، الدوحة، قطر
هاتف: 44883965 974+
فاكس: 40295608 974+

moataz@albaraaplastic.com :الربيد اإللكرتوين
info@albaraaplastic.com

www.albaraaplastic.com  :املوقع اإللكرتوين

مسؤول االتصال:
املهندس فيصل محمود معر

املدير التنفيذي
جوال: 55500863 974+

السيد: صالح يوسف ضيف اللـه
مدير مبيعات التسويق

وتطوير االمعال
salah@doahwpc.com
جوال: 55690668 974+

املنطقة الصناعية اجلديدة، بلوك 81، شارع 22،
البناية 63، الدوحة، قطر

هاتف: 38/ 44441436 974+
فاكس: 44441439 974+

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

تفاصيل المنتجات
• ممرات Wpc )املمىش عىل البحر/ 

الشاطئ وممرات اليخوت(
• الرشفات 

• زينة خارجية
• الكسوة واهليالك اخلارجية

• األرضيات خارجية
• أحواض السباحة

تفاصيل المنتجات
Pvc أنابيب •
Ppr أنابيب •

• أكياس البويل ايثيلني 
Led مصابيح •
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نبذة عن الشركةنبذة عن الشركة

لإلتصال واإلستفسار:لإلتصال واإلستفسار:

رمز النظام املنسق
39201000
39204990
39159000
39172100

رمز النظام املنسق
3923.30
3923.50
3926.90
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مصانع  أكرب  من  للبالستيك  العاملى  قطر  مصنع  يعد 
املياه  تعبئة  ىف  املستخدمة  العبوات  وأغطية  الربيفورم 
وعىل  بل  قطر  دولة  ىف  واأللبان  العصائر،  املعدنية، 
مستوى دول جملس التعاون اخلليىج حيث أنشأ املصنع 

عىل مساحة 16000 مرت مربع.

ألحدث  وفقًا  صنّعت  إنتاج  خطوط   6 املصنع  ميتلك 
العاملية  القياسية  لملواصفات  وطبقًا  العاملية  التكنولوجيا 
حبيث يضمن أعىل معايري اجلودة واألداء ىف نفس الوقت 
مليون  من 80  أكرث  لملصنع  اإلنتاجية  الطاقة  تبلغ  حيث 

وحدة بريفورم هشرًيا من خملتف املقاسات واألجحام. 

إن رؤيتنا ىف تقدمي أفضل مستويات اجلودة ىف السوق 
تطبيق  تبىن   الركزية ىف  واخلليىج اكنت ىه  القطرى 
أعىل معايري اجلودة العاملية لتكون أمه نقاط القوة الىت 

ميتزي هبا مصنع قطر العملى للبالستيك.

إن نظم إدارة اجلودة ىف املصنع متتلك أفضل وأحدث نظم 
انتقاءها من بني  العاملية حيث مت  وأجهزة مراقبة اجلودة 
التكنولوجيا األمريكية واألملانية واليابانية ىف حتليل املادة 
القياسية  واإلختبارات  الربيفورم   لصناعة  األولية  املواد 
لملنتج الهناىئ للتأكد من مطابقته ألعىل معايري اجلودة. 

لتصنيع  الدويل  فلورا  انشاء مصنع  عام 2004 مت   يف 
املنتجات البالستيكية. ويهشد قطاع الصناعات البالستيكية 
منافسة رشسة ويعود ذلك اىل التطور الرسيع يف القطاع، 
ومنذ انشاء املصنع يتواصل استمثاره الناحج يف تخسري 

التكنولوجيا املتقدمة واملوارد البرشية ذات اخلربة. 

ونعمل بكفاءة عالية ملواكبة التطورات الرسيعة يف جمال 
صناعة البالستيك. ونركز دامًئا عىل مبدأ "القمية املضافة" 
االنتاج وال تقترص عىل تقدمي االسعار  يف اكفة مراحل 
التنافسية يف حفسب، بل تمشل أيًضا االستجابة الرسيعة 
العاملية  اجلودة  ذات  منتجات  وتقدمي  األسواق  ملتطلبات 

واملمتزية.

مصنع فلورا الدولي 
للبالستيك

مصنع قطر العالمى 
للبالستيك

الجسل التجاري: 50077  رمق نظام ترقمي البيانات العاملي: 557773089الجسل التجاري: 1/ 28393  رمق نظام ترقمي البيانات العاملي: 557773101

مسؤول االتصال:
املهندس. دمحم زغلول

املنصب:
املدير العام

ص.ب: 40668، املنطقة الصناعية اجلديدة، منطقة 57، 
الدوحة، قطر

هاتف: 30552585 974+
فاكس: 44315609 974+

Mohamed.zaghloul@sic-q.com :الربيد اإللكرتوين
Sic-q.com  :املوقع اإللكرتوين

تفاصيل المنتجات
PET وحدات بريفورم من مادة الـ

املياه املعدنية 
بريفورم 11.5 جرام 30/25
بريفورم 13.5 جرام 30/25

بريفورم 16 جرام 30/25
بريفورم 28 جرام 30/25
بريفورم 8 جرام 29/25

بريفورم 10.5 جرام 29/25
بريفورم 12 جرام 29/25

بريفورم 26.5 جرام 29/25
العصائر و االلبان 

بريفورم 14 جرام 38 مم 
بريفورم 16 جرام 38 م

اغطية لعبوات املياه والعصائر 

تفاصيل المنتجات
• ألواح البويل إيثيلني منخفضة الكثافة 

)LDPE(

• روالت بالستيكية للبناء

• زجاجات بالستيكية / حاوية بالستيكية

• أكياس النفايات
)LDPE / HDPE / PP( أكياس بالستيكية •

مسؤول االتصال:
املهندس. عبداللـه عيل الصفار

املنصب:
 الرئيس التنفيذي / 
رئيس جملس إدارة

ص.ب: 22179، املنطقة الصناعية اجلديدة، 
منطقة 23، مبىن 7، الدوحة، قطر

هاتف: 44475896 974+
فاكس: 44788935 974+

chairman@fitcoplast.com.qa :الربيد اإللكرتوين
www.fitcoqplast.com  :املوقع اإللكرتوين

SIC
Q A T A R

INTERNATIONAL
PLASTIC FACTORY

SIC
Q A T A R

INTERNATIONAL
PLASTIC FACTORY
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نبذة عن الشركةنبذة عن الشركة

لإلتصال واإلستفسار:لإلتصال واإلستفسار:

رمز النظام املنسق
34011930
34012030
34022010

رمز النظام املنسق
34012010
34012020
34012030
34012090
34011920
34011930
34011940

34011990
34013000
34022010
34022021
34022022
38085000
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1978م(  العام  )تأسست يف  لملنظفات  القطرية  الرشكة 
الصناعية  املنظفات  صناعة  يف  متخصصة  رشكة  ويه 
وتوزيع  إنتاج  وكذلك  ومعقامت  ومطهرات  وسائلة  بودرة 
منتجات العناية املزنلية جبودة عالية لتناسب مجيع فائت 
املجمتع و بأسعار يف املتناول لتكون يه اإلختيار األنسب 
لملسهتلك يف منطقة الرشق األوسط ومجيع دول جملس 
التعاون 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.

أنشئت الرشكة الوطنية لملنظفات يف عام 1999. ومتتلك 
بطاقة  القدمية  الصناعية  املنطقة  يف  مصنعًا  الرشكة 
إنتاجية 10 أطنان يف اليوم الواحد. الرشكة حائزة عىل 
واأليزو 140001، وهشادة اعمتاد  األيزو 9001  هشادة 

.Kitemark و OHAAS

التجميل  ومستحرضات  لملنظفات  الوطنية  الرشكة  بدأت 
التصدير إىل أسواق يف أفريقيا ومنطقة الرشق األوسط 
يف عام 2009 وهتدف إىل زيادة صادراهتا إىل 10 مليون 

ريال قطري.

الشركة القطرية للمنظفاتالشركة الوطنية للمنظفات

الجسل التجاري: 5852  رمق نظام ترقمي البيانات العاملي: 557874056الجسل التجاري: 25364  رمق نظام ترقمي البيانات العاملي: 557877866

مسؤول االتصال:
السيد: ابراهمي مسرة

املنصب:
املدير العام

ص.ب: 18172، الدوحة، قطر
هاتف: 44501278 974+
فاكس: 44501279 974+

lordcare1@hotmail.com :الربيد اإللكرتوين

مسؤول االتصال:
السيد: محدي أبو القامس

املنصب:
املدير العام

ص.ب: 6983، الدوحة، قطر
هاتف: 44238777 974+

 فاكس: 44601921 974+
qdc@qdcl.qa / export@qdcl.qa :الربيد اإللكرتوين

www.qdcl.qa :املوقع اإللكرتوين

تفاصيل المنتجات
محسوق الغسيل:

 x 48 110 جرام،x 32 260 جرام، 8 
x 1،5 جكم، x 4 3 جكم،  6 جكم، 10 

جكم، 25 جكم، 30 جكم

ملطف األمقشـة:
x 8 2 لرت، 30 لرت، 200 لرت 

سوائل غسيل الصحون:
 x 24 500 مل، x 12 1 لرت، 30 لرت، 

200 لرت

املطهـرات:
 x 12 ،500 مل x 24 ،250 مل x 36 

750 مل، 30 لرت، 200 لرت

منظف الزجاج:
 x 12 600 مل، 30 لرت

منظف األرضيات:
 4x4 لرت ، x 3 5 لرت، 30 لرت

تفاصيل المنتجات
لدى الرشكة الوطنية لملنظفات 156 

منتجًا وتصنع املنظفات السائلة 
ومستلزمات النظافة.



المنتجات
الخشبية

ية
شب

لخ
ت ا

جا
نت

لم
ا



232233

ية
شب

خل
ت ا

جا
نت

امل

ية
شب

خل
ت ا

جا
نت

امل

نبذة عن الشركةنبذة عن الشركة

لإلتصال واإلستفسار:لإلتصال واإلستفسار:

رمز النظام املنسق
9401.61
9401.69
9403.30
9403.40
9403.50
9403.60
9406.10
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كرشكة   2011 يف  للنجارة  أرتيسانت  رشكة  تأسست 
واملفروشات  النجارة  وأمعال  الديكور  عامل  متخصصة يف 
أننا  باإلضافة  القطري.  السوق  متطلبات  لتليب  واملطاخب. 
نقوم بتنفيذ مفهوم جديد للتصممي الداخيل للشقق والفيالت 
أنواع  ومجيع  وغريها.  واملطامع  واحملالت  واملعارض 

املفروشات وأمعال الديكور.

املجالس  وتوريد تشكيله كبرية من  بتصنيع  نقوم  اننا  مكا 
التشكيلة  من  املختار  الشلك  حبسب  واملغربية  العربية 
عالية  مواد  بإضافة  نقوم  حيث  هبا  ننفرد  اليت  الواسعة 
اجلودة من اإلسفنج واخلشب والصناعة اليدوية اليت يعمل 
عىل تنقيدها امهر احلرفيني. وبازدياد الطلب عىل متطلبات 
األبواب  بتصنيع  خاص  قسم  تأسيس  مت  والسالمة  األمن 

املقاومة للحريق بدءًا من 30 اىل 120 دقيقة.

رؤيتنا: 

الديكورات  أمعال  تقدمي  يف  واإلتقان  المتزي  اىل  نتطلع 
الداخلية واألثاث واملفروشات وتقدمي خفر الصناعة القطرية 

احمللية مبواصفات عالية.

مهمتنا: 

باجلودة  االلزتام  حيث  من  العمالء  رضا  اىل  الوصول 
والء  لضامن  البيع.  بعد  ما  خدمات  والمتزي يف  والتوقيت 
العمالء لرشكتنا ومنتجاتنا وليبىق معيلنا هو رشيكنا يف 

النجاح.

 شركة أرتيسانت
للنجارة

الجسل التجاري: 73819  رمق نظام ترقمي البيانات العاملي: 557772064

مسؤول االتصال:
السيد: امساعيل عيل اسكندر 

األنصاري
املنصب:

رئيس جملس اإلدارة

ص.ب: 22252، الدوحة، قطر
هاتف: 44320300 974+
فاكس: 44320400 974+

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

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 .

رمز النظام املنسق
940310
940320
940330
940340
940350
940360
940370
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يف خضم سعينا لتحقيق رؤية بلدنا احلبيب قطر 2022 و 
2030 نقدم يف مصنع احلبايب احللول الشاملة واملتعلقة 
املزنلية  واملفروشات  )املطاخب  متطلبات  اكفة  بتجهزي 
وملحقات دورات املياه وخزانات املالبس واملاكتب( وقسم 

خاص إلعداد الفنادق والشقق املفروشة.

اعمتادنا عىل اجلودة والدقة يف التصاممي وروعة المكال 
لتلبية مجيع متطلبات العمالء ورؤية صاحب المسو الشيخ 

متمي بن محد بن خليفة آل ثاين.

لقد معلنا عىل توفري أفضل أنواع الرشااكت االسرتاتيجية 
وجذب القوى العاملة املخرضمة لتقدمي أفضل صورة لدينا 

وخدمات ما بعد البيع.

ويرشفنا أن نكون أحد املسامهني يف أرسع البلدان منوًا 
يف مجيع أحناء العامل.

الذي  هدفنا  لتحقيق  جنب  إىل  جنبًا  نعمل  اخلتام،  ويف 
طاملا حملنا بتحقيقه.

- قطر تستحق األفضل -

مصنع الحبابي 
للمفروشات الخشبية 

واأللمنيوم

الجسل التجاري: 64374  رمق نظام ترقمي البيانات العاملي: 557773070

مسؤول االتصال:
السيد: طارق سلميان حبصاص

املنصب:
العضو املنتدب والرشيك

جوال: 66553347 974+

ص.ب: 40236، املنطقة الصناعية،
الصناعات املتوسطة والصغرية، الدوحة، قطر

هاتف: 44411216 974+
فاكس: 44414846 974+

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

تفاصيل المنتجات
• األثاث اخلشيب وأمعال األملنيوم

• أثاث املاكتب
• أثاث املطبخ
• أثاث الفندق

• حلول متاكملة
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نبذة عن الشركةنبذة عن الشركة

لإلتصال واإلستفسار:لإلتصال واإلستفسار:

رمز النظام املنسق
94035000/

10/20/90

رمز النظام املنسق
44181000
44182000
94033000
94033010
94035000
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أنشئت رشكة املسند للنجارة يف عام 1992 ويه واحدة 
من املوردين الرئيسيني ملنتجات البناء، والرشاكت املصنعة 
لألبواب، يف قطر، مع جذور تعود إىل مجموعة املسند يف 
سنوات امخلسينات من القرن املايض. لدى الرشكة مصنع  
 3750 امجالية   مبساحه  القدمية  الصناعية  املنطقة  يف 
مرت مربع مع قدرة تصنيع  100 باب يوميًا ويبلغ اإلنتاج 
املسند  الواحد.  اليوم  يف  باب   100 و   90 بني  احلايل 
األيزو  OHSAS وهشادة  يه رشكة حاصلة عىل هشادة 
BM Trade Cer- و   14001:2004 األيزو   ،9001:2008
 18001:2007 9001:2008 مع هشادة  األيزو   tification
تصنيف  وهشادة  المنساوية،  اجلودة  هيئة  من  املعمتدة 
الدولية، وعضوية معهد التصاممي  احلريق وهشادة الطالء 
انرتتك،  وعضوية  االمريكيه،  املتحدة  الواليات  اخلشبيه، 

الواليات املتحده االمريكية. 

تقوم املسند للنجارة  بإنتاج أمعال عىل أعىل مستوى من 
اجلودة لسنوات عديدة وهتدف إىل توفري اخلدمات املهنية 
املصممة لتناسب متطلبات العميل من البداية إىل الهناية من 

املصممني واملهندسني املعامريني واألفراد عىل حد سواء.

يف  قطر  يف  األمريكية  اخلليج  خزائن  رشكة  تأسست 
الثياب  خزائن  يف  الرائدة  الرشكة  ويه   ،1996 عام 
تقدم  هذا،  يومنا  الحساب. حىت  االبواب  ذات  االمريكية 
تخسري  عرب  لعمالهئا  واخلدمات  املنتجات  أجود  الرشكة 
أحدث التكنولوجيا والتصاممي واليت تليب احتياجات اكفة 

العمالء. 

توفري حلول مبتكرة حتقق  ويدئب فريق من اخلرباء عىل 
من خالهلا رغبات اكفة العمالء يف امتالك منتجات عرصية 
ارشاك  عىل  الرشكة  تعمل  مكا  مالمئة.  وبأسعار  وانيقة 
والوظائف  واملواد  االلوان  التصممي،  اختيار  يف  العمالء 

والسعر.

الوقت  يف  مشاريعها  مجيع  امتام  اىل  الرشكة  هتدف 
احملدد هلا وتقدمي أعىل مستوى من اجلودة طبقًا لملزيانية 

املواصفات املخصصة لملرشوع.

شركة المسند للنجارةالخليج للخزائن االمريكية

الجسل التجاري: 25632  رمق نظام ترقمي البيانات العاملي: 557711409الجسل التجاري: 9845  رمق نظام ترقمي البيانات العاملي: 557711408

تفاصيل المنتجات
األبواب اخلشبية واألشغال اخلشبية، 

أبواب احلريق، أختام احلريق 
واإلكسسوارات وابواب اخلشبية ماركة 

 Forbass

تفاصيل المنتجات
خزائن الثياب، واملطبخ واألجهزة املزنلية، 

األبواب، التصممي الداخيل، األمعال 
اخلشبية، وحدات التلفزيون، الرفوف 

واألدراج.

مسؤول االتصال:
السيد: أمحد رمضان

املنصب: 
املدير التجاري

ص.ب: 31616 الدوحة، قطر
هاتف: 44600014 974+
جوال: 55876905 974+

فاكس: 44602392 974+
info@almisnedjoinery.com :الربيد اإللكرتوين

مسؤول االتصال:
السيد: محمود صابر

السيد: إسالم جحازي
السيد: معر خليفة

املنصب: تنفيذي مبيعات

ص.ب: 4550، الدوحة، قطر
هاتف: 44686636 / 44689225 974+

فاكس: 44680622 974+
info@akawqatar.com :الربيد اإللكرتوين
www.akawqatar.com :املوقع اإللكرتوين
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نبذة عن الشركةنبذة عن الشركة

لإلتصال واإلستفسار: لإلتصال واإلستفسار:

رمز النظام املنسق
44181000
44182000
44184000
44185000
44186000
44187100
44187200
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وهو  املنشأ  قطرى  مصنع  هو  لملفروشات  الدوحة  مصنع 
تأسست  والىت  التجارية  إحدى رشاكت مجموعة سمييكس 
ىف عام 1965 ومتتد جذوره ألكرث من عرشين عامًا أصبح 
الرسير  أغطية  و  البياضات  مصانع  أمه  من  واحد  فهيا 
واللحف واملخدات، أنشئ املصنع  عىل مساحة 3500 مرت 

مربع باملنطقة الصناعية ىف دولة قطر.

من  متنوعة  مجموعات  لملفروشات  الدوحة  مصنع  ينتج 
املفروشات ذات اجلودة املمتزية  بإستخدام آالت حديثة ذات 
إنتاجية عالية وتكنولوجيا متقدمة أخذين ىف اإلعتبار  كفاءة 
معايري جودة عالية تضمن لنا ماكنة رائدة ىف السوق احمللية 
واإلقلميية. إن لك خطوة لدينا ىف معلية اإلنتاج ختضع لعملية 
ومطابقهتا  منتجاتنا  جودة  لتوكيد  وإجراءات  رقابية صارمة 

لملواصفات.

تمت معلية اإلنتاج عىل أيدى فريق معل من املهندسيني والفنيني 
ذوى اخلربة والكفاءة وبإستخدام أجود أنواع املواد اخلام.

مهمتنا
التطورات  أحدث  بإستخدام  اجلودة،  عالية  مفروشات  إنتاج 
نسىع  أمعالنا  وأقسام  مراحل  لك  ىف  إننا  التكنولوجية، 

جاهدين لتوفري منتج وخدمة ممتازة للفوز برضا معالئنا.

رؤيتنا 
إن نصبح رواد صناعة املفروشات ىف املنطقة بتقدمي منتجات 
ذات جودة عالية، من خالل سعينا الدامئ للوصول إىل الريادة 

واإلتقان.

منجرة املفتاح، يه عضو يف مجموعة املفتاح اليت تأسست 
األثاث  تصنيع  رشاكت  أقدم  إحدى  ويه   ،1975 عام  يف 
إن  اخلشبية.  واألمعال  النجارة  تنخرط يف  واليت  قطر  يف 
مربع وهو جمهز  تبلغ 15000 مرت  مصنعنا يشغل مساحة 
بأحدث تكنولوجيا اآلت إنتاج األمعال اخلشبية الضخمة. إن 
يف  املناسب  الوقت  يف  تمت  اليت  احلكمية  التحديث  معلية 
حيث  من  فعالة  معلية  حدوث  مضان  من  مكنتنا  مصنعنا 
يزيد  املساس جبودة معلنا. مدمعون مبا  دون  وذلك  التلكفة 
اكفة  نصنع  فإننا  واملهرة.  املدربني  املوظفني  من   350 عن 
أنواع األثاث والتجهزيات، ماكتب، قصور، فيالت، وحمالت، 
وعىل سبيل املثال: األبواب العادية، األبواب املقاومة للحريق، 
املكونات  الفنادق،  تأثيث  املالبس،  املطاخب، خزانات  خرانات 

اخلاصة بالتجهزيات وغريها.

املسهتلك  الحتياجات  وفقًا  ومصنعة  مصممة  منتجاتنا  إن 
واملواصفات اليت يطلهبا وحنن نعمل بشلك مهنيج وفقًا ملعايري 
اجلودة العاملية. هذا ويتطابق نظام إدارة اجلودة اخلاص بنا 
األيزو 2015:9001 وحنن  الدولية  القياسية  املواصفات  مع 
نقوم بتصنيع املنتجات اليت تليب متطلبات مواصفات البناء 
األخرض ونظام )FSC( واليت مت وضعها عن طريق منمظات 
ونشارك  نجشع  إننا  الغابات،  عىل  اإلرشاف  جملس  مثل 
الطاقة  تصمميات  يف  الريادة   )LEED( معلية  يف  بفعالية 

والبيئة واإلستخدام املستدام لملوارد.

مصنع الدوحة منجرة المفتاح
للمفروشات

الجسل التجاري: 99700  رمق نظام ترقمي البيانات العاملي: 2087-777-55الجسل التجاري: 103295  رمق نظام ترقمي البيانات العاملي: 534787929

مسؤول االتصال:
السيدة: آية عمثان

املنصب:
مديـرة اإلدارة واملوارد البرشية

ص.ب: 30430، الدوحة، قطر
هاتف: 44414447 974+
جوال: 50123647 974+

فاكس: 44413421 974+
aosman@simex-co.com :الربيد اإللكرتوين

www.daralnaseej.com :املوقع اإللكرتوين

تفاصيل المنتجات
حنن نقوم بإنتاج اكفة املقاسات واأللوان 

والتصمميات واملواصفات من التاىل:  

• اللحف
• واىق الفرشات
• مالءات الرسير

• الوسائد
• الوسائد الصغرية واملساند  

تفاصيل المنتجات
• تشكيلة واسعة من األبواب.

• نوافذ )نوافذ خشبية، نوافذ جدران، 
نوافذ سقف(

• املفروشات املزنلية الداخلية )الكرايس، 
األرائك، وأرسة(

• املفارش
• أثاث املاكتب

• خزائن املطبخ

• األكشاك ومنصات املعارض
• املنتجات املعامرية )األرضيات، 

األرضيات املرتفعة، الجساد واخللفيات(
• مقصورات وفواصل املرحاض

• فواصل غرف قابلة لليط
• ارائك، ألواح تكسية اجلدران

مسؤول االتصال:
السيد: طارق هشاب

املنصب:
املدير العام

شارع 24، املربع 81، ص.ب: 875، منطقة الصناعات الصغرية واملتوسطة، 
املنطقة الصناعية اجلديدة، الدوحة، قطر

هاتف: 44181859 / 44181862 974+
فاكس: 44181861 974+

carpentry@almuftah.com :الربيد اإللكرتوين
www.almuftahcarpentry.com; www.almuftah.com :املوقع اإللكرتوين
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نبذة عن الشركةنبذة عن الشركة

لإلتصال واإلستفسار:لإلتصال واإلستفسار:

رمز النظام املنسق
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940350
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األهداف
الديكوات  للديكورات مهمتة يف تصممي وتنفيذ  أليدا  رشكة 
بطريقة  بلد  املتاحة يف لك  املواد  وتوظف  العملية  الداخلية 

مبتكرة للغاية ويف حتقيق نتيجة غري متوقعة.

التأسيس
منذ  قطر  الدوحة،  يف  الداخلية  للديكورات  اليدا  تأسست 
اخلربة  من  وهلا  امعاهلا  لتوسيع  بقوة  وتمنو   ،2008 عام 
يف تقدمي خدماهتا لرشاحئ خمتلفة، مثل اهلندسة املعامرية، 
ختطيط املساحات والتصممي الداخيل. وحنن نفخر أن تكون 
جيدة  مسعة  اكتسبت  وقد  تأسيهسا،  منذ  للشباب،  رشكة 
وهلا من الدقة يف خمتلف جماالت األنشطة اهلندسية، مما 
تنويع  و  السوق  أليات  مع  يمتاىش  مبا  المنو  يف  يؤهلها 
املشاريع اليت تتطور يوما بعد آخر واملتغريات املسمترارة 

عامل األمعال.

الرؤية
 إنشاء معامل ختدم معالئنا واملجمتع ذو افاكر خالقة وفكر 

ابداىع.

اسرتاتيجية العمل 
التقين  االبتاكر  عىل  تقوم  األمعال  اسرتاتيجية  اسس 
التقنية  اخلربة  بني  وامجلع  الرسيع  واألداء  والتكنولوجيا 
اإلجناز  وأساسيات  املعرفة  واكتساب  لتطوير  واإلدارية 
األخالق،  معايري  أعىل  اتباع  الرسعة.  وجه  عىل  احملمتلة 
العمالء،  لدينا  اخلصوصية  ومضان  التجاري،  والسلوك 

وتوفري خدمات ذات جودة تنافسية.

الصباغ  حسام  املعامري  الثنايئ  وابداع  فكرة  هو  أرتياكن 
مطلع  يف  قطر   - الدوحة  من  انطلقت  واليت  اآلعرج  وهزار 
العام اجلاري حيث اجمتعا كفريق بعد تعاوهنام معًا يف إجناز 
العديد من املشاريع من خالل رشكة مكتب العامرة والتصممي 
املشاريع  من  العديد  وتنفيذ  بتصممي  قامت  واليت  الداخيل 
املهمة واملمزية يف قطر حيث مجعهام الشغف 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  صناعة  عامل  يف  مجسلة«  »عالمة  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 
أو  بيتك  املستقبل سواء يف  املايض مع  لملساعدة يف مزج 

مكتبك أو أي ماكن آخر جتد فيه الراحة. 

أرتياكن عالمة جتارية للحداثة الرشقية تقدم صناعة حرصية 
متزتج  حيث  املفروشات  صناعة  خالل  من  اإلبداع  عامل  يف 
تطوير  مسرية  أرتياكن  يقود   - تام  بتنامغ  والرشق  احلداثة 

األثاث التقليدي بلفتة معارصة جذابة.

يف  رحلتك  لتبدأ  سلوى  طريق  يف  األن  ارتياكن  بزيارة  مق 
امتالك أعرق وأرىق مجموعة آثاث رشقية حديثة.

أليدا للديكورات الداخليةأرتيكان جاليري

الجسل التجاري: 79487  رمق نظام ترقمي البيانات العاملي: 557773114الجسل التجاري: 96532  رمق نظام ترقمي البيانات العاملي: 557773126

مسؤول االتصال:
م: حسام الصباغ

املنصب:
مؤسس - مدير

مجمع الروضة، طريق سلوى الدوحة، قطر
جوال: 55803850 974+

فاكس: 44414427  974+
info@artikkan.com :الربيد اإللكرتوين
www.artikkan.com :املوقع اإللكرتوين

مسؤول االتصال:
السيد: دمحم املرصي

املنصب:
مدير املشاريع

ص.ب: 6760، الدوحة، قطر
هاتف: 44580083  974+ جوال: 66045504

فاكس: 44276942  974+
melmasry@alidainteriors.com :الربيد اإللكرتوين

www.alidainteriors.com :املوقع اإللكرتوين

تفاصيل المنتجات
• العامرة

• ختطيط املساحات
• التصممي الداخيل
• تصممي االستندات

• إدارة الفاعليات
• املشاريع الرئيسية

تفاصيل المنتجات
• مفروشات مزنلية

• اكسسوارت مزنلية
• ديكورات مزنلية

• تصممي وتصنيع االثاث حسب الطلب
• أمقشة حرصيه
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لإلتصال واإلستفسار:لإلتصال واإلستفسار:

رمز النظام املنسق
94035010 

رمز النظام املنسق
44181000
44182000
94033000
94035000
94034010
94034090
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كبريًا يف  البتيل حتواًل  قدمت رشكة  عامًا  من 15  ألكرث 
واملنشَات  لملباىن  الداخلية  اخلشبية  التصمميات  جمال 

املختلفة باكفة أنواعها وأجحامها.

حيث أن األداء القوي لإلقتصاد القطري والطفرة املتوقعة 
يف جمال البناء والتشييد لتلبية ومواكبة األحداث الكربى 
يف البالد، لكها عوامل رفعت مستوى احلاجة إىل رشاكت 
تصمميات داخلية متطورة قادرة عىل دمع هذا المنو من 

خالل منتجات وخدمات مبتكرة وذات جودة عالية.

الرشكة عىل  وفكر مطوح معلت  قوية  رؤية  من  وانطالقا 
البداية  وهذه   .1998 عام  يف  هلا  مصنع  أول  تأسيس 
إنشاء  يف  النجاح  إىل  وصلت  حىت  تطورت  المطوحة 
مصنع عرصي متطور قادر عىل تنفيذ املرشوعات واسعة 
النطاق وفق التصور املخطط يف رؤية قطر الوطنية 2030. 
ومحاية  االقتصادي  المنو  بني  التوازن  حتقيق  أجل  ومن 
البيئة حرصنا عىل عنرص هام جدا وهو مضان أن تكون 
يمت  حيث  عالية  وكفاءة  جودة  ذات  املستخدمة  األخشاب 

رشاؤها من أفضل الغابات املستدامة ىف العامل.

املتخصصني  من  اكمل  فريق  وجود  عىل  حرصنا  مكا 
احملرتفني يسىع لتحقيق احتياجات معالئنا من التصاممي 
بني  امجلع  خالل  من  وذلك  العالية  اجلودة  ذات  الداخلية 

املهارة اليدوية وأحدث التقنيات العاملية.

عام  يف  تأسست  وطنية  رشكة  للصناعة يه  بريفكشن 
األثاث يف  وسوق  اخلشب  لصناعة  قمية  إلضافة   2015
قطر. حنن خمتصون يف مجيع أنواع الصناعات اخلشب 
واألثاث مثل: األثاث املزنيل، أثاث الفندق، أثاث املاكتب، 
األبواب، املطاخب وكذلك التصمميات الداخليه والتشطيبات 

الداخلية بالاكمل.

جدا  متقدمة  انتاج  خطوط  للصناعه لدينا  بريفكشن  ىف 
ذات  منتجات  مع  خمتلفة  مبواصفات  االنتاج  لنا  وتتيح 

جودة عالية. 

ويتكون الفريق التنفيذي من املوظفني القطريني واملوظفني 
ذوي اخلربة يف جمال الصناعة، ممايعزز تعهدنا لتسلمي 

منتج عايل اجلودة يف الوقت احملدد.

البتيل لألعمال الخشبية ذ.م.مبيرفكشن للصناعة

الجسل التجاري: 39627  رمق نظام ترقمي البيانات العاملي: 557711401الجسل التجاري: 75538  رمق نظام ترقمي البيانات العاملي: 557773091

مسؤول االتصال:
السيد: ماليك تسنمي

املنصب:
مدير املبيعات

جوال: 55565058 974+

ص.ب: 92987، الدوحة، قطر
هاتف: 44151999 974+
فاكس: 44114847 974+

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

تفاصيل المنتجات
األبواب، واخلزائن، وحدات الرفوف، 

وأبواب احلريق، وكسوة السقوف 
واجلدران، الدرابزين واحلواف، وأمعال 

الزينة، واملنصات، وأثاث املاكتب 
واملتاجر. 

تفاصيل المنتجات
• االثاث الفندىق، املزنىل واملكتىب

• االبواب اخلشبية
• اخلزائن واملطاخب

مسؤول االتصال:
السيد: عبد اللطيف الصاوي

املنصب:
مسؤول مبيعات

ص.ب: 11427، املنطقة الصناعية اجلديدة، شارع 1، 
بناية 185 الدوحة، قطر

هاتف: 44500420 974+
فاكس: 44722779 974+

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



242243

ية
شب

خل
ت ا

جا
نت

امل

ية
شب

خل
ت ا

جا
نت

امل

نبذة عن الشركةنبذة عن الشركة

لإلتصال واإلستفسار:لإلتصال واإلستفسار:

رمز النظام املنسق
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مسيعيد  مدينة  يف  اخلشبّية  لملنتجات  قطر  رشكة  تقع 
الصناعية يف الدوحة، ومّت تأسيهسا هبدف إنتاج منصات 
خشبّية جبودة عالية لتلبية حاجات رشكة قطر للبرتوكمياويات 
)قابكو( ورشكة قاتوفني، ورشكة قطر للكمياويات احملدودة 
للبيرتوكمياوّيات املتوّقع  )كيوكمي(، إضافة إىل مجّمع قطر 

بناؤه قريبًا.

الثاين  ترشين   16 يف  التجاري  إنتاجها  الرشكة  بدأت 
من  وحدة  مليون   1٫6 إنتاج  عىل  قادرة  ويه   ،2013
تصنيع  بسلسلة  جمّهزة  ويه  سنويًا،  اخلشبّية  املنصات 
تلقائّية بالاكمل إلنتاج املنصات اخلشبّية، إضافة إىل منشأة 
مبواصفات عاملّية لملعاجلة احلرارّية. الرشكة مصممة لتلبية 
حاجات رشاكت البيرتوكمياويات احلالية واملستقبلّية الرائدة 
أّن  إىل  اإلشارة  وجتدر  اخلشبّية.  املنصات  من  قطر  يف 
تعود  خاّصة  رشكة  يه  اخلشبّية  لملنتجات  قطر  رشكة 
ملكيهتا إىل ثالثة أطراف ميلك لّك مهنم ثلث أهسم الرشكة:

)QAPCO( 1. رشكة قطر للبيرتوكمياوّيات
)QIMC( 2. الرشكة القطرية للصناعات التحويلّية

3. ستيفانو فرييت )الرشيك اإليطايل( 

قطر للمنتجات الخشبّية

الجسل التجاري: 21002/1  رمق نظام ترقمي البيانات العاملي: 557711851

مسؤول االتصال:
السيد: مهند وليو 

املنصب:
رئيس قسم التسويق والعالقات 

العاّمة

ص.ب: 50174، الدوحة، قطر
هاتف: 9/ 44770815 974+ حتويلة 229

فاكس: 44770896 974+
m.weliue@qppc.net :الربيد اإللكرتوين

qwpc@qppc.net
www.qwpc.net :املوقع اإللكرتوين

تفاصيل المنتجات
املنصات اخلشبية املعاجلة حراريًا.

العضو يف الرشكة القطرّية للصناعات التحويلّية
يت

د م
د آن

و

تأسست رشكة ود آند ميتال يف عام 2011 ومتثل أحدث 
قطر.  دولة  يف  املفتاح  رشاكت  ملجموعة  التصنيع  أفرع 
العالمات  حلول  توفري  يف  الرشكة  اختصت  البداية  يف 
التجارية والفعاليات، ولكن اآلن تعمل يف جمال التجهزي 

وذلك الزدهار امعال االنشاءات يف البالد.

من  أنواع خمتلفة  وتصنيع  تصممي  ميتال  آند  ود  تتوىل 
اخلشب ووفقًا ملتطلبات األمعال املدنية واملاكتب واملساكن 

وقطاع الضيافة واملعارض.

ومنتلك مصنع متطور مبساحة 4000 مرت مربع. ومزود 
املتحدة  والواليات  وإيطاليا  أملانيا  من  اآلالت  بأحدث 
اليوم  الرشكة  وتعد  واملعادن،  اخلشب  لتصنيع  األمريكية 

العبًا رئيسيًا يف هذه الصناعة.

 :9001 اآليزو  هشادة  عىل  احلصول  بصدد  اآلن  حنن 
ذلك  يف  مبا   Bureau Veritas )BV( خالل  من   2008
 BS 476 Standard( للحريق  املقاومة  ملنتجاتنا  هشادة 
ومعايري  اجلودة  أنمظة  بأن  لعمالئنا  لنؤكد   Part 22

التصممي لدينا تتوافق مع األفضل.

ود آند ميتال

الجسل التجاري: 56377  رمق نظام ترقمي البيانات العاملي: 557773077

مسؤول االتصال:
السيد: عرفان تلكامين

املنصب:
مدير القسم

جوال: 3351274 974+

ص.ب: 875، الدوحة، قطر 
هاتف: 44446868/6860 974+ 

فاكس: 44602761 974+
woodandmetal@almuftah.com :الربيد اإللكرتوين

irfan@almuftah.com
www.almuftah.com :املوقع اإللكرتوين

تفاصيل المنتجات
• التصممي والتصنيع

• املشاريع اخلارجية والداخلية حىت 
التشطيبات

• النجارة
• األمعال معدنية

• األثاث واملفروشات لملنازل واملاكتب 
والضيافة

• مستلزمات املعرض
• أمعال اجلبس / GRC / الفايربجالس

• املنتجات املعامرية - األرضيات 
والجساد وستائر النوافذ، اخلشب 

واهلندسة واخللفيات واجلدران

رمز النظام املنسق
760421
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نبذة عن الشركةنبذة عن الشركة

لإلتصال واإلستفسار:لإلتصال واإلستفسار:

رمز النظام املنسق
55131300

رمز النظام املنسق
94042190
94035010
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بويل  رشكة  من  جزء  قطر  برودكتس  بويل  رشكة  تعترب 
برودكتس اليت مت تأسيهسا ىف سلطنة معان عام 1979.

وتعترب رشكة بويل برودكتس من أمه الرشاكت ىف جمال 
العريب حيث  املراتب واالرسة ىف منطقة اخلليج  تصنيع 
مت جتهزي املصنع بأحدث االالت واملعدات من أجل تصنيع 

منتجات عالية اجلودة مبواصفات عاملية.

والوسائد  أنواعها  املراتب جبميع  وتقوم الرشكة بتصنيع 
وأغطية االرسة واالسفنج و أيضا أطقم اجللوس . ومتتلك 
كالود  و  )راحة  مها  كبرية  ذات مسعة  عالمتان  الرشكة 
نني( حيث استطاعت الرشكة يف توريد اكرث من 550000 
غرفة فندقية  جتاريتان  حول العامل وتعترب كالا من راحة 
جمال  ىف  املفضلة  التجارية  العالمات  من  نني  وكالود 

الضيافة والفنادق.

لملوقع  نظرا  قطر  دولة  مصنع ىف  ببناء  الرشكة  وقامت 
القطري  السوق  احتياجات  لتلبية  مركز  ولتكون  املمتزي 

اوالوايضا لتلبية احتياجات االسواق االخرى املجاورة.

التابعة ملجموعة  النسيج ىه إحدى الرشاكت  دار 
جمال  ىف  رائدة  رشكة  وىه  للتجارة  سمييكس 
 50 من  ألكرث  واملفروشات  األثاث  وصناعة  جتارة 

عامًا.

املراتب  من  واسعة  تشكيالت  الرشكة  تنتج 
ة الىت توفر الراحة وامجلال معًا لعمالهئا،  واألرِسَّ
املرنة  املراتب  من  املمتزي  بإنتاجها  الرشكة  تمتزي 
التصمميات  من  واسعة  مبجموعة  النوابض  ذات 
واإلختيارات واألجحام وىه بذلك تعد من الرشاكت 

الرائدة ىف إنتاج هذه النوعية من املراتب.

متتلك الرشكة ماكنة ممتزية ىف السوق القطرى من 
خالل موزعني معمتدين ملنتجاهتا ىف مجيع أحناء 
العمالء  لكبار  املبارش  البيع  دولة قطر، ومن خالل 

ىف قطاع الضيافة واخلدمات الفندقية.

مهمتنا

املسامهة ىف اإلقتصاد الوطىن و خلق قمية مضافة 
إلقتصاد الدولة عن طريق رشكة موثوق هبا تمتزي 
واجلودة ىف جمال صناعة  واإلبتاكر  بالديناميكية 

ة. املراتب واألرِسَّ

رؤيتنا

أن نصبح األفضل عىل اإلطالق ىف جودة منتجاتنا 
خالل  من  معالئنا  وخدمة  ة  واألرِسَّ املراتب  من 

الكفاءة   والتطوير الدامئ و تاكمل فريق العمل.

بولي برودكتسدار النسيج

الجسل التجاري: 43669  رمق نظام ترقمي البيانات العاملي: 557771592الجسل التجاري: 99714  رمق نظام ترقمي البيانات العاملي: 557772088

مسؤول االتصال:
السيدة: آية عمثان

املنصب:
مديـرة اإلدارة واملوارد البرشية

ص.ب: 30430، الدوحة، قطر
هاتف: 44414447 974+
جوال: 50123647 974+

فاكس: 44413421 974+
aosman@simex-co.com :الربيد اإللكرتوين

www.daralnaseej.com :املوقع اإللكرتوين

مسؤول االتصال:
السيدة: دمحم قامس

املنصب:
املـديـر املقـيـم

ص.ب: 37271، الدوحة، قطر
هاتف: 44607484 974+
فاكس: 44607274 974+

kasim@rahaqatar.com :الربيد اإللكرتوين
www.cloudninemattresses.com :املوقع اإللكرتوين

www.rahaqatar.com

تفاصيل المنتجات
• مراتب سوست

• مراتب أسفنجية 
• قواعد املراتب

• الوسائد

تفاصيل المنتجات
حنن نقوم بإنتاج اكفة األجحام، األلوان 

والتصمميات من التايل:

املراتب
• املراتب األسربجن

• املراتب األسفنجية                                          
• املراتب القابلة للىط                                        
• املراتب الطبية                                               
• مراتب األطفال                                              

األَسة
• األرَسة و اخلزانات الصلبة 

• قواعد األرَسة
• الواجهات األمامية لألرَسة                                         
• منتجات اإلسفنج و تقطيعة 

اىل اكفة املقاسات     
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لإلتصال واإلستفسار:لإلتصال واإلستفسار:

رمز النظام املنسق
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94016100
94035000
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يف  األويل  الطيب  املنتج  لملراتب  الوطين  املصنع  أطلق 
عام 1985. املصنع يعترب الرشكة الرائدة املتخصصة يف 
إنتاج املراتب الطبية يف دولة قطر. واملصنع هو فرع من 
معرض امجليل لآلثاث، واحدة من الرشاكت ذات مسعة 

طيبة يف صناعة األثاث اليت تأسست يف عام 1957.

الرشكة لدهيا أقسام خمتلفة مثل:

• قسم تصنيع املراتب الطبية.

الرسير(  الرسير/رأس  )قاعدة  األرّسة  تصنيع  قسم   •
حسب متطلبات العميل

• أرائك، قسم تصنيع وتنجيد املقاعد العربية

• قسم املشاريع لتصنيع املراتب الطبية للفنادق واملجمعات 
والشقق واملصممة طبقًا ملواصفات عاملية. لدى الرشكة 
فريق متاكمل من املهندسني التقنيني لتنفيذ هذه املشاريع 
Matnaflex أحدث اآلالت  الوقت احملدد. تستخدم  يف 
األمريكية  املتحدة  الواليات  من  املستوردة  واملعدات 

وأوروبا.

 المصنع الوطني
للمراتب

الجسل التجاري: 4225/4  رمق نظام ترقمي البيانات العاملي: 534799536

تفاصيل المنتجات
• مراتب طبية

• أرائك خمصصة والواجهات األمامية 
لألرْسة

مسؤول االتصال:
السيد: دمحم براكت

املنصب:
مسؤول مبيعات

جوال: 55536693 974+

ص.ب: 5، الدوحة، قطر
هاتف: 44601356 974+

فاكس: 44653777 / 44601356 974+
aljameel@aljameel.com.qa :الربيد اإللكرتوين

www.matnaflex.com :املوقع اإللكرتوين

رمز النظام املنسق
39211300
94016100
94041000
94042110
94049010
94049020

94049030
94049040
55052000
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االنتاج ىف هشر  وبدات  م  تاسست الرشكة ىف عام 1977 
. وتعترب رشكة قطر لصناعة االسفنج  م  اكتوبر عام 1982 
واملفروشات ىه الرشكة الرائدة ىف قطر ىف جمال صناعة 
االسفنج الصناىع )بوىل يوريثان( واملراتب واملخدات مكا ان 
لدهيا قمسًا لتصنيع املجالس وأطقم اجللوس وأرسة الديفان.
وتراىع الرشكة ىف منتجاهتا التجديد ومعايري اجلودة وارضاء 

العمالء مما أوجد للرشكة مسعة طيبة وامس جتارى ممزي.
وصناعة  األسفنج  ألنتاج  املاكينات  باحدث  مزود  واملصنع 
االسفنج  من  انواع جديدة  الرشكة  انتجت  وحديثًا  الفرشات 
ألول مرة تنتج ىف دولة قطر وىه االسفنج عاىل املرونة لتنجيد 
املفروشات واسفنج مميورى فوم للفرشات واملخدات الطبية. 
هذا باالضافة اىل منتجاتنا املتعددة من اإلسفنج الصنايع 
للتنجيد  إسفنج   - وروالت(  )ألواح  وكثافات خمتلفة  قياسات 
فرشات   - للحريق  مقاوم  اسفنج   - الصناعية  ولألغراض 
الكنب  أطقم   - وطبية  اجلودة  وعالية  ومتوسطة  اقتصادية 
ذو  لألطفال  كرايس   - الديفان  وأرسة  العربية  واملجالس 
االحتياجات اخلاصة - خمدات طبية )مميورى فوم( وخمدات 

فيرب.
وتلبية  المتزي  تسمتر ىف احملافظة عىل  ان  الرشكة  وتتعهد 
احتياجات السوق احملىل اضافة الستعدادها لتلبية احتياجات 

االسواق اخلارجية عند الطلب.

شركة قطر لصناعة 
االسفنج والمفروشات

الجسل التجاري: 6331  رمق نظام ترقمي البيانات العاملي: 643643968

مسؤول االتصال:
السيد: دمحم عيل األنصاري

املنصب: املدير العام
جوال: 55888134 974+

املنطقة الصناعية، شارع 42
هاتف: 29 / 44601028 974+

فاكس: 44601027 974+
mohammed@aljiwan.com :الربيد اإللكرتوين

www.qatarfoam.com :املوقع اإللكرتوين

تفاصيل المنتجات
• االسفنج الصناىع )لملفروشات(. كثافات 
خمتلفة من 13 اىل 40 جكم /م3ز بلواكت 

او الواح او اشاكل حسب التصممي.
• االسفنج املقاوم للحريق.

• اسفنج )مميورى فوم(. واسفنج عاى 
املرونة.

• االسفنج املضغوط.
• فرشات االسفنج )اقتصادية / متوسطة 

وعالية اجلودة(
• فرشات االسربجن )بوكيت اسربجن وبونيل 

اسربجن(
• خمدات مميورى فوم وخمدات الفيرب

• املجالس العربية
• أطقم الكنب

• أرسة الديفان
• كراىس ذو االحتياجات اخلاصة

• املالحف والبياضات 
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لإلتصال واإلستفسار:لإلتصال واإلستفسار:

رمز النظام املنسق
39011090
39011010
39021000
39159042

رمز النظام املنسق
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أنشأت رشكة صقر التجارية مصنع الغد املرشق مسامهة 
مهنا يف تنظيف البيئة القطرية من اإلطارات اخلرده اليت 
تعتربها لك دول العامل من النفايات الغايه يف اخلطورة، 
وذلك لطول الفرتة الالزمة لتحللها والذي يصل إىل 500 
سنه ويمتثل جل خطورهتا ما ينطلق مهنا من غازات ضاره 
عىل اإلنسان واحليوان، ليس هذا حفسب بل تعترب أيضًا 
اليت  والبعوض  والزواحف  القوارض  حلياة  مثايل  بيئه 

تسبب الكثري من األمراض.

مصنع الغد املرشق هو أول مصنع يف منطقة اخلليج قادر 
مستصلح  مطاط  إىل  اخلطرة  النفايات  هذه  عيل حتويل 
وليس  املثال  سبيل  عىل  نافعة  مواد  إىل  تصنيعه  يعاد 
وإطارات  املطايط  والجساد  والسيور  )األحذية  احلرص 
العربات واملطبات الصناعية وقطع غيار السيارات( وغريه 

الكثري.

اليوم تغريت إسرتاتيجية املصنع فبعد أن اكن يذهب لك 
إنتاجه للتصدير خارج الدولة سوف يقوم املصنع بتوجيه 

جزء من اإلنتاج للسوق احمليل.

توايله إلعادة التدوير يه إحدى الرشاكت التابعة لتوايله 
قطر، مؤسسة قطرية تكرس نفهسا لتقدمي لك ما فيه اخلري 
الوطنية  قطر  رؤية  ركزية  هو  إهلامنا  مصدر  ملجمتعنا. 
بقوة  تتسم  اليت  الدولة  بالبيئة وسياسات  املتعلقة   2030

بصريهتا وختطيطها بعيد املدى.

مت تأسيس توايله إلعادة التدوير يف 2014، لتقدمي حزمة 
قطر  يف  املجمتعات  حتتاجها  اليت  اخلدمات  أمه  من 
بشلك قوي- كطرق للتخلص من النفايات وتدويرها وإعادة 
استخدامها لضامن مستقبل نظيف وأخرض ألجيال قطر 
الريادة  وهام يف  كبري  دور  لنا  يكون  أن  القادمة. نحمط 
البيئية  السياسات  جمال  يف  وذلك  املنطقة  يف  القطرية 
اآلن  نقوم  للبيئة.  صديقًا  البلد  ليكون  املعمتد  والهنج 
بإعادة تدوير النفايات البالستيكية الناجتة عن الصناعات 

البالستيكية وكذلك املسهتلكني األفراد. 

نفاياتنا  القادمة، ستكون غالبية مصادر  السنوات  وخالل 
صادرة من املسهتلكني األفراد أكرث من الصناعات - وذلك 
املدارس  املجمتعات،  املنازل،  يف  املسهتلكة  املواد  من 

وغريها - كأول من يقوم بذلك يف قطر.

الصناعية  املنطقة  الصنايع يف  وقد مت تصممي مجمعنا 
بعقلية هتمت وترّكز عىل التوسع املسمتر وذلك هبدف مض 
أنواع خمتلفة من نفايات املنازل ليمت تدويرها يف املستقبل 

القريب، مثل عبوات األملنيوم واملعدات الكهربائية.

مصنع الغد المشرقتوايله
إلعادة تدوير اإلطارات

الجسل التجاري: 33280/6  رمق نظام ترقمي البيانات العاملي: 557711403الجسل التجاري: 54938/1  رمق نظام ترقمي البيانات العاملي: 557712039

مسؤول االتصال:
السيد: فارفاث فارايل

املنصب:
رئيس اإلنتاج

ص.ب: 207210، املنطقة الصناعية اجلديدة،
الدوحة، قطر

هاتف: 70073121 / 40178029 974+
فاكس: 40178014 974+

farvath@twyla.com.qa :الربيد اإللكرتوين
www.twylarecycling.com :املوقع اإللكرتوين

مسؤول االتصال:
السيد: سايم مطر

املنصب:
املدير التنفيذي

ص.ب: 16995، الدوحة، قطر
هاتف: 44510823 / 44424799 974+

فاكس: 44433315 974+
sami@falconserves.com :الربيد اإللكرتوين

www.brightfuturefactory.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

تفاصيل المنتجات
• بويل إيثيلني تريفثاالت PET )رزم( 

تستخدم إلنتاج ألياف البوليسرت 
واملنتجات النسيجية

• حبيبات PE املعاد تدويرها
• حبيبات PP املعاد تدويرها

• دلو بالستيك مع غطاء
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لإلتصال واإلستفسار:لإلتصال واإلستفسار:

رمز النظام املنسق
27102900
27122000

رمز النظام املنسق
28249000
78019100
39021000
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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 
تقريبا  بذلك  اىل مواد مدّورة متعددة االستخدام، حمققا 

عدم وجود خملفات من معلية تدوير البطاريات.

واملشاريع  النفايات  إلدارة  احلياة  مصنع  تأسس 
املتخصصة يف إدارة وإعادة استخدام النفايات يف عام 
عاملي  مستوى  عىل  التقنية  عالية  بآالت  واملجهز   2011
النفايات  من  اهليدروكربونات  إستخالص  من  متكهنا 

الصلبة أو السائلة الزيتية.

يقع مصنع احلياة يف مدينة مسيعيد الصناعية اجلديدة 
عىل مساحة 30,000 مرت مربع، وهو أول مصنع يستخدم 

هذه التقنيات احلديثة يف قطر ومنطقة اخلليج العريب.

نال املرشوع العديد من اجلوائز العاملية لدوره املمتزي يف 
تدوير النفايات مهنا جائزة جلوبال جرين عام 2014 يف 
برلني وجائزة )افضل املشاريع لتوفري الطاقة املستدامة( 

من قبل GGA واإلمارات العربية املتحدة.

من  اإلساليم  قطر  بنك  قبل  من  املرشوع  وقد مت متويل 
املرشوع  لينال  الضمني  برناجم  للتمنية  قطر  بنك  خالل 
جائزة أفضل مرشوع صنايع من بنك قطر للتمنية. ويمت 
تصدير مجيع منتجات مصنع احلياة اىل خمتلف ارجاء 

العامل.

شركة الحياة إلدارة النفايات 
والمشاريع

 مصنع رصاص
لتدوير البطاريات

الجسل التجاري: 52763  رمق نظام ترقمي البيانات العاملي: 557773622الجسل التجاري: 25640/2  رمق نظام ترقمي البيانات العاملي: 557711395

مسؤول االتصال:
السيد: مانيو 

املنصب:
مدير العمليات

ص.ب: 18604، الدوحة، قطر
هاتف: 44907087 974+
فاكس: 44903622 974+

manu@alhayaqatar.com :الربيد اإللكرتوين
www.alhayaqatar.com :املوقع اإللكرتوين

مسؤول االتصال:
السيد: زياد عيىس 

املنصب:
املدير العام

ص.ب: 8839، مدينة مسيعيد الصناعية، قطر
هاتف: 44351835 974+ جوال: 33388715 

فاكس: 44351698 974+
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

تفاصيل المنتجات
المشع شبه املكررة، زيت األفران، زيت 

بايز اخل .
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من  أنواع خمتلفة  إنتاج  تعمل يف  قطرية  تصنيع  رشكة 
الوحيد  واملصنع  الرياضية  املطاط  أرضيات  منتجات 
واليت  تقنًيا  متطورة  أوروبية  طرًقا  ميتلك  الذي  والفريد 
مثل  عاملًيا  املهشورة  والهشادات  املعايري  مع  تتساوى 
 KIWA ISA و   TUV NORD GROUP و   INTERTEK
 TRIAX و   SGS و   LABOSPORT ITALIA و   SPORTS

2015 )ألنمظة اختبار األثر(.

إن منتجاتنا معمتدة من ِقبل أشغال ووفقًا خلطوط اإلنتاج 
 -  EPDM  - املطايط  البالط   - املطايط  البالط  التالية: 
 - EPDM - إنرتلوك مطايط - البالط املطايط املتشابك
الرقائق املطاطية - احلصري املطايط العازل - األرضيات 
املطاطية املتشابكة - أمعدة مطاطية - EPDM -  احلواف 
املضادة للتعرث -  Stable Mats - بالط األمان - كتلة إزالة 

الرمل - ECOFEL - حبيبات مطاطية.

مصنع التدوير الحديث

الجسل التجاري: 57838  رمق نظام ترقمي البيانات العاملي: 557773094

مسؤول االتصال:
السيد: أمحد عبد اهلادي جبار

املنصب:
مدير املبيعات والتسويق

جوال: 50033133 974+

ص.ب: 50627، مسيعيد، قطر
هاتف: 44646402 / 44606045 974+

ahmed@qatarmrf.com :الربيد اإللكرتوين
www.qatarmrf.com :املوقع اإللكرتوين

تفاصيل المنتجات
• البالط املطايط

EPDM - البالط املطايط •
• إنرتلوك مطايط 

EPDM - إنرتلوك مطايط •
• الواح مطاطية

• العازل املطايط 
• أرضيات مطاطية

EPDM - انرتلوك األرضيات مطاطية •
• احلواف املضادة للتعرث

EPDM - ماكحفة التعرث •
• مستقر ماتس
• بالط األمان

 Sandpit Edging Block •
Ecofel •

• حبيبات املطاط



منتجات
متنوعة

عة
نو

مت
ت 

جا
نت

م



260261

عة
نو

مت
ت 

جا
نت

م

عة
نو

مت
ت 

جا
نت

م

نبذة عن الشركةنبذة عن الشركة

لإلتصال واإلستفسار:لإلتصال واإلستفسار:

رمز النظام املنسق
33071090
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وتفصيل  األمقشة  من  أنواع  توريد  يف  متخصصون 
)خياطة، دق زري،  القطرية األصلية من  املالبس الرتاثية 

تطريز، شك(.

للدوائر  اخلدمية  اليونيفورمات  أنواع  مجيع  تفصيل 
واللكيات  والفنادق  واملستشفيات  واملدارس  احلكومية 
العسكرية واخلدمة الوطنية بالطوات التخرج والزي املوحد 

للبنوك )عباية / بدلة( ومعال النظافة.

سايشريا العالمة التجارية القطرية املتخصصة يف صناعة 
واملثرية. سايشريا  الرائعة  العطور  من  وتسويق مجموعة 
للعطور "الفريدة من نوعها" ابتكرهتا شيخة املسند وتعرب 
يف تصامميها عن التنامغ واالحرتاف يف العطارة العربية 
كهاوية  بدأت  حيث  الرويح  والتنامغ  والتوازن  احلديثة، 
ابداعيًا  بعدًا  لتضيف  احرتافا  ودرسهتا  العطرية  للزيوت 
وتزداد االقدار مجااًل عندما اجمتعت اهلواية والشغف مع 

احلب يف حزمة واحده.

عطور سايشريا يه عبارة عن مزجي من الزيوت الفاخرة 
جديدة  رواحئ  مجموعة  مع  العامل،  أحناء  خمتلف  من 
ومبتكرة، مكا وتقدم مضن مجموعات خاصة تمشل التعبئة 

والتغليف.

 ومجموعة Phi يه مثال رائع لفن العطور املبتكرة، بداًء 
من زجاجة العطر املنحوتة برباعة وشعار العالمة التجارية 
اخلالب ووصواًل اىل اكفة التفاصيل الدقيقة حىت تعبئهتا. 

ولكهنا  فواحة،  عطور  مجموعة  جمرد  ليست  سايشريا 
جتربة استثنائية من األناقة والفخامة اخلالصة.

اس ايشيرا 
لتجارة العطور

مشغل المشموم 
للخياطة

الجسل التجاري: 102253  رمق نظام ترقمي البيانات العاملي: 557772066الجسل التجاري: 69268/1  رمق نظام ترقمي البيانات العاملي: 557773616

مسؤول االتصال:
شيخة املسند

املنصب:
الرئيس التنفيذي / املؤسس

ص.ب: 40491، الدوحة، قطر
هاتف: 44358541 974+

shaikha@s-ishira.com :الربيد اإللكرتوين
pa@s-ishira.com

www.s-ishira.com :املوقع اإللكرتوين

مسؤول االتصال:
السيدة: ناديه أمحد املنايع

املنصب:
املالك

ص.ب: 12847، الدوحة، قطر
هاتف: 55436552 974+

almashmom2@icloued.com :الربيد اإللكرتوين

تفاصيل المنتجات
• مالبس اطفال
• فساتني هسرة

• تنانري
• بدالت

• عبايات
• اجلالبيات )الدراعات(

• مالبس سفر
• مالبس اليوم الوطين
• اليونيفورمات اخلدمية

• االعالم
• مجله ومفرق
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لإلتصال واإلستفسار:لإلتصال واإلستفسار:

رمز النظام املنسق
6103
6104

اء
ألزي

ة ل
مزن

تأسست مزنة لألزياء يف 2007 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

الجسل التجاري: 36846/2  رمق نظام ترقمي البيانات العاملي: 557772081

مسؤول االتصال:
السيد: عالء العبادي 

املنصب:
مدير املبيعات

ص.ب: 19524، الدوحة، قطر
هاتف: 55363405 974+
فاكس: 44980870 974+

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

رمز النظام املنسق
3926909790
3921110000
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اخلليج ألنمظة احلوائط، يه املصنع احلرصي الوحيد للقوالب 
ICF مفهوم جديد ومبتكر  الـ  ويعترب   )ICF( العازلة  اخلرسانية 
يف انمظة البناء، ونفتخر حنن بتقدمي التكنولوجيا املعارصة يف 
البناء. ينتج مصنع اخلليج Gwalls لك منتجات iForm® لرشكة 
ريورد ول سيسمت اي.ان.يس – امرياك. والعالمات التجارية للـ 

 .®Decolite و ®iForm®, Insugreen يه Gwalls

املمزيات 

التجارية،  )السكنية،  املباين  بناء  يف  يستخدم   ICF نظام 
سكن  الفلل،  مجمعات  السمنا،  دور  املدارس،  املستشفيات، 
البناء املثايل  معال( مالعب مساحب إخل. ويعترب نظام ICF هو 
والمنوذيج للظروف املناخية الشديدة ملنطقة دول جملس التعاون 

اخلليجي ومن ممزياهتا: 

• رسيعة وهسلة  يف البناء )70% أرسع من البناء العادي( 
• يقلل عدد ساعات العامل )50% أقل للعاملة املطلوبة يف املوقع( 
• موفر للطاقة والكهرباء )50 - 70 %  توفري يف تلكفة التربيد( 

• القضاء عىل معل البالسرت و أمعدة األساسات 
• توفري من حيث التلكفة )البناء يعادل تلكفة البناء حسب الطريقة 

اإلعتيادية( 
)U“ 0.248 عزل حراري أكرث )قمية •

 )STC 54( عزل صويت اكرث •
• هيلك املبىن اكرث دواما و أقوى من البناء التقليدي 

• حتسني جودة اهلواء يف االماكن املغلقة 
• مقامة أحسن للرطوبة و البخار و األمالح 

• صيانة منخفضة لملبىن 

الخليج ألنظمة الحوائط

الجسل التجاري: 51500  رمق نظام ترقمي البيانات العاملي: 557773128

تفاصيل المنتجات
®iForm قوالب خرسانية عازلة 

يه نظام قوالب لصب اخلرسانة مع عزل 
   EPS من  مصنوع  وعزل صويت  حراري 
بإعتبار   ، املسلحة  اخلرسانية  لملباين 
للحوائط  دامئ  بديل  مبثابة  يعمل   ICF الـ 

الداخلية واخلارجية. 

EPS ألواح عازلة Insugreen®

 .EPS من  مصنوع  حرايا  عازلة  ألواح 
يستخدم يف البناء والتصنيع إخل.

®Insugreen متوفر يف شلك ألواح وكتل 
ومكا يف أشاكل خاصة. 

EPS بناء الديكور Decolite®

مواد الديكور – داخيل و خاريج، قوالب 
ويه   ،EPS الـ  من  منحوتة  األشاكل 
واألشاكل  األجحام   خمتلف  متوفرة يف 
والعديد من التشطيبات كبديل للديكور الـ 

 .GRC

مسؤول االتصال:
السيد: آييب ايزاك 

املنصب:
مدير العمليات

ص.ب: 23612، الدوحة، قطر
هاتف: 44913150/51 974+

فاكس: 44913156 974+
 info@gwalls.qa :الربيد اإللكرتوين

 sales@gwalls.qa
www.gwalls.qa :املوقع اإللكرتوين
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لإلتصال واإلستفسار:لإلتصال واإلستفسار:

رمز النظام املنسق
89020000
89039200   

رمز النظام املنسق
84811000
84813000
84814000
84818010
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رشكة دلتا كوربوريشن رشكة مطوحة مؤهلة تأهياًل عالًيا يقع 
مقرها يف الواليات املتحدة األمريكية. تتوىل الرشكة تصممي 
التشغيل  وأنمظة  والصاممات  اآلبار  فوهة  معدات  وتصنيع 

ومنتجات التحمك يف التدفق.
حيث تعد رشكة نشطة وفعالة عىل مستوى العامل ذات جسل 
حافل بالنجاحات يف جودة اإلنتاج ودمع خدمة معمتد ملشغيل 

النفط احملليني واإلقلمييني والدوليني.
وتعد واحدة من املزيات األساسية لرشكة دلتا كوربوريشن يه 
الزتامها باجلودة. مفنشأتنا معمتدة من قبل املعهد األمرييك 
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:
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 
عىل المنو املستدام. حنن ملزتمون بتقدمي التصاممي واحللول 
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

مصنع حالول للقوارب لصناعة القوارب من الفايرب جالس 
باملنطقة  املصنع  يقع  السواحل  خفر  وقوارب  واليخوت 

الصناعية اجلديدة الدوحة قطر.

لقد بدأنا منذ عام 2004 وقد ساعدتنا قدرتنا عىل تلبية 
للغاية يف أن نصبح  احتياجات معالئنا بأسعار تنافسية 
موردًا موثوقًا ميكن االعمتاد هيلع يف الصناعات التحويلية 

يف دول اخلليج.

دلتا كوربوريشنحالول للقوارب

الجسل التجاري: 18365  رمق نظام ترقمي البيانات العاملي: 559214139الجسل التجاري: 28884  رمق نظام ترقمي البيانات العاملي: 557711407

مسؤول االتصال:
السيد: حسام عبدالكرمي

املنصب:
املدير

جوال: 33526533 974+

ص.ب: 6944، الدوحة، قطر
هاتف: 44360989 974+
فاكس: 44360846 974+

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

مسؤول االتصال:
السيد: وسام سويمل

املنصب:
رئيس جملس اإلدارة

ص.ب: 4926، الدوحة، قطر
هاتف: 44050111 974+
فاكس: 44784881 974+

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

تفاصيل المنتجات
• قوارب الدوريات

• قوارب الصيد والغوص
• قوارب الزنهة

أجحام القوارب من 28 قدم إىل 60 قدم
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لإلتصال واإلستفسار:لإلتصال واإلستفسار:

رمز النظام املنسق
83100010
83100020
83100030
83100040
83100050
83100060

83100070
83100090

رمز النظام املنسق
40169990
40169300
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العام  )QRI( يف  املطاط  لصناعات  قطر  تأسست رشكة 
منتجات  تصنيع  يف  متخصصة  رشكة  ويه   ،2003

املطاط. 

ومنذ انطالقهتا منت بقوة لتصبح واحدة من أبرز مصنيع 
منتجات املطاط يف دولة قطر.

جماالت  يف  رائدة  رشكة  يه  املطاط  لصناعات  قطر 
منشأة  الرشكة  ومتلك  املطاط.  استخدامات  من  متعددة 
يف  املطاط  صناعة  التقنيات يف  ألحدث  مواكبة  عرصية 
مدمعة  تكنولوجيا  أحدث  وتستخدم  الصناعية،  املنطقة 
باخلربة لتصنيع منتجات تمتزي جبودة عالية حتت إرشاف 

إدارهتا اليت تمتزي برؤية فعالة وإجيابية.

ويه   ،2001 العام  يف  كرافتس  غالف  رشكة  تأسست 
اهلدايا  مواد  تصنيع  يف  متخصصة  خاصة  رشكة 

واجلوائز.

ويه معروفة بإنتاج اهلدايا واللوحات التجارية والالفتات 
اإلرشادية العالية اجلودة.

ومتلك الرشكة منشأة يف املنطقة الصناعية اجلديدة تصل 
طاقهتا اإلنتاجية حاليًا حوايل 60 مليون ريال قطري.

وختطط الرشكة لتوسيع الصادرات ملا يصل لـ 20 مليون 
ريال قطري يف األعوام امخلسة املقبلة.

 شركة قطرشركة غالف كرافتس
لصناعات المطاط

الجسل التجاري: 33859  رمق نظام ترقمي البيانات العاملي: 558013862الجسل التجاري: 23519  رمق نظام ترقمي البيانات العاملي: 534787127

مسؤول االتصال:
السيد: فيكن ديرمينجيان

املنصب:
املدير العام

ص.ب: 22211، الدوحة، قطر
هاتف: 44602002 / 44687373 974+
فاكس: 44602220 / 44689696 974+
info@gulfcrafts.net :الربيد اإللكرتوين
www.gulfcrafts.net :املوقع اإللكرتوين

مسؤول االتصال:
السيد: إس دي ناير

املنصب:
املدير العام

ص.ب: 40029، الدوحة، قطر
هاتف: 44600307 / 44583001 974+

فاكس: 44600308 974+
info@qatarrubber.com :الربيد اإللكرتوين

qatarrubber@gmail.com
www.qatarrubber.com :املوقع اإللكرتوين

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

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
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لإلتصال واإلستفسار:لإلتصال واإلستفسار:

رمز النظام املنسق
63062900
63062200

رمز النظام املنسق
63062900
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وهو   ،2004 العام  يف  تأسس  للخيام  القطري  املصنع 
باإلضافة  وتقليدية  عرصية  خيامًا  قطر  دولة  يف  ينتج 

لإلكسسوارات.

تصنيع  يف  احلديثة  التكنولوجيا  لدجم  املصنع  وهيدف 
اخليام العربية لربط املايض باحلارض.

القايد الدولية لملظالت متخصصة يف تصممي وبناء مظالت 
مواقف السيارات وهيالك املظالت.

وتشارك يف إنتاج العديد من األغطية املنحنية عىل شلك 
الرشكة  تقوم  السباحة.  وبرك  واملداخل  لملمرات  القباب 
رشاكهتم  وشعار  امس  بإضافة  للعمالء  منتجات  بتوريد 

علهيا.

مكا تقوم برتكيب نظم تظليل ترتاوح من املظالت املنسوجة 
لكوريد  بويل  وأمقشة  الكثافة  عايل  إثيلني  البويل  من 
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.

المصنع القطري للخيامالقايد الدولية للمظالت

الجسل التجاري: 16943/4  رمق نظام ترقمي البيانات العاملي: 557711395الجسل التجاري: 28662  رمق نظام ترقمي البيانات العاملي: 557711396

مسؤول االتصال:
السيد: اسامة سلوم

املنصب:
املدير العام

ص.ب: 13793، الدوحة، قطر
هاتف: 44666650 974+
فاكس: 44662211 974+

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

مسؤول االتصال:
السيد: نوفل ساراز 

املنصب:
املدير

ص.ب: 45014، الدوحة، قطر
جوال: 33249102 974+
هاتف: 44690717 974+
فاكس: 44690727 974+

info@albarakaqa.com :الربيد اإللكرتوين
www.qtf.com.qa :املوقع اإللكرتوين

تفاصيل المنتجات
• مظالت مواقف السيارات

• اخليام والستائر
• املظالت اآللية

تفاصيل المنتجات
• خيام حصراوية

• خيام املعسكرات اجللدية
• خيام اإلسعاف
• خيام احلدائق
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نبذة عن الشركةنبذة عن الشركة

لإلتصال واإلستفسار:لإلتصال واإلستفسار:

رمز النظام املنسق
63062900
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2004 مكستورد  عام  القطرية يف  الربكة  أنشأت رشكة 
يف  والوحيدة  الرائدة  الرشكة  يه  اليوم  وأما  للخيام، 

صناعة اخليام يف قطر.

من  واسعة  مجموعة  صناعة  يف  الرشكة  تنشط  حيث 
يف  التقنيات  أحدث  دجم  عىل  الرشكة  وتعمل  اخليام. 
مع  املايض  لرتبط  معلياهتا  اكفة  ويف  التصنيع  معليات 

احلارض. 

احلفاظ عىل معايري اجلودة يف اختيار واستخدام املواد 
يه أولويتنا العليا وذلك لضامن اجلودة العالية واألسعار 
يف  العالية  املعايري  ذات  عىل  االعمتاد  ويمت  التنافسية. 
وكفاءة  اخليام  جودة  حيث  من  املشاريع  تنفيذ  معليات 

األيدي العاملة.

شركة البركة القطرية 
للتجارة والمقاوالت

الجسل التجاري: 16943  رمق نظام ترقمي البيانات العاملي: 557773154

تفاصيل المنتجات
• اخليام التقليدية )خيام مقاشية(

• خيام املجالس العربية

• مواقف السيارات

Pvc خمي •

• خيام الصحراء

• خيام رحالت التخيمي

• خيام احلدائق

رمز النظام املنسق
76151020
76151090
76129020
39219099
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د

يف   2008 عام  التحويلية  للصناعات  دلة  مصنع  تأسس 
مبقاسات  األملنيوم  حصون  وإنتاج  لصناعة  قطر  دولة 
فيمل(،  )لكينغ  شفاف  نايلون  القصدير،  ورق  خمتلفة، 
األغطية الورقية، الصحون الورقية والاكسات الورقية كاًل 
من هذه املنتجات بقياسات وأجحام خمتلفة حسب إختيار 

العمالء.

الرائدة يف  التحويلية من املصانع  للصناعات  دلة  وتعترب 
من  منتجاتنا  جودة يف  من  به  نمتزي  ملا  وذلك  قطر  دولة 
ناحية املواصفات العالية واملطابقة لرشوط الصحة العاملية 
ومن ناحية اخرى إهمتامنا بعمالئنا وتوفري خدمة ممزية 
ما بعد البيع، حيث أننا إستحوذنا عىل حصة ممتازة يف 
األوسط،  والرشق  اخلليج  دول  وبعض  القطرية  األسواق 
أوروبا  لدول  منتجاتنا  لتصل  التطوير  بصدد  اآلن  وحنن 

وأفريقيا.

ومتطورة  حديثة  بأجهزة  املصنع  بتجهزي  مقنا  أننا  حيث 
معدات  من  العاملية  التكنولوجيا  إليه  توصلت  ما  بأحدث 
وتقنيات ومواد خام عالية اجلودة وإختيار أفضل الفنيني 
ذوي اخلربة اإلحرتافية والطويلة يف جمال صناعاتنا. وقد 
مت إعمتاد معايري اجلودة العاملية خلدماتنا وجلودة إنتاجنا 
 ISO 9001: 2008 /( وذلك حبصولنا عىل هشادة اآليزو

.)ISO 14001 / OHSAS 18001

املسمتر  وبالتعامل  مبنتجاتنا  الكرام  معالئنا  ثقة  وتعود 
وخلدماتنا  التوصيل  ورسعة  الطلبات  تلبية  لرسعة  معنا 
اجلودة  مبعايري  دومُا  وإللزتامنا  البيع  وبعد  قبل  املمزية 

والصحة العاملية من نظافة وجودة املنتج الهنايئ.

دلة للصناعات 
التحويلية

الجسل التجاري: 37934  رمق نظام ترقمي البيانات العاملي: 557771927

مسؤول االتصال:
السيد: ماهر الصفدي

املنصب:
مدير املبيعات

جوال: 55551681 974+

ص.ب: 40997، الدوحة، قطر
هاتف: 44503055 974+
فاكس: 44604632 974+

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

تفاصيل المنتجات
• حصون أملنيوم

• روالت قصدير

• روالت نايلون

• أغطية ورقية

مسؤول االتصال:
السيد: رمزي مشس الدين

املنصب:
املدير العام

جوال: 33338675 974+

ص.ب: 91717، الدوحة، قطر
هاتف: 44690717 974+

جوال: 33883692 / 33005995 974+
فاكس: 44690727 974+

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

رمز النظام املنسق
970300

ن
س ف

ب

متخصصة يف التنفيذ الفين للجداريات والنسخ املمتاثلة من 
الفخار والنحت والرمس والفسيفساء أيضًا. ويضمن مهنجنا 
التعاوين وقدرتنا عىل التغيري والتكيف مع تنوعات املرشوع 
الفريق  براعتنا يف  وتنعكس  لعمالئنا.  رائعة  نتاجئ  حتقيق 
الذي يتوىل تصممي هذه البيائت. يتكون فريقنا من مجموعة 
ومعًا،  العالية.  املهارات  ذوي  األفراد  من  وموهوبة  منتقاة 
نطبق هذه املهارات لتحقيق نتاجئ ذات معاين حية ومتنوعة. 
ونتسم باملصداقيه واالهمتام الكبري باكفة التفاصيل يف لك 

مرشوع مما جيعل جتربتك معنا خمتلفة متامًا.

املؤسس واملممص الرئييس، هو الفنان أمحد عالوي، ويقدم 
يقوم  الفريق،  وبروح  بالتصممي.  والشغف  اخلربة  الفريق 
مستوحاة  وتقليدية  حديثة  تصمميات  بتصممي  املصممون 
من الرتاث العريب اإلساليم للفنون والتقاليد وخاصة يف 
منطقة اخلليج، مع ملسة فريدة  حتول أي مساحة إىل تعبري 

قوي عن خشصية العميل. 

الذي  للتصممي  تعاوين  هنج  اتباع  نفضل  حنن  وكرشكة، 
وأذواقهم  أسلوهبم  وصقل  تطوير  عىل  معالئنا  يجشع 
اخلاصة. حنن نوفر قمية لعمالئنا من خالل تجشيعهم عىل 
االمناط الرائعة واخلالدة. ويضمن التصممي الهنايئ مساحة 
لعمالئنا.  وظيفية  مساحة  ذلك،  من  واألمه  ومرحية،  مجيلة 
األخشاص  مه  تصاممينا  يف  عنرص  أمه  أن  ندرك  حنن 

الذين يستخدموهنا يف الهناية.

أمحد عالوي هو فنان حمرتف ومالك الرشكة. وهو حاصل 
عىل درجة الباكلوريوس يف الفنون امجليلة، واحلائز عىل 
جوائز عديدة  ومشاريع فنية ناحجة، وخاصة اجلداريات، 

السميا يف الدوحة.

بس فن

الجسل التجاري: 12345700 رمق نظام ترقمي البيانات العاملي: 557773167

مسؤول االتصال:
السيد: أمحد عالوي

املنصب:
مالك الرشكة

ص.ب: 138057، الدوحة، قطر 
هاتف: 55899301 974+
فاكس: 44657614 974+

 info@justartqatar.com :الربيد اإللكرتوين
http://instagram.com/artistahmedallawi

http://instagram.com/justartqatar
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نبذة عن الشركةنبذة عن الشركة

لإلتصال واإلستفسار:لإلتصال واإلستفسار:

رمز النظام املنسق
71131920

رمز النظام املنسق
7103
7106
7108
7113 
7114
7116
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"ِوْتر" ويعود أصل األمس اىل اللغة العربية مبعىن اليشء 
الفريد أو الواحد الذي ال مثيل له، وتقدم ملجوهرات "ِوْتر"  
تتجّسد يف  واليت  للك خشص.  وفريدة  استثنائية  قطًعا 
حنت بصمة العني عىل الذهب الصايف لتخليد تلك البصمة 
بعد  الخشصية  اهلوية  لتحديد  طريقة  ثاين  تعترب  واليت 
امحلض النووي. حيث أن لك إنسان يولد مع بصمة عني 
فريدة ال ميكن أن تتكّرر أبدًا. ومن هنا أتت التمسية "ِوْتر".

وحصلت عىل   2015 عام  "ِوْتر" يف  تأسست جموهرات 
براءة اخرتاع دولية حول مفهوم الطباعة عىل املجوهرات، 
بشلك  هلا  مثيل  ال  تفاصيل  من  مستوحاة  اكنت  واليت 

مجيل من قزحية اإلنسان.

وقد اتبعت جموهرات "ِوْتر" بنجاح اسرتاتيجية إنشاء قطع 
فنية حمدودة مصنوعة يدويًا وفريدة من نوعها، مثل اخلط 
اإلمرباطوري الذي يعكس روح األباطرة القدماء الذهبيني. 
قطرية  ساعة  أول  إنشاء  يف  حجنت  قد  "ِوْتر"  أن  مكا 
كبريًا  جناحًا  القت  واليت  اجلودة  عالية   %100 الصنع 

واقبااًل واسعًا.

فازت جموهرات "ِوْتر"  باملركز األول "كأفضل منتج" من 
وزارة العمل والتمنية االجمتاعية يف قطر يف عام 2016. 
هذه الرشكة القطرية 100% تعد بإنتاج أرىق املجوهرات 
اليت سوف تتحدى العالمات التجارية لملجوهرات العاملية 

يف اإلبداع واجلودة.

جموهرات  مجموعة  عن  عبارة  ويه  قطر،  يف  تأسست 
امحلادي  سارة  السيدة  ممصهتا  اليت  حرصية  ماسية 

ويقع املتجر يف فندق إنرتكونتيننتال )الدوحة(.

والتشكية  األناقة  احلداثة،  بالصفاء،  جموهراتنا  وتتسم 
الواسعة. ويمت تصممي لك قطعة بشلك استثنايئ لتناسب 
مخس  وسادة  املاس  خوامت  من  الصفوة،  معالئنا  ذواق 
قرياط إىل القالدات الكالسيكية عىل شلك قلب سوليتري 

واملجوهرات الزفاف باهظة.

إبداعنا ال يتالىش أبدًا، إن ورشة معل سارة آندكو تأسست 
املجوهرات،  صناعة  فن  وأتقنت  السبعينيات،  أوائل  يف 
ويه جزء أسايس من جناحنا. جنبًا إىل جنب مع توجيه 
احلرفيني املهرة وخرباء املجوهرات، لتصبح ابداعات سارة 

واقعًا مملوسًا يف متجرنا.

معرض  يف  بزيارتنا  تفضلوا  مجموعاتنا،  أحدث  ملعاينة 
الدوحة لملجوهرات 2019.

مجوهرات ِوتْرسارة آندكو

الجسل التجاري: 80385  رمق نظام ترقمي البيانات العاملي: 557773076الجسل التجاري: 25996/12  رمق نظام ترقمي البيانات العاملي: 557773175

مسؤول االتصال:
السيدة: رمي المشري

املنصب:
املالك والرئيس التنفيذي

ص.ب: 7233 الدوحة، قطر
هاتف: 77166555 / 50011121 974+

reem@witrjewelry.com :الربيد اإللكرتوين
www.witrjewelry.com :املوقع اإللكرتوين

مسؤول االتصال:
السيد: ڤي. دانك

املنصب:
املدير العام

ص.ب: 9331، متجر رمق 1، فندق إنرتكونتيننتال، 
اخلليج الغريب، الدوحة ، قطر

هاتف: 44844408 974+
sara@sarahsandco.com :الربيد اإللكرتوين
www.sarahsandco.com :املوقع اإللكرتوين

تفاصيل المنتجات
• خوامت
• أقراط
• القالئد
• أساور 

• جموهرات الزفاف
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نبذة عن الشركةنبذة عن الشركة

لإلتصال واإلستفسار:لإلتصال واإلستفسار:

رمز النظام املنسق
711319
711320

رمز النظام املنسق
711319
ت711320
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تأسست يف عام 2011 ، وتقدم مستوى جديد من الرفاهية 
املفاهمي  ربط  خالل  من  املجوهرات  عامل  يف  اإلبداعية 
الثقافية واملعامرية الرائعة يف قطر بأعىل معايري تصممي 
والعامل، تقدم  الغنية يف قطر  الثقافة  املجوهرات. وبنرش 
لك قطعة من قطعة هريات قصة فريدة ومعربة مستوحاة 

من ذكريات املممص والثقافة والعائلة.

لدينا قطع فريدة تتطور مع اإلبداع وتتخىط املوضة.

• هنمت براحة معالئنا 

• نعمل مبهنية واحرتافية

• هنمت بالتفاصيل وقطعنا ذات قمية عالية

• ال نتبع املوضة، ولكن نصناعها

حائزة  قطرية  مصممة جموهرات  السلييط  ندى مخيس 
بأفضل  ندى  فازت   ،  2007 عام  ويف  عدة.  جوائز  عىل 
احرتايف.  التصممي بشلك  وبدأت يف  إقلميية هلا  جائزة 
لدهيا إحساس فريد بامجلع بني ثقافة قطر الغنية وتقنيات 
املجوهرات الدولية. مت تسليط الضوء عىل شغفها بتصممي 
جائزة  عىل  مؤخرًا  حصوهلا  مع  نوعها  من  فريدة  قطع 
االستحقاق يف المتزي يف تصممي املجوهرات الدولية من 

هوجن كوجن 2017.

الراقية  لملجوهرات  جتارية  عالمة  يه  البوعينني  غادة 
الشابة غادة  القطرية  نشأت يف قطر وصنعهتا املصممة 

راشد البوعينني.

إنشاء  يف  والمتزي  التفوق  إىل  التجارية  العالمة  هتدف 
تصاممي مبتكرة ومنقطعة النظري مستوحاة من املنطقة.

ويف حني أن مفهوم املجوهرات هو جعل العالمة التجارية 
ممزية، متتلك غادة نظرة مبدعة وخمتلفة. ومن خالل امجلع 
بني طريقة التفكري هذه واألشاكل املصنوعة من أكرث املواد 
غري التقليدية، تأيت املجموعة األوىل من نوعها يف الذهب.

بدأت غادة بتصممي املجوهرات عندما بلغت العرشين من 
العمر. وممصت مجموعهتا األوىل بعمر 22 عام 2014.

من  أخذها  مت  أن  منذ  الذهبية  اخلوامت  وصفت مجموعة 
إىل  جديدة  قطعًا  أضافت  هناك  ومن  جذاب.  عنرص 
عىل  اعمتادًا  تغيريها  ميكن  أصغر  قطعًا  مجموعهتا، 
األفضلية، وتمسى االضافات. وممصت مجموعهتا التالية 

اليت تمسى دجييتال غاردن.

مجوهرات
هيراتغادة البوعينين

الجسل التجاري: 87113  رمق نظام ترقمي البيانات العاملي: 557773072الجسل التجاري: 113000  رمق نظام ترقمي البيانات العاملي:

مسؤول االتصال:
السيدة: ديانا ديسوزا

املنصب:
مساعدة الرئيس التنفيذي

هاتف: 33315133 974+
info@hairaat.com :الربيد اإللكرتوين
www.hairaat.com :املوقع اإللكرتوين

تفاصيل المنتجات
• مجموعات جموهرات راقية

• تصممي وتنفيذ جموهرات بالطلب

مسؤول االتصال:
السيدة: غادة البوعينني

املنصب:
املؤسس واملدير اإلبدايع

هاتف: 40293108 974+
جوال: 55052041 974+

Miss-samra@hotmail.com :الربيد اإللكرتوين
ghadarahsdalbuainain@gmail.com

www.ghadaalbuainain.com :املوقع اإللكرتوين

تفاصيل المنتجات
• مجموعة اخلوامت الذهبية

• مجموعة دجييتال جاردن
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الغال لملجوهرات للذهب واللؤلؤ واالجحار الكرمية واألملاس 
تمتزي بتصامهيا الفريدة واملمزية اليت مجتع بني املايض 

واحلارض لتناسب لك امرأه عرصية.

واللؤلؤ  اخلالص  الذهب  من  مصنوعة  الغال  وجموهرات 
واالجحار الكرمية واالملاس.

عالمة جتارية قطرية تأسست عام 2015 ويه متخصصة 
يف املجوهرات واملنتجات اجللدية. ويف أوائل عام 2016، 
أطلقت أول مجموعة جموهرات وتابعهتا املجموعة األوىل 

من السلع اجللدية الفاخرة.

إبداعات  أمجل  من  تصامميه  تريفوجليو  استوىح  لطاملا 
الطبيعة ولتجسدها يف قطع املجوهرات األبدية اليت سوف 

تعزت هبا دامئًا.

تريفوجليو

رمق نظام ترقمي البيانات العاملي:الجسل التجاري: 75435  رمق نظام ترقمي البيانات العاملي: 557773209 الجسل التجاري: 

مسؤول االتصال:
السيدة: شيخة دمحم ابراهمي

املنصب:
املالكة

جوال: 66148224 /55817755 974+
shaktqatar-11@live.com :الربيد اإللكرتوين

alghla_jewellery :إنستغرام
alghlajewellery :سناب شات

الغال للمجوهرات

مسؤول االتصال:
السيدة: جفر العطية

املنصب:
الرئيس التنفيذي

ص.ب: 63763 الدوحة، قطر
هاتف: 33766691 974+

qlb_qatar@hotmail.com :الربيد اإللكرتوين
trifoglio_qatar :إنستغرام

تفاصيل المنتجات
• جموهرات راقية من املعادن المثينة 

واألجحار الطبيعية
• السلع اجللدية الفاخرة
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قطر،  مقرها يف  وفاخرة  راقية  غند عالمة جتارية  جموهرات 
تصنع من الذهب عيار 18 قرياطًا وفق أعىل املعايري املعمتدة 
يف اللون والنقاوة والتشكيل والقرياط. يمت استرياد األجحار 
الكرمية من مجيع أحناء العامل لضامن استخدام أفضل املواد 
لقطعنا. اجلودة عنوان التألق يف جموهرات غند، حيث نعمتد 
عىل حرفيني مهرة عىل مستوى عال من اإلتقان. مكا نستويح 
تصاممينا احلرصية من الثقافات املختلفة والعامل من حولنا. 
سيدة  أي  هبا  خاصة حتمل  قطعة  أي  تصممي  أيضًا  وميكننا 

بملسة غند الراقية.

األخاذ.  وحسرها  مجاهلا  يظهر  املجوهرات،  ارتداء  مبجرد 
ميكن  حىت  خاصة  بتقنية  جموهرات  قطع  نقدم  فنحن 
مظهرها  بفضل  األبد،  إىل  لتدوم  خمتلفة  بأساليب  ارتداؤها 
الفريد واجلديد يف لك مرة. تمتزي تصاممينا بامجلال الباهر 
أو  اليويم  لالستخدام  القطع  ارتداء  فميكن  واألناقة  والريق 
يف املناسبات اخلاصة، وميكن ارتداء قطعنا بشلك فردي أو 
فمتنح معالءنا  للغاية.  مظهرًا ممزيًا  السيدة  لمتنح  مكجموعة 
وقت  أي  يف  واألصدقاء  العائلة  مع  مشاركهتا  عىل  القدرة 
ويف لك ماكن. تقدم جموهرات غند خيارات متنوعة من القطع 
الراقية اليت ممصت لتليب تطلعات ومتطلبات مجيع االمعار، 

وهتمت بأدق التفاصيل لتحقق التفوق يف لك ما تصنعه.

يشتق امس عالمتنا التجارية غند من حبوب السكر اليت تبدو 
متامًا اكملاسات بعد استخراجها قبل أن تأخذ شلكها الهنايئ 
كإمس  غند  لتملع جموهرات  األبيض،  ولوهنا  بأجحام خمتلفة 
مرادف لإلبداع والشغف. درسنا يف لكية االدارة واالقتصاد 
أمعال  رائدات  لنصبح  جبد  ومعلنا  بالتجارة،  شغفنا  نتيجة 
بعد  الفرصة  الستغالل  الوقت  حان  الهناية،  يف  ناحجات. 

خترجنا وها حنن نرى حملنا يتحقق.

ملسات  واعمتاد  خليالنا  العنان  إطالق  عىل  فلسفتنا  تقوم 
من  فريدة  املجوهرات  فتبدو  تصاممينا  مجيع  يف  إبداعية 
نوعها عند ارتداهئا. مفجوهراتنا تعكس خشصياتنا املختلفة: 
وأسلوب  والكبرية  الفخمة  بالقطع  حّصة  ذوق  من  مزجي  يه 
الدوام  عىل  نسىع  حنن  والبساطة.  باألناقة  املفضل  جواهر 
لتحقيق حمل أي سيدة باحلصول عىل قطعهتا املفضلة من خالل 
نكون مبدعات  تصمميها مكا حتب متامًا. ونسىع دامئًا ألن 

وراقيات وهلذا نقدم جموهراتنا وفق هذا الهنج واألسلوب.

مجوهرات غند

الجسل التجاري: 101347  رمق نظام ترقمي البيانات العاملي: 557773163

مسؤول االتصال:
السيدة: جواهر دمحم املنايع

املنصب:
املالك والرئيس التنفيذي

ص.ب: 13252 الدوحة، قطر
هاتف: 50744457 974+

Ghand_jewellery@hotmail :الربيد اإللكرتوين
Jawaher.m.m@hotmail.com

ghand_jweellery :إنستغرام
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الربجميات  جمال  يف  رائدة  رشكة  يه  هورايزونز  آي 
اإللكرتونية.  األمعال  وحلول  الرمقية  واألنمظة  املؤسسية 
بتطوير  املاضية  سنة  العرشين  خالل  الرشكة  قامت  وقد 
منتجات مبتكرة ألنمظة إدارة احملتوى والبحث يف اللغة 

العربية وحتليل حمتوى الوسائط االجمتاعية.

وقد ساعدت آي هورايزونز العديد من املؤسسات الكربى 
اهليائت  وخمتلف   Ooredoo و  اجلزيرة  شبكة  مثل 
احلكومية يف حتقيق رؤيهتا لرفع كفاءة أنمظة العمل لدهيا 

باستخدام أحدث تقنيات املعلومات.

أفضل  تقدمي  يف  متخصصة  رشكة  يه  ميديا  أصول 
خدمات التسويق الرمقي يف قطر. نفخر يف أصول ميديا، 
بأننا متخصصون يف تقدمي مجموعة من خدمات التسويق 
الرمقي واخلدمات اإلعالمية املمتزية اليت تساعد معالئنا 
يف حتقيق اإلنتشار والوصول إىل أهدافهم التجارية يف 
عن  المتزي  من  ميكهنم  مما  التاكليف  وبأقل  وقت  أرسع 
اإلجمتايع،  التواصل  صفحات  إدارة  مهنا:  منافسهيم، 
وتطوير  وتصممي  اإللكرتونية،  املواقع  وتطوير  تصممي 
 ،)SEO( البحث  حمراكت  حتسني  اجلوال،  تطبيقات 
الدفع  محالت  وإدارة  البحث،  حمراكت  عرب  والتسويق 
والرسائل  اإللكرتوين  الربيد  رسائل   ،)PPC( النقر  عند 
التجارية  العالمة  إنتشار  امجلاعية،  التسويقية  النصية 
عرب اإلنرتنت، وغريها من اخلدمات اليت تسامه يف فتح 

أسواق جديدة لرشكتك بأقل التاكليف ويف أرسع وقت. 

لقد حرصت "أصول ميديا" منذ تأسيهسا يف عام 2008، 
ذوي  من  واملتخصصني  الكفاءات  أفضل  توظيف  عىل 
اخلربة العالية يف التسويق عرب اإلنرتنت وكتابة احملتوى 
من  وذلك  وغريها،  اإلجمتايع  التواصل  وإدارة صفحات 
أجل مضان إجناز العمل بكفاءة عالية والوصول إىل نتاجئ 
وحتقيق  منافسهيم  ختيط  عىل  معالئنا  تساعد  ممتزية 

أعىل معدالت العائد عىل اإلستمثار.

آي هورايزنزأصول ميديا

الجسل التجاري: 00018483  رمق نظام ترقمي البيانات العاملي: 557709419الجسل التجاري: 20320/11  رمق نظام ترقمي البيانات العاملي: 557880550

خدماتنا تشمل: 
• تصممي وتطوير املواقع اإللكرتونية 
• تصممي وتطوير تطبيقات اجلوال 

• إدارة صفحات التواصل اإلجمتايع
• العالمات التجارية والتسويق   

• تصاممي اهلدايا   
     )SEO( حتسني حمراكت البحث •

• التسويق عرب الرسائل القصرية 
امجلاعية والربيد اإللكرتوين

• شاشات LED لإلعالنات الداخلية 
• أكشاك إلكرتونية 

مسؤول االتصال:
السيد: دمحم األهشب

املنصب:
مدير عالقات العمالء

ص.ب: 13085، الدوحة، قطر
هاتف: 44322269 974+
فاكس: 44364183 974+

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

قائمة الخدمات

iHorizons Knowledge Server

• إدارة حمتوى مواقع اإلنرتنت
• البوابات املؤسسية

• وظائف متقدمة

• معالء إقلمييون

Masabeeh

• حبث ذيك يف اللغة العربية

• استخدام معاجلة اللغة الطبيعية
• مزيات متقدمة ومرنة

Zarqa Al Yamama

• حتليل احملتوى العريب للشباكت 
االجمتاعية

• تقنية الذاكء الصنايع والتعمل اآليل
• تصنيف املشاعر

• دورات حياة الوسوم

مسؤول االتصال:
السيد: نايف ع. رشـوان

املنصب:
املدير العام

 ص.ب: 15205، برج الرمي، الطابق 9، سييت سنرت،
 اخلليج الغريب، الدوحة، قطر

 جوال: 55320001 / 33343001 974+
فاكس: 44420026 974+

info@osoolmedia.com :الربيد اإللكرتوين
www.osoolmedia.com :املوقع اإللكرتوين
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املنتجات  من  واسعة  مجموعة  بتوفري  سعداء  حنن 
تغيط  اليحص.  احلياة  منط  تعزز  اليت  املبتكرة 
منتجاتنا أنواًعا خمتلفة من املشكالت الصحية اليت 
يواجهها األخشاص يف حياهتم اليومية، وحنن نقدم 
والرشكة  املشالك.  هذه  عىل  للتغلب  احللول  أفضل 
األمعال  رواد  من  اثنني  قبل  من  ومدارة  مملوكة 
اللذين  ايفازيان  وأرامه  السلييط  جابر  املوهوبني 
ملساعدة  التكنولوجيا  لتخسري  يسىع  فريًقا  يقودان 
وأكرث حصة. ويف  أفضل  الناس عىل حتقيق حياة 
Fine Pos-( بوسرش فاين  لمك  نقدم  الصدد،   هذا 

ture(، ويه واحدة من منتجاتنا املبتكرة اليت طورها 
فريقنا من املخرتعني. وهو جهاز ذيك ومتاكمل للرعاية 

الصحية اليت تراقب وتقمّي وضع جسم اإلنسان. 

وضع  مراقبة  للجهاز يف  األسايس  اهلدف  ويمتثل 
واألوقات.  املواقف  خمتلف  يف  وحتسينه  الخشص 
تمت  اليت  الصحية  اجلسد  وضعية  عىل  احلفاظ  إن 
باألمل  املتعلقة  املشالك  متنع  واستقامته  مبراقبته 
للغاية  صغري  اجلهاز  بالصحة.  واملرتبطة  اخللفية 
احملفظة  للجيب/  ومناسب  قيايس   USB جكهاز 
وميكن ارتداؤه أيًضا كقالدة حول الرقبة مع السلسلة 
بتحسني  باسمترار  الفرد  تذكري  هو  منه  والغرض 

وضعه.

كيف يعمل جهاز فاين بوسترش؟

بإعداده  مق  اجلهاز،  استالم  عند  األستخدام.  هسل 
الظاهرة  املعايرة   pont عىل  مرتني  النقر  مبجرد 
 Fine( بوسرش  فاين  اجلهاز  مينحك  الصورة.  يف 
باجللوس بشلك  لتذكريك  لطيًفا  اهزتاًزا   ،)Posture

مستقمي، واحلفاظ عىل متاسك جوهرك وكتفك. 

مكتب )MaktApp( رشكة قطرية رائدة تقدم حلول مبتكرة 
يف جمال تكنولوجيا املعلومات واحللول الحسابية.  نشأت 
ترعاها  واليت  قطر  يف  األمعال  ريادة  بيئة  يف  الرشكة 
العديد من املؤسسات املرموقة. تفخر الرشكة بقاعدة كبرية 
حاليًا  ولدهيا  األوسط  الرشق  املنترشين يف  العمالء  من 
أكرث من 1200 معيل يف 10 دول خمتلفة. ونالت الرشكة 

جائزة )أفضل رشكة ناشئة( يف عام 2017.

وتكنولوجيا  الحسابية  احللول  من  واسعة  وتوفر مجموعة 
املعلومات عالية اجلودة من خالل تطوير وحتسني العمليات 
املختلفة باستخدام تقنيات بسيطة وذكية وفعالة من حيث 

التلكفة مجليع أنواع األمعال.

مكتب لحلول تكنولوجيا 
المعلومات

فاين بوستشر

رمق نظام ترقمي البيانات العاملي: 557773162الجسل التجاري: 1-29161214  رمق نظام ترقمي البيانات العاملي: 557773169 الجسل التجاري: 

مسؤول االتصال:
السيد: صاحل املنصوري

املنصب:
الرئيس التنفيذي 
والرشيك املؤسس

واحة قطر للعلوم والتكنولوجيا، مبىن 2 الدوحة، قطر
هاتف: 30005665 974+

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

تفاصيل المنتجات
• نظام إلدارة املشاريع واملهام

• تطبيق إلدارة الفواتري
• نظام إدارة املناقصات
• اضافة متصفح الويب
• اختصار سطح املكتب

• قوالب املستندات لألمعال

الخدمات:
• منصات التجارة اإللكرتونية

• حلول ERP الحسابية
• تطبيقات الويب واهلاتف احملمول

• االستشارات والتدريب
• حتليل املعلومات والبيانات

مسؤول االتصال:
السيد: أرامه ايفازيان

املنصب: املؤسس
السيد: جابر السلييط

املنصب: رشيك مؤسس

ص.ب: 9966، شارع سلوى، املخرج 17، حافظة قطر 
لألمعال، الدوحة، قطر

هاتف: 55114484 974+
فاكس: 44472124 974+

info@fineposture.me :الربيد اإللكرتوين
www.fineposture.me :املوقع اإللكرتوين

تفاصيل المنتجات
• أجهزة االستشعار 

• هزاز 

• منفذ للحشن
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تكنولوجيا  حلول  تقدمي  متخصصة يف  كيوموبايل رشكة 
يف  والتسويق   )VAS( املضافة  القمية  خدمات  املعلومات، 
الرشق األوسط، حيث تقدم خدمات إعالنية وإلكرتونية عرب 
الرسائل القصرية، املواقع اإللكرتونية واحللول التسويقية 
عرب مشغيل شباكت اإلتصاالت ومزودي خدمات الرسائل 

القصرية. 

ومن خالل الرشاكة مع مشغيل شباكت اإلتصاالت وكربى 
الرشاكت العاملية، متتلك الرشكة العديد من املمزيات اليت 
تتفوق هبا عىل منافسهيا حيث تمتتع بنقاط إتصال قوي 
وثابت بشباكت اإلتصاالت، مما ميكهنا من تقدمي مستوى 

جديد من اخلدمات عالية اجلودة. 

مديرها  قبل  من  عام 2003  الرشكة يف  تأسيس  لقد مت 
السيد: نايف رشوان، مبدينة الدوحة يف قطر وذلك سعيا 
الوصول  تقوي معلية  اليت  اخلدمات  من  لتقدمي مجموعة 
مصادر  عرب  املراسالت  خدمة  ذلك  يف  مبا  الشبكة  إىل 

خارجية، والرسائل القصرية امجلاعية التسويقية.

رشكة متخصصة يف تقدمي حلول فريدة لألمعال اإللكرتونية 
االسرتاتيجية  حيث  من  وتتنوع  املستخدم  حول  وتمتحور 
والتصممي والتكنولوجيا والتسويق. ويه رشكة تكنولوجيا 
التقنيات  وعرب  ومبتكرة  اجلودة  عالية  الويب  حلول  توفر 
املتطورة. ركزنا عىل تطوير املنتجات وتوفري احللول الفذة 

يف هندسة تطبيقات الويب. 

االسرتاتيجية عىل  االستشارات  نركز عىل حتليل  وحنن 
شبكة اإلنرتنت وتصممي الويب مع التاكمل السلس. 

ونعمل مع معالء من مجموعة متنوعة من الصناعات وعىل 
الويب  وتصممي  املعلومات،  بنية  هلم  نوفر  واسع  نطاق 
قواعد  وتطوير  والتسويق،  الويب،  وحتليالت  اإلبدايع، 
البيانات، والتسويق عرب حمراكت البحث، وحلول التجارة 

اإللكرتونية، ونظام إدارة احملتوى.

كيو موبايل

الجسل التجاري: 20320  رمق نظام ترقمي البيانات العاملي: 557879656الجسل التجاري: 78514  رمق نظام ترقمي البيانات العاملي: 557771957

مسؤول االتصال:
السيد: عمثان بوالراس

املنصب:
الرئيس التنفيذى

ص.ب: 18929، فيال 32، شارع المثامة، الدحيل، 
الدوحة، قطر

هاتف: 44420021 / 66719197 974+
فاكس: 44420023 974+

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

خدماتنا تشمل: 
• تصممي وتطوير املواقع اإللكرتونية 
• تصممي وتطوير تطبيقات اجلوال 

• إدارة صفحات التواصل اإلجمتايع
• العالمات التجارية والتسويق   

• تصاممي اهلدايا   
     )SEO( حتسني حمراكت البحث •

• التسويق عرب الرسائل القصرية 
امجلاعية والربيد اإللكرتوين

• شاشات LED لإلعالنات الداخلية 
• أكشاك إلكرتونية
• األرقام القصرية

 )VAS( خدمات القمية املضافة •
• دمع قنوات التلفزيون

• حلول الدفع عرب اإلنرتنت
• خدمات مجع التربعات اخلريية 

قائمة الخدمات
• تصممي اجلرافيك  والشعارات

• تطوير املوقع االلكرتوين
• تطوير تطبيقات اهلاتف احملمول

• تطوير تطبيقات املؤسسات
• التصوير الفوتوغرايف والفيديو

• التسويق الرمقي

ميفن تكنولوجي

مسؤول االتصال:
السيد: نايف ع. رشـوان

املنصب:
املدير العام

 ص.ب: 15205، برج الرمي، الطابق 9، سييت سنرت،
 اخلليج الغريب، الدوحة، قطر

 جوال: 55320001 / 33343001 974+
فاكس: 44420026 974+

 info@qmobile.me :الربيد اإللكرتوين 
www.q-mobile.com :املوقع اإللكرتوين
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يعد مركز قطر لإلبتاكرات التكنولوجية )كيومك( أول مركز 
تطوير  عىل  الرتكزي  مع  املنطقة  يف  لالبتاكرات  مستقل 

ونرش أنمظة وخدمات التنقل الذكية. 

استخدام  يف  )كيومك(  لرشكة  الرئييس  اهلدف  يمتثل 
االبتاكرات احمللية إلنشاء صناعات قامئة عىل التكنولوجيا 
الضخمة  املشاريع  اإلقلميية وتمنو مع  للتحديات  تتصدى 

يف قطر واملنطقة.

قطـر يه رشكـة   - سولوشـنس  ميديـا  سوشـال  رشكـة 
متخصصـة يف االعـالم االجمتـايع والتسـويق الرمقـي. 
تأسسـت يف عـام 2012 ومقـت خدماهتـا ملختلـف اجلهات 
واملؤسسـات واملشـاريع الكـربى مـن خمتلـف القطاعـات. 

خـالل الثـالث سـنوات املاضيـة، منـت الرشكة لتكـون مزود 
بدايـة  مـن  مـن اخلدمـات  يقـدم مجموعـة  حلـول متاكمـل 
االعالنيـة  امحلـالت  وتنفيـذ  الرمقـي  لالعـالم  التخطيـط 
والرتوجييـة عـىل مواقـع التواصـل االجمتـايع. أصبحنـا 
مـزود حلـول متاكمـل لـلك احتياجـات االعـالم االجمتـايع 
لبنـاء هويتـك الرمقيـة ووصولك لعمالءك الـذي ترغب بتقدمي 
اهلويـة اخلاصـة،  بتحليـل  نقـوم  ومنتجـات هلـم.  خدمـات 
ومث حتليـل  وتنفيذهـا  تكويـن امحلـالت  للمنـو،  التخطيـط 
النتـاجئ وتقيـمي امحلالت اليت مت تنفيذهـا وتقدمي التقارير. 

وخدمـات  ملنتجـات  املـدى  طويلـه  محـالت  بـإدارة  مقنـا 
وأفـاكر محلـالت اعالميـة واعالنيـة، ومقنـا بتغطيـة العديـد 
مـن االحداث واملناسـبات واملؤمترات واملعـارض بناًء توجه 

العمـالء وفعالياهتـم الـيت حتـدث سـنويًا. 

مركز قطر لإلبتكارات التكنولوجيةسوشال ميديا سولوشنس 

الجسل التجاري: 5-20160701 رمق نظام ترقمي البيانات العاملي: 557711255الجسل التجاري: 57261  رمق نظام ترقمي البيانات العاملي: 557711190

مسؤول االتصال:
السيد: عبد الرمحن جعاوي

املنصب:
مسؤول التسويق واألمعال

 ص.ب: 210531، الدوحة، قطر
هاتف: 44592700 974+
فاكس: 44592724 974+

business@qmic.com :الربيد اإللكرتوين
www.qmic.com :املوقع اإللكرتوين

قائمة الخدمات
• حلول النقل الذكية

• حلول وخدمات احلركة املرور 

• املركبات واألصول املتواصلة
• حلول ذكية لتحسني الفعالية والسالمة

• البيئة املتواصة
• منصة وحلول ذكية ملراقبة البيئة

• تفعيل حلول إنرتنت األشياء
• منصات وخدمات لملدن الذكية 

والرشاكت ورواد األمعال

مسؤول االتصال:
السيد: دمحم املهندي

املنصب:
الرئيس التنفيذى

ص.ب: 11592، الغرافة، قطر
هاتف: 44429364 974+
فاكس: 44869633 974+

info@socialm.qa :الربيد اإللكرتوين
www.socialm.qa :املوقع اإللكرتوين

قائمة الخدمات
• اسرتاتيجية التواصل االجمتايع

•  إدارة املجمتع
• اإلعالن والتسويق الرمقي

• تصممي وتطوير املوقع االلكرتوين
)SEO( حتسني حمراكت البحث •

• إنتاج الفيديو
)2D / 3D( انتاج فيديو رسوم متحركة •

• التصاممي اإلبداعية
• خدمات / أنشطة العالقات العامة

• االستشارات واإلرشاف
• التدريب
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الفضاء  يف  تنشط  األوجه  متعددة  رشكة  يه  فكتوريز 
اإلبدايع الذي يوفر احللول واخلدمات واملنتجات القامئة 

.3D عىل تقنية

وحنن يف فكتوريز نركز عىل االبتاكر والمتزي التحوييل. 
خالل  من  خلياهلم  العنان  إطالق  عىل  معالءنا  ونساعد 
األبعاد. حنن  ثالثية  العامل من خالل عدسات  إىل  النظر 
نقدم التصممي والتطوير عرب تقنية 3D، الواقع االفرتايض/ 

الواقع املعزز ورمس اخلرائط 3D يف قطر.

رشكة وفرة حللول المكبيوتر تقدم حلواًل وخطط وأهداف 
تشلك  وإبداعات  ومنصات  متطورة  وتكنولوجيات  رائعة 
العرص الرمقي للعامل. مشاريعنا تمشل العمالء يف لك من 

القطاعني العام واخلاص.

مهمة وفرة
• حلول تكنولوجيا املعلومات ذات املستوى العاملي

• تبين املواهب
• صديقة للبيئة

• خدمة املجمتع 

WAFRA Portfolio

فكتوريزوفرة لحلول الكمبيوتر

الجسل التجاري: 86923  رمق نظام ترقمي البيانات العاملي: 557773078الجسل التجاري: 86166  رمق نظام ترقمي البيانات العاملي: 557773075

مسؤول االتصال:
السيدة: عبري بوقرة

املنصب:
الرئيس التنفيذي

 ص.ب: 14023، ذا جيت مول، برج 2، الطابق 7،
الدوحة، قطر

هاتف: 55613011 / 33932221 974+
فاكس: 40206006 974+

imaginary.is.real@vectorize.qa :الربيد اإللكرتوين
www.vectorize.qa :املوقع اإللكرتوين

تفاصيل المنتجات
3D طابعة •

3D ماحس ضويئ •

3D اقالم •
• نظارات الواقع االفرتايض / املعزز 

• تصممي ثاليث األبعاد
• طباعة الواقع االفرتايض

• تطوير احملتوى االفرتايض/ املعزز / 
ثاليث األبعاد لرمس اخلرائط

Low Calories Restaurant
www.lowcalories.com

Al-Khor Girls Center
www.kgc.org.qa

Bedaya Center – 
Qatar Development Bank

www.bedaya.qa

Tethkar for Art Production
www.tethkar.qa

KAFAA Training and 
Consultation Center
www.kafaagroup.qa

مسؤول االتصال:
السيد: دمحم سامل

املنصب:
املدير العام

ص.ب: 14834، شارع ثاين بن جامس، املنطقة 51، 
الغرافة، قطر

هاتف: 55700722 974+
m@wafra.net :الربيد اإللكرتوين

www.wafra.net :املوقع اإللكرتوين

قائمة الخدمات
• تصممي املوقع االلكرتوين وتطويره
• تصممي تطبيقات اهلاتف احملمول

• خدمات االستضاف
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متثل إي امداد )E-EMDAD( السوق املتنوع ذو اجلودة 
منتجات  لتوفري  إنشاؤه  سيمت  الذي  املاكن  الفائقة، 
تنافسية متنوعة جبودة عالية وإماكنية التوصيل وبتلكفة 
يغطون  الذين  الرواد  واملوردين  البائعني  مجليع  فعالة 
التعاون اخلليجي. إن رسعة تطور  مجيع دول جملس 
التحديات احلرجة اليت  التسوق االلكرتوين، يه أحد 
تواجه مديري التوريد لتقيمي مدى تأثري أنمظة التسوق 

االلكرتوين B2B عىل مؤسساهتم.

تقدم إي امداد ثالثة من مناذج األمعال:

فهرس االسعار:

املنتجات  من  عىل مجموعة  العثور  من  العمالء  متكينا 
واملواد(،  الغيار  وقطع  العايل  )االسهتالك  واملواد 
وقطاعات  الصناعية  القطاعات   يف  عادة  املستخدمة 
العنرص  عىل  العثور  لملشرتي  وميكن  والبناء.  الطاقة 
الرشكة  أو  القطعة  أو رمق  املنتج  املطلوب حسب امس 

املصنعة أو خصائص املنتج يف حقل البحث .

العطاءات اإللكرتونية:

بالرسية  يمتزي  اإللكرتونية  العطاءات  أمعال  منوذج 
عرب   ITT إرسال  من  املشرتين  بمتكن  واآلمان  العالية 
عىل  يوجب  البائعني.  او  الصانعة  اجلهة  إىل  النظام 
الراغب يف املشاركة التجسيل يف  املورد أو املشرتي 

منوذج األمعال التجارية للعطاءات اإللكرتونية.

املزاد العلين:

املزاد  يستطيع املشرتي احلصول عىل تفاصيل سلعة 
العلين وقميهتا وتارخي فتح وإغالق املزاد.

قطريـة  رشكـة  يه  االعالميـة  لالستشـارات  اسـتدالل 
متخصصـة يف اسـرتاتيجيات االتصـال وخطـط التسـويق 
الرمقـي الـيت هتـدف ايل مسـاعدة العمـالء يف زيـادة منو 
امعاهلم. يمتزي فريق معل استدالل بالتعددية يف اخلربات 
واملهـارات حيـث يوفـر للـرشاكت خدمـات االسـرتاتيجيات 
الرمقيـة، التسـويق، احللـول التكنولوجيـة، حلـول التجـارة 
وسـائل  ادارة  الرمقـي،  احملتـوى  تطويـر  االلكرتونيـة، 
التواصـل االجمتـايع، دراسـات السـوق وحتليـل البيانـات 
واستشـارات اآلمـن السـيرباين. وتركـز خدماتنـا الرمقيـة 
والتسـويقية عـىل احتياجـات العميل ومالمئهتـا باهمتامات 
جبـودة  املرجـوة  االهـداف  لتحقيـق  املسـهتدف  امجلهـور 

لية.  عا

ونظـرا خلرباتنـا املرتامكـة يف منطقـة الـرشق االوسـط، 
يمتتـع فريقنـا خبـربات ترامكيـة متكنـه مـن تطويـر ووضـع 
بـراجم اعالميـة تمتـايش مـع طبيعـة معـالء املنطقـة وتلـيب 

خصوصيـة احتياجـات مجهـورمه. 

كـربى  مـع  الرشاكـة  عـىل  معلنـا  منـوذج  يعمتـد  مكـا 
جمـاالت  خمتلـف  يف  املتخصصـة  العامليـة  الـرشاكت 
التكنولوجيـا واالعـالم واحبـاث السـوق وحتليـل البيانـات. 

استدالل لالستشارات االعالمية 
والبحوث

إي امداد سبالي شين 
سليوشن

الجسل التجاري: 93174  رمق نظام ترقمي البيانات العاملي: 557773161الجسل التجاري: 70654  رمق نظام ترقمي البيانات العاملي: 558009977

مسؤول االتصال:
السيدة: هويدا ندمي

املنصب:
الرئيس التنفيذي 
والرشيك املؤسس

ص.ب: 27774، برج بروة 1، الطابق 6، السد، الدوحة، قطر
هاتف: 44954910 974+ 
فاكس: 44954910 974+ 

howaida@foresight.qa :الربيد اإللكرتوين
www.foresight.qa :املوقع اإللكرتوين

تفاصيل الخدمات
• التخطيط االسرتاتيجي للتواصل 

والتسويق
• ادارة العالقات العامة  واإلعالمية

• التدريب االعاليم
• ادارة اتصاالت األزمات

• حلول التجارة الرمقية والتجارة 
اإللكرتونية

• أحباث السوق والدراسات
• استشارات األمن االلكرتوين

• حتليل البيانات وحتليل وسائل 
التواصل االجمتايع

العطاءات 
اإللكرتونية
مق بتجسيل 

الدخول إىل موقع 
إي امداد واشرتك 

يف العطاءات 
السارية االن.

فهرس االسعار
تصفح يف موقع 

إي امداد
لالطالع عىل 

خمتلف اخلدمات

املزاد
مق بتجسيل 

الدخول إىل موقع 
إي امداد واشرتك 

يف املزادات 
السارية االن. 

تفاصيل المنتجات
• الفهرس: مواد متنوعة ومدرجة مع 

السعر
• العطاءات اإللكرتونية: اكفة املوردين 

مدرجني مع تفاصيل مجموعة منتجاهتم
• املزاد: نظم مزاد خاص بك عىل 

اإلنرتنت 

مسؤول االتصال:
السيد: عيل املري 

املنصب:
مدير اإلتصاالت واإلعالم

شارع سلوى، بناية اهليمت، الدوحة، قطر
هاتف: 66662281 974+ 

shaloo@e-emdad.com :الربيد اإللكرتوين
www.e-emdad.com :املوقع اإللكرتوين
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رشكـة تكنولوجيـا ناشـئة يف قطـر متخصصـة يف توظيف 
تلـيب  منتجـات  لتطويـر  واهلندسـة  االبتـاكر  مهنجيـات 
احتياجـات األسـواق احملليـة والعامليـة. املنتـج الرئيـيس 
لالسـتخدامات  السـام  الغـاز  اكشـف  هـو   Subol سـبل 

املزنليـة أو أماكـن العمـل.

مصـام Samam هـو أول نظـام ذيك يف العـامل للكشـف 
عـن تـرسب الغـاز املسـال وإغالقـه. ويمتتـع بتصمـمي ذيك 

وبسـيط ليضـع راحـة املسـتخدم كأولويـة رئيسـية. 

مـن  بـدءًا  وحدتـني  مـن  أسـايس  بشـلك  النظـام  يتكـون 
وحـدة الكشـف "وحـدة االستشـعار" ونقطـة العمـل "وحـدة 

اإليقاف". 

خـالل  مـن  يه  لملسـتخدم  الرئيسـية  التحـمك  واجهـة 
التطبيـق  يـحمس   .Samam مصـام  لــ  الـذيك  التطبيـق 
الـذيك لملسـتخدمني مبراقبـة االتصـال الالسـليك للنظام، 
ومسـتوى سـالمة البيئـة، ومسـتوى البطاريـة، واألمه مـن 

ذلـك إغـالق النظـام عـن بعـد بنقـرة واحـدة فقـط.

ومقره  اإلنرتنت  عرب  للتسوق  شامل  مركز  هو   eQatar
اإللكرتونية  التجارة  منصة  وتوفر  الدوحة  يف  الرئييس 

هسولة التسوق. 

 eQatar موقع  عىل  املنتجات  إىل  الوصول  إماكنية  إن 
عرب  املتسوقني  برؤية ختدم  مدفوعًا  مستقاًل  جتعله سوقًا 
اإلنرتنت. ويعمل النظام ملساعدة لك من أحصاب األمعال 
العمالء  وكذلك  واخلدمات  السلع  بيع  يف  يرغبون  الذين 

الراغبني يف احلصول عىل منتجات عالية اجلودة.

قصارى  املتخصصني  من  لنا  التابع  العمل  فريق  يبذل 
جهدمه خلدمة معالهئم بأفضل من خالل تزويدمه جبودة 

ممتازة والتوصيل املجاين.

تسوق يف أي وقت ومن أي ماكن يف العامل واحصل عىل 
أو  أفضل قمية وسيمت توصيلها جماًنا متاًما إىل مزنلك 

ماكن معلك.

EQATARسبل

الجسل التجاري: 68317  رمق نظام ترقمي البيانات العاملي: 557773073الجسل التجاري: 99506  رمق نظام ترقمي البيانات العاملي: 557773127

مسؤول االتصال:
السيد: صاحل سفران

املنصب:
املدير العام

ص.ب: 5900، واحة قطر للعلوم والتكنولوجيا، مبىن 2 
الدوحة، قطر 

هاتف: 55992777 974+ 
saleh@subol.qa :الربيد اإللكرتوين

www.subol.qa :املوقع اإللكرتوين

تفاصيل المنتجات
• وحدات االستشعار، بوابة واي فاي
• وحدة احملرك واالتصال الالسليك 

إىل جهاز استشعار
• واجهة التطبيق احملمول والتحمك

تفاصيل المنتجات
• عطور 

• مستحرضات التجميل والعناية بالبرشة
• إلكرتونيات اسهتالكية

• سيمت إضافة املزيد

	

	

مسؤول االتصال:
السيد: طارق الشيخ

املنصب:
املؤسس والرئيس التنفيذي

شارع سوق اخلضار، مسميري، الدوحة، قطر
هاتف: 55537341 974+ 

admin@eQatar.com :الربيد اإللكرتوين
www.eQatar.com :املوقع اإللكرتوين
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لإلتصال واإلستفسار:لإلتصال واإلستفسار:
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متاكملة  خدمات  أستاد  تقدم  للعمالء،  به  موثوق  كرشيك 
إلدارة املشاريع واألصول.

 تعمل أستاد بالتعاون مع رشاكهئا يف القطاعني احلكويم 
املشاريع  بتنفيذ  وذلك  واقع  الرؤية اىل  بتحويل  واخلاص 
التصممي  مراحل  وتغيط  األصول،  وإدارة  املتاكملة 
املسمترة  واإلدارة  التحتية  والُبىن  لملباين  والتشييد 

لملشاريع.

وبفضل ما متتلكه أستاد من شبكة من اخلربات الدولية، 
تقوم مبزج ما لدهيا من معرفة وخربات فنية لتقدم أفضل 

اخلدماتواحللول اليت حتقق النتاجئ املستدامة.

رشكة حوسبة الرشاكت املتطورة )ACC( أسسهتا الشيخة 
عذبة بنت ثامر آل ثاين، خرجية "جامعة الدراسات العليا 
لإلدارة - باريس" الفرنسية الهشرية. تشغل الشيخة عذبة 
اإلدارة  جملس  رئيس  مستشار  منصب  أيًضا  ثاين  آل 
ومستشار الرئيس التنفيذي لرشكة كيو دي يف يس، ويه 
من  بني لك  الرشاكة  من خالل  تأّسست  إنشاءات  رشكة 
رشكة الديار القطرية لالستمثار العقاري ورشكة فينيس 

لإلنشاءات واملشاريع العمالقة. 

نقّدم مجموعة من اخلدمات املدارة، من بيهنا االستضافة 
اليت  والربجميات  التطبيقات  عرب  التحتية  البنية  وإدارة 

نقّدمها لدمع احللول الحسابية. 

لدينا فرق عالية الطراز خمتّصة يف تكنولوجيا املعلومات 
ترّكز عىل توفري حلول شاملة واسرتاتيجية عىل مستوى 
احملّدد  الوقت  يف  لعمالئنا  الرضا  حيّقق  مبا  الرشاكت 
عاملية  خربة  ذوي  حمرتفون  لدينا  املزيانية.  حدود  ويف 
نّتبعه مرن وفعال  النظري. والهنج الذي  ومهارات منقطعة 

مع خمتلف الطرق واألساليب اليت يّتبعها البائعون.

أستــادشركة حوسبة الشركات المتطورة

الجسل التجاري: 38376 رمق نظام ترقمي البيانات العاملي: 557709782الجسل التجاري: 82931  رمق نظام ترقمي البيانات العاملي: 557773068

مسؤول االتصال:
السيدة: رمي يونس 

املنصب:
مهندس برجميات

جوال: 50315777 974+

 ص.ب: 23264، حاضنة قطر األمعال، الطابق 6،
 ICT قطر، برج النارص B، الدوحة ، قطر

tech@acc.qa :الربيد اإللكرتوين
www.acc.qa :املوقع اإللكرتوين

تفاصيل المنتجات
• إدارة املشاريع والرباجم 

• خدمات التصممي 
• حساب المكيات والتاكليف 
• الإلرشاف عىل اإلنشاءات 

• إدارة األصول واملرافق 

تفاصيل المنتجات
• تطوير الربجميات 
• تطوير الشباكت 

• تطوير تطبيقات اجلوال
• خدمات استشارية

• خدمات االستضافة

• اختبار الربجميات 
• دمع البنية األساسية

• خدمات حتسني حمراكت البحث

مسؤول االتصال:
السيدة: موزة املهندي 

املنصب:
مدير اإلتصاالت واإلعالم

ص.ب: 23242، الدوحة، قطر
هاتف: 44258112 974+ 
جوال: 66710404 974+

فاكس: 44258457 974+
mooza.al-mohannadi@astad.qa :الربيد اإللكرتوين

www.astad.qa :املوقع اإللكرتوين
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لإلتصال واإلستفسار:لإلتصال واإلستفسار:
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مجنع بني املعرفة العملية والتكنولوجيا، لنوفر لك اسرتاتيجية 
متعددة ملرشوعك وبدورها تولد نتاجئ فريدة ومملوسة ومؤثرة.

املخصصة  واملشاريع  األمعال  استشارات   A101 تقدم 
وإنتاجية  الزوار،  التشغيلية، جتربة  الكفاءة  لزيادة  لعمالهئا 

املوظفني وأكرث من ذلك بكثري.

ويف A101، منتلك أكرث من 10 سنوات من اخلربة يف قطر 
وقد نفذنا عدد ال حيىص من املواقع اإللكرتونية، والنرشات 
عالقات  وإدارة  االجمتايع،  التواصل  ومحالت  اإلخبارية، 
وبفضل  وتنشيطها.  البيانات  استخراج  وحلول  العمالء، 
وخدمات  حلول  معالئنا  مننح  الواسعة  احمللية  خربتنا 
والتقيميات  األحباث  خالل  من  اسرتاتيجية  استشارية 

والتخطيط االسرتاتيجي واالتصاالت.

الطلب،  املصممة حسب  واخلدمات  املشاريع  باإلضافة إىل 
فقد أنشأنا أيًضا منصاتنا وبراجمنا اخلاصة مثل:

MAWJOOD جسل الزوار

)التحمك يف الوصول + األمن(

ممزيات الربناجم:
• اإلملام بزوار املبىن

• احصاء عدد الزوار داخل مبىن حلاالت الطوارئ

INSTANA نظام قامئة االنتظار 

تلكفة أقل بنسبة  40 % مقارنة باألنمظة االخرى
• نظام قامئة االنتظار ونظام إدارة الزوار

RAFIX نظام اإلبالغ عن احلوادث

)الويب + تطبيق اجلوال(

• اصدار التقارير وتتبع األعطاب 

للفعاليات  املفتاح  تسلمي  تجسيل  نظام   HAYYAK
واملواقع

)الويب + تطبيق اجلوال + ويف موقع احلدث(
• الرشاكت املنمظة للفعاليات 

• املنمظات اليت تقدم االعمتاد
• نظام ادارة الدخول/التذاكر اىل احلدائق

 + املوبيالت   + )بطاقات  الدفع  حلول   PAYINTECH
نقاط البيع(

• الرشاكت املنمظة للفعاليات

• نظام ادارة الدخول / التذاكر اىل احلدائق

ENGAGE حلول احصاء عدد الزوار

• مجليع املواقع املؤقته أو الدامئه

يف طليعة التحول الرمقي - البصرية احمللية ، املعايري العاملية
التكنولوجيا  ومتثل   2012 عام  يف  لالمعال  شورى  مجموعة  تأسست 
واالبتاكر األمعدة األساسية للحلول والتخطيط االسرتاتيجية املقدمة من 
خربهتا  خالل  من  قطر  دولة  رؤية  حتقيق  إىل  وهتدف  املجموعة.  ِقبل 
الكبرية يف جمال التكنولوجيا والقيادة القطرية املمزية. وتوفر املجموعة 
اجلديدة،  االبتاكرات  حتديد  خالل  من  استثنائية  وخدمات  عالية  قمية 
الرمقية  التحوالت  أجل  من  والرشاكة  جديدة  أمعال  بمناذج  والتوصية 
قطاع  يف  واخلدمات  احللول  تقدمي  عىل  شورى  وتركز  املستدامة. 

تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت والرعاية الصحية.

جماالت خربتنا الرئيسية:
• البيانات والتحليالت الضخمة - من خالل منصة أمعالنا الرئيسية 

Marsa؛ منصة B2B خللق فرص حقيقية للرشاكت الصغرية 
واملتوسطة. ولتحويل الطريقة اليت تمت هبا األمعال يف املنطقة.

• استشارات وحلول الرعاية الصحية - تلزتم شورى مبساعدة مقديم 
خدمات الرعاية الصحية عىل التطور والمنو بنجاح لتقدمي خدمات 

حصية أكرث فعالية.
 ،)IOT( تطوير الربجميات املخصصة - لتقارب إنرتنت األشياء •

التواصل االجمتايع، التنقل، الويب، التحليالت واحلوسبة الحسابية 
عرب قطاعات الصناعة املختلفة.

• احللول الحسابية / خارج الصندوق - تقدمي حلول مصممة بشلك 
خاص ملجال أنمظة ذاكء األمعال والتحليالت باإلضافة إىل منصة 

شاملة لتعليقات العمالء.

مجموعة أمعال شورى
• السيدة جناة عبد الرحمي، الرئيس التنفيذي لملجموعة وتمتتع خبربة 

واسعة يف جمال التخطيط االسرتاتيجي واالبتاكر وخدمة العمالء 
وقطاع الصحة وتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت.

• الرشيك املفضل للتحول الرمقي للرشاكت الصغرية واملتوسطة 
القطرية مع وزارة املواصالت واالتصاالت.

 Malomatia الرشيك املفضل للتشغيل اآليل والتحول الرمقي لرشكة •
الرائدة يف تقدمي خدمات وحلول تكنولوجيا املعلومات للقطاع العام.
• أكرث من 100 حمرتف عىل استعداد ملواجهة اكفة حتديات القطاع.
• اكرث من 15 شریکًا اسرتاتيجي حميل ودويل یسامهون يف نجاح 

الرشكة.
• اكرث من 20 عام من اخلربة يف تطوير املنتجات والتحول الرمقي 

والرعاية الصحية.

A101مجموعة شورى لالعمال

الجسل التجاري: 63629  رمق نظام ترقمي البيانات العاملي: 557712005الجسل التجاري: 54009  رمق نظام ترقمي البيانات العاملي: 557773084

مسؤول االتصال:
السيدة: شذى إبراهمي 

املنصب:
مديرة املشاريع

ص.ب: 19005، الدوحة، قطر
هاتف: 33141781 974+ 

shaza@shourabg.com  :الربيد اإللكرتوين
www.shourabg.com :املوقع اإللكرتوين

مسؤول االتصال:
السيد: تشارلز فنسنت 

املنصب:
الرشيك اإلداري

ص.ب: 11596، برج السالم، الدوحة، قطر
هاتف: 44821801 974+ 
جوال: 77778998 974+

فاكس: 44315738 974+
info@A101.com :الربيد اإللكرتوين
www.A101.com :املوقع اإللكرتوين

تفاصيل المنتجات
• ابتاكر األمعال وحتسيهنا
• خدمات التحول الرمقي 

B2B التجارة الرمقية •
• تطوير الربجميات املخصصة

• حلول تفاعلية متعددة الملسات 
)األجهزة والرباجم(

تفاصيل المنتجات
• موجود: جسل رمقي

• حياك: نظام التجسيل الذيك
• رفيق: نظام اإلبالغ عن احلوادث
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من خالل استمثار خرباتنا يف جمال األمعال والتكنولوجيا، 
 )ICT( فإن رشكة تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ذ.م.م
تسامه بفاعلية يف تطور تكنولوجيا املعلومات عىل الصعيد 
احمليل والذي تهشده دولة قطر من خالل حلول وخدمات 
ووصواًل إىل  املتوسطة  القطرية  للسوق  تكنولوجية حديثة 

املؤسسات.

املعلومات  تقنية  ومشاريع  الرشاكت  كربى   ICT ومتثل 
 )GED – )GE Digital و   HP Inc و   HPE مثل  الدولية 
 Citrix و   Veritas و   IBM و   VMware و   Microsoft و 
و   CA و   Gemalto و   F5 و   Fortinet و   Symantec و 

RedHat وغريها.

قطاعات  يف  العمالء  من  خنبة  متثيل  يف  الرشكة  تمتزي 
خمتلفة يف دولة قطر، مثل قطر للبرتول، اوريكس لتسييل 
الغاز، وقود، مؤسسة محد الطبية، مركز السدرة، مراكز 
قطر  مؤسسة  والتعلمي،  الرتبية  وزارة  األولية،  الصحة 
وملحقاهتا، جامعة قطر، بنك قطر الوطين، مرصف قطر 
املركزي، بنك قطر اإلساليم، Ooredoo، فودافون، وزارة 
اجلوية  اخلطوط  املالية،  وزارة  النقل،  وزارة  الداخلية، 
ناقالت،  مواصالت،  احلديدية،  للسكك  قطر  القطرية، 
والرياضة،  الشباب  وزارة  الثقافة،  وزارة  زون،  أسباير 
لألملنيوم، رشكة  قطر  للبرتوكمياويات، رشكة  قطر  رشكة 

قطر للكمياويات.

تكنولوجيا المعلومات 
)ICT( واالتصاالت ذ.م.م

الجسل التجاري: 31192  رمق نظام ترقمي البيانات العاملي: 534781617

مسؤول االتصال:
السيد: عبد السالم كنيو

املنصب:
الرشيك اإلداري

جوال: 55532898 974+

ص.ب: 24537، الدوحة، قطر
هاتف: 44405100 974+ 
فاكس: 44405110 974+ 

asknio@ict.com.qa :الربيد اإللكرتوين
sales@ict.com.qa 

www.ict.com.qa :املوقع اإللكرتوين

الحلول المقدمة
• مجموعة حلول شاملة

• حلول التخزين الحسايب 
• إماكنية التنقل

• البيانات الضخمة وحتليالت إنرتنت 
األشياء 

• احلومكة واالمتثال
• حلول إنتاجية األمعال

•  األمن السيرباين
•  تاكمل النظم





شارع محد الكبري
ص.ب 22789  الدوحة، قطر

+974 4430 0000
+974 4431 6613
+974 5060 6013


