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Owner: 
Mr. Nasser Al-Khalaf

 P.O. Box: 19613, Doha, Qatar 
 +974 44512794 
 +974 44476181 
 info@agrico.qa 
 www.agrico.qa

HS CODES: 

  070200    070700    070951    071151    07099920    07099990    07096090  

AGRICO FOR AGRICULTURAL DEVELOPMENT

أجريكو للتطوير الزراعي

COMPANY PROFILE
Agrico for Agricultural Development is a private Qatari Company 
that was founded on the principle of sustainable long-term 
agricultural production with an eye on achieving national food 
security. Our long experience in food imports, storage and 
distribution since the early 1950s and an in-depth study into 
the import pattern of vegetables and fruits into Qatar revealed 
the high dependency on regional countries to meet our daily 
needs. Agrico aims to alleviate this through combining local 
innovation and international expertise using the best available 
technology in the world. Today, we provide agricultural products 
on a daily basis through the year with a cultivated area that 
covers around 250,000 sqm. of greenhouses. With our decade-
long experience in agriculture, we have also developed many 
local farms that now cultivate fruits and vegetables over an area 
that exceeds 150,000 sqm. Currently, our produce extends to fish, 
shrimp, chicken and eggs also.

PRODUCTS & SERVICES
• Production and distribution of Vegetables,  

 Fruits, Fish, Chicken and Eggs
• Development and management of agricultural facilities

نبذة عن الشركة
اإلنتـاج  مبـدأ  عـى  تأسسـت  قطريـة خاصـة  الـزرايع، رشكـة  للتطويـر  أجريكـو 
الـزرايع املسـتدام طويـل األجـل مع الرتكزي عى اهلدف الوطـي املمتثل يف حتقيق 
األمـن الغـذايئ. ووفقـا خلربتنـا الطويلـة يف اسـترياد املـواد الغذائيـة والتخزيـن 
والتوزيـع منـذ أوائـل مخسـينيات القـرن املـايض، أعـدت الرشكـة دراسـة معمقـة 
لمنـط اسـترياد اخلـراوات و الفواكـه يف قطـر واتضح لنا من خالل هذه الدراسـة 
بـأن هنـاك أعمتـادا كبـريا عـى الـدول اإلقلمييـة و دول اجلـوار لتغطيـة احتياجاتنـا 
االبتـار  بـن  الـدجم  أهدافهـا مـن خـالل  اليوميـة. وتسـى أجريكـو إىل حتقيـق 
احملـي واخلـربة الدوليـة وباسـتخدام أفضـل التقنيـات املتاحـة يف العـامل. حنـن 
نقـدم املنتجـات الزراعيـة عى أسـاس يـويم طوال العام وكذلك نقـوم بتطوير وإدارة 
املرافـق الزراعيـة. وتبلـغ املسـاحة الزراعيـة ألجريكـو حاليـا حـوايل 250.000 مرت 
مربـع. مـن الدفيـات. ومبـا لدهيـا مـن خـربات عـى مـدار 10 سـنوات، قامت رشكة 
اجريكـو بتطويـر عـدة مـزارع حمليـة عـى مسـاحات تزيد عـى 150 ألـف مرت مربع 
مـن اخلضـار والفاكهـة. ويف الوقـت الراهـن، ميتـد إنتاجنا إىل األمسـاك والروبيان 

والدجـاج والبيـض أيضـا.

المنتجات و الخدمات
• إنتاج وتوزيع اخلروات والفواكه واألمساك والدجاج والبيض

• تطوير وإدارة املنشآت الزراعية

SECTOR CONTENT AGRICULTURE CONTENT
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Owner: 
Mr. Ali Ahmed Sayed Alkaabi

P.O. Box: 7791, Doha, Qatar 
+974 77991225 

globalfarm.qa@gmail.com 

HS CODES: 

  070700    070200    12119040    0600420    070960    070930    070410    070511    070519  

COMPANY PROFILE
Global Farm (GF) was established on the belief that agriculture 
goes beyond just production and is connected to every scientific, 
commercial and economic aspect of life. Starting with activities 
that included open field cultivation, greenhouse cultivation & 
construction, and marketing of farm products, GF has emerged as 
one of Qatar`s top technical farms in hydroponic technology. We 
have since accomplished more than 1,000 med-tech greenhouses 
for our customers, besides offering agricultural consultation and 
spreading the culture of agriculture as an inseparable part of the 
GF mission. GF’s international activities helped it gather expertise 
especially from the Arabian Gulf, Jordan and East Asia, as well as 
to start imports from China, Holland, the U.S.A, amongst others.

PRODUCTS & SERVICES
• Cucumber, Mint, Recula 
• Tomatoes
• Orange, Green, Red, Yellow Capsicum & Hot Pepper 
• Beans, Eggplant 
• Cauliflower, Cabbage, Lettuce, Parsley & Broccoli 
• Greenhouses Construction 
• Agricultural Consultation 

GLOBAL FARM FOR AGRICULTURAL SUPPLIES

المزرعة العالمية لألعمال الزراعية

نبذة عن الشركة
تأسسـت املزرعـة العامليـة بنـاًء عـى االعتقـاد الـراخس بـأن الزراعـة ال تقتـر عـى 
االنتـاج فقـط وامنـا يه متصلـة بشـل مبارش بافـة اجلوانب العمليـة واالقتصادية 
للحيـاة.  وتمشـل حتـت جناحها ختصصات عديـدة مثل الزراعات احلقلية والزراعات 
احملميـة واإلنشـاءات وتسـويق املنتجـات الزراعية، ولقـد باتت املزرعـة العاملية رائدة 
الزراعـة املائيـة يف قطـر. مكـا شـيدت املزرعـة العامليـة اكـر مـن 1000 بيـت محمي 
ملصلحـة معالهئـا، ويه بيـوت يـم التحـم يف درجـة حرارهتـا ومبواصفـات عامليـة 
وذات تصنيـف معتـدل، عـالوة عـى ذلـك نوفر االستشـارات الزراعية وننـرش الثقافة 
الزراعيـة الن ذلـك جـزء ال يتجـزأ مـن رسـالتنا. ولقـد سـامهت االنشـطة الدوليـة 
لملزرعـة العامليـة يف اكتسـاب اخلـربات وخاصـة مـن دول اخلليـج العـريب واألردن 
ورشق أسـيا، وسـامهت أيضـا يف بـدأ التوريـد مـن الصـن وهولنـدا والواليـات 

املتحـدة األمريكيـة ودول أخـرى.

المنتجات والخدمات
• خيار، نعناع، ريكوال

• مطامط 
• فليفلة برتقالية وخراء ومحراء وصفراء وفلفل حار

• فاصولياء، باذجنان
• قرنبيط، ملفوف، خس، بقدونس، برولكي

• انشاء البيوت احملمية 
• االستشارات الزراعية

SECTOR CONTENT AGRICULTURE CONTENT
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Owner: 
Mr. Abdullah Salem Al Sulaiteen 

 P.O. Box: 8588, Doha, Qatar 
 +974 44901069 
 +974 44901376 
 info@alsulaiteengroup.com 
 www.alsulaiteengroup.com

HS CODES: 

  070200    070700    121190  

AL SULAITEEN AGRICULTURAL & INDUSTRIAL COMPLEX

مجمع السليطين الزراعي والصناعي

COMPANY PROFILE
SAIC is the largest and one of the leading agricultural projects 
in Qatar since 1995. The company grows and markets flowers, 
fresh fruits, vegetables and animal products. Its facilities and 
farms extend over 40 hectares and maintain very high-quality 
standards. SAIC uses cutting-edge technologies and techniques in 
production, packaging and marketing. In order to ensure quality 
and food safety according to international standards, SAIC has 
established a Quality Control and Food Safety Department and 
is the first farm in Qatar to receive the global GAP certificate 
which allows export of select products to European countries. 
SAIC is also a leading player in Landscaping in Qatar and has 
undertaken large landscaping projects for prestigious clients 
like Qatar’s Aspire Zone, Qatar Foundation, Cultural Village, etc.

PRODUCTS & SERVICES
• Fresh Vegetable & Herbs
• Seasonal Flower and Pot Plants
• Outdoor Shrubs
• Trees
• Ground Cover Plants
• Grass
• Landscaping

نبذة عن الشركة
مجمـع السـليطن الـزرايع والصنـايع، يعـد املـرشوع الـزرايع األكـرب والرائد يف 
قطـر منـذ عـام 1995، ويتوىل زراعة وإنتاج العديد مـن املنتجات النباتية واحليوانية 
أفضـل  اسـتخدام  يـم  والدواجـن. مكـا  واألغنـام  واخلـراوات  الزهـور  وتمشـل 
التقنيـات واألسـاليب يف اإلنتـاج والتعبئـة والتسـويق. متتد منشـآهتا ومزارعها عى 
مسـاحة 40 هكتـاًرا وحتافـظ عـى معايـري جـودة عاليـة. ومـن أجـل مضـان اجلـودة 
اجلـودة  ملراقبـة  إدارة  الرشكـة  أنشـأت  الدوليـة،  لملعايـري  وفًقـا  األغذيـة  وسـالمة 
وسـالمة األغذيـة ويه أول مزرعـة يف قطـر حتصل عى هشـادة GAP العاملية اليت 
تـحم بتصديـر منتجـات خمتـارة إىل دول أوروبيـة. ويه أيضـا رشكـة رائـدة يف 
تنسـيق احلدائـق يف قطـر وقـد قامـت مبشـاريع كبرية لعمـالء مرموقن مثل أسـباير 

زون قطـر، ومؤسسـة قطـر، والقريـة الثقافيـة، إخل. 

المنتجات والخدمات
• خراوات طازجة وورقيات 

• أزهار مومسية وجشريات
• اجشار

• نباتات خارجية 
• مسطحات خراء

• جنيلة
• تنسيق احلدائق

SECTOR CONTENT AGRICULTURE CONTENT
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COMPANY PROFILE
Eden Farm has been producing fruits, vegetables, dates and 
honey since 2002. In 2017 it expanded its product base to include 
the production of farm-fresh mushrooms using state-of-the-art  
Dutch technology. Our fruit and vegetable varieties include melons, 
cucumbers, tomatoes, broccoli, cauliflower, peppers, eggplant, 
lettuce, green beans, chillies and herbs to name a few. Our line of 
mushrooms consists of white buttons, browns and Portobellos. Proper 
hive management techniques have also resulted in year-on-year 
growth and popularity of our honey. At Eden Farm, our mission  
is to consistently produce exceptional products for our customers in 
supermarkets, restaurants and hotels, and to be a leading supplier 
of quality products for local markets and export. Our commitment 
to surpass customers’ expectations is deep-rooted in the way we 
farm and operate.

PRODUCTS
• Vegetables: Melons, Cucumber, Tomatoes, Broccoli, 

Cauliflower, Peppers, Eggplant, Lettuce, Green Beans, 
Chillies and Herbs 

• Mushrooms: White Button, Brown and Portobello
• Honey

EDEN FARM

 مزرعة   عدن 

HS CODES: 

  070200    070700    070930    070410    070890    070519  

Owner: 
Dr. Salem Al-Naemi

 P.O. Box: 14874, Doha, Qatar 
+974 55514355 

s.alnaemi@edenfarm.qa 
www.edenfarm.qa 

نبذة عن الشركة
 مزرعـة   عـدن   الـيت   تقـع  يف  مشال   قطر تنتـج  الفواكه                 واخلراوات   والمتور   والعسـل  
 منـذ   عـام 2002،  ويف   عـام                 2017 وسـعت   قاعـدة   منتجاهتـا   لتمشـل   إنتـاج   فطـر 
عـش   الغـراب               الطـازج   باسـتخدام   التكنولوجيـا   اهلولنديـة   احلديثـة .  وتمشـل           أصنـاف  
 الفاكهـة   واخلـروات:   البطيـخ   واخليـار   والمطـامط           والربوكـويل   والقرنبيـط   والفلفـل  
 والباذجنـان   واخلـس         والفاصوليـا   اخلـراء   والفلفـل   احلـار   والورقيـات   عـى   سـبيل             
الفطـر   األبيـض  ،   والبـي   املـرشوم  يتكـون   مـن                    و خـط   انتـاج  املثـال   ال   احلـر .  
 والبورتبيـال .  وقـد   أسـفرت   التقنيـات               الصحيحـة   إلدارة   خاليـا   النحـل   أيضـا   عـن   منـو  
 سـنوي وإقبـال واسـع ملنتجـات العسـل .      يف   مزرعـة   عـدن،   تمتثـل   مهمتنـا   يف   تقـدمي  
 منتجـات   اسـتثنائية                 لعمالئنـا   يف   حمالت   السـوبر   ماركـت   واملطامع   والفنـادق .                رؤيتنا  
 يه   أن   نكـون   املـورد   الرئيـي   لملنتجـات   ذات   اجلودة                 لألسـواق   احملليـة   والتصدير .  
إن   الزتامنـا   بتجـاوز   توقعـات             العمـالء لـه   جـذور   معيقـة   يف   الطريقـة   الـيت   نـزرع   هبـا  

 ونعمـل                   هبا .   

المنتجات
• اخلـروات: البطيـخ، اخليـار، المطـامط، الربولكـي، القرنبيـط، الفلفـل، الباذجنان، 

اخلـس، الفاصوليـا اخلـراء، الفلفل احلار واألعشـاب 
• الفطر األبيض، الرباون والبورتبيلو

• العسل

SECTOR CONTENT AGRICULTURE CONTENT
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Owner: 
Dr. Salem Al-Naemi 

 P.O. Box: 14874, Doha, Qatar 
 +974 55514355  
 oryxmushrooms@gmail.com 
 www.oryxmushrooms.com

HS CODE: 

  07095900   

COMPANY PROFILE
Oryx Mushrooms is a Qatari mushroom farm which began 
producing and selling fresh mushrooms in 2017. Oryx Mushrooms 
is a subsidiary of Eden Farm, a producer of tomatoes, cucumbers, 
beans, melons, dates, honey, etc. for the local wholesale/retail 
and farmers markets. Located north of Doha, Oryx Mushrooms 
grows three types of mushrooms: White, Brown and Portobello and 
supply them to Qatari supermarkets, restaurants and wholesale 
distributors. A committed team of engineers, growers and packers 
grow and harvest mushrooms daily. Oryx Mushrooms is looking 
for more opportunities to export as it strives to sustainably grow 
the highest quality of mushrooms and be the leading producer 
in Qatar and the Arabian Gulf.

PRODUCTS
• White Mushrooms 
• Brown Mushrooms
• Portobello Mushrooms 
• Sliced Mushrooms

نبذة عن الشركة
أوريكـس   مـرشوم   يه   مزرعـة   فطـر   قطريـة   بـدأت   يف   إنتـاج         وبيـع   الفطـر   الطـازج  
 يف   بدايـة   عـام 2017، وتابعـة  لرشكـة   مـزارع   عـدن،   وتنتـج   مجموعـة        متنوعـة   مـن  
 اخلـروات   مثـل   المطـامط   واخليـار   والفاصوليـا       والبطيـخ   والمتـر   والعسـل،   وتقـع  
 أوريكـس   مـرشوم   يف   مشـال        الدوحـة،   وتنشـط   يف   زراعـة   ثالثـة   أنـواع   مـن   الفطـر: 
األبيـض         والبـي   وبورتابيـال، وتوفـريمه  إىل   األسـواق   القطريـة،  مثل        حمالت   السـوبر  
 ماركـت   واملطـامع   ومـوزيع   امجللـة .        يعمـل  فريـق   مـن   املهندسـن   واملزارعـن   عـى  
 زراعـة   وحصـاد        الفطـر .  تسـى   أوريكس        مـرشوم   جاهدة   لتحقيق   أعـى   جودة   ممكنة  
 وخلـق   املزيـد   مـن   فـرص   التصديـر   وان   تصبـح        املنتـج   الرئيـي   يف   قطـر   واخلليـج  

 العريب .       

المنتجات
• فطر أبيض

• فطر بي
• فطر بورتابيال
• رشاحئ الفطر

ORYX MUSHROOMS  

أوريكس   مشروم 

SECTOR CONTENT AGRICULTURE CONTENT
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Owner: 
Mr. Bader Alemadi

 P.O. Box: 18141, Doha, Qatar 
+974 44116867 

 +974 44666134 
info@paramountagri.com 
www.paramountagri.com 

HS CODE: 

  070951  

PARAMOUNT AGRICOLE

القمة   الزراعية 

COMPANY PROFILE
Paramount Agricole is a leading Qatari Agricultural Company 
engaged in Mushrooms, Vegetables, Animal farming and other 
products like Mung Beans Sprouts, Tofu, etc. The company focuses 
on producing healthy products and uses the latest scientific 
approaches like biological systems for example. Paramount 
Agricole is certified as an “Organic Mushroom Farm” (GCC/
European Standards) and “Premium Quality Vegetables Farm” 
by the Ministry of Agriculture of the State of Qatar. Quality and 
Reliability are our driving forces.

PRODUCTS
• Mushrooms: White Button, Sliced, Giant, Brown, Portobello 

Mushrooms, Oyster, Shiitake, Nameko, King Oyster
• Tofu 
• Mung & Soya Sprouts 

نبذة عن الرشكة
القمـة   الزراعيـة،   يه   رشكـة   زراعيـة   قطريـة   رائـدة تنشـط يف         جمـال   زراعـة   الفطـر،  
 اخلـروات،   مـزارع   املـواىش   وغريهـا       مـن   املنتجـات   اجلانبيـة   مثـل   بـرامع   املـاش،  
 التوفـو،   إخل .          وتنشـط   يف   توفـري   منتجـات   حصيـة   عـرب   اسـتخدام   األسـاليب        العمليـة  
 احلديثـة   مثـل   النظـم   البيولوجيـة. ولقـد حصلـت  القمـة        الزراعيـة   عى هشـادة  ( مزرعة  
جملـس   التعـاون   اخللـيج  /    املعايـري   األوروبيـة   معايـري   دول          الفطـر   العضـوي( 
قطـر .     و( مزرعـة        اخلـروات   عاليـة   اجلـودة(  مـن   قبـل   وزارة   الزراعـة   يف   دولـة         

اجلـودة   واملوثوقيـة   مهـا   قوتنـا   الدافعـة .       

املنتجات
• فطـر أبيـض، رشاحئ فطـر، فطـر كبـري، فطـر بـي، فطـر بورتبيلو، فطـر احملاري، 

فطـر شـيتايك، فطـر ناميكـو، فطر كينج اويسـرت
• توفو

• برامع املاش والصويا  

SECTOR CONTENT AGRICULTURE CONTENT
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Owner: 
Mr. Abdullah Salem Al Sulaiteen  
Chairman, Al Sulaiteen Group 

 P.O. Box: 8588, Doha, Qatar 
 +974 55608488  
 +974 40320154   
 info@mitraswll.com 
 www.mitraswll.com

HS CODES: 

  31022900    31010000    31059000    31055900  

MITRAS TRADING CO.

شركة ميتراس للتجارة

COMPANY PROFILE
Mitras Trading Company, a member of the Al Sulaiteen Group, 
is a trusted and popular name in the agriculture and landscaping 
sector under the leadership of H.E. Abdullah Salem Al Sulaiteen. 
The Mitras and Alkhor fertilizer factory are the only ones in Qatar 
jointly focused on innovations and engaged in developing and 
researching new products providing the entire range of Organic 
and Bio-Fertilizers in Qatar. Our research team has developed 
products for the agricultural, horticultural and floricultural sectors 
that are suitable for the climate, soil and environment conditions 
in the region.

PRODUCTS 
• Organic Fertilizers
• Inorganic Fertilizers
• Bio-Fertilizers
• Bio-Pesticides
• Organic Liquid Fertilizers
• Grow Bags

نبذة عن الشركة
رشكـة ميـرتاس للتجـارة، يه عضـو يف مجموعـة السـليطن، والرشكـة املوثوقـة 
وذات الصيـت الـراجئ يف قطـاع الزراعـة وتنسـيق احلدائـق وبقيـادة معـايل السـيد 
عبـداللــه سـامل السـليطن. وينصب تركزي مصانع ميرتاس واخلور لألمسدة بشـل 
مشـرتك عـى االبتـارات ولقـد تشـاراك يف تطويـر وحبـث منتجات جديـدة ويوفران 
مجموعـة متاملـة مـن األمسـدة العضوية والبيولوجية يف قطـر. ويتوىل فريق البحث 
اخلـاص بالرشكـة تطويـر منتجـات للقطاعـات الزراعيـة والبسـتانية والزهريـة الـيت 

تـالمئ ظـروف املنـاخ والرتبـة والبيئـة يف املنطقـة.

المنتجات
• األمسدة العضوية

• األمسدة غري العضوية
• األمسدة احليوية
•  املبيدات احليوية

• األمسدة السائلة العضوية
• أكياس المنو

SECTOR CONTENT AGRICULTURE CONTENT
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Construction Materials مواد البناء
ABDULNOOR ALUMINUM EXTRUSION FACTORY 22 مصنع عبد النور لحسب األملنيوم

ACRYLIC FACTORY 23 مصنع أكريليك

ADVANCED PIPES AND CASTS CO. 24 رشكة األنابيب والصبات املتقدمة

ALAZIZYA CHEMICAL FACTORY 25 مصنع العزيزية للكمياويات

ALBAYAN WPC 26 البيان دبليو يب يس

AL JABER STEEL CO. 27 رشكة اجلابر ألمعال احلديد

BITUMODE QATAR WATERPROOFING FACTORY 28 مصنع بيتومود قطر لملواد العازلة

BRITISH ALUMINIUM 29 بريتش الومنيوم

CIKO MIDDLE EAST 30 سيكو الرشق األوسط

COASTAL QATAR 31 كوستال قطر

DOHA FACTORY FOR PAINTS AND CHEMICALS 32 مصنع الدوحة لألصباغ والكمياويات

DON CONSTRUCTION PRODUCTS 33 دون ملنتجات البناء

DSP DOHA 34 رشكة مرشوع الدوحة ديزاين اسنت استيل

EXCEL METAL INDUSTRIES 35 إكسل للصناعات املعدنية

FUTURE PIPE INDUSTRIES 36 املستقبل لصناعة األنابيب

GLAUSH SYSTEMS 37 غلوش سيسمتز

GOODWIN QATAR PIPES FACTORY 38 مصنع جودوين قطر لالنابيب

JERSEY GLASS 39 جرييس للزجاج

KHALID STEEL INDUSTRIES 40 خالد للصناعات احلديدية

METALS FORMING SUPPORT FACTORYS 41 مصانع الدمع لتشكيل املعادن

NAFA FOR PRODUCTION OF THERMAL  
INSULATION & PACKAGING BOXES 42 مصنع نافا النتاج الواح العزل احلراري وصناديق التعبئة

NATIONAL PAINTS FACTORIES CO., DOHA-QATAR 43 رشكة مصانع االصباغ الوطنية

NEHMEH ENTREPRISES & INDUSTRIES 44 نعمه لملشاريع والصناعات

NEW RAYYAN WATER TANK FACTORY 45 مصنع الريان اجلديد خلزانات املياه

NORWOOD QATAR 46 نوروود قطر

PROCHEM TECHNOLOGY 47 بروكمي تكنولويج

PROFESSION ALUMINUM COMPANY 48 رشكة بروفيشن لألملنيوم

QATAR ALUMINIUM EXTRUSION CO. 49 الرشكة القطرية لحسب األملنيوم

QATAR GERMAN PIPES CO. 50 الرشكة القطرية األملانية لألنابيب

QATAR NATIONAL ALUMINIUM PANEL CO. 51 الرشكة الوطنية القطرية أللواح األملنيوم

QATAR PAVING STONES 52 قطر ألجحار التبليط

QATAR PROFILES AND FALSE CEILINGS FACTORY 53 مصنع قطر للربوفيالت واألسقف املستعارة

QATAR SAND TREATMENT PLANT 54 مصنع قطر ملعاجلة الرمال

QATAR TECHNICAL STEEL FABRICATION 55 قطر التقنية لتشكيل املعادن

QATAR UPVC WINDOWS + DOORS 56 قطر يو يب يف يس للنوافذ واألبواب 

QATAR WIRE PRODUCTS CO. 57 رشكة منتجات قطر للسلك

QATAR WOODEN PRODUCTS CO. 58 رشكة قطر لملنتجات اخلشبية

VECTORIZE 59 فكتوريز

ALUMINUM GULF RAY 60  شعاع   اخلليج   لألملنيوم 

AMIANTIT QATAR PIPES CO. 61  رشكة   أميانتيت   قطر   لألنابيب 

ARABIAN SPECIALISED MATERIALS CO. 62 الرشكة   العربية   لملواد   اخلصوصية

CLIC QATAR TRADING CO. 63  رشكة   لكيك   قطر   للتجارة 

DOHA EXTRACO 64 الدوحة لإلضافات اإلمسنتية والبالستيكية

DOHA POLYMERS INDUSTRY 65 مصنع الدوحة لتصنيع البولميرات

DOHA WATERPROOF FACTORY 66 مصنع الدوحة إلنتاج الطبقات العازلة

EXPANDED METAL MANUFACTURING CO. 67 رشكة الصناعات الشبكية املعدنية

DOHA PRECAST FACTORY 68 مصنع الدوحة للخرسانة اجلاهزة

GULF GRC AND TRADING CO. 69  رشكة   اخلليج   يج   آر   يس   للتجارة 

GROWTECH TRADING & INDUSTRIAL GROUP 70 مجموعة   جروتك للتجارة والصناعة

INTERNATIONAL WELDING RODS FACTORY 71  إنرتناشونال   ولدجن   رودز   فاكتوري 

ITAG INTERNATIONAL 72 ايتاج الدولية

MILLENNIA SHOES FACTORY & SAFETY TOOLS 73 ميلينيا لألحذية وأدوات األمن والسالمة

MODERN RECYCLING FACTORY 74 مصنع التدوير احلديث

QATAR GERMAN GASKET FACTORY 75  املصنع   القطري   األملاين   للجاسكيت 

QATAR PIPELINE & FITTINGS CO. 76 رشكة قطر لألنابيب والوصالت

QATAR TECHNOLOGY FOR ALUMINIUM & STEEL CO. 77 رشكة   تكنولوجيا   قطر   لألملونيوم   والصلب

AL IKHTYAAR GERMAN UPVC WINDOWS & DOORS CO. 78 رشكة اإلختيار األملاين للنوفذ واألبواب اليو يب يف يس

SALAMA ROAD MARKING FACTORY 79 مصنع سالمة لعالمات الطرق

SEASHORE PANEL FACTORY 80 مصنع شاطئ البحر لأللواح

SEASHORE STEEL 81 شاطئ البحر للحديد

SIGMA METAL INDUSTRIES 82 سيجام   لألمعال   املعدنية 

TECHNO DOORS 83 تكنو دورز

SPECIALIZED ALUMINIUM AND STEEL CO. 84 رشكة االختصايص ألمعال احلديد واألملونيوم

DOMOPAN 85 دومو بان

ELAN SIGNAGE 86 إعالن سایجن

ALMAHA DECORATION FACTORY 87 مصنع املها للديكور

SECTOR CONTENT SECTOR CONTENT
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Owner: 
Mr. Jassim Abdulnoor Saifaldeen 

 P.O. Box: 3551, Doha, Qatar 
 +974 44410141 
 +974 44417216 
 info@alunoorqa.com 
 www.alunoorqa.com

HS CODES: 

  262040    760200    760410    

ABDULNOOR ALUMINUM EXTRUSION FACTORY

مصنع عبد النور لسحب األلمنيوم

COMPANY PROFILE
Abdulnoor Aluminum Extrusion Factory, established by Mr. Jassim 
Abdulnoor Saifaldeen in 2011, is a producer of high-quality 
engineered aluminum products with an output capacity of 450 
metric tons per month. Alunoor manufactures a range of high-
quality aluminum profiles for engineering contractors, traders and 
fabricators. Qatar’s continued development and the dramatically 
increasing demand for aluminum products as architectural finishing 
materials has prompted us to expand and double our capaciity for 
both Mill Finish and Powder Coated Aluminum products. Alunoor 
offers different sectors with a wide selection of aluminum products 
with flexibility for customization. Alunoor is equipped with state-
of-the-art European equipment and is manned by highly skilled 
professionals. It aims to become one of the leaders in the Aluminum 
Extrusion industry.

PRODUCTS
• Standard Profiles  
• Sliding Doors/Windows  
• Hinged Doors/Windows  
• Curtain Walls  
• Balusters  
• Kitchen Cabinets  
• Container Cabins

نبذة عن الشركة
اجلـودة  العاليـة  األملنيـوم  منتجـات  لصناعـة  األملنيـوم  النـور لحسـب  عبـد  مصنـع 
تأسـس يف عـام 2011 مبجهـود مـن السـيد جـامس عبـد النـور سـيف الديـن. تبلـغ 
قـدرة املصنـع اإلنتاجيـة حاليـا 450 طنـا مرتيـا يف الهشـر، ويقـوم بزتويـد منتجات 
املتعاقديـن مـن  الوقـت احملـدد هلـا إىل  العاليـة اجلـودة وتسـلميها يف  األملنيـوم 
املهندسـن والتجـار والصانعـن. ومـع اسـمرار المنـو والتطـور يف قطـر، ازداد 
طلـب املشـاريع اهلندسـية عـى منتجـات األملنيـوم العاليـة اجلـودة مما دفـع باملصنع 
إىل التخطيـط لعمليـة توّسـع هبـدف مضاعفـة قدرتـه اإلنتاجيـة لأللومنيـوم املحسوب 
واألملنيـوم املطـي باملحسـوق عـى حـّد سـواء. يقـدم املصنـع تشـكيلة واسـعة مـن 
منتجـات األملنيـوم، إضافـة إىل القـدرة عـى صناعـة منتجات معـدة خصيصا لتالمئ 
جمّهـز  املصنـع  أّن  إىل  اإلشـارة  وجتـدر  مسـتخدم.  لـّل  احملـددة  االحتياجـات 
مبعـدات أوروبيـة الصنـع يديرهـا معـال من أحصـاب املهارات العالية، مما سـيحمس 

لـه حتقيـق هدفـه بـأن يصبـح مـن رّواد قطـاع حسـب األملنيـوم.

المنتجات
• األطر القياسية 

• األبواب / النوافذ املزنلقة 
• األبواب / النوافذ املجهزة مبفصالت 

• الستائـر اجلدرانية
• الدرابزين

• خزائن املطبخ 
 • خزائن احلاويات

SECTOR CONTENT CONSTRUCTION MATERIALS
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Owner: 
Mr. Mansour Al Qassabi

 P.O.Box: 10228, Doha, Qatar 
+974 44355113 

 +974 44874713 
info@acrylicqatar.com 
 www.acrylicqatar.com 

HS CODES: 

  39061000    39031900    39206190    

ACRYLIC FACTORY

مصنع أكريليك

COMPANY PROFILE
Acrylic Factory was founded in the year 2015 backed by Qatar 
Development Bank under the leadership of Mr. Mansour Al Qassabi. 
The organization enjoys great financial strength and optimum 
alignment of operations vis-à-vis industry requirements. Acrylic 
Factory is the first and the only manufacturer of thermoplastics 
sheets in Qatar and is equipped with state-of-the-art extrusion 
lines. It offers a wide variety of thermoplastic sheets conforming 
to international standards. Our highly skilled and experienced 
staff ensures that all our products maintain the highest levels of 
quality at all times and that orders are executed on schedule, 
every time.

PRODUCTS
• Polycarbonate (PC)
• Acrylic (PMMA)
• Polystyrene (GPPS)

نبذة عن الشركة
تأسـس مصنـع أكريليـك يف عـام 2015 يف الدوحـة، قطـر بقيـادة السـيد منصـور 
القصـايب وبـدمع مـن بنـك قطـر للتمنيـة. مصنـع أكريليـك يمتـع بقـوة ماليـة كبـرة 
ومواءمـة مثاليـة للعمليـات مـع متطلبـات الصناعـة. مصنع أكريليك هـو املصنع األول 
والوحيـد يف فئـة منتجاتـه يف قطـر لتصنيـع صفـاحئ اللدائـن احلراريـة حيـث انـه 
مـزود بأحـدث خطـوط البثـق والتقنيـات. يقـدم مصنـع أكريليـك مجموعـة واسـعة 
مـن صفـاحئ البالسـتيك احلـراري املطابقـة لملعايـر الدوليـة. ولـدى مصنـع أكريليك 
موظفـن أحصـاب املهـارات واخلـرة العاليـة للحفاظ عى مجيـع منتجاتنا وفق أعى 
مسـتويات اجلـودة يف اكفـة األوقـات وتنفيـذ مجيـع الطلبـات مضـن جدوهلـا الزمـي.

المنتجات
• ألواح البويل كربونات

• ألواح االكريليك
• ألواح البوليسترين

SECTOR CONTENT CONSTRUCTION MATERIALS
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Owner: 
Sheikh Faisal Bin Qassim Al Thani  
Chairman, Aamal Group 

 P.O. Box: 50495, Doha, Qatar 
 +974 40190400 
 +974 40190498 
 marketing@apc-lokma.com 
 www.apc-lokma.com

HS CODE: 

  68109100  

ADVANCED PIPES AND CASTS CO.

شركة األنابيب والصبات المتقدمة

COMPANY PROFILE
Advanced Pipes and Casts Co. W.L.L (APC) is a joint venture company 
between AAMAL Company and Lokma Group – two organizations 
with outstanding track records in their business fields. APC is 
the largest pipe plant in the Gulf and was developed to supply 
Qatar’s and the GCC market’s infrastructure projects with pipes of 
different technologies. The Company’s in-depth knowledge and 
experience in pipe manufacturing has allowed it to develop and 
offer solutions of diverse technologies for almost all pipe application 
needs. Our products have a number of specific advantages like 
ease of installation, long life corrosion-proofed, etc. They are used 
worldwide for potable water supply, sanitary sewer pipeline and 
storm drainage applications. Made available at competitive prices, 
even the life-cycle cost of our pipes are insignificant, considering 
the ease of storage, installation and transportation with negligible 
repair and maintenance expenses.

PRODUCTS
• Reinforced Concrete Pipes (RCP), Jacking Pipes (RCJP)  

 & Manholes 
• Box Culverts 
• Glass Fiber
• Reinforced Pipes (GRP)

نبذة عن الشركة
رشكـة األنابيـب والصبـات املتقدمـة ذ.م.م يه رشاكـة بـن رشكـة أمعـال ومجموعـة 
ذات  باألنابيـب  واخللـيج  القطـري  السـوق  لزتويـد  الرشكـة  أنشـئت  لقمـة. 
التكنولوجيـا املتطـورة ملشـاريع البـى التحتيـة يف قطـر واخلليـج ومبواصفـات عالية 
اجلـودة مثـل األنابيـب اخلرسـانية املسـلحة )مبطنـة وغـر مبطنـة(، أنابيـب الدفـع 
األفـي اخلرسـانية، غـرف املناهـل الدائريـة للـرف الـيح، عبـارات الصندوقية 
اخلرسـانية، أنابيـب الفايـر جـالس املقـواى. إن التنـوع التقنـي والفـي املسـتخدم 
يف صناعـة األنابيـب سـاعد عـى هسولـة مواكبهتـا وموافقهتـا ملعظم االسـتخدامات 
املطلوبـة، ومرونـة تركيهبـا، وخدمهتـا لفـرتات طويلـة حتـت ظـروف صعبـة. منتجاتنا 
متوفـرة حـول العـامل ومتوفـرة بأسـعار تنافسـية وتسـتخدم يف مشـاريع الـرف 
تعتـر  الطويـل  املـدى  عـى  الفعليـة  والتلكفـة  اجلوفيـة  امليـاه  وتريـف  الـيح 

منخفضـة مقارنـًة بهسولـة ختزيـن املنتجـات وتركيهبـا وهسلـة الصيانـة.

المنتجات
• األنابيب اخلرسانية: املسلحة، املبطنة، غر املبطنة

• أنابيب الدفع األفي اخلرسانية
• غرف املناهل الدائرية للرف اليح

• العبارات الصندوقية اخلرسانية
• خمتلف املنتجات اخلرسانية

SECTOR CONTENT CONSTRUCTION MATERIALS
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Owner: 
Mr. Saad Rashid Al Matwi

 P.O. Box: 21898, Doha, Qatar 
+974 44110552 

 +974 44118913 
 info@acfq.a 
 www.acf.qa 

HS CODES: 

  35061000    35069100    35069900  

ALAZIZYA CHEMICAL FACTORY

مصنع العزيزية للكيماويات

COMPANY PROFILE
Alazizya Chemicals Factory (ACF) is a manufacturing company that 
produces a wide range of construction chemicals. The company 
intends to expand the product range in the near future to cover 
other streams like water treatment and oil & gas chemicals. Our 
strict quality control backed by our professional team has ensured 
supply of our products to most of the major projects in Qatar like 
Qatar Rail and the 2022 World Cup stadiums. Furthermore, we are 
now opening the doors to export our products to other regions.

PRODUCTS
• Epoxy Coatings, Paints and Putties
• Acrylic and Cementitious Waterproofing Materials 
• Tile Glues and Grouts
• Non-Shrinkage Grouts
• Cementitious Self-Leveling Mortar
• Bonding Agents 
• Block Fix Mortars

نبذة عن الشركة
مصنـع العزيزيـة للكمياويـات، هـو عبـارة عـن رشكـة صناعيـة متخصصـة يف انتاج 
مجموعـة واسـعة مـن كمياويـات البناء، وختطط الرشكة إىل تصنيع مجموعة واسـعة 
مـن املنتجـات وتمشـل كمياويـات تنقيـة امليـاه والغـازات الكمييائيـة. إن إلزتامنـا يف 
ضبـط مراقبـة اجلـودة ومبسـاعدة فريـق العمل املؤهل متكنا من دخول سـوق التوريد 
ألغلـب املشـاريع الكـرى يف دولـة قطـر مثـل مـرشوع مـرتو الدوحة وكذلك مشـاريع 
مالعب كأس العامل 2022. االن حنن بصدد فتح أسـواق جديدة ملنتجاتنا من خالل 

التصديـر ملناطـق أخرى مـن العامل.

المنتجات
• معاجن و طالء مواد االيبوكيس

• مواد اكريليك وأمسنتية مقاومة لملاء
• لواصق البالط واإلمسنت

• خلطات إمسنتية مقومة للتقلص
• خلطات إمسنتية ذاتية التسوية

• طالء الربط بن الطبقات اإلمسنتية
• خلطات إمسنتية للصق الطوب

SECTOR CONTENT CONSTRUCTION MATERIALS
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Owners: 
Mr. Baraa Soliman Elsettawy  
Mr. Ali Mohshareef Alemadi 

 P.O. Box: 55245, Doha, Qatar 
 +974 55557234 
 +974 44279397 
 albayan4wpc@gmail.com 
 www.albayanwpc.com.qa

HS CODES: 

  39211200    44111400   

ALBAYAN WPC

البيان دبليو بي سي

COMPANY PROFILE
Albayan WPC began in 2014 with a vision of achieving an ultra- 
modern production line in Qatar to manufacture WPC-HDPE 
and WPC-PVC products under one roof, from materials to final 
production. All our products are environmentally friendly, re-
cyclable and maintenance-free, and can be handled as wood 
products. They have been tested in qualified laboratories and are 
manufactured to international specifications.

PRODUCTS
• Pergolas
• Wood Tiles
• Fences, Cladding Walls
• Tiles for Swimming Pools and Marinas 
• Solid Doors
• Frames
• Sheets
• False Ceilings
• Panels for Furniture, Kitchen Cabinets, etc.

نبذة عن الشركة
تأسسـت البيـان دبليـو يب يس يف عـام 2014، برؤيـة هتـدف إىل حتقيق خط إنتاج 
فائـق احلداثـة يف قطـر لتصنيـع منتجـات WPC-HDPE و WPC-PVC حتـت 
سـقف واحـد بـدأ مـن املـواد اخلـام ووصـواًل إىل املنتـج الهنـايئ. اكفـة منتجاتنـا 
صديقـة للبيئـة وقابلـة إلعـادة التدويـر وال حتتـاج إىل الصيانـة وميكـن التعامل معها 
مكنتجـات خشـبية. ولقـد مت اختبارهـا يف خمتـرات مؤهلـة ويـم تصنيعهـا وفقـا 

لملواصفـات الدوليـة.

المنتجات
• العريشة

• بالط اخلشب
• األسوار، كسوة جدران 

• بالط محامات السباحة واملرايس
• األبواب الصلبة

• حواجب واطارات األبواب
• صفاحئ

• صفاحئ األسقف
• ألواح لألثاث، خزائن املطبخ. اخل 
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Owners: 
Mr. Mohammed Al Jaber 

Mr. Ahmad Shaban Al Abtah 
Mr. Jaber Sultan Al Jaber 

Mr. Sultan Al Jaber

 P.O. Box: 23546, Doha, Qatar 
+974 44181858 

 +974 44448919 
gm@jsc-qa.com 

 www.jsc-qa.com 

HS CODES: 

  730411    730424    732393    732410    730791    730830    730840    730621    721810    721912    721914    722240  

  83024100  

AL JABER STEEL CO.

شركة الجابر ألعمال الحديد

COMPANY PROFILE
Al Jaber Steel Co. is a Division of the Al Jaber Group that was 
established in 1992. The company diversified its activities to meet 
the growing demand for quality Structural Steel work. It has 
developed into a modern fabrication plant capable of meeting 
international standards and specifications for all types of structure 
steel works. Al Jaber Steel Company’s mission is to work together 
with trust, honesty and commitment, striving to exceed every 
customer’s quality expectation, while always challenging ourselves 
to progress at a steady rate. 

PRODUCTS
• Pre-Engineered Buildings 
• Steel Trusses 
• Steel Sheds 
• Steel Gates 
• Handrails 
• Balustrades 
• Steel Staircases 
• Steel Doors and Steel Door Frames
• Rolling Shutters 
• Steel Ladders, etc.

نبذة عن الشركة
تأسسـت رشكـة اجلابـر ألمعـال احلديـد يف عـام 1٩٩2، ويه جـزء مـن مجموعـة 
اجلابـر. ولقـد عكفـت الرشكـة عـى تنويـع قاعـدة أنشـطهتا لتلبيـة الطلـب املزتايـد 
عـى أمعـال الفـوالذ اإلنشـايئ عاليـة اجلـودة. تطـورت الرشكـة إىل منشـأة تصنيـع 
حديثـة قـادرة عـى تلبيـة املعايـر واملواصفـات الدوليـة مجليـع أنـواع أمعـال اهليالك 
الفوالذيـة. تمثـل مهمـة رشكـة اجلابـر للحديـد يف العمل جنًبا إىل جنـب بثقة وصدق 
وااللـزتام بالسـي لتحقيـق متطلبـات اجلـودة لـل معيـل مـع حتـدي أنفسـنا دامئـا 

لتحقيـق التحسـن املتواصـل.

المنتجات
• أمعال اهليالك الفوالذية

• احلواجز املعدنية 
• احلظائر الفوالذية 
• البوابات الفوالذية 

• الدرابزينات  
• الدرج الفوالذي 

• األبواب الفوالذية 
• األبواب واإلطارات الفوالذية 

• القوالب امللفوفة 
• سالمل فوالذية وما إىل ذلك
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Owners:
Al Jaber Capital 
Al Raed Commercial Investments

 P.O. Box: 39199, Doha, Qatar
 +974 44442717
 +974 44442818
 info@bitumodeqatar.com
 www.bitumodeqatar.com 

HS CODES: 

  68071000  

BITUMODE QATAR WATERPROOFING FACTORY

مصنع بيتومود قطر للمواد العازلة

COMPANY PROFILE
Bitumode Qatar Waterproofing Factory is a leader in the manufacture 
of top quality Modified Bituminous Waterproofing Membranes 
in the Middle East, Our factory in Qatar is located in Doha’s New 
Industrial Area. The factory is equipped with the latest fully auto- 
mated Italian production line with a capacity exceeding 20 million 
sqm/year and has state-of-the-art laboratory testing equipment 
that comply with international standard specifications and measure- 
ments. Bitumode Qatar Waterproofing Factory looks forward to 
making an impact in both local and international markets by 
offering products of the highest quality.

PRODUCT
• Modified Bituminous Waterproofing Membranes

نبذة عن الشركة
مصنـع بيتومـود قطـر لملـواد العازلـة والذي يقـع يف املنطقة الصناعيـة اجلديدة. قد 
مت تصمميـه وإنشـاءه لينافـس الصناعـات الرائـده يف الـرشق االوسـط وذلـك بانتاج 
أغشـية عـزل امليـاه بيتومينيـة معدلـة جبـوده عاليـة. مت جتهزي املصنـع بأحدث خطوط 
اإلنتـاج االليـة اإليطاليـة بالاكمـل وبطاقـة انتاجيـة تتجـاوز 20 مليـون مـرت مربـع 
سـنويا. وميتلـك مصنـع بيتومـود قطـر أفضـل معـدات االختبـارات املعمليـة لتتوافـق 
مـع املعايـر الدوليـة مـن حيـث املواصفـات واملقايـس. ويتطلـع إىل إحـداث تأثر يف 

لك مـن األسـواق احملليـة والدوليـة مـن خـالل تقـدمي منتجـات ذات جـودة عاليـة.

المنتج 
• أغشية عزل املياه البيتومينية املعدلة
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Owner: 
Mr. Essa Mohamed Al-Khulaifi

 P.O. Box: 3286, Doha, Qatar 
+974 44887159 

 +974 44149283 
 info@british-aluminium.com 
 www.british-aluminium.com 

HS CODES: 

  761010    848410    401693    730669    392590     830210    731814  

BRITISH ALUMINIUM

بريتش الومنيوم

COMPANY PROFILE
British Aluminium LLC is a multinational, family-run organization that 
was established in 2012 in response to growing market demands 
for high-end European aluminium and steel glazing products in 
the Middle East region. We are now considered a key supplier in 
the UK, Qatar, Oman and Kuwait for high end glazing products. 
British Aluminium operates from a 6,000 sqm facility in the New 
Industrial Area in Qatar. From humble beginnings, windows and 
doors have been in British Aluminium’s family since 1946 (three 
generations). We take great personal pride in our work taking 
care of every pane of glass installed at our projects, and by giving 
our clients the same premium service. We are continually developing 
our product range and always strive to find new and innovative 
solutions to suit architects’ and clients’ requirements.

SERVICES
Supply and installation: 
• Fire Resistant Windows
• Bullet Resistant Windows
• Blast Resistant Windows
• Doors and Facades

نبذة عن الشركة
بريتـش الومنيـوم يه رشكـة متعـددة اجلنسـيات تديرهـا عائلـة، تأسسـت الرشكـة 
األملنيـوم  ملنتجـات  املزتايـدة  السـوق  ملتطلبـات  اسـتجابة  وذلـك   ،2012 عـام  يف 
والصلـب األوروبيـة الراقيـة يف منطقـة الـرشق األوسـط. وُتعـد اآلن مـوردًا رئيسـيا 
ملنتجـات الزجـاج الراقيـة إىل اململكـة املتحـدة وقطـر ومعان والكويـت. ولدى الرشكة 
منشـأة مبسـاحة 6000 مـرت مربـع يف املنطقـة الصناعيـة اجلديـدة يف قطـر. ولقـد 
اكنـت االنطالقـة يف عـام 1٩46 )ثالثـة أجيـال(. وحنـن نفخـر بعملنـا الخشـي 
لرعايـة لك جـزء مـن الزجـاج املركـب يف مشـاريعنا. ونعمـل باسـمرار عـى تطويـر 
مجموعـة منتجاتنـا ونسـى دامئـا إلجيـاد حلول جديدة ومبتكرة لتناسـب املهندسـن 

املعامريـن ومتطلبـات العمـالء.

الخدمات
توريد وتركيب:

• نوافذ مقاومة للحريق
• نوافذ مقاومة للرصاص
• نوافذ مقاومة لإلنفجار

• أبواب ونوافذ 
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Owner: 
Sheikh Nawaf Bin Jabor Al Thani 

 P.O. Box: 295, Doha, Qatar 
 +974 44114787 
 +974 44114792 
 enquiries@cikome.com 
 www.cikome.com

HS CODES: 

  38244000    3816000    39159063    35069100    32149090    27150000  

CIKO MIDDLE EAST

سيكو الشرق األوسط

COMPANY PROFILE
CIKO Middle East was established in 2006 and has an excellent 
reputation in the construction sector for the manufacture and 
supply of premium quality construction chemicals which they 
supply all over Middle East. The products are manufactured under 
stringent quality control methods and techniques, from the selection 
of raw materials to finished products and its storage. The manu-
facturing is based on the latest process techniques with advanced 
equipment and supporting utilities. A well-qualified and skilled 
manpower team and superior customer service forms the core of 
CIKO Middle East’s success. The company continues to provide 
unique and effective chemical solutions to its many customers.

PRODUCTS
• Concrete Admixtures
• Waterproof Coatings
• Surface Treatments
• Flooring and Toppings (Epoxies, PU, etc)
• Tile Adhesives and Grout
• Concrete Repair
• Adhesives
• Protective Coatings
• Joint Sealants

نبذة عن الشركة
تأسسـت رشكـة سـيكو الـرشق األوسـط يف عـام 2006، وأصبحـت ذات صيـت 
واسـع يف قطـاع البنـاء وتصنيـع وتوفـر كمياويـات البنـاء عاليـة اجلـودة، والـي 
يـم تقدميهـا إىل مجيـع أحنـاء الـرشق األوسـط. يم تصنيـع املنتجات الـي توفرها 
رشكـة سـيكو الـرشق االوسـط وفقـا لوسـائل وتقنيـات مراقبـة اجلـودة الصارمة يف 
اكفـة املراحـل بـدأ مـن انتقاء املواد اخلـام ووصواًل إىل املنتجـات الهنائية والتخزين. 
يعمـد التصنيـع عـى أحدث تقنيـات العمليات واملعدات املتطورة واملرافق املسـاعدة. 
ويشـل فريـق العمـل املؤهـل جوهر جناح سـيكو الرشق األوسـط يف توفر منتجات 

عاليـة اجلـودة وخدمـة ممتـازة لعمالهئا.

المنتجات
• مواد مضافة خللطات اخلرسانة

• الطالءات املقاومة لملاء
• معاجلة األسطح

• األرضيات واالسطح )اإليبوكيس، البوليوريثن، إخل..(
• مواد الصقة للبالط واجلص

• مواد إصالح اخلرسانة
• املواد الالصقة

• الطالءات الواقية
• مانعات الترسب  للفواصل
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Owner: 
Sheikh Jassim Mansour Jabir Jassim Al Thani

P.O. Box: 31233, Doha, Qatar 
+974 44657804 

 +974 44669193 
info@coastalqatar.com 
 www.coastalqatar.com 

HS CODES: 

  73089090    73089000    73082000    94018000  

COASTAL QATAR

كوستال قطر

COMPANY PROFILE
Coastal Qatar is a leading business group established in 1979 with 
a focus on Construction, Trade, Manufacturing and Galvanizing 
Steel Structures, Manufacturing Stadium Seats, Public Bathroom 
Partitions and Cupboards, Street Lighting Poles, Safety Crash 
Barriers and Cable Tray Systems. The strength of the group lies 
in its specialization in projects which constitute engineering challenges 
through continuous efforts to solve and simplify the complexities 
within the integrated framework of the group. Coastal Qatar 
has contributed to many leading projects like Hamad International 
Airport, Qatar Foundation, the FIFA 2022 World Cup Football 
Stadiums, as well as Doha Metro stations. Coastal Qatar has always 
challenged and exceeded the boundaries of traditional engineering 
innovation, commitment to safety and on-time completion of 
projects.

PRODUCTS
• Street Lighting and High Masts
• HDG Cable Tray Support System 
• Stadium Seats 
• Safety Crash Barrier
• Traffic Light and Signage Gantry

THE CHALLENGINEERS

نبذة عن الشركة
مجموعـة رشاكت كوسـتال، يه مجموعـة أمعـال مرموقـة مقرهـا قطـر تأسسـت 
يف عـام 1٩7٩. تعمـل املجموعـة بشـل رئيـيس يف جمـال االنشـاءات، التجـارة، 
تصنيـع  الرياضيـة،  املالعـب  مقاعـد  تصنيـع  احلديديـة،  اهليـالك  وجلفنـة  تصنيـع 
قواطـع امحلامـات العامـة واخلزائـن، تصنيع أمعدة إنارة الشـوارع وحواجز الطرق 
املانعـة للتصـادم واملقاطـع املعدنيـة اخلاصـة حبمـل المديدات واالنابيـب. تمكن قوة 
املجموعـة بتخصصهـا يف املشـاريع املعقـدة والـي تشـل حتديـات هندسـية وذلـك 
بالعمـل املسـمر واجلـاد حلـل التعقيـدات وتبسـيطها مضـن االطـار التاكمـي داخل 
املجموعـة. لقـد سـامهت مجموعـة رشاكت كوسـتال يف معظـم املشـاريع البارزة يف 
قطـر مثـل أسـباير، مطـار محـد الـدويل، مؤسسـة قطـر، مالعـب كـرة القـدم الـي 
ستسـتضيف كأس العـامل فيفـا 2022 وحمطـات مرتو الدوحـة. لطاملا اكنت مجموعة 
رشاكت كوسـتال معنيـة بتحـدي وجتاوز حدود االبتاكر اهلنـديس التقليدية، االلزتام 

بالسـالمة واجنـاز االمعـال مضـن اجلـدول الزمـي واجلـودة املطلوبـة.

المنتجات
• إنارة الشوارع 

• املقاطع املعدنية اخلاصة حبمل المديدات واالنابيب
• مقاعد املالعب 

• حواجز السالمة عى الطرقات
• اجلسور املعدنية الشارات املرور واالعالنات 
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Owner: 
Mr. Sandah Naser Sandah Alnaeimi

 P.O. Box: 35409, Doha, Qatar 
 +974 44504119 
 +974 44510566 
 info@dohapaints.com 
 www.dohapaints.com

HS CODES: 

  320810    320820    320890  

DOHA FACTORY FOR PAINTS AND CHEMICALS

مصنع الدوحة لألصباغ والكيماويات

COMPANY PROFILE
Doha Factory for Paints and Chemicals was established in 2014 
as a 100% Qatari paint company. Our aim is to produce and offer 
all types of paints and coatings that are needed for construction, 
etc. Doha Paints will introduce unique types of paints along with 
the required painting equipment and accessories needed for 
application. Located at the New Industrial Area in Doha we have 
a large network throughout Qatar and soon at all other GCC 
countries.

PRODUCTS
• Industrial Paints
• Enamel Paints
• Exterior Water Paints 
• Interior Water Paints

نبذة عن الشركة
تأسـس مصنـع الدوحـة لألصبـاغ والكمياويـات يف مطلع عـام 2014 كرشكة وطنية 
قطريـة إلنتـاج اكفـة أنـواع األصبـاغ لتلبيـة احتياجـات سـوق البنـاء واالنشـاءات 
والسـوق الصنـايع يف الدولـة والذي يتطور بشـل رسيع. مصنـع الدوحة لألصباغ 
والكمياويـات يقـدم منتجـات ممـزية من األصبـاغ واملعدات الالزمة هلـذا املجال ويقع 
املصنـع يف املنطقـة الصناعيـة اجلديـدة يف مدينـة الدوحـة ولدينـا شـبكة كبـرة مـن 

املوزعـن يف مناطـق متفرقـة مـن الدولـة، وقريبـا يف الـدول اخلليجية .   

المنتجات 
• الدهانات الصناعية

• الدهانات الزيتية
• الدهانات املائية اخلارجية
• الدهانات املائية الداخلية
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Owner: 
Sheikh Khaled Jassem Al Thani

 P.O. Box: 24839, Doha, Qatar 
+974 44114004 

 +974 44114014 
info.qatar@dcp-int.com 

 www.dcp-int.com 

HS CODES: 

  35061000    35069100    35069900    38244000    38245000    38246000  

DON CONSTRUCTION PRODUCTS

دون لمنتجات البناء

COMPANY PROFILE
Established more than 80 years ago worldwide, Don Construction 
Products (DCP) is involved in manufacturing quality construction 
chemical products and solutions in Qatar to service both professionals 
and end users. DCP’s concrete technology has a comprehensive 
range of admixtures for both hot and cold weather conditions 
meeting the toughest criteria and project-specific requirements. 
The company designs and develops for all types of civil projects 
including roads, bridges, water & sewage treatment plants, airports, 
marine, industrials, and large commercial and residential projects. 
For commercial and residential buildings our products are tested 
to conform to EN and ASTM standards. DCP is an ISO 9001:2015 
certified company.

PRODUCTS
• Admixtures, Grouts & Anchoring Products 
• Industrial Flooring Materials 
• Protective Coatings, Sealants & Joints 
• Waterproofing Materials 
• Adhesives, Tile Adhesives and Grouts 
• Building & Finishing Products 
• Structural Strengthening with FRP products

نبذة عن الشركة
تأسسـت رشكـة دون ملنتجـات البنـاء منـذ أكرث مـن 80 عاما، وتنتج مجموعة واسـعة 
وشـاملة مـن اخللطـات لتغطيـة مجيـع نـوايح انتـاج اخلرسـانة يف الظـروف اجلوية 
احلـارة والبـاردة عـى حـد سـواء. تطـور الرشكـة منتجاهتـا لتـالمئ مجيـع أنـواع 
املشـاريع املدنيـة مبـا يف ذلـك الطـرق، واجلسـور، وحمطات معاجلـة املياه والرف 
الـيح، واملطـارات، املوانـئ البحريـة والصناعيـة واملشـاريع السـكنية والتجاريـة 
الكـرى. وتقـدم مجموعـة واسـعة من املنتجات ألغـراض املباين السـكنية والتجارية، 
وهـذه املنتجـات تـالمئ األحـوال اجلويـة احلـارة والبـاردة ومت اختبارهـا مجيعـا ويه 
 .ASTM ومعايـر امجلعيـة األمريكيـة لالختبـار واملـواد EN متوافقـة مـع معايـر
وطـورت الرشكـة منتجـات تـالمئ متطلبـات قطـاع البنـاء حتـت سـطح األرض حيـث 
يقـوم فريـق مـن املهنيـن الفنيـن الذيـن ميكهنـم توفـر دمع فـي يف املاكتـب ويف 
املواقـع لتحسـن خدمـات مشـاريع البنـاء والتشـييد حتـت سـطح األرض بـدمع مـن 

هـذه املنتجـات والنظـم. والرشكـة حاصلـة عـى هشـادة األيـزو ٩001:2015.

المنتجات
• اخللطات ومنتجات اجلبس والعوازل 

• مواد األرضيات الصناعية 
• عوازل واقية، الصقات وفواصل وموانع ترسب املياه

• مواد مقاومة لملاء
• مـواد الصقة، مواد الصقة للبـالط واجلبـس

• منتجات البناء والتجهزي
• منتجات تعزيز اهليالك
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Owner: 
Mr. Ahmad Yosef Khamis 

 P.O. Box: 40281, Doha, Qatar 
 +974 44177571 
 +974 44177571 
 info@dspdoha.com 
 www.dspdoha.com

HS CODES: 

  700729    7610900000    72202090  

DSP DOHA

شركة مشروع الدوحة ديزاين استن استيل

COMPANY PROFILE
DSP DOHA was founded in 2010 and specializes in architectural 
stainless steel, aluminum and glass works and has proved itself 
in full scope turnkey architectural projects. To help transform 
our clients’ conceptual ideas for futuristic projects into reality, 
we offer integrated design, value engineering, technical support 
and consultation, manufacturing, installation and maintenance 
service. In less than a decade, our result-oriented approach along 
with our range of services has ensured us a reputation for executing 
large and complex projects on time with strict quality control 
measures in Qatar and Kuwait. To this end, DSP DOHA has 
established factories overseas as a cost saving exercise. In Doha, 
we have our factory in the New Industrial Area for time sensitive 
local projects.

PRODUCTS & SERVICES
• Architectural Stainless Steel  
• Decorative Metal, Glass, Aluminum 
• Integrated Design, Value Engineering, Technical Support 
• Consultation, Manufacturing, Installation and Maintenance

نبذة عن الشركة
تأسسـت رشكـة مـرشوع الدوحـة ديزايـن اسـن اسـتيل يف عـام 2010، الرشكـة 
متخصصـة يف أمعـال اهلندسـة املعامريـة املصنوعـة مـن الفـوالذ املقـاوم للصـدأ، 
اكملـة  املعامريـة  لملشـاريع  األساسـية  احللـول  تشـل  الـي  والزجـاج  واألملنيـوم 
النطـاق. ولتحويـل أفـاكر وتصـورات معالئنـا حول مشـاريعهم املسـتقبلية إىل واقع، 
حنـن نقـدم خدمـة متاكملـة تمشـل التصمـم، واهلندسـة املسـتندة لتحليـل القميـة، 
والـدمع الفـي واملشـورة، والتصنيـع، والرتكيـب والصيانـة. وجيـدر التنويـه إىل أنـه 
خـالل مـا يقـرب مـن عقـد مـن الزمـان، فإن هنـج رشكتنا الـذي يمحور حـول حتقيق 
النتـاجئ، باإلضافـة إىل االلزتامـات الثابتـة بتقـدمي مجموعـة واسـعة مـن اخلدمـات 
املتنوعـة يف قطـر والكويـت، جعلنـا الرشكـة تشـهتر بتنفيـذ مشـاريع كبـرة ومعقـدة 
وفـق جدوهلـا الزمـي ومضـن تدابـر صارمـة ملراقبـة اجلـودة. يف هـذا الصـدد، 
متكنـت الرشكـة مـن إنشـاء مصانـع يف اخلـارج كطريقـة لتوفـر التاكليـف مكـا 
أسسـت مصنًعـا يف املنطقـة الصناعيـة يف الدوحـة، قطر من أجل أن تكون مسـؤولة 

عـن املشـاريع احملليـة والـي يتوجـب إجنازهـا يف وقـت حمـدد.

المنتجات والخدمات
• الفوالذ املقاوم للصدأ

• املعادن املستخدمة يف الديكور
• التصمم، اهلندسة، الدمع الفي

• اإلستشارات، التصنيع، الرتكيب والصيانة
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HS CODES: 

  7007.19.00    70193200   

Owners: 
Mr. Adel Hayder 

 Mr. Salman Abdulla Al-Abdulghani

 P.O. Box: 106, Doha, Qatar 
+974 44321111 

 +974 44414144 
 info@excelqatar.com 
 www.excelqatar.com 

EXCEL METAL INDUSTRIES

إكسل للصناعات المعدنية

COMPANY PROFILE
Excel Metal Industries (EMI) was established in 2011. At our 
state-of-the-art panel manufacturing facility we are able to meet 
the specific needs of our clients, from Enclosure Assemblies, 
Low Voltage Switchboards, Control Panel Wiring to any Special 
Steel Fabrication. Our workmanship helps ensure a cost-effective 
solution that is both accurate and delivered on time.

PRODUCTS
• Cable Management Systems 
• Fire Rated Doors 
• Wall Mounting Enclosures 
• Terminal Boxes 
• Stainless Steel Enclosures 
• Distribution Boxes
• Water Meter & Electrical Meter Cabinets 
• Rack Systems
• Road Furniture and Safety Products
• Road Gantry Structure
• LV Electrical Panels (Siemens)

نبذة عن الشركة
تأسسـت إكسـل للصناعـات املعدنيـة يف عـام 2011. ويف منشـأة تصنيـع األلـواح 
احلديثـة اخلاصـة بنـا، حنـن قـادرون عـى تلبيـة االحتياجـات احملـددة لعمالئنـا، 
مـن مجتيعـات الضمميـة، ولوحـات تبديـل اجلهـد املنخفـض، وأسـالك لوحـة التحمك. 
ويسـاعد مصنعنـا عـى مضـان حـل فعـال مـن حيـث التلكفـة والدقـة ويـم تسـلم 

املنتجـات يف الوقـت احملـدد هلـا.

المنتجات
• أنمظـة إدارة الكـابالت
• أبواب مقاومـة للحريـق

• حـواجـز للتثبيت عى احلائط 
• صناديق طرفية

• حواجز من الستانلس ستيل
• صناديق التوزيـع

• خزائن خدمات كهرماء
• أنمظة الـرف

• أثاث الطرق ومنتجات السالمة
• هيالك إشارات الطرق

• آلواح اجلهد املنخفض )سميزن(

SECTOR CONTENT CONSTRUCTION MATERIALS



36  |  CONSTRUCTION MATERIALS   مــواد البناء

Owner: 
Future Pipe Group

 P.O. Box: 24678, Doha, Qatar 
 +974 44768111 
 +974 44114595 
 sales-qatar@futurepipe.com 
 www.futurepipe.com

HS CODES: 

  39172900    39173210  

FUTURE PIPE INDUSTRIES

المستقبل لصناعة األنابيب

COMPANY PROFILE
Established in 2004, Future Pipe Industries (FPI) is a member of 
the Future Pipe Group (FPG), the global leader in the Fiberglass 
Pipe industry. FPI is ISO 9001 and ISO 14001 certified. The 
company is also accredited by OHSAS, Kitemark, WRAS, FM and 
other international bodies. All FPI products are manufactured in 
accordance to the most demanding specifications and international 
standards. FPI offers the largest and the most versatile large 
diameter fiberglass pipe product range in the market today 
with an ability to withstand immense pressures of up to 5,000 
PSI. FPI’s fiberglass-composite non-corrosive pipe systems can 
transport Water, Oil & Gas and Petrochemicals including H2S. 
FPI has provided their full range of products to key projects in 
Qatar such as Qatar Petroleum, Kahramaa, and Public Works 
Authority (Ashghal), in addition to a number of 2022 FIFA World 
Cup stadium projects.

PRODUCTS
• Fiberstrong: GRP/GRV Pipes and Fittings  

up to 4000mm diameter
• Wavistrong: GRE Pipes and Fittings  

up to 1600mm diameter

نبذة عن الشركة
تأسسـت رشكـة املسـتقبل لصناعـة األنابيـب يف عـام 2004، ويه إحـدى رشاكت 
مجموعـة املسـتقبل لصناعـة األنابيـب الرائـدة عامليـا  يف صناعـة وتوريـد أنابيـب 
الفيرغـالس املقـواة باألليـاف الزجاجيـة. حـازت الرشكـة عى هشـادة األيزو ٩001 
و 14001، يـم صناعـة أنابيب الفيرغالس حسـب املواصفـات األمركية واألوروبية 
الـي تتصـف بالرامـة العاليـة إضافـة اىل اهنـا معمـدة عامليـا وحاصلـة عـى 
هـذه  أن  عـى  تنـص  والـي   OHSAS و   WRAS, FM, Kitemark هشـادات 
األنابيـب صاحلـة لنقـل ميـاه الـرشب. تعمـل رشكـة املسـتقبل لصناعـة األنابيب وفقا 
لملعايـر الدوليـة وتقـدم مجموعـة منتجـات ذات أقطـار كبـرة ومتنوعـة وقـدرة محتل 
ضغوطـات عاليـة تصـل إىل PSI5000. باسـتطاعت أنمظـة األنابيب هـذه نقل املياه 
والنفـط والغـاز والبرتوكمياويـات. تقـوم رشكـة املسـتقبل لصناعـة األنابيـب بزتويـد 
الـرشاكت الرائـدة يف دولـة قطـر مبنتجاهتـا لملشـاريع احليويـة مثـل قطـر للبـرتول، 
كهرمـاء وهيئـة األشـغال العامـة باإلضافـة اىل العديـد مـن مشـاريع البنيـة التحتيـة 

ملالعـب كأس العـامل FIFA قطـر 2022.

المنتجات
 GRP/GRV أنمظة أنابيب فايرسرتونغ: أنابيب وجتهزيات •

تصل إىل 4000 ممل يف القطر  

 GRE أنمظة أنابيب وافيسرتونغ: أنابيب وجتهزيات •
تصل إىل 1600 ممل يف القطر  
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Owner: 
Mr. Salman Mohammed Al-Mohannadi 

 P.O. Box: 45174, Doha, Qatar 
+974 44150499 

 +974 44151249 
 info@gsiqatar.com 
 www.gsiqatar.com 

HS CODES:

  69031010    69021090    69032000    3816000001    3816000003    3816000004   

GLAUSH SYSTEMS

غلوش سيستمز

COMPANY PROFILE
Glaush Systems W.L.L. “Invovative Refractory Solutions” is the first fully 
automated state-of-the-art Refractory production facility in the Middle 
East. Located in the Mesaieed Approved Industrial Area in Doha, all 
our products are made as per the latest recommended ASTM and API 
practices. Using proven European production technology, we design tailor- 
made products for all our customers. We inspect/test our products 
at every stage from raw materials to final products and are well 
equipped with the latest equipment and instruments to ensure the 
standard and quality. We offer a variety of products for Metallurgical 
industries, Cement Manufacturing, Chemicals and Petrochemicals  
besides Oil Refineries and Gas facilities.

PRODUCTS & SERVICES
• Magnesia and Alumina Magnesia Carbon Bricks
• Aluminosilicate Dense and Insulating Bricks 
• Refractory Castables and Mortars 
• Pre-Cast, Pre-Fired Shapes 
• Installation and Application of Refractories 
• Maintenance Jobs 
• Refractory Inspection and Process Supervision 
• Testing and Inspection of Refractory Materials

نبذة عن الشركة
غلـوش سيسـمز ذ.م.م. "حلـول حراريـات مبتكـرة"، يه اول رشكـة مؤمتتـة بالاكمـل 
يف جمال انتاج احلراريات يف الرشق االوسـط - وتقع يف مدينة مسـعيد الصناعية 
بدولـة قطـر. يـم انتـاج احلراريات طبقـا لملواصفات العاملية حسـب الكود االمرييك 
ASTM وحسـب مواصفـات معهـد البـرتول االمريـيك باسـتخدام احـدث تقنيـات 
االنتـاج االوربيـة. مكـا ميكـن للرشكـة ان تنتـج منتجـات حسـب رغبـة ومواصفـات 
العمـالء. تمـزي منتجـات الرشكـة باجلـودة الفائقـة - حيـث يـم اختبـار املنتجـات 
يف مجيـع مراحـل االنتـاج بـدءا باملـواد اخلـام مـرورا مبراحـل االنتـاج الوسـيطة 
ووصـوال لملنتـج الهنـايئ بإسـتخدام احـدث االجهـزة للتأكـد مـن مطابقـة اجلـودة. 
تتنـوع منتجـات الرشكـة لتخـدم الصناعـات املعدنيـة صناعـات الصلـب وااللومينيـوم 
والنحـاس والرصـاص  وصناعـات االمسنـت والصناعـات الكمياويـة والبرتوكمياويـة 

اضافـة اىل مصـايف النفـط ومنشـات الغـاز. 

المنتجات
• طوب حراري كربون املاجنزييا وااللومينا لصناعة الصلب

• طوب سيلياكت االلومينا والطوب العازل
• اخلرسانة احلرارية واملونات احلرارية بأنواعها

• االشاكل سابقة التجهزي واحلرق
• تركيب وانشاء احلراريات

• القيام بأمعال الصيانة
• تفتيش واختبار احلراريات

• حفص واخبتار املواد احلرارية
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Owners: 
Mr. Issa Ghanim Al-Kuwari 
Mr. Abdulla Mohammed Khaleel 

 P.O. Box: 13066, Doha, Qatar 
 +974 44682225 
 +974 44510831 
 info@goodwinqatar.com 
 www.goodwinqatar.com

HS CODES: 

  39174000    39259090  

GOODWIN QATAR PIPES FACTORY

مصنع جودوين قطر لالنابيب

COMPANY PROFILE
Goodwin Qatar Pipes Factory was established in 2007 as one of 
Qatar’s leading manufacturers of GRP pipes and fittings through the 
Dual Helical Filament Winding and Hoop Filament Winding Process. 
Our success can be attributed to the outstanding relationship we 
maintain with our clients by providing timely work completion, 
maintaining quality as per standards and our professionally qualified 
and experienced staff who also place the utmost importance on 
customer service. Our comprehensive track record with large 
infrastructure and industrial projects demonstrates our ability to 
continue to grow at a phenomenal pace in the coming years. The 
increase in infrastructure spending by the government and the 
ongoing construction activity in general will add to the growth 
prospects of Goodwin Qatar Pipes Factory.

PRODUCTS
• Pipes and Fittings: Sewerage, Potable Water Supply, 

Irrigation, Chemical Transportation, Thermal Lines 
• Jacking Pipe Systems & Micro Tunneling 
• Seawater Intake Ducts

نبذة عن الشركة
أبـرز الـرشاكت  تأسسـت جودويـن قطـر لألنابيـب يف عـام 2007، وتعـد إحـدى 
القطريـة املصنعـة ألنابيـب ووصـالت األنابيـب الفوالذيـة مبختلـف أنواعهـا مـن حيث 
الضغـط والصالبـة والُقطـر مـن خـالل معليـة لـف خيـوط حلزونيـة مزدوجـة ومعليـة 
لـف خيـوط الطـوق. ويعـود فضـل جناحنـا إىل العالقـة املمـزية الـي حنافـظ علهيـا 
مـع معالئنـا مـن خـالل إجنـاز االمعـال يف الوقـت املقرر هلـا، واحلفاظ عـى اجلودة 
وفقـا لملعايـر وإىل موظفينـا املؤهلـن أحصـاب اخلـرة املهنيـة العاليـة. يـوحض 
جسلنـا الشـامل ملشـاريع البنيـة التحتيـة الكبـرة واملشـاريع الصناعيـة قدرتنـا عـى 
االسـمرار يف المنـو بوتـرة اسـتثنائية يف السـنوات القادمـة. حيـث يتوقـع زيـادة 
اإلنفـاق عـى مشـاريع البنيـة التحتيـة مـن قبـل احلكومـة ونشـاط البنـاء اجلـاري 

بشـل عـام.

المنتجات
 • األنابيـب والوصـالت: الـرف الـيح، إمـدادات امليـاه الصاحلـة للـرشب، الـري، 

النقل الكمييايئ ،اخلطوط احلرارية
• أنمظة األنابيب الرافعات واألنفاق الدقيقة

• قنوات حسب مياه البحر
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GOODWIN QATAR PIPES FACTORY

Owner: 
Mr. Saad Ghanim Al Saad Al Kuwari

 P.O. Box: 40436, Doha, Qatar 
+974 40219555 

 +974 40219556 
sales@jgqatar.com 
 www.jgqatar.com 

HS CODES: 

  70080000    70071900  

JERSEY GLASS

جيرسي للزجاج

COMPANY PROFILE
Jersey Glass has made Doha’s skyline proud with its unparalleled 
quality and exemplary customer service employing some of the 
world’s best glass processing machinery and techniques ensuring 
that the glass processed at our state-of the-art factory in Qatar’s 
New Industrial Area meet the elite quality standards prevailing 
globally. Adopting world-class CNC machines such as LiSEC 
(Austria), Glaston (Finland) and Tamglass FC 500 Tempering Furnace, 
to name a few, Jersey Glass has earned the privileged badge of 
being the certified approved processer for glass finished products 
by global glass giants like Saint Gobain, Pilkington, Glastrosch, 
Guardian and Vitro. We are also expanding our export footprint currently, 
with shipments to Oman, and will be making our presence felt in 
the MENA region and beyond.

PRODUCTS
• Facades
• Curtain Walls
• Balustrades
• Interior Fit-Outs
• Handrail Glass
• Shower Cubicles
• Frameless Glass Hardware

نبذة عن الشركة
الرائعـة  العمـالء  وخدمـة  هلـا  مثيـل  ال  الـي  جبودهتـا  للزجـاج  جـريس  تفتخـر 
وتسـتخدم الرشكـة بعضـا مـن أفضل تقنيـات معاجلة الزجـاج يف العامل لضامن أن 
الزجـاج املعـاجل يف مصنعنـا احلديـث يف املنطقـة الصناعيـة اجلديـدة يف الدوحـة 
يـي مبعايـر جـودة النخبـة السـائدة عامليـا. ويتبـى آالت CNC ذات املسـتوى 
 Tamglass FC 500 فـرن  فنلنـدا،   Glaston و  المنسـا   LiSEC العاملـي مثـل 
Tempering Furnace، وعـى سـبيل املثـال ال احلـر، حصلت جريس جالس 
عـى الشـارة املمـزية لكونـه املعـاجل املعمـد لملنتجـات الزجاجيـة مـن قبـل بعـض 
Glas- و Pilkington و Saint Gobain  معالقـة صناعـات الزجـاج العامليـة مثـل
trosch و Guardian و Vitro. و حنـن اآلن بصـدد توسـيع بصمتنـا التصديريـة، 
مـع حشنـات إىل سـلطنة مُعـان، مكـا سـنضع بصمتنـا يف منطقـة الـرشق األوسـط 

ومشـال أفريقيـا ومناطـق اخـرى.

المنتجات
• الواجهات 

• اجلدران الستارية 
• الدرابزينات

• التجهزيات الداخلية 
• زجاج الدرابزين 
• كبائن االستحامم
• زجاج بدون إطار
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Owner: 
Mr. Basil Nabil Al Assi

 P.O. Box: 10815, Doha, Qatar 
 +974 44601777 
 +974 44603555 
 info@khalidsteel.com 
 www.khalidsteel.com 

HS CODE: 

  730890  

KHALID STEEL INDUSTRIES

خالد للصناعات الحديدية

COMPANY PROFILE
PIP Prime Insulated Panel Khalid Steel Industries specializes in 
manufacturing and distributing Sandwich Panels. Our products are 
manufactured on the newest and most modern production line 
for Sandwich Panels in the GCC. With US $10 million invested, 
the company has state-of-the-art Italian machinery, 60 employees 
and an annual Sandwich Panel production of 3.5 million sqm.  We 
produce the entire range of Sandwich Panels with Polyurethane 
(PUR) and Polyisocyanurate (PIR). In addition, we provide the 
best fit and best researched solutions for almost any type of 
application, using either Sandwich Panels or combined products.

PRODUCTS
Sandwich Panels:
• 1000 PPR5
• 1000 PPR4
• 1000 PPR3
• 1000 PPW
• 1000 PPHS
• 1000 PPCS

نبذة عن الشركة
يف  املتخصصـة  بانـل)،  انسـولتيد  (بـرامي  احلديديـة  للصناعـات  خالـد  رشكـة 
منتجاتنـا تصنـع مـن خـالل  بانـل.  السـاندويتش  العازلـه  األلـواح  وتوزيـع  تصنيـع 
أحـدث خطـوط اإلنتـاج لأللـواح العازلـة السـاندويتش بانـل  يف دولـة قطـر. وقميـة 
اآلالت  أحـدث  متتلـك  حيـث  دوالر.  ماليـن   10 تبلـغ  املجـال  هـذا  يف  اسـتمثارنا 
مجموعـة  احلديديـة  للصناعـات  خالـد  رشكـة  وتنتـج  اإليطاليـه.  والتقنيـه  الصناعيـة 
اكملـة مـن األلـواح العازلـة السـاندويتش بانـل مـع البـويل يوريثـان ممـا يوفـر أفضل 
العازلـة  األلـواح  اسـتخدام  جمـاالت  أو  التطبيقـات  أنـواع  مـن  نـوع  ألي   احللـول 
األلـواح  إنتـاج  يف  الرائـد  بالعـمل  نفتخـر   (PUR) & Polyisocyanurate (PIR)
العازلـه السـاندويتش بانـل يف قطـر مـن خـالل 60 موظفـا وإمجـايل إنتـاج سـنوي 
بالتكنولوجيـا  املتلكـل  مصنعنـا  العازلـه  األلـواح  مـن  مربـع  مـرت  مليـون  يبلـغ ٣٫5 

املتقدمـة.

المنتجات
الساندويتش بانل:

1000 PPR5 •
1000 PPR4 •
1000 PPR3 •
1000 PPW •

1000 PPHS •
1000 PPCS •
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Owner: 
Mr. Ali Salem Al Kuwari

 P.O. Box: 96932, Doha, Qatar 
+974 44114607 

 +974 44114608 
sales@qatarmfsf.com 

www.qatarmfsf.com 

HS CODES: 

  72104100    72099000    73084000    72103010  

METALS FORMING SUPPORT FACTORYS

مصانع الدعم لتشكيل المعادن

COMPANY PROFILE
Metal Forming and Support Factorys (MFSF) is a venture by 
leading industrialists who have various businesses worldwide that 
range from building material manufacturing/trading to hospitality. 
MFSF established its state-of-the-art manufacturing facility at 
New Industrial Area Pink Zone in 2008. The factory, built over an 
8,876 sqm area, provides solutions to the construction industry 
with expertise in building materials like sandwich panels and 
reinforced steel bars.

PRODUCTS
• PU/PIR Sandwich Panels
• Pre-Painted GI Roofing Sheets
• Corrugated Roofing Sheets
• Galvanized C & Z Purlins
• Kwik span for shades 
• Porta Cabins
• Metal Accessories

نبذة عن الشركة
مصانـع الـدمع لتشـكيل املعـادن، مـرشوع مشـرتك يديـره رواد الصناعـة وأحصـاب 
رشاكت خمتلفـة يف مجيـع أحنـاء العامل والناشـطة يف جمـاالت خمتلفة مثل تصنيع 
مـواد البنـاء/ التجـارة والضيافـة. ولـدى مصانـع الـدمع لتشـكيل املعـادن منشـأة 
متطـورة يف املنطقـة الصناعيـة اجلديـدة منـذ عـام 2008. ومت بنـاء املصنـع عـى 
مسـاحة 8876 مـرت مربـع. وتوفـر حلـول لقطـاع البناء مع خرة يف مـواد البناء مثل 

األلـواح العازلـة والقضبـان الفوالذيـة املقـواة.

المنتجات
PIR/PU ألواح حشوات •

• صفاحئ GI املموجة ما قبل الدهان
• صفاحئ التسقيف املموج

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

• إكسسوارات معدنية
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Owner: 
Mr. Nasser Abdulhadi Al-Hajeri 

 P.O. Box: 3999, Doha, Qatar 
 +974 44780671 
 nafaeps01@gmail.com 
 www.nafaeps-qatar.com

HS CODE: 

  390311  

NAFA FOR PRODUCTION OF THERMAL INSULATION & PACKAGING BOXES

مصنع نافا النتاج الواح العزل الحراري وصناديق التعبئة

COMPANY PROFILE
NAFA for Production of Thermal Insulation & Packaging Boxes 
is an independent Expanded Polystyrene (EPS) manufacturing 
company operating in New Industrial Area, Doha, since 2019.  
We operate in the three primary sectors of Building & Construction, 
Food Industry, and Agriculture. We manufacture thermal and acoustic 
insulations that support energy efficient construction. We focus 
on providing our customers with reliable, sustainable solutions 
for thermal insulation, void filling, foam works, packaging needs, 
etc. Our company is ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, OHSAS 
45001:2018 certified and UL723/ ASTM E84 Fire rated from USA. 
EPS provides exceptional insulation, stable R-value, 98 % air 
product, is ecologically efficient, light weight and 100% recyclable.

PRODUCTS
• Insulating Sheets
• Blocks
• Packaging Boxes

نبذة عن الشركة
مصنـع نافـا النتـاج الـواح العـزل احلـراري وصناديـق التعبئـة، يه رشكـة تصنيـع 
البوليسـرتين املوسـع املسـتقل يف املنطقـة الصناعيـة اجلديـدة، الدوحـة منـذ عـام 
201٩. وتنشـط يف القطاعـات الرئيسـية اكلبنـاء والتشـييد وصناعـة املـواد الغذائية 
تـدمع  الـي  والصوتيـة  احلراريـة  العـوازل  تصنيـع  عـى  نعمـل  حنـن  والزراعـة. 
البنـاء املوفـر للطاقـة. ونركـز عـى تزويـد معالئنـا حبلـول موثوقـة ومسـتدامة للعـزل 
احلـراري، ومـلء الفـراغ، وأمعـال اإلسـفنج، واحتياجـات التعبئـة والتغليـف وما إىل 
ذلـك. رشكتنـا حاصلـة عى هشـادة األيزو ٩001: 2015، واأليـزو 14001: 2015، 
OHSAS 45001:2018 وهشـادة UL723 / ASTM E84 Fire وتصنيفهـا مـن 
الواليـات املتحـدة األمريكيـة. ويوفـر EPS عزاًل اسـتثنائًيا، وقمية R مسـتقرة، ومنتج 
هـواء ٩8٪، وفعـال إيكولوجيـا، وخفيـف الـوزن وقابـل إلعـادة التدويـر بنسـبة ٪100.

المنتجات
• صفاحئ عازلة

• كتل
• صناديق تغليف
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Owner: 
Mr. Saleh Bin Ahmad Alkhuleifi

 P.O. Box: 40544, Doha, Qatar 
+974 44601602 - 44601603 

 +974 44602721 - 44600368 
info@npfqatar.com 
www.npfqatar.com 

HS CODES: 

  32082090    32081010    32082010    32089010    32099010  

NATIONAL PAINTS FACTORIES CO., DOHA-QATAR

شركة مصانع االصباغ الوطنية

COMPANY PROFILE
National Paints Factories Co., Doha-Qatar, established its own 
factory in 1987 in Doha’s Industrial Area. Utilizing the latest 
technological innovations in paint production, the company 
offers a diverse range of solutions including Decorative Paints, 
Industrial & Protective Coatings, Furniture & Wood Finish Paints, 
under the brands of Robson Paints, Oryx Paints and Max Paints. 
The company has been at the forefront in developing paint 
products that are specifically formulated to suit the local weather 
conditions including a variety of conventional and specialized 
coatings that withstand the extreme climate of the Middle East. 
The company is accredited with the ISO Certification for Quality 
Management System, Environmental Management System, and 
Health and Safety Management System. The vast experience 
acquired by the company for over 33 years enables it to be in 
line with market requirements.

PRODUCTS
• Decorative Paints
• Exterior Texture Coatings
• Epoxy and Polyurethane Coatings 
• Protective and Industrial Coatings 
• N.C and Wood Finishes 
• Water Proofing and Bituminous 
• Floor Coatings and Road Marking Paints
• Adhesives   

نبذة عن الشركة
تأسسـت رشكـة مصانـع األصبـاغ الوطنيـة ذ.م.م عـام 1٩87، وذلـك بعـد أن قامـت 
بإنشـاء مصنعهـا يف املنطقـة الصناعيـة مبدينة الدوحة يف قطـر. قامت الرشكة عر 
السـنن بتبـي آخـر مـا توصلت إليه البحوث العملية يف جمـال األصباغ، حيث تقدم 
مجموعـة متاكملـة مـن املنتجـات مثـال أصبـاغ )الديكـور / امحلايـة / العـزل املـايئ 
/ االيبوكـيس متعـدد االسـتخدام / األخشـاب، واحلديـد( وغـره بعالمهتـا التجاريـة 
)أصبـاغ روبسـون، أصبـاغ أوريكـس وأصبـاغ ماكـس(. حـازت الرشكـة عى ثالث 
هشـادات ايـزو ملراقبـة جـودة األنمظـة االداريـة، نظـام االدارة البيئيـة وجـودة أنمظة 
األمـن والسـالمة. وحـازت الرشكـة بعـام 2010 عـى عضويـة جملـس قطـر لألبنيـة 
اخلـراء، وتشـارك منمظـة اخلليـج للبحـوث والتطويـر )جـورد(، ونظام قطـر لتقيم 
االسـتدامة خبراهتـا للتوصـل إىل أفضـل احللـول مبـا يتوافـق وأنمظـة االسـتدامة 
العامليـة اخلاصـة بصناعـة األصبـاغ حصلـت الرشكة لثالثة أعـوام عى التوايل عى 
جوائـز المـزي يف ادارة األمعـال مـن االحتـاد العاملـي لألمعـال - هيوسـن / الواليات 

املتحـدة االمريكيـة. إىل جانـب اخلـرة الكبـرة عـى مـدى ٣٣ عاما.

المنتجات
• أصباغ الديكورات الداخلية

• تشطيبات التكسترش اخلارجية
• دهانات االيبوكيس والبوليوريثان والدهانات الصناعية ودهانات امحلاية

• االصباغ النارية وتشطيبات االخشاب
• عوازل املياه والبيتومن

• طالء االرضيات ودهانات الطرق واملواد الصقة
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Owner: 
Mr. Simon Antoine Nehme 

 P.O. Box: 99, Doha, Qatar 
 +974 44343000 
 +974 44423378 
 info@nehmeh.com 
 www.nehmeh.com

HS CODES: 

  84195000    87089100    85162100    81457220  

NEHMEH ENTREPRISES & INDUSTRIES

نعمه للمشاريع والصناعات

COMPANY PROFILE
Nehmeh Air Conditioners, part of Nehmeh Enterprises & Industries, 
established in 1993 as part of the Nehmeh Group, and is a highly 
specialized engineering enterprise that manufactures Air Handling 
Units, Fan Coil Units, Roof Top Package Units, Automotive & 
Industrial Radiators, Condenser & Evaporator Coils and servicing 
of Heat Exchangers (Plate Heat Exchangers and Tube & Shell). 
The company has a state-of-the-art 7,500 sqm modern factory in 
Doha’s New Industrial Area. An ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 
and OHSAS 18001:2007 certified company, Nehmeh is also Qatar’s 
first and only manufacturer of Air Handling Units with Eurovent 
certification, Fan Coil Units and Roof Top Package Units. Capacities 
and features can be customized as per requirement.

PRODUCTS
• Air Handling Units (AHU)
• Roof Top Package Units
• Fan Coil Units (FCU)
• Automotive & Industrial Radiators
• Shell & Tube Type Heat Exchangers
• Condenser & Evaporator Coils

نبذة عن الشركة
تعـد نعمـه لملكيفـات جـزًءا مـن رشكـة نعمـه لملشـاريع والصناعـات ذ م م، الـي 
تأسسـت يف عـام 1٩٩٣ جكـزء مـن مجموعة رشاكت نعمـه، ومتخصصة يف صناعة 
)باكيـج(،  املركـزي  التكييـف  وحـدات  املـراوح،  وحـدات  اهلـواء،  معاجلـة  وحـدات 
رادياتـرات السـيارات واألالت الصناعيـة، واملبـادالت احلراريـة، وصيانـة احملوالت 
احلراريـة )حمـوالت حراريـة لوحيـة، انبوبيـة وغالفيـة(. لـدى الرشكـة مصنـع متطور 
ميتـد عـى مسـاحة 7500 مـرت مربـع ىف املنطقـة الصناعيـة اجلديـدة. إن رشكـة 
نعمـة لملشـاريع والصناعـات معمـدة مـن قبـل املواصفـات العامليـة بهشـادة األيـزو 
18001:2007. مكـا   OHSAS و   14001:2015 األيـزو  ٩001:2015 وهشـادة 
تعـد نعمـه لملكيفـات أول منتـج حمـي لوحـدة معاجلـة اهلـواء واملصنـع الوحيـد يف 
قطـر واحلائـز عـى هشـادة "يوروفنـت"؛ لتصنيـع وحدات املـراوح ووحـدات التكييف 
تعديلهـا حسـب متطلبـات  الـي ميكـن  بعـدة أجحـام وممـزيات  املتوفـرة  املركـزي 

لعميل. ا

المنتجات 
• وحدات معاجلة اهلواء

• وحدات التكييف املركزي
• وحدات املراوح

• رادياترات السيارات واملعدات الصناعية
• املبادالت احلرارية من نوع احلاوية واألنابيب

• مبادالت احلرارة )املبخر واملكثف(
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Owner: 
Mr. Hamad Misfer Al Hajri

 P.O. Box: 90038, Doha, Qatar 
+974 44150582 

 +974 40373796 
operations@newrayyan.com 

 www.newrayyan.com 

HS CODES: 

  39251000    39259000    70199010    70195900  

NEW RAYYAN WATER TANK FACTORY

مصنع الريان الجديد لخزانات المياه

COMPANY PROFILE
New Rayyan Water Tank Factory is a subsidiary of Land Trading 
Company which was established in 1980. A trusted organization, 
we have always endeavored to remain on top of the market by 
offering our customers high-quality products at competitive prices. 
Our engineers coordinate with our clients to understand their 
specific requirements and deliver products in exact accordance. 
As an ISO 9001:2008 certified company managed by professionals 
and staff that are highly qualified in the field of Rotomoulding & 
Fiberglass enables smooth operations and the ability to take care 
of every order specification. New Rayyan has a sound infrastructure 
with a current production capacity of 80,000 gallons per day for 
Polyethylene Tanks and 350 Polyethylene Road Barriers per day.

PRODUCTS
• Polyethylene Water Tanks
• Polyethylene Safety Road Barriers 
• Fiberglass Water Tanks
• Fiberglass Sewage Tanks
• Fiberglass Chemical Tanks 
• Fiberglass Sectional Tanks
• Fiberglass Lining 
• Fiberglass Manholes

نبذة عن الشركة
Land Trading ومت  مـن رشكـة  امليـاه، جـزء  الريـان اجلديـد خلزانـات  مصنـع 
تأسيسـه يف عـام 1٩80. ويه منمظـة موثوقـة، وسـعينا إىل حتقيـق الريـادة مـن 
خـالل تقـدمي منتجـات عاليـة اجلودة لعمالئنا وبأسـعار تنافسـية. وينسـق مهندسـونا 
مـع معالئنـا لفهـم متطلباهتـم احملـددة وتقـدمي املنتجـات مبـا يناسـهبم. وكرشكـة 
وموظفـن  قبـل حمرتفـن  مـن  وتـدار   ٩001:2008 األيـزو  عـى هشـادة  حاصلـة 
ممـا   Rotomoulding و  الزجاجيـة  األليـاف  جمـال  يف  عاليـا  تأهيـاًل  مؤهلـن 
الريـان  يمتـع مصنـع  املواصفـات.  بـل  والعنايـة  السـلس  التشـغيل  مـن  ميكننـا 
اجلديـد ببنيـة حتتيـة صلبـة وطاقـة إنتاجيـة تبلـغ 80٫000 جالـون يوميـا خلزانـات 

البـويل إيثيلـن و ٣50 حاجـز طريـق بـويل إيثيلـن يوميـا.

المنتجات
• خزان ماء من البويل إيثيلن

• حاجز السالمة عى الطرقات من البويل إيثيلن
• خزان ماء من األلياف الزجاجية

• خزانات الرف اليح من األلياف الزجاجية
• خزانات للكمياويات من األلياف الزجاجية

• خزانات مقطعية مصنوعة من األلياف الزجاجية
• بطانة من األلياف الزجاجية

• غرف التفتيش املصنوعة من األلياف الزجاجية

SECTOR CONTENT CONSTRUCTION MATERIALS



46  |  CONSTRUCTION MATERIALS   مــواد البناء

Owner: 
Mr. Nasser Mohammed Al-Kaabi 
Chairman, Tadmur Holding Group

 P.O. Box: 6984, Doha, Qatar 
 +974 44294500 
 +974 44294510 
 info@norwoodqatar.com 
 www.norwoodqatar.com

HS CODES: 

  761090    810890    721990  

NORWOOD QATAR

نوروود قطر

COMPANY PROFILE
Norwood Qatar LLC was established a decade ago when Tadmur 
Holding welcomed the company as part of its multi-domain group 
of companies. Over these years, Norwood Qatar LLC has developed 
many of its products to be one of the leading companies in the 
field of manufacturing and forming architectural metals for projects 
in the State of Qatar and providing integrated relevant solutions, 
including planning, design, manufacturing and installation. During 
the past decade, Norwood Qatar has contributed to accomplishment 
of several important projects in the region, including one of the 
largest research and development complexes, the administrative 
building facility for the new Kuwait Airport, in addition to other 
projects such as Cultural Centers, medical facilities/cleanrooms for 
HMC and Sidra Medicine, Data centers, steel substructure system 
for Metro stations, education and sports facilities at Qatar University, 
partitions for QNCC and many other high-specification projects.

PRODUCTS
• Demountable Partitions & Wall Cladding Systems
• Metal and Glass Doors
• Metal Ceilings
• Data Room & Clean Room Panels
• Medical Bed Head Units
• Prefabricated Pods & LGS Building

نبذة عن الشركة
تاسسـت رشكـة نـوروود قطـر.ذ.م.م، منـذ عقـد مـن الزمـان عندمـا رحبـت تدمـر 
القابضـة بالرشكـة جكـزء مـن مجموعـة رشاكهتـا متعـددة املجـاالت، وعـى مـدى 
هـذه السـنوات طـورت رشكـة نـوروود قطـر.ذ.م.م العديد من منتجاهتـا لتكون واحدة 
مـن الـرشاكت الرائـدة يف جمـال تصنيـع وتشـكيل املعـادن ذات الطابـع املعـامري 
لملشـاريع يف دولـة قطـر وتقـدمي احللـول املتاكملـة هلـا شـامال التخطيـط والتصمـم 
والتصنيـع والرتكيـب. وخـالل العقـد املـايض، سـامهت رشكـة نـوروود قطـر يف 
اجنـاز العديـد مـن املشـاريع املهمـة يف املنطقـة مبـا يف ذلـك احـدى أكـر مرافـق 
البحـث والتطويـر يف دولـة قطـر، ومرفـق املبـى االداري ملطـار الكويـت اجلديـد، 
ملؤسسـة  األحبـاث  غـرف   / الطبيـة  املرافـق  مثـل  اخـرى  مشـاريع  إىل  باإلضافـة 
محـد الطبيـة وسـدرة للطـب ومراكـز بيانـات، ونظـام اهليـل املعـدين للتشـطيبات 
الداخليـة حملطـات مـرتو األنفـاق، ومرافق التعلم والرياضـة جلامعة قطر، والقواطع 
مـن  العديـد  مـن  وغرهـا  لملؤمتـرات،  الوطـي  قطـر  ملركـز  الداخليـة  لملسـاحات 

املشـاريع ذات املواصفـات العاليـة.

المنتجات
• نظام نوروود اخلاص للقواطع واحلوائط الداخلية القابل للفك واعادة االستخدام

• أبواب احلديد املختلفة
• نظام نوروود لالسقف املعدنية املعامرية 

• حلول التشطيبات الداخلية ملساحات غرف البيانات وغرف العمليات واملخترات
• وحدات Bed Head Units لغرف املستشفيات

• نظام الغرف املتاكملة واملساحات اجلاهزة املشلكة من احلديد اخلفيف
• نظام نوروود لتلبس الواجهات اخلارجية 
• نظام نوروود للقواطع الداخلية لملاكتب 

SECTOR CONTENT CONSTRUCTION MATERIALS
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HS CODES: 

  34059090    38249090    32149090    38244090    32089090    38244090    38244010  

PROCHEM TECHNOLOGY

بروكيم تكنولوجي

COMPANY PROFILE
Prochem Technology W.L.L. is a construction chemicals manufacturing 
company supplying all phases of construction from foundations to 
finishes under our product brand name “PROCHEM”. The company 
belongs to Al Sraiya Holding and CLIC National Industries and 
produces a diverse range of products. These products are suitable 
for new-build and projects in both commercial and residential 
sectors. Our quality control department customizes the products 
to meet the needs of the customer and together produce the 
best high-quality products to suit the project’s requirements. 
Prochem has a well-qualified and skilled manpower force which 
forms the core of our success in the supply of quality products 
and superior service to the customers.

PRODUCTS
• Concrete Admixtures 
• Tiling & Grouting 
• Waterproofing Solutions 
• Sealants & Bonding Agents 
• Concrete Repair 
• Flooring Solutions 
• Industrial Grouts 
• Specialty products

نبذة عن الشركة
رشكـة بروكـم تكنولـويج رشكـة تصنيـع كمياويـات البنـاء وتقـدم الـدمع الاكمـل 
لاكفـة مراحـل البنـاء حتـت ممسي ممسي العالمـة التجارية بروكـم وتنيمت الرشكة 
ايل مجموعـة آل رسيـع القابضـة ورشكـة لكيـك الوطنيـة للصناعـات وتنتـج مجموعـة 
متنوعـة مـن املنتجـات املالمئة ملشـاريع البناء اجلديدة يف لك مـن القطاعن التجارى 
والسـكي ويتـويل قسـم مراقبـة اجلـودة لدينـا ختصيـص املنتجات لتلبيـة إحتياجات 
العمـالء عـر توفـر منتجـات عاليـة اجلـودة لتتناسـب مـع متطلبات املشـاريع. رشكة 
بروكـم تكنولـويج لدهيـا قـوة عاملـة مؤهلـة والـي تشـل جوهـر جناحنـا يف توفر 

منتجـات ذات جـودة عاليـة ومتفوقـة خلدمـة العمالء.

المنتجات
• اخللطات اخلرسانية 

• التبليط واحلشو 
• حلول عزل املياة 

• مانعات الترسيب ومواد الربط 
• صيانة اخلرسانة 
• حلول االرضيات 
• احلقن الصنايع 

• منتجات متخصصة 

Owner: 
Mr. Rashid Nasser Al Kaabi 

Chairman, Al-Sraiya Holding Group

 P.O. Box: 23599, Doha, Qatar 
+974 44503670 

 +974 44503723 
marketing@prochemtechnology.com 

 www.prochemtechnology.com 

SECTOR CONTENT CONSTRUCTION MATERIALS
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Owner: 
Mr. Mohamad Mohammed Reslan Alkhaiat 

 P.O. Box: 40080, Doha, Qatar 
 +974 44962888 
 +974 44962899 
 info@profession-alu.com 
 www.profession-alu.com

HS CODES: 

  76041010    76069290    83024190    94059900    72202090    84219900    

PROFESSION ALUMINUM COMPANY

شركة بروفيشن لأللمنيوم

COMPANY PROFILE
Profession Aluminum Company W.L.L. was established in 1978 
and was founded by a specialized group of industry leaders with 
wide experience in the Middle East market. The Company has 
been solidly established as a trustworthy corporation within the 
construction industry in the Middle East and Gulf areas and is 
an industry leader in the production and supply of Aluminum 
Systems and Glass. We are passionate and deeply committed to 
excellence that are synonymous with Qatar’s vision of the future. 
Our key projects include Banana Island, Sheraton Hotel, Union 
Tower, Mall of Qatar, Salwa Resort, Ras Bu Fontas Metro Station, 
Qatar University & Lusail Metro Stations, Traffic Control Center, 
Lusail Towers Com18 & Com39, and the Emiri Terminal.

PRODUCTS
• Aluminum Systems
• Cladding
• Glazing 
• Skylights
• Stainless Steel
• Engineering 

نبذة عن الشركة
تأسسـت رشكـة بروفيشـن لألملنيـوم يف عـام 1٩78، وأسسـهتا مجموعة متخصصة 
مـن رواد قطـاع تصنيـع األملنيـوم وتنفيـذ املشـاريع التقنيـة املهمـة والـي تتطلـب 
جـودة تنفيـذ عاليـة وذلـك بفضـل وجود فريـق يمتع خبـرة وكفاءة عاليـة للقيام مبثل 
هـذه املشـاريع يف سـوق قطـر والرشق األوسـط واخلليـج العـريب. وأصبحت رشكة 
بروفيشـن لألملنيـوم مـن الـرشاكت الرائـدة يف دولـة قطـر وهلا تواجـد يف العديد من 
دول اخلليـج وبقيـة دول العـامل وذلـك يف تقـدمي وتوريـد أنمظـة األملنيـوم والزجـاج 

بشـل ممـزي وأداٍء عـاٍل.

المنتجات 
• أنمظة األملنيوم

• تغليف املباين بألواح األملنيوم املعزولة 
• أمعال الزجاج 
• القبب المساوية

• ديكورات ودرابزينات ستانلس ستيل
• الدراسة اهلندسية لملشاريع واألنمظة املناسبة للتنفيذ

SECTOR CONTENT CONSTRUCTION MATERIALS
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PROFESSION ALUMINUM COMPANY

Owner: 
Mr. Abdul Rahman Abdullah Al-Ansari

 P.O. Box: 201698, Doha, Qatar 
+974 44333555 

 +974 44333500 
info@qalex.com.qa 
 www.qalex.com.qa 

HS CODES: 

  76041000    76042900  

QATAR ALUMINIUM EXTRUSION CO.

الشركة القطرية لسحب األلمنيوم

COMPANY PROFILE
Qatar Aluminium Extrusion Company (QALEX) is a multi-million 
project designed and built with state-of-the-art technology located 
at the Pink Zone of New Industrial Area, Doha. Established in 
2008 as the first Aluminium Extrusion Plant in Qatar, QALEX is 
the brainchild of QIMC, in partnership with Salam International, 
ALUTEC, AL AQARIA, AGR, QBELCO and Qatar-Oman Investment 
Company. Our facilities include: 8-Inch & 7-Inch Extrusion Line, 
Anodizing & Coloring Line (Colors: Silver, all levels of Bronze, 
Stainless Steel, Gold, Polished & Matte finishes), Vertical Powder 
Coating Line, Polishing & Brushing Machine, 5-Axis Machine Center 
& Double Head Cutting Machine, Qalex System – Curtain Wall, 
Sliding and Hinged Systems (Thermal & Non-Thermal Brake). 
QALEX markets include Middle East, North Africa, North America, 
European Union, Central Europe, Australia and USA.

PRODUCTS
Aluminium Profiles: 
• Mill Finish 
• Powder Coated
• Anodized (for architectural & industrial applications)

نبذة عن الشركة
مت  ومـرشوع  خاصـة  مسـامهة  رشكـة  يه  األملنيـوم،  لحسـب  القطريـة  الرشكـة 
تصمميـه وإنشـأه بـل خفـر وفقـا ألحـدث التقنيـات يف املنطقـة الصناعيـة اجلديدة-
الدوحـة - قطـر. تأسسـت الرشكـة يف عـام 2008 كأول مصنـع لحسـب األملنيوم يف 
دولـة قطـر. وتعـد إحـدى رشاكت الرشكـة القطريـة للصناعات التحويليـة، وبالرشاكة 
 QBELCO ،العقاريـة، شـعاع اخلليـج لألملنيـوم ،ALUTEC ،مـع السـالم العامليـة
ورشكـة قطـر - معـان لالسـتمثار. وتمشـل املرافـق: خـط الحسـب 8 انـش وخـط 
الحسـب 7 انـش وخـط األكسـدة، )االلـوان: فىض، بـراق، درجات الرونز، األسـود، 
الـة  واملطـى(، خـط طـالء محسـوق معـودى،  مياكنيـاك  اململـع  االملنيـوم  الذهـى 
التمليـع والصقـل، مخسـة حمـاور مركـز جهـاز وآلـة قطـع الـرأس املـزدوج، أنمظـة 
اكليكـس للجـدران السـتائرية، أنمظـة حسابـات وفصـاالت )معـزول حراريـا( الـي 
مت اختبارهـا وتصنيفهـا وفًقـا ملعايـر اجلـودة األوروبيـة. األسـواق الـي ُتصـدر هلا 
الرشكـة القطريـة لحسـب األملنيـوم تمشـل: الرشق األوسـط، مشـال أفريقيـا، أمرياك 

المشاليـة، االحتـاد األورويب، وسـط أوروبـا، أسـرتاليا، الواليـات املتحـدة.  

المنتجات
قواطع االملنيوم:

• غر مؤكسد
• طالء حرارى

• األكسدة للتطبيقات املعامرية والصناعية

SECTOR CONTENT CONSTRUCTION MATERIALS
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Owner: 
Mr. Abdullah Salem Al Sulaiteen

 P.O. Box: 40064, Doha, Qatar 
 +974 44109109  
 +974 44109100 
 info@pipegreen.com 
 www.pipegreen.com

HS CODES: 

  39173100    681099  

QATAR GERMAN PIPES CO.

الشركة القطرية األلمانية لألنابيب

COMPANY PROFILE
Qatar German Pipes Company (QGPC) is an ISO 9001:2015, 
45001: 2018 and 14001:2015 certified company manufacturing 
Polymer Concrete Jacking Pipes in accordance with German 
Standard DIN 54 815-1 & DIN 54815-2 and ISO 18672-1: 2009 
Class PRC-TC, and Manholes in accordance with BS EN 14636-2. 
PIPEGREEN™ is a registered trademark of Qatar German Pipe 
Company. Our 18,000 sqm factory at Doha’s New Industrial Area 
has a yearly production capacity of 50,000 Tons. PIPEGREEN™ is 
a concrete type with a polyester resin matrix which alone provides 
for the binding function without cement. In combination with the 
pressure resistant quartzite aggregate, the tough and hard resin 
provides a high level of compressive and bending strength – to 
extend the use of the Pipes and Manholes under large earth 
and traffic loads. The sophisticated casting technology ensures 
dimensional accuracy and smooth surfaces, making PIPEGREEN™ a 
high performance, cost-efficient sewer material with a long service life.

PRODUCTS
• Polymer Concrete Jacking Pipes
• Polymer Concrete Manholes

نبذة عن الشركة
و   ٩001:2015 األيـزو  بهشـادة  معمـدة  لألنابيـب  األملانيـة  القطريـة  الرشكـة 
45001:2018 و14001:2015 لتصنيـع أنابيـب الرافعـات اخلرسـانية البولميريـة 
األيـزو  وهشـادة   DIN 54815-2 و   DIN 54 815-1 األملـاين   لملعيـار  وفقـا 
 BS EN لملواصفـة  طبًقـا  التفتيـش  وفتحـات   PRC-TC فئـة   1:200٩-18672
وتبلـغ مسـاحة  للرشكـة.  PIPEGREE 2-14636. ويه عالمـة جتاريـة مجسلـة 
بالدوحـة وبطاقـة  الصناعيـة اجلديـدة  املنطقـة  مصنعنـا 18٫000 مـرت مربـع يف 
إنتاجيـة سـنوية تبلـغ 50٫000 طـن. PIPEGREEN هـو نـوع خرسـاين مبصفوفة 
راتنجـات بوليسـرت توفـر وحدهـا وظيفـة الربـط بـدون أمسنـت. وباالقـرتان مـع راكم 
الكوارتـز املقـاوم للضغـط، يوفـر الراتنـج القـوي والصلـب مسـتوى عـاٍل مـن قـوة 
االنضغـاط واالحننـاء - لتوسـيع اسـتخدام األنابيـب وفتحـات التفتيـش حتـت سـطح 
األرض واألمحـال املروريـة. وتضمـن تقنيـة الصـب املتطـورة دقـة األبعـاد واألسـطح 
امللسـاء، ممـا جيعـل PIPEGREEN مـادة عاليـة األداء وفعالـة من حيـث التلكفة مع 

فـرتة خدمـة تـدوم طويـاًل.

المنتجات
• أنابيب رفع اخلرسانة من البولمير

• غرف التفتيش من اخلرسانة البولميرية

SECTOR CONTENT CONSTRUCTION MATERIALS
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Owner: 
Sheikh Naif Ali Khalifah Ahmed Al-Thani

 P.O. Box: 37809, Doha, Qatar 
+974 44114892 

 +974 44114891 
sales@q-nap.com 
 www.q-nap.com 

HS CODES: 

  76061100    76061200    76069100    76069200  

QATAR NATIONAL ALUMINIUM PANEL CO.

الشركة الوطنية القطرية أللواح األلمنيوم

COMPANY PROFILE
Qatar National Aluminium Panel Company (Q-NAP) is a proud 
member of the “National Group” under the leadership of its 
Chairman, Hon. Sheikh Naif Bin Ali Al-Thani. It has a world-class 
facility for manufacturing Aluminium Composite Panels and 
Coated Aluminium Coils. Q-NAP is the only plant in Qatar that 
manufactures Aluminium Composite Panels and Corrugated Metal 
Core Panels (Non-combustible). We use fully automated machinery 
to deliver a variety of hi-tech products for diverse applications to 
the Qatar and GCC markets. Q-NAP is committed to adapt and 
evolve with the changes in technology to continually provide 
state-of-the-art products and to become the industry benchmark.

PRODUCTS
• Aluminium Composite Panels – Fire-Retardant (FR)
• Aluminium Composite Panels - Non Fire-Retardant (Non FR)
• Composite Panels with Non-combustible Aluminium Core 

“Sinco”classified
• PVDF Coating on Aluminium Coils

نبذة عن الشركة
الرشكـة الوطنيـة القطريـة أللـواح األملنيـوم )كيوناب( نرحب بـمك يف رشكتنا العاملية 
لتصنيـع الـواح االملنيـوم وطـالء لفـات االملنيـوم. حنـن املصنـع الوحيـد يف الدولـة 
لصناعـة الـواح االملنيـوم، االلـواح املعدنيـة املموجـة )غـر قابـل لالحـرتاق(. رشكـة 
كيونـاب تغـي بانتاجهـا الطلـب احملـي وسـوق اخلليـج بتكنوجليـا متقدمـة، تصنع 
مجموعـة متنوعـة مـن املنتجـات املختلفـة مـع تصمـم يف منهتي الدقة تسـتخدم فهيا 
املاكينـات االتوماتيكيـة. حنـن خفوريـن بأننا عضو يف املجموعـة الوطنية حتت قيادة 
حكميـة يف قطـاع االمعـال ذات جـذور معيقـة يف املنطقـة مـن ِقبل الشـيخ/ نايف بن 
عـي خليفـة آل ثـاين رئيـس جملـس اإلدارة. مجموعتنـا تعمـل يف جمـال الصناعـة 
وتبـذل لك مـا بوسـعها لاللـزتام جتـاه املجمـع واالمـة. حنن هنم دامئا بوضع ملسـة 
وطنيـة لـل معـل نقـوم به، وحنن ملزتمـون بالتطوير يف التكنوجليـا والرؤية املتاكملة 

لتصنيـع منتـج ذو جـودة عاليـة ومبواصفـات عاملية.

المنتجات
 (FR) ألواح األملنيوم املركبة املانعة للحريق •

 (Non FR) ألواح األملنيوم املركبة غر مقاومة للحريق •
( Sinco) ألواح األملنيوم املركبة غر القابلة لإلحرتاق •

PVDF الطالء احلافظ لألملنيوم •

SECTOR CONTENT CONSTRUCTION MATERIALS
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Owner: 
Qatar Industrial Manufacturing Company 
(QIMC)

 P.O. Box: 40611, Doha, Qatar 
 +974 44027111 
 +974 44027110 
 qatarpavingstones@qatar.net.qa 
 www.qatarpavingstones.com

HS CODES: 

  68101921    68101100    68101990  

QATAR PAVING STONES

قطر ألحجار التبليط

COMPANY PROFILE
Qatar Paving Stones (QPS), established in 2007, is a wholly 
owned subsidiary of the Qatar Industrial Manufacturing Company 
(QIMC) and is one of the largest manufacturers, suppliers of 
concrete products with ISO 9001:2015 certification in the State 
of Qatar. The factory is equipped to produce premium quality 
concrete products such as Interlocking Paving Blocks, Kerbstones, 
Masonry Blocks and Tiles in different colours and sizes to meet our 
clients’ requirements. We ensure customer satisfaction with cost  
effectiveness, quality, after-sales service and technical assistance. 
QPS aims to be an integral part of the economic growth of Qatar and 
a leader in the field of concrete products. It is committed to pursue 
and adopt local and internationally accepted quality standards.

PRODUCTS
• Paving Blocks
• Shot Blasted Pavers
• Tiles
• Kerbstones
• Masonry Blocks

نبذة عن الشركة
تأسسـت رشكـة قطـر ألجحـار التبليـط يف عـام 2007، التابعـة واململوكـة بالاكمـل 
للرشكـة القطريـة للصناعـات التحويليـة، وتعتـر واحـدة مـن أكر الـرشاكت املصنعة 
واملوفـرة لملنتجـات اخلرسـانية يف دولـة قطـر مع هشادة األيـزو ٩001:2015. ولقد 
مت جتهـزي املصنـع لتقـدمي منتجـات خرسـانية عاليـة اجلـودة مثـل أجحـار التبليـط 
املتشـابكة وأجحـار البنـاء والبـالط بألـوان وأجحـام خمتلفـة لتلبية متطلبـات معالئنا. 
وحنـن نضمـن رضـا العمـالء مـن حيـث فعاليـة التلكفـة واجلـودة وخدمـة مـا بعـد 
البيـع واملسـاعدة التقنيـة. هتـدف الرشكـة إىل أن تكـون جـزءًا ال يتجـزأ مـن المنـو 
مبتابعـة  وتلـزتم  اخلرسـانية.  املنتجـات  ورائـدة يف جمـال  قطـر  االقتصـادي يف 

واعمـاد معايـر اجلـودة احملليـة والدوليـة.

المنتجات
• أجحار الرصف والتبليط 

• الطوب احلجري للبناء
• البالط

• أجحار الكربستون
• أجحار البناء
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HS CODES: 

  72159000    76109030    76109090    72109090    72169900  

QATAR PROFILES AND FALSE CEILINGS FACTORY

مصنع قطر للبروفيالت واألسقف المستعارة

COMPANY PROFILE
QAPROFIL (Qatar Profiles and False Ceilings Factory) was established 
in 2003 as a branch of Al Amodi Group for Trading and General 
Contracting. Our aim is to be a positive agent in the Qatari market 
amongst locally produced or imported competing items. Being 
ISO 9001:2015 certified, we always aim to prioritize and develop 
our quality to satisfy our customers and the market’s needs. 

PRODUCTS
• Slitting utilities
• GI profiles
• Grid and Aluminum strips false ceilings systems
• Steel Buildings Roof Sheets
• LGS Portacabins for variable usage

نبذة عن الشركة
اكبروفيـل )مصنـع قطـر للروفيـالت واالسـقف املسـتعارة(، مت تاسيسـه وانطالقـه 
سـنة 200٣ م. ليكـون فرعـا مـن مجموعـة العمـودي للتجـارة و التعهـدات العامـة. 
اكبروفيـل هيـدف الن يكـون عنـرا فعـاال يف جمـال املنافسـة االجيابيـة للسـوق 
حمليـا  املصنعـة  املامثلـة  لالصنـاف  اجلـودة  مسـتوى  ولرفـع  القطـري  احملـي 
واملسـتوردة مـن اخلـارج. و الزتامـا من الرضاء املسـهتلك ومتطلبات السـوق وايفاءًا 
منـا لهشـادة اجلـودة احلاصلـن علهيـا ISO 9001:2015 فاهمامنـا مبسـتوى 

اجلـودة وتطويـره اكن وال يـزال أوىل أولويتانـا.

المنتجات
• خدمات ترشحي لفائف احلديد

• حسـب بروفيـالت مـن احلديـد املجلفـن بشـل عـام وبروفيالت االسـقف املسـتعارة 
وقواطـع اجلبـس بشـل خاص

• تصنيع انمظة االسقف املستعارة من رشاحئ االلومينيوم والبالطات املشبكة
• حسب الواح معدنية باشاكل متعددة لزوم االبنية احلديدية

• تصنيع بورتااكبينات ملختلف االستعامالت

Owner: 
Mr. Abdulrahman Saed Al-Naemi

 P.O. Box: 304, Doha, Qatar 
+974 44601734 

 +974 44681463 
info@qaprofil.com.qa   
www.qaprofil.com.qa 
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Owner: 
Qatar Industrial Manufacturing Company 
(QIMC)

 P.O. Box: 19926, Doha, Qatar 
 +974 44029111 
 +974 44914780 
 qstp@qatarsandplant.com.qa 

HS CODES: 

  250510    250590  

QATAR SAND TREATMENT PLANT

مصنع قطر لمعالجة الرمال

COMPANY PROFILE
Qatar Sand Treatment Plant (QSTP) was established in 1992 and 
is wholly owned by Qatar Industrial Manufacturing Co. (QIMC).
We are the largest sand treatment plant in the State of Qatar. 
Having started with a production capacity of 5,000 tons per 
day, our present capacity has reached 40,000 tones per day. 
We produce Washed Sand which is mainly used for Construction 
and Agriculture.

PRODUCTS
• Manufactured Sand
• Crushed & Washed Wadi Stones

نبذة عن الشركة
تأسـس مصنـع قطـر ملعاجلـة الرمـال يف عـام 1٩٩2، وهـو مملـوك بالاكمـل لرشكـة 
قطـر للصناعـات التحويليـة. وحنـن أكـر حمطة ملعاجلة الرمل يف دولـة قطر. بعد أن 
بـدأ اإلنتـاج بقـدرة 5000 طـن يوميـا واآلن وصلـت القـدرة اإلنتاجيـة إىل 40٫000 
طـن يف اليـوم الواحـد. وننتـج الرمـل املغسـول املسـتخدم بشـل رئيـيس يف أمعال 

البنـاء والزراعة.

المنتجات 
• رمال مصنعة )5 ممل(

• وادي استون مطحون ومغسول
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Owner: 
Mr. Ahmad Al Assiry

 P.O. Box: 15929, Doha, Qatar 
+974 44606999 

 +974 44606777 
 info@qatartechnical.com 
www.qatartechnical.com 

HS CODES: 

  73269060    76109000    84159000  

QATAR TECHNICAL STEEL FABRICATION

قطر التقنية لتشكيل المعادن

COMPANY PROFILE
Qatar Technical Steel Fabrication & Industrial Refrigeration (QT) was 
launched in 2010 and is an extension of Alfa Industrial Refrigeration. 
QT specializes in all types of steel fabrication, industrial refrigeration 
and machining works. The company’s facility located in Doha’s New 
Industrial Area is fully equipped to support its different divisions 
like Industrial Refrigeration, Standard Products, Steel Fabrication 
and Machining, with a current installed production capacity of 
6,000 Air Diffusers and Ceiling Panels and hundreds of Service 
Cabinets and Cable Support System products in one shift. The 
Company was awarded the “Business Leaders Award” for 2011 in 
the GCC, and the “European International Arch of Quality 2012” 
in Germany.

PRODUCTS
• Cable Trays
• Cable Ladders & Trunking
• Lintel Beams
• Kahramaa Service Cabinets
• Ceiling Air Diffusers & Aluminum Panels 
• Stainless Steel Railings & Kitchen Equipment
• Walk-in Cold Stores
• Steel Dies

نبذة عن الشركة
تأسسـت رشكـة قطـر التقنيـة لتشـكيل املعـادن يف عـام 2010، نتيجة لتوسـع رشكة 
ألفـا للتريـد الصنـايع. رشكـة قطـر التقنيـة لتشـكيل املعـادن الرشكـة املتخصصـة 
يف مجيـع أنـواع تشـكيل املعـادن والتريـد الصنـايع. ولدى الرشكة منشـأة جديدة 
يف موقـع اسـرتاتيج يف املنطقـة الصناعيـة وجمهزة جتهزيًا اكماًل لدمع أقسـامها 
املختلفـة مثـل التريـد الصنـايع، تشـكيل املعـادن وتصنيـع احلديـد والصلـب، مـع 
طاقـة إنتاجيـة حاليـة تبلـغ 6٫000 موزعـة هـواء وألـواح للسـقف ومـات مـن خزائن 
اخلدمـات ومنتجـات نظـم دمع الكوابـل واألسـالك عندما تكون مجيـع خطوط اإلنتاج 
جاهـزة بالاكمـل للخدمـة. ولقـد حـازت رشكـة قطـر التقنيـة لتشـكيل املعـادن عـى 
"جائـزة رواد األمعـال" لعـام 2011 يف دول جملـس التعـاون اخللـيج، وجائـزة 

آرش الدوليـة األوروبيـة للجـودة 2012 يف أملانيـا.

المنتجات
• حوامل الاكبالت

• سالمل الاكبالت وصناديق الاكبالت
• عوارض التثبيت

• خزائن خدمات كهرماء
• موزعات اهلواء لألسقف وألواح االملنيوم

• االسوار الفوالذية املقاومة للصدأ ومعدات املطبخ املقاومة للصدأ
• خمازن مردة

• القوالب احلديدية 
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Owner: 
Sheikh Khalifa Jassim Ahmad Khalifa Al-Thani  

 P.O. Box: 8181, Doha, Qatar 
 +974 44114302 
 +974 44114301 
 qatupvc@qatar.net.qa 
 www.qatarupvc.com.qa

HS CODES: 

  39251000    39252000    39253000    39259000  

QATAR uPVC WINDOWS + DOORS

قطر يو بي في سي للنوافذ واألبواب 

COMPANY PROFILE
Qatar uPVC Windows + Doors, a subsidiary of Jassem Bin Ahmed 
Bin Khalifa Al Thani & Partners (JA & P Group), was established 
in 1996. It introduced uPVC products to Qatar and is now the 
country’s leading manufacturer and has executed many high-
profile projects for both government and private clients in Qatar, 
UAE and Oman. It is the exclusive fabricator of VEKA-Germany’s 
world-leading products in Qatar. The company is ISO-9001:2015 
Quality Management System, ISO 14001:2015 Environment 
Management System, BS OSHAS 18001:2007 Occupational Health 
and Safety Management System certified and has a state-of- 
the-art manufacturing facility in Doha’s New Industrial Area with 
a high skilled labor force. Qatar uPVC products are manufactured 
keeping in mind the extreme Middle East climate. With the experience  
gained over the last 24 years, it can execute projects of any size 
assuring consistent quality, reliability and proven after-sales support.

PRODUCTS
• uPVC Doors & Windows
• uPVC Fence

نبذة عن الشركة
رشكـة قطـر يـو يب يف يس للنوافـذ واألبـواب، أحـدى رشاكت مجموعـة جـامس 
بـن أمحـد بـن خليفـة آل ثـاين ورشاكه. ولقـد تأسسـت الرشكـة سـنة 1٩٩6 هبـدف 
رئيـيس وهـو ادخـال منتجـات البـويل فنيـل لكوريـد الغـر ملـدن "يـو يب يف يس" 
واألبـواب  للنوافـذ  يـو يب يف يس  دولـة قطـر. واالن أصبحـت رشكـة قطـر  إىل 
الرشكـة الرائـدة يف جمـال صناعـة نوافـذ وابـواب اليـو يب يف يس يف دولـة قطـر 
ومـن مث قامـت بتنفيـذ كـرى املرشوعـات للحكومـة القطريـة والقطـاع اخلـاص يف 
دولـة قطـر واالمـارات العربيـة املتحـدة ومعـان. وتعـد الـوكيــل احلصــري لرشكـة 
فيـاك األملانيـة العامليـة. ولقــد حصلـت الرشكة عـى اعماد االيـزو ٩001:2015 يف 
إدارة اجلـودة وهشـادة األيـزو 1400:2015 يف نظـم إدارة البيئـة وهشـادة األيـزو 
18001:2007 يف إدارة الصحـة والسـالمة املهنيـة ولدهيـا أحـدث مرافـق التصنيـع 
يف املنطقـة الصناعيـة حيـث مت تزويـد املصنـع بأحـدث التقنيـات ومت توظيـف طـامق 
عامـل مـن أحصـاب املهـارات العاليـة واملسـتوى احلـريف الفريـد. منتجـات الرشكـة 
تـالمئ الظـروف املناخيـة ملنطقـة الرشق األوسـط. ومـن خالل خرهتا الي اكتسـبهتا 
عـى مـدار 24 سـنة أصبحـت الرشكـة قـادرة عـى تنفيـذ كرى املشـاريع مهام اكن 

جحمهـا مـع مضـان اجلـودة واملتانـة وخدمـات مـا بعـد البيـع.

المنتجات
• أبواب ونوافذ يو يب يف يس

• سياج يو يب يف يس

SECTOR CONTENT CONSTRUCTION MATERIALS



CONSTRUCTION MATERIALS   |  57    مــواد البنــاء

HS CODES: 

  72171000    72172000 

QATAR WIRE PRODUCTS CO.

شركة منتجات قطر للسلك

COMPANY PROFILE
Qatar Wire Products Co. LLC manufactures high quality hot dip 
galvanized steel wires and wire products for applications like 
Cable Armouring, Fencing, Hangers, Spring Wire Mattresses, 
Nails, Binding Wires, Bailing Wires, Welded Mesh, etc., in sizes 
ranging from 1.60mm to 4.50mm. Our production capacity is 
2,000 MT/month and we supply the local, Middle East region 
and international markets. We belong to the Al Sraiya Holding 
Group and CLIC Group, who together have more than 40 years 
of experience in the steel industry for various applications in the 
Middle East region. Our facility is backed by a strong infrastructural 
base and is equipped with sophisticated, computerized machines 
which ensure consistent high quality especially for galvanized 
steel wires used for cable armouring purposes.

PRODUCTS
• Hot Dip Galvanized Steel Wire 
• High Carbon Steel Wire for Mattress Springs
• Black Drawn Steel Wire 
• PVC Coated Hot Dip Galvanized Steel Wire 
• Black Annealed Binding Wire

نبذة عن الشركة
تقـوم رشكـة منتجـات قطـر للسـلك )ذ.م.م( بتصنيـع األسـالك الفوالذيـة املجلفنـة 
واألسـوار،  الاكبـالت،  مثـل  لتطبيقـات  األسـالك  ومنتجـات  السـاخن  بالغمـس 
والمشاعات، ومراتب السـلك، واملسـامر، وأسـالك الربط، وأسـالك النقل، والشـباك 
امللحومـة، ومـا إىل ذلـك، بأجحـام تـرتاوح مـن 1٫60 مـمل إىل 4٫50 مـمل. تبلـغ 
طاقتنـا اإلنتاجيـة 2000 طـن هشريـا ونقـوم بالتوريـد للألسـواق احملليـة ومنطقـة 
الـرشق األوسـط واألسـواق الدوليـة. حنـن ننـيمت إىل مجموعة ال الرسيـع القابضة 
ومجموعـة لكيـك، اللتـن تمتعـان معـا بأكـرث مـن 40 عامـا مـن اخلـرة يف صناعـة 
الصلـب ملختلـف التطبيقـات يف منطقة الرشق األوسـط. إن منشـأتنا مدعومة بقاعدة 
بنيـة حتتيـة قويـة وجمهزة بـآالت متطورة تعمل اوتوماتكيا والـي تضمن جودة عالية 
خاصـًة لألسـالك الفوالذيـة املجلفنـة و املسـتخدمة ألغـراض الاكبـالت الكهربائيـة. 

المنتجات
• األسالك الفوالذية املجلفنة بالغمس الساخن 

• سلك فوالذي عايل الكربون 
• سلك فوالذي محسوب )أسود خام( 

• اسالك فوالذية جملفنة مطليه يب يف يس 

Owner: 
Mr. Rashid Nasser Al Kaabi 

Chairman, Al Sraiya Holding Group

P.O. Box: 23599, Doha, Qatar 
+974 44185625 

 +974 44185466 
 sales@qatarwire.com 

 www.qatarwire.com 
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Owners: 
QAPCO & QIMC

 P.O. Box: 50174, Doha, Qatar 
 +974 44770815 
 +974 44770896 
 qwpc@qppc.net 
 www.qwpc.net

HS CODE: 

  44152000  

QATAR WOODEN PRODUCTS CO.

شركة قطر للمنتجات الخشبية

COMPANY PROFILE
Located at Mesaieed Industrial City in Doha, Qatar, Wooden 
Products Company (QWPC) was launched to produce high-quality 
wooden pallets, mainly to meet the needs of QAPCO, QATOFIN 
and other Petrochemical companies. QWPC commenced its 
commercial production on 16 November 2013. With a fully 
automatic wooden pallet production line and a world-class heat 
treatment facility it has the capacity to produce 1.6 million units 
of wooden pallets per year. QWPC is designed to serve the 
wooden pallet requirements of current & future Qatar’s foremost 
petrochemical companies. QWPC is a private company owned 
by two shareholders: Qatar Petrochemical Company (QAPCO) 
and Qatar Industrial Manufacturing Company (QIMC).

PRODUCT
• Heat Treated Wooden Pallet (ISPM15)

نبذة عن الشركة
تقـع رشكـة قطـر لملنتجات اخلشـبية  يف مدينة مسـيعيد الصناعيـة يف الدوحة، ومّت 
تأسـيهسا هبـدف إنتـاج منصـات خشـبّية جبـودة عاليـة لتلبية إحتياجـات رشكة قطر 
للبرتوكمياويـات )قابكـو( ورشكـة قاتوفـن باإلضافة اىل بعض الـرشاكت الكميياوية 
األخـرى. بـدأت الرشكـة إنتاجهـا التجـاري يف 16 نومفـر201٣، ويه قـادرة عـى 
إنتـاج 1٫6 مليـون وحـدة مـن املنصـات اخلشـبّية سـنويا، ويه جمّهـزة بسلسـلة 
تصنيـع تلقائّيـة )أوتوماتيكيـة( بالاكمل إلنتاج املنصات اخلشـبّية إضافة إىل منشـأة 
مبواصفـات عاملّيـة لملعاجلـة احلرارّيـة. الرشكـة مصممـة لتلبيـة حاجـات رشاكت 
املنصـات اخلشـبّية،  مـن  قطـر  الرائـدة يف  واملسـتقبلّية  البيرتوكمياويـات احلاليـة 
وجتـدر اإلشـارة إىل أن رشكـة قطـر لملنتجـات اخلشـبّية يه رشكـة خاّصـة تعـود 
القطريـة  والرشكـة  )قابكـو(  للبرتوكمياويـات  قطـر  رشكـة  طرفـن:  إىل  ملكيهتـا 

للصناعـات التحويليـة )كميكـو(.

المنتجات
(ISPM15) املنصات اخلشبية املعاجلة حراريا •
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Owner: 
Mr. Khalid Al-Saegh

 P.O. Box: 14023, Doha, Qatar 
+974 33932221 

 +974 40206006 
 imaginary.is.real@vectorize.qa 

www.vectorize.qa 

HS CODE: 

  86923 

VECTORIZE

فكتوريز

COMPANY PROFILE
Vectorize is a creative space that provides 3D printing solutions 
along with other types of fabrication. As a company, we help you 
bring your imagination to life, by providing the needed support 
through drawing, designing, and producing in a wide range of 
materials. 

PRODUCTS & SERVICES
• 3D Designing
• 3D Scanning
• 3D Printing
• CNC Cutting
• UV Printing
• Casting
• Moulds Customization
• Coating & Electroplating
• 3D Printers, Pens, Scanners

نبذة عن الشركة
فكتوريـز يه مسـاحة إبداعيـة توفـر حلـول طباعـة ثالثيـة األبعـاد جنبـا إىل جنـب 
مـع أنـواع أخـرى مـن احللـول اإلبداعيـة. وكرشكـة، حنن نسـامه يف جتسـيد إحياء 
وإنتـاج  والتصمـم  الـرمس  خـالل  مـن  املطلـوب  الـدمع  توفـر  خـالل  مـن  خيالـك، 

مجموعـة واسـعة مـن املـواد.

المنتجات والخدمات
• التصمم ثاليث األبعاد

• املسح ثاليث األبعاد 
• الطباعة ثالثية األبعاد وأنواع أخرى من التصنيع 

• القطع باستخدام احلاسب اآليل
• الطباعة باألشعة فوق البنفجسية

• السكب
• ختصيص القوالب

• الطالء العادي والطالء الكهربايئ

• منتجات ثالثية األبعاد )الطابعات، األقالم، املاحسات الضوئية(

SECTOR CONTENT CONSTRUCTION MATERIALS



60  |  CONSTRUCTION MATERIALS   مــواد البناء

Owner: 
Mr. Mohammad Abdullatif Al-Mana

 P.O. Box: 20756, Doha, Qatar 
 +974 44686003 
 +974 44686009  
 sales@agrqatar.com 
 www.agrqatar.com

HS CODES: 

  70080000    70071900    

ALUMINUM GULF RAY

 شعاع   الخليج   لأللمنيوم 

COMPANY PROFILE
Aluminum Gulf Ray produces quality metal cladding, facades 
and frameless facades, doors, windows and all kinds of aluminum 
products for the building sector at competitive prices and to the 
highest of standards. Aluminum Gulf Ray aims at reaching the 
league where quality that makes a difference matters beyond 
normal commercial objectives. 

PRODUCTS
• Skylights
• Aluminum Cladding
• Frameless Glass Facades
• Aluminum Facades
• Aluminum Windows and Doors

نبذة عن الشركة
تنتـج   رشكـة   شـعاع   اخلليـج   لألملنيـوم   كسـوة   معدنيـة   عالية        اجلـودة،   وواجهـات بإطار  
 وبـدون   إطـار،   وأبـواب،   ونوافـذ،   ومجيـع       أنـواع   منتجـات   األملنيـوم   ملصلحـة قطـاع  
 االنشـاءات و  بأسـعار   تنافسـية       وفـق أعـى املعايـر.    هتـدف   رشكـة   شـعاع   اخلليـج  
 لألملنيـوم   إىل   الوصـول   إىل   مـا         وراء   األهـداف   التجاريـة   التقليديـة   ولتصبـح   معيـار  

 اجلـودة       يف جمـال   صناعـة   األملنيـوم .    

المنتجات
• القباب

• كسوة من األلومنيوم
• واجهات زجاج بدون إطار

• واجهات من األلومنيوم
• نوافذ وابواب من األملنيوم
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Owner: 
Mr. Abdulrahman Abdulla Al-Ansari 

Chairman, QIMC

 P.O.Box: 40194, Doha, Qatar 
+974 44941800 

 +974 44114875 
info@aqap.com.qa 
 www.aqap.com.qa 

HS CODES: 

  70199060    75072000  

AMIANTIT QATAR PIPES CO.

 شركة   أميانتيت   قطر   لألنابيب 

COMPANY PROFILE
Amiantit Qatar Pipes Company (AQAP) was established in 2007 in 
Doha, Qatar, with a cumulative experience of more than 90 years. 
The Company has grown steadily and successfully to become a 
leading player in the industrial pipes business in Qatar. Our facility 
in the New Industrial Area manufactures pipes for underground, 
above-ground, and sub-aqueous installations in accordance with 
the latest international standards. AQAP partners with Flowtite 
Technology, and its technical department provides analyses in 
stress, finite element, surge and other engineering services. The 
factory produces 500 km of pipes per year with a production 
capacity of 55,000 tons per year. AQAP is an ISO 9001:2008, 
ISO14001:2004 and OHSAS 18001:2007 certified company. It 
started exporting a year after its inception in 2008.

PRODUCTS
• GRP / FRP / GRE Pipes, Tanks and Fittings

نبذة عن الشركة
تأسسـت   رشكـة   أميانتيـت   قطـر   لألنابيـب   يف   عـام   2007 ،  يف         الدوحـة،   قطـر،   بنـاًء 
عـى خـرة   مرتامكـة   تزيـد   عـن   ٩0   عامـا،   هشدت         الرشكة   منـوًا   مطـردًا   لتصبح   العبا  
 رئيسـيا   يف   جمـال   صناعـة         األنابيـب   يف   قطـر .     وتقـع   منشـأة   الرشكـة   يف   املنطقـة  
 الصناعيـة   اجلديـدة   ويصـل        جحـم   وُقطـر   األنابيـب   الـي   تقـوم   الرشكـة   بتصنيعهـا  
 إىل          4٫000 مم   للرتكيبـات   الـي   قـد   تكـون   حتـت سـطح   األرض،   أو   فـوق سـطح          
األرض،   أو األسـطح  شـبه   املائيـة،   وذلـك   وفقـا   ألحـدث   املعايـر   الدوليـة .           تتشـارك  
وقمسهـا   الفـي   الـذي   يعمـل    أميانتيـت   قطـر   لألنابيـب   مـع   فلوتايـت   للتكنولوجيـا       
 عـى   توفـر   حتليـالت   لألنابيـب   يف         محتـل   الضغـط   ووجـود   أي   ترسـيب   والنفاذيـة  
 والفحوصـات       اهلندسـية   األخـرى .    يصـل   إنتـاج   املصنـع   إىل   500   كيلـو   مـرت   مـن  
 األنابيـب         سـنويا،   وتبلـغ   طاقتـه   اإلنتاجية   احلالية 55٫000 طن يف السـنة. أميانتيت  
 قطـر   لألنابيـب   حائـزة   عـى   هشـادة   اآليـزو        ٩001:2008 وهشـادة   الصحـة املهنيـة 
18001:2007.  وقـد   بـدأت   يف   التصديـر   يف   عـام   2008م   وذلـك   بعـد   عـام   واحـد  

 مـن   انشـاهئا .         

المنتجات
• أنابيب وخزانات GRP / FRP / GRE وملحقاهتا
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Owner: 
Mr. Mohammad Sultan Al Jaber

 P.O. Box: 55289, Lusail City, Qatar 
 +974 44213636 
 +974 44213737  
 info@asmaqatar.com  
 www.asmaqatar.com

HS CODES: 

  84791000   76042100    721011    

ARABIAN SPECIALISED MATERIALS CO.

الشركة   العربية   للمواد   الخصوصية

COMPANY PROFILE
Arabian Specialised Materials Co. (ASMA) is a leading trading and 
manufacturing company established in 1996. A part of the Al Jaber 
Group, a major conglomerate with over 30 companies, ASMA has 
successfully completed numerous projects for many prestigious 
clients in different sectors. Being a specialized company, ASMA 
associates with world-class manufacturers around the globe to 
supply and install a range of products and services. ASMA has 
a strong workforce of experienced technical and administration 
personnel to participate in Qatar’s diverse projects, delivering 
products to the highest standards on time and on budget. ASMA’s 
six divisions offer construction materials and services to numerous 
clients in several industries including infrastructure, building, water, 
electricity, rail, Oil & Gas, and petrochemicals.

PRODUCTS
• Aluminum Works
• Metal Works
• Garbage & Linen Chute Systems
• Truss Gantries
• Cantilever Structures for Directional Signs
• Parking Shades

نبذة عن الشركة
الرشكـة   العربيـة   لملـواد   اخلصوصيـة "أمسـا" الرائـدة   يف   جمال   التصنيـع   والتجارة  
 ومقرهـا   يف   دولـة   قطـر .           تأسسـت   يف   عـام 1٩٩6 جكـزء  مـن   مجموعـة         اجلابـر   الـي  
 لدهيـا   أكـرث   مـن   ٣0   رشكـة   متخصصة   يف         جمـاالت   عدة .    وكوهنا   رشكـة   متخصصة،  
 تلـي   أمسـا   متطلبـات   السـوق       احملليـة   مـن   خـالل   تعاملهـا   مـع   مصنعـن   مـن   الطراز  
 العاملـي         يف   مجيـع   أحنـاء   العـامل   لتوريـد   وتركيـب   مجموعـة   خمتلفـة        مـن   املنتجـات  
 واخلدمـات وتتضمـن   الرشكـة   كفـآت جبـارة  مـن        املوظفـن   الفنيـن   واإلداريـن   مـن 
بشـل   مملـوس   يف   بنـاء   مشـاريع   قطـر   احلاليـة   يسـامه  أحصـاب   اخلـرة ممـا 
 واملسـتقبلية        مـن   خـالل   تقـدمي   املنتجـات   وفقا   ألعـى   املعاير   ويف   الوقـت         احملدد هلا .   
 ورشكـة   أمسـا هلـا سـتة   أقسـام تتـويل توفر مـواد   البنـاء          واخلدمـات  إىل   العديد   من  
 العمـالء   يف صناعـات شـى وتمشـل  البنية   التحتية   والبناء   واملياه   والكهرباء   والسـكك         

احلديديـة   والنفـط   والغـاز   والبرتوكمياويـات .     

المنتجات
• أمعال األملنيوم
• أمعال معدنية

• نظام التخلص من املخلفات والكتان لألبراج
• جسور إرشادية للطرق

• هيالك معدنية لعالمات الطرق اإلرشادية
• مظالت مواقف السيارات
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Owner: 
Mr. Rashid Nasser Al Kaabi 

Chairman, Al-Sraiya Holding Group 

    P.O. Box: 23599, Doha, Qatar 
+974 44114613 

 +974 44114617 
clicqatar@clicq8.com 

www.clicq8.com 

HS CODES: 

  73142000    73143900    73130000    73151900    73269070  

CLIC QATAR TRADING CO.

 شركة   كليك   قطر   للتجارة 

COMPANY PROFILE
CLIC Qatar Trading Co. W.L.L., established in 2003, is a chain link 
fence manufacturing company that offers complete fencing solutions 
to its customers. The Company has a state-of-the-art factory in 
Doha’s Industrial Area that is fully equipped to manufacture Strained 
Wire Animal Fence, Chain Link Fence, Barbed Wire, Concertina 
Barbed Wire, etc. CLIC QTC is an ISO 9001:2008 certified company.

PRODUCTS & SERVICES
• Chain Link Fence Systems
• Guard Rails and Crash Barriers
• Automatic Sliding/Swing Gates
• Bollards
• Powder Coating
• All types of Steel Fabrication work

نبذة عن الشركة
تاسسـت   رشكـة   لكيـك   قطـر   للتجـارة   احملـدودة   يف   عـام 200٣،  الرشكـة   املصنعـة  
 لسلسـة   سـياج   الربـط   الـي         تقـدم   حلـول   سـياج   اكملة   لعمالهئـا .       لدى   الرشكـة   مصنع  
 حديـث   يف   املنطقـة   الصناعيـة   يف        الدوحـة   مت   جتهـزيه   بالاكمـل   لصناعـة   مجيع   أنواع        
السـياج   ومهنـا   سـياج   للحيوانـات   الريـة ملنع دخوهلـا   أو        خروجها   مـن   مناطق   معينة،  
 واألسـياج   املرتابطـة   واألسـالك       الشـائكة   والبوابـات .    مكا أن رشكة   لكيـك   قطر   حائزة  

 عـى   هشادة   األيـزو           ٩001:2008.

المنتجات والخدمات
• أنمظة األسياج املرتابطة

• قضبان امحلاية واحلواجز
• البوابات األوتوماتيكية القابلة للتأرحج واملزنلقة

• األمعدة الرابطة
• مساحيق الطالء للسياج

• مجيع أنواع تصنيع املواد احلديدية

SECTOR CONTENT CONSTRUCTION MATERIALS



64  |  CONSTRUCTION MATERIALS   مــواد البناء

Owners: 
Mahmoud Abdulaziz Al-Sahlawi 
Mr. Mohammed Jassim  Al-Ali

 P.O. Box: 41253, Doha, Qatar 
 +974 44501454 
 +974 44505922  
 gm@dohaextraco.com 
 www.dohaextraco.com

HS CODES: 

  68109100    68109910    39251000    39252000    39253000    39259000    

DOHA EXTRACO

الدوحة لإلضافات اإلسمنتية والبالستيكية

COMPANY PROFILE
Doha Extraco is a dynamic standard manufacturing corporation 
established in 2007. Formed by a team of professional engineers and 
architects in the GRC world, its designs are ready to respond to the 
increasing demand for new services and challenging architectural 
works. Today, it has consolidated itself as a leading company in its 
sector in Qatar and manufactures and supplies a variety of GRC, 
GRG, and GRP products to ISO 9001:2008 quality standards for 
the fiberglass industry. We can deliver custom-designed products 
and are capable of undertaking jobs on a turn-key basis, from 
the design stage, manufacturing up to final erection at site. Our 
workforce includes experienced technicians and artisans, quality 
controllers and supervisors, who ensure that the products are of 
high quality and delivered within the scheduled time.

PRODUCTS
• Glass Fiber Reinforced Concrete (GRC)
• Glass Fiber Reinforced Plastic (GRP)
• Glass Fiber Reinforced Gypsum (GRG)
• Exterior Insulation and Finish System (EIFS)
• Ultra High Performance Concrete (UHPC)

نبذة عن الشركة
ديناميكيـة  قياسـية  تصنيـع  والبالسـتيكية، رشكـة  اإلمسنتيـة  لإلضافـات  الدوحـة 
تأسسـت يف عـام 2007. ومت تشـكيلها مـن قبـل فريـق مـن املهندسـن واملهندسـن 
املعامريـن احملرتفـن يف عـامل يج آر يس، وتصممياهتا جاهزة لالسـتجابة للطلب 
املزتايـد عـى اخلدمـات اجلديـدة واألمعال املعامرية الصعبـة. واليوم، عززت الرشكة 
مـن ماكنهتـا كرائـدة يف قطاعهـا يف قطـر حيـث تتـوىل تصنيـع وتوريـد مجموعـة 
متنوعـة مـن منتجـات GRC و GRG و GRP وفـق معايـر األيـزو ٩001:2008 
لصناعـة األليـاف الزجاجيـة. وميكننـا تقـدمي منتجـات مصممـة خصيصـا ونسـتطيع 
الـرشوع يف تنفيـذ اكفـة املراحـل، بـدأ مـن مرحلة التصمـم والتصنيع حـى مرحلة 
الرتكيـب الهنائيـة يف املوقـع. تتألـف القـوى العاملـة لدينـا مـن الفنيـن أحصـاب 
اخلـرة واحلرفيـن ومراقـي اجلـودة واملرشفـن، الذين يضمنـون أن املنتجات تمزي 

باجلـودة العاليـة ويـم تسـلميها يف الوقـت احملـدد.

المنتجات
• اخلرسانة املسلحة باأللياف الزجاجية 

• البالستيك املقوى باأللياف الزجاجية
• اجلبس املسلح باأللياف الزجاجية
• نظام العزل والتشطيب اخلاريج

• اخلرسانة فائقة األداء
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Owner: 
Sheikh Mohammed Jassim Abdulaziz 

Jassim Al Thani 

P.O. Box: 730, Doha, Qatar 
+974 44441436 

 +974 44441439 
info.dohawpc@gmail.com 

 www.dohawpc.com 

HS CODES: 

  441820    441879    

DOHA POLYMERS INDUSTRY

مصنع الدوحة لتصنيع البوليمرات

COMPANY PROFILE
Doha Polymers Industry is a member of MJFAK Holding Group 
and is the first manufacturer of Wood Plastic Composite (WPC) 
in Qatar at their 8418 sqm facility. WPC is a mixture of wood 
and high-quality polymer HDPE (High Density Polyethylene). An 
optimal proportion of both ingredients gives unique properties 
to the material, especially high endurance with low maintenance. 
Doha Polymers produce WPC for both Indoor and Outdoor usages. 
Some benefits of using WPC for decking and other purposes: Low 
Maintenance / Safe / Durable / Long Term Savings / Long Life / High 
Strength.

PRODUCTS
• Outdoor WPC
• Pergola/Pavilion
• Outdoor Decking
• Outdoor Cladding & Structure
• Outdoor Flooring
• Swimming Pool Decking

نبذة عن الشركة
مصنـع الدوحـة لتصنيـع البولميـرات، هـو عضـو يف مجموعة جمفـاك القابضة وأول 
رشكة مصنعة ملركب اخلشـب والبالسـتيك يف قطر ومتتلك منشـأة مبسـاحة 8418 
مـرت مربـع. مركـب اخلشـب والبالسـتيك هو عبـارة عن مزجي من اخلشـب البولميرات 
كال  مـن  املثـى  النسـبة  ومتنـح  الكثافـة(.  عـايل  إيثيلـن  )البـويل  اجلـودة  عـايل 
املكونـات واخلصائـص الفريـدة لملـادة، وحتديـدًا القـدرة العالية عـى التحمل واحلد 
مـن الصيانـة. تنتـج بولميـرات الدوحـة مركـب اخلشـب والبالسـتيك لالسـتخدامات 
اخلشـب  مركـب  اسـتخدام  مزايـا  بعـض  سـواء.  حـد  عـى  واخلارجيـة  الداخليـة 
والبالسـتيك سـواًء للزتين أو ألغراض أخرى: صيانة أقل /آمنة / مسـتدامة / تلكفة 

أقـل / فـرتة أطـول / قـوة عاليـة.

المنتجات
• ممرات

• الرشفات
• زينة خارجية

• الكسوة واهليالك اخلارجية 
• األرضيات اخلارجية 

• أحواض السباحة
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Owner: 
Mr. Ali Mustafawi

 P.O. Box: 50311, Doha, Qatar 
 +974 44903836 
 +974 44903835  
 info@dohawaterproof.com 
 www.dohawaterproof.com

HS CODE: 

  392010    

DOHA WATERPROOF FACTORY

مصنع الدوحة إلنتاج الطبقات العازلة

COMPANY PROFILE
Doha Waterproof Factory (DWF) was established in 2014 as the 
first manufacturer of high-quality Plastic Lining Systems (T-Lock, 
V-Stud and Plain Sheets) widely used for the protection of concrete 
pipes and structures in infrastructure development projects. 
Concrete Embedment Liners are thick sections of HDPE with 
a number of studs protruding from one side and are fastened 
to the inside of forms before concrete is poured to create a 
surface that is lined with plastic. The concrete flows around 
the studs anchoring the sheet firmly in place. The result is a 
protective coating of polymer with very high pullout resistance 
and is ideal for protecting concrete from harsh environments. 
The thick sections of polymer are resistant to most acids, bases, 
hydrocarbons, vapors and microbiological materials which can 
degrade concrete over time.

PRODUCTS
• High Density Polyethylene Sheets: T-Lock, V-stud and  

Plain Sheet “Smooth”

نبذة عن الشركة
تأسـس مصنـع الدوحـة إلنتـاج الطبقات العازلـة يف العـام 2014 كأول رشكة رائدة 
 T-Lock يف صناعـة الـواح  البـويل إثيلـن عايل الكثافة بأشـاكله املختلفـة )صفاحئ
V-Stud) املسـتخدمة بشـل واسـع لعـزل االنابيـب واملنشـآت اخلرسـانية. تعتـر 
اخلرسـانة من أبرز املواد املسـتخدمة يف األمعال اإلنشـائية، والي تتعرض للكثر 
مـن العوامـل الـي تؤثـر يف متانهتـا ودميومهتـا، لذلـك البـد مـن محايهتـا، ويعتـر 
اسـتخدام ألـواح البـويل إثيلـن عـايل الكثافـة محلايـة اخلرسـانة مـن أفضـل الطرق 
للحفـاظ عـى اخلرسـانة مـن الظروف احمليطية القاسـية. تمزي ألـواح البويل إثيلن 
مبجموعـة مـن النتـوءات عـى شـل T  أو V مـن طرف  واحد والـي تثبت قبل صب 
اخلرسـانة، وبالتـايل تتغلـل اخلرسـانة يف النتـوءات ممـا يسـاعد عـى تثبيـت ألواح 
البـويل إثيلـن بقـوة بعـد تصلب اخلرسـانة. والنتيجة ألواح بويل إثيلن مثبتة بشـل 
قـوي جـدًا مـع اخلرسـانة ممـا يؤمـن عـزل اكمـل للخرسـانة مـن العوامـل والظـروف 
احمليطـة القاسـية. تمـزي ألـواح البـويل إيثيلـن مبقاومهتـا العاليـة ملختلـف املـواد 
الكميائيـة امحلضيـة والقاعديـة، واهليدروكربونـات واألخبرة واملـواد امليكروبيولوجية 

الـي تؤثـر عـى اخلرسـانة مبـرور الزمن. 

المنتجات
T-Lock, V-stud ألواح بويل ايثيلن عايل الكثافة: سلسلة صفاحئ •
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Owners: 
Mr. Mohammed Sultan Al-Jaber 

Mr. Jaber Sultan Al-Jaber 
Mr. Salah Sultan Al-Jaber 

& Members of Al-Jaber Family

 P.O. Box: 17840, Doha, Qatar 
+974 44603826 

 +974 44601724 
qatarsales@exmetco.com 

 www.exmetco.com 

HS CODES: 

  73143900    73269010    73269020    73269030    73269040    73269050    73269060    73269070    73269080  

  73269091    73269092    73269093    73269094    73269095    73269096    73269097    73269098    73269099  

  73145000    73142000  

EXPANDED METAL MANUFACTURING CO.

شركة الصناعات الشبكية المعدنية

COMPANY PROFILE
Expanded Metal Manufacturing Company is a division of the  
Al-Jaber Group and was established in 1992. The company has 
a factory in Doha’s New Industrial Area with a current production 
capacity of 7,000 tons per annum. Product quality is certified 
to British Standards, ASTM (American Society for Testing and 
Materials), ISO 9001:2015 and AISI (American Iron and Steel 
Institute). The company began exporting in 2010 and aims to 
concentrate on increasing its exports to Oman and Kuwait.

PRODUCTS
• Plastering Accessories 
• Block Accessories 
• Steel Lintel 
• Gypsum Drywall Partition
• Gypsum Suspended Ceiling System 
• Cladding Fixing System 
• Cable Tray & Cable Trunking 
• Chain Link Fence 
• Industrial Shelving and Racking System 
• Available in Galvanized Steel and Stainless Steel

نبذة عن الشركة
رشكــة الصناعــات الشــبكية املعدنيــة احملـدودة، احـدى رشاكت مجموعـة اجلابر، 
وقــد مت تأسيهسا يف عــام 1٩٩2 . متتلك الرشكة  مصنعــا يف املنطقة الصناعيــة 
اجلديـدة يف الدوحــة بطاقــة إنتاجيــة حاليــة تبلـغ 7000 طـن ســنويا. مت اعمـاد 
جـودة منتجـات الرشكـة و مطابقهتـا لملواصفـات القياسـية الريطانيـة و األمريكيـة، 
بــدأت الرشكـة  تصديـر  وقـد  االيـزو ٩001:2015.  ويه حاصلـة عـى هشـادة 
منتجاهتـا عــام 2010 وهتـدف اىل الرتكزي عى زيــادة صادراهتـا اىل دولة الكويت 

وسـلطنة معان.

المنتجات
• اكسسوارات وملحقات البالسرت

• اكسسوارات أمعال البناء بالطوب واجلدران احلجرية
• مقاطع معدنية وأعتاب محلل الطوب فوق الفتحات

• مقاطع معدنية بروفيالت لرتكيب جدران اجلبس
• مقاطع معدنية وبروفيالت لتثبيت األسقف اجلبسية املعلقة

• أنمظة التثبيت املياكنييك للرخام يف واجهات املباين
• حامالت معدنية للاكبالت الكهربائية

• شبك أسوار وحدائق
• أنمظة التخزين الصناعية والرفوف

املنتجات متوفرة باحلديد العادي واملطي أو املقاوم للصدأ
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Owner: 
Mr. Ahmad Mohammed Taib Mustafawi

 P.O. Box: 50311, Doha, Qatar 
 +974 44903836 
 +974 44903835  
 mail@dohaprecast.com 
 www.dohaprecast.com

HS CODES: 

  681091    73259910     

DOHA PRECAST FACTORY

مصنع الدوحة للخرسانة الجاهزة

COMPANY PROFILE
Doha Precast Factory (DPF) is Qatar’s first to design, manufacture 
and distribute Reinforced Concrete (RC) Pipes. We also produce  
Pre-Cast Concrete Manholes and Fittings of all sizes. DPF was 
established in 2008 and is located in Mesaieed Industrial City. 
All the products are specially developed for drainage systems 
in the generally corrosive soils and ground water of Qatar and 
G.C.C. coastal areas. The RC Pipe and Manholes are designed 
to withstand external loads and are designed and manufactured 
to client specifications and site requirements. DPF also produces 
Precast LDR Champers, U-channels and Segments. We are the 
proud recipients of multiple awards and certifications and pride 
ourselves for our pristine factory, international recognitions and 
our reputation for high performance, quality and on-time delivery.

PRODUCTS
• Reinforced Concrete Pipes and Fittings 

for Low Head and Gravity Flow Systems 
• Precast Manhole Systems
• Reference Standards BS, ASTM,ATV, DIN ACPA and QCS

نبذة عن الشركة
يف  يعمـل  قطـر  يف  مصنـع  أول  يعتـر  اجلاهـزة،  للخرسـانة  الدوحـة  مصنـع 
تصمـم وتصنيـع وتوزيـع أنابيـب اخلرسـانة املسـلحة. مكـا نقـوم بإنتـاج فتحـات 
مـن اخلرسـانة املسـلحة وتركيبـات اخلرسـانة مسـبقة الصـب مـن مجيـع األجحـام. 
تأسـس مصنـع الدوحـة للخرسـانة اجلاهـزة يف قطـر عـام 2008 ويقـع يف مدينـة 
مسـيعيد الصناعيـة. ولقـد مت تطويـر مجيـع املنتجـات خصيًصـا لنظـام الـرف يف 
الرتبـة املسـببة للتـآلك وامليـاه اجلوفيـة يف قطـر واملناطق السـاحلية ملجلـس التعاون 
اخللـيج. مكـا مت تصمـم أنابيب RC وقنوات التريـف لتحمل األمحال اخلارجية 
وتـمم وتصنـع وفقـا ملواصفـات العمـالء ومتطلبـات املواقـع. وتنتـج أيضـا غـرف 
LDR اجلاهـزة والقنـوات U والـرشاحئ. ونفخـر مبصنعنـا احلائـز عـى العديـد مـن 
اجلوائـز والهشـادات واالعـرتاف الـدويل وصيـت أدائنـا املثـايل واجلـودة العاليـة 

والتسـلم وفـق اجلـدول الزمـي.

المنتجات
• أنابيـب خرسـانية مسـلحة وتركيبـات أنمظة الضغط املنخفض واألنمظـة العاملة بقوة 

اجلاذبية 
• نظم اخلرسانة اجلاهزة لملناهل

 ACPA و DIN و ATV و ASTM و BS فتحـات مـن اخلرسـانة املسـلحة حسـب •
QCS و 
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Owner: 
Mr. Zayed Mansour Al Khayarin

 P.O.Box: 92050, Doha, Qatar 
+974 44603606 

 +974 44600751 
info@gulfgrc.com 
 www.gulfgrc.com 

HS CODES: 

  68109100    68109910    68109990    681019    681181    681182    681189    681599    940690  

GULF GRC AND TRADING CO.

 شركة   الخليج   جي   آر   سي   للتجارة 

COMPANY PROFILE
Gulf GRC and Trading Co., established in 1995, is a division of 
the Gulf Group of Companies that specializes in the manufacture 
and production of building accessories. The Company has a  
state-of-the-art facility with the latest equipment and infrastructure. 
With a current production capacity of 1,50,000 sqm of products, 
it is considering exports to global markets. It is an ISO certified 
company whose product quality is adjudged by British Standards. 
It has been certified by GRCA (Glass Fiber Reinforced Concrete 
Association), who oversee GFRC manufacturers worldwide to 
ensure maintenance of their Standards and QA/QC criteria. Gulf 
GRC is also the only company in Qatar to be honoured by GRCA 
with a Commendation Award for the successful delivery of the 
Marsa Malaz Kempinski Hotel project.

PRODUCTS
• GRC, GFRG & GFRP products
• Corniche
• Balustrades
• Columns
• Claddings
• Façade items
• Panels, etc.
• Ultra-high Performance Concrete (UHPC)

نبذة عن الشركة
عـام 1٩٩5، ويه قسـم   مـن   للتجـارة يف  آر يس  تأسسـت رشكـة اخلليـج يج 
 رشاكت   مجموعـة   اخلليـج   ومتخصصـة   يف تصنيـع   وانتـاج   ملحقـات   مـواد   البنـاء. 
متتلـك  الرشكـة   منشـأة   حديثـة   يف   قطـر   وحتتـوي   عـى   أحـدث املعـدات   التكنولوجيـة  
 والبنيـة   التحتيـة املتطـورة.  لـدى   اخلليـج   يج   آر يس   للتجـارة   طاقـة   إنتاجيـة   تصـل  
 إىل   1٫50٫000   مـرت مربـع   مـن   املنتجـات، ونـدرس إماكنية   التصدير   إىل األسـواق  
 العامليـة   يف   املسـتقبل   القريـب .                                                                      الرشكـة   حائـزة   عـى               هشـادة األيـزو   والـي   قـد   متـت  
 مطابقـة   جـودة   منتجاهتـا   مـع   املعايـر الريطانيـة .  مكـا حصلت الرشكة   عـى   هشادة  
 اعمـاد   مـن مجعيـة   هشـادات   التقويـة   باألليـاف   الزجاجيـة GRCA الذيـن يرشفـون 
عـى الـرشاكت املصنعـة لــ GFRC حـول العـامل لضـامن احلفـاظ عـى معايرهـا 
ومعايـر مضـان اجلـودة. مكـا أهنـا الرشكـة الوحيـدة يف قطر الـي مت تكرميها من 
قبـل GRCA جبائـزة تقديريـة لتسـلميها النـاحج ملـرشوع فنـدق مـرىس مـالذ مكـب

ينسيك.                                                

المنتجات
GFRP و GRC, GFRG منتجات •

• الكورنيـش
• الدربـزينات

• األمعـدة
• كسـوة املباين

• الواجهات
• األلواح

• خرسانة فائقة األداء
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Owner: 
Mr. Hamad Al-Attiyah

 P.O. Box: 24748, Doha, Qatar 
 +974 44114974 
 +974 44114576  
 info@gtig.qa 
 www.gtig.qa

HS CODES: 

  84186910    84189100    84189910    

GROWTECH TRADING & INDUSTRIAL GROUP

مجموعة   جروتك للتجارة والصناعة

COMPANY PROFILE
Paneltech, established in 2005, is a division of the Growtech Group 
that specializes in the production of PU Cold Room Sandwich 
Panels. The company has a state-of-the-art facility in Doha’s New 
Industrial Area with a current production capacity of 196,000 sqm 
per year. It is keenly interested in exporting its products to the 
GCC as well as other countries worldwide. Growtech Group is a 
trading, manufacturing, technical service company of Industrial 
and Commercial Kitchen & Laundry equipment, Steam Boilers, 
PU Sandwich Panels and Stainless Steel Custom Fabrication. 
It is an ISO 9001:2008, OHSAS 18001:2007, ISO 14001:2004 
certified company.

PRODUCTS
• PU Sandwich Panels

نبذة عن الشركة
تأسسـت   بانيـل   تـك   يف   عـام 2005، مـن مجموعـة   جروتـك   املتخصصـة   يف   إنتـاج  
 األلـواح   العازلـة             لغـرف   التريـد بـويل يوريثـان. لـدى  الرشكـة   منشـأة   حديثـة   يف  
 املنطقـة   الصناعيـة   اجلديـدة               مـع   طاقـة   إنتاجيـة   حاليـة   تبلـغ   1٩6٫000   مـرت   مربـع  
التعـاون   بانيـل   تـك   مهمـة   جـدًا   يف تصديـر   منتجاهتـا   إىل   دول   جملـس                   سـنويا .                    
 اخللـيج   باإلضافـة   إىل   بـايق   دول   العـامل .                مجموعـة   جروتـك   يه   رشكـة   خدمـات  
 جتاريـة   وتصنيعيـة   وفنيـة               ملعـدات   التنظيـف   اجلـاف   واملطـاخب   التجاريـة   والصناعيـة،           
املخصـص   يوريثـان   باإلضافـة   إىل   تصنيـع   الصلـب                بـويل  واأللـواح   العازلـة، 
 OHSAS         ، ٩001:2008 املضـاد   للصـدأ .        الرشكـة   حاصلـة   عـى   هشـادة     األيـزو 

اعمـاد   معايـر   اجلـودة   العامليـة .            14001:2004  ومت  واأليـزو   ،18001:2007

المنتجات
• ألواح بويل يوريثان
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Owner: 
Ms. Mehenna Sultan Al-Naimi

 P.O. Box: 96163, Doha, Qatar 
+974 44311337 

 +974 44311339 
info@iwrf.qa 

 www.qatarweld.com 

HS CODE: 

  83111000  

COMPANY PROFILE
Established in 2012, International Welding Rods Factory is a 100% 
local manufacturer of high-quality mild steel welding electrodes, 
with a 5,000 sqm facility in the New Industrial Area of Doha. It is 
an ISO-certified company with state-of-the-art machinery and a highly 
experienced management team overseeing skilled professionals 
who work together towards achieving total customer satisfaction 
with superior products. In addition, it is known for its competitive 
pricing and excellent after-sales service.

PRODUCTS
• High Quality Mild Steel Welding Electrodes

INTERNATIONAL WELDING RODS FACTORY

 إنترناشونال   ولدنج   رودز   فاكتوري 

نبذة عن الشركة
املصنـع  احملـي     تأسـس   إنرتناشـونال   ولـدجن   رودز   فاكتـوري   يف   عـام 2012، 
 100٪ألقطـاب   حلـام   الفـوالذ                   الطـري   ذو   اجلـودة   العاليـة،   وميتلـك   املصنـع   مسـاحة  
 أرض               تبلـغ   5000   مـرت   مربـع   تقريبـا   وذلك   يف   املدينة                 الصناعية   اجلديدة   يف   الدوحة،  
 قطـر .       و معمـدة بهشـادة األيـزو ومـزودة   بأحـدث   التقنيـات                      واالليـات   ونمـزي بطـامق  
 ادارة   ومعـل مـن أحصـاب اخلـرة الكبـرة والكفـاءة العاليـة. وباإلضافـة   إىل   ذلـك،  

 تمـزي   الرشكـة   بأسـعارها   التنافسـية              وخدمـة   مـا   بعـد   البيـع   املمتـازة .           

المنتجات
• أقطاب حلام الفوالذ الطري ذو اجلودة العالية
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Owner: 
Dr. Jaber Al Marri

 P.O. Box: 1720, Doha, Qatar 
 +974 44114142  
 +974 44114424   
 info@itagqatar.com 
 www.itagqatar.com 

HS CODE: 

  84818090  

ITAG INTERNATIONAL

ايتاج الدولية

COMPANY PROFILE
Founded by the German oil pioneer Hermann von Rautenkranz 
in 1912, ITAG Celle is one of the most experienced drilling 
contractors in Europe. ITAG also manufactures a wide state-of-
the-art range of oilfield equipment including Wellheads and Trees, 
Ball Valves, Drill Stem Products, etc. for the global market. Over 
the last century, ITAG has become an internationally renowned 
manufacturing and service company for the energy industry.  
In 2001, ITAG Celle was bought out by AIPC under the leadership 
of Dr. Jaber Al-Marri. The brand has since become stronger than 
ever opening up new markets in the Middle East and North Africa. 
ITAG International Qatar brings ITAG’s century of European 
engineering experience and has shaken up the market by bringing 
unprecedented levels of quality, efficiency and economy to energy 
and industrial companies in the Gulf.

PRODUCTS
• API 6A Wellheads and Christmas Trees
• API 6D Ball Valves
• API-5CT Products
• API 7-1 Products
• Kelly Valves

نبذة عن الشركة
تأسسـت   رشكـة ايتـاج الدوليـة  يف   عـام 1٩12،  مـن   ِقبـل   هرمـان                 فـون   راوتينكرانـز  
 األملـاين رائـد  قطـاع   النفـط،               وتعـد   رشكـة   التنقيـب   األكـرث   خـرة   يف   أوروبـا. مكـا  
 تتـوىل                 الرشكـة   انتـاج   وتصنيـع   املعـدات   البرتوليـة   ومصامـات   األبـار             واألنابيـب   ذات  
 الضغـط   العـايل لألسـواق العامليـة. وخالل             القرن   املنرم جسلت   ايتـاج   الدولية   منوًا  
 كبـرًا وأصبحـت  رشكـة   تصنيـع   تقدم   خدمـات                 عاملية   يف   جمال   صناعـة   الطاقة .            ويف  
 عـام   2001   مت   االسـتحواذ   عـى  ITAG Celle  مـن   قبـل                    AIPC حتت   قيادة   الدكتور  
 جابـر   املـري .  لتغـدو   اليـوم   اقـوى                 عالمة   التجاريـة   يف   منطقة   الرشق   األوسـط   ومشال  
 إفريقيـا .                  تسـتقطب   ايتـاج   الدوليـة   خرهتـا   اهلندسـية   األوروبيـة   إىل             شـواطئ   قطـر 
وتطبـق   ذات معايرهـا الـي لطاملـا مزيهتـا  يف   مجيـع   أحنـاء   العـامل،   وتقـدم   الرشكة  
 مسـتويات   غـر                 مسـبوقة   مـن   اجلـودة   والكفـاءة   إىل   رشاكت   الطاقـة   والصناعـة               يف  

 منطقـة   اخلليج        . 

المنتجات
API 6A معدات رأس البرئ •

API 6D مصام كروي •
API-5CT منتجات •
 API 7-1 منتجات •

• مصامات كيي 
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Owner: 
Sheikh Mohammad Abdul Aziz 

Jabor Al Thani

 P.O. Box: 1520, Doha, Qatar 
+974 44440621 EXT 104 

 +974 44440631 
info@millenniasafetyshoes.com 

marketing@millenniasafetyshoes.com 
www.millenniasafetyshoes.com              

HS CODES:

  64011000    64034000    64051000  

MILLENNIA SHOES FACTORY & SAFETY TOOLS

ميلينيا لألحذية وأدوات األمن والسالمة

COMPANY PROFILE
Millennia Shoes Factory & Safety Tools is the first factory in Qatar 
for manufacturing safety shoes. We manufacture safety shoes 
to international standards to meet the growing occupational 
safety needs accompanying the rapid industrial growth. The 
company uses state-of-the-art, fully automatic Italian GUSBI  
and AUTEC machines for producing safety shoes under the  
‘Millennia’ trade brand. Our focus is on manufacturing quality safety 
shoes to uncompromising manufacturing standards. Millennia 
plans to extend the range of PPE (Personal Protective Equipment) 
to help provide complete safety solutions for various occupational 
fields.

PRODUCTS
• Safety Shoes
• PPE (Personal Protective Equipment)

نبذة عن الشركة
مصنـع ميلينيـا لألحذيـة وأدوات األمـن والسـالمة هـو أول مصنـع لتصنيـع األحذيـة 
وأدوات األمن والسـالمة يف قطر. وننشـط يف صناعة أحذية السـالمة وفقا لملعاير 
الدوليـة والـي تلـي متطلبـات السـالمة املهنيـة املزتايـدة املصاحبـة للمنـو الصنايع 
الرسيـع. وتسـتخدم الشــركة منــط فــي آيل بشـل اكمـل باملاكينـات اإليطاليــة 
GUSBI و AUTEC إلنتـاج أحذيـة األمـن والسـالمة حتت ممسـى العالمة التجارية 
ميلينيـا. وهدفنـا هـو تصنيـع أحذيـة األمـن والسـالمة ذات املعايـر واملواصفـات 
العاليـة اجلـودة. وخنطـط لتوسـيع منتجاتنـا لتغي اكفة معـدات امحلاية الخشصية 

(PPE) مـن أجـل توفـر حلـول أمـان متاكملـة ملختلـف املجـاالت املهنيـة.

المنتجات
• أحذية السالمة 

• معدات امحلاية الخشصية
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Owner: 
Mr. Abdulla Salem Al-Ali

 P.O. Box: 50627, Doha, Qatar 
 +974 44646402  
 +974 44606045   
 info@qatarmrf.com 
 www.qatarmrf.com 

HS CODES: 

  400220    400270  

MODERN RECYCLING FACTORY

مصنع التدوير الحديث

COMPANY PROFILE
Modern Recycling Factory (MRF) manufactures different types of 
Rubber Sports Flooring Products and is the sole factory having 
technologically advanced methods which is at par with internationally 
renowned standards and certification such as INTERTEK, TUV NORD 
GROUP, KIWA ISA SPORTS, LABOSPORT ITALIA, SGS and TRIAX 2015.  
MRF has executed many high-profile projects for both Government 
and Private Sector in Qatar like Qatar Rail, Running Track-ISF Camp, 
World Cup Stadium Projects, etc. We are committed to finding 
new and better ways to reduce, recycle, re-use wasted tyres into 
smart innovative products that can be used as a substitute for various 
materials contributing to a sustainable future.

PRODUCTS
• Rubber Tiles – EPDM, Interlock 
• Rubber Sheets & Insulation Rubber Mats 
• Rubber Pavers – EPDM, Interlock 
• Anti-Stumble Edge – EPDM 
• Stable Mats 
• Safety Tiles 
• Sandpit Edging Block 
• Ecofel 
• Rubber Granules

نبذة عن الشركة
املطـاط  أرضيـات  منتجـات  مـن  خمتلفـة  أنـواع  يوفـر  احلديـث،  التدويـر  مصنـع 
الرياضيـة املصنـع الوحيـد والفريـد الذي ميتلك وسـائل أوروبية متطـورة تقنيا والي 
 GROUP و INTERTEK تتسـاوى مـع املعايـر والهشـادات املهشـورة عامليـا مثـل
NORD TUV و ISA KIWA SPORTS و ITALIA LABOSPORT و SGS و 
TRIAX 2015. نفـذ مصنـع التدويـر احلديـث العديـد من املشـاريع رفيعة املسـتوى 
لـل مـن القطاعـن احلكـويم واخلـاص يف قطر مثل رشكة سـكك احلديد القطرية و 
Running Track-ISF Camp ومشـاريع اسـتاد كأس العـامل ومـا إىل ذلـك. حنن 
ملزتمـون بإجيـاد طـرق جديـدة وأفضـل للحـد من اإلطـارات املهدرة وإعـادة تدويرها 
وإعـادة اسـتخدامها يف املنتجـات املبتكـرة الذكيـة الـي ميكـن اسـتخدامها كبديـل 

ملختلـف املـواد الي تسـامه يف مسـتقبل مسـتدام.

المنتجات
• البالط املطايط EPDM، انرتلوك
• الواح مطاطية والعازل املطايط

• أرضيات مطاط، انرتلوك
• حصر ثابت

• بالط السالمة
Sandpit Edging Block •

Ecofel •
• حبيبات املطاط
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Owner: 
Capt. Ghassan Hassan Al Salem

P.O. Box: 40806, Doha, Qatar 
+974 44114404 

 +974 44114401 
sales@qger.com 

www.qger.com 

HS CODES: 

  84841000    84842000    84849000  

QATAR GERMAN GASKET FACTORY

 المصنع   القطري   األلماني   للجاسكيت 

COMPANY PROFILE
Qatar German Gasket Factory, established in 2007, specializes 
in the production of high quality metallic and non-metallic industrial 
gaskets. The company’s state-of-the-art factory at Doha’s New 
Industrial Area has a current production capacity of 60,000 gaskets 
per month. It began exporting in 2010 mainly to Yemen and has 
plans to export to countries in Europe and Africa in the near 
future. Qatar German Gasket Factory is ISO 9001:2008 certified 
as well as has API 6A monogram from the American Petroleum 
Institute. It has also received the ‘Best Factory Award’ for 
Small and Medium Industry in Qatar for the year 2010 by the 
GCC Council.

PRODUCTS
Metallic & Non-Metallic Industrial Gaskets: 
• Spiral Wound 
• Heat Exchanger 
• Gaskets 
• Non-metallic 
• Ring-Joint 
• Solid Metal 
• Camprofile 
• Metal Jacketed

نبذة عن الشركة
تأسـس   املصنـع   القطـري   األملـاين   للجاسـكيت   يف   عـام   2007  ،         وهـو   مصنـع   لألجزاء  
 الصناعيـة   عاليـة اجلـودة واملانعـة   للتـرسب   للقطـع املعدنية   وغـر   املعدنية   املسـتخدمة  
 يف   جمـال   الصناعـات .       لـدى  الرشكـة   مصنعـا   حديثـا   يف   املنطقـة   الصناعيـة   اجلديدة        
وجمهـز   بأحـدث   التقنيـات   وتبلـغ   قدرتـه   اإلنتاجيـة   حاليـا         60٫000جـزء   يف   الهشـر .      
بـدأت   الرشكـة   يف   التصديـر إىل الميـن  منـذ   عام 2010، ولدهيـا   خطط   للتصدير   إىل  
 بلـدان   خمتلفـة يف قـاريت  أوروبـا   وأفريقيـا   يف         املسـتقبل   القريـب .    املصنـع   القطـري  
    API 6A  األملـاين   للجاسـكيت   حائـز   عـى   هشادة       اإليـزو      2008 : ٩001 ومونوغـرام 
  مـن   معهـد        البـرتول   األمريـيك،   وحصـل   املصنـع   أيضـا   عـى   جائـزة       أفضـل   مصنـع  
 للصناعـات   الصغـرة   واملتوسـطة   يف   قطـر       مـن   ِقبـل   جملـس   دول   التعـاون   اخللـيج  

 يف   عـام 2010.

المنتجات
املواد املانعة للترسب املعدنية وغر املعدنية:

• أجزاء حلزونية
• جاسكيت 

• أجزاء غر معدنية
• حلقات مشرتكة
• املعادن الصلبة

• اكمروفيل
• جاكت معدنية

• أغلفة
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Owner: 
Mr. Mubarak Al Safran

 P.O. Box: 40290, Doha, Qatar 
 +974 44603773  
 +974 44603993   
 hasanhour@qaddcoqatar.com 
 www.qaddcoqatar.com

HS CODE: 

  391729 

QATAR PIPELINE & FITTINGS CO.

شركة قطر لألنابيب والوصالت

COMPANY PROFILE
Qatar Pipeline & Fittings Company (QPF) is a part of the Qatar 
Plastic Additives & Industries Group (QADDCO). Incorporated in 
1999, it is today a market leader in Qatar and is an ISO 9001:2008 
certified company. QPF has been tested, supervised and certified 
by Marley-UK, Unidelta-Italy, and Comer-Italy to manufacture plastic 
pipes matching international standards. QPF has an advanced 
laboratory to test the pipes and fittings to ensure the highest 
standards. Our highly qualified and experienced sales engineers 
understand customers’ specific technical requirements providing 
solutions at site. We also obtain additional technical support 
from our overseas partners and maintain the highest standards 
of service. QPF is also authorized, tested and certified by most 
of the relevant governmental authorities for the use of their 
products at various governmental projects.

PRODUCTS
• Plastic Pipes
• Plastic Fittings

نبذة عن الشركة
رشكـة قطـر لألنابيـب والوصالت، يه جزء من مجموعـة قطر للصناعات واالضافات 
البالسـتيكيه. ومت تأسـيهسا يف عـام 1٩٩٩، وتعتـر اليـوم الرشكـة الرائـدة يف 
السـوق القطريـة، مكـا حصلـت الرشكـة عـى هشـادة األيـزو ٩001:2008. ولقـد مت 
اختبـار وإرشاف واعمـاد رشكـة قطـر لألنابيـب والوصـالت ملطابقة املعايـر الدولية 
مـن قبـل Marley مـن اململكـة املتحـدة و Unidelta و Comer مـن إيطاليا. ولدى 
رشكـة قطـر لالنابيـب والوصـالت خمتـرًا متقدمـا لفحـص األنابيـب والوصـالت مـن 
أجـل مضـان أعـى املعايـر. مهندسـن إدارة املبيعـات لدينـا مؤهلـن تأهيـاًل عاليـا 
وأحصـاب خـرة عاليـة ويدركـون املتطلبـات التقنية احملـددة للعمـالء ويقدمون حلواًل 
يف مواقـع العمـل. ومكـا اننـا حنصـل عـى دمع فـي إضـايف مـن رشاكئنـا يف 
اخلـارج وحنافـظ عـى أعـى معايـر اخلدمـة. ولقـد مت اعمـاد واختبـار الرشكة من 
معظـم اجلهـات احلكوميـة ذات الصلـة السـتخدام منتجاهتـا يف خمتلـف املشـاريع 

احلكومية.

المنتجات
• أنابيب البالستيك

• الوصالت البالستيكية
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Owner: 
Sheikh Khalifa Jassim Ahmad Khalifa Al-Thani 

P.O. Box: 8181, Doha, Qatar 
+974 44114302 

 +974 44114301 
qatupvc@qatar.net.qa 

www.qatarupvc.com.qa 

HS CODES: 

  70042000    70049000    76042100    76101000    76101010    76101090    76109010    76109020    76109030    

  76109040    76109050    76109060    76109070    76109090  

QATAR TECHNOLOGY FOR ALUMINIUM & STEEL CO.

شركة   تكنولوجيا   قطر   لأللمونيوم   والصلب

COMPANY PROFILE
Qatar Technology for Aluminium & Steel Co., a subsidiary of Jassem 
Bin Ahmed Bin Khalifa Al Thani & Partners (JA&P Group), was 
established in the State of Qatar in 2004 and is the leading aluminium 
facade solution provider and has executed many high profile 
projects for both government and private clients in the country. 
The company is ISO-9001:2015 Quality Management System, ISO 
14001:2015 Environment Management System and BS OSHAS 
18001:2007 Occupational Health and Safety Management System 
certified and has a state-of-the-art manufacturing facility in Doha’s 
New Industrial Area that is equipped with the latest technology 
employing a highly-skilled labour force. With its experience it is 
capable of executing projects of any size assuring consistent quality 
and reliability along with dependable after-sales support.

PRODUCTS
• Aluminium and Steel Fabrication
• Windows & Doors
• Curtain Walls
• Skylights
• Claddings
• Glazing

نبذة عن الشركة
رشكـة   تكنولوجيـا   قطـر   لألملونيـوم   والصلـب،   رشكـة   ذات       مسـولية   حمـدودة و تابعـة  
 ملجموعـة   جـامس   بـن   أمحـد بن   خليفـة   آل   ثاين   ورشاكؤه   "مجموعـة   جامس   ورشاكؤه" 
تأسسـت   يف   قطـر   عـام   2004   واآلن   يه   رشكـة   رائدة   يف حلـول   واجهات   األلومنيوم  
 يف   قطـر   وقـد   قامـت   بالعديد   من املشـاريع   املرموقة   لكالً   مـن   معالء   القطاع   احلكويم  
٩001:2015   يف   والرشكـة   حاصلـة   عـى   هشـادة   األيـزو  يف   قطـر .                                             واخلـاص 
14001:2015  وهشـادة  البيئـة   إدارة  نظـم  االيـزو يف  وهشـادة   إدارة   اجلـودة 
   18001:2007 يف   إدارة الصحـة   والسـالمة   املهنيـة  ولدهيـا   وسـائل   تصنيع   متطورة  
 يف                     املنطقـة   الصناعيـة   اجلديـدة   مـزودة   بأحـدث   التقنيـات   وتسـتخدم قـوى   عاملـة من 
أحصـاب املهـارة العاليـة. ومـن   خـالل   اخلـرة الـي   حصلـت   علهيـا   خـالل   السـنوات  
 السـابقة،   فهـي اآلن  قـادرة   عـى تنفيـذ اكفـة املشـاريع   أيـا   اكن   جحمهـا   مـع مضـان 

 اجلـودة املُسـتدامة،   ومصداقيـة   اخلدمـات   ودمع   مـا   بعـد   املبيعـات .                                        

المنتجات
• تصنيع األملونيوم واحلديد

• نوافذ وأبواب
• اجلداران الستارية

• املناور
• التكسيات
• الزتجيج
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Owner: 
Mr. Saad Abdulla Al Hajri

 P.O. Box: 13004, Doha, Qatar 
 +974 44167666  
 +974 44167999   
 info@alikhtyaar.com 
 www.alikhtyaar.com

HS CODES: 

  39251000    39252000    39253000    39259000    72081000    39161020  

AL IKHTYAAR GERMAN UPVC WINDOWS & DOORS CO.

شركة اإلختيار األلماني للنوفذ واألبواب اليو بي في سي

COMPANY PROFILE
Al Ikhtyaar German UPVC Windows & Doors Co., (UPVC, Aluminum, 
Glass, Powder Coating) is a member of Al Ikhtyaar Investment 
Group, that was founded in 1983. 100% Qatari-owned, it is one 
of Qatar’s leading companies and uses the latest in technology, 
equipment with German raw materials. Our products are the 
preferred choice for several reasons, including their high ability 
to isolate sound, withstand extreme temperatures and restrict the 
fine dust particles, as also for their resistance to water, humidity, 
shocks, and wind. Their flexibility allows shaping to any architectural 
design such as corners, bends, arches and decorations, lending 
unlimited aesthetic capabilities and creativity – all at the most 
competitive prices.

PRODUCTS
• Structural Glass Façade Systems 
• Architectural Metal Cladding Systems 
• Spider Front Systems 
• Partition and Wall Systems 
• Skylight Systems, Aluminum & Glass Domes 
• PVC Works for Windows and Doors 
• Aluminum and Metal Powder Coating Systems 
• Aluminum Works for Windows and Doors 
• Frameless Glass Front Systems

نبذة عن الشركة
رشكـة اإلختيـار األملـاين للنوفـذ واألبواب اليو يب يف يس )يو يب يف يس، أملنيوم، 
زجـاج، بودركوتنـج( عضـو مجموعة اإلختيار لإلسـتمثار الي تأسسـت عام 1٩8٣م 
ويه قطريـة 100٪ وتعـد مـن املصانـع الرائـدة يف دولـة قطـر، فلقـد مقنـا بتجهـزي 
مصانعنـا بأحـدث مـا توصلـت إليـه التكنلوجيـا العامليـة مـن معـدات وتقنيـات ومـواد 
خـام عاليـة اجلـودة باإلعمـاد عـى أفضـل الفنيـن أحصـاب اخلـرة اإلحرتافية. إن 
إنتقائـمك ملنتجـات مصانـع اإلختيـار األملـاين يأيت لعدة اسـباب مهنا قدرهتـا العالية 
عـى عـزل الصـوت وذرات الغبـار الدقيقـة واحلـرارة الشـديدة السـائدة يف دول 
اخلليـج ومقاومهتـا لملـاء والرطوبـة والصدمـات والريـاح والظروف املناخيـة الصعبة 
وطواعيهتـا يف التشـكيل بـأي تصمـم معـامري اكلزوايـا واإلحننـاءات واألقـواس 
واإلبـداع  التصمـم  يف  حمـدودة  غـر  مجاليـة  قـدرات  يعطهيـا  ممـا  والزخـارف 

منافسة.  وبأسـعار 

المنتجات
• الواجهات الزجاجية البنيوية
• التلبيس املعدين املعامري 

• الواجهات العنكبوتية 
• أنمظة الفواصل واجلدران 

• الساكي اليت والقبب املصنوعة من األملونيوم والزجاج
• اليو يب يف يس اخلاصة بالنوافذ واألبواب

• طالء االملونيوم واملعادن
• أمعال االملونيوم اخلاصة بالنوافذ واألبواب

• الواجهات الزجاجية الفرميلس
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HS CODES: 

  32081090    70182000  

مصنع سالمة لعالمات الطرق

COMPANY PROFILE
Established in 2014, Salama Road Marking Factory manufactures 
high-quality specialized road marking paints in a wide range of 
performance levels to meet varying requirements as specified  
by clients and highway authorities. As an ISO 9001:2015 certified 
company, the quality of our products and services is our highest 
priority. Our production plant and technologies are designed 
and developed in Europe to meet the stringent requirements of 
environmental safety and to maintain a high level of production. 
We place high priority on product research and development 
and have a committed team of R&D specialists. Our in-house 
laboratory is well equipped to perform tests to international 
standards.

PRODUCTS
• Thermoplastic Paints
• Solvent Borne & Water Borne Road Marking Paints
• Plural Components / 2K and 3K Coldplastic Paints
• Glass Beads

SALAMA ROAD MARKING FACTORY

نبذة عن الشركة
تأسـس مصنـع سـالمة لعالمات الطـرق املتخصص يف تصنيع طـالء عالمات الطرق 
يف عـام 2014. حنـن ننتـج  طـالء عالمـات الطـرق عـايل اجلـودة ونوفـر مجموعـة 
واسـعة مـن املسـتويات لتلبيـة مجيـع املتطلبـات احملـددة مـن قبـل العمـالء وسـلطات 
الطـرق الرسيعـة. وكرشكـة حاصلـة عـى هشـادة األيـزو ٩001:2015، فإننـا نضـع 
العميـل يف االعتبـار يف مجيـع األوقـات وجنعـل جـودة منتجاتنـا وخدماتنـا عـى 
لتلبيـة  رأس أولوياتنـا. ولقـد مت تصمـم وتطويـر مصانعنـا وتقنياتنـا يف أوروبـا 
متطلبـات السـالمة البيئيـة والقـدرة اإلنتاجيـة العاليـة. ويواصـل املتخصصـون مـن 
فريـق البحـث والتطويـر حتسـن املنتجات وتقنيات التصنيع. إن االسـتمثار املسـمر 
يف البحـث والتطويـر يف املنتجـات جيعل منتجاتنـا تتصدر القامئة. املختر الداخي 
للرشكـة جمهـز جيـدًا إلجراء االختبـارات وفقا لملعاير الدوليـة. ويم تدريب موظي 

السـالمة وفـق أعـى املعايـر لتقـدمي خدمـة عاليـة اجلـودة لعمالئنا.

المنتجات
• دهانـات حرارية

• دهانـات ارشـادية عى الطرق
3K 2 وK مكونات متعددة / البالستيك البارد •

• اخلرز الزجايج

Owner: 
Mr. Ali Mohammed Tayyeb Mustafawi

P.O. Box: 40311, Doha, Qatar 
+974 44600365 

 +974 44602660 
salama@salamarmf.com 

www.salamarmf.com 
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Owners: 
Mr. Saeed Salem Mubarak Al-Banaid 
Al-Mohannadi  
Mr. Salem Saeed Salem Al-Banaid 
Al-Mohannadi

 P.O. Box: 41100, Doha, Qatar 
 +974 44651503  
 +974 44374851   
 info@sppqatar.com 
 www.sppqatar.com

HS CODES: 

  72104100    72099000    73084000   

SEASHORE PANEL FACTORY

مصنع شاطئ البحر لأللواح

COMPANY PROFILE
Seashore Panels is a new venture from a trusted Industrial conglo- 
merate in the State of Qatar. Located in New Industrial Area, Doha, 
under the Ministry of Industries, Seashore Panels specializes in 
the design and manufacture of Insulated Polyurethane Sandwich  
Roof & Wall Claddings, Cold Room Panels, Decking Sheets, C and Z 
Purlins, Single Skin Sheets, etc.

PRODUCTS
• Profiled Sheet Cladding
• Composite PIR Panel/Cold Room
• C and Z Section Purlins
• Metal Decking Profile

نبذة عن الشركة
مصنـع شـاطئ البحـر لأللـواح، هـو مـرشوع جديد مـن تكتل صنايع موثـوق به يف 
دولـة قطـر. ويقـع املصنـع يف املنطقـة الصناعيـة اجلديـدة، الدوحـة، وحتـت إرشاف 
وزارة الصناعـات، تعمـل سيشـور لأللـواح يف تصمـم وتصنيـع ألـواح سـاندويتش 
مـن البـويل يوريثـن املعزولـة وحوائـط اجلـدار، وألـواح الغرفـة البـاردة، وصفـاحئ 

الزتيـن، واأللـواح املـدادة Z و C، وأوراق اجللـد الفرديـة، ومـا إىل ذلـك.

المنتجات
• تكسية األلواح املصفحة

• لوح PIR مركب / غرفة باردة
C و Z األلواح املدادة •

• تزين املعادن
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SEASHORE PANEL FACTORY

Owner: 
Mr. Salem Saed Al Mohannadi

P.O. Box: 41100, Doha, Qatar 
+974 44361241 

 +974 44361248 
info@seashoresteel.com 
www.seashoresteel.com 

HS CODE: 

  72165000   

SEASHORE STEEL

شاطئ البحر للحديد

COMPANY PROFILE
Seashore Steel is the first private steel melting and hot rolling 
company in the State of Qatar and is located at Doha’s New Industrial 
Area. The plant produces internationally approved quality Mild 
Steel Billets and Structural Steel products. The annual production 
capacity of the plant is presently over 160,000 tons of Billets 
and Structural Steel Products. Seashore Steel uses EURO spec 
standards in operation and emission control, and implements 
highly sophisticated and internationally approved quality testing 
methods for analyzing the mechanical parameters like tensile 
strength, pull out test as well as chemical parameters, like carbon, 
manganese, sulphur, etc. The management is committed to deliver 
high-quality products to ensure customer satisfaction and always 
promote environmental friendliness in all operations by strongly 
adhering to the rules and regulations put forth by the Ministry of 
Environment. Seashore Steel is an ISO 9001:2015, 45001:2018, 
14001:2015, Qatar Standards, FPC Certificate Singapore and 
BIS certified company.

PRODUCTS
• Mild Steel Billets
• Structural Steel products

نبذة عن الشركة
مصنـع شـاطئ البحـر للحديـد، هـو أول رشكـة خاصة لصهـر الصلـب والدرفلة عى 
السـاخن يف دولـة قطـر وتقـع منشـأته يف املنطقـة الصناعيـة اجلديـدة بالدوحـة. 
وينتـج املصنـع قضبـان فوالذيـة معتدلـة اجلـودة ومنتجـات الفـوالذ اإلنشـايئ. وتبلغ 
الطاقـة اإلنتاجيـة السـنوية لملصنـع حالًيـا أكـرث مـن 160٫000 طـن مـن احلديـد 
ومنتجـات الفوالذ اإلنشـائية. يسـتخدم مصنع شـاطئ البحر للحديـد معاير أوروبية 
يف التشـغيل والتحـمك يف االنبعاثـات ويطبـق مراحـل اختبـار جـودة متطـورة للغاية 
ومعمـدة دولًيـا لتحليـل املعملـات املياكنيكيـة مثل قوة الشـد واختبـار الحسب وكذلك 
وتلـزتم  ذلـك.  إىل  ومـا  والكريـت،  واملنغنـزي  الكربـون  مثـل  الكمييائيـة،  املعملـات 
اإلدارة بتقـدمي منتجـات عاليـة اجلـودة لضـامن رضـا العمـالء دامئـا وتعزيـز البيئيـة 
يف مجيـع العمليـات مـن خـالل االلـزتام التـام بالقواعـد واللـواحئ الـي وضعهتـا 
وزارة البيئـة وحصلـت الرشكـة عـى هشـادة األيـزو ٩001 2015، 45001:2018 
و 14001:2015، معايـر قطـر، وهشـادة FPC ويه رشكـة معمـدة من سـنغافورة 

.BIS و

المنتجات
• قضبان احلديد الطري

• منتجات احلديد اإلنشائية

SEASHORE STEEL W.L.L.
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Owner: 
Mr. Nasser Sulaiman Al Haidar

 P.O. Box: 33167, Doha, Qatar 
 +974 44600994  
 +974 44600995   
 info@sigma-industries.com  
 www.sigma-industries.com

HS CODES: 

  83100010    83100020    83100030    83100040    83100050    83100060    83100070    83100090  

SIGMA METAL INDUSTRIES

سيجما   لألعمال   المعدنية 

COMPANY PROFILE
Sigma Metal Industries is an ISO 9001:2015 and ISO 14001:2018 
certified company established in 2008 as a manufacturer for Traffic 
Signs, Directional Signs, Gantries, Cantilevers, Variable Message Signs 
and Controllers Cabinets for intelligent transportation systems 
in addition to designing and fabricating steel structures for construction.

PRODUCTS
• Traffic / Highway Signs
• Directional Signs   
• Road Safety Products
• Sign Structures – Gantries / Cantilevers / Poles
• Way-finding Signs – Internal and External
• Balustrades & Handrails 
• Metal Doors (Fire & Non-Fire Rated)
• Fences & Gates
• Stairs & Ladders
• Car Park Sheds

نبذة عن الشركة
عى  حاصلة  شركة  وھي   2008 عام  المعدنیة  لألعمال  سیجما  شركة  تأسست 
المروریة  اللوحات  لتصنیع  وطين  كمصنع  و۱۰۰4۱،   ۱۰۰۹ االیزو  شھاديت 
المعدنیة  والھیاكل  السریعة  للطـرق  والاكنتیلیفر  الجانیري  ولوحات  واالرشادیة 
المختلفة ألعمال  المعدنیة  األعمال  باالضافة اىل  الذيك  المروري  التحكم  للوحات 

االنشاء.         

المنتجات
• اللوحات املرورية واالرشادیة للطرق

• اللوحات اإلرشادية
• معدات األمن والسالمة للطرق 

• هيالك اللوحات - اجلسور / الجانیري / األمعدة 
• لوحات إرشادية وتعريفية - داخلية وخارجية

• درابزين
• أبواب معدنية )مقاومة للحريق(

• بوابات وأسوار
• سالمل وأدراج 

• مواقف سيارات
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SIGMA METAL INDUSTRIES

Owner: 
Steel Tech Trading and Contracting

         P.O. Box: 203162, Doha, Qatar 
+974 44440787 

 +974 44440797 
info@technodoors-qa.com 
www.technodoors-qa.com 

HS CODES: 

  730830    761010  

تكنو دورز

COMPANY PROFILE
Techno Doors was established in 2015 in Qatar to provide a unique 
and complete range of door products, hardware and related 
products. With a team of highly qualified professionals, a high-tech 
manufacturing facility and strategic alliances and partnerships 
with international brands such as AMBICO (market leaders in 
Security & Specialty Doors) and leading hardware & accessories 
manufacturers, we are able to deliver Total Solutions to our 
customers. Our products are tested and certified by internationally 
recognized Laboratories and Third-Party Certification Bodies such 
as UL, Intertek ITS, WEAL, RAL, WS, NRC, ATI, BOSIK, AMWELD, 
Warrington, BM TRADA, DNV, SDI, CHILTERN in compliance with 
either American Standards (UBC, ULC, NFPA, UL 10B, UL 10C, 
UL 752, ANSI, BHMA, DHI, ASTM, HMMA, FEMA, FSC) or European 
Standards (BS/EN, CE).

PRODUCTS & SERVICES
• Hollow Metal, Acoustic Steel, Stainless Steel, Lead-Lined, 

Security, Wooden Specialty & Decorative Doors/Windows 
• Roll-Up Shutters 
• Access Panels & Hatches
• Fire Rated Site & Supervision Services 
• Technical & Hardware Consultancy Services 
• Powder Coating & Laser Cutting Services

TECHNO DOORS

نبذة عن الشركة
تأسست رشكة تكنو دورز يف عام 2015 يف قطر، وتوفر مجموعة فريدة واكملة من 
منتجـات األبـواب واألجهـزة واملنتجـات ذات الصلة. ومتتلـك الرشكة فريق من املهنين 
أحصـاب التأهيـل العـايل، ومنشـأة تصنيـع ذات تقنيـة رفيعة ورشااكت اسـرتاتيجية 
مـع العالمـات التجاريـة العامليـة مثـل AMBICO رواد السـوق يف األبـواب األمنيـة 
والتخصصيـة واألجهـزة الرائـدة وامللحقـات، حنـن قـادرون عى تقدمي حلـول متاكملة 
لعمالئنـا. ولقـد مت اختبـار منتجاتنـا واعمادهـا من قبل املخترات وهيـات التصديق 
املعـرتف هبـا دولًيـا مثـل UL و Intertek ITS و WEAL و RAL و WS و NRC و 
 SDI و DNV و BM TRADA و Warrington و AMWELD و BOSIK و ATI
 UL و NFPA و ULC و UBC) ووفًقـا لـل مـن املعايـر األمريكيـة CHILTERN و
 HMMA و ASTM و DHI و BHMA و ANSI و UL 752 و UL 10C 10 وB

 .(BS / EN ، CE) و املعايـر األوروبيـة (FSC و FEMA و

المنتجات والخدمات
• أبـواب معدنيـة جموفـة، أبـواب فوالذية صوتيـة، أبواب فوالذيـة مقاومة للصـدأ، أبواب 
مبطنـة بالرصـاص، أبواب أمـان، أبواب ونوافـذ متخصصة، أبواب وشـبابيك زخرفية

• مصاريع قابلة للي
• ألواح وصول وفتحات الدخول

• خدمات املوقع واإلرشاف 
• خدمات االستشارات الفنية واألجهزة 
• خدمات محسوق الطالء والقطع باللزير
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Owner: 
Brig. Abdulla Khalaf Mansoor Al-Kaabi

 P.O. Box: 17750, Doha, Qatar 
 +974 40190900  
 +974 44118282   
 info@sasconet.com 
 www.sasconet.com

HS CODES: 

  70042000    76042100    76101010    76101090    76109010    76109020    76109030    76109050    76109060    76109070    

  76109080    76109090  

SPECIALIZED ALUMINIUM AND STEEL CO.

شركة االختصاصي ألعمال الحديد واأللمونيوم

COMPANY PROFILE
Specialized Aluminium and Steel Company (SASCO) was established 
in 1983 and specializes in aluminium fabrication and glass process- 
ing. The company has five state-of-the-art production facilities in 
Doha’s New Industrial Area covering 1,800 sqm of factory space 
equipped with advanced machinery, producing high quality 
products. SASCO is an ISO 9001:2015 and ISO 14001:2004 certified 
company with American and European quality standards and 
has gained appreciation awards from Government bodies. The 
company has collaborations on the technical front with many 
international names like Installux-France, SAPA Reynar’s-Belgium, 
Guttmann-Germany, Alucobond-USA, and Technal-France.

PRODUCTS
• Aluminium Doors and Windows 
• Aluminium Curtain Walls
• Aluminium Sheet Cladding, Frameless Glazing,  

Automatic Doors, Kitchen Cabinets
• Office Furniture and Partitions
• Aluminum Supports and Structural Light Steel Works

نبذة عن الشركة
تأسسـت رشكة االختصايص ألمعال احلديد واألملونيوم )ساسـكو( يف عام 1٩8٣، 
وتنشـط يف تصنيـع األملنيـوم ومعاجلـة الزجـاج. ولـدى الرشكة مخسـة مرافق إنتاج 
حديثـة يف املنطقـة الصناعيـة اجلديـدة بالدوحـة وتغـي مسـاحة 1800 مـرت مربـع 
وجمهـزة بـآالت متطـورة لتوفـر منتجـات عالية اجلـودة. ساسـكو يه رشكة حاصلة 
عـى هشـادة األيـزو ٩001:2015 واأليـزو 14001:2004 ووفقا للملعاير األمريكية 
واألوروبيـة. وحصلـت منتجاهتـا ذات اجلـودة العالية عى جوائـز التقدير من اهليات 
احلكوميـة. وتتعـاون الرشكـة عـى الصعيـد التقـي مـع العديـد من األمسـاء العاملية 
 -  Guttmann و  البلجيكيـة   -  SAPA Reynar’s و  الفرنسـية   Installux مثـل 

األملانيـة و Alucobond - الواليـات املتحـدة األمريكيـة و Technal - الفرنسـية.

المنتجات
• أبواب ونوافذ ألومنيوم

• حوائط ستائر من األلومنيوم
• تكسية صفاحئ األملنيوم، الزتجيج بدون إطار، أبواب أوتوماتيكية، خزائن املطبخ

• أثاث املاكتب والفواصل
• دعامات األملنيوم وأمعال الفوالذ اإلنشايئ اخلفيف
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Owner: 
Mr. Fouad Hamdan

P.O. Box: 24023, Doha, Qatar 
+974 44099999 

 +974 44099993 
info@domoqatar.com 
www.domoqatar.com 

HS CODES: 

  68104100    73029000  

دومو بان

COMPANY PROFILE
Established in 2007, Domopan has an unparalleled project delivery 
network of 850+ staff & on-site workforce, and multinational 
industry leading partners to meet the Design, Consultancy and 
Construction requirements of public and private sector clients. 
Our vast experience in design-build jobs have proven our ability 
to understand and achieve the visions of both the architect and 
client. Furthermore, we specialize in the construction of turn-key 
fast-track projects, with all being handed over on or ahead of 
time. Our key clients include Qatar’s Public Works Authority, 
Qatar Real Estate Investment Company, the Private Engineering 
Office, and the Internal Security Forces. Our fit-out and finishing 
division’s capabilities are further enhanced by our continuous 
involvement in the iconic structures that dot Doha’s skyline. We 
deliver quality at internationally recognized standards including 
ISO 9001:2015.

PRODUCTS & SERVICES
• Contracting 
• Manufacturing (Domoblocks, Domogypsum) 
• Trading 
• Fabric Shade Engineering 
• Landscaping  

DOMOPAN

نبذة عن الشركة
تأسسـت دومـو بـان يف عـام 2007، ومتتلـك شـبكة تسـلم مشـاريع ال مثيـل هلـا 
تضـم أكـرث مـن 850 موظًفـا وقـوى عاملـة يف املوقـع ورشاكء مـن رواد القطـاع مـن 
جنسـيات خمتلفـة يتفانـون يف تلبيـة متطلبـات التصمم واالستشـارات وأمعال البناء 
لفائـدة العمـالء مـن القطاعـن العام واخلاص. ولقد أثبتت خرتنا الواسـعة يف أمعال 
التصمـم والبنـاء قدرتنـا عـى إدراك وحتقيـق الـرؤى لـل مـن املهنـدس املعـامري 
والعميـل. وعـالوة عـى ذلـك، حنـن متخصصـون يف إمتـام مجيـع املشـاريع يف وقت 
مبكـر. ومـن بـن معالئنـا الرئيسـين هيئـة األشـغال العامـة يف قطـر، ورشكـة قطـر 
لالسـتمثار العقـاري، واملكتـب اهلنـديس اخلاص، وقوى األمـن الداخي. ولقد تعززت 
قـدرات قسـم التدريـب اخلـاريج لدينـا مـن خـالل مشـاركتنا املسـمرة يف اهليـالك 
األيقونيـة الـي تنتـرش يف أفـق الدوحـة. حنـن نقـدم اجلـودة وفق معايـر معرتف هبا 

دولًيـا مبـا يف ذلـك األيـزو ٩001:2015.

المنتجات والخدمات
• املقاوالت

• التصنيع )دومو بلوك، دومو جبس(
• التجارة

• هندسة املظالت املصنوعة من األمقشة
• تنسيق املناظر الطبيعية
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Owner: 
Elan Holding

 P.O. Box: 24953, Doha, Qatar 
 +974 40360271 
 +974 44282829  
 info@elansignage.qa 
 www.elansignage.qa

HS CODES: 

  83100010    83100020    83100030    83100040    83100050    83100060    83100070    83100080    83100090    39259000  

ELAN SIGNAGE

COMPANY PROFILE
Elan Signage is specialized in manufacturing Traffic, Industrial, 
Building Name, Indoor, Way Finding and Directional Signs 
including Boards & Gantries. Founded in 2012, Elan Signage 
uses the latest technologies and high-durability aluminum and 
steel along with high-quality silk screen and digital printing 
to deliver highly reflective signs. Elan’s 12,000 sqm fully air-
conditioned factory is equipped with robot-assisted Press & 
Bending and computer-controlled laser cutting facilities. Our 
graphic design team and full in-house production facility allow 
us to deliver bespoke signs to fulfill the most unique of customer 
requirements. Elan Signage is on the ASHGHAL vendor list as 
an approved Manufacturer & Installer for Traffic, Directional & 
Heavy Steel structures such as Gantries & Cantilevers. We are 
an ISO 9001:2015 certified company. 

PRODUCTS 
• Traffic Signs 
• Industrial Signs 
• Building Name Signs 
• Indoor Signs 
• Way Finding & Directional Signs 

إعالن ساينج

نبذة عن الشركة
الصناعيـة  واللوحـات  املروريـة،  اللوحـات  تصنيـع  متخصصـة يف  سایجن،  إعالن 
واللوحـات اإلرشـادية. وتأسـس مصنـع "إعالن سایجن" يف عـام 2012، ويسـتخدم 
أحـدث تقنيـات الصناعـة والطباعـة الرمقيـة لتورید لوحـات مـن األملنيـوم والصلـب 
تـدوم طويـاًل وذات انعاكسـية مرتفعـة للضـوء. ويغـي مصنع إعالن سایجن مسـاحة 
مبسـاعدة  والضغـط  الثـي  بتقنيـة  بالاكمل  مكیف  المصنع  مربـع.  مـرت   12000
الروبـوت وتقنيـات القطـع باللـزير ويـم التحـمك فيـه عـن طريـق المكبيوتـر. وبفضـل 
طـامق التصمـم اجلرافيـيك ومنشـأة اإلنتـاج املتاكملـة داخـل الرشكـة نمكـن مـن 
تصنيـع لوحـات خمصصـة لتلبيـة أكـرث متطلبـات العمـالء تعقيـدًا. وتنـدرج إعالن 
سایجن مضـن قامئـة املورديـن المعتمدین هليئـة األشـغال العامـة مكصِنّـع ومركـب 
معمـد للهيالك املرورية االرشـادية والفـوالذ الثقيل مثل اهليالك الضخمة املخصصة 

للوحـات االرشـادية. مكـا حصلـت الرشكـة عـى هشـادة األيـزو ٩001:2015.

المنتجات
• اللوحات املرورية

• اللوحات الصناعية
• لوحات املباين

• اللوحات الداخلية
• اللوحات االرشادية
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Owner: 
Mr. Mohammed Essa Ahmed  

Al-Ameeri Al-Dossari

Doha, Qatar 
+974 44690555 

info@almahafactory.com 

HS CODE: 

  392112  

COMPANY PROFILE
Al Maha Decoration Factory manufactures and processes FOMEX 
Boards for a range of home and office furniture units of the 
highest international quality using the best equipment & materials  
and is backed by experienced, highly qualified and skilled 
industry professionals. Our FOMEX panels are revolutionary being 
environment-friendly and water, humidity, fire, insect & rot resistant, 
and also recyclable. They are utilized for all types of kitchens, cabinets, 
wardrobes, floors and showcases for hospitals, pharmacies, schools 
and construction work (concrete casting). Al Maha’s marketshare 
has rapidly grown as a result of high customer appreciation for the 
quality of the products and sales policies. 

PRODUCTS
FOMEX Wood Panels for Home and Office Furniture Units:  
• Environment-friendly 
• Long lasting 
• Water and Moisture Resistant 
• Thermal & Sound Insulation 
• Fire & Scratch Resistant 
• Anti-Corrosion 
• Low Resonance

AL MAHA DECORATION FACTORY

مصنع المها للديكور

نبذة عن الشركة
املهـا للديكـور لصناعـة ومعاجلـة ألـواح الفومكـس املسـتخدمة يف وحـدات األثـاث 
وبأفضـل  العامليـة  اجلـودة  معايـر  أعـى  وفـق  اعدادهـا  ويـم  واملكتـي،  املـزنيل 
وتمـزي  العاليـة  الكفـاءات  الصناعـة أحصـاب  مـن خـراء  وبـدمع  واملـواد  املعـدات 
ألـواح الفومكـس بكوهنـا صديقـة للبيئة ومقاومـة لملاء والرطوبـة واحلريق واحلرشات 
والعفـن، مكـا أهنـا قابلـة إلعـادة التدويـر. وتسـتخدم يف جتهـزي اكفـة أنـواع املطـاخب 
واخلزائـن واألرضيـات وواجهـات املستشـفيات والصيدليات واملـدارس وأمعال البناء 
)صـب اخلرسـانة(. ولقـد منـت حصـة املهـا يف السـوق برسعـة فائقـة نتيجـة للتقديـر 

العـايل مـن العمـالء املتعلـق جبـودة املنتجـات وسياسـات املبيعـات.

المنتجات
ألواح الفومكس لألثاث املزنيل واملكتي:

• صديقة للبيئة
• اخلدمة الطويلة

• مقاومة لملاء والرطوبة 
• عزلة للحرارة والصوت

• مقاومة للحرائق واخلدش 
• مقاومة للتآلك

• مقاومة للصداء
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Electricity Materialsمواد الكهرباء

AL BAYAN FOR ELECTRONICS AND LED 
TECHNOLOGIES 92 البيان لاللكرتونيات وتكنولوجيا إل إي دي

AL BEDAYA STEEL INDUSTRIES 93 البدايه للصناعات احلديدية

AL DANA SWITCHGEAR 94 الدانة لتصنيع اللوحات الكهربائية

AL KHAYARIN ELECTRICAL INDUSTRIES 95 اخليارين للصناعات الكهربائية

ALURAYS MIDDLE EAST LIGHTING 
MANUFACTURING 96 الوريز ميدل ايست لصناعة االنارة

BARAKAT ENGINEERING CO. 97 هندسة الرباكت

DOHA CABLES 98 الدوحة للاكبالت

FUSE WIRING CONNECTIONS 99 مصنع فيوز لوصالت األسالك اإللكرتونية

GENERAL SWITCHGEAR & LIGHTING INDUSTRIES 100 الصناعات العامة للوحات املفاتيح واإلنارة

GULF SWITCHGEARS CO. 101 رشكة اخلليج لملفاتيح الكهربائية

NATIONAL BUILTECH TRADING &  
CONTRACTING CO. 102 رشكة ناشيونال بيلتيك تريدينغ اند كونرتاكتنغ

PIONEER METAL CO. 103 رشكة بايونري ميتال

QATAR INTERNATIONAL CABLES CO. 104 رشكة قطر الدولية للاكبالت

QATARI CANADIAN FOR ENERGY AND  
ELECTRICAL INDUSTRIES 105 القطرية الكندية للصناعات الكهربائية والطاقة

Q-BARS FACTORY 106 مصنع كيو بارز

Q-POWER BATTERY 107 بطاريات كيو باور

AL BIDDA SWITCHGEAR 108 البدع سويتش قري

GULF AUTOMATION SYSTEM 109  رشكة اخلليج   لألنمظة   األلية 

AL SHAMS ADVANCED LIGHTING TECHNOLOGIES 110 المشس لتقنيات اإلضاءة املتقدمة

Q-TEC SWITCHGEAR 111 كيوتك سويتش جري

QATARI GERMAN SWITCHGEAR COMPANY 112 الرشكة القطرية األملانية لتصنيع اللوحات الكهربائية

SWITCHGEAR INTERNATIONAL 113 سويتش جري انرتناشونال
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Owner: 
Mr. Saeed Al Ali

 P.O. Box: 2943, Al Rayyan, Qatar 
 +974 44111435 
 +974 44111436 
 info@b-ledtec.com 
 www.b-ledtec.com

HS CODES: 

  85381010    940510    940520    940530    940540    940550    940560    940591    940592    940599  

AL BAYAN FOR ELECTRONICS AND LED TECHNOLOGIES

البيان لاللكترونيات وتكنولوجيا إل إي دي

COMPANY PROFILE
Al Bayan for Electronics and LED Technologies is the first LED 
lighting solutions factory established in Qatar. We deliver our lighting 
products to many well-known projects, offices, factories, public 
facilities and other properties. Supported by major architectural 
offices, super general contractors and subcontractors, orders 
for our lighting products have been expanding. The company 
is currently scaling up its business capacity.

PRODUCTS
• Indoor LED Lighting
• Industrial LED Lighting
• Exterior LED Lighting
• Lamps LED Lighting

نبذة عن الشركة
البيـان لاللكرتونيـات وتكنولوجيـا إل إي دي، أول مصنـع حللـول إضـاءة   إل إي دي   
مت إنشـاؤه يف دولة قطر. نقدم منتجات اإلضاءة إىل العديد من املشـاريع واملاكتب 
واملصانـع واملرافـق العامـة وغريهـا مـن املشـاريع املعروفـة. والـي أرشف علهيـا 
واعمتدهـا العديـد مـن املاكتـب املعامريـة الكـرى، واملقاولـن العموميـن، واملقاولـن 
الفرعيـن، ازداد الطلـب عـى منتجاتنـا. ويف الوقـت احلارض تقوم رشكتنا بتوسـيع 

قدراهتـا التجارية بشـل مسـمتر .        

المنتجات
• مصابيح إل إي دي داخلية

• مصابيح إل إي دي صناعية
• مصابيح إل إي دي خارجية
• مصابيح إضاءة إل إي دي
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Owner: 
Mr. Abdulla Mohamed Al-Deyab

 P.O. Box: 21112, Doha, Qatar 
+974 44421123 

 +974 40376255 
 info@sunrise-qa.com 
 www.sunrise-qa.com 

HS CODE: 

  831110  

AL BEDAYA STEEL INDUSTRIES

البدايه للصناعات الحديدية

COMPANY PROFILE
Al Bedaya Steel Industries W.L.L. manufactures international quality 
welding consumables under the ‘SUNRISE Welding Electrodes’ 
brand name. We are ISO 9001:2015 certified for Quality Management 
Systems and our product SUNRISE 7018 is approved by BUREAU 
VERITAS ( BV) and conforms to AWS standard. We have world-class 
machinery and have a 2,400-ton capacity for Shielded Metal Arc 
and other Welding Electrodes per year, and can expand to meet 
the market needs in Qatar, GCC and North Africa. Our clients 
include Qatar Steel, Oil & Gas Industry, Public Works Authority, 
Cement Plants, Fabricators, Distributors, etc. We aim to be a Welding 
Solution Provider for the Oil & Gas Industry, Construction Projects, 
Fabrication Contractors and Distributors. Our professional Quality, 
Production and Business Development Team can assist you for 
your welding needs.

PRODUCTS & SERVICES
• Welding Electrodes
• Cutting and Gouging + Vacuum Pack 
• Customization, Repair & Maintenance

نبذة عن الشركة
البدايـه للصناعـات احلديديـة ذ.م.م.، لتصنيـع أسـالك اللحـام ذات اجلـودة العامليـة 
عـى  حاصلـون  حنـن   .SUNRISE WELDING ELECTRODES مباركـة 
 SUNRISE هشـادة األيـزو 9001:2015 مـن قبـل أنمظـة إدارة اجلـودة ومنتجنـا
 .AWS ويتوافـق مـع معيـار BUREAU VERITAS -BV 7018 معمتـد مـن قبـل
لدينـا آالت ذات طـراز عاملـي ولدينـا سـعة 2400 طـن مـن القـوس املعـدين احملمي 
وأقطـاب اللحـام األخـرى سـنويًا، وميكننـا التوسـع لتلبيـة احتياجـات السـوق يف 
قطـر ودول جملـس التعـاون اخللـيج ومشـال إفريقيـا. تمشـل قامئـة معالئنـا قطـر 
سـتيل، صناعـة النفـط والغـاز ومقاولهيـم، هيئة األشـغال العامة، مصانـع اإلمسنت، 
املصّنعـن، املوزعـن، إخل. هنـدف إىل أن نكـون مـزود حلـول اللحـام لصناعـة النفـط 
والغـاز، ومشـاريع البنـاء، ومقـاويل التصنيـع واملوزعـن. ويسـتطيع فريـق اجلـودة 
تلبيـة  مسـاعدتك يف  العاليـة  الكفـاءات  مـن أحصـاب  األمعـال  وتطويـر  واإلنتـاج 

احتياجاتـك مـن أقطـاب اللحـام.  

المنتجات والخدمات
• أسالك اللحام

• القطع والتقطري + حزمة فراغ
• التعديل واإلصالح والصيانة 
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Owner: 
Eng. Rabia Bin Mohammad Bin  
Al Ajjaj Al Kubaisi

 P.O. Box: 39203, Doha, Qatar 
 +974 40394145 
 +974 40394145 
 info@aldanaqatar.me 
 www.aldanaqatar.me

AL DANA SWITCHGEAR

الدانة لتصنيع اللوحات الكهربائية

COMPANY PROFILE
Al Dana Switchgear was founded in 2014 with the intention of 
serving the electrical Industry with quality switchgear and electrical 
components in the region of Qatar. We offer a broad line of 
electrical products, including Low Voltage and High Voltage Electrical 
Switchgear. As Al Dana Switchgear looks to the future, the company 
remains committed to continued product and service developments 
to improve the overall performance, reliability, and protection 
of the electrical power systems of our clients. We are certified 
by the most exacting quality standards: ISO 9001, ISO 14001, 
ISO 45001. Our company has a 10,000 sqm. state-of-the-art manu- 
facturing facility with software like AutoCAD for designs and is 
well equipped for the assembly of Switchboards, Motor Control 
Centers and Control Panels.

PRODUCTS
• HV Switchgear
• LV Switchgear
• Feeder Pillars
• Electric & Water Service Cabinets 
• Electricity Cut-out 
• Marshalling Box

نبذة عن الشركة
تأسسـت الدانـة لتصنيـع اللوحـات الكهربائية يف عـام 2014 هبدف خدمة الصناعات 
الكهربائيـة مـن خـالل صناعـة مفاتيـح كهربائيـة عاليـة اجلـودة ومؤلفـات كهربائيـة 
يف منطقـة قطـر. حنـن نقـدم مجموعـة واسـعة مـن املنتجـات الكهربائيـة، مبـا يف 
ذلـك املفاتيـح الكهربائيـة ذات اجلهـد الكهربـايئ املنخفـض واجلهـد العـايل. بيمنـا 
تتطلـع الدانـة لملفاتيـح الكهربائيـة إىل املسـتقبل، تظـل الرشكـة ملزتمـة مبواصلـة 
تطويـر املنتجـات واخلدمـات لتحسـن األداء العـام واملوثوقيـة ومحايـة أنمظـة الطاقـة 
الكهربائيـة لعمالئنـا. حنـن حاصلـون عـى هشـادات اجلـودة األكـر رصامـة: األيـزو 
9001، واأليـزو 14001، واأليـزو 45001. تبلـغ مسـاحة رشكتنا 10000 مرت مربع. 
للتصامـم وجمهـزة   AutoCAD مـزودة برنـاجم  ومتتلـك منشـأة تصنيـع حديثـة 
ولوحـات  التحـم يف احملـراكت  ومراكـز  التبديـل  لوحـات  لتجميـع  جتهـًزا جيـًدا 

لتحم. ا

المنتجات
• مفاتيح كهرباء عالية اجلهد

• مفاتيح كهرباء منخفضة اجلهد
• أمعدة التغذية

• خزائن خدمة عداد الكهرباء واملياه
• مفتاح الكهرباء
• صندوق التنظم
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Owner: 
Dr. Eng. Zayed Mansoor Saif Al Khayarin

 P.O. Box: 37461, Doha, Qatar 
+974 40391571 

 +974 40397278 
 info@kgswitchgear.com 
 www.kgswitchgear.com 

HS CODES: 

  85352100    85352900    85359000    85361000    85363000    85371000    85372000  

AL KHAYARIN ELECTRICAL INDUSTRIES

الخيارين للصناعات الكهربائية

COMPANY PROFILE
Al Khayarin Electrical Industries is a manufacturing/design facility 
for Sheet Metal Enclosures and is the Technology Partner of Siemens 
for Low Voltage Switchgear Systems. KG Electrical Industries, estab-
lished in 2009, is a part of Al Khayarin Group of Companies and is a  
manufacturer approved by Public Works Authority (ASHGHAL) and 
Kahramaa. Located in Doha’s New Industrial Area, KG Electrical 
Industries is ISO: 9001:2015, 1400:2015 and OHSAS 18001:2007 
certified.

PRODUCTS
• LV Panels (Fixed/Withdrawable Type)
• MCC Panels (Fixed/Withdrawable Type)
• Synchronizing Panels
• APFC, PLC Panels
• SMDB, DB, ATS
• Sheet Metal Enclosures
• KME Water & Electric Meter Cabinets

نبذة عن الشركة
الصفـاحئ  / تصمـم حلاويـات  منشـأة تصنيـع  الكهربائيـة،  للصناعـات  اخلياريـن 
الكهربائيـة  املفاتيـح  ألنمظـة  لرشكـة سـمزن  التكنولـويج  الرشيـك  املعدنيـة ويه 
ذات اجلهـد املنخفـض. تأسسـت اخلياريـن للصناعـات الكهربائيـة يف عـام 2009، 
ويه جـزء مـن مجموعـة رشاكت اخلرييـن املصنعـة املعمتـدة مـن هيئـة األشـغال 
العامـة "أشـغال" وكهرمـاء. تقـع الرشكـة يف املنطقـة الصناعيـة اجلديـدة بالدوحـة، 
 OHSAS وحاصلـة عـى هشـادات  األيـزو: 9001:2015 واأليـزو 1400:2015 و

.18001:2007

المنتجات
• ألواح ذات اجلهد املنخفض )النوع الثابت / القابل للحسب(

• لوحات مركز التحم يف احملرك )النوع الثابت / القابل للحسب(
• األلواح املزتامنة

PLC و APFC لوحات •
SMDB ، DB ، ATS •
• أغطية صفاحئ معدنية 

KME خزانات مياه وعدادات كهربائية •

SECTOR CONTENT ELECTRICITY MATERIALS
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Owner: 
Mr. Nasser Mohammed Nasser 
Al Jafali Al Naimi

 P.O. Box: 22087, Doha, Qatar 
 +974 40379750 
 info@alurays.me 
 www.alurays.me

HS CODE: 

  94054099  

ALURAYS MIDDLE EAST LIGHTING MANUFACTURING

الوريز ميدل ايست لصناعة االنارة

COMPANY PROFILE
With its headquarters are based in Planegg, Germany, Alurays 
has served landmark projects worldwide. In 2017, a Qatari factory 
was established to expand their production capacity where 
Alurays’ expertise is utilized to design and manufacture for the 
Middle East and North Africa region. We innovate tailor-made 
lighting solutions to fulfill the creativity and imagination of lighting 
designers and architects and offer a comprehensive portfolio of 
products and services. Being a part of four other sister companies 
- Arab United Construction, Al Huda Engineering Works, MEP 
Enterprises, and Retro Technical Services - allows us to have full 
and immediate access for any required support in construction, 
building services and AV expertise.

PRODUCTS
• Standard Surface/Recessed Mounted Profiles
• Outdoor LED Uplight, Bollards, Linear Wallwasher
• LED Strip Lights - Indoor/Outdoor
• Media Facade
• Protection Grades – IP20 up to IP68
• 5-year Warranty

نبذة عن الشركة
يقـع املقـر الرئيـي لرشكـة الوريـز يف مدينـة بالنـغ، أملانيـا، وقـد خدمـوا مشـاريع 
قطـري  مصنـع  إنشـاء  مت   ،2017 عـام  ويف  العـامل.  أحنـاء  مجيـع  يف  بـارزة 
لتوسـيع طاقتـه اإلنتاجيـة. ومـن خـالل رشاكتنـا، نسـتخدم خرهتـم الواسـعة يف 
التصمـم والتصنيـع ملنطقـة الـرشق األوسـط ومشـال إفريقيـا. حنـن نبتكـر حلـول 
إضـاءة مصممـة خصيصـًا لتحقيـق إبـداع وخيـال مصـيم ومهنـديس اإلضـاءة 
ونقـدم مجموعـة شـاملة مـن املنتجـات واخلدمـات. وبكوننـا جـزءًا مـن أربـع رشاكت 
شـقيقة أخـرى مبـا فهيـا: -املتحـدون العـرب لإلنشـاءات )اركـون( - رشكـة اهلـدى 
لألمعـال اهلندسـية - رشاكت MEP - ورشكـة ريـرتو للخدمـات الفنيـة، ممـا يوفـر 
لنـا الوصـول إىل خـرات ومـوارد يف جمـاالت البنـاء وخدمـات املبـاين، واخلدمـات 

املرئيـة والبرصيـة.

المنتجات
• وحدات إضاءة عالية اجلودة بأطوال وأبعاد خمتلفة 

• مجموعة متنوعة من إضاءات احلدائق واملمرات اخلارجية
• إضـاءات خارجيـة بتقنيـة الــ RGB والقـادرة عـى عـرض صـور ومقاطـع ديناميكية 

متحركة
IP68 حىت IP20 - درجات امحلاية •

• مضان ملدة 5 سنوات
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HS CODES: 

  853521    853290    853590    853610    853630    853710    853720  

COMPANY PROFILE
Barakat Engineering Company is a leading manufacturer of 
Low Voltage Panels founded in 2007. With more than 13 years’ 
experience in the Switchgear industry in Qatar, it operates with 
a team of highly qualified engineering professionals and skilled 
technicians at a fully equipped state-of-the-art 10,000.00 sq.ft 
facility. The company was and we have been accredited with 
ISO 9001:2015 certification. We are partnered with the electrical 
giant ABB as the authorized panel builder for Qatar offering 
fully Type-tested ArTuk LV Panels, Mirage SMDB, Minicentre DB, 
Capacitor Banks & Control products. Barakat complies with the 
local authorities standard of  QCS -2014 as well as Kahramaa 
and IEC standards. Our factory is fully equipped with all routine 
test equipment from reputed names like T & D, Megger, Fluke, 
Rapitor with valid calibration certificates.

PRODUCTS
• ArTuk LV Panels
• Mirage SMDB 
• Minicentre DB 
• Capacitor Banks & Control products

BARAKAT ENGINEERING CO.

هندسة البركات

نبذة عن الشركة
رشكـة بـراكت الھندسـیة ھـي رشكـة رائـدة يف جمـال تصنیـع األلـواح ذات اجلھـد 
املنخفـض الـي تأسسـت يف عـام 2007. مـع أكـر مـن 13 عاًمـا مـن اخلـرة يف 
صناعـة املفاتیـح الكھربائیـة يف قطـر، تعمل مـع فریق من املتخصصین الھندسـیین 
املؤھلیـن تأھیـاًل عالیـًا والفنییـن املھـرة يف جتھیـز اكمـل بأحـدث التقنیـات تنتـرش 
مرافـق اإلنتـاج عـى مسـاحة 10٫000 مـرت مربـع يف املنطقـة الصناعيـة اجلديـدة. 
وقـد مت اعمتـاد الرشكـة بشـھادة األيـزو 9001:2015.  حنـن يف رشاكـة مع رشكة 
ABB العمالقـة يف جمـال الكھربـاء بصفتنـا منشـئ األلـواح املعمتـد يف قطـر، 
 Minicentre DB الـي مت اختبارھـا بالاكمـل، و  ArTuk LV حیـث نقـدم لوحـات
و Mirage SMDB و Capacitor Banks & Control. یمتثـل بـراكت ملعیـار 
السـلطة احمللیـة QCS 2014 - وكذلـك معاییـر كھرماء و IEC. مت جتھیز مصنعنا 
بالاكمـل جبمیـع معـدات االختبـار الروتینیـة مـن T & D و Megger و Fluke و 

Rapitor بشـھادات معایـرة صاحلـة.

المنتجات 
 ArTuk LV لوحات •
 Mirage SMDB •
 Minicentre DB •

• املكثفات ومنتجات التحم

Owner: 
Mr. Yousif Ahmed Hassan Al Hammadi

 P.O. Box: 40381, Doha, Qatar 
+974 44606376 
+974 44688417 

sales@barakatengg.com 
 www.barakatengg.com 
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Owner: 
H.E. Sheikh Faisal Bin Qassim Al Thani 
Chairman, Aamal Group  

 P.O. Box: 22487, Doha, Qatar 
 +974 40339502 44606376
 +974 44902176 
 info@dohacables.com 
 www.dohacables.com

HS CODES: 

  85444900    85446000    85444910    74081100    74081900  

DOHA CABLES

الدوحة للكابالت

COMPANY PROFILE
Established in 2009, DOHA CABLES QATAR has since operated 
through a state-of-the-art 70,000 sqm manufacturing facility, located 
at Mesaieed Industrial City. The company has been awarded by 
several renowned agencies and leading authorities in the industry, 
such as, BASEC, LPCB, KEMA/DNV-GL, with the highest international/
industry quality certifications. We are proud to have participated in 
key state projects such as Qatar Rail, Katara development, Lusail 
City, Msheireb Property Development, FIFA World Cup 2022 Qatar 
Stadiums, Qatar Power Transmission/Distribution networks and 
many more. Being the First Qatari Cable Manufacturer, Doha Cables 
Qatar has always sought to expand its foothold by participating in 
diverse markets in Asia, Africa, as well as other GCC countries, with 
the ultimate objective of ensuring that a product that is proudly 
made in Qatar, reaches all the markets in all corners of the globe.

PRODUCTS & SERVICES
• Power & Control Cables: Flexible Cables, Building Wires, 

Earthing Wires, Lead Sheath Cables, Concentric Bonding 
Cables, Low Voltage Cables, Medium, High & Extra High 
Voltage Power Cables up to 220 kV 2500 mm²

• Indoor Application Power Cables: LSHF Wires and Power 
Cables, Fire Resistant Cables

• Special Cables: For Oil, Gas & Petroleum, etc.
• Turnkey Solutions: For Cable Laying, Jointing, Termination, 

Designing, Testing
• Engineering & Site Services: For HV/EHV Underground Cables

نبذة عن الشركة
انتـاج  تأسـس مصنـع الدوحـة للاكبـالت يف عـام 2009، ومنـذ ذلـك احلـن يـم 
الكهربيـة حمليـا مـن خـالل منشـأة صناعيـه  انـواع الاكبـالت واالسـالك  خمتلـف 
متطـورة ومـزوده بأحـدث املعـدات تغـي مسـاحة 70٫000 مـرت مربـع يف قلـب 
مدينـه مسـيعيد  الصناعيـة. وقـد مت منـح املصنـع مـن قبـل العديـد مـن الـواكالت 
واهليـات الرائـدة يف الصناعـة أعـى هشـادات اجلـودة الدوليـة كدليـل عـى جـودة 
منتجاهتـا مثـل: BASEC و LPCB و KEMA / DNV-GL مكـا نفخـر باملشـاركة 
يف مشـاريع حكوميـة رئيسـية مثـل تطويـر كتارا، مدينة لوسـيل، ومشـريب العقارية، 
ومالعـب كأس العـامل لكـرة القـدم 2022 يف قطـر، وشـباكت نقـل وتوزيـع الكهربـاء 
القطريـة وغريهـا الكثـري. نظـرًا لكوهنـا أول مصنـع قطـري للاكبـالت، فقـد سـعت 
الدوحـة للاكبـالت قطـر دامئـًا إىل توسـيع موطـئ قدمهـا مـن خـالل املشـاركة يف 
األسـواق املتنوعـة يف آسـيا وإفريقيـا ودول جملـس التعـاون اخللـيج األخـرى، 
هبـدف هنـايئ هـو مضـان أن يكـون املنتـج بفخـر صنـع يف قطـر يصـل إىل مجيـع 

األسـواق يف مجيـع أحنـاء العـامل. 

المنتجات والخدمات
• اكبـالت الطاقـة والتحـم: الاكبـالت املرنـة، وأسـالك البنـاء، وأسـالك التأريـض، 
اجلهـد  واكبـالت  املركـز،  متحـدة  الربـط  واكبـالت  الرصـاص،  غـالف  واكبـالت 
املنخفـض، واكبـالت الطاقـة ذات اجلهـد العـايل واملتوسـط واجلهـد الفائـق  حـىت 

220 كيلـو فولـت 2500 مم
• اكبـالت الطاقـة للتطبيقـات الداخليـة: أسـالك واكبـالت الطاقـة LSHF، والاكبـالت 

للحريق. املقاومـة 
• الاكبالت املتخصصة لقطايع النفط والغاز والبرتول، إخل.

• حلول جاهزة: لمتديد الاكبالت، التوصيل، اإلهناء، التصمم، االختبار
اجلهـد  ذات  األرضيـة  بالاكبـالت  املرتبطـة  املواقـع  وخدمـات  الرتكيبـات  امعـال   •

الفائـق اجلهـد   / العـايل 
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Owner: 
Mr. Abdulaziz Al-Meer

 P.O. Box: 21713, Doha, Qatar 
+974 44887112 

  sales@fusewiring.com 
www.fusewiring.com 

HS CODES: 

  85444290    83071000  

FUSE WIRING CONNECTIONS

مصنع فيوز لوصالت األسالك اإللكترونية

COMPANY PROFILE
Established in 2015, Fuse Wiring Connections is partnered with 
Wieland, Germany, the market leaders in Connectors. We aim to 
provide a complete low voltage electrical installation package from 
design to delivery and installation including wire processing to 
prepare material for use on-site as well as manufacturing individual 
components such as plastic and metal flexible conduits for the 
open market from our state-of-the-art 3,000 sqm facility. Our 
intention is to revolutionize the traditional method of wiring, by 
implementing the use of modular wiring solutions into all major 
building and development projects within Qatar and the rest of the 
Middle East. This will greatly reduce the cost of projects by saving 
time, the requirements for specialists, and overall considerably 
lower on-site waste with an exceptional degree of accuracy, quality, 
sustainability and safety.

PRODUCTS
• Modular Wiring Solutions
• Flexible Conduits
• Cable Processing
• Ultrasonic Welded Ends and Crimped Connections

نبذة عن الشركة
تأسـس مصنـع فيـوز لوصالت األسـالك اإللكرتونيـة يف عـام 2015، وعقدت رشاكة 
مـع رشكـة Wieland رواد الصناعـة يف أملانيـا. حنـن هنـدف إىل توفـري مجموعـة 
اكملـة مـن الرتكيبـات الكهربائيـة منخفضـة اجلهـد بـدًأ مـن التصمـم إىل التسـلم 
والرتكيـب مبـا يف ذلـك معاجلة األسـالك إلعـداد املواد لالسـتخدام يف املوقع وكذلك 
تصنيـع املكونـات الفرديـة مثـل البالسـتيك وقنـوات املعـدن املرنـة للسـوق املفتوحـة 
مـن خـالل منشـأة حديثـة تبلـغ مسـاحهتا 3000 مـرت مربـع. هدفنا هو إحـداث ثورة 
يف طريقـة األسـالك التقليديـة، مـن خـالل تنفيـذ اسـتخدام حلـول األسـالك املعياريـة 
يف مجيـع مشـاريع البنـاء والتطويـر الرئيسـية داخـل قطـر ودول الـرشق األوسـط. 
وسـيؤدي ذلـك إىل تقليـل تلكفـة املشـاريع بشـل كبري من خالل توفـري الوقت وتوفري 
متطلبـات املتخصصـن وتقليـل التلكفـة بشـل عـام والنفايـات يف املواقـع بدرجـة 

اسـتثنائية مـن الدقـة واجلودة واالسـتدامة والسـالمة.

المنتجات
• حلول األسالك املعيارية

• مواسري حديدية مرنة مغطاة بالبالستيك
• معاجلة الاكبالت

• هنايات ملحومة باملوجات فوق الصوتية باإلضافة إىل اتصاالت جمعدة
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Owner: 
Mr. Jassim Al Hamadi

 P.O. Box: 10832, Doha, Qatar 
 +974 44602852 
 +974 44602352 
 nirmal@generalqatar.com 
 www.generalqatar.com  

HS CODE: 

  85445900   

GENERAL SWITCHGEAR & LIGHTING INDUSTRIES

الصناعات العامة للوحات المفاتيح واإلنارة

COMPANY PROFILE
General Switchgear & Lighting Industries (GSLI) was established 
in 2005 and specializes in manufacturing single core copper 
building wires. The Company has a state-of-the-art facility in Doha’s 
Industrial Area with a current production capacity of 800 tons per 
year and an installed capacity of 1,500 tons per year. With high 
quality standards, the products are certified by KEMA (Holland) 
and British Standards. The Company began exporting in 2006 with 
almost 70% of total production being exported in the region, 
and has identified new markets to enlarge its exporting networks.

PRODUCTS
• Single Core Copper Building Wires (PVC Insulated)
• Cables (with or without sheath)

نبذة عن الشركة
تأسسـت الصناعـات العامـة للوحـات املفاتيـح واإلنـارة يف عـام 2005 وتنشـط يف 
تصنيـع أسـالك بنـاء النحـاس أحاديـة النـواة. متتلـك الرشكـة منشـأة حديثـة يف 
املنطقـة الصناعيـة بطاقـة إنتاجيـة حاليـة تصـل إىل 800 طـن يف السـنة وقـدرة 
مركبـة 1500 طـن سـنويًا. وتطبـق أعـى معايـري اجلـودة ومت اعمتـاد املنتجـات مـن 
بالتصديـر يف عـام  بـدأت الرشكـة  الريطانيـة.  (KEMA) هولنـدا واملعايـري  قبـل 
2006 حيـث مت تصديـر مـا يقـرب مـن 70٪ مـن إمجـايل اإلنتـاج يف املنطقـة، 

وحـددت أسـواق جديـدة لتوسـيع شـباكت التصديـر اخلاصـة هبـا. 

المنتجات
(PVC أسالك بناء حناسية أحادية النواة )معزولة •

• الاكبالت )مع أو بدون غالف( 
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Owner: 
Mr. Yousif Ahmed Hassan Al Hammadi

 P.O. Box: 40467, Doha, Qatar 
+974 44502467 

 +974 44502532 
  sales@gulfswitchgears.com 

www.gulfswitchgears.com 

HS CODES: 

  85352100    85352900    85359000    85361000    85363000    85371000    85372000  

GULF SWITCHGEARS CO.

شركة الخليج للمفاتيح الكهربائية

COMPANY PROFILE
Gulf Switchgears Company is one of the largest manufacturers 
of low voltage switchboards in Qatar and an authorized panel 
builder for ABB/GE in the region. We provide Electrical Engineering 
services and solutions for Industries, Oil & Gas Projects, commercial 
complexes and domestic applications with our expertise in Project 
Management, Design, Integration, Supply, Commissioning and 
Maintenance. The R&D department is focused on Smart Intelligence 
in power distribution and motor controls centre with the latest 
communication technology. Located at an 10,000 Sq.meter. facility, 
it is manned by a team of highly qualified engineering professionals. 
Our set-up has state-of-the-art infrastructure, machinery and testing 
equipment with all processes monitored with licensed ERP software.

PRODUCTS
• MV/LV Switchboards
• LVAC & LVDC, Capacitor Bank, Soft Starter | Variable 

Frequency Drive, PLC/SCADA - Automation Panels
• Generator AMF ATS Control Panels 
• Motor Control Centers
• Sub Main Boards and Distribution Boards
• Power/Lighting Feeder Pillars

نبذة عن الشركة
ُتعـد اخلليـج لملفاتيـح الكهربائيـة مـن أكـر الـرشاكت املصنعـة للوحـات املفاتيـح 
الكهربائيـة ذات اجلهـد املنخفـض يف قطـر واملصنعـة للوحـات معمتـدة مـن قبـل 
رشكـة ABB / GE يف املنطقـة. وتقـدم الرشكـة خدمات وحلول اهلندسـة الكهربائية 
للصناعـات ومشـاريع النفـط والغـاز واملجمعـات التجاريـة والتطبيقـات احملليـة مـن 
خـالل خرهتـا يف إدارة املشـاريع والتصمـم والتوريـد والتلكيـف والصيانـة وخدمـة 
مـا بعـد البيـع. يركـز قسـم البحـث والتطويـر عـى الـذاكء الـذايت لتوزيـع الطاقـة 
والتحـم يف احملـراكت وفـق أحـدث تكنولوجيـا االتصـاالت. متتـد منشـأة الرشكـة 
عـى مسـاحة 10٫000 قـدم مربـع. يف املنطقـة الصناعيـة اجلديـدة بالدوحـة، ولدى 
الرشكـة فريـق معـل مـن الفنيـن أحصـاب اخلـرة الذيـن يقدمـون حلـواًل شـاملة 
لاكفـة  االختبـار  ومعـدات  وآالت  متطـورة  بنيـة حتتيـة  ومنتلـك  ملتطلبـات معالئنـا. 

العمليـات والـي تـم مراقبهتـا باسـتخدام برنـاجم ERP املرخـص.

المنتجات
• ألواح التوزيع منخفضة ومتوسطة اجلهد

 SCADA بنـك املكثفـات، تشـغيل نـامع، لوحـات التشـغيل اآليل  ،LVDCو LVAC •
/PLC

AMF ATS لوحات حتم يف املولدات • 
• مركز حتم باحملراكت

• لوحات التوزيع الرئيسية والفرعية
• امعدة تغذية الطاقة أو اإلضاءة
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Owner: 
Mr. Rashid Nasser Al-Kaabi 
Chairman, Al-Sraiya Holding Group 

 P.O. Box: 23599, Doha, Qatar 
 +974 44110776 
 +974 44111432 
 manager@nbtc-qatar.com 
 www.nbtcgroup.com

HS CODES: 

  84798999    84593900    84660000    84620000    84633000    84171000    84224000    84798100      84051000    84198900  

  84651000    84223010    85158000    72279000    79011100    

NATIONAL BUILTECH TRADING & CONTRACTING CO.

شركة ناشيونال بيلتيك تريدينغ اند كونتراكتنغ

COMPANY PROFILE
National Builtech Trading & Contracting Co. is a leading Light, 
Medium & Heavy Structural Steel Fabrication and Erection company. 
We are leaders in the production of high-quality Hot Rolled ERW 
Hollow sections (Mild Steel & Pre-galvanized). We have an advanced 
10,000 sqm. facility at Doha’s New Industrial Area. The factory is 
equipped with state-of-the-art machines for the manufacture 
of steel structures (EOT Crane16-T, CNC Oxy-Plasma Cutting 
System, Press Brake, Plate Shearing Machine, Rolling/Bending/
Milling/Boring/Radial Drilling Machines, Arc, Tig/Mig Welding 
along with Blasting (Grit/Granite) & Painting facilities). Further,  
we have a massive pipes/tubes production capacity of 12,000 
MT/year which caters to Qatar and international markets. National 
Builtech uses the latest quality control & testing equipment to 
comply with international standards.

PRODUCTS & SERVICES
• Fabrication: Stainless Steel Structures, Steel Gantry & 

Platform Structures, Construction Gantries, Structural Molds, 
Handrails, Steel Staircases, Built-up & Decorative Structures 

• Manufacture: MS Sheets - Hot Rolled Sheets, Hot Rolled 
Hollow Sections, Pre-galvanized Pipes/Tubes

نبذة عن الشركة
رشكـة ناشـيونال بيلتيـك تريدينـغ انـد كونرتاكتنـغ، الرشكـة الرائـدة يف تصنيـع 
الصلـب اإلنشـايئ اخلفيـف واملتوسـط والثقيـل، مكـا أننـا رشكـة رائـدة يف إنتـاج 
أقسـام ذات )الفـوالذ الطـري واملجلفـن مسـبًقا(. ومنتلـك منشـأة جمهـزة بتهسيـالت 
مسـبقة متتـد عـى مسـاحة 10٫000 مـرت مربـع يف املنطقـة الصناعيـة اجلديدة. مت 
 16T, - EOT Crane) جتهـز املصنـع بـآالت متقدمـة لتصنيـع اهليـالك الفوالذيـة
CNC Oxy نظـام قطـع البالزمـا، فرامـل الضغـط، آلـة قـص األلـواح، آالت احلفـر 
املتـداول / االحننـاء / الطحـن / الثقـب / الشـعايع، اللحـام بالقـوس، القصبـة / ميج 
مـع التفجـري / احلصبـاء / اجلرانيـت / ومرافـق الطـالء(. باإلضافـة إىل ذلـك لدينـا 
طاقـة إنتاجيـة هائلـة لألنابيـب / انتـاج األنابيـب تبلـغ 12000 طن مرتي يف السـنة، 
والـي تلـي احتياجـات قطـر واألسـواق الدوليـة. إن قسـم اجلـودة لدينـا جمهـز 

مبعـدات مراقبـة واختبـار جـودة متطـورة لالمتثـال لملعايـري الدوليـة. 

المنتجات والخدمات
• التصنيـع: هيـالك الفـوالذ املقـاوم للصدأ، اهليل الصلب العمالق واملنصة، جسـور 
البنـاء، القوالـب اإلنشـائية، الدرابزيـن، سـالمل الصلـب، اهليالك اإلنشـائية املبنية، 

اهليـل الزخريف

• صفـاحئ MS - صـاج جملفـن عـى السـاخن، األقسـام املجوفـة املدرفلـة عـى 
مسـبقًا املجلفنـة  األنابيـب  السـاخن، 
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Owners: 
Mr. Saoud Omar  Al-Mana 

Mr. Tariq Omer Al-Mana

 P.O. Box:  491, Doha, Qatar 
+974 44622079 

 +974 44688497 
  info@pioneermetal.org 

www.pioneermetal.org 

HS CODES: 

  73269060    73089060    73121090    73029000    76169970    73030000    73121010    76069200 

PIONEER METAL CO.

شركة  بايونير ميتال

COMPANY PROFILE
Pioneer Metal Company, Qatar’s first volume Cable Tray manufacturer, 
is a Joint Venture between the Qatar-based Almana Group of 
Companies and the Kirac Group, Turkey’s leading manufacturer 
of Total Cable Management Systems, Enclosures, IT Cabinets.  
The production facility in New Industrial Area, Doha, is a part of the 
Company’s global business strategy to supply all customers locally 
in growing regions of the world. We are into Cable Management 
Manufacturing Systems since 2009. “Pioneer Metal”, “PMC” 
and “Cablelane” are brand names used by the company to 
promote its products and services across the GCC Region.  
The Quality Assurance Systems are ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 
and ISO 45001:2018 accredited and the products comply with 
BS & NEMA standards. Our references are the satisfaction and 
loyalty of our customers. For over 40 years our parent company 
has been exporting to Europe, Asia, Africa, Middle-East and 
North America with great success.

PRODUCTS
• Cable Trays
• Cable Ladders
• Floor and U/F Trunking Systems
• Support Systems & Accessories
• Other related metal works 
• IT Cabinets

نبذة عن الشركة
بقطـر  املانـع  لرشاكـة مجموعـة رشاكت  نتـاج  ذ.م.م، يه  ميتـال  بايونـري  رشكـة 
ومجموعـة كـرياك برتكيـا املصنـع الرائـد لنظـم إدارة الاكبـالت واملرفقـات وكبائـن 
تكنولوجيـا املعلومـات. ويعـد مرفـق اإلنتـاج يف املنطقـة الصناعية اجلديـدة، الدوحة، 
جـزءًا مـن اسـرتاتيجية األمعـال العامليـة للرشكـة لتوفري منتجاهتـا إىل مجيع العمالء 
حمليـًا يف املناطـق املتناميـة يف العـامل. تضطلـع الرشكـة يف نظـم إدارة الاكبـالت 
منـذ عـام 2009. (بايونـري ميتـال) و (PMC) و (اكبـل لـن) يه األمسـاء التجاريـة 
املقـرر اسـتخدامها مـن قبـل الرشكـة لرتوجي منتجاهتـا وخدماهتـا يف منطقة جملس 
دول التعـاون اخللـيج. تعتـر منظومـة مضـان اجلـودة معمتـدة بهشـادة األيـزو  
 45001:2018 األيـزو  وهشـادة   ،14001:2015 األيـزو  وهشـادة   ،9004:2015
وجيـب أن تكـون املنتجـات مطابقـة لملعايـري BS و NEMA ومشـال أفريقيـا، وتقدم 
الرشكـة األم منـذ أكـر مـن أربعـون عامـًا منتجاهتـا إىل أوروبـا وآسـيا وأفريقيـا 

والـرشق األوسـط ومشـال أمريـاك وحتقـق جناحـات هائلـة.

المنتجات
• حوامل الاكبالت
• سالمل الاكبالت

• أنمظة الاكبالت األرضية
• أنمظة الدمع وملحقاهتا
• األمعال املعدنية األخرى

• كبائن تكنولوجيا املعلومات
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Owner: 
Sheikh Hamad bin Jassim Al Thani

 P.O. Box: 15991, Doha, Qatar 
 +974 44085191 
 +974 44673230 
 sales.qatar@nexans.com 
 www.nexans.qa

HS CODE: 

  8544 4949   

QATAR INTERNATIONAL CABLES CO.

شركة قطر الدولية للكابالت

COMPANY PROFILE
Qatar International Cables Company is established in Qatar in 
June of 2008 as a joint venture between Nexans and Al Mirqab 
Capital and fully managed by Nexans. The plant is among the 
most advanced Nexans factories in the MENA (Middle-East North 
Africa) region. Being the worldwide leader in cabling solutions, 
Nexans has transferred its technology to QICC to contribute to 
the development of Qatar economy aligned with Qatar National 
Vision 2030. Throughout a 10-year history, QICC was involved in 
the most references projects in Qatar and the region. The current 
project reference list consists of Kahramaa, Qatar Rail, Qatar 
Petroleum, Ashghal, Qatar Armed Forces, Hamad International 
Airport, among others. One of the key cornerstones which lead 
to success is the cooperation established between the partners 
of QICC: Nexans which ensures the transfer of its know-how and 
its best technologies and Al Mirqab by providing its support to 
ensure growth. 

PRODUCTS
• Low- and Medium - Voltage Power Cables, Control Cables, 

LSZH Cables, Fire Safety Cables and High Voltage Power 
Cables up to 132KV

نبذة عن الشركة
تأسسـت رشكـة قطـر الدوليـة للاكبـالت يف يونيـو 2008 مكـرشوع مشـرتك بـن 
نكسـانز واملرقـاب اكبيتـال وتديرهـا نكسـانز بالاكمـل. ويعد املصنع مـن بن مصانع 
نكسـانز األكـر تقدًمـا يف منطقـة الـرشق األوسـط ومشـال إفريقيـا. وإلهنـا الرشكة 
الرائـدة عاملًيـا يف جمـال حلـول الاكبـالت، نقلـت رشكـة نكسـانز تقنيهتـا إىل رشكـة 
قطـر الدوليـة للاكبـالت لملسـامهة يف تطويـر االقتصـاد القطـري مبـا يمتـاىش مـع 
رؤيـة قطـر الوطنيـة 2030، ومنـذ تأسـيهسا شـاركت يف معظـم املشـاريع املرجعيـة 
يف قطـر واملنطقـة. تتكـون القامئـة املرجعيـة احلاليـة لملـرشوع مـن كهرمـاء، قطـر 
للقطـارات، قطـر للبـرتول، أشـغال، القـوات املسـلحة القطريـة، مطـار محـد الـدويل، 
وغريهـا. يعتـر التعـاون القـامئ مـع نكسـانز أحـد راكئـز النجاح األساسـية، وهو ما 
يضمـن نقـل خرهتـا وأفضـل تقنياهتـا وكذلـك يه الرشاكـة مـع املرقـاب مـن خـالل 

تقـدمي دمعهـا لضـامن المنـو. 

المنتجات
• يمشـل نطـاق اإلنتـاج اكبـالت الطاقـة منخفضـة ومتوسـطة اجلهـد واكبـالت التحـم 
واكبـالت LSZH واكبـالت السـالمة مـن احلرائـق واكبـالت الطاقة عاليـة اجلهد حىت 

132 كيلـو فولـت

SECTOR CONTENT ELECTRICITY MATERIALS



ELECTRICITY MATERIALS   |  105    مــواد الكهربــاء

Owner: 
Mr. Ali Rashid Al-Fehaida 

P.O. Box: 96302, Doha, Qatar 
+974 44813602 

 +974 44813599 
  info@apsgroup-power.com 

www.qcenergy.ca 

HS CODES: 

  85021200    85021300    85021100    85021310    85044090      

QATARI CANADIAN FOR ENERGY AND ELECTRICAL INDUSTRIES

 القطرية الكندية للصناعات الكهربائية والطاقة

COMPANY PROFILE
An international provider of trademark power and renewable 
energy solutions, QCenergy has built its reputation over the past 
34 years. Our extensive knowledge of the latest technologies 
together with our engineering expertise enable us to go above 
and beyond our clients’ expectations. We work with the world’s 
best engineers and technicians to meet the energy demand in 
Africa and the Middle East. All this is achieved keeping in mind 
our vision of offering the highest quality for the best price.

PRODUCTS & SERVICES
• Rent/Sale of Generators
• Generator Synchronization Panels
• Generators Spare Parts 
• UPS & Battery Systems (Rent/Sale) 
• Solar Power Systems 
• 24/7 Maintenance & Technical Support

نبذة عن الشركة
القطريـة الكنديـة للصناعـات الكهربائيـة والطاقـة املـزود العاملـي والعالمـة التجاريـة 
حللـول الطاقـة املتجـددة، ولقـد متكنـت مـن بنـاء مسعهتا عـى مدى السـنوات الـ 34 
املاضيـة. ومتكننـا معرفتنـا الواسـعة بأحـدث التقنيـات إىل جانـب خرتنا اهلندسـية 
مـن جتـاوز توقعـات معالئنـا. حنـن نعمـل برفقـة خنبـة من املهندسـن والفنيـن لتلبية 
الطلـب املزتايـد عـى الطاقـة يف إفريقيـا والـرشق األوسـط. ويـم حتقيـق لك ذلـك 
إنطالقـًا مـن رؤيتنـا اهلادفـة إىل تقـدمي أعـى مسـتوى مـن اجلـودة وبأفضـل تلكفـة.

المنتجات والخدمات
• تأجري أو بيع املولدات 
• لوحات تزامن املولدات

• قطع غيار املولدات
• أنمظة UPS والبطاريات (لإلجيار / البيع) 

• أنمظة الطاقة المشسية
• الصيانة والدمع الفين عى مدار الساعة طوال أيام األسبوع
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Owner: 
Sheikh Faisal Mansour Jabor Jassim  
Jabor Al Thani

 P.O. Box: 37488, Doha, Qatar 
 +974 44815890 
 +974 44815890 
 info@q-bars.com 
 www.q-bars.com

HS CODES: 

  854411    854442    854449   

Q-BARS FACTORY

مصنع كيو بارز

COMPANY PROFILE
Q-Bars’ 50,000 sq.ft. production facility located in Doha’s New 
Industrial Area is spread over three floors and will include three 
busbar trunking system production lines and three Automated CNC 
machine lines for Copper and Aluminum Processing. It will be 
capable of producing QBAR and Busbars from 400A to 6000A. 
Q-Bars has successfully completed type testing and certification 
from the most prestigious testing laboratory Dekra (KEMA) in the 
Netherlands for the entire range of BTS. The 2500A has a short 
circuit rating of 50KA (3 Seconds). Q-Bars uses only 99.99% purity 
electrical grade copper and with over 100% IACS conductivity. 
All copper bars are tin plated - 3-5 microns - along the entire length as 
per Kahramaa regulations. At Q-Bars we import critical accessories 
like Bolts, Belleville Washers, Torque Nuts, etc. directly from Italy. 

PRODUCTS
• Electrical Busbars
• Air Insulated Busbars

نبذة عن الشركة
تغـي مسـاحة منشـأة كيـو بـارز حـوايل 50٫000 قـدم مربـع وذلـك يف منطقـة 
خطـوط  ثالثـة  وسـتتضمن  طوابـق،  ثالثـة  وعـى  بالدوحـة  اجلديـدة  الصناعيـة 
احلاسـب  باسـتخدام  أوتوماتيكيـة  خطـوط  وثـالث  النقـل  خطـوط  لنظـام  إنتـاج 
بـارز  كيـو  إنتـاج  عـى  قـادرة  وسـتكون  واألملنيـوم.  النحـاس  ملعاجلـة  اآليل 
النـوع  اختبـار  بنجـاح  بـارز  كيـو  أمكلـت   .A6000 إىل   A400 مـن  وبسـبار 
هولنـدا  يف   Dekra KEMA املرمـوق  االختبـارات  خمتـر  مـن  والهشـادة 
ثانيـة(.   35(  50KA قـرص  دائـرة  لديـه   A2500 الاكملـة.   BTS ملجموعـة 
 يسـتخدم كيـو بـارز حناًسـا بدرجـة نقـاء 99٫99٪  وبقـدرة توصيـل تبلـغ 100% 
IACS.  مجيـع قضبـان النحـاس مطليـة بالقصديـر - 3-5 ميكـرون - بطـول اكمـل 
Bel-  حسـب لـواحئ كهرمـاء. يف كيـو بارز، نسـتورد امللحقات املهمة مثـل الرايغ و

leville Washers و Torque Nuts وغريهـا مبـارشة مـن إيطاليـا. 

المنتجات
• قضبان التوصيل الكهربائية 

• قضبان التوصيل املعزولة باهلواء
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Owner: 
Mr. Rajih Shabeeb Al-Dosari

 P.O. Box: 96236, Doha, Qatar 
+974 44356377 

 +974 40011990 
  info@qpowerbattery.com 

www.qpowerbattery.com 

HS CODE: 

  850710     

Q-POWER BATTERY

بطاريات كيو باور

COMPANY PROFILE
Q-Power Battery Company was founded in 2018 in Doha as Qatar’s 
first battery factory. We currently have a production capacity of  
720,000 batteries annually using the most advanced technology. 
Our mission is to export the most advanced of automotive batteries. 
We strive to produce the efficient, maintenance-free batteries 
through continuous research and customer reviews. Q Power has 
independent and advanced facilities with experienced technicians 
and an efficient workforce. We are frequently involved in the 
testing of different materials and in production of new types of 
batteries. We presently have over 90 different types of batteries 
for all types of vehicles. Our quality management system is  
ISO 9001 certified to ensure product quality, stability and reliability.

PRODUCTS
• Lead Acid Storage Batteries 
• Custom-made Batteries

نبذة عن الشركة
تأسسـت كيـو بـاور يف عـام 2018 يف مدينة الدوحـة وُتعد املصنع األول للبطاريات. 
ويف الوقـت احلـايل منتلـك قـدرة إنتاجية تبلغ 720٫000 بطارية سـنويًا باسـتخدام 
أحـدث التقنيـات. وانطلقنـا هبـدف تصديـر بطاريـات السـيارات عاليـة اجلـودة الـي 
البطاريـات. وحنـن نسـى  التقنيـات املتوفـرة يف صناعـة  أنتجناهـا وفـق أحـدث 
جاهديـن إلنتـاج البطاريـات األكـر كفـاءة مـن خـالل البحـث املسـمتر واإلسـتفادة 
مـن مالحظـات العمـالء. ميتلـك املصنـع مرافـق مسـتقلة ومتقدمـة ولديـه طـامق معـل 
مـن أحصـاب الكفـاءات، حيـث يشـاركون كثـرًيا يف األحبـاث واالختبـارات اخلاصة 
باملـواد املختلفـة إلنتـاج أنـواع جديـدة مـن البطاريـات. لدينـا أكـر مـن 91 نـوع 
خمتلـف مـن البطاريـات مجليـع أنـواع املركبـات. ونظـام إدارة اجلـودة لدينـا حائـز 

عـى هشـادة األيـزو 9001 لتأكيـد جـودة منتجنـا وموثوقيتـه.

المنتجات
• بطاريات محض األسيد 

• بطاريات وفق الطلب
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Owner: 
H.E Sheikh Suhaim Abdul Aziz Al Thani 

 P.O. Box: 15827, Doha, Qatar 
 +974 40359600 
 +974 44355519 
 info@albiddaswitchgear.com 
 www.albiddagroup.com

HS CODES: 

  85371000    85372000  

AL BIDDA SWITCHGEAR

البدع سويتش قير

COMPANY PROFILE
Al Bidda Switchgear, an Al Bidda Group company, was established 
in 2013 and is the largest first-class Switchboard Enclosure and 
Switchboard Assembly manufacturing facility in Qatar. With  
our extensive experience and technical expertise, we have 
delivered products and services to the most complex of projects 
like Qatar Rail, Qatar New Naval Base, Baladna Milk Factory, 
Lusail Palaces Doha, Hamad Women’s Hospital, Hamad Al Maha 
Hospital and other power generation, commercial and industrial 
projects. Al Bidda’s sprawling 15,000 sqm facility undertakes Sheet 
Metal Fabrication and Powder Coating, LV and  MV  Switchgear 
manufacturing. We offer comprehensive 24x7 After Sales Service 
& Support, and Annual Maintenance & Refurbishment services. 

PRODUCTS
• Switchgear  
• Sheet Steel Fabrication
• Powder Coating

نبذة عن الشركة
تأسسـت البـدع سـويتش قـري، التابعـة ملجموعـة البـدع، يف 2013، ولدهيـا أكـر 
منشـأة لتصنيـع وانتـاج املفاتيـح الكهربائيـة ومجتيـع ألـواح التبديـل يف قطـر. ومـن 
خـالل خرتنـا الواسـعة ومهارتنـا الفنيـة، نقـدم منتجـات وخدمـات ألكـر املشـاريع 
تعقيـًدا مثـل سـكك احلديـد القطريـة، القاعـدة البحريـة اجلديـدة يف قطـر، مصنـع 
بلدنـا لأللبـان، قـرص لوسـيل الدوحـة، مستشـى محد للنسـاء، مستشـى محد املها 
وغريهـا مـن مشـاريع توليـد الطاقة، واملشـاريع التجارية والصناعية. وتتوىل منشـأة 
البـدع املمتـدة عـى مسـاحة 15٫000 مـرت مربـع تنفيـذ تصنيـع األلـواح املعدنيـة 
الكهربائيـة ذات  املفاتيـح  البـودرة، وتصنيـع  باسـتخدام  والتغليـف اآليل لملعـادن 
اجلهـد العـايل واجلهـد املنخفـض. ونقـدم خدمـة مـا بعـد البيـع عـى مـدار السـاعة 

طـوال أيـام األسـبوع، وخدمـات الصيانـة والتجديـد السـنوية. 

المنتجات
• املفاتيح الكهربائية

• تصنيع ألواح الصلب
• طالء البودرة
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Owner: 
Sheikha Al Johara Hamad Al Thani 

 P.O.Box: 39352, Doha, Qatar 
+974 44326630 

 +974 44602761 
 marketing@gulfautomations.com 

www.gulfautomations.com 

AL BIDDA SWITCHGEAR

COMPANY PROFILE
Incorporated in 2012, Gulf Automation System (GAS) is a pioneer 
in Industrial Automation and Applications Development providing 
world-class solutions to a global clientele in the areas of Automation 
Systems Design, Assembly and Integration Services. The thrust 
areas of the company are Design, Development, Maintenance, 
System Integration and Consulting in Industrial Automation and 
Application System domains. Its team of dynamic, experienced 
and industrial technocrats have wide experience with global 
leaders across the Americas, South-East Asia, Middle-East and 
India in the areas of design, detail engineering, installation & 
commissioning, and project management. They understand custom 
requirements, plan precise strategies, develop the model, and 
test & implement in real-time scenarios. Post project execution,  
we provide extended support through on-site visits and training to 
the technocrats. Certifications: ISO 9001:2008 System Integrators –  
ABB, Emerson (formerly GE -IP), Siemens, Rockwell Automation, 
Schneider and Honeywell.

PRODUCTS
• Industrial Automation Solutions
• Applications Development Solutions

نبذة عن الشركة
تأسسـت   رشكـة   اخلليـج   لألنمظـة   األليـة   يف   عـام 2012  ، الرشكـة   رائـدة   يف   جمـال  
 تطويـر   األمتتـة   الصناعيـة   والتطبيقـات الـي   تقـدم   حلـواًل   عامليـة   املسـتوى   للعمـالء   يف  
 جمـاالت   تصمـم أنمظـة   التشـغيل   اآليل   والتجمـع   والتاكمل .                               جمـاالت   الرتكز الرشكة  
 يه   التصمـم   والتطويـر   والصيانـة   وتاكمـل   النظم واالستشـارات   يف   جماالت   األنمظة  
 الصناعيـة   والتطبيقـات الصناعيـة .               يـرأس   رشكـة   اخلليـج   لألنمظـة   األليـة   فريـق   مـن  
 التكنوقراطيـن الديناميكيـن   ذوي   اخلـرة   والصناعيـن   الذيـن   اكتسـبوا   خـرة مـن  
 القـادة   العامليـن   يف   مجيـع   أحناء   البلدان   مثل   األمريكتن وجنوب   رشق   آسـيا   والرشق  
 األوسـط   واهلنـد   يف   جمـاالت التصمـم   والتفاصيـل   اهلندسـية   والرتكيـب   والتلكيـف  
 وادارة املشـاريع.                                     يتقـن   خراؤنـا   املتطلبـات   املخصصة،   ووضع     اخلطط   االسـرتاتيجية  
 الدقيقـة   وتطويـر   المنـوذج،   واالختبار      والتنفيذ   يف   أرض   الواقـع .      وبعد   تنفيذ   املرشوع،  
 نقـدم   دمعـًا     موسـعًا   من   خـالل   الزيارات   امليدانية   وتدريـب   التكنوقراطين .         ولقد   حصلنا  
 عـى   هشـادة   اآليـزو 9001:2008 والهشـادات        التاليـة   ABB :  واميرسـون (سـابقًا  

  GE  - IP(      وسـمزن وروكويـل لألمتتـة وشـنايدر وهونيويـل.

المنتجات
• حلول األمتتة الصناعية
• حلول تطوير التطبيقات

HS CODE: 

  85371020  

 شركة   الخليج   لألنظمة   األلية 
GULF AUTOMATION SYSTEM
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Owner: 
Mr. Khalid Abdulla Al Mana 

 P.O. Box: 22938, Doha, Qatar 
 +974 44114349 
 +974 44114305 
 info@alshamslighting.com 
 www.alshamslighting.com

HS CODES: 

  85392900    85393100    85393200    85131000    85369090    94054010   

AL SHAMS ADVANCED LIGHTING TECHNOLOGIES

الشمس لتقنيات اإلضاءة المتقدمة

COMPANY PROFILE
Al Shams Advanced Lighting Technologies, an ISO 9001:2015 
company, is a Qatari Joint Venture Private Shareholding Company 
established in 2009. Al Shams’ comprehensive ability to design, 
manufacture and distribute quality lighting fixtures is now well 
established and has a reputation for being a “Total Lighting 
Solution Company” delivering world-class, high-efficiency LED 
lighting products for all types of outdoor and indoor lighting. Our 
designs go beyond typical matrices and make a genuine difference 
enhancing lives in the process. We offer a portfolio of eco-friendly 
products and services that deliver powerful, sustainable, energy 
efficient solutions with no compromise on quality, safety and 
the environment. Al Shams aspires to be a globally recognized 
company that provides powerful, sustainable and energy efficient 
lighting solutions, delivered by best-in-class people. 

PRODUCTS 

• Panel Series 
• Downlights 
• Decorative Shape Series 
• Linear Series 
• Floodlight Series 
• Highbay Series 
• Streetlight Series

نبذة عن الشركة
المشـس لتقنيـات اإلضـاءة املتقدمـة، احلائـزة عـى هشـادة األيـزو 9001: 2015، 
ويه رشكـة مسـامهة قطريـة خاصـة تأسسـت يف عـام 2009. وإماكنيـات رشكـة 
المشـس لتصمـم وتصنيـع وتوزيع تركيبات اإلضاءة عاليـة اجلودة أصبحت راخسة 
اآلن وتمتتـع بمسعـة رائعـة لكوهنـا رشكـة حلـول اإلضـاءة املتاكملـة وتقـدم منتجـات 
إضـاءة إل إي دي ذات كفـاءة عاليـة املسـتوى مجليـع أنـواع اإلضـاءة اخلارجيـة 
والداخليـة. و تتجـاوز تصمماتنـا املصفوفـات المنوذجيـة وحتدث فرقـًا حقيقيًا يعزز 
احليـاة. حنـن نقـدم مجموعـة مـن املنتجـات واخلدمـات الصديقـة للبيئـة الـي تقـدم 
حلـواًل متينـة ومسـتدامة وفعالـة مـن حيث الطاقـة وتمتز باجلودة والسـالمة وصديقة 
للبيئـة. تـحم المشـس إىل أن تكـون رشكـة معـرتف هبـا عاملًيـا توفـر حلـول إضـاءة 

قويـة ومسـتدامة وفعالـة مـن حيـث الطاقـة ويقدمهـا خنبـة مـن احملرتفن.

المنتجات
• سلسلة األلواح

• مصابيح اإلنارة
• سلسلة األشاكل الزخرفية

• السلسلة اخلطية
• سلسلة اإلضاءة عالية الكثافة

Highbay سلسلة •
• سلسلة مصابيح إنارة الطرقات
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Owner: 
Sheikh Abdul Rahman Bin Jassim Al Thani

P.O.Box: 24477, Doha, Qatar 
+974 44362656 

 +974 44410161 
info@qtecswitchgear.com 
www.qtecswitchgear.com 

HS CODES: 

  85352100    85352900    85359000    85361000    85371000    85372000  

كيوتك سويتش جير

COMPANY PROFILE
Q-Tec Switchgear W.L.L. is amongst the leading suppliers of LV 
and MV electrical equipment in Qatar. Our wide range of switchgear 
offerings for critical applications is available in power generation, 
distribution, control, protection and final consumption. In addition, 
the Company has also supported customers as per their requirement, 
offering prototypes for approval of concepts. Q-Tec is becoming a 
major source as an electrical contracting business which performs 
turnkey solutions for industrial and commercial electrification, 
sub-stations and power plants. Q-Tec Switchgear is associated with 
ABB as a channel partner for LV & MV Switchgear and can offer 
innovative technologies in association with ABB. Q-Tec employs 
highly experienced engineers and technicians and has a 20,000 sqm 
state-of-the-art manufacturing plant in Qatar.

PRODUCTS
• Indoor Switchgear (Up to 31.5 kA)
• MV Switchgear (ABB ArtuK)
• Motor Control Centers
• MCB Distribution Boards
• DDC Panels
• DIN and J Type Feeder Pillars up to 2500 A

Q-TEC SWITCHGEAR

نبذة عن الشركة
كيوتـك سـويتش جـري ذ . م . م، ُتعـد   مـن   أبـرز   الـرشاكت           يف   قطـر   واملتخصصـة   يف  
 تصنيـع   املعـدات   الكهربائيـة   املتينـة        عاليـة   اجلـودة   ومهنـا   لوحـات   املفاتيـح   الكهربائية  
 متوسـطة       اجلهـد   ومنخفضـة   اجلهـد .     لدينـا   يف   كيوتـك   مجموعـة   واسـعة   مـن   لوحـات  
وامحلايـة .    لتطبيقـات   متعـددة   مهنـا   توليـد   الطاقـة،   التوزيـع   والتحـم         املفاتيـح        
وباإلضافـة   اىل   ذلـك   فـأن   الرشكـة تـدمع معالهئـا         عـر   حتديـد   احتياجاهتـم،   وتقـدمي  
 منـاذج   لملوافقـة   علهيـا .         كيوتـك   يه   مـن   ربكا   الـرشاكت   الرئيسـية   لتنفيـذ   املشـاريع        
الـي   تقـدم   حلـول   متاكملـة   ملـد   الطاقـة   الكهربائيـة   لملحطـات        الصناعيـة   والتجاريـة  
 وايضـًا   حمطـات   الطاقـة .       تلـزتم   الرشكة   باملعايـري   الدولية   حيال   جـودة   املنتج   وتتعاون        
عـى   املسـتوى   التقـين   مـع   مجموعة   إيه   يب   يب   مـن   اجل          تقدمي   التكنولوجيـا   املبتكرة .     
كيوتـك   توظـف   املهندسـن   والفنيـن   مـن أحصـاب   اخلـرة   العاليـة        ومتتلـك   كيوتـك  
 مصنـع   مـزود   بأحـدث   اآلالت   واألجهـزة   لتصنيـع        منتجاهتـا   عـى   مسـاحة20٫000    

 مـرت   مربـع   يف   قطـر .        

المنتجات
• لوحات داخلية )حىت كيلو أمبري(

(ABB ArtuK) لوحات جهد متوسط •
• مركز التحم يف احملراكت 

• لوحات MCB للتوزيع 
DDC لوحات •

• لوحات تغذية DIN و J حىت 2500 أمبري
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Owner: 
Salam International Investment Limited

 P.O. Box: 23661, Doha, Qatar 
 +974 44601992  
 +974 44601676   
 info@qgc-qatar.com 
 www.qgc-qatar.com

HS CODES: 

  85352100    85352900    85359000    85361000    85363000    85371000    85372000  

QATARI GERMAN SWITCHGEAR COMPANY

الشركة القطرية األلمانية لتصنيع اللوحات الكهربائية

COMPANY PROFILE
Qatari German Switchgear Company (QGC) was established in the 
year 2004 under the umbrella of Salam International Investment 
Limited with ISO 9001-2008 certification which today has been 
upgraded to ISO 9001, 14001 & 45001 certified by Bureau Veritas. 
QGC’s 11,500 sqm facility is located in Doha’s New Industrial Area 
for the manufacture/assembly of Low and High Voltage Switchgear 
Panels, Transformers and Feeder Pillars. QGC has signed an 
exclusive partnership agreement with a Turkish manufacturer 
for the supply of HV Switchgears as FALCON 12 brand. We 
also Type Test FALCON brand Low Voltage Panels at KEMA 
Laboratory, Netherlands. 

PRODUCTS & SERVICES
• Switchgear and Distribution Transformers 
• ATS and Automation Panels 
• Batteries and Chargers
• Feeder Pillars
• Capacitor Banks
• Installation, Testing, Commissioning, Operation & Maintenance
• Retrofit & Modification 
• Electrical Engineering Support

نبذة عن الشركة
تأسسـت الرشكـة القطريـة األملانية لتصنيع اللوحات الكهربائيـة يف عام 2004، حتت 
مظلة السـالم العاملية لالسـتمثار احملدودة واحلائزة عى هشادة األيزو 9001:2008 
والـي متـت ترقيهتـا اليـوم إىل هشـادة األيـزو 9001 و 14001 و 45001 مـن قبـل 
مكتـب فرييتـاس. ومسـاحة مرفـق الرشكـة تبلـغ 11٫500 مـرت مربـع. يف املنطقـة 
الصناعيـة اجلديـدة يف الدوحـة لتصنيـع / مجتيـع لوحـات املفاتيـح الكهربائيـة ذات 
اجلهـد املنخفـض والعـايل واحملوالت وأمعدة التغذيـة. ووقعت الرشكة اتفاقية رشاكة 
حرصيـة مـع مصنـع تـريك لتوفـري مفاتيـح ذات اجلهـد املنخفـض كعالمـة جتاريـة 
مبمسـى FALCON 12. مكـا نتـوىل اختبـار منتجـات FALCON لوحـات اجلهـد 

املنخفـض يف خمتـر KEMA يف هولنـدا.

المنتجات والخدمات
• املفاتيح الكهربائية وحموالت التوزيع

• ATS ولوحات األمتتة 
• بطاريات وشواحن

• أمعدة التغذية
• بنوك املكثفات

• التثبيت، االختبار والتلكيف، التشغيل والصيانة
• التبديل والتعديل

• دمع اهلندسة الكهربائية
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HS CODE: 

  853710   

SWITCHGEAR INTERNATIONAL

سويتش جير انترناشونال

Owner: 
Mr. Abdulla Khider Al-Rwaili

P.O. Box: 24477, Doha, Qatar 
+974 44504667 

 +974 44607388 
info@switchgearinternational.com 
www.switchgearinternational.com 

COMPANY PROFILE
Switchgear International W.L.L. is a leading Electrical Low Voltage 
Switchboard manufacturer managing multimillion mega projects. 
Established in 2006, Schneider Electric is its leading Franchised 
Panel Builder authorized to Design, Assemble, Supply & Test 
Low Voltage (LV) Power Distribution Switchboards and Motor 
Control Centers (MCC) using Blokset and Prisma TT systems. 
We offer a wide range starting from 100Amps to 6000Amps 
(MDB, SMDB, DB, MCC, FP, ATS, synchronization panel, etc.) and 
undertake turnkey projects for Government organizations, Banks, 
Hospitals, Hotels, Schools and High-rise buildings. Switchgear Inter- 
national is quality-endorsed and certified to ISO 9001:2015 and 
ISO 45001:2018 standards. We are a Kahramaa and Ashghal app-
roved company abiding by all prescribed local and international 
standards. 

PRODUCTS
• MDBs / LV Panels 
• SMDBs & DBs 
• MCCs 
• Totalizing Busbar Panels 
• Synchronizing Panels
• Switching and Control Panels
• Type-tested Modular Systems

نبذة عن الشركة
سـويتش جـري انرتناشـونال ذ.م.م.، الرشكـة الرائـدة يف صناعـة الـواح التبديـالت 
الكهربائيـة املنخفضـة اجلهـد وتديـر مشـاريع مخضـة تقـدر باملاليـن. وتأسسـت يف 
عـام 2006، ورشكـة شـنايدر إلكرتيـك يه رشكهتـا الرائـدة يف جمـال بنـاء اللوحات 
املمنوحـة هلـا لتصمـم ومجتيـع وتوريـد واختبـار لوحـات توزيـع اجلهـد الكهربـايئ 
 .TT ونظـام بريـزم Blokset  املنخفـض ومراكـز التحـم يف احملـراكت باسـتخدام
 DB و SMDB و MDB) 6000 100 إىلAmps ونقـدم مجموعـة واسـعة بدًءا مـن
و MCC و FP و ATS ولوحة املزامنة وما إىل ذلك) ونتوىل مشـاريع عديدة ملصلحة 
املنمظـات احلكوميـة والبنـوك واملستشـفيات والفنـادق واملـدارس واملبـاين الشـاهقة. 
سويتشـقري انرتناشـونال حاصلـة عـى هشـادة اجلـودة ومصدقـة وفًقا ملعايـري األيزو 
قبـل كهرمـاء  مـن  املعمتـدة  الرشكـة  واأليـزو 45001:2018. حنـن   2015  :9001

واشـغال وملزتمـون باكفـة املعايـري املنصـوص علهيـا حمليـًا ودوليـًا. 

المنتجات
• لوحات MDBs أو اجلهد املنخفض

DBs و SMDBs لوحات •
• مراكز التحم يف احملراكت

Busbar مجتيع لوحات •
• تزامن األلواح

• لوحات التبديل والتحم
• األنمظة املعيارية املخترة
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Food األغـذيـة
QATARI TUNISIAN FOOD CO. 118  الرشكة القطرية التونسية للصناعات الغذائية

AL ARZ AUTOMATIC BAKERY 119 خمابز األرز االتوماتكية

QATAR FOOD FACTORIES CO. 120 رشكة مصانع قطر لألغذية

AL KAWTHER WATER TREATMENT 121 رشكة الكوثر ملعاجلة املياة

DANDY COMPANY 122 رشكة داندي

MAZZRATY 123 مزرعيت

NATIONAL FOOD CO. (NAFCO) 124 الوطنية للتصنيع الغذايئ )نافكو(

NATIONAL FOOD CO. (ZAD HOLDING) 125 الرشكة الوطنية لألغذية )زاد القابضة(

OCEAN FISH 126 احمليط لألمساك )أوشن(

QATAR FLOUR MILLS 127 مطاحن الدقيق القطرية

FRESH MEAT FACTORY 128 مصنع فريش ميت لتجهزي اللحوم

QATAR MEAT PRODUCTION CO. 129 الرشكة القطرية إلنتاج اللحوم

UNITED FOOD STUFF FACTORY 130 مصنع املتحدة لملواد الغذائية

WEST BAY ICE & WATER FACTORY 131 مصنع اخلليج الغريب للثلج واملياه

WHOLESOME OASIS FOOD FACTORY 132 هولسم أواسيس فود فاكتوري

AL SADA FOODS FACTORY 133 مصنع الساده لألغذية

ALBINA SNACKS QATAR 134 ألبينا سناكس قطر

EMPIRE COFFEE 135 امرباطورية القهوة

RAYYAN MINERAL WATER CO. 136 رشكة الريان لتعبئة املياه املعدنية

GULF WATER PLANT 137 مصنع اخلليج لملياه

KAAFE CHOCOLATIER 138 كـافـي للشوكوالتــه

LUSAIL WATER FACTORY 139 مصنع لوسيل لملياه

BALADNA FOOD INDUSTRIES CO. 140 رشكة بلدنا للصناعات العذائية

DOLCI SERA SWEETS 141 دوليس سريا سويت

EARTH ROASTERY 142 إيرث روسرتي للتجاره

RAW MIDDLE EAST 143 رو ميديل ايست

CRYSTAL FOOD OIL FACTORY 144 مصنع الكريستال لزيوت الطعام

ROASTADO TRADING 145 روستادو للتجارة

THE COFFEE KINGDOM 146 ذا كويف كنجدوم

QATAR FOODS INDUSTRIES 147 الرشكة القطرية للصناعات الغذائية

COLOSSEUM DOHA 148 كولوسيوم الدوحة

SECTOR CONTENT
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Owner: 
Mr. Mubarak Rashid Al Mansouri 

 P.O. Box: 41192, Doha, Qatar 
 +974 44321757 
 +974 44683581 
 marketing@qt-food.com 
 www.qt-food.com

HS CODES: 

  15091000    15099000    15100000   

COMPANY PROFILE
Established in 2000, the Qatari Tunisian Food Company (QT) 
is one of the leading companies in the packing and exporting 
of Olive Oil in the GCC. With 51% being owned by Mahaseel 
(a subsidiary of Hassad Food) QT’s new facility at Doha’s New 
Industrial Area has a yearly production capacity of 1,000 tons. 
QT’s core business mainly focuses on two main segments: the first 
covers importing and repacking of the finest Olive Oil, while 
the other focuses on the import and distribution of Tunisian 
products (more than 28 products) like Tuna, Sardines, Pasta, etc. 
in the local market.

PRODUCTS
• Olive Oil
• Tunisian Tuna, Sardines, Pasta 

QATARI TUNISIAN FOOD CO.

 الشركة القطرية التونسية للصناعات الغذائية

نبذة عن الشركة
تأسسـت   الرشكـةالقطريـةالتونسـيةللصناعـاتالغذائيـةواملصنـع   التابـع   هلـا   يف  
 عـام٢٠٠٠،   ومقرهـاباملنطقـة   الصناعيـةاجلديـدة،والرشكـة   مملوكـة   بنسـبة٥١٪ 
 لرشكـة   حماصيـل)إحـدى   الـرشاكت   التابعة   لرشكـة   حصاد   الغذائيـة(،وتعد   الرشكة  
 القطريـة   التونسـية   مـن   أكـر   الـرشاكت   املتخصصـةيف   تعبئة   وتصدير   زيـت   الزيتون  
 يف   منطقة   اخلليج،   حيث   تقومالرشكة   باسـتخدام   أحدث   الوسـائل   يف   معلية   الفلرتة  
 والتخزيـنوالتعبئـة   لضـان   توفـر   منتجـات   عاليـة   اجلودة   لملسـهلك . ويرتكز   نشـاط  
 الرشكـة   يف   اسـتراد   وإعـادة   تعبـة   اجـود   أنـواعزيت   الزيتون،   ومن   مث   تسـويقها   يف  
 السـوق   احملـي،   حيـث   تصـلالطاقـة   اإلنتاجيـة   إىل١٠٠٠طـن   سـنويًا . مكـا   تقـوم  
 الرشكـةباسـتراد   وتوزيـع   عـدد   مـن   املنتجـات   التونسـية   األخـرى   والـييتخـى  
 عددهـا   حاليـًا٢8منتـج   وأبرزهـا:التونـا   والرسديـنواملعكرونـة   واهلريسـة   وثالثـة  

 أنـواع   مـن   زيـوت   الطهـي   وغرها .         

المنتجات
• زيت زيتون

•تونةتونسية،رسدين،باستا

SECTOR CONTENT FOOD
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Owner: 
Mr. Fahad Ali Buhendi

 P.O. Box: 7378, Doha, Qatar 
+974 44173802 

 +974 44631448 
 info@arzbake.com 
 www.arzbake.com 

HS CODE: 

  190590  

AL ARZ AUTOMATIC BAKERY

مخابز األرز االتوماتكية

COMPANY PROFILE
Al Arz Automatic Bakery is one of the leading industrial bakeries 
in Qatar. We have served our customers for the last 20 years and 
are backed by over 40 years’ experience in the bakery industry.  
Al Arz Automatic Bakery is an ISO 22000:2005 and ISO 9001:2015 
production facility. Today, with more than 50 products made from 
quality ingredients to choose from, and offered at affordable 
prices, the company holds the leading market share. With recent 
additions to our production lines, we are able to meet the constant 
and growing demand for our products locally and internationally 
and are exploring further to expand our exports. We manufacture 
Tortilla Wraps for all major hypermarkets on demand with their 
own brand names.

PRODUCTS
• Mexi Tortilla Wraps
• Mexi Oat Tortilla

نبذة عن الشركة
خمابـزاألرزاالتوماتكيـة،رواداملخابـزالصناعيـةيفقطـر.ونقـدمخدماتنـامنـذ
عرشيـنعامـًاوخبـرةتزيـدعـن4٠عامـًايفقطـاعاملخابـز.خمـزاألرزاآليل
حاصـلعـىهشـادةاأليـزو٢٢٠٠٠: ٢٠٠٥واأليـزو9٠٠١:٢٠١٥واليـوممتتلـك
الرشكـةحصـةالسـوقالرائـدةبفضـلقامئـةألكـرمـن٥٠منتجـًامصنوعـًامـن
مكونـاتعاليـةاجلـودةوالـييـمتقدميهابأسـعارتنافسـية.ومنخـاللاإلضافات
األخـرةخلطـوطاإلنتـاج،حنـناآلنقـادرونعـىتلبيـةالطلـباملسـمرواملزتايـد
عـىمنتجاتنـاعـىاملسـتوياحملـيوالـدويلونستكشـفاملزيـدمـنالفـرص
يفسـبيلتوسـيعجحـمصادراتنـا.نقـومايضـابتصنيـعلفائـفالتورتيـالووضـع

العالمـةالتجاريـةاخلاصـةباهلايـرماركـتالكـرىحسـبالطلـب.

المنتجات
•لفائفتورتيال

•مكيستورتيالالشوفان

SECTOR CONTENT FOOD
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Owner: 
Mr. Khalid Mohamed Abo-Mozeh   

 P.O. Box: 16122, Doha, Qatar 
 +974 44601540  
 +974 44601740 
 qatarfoodfactories@yahoo.com

HS CODE: 

  190410    200520   

QATAR FOOD FACTORIES CO.

شركة مصانع قطر لألغذية

COMPANY PROFILE
Qatar Food Factories Co. (Qatar Pafki) is one of the leading Qatari 
companies in snack food. Established in 1984, the company 
supplies products like Crispy Corn Curls, Fried Corn, Potato-
based Chips, Tortilla Corn Chips in various flavors and shapes 
in Qatar. Exports to the Gulf countries began in 1992. From 
2010 Qatar Pafki products were exported in huge quantities to 
India. In 2019 the company was expanded, relocated and the 
production lines were updated. The filling equipment are made 
of high-quality stainless steel. At the end 2019 a new line was 
installed to produce and roast nuts.

PRODUCTS
• Crispy Corn Curls 
• Crispy Corn Balls 
• Crunchy Potato Chips 
• Tortillas Corn Chips
• Fried Corn – Tasty 
• Crispy Sticks Corn
• Roasted Nuts

نبذة عن الشركة
تأسسـترشكـةمصانـعقطـرلألغذيـةيفعـام١984،الرائـدةيفقطـاعالوجبات
اخلفيفـة.وتوفـرالرشكـةمنتجـاتالـذرةاملنفوخـةوالـذرةاملقليـةورقائـقالبطاطـس
)شـيبس(،ويفعـام١99٢متالبـدءيفالتصديـرإىلدولاخلليـجحـىمتتغطيـة
السـوقاخللـيجبالاكمـل.ولقـدمتتصديـرمنتجـاتبفـيقطـريفعـام٢٠١٠ 
بمكيـاتكبـرةاىلاهلنـد.أمـايفعام٢٠١9متمعلتوسـعةللرشكةواالنتقالاىل
موقـعجديـدومتحتديـثخطـوطاالنتـاج.ويفاواخـر٢٠١9متاختاذقـراربانتاج
ومحتيـصاملكـرساتوهيلعمتتركيـبخـطجديـدالنتـاجاملكـرساتومحتيصها.

المنتجات 
•ذرةهشةلولبية

• كراتالذرةاهلشة
• رقائقالبطاطساملقرمشة

• رقائقالتورتيال
• تيسيذرةمقلية
• أصابعمقرمشة

• املكرساتاحملمصة

SECTOR CONTENT FOOD
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Owner: 
Mr. Waleed Bin Fahad Al-Mana

 P.O. Box: 6471, Doha, Qatar 
+974 44181832 

 +974 44181840 
info@qatarat.qa 
www.qatarat.qa 

HS CODE: 

  220210  

AL KAWTHER WATER TREATMENT

شركة الكوثر لمعالجة المياه

COMPANY PROFILE
Al-Kawther Water Treatment W.L.L was established on 1999 as 
a branch of Al-Waleed Trading- International, that is owned by  
Mr. Waleed Bin Fahad Al-Mana. It is 100% local national company. 
Qatarat products lead the competition to a certain extent in the 
domestic market. The market share of the company is rapidly 
growing as it was the first local company that produced 5-gallon 
size of drinking water and PET bottles later on. The brand name 
of ‘Qatarat’  was  introduced to the local market in the year 2000 
with an accelerating acceptance until now.

PRODUCTS
• Bottled Drinking Water: 5 Gallon Disposable  

 and 3 Gallon Disposable
• PET Bottled Drinking Water: 1.55 L, 555 ml, 350 ml, 200 ml

نبذة عن الشركة
رشكـةالكوثـرملعاجلـةامليـاهرشكـةذاتمسـوليةحمـدودةتاسسـتعـام١999 
اكحـدفـروعرشكـةالوليـدالعامليـةللتجـارةاململوكةللسـيد/وليدفهـداملانعرشكوة
وطنيـةقطريـة١٠٠٪واملنتجـةللعالمـةالتجاريـة)قطـرات(ذاتالقـدرةالتنافسـية
يفالسـوقاحملـيواحلصـةالتسـويقيةللعالمـةالتجاريـةيفزيـادةمسـمرةمكـا
اهنـاتعتـرأولرشكـةقطريـةانتجـتعبـواتسـعة٥جالـونيفالسـوقالقطـري
وذلـكعـام٢٠٠٠موتتنـجاالنايضـًاالعبـواتالصغـرةخمتلفـةاالجحـامحتـت

نفـسالعالمـةالتجاريـةقطـرات.

المنتجات
•مياهرشبمعبأة:سعة٥جالونغرمرجتعو٣جالونغرمرجتع

•عبواتمياهرشبمنالبويلإثيلني: ١.٥٥لرت،٥٥٥مل،٣٥٠مل،٢٠٠مل

SECTOR CONTENT FOOD
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Owner: 
Sheikh Talal Bin Mohammed 
Bin Jabor Al Thani

 P.O. Box: 2239, Doha, Qatar 
 +974 44422980 
 +974 44603700 
 info@dandy.qa 
 www.dandy.qa

HS CODES: 

  20091900    21050000   

DANDY COMPANY

شركة داندي

COMPANY PROFILE
Dandy Company Limited, an ISO 9001:2000 certified company, 
is one of Qatar’s most respected brands with a growing presence 
across the GCC region. Dandy is committed to providing you 
and your family with the best dairy, beverage and ice cream 
products, produced to exacting quality standards. We owe our 
continued growth to the dedication of our workforce and the 
support of our customers. We are confident that the future will 
see us achieve even higher levels of excellence.

PRODUCTS
• Dairy products 
• Beverages 
• Ice Creams 

نبذة عن الشركة
رشكـةدانـدياحملـدودةاحلاصلـةعـىهشـادةاإليـزو9٠٠١: ٢٠٠٠،العالمـة
التجاريـةذاتاملاكنـةالراخسـةيفقطـروحتقـقحضـورمتنـايميفمنطقـةدول
التعـاوناخللـيجأيضـًا.وتلـزتمرشكـةدانـديبزتويـدكأنـتوعائلتـك جملـس
بأفضـلمنتجـاتاأللبـانواملرشوبـاتومنتجـاتاآليـسكـرمي،الـييـمإنتاجهـا
وفقـًاملعايـراجلـودةالصارمـة.إنتفـاينالقـوىالعاملـةلدينـاودمعمعالئنـالنـا
مهـاالسـببانالرئيسـيانيفمنونـااملسـمر،وحنـنعـىيقـنيبـأنهـذامنشـأنه

أنيدفعنـاإىلمسـتوىأعـىوأكـرمتـزًا.

المنتجات
•منتجاتاأللبان

• املرشوبات
•اآليسكرمي

SECTOR CONTENT FOOD
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Owner: 
Mr. Abdulrahman Al Mana

 P.O. Box: 24367, Abu Nakhla, Qatar 
+974 44218466 

 +974 44515509 
info@mazzraty.com 
www.mazzraty.com 

HS CODES: 

  020711    020712    020713    020714    150600    151610    230990    310100  

MAZZRATY

مزرعتي

COMPANY PROFILE
Mazzraty is a brand of National Group of Agriculture and Animal 
Products (NGAAP) founded in 2016 as part of Mohamad Hamad 
Al Mana Group. It has eight different plants working together to 
complete the full production cycle of producing fresh and frozen 
poultry as well as the recycling of any by-products produced 
during the process (Fertilizer, Poultry Meal, and Water Treatment 
Facilities). Mazzraty prides itself for eliminating the use of any 
hormones, antibiotics and chemicals in the production of its poultry 
products, as well as for having a fully automated production line 
that requires only minimum human handling. This facility is the 
first of its kind in Qatar not only with its environmentally friendly 
approach but also for the unique air chilling system and complete 
seal packaging that are unprecedented in Qatar.

PRODUCTS
• Whole Chicken
• By-Products
• Whole Cuts
• Giblets
• Boneless
• Special Cuts

نبذة عن الشركة
مزرعـييهالعالمـةجتاريـةلملجموعـةالوطنيـةلملنتجـاتالزراعيـةواحليوانيـة
(NGAAP)،الـيتأسسـتيفعـام٢٠١6جكـزءمـنمجموعـةدمحممحداملانع.
حتتـوياملنشـأةعـىمثانيـةمصانـعتعملمعًاإلنتاجمجموعةواسـعةمناملنتجات
املمتـازةوالصديقـةللبيئـةواملسـتدامة.تقـدممزرعـيمنتجـاتطبيعيـةخاليـةمـن
الكمييائيـاتواملضـاداتاحليويـةمكـاتسـتخدمتقنيـاتأوروبيـةعامليـةاملسـتوى
دونأيتفاعـلبـرشي.يراقـباألطبـاءالبيطريـونعـنكثـبمعليـةإنتـاجالدواجـن
بالاكمـلمـنتقنيـةتـرداهلـواءإىلالتغليـفاملغلـقاملمتـازملنـعالتلـوث.حنـن
خفـورونبـأننكـونأولمـنيشـاركيفقطـرواملنطقـةيفدورةاكملـةمـناإلنتاج
ملزتمـةمبعاجلـةمجيـعمنتجـاتالدواجـنالثانويـةيفالروتـنيالنـيواألمسـدة

البيولوجيـةوميـاهالـريالـيتسـتخدملـرويعشـبالـرودسلتغـذياملاشـية.

المنتجات 
•دجاجاكمل

•املنتجاتالثانوية
•قطعالدجاج
•أحشاءالدجاج

•املنتجاتخاليةالعظام
•القطعاخلاصة

SECTOR CONTENT FOOD
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Owner: 
Sheikh Dr. Faleh Bin Nasser Al Thani
Chairman, NAFCO  

 P.O. Box: 30100, Doha, Qatar 
 +974 44681401 
 +974 44683581 
 sales@nafco.qa 
 www.hassad.com

HS CODES: 

  18063110    18069020    18063190    18069030    18063210    18069090    18063290    18069010  

COMPANY PROFILE
The National Food Company (NAFCO), owned by Hassad Food 
Company and Qatar Industrial Manufacturing Company, was 
established more than 23 years ago in 1997. Our 8,200 sqm. 
factory located in the heart of Doha processes dates through 
rigorous cleaning, sorting and wrapping by over 100 skilled and 
experienced operators using the latest equipment and devices. 
We have always endeavored to provide the finest variety of 
dates locally and from overseas to meet the needs of the market 
targeting all segments with competitive pricing. We also provide 
packaging tailored to our customer’s needs. NAFCO aims to 
become the best and most efficient provider in its sector. We 
are proud to have achieved the ISO 900:2015, 22000:2005, 
14001:2015 certification.

PRODUCTS
• Plain Dates
• Date Products
• Premium Gifts
• Date Delights - coated with Chocolate
• Date Delights – stuffed with Nuts and Dry Fruits 

NATIONAL FOOD CO. (NAFCO)

الوطنية للتصنيع الغذائي )نافكو(

نبذة عن الشركة
رشكـةالوطنيـةللتصنيـعالغـذايئ)نافكـو(مملوكـةلرشكـةحصـادالغذائيةورشكة
قطـرللصناعـاتالتحويليـة،وتأسسـتمنـذأكرمن٢٣عامًاوذلـكيفعام١997. 
لـدىالرشكـةمصنـعيغـيمسـاحة8.٢٠٠مـرتمربـع.يفقلـبالدوحـةويعـاجل
المـورمـنخـاللمعليـاتالتنظيـفالدقيـقوالفـرزوالتغليـفباسـتخدامأحـدث
املعـداتواألجهـزةوبـإرشافأكـرمـن١٠٠عامـلمـنأحصـاباخلـرة.ونسـى
دامئـًاإىلتوفـرأجـودأنـواعالمـورحمليـًاودوليـًالتلبيـةاحتياجـاتالسـوقالي
تسـهدفمجيـعالقطاعـاتبأسـعارتنافسـية.حنـننقـدمأيضـًاعبـواتمصممـة
حسـبالطلـب.نافكـوهتـدفإىلأنتصبـحاملـزوداألفضـلواألكـركفـاءةيف
،9٠٠١:٢٠١٥ األيـزو هشـادة عـى حصلنـا بأننـا خفـورون وحنـن قطاعهـا.

.١4٠٠١:٢٠١٥ ،٢٢٠٠٠:٢٠٠٥

المنتجات
•متورسادة

•منتجاتالمور
•هداياممزة

•حلوياتالمراملغطاةبالشوكوالتة
• حلوياتالمراحملشوةباملكرساتوالفواكهاملجففة
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Owner: 
Sheikh Nasser Bin Mohammed 

Bin Jabor Al Thani 
Chairman, Zad Holding 

 P.O. Box: 7006, Doha, Qatar 
+974 44415000 

 +974 44438137 
sales@nfc.qa 

www.nfc.qa 

HS CODES: 

  02023090    02071400    02044390  

NATIONAL FOOD CO. (ZAD HOLDING)

الشركة الوطنية لألغذية )زاد القابضة(

COMPANY PROFILE
National Food Company is in the business of processed frozen 
food and has been serving the people of Qatar for more than two 
decades with popular brands in the Qatar market like ‘Al Arabia’ 
and ‘International’ in the frozen food section. Whether you’re looking to 
satisfy a personal craving or you’ve got last-minute guests to feed, 
our products allow our consumers to make meals within minutes.

PRODUCTS
• Nuggets 
• Breaded Fingers and Fillets 
• Burgers 
• Meatballs
• Kebabs
• Shish Tawook 
• Chicken Tikka
• Samosas 
• Minced Meat 
• Frozen Vegetables 
• Paneer

نبذة عن الشركة
وتقـدم املصنعـة، املجمـدة األغذيـة جمـال يف لألغذيـة الوطنيـة الرشكـة تنشـط
خدماهتـاإىلشـعبقطـرمنـذأكـرمـنعـرشونعامـًاولدهيـاعالمتـانجتاريتـني
مهـا"العربيـة"و"العاملـي"اللتـانتـدالنعىاإلبداعوأمناطاأللكاليحص.سـواء
كنـتتتطلـعإىلإرضـاءشـغفكأوتقـدميالطعـامإىلضيـوفملتتوقـعحضورمه،

فـإنمنتجاتنـاتـحملعمالئنـابإعـدادوجبـاتالطعـاميفغضـوندقائـق.

المنتجات 
•ناجتس

•أصابعبالبقمساطوفيلهيات
•برجر

•كراتحلم
•كباب

•شيشطاووك
•دجاجتياك
•سامبوسة
•حلممفروم

•خرضواتمجمدة
•بانهيات
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Owner: 
Sheikh Hamad Bin Thamer Al Thani   

 P.O. Box: 1648, Doha, Qatar 
 +974 44500333  
 +974 44313811 
 info@oceanfish.com.qa 
 www.oceanfish.com.qa

HS CODE: 

  16041100   

OCEAN FISH

المحيط لألسماك )أوشن(

COMPANY PROFILE
Ocean Fish, founded by Charlotte Trading & Contracting, is one 
of Qatar’s best seafood producers and its first Smoked Salmon 
producer. With a facility of over 4,000 sqm. it is also the largest 
in the Middle East. Ocean Fish Smoked Salmon is made from 
the highest-grade Norwegian fresh salmon and is smoked by a 
Scandinavian smoke master according to old traditions. Recipes 
used by Ocean Fish were developed over generations in Europe. 
We offer the best quality to our customers at the most competitive 
prices. For HORECA customers we can supply fixed weight per 
slice using the latest slicers that weigh and scan the salmon 
before slicing. For precise weights, the angle of the knife and 
thickness of the slices can be adjusted automatically.

PRODUCTS
• Smoked Salmon
• Variable Weight Pre-sliced Smoked Salmon
• Hot Smoked products 
• Fixed Slice Weight 
• Marinated / Spiced Salmon

نبذة عن الشركة
أسسـتشـارلوتللتجارةواملقاوالترشكةاحمليطلألمساك)أوشـن(،وتعدواحدة
مـنأفضـلمنـيجاملأكـوالتالبحريـةيفقطـروأولمنتـجلمسكالسـملوناملدخن
يفالبـالدومتتلـكمنشـأةتفـوقمسـاحهاعـن4٠٠٠مـرتمربـع.ويهاألكـر
يفالـرشقاألوسـط.وتقـدممسـكسـملونمدخـنمصنـوعمـنأعـىفئـةمسـك
السـملونالرنوجيـيالطـازجويـمتدخينـهبواسـطةحمـرتفإسـكندنايفووفًقـا
للتقاليـدالقدميـة.متتطويـرالوصفـاتاملسـتخدمةمـنقبـلاوشـنفيـشعـىمدى
أجيـاليفأوروبـا.حنـننقـدمأفضـلجـودةلعمالئنـاوبأسـعارتنافسـية.بالنسـبة
لعمـالءهوريـاك،وميكننـاتوفـروزنثابـتلـلرشحيةباسـتخدامأحـدثمقمسات
تقطيـعمسـكالسـملونومحسـهقبـلتقطيعـه.للحصـولعـىأوزاندقيقـة،مكـا

ميكـنتعديـلزاويـةالسـكنيومسـكالـرشاحئتلقائيـًا.

المنتجات
•سملونمدخن

•رشاحئمسكالسملوناملدخنمسبقًابأوزانمتعددة
•منتجاتمدخنةساخنة
•رشحيةثابتةالوزن

•مسكالسملوناملتبل
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Owner: 
Sheikh Nasser Bin Mohammed 

Bin Jabor Al Thani 
Chairman, Zad Holding 

 P.O. Box: 1444, Doha, Qatar 
+974 44415000 

 +974 44438137 
feedback@qfm.qa 

www.qfm.qa 

HS CODES: 

  11010010    11010020  

QATAR FLOUR MILLS

مطاحن الدقيق القطرية

COMPANY PROFILE
Qatar Flour Mills (QFM), has a wide basket of flour, and an expansive 
range of wheat-based products, available in Qatar and the surround- 
ing region. QFM products are the result of attention to detail, 
consistency in milling, and the desire to ensure that each one of 
our consumers has the very best baking experience possible. Our 
facility is certified by SGS standards of quality – ISO 9001:2008, 
and ISO 22000:2005, and is also HACCP certified. With its fully 
automated and modern manufacturing facility, QFM has been 
providing its consumers with high quality products. All QFM Flour 
products are passed through a thorough process of cleaning, 
conditioning, milling, and quality control to deliver the finest 
tasting products.

PRODUCTS
• Wheat Flour: All Purpose Flour, Chappati Flour,  

Whole Wheat Flour, Self Raising Flour, Chakki Atta
• Wheat Derivatives: Harees, Jareesh, Semolina, Fine Bran 
• Pasta: Big Elbow, Small Elbow, Pipe (Penne Rigate), Thimble  

(Ditalini), Vermicelli (Capellini), Rice (Orzo), Spaghetti, Fusilli
• Sugar: Pure Fine White Sugar

نبذة عن الشركة
مطاحـنالدقيـقالقطريـة،توفـرمجموعـةواسـعةمـنأنـواعالدقيـقوسـلةممـزة
واملنطقـة قطـر متاحـةيف ويه الـحم، أسـاهسا الـي املنتجـات مـن ومتنوعـة
احمليطـةهبـاحتـتممسـىالعالمـةالتجاريـةQFM.حتـرصمنشـآتالرشكـة
للتصنيـعاحلديثـةواملتطـورةعـىااللـزتامبأعـىمعايـراجلـودةالعامليـة،وقـد
حصلـترشكـةمطاحـنالدقيـقالقطريـةعىهشـادةاأليـزو9٠٠١:٢٠٠8وهشادة
األيـزو٢٢٠٠٠:٢٠٠٥ولدهيـاأيًضـاهشـادةمعايـرحتليـلاملخاطـرونقـاطالتحمك
احلرجـة.ويـمإخضـاعمجيـعمنتجـاترشكـةمطاحـنالدقيـقالقطريـةلعمليـة
شـاملةملراقبـةاجلـودةلضـانتقـدميمنتجـاتتتسـمبالـذوقالرفيـعلملسـهلكني.

المنتجات
•دقيـقالـحم:دقيـقمتعـدداالسـتخدامات،دقيـقتشـابايت،دقيـقالـحمالاكمل،

دقيـقالرتبيـةالذاتيـة،شـياتا
• مشتقات الحم: اهلريس، اجلريش، المسيد، النخالة 

• املعكرونة: بيين رجييت، ديتاليين، الشعرية، األرز )أورزو(، السباغيي، فوسيي
• السكر: السكر األبيض الني
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Owner: 
Mr. Fadel Al-Enazi 

 P.O. Box: 24558, Doha, Qatar 
 +974 44999323 
 inquire@fmf.qa 
 www.fmf.qa

HS CODES: 

  02013000    02041000    02071100  

FRESH MEAT FACTORY

مصنع فريش ميت لتجهيز اللحوم

COMPANY PROFILE
Fresh Meat Factory is a leading Meat processing company in 
State of Qatar. Established in 2018, within two years we were 
able to capture 70% market share. Our focus is to be the leading 
meat processing company in State of Qatar by being the most 
reliable manufacturer, supplier, and distributor of processed fresh 
meat products. We market our products through all major retail 
channels. We have successfully launched our own premium brand 
“Rahi” in the retail market and are aiming to be the first choice 
of every family in Qatar.  Looking at the response of people and 
the market towards our own brand “Rahi” we are projecting to 
take our product globally by the end of 2020. Every product at 
Fresh Meat Factory ensures quality and reliability. Our QAQC 
experts closely monitors the products at each level of production.

PRODUCTS
• Beef 
• Poultry 
• Lamb

نبذة عن الشركة
اللحـوميفدولـةقطـر، رائـدةيفتصنيـع الطازجـةهـورشكـة اللحـوم مصنـع
تأسسـتعـام٢٠١8،واسـتحوذتخـاللعامـنيعـى7٠٪مـنحصـةالسـوق.
وينصـبتركزنـاعـىحتقيـقالريـادةيفجمـالتصنيـعاللحـوميفقطـروأن
نصبـحالرشكـةاملصنعـةواملوفـرةواملوزعةاألكـرموثوقيةملنتجـاتاللحومالطازجة
املصنعـة.وحنـننسـوقمنتجاتنـاعـراكفـةقنـواتالبيـعبالتجزئـةالرئيسـية.ولقد
أطلقنـابنجـاحعالمتنـاالتجاريـةاملمـزة"رايه"يفسـوقالبيـعبالتجزئـةوهنـدف
إىلأننكـوناخليـاراألولللحـوماملمتـازةلـلعائلـةيفقطـر.ونتيجـًةالسـتجابة
السـوقالقويـةلعالمتنـاالتجاريـة"رايه"،فإننـانتوقـعتصديـرمنتجاتنـاحبلـول
املنتجـاتعـنكثـبيفاكفـةمراحـلQAQCهنايـةعـام٢٠٢٠.ويراقـبخـراء

اإلنتـاجلضـاناجلـودةالعاليـة.

المنتجات
•حلمالبقر
•الدواجن

•حلمالضأن
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Owner: 
Mr. Fahad Al-Khalaf

 P.O. Box: 93839, Doha, Qatar 
+974 44568488 

 +974 44476181 
 info@qatarmeat.com 
www.qatarmeat.com 

HS CODES: 

  02023090    02071400    02044390    16023200  

QATAR MEAT PRODUCTION CO.

الشركة القطرية إلنتاج اللحوم

COMPANY PROFILE
Qatar Meat Production Company is the latest and most sophisticated 
Meat Processing facility operating with state-of-the-art technology 
in Qatar. The facility occupies an area of 6,000 sqm with more 
than 2,000 sqm of refrigerated storage space enabling us to have 
a start-up capacity of over 9,000 tons annually, covering a wide range 
of processed food products. We have the capability to develop 
exclusive calibrated or portioned products for the food service 
and catering segment. Our dedicated fleet facilitates our deliveries 
to our customers thus providing reliable service and a rapid expan- 
sion of our distribution network.

PRODUCTS
• Processed Meats (Smoked and Cooked Range): Mortadella, 

Cooked Salami, Pepperoni, Roast Beef, Smoked Beef, 
Beef Pastrami, Frankfurter Sausages, Breakfast Sausages

• Processed Meats (Formed): Hamburgers, Meat Ball, 
Shish Kebabs, Chicken Nuggets, Chicken Pop Corns, 
Breaded Fillets, Chicken Toppings, Marinated,  
Fully Cooked and Flash-Fried items

نبذة عن الشركة
الرشكـةالقطريـةإلنتـاجاللحـوم،لدهيـاأحدثوأكرمنشـأةلتجهـزوانتاجاللحوم
ومتتلـكأحـدثالتقنيـاتيفدولـةقطـروتشـغلاملنشـأةمسـاحة6٠٠٠مـرتمربـع،
ومسـاحةختزيـنمـردتفوقمسـاحها٢٠٠٠مرتمربع،وممـاميكننامناحلصول
عـىقميـةانتـاجتصـلألكـرمـن9٠٠٠طـنسـنويًا،وتغـيمجموعةواسـعةمن
منتجـاتاألغذيـةاملصنعـة.لدينـاالقدرةعىتطويرمنتجـاتحرصيةمعايرةخلدمة
قطـاعاألغذيـةوالمويـن.مكـايهسـلأسـطولنااملخصـصمعليـاتالتوزيـعإىل
معالئنـاوبالتـايلتوفـرخدمـةموثوقـةوتوسـيعرسيـعلشـبكةالتوزيـعاخلاصةبنا.

المنتجات
• اللحـوم املعاجلـة )املدخنـة واملطهيـة(: مرتديـال / سـاليم مطبـوخ / بيـروين / حلـم 
بقـري مشـوي / حلـم بقري مدخن / بسـطرمة حلـم بقري / نقانـق فرانكفورتر / نقانق 

اإلفطار 
• اللحوم املصنعة )املشـلة(: اهلامرغر / كرات المحل / شـيش كباب / ناجتس الدجاج 
/ دجـاج بـوب كـورن / رشاحئ فيليـه / اضافـات الدجـاج / متبـل بالاكمـل أصنـاف 

ومقلية مطبوخـة 
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Owner: 
Mr. Ahmed Mohammed Abou   

 P.O. Box: 30430, Doha, Qatar 
 +974 44868747 
 +974 44775113 
 info@ufsf.co 
 www.ufsf.co

HS CODE: 

  22019010   

COMPANY PROFILE
United Food Stuff Factory is the proud makers of SIDRA drinking 
water and is located at Doha’s New Industrial Area. Our water 
is subjected to rigorous testing by our independent laboratory 
and exceeds the standards set forth by the Supreme Council 
of Health. UFSF water products go into a 7-step process that 
includes multimedia filtration, carbon filtration, micro-filtration, 
reverse osmosis, polishing filter, UV treatment, and ozonation. 
Additional water treatment is observed to ensure that our clients 
are distributed with clean, pure and safe drinking water for their 
whole family. UFSF is a proud member of WQA (Water Quality 
Association), IBWA (International Bottled Water Association) and 
ABWA (Asia-Middle East Bottled Water Association) and holds 
ISO certificates 9001:2015 – 22000:2005 – 45001:2018.

PRODUCTS 
• SIDRA Sip Cups: 200ml, 125ml & 100ml
• SIDRA Bottles: 1L, 1.5L 5 Gallons, 500ml, 330ml & 200ml

UNITED FOOD STUFF FACTORY

مصنع المتحدة للمواد الغذائية

نبذة عن الشركة
مصنـعاملتحـدةلملـوادالغذائيـةهـواملنتـجلمليـاهاملعدنيـة"سـدرة"ويقـعباملنطقـة
الصناعيـةاجلديـدةبالدوحـةحيـثختضـعميـاهسـدرةالختبـاراتصارمـةمنقبل
خمترنـااملسـتقلتتجـاوزاملعايـرالـيحددهـااملجلـساألعـىللصحـة.منتجـات
ميـاهسـدرةاملعدنيـةختضـعإىل7معليـاتتمشـلترشـيحالوسـائطاملتعـددة،
ترشـيحالكربـون،الرتشـيحاجلـزيئ،التنـاحضالعكـيس،مـرحشتمليـع،املعاجلـة
تـاىت امليـاهاإلضافيـة أنمعاجلـة واألوزونويالحـظ البنفجسيـة، فـوق باالشـعة
لضـانأنحيظـيمعالئنـامبيـاهالـرشبالنظيفـةوالنقيـةواآلمنـةمجليـعأفـراد
 WQAاالرسة.تفخـرميـاهسـدرةاهنـاعضـوىفمنمظـةجـودةامليـاهالعامليـة
الـرشق اآلسـيوية والرابطـة IBWA املعبـأة لمليـاه الدوليـة الرابطـة وعضـو
أوسـطيةلمليـاهاملعبـأةABWAوحاصلـةعـىهشـاداتااليـزو9٠٠١:٢٠١٥ - 

.4٥٠٠١:٢٠١8  -  ٢٢٠٠٠:٢٠٠٥

المنتجات
•أكواب: ٢٠٠مل،١٢٥ملو١٠٠مل

•عبوات١لرت- ١.٥لرت- ٥جالون،٥٠٠مل،٣٣٠ملو٢٠٠مل
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HS CODE: 

  220190   

WEST BAY ICE & WATER FACTORY

مصنع الخليج الغربي للثلج والمياه

COMPANY PROFILE
West Bay Ice & Water Factory was established in 2012 as one of the 
earliest factories specialized in making hygienic ice cubes suitable 
for human consumption. As a result of continuous improvement 
and commitment to provide our customers with a wide range 
of products, West Bay expanded by adding a state-of-the-art 
bottled water line (ASEEL Water). Quality and hygiene have 
always been our passion that is derived from our concern for our 
consumers’ health. The water is treated using a sophisticated 
filtration process that sanitizes and enriches its mineral content, 
following that it is packed and bottled in various sizes to meet 
the specific needs of our customers.

PRODUCTS
• Aseel Water Bottles - 1.5 L, 500 ml, 350 ml, 200 ml

نبذة عن الشركة
تأسـسمصنـعاخلليـجالغـريبللثلـجوامليـاهيفعـام٢٠١٢،وُيعـدمـنأوائـل
لالسـهالك املالمئـة الصحيـة الثلـج مكعبـات تصنيـع يف املتخصصـة املصانـع
البـرشي.ونتيجـةللتحسـنياملسـمروااللـزتامبزتويـدمعالئنامبجموعةواسـعةمن
املنتجـاتذاتاجلـودهاملمـزهفقـدمتـتتوسـعةمصنـعاخلليـجالغـريببإضافـة
خـطميـاهمعبـأهميـاه"أسـيل".حيـثأناإلهمـامباجلـودةوالنظافـةهـوشـغفنا
الـدامئواملسـمدمـنأهمامنـابصحـةاملسـهلك.ويـممجـعامليـاهومعاجلهـا
باسـتخدامحمطـاتالتنقيـهاملتطـورةالـيتقـومبتعقـمامليـاهوإثـراءاحملتـوى
املعـدين.ومـنمثيـمتعبئهـايفعبـواتبأجحـامخمتلفـةلتلبيـةمتطلبـاتمعالئنـا.

المنتجات 
•عبواتمياهأسيل: ١.٥لرت،٥٠٠مل،٣٥٠مل،٢٠٠مل

Owner: 
Mr. Mohamed Jabr Tawar Al Kuwari

 P.O. Box: 125655, Doha, Qatar 
+974 55724044 

 +974 44361707 
info@westbaywif.com 
www.aseelwater.com 

SECTOR CONTENT FOOD



132  |  FOOD   األغـذيـــة

Owner: 
Mr. Yasser Salah Mohammed   

 P.O. Box: 41202, Doha, Qatar 
 +974 66056226  
 contact@wholesomeoasis.com 
 www.wholesomeoasis.com

HS CODES: 

  190410    200520  

COMPANY PROFILE
The Wholesome Oasis Food Factory is a manufacturer of natural 
potato chips and snack foods. Encouraged by His Highness the 
Emir’s vision of a Self-Sustainable Qatar, the company takes pride 
in manufacturing products of excellent quality, made with 
better-for-you ingredients, at prices everyone can afford. Wholesome 
Oasis Food Factory is American-managed under strict International 
Standards of Quality, Health and Safety. The company is HACCP 
and ISO 22000 certified, with a production team with over 40 
years of collective experience. Batato’s™ Natural Potato Chips are 
synonymous with quality and great flavor. Batato’s™ is the  
first potato chip brand in the region to be produced with 100% 
Sunflower Oil.

PRODUCTS
• Natural Potato Chips 
• Snacks made with 100% Sunflower Oil

WHOLESOME OASIS FOOD FACTORY

هولسم أواسيس فود فاكتوري 

نبذة عن الشركة
هولسـمأواسـيسفـودفاكتـوري،رشكـةقطرية١٠٠٪تعمليفجمـالإنتاجرقائق
البطاطـسالطبيعيـةوالوجبـاتاخلفيفـة.وبتجشيـعمـنرؤيـةصاحـبالمسـوأمـر
دولـةقطـرلتحقيـقاإلكتفـاءالـذايت،اختـذتالرشكـةعـىعاتقهـارشفتصنيـع
منتجـاتذاتجـودةممتـازةباسـتخدامأفضـلاملكونـاتوبأسـعارتنافسـية.تعمـل
هولسـمأواسـيسلتصنيـعاألغذيـةحتـتإدارةأمريكيـةووفقـًالملعايـرالدوليـة
الصارمـةاملتعلقـةباجلـودةوالصحـةوالسـالمة.والرشكـةحاصلـةعـىهشـادة
HACCPوهشـادةاأليـزو٢٢٠٠٠ومتتلـكفريـقإنتـاجيمتـعبأكرمـن4٠عاًما
مـناخلـراتاملرتامكـة.يعـدبطاطـوز-رقائقالبطاطسالطبيعيـة-عنواًناللجودة
والنكهـةالرائعـة.مكـاُيعـدأولعالمـةجتاريـةلرقائـقالبطاطـسيفاملنطقـةيـم

إنتاجـهباسـتخدامزيـتعبـادالمشـسبنسـبة١٠٠٪.

المنتجات
•رقائقالبطاطسالطبيعية

•وجباتخفيفةيمإنتاجهاباستخدامزيتعبادالمشسبنسبة١٠٠٪

SECTOR CONTENT FOOD



FOOD   |  133    األغـذيـــة

Owner: 
Mr. Ahmad Hussain Al Sada

 P.O. Box: 23575, Doha, Qatar 
+974 44715994 

 info@alsadafoods.com.qa 
www.alsadafoods.com.qa 

HS CODES: 

  071010    020130    160100  

AL SADA FOODS FACTORY 

مصنع الساده لألغذية

COMPANY PROFILE
Al Sada Foods Factory is one of the leading food processing 
companies in the region. Established in 2020. We are a division of 
the Al Sada Group of Companies which is involved in producing 
frozen food products such as Potato French Fries, Chicken Nuggets 
and Beef Burger Patties. The company has a state-of-the-art  
facility located in Doha’s New Industrial Area, with a high production 
capability. Al Sada Foods is totally committed to the quality and 
development of its product range by striving to surpass existing 
standards and putting them through a thorough inspection process 
before launching them in the market.

PRODUCTS
• Potato French Fries 
• Chicken Nuggets 
• Beef Burger Patties

WHOLESOME OASIS FOOD FACTORY

نبذة عن الشركة
تأسـسمصنـعالسـادهلألغذيـةيفعـام٢٠٢٠،ويعتـرمـنالـرشاكتالرائـدةيف
تصنيـعاألغذيـةيفاملنطقـة.أننـاجـزءمـنمجموعـةرشاكتالسـادهالـيتشـارك
يفإنتـاجاملنتجـاتالغذائيـةاملجمـدةمثلالبطاطساملقليـة،ناجتسالدجاجوبيف
برجـرباتـز.ولـدىالرشكـةمنشـأةحديثـةتقـعيفاملنطقـةالصناعيـةاجلديـدةيف
الدوحـة،وبقـدرةإنتاجيـةعاليـة.مكـاتلزتمرشكةالسـادةلألغذيةباجلـودةوبتطوير
مجموعـةمنتجاهتـامـنخـاللالسـيلتجـاوزاملعايـراحلاليـةعـراتبـاعمعليـة

حفـصشـاملةقبـلإطـالقاملنتجاتإىلاألسـواق.

المنتجات
•بطاطسمقلية
•ناجتسدجاج

•بيفبرجرفطائر
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Owner: 
Mr. Adel Ali Bin Ali 

 P.O. Box: 3260, Doha, Qatar 
 +974 40193060  
 info.qatar@albinasnacks.com 
 www.albinasnacks.com

HS CODES: 

  20081110    20081911    20081912    20081913    08021100    08025100    08029091    08131000    081400    21069060   

COMPANY PROFILE
Albina Snacks Qatar was founded in 2015 as the first and only 
factory in the GCC specialized in the production of fresh and 
dry roasted nuts with different flavors and assortments. Founded 
in 1997 as Albina Snacks, with its own roastery in Sweden, it is 
among the largest and most respected suppliers within the 
ethnic food segment in Scandinavia. It is known for its innovative 
ways to best meet the needs of customers, using high-quality 
ingredients, interesting mixes and seasonings as well as attractive 
packaging solutions. In 2016 we signed the first and exclusive 
distribution contract in the country with QNIE (Qatar National Import 
and Export Co.), Qatar’s largest FMCG distribution company. Albina 
is BRC Grade A certified.

PRODUCTS
• Cashew Nuts, Peanuts, Corn, Almonds, Pistachios
• Pumpkin, Sunflower, Egyptian Seeds 
• Tropical, Orient, Aladdin, Madelhavs, Hawaii, California, 

Samurai Mix

ALBINA SNACKS QATAR

ألبينا سناكس قطر

نبذة عن الشركة
تأسسـتألبينـاسـناكسقطـريفعام٢٠١٥،باعتبارهـااملصنعاألولوالوحيديف
دولجملـسالتعـاوناخللـيجاملتخصصيفإنتاجاملكـرساتاحملمصةالطازجة
واجلافـةمـعالنكهـاتوالتشـكيالتاملختلفـة.وتأسسـتيفعـام١997مبمسـى
ألبينـاسـناكس،مـعمحمصـةخاصـةهبـايفالسـويد،ويهمـنبنيأكـراملوردين
وأكرمهتقديرًايفقطاعاألغذيةالعرقيةيفالدولاالسـكندنافية.تشـهربطرقها
املبتكـرةلتلبيـةاحتياجـاتالعمـالءعـىأفضـلوجـه،وباسـتخداممكونـاتعاليـة
اجلـودة،وخلطـاتوتوابـلمثـرةلالهمـامباإلضافـةإىلحلولتغليـفجذابة.ويف
عـام٢٠١6،وقعنـاعـىعقـدالتوزيـعاألولواحلـرصييفالدولـةمـعرشكـةقطـر
الوطنيـةلالسـترادوالتصديـر،أكـررشكةتوزيعسـلعاسـهالكيةيفقطـر.ألبينا

   .AمـنالدرجـةBRCحاصلـةعـىهشـادة

المنتجات
•الاكجو،الفولالسوداين،الذرة،اللوز،الفستق
•بذورالقرع،بذوردوارالمشس،البذوراملرصية

• مزجي الرشق، مزجي عالء الدين، مزجي مادلفس، مزجي هاواي، مزجي اكليفورنيا، مزجي 
الساموراي
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HS CODES: 

  090111    090112    090121    090122  

EMPIRE COFFEE

امبراطورية القهوة

COMPANY PROFILE
Empire Coffee, established in 2016, is Qatar’s first specialty coffee 
company. Since we opened our first store in Qatar, our goal 
has been to serve the best coffee possible and to continuously 
build upon the quality of our products, customer service, store 
ambience, and to extend that experience to customers outside 
of our stores. Having made our vision of specialized coffee a 
reality we set about simplifying the user experience. We are the 
first company of Qatar to bring roasting in the country and strongly 
believe that we will set the highest standards for the industry.  
Currently Empire has three successful Specialist Cafés and one 
Roasting Room.

PRODUCTS
• Coffee Machines 
• Packaged Roasted Coffee
• Coffee Cups & Boxes 
• Coffee Preparation Tools: 

 Capsule, Portable Hand Grinder, Paper Filter,  
 Dripper & Server, Storage Canister

نبذة عن الشركة
قطريـة أولرشكـة والشـاييه والـن القهـوة لبيـع القهـوة امراطوريـة رشكـة
متخصصـةيفالقهـوة،وتأسسـتيفعـام٢٠١6.منـذأنافتتحنـاأولمتجـر
لنـايفقطـر،قدمـتإمبايـرجتربـةقهـوةيسـمتعهبـاالعمـالء.وهدفنـاهـوالبنـاء
املسـمرعـىجـودةمنتجاتنـا،وخدمـةالعمـالء،وأجـواءاملتجـر،ومشـاركةهـذه
القهـوةاملتخصصـةهـوحـمنضعـهيف العمـالء.إنتقـدميمفهـوم اخلـرةمـع
ورشاكئنـا، متاجرنـا خـالل مـن القهـوة وتقـدمي بتحميـص نقـوم وهنـا أذهاننـا،
بـدءًامـندولـةقطـروإىلاألفـق،لتبسـيطجتربـةاملسـتخدمحـولمفهـومالقهـوة
املتخصصـة.حنـنأولرشكـةيفقطـرجتلـبالتحميـصيفالبـالدولدينـاإميـان
قـويبأنـهميكننـاوضـعأعـىاملعايـرللصناعـة.متتلـكإمبايـركـويفحاليـًاثالثـة

مقـاىهمتخصصـةوغرفـةمحتيـصواحـدة.

المنتجات
•ماكيناتإعدادالقهوة
• قهوة محمصة معبأة

• أكواب القهوة وعبوات القهوة
• معدات حتضر القهوة: 

كبسولة، مطحنة يدوية محمولة  
مصفاة ورقية، حاوية ختزين  

Owner: 
Dr. Ibrahim Al-Khulaifi

 P.O. Box: 8433, Doha, Qatar 
+974 33312268 

 hello@empirecof.com 
 www.empirecof.qa 
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Owner: 
Mr. Khalifa Khalid Al Rabban

 P.O. Box: 7333, Doha, Qatar 
 +974 44436999  
 +974 44327637   
 sales@rayyanwater.com 
 www.rayyanwater.com

HS CODES: 

  22011010    22011020    22011030  

RAYYAN MINERAL WATER CO.

شركة الريان لتعبئة المياه المعدنية

COMPANY PROFILE
Rayyan Mineral Water Company was established in 1984 and is part of  
Al Rabban Holding Group. The Company has a world-class product- 
ion facility in an unpolluted rural area 60 kms from Doha. The 
product is not desalinated seawater and is drawn from a natural 
aquifer. Rayyan has a high-tech advanced laboratory to ensure 
that standards of purity and hygiene are maintained to the highest 
levels. The product’s consistent quality is the brand’s competitive 
advantage. The company adheres to strict quality systems and 
is ISO 9001 accredited. It has also been certified for HACCP 
(Hazard Analysis Critical Control Policy) by Quality Austria Gulf in 
2011. Rayyan Water is undoubtedly the finest pure natural water 
available in Qatar.

PRODUCTS
• Natural Water Bottles: 1.5 l, 500 ml, 330 ml, 200 ml
• Glass Bottles: 250ml, 500ml, 750ml
• Rayyan Facial Tissues: 200 x 2ply

نبذة عن الشركة
تأسسـترشكـةالريـانلتعبئـةامليـاهاملعدنيـةيفعـام١984،جكـزءمـن   مجموعـة  
 الربـان   القابضـة.متتلـك   الرشكة   منشـأة   إنتاجحديثةذاتمسـتوى   عاملي   يف   منطقة  
 غـر   ملوثـة   عـى   بعـد6٠كيلـو   مـرت   مـن   الدوحـة . املنتـج   ليـس   عبـارة   عـن   ميـاه   حبـر  
 حمـالة   ولكـنمصـدرهامليـاه   اجلوفيـة   الطبيعيـة.ولـدىرشكـةالريـانلتعبئـةامليـاه
املعدنيـةخمتـر   عـايل   التقنيـةومتقـدم   للتأكـد   مـن   احملافظـة   عـى   معايـر   النقـاء  
 والصحـةوفـقأعـى   املسـتويات . تعتـر   اجلودة   الثابتـة   لملنتج   مزة   تنافسـية   للعالمة  
 التجاريـةحيـث   تلـزتم   الرشكـة   بنظـم   جـودة   صارمـة   وحاصلـة   عـىهشـادة   األيـزو
9٠٠١.مكـاحـازت   ايضـًا   عـى   اعمـاد   نظـامحتليـل   املخاطـر   والنقـاط   احلرجـة   من  
 ِقبـل     أوسـرتيا   غلـف  للجـودة   يف   عـام٢٠١١ميـاه   الريـان   يه   بـال   شـك   أرىق   ميـاه  

 طبيعيـة   عذبـة   متوفـرةيف   قطـر .     

المنتجات
•عبواتمياهطبيعية: ١.٥لرت،٥٠٠مل،٣٣٠مل،٢٠٠مل

•عبواتزجاجية: ٢٥٠مل،٥٠٠مل،7٥٠مل
•مناديلالريانللوجه: ٢٠٠ x ٢منديل
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Owner: 
Mr. Mohammed Al-Mohannadi

 P.O. Box: 6054, Doha, Qatar 
+974 44788926 

 +974 44934857 
gm@gulfwaterplant.com 

www.gulf water plant.com 

HS CODE: 

  220110  

GULF WATER PLANT

مصنع الخليج للمياه

COMPANY PROFILE
Gulf Water Plant was established in 2012 to supply pure, healthy 
drinking water to Qatar’s public, as well as to produce desalinated 
sea water. Its water treatment factory in Doha’s New Industrial Area 
adopts a 7-step purification process using the most advanced 
machines in the technical and chemical water industry. The 
company’s team of professional engineers monitor every step 
of the process to ensure all the parameters and standards of 
water purification. Gulf Water Plant’s mission is to be the leader 
in the water industry in quality and customer services in all GCC 
markets providing the best and healthiest of water. We are  
ISO 22000, 9001 and HASSP certified.

PRODUCTS
• Water Bottles: 1.5l, 500ml, 330ml, 250ml

نبذة عن الشركة
تأسـسمصنـعاخلليـجلمليـاهيفعـام٢٠١٢،هبـدفتزويـدسـاكنقطـرمبيـاه
الـرشبالنقيـةوالصحيـة،وكذلـكإلنتاجمياهالبحراحملـالة.ويتبىنمصنعاخلليج
لمليـاهالواقـعيفاملنطقـةالصناعيـةاجلديدةسـبعةخطواتلتنقيةاملياهباسـتخدام
أحـدثالتقنيـاتواآلالتويراقـبفريـقالرشكـةمـناملهندسـنياكفـةمراحـلمعليـة
التنقيـةلضـاناتبـاعاكفـةاملعايـرملعاجلـةامليـاه.وتمثـلرؤيتنـايفأننكـون
األفضـليفقطـاعإنتـاجامليـاهاملعدنيـةمنحيثاجلودةوخدمـةالعمالءيفمجيع
أسـواقدولجملـسالتعـاوناخللـيجمـنأجلتوفـرمياهتمزجبودهتـاالعالية.

.HASSPوحنـنحاصلـونعـىهشـاداتاأليـزو٢٢٠٠٠و9٠٠١و

المنتجات
•عبواتمياه: ١.٥لرت،٥٠٠مل،٣٣٠مل،٢٥٠مل

SECTOR CONTENT FOOD



138  |  FOOD   األغـذيـــة

Owner: 
Ms. Maryam Al-Sulaiti 

 P.O. Box: 45731, Doha, Qatar 
 +974 44441210 
 info@kaafe.net 
 www.kaafe.qa

HS CODES: 

  170490    180631    180632    180690  

COMPANY PROFILE
Founded in 2011 in Doha, Qatar, Kaafe Chocolatier is owned by 
a Qatari family with a dream of creating chocolates that combine 
Arabic taste with European standards. Kaafe’s unique journey 
has evolved with each passing year with attention to fine detail 
and uniqueness in each of our chocolates. We produce and sell 
premium handmade Belgian chocolates and related products 
and also offer gourmet chocolates, truffles, sweets, wedding 
and party favors, as well as gift boxes, trays, and business gifts. 
Kaafe produces seasonal and limited-edition chocolates with 
special packaging for any major occasion or event. We can 
deliver chocolates combining tantalizing chocolate with fruits, 
nuts and more. Kaafe has around 40 varieties of fine chocolate, 
sweets and truffles that are crafted with passion while adding that 
signature touch of exclusivity.

PRODUCTS
• Premium Handmade Belgian Chocolates, Sweets and Truffles
• For Wedding and Party Favors 
• Gift Boxes, Trays and Business Gifts

KAAFE CHOCOLATIER

كـافـي للشوكوالتــه

نبذة عن الشركة
تأسسـتاكيفللشوكوالتــهيفالدوحـة،قطـرعـام٢٠١١،ويهمملوكـةلعائلـة
قطريـةتـحمإلنشـاءالشـوكوالتةاليمجتعبنيالذوقالعـريبواملعايراألوروبية.
تطـورترحلـةاكفيـهالفريـدةمـعمـرورالسـنواتعـراالهمـامبالتفاصيـلالدقيقة
والتفـرديفلكمـنانـواعالشـوكوالتة.حنـنننتـجونبيـعالشـوكوالتةالبلجيكيـة
املصنوعـةيدوًيـاواملنتجـاتذاتالصلـةونقـدمأيًضـاالشـوكوالتةالفاخـرةوالمكـأ
واحللويـاتونقدمهـاحلفـالتالزفـافواحلفالتاالخرى،باإلضافـةإىلعلباهلدايا
والصـواينوهدايـااألمعـال.تنتـجاكفيـهشـوكوالتةمومسيـةحمدودةاإلصـدارمع
تغليـفخـاصأليمناسـبةأوحـدثكبـر.ميكننـاتقـدميالشـوكوالتةالـيمجتـع
بـنيالشـوكوالتهاملثـرةوالفواكـهواملكـرساتوهنـاكاملزيـد.لـدىاكفيـهحوايل4٠ 
نوعـًامـنالشـوكوالتةواحللويـاتوالمكـأالـيمتصنعهـابشـغفمـعإضافةملسـة

ممـزةمـنالتفرد.

المنتجات 
• الشوكوالتة البلجيكية املصنوعة يدويًا،واحللوياتوالمكأ

• حلفالت الزفاف واحلفالت االخرى
•علباهلدايا،الصواينوهدايااألمعال
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Owner: 
Mr. Nasser Sultan Al-Hemaidi

 P.O. Box: 22607, Doha, Qatar 
+974 44440623 
+974 44440632 

secretary@lusailwater.com 
www.alkalive.co 

HS CODE: 

  22021010  

LUSAIL WATER FACTORY

مصنع لوسيل للمياه 

COMPANY PROFILE
Alkalive is the first factory to produce Alkaline water in the State 
of Qatar and has received the ‘Award of Superior Taste 2020’ 
from the  International Taste Institute in Belgium. An ISO 22000 
certified company, it started production in 2017 with 100% Qatari 
investment and Italian technology. Alkalive uses state-of-the-art 
techniques to produce water that is free of any harmful toxins 
while keeping the vital minerals intact as needed by the body. It 
has a higher PH level than normal drinking water, which inactivates 
pepsin in the stomach offering relief from symptoms of acid 
reflux. Alkalive is rich in alkalizing compounds such as calcium, 
potassium and magnesium. Our operations team is well-trained 
and experienced to guarantee high standards of health.

PRODUCTS
•  Alkalive Water: 1500ml, 500ml, 330ml, 200ml

نبذة عن الشركة
ألاكاليـفأولمصنـعينتـجامليـاةالقلويـةيفدولـةقطـرحاصـلعىهشـادةااليزو
٢٢٠٠٠.وأيضـًاحصلـتميـاهألاكاليـفعـىجائـزةمـنمعهدالتـذوقالعاملييف
بلجيـاكsuperior taste 2020.بـدءاملصنـعإنتاجـهعـام٢٠١7بأسـتمثارات
قطريـة١٠٠٪وتكنولوجيـاايطاليـهيهاألوىلمـننوعهـاإلنتاجامليـاهالقلويةبدولة
قطـروالـيتعمـدعـىمـوادطبيعيةخاليةمـنالمسومأوالكمياويـاتيفمعاجلة
امليـاه.ألاكاليـفيسـتخدمتقنيـاتحديثـةتسـاعدعـىإنتـاجميـاهخاليـةمـنأي
مسـومضـارةمـعاحلفـاظعـىاملعـادناحليويـةسـلمية،حسـبحاجـةاجلسـم.
ألاكاليـفحتتـويعـىنسـبهقلويـهأعـىمـنميـاهالـرشبالعاديـة،الـذيينشـط
الببسـنييفاملعـدةحيمـيمـنأعـراضأرتدادمحضاملعده.ألاكاليـفغنيهباملواد
القلويـهمثـلاللسـيوم،البوتاسـيومواملغناسـيوم.حنـنملزتمـونبتقـدميآعـى
معايـراجلـودةمـنامليـاةاملعبـأة،مـنخـاللفريـقمعـلعـىمسـتوىعـايلمـن
املهنيـةوذويخـرةواسـعهلضـانمسـتوىعـايلمـنالصحـةوالسـالمةلعمالئنـا.

المنتجات 
•   مياه   ألاكاليف: ١٥٠٠مل/ ٥٠٠مل/ ٣٣٠مل/ ٢٠٠مل
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Owner: 
Baladna Q.P.S.C

 P.O. Box: 3382, Doha, Qatar 
 +974 40358888  
 info@baladna.com 
 www.baladna.com

HS CODE: 

  040120  

BALADNA FOOD INDUSTRIES CO.

شركة بلدنا للصناعات العذائية

COMPANY PROFILE
Baladna Food Industries is listed on the Qatar stock exchange. 
Baladan is a market-leading vertically integrated company 
specializing in the manufacturing and distribution of dairy and 
juice products with ISO 22000: 2005 certification (food safety 
management system). The main office is located in Al Khor, 
Qatar. Over the past three years, the operations are rapidly 
expanding. Baladna invests in the latest technologies across the 
entire business to maximize efficiency and quality. The farming 
division is equipped with best-in-class technology and is home 
to a herd exceeding 20,000 Holstein cows. Within our processing 
facility, the state-of-art technology sourced across the globe 
is highly automated and ensures the highest quality products 
are consistently available to be enjoyed by consumers. We are 
constantly launching new products and our extensive portfolio 
now exceeds 200 products.

PRODUCTS
• Milk
• Laban
• Ayran
• Yoghurt
• Labneh
• Creams
• Cheese
• 100% Natural Juice
• Juice drinks

نبذة عن الشركة
بلدنـاللصناعـاتالغذائيـة،رشكـةمدرجـةيفبورصـةقطـر.وتعتـربلدنـارشكـة
رائـدةيفالسـوقمتاكملـةمتخصصةيفتصنيعوتوزيـعمنتجاتاأللبانواألجبان
والعصائـرمـعهشـادةاأليـزو٢٢٠٠٠:٢٠٠٥ )نظـامإدارةسـالمةاألغذيـة(.يقـع
املكتـبالرئيـيسيفاخلـور،قطـر.وعـىمـدىالسـنواتالثـالثاملاضية،توسـعت
العمليـاتبرسعـة.تسـتمثربلدنـايفأحـدثالتقنيـاتيفمجيـعأحنـاءأمعاهلـا
التجاريـةلتحقيـقأقـىقـدرمـنالكفـاءةواجلـودة.وقـدمتجتهـزمزرعـةبلدنـا
بأفضـلالتقنيـاتيففئهـا،ويهموطـنلقطيـعيتجـاوز٢٠.٠٠٠بقـرةمـنأبقـار
اهلولشـتاين.داخـلمرفـقاملعاجلـةلدينـاأحـدثالتقنيـاتالـيمتاحلصـولعلهيـا
مـنمجيـعأحنـاءالعـامللضـانمنتجـاتعاليـةاجلـودةمتاحـةباسـمرارليمتـع
هبـااملسـهلكني.تنتـجبلدنـااآلنأكـرمـن٢٠٠منتجباإلضافةإىلاالسـمراريف

التوسـعبإنتـاجمنتجـاتجديـدةبشـلمسـمر.

المنتجات
• احلليب
•األلبان
• عران
•الزبادي
•اللبنة

•الكرميات
•األجبان

•العصائرالطبيعية١٠٠٪
•مرشوباتالعصر
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Owner: 
Mr. Mohammed Al Ali

P.O. Box: 92851, Doha, Qatar 
+974 55515993 

dolcisera.acc@gmail.com 
www.dolcisera.com 

HS CODES: 

  180610    180620    180631    180632    180690  

دولسي سيرا سويت

COMPANY PROFILE
Established in 2015, Dolci Sera Sweets today has seven branches 
in Doha and its suburbs. It is a leader in the field of Arab, Oriental 
and Western Sweets, Chocolates, Flowers, Cold and Daily dishes, 
Pastries and Cakes. The company has three points of sale at the 
international airport in the free zone, and a business plan with 
Qatar Charity for four joint contracts. Product samples were provided 
 to WOQOD company for promotion with a joint logo. Our current 
range exceeds 100 products, and can be increased on demand and 
according to required specifications. Our daily production capacity 
ranges between 600 to 800 kg.

PRODUCTS
• Arab Sweets
• Oriental Sweets
• Western Sweets
• Chocolates
• Flowers
• Cold and Daily dishes
• Pastries and Cakes

DOLCI SERA SWEETS

نبذة عن الشركة
تأسسـتدوليسسـراسـويتيفعام٢٠١٥،واليوملدىالرشكةسـبعةفروعيف
الدوحـةوضواحهيـا.الرشكـةالرائـدةيفجمالتصنيعاحللويـاتالعربيةوالرشقية
والغربيـةوالشـوكوالتةوالزهـورومجيعاألطبـاقالباردةواليوميـةواملعجناتوالكيك
جبميـعأنواعـه.ولـدىالرشكـةثـالثنقـاطبيـعيفاملطارالـدويليفاملنطقةاحلرة
ويوجـدخطـةمعـلمـعقطـراخلريـةألربعـةعقـودمشـرتكةولقـدمتتقـدميعينـات
املنتجـاتلرشكـةوقـودلرتوجيهـامضـنسـدرهعـرشـعارمشـرتكبـنيرشكتنـا
ووقـود.مكـاأنمجموعـةمنتجاتنـاتتخـى١٠٠منتـجونسـتطيعإنتـاجاملزيدوفق

متطلبـاتالعمـالء.الطاقـةاإلنتاجيـةاليوميـةتـرتاوحبـني6٠٠و8٠٠كغ.

المنتجات
•احللوياتالعربية
•احللوياتالرشقية
•احللوياتالغربية
•الشوكوالتة
•الزهور

•مجيعاألطباقالباردةواليومية
•املعجناتوالكيك
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Director: 
Mr. Mohammed Al Aqaily

 P.O. Box: 655, Doha, Qatar 
 +974 44476817 
 +974 44476817   
 capture@earthroastery.com 
 www.earthroastery.com

HS CODE: 

  09019000  

EARTH ROASTERY

إيرث روستري للتجاره

COMPANY PROFILE
Our passion is hunting for excellent coffee beans around the 
world and it gives us as a unique opportunity to work directly 
with farmers to achieve the optimum quality of beans. Through 
the transparency of our work, we aim to introduce customers to 
the farms, creating one big community around a common passion 
- coffee! We are committed to working with coffee farmers who 
are true artisans of coffee cultivation practicing their craft with 
dedication, passion and skill. We work with, and offer our support 
to, these skilled producers/artisans with the sole purpose of 
presenting our customers the highest-quality coffee. We deliver all 
the knowledge and expertise needed to produce the best coffee 
experience. If you are ordering in bulk, need servicing or are opening 
your own café, you’re in the right place.

PRODUCTS & SERVICES
• Coffee Supply
• Consultation
• Professional Training (SCA Courses)
• Equipment Supply (Espresso Machines & Grinders)
• Tools Supply (Coffee Tools & Brewing Gears)

نبذة عن الشركة
حنـنيفإيـرثروسـرتيللتجـارهشـغفناهـوالبحـثعـنحبـوبالقهـوةاملمتـازة
حـولالعـامل،ممـامينحنـافرصةفريـدةللعملمبارشةمعاملزارعـنيلتحقيقاجلودة
املثـىللحبـوب.ومـنخـاللشـفافيةمعلنـا،هنـدفإىلتعريـفالعمـالءباملـزارع،
وإنشـاءجممـعواسـعجيمعـهالشـغفاملشـرتك-القهـوة.حنـنملزتمـونبالعمـل
مـعمـزاريعالقهـوةالذيـنمهمـناحلرفيـنياحلقيقيـنيوميارسـونحرفهـمبتفـان
وشـغفومهـارة.حنـننعمـلمـعهؤالءاملنتجـني/احلرفينياملهرةونقـدمدمعناهلم
هبـدفتقـدميقهـوةعاليةاجلـودةلعمالئنا.ونقدملكاملعرفةواخلـرةالالزمةإلنتاج
أفضـلجتربـة.إذاكنـتتبحـثعـنمكيـاتكبـرةأوحتتـاجإىلخدمـةضيوفـكأو

بصـددافتتـاحمقهـىخـاصبـك،فأنـتيفاملـاكنالصحيح.

المنتجات والخدمات
•توريدالقهوة
•استشارة

)SCAالتدريباالحرتايف)دورات•
•توريداملعدات)ماكيناتاإلسريسوواملطاحن(
•توريداألدوات)أدواتالقهوةوتروسالتخمر(
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Owner: 
Ms. Layla Al-Dorani

P.O. Box: 23674, Doha, Qatar 
+974 50304201 

info@raw-me.com 
www.raw-me.com 

HS CODES: 

  200911    200912    200919    200921    200929    200931    200939    200941    200949    200950    200961    200969    

  200971    200979    200981    200989    200990  

رو ميديل ايست

COMPANY PROFILE
RAW Middle East is a Qatari F&B manufacturing and distribution 
company that provides a wide range of healthy products with a 
focus on creating locally made healthy, nutritious foods. We are 
Qatar’s first to offer premium cold-pressed juices, nutritional 
detox cleanses, vegan meals, desserts, snacks, and corporate 
fruit baskets. It was founded by Layla Al-Dorani, a Qatari mother 
and entrepreneur, to help encourage healthy eating amongst 
families in Qatar. She is also known for introducing ready-to-eat 
fresh apple slices that are perfect as a quick, healthy snack and 
ideal for people on-the-go under the brand name ‘Fruity Friends’.

PRODUCTS
• Fruity Friends Apple Bags
• Cold-Pressed Juices
• Nutritional Detox Cleanses
• Vegan Meals
• Desserts
• Snacks
• Corporate Fruit Baskets

RAW MIDDLE EAST

نبذة عن الشركة
روميديـلايسـتيهرشكـةقطريـةلتصنيـعوتوزيـعاألطعمـةواملرشوبـاتوتوفـر
مجموعـةواسـعةمـناملنتجـاتالصحيـةمـعالرتكـزعـىتوفـروجبـاتحصيـة
ومغذيـةحمليـةالصنـع.وتعتـرأولرشكـةتنتـجعصائـربـاردةمضغوطـةعـى
البـارد،عصائـرلتنقيـةاجلسـممـنالمسـومالغذائيـة،وجبـاتنباتيـة،حلويـات،
وجباتخفيفة،وسـاللفواكهللرشاكتيفقطر.تأسسـتالرشكةمنقبلالسـيدة
ليـىالـدوراين،ويهأمقطريـةورائـدةأمعـال،هبـدفاملسـاعدةيفتجشيعأمناط
األلكالصحيـةبـنيالعائـالتيفقطـر.وقدمـترشاحئالتفـاحالطازجـةاجلاهـزة

لـأللكالـيتعـدمثاليـةكوجبـةخفيفـةرسيعـةوحصيـةلكثـرياحلركـة.

المنتجات 
•أكياستفاحفرويتفريندز
•عصائرمضغوطةعىالبارد

•عصائرلتنقيةاجلسممنالمسومالغذائية
•وجباتنباتية

•حلويات
•وجباتخفيفة

•ساللفواكهللرشاكت
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CRYSTAL FOOD OIL FACTORY

مصنع الكريستال لزيوت الطعام

Owner: 
Mr. Mohammed Al-Naimi

 P.O. Box 10679, Doha, Qatar 
 +974 44902421  
 info@crystalfoodoil.com 
 www.crystalfoodoil.com

HS CODES: 

  15121900    15152900    38231900  

COMPANY PROFILE
Crystal Food Oil Factory (CFO) is the first refinery of edible 
oil in Qatar. Located in Doha’s New Industrial Area, it has an 
annual production capacity of 52 million litres and is equipped 
with the latest oil processing equipment technology that 
modern refining procedures call for. As a production company, 
Crystal works towards producing a high-quality product for health- 
oriented consumption by promoting the usage of vegetable oil.

PRODUCTS
• Sunflower Oil
• Corn Oil
• Soyabean Oil
• Canola Oil
• Frying Oil
• Palm Oil

نبذة عن الشركة
مصنـعالكريسـتاللزيـوتالطعـام،املصنـعاألوللتكريـرزيـوتالطعـاميفقطـر.
وتقـعاملنشـأةيفاملنطقـةالصناعيـةاجلديـدةيفالدوحـة،وتبلـغطاقهـااإلنتاجيـة
السـنويه٥٢مليـونلـرت،وجمهـزةبأحـدثتكنولوجيـامعاجلـةالزيـوتالـيتتطلهبا
إنتـاجمنتـج تعمـلكريسـتالعـى التكريـراحلديثـة.وكرشكـةمنتجـة إجـراءات

قيـايسعـايلاجلـودةمـنخـاللتعزيـزاسـتخدامالزيـوتالنباتبـة.

المنتجات
•زيتدوارالمشس

•زيتالذره
•زيتالصويا
•زيتالاكنوال
•زيتالقي
•زيتالنخيل
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Owners: 
Mr. Ibrahim Husham Alhashemi  

Mr. Naser Almalek  
Mr. Adel Alsayed

P.O. Box: 24951, Doha, Qatar 
+974 33515111 

info@roastado.com 
www.roastado.qa 

HS CODE:

  9012190    

روستادو للتجارة

COMPANY PROFILE
At Roastado Coffee & Brew Bar, we are constantly challenging 
ourselves to raise our standards, develop and grow. Our aim 
is to provide our coffee partners with the best possible coffee 
experience. We only source top quality coffee and roast each 
batch to carefully calibrated profiles to ensure the individual 
characteristics of the coffee are fully nurtured. We provide wholesale 
specialty coffee and expert services to coffeehouses, restaurants, 
and institutions. In addition, we provide our partners with essential 
expert advice, training, support and industry leading equipment 
so we can all be proud of the end result. We also understand 
our responsibility doesn’t end there. It also extends to barista 
training, equipment sales, service and marketing. 

PRODUCTS
• Roasted Coffee Beans
• Coffee Machines
• Coffee Tools

ROASTADO TRADING

نبذة عن الشركة
حنـنيفروسـتادو،نتحـدىأنفسـناباسـمرارلرفـعمعايرنـاوتطويرهـاوتمنيها.
هدفنـاهـوتزويـدرشاكءالقهـوةلدينـابأفضلجتربـةقهوةممكنة.حنـنننتجأنواع
قهـوةعاليـةاجلـودةواحملمصـةيفلكدفعـةإىلمـذاقمـدروسبعنايـةللتأكـدمن
أناخلصائـصالفرديـةللقهـوةمغطـاةبالاكمـل.باإلضافةإىلذلـك،نقدملرشاكئنا
نصـاحئاخلـراءاألساسـيةوالتدريـبوالـدمعواملعـداتالرائـدةيفالصناعـة،لذلك
ميكننـامجيعـًاأننفخـربالنتيجـةالهنائيـة.حنـننفهـمأيًضـاأنمسـؤوليتناال
تنهـيعنـدهـذااحلـد.ولكـنمتتدإىلتدريبباريسـتا،مبيعاتاملعـداتواخلدمات

والتسويق.

المنتجات
• بنقهوةمحمصة
• ماكئنالقهوة
• معداتالقهوة
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Owner: 
Dr. Salem Al-Halbadi 

 P.O. Box: 45062, Doha, Qatar 
 +974 44515144  
 +974 44515144   
 info@thecoffeekingdom.com 
 www.thecoffeekingdom.com

HS CODES: 

  090121    090122    090190  

THE COFFEE KINGDOM

ذا كوفي كنجدوم

COMPANY PROFILE
The Coffee Kingdom (TCK) was established in 2017 for the supply 
of green and roasted coffee (Arabica, Robusta, Liberica and 
Excelsa). TCK has worked towards building a strong connection 
with green coffee suppliers from Latin America, Africa and Asia 
to guarantee the best quality of beans supply. All TCK coffee 
products are roasted in-house by certified roasters and has received 
the high appreciation of several local and European consumers. 
During 2020, we have already introduced a wide variety of coffee 
products including Arabic Coffee, Turkish Coffee and International 
Coffees, all made with great care, integrity and quality. TCK has 
implemented both B2B and B2C business models and provides 
white labelling services to local and global nascent entrepreneurs 
who prefer to sell their own products with their own brand, logo, 
coffee roast profile, and packaging.

PRODUCTS & SERVICES
• Arabic Coffee
• Turkish Coffee
• International Coffees
• White Labelling Services: To local and  global nascent 

entrepreneurs with their own brand, logo, coffee roast  
profile and packaging

نبذة عن الشركة
يونيـو٢٠١7هبـدف تأسسـتيف ذاكـويفكنجـدوميهرشكـةقطريـة١٠٠٪
وروبوسـتا )أرابيـاك مثـل:  أيضـا بأنواعهـاواحملمصـة القهـوةاخلـرضاء توريـد
وليبريـاكوإكسلسـا(.وقـدعكفـتالرشكـةمنـذإنشـاهئاعـىبنـاءعالقـةوطيـدة
وقويـةمـعمنـيجالقهـوةاخلـرضاءيفمجيعأحناءالعاملبدأمـنأمرياكالالتينية
وأفريقيـاووصـواًلإىلقـارةآسـياوذلـكهبـدفاإلسـترادلـدمعالسـوقاحملـي
واخلـاريجبأفضـلاألنـواعوأجودهـاوحنـرصدامئـًاعـىاختيـارأفضـلوأجـود
حبـوبالـنومحتيصهـابواسـطةموظفـنيمعمديـنوباسـتخداماآلالتاحلديثـة
لضـانجـودةاملـذاقاملمـزلعمالئنـاالكـرام،وقدنالـتمنتجاتنارضااملسـهلكني
حمليـًاوخارجيـًاوبوجـهاخلصـوصأوروبـا،خـاللعـام٢٠٢٠متتقـدميمجموعـة
واسـعةمـنمنتجـاتالقهـوةومجيعهـامتإنتاجهـابعنايةفائقةونسـرعىمهنجني
منوذجـنيلألمعـالوالتجـارة،أحدهـاهـوالتجـارةبـنيرشكتنـاوالـرشاكتاألخرى
املسـهلكةوامجلعيـاتواحملـالتاخلاصـةلتسـويقمنتجاتنـا،واآلخـرهـوالتجـارة

بـنيرشكتنـاواملسـهلكنياحملليـنيومـنبلـدانأخـرى.

المنتجات والخدمات
•القهوةالعربية
•القهوةالرتكية
•القهوةالعاملية

• خدمـات خاصـة لـرواد األمعـال الناشـئني احملليـني والعامليني وذلك مـن خالل دمعهم 
بإنتـاج منتجـات قهوة خاصـة هبم محتل عالمهم التجارية وتفاصيلها من نوع القهوة 

ودرجـة التحميـص باإلضافـة إىل التعبئة والتغليف والتسـويق عهنم.

SECTOR CONTENT FOOD



FOOD   |  147    األغـذيـــة

الشركة القطرية للصناعات الغذائية

COMPANY PROFILE
Qatar Foods Industries (QFI) is Qatar’s first edible oil refinery 
with a production facility capable of refining and packing various 
types of edible oils such as Sunflower Oil, Corn Oil, Canola 
Oil, Palm Oil, and Frying Oil. The factory is a fully automated 
and backward integrated facility, which can meet all of Qatar’s 
edible oil requirements. The production and packing capacity is 
designed to fulfil consumer demand for various types of oils and in 
preferred packing options. The flagship brand ‘Adeera’ operates 
in the premium price segment, whereas ‘Yara’ and ‘Zain’ retail 
within the mid-price segment. The oil bottles include a ‘tamper 
resistant seal’ which further ensure the purity of the products. 
The bottle caps also have a special ‘spill-control’ design which 
controls the flow of oil and minimize spillages.

PRODUCTS
• Sunflower Oil 
• Corn Oil
• Frying Oil 
• Palm Olien Oil

QATAR FOODS INDUSTRIES

نبذة عن الشركة
أنشـئتالرشكـةالقطريـةللصناعـاتالغذائيـةأولمصنـعمتاكمـلوجمهـزبأحـدث
التقنيـاتلتصفيـةوإنتـاجزيـوتالطعـامبأنواعهـااملختلفـةيفدولـةقطـروفقـًا
ملتطلبـاتاملسـهلكاحملـيمثـلزيـتدوارالمشـسوزيـتالـذرةوزيـتالاكنـوال
وزيـتالنخيـلوزيـتالقـي.ومتتصمـمالطاقـةاإلنتاجيـةوالتعبئـةوفقـاملتطلبـات
السـوقاحملليـةعـىأنـواعخمتلفـةمـنالزيـوتوحسـبخيـاراتالتعبئـةاملفضلـة
لـدىاملسـهلكهبـدفتلبيهـا.وقـدمكنـتهـذهاملصانـعاآلليةمـنتلبيـةاحتياجات
قطـرمـنزيـوتالطعـام.تقـومالرشكـةالقطريـةللصناعـاتالغذائيةبإنتـاجالزيوت
بـإمسالعالمـةالتجاريـة"الديـرة"بشـلرئيـيسمكنتـجفاخـر،مكـاأهنـاتقـوم
باإلنتـاجبـإمسعالمتـنيجتاريتـنيأخرتـنيومهـا"يـارا"و"زين"بأسـعارتنافسـية،
وذلـكهبـدفتغطيـةاحتياجـاتاكفـةفـاتاملسـهلكمـناألنـواعاملختلفـةمـن
الزيـوت.مكـاتشـملعبـواتالزيـتعـىخـممقاومـةالتالعـبالـذييضمـننقـاء
أكـرلملنتجـات،وحتتـويأغطيـةالعبـواتكذلـكعـىتصمـممانعللتـرسبيتحمك

يفتدفـقالزيـتويقلـصاحمـاالتاالنسـاكب.

المنتجات
• زيتدوارالمشس

• زيتالذرة
• زيتالقي

•زيتأولنيالنخيل

Owner: 
Sheikh Nasser Bin Mohammed 

Bin Jabor Al Thani 
Chairman, Zad Holding 

P.O.Box: 1444, Doha, Qatar 
+974 44415000 

 +974 44438137 
feedback@qfi.qa 

www.qfi.qa 

HS CODES: 

  15119020     15121920    15152990  
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COLOSSEUM DOHA

كولوسيوم الدوحة

Owner: 
Mr. Khalid Ibrahim Al Mahmoud

 P.O. Box 21538, Doha, Qatar 
 +974 44602548  
 +974 44604585 
 info@colosseumdeli.com 
 www.colosseumdeli.com

HS CODES: 

  21050000    19022010    19059050    19059080  

COMPANY PROFILE
Colosseum Doha W.L.L. was established in 1999 with the aim of 
bringing Italian food quality to Qatar. It specializes in the production 
of gelato, ice creams, sorbets, desserts, fresh pasta and frozen pizza. 
Colosseum is an artisan factory with the flexibility to customize any 
possible flavor depending upon the requirements of the customers. 
The Company opened its state-of-the-art facility in New Industrial 
Area, Doha, in 2019, and has a current production capacity of 4,500 
litres of ice cream, 300 kgs of pasta and 4,000 pieces of pizza daily. 
It aims to become a distributor reference known for high quality 
with reasonable pricing. Colosseum has HACCP certification. Its 
concern for hygiene and quality production processes is reinforced  
by other parties’ frequent audits, such as Marriott Hotels and 
Carrefour auditors.

PRODUCTS
• Dolced’Oro Gelato line 
• Pasta Roma 100% Natural Fresh Pasta 
• Alforno Artisanal Frozen Pizza

نبذة عن الشركة
تأسسـتكولوسـيومالدوحـةذ.م.ميفعـام١999،هبـدفاسـتقطابجـودةالطعام
اإليطـايلإىلقطـر.ويهمتخصصـةيفإنتـاجاجليـاليتواآليسكرميوالسـوربيه
واحللويـاتواملعكرونـةالطازجـةوالبيـزتااملجمـدة.كولوسـيومهـومصنـعحـريف،
يمتـعباملرونـةلتخصيـصأينكهـةحمملةاعماًداعىمتطلبـاتالعمالء.افتتحت
الرشكـةمنشـآهتااحلديثـةيفاملنطقـةالصناعيةاجلديدة،الدوحـة،يفعام٢٠١9،
وتبلـغطاقهـااإلنتاجيـةاحلاليـة4.٥٠٠لـرتمـناآليـسكـرميو٣٠٠لكـغمـن
املعكرونـةو4٠٠٠قطعـةمـنالبيـزتايومًيـا.وهتـدفإىلأنتصبـحمنـوذجيقتـدى
بـهمـنحيـثاجلـودةالعاليـةواألسـعارالتنافسـية.كولوسـيومحاصـلعـىهشادة
HACC.ويعـززتركـزهيفمعليـاتالنظافـةواجلـودةمـنخـاللمعليـاتاملراجعة

املتكـررةمـنِقبـلاجلهـاتاألخـرى،مثـلفنـادقماريـوتومدقـياكرفور.

المنتجات
• Dolced’Oro خطجيالتو

•باستاروما، معكرونةطبيعية١٠٠٪
•بيزتاألفورنوأرتيسانال

SECTOR CONTENT FOOD
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Furniture األثـــاث
DAR AL NASEEJ 154 دار النسيج

AL MANJARA JOINERY 155 منجرة املنجرة

AL SADA PLASTIC PROFILES 156 السادة للقطاعات البالستيكية

ALMISNED JOINERY 157  املسند للنجارة 

ARTIKKAN GALLERY 158 ارتياكن جالريي

GULF CARPET FACTORY 159 مصنع اخلليج للجساد  

MATNAFLEX NATIONAL MATTRESS FACTORY 160  املصنع   الوطين   لملراتب 

AL BATEEL INTERIORS 161 البتيل لألمعال اخلشبية 

PERFECTION MANUFACTURING 162 بريفكشن   للصناعة 

FINE MATTRESS FACTORY 163 مصنع فاين النتاج املراتب

AL HABABI WOODEN FURNITURE &  
ALUMINIUM FACTORY 164 مصنع احلبايب لالثاث اخلشيب واالملنيوم

DOHA LINENS 165 مصنع الدوحة لملفروشات

POLY PRODUCTS 166 بويل برودكتس

QATAR INDUSTRIAL FOAM & FURNISHING CO. 167 رشكة قطر لصناعة االسفنج واملفروشات

ALMUFTAH CARPENTRY 168 منجرة املفتاح

WOOD & METAL 169 ود آند ميتال

YENILIK 170 ينيليك

AL KHALEEJ AMERICAN WARDROBES 171 اخلليج خلزائن احلائط األمريكية

ARTISANT CARPENTRY 172 ارتيستانت للنجارة
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Owner: 
Mr. Ahmed Mohammed Abou 

 P.O. Box: 30430, Doha, Qatar 
 +974 44449891 
 +974 44775088 
 info@daralnaseej.com 
 www.daralnaseej.com

HS CODE: 

  55131300  

COMPANY PROFILE
Dar Al Naseej produces a prime selection of mattresses, bed 
sets and a vast assortment of mattress accessories and is one of 
the few Qatari companies who manufacture spring mattresses 
in the country. We use durable materials, amazing designs and 
colors and offers a choice of medical mattresses that enhances 
pressure relief.  The company’s facility is located in Doha’s New 
Industrial Area and is equipped with high-tech American computer-
controlled machinery together with designing and 3D computer 
modeling software along with the latest cutting edge technology 
ensuring top quality products.  Dar Al Naseej is the only company 
in Qatar that is a member of ISPA (International Sleep Products 
Association) and holds ISO certificates 14001:2015 - 9001:2015 
- 45001:2018. We pride ourselves on our customer service and 
our customers’ satisfaction.

PRODUCTS
• Spring Mattresses
• Foam Mattresses
• Ortho Medical Mattresses
• Bed Headboard & Bed Base
• Pillows

DAR AL NASEEJ

دار النسيج

نبذة عن الشركة
تنتـج رشكـة دار النسـيج مجموعـة خمتـارة مـن املراتـب وأطقـم األرّسة ومجموعـة 
واسـعة مـن إكسسـوارات املراتـب، ويه واحـدة مـن الـراكت القطريـة القليلة اليت 
تصنـع املراتـب الزنربكيـة عاليـة اجلـودة يف قطـر. حنـن نسـتخدم مـواد مسـتدامة 
عاليـة اجلـودة مـع االهمتـام بالتفاصيـل الدقيقـة لملنتـج الهنـاىئ وتصمميـات مذهلة 
خبيـارات متعـددة ، باالضافـة اىل تقـدمي تصمميـات مـن املراتـب الطبيـة الـيت تعزز 
ختفيـف الضغـط. يقـع مصنـع الركـة يف املنطقـة الصناعيـة اجلديـدة يف الدوحـة 
وجمهـز بأحـدث املاكينـات االمرييكيـة عالية التقنيـة تعمل من خالل بـراجم المكبيوتر 
ثالثيـة األبعـاد وأحـدث التقنيـات املتطـورة اليت تضمن إنتاج منتجـات عالية اجلودة. 
منمظـة  عضويـة  عـى  احلاصلـة  قطـر  الوحيـدة ىف  الركـة  النسـيج  دار  تعتـرب 
ISPA الدوليـة وحاصلـة عـى هشـادات االيـزو 14001:2015 - 9001:2015 - 
45001:2018 حنـن نضمـن أن مجيـع منتجاتنـا وموادنـا يه عـى أعـى مسـتوى 

وحنـن نفخـر بتقـدمي اعـى خدمـة لعمالئنـا .

المنتجات
• مراتب زنربكية 

• مراتب أسفنجية  
• مراتب طبية

• أظهر االرسة الرئيسية وقاعدة الرسير
• الوسائد
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Owner: 
Mr. Youssef Bin Jassim Al Darwish

 P.O. Box: 3886, Doha, Qatar 
+974 44597999 

almanjara@gulfcontracting.com 
 shady.shamoun@gulfcontracting.com 

www.gulfcontracting.com 

HS CODES: 

  39252000    44189090    44187200    44190000    44209020  

AL MANJARA JOINERY

منجرة المنجرة

COMPANY PROFILE
Al Manjara Joinery’s reputation rests on our passion to achieve 
the beauty and quality our clients’ want. We combine traditional 
craftsmanship and expertise with the latest technology and joinery 
products. Al Manjara provides a total package, from design to 
manufacture to installation, which guarantees you quality and 
reliability, every step of the way. Our expert designers will work with 
you, your consultants and architects, to ensure your requirements 
are fully understood from the initial stages. Our technical team 
will provide you with design clarity and seamless, high quality 
execution. Al Manjara’s large modern manufacturing facility has 
four production areas with over 200 carpenters, painters and 
machine operators.

PRODUCTS
• Long Lasting Bespoke Joinery 
• Cabinetry
• Corian 
• Wooden Flooring 
• Bespoke Furniture
• Kitchen Cabinets 
• Skirting & Wall Paneling
• Wooden Doors (Fire rated & Non-fire rated)

نبذة عن الشركة
يف منجـرة املنجـرة شـغفنا هـو صناعـة منتجـات تمتـز بامجلـال واجلـودة الـيت 
يبتغهيـا معالؤنـا. حنـن مجنـع بـن احلـرف التقليديـة واخلـربة مـع أحـدث التقنيـات 
ومنتجـات النجـارة. وتقـدم املنجـرة باقـة متاكملـة، بـدأ مـن التصمـم ووصـواًل إىل 
التصنيـع والرتكيـب  ونضمـن لـم اجلـودة واملوثوقية يف لك مراحـل األمعال ويعمل 
مصممينـا اخلـرباء معـم ومـع مستشـاريم واملهندسـن املعاريـن لضـان فهـم 
التصمـم  الفـي  لـم فريقنـا  األوليـة. وسـيوفر  املراحـل  بالاكمـل مـن  متطلباتـم 
والتنفيـذ السـلس وعـايل اجلـودة. ومنتلـك منشـأة تصنيـع حديثـة وكبـرية مكونـة من 

أربـع مناطـق إنتـاج تضـم أكـر مـن 200 جنـار ورسـام ومشـغلن لـآالت.

المنتجات
• مصنوعات خشبية تدوم طوياًل 

• خزانة
• كوريان 

• أرضيات خشبية 
• أثاث حسب الطلب

• خزائن املطبخ 
• حواف وألواح اجلدران

• أبواب خشبية )مقاومة للحريق وغري مقاومة للحريق(
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Owner: 
Mr. Ahmad Hussain Al Sada 

 P.O. Box: 23575, Doha, Qatar 
 +974 44715994 
 +974 44719566 
 info@alsadaprofiles.com.qa 
 www.alsadaprofiles.com.qa

HS CODE: 

  39263090  

COMPANY PROFILE
Al Sada Plastic Profiles marked its entry into Qatar’s Plastic  
Industry with the opening of its plant in Doha’s Industrial Area 
under the brand name ‘AL SADA PROFILES’. We produce 
various sizes of plastic lumber, an environmentally sound and 
sustainable solution that is a robust, weatherproof and maintenance-
free Alternative-to-Wood. We continuously strive for product 
improvement and excellence to achieve strength & durability, 
uniform dimensions, lightness & versatility, longevity, no knots, 
splits or shakes, imperviousness to water and resistance to algae. 
We are committed to offer high quality plastic profiles with 
competitive pricing that will meet the expectations of our customers.

PRODUCTS
• Plastic Lumber 

AL SADA PLASTIC PROFILES

السادة للقطاعات البالستيكية

نبذة عن الشركة
مصنع السـادة للقطاعات البالسـتيكية، اسـهل أمعاله يف جمال صناعة البالسـتيك 
يف السـوق القطريـة بافتتـاح مصنعـه يف املنطقـة الصناعيـة يف قطـر حتـت ممسى 
)السـادة للقطاعات(. وينتج مقاسـات خمتلفة من اخلشـب البالسـتييك ويعترب املنتج 
صديـق للبيئـة ومتـن ومقـاوم لملـاء وال حيتـاج إىل صيانـة مكـا ُيعد حـل دامئ وبديل 
 لألخشـاب. هدفنـا األسـايس الرتكـز عى جودة املنتـج لتحقيق اخلصائـص التالية:

قوة ومتانة، مقاسـات ثابتة، خفيف ومتعدد االسـتعاالت، بال تشـققات أو جتزيعات 
يف املنتـج مـع ثبـات اجلـودة، ال يتأثـر باملـاء ومقـاوم للطفيليـات. حنـن ملزتمـون 

باجلـودة العاليـة واألسـعار التنافسـية لتلبيـة متطلبـات العمـالء.

المنتجات 
• األخشاب البالستيكية
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Owner: 
Mr. Al Waleed Nasser Al Misned

 P.O. Box: 31616, Doha, Qatar 
+974 44600014 

 +974 44600015 
info@almisnedjoinery.com 
 www.almisnedjoinery.com 

HS CODES: 

  44181000    44182000    94033000    94033010    94035000  

ALMISNED JOINERY

 المسند للنجارة 

COMPANY PROFILE
Established in the 1992, Almisned Joinery is a part of the Almisned 
Group and one of Qatar’s leading building product manufacturers 
and suppliers of doors, with roots which go back to the 1950s. 
The company has a facility in Doha’s Old Industrial Area with an 
installed capacity of 100 doors per day. We are an ISO 9001:2008 
certified company with UK BM Trade and ISO 9001:2008, ISO 
14001:2004 and OHSAS 18001:2007 certifications along with 
Austrian quality and fire rating certifications, and international 
paint certifications from Architectural Woodwork Institute USA, and 
Intertek USA. As one of the oldest operations in Qatar, Almisned 
Joinery has been producing work of the highest quality for many 
years and strives to provide professional services tailored to suit 
architects, designers and individuals alike.

PRODUCTS
• Timber Doors 
• Woodworks
• Fire Doors 
• Fire Seals/Accessories 
• Forbass brand Doors

نبذة عن الشركة
تأسسـت  املسـند   للنجـارة   يف   عـام 1992، املـورد الرئيـي والرائـد  ملنتجـات   البناء،  
 والـراكت   املصنعـة       لألبـواب،   يف   قطـر،   مـع   جـذور   تعـود   إىل   مجموعـة   املسـند   يف          
حقبـة  امخلسـينات   مـن   القـرن   املـايض .  ولدى   الركـة   مصنع        يف   املنطقـة   الصناعية  
 القدميـة   مـع   قـدرة   تصنيـع   100    بـاب   يوميًا  . املسـند          يه   رشكـة   حاصلة   عى   هشادة  
  OHSASوهشـادة   األيـزو        9001:2008 و األيـزو   14001:2004  و هشـادة النجـارة 
 BM األيـزو   9001:2008   مـع   هشـادة 18001:2007        املعمتـدة   مـن   هيئـة   اجلـودة  
 المنسـاوية،   وهشـادة   تصنيـف       احلريـق   وهشـادة   الطـالء   الدوليـة،   وعضويـة   معهـد  
 التصامـم       اخلشـبيه يف  الواليـات   املتحـدة   االمريكيـه،   وعضويـة   انرتتـك يف الواليات  
 املتحـده   االمريكيـة .     تنتـج  املسـند   للنجـارة  أمعـال ذات مسـتوى   عـايل مـن         اجلـودة  
 لسـنوات   عديـدة   وهتـدف   إىل   توفـري   اخلدمات   املهنية        املصممة   لتناسـب   اكفة متطلبات  

 العميـل واملصممـن واملهندسـن   املعاريـن   واألفـراد   عـى   حد   سـواء .        

المنتجات
• األبواب اخلشبية
• األشغال اخلشبية

• أبواب مقاومة للحريق
 • أختام مقاومة للحريق / ملحقات

• ابواب Forbass اخلشبية
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Owner: 
Dr. Maha Qassim Hamad       

 P.O. Box: 5664, Doha, Qatar 
 +974 55803850 
 +974 44414427 
 info@artikkan.com 
 www.artikkan.com

HS CODES: 

  940310    940320    940330    940340    940350    940360  

COMPANY PROFILE
Artikkan is the brainchild of architect duo, Hazar and Hussam, 
established in Doha, Qatar, by early 2015.  They both share a 
passion to design and create unique, Arab or Oriental influenced 
furniture and home-décor and keep oriental traditions alive, 
current and relevant. Artikkan - The Moderiental Brand offers 
ready-made creative furnishings from which to mix and match, 
as well as custom-made interior design products and services 
that you will cherish; the Artikkan team can help to fuse past 
and future for your home or office. Where modern and oriental 
blend in perfect harmony - Artikkan leads the field in innovative 
traditional furniture with a delightful modern twist. Visit us now 
to start your journey towards achieving the most unique and 
exquisite Moderiental furnishing statement for your space.

PRODUCTS & SERVICES
• Home Furniture 
• Home Accessories 
• Home Décor 
• Customized Furniture Design 
• Exclusive Fabrics 

ARTIKKAN GALLERY

ارتيكان جاليري

نبذة عن الشركة
تأسسـت ارتيـاكن يف مطلـع عـام 2015، مـن فكرة وابداع الثنايئ املعاري حسـام 
الصبـاغ وهـزار األعـرج حيـث اجمتعـا كفريـق بعـد تعاوهنـا معًا يف إجنـاز العديد 
مـن املشـاريع، ومجعهـا الشـغف لتصمـم وإبـداع أثاث وديكـور ذو النكهـة العربية 
الرقيـة. يقـدم ارتيـاكن أثاثـًا مبتكـرًا ال مثيـل له فهو نتاج إبتـاكر وتصامم صنعت 
عـى يـد أمهـر املصممـن واحلرفيـن ليصبـح امس ارتيـاكن عالمـة مجسلـة يف عامل 
صناعة املفروشـات. ان فريق معل ارتياكن عى امت االسـتعداد لملسـاعدة يف مزج 
املـايض مـع املسـتقبل سـواء يف بيتـك أو مكتبـك أو أي ماكـن آخر جتـد فيه الراحة. 
ارتيـاكن عالمـة جتاريـة للحداثـة الرقية تقدم صناعة حرصيـة يف عامل االبداع من 
خـالل صناعـة املفروشـات حيـث متـزتج احلداثة والـرق بتنامغ تـام - يقود ارتياكن 

مسـرية تطويـر األثـاث التقليدي بلفتة معـارصة جذابة.

المنتجات والخدمات
• أثاث مزنيل

• اكسسوارات مزنلية
• ديكور مزنيل

• تصمم أثاث حسب الطلب
• أمقشة حرصية
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Owner: 
Mr. Ahmed Al Kuwari

P.O. Box: 2050, Doha, Qatar 
+974 44550600 

 +974 44550700 
gcf@mjk-group.com 

 www.gulfcarpetfactory.com 

HS CODE: 

  57031010   

GULF CARPET FACTORY

مصنع الخليج للسجاد

COMPANY PROFILE
Established in 2009 as part of the MJK-Group, Gulf Carpet Factory 
is a manufacturer and exporter of luxury custom-made, hand-tufted 
carpets. We offer the finest materials, workmanship and superior 
quality in a wide range of designs, sizes and shapes as per client 
requirements. All hand-tufted carpets are made of 100% wool 
from New Zealand. Our exclusive carpets have been installed in 
luxury villas, five-star hotels and resorts across the country and 
overseas. Our commitment is to deliver the best quality and to 
guarantee the highest level of customer satisfaction. Dream it 
and we’ll make it happen for you!

PRODUCTS
• Area Rug Carpets  
• Wall-to-Wall Carpets 
• Stair Tread Rugs

نبذة عن الشركة
تأسـس مصنـع اخلليـج للجسـاد يف عـام 2009، جكـزء مـن مجموعـة MJK، وهـو 
مصنـع ومصـدر للجسـاد الفاخـر املصنـوع يدويـا. ونقـدم أجـود املـواد الـيت يـم 
تصمميهـا جبـودة فائقـة عـرب مجموعـة واسـعة مـن التصامـم واألجحـام واألشـاكل 
الصـوف  مـن  مصنـوع  اليـدوي  الجسـاد  أنـواع  مجيـع  العمـالء.  متطلبـات  وفـق 
وفنـادق  فاخـرة  فيـالت  احلـرصي يف  تركيـب جسادنـا  ومت   .٪100 النيوزيلنـدي 
امخلـس جنـوم واملنتجعـات يف مجيـع أحنـاء البـالد وخارجهـا. ويمتثـل الزتامنـا يف 

تقـدمي أفضـل جـودة ومضـان أعـى مسـتوى مـن رضـا العمـالء.

المنتجات
• جساد باجحام متعددة 

• جساد من اجلدار إىل اجلدار 
• جساد للدرج
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Owner: 
Mr. Fahad Al Emadi

 P.O. Box: 5, Doha, Qatar 
 +974 44601356 
 +974 44653777 
 aljameel@aljameel.com.qa 
 www.matnaflex.com

HS CODES: 

  94041000    94016100    94035000  

COMPANY PROFILE
Matnaflex National Mattress Factory launched its first medical 
mattress in 1985 and is considered Qatar’s pioneering manufacturer 
of medical mattresses. It is a subsidiary of Al Jameel Showroom 
Furniture, one of Qatar’s reputed names in in furniture industry 
which was founded in 1957. The company has various divisions 
like: Spring Mattress Manufacture Division; Bed Manufacture 
Division (Bed Base, Head Boards); Sofas, Arab Seats and Upholstery 
Manufacture Division; and Project Division for the manufacture of 
spring mattresses for hotels, complexes and apartments made 
to the required international specifications. The company has 
an integrated team of technical engineers who professionally 
execute these projects within the specified time. Matnaflex uses 
state-of-the-art machinery and equipment imported from the 
USA and Europe.

PRODUCTS
• Spring Mattresses 
• Customized Divans and Bed Heads

MATNAFLEX NATIONAL MATTRESS FACTORY

 المصنع   الوطني   للمراتب 

نبذة عن الشركة
دشـن  املصنـع   الوطـي   لملراتـب منتجـه الطـي   األول   يف               عـام 1985، وتعـد  الركة  
 الرائـدة  و املتخصصـة   يف               إنتـاج   املراتـب   الطبية   يف   دولة   قطـر .  واملصنع   هو   فرع   من                   
معـرض   امجليـل   لألثـاث، إحـدى  الـراكت   ذات الصيـت الـراجئ  يف   صناعـة   األثـاث  
 الـيت   تأسسـت   يف   عـام  1957.               لـدى الركـة  أقسـام   خمتلفـة   مثـل:             قسـم   تصنيـع  
/ رأس   الرسيـر( حسـب   ة  ) قاعـدة   الرسيـر   املراتـب   الطبيـة،  قسـم   تصنيـع   األرِسّ
 متطلبـات   العميـل، األرائـك:   قسـم   تصنيـع   وتنجيـد   املقاعـد   العربيـة، قسـم   املشـاريع  
 لتصنيـع   املراتـب   الطبيـة   للفنـادق   واملجمعـات               والشـقق   واملصممـة   طبقـًا   ملواصفـات  
 عامليـة .  لـدى   الركـة             فريـق   متاكمـل   مـن   املهندسـن   التقنيـن   لتنفيـذ   هـذه   املشـاريع               
وفـق اجلـدول الزمـي احملـدد. يسـتخدم املصنـع أحـدث  اآلالت             واملعدات   املسـتوردة  

 مـن   الواليـات   املتحـدة   األمريكيـة           وأوروبا .   

المنتجات
• مراتب طبية زنربكية

ة • أرائك خمصصة للواجهات األمامية لألرِسْ

SECTOR CONTENT FURNITURE



FURNITURE   |  161    األثـــــاث

Owner: 
Mr. Bassam Hamdi Elaker

 P.O. Box: 92987, Doha, Qatar 
+974 44151999 

 +974 44114847 
info@albateelinteriors.com 
 www.albateelinteriors.com 

HS CODES: 

  44181000    44182000    94033000    94035000    94034010    94034090  

AL BATEEL INTERIORS

البتيل لألعمال الخشبية

COMPANY PROFILE
With the boom in construction in Qatar the need arose for a 
cutting-edge Architectural and Interiors company that could 
support with innovative high quality products and services. 
And so was born Al Bateel Interiors (ABI). Modelled on proven 
German technology, the foundation of the company was based 
on the ethos of building responsible enterprise and adopted 
the measures of the Forest Stewardship Council (FSC) receiving 
its certification. Operational procedures were carefully crafted to 
underline continual improvement and employee engagement. 
Fire Rated Doors manufactured by ABI were approved by Qatar 
Civil Defense and have been installed at prestigious upscale 
projects in Qatar. ABI has been a partner in transforming various 
properties for more than 15 years.

PRODUCTS & SERVICES
• Doors and Cabinets
• Shelving Units
• Fire Rated Doors
• Ceiling and Wall Cladding
• Handrails and Skirting 
• Carving and Ornamental Work
• Counters, Office Furniture and Shop Fit-outs

نبذة عن الشركة
األداء القـوي لالقتصـاد القطـري وازدهـار مشـاريع البنـاء تطلـب رشكـة متطـورة 
يف اهلندسـة املعاريـة واهلندسـة الداخليـة قـادرة عـى مواكبـة ودمع هـذا المنـو 
اإلسـتثنايئ مـن خـالل منتجـات وخدمـات مبتكـرة ذات جـودة عاليـة. وهكـذا ولـدت 
رشكـة البتيـل للديكـور. عـى أسـاس التكنولوجيـا األملانيـة القويـة ألمعـال اخلشـب 
واعمتـدت  بنـاء مؤسسـة مسـؤولة،  روح  الركـة إىل  تأسـيس  اسـتند  والنجـارة، 
الركـة تدابـري جملـس اإلرشاف عـى الغابـات ورسعان ما حصلـت عى هشادهتا. 
ووضعـت اإلجـراءات التشـغيلية، بعنايـة لتأكيـد التحسـن املسـمتر. ومتـت املوافقـة 
عـى األبـواب املقاومـة للحريـق املصنعـة مـن البتيـل مـن قبـل الدفاع املـدين القطري 
ومت تركيهبـا يف مشـاريع راقيـة ومرموقـة يف قطـر. وألكـر مـن 15 عامـًا قدمـت 
لملبـاين  الداخليـة  اخلشـبية  التصمميـات  كبـريًا يف جمـال  البتيـل حتـواًل  رشكـة 

واملنشـات املختلفـة باكفـة أنواعهـا وأجحامهـا.

المنتجات والخدمات
• األبواب واخلزائن

• وحدات الرفوف
• أبواب مقاومة للحريق

• كسوة لألسقف واجلدران
• درابزين

• أمعال حنت وزينة
• طاوالت وأثاث املاكتب واملتاجر
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Owner: 
Mr. Mohammed Abdulsalam Al-Emadi

 P.O. Box: 11427, Doha, Qatar 
 +974 44500420 
 +974 44722779 
 info@perfection.com.qa 
 www.perfection.com.qa

HS CODE: 

  94035010  

COMPANY PROFILE
Perfection Manufacturing was founded in 2015 to add value 
to the wood industry and the furniture market in Qatar. We are 
specialized in various types of wood manufacturing such as, 
home furniture, hotel furniture, office furniture as well full interior  
fit-out. At Perfection, we have a highly developed production line 
that allows us to meet different specifications with high quality 
results. Our Qatari executive team and experienced employees 
specialized in the field are committed to deliver high quality 
products on time.

PRODUCTS
• Hotel, Home and Office Furniture
• Wooden Doors
• Wood Cabinets and Kitchen Cabinets

PERFECTION MANUFACTURING

بيرفكشن   للصناعة 

نبذة عن الشركة
بريفكشـن   للصناعـة،  رشكـة   وطنيـة   تأسسـت   يف   عـام        2015،  إلضافة   قميـة   لصناعة  
 اخلشـب   وسـوق   األثـاث   يف        قطـر .  حنـن   خمتصـون   يف   مجيـع   أنـواع   الصناعـات  
 اخلشـبية        واألثـاث   مثـل:  األثـاث   املـزنيل،   أثـاث   الفنـادق،   أثـاث   املاكتـب،        األبـواب،  
 املطاخب   وكذلك   التصمميات   الداخليه   والتشـطيبات      الداخلية .    ىف   بريفكشـن   للصناعه  
 لدينـا   خطـوط   انتـاج   متقدمـة   جـدًا        وتتيـح   لنـا   االنتـاج   مبواصفـات   خمتلفـة وجبـودة  
 عاليـة .    ويتكـون   الفريـق   التنفيـذي   من   القطرين   واملوظفن       أحصـاب  اخلربة   يف   جمال  
 الصناعـة،   ممـا يعـزز   تعهدنـا   لتسـلم        منتـج   عـايل   اجلـودة وفـق اجلـدول الزمـي 

احملدد.       

المنتجات
• االثاث الفنديق، املزنيل واملكتي

• االبواب اخلشبية
• اخلزائن واملطاخب
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FINE MATTRESS FACTORY

مصنع فاين النتاج المراتب

COMPANY PROFILE
FINE MATTRESS is the top-selling Qatar-made brand that offers 
a wide range of medical mattresses and pillows that guarantees 
your relaxation. Our mattresses aren’t just comfortable, it is 
pressure-relieving and supportive with premium materials at 
altered pressures to suit your relaxing experience without 
any disruptions! With our advanced Turkish technology, FINE 
MATTRESS also complies with international standards in mattress 
manufacturing as required by top hotels, companies, and our 
local customers. In line with the vision of the State of Qatar, 
FINE MATTRESS pursues continuous growth and development 
to fulfill the needs of our customers in all sectors.

PRODUCTS
• Bonnell Spring Mattress 
• Pocket Spring Mattress
• Linen
• Headboards and Bed Bases

Owner: 
Mr. Masson Mohamed Alasfar

 P.O. Box: 40042, Doha, Qatar 
 +974 44178882 
 +974 44178884 

info@finemattress.com.qa 
www.finemattress.com.qa 

HS CODES: 

  94042190    94049010    58063200    70194000  

نبذة عن الشركة
لقـد مت تأسـيس رشكـة فايـن النتـاج املراتـب لتحقيـق رؤيـة مسـتدامة وفعالـة لتصبح 
مـا  الوطنيـة يف قطـر.  الصناعـات  الـيت تسـامه يف  الـراكت  واحـدة مـن أمه 
ميـز مصنعنـا هـو خـط اإلنتـاج املجهـز بالتكنولوجيـا الرتكيـة، والـيت تعـد األكـرب 
واألكـر تطـورًا يف املنطقـة. فريـق مصنـع فايـن إلنتـاج املراتب لديـه موظفن ومعال 
ذوي خـربة طويلـة يف هـذا املجـال مـن تركيـا ومجيـع أحنـاء العـامل. حنـن خفـورون 
مبنتجاتنـا، حيـث نقـدم مجموعـة واسـعة مـن املراتـب الطبيـة املضـادة للحساسـية 
بضغـوط خمتلفـة لتناسـب مجيـع العمـالء، وذلـك باسـتخدام مـواد عاليـة اجلـودة مع 
التكنولوجيـا املتقدمـة الـيت تسـاعد عـى النـوم املـرحي وبـدون ان تسـبب آالم للظهـر.   

المنتجات
• مراتب بإنواعها )نوابض متصلة ومغلقة(

• الوسائد الفندقية والطبية
• اغطية وبطانيات ورشاشف الرسير

• قواعد وظهر الرسير
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AL HABABI WOODEN FURNITURE & ALUMINIUM FACTORY 

مصنع الحبابي لالثاث الخشبي وااللمنيوم

Owner: 
Mr. Ali Al Ahbabi

 P O Box 40236, Doha, Qatar 
 +974 44411216 - 30202030 
 +974 44414846 
 info@alhababifactory.com 
 www.alhababifactory.com

HS CODES: 

  940310    940320    940330    940340    940350    940360    940370  

COMPANY PROFILE
Al Hababi Factory was the first to offer complete solutions related 
to kitchens, home furnishings, bath accessories, wardrobes and 
offices. The company has a dedicated department to cater to hotels 
and furnished apartments. We give high precedence to quality, 
design and finish and can work towards meeting specific customer 
requirements. We have entered into strategic partnerships and 
have professional manpower to provide superior work, backing 
it with competent after-sales service. It’s our honor to contribute 
to Qatar, one of the world’s fastest growing countries, working as 
a team to achieve our vision, motivated by the belief that “Qatar 
deserves the best”.

PRODUCTS
• Wooden Furniture & Aluminum Works
• Office Furniture
• Kitchen Furniture
• Hotel Furniture
• Full turnkey solutions
• Villa Projects

نبذة عن الشركة
مصنـع احلبـايب لالثـاث اخلشـي واالملنيوم  اكن السـابق يف تقدمي احللول   الشـاملة 
املتعلقـة             بتجهـز   اكفـة   متطلبـات املطـاخب   واملفروشـات   املزنلية             وملحقـات   دورات   املياه  
 وخزانـات   املالبـس   واملاكتـب ولدينـا قسـم             خاص لتجهز  الفنادق   والشـقق   املفروشـة .            
ونعمتـد  عـى   اجلـودة   والدقـة   يف   التصامـم   وروعـة   المكـال               لتلبيـة   مجيـع   متطلبـات  
 العمـالء. ولقـد   معلنـا   عـى   توفـري   أفضل   أنواع   الرااكت   االسـرتاتيجية               واسـتقطاب 
 القـوى   العاملـة   املخرضمـة   لتقـدمي   أفضـل   صـورة   لدينـا               وخدمـات   مـا   بعـد   البيـع .          
ويرفنـا   أن   نكـون   أحـد   املسـامهن   يف   أرسع   البلدان   منـوًا                 يف   مجيع   أحناء   العامل .  
ويف   اخلتـام،   نعمـل   جنبـًا   إىل   جنـب   لتحقيـق   هدفنـا   الـذي طاملـا   حملنـا   بتحقيقـه 

ومؤمنـن بـأن "قطـر  تسـتحق   األفضـل".    

المنتجات
• األثاث اخلشي وأمعال األملنيوم

• أثاث املاكتب
• أثاث املطبخ
• أثاث الفندق

• حلول متاكملة 
• مشاريع الفلل
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Owner: 
Mr. Ahmed Mohammed Abou

P.O.Box: 30430, Doha, Qatar 
+974 44602521 

 +974 44502443 
dff@simex-co.com 

www.daralnaseej.com 

HS CODE: 

  94042910  

مصنع الدوحة للمفروشات

COMPANY PROFILE
Doha Linens is a manufacturing company that specializes in 
producing comforters, pillows, cushions, quilts and bedspreads 
in an array of classical & trendy colors, and textures & shapes 
that cater to varied tastes. Doha Linens is one of the pioneering 
fabric industries in Qatar and uses the finest available fabrics with 
high efficiency and advanced technology while maintaining the 
highest quality standards. Every step of our production process 
is thoroughly inspected to ensure excellence. Our vision is to 
become the regional supplier in the field of linens by delivering 
outstanding quality products through exceptional workmanship 
and the constant pursuit of perfection.

PRODUCTS
• Pillows
• Comforters
• Bed Sheets
• Mattress Toppers
• Cushions

DOHA LINENS

نبذة عن الشركة
انـواع  مجيـع  إنتـاج  يف  متخصصـة  تصنيـع  رشكـة  يه  لملفروشـات   الدوحـة 
مفروشـات االرسة مـن الوسـائد واللحـف والراشـف يف مجموعـة مـن األلـوان 
الكالسـيكية والعصــرية خمتلفـة االلـوان واألشـاكل الـيت تلبــي خمتلـف االذواق. 
تعتـرب الركـة االوىل مـن نوعهـا ىف قطـر النتـاج املفروشـات وتسـتخدم أجـود 
األمقشـة املتاحـة بكفـاءة عاليـة وتقنيـة تصنيـع متقدمة مع احلفاظ عـى أعى معايري 
اجلـودة ويـم حفـص لك خطـوة مـن معلية اإلنتـاج لدينا بدقة لضـان المتز. رؤيتنا 
يه أن نصبـح مـوزع أقلميـى يف جمـال املفروشـات مـن خـالل تقـدمي منتجـات ذات 

جـودة عاليـة والسـي املسـمتر لتحقيـق المكـال.

المنتجات
• الوسائد
• اللحف

• مالءات الرسير
• لبادة املرتبة 

• الوسائد الصغرية 
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Owner: 
Mr. Ali Ibrahim Al Abdulghani

 P.O. Box: 37271, Doha, Qatar 
 +974 44607484 
 +974 44607274  
 kasim@rahaqatar.com 
 www.rahaoman.com 

 www.cloudnineoman.com

HS CODES: 

  94042190    94035010   

POLY PRODUCTS

بولي برودكتس

COMPANY PROFILE
Poly Products W.L.L. is a part of Poly Products LLC established in 
Oman in 1979 and is a leading bedding manufacturing company 
in the GCC region equipped with sophisticated machinery to 
manufacture a wide range of spring mattresses, beds, pillows, bed 
linen, polyurethane foam, polyester fiber, sofa sets, etc. Having 
furnished over 600,000 hotel rooms with beds across various 
countries, the company’s home-grown brands, ‘Raha’ and ‘Cloud 
Nine’, are today a preferred choice in the hospitality industry. Its 
manufacturing facility in Qatar serves the local  market with faster 
deliveries, enhanced availabilities, enabling on-time execution 
of bulk Hotel orders. With our high quality standards and deep 
understanding of ongoing luxury trends, our products bouquet 
is also applauded in the most challenging international markets, 
including the Middle East, Europe, Africa and South East Asia.

PRODUCTS
• Spring Mattresses 
• Beds 
• Pillows 
• Bed Linen 
• Polyurethane Foam
• Polyester Fiber
• Sofa Sets

نبذة عن الشركة
بـويل برودكتـس ذ.م.م، جـزء مـن رشكـة بـويل برودكتـس الـيت مت تأسـيهسا ىف 
سـلطنة معـان عـام 1979. وتعتـرب مـن أمه الـراكت ىف جمـال تصنيـع املراتـب 
واالرِسة ىف منطقـة اخلليـج العـريب حيـث مت جتهز املصنـع بأحدث االالت واملعدات 
الركـة  وتقـوم  عامليـة.  مبواصفـات  اجلـودة  عاليـة  منتجـات  تصنيـع  أجـل  مـن 
بتصنيـع املراتـب جبميـع أنواعهـا والوسـائد وأغطيـة االرسة واالسـفنج و أيضـًا 
أطقـم اجللـوس. ومتتلـك الركـة عالمتـان ذات صيـت راجئ )راحـة و كالود نـن( 
حيـث اسـتطاعت الركـة توريـد أكـر مـن 600٫000 غرفـة فندقيـة جتاريتـان حول 
العـامل وتعتـرب راحـة وكالود نـن من العالمـات التجارية املفضلـة ىف جمال الضيافة 
والفنـادق. وقامـت الركـة ببنـاء مصنـع ىف دولـة قطـر نظـرًا لملوقـع املمتـز ولـيك 
نصبـح مركـزًا لتلبيـة احتياجـات السـوق القطـري أواًل وتلبيـة احتياجـات االسـواق 
االخـرى ومنافسـها مثـل أسـواق الـرق األوسـط وأوروبـا وأفريقيـا وجنـوب رشق 

آسيا.

المنتجات
• مراتب ذات نوابض

• أرِسة
• وسائد
• اغطية

• إسفنج البويل يوريثن
• ألياف بوليسرت
• أطقم اجللوس

SECTOR CONTENT FURNITURE



FURNITURE   |  167    األثـــــاث

POLY PRODUCTS

Owner: 
Mr. Mohammed Ali Al Ansari

P.O.Box: 134, Doha, Qatar 
+974 44601029 

 +974 44601027 
info@qatarfoam.com 
www.qatarfoam.com 

HS CODES: 

  39211300    55052000    94016100    94041000    94042110    94049010    94049020    94049030    94049040   

QATAR INDUSTRIAL FOAM & FURNISHING CO.

شركة قطر لصناعة االسفنج والمفروشات

COMPANY PROFILE
Qatar Foam is the pioneer in the Polyurethane Foam, Mattresses 
and Pillows industry also manufacturing Sofa Sets, Arabic Seats 
and Divan Beds. The company places emphasis on updating itself, 
maintaining quality standards and ensuring customer satisfaction. 
The company has the latest machines for foam and mattresses 
production. Qatar Foam will keep to its distinctive standards 
and meet the needs of local markets besides outside markets.

PRODUCTS
• Memory Foam  
• High Quality Spring Mattresses
• Fiber Pillows
• Polyurethane Foam
• Foam for upholstery & industrial purposes 
• Fire Retardant Foam
• Sofa Sets 
• Arabic Sets 
• Divan Beds
• Chairs for children with special needs

نبذة عن الشركة
رشكـة قطـر لصناعـة االسـفنج واملفروشـات، رائـدة صناعـة اإلسـفنج الصنـاىع 
مـن البـوىل اليوريثـان واملراتـب والوسـائد ىف قطـر. مكـا ان لدهيـا قمسـًا لتصنيـع 
املجالـس وأطقـم اجللـوس وأرِسة الديفـان. وتـراىع الركـة ىف منتجاهتـا التجديـد 
ومعايـري اجلـودة  وارضـاء العمـالء ممـا أوجـد للركـة مسعـة طيبـة وامس جتـارى 
ممـز. واملصنـع مـزود باحدث املاكينات إلنتاج اإلسـفنج وصناعة الفرشـات. وتتعهد 
الركـة ان تسـمتر ىف احملافظـة عـى المتـز وتلبيـة احتياجـات السـوق احملـى 

اضافـة إىل اسـتعدادها لتلبيـة احتياجـات االسـواق اخلارجيـة عنـد الطلـب.

المنتجات
• إسفنج مميوري فوم

• مراتب اسربينج عالية اجلودة
• وسائد فيرب

• إسفنج البويل يوريثن
• إسفنج لملفروشات واألغراض الصناعية

• اسفنج مقاوم للحريق
• أطقم الكنب

• املجالس العربية 
• أرسة الديفان

• كرايس لألطفال ذو االحتياجات اخلاصة
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Owners: 
Mr. Abdulrehman Muftah Almuftah – 
Chairman, Almuftah Group 
Mr. Ibrahim Abdulrahman Almuftah – 
Managing Director, Almuftah Group

 P.O. Box: 875, Doha, Qatar 
 +974 44997600 - 44181859 
 +974 44181861   
 carpentry@almuftah.com 
 www.almuftahcarpentry.com

 www.almuftah.com    

HS CODES: 

  44181000    44182000    44184000    44185000    44186000    44187900  

ALMUFTAH CARPENTRY

منجرة المفتاح

COMPANY PROFILE
Almuftah Carpentry, a member of Almuftah Group established  
in 1975, is one of the oldest furniture manufacturing companies 
in Qatar engaged in joinery and carpentry work. Our 15,000 sqm. 
factory is equipped with the latest technology mass production 
woodworking machinery. Backed by over 350 fully trained and 
competent employees, we manufacture a variety of furniture 
and fixtures from ordinary doors, fire-rated doors, kitchen 
cabinets, wardrobes, hotel furnishings, fit-out components, etc.  
Our products are custom-made to customers’ requirements. Our 
quality management system (QMS) conforms to ISO 9001:2015 
standards and we meet green building standards set by Forest 
Stewardship Council (FSC) and Leadership in Energy and Environ-
mental Design (LEED). 

PRODUCTS
• Doors & Windows
• Interior Home Furnishings
• Office Furniture & Kitchen Cabinets 
• Kiosks and Exhibition Stands 
• Architectural Products
• Toilet Cubicles & Urinal Partitions
• Foldable Room Partitions & Wall Claddings

نبذة عن الشركة
منجـرة املفتـاح، عضـو يف مجموعـة املفتـاح الـيت تأسسـت يف عـام 1975، وُتعـد 
مـن أقـدم رشاكت تصنيـع األثـاث يف قطـر. مصنعنـا يشـغل مسـاحة 15000 مـرت 
مربـع وجمهـز بأحـدث تكنولوجيا إنتاج األمعال اخلشـبية. ولدهيـا 350 من املوظفن 
والفيـالت،  والقصـور،  لملاكتـب،  والتجهـزات  األثـاث  ونصنـع  واملهـرة.  املدربـن 
واحملـالت، وعـى سـبيل املثال: األبـواب العادية، األبـواب املقاومـة للحريق، خرانات 
املطـاخب، خزانـات املالبـس، تأثيـث الفنادق، املكونـات اخلاصة بالتجهـزات وغريها. 
منتجاتنـا مصممـة ومصنعـة وفقـًا الحتياجـات املسـهلك واملواصفـات الـيت يطلهبـا 
وحنـن نعمـل بشـل مهنـي وفقـًا ملعايـري اجلـودة العامليـة. هـذا ويتطابـق مـع نظام 
إدارة اجلـودة اخلـاص بنـا ومـع املواصفـات القياسـية الدوليـة األيـزو 2015:9001 
ونصنـع املنتجـات الـيت تلـي معايـري البنـاء الصديقـة للبيئة اليت وضعهـا منمظات 
الريـادة يف  بفعاليـة يف معليـة  الغابـات،  ونشـارك  مثـل جملـس اإلرشاف عـى 

تصمميـات الطاقـة والبيئـة واإلسـتخدام املسـتدام لملـوارد.

 المنتجات
• أبواب ونوافذ

• املفروشات املزنلية الداخلية: مقاعد ومجموعات األرائك واألرسة
• أثاث املاكتب وخزائن املطبخ
• األكشاك ومنصات املعارض

• املنتجات املعارية
• امحلامات الداخلية مقصورات والفواصل

• فواصل غرف قابلة لليط وألواح تغطية اجلدران
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HS CODE: 

  760421  

WOOD & METAL

ود آند ميتال

COMPANY PROFILE
Wood & Metal was established in 2011 and is a part of the Almuftah 
Group of Companies in Qatar. Originally specialized in Branding 
and Events Solutions, we now focus on Fit-out works owing to 
the extensive construction activity. Our work entails the design 
and fabrication of various types of wood and other products 
that range from joinery, metal and civil works, and also fit-out 
works for high & low end offices, residential & hospitality projects 
and showrooms. Wood & Metal is an ISO Certified Company 
(ISO 9001:2015 / 14001:2015 / ISO 45001:2018) through Bureau 
Veritas and is also IFC, FSC and QCDD certified.

PRODUCTS & SERVICES
• Design, Fabrication & Exterior/Interior Turnkey Projects 
• Fire Rated Doors & Raised Access Flooring Systems
• Joinery/Carpentry 
• Metal Works
• Furniture and Furnishing
• Exhibition Stands
• Gypsum/GRC/Fibreglass Works 
• Architectural Products – Flooring, Carpets, Window Blinds 

Engineering Wood, Wall Papers, Partitions

نبذة عن الشركة
تأسسـت ود آنـد ميتـال يف عـام 2011 ويه جـزء مـن املفتـاح مجموعة رشاكت يف 
قطـر. أصـال متخصـص يف العالمـات التجاريـة وحلـول األحـداث، نركـز اآلن عـى 
أمعـال التجهـز بسـبب نشـاط البنـاء الواسـع. معلنـا يسـتلزم التصمـم وتصنيـع 
أنـواع خمتلفـة مـن األخشـاب واملنتجـات األخـرى الـيت تـرتاوح مـن أمعـال النجارة 
واملعـدن واملدنيـة، وكذلـك التجهـز يعمـل لملاكتـب الراقيـة واملنخفضـة واملشـاريع 
السـكنية والضيافـة وصـاالت العـرض. ود آند ميتـال يه رشكة حاصلة عى هشادة 
Bu- مـن خـالل (ISO 9001: 2015/14001: 2015 / ISO 45001: 2018)

 .QCDD و FSC و IFC ويه أيضـًا معمتـدة مـن reau Veritas

المنتجات والخدمات
• تصمم، تصنيع املشاريع اخلارجية والداخلية

• أبواب مقاومة للحريق ونظام األرضيات املرتفعة
• النجارة 

• األشغال املعدنية
• األثاث واملفروشات

• أجنحة املعرض
• أمعال اجلبس / يج آر يس / األلياف الزجاجية

• املنتجـات املعاريـة - األرضيـات والجسـاد والسـتائر اهلندسـية وورق اجلـدران 
والفواصـل

Owner: 
Mr. Ibrahim Abdulrahman Al-Muftah 
Managing Director, Almuftah Group

P.O. Box: 875, Doha, Qatar 
+974 44446868 

 +974 44602761 
woodandmetal@almuftah.com 

www.almuftah.com 
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Owner: 
Mr. Ali Salim Al Hababi

 P.O. Box: 214131, Doha, Qatar 
 +974 66553347 
 +974 44143864 
 info@yenilik.qa 
 www.yenilik.qa

YENILIK

COMPANY PROFILE
 Yenilik’s main goal has been to seek the best partners to create 
turnkey Interior Design solutions for all kinds of projects in the 
hospitality sector like Hotels, Resorts and Restaurants; the business 
and industrial sector, the Government sector, as well as villas and 
palaces. For over 50 years and across 40 countries, Yenilik has 
delivered Joinery to over 400 Hotels; OS&E (Operating Supplies 
& Equipment) and FF&E (Furniture Fixtures & Equipment) like 
Kitchen Equipment, Cutlery, Linen, Printing Press, Amenities, 
Accessories, etc., and luxury furniture and lighting for villas and 
palaces. With over 2,000 employees and an established design 
office in Bursa, Turkey, we also have an upcoming factory in Qatar. 

PRODUCTS & SERVICES
• Interior Design Facility
• Furniture & Lighting Supply
• OS&E / FF&E including Kitchen Equipment, Amenities,  

Linen, Accessories, etc.

ينيليك

نبذة عن الشركة
اهلـدف الرئيـي لركـة ينيليـك هـو البحـث عـن أفضـل الـراكء إلنشـاء حلـول 
التصمـم الداخـي املتاكملـة لاكفـة أنواع املشـاريع يف قطاع الضيافـة مثل الفنادق 
والفيـالت  احلكـويم  والقطـاع  والصناعـة  األمعـال  قطـاع  واملطـامع؛  واملنتجعـات 
والقصـور.  وألكـر   مـن   50   عامـًا  وعـرب   40   دولـة   قدمـت ينيليـك أفضـل منتجـات 
الرتكيبـات   واملعـدات   ومـوارد   قدمـت  وكذلـك  فنـدق   400 مـن  أكـر  إىل  النجـارة 
 التشـغيل   واملعـدات   لملطـامع واملاكتب   واملسـاكن   واألثـاث المخف واإلضـاءة للقصور. 
مـع أكـر مـن 2000 موظـف ومكتـب تصمـم راخس يف مدينـة بورصـة الرتكية، مكا 

اننـا بصـدد إنشـاء مصنـع يف دولـة قطـر. 

المنتجات والخدمات
• خدمات التصمم الداخي

• توريد لك ما يتعلق بالفرش واالنارة
• لك مـا يتعلـق مبعـدات التشـغيل والفـرش لملطـامع والفنـادق باإلضافـة للبياضـات 

واالكسسـوارات
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Owner: 
Mr. Nasser Mohammed Nasser Al-Ali 

P.O.Box: 4550, Doha, Qatar 
+974 44686636 

info@akawqatar.com 
www.akawqatar.com 

HS CODES: 

  94035000    94035010    94035020    94035090  

COMPANY PROFILE
Al-Khaleej American Wardrobes was established in Qatar in 1996 
and is today the leading name in in furniture and design having 
delivered the best of quality and services to our clients over the 
years. Our experience and commitment along with the best of 
technology ensure that we meet the most challenging demands 
of clients within budget. All our furniture are the original designs 
of our team of professionals who are also skilled in 3D design 
programs. Their unique ideas are in line with contemporary trends 
while the materials and accessories used are of the highest quality. 
Along with our strict quality procedures, all our employees are 
put through rigorous training, a continuing process that carries 
on right through the tenure of their employment.

PRODUCTS
• Wardrobes
• Kitchens
• TV Units
• Shelves & Drawers
• Woodwork 

AL-KHALEEJ AMERICAN WARDROBES

الخليج لخزائن الحائط األمريكية

نبذة عن الشركة
تأسسـت اخلليـج خلزائـن احلائـط األمريكيـة يف قطـر عـام 1996، إلضافـة جيـل 
جديـد مـن خزائـن املالبـس إىل منطقـة اخلليـج، مـع خدمـة ممتـازة مـا بعـد البيـع 
ومضـان ملـدة ثالث سـنوات مجليـع منتجاتنا. مع اخلربة والتفـاين واجلودة املمتازة، 
لدينـا مسعـة ممتـزة ملنتجاتنـا يف قطـر. تمتثـل أهدافنـا يف تنفيـذ مجيـع األمعـال 
املزانيـة  اجلـودة، مضـن  أعـى مسـتويات  وتوفـري  الوقـت احملـدد،  املطلوبـة يف 
املخصصـة واملواصفـات احملـددة هلـذه األمعـال. لدينـا فريـق تصمـم حمـرتف مـن 
املصممـن املهـرة يف بـراجم التصمـم ثالثيـة األبعـاد. إىل جانـب إجـراءات اجلودة 
املرتبطـة هبـا، نقـدم بتدريـب املوظفن املعينن حديًثا باإلضافة إىل التدريب املسـمتر 

لملوظفـن احلاليـن للحصـول عـى أعـى جـودة.

المنتجات
• خزائن لملالبس 

• خزائن املطاخب
• وحدات التلفاز 
• أرفف وأدراج 

• األمعال اخلشبية
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Owner: 
Mr. Ismail Ali Iskander Al-Ansari

 P.O. Box: 22252, Doha, Qatar 
 +974 44320300 
 +974 44320400  
 info@artisantqatar.com 
 www.artisantqatar.com

HS CODES: 

  940161    940169    940330    940340    940350    940360    940370    940610    441891    441899    701990  

ARTISANT CARPENTRY

COMPANY PROFILE
As one of the leading carpentry and upholstery companies in Qatar, 
Artisant Carpentry brings a unique customer-oriented approach 
to the furniture manufacturing business and offers tailored turnkey 
solutions for residential and commercial developments. From home 
renovations, retail store & office fit-outs, to small builders and 
even high-end commercial developers and builders, we deliver a 
range of customized services that that meet clients’ budgets, time 
frames and individual specifications.

PRODUCTS & SERVICES
• Joinery/Woodwork: Furniture, Doors, Majilis 
• Carpentry
• CNC Works
• Gypsum Board Works
• Upholstery
• Painting
• Interior and Exterior Design Works

ارتيستانت للنجارة

  نبذة عن الشركة
أرتيسـانت   للنجـارة، الركـة الرائـدة يف أمعـال النجـارة والتنجيـد يف قطـر، وتقدم 
املنجـرة هنجـًا فريـدًا موجهـًا حنـو العمـالء يف قطـاع تصنيـع األثـاث، وتقـدم حلـواًل 
متاكملـة مصممـة خصيًصـا للتطويـرات السـكنية والتجاريـة.  ونقـوم   بتنفيـذ   مفهـوم  
 جديـد   للتصمـم   الداخـي   للشـقق   والفيـالت               واملعـارض   واحملـالت ولكبـار مطـوري 
املشـاريع واملعاريـن  ، ونقـدم مجموعـة مـن اخلدمـات املخصصـة الـيت تمتاىش مع 

مزانيـة العميـل واإلطـار الزمـي واملواصفـات الفرديـة.  

المنتجات والخدمات
• األمعال اخلشبية: األثاث، األبواب، املجالس

• النجارة
• أمعال ألواح اجلبس 

• التنجيد 
• الصبغ 

•  أمعال التصمم الداخي واخلاريج

SECTOR CONTENT FURNITURE
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Owner: 
Mr. Mohammed Khalifa Al-Jalahma

 P.O. Box: 40718, Doha, Qatar 
 +974 44164008 
 +974 44516009 
 sales.info@globaldetergent.com 
 www.globaldetergent.com

HS CODES: 

  28061000    29181100    34022022    34029000    38089400   

COMPANY PROFILE
Global Detergent Factory (GDF) is an international quality cleaning 
chemical manufacturing company based out of New Industrial 
Area, Doha, producing BETCO Chemicals since 2017. BETCO was 
founded in 1950 by Carl and Ann Betz of Toledo, Ohio, United 
States of America. BETCO deals in high-performance Specialty 
Cleaning Chemicals and is known for Sustainable Chemical Solutions, 
Operational Excellence and having Cloud Based Support Systems. 
Our customers include sectors such as: Hospitality – Hotels, 
Executive Apartments; Food Service – Full Service Restaurants, 
Quick Service Restaurants, Catering Companies; Healthcare – 
Hospitals, Clinics, Pharmaceutical Chains; Commercial Laundries; 
Facility Management Companies, Cleaning Contractors, BSCs; 
Retail, Malls; Education, Entertainment; Manufacturing Plants; 
and Food & Beverage Plants. 

PRODUCTS
• Laundry Chemicals 
• Housekeeping Chemicals 
• Kitchen/Food & Beverage/Food Safety Chemicals 
• Floor Care & Carpet Care Chemicals 
• Hand Hygiene & Disinfection Chemicals
• Odor Management Chemicals
• Bio-Active Solutions

GLOBAL DETERGENT FACTORY

مصنع كلوبال للمنظفات

نبذة عن الشركة
مصنـع لكوبـال لملنظفـات، هو مصنع إلنتـاج مواد التنظيـف الكمييائية جبودة عاملية 
ويقـع يف املنطقـة الصناعيـة اجلديـدة، الدوحـة، وذلـك منـذ عـام 2017. تأسسـت 
رشكـة بيتكـو يف عـام 1950 مـن قبـل اكرل وآن بيـز مـن توليـدو يف أوهايـو، 
الواليـات املتحـدة األمريكيـة. تنشـط بيتكـو يف كمياويات التنظيـف املتخصصة عالية 
األداء واملعروفـة باحملاليـل الكمييائيـة املسـتدامة والمتـز التشـغييل وأنمظـة الـدمع 
الحسابيـة. تمشـل قاعـدة معالؤنـا قطاعـات عديدة مثـل: الضيافة - الفنادق والشـقق 
التنفيذيـة. خدمـات الطعـام - مطـامع اخلدمـة الاكملـة، مطـامع اخلدمـة الرسيعـة، 
والسالسـل  والعيـادات  املستشـفيات   - الصحيـة  الرعايـة  الطعـام؛  تقـدمي  رشاكت 
الصيدالنيـة؛ املغاسـل التجاريـة ورشاكت إدارة املرافـق، مقاولـون التنظيـف، البيـع 

بالتجزئـة، مراكـز التسـوق؛ التعلـم والرتفيـه؛ وقطـايع األغذيـة واملرشوبـات.

المنتجات
• كمياويات الغسيل

• كمياويات التدبري املزنيل
• كمياويات سالمة األغذية / املطبخ / األطعمة واملرشوبات

• كمياويات العناية باألرضيات والعناية بالجساد
• كمياويات لتنظيف اليدين وكمياويات التعقم

• كمياويات إدارة الرواحئ
• حماليل نشطة حيويًا

SECTOR CONTENT HEALTH
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Owner: 
Dr. Ahmed Hamad Al Mohanadi 

 P.O. Box: 40241, Doha, Qatar 
+974 44179617 

 +974 44683615 
marketing@qlifepharma.com 

 www.qlifepharma.com 

HS CODES: 

  330491    330499    330690    380852    380859    380894  

QLIFE PHARMA

مصنع قطر الحياة

COMPANY PROFILE
QLife Pharma is a leading manufacturer of pharmaceuticals and 
consumer health products founded by Dr. Ahmed Al Mohanadi (CEO). 
We aim to protect, enable and support people facing health 
challenges, across the globe at every stage of life, and are committed 
to manufacturing high quality medicines that meet a patient’s 
needs. We specialize in Wound Healing, Pain Management, Cardio- 
vascular Disease and Basic Child Care. We have a 13,500 sqm. 
state-of-the-art manufacturing facility located at Doha’s New  
Industrial Area. Quality has been the foremost priority for all our brands. 
A WHO cGMP certified company, we produce world-class products 
that strictly adhere to national and international regulatory require- 
ments. We are committed to the continuous improvement and 
value additions for complete customer satisfaction.

PRODUCTS
• Oral Solids 
• Oral Liquids 
• Semi-Solids
• Solutions 
• Oral Hygiene
• Eye & Ear Drops 

نبذة عن الشركة
مصنـع قطـر احليـاة رائـد املسـتحرضات الدوائيـة واملنتجـات اخلاصـة بالصحة ىف 
قطـر وقـد أسسـه الدكتـور أمحـد محـد املهنـدى )الرئيـس التنفيـذى( لـدمع مـرشوع 
رؤيـة قطـر الوطنيـة 20٣0. حيـث مقنـا بإنشـاء املصنـع عىل مسـاحة 1٣٫500 مرت 
مربـع ىف املنطقـة الصناعيـة اجلديـدة بالدوحة لنصبح املصنع الـدواىئ األول بقطر، 
وحنـن  ملزمـون بتصنيـع األدويـة عاليـة اجلـودة الـى تلـى إحتياجـات املـرىض 
حيـث هنـدف اىل محايـة ودمع االخشـاص الذيـن يواجهـون حتديـات حصيـة ىف 
مجيـع أحنـاء العـامل وىف لك مراحـل احليـاة. لقد اكنـت اجلودة ىف مقدمـة أولوياتنا 
نظـرًا الننـا معمتديـن مـن )نظام ممارسـة التصنيع اجليد -  منمظـة الصحة العاملية( 
فأثنـاء معليـة إعـداد منتجـات عامليـة املسـتوى نلـزم الزامـًا صارمـًا باملتطلبـات 
التنظمييـة الوطنيـة والدوليـة، وحنـن ملزمـون بالتحسـن املسـمتر واضافـات القميـة 

ملعايـري اجلـودة لتلبيـة احتياجـات معالئنـا.

المنتجات
• مواد صلبة تؤخذ عرب الفم

• سوائل تؤخذ عرب الفم
• مواد شبه صلبة

• حماليل 
• حصة الفم

• قطرات العن واألذن
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Owner: 
Mr. Saleh Majed Al Khulaifi,  
Chairman, QGMD  

 P.O. Box: 22556, Doha, Qatar 
 +974 44581206 
 +974 44581328 
 info@qgmd.com 
 www.qgmd.com

HS CODES: 

  90183140    90183930     90183200     90183110     90183120     90183130     40149010   

COMPANY PROFILE
Qatari German For Medical Devices Company (Q.P.S.C) is a 
leading manufacturer of medical devices in the Middle East. 
QGMD has a state-of-the-art production facility designed by 
reputed innovative technology providers. We have proved to 
be a credible contender in the medical devices industry where 
progressive healthcare markets with uncompromising standards 
started to rely on QGMD patient-centric products owing to its 
superior quality, worldwide. The company was set up with a 
vision to revolutionize international healthcare safety standards 
around the world. Through our innovation in every aspect of 
product development and disposal, our responsibility for the 
wellbeing of healthcare personnel and our commitment to raising 
the quality of patient care, we are determined to contribute back 
to our communities by raising awareness about healthcare safety 
where ever we are in the world.

PRODUCTS
• Q-Ject: Single-use Syringes, Oral Syringes
• Q-Need: Hypodermic Needles, Assorted Gauges
• Q-Flow: Intravenous Cannula 
• Q-Safe: Re-use Prevention Syringes 
• Q-Ject Ultra: Sterile Single-use Insulin Syringe

QATARI GERMAN FOR MEDICAL DEVICES CO. 

الشركة القطرية األلمانية للمستلزمات الطبية

نبذة عن الشركة
الرشكـة القطريـة األملانية لملسـتلزمات الطبيـة )ش.م.ع.ق(، رشكة رائدة يف تصنيع 
املسـتلزمات الطبيـة يف االـرشق األوسـط. تفتخر الرشكة مبرفقهـا اإلنتايج املتطور 
ّاملُـمم مـن قبـل أفضـل وأهشـر رشاكت التقنيـات احلديثـة يف العـامل. وقـد أثبتـت 
الرشكـة جدارهتـا مكنافـس يف جمـال صناعـة األجهـزة الطبيـة حيـث بـدأت اسـواق 
الرعايـة الصحيـة ذات املعايـري الفائقـه و الراخسـة، باإلعمتـاد عـىل منتجاهتـا الـي 
تمتـز باجلـودة العاليـة و االهمتـام باملريـض. وهلـذه األسـباب، حققـت الرشكـة منوًا 
رسيعـا يف األسـواق العامليـة. تأسسـت الرشكـة هبـدف حتقيـق ثـورة عامليـة يف 
معايـري السـالمة يف جمـال الرعايـة الصحيـة. ومـن خـالل ابتـاكرات الرشكة يف لك 
جانـب مـن جوانـب تطويـر وانتـاج املنتـج الطـي، ومسـؤوليهتا عـن سـالمة موظـي 
الرعايـة الصحيـة والزامهـا برفـع جـودة رعايـة املـرىض - حنـن مصممـون عـىل 
املسـامهة االجيابيـة يف جممتعاتنـا مـن خـالل رفـع مسـتوى الـويع حـول آمـان 

الرعايـة الصحيـة مـن خـالل موقعنـا بـن الـرشاكت الطبيـة العامليـة.

المنتجات
• Q-Ject: احملاقن الطبية العادية ) لإلستخدام مرة واحدة(

• Q-Need: اإلبر الطبية مبختلف مقاساهتا
• Q-Flow: احملاقن الوريدية

• Q-Safe: احملاقـن الطبيـة اآلمنـة )ضـد إعـادة االسـتعامل، مكـا محتـي ضـد 
الوخـز( حـوادث 

• Q-Ject Ultra: حماقن االنسولن )لإلستخدام مرة واحدة(
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Owner: 
Mr. Sultan Al Shammari

 P.O. Box: 16162, Doha, Qatar 
+974 44410426 

 +974 44605527 
info@mawaredq.com 
 www.mawaredq.com 

HS CODES: 

  94021090    87139010    87131090    84286000  

MAWARED FABRICATION FACTORY 

مصنع موارد للتجهيزات الطبية

COMPANY PROFILE
We are a manufacturer of mobility, accessibility equipment, medical  
beds, patient cranes, medical furniture and other medical equipment. 
Our factory was established in 2015 with production starting in 
2017 with the help of Qatar Development Bank. All our products 
are designed and manufactured with advanced equipment 
and machines and our quality is ISO 9001 certified. We are 
pleased to provide medical equipment and devices to specific 
requirements in special sizes for special needs. Our manufacturing 
policy is focused on delivering quality products within the specified 
time at competitive rates. In addition, we ensure efficient after-sales 
service and maintenance.

PRODUCTS
• Beach Walker & Chair 
• Hand Sanitizer Stand 
• Hospital Bed 
• I.V. Stand
• Wheelchair Lifts 
• Patient Hoists 
• Ramps 
• Rotary Patient Transfer & Walking Aids 
• Vehicle Lifts

نبذة عن الشركة
مصنـع مــوارد للتجهـزات الطبيـة، يصنــع الكـرايس املتحركـة واالرسة الطبيــة 
ورافعــات املــرىض ومســاعدات احلركـة واالثـاث الطـي وغريهـا مــن التجهـزات 
الطبيــة. تأســس املصنـع  يف عــام 2015 وبــداء االنتـاج يف عــام 2017 وذلــك 
بالتعـاون مـع بنـك قطـر للتمنية. ولقـد مت تصمم مجيع منتجاتنـا واجهزتنا مبعدات 
متطــورة وجــودة عاليـة مكـا ان املصنـع حاصـل عـىل هشـادة اجلودة العامليـة  ايزو 
9001 ويســعدنا التعــاون يف توفـري املعـدات واالجهـزة الطبيــة حســب املتطلبـات 
لتلبيـة ااالحتياجـات اخلاصة. وتركـز يف سياسـتنا التصنيعيـة عىل تقـدمي منتجات 
ذات جـودة عاليـة وفــق اجلـدول الزمين هلا وبأســعار ممـزة. باإلضافة اىل مضان 

وكفــاءة منتجاتنــا وخدمة ما بعــد البيــع ومعليات الصيانــة الدورية.

المنتجات
• رسير طي 

• كرايس متحركة
حامل االدوية الوريدية   •

• جهاز نقل املرىض ورافعات نقل املرىض
مصاعد الكرايس املتحركة ومنحدرات الكرايس املتحركة  •

بوابات تعقم وحامل جهاز تعقم اليدين   •
مشاية للشاطئ وكرايس متحركة للشاطئ   •

مصاعد متحركة ألحصاب الكرايس املتحركة   •
صناعة أجهزة خاصة حسب الطلب من حيث املقياس واحلجم والشلك املطلوب  •

SECTOR CONTENT HEALTH
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Owners: 
Mr. Hesham El Feshawy 
Mr. Mohammed Omar Zaghmout 

 P.O. Box: 13869, Doha, Qatar 
 +974 4444 3317 
 info@at-home-doc.com 
 www.at-home-doc.com

COMPANY PROFILE
Medihealth Solutions Pvt. Ltd. provides world-class, medical and 
healthcare services through ventures, affiliates and partnerships in 
Australia and the MENA region. AT-HOME-DOC is Medihealth’s 
primary offering in the MENA region and is the first app that brings 
doctors, medications and laboratories to your home in less than 
90 mins. We operate round-the-clock (24/7), in three different 
countries: Australia, Qatar and Egypt! Because patient safety is 
our number one priority we take pride in providing the highest 
quality of care complying with the Australian Clinical Guidelines 
of the RACGP, in addition to the local regulatory authorities in the 
countries we operate in. Our healthcare advocates have helped 
cure, heal and look after 35,000+ patients, both direct consumers 
and businesses, so far! Let us be your healthcare advocates.

PRODUCT
• AT-HOME-DOC App

MEDIHEALTH SOLUTIONS DOHA

ميديهيلث سوليوشنز الدوحه

نبذة عن الشركة
تقـدم ميدهييلـث سوليوشـزن خدمـات رعايـة حصيـة وطبيـة ذات مسـتوى عاملـي مـن 
الـرشق  ومنطقـة  أسـرتاليا  يف  والـرشااكت  التابعـة  والـرشاكت  املشـاريع  خـالل 
األوسـط ومشـال إفريقيـا. AT-HOME-DOC هـو املنتـج الرئيـي مليدهييـث يف 
منطقـة الـرشق األوسـط ومشال إفريقيا ونقدم التطبيـق األول من نوعه جللب األطباء 
واألدويـة واملختـربات إىل مزنلـك يف أقـل مـن 90 دقيقـة. ونعمـل عـىل مدار السـاعة 
)2٤/7( يف ثـالث دول خمتلفـة: اسـرتاليا، قطـر ومـر. وألن سـالمة املـرىض يه 
أولويتنـا الـي نفخـر هبـا يف تقـدمي أعـىل مسـتويات اجلـودة يف الرعايـة الطبيـة، 
وبالتـايل، حنـن منتثـل لإلرشـادات الرسيريـة األسـرتالية لــ RACGP، باإلضافـة 
إىل اللـواحئ التنظمييـة احملليـة للسـلطات يف البلـدان الـي نعمـل هبـا. ولقـد سـاعد 
فريقنـا مـن مستشـارين ومقدمـن الرعايـة الصحيـة يف عـالج أكـر مـن ٣5٫000 
مريـض وشـفاهئم ورعايهتـم، ونفتخـر بكوننـا مقـديم الرعايـة الصحيـة اخلاصـة بـم.

المنتج 
AT-HOME-DOC تطبيق •

SECTOR CONTENT HEALTH
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Owner: 
Dr. Ahmed Al Sulaiti

 P.O. Box: 41119, Doha, Qatar 
+974 44114242 

 +974 4411 4448 
info@qatarpharma.org 
 www.qatarpharma.org 

HS CODES: 

  30049010    33049910  

QATAR PHARMA

قطر فارما
MEDIHEALTH SOLUTIONS DOHA

COMPANY PROFILE
Operating since 2009, Qatar Pharma is a global pharmaceutical 
company with a portfolio of over 1,000 products covering almost 
all major therapeutic areas. It is Qatar’s first pharmaceutical 
industry, a pioneer in clinical research and is considered a 
leading pharmaceutical name in the Gulf. It is conceived and 
managed in accordance with international scientific standards 
for pharmaceutical products like Current Good Manufacturing 
Practices (cGMP) and the latest FDA standards in the United 
States. Our product profile covers a wide range of treatment 
areas, including intravenous and respiratory drugs; immunology, 
dermatology, and sanitization products. Qatar Pharma is a pioneer 
in directing practices for the treatment of hair loss and has won 
a patent for the same.

PRODUCTS
• BIOHAIR Regrowth
• I.V. Solutions Bottles & Bags
• Jerry Cans for Haemodialysis Acid Concentrate 

for Bicarbonate Dialysis
• Topical Drugs
• Glass Vials, Ampoules & Minims
• Eye Drops
• Large-volume Medical Solution Bags for veterinary use

نبذة عن الشركة
قطـر فارمـا يه اول مصنـع للصناعـات الدوائيـه يف دولـه قطـر، وتعـد قطـر فارمـا 
رشكـه أدويـة رائـدة يف اخلليـج العـريب، والي بـدأت العمل منذ عـام 2009 ومتتلك 
رشكـة قطـر فارمـا منتجـات طبيـة واعـدة عاليـة اجلودة يف قطـاع الرعايـة الصحية. 
وتعـد رشكـة قطـر فارمـا رشكـه عامليـة رائـدة يف جمـال الصيدلـه، وتقـدم منتجـات 
تصـل ايل اكـر مـن 1000 منتـج والـي تغـي لك املجـاالت العالجيـة الرئيسـيه 
تقريبـا . قطـر فارمـا رائـدة يف االحبـاث االلكينيكيـة. وتمشـل منتجـات الرشكـه 
مجموعـه واسـعة مـن املجـاالت العالجيـة مبـا يف ذلـك احملاليـل الوريديـة وأدويـه 
تعتـرب  حيـث  التعقـم،  ومنتجـات  اجللديـه  واالمـراض  واملناعـه  التنفـي  اجلهـاز 
الرشكـه رائـده يف توجيـه املامرسـات الدقيقـة لعـالج تسـاقط الشـعر فقـد حـازت 
عـيل بـراءة اخـرتاع لتسـاقط الشـعر، وقـد مت تجسيـل منتجـات قطـر فارمـا عامليـًا.

المنتجات 
• بيوهري إلعادة منو الشعر ومنع التساقط

• األدويه واحملاليل الوريدية - املضادات احليوية
• جرياكن حملول محيض مركز بيكربونات الصوديوم للغسيل اللكوي

• أدويه االستخدام اخلاريج  كرمي - مرمه - لوشن
• قوارير زجاجيه وامبوالت وقطرات 

• قطرات للعن 
• حماليل طبية بمكيات كبرية لالستخدام البيطري

SECTOR CONTENT HEALTH
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AL-GHALA JEWELLERY

مجوهرات الغال

Owner: 
Ms. Sheikha Mohammed Ibrahim

 Doha, Qatar 
 +974 66148224 
 alghalajewelry@gmail.com 
 www.instagram.com/alghla_jewellery 

 snapchat: alghlajewellery

HS CODES: 

  711319    711320  

COMPANY PROFILE
Al-Ghala Jewellery was established in 2011, to achieve uniqueness 
and excellence in every piece of jewellery it creates. Born of passion, 
our original pieces, whether of gold, pearls, precious stones or 
diamonds, are creations of expertise, artistic talent and historical 
awareness. They are made to enchant for decades to come, retaining 
their splendor, and to be the proud inheritance of generations to 
come. Al-Ghala has proudly participated in the Doha Jewelery and 
Watches Exhibition (2018-2019-2020), Hong Kong Exhibition (2019), 
and many other important local exhibitions.

PRODUCTS
• Necklaces
• Earrings
• Bracelets
• Wedding Jewellery
• Rings

نبذة عن الشركة
تأسسـت جموهـرات الغـا يف عـام 2011، لـي تضـع بصمـة فنيـة قطريـة وعامليـة 
يف صناعـة املجوهـرات، مفنـذ انطاقـة العامة التجارية جموهـرات الغا، ال نريض 
إال بالتفـرد والمتـز واخلصوصيـة لـل قطعـة، فعـى املسـتويني احملـي والعاملـي، 
مطوحنـا الحـدود لـه، ومعزتمـون الغـوص يف حبـور فـن صناعـة املجوهـرات لنخـرج 
إىل العـامل بقطـع المثيـل هلـا، وثـورة شـغف ال هتـدأ حـى نضـع هـذه الصناعـة يف 
ماكهنـا الطبيـي، عـى رأس هـرم أسـواق املجوهـرات العامليـة ومدارسـه الفنيـة. 
عنـد تصنيـع قطعـة فريـدة وأصليـة مـن اللؤلـؤ والذهـب اخلالـص واألجحـار الكرمية 
واألملـاس نثقلهـا بالتقديـر وخاصـة اخلـرة واملوهبة الفنية والدرايـة التارخيية لتبىق 
عقـودًا مـن الزمـن حمتفظـة بهباهئـا ورونقهـا، تتوارثهـا األجيـال بفخـر. متتلك عامة 
معـرض  احملليـة.  لملعـارض  املشـاراكت  مـن  مضيئـة  الغـا حمطـات  جموهـرات 
كـوجن   هـوجن  ومعـرض   )2020 ،201٩ ،201٨( والسـاعات  لملجوهـرات  الدوحـة 

)201٩(. ومشـاراكت يف العديـد مـن املعـارض احملليـة اهلامـة.

المنتجات
• القائد
• األقراط
• األساور

• جموهرات الزفاف
• اخلوامت

SECTOR CONTENT JEWELLERY
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GHADA ALBUAINAIN JEWELRY

مجوهرات غادة البوعينين

COMPANY PROFILE
Ghada Albuainain is a fine jewelry brand which originated in Qatar 
and was created by the young Qatari designer Ghada Rashid 
Al Buainain. The brand aims for eminence and distinction in creating 
peerless, urban designs inspired by the region. Ghada‘s unique 
perception of jewelry is what makes the brand distinctive. She 
believes that jewelry has a transformative quality whatever the outfit. 
By combining this mode of thinking with designs crafted from the 
most unconventional of materials came the brand’s first collection 
- Pipe In Gold.

PRODUCTS
• Pipe in Gold Collection: Inspired by industrial pipes, the 

collection represents women’s strength beneath their grace.
• Digital Garden Collection: Focuses on the captivating charm 

and power of flowers.

HS CODE: 

  711319    711320  

نبذة عن الشركة
غـادة البوعينـني يه عامـة جتاريـة لملجوهـرات الراقيـة نشـأت يف قطـر، مـن قبـل 
املصممـة القطريـة الشـابة غـادة راشـد البوعينـني. هتـدف العامـة التجاريـة إىل 
التفـوق والمتـز يف ابتـاكر تصامـم حرضيـة ال نظـر هلـا مسـتوحاة مـن املنطقـة. 
تصـور غـادة الفريـد لملجوهـرات هـو ما جيعـل العامـة التجارية ممـزة. وتؤمن بأن 
املجوهـرات تمتتـع جبـودة حتويليـة مهـا اكن الـزي. ومـن هـذا املنطلـق اإلبـدايع 
والتصمميـات املصممـة مـن املـواد غـر التقليديـة، تـأيت املجموعـة األوىل للعامـة 

التجاريـة - األنابيـب الذهبيـة.

المنتجات
• مجموعـة األنابيـب املصنوعـة مـن الذهـب: مسـتوحاة مـن األنابيـب الصناعيـة، متثـل 

املجموعـة قـوة املـرأة بالـرمغ مـن نعومهتا.
 • مجموعة احلدائق الرمقية: تركز عى حسر الزهور وقوهتا اآلرسة

Owner: 
Ms. Ghada Al Buainain

 Doha, Qatar 
 +974 55052041 

ghadarashdalbuainain@gmail.com 
www.ghadaalbuainain.com 

SECTOR CONTENT JEWELLERY
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HAIRAAT JEWELLERY

مجوهرات هيرات    

Owner: 
Ms. Nada Al-Sulaiti

 P.O. Box 12095, Doha, Qatar 
 +974 44415133 
 contact@hairaat.com 
 www.hairaat.com

HS CODES: 

  71131911    71012200  

COMPANY PROFILE
Established in 2011, Hairaat Jewellery is an original Qatari Luxury 
House that’s grown through continued creativity, invention and 
innovation. Led by award-winning designer Nada bint Khamis 
Al-Sulaiti, “Our craftsmanship and attention to details is evident 
in everything we do, especially in maintaining the highest possible 
standards when delivering and presenting our exquisite jewellery 
creations to our customers.” Our craftsmen work with the finest, 
responsibily sourced raw materials, including Tahitian Pearls, 
Diamonds and Opals. We work with a variety of colored stones 
including Sapphires, Rubies and Pink Tourmaline. Our intricately 
cut stones are then meticulously set into White, Rose, or Yellow 
Gold. Hairaat opened its luxurious yet cozy flagship boutique at 
The Gate Mall, Qatar, towards the end of 2019.

PRODUCTS
Four Anchor Collections:
• Al Jassasiya Collection – Stackable rings in white, rose or 

yellow gold set in different gemstones
• Al Zubarah Collection – Made out of the finest pearls; 

Tahitians, Freshwater and Carved, in pink, dark or pearl white
• Al Awsaj Collection – In three gold colors for everyday use
• Al Naira Collection – Showcases a traditional coin framed 

in a beautiful setting of gemstones to be worn as a 
necklace or brooch

HAIRAAT

نبذة عن الشركة
تأسسـت جموهـرات هـرات يف عـام 2011، ويه عبـارة عـن دار قطـري فاخـر، 
تزدهـر مـن خـال اإلبـداع واالبتـاكر املسـمتر. بقيـادة املصممة املبدعـة ندى مخيس 
السـلييط احلائـزة عـى العديـد مـن اجلوائز، براعتنـا واهمتامنـا بالتفاصيل واحض 
يف لك مـا نقـوم بـه، خاصـة يف احلفـاظ عـى أرىق املعايـر عنـد تقـدمي إبداعـات 
املجوهـرات الرائعـة لعمائنـا. ونخسـر أجـود املـواد اخلـام مـن مصـادر موثوقة، مبا 
يف ذلـك اللؤلـؤ التاهيـي واملـاس واألوبـال. مكـا نعمـل مـع مجموعـة متنوعـة مـن 
األجحـار امللونـة مبـا يف ذلـك الياقوت والزمرد والياقـوت التورمالني الوردي. ومن مث 
يـم وضـع اجحارنـا املقطوعـة بـل دقـة يف تصامم مـن الذهب األبيـض أو الوردي 
أو األصفـر. ويف هنايـة عـام 201٩، مت افتتـاح متجرنـا الرئيـي يف اجليـت مـول، 
قطـر. وقـد ظلـت نـدى وفيـًة ألفاكرهـا امجلاليـة يف ابتـاكر الديكـور الـي  مجتع بني 
العنـارص اهلندسـة املعاريـة الفرنسـية ومسـقط رأهسـا قطـر يف مـاكن واحـد.  لك 

هـذه  العنـارص سـاعدت عـى تأسـيس بوتيـك خفـم ومرحي.

المنتجات
• مجموعـة اجلساسـية: حتتـوي عـى حلقـات قابلـة للتكديـس مـن الذهـب األبيـض أو 

الـوردي أو األصفـر مرصعـة بتشـكيلة متنوعـة مـن األجحـار كرميـة
• مجموعـة الزبـارة: املصنوعـة مـن أجـود الآللـئ: التاهيـي، امليـاه العذبـة واملنحوتـة، 

باللـون الـوردي أو الداكـن أو األبيـض اللؤلـؤي
• مجموعـة العـوجس: مسـتوحاة مـن نبتة محتـل نفس االمس، نقدم  قطًعـا بألوان الذهب 

الثاثة لاسـتخدام اليويم
• مجموعـة النـرة: تعـرض مجموعة النرة إطار النقود التقليدي املشـغول بتشـكيلة من 

األجحـار الكرميـة وميكن ارتداؤهـا كقادة أو كروش

SECTOR CONTENT JEWELLERY
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TRIFOGLIO

تريفوجليو

COMPANY PROFILE
Trifoglio is a Qatari brand established in 2015 and specializes in 
jewelry and leather goods. In early 2016 we launched our first 
jewelry collection and followed it with our first range of luxury 
leather goods. Trifoglio has always been inspired by nature’s most 
beautiful creations; casting them into eternal jewelry pieces that 
will be treasured.

PRODUCTS
• Jewelry with precious metals and natural stones
• Luxury leather goods

Owner: 
Ms. Fajr Abdulmohsin Al-Attiya

 P.O. Box: 63763, Doha, Qatar 
 +974 33766691 

qlb_qatar@hotmail.com 
www.instagram.com/trifoglio_qatar 

HS CODES: 

  711311    711319    711411  

نبذة عن الشركة
تريفوجليـو يه عامـة   جتاريـة   قطريـة   تأسسـت   يف عـام 201٥،  متخصصـة        يف  
أطلقـت   أول   مجموعـة    ،201٦ عـام  مطلـع  ويف   املجوهـرات   واملنتجـات   اجللديـة .  
 جموهـرات وكذلـك   املجموعـة   األوىل       مـن   السـلع   اجللديـة   الفاخـرة .      ولطاملا   اسـتوىح  
ومـن مث حتوهلـا إىل   قطـع   الطبيعـة   تريفوجليـو   تصامميهـا   مـن   أمجـل   إبداعـات       

 جموهـرات    أبديـة .    

المنتجات
• جموهرات راقية من املعادن المثينة واألجحار الطبيعية

• السلع اجللدية الفاخرة

SECTOR CONTENT JEWELLERY
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Owner: 
Ms. Reem Al Shamari

 P.O. Box: 7233, Doha, Qatar 
 +974 77166555 
 reem@witrjewelry.com 
 www.witrjewelry.com

HS CODES: 

  7103    7106    7108    7113    7114    7116  

WITR JEWELRY

مجوهرات ِوْتر

COMPANY PROFILE
Coming from the Arabic word “Witr” which means “unique”, WITR 
offers bespoke jewelry that reflect the customer’s individuality. 
Founded in 2015, WITR has an international patent for the concept 
of the eye print on jewelry. Inspired by the details of the human iris, 
it uses an innovative process to capture the customer’s eye print 
engraving it onto gold creating jewelry that are forever one-of-a-
kind and commemorate the individual! WITR creates handmade 
pieces of art that are rare and unique, such as the Imperial Line, 
which mirrors the spirit of ancient golden emperors. WITR also 
created the first high-end 100% Qatari handmade watch which 
was purchased by Qatar royalty. WITR also won the Ministry of 
Development - Labor and Social Affairs’ ‘Best Product’ Award in 
Qatar in 2016.

PRODUCTS
• Innovative, one-of-a-kind jewelry with details of the 

customer’s eye’s iris engraved onto gold
• 18K yellow gold, white gold, rose gold
• VS1 diamonds, precious & semi-precious gemstones

نبذة عن الشركة
ِوْتـر ويعـود أصـل األمس اىل اللغـة العربيـة مبعـى الـيء الفريـد أو الواحـد الـذي 
ال مثيـل لـه، وتقـدم جموهـرات ِوْتـر قطعـا اسـتثنائية وفريـدة لـل خشـص.  والـي 
تتجّسـد يف حنـت بصمـة العـني عـى الذهـب الصـايف لتخليـد تلـك البصمـة والـي 
تعتـر ثـاين طريقـة لتحديـد اهلويـة الخشصيـة بعـد امحلـض النـووي. حيـث أن لك 
إنسـان يولـد مـع بصمـة عـني فريـدة ال ميكـن أن تتكـّرر أبـدًا.  تأسسـت جموهـرات 
ِوْتـر يف عـام 201٥ وحصلـت عـى بـراءة اخـراع دوليـة حـول مفهـوم الطباعة عى 
املجوهـرات، والـي اكنـت مسـتوحاة مـن تفاصيـل ال مثيـل هلـا بشـل مجيـل مـن 
قزحيـة اإلنسـان. مكـا أن ِوْتـر قـد حجنـت يف إنشـاء أول سـاعة قطريـة الصنـع 
100٪ عاليـة اجلـودة والـي القـت جناحـا كبـرًا واقبـااًل واسـعا. فـازت جموهـرات 
ِوْتـر باملركـز األول كأفضـل منتـج مـن وزارة العمـل والتمنيـة االجمتاعية يف قطر يف 
عـام 201٦ . هـذه الرشكـة القطرية 100٪ تعد بإنتاج أرىق املجوهرات الي سـوف 

تتحـدى العامـات التجاريـة لملجوهـرات العامليـة يف اإلبـداع واجلـودة.

المنتجات
• جموهرات مبتكرة وفريدة من نوعها مع تفاصيل 

قزحية عني العميل حمفورة عى الذهب
• ذهب أصفر عيار 1٨، ذهب أبيض، ذهب وردي

• ماس VS1، أجحار كرمية وشبه كرمية

SECTOR CONTENT JEWELLERY
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COMPANY PROFILE
H Jewellery is a Jewellery Design Studio established in 2012 by 
Qatari designer Hamad Al-Mohammed. H Jewellery works along 
with the best suppliers to produce exquisite high-end pieces using 
18K and 21K fine gold. All the designs are produced with a cultural 
touch that resonates with Qatari history. Hamad’s unique designs 
are inspired by Qatari culture and contemporary architecture and 
known for incorporating Islamic patterns. H Jewellery has participated 
in the Hong Kong Jewelry Expo, Asjad Jewelry Exhibition in 2019 
and Doha Jewellery and Watches Exhibition 2020.

PRODUCTS
• Gold: 24K, 21K, 18

• Precious stones

• Diamonds & Pearl

HS CODES: 

  7101.10   7102.10   7103.91   7111.00   7118.90  

H JEWELLERY

اتش للمجوهرات

Owner: 
Mr. Hamad Ahmad Almohammed

 P.O. Box: 14804, Doha, Qatar 
 +974 55765567 

m8m_22@hotmail.com 
www.hjewelryqa.com 

نبذة عن الشركة
اتـش لملجوهـرات هـو اسـتوديو لتصمـم املجوهـرات أسسـه املـمم القطـري محد 
احملمـد يف عـام 2012. تعمـل جموهـرات إتش. جنبـا إىل جنب مع أفضل املوردين 
إلنتـاج قطـع رائعـة باسـتخدام الذهـب اخلالـص مـن عيـار 1٨ و 21 قـراط. ويـم 
إنتـاج مجيـع التصامـم بملسـة ثقافيـة هلـا صـدى يف التـارخي القطـري. تصمميـات 
محـد الفريـدة مسـتوحاة مـن الثقافـة القطريـة والعـارة املعـارصة واملعروفـة بـدجم 
األمنـاط اإلسـامية. وشـاركت جموهـرات إتش. يف معرض هونـغ كونغ لملجوهرات 
ومعـرض جموهـرات عجسـد عـام 201٩ ومعـرض الدوحـة لملجوهـرات والسـاعات 

.2020

المنتجات 
• ذهب: 24 قراط، 21 قراط، 1٨ قراط

• أجحار الكرمية
• أملاس واللؤلؤ 

SECTOR CONTENT JEWELLERY
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AL HAYA WASTE TREATMENT FACTORY

مصنع الحياة إلدارة النفايات

COMPANY PROFILE
Al Haya Waste Treatment Factory was established in 2011 with 
state-of-the-art technology to recover hydrocarbons from solid, 
semi-solid and liquid oily waste. It is located within a 30,000 sqm 
area at Mesaieed Industrial City and was the first of its kind to use 
sustainable technology in the GCC. The project has received 
several international awards like the 2014 ‘Global Green Award’ at 
Berlin and the ‘Best Energy Saving and Sustainable Project Award’ 
from GPCA. It was funded by Qatar Islamic Bank through  
Qatar Development Bank’s Al Dhameen scheme and has received  
QDB’s ‘Best Industrial Project’ Award. All Al Haya products are 
exported across the world.

PRODUCTS
• Semi-refined Wax
• Base Oil
• Furnace Oil, etc.

Owner: 
Mr. Ali Saed Al Marri

 P.O. Box: 18604, Doha, Qatar 
 +974 44437496 
 +974 44319312 
 info@alhayaqatar.com 
 www.alhayaqatar.com

HS CODES: 

  27122000    27101919   

نبذة عن الشركة
تأسـس مصنع احلياة إلدارة النفايات يف عام 2011، وميتلك منشـأة جمهزة بآالت 
ذات مسـتوى عاملـي متكهنـا مـن اسـتخالص اهليدروكربونـات مـن النفايـات الصلبـة 
أو السـائلة الزيتيـة. يقـع مصنـع احليـاة يف مدينـة مسـيعيد الصناعيـة اجلديدة عىل 
مسـاحة 30٫000 مـر مربـع، وهـو أول مصنـع يسـتخدم هذه التقنيـات احلديثة يف 
قطـر ومنطقـة اخلليـج العـريب. ولقـد حصل املصنع عـىل العديد مـن اجلوائز العاملية 
لـدوره املمتـز يف تدويـر النفايـات مهنـا جائـزة جلوبـال جرين عـام 2014 يف برلني 
وجائـزة )افضـل املشـاريع لتوفـر الطاقـة املسـتدامة( مـن قبـل GPCA. ومـول بنـك 
قطـر اإلسـاليم املصنـع مـن خـالل بنـك قطـر للتمنية "برنـاجم الضمـني" ولقد حصد 
جائـزة أفضـل مـروع صنـايع مـن بنك قطـر للتمنية. ويـم تصدير مجيـع منتجات 

مصنـع احليـاة إىل خمتلف أرجـاء العامل. 

المنتجات
• المشع شبه املكرر

• زيت األفران
• زيت بايز

SECTOR CONTENT OTHERS
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BRIGHT FUTURE TYRE RECYCLING

مصنع الغد المشرق إلعادة تدوير اإلطارات

COMPANY PROFILE
Established in 2010 and located in the Umsaeed industrial solid 
waste recycling area, Bright Future Tyre Recycling Factory started 
its first production run in early 2017. It is Qatar’s first recycling 
plant to produce reclaimed rubber from tyres. In 2019, we were 
approved by PWA- ASHGHAL to produce 30 mesh crumb rubber 
for bitumen modification. Our product range includes all types 
and grades of reclaimed rubber, 30 mesh crumb rubber and 
tyre steel. Our main aim is to reduce scrap tyre waste and turn 
it into re-usable raw material for other industrial applications. 
With an annual production capacity of 6,000 MT, the Reclaimed 
Rubber is sold internationally to rubber manufacturers all over 
the world including Pakistan, India, Turkey, Italy and South Africa.

PRODUCTS
• Reclaimed Rubber 
• 30 Mesh CR
• Steel
• Scrap Tyre pieces

Owner: 
Mr. Fahad Al Nuaimi

P.O. Box: 16995, Doha, Qatar 
 +974 55759928 
 +974 44433315 

 mohammed@bff.com.qa 
 www.brightfuturefactory.com 

نبذة عن الشركة
الغـد املـرق إلعـادة تدويـر اإلطـارات يف عـام 2010، وهيـدف  تأسـس مصنـع 
املصنـع بشـل أسـايس لتخليـص دولـة قطـر مـن آفـة اإلطـارات اخلـردة، ويقـع يف 
منطقـة مسـيعيد إلعـادة تدويـر النفايـات الصلبـة، وانطلقـت أمعالـه يف مطلـع عـام 
2017، وهـو أول مصنـع إلعـادة تدويـر يف قطـر إلنتـاج املطـاط املعـاد تصنيعـه مـن 
اإلطـارات، يف عـام 2019 مت اعمتادنـا مـن هيئـة األشـغال العامـة مكـورد ملحسـوق 
املطـاط املسـتعمل يف معاجلـة البيتومـني لبنـاء الطـرق، يقـوم املصنـع بانتـاج مجيـع 
درجـات وانـواع املطـاط املجـدد او املعـاد تصنيعـه، وايضـا محسـوق املطـاط مقاس 
30 ميـش بطاقـة انتاجيـة تصـل اىل 6000 طن مري سـنويًا، مكا نقوم باسـتخراج 
احلديـد مـن االطـارات التالفـة ليم اسـهالكه حمليا من قبل مصانـع احلديد احمللية 
يف دولـة قطـر، يـم اسـتعامل املطـاط املجـدد يف صناعـة مجيـع املنتجـات املطاطية 

يف األسـواق احملليـة والدوليـة.

المنتجات
• مطاط جمدد او مستصلح

• محسوق مطاط مقاس 30 ميش
• احلديد

• اإلطارات اخلردة مقطعة إىل ثالثة قطع

SECTOR CONTENT OTHERS
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DALLAH CONVERTING INDUSTRIES

دلة للصناعات التحويلية

COMPANY PROFILE
Dallah Converting Industries (DCI) was founded in 2008. and is a 
leading manufacturer of Disposable Aluminum Food Containers, 
Aluminum Foil, Cling Film, Paper Lids, Paper Plates and Paper 
Cups. It is distinguished by the quality of its products, its 
conformity to health standards, and excellent after sales service. 
The factory has sophisticated equipment and technology and is 
manned by experienced industry professionals. Dallah is an ISO 
certified (ISO 9001: 2008 / ISO 14001 / OHSAS 18001) company.  
With a sizeable share in the domestic market and the Middle 
East, the company is expanding its reach to Europe and Africa.  
We value the trust that our clients have in our distinctive product 
and services and continually strive to meet all their demands.

PRODUCTS
• Aluminum Food Containers 
• Aluminum Household Foils
• PVC Cling Film
• Paper Lids
• Paper Plates
• Paper Cups

Owner: 
Mr. Hamad Ali Hamad Al-Merekhi

 P.O. Box: 40997, Doha, Qatar 
 +974 44503055 
 +974 44604632 
 info@dciqatar.com 
 www.dciqatar.com

HS CODES: 

  760719    761100   

نبذة عن الشركة
تأسـس مصنـع دلـة للصناعـات التحويلية عـام 2008، يف دولة قطر من أجل صناعة 
وإنتـاج أطبـاق األملنيـوم مبقاسـات خمتلفـة، ورق القصديـر، نايلـون شـفاف )لكينـغ 
فيـم(، األغطيـة الورقيـة، الصحـون الورقية واألكواب الورقية بأجحام خمتلفة حسـب 
إختيـار العمـالء. ونمتـز جبـودة منتجاتنـا مـن ناحيـة املواصفـات العاليـة واملطابقـة 
لـروط الصحـة العامليـة ومـن ناحيـة آخـرى نمتز باهمتامنـا بعمالئنـا وتوفر خدمة 
مـا بعـد البيـع. حيـث أننـا مقنـا بتجهـز املصنـع بأجهـزة حديثـة ومتطـورة وبأحـدث 
مـا توصلـت إليـه التكنولوجيـا العامليـة مـن معدات وتقنيـات ومواد خـام عالية اجلودة 
وإختيـار أفضـل الفنيـني أحصـاب اخلـرة الكبـرة يف جمـال صناعاتنـا. وقـد مت 
إعمتـاد معايـر اجلـودة العامليـة خلدماتنـا وجلـودة إنتاجنـا وذلـك حبصولنـا عـىل 
هشـادة اآليـزو )9001:2008 / واأليـزو OHSAS / 14001 18001(. وتعـود ثقـة 
معالئنـا الكـرام مبنتجاتنـا لرسعـة تلبية الطلبات ورسعة التوصيـل وخلدماتنا املمزة 

مـا قبـل وبعـد البيـع وإللزتامنـا دومـُا مبعايـر اجلـودة والصحـة العاملية.

المنتجات 
• حاويات من األملنيوم لملواد الغذائية

• ورق القصدير
• نايلون شفاف )لكينغ فيم(

• األغطية الورقية
• أطباق الورقية
• أكواب ورقية

SECTOR CONTENT OTHERS
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DELTA CORPORATION

دلتا كوربوريشن

COMPANY PROFILE
Delta Corporation is a global manufacturer with a successful 
track record of quality production and reliable service support to 
local, regional and international oil operators. We offer innovative 
designs, state-of-the-art manufacturing and field support services 
for Wellheads and X-Mass Tree Equipment, Valves, Actuators 
and Flow Control products. We also offer Wellhead services 
from Field Installation, Testing and Servicing, right up to Shop 
Testing, Servicing, Refurbishment and Modification. Our facility 
is approved by the American Petroleum Institute to apply the API 
monogram on all products, while adhering to material standards 
such as API, NACE, ASTM, and ASME. Delta Corporation takes 
part in all major oil and gas projects in the region with the added 
value of having its technical support available next door, 24/7.

PRODUCTS & SERVICES
• Design, Manufacture and Field Support Services for  

Wellheads and X-Mass Tree Equipment, Valves, Actuators 
and Flow Control products

• Wellhead Services: Field Installation, Testing and Servicing,  
Shop Testing, Servicing, Refurbishment and Modification

Owner: 
Sheikh Sultan Bin Jassim Al Thani

P.O. Box: 4926, Doha, Qatar 
 +974 44050111 
 +974 44784881 

 delta@deltacrp.com 
 www.deltacrp.com 

HS CODES: 

  84811000    84813000    84814000    84818010  

نبذة عن الشركة
دلتـا كوربوريشـن، يه رشكـة تصنيـع عامليـة تمتـز بجسل حافل مـن املنتجات عالية 
اجلـودة وخدمـة دمع موثوقـة ملشـغيل النفـط احملليـني واإلقلمييـني والدوليـني. نقـدم 
تصمميـات مبتكـرة، وأحـدث خدمـات التصنيـع والـدمع امليـداين ملعـدات حفـر اآلبار 
ومعـدات أجشـار X-Mass والصاممـات واملشـغالت ومنتجـات التحـم يف التدفـق. 
امليـداين واالختبـار واخلدمـات  الركيـب  البـر وتمشـل  نقـدم خدمـات رأس  مكـا 
والتجديـد والتعديـل. متـت املوافقـة عـىل منشـأتنا مـن قبـل معهـد البـرول األمرييك 
 API مونوغـرام عـىل مجيـع املنتجـات، مـع االلزتام مبعاير املـواد مثل API لتطبيـق
و NACE و ASTM و ASME  تشـارك دلتـا كوربوريشـن يف مجيـع مشـاريع 
النفـط والغـاز الكـرى يف املنطقـة مـع القمية املضافة املمتثلـة يف توفر الدمع الفين 

هلـا عىل مـدار السـاعة.

المنتجات والخدمات 
• خدمـات التصمـم والتصنيـع والـدمع امليـداين ملعـدات حفـر اآلبـار ومعـدات أجشار 

X-Mass والصاممـات واملشـغالت ومنتجـات التحـم يف التدفـق

• خدمات رأس البر: التثبيت امليداين، االختبار والصيانة، التجديد والتعديل

SECTOR CONTENT OTHERS
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GULFCRAFTS

غالف كرافتس

COMPANY PROFILE
Gulfcrafts is a Doha-based bespoke design and manufacturing 
company. Founded in 2001, Gulfcrafts has evolved into a full 
spectrum resource, offering five distinct business lines; and providing 
comprehensive expertise in strategic development, concept design, 
logistics, manufacturing, delivery and installation. Our factory is 
home to highly skilled craftsmen, designers, production workers 
and innovative thinkers.  We work cohesively to ensure our team 
delivers the best possible customized and effective solutions for 
each client and every project. Our clients are our inspiration and 
motivation for excellence. We consistently approach every project 
with attention to detail, creativity and quality resources. This approach 
has earned us the IS0 9001:2015 certification.

PRODUCTS & SERVICES
• Signage and Wayfinding 
• Architectural Elements 
• Space Branding  
• Bespoke Gifts and Awards 
• Bespoke Accessories 
• Other Specialized Services: Cutting & Engraving; 

Electroplating; Large Format Printing; PVD Coating

Owner: 
Mr. Mohammed Abdulla Al-Kuwari

 P.O. Box: 22211, Doha, Qatar 
 +974 44602002 
 +974 44602220 
 info@gulfcrafts.net 
 www.gulfcrafts.net

HS CODES: 

  83100010    83100020    83100030    83100040    83100050    83100060    83100070    83100090  

نبذة عن الشركة
غالـف   كرافتـس،   يه   رشكـة   تصنيـع   حسـب   الطلـب ومقرهـا يف الدوحـة.  ولقـد 
تأسسـت الركـة يف عـام 2001، وتطـورت غالـف كرافتـس لتـىح مـورد لطيـف 
اكمـل، حيـث تقـدم مخسـة خطـوط أمعـال خمتلفـة؛ ومكـا تقـدم خـرة شـاملة يف 
والتصنيـع  اللوجسـتية  واخلدمـات  املفاهـم  وتصمـم  االسـراتيجي  التطويـر 
والتسـلم والركيـب. ومصنعنـا هـو موطـن للحرفيـني واملصممـني ومعـال اإلنتـاج 
واملفكريـن املبتكريـن ذوي املهـارات العاليـة.  حنـن نعمـل بشـل متـالمح لضـامن 
قيـام فريقنـا بتقـدمي أفضـل احللـول املخصصـة والفعالـة املمكنـة لـل معيـل ولـل 
مـروع. معالؤنـا مه مصـدر إهلامنـا ودافعنـا للمتـز. وحنـن نتبـع لك مـروع 
بعنايـة بالتفاصيـل واإلبـداع واملـوارد اجليـدة. وبفضـل هـذا الهنـج حصلنـا عـىل 

.      9001:2015 األيـزو  هشـادة 

المنتجات والخدمات
• تصمم وتصنيع الالفتات

• العنارص املعامرية
• العالمة التجارية

• هدايا وجوائز خمصصة
• إكسسوارات خمصصة

  PVD خدمات أخرى: قطع ونقش، طالء كهربايئ طباعة كبرة احلجم، طالء •

SECTOR CONTENT OTHERS
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HYGIENE PRODUCTS FACTORY

هايجين برودكتس فاكتوري

COMPANY PROFILE
Hygiene Products Factory (HPF) was established in 2017 with the 
objective of providing world-class personal hygiene products. 
HPF is the only manufacturer of Baby Diapers, Adult diapers, 
Maternity Pads and Sanitary Napkins in Qatar with a state-of-the- 
art manufacturing facility. Our products are manufactured with 
the latest fully automatic high-speed machine. The company also 
has a well-equipped laboratory and every product goes through 
stringent quality testing that includes online vision system along 
with routine quality tests.

PRODUCTS
• Lify Baby Diaper 
• Lify Adult Diaper
• Comfy Sanitary Napkin
• Comfy Maternity Pad

Owner: 
Sheikh Abdulla Mohammed Suhaim  

Al-Thani

P.O. Box: 291, Doha, Qatar 
 +974 44645597 
 +974 44764405 

info@hpf-qatar.com 
 www.hpf-qatar.com 

HS CODES: 

  96190010    96190020   

نبذة عن الشركة
تأسسـت رشكـة هاجيـني برودكتـس فاكتـوري يف عـام 2017 هبـدف توفـر منتجات 
النظافـة الخشصيـة ذات اجلـودة العاليـة. ويه الركة املصنعـة الوحيدة حلفاضات 
األطفـال، وحفاضـات الكبـار، والفـوط الصحيـة، واملناديـل الصحيـة يف قطر ومتتلك 
منشـأة تصنيـع حديثـة. يـم تصنيع منتجاتنـا بأحدث آلة أوتوماتيكيـة عالية الرسعة. 
ولـدى الركـة أيضـًا خمتـرًا جمهـزًا جيـدًا وخيضـع لك منتـج الختبـارات صارمـة 
للجـودة تتضمـن نظـام رؤيـة عـر اإلنرنـت إىل جانب اختبـارات اجلـودة الروتينية.

المنتجات
• حفاظات الييف لألطفال
• حفاظات الييف للبالغني

• مناديل حصية مرحية
• وسادة األمومة املرحية

SECTOR CONTENT OTHERS
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KHALID MANUFACTURING COMPANY

شركة خالد للصناعات

COMPANY PROFILE
Khalid Manufacturing Company (KMC) has been manufacturing 
high quality Air Distribution products in Qatar for over 40 years 
and has earned a distinctive reputation for offering superior 
products that meet the most stringent quality requirements.  
It commenced operations from its second factory in 2011 for 
UL Classified Life Safety Dampers under license from Louvers 
& Dampers, USA. The company acquired the ISO 9001:2015 
accreditation and invested in new manufacturing resources along 
with Total Quality Management System to emerge as a regional 
manufacturer of global repute. KMC Qatar has rightfully grown 
to be a major player in the building HVAC segment making deep 
inroads into all major projects of Qatar, Oman and Kuwait, and 
is gradually extending to other neighbouring regions.

PRODUCTS
• Curtain Fire & Combination Fire Smoke Dampers 
• Louvers 
• Sound Attenuators and Acoustic Louvers 
• Variable Air Volume Terminals (AHRI certified) 
• Grilles, Diffusers & Registers for architectural requirements 
• Special-purpose Grilles & Diffusers

Owner: 
Mr. Saad Ghanim Al Saad Al Kuwari

 P.O. Box: 1038, Doha, Qatar 
 +974 44941300 
 +974 44995088 
 info@kmcqatar.com 
 www.kmcqatar.com

HS CODES: 

  84159000    84158220  

نبذة عن الشركة
تتـوىل رشكـة خالـد للصناعـات التحويليـة، تصنيـع منتجـات توزيـع اهلـواء عاليـة 
اجلـودة يف قطـر ألكـر مـن 40 عاًمـا، واكتسـبت هشـرة ممـزة يف تقـدمي منتجـات 
فائقـة اجلـودة تـيف مبتطلبـات اجلـودة األكـر رصامـة. بـدأت الركـة معلياهتـا من 
مصنعهـا الثـاين يف عـام 2011 لــ UL Classified Life Dampers مبوجـب 
املتحـدة األمريكيـة. وحصلـت  الواليـات   ،Louvers & Dampers ترخيـص مـن 
الركـة عـىل اعمتـاد األيـزو 9001:2015 واسـتمثرت يف مـوارد التصنيع اجلديدة 
جنًبـا إىل جنـب مـع نظـام إدارة اجلـودة الشـاملة لتظهـر مكصنـع إقلـيم ذو ماكنة 
عامليـة. لقـد منـت رشكـة خالـد للصناعـات حبـق لتكـون العبـًا رئيسـيًا يف قطـاع 
HVAC لملبـاين ممـا حقـق جناحـات كبـرة يف مجيـع املشـاريع الرئيسـية يف قطر 

ومُعـان والكويـت، وحتقـق توسـع تدرجيـي يف املناطـق املجـاورة. 

المنتجات
• مخمدات احلريق: ستائر احلريق ومخمدات احلريق والدخان املختلطة

• سواتر اللوفر
• خمفضات الصوت والضجيج وخمفضات اللوفر الصوتية

• أنمظة جحم اهلواء املتغر
• فتحـات توزيـع اهلـواء املختلفـة: شـبكية، نـارشات اهلـواء، فتحـات مـزودة مبخمدات 

احلريـق )رجيتسـر( والـي تليب متطلبات اإلنشـاءات
• فتحات شبكية ونارشات اهلواء ذات أغراض خاصة

SECTOR CONTENT OTHERS
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NATIONAL INDUSTRIAL GAS PLANTS

مصانع الغازات الصناعية الوطنية

COMPANY PROFILE
National Industrial Gas Plants (NIGP) is member of M.H. Al Mana 
Group of Companies which was founded in 1952 by Mr. Mohammed 
Hamad Al Mana. NIGP is the leading Industrial, Medical and 
high-purity Gases and Specialty Gas mixtures manufacturing 
company in Qatar. The company has a state-of-the-art facility  
in Salwa Industrial Area as well as sister concerns in Egypt,  
Saudi Arabia, Sudan and UAE. Its bulk storage facility, fleet and 
transport is managed by a team of experts who have vast exper- 
ience and expertise in the field. The company is accredited  with ISO 
9001:2015, ISO 14001:2015 and OHSAS-18001:2007.

PRODUCTS & SERVICES
• Cryogenic Liquids: Nitrogen, Oxygen, Argon, CO2, N2O etc.
• Gases: Oxygen, Acetylene, Nitrogen, Hydrogen, Argon, Carbon  

Dioxide, Nitrous Oxide, Medical Oxygen and Breathing Air
• High Purity Gases and Calibration Gas Mixtures
• Wholesale Dealers for: R22, R123, R124, R134A, R-141B,  

R403B, R404A, R407C, R408A, R409, R410A, R600A, etc.
• Supply of: Welding/Cutting Equipment & Consumables and  

PPE items. Abrasive Garnet
• Dry Ice and Hydrostatic Pressure Testing of Cylinders

Owner: 
Mr. Hamad Mohammed Hamad Al Mana 

Chairman, Al Mana International Holding

 P.O. Box: 1391, Doha, Qatar 
 +974 44583000 
 +974 44583333 

nigp@mhalmana.com 
 www.mhalmana.com 

HS CODES: 

  28043000    28044000    28042100    28041000  

نبذة عن الشركة
مصانـع الغـازات الصناعيـة الوطنيـة، عضـو يف مجموعـة رشاكت دمحم محد املانع 
الـي تأسسـت يف عـام 1952 مـن ِقبـل السـيد دمحم محـد املانـع، واملتخصصة يف 
إنتـاج غـاز األكجسـني والنيروجـني واألرجـون وثاين أكسـيد الكربـون واهليدروجني 
يف  حديثـة  منشـأة  ولدينـا  األخـرى.  الصناعيـة  الغـازات  مـن  متنوعـة  ومجموعـة 
منطقـة سـلوى الصناعيـة عـالوة عـىل رشاكت شـقيقة يف مـر والسـودان واململكة 
السـعودية ودولـة اإلمـارات العربيـة املتحـدة. ويـم إدارة منشـأة ختزيـن الركـة 
وأسـطوهلا عـر فريـق مـن اخلـراء الذيـن يمتتعـون بتجربـة واسـعة يف املجـال. 
املصنـع حائـز عـىل هشادة األيزو 9001:2000 واأليـزو 14001:1996 ويعمل اآلن 

.18001:1999 OHSAS للحصـول عـىل هشـادة األيـزو

المنتجات والخدمات
 Co2, N2O ،السوائل املردة: النيروجني، األكجسني، األرجون •

• الغـازات: األسـيتيلني، النيروجـني، اهليدروجـني، األرجـون، ثـاين أكسـيد الكربـون، 
أكسـيد النيـروز، األكجسـني الطيب

• غازات عالية النقاء وخليط غازات املعايرة 
 R22, R123, R124, R134A, R-141B, R403B, امجللـة:  مبيعـات  وكالء   •

 R404A, R407C, R408A, R409, R410A, R600A

• توريد مجيع معدات اللحام والقطع واملواد االسهالكية وأدوات الوقاية الخشصية 
• لدينا مرافق اختبار الضغط اجلاف للجليد واهليدروستات

SECTOR CONTENT OTHERS
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QATAR DETERGENT CO.

الشركة القطرية للمنظفات

COMPANY PROFILE
Qatar Detergent Company, established in 1978 by the members 
of Al Jabor Real Estate Group of Companies, is a multi-business 
enterprise specializing in Home Care products, with strong operations 
spanning the MENA region. Our brands are of international-standard 
quality and produced at our state-of-the art manufacturing facility. 
We strive towards product excellence at affordable prices, so that 
our consumers can lead fuller lives with ease. PEARL, our flagship 
brand, is the most recognized indigenously-built Fabric Care 
brand in Qatar, with a growing base in other export markets.

PRODUCTS
• Detergents
• Fabric Softeners
• Dishwashing Liquids
• Antiseptic Disinfectants
• Glass Cleaners
• Floor Cleaners

Owner: 
Sheikh Nawaf Mohamed Al-Thani

 P.O. Box: 6983, Doha, Qatar 
 +974 44238773 
 +974 44601921 
 export@qdcl.qa 
 www.qdcl.qa

HS CODES: 

  34012010    34012020    34012030    34012090    34011920    34011930    34011940    34011990    34013000              

  34022010    34022021    34022022    380852    380859  

نبذة عن الشركة
الركـة القطريـة لملنظفـات )تاسسـت يف العـام 1978م( وىه رشكـة متخصصـة 
يف صناعـة املنظفـات الصناعيـة بـودرة وسـائلة ومطهـرات ومعقـامت وكذلـك إنتـاج 
وتوزيـع منتجـات العنايـة املزنلية جبودة عالية لتناسـب مجيع فائت املجمتع وبأسـعار 
يف املتنـاول لتكـون ىه االختيـار األنسـب لملسـهلك يف منطقـة الـرق االوسـط 
ومجيـع دول جملـس التعـاون اخللـيجي ودول القـارة اإلفريقيـة وبعالمـات جتاريـة 
خمتلفـة، حيـث نقـدم خدمـات اكملـة لعمالئنـا الكـرام بـدءًا مـن الركيبـات واالنتـاج 
والتعبئـة والتغليـف والنقـل حـي تصـل إىل العمـالء مكـا أننـا حريصـني أيضـًا عىل 
تقـدمي خدمـات مابعـد البيـع سـواء اكن عـىل املسـتوي التسـوييق أو املسـتوي الفـين.

المنتجات
• منظـف مالبـس سـائل و بـودر بأجحـام خمتلفـة و رواحئ خمتلفـة للغسـاالت العاديـة 

واالتوماتيـك   
• ملطف و منعم االمقشة بأجحام خمتلفة و رواحئ خمتلفة   

• سوائل غسيل الصحون بأجحام خمتلفة و رواحئ خمتلفة   
• منظف االرضيات بأجحام خمتلفة و رواحئ خمتلفة    

• منظف ومملع الزجاج واالسطح الصلبة 
• املطهرات واملعقامت بأجحام خمتلفة  

SECTOR CONTENT OTHERS
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QATAR PRECISION INDUSTRIAL CO.

الشركة القطرية للصناعات الدقيقة

COMPANY PROFILE
QPIC is a potent combination of technology and people and is 
proud to be a part of the global restructuring wave. Technology 
is key to staying ahead in the business, and our people are its 
driving force. By harnessing technology, QPIC’s team of highly 
trained and qualified professionals is able to deliver cutting-edge 
solutions to get a job done better, on time, more economically 
and without compromising on safety and quality. The factory is 
located at Mesaieed City to serve industries like Petrochemicals, 
Steel, Cement, Fertilizers, Chemicals, Marine, Vinyl, Plastic, etc. 
We also have a facility for re-sharpening any kind of blade. QPIC 
meets the highest of quality standards and has always delivered 
while striving to exceed expectations on schedule and budget. 

PRODUCTS
• Gears: Helical, Worm, Sprocket, Spur, Double Helical,  

Gear Shaft
• Rollers: Guide Roller, Twist Roller, Slit Roller
• Shaft & Eccentric Shaft
• Guide Plates, Statics, Guide, Nozzle, Dummy Bar, 

Dummy Bar Chain

Owner: 
Mr. Hamad Mohammed Hamad Al Mana 

Chairman, Al Mana International Holding

 P.O. Box: 9470, Doha, Qatar 
 +974 44760959 
 +974 44760161 

info@qpicqatar.com 
 www.mhalmanagroup.com 

HS CODE: 

  73181100  

نبذة عن الشركة
واملـوارد  التكنولوجيـا  مـن  قـوي  الدقيقـة يه مـزجي  للصناعـات  القطريـة  الركـة 
البريـة وتفخـر بكوهنـا جـزءًا مـن موجـة إعـادة اهليلكـة العامليـة. والتكنولوجيـا يه 
رس جناحنـا، وكوادرنـا مه القـوة الدافعـة هلـا. ومـن خـالل تخسـر التكنولوجيـا، 
يمتكـن فريـق الركـة ذو الكفـاءة العاليـة مـن تقدمي حلـول متطـورة لتحقيق إجنازات 
ممتـزة واقتصاديـة ودون املسـاومة عـىل معايـر السـالمة واجلـودة وذلـك مضـن 
اجلـدول الزمـين احملـدد هلـا. ويقـع املصنـع يف مدينـة مسـيعيد خلدمـة الصناعـات 
والبحريـة،  والكمياويـات،  واألمسـدة،  واألمسنـت،  والصلـب،  اكلبروكمياويـات، 
مـن  نـوع  أي  حشـذ  إلعـادة  مرفـق  كذلـك  ومنتلـك  إخل.  والبالسـتيك،  والفينيـل، 
الشـفرات. تلـيب الركـة أعـىل معايـر اجلـودة وتسـى دامًئـا لتجـاوز التوقعـات.

المنتجات
• الـروس )الـروس احللزونية، الـروس الدودية، الروس املسـننة، الروس احللزونية 

املزدوجة، معود الروس( 
• البكرات )األسطوانة اإلرشادية، األسطوانة اللولبية( 

• العمود والعمود الالمركزي 
Dummy Bar ،لوحات التوجيه، اإلحصائيات، الدليل، الفوهة • 

Dummy Bar سلسلة

SECTOR CONTENT OTHERS
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ROYAL CANS FACTORIES CO.

شركة رويال كانز للعبوات المعدنية والبالستيكية

COMPANY PROFILE
Royal Cans Factories Co. is Qatar’s first Tin Can manufacturing 
factory. Established in 2017, Royal Cans is a part of the Ahmed 
Bin Saleh Al Khuleifi and Sons Group and is located in Doha’s 
Street No. 42, Old Industrial Area. Our installations include hi-
tech automatic can manufacturing machines to produce conical 
pails, cylindrical cans and rectangle cans. We at Royal Cans 
Factories Co. aim at 100% customer satisfaction and are totally 
committed to produce high quality tin containers as per customers’ 
requirements, on-time delivery and highly competitive prices. 
We have an expert team of engineers and skilled labor to design 
and produce cans as per customers’ needs.

PRODUCTS
• Conical Pails 10 LTR - 25 LTR
• Round Cans 500 ML - 5 LTR
• Rectangle Cans 500 ML - 5 LTR
• Aerosol Cans
• Brush In Cans
• Tinplate Components
• Printed Tinplate Sheets

Owner: 
Mr. Saleh Ahmad Al Khuleifi 

 P.O. Box: 92416, Doha, Qatar 
 +974 44373944 
 +974 44365875 
 info@rcfqatar.com 

HS CODES: 

  72101290    73102110  

نبذة عن الشركة
تأسسـت رشكـة رويـال اكنـز للعبـوات املعدنيـة والبالسـتيكية ذ.م.م يف عـام 2017، 
املصنـع األول يف قطـر لعلـب الصفيـح، وجـزء من مجموعة أمحـد بن صاحل اخللييف 
وأوالده وتقـع منشـأته يف املنطقـة الصناعيـة القدميـة شـارع 42 وتمشـل عـىل آالت 
تصنيـع العلـب األوتوماتيكيـة عاليـة التقنيـة إلنتـاج دالء خمروطيـة وعلـب أسـطوانية 
وعلـب مسـتطيلة. حنـن يف مصانـع رويـال اكنـز هنـدف إىل إرضـاء العمـالء بنسـبة 
100٪ ونلـزتم متامـًا بإنتـاج حاويـات قصديـر عاليـة اجلـودة وفًقـا ملتطلبـات العمـالء 
والتسـلم وفـق اجلـدول الزمـين وبأسـعار تنافسـية للغايـة. ولدينـا فريـق خـراء مـن 

املهندسـني والعـامل املهـرة يف تصمـم وإنتـاج العلـب حسـب احتياجـات العمالء.

المنتجات
• عبوات معدنية 10 لير - 25 لير 

• عبوات مستديرة 500 مل - 5 لير 
• علب مستطلية 500 مل - 5 لير

• عبوات الرش 
• العلب الي حتتوي فرشاة داخلية 

• مكونات الصفاحئ املعدنية 
• ألواح معدنية مطبوع علهيا

SECTOR CONTENT OTHERS
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THE PERFUME FACTORY

مصنع برفيوم فاكتوري

COMPANY PROFILE
The Perfume Factory is a Qatari perfume manufacturer founded 
in 2015 with an aim to create outstanding local perfumes to be 
marketed internationally. The Perfume Factory opened officially 
in 2018 to offer products and services to businesses in Qatar 
and internationally.

PRODUCTS
• Wide variety of local perfumes
• Liquid Sanitizer Sprays

Owner: 
Mr. Mohammed Rashid Al-Matwi

P.O. Box: 96867, Doha, Qatar 
 +974 44322294 

info@theperfumefactory.qa 
 www.theperfumefactory.qa 

HS CODE: 

  330300  

نبذة عن الشركة
 يعتـر مصنعنـا االول مـن نوعـه يف ختصـص صناعـة العطـور وخدماهتـا يف قطر. 
تأسسـت الركـة يف عـام 2015م مـع رؤيـة خاصـة إلنتـاج عطـور حمليـة ممـزة 
تصـل إىل العامليـة. مت مبـارشة أمعـال املصنـع يف عـام 2018م هبـدف دمع السـوق 
احملـيل وحتقيـق االكتفـاء الـذايت باملنتـج القطري عـن طريق توفر خدمـات متعددة 

للـراكت واالفـراد يف قطـر وخـارج قطـر يف جمـال العطـور.

المنتجات 
• تشكيلة واسعة من العطور احمللية املمتزة

• خباخات   املعقامت   السائلة

SECTOR CONTENT OTHERS
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MEZNA FASHION

مزنة لألزياء

COMPANY PROFILE
Mezna Fashion L.L.C was established in 2007 and currently 
undertakes all production through our sister company - Q Uniform 
Factory - located in Aba Alsaleel Industrial area. With a total 
capacity of 140 tailors and other support staff, as well as precision 
computer-controlled machines, we have the capacity of delivering 
large numbers of products with high workmanship within a limited 
time period. Over the last few years a large number of challenging 
tenders and contracts have been accomplished successfully.  
The quality of our products is very evident owing to the use of 
high-quality materials which also help retain color and durability 
even after repeated washing. We import our materials from South 
Korea, Indonesia, India and China.

PRODUCTS
• Security Uniforms
• Military Uniforms
• Schools Uniforms
• Work Coveralls
• Hotel Staff Uniforms
• Medical Staff and Hospital Uniforms
• Fire-proof Uniforms
• Water-proof Winter Jackets

Owner: 
Mezna Fashion

 P.O. Box: 19524, Doha, Qatar 
 +974 44980619 
 +974 44980870 
 sales@quniformfactory.qa 
 www.quniformfactory.qa

HS CODES: 

  610310    610322    610323    610329    610331    610332    610333    610339    610341    610342    610343    610349       

  610413    610419    610422    610423    610429    610431    610432    610433    610439    610441    610442    610443     

  610444    610449    610451    610452    610453    610459    610461    610462    610463    610469  

نبذة عن الشركة
تأسسـت رشكـة مزنـة لألزيـاء يف سـنة 2007 ميالديـة وحاليـا يـم انتـاج اكفـة 
أنـواع املالبـس يف مصنـع - Q Uniform التابـع للركـة والاكئـن يف منطقـة أبـا 
الصليـل الصناعيـة، وبطـامق معـل مكـون مـن 140 خيـاط وموظـف ولملصنـع القدرة 
عـىل إنتـاج مكيـات كبـرة خـالل فـرة وجـزة، وجبـودة عاليـة مـن خـالل ماكئـن 
حديثـة تعمـل بدقـة عاليـة وبواسـطة المكبيوتـر. ويف السـنوات املاضيـة مت إجنـاز 
العديـد مـن العقـود واملناقصـات بنجـاح والـي اكنـت تشـل حتديـًا كبـرًا من حيث 
احلجـم والوقـت، مكـا أن جـودة منتجاتنـا تمتـز مـن حيـث املتانـة وكذلـك مـن حيـث 
اسـتعامل األمقشـة اجليـدة الـي حتافـظ عـىل لوهنـا ورونقهـا رمغ تكـرار غسـلها. 

وحنـن نسـتورد األمقشـة مـن كوريـا، إندونيسـيا، الصـني، اهلنـد وباكسـتان.

المنتجات
• الزي األمين 

• الزي العسكري 
• الزي املدريس 

• مآزر العمل 
• الزي الرمسي ملوظيف الفندق 

• زي الطامق الطيب والزي الرمسي لملستشىف 
• زي مقاوم للحريق 

• سرات شتوية مقاومة لملاء

SECTOR CONTENT OTHERS
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ALMUFTAH POLYMER

المفتاح بوليمار

COMPANY PROFILE
Almuftah Polymer W. L.L., established in 1999, a division of the Almuftah 
Group, specializes in the production of water tanks, road barriers, flower 
pots and LLDPE powder. The company has a state-of-the-art facility 
in Doha’s Industrial Area with a current production capacity of 
3,000 tons per year. It plans to export water tanks and road barriers 
within the GCC. Almuftah Polymer is an ISO 45001:2018 certified 
company with product quality certified by WRC (England), and  
ISO 9001:2015.

PRODUCTS
• Tanks
• Road Barriers
• Flower Pots
• LLDPE Powder
• Rotomould Water Tanks

Owner: 
Mr. Abdul Rahman Muftah Al-Muftah  

P.O. Box: 875, Doha, Qatar 
 +974 44114325 
 +974 44114679 

polymer@almuftah.com 
 www.almuftah.com 

HS CODES: 

  39251000    70199020  

نبذة عن الشركة
تأسسـت املفتـاح بولميـار ذ.م.م. يف عـام 1999، ويه إحـدى رشاكت   مجموعـة  
اخلزانـات   وحواجـز   الطـرق،   وأواين   الزهـور   ومتخصصـة   يف   إنتـاج         املفتـاح، 
 ومحسـوق   البـويل إيثيلـني   املنخفـض   الكثافـة .  ومتتلـك   الركـة   منشـأة   حديثـة   يف 
املنطقـة   الصناعيـة   وبطاقـة   إنتاجيـة   حاليـة   تبلغ   3000   طن سـنويًا. وختطـط   لتصدير  
 خزانـات   امليـاه   وحواجـز   الطـرق   إىل دول   جملـس   التعـاون   اخللـيجي .                                  رشكـة   املفتـاح  
 للبولميـر   حائـزة   عـىل   هشادة   األيزو       45001:2018 وتمتـز منتجاتنا باجلودة العالية 
و حصلـت   أيضـًا   عـىل هشـادة   إصـالح   امليـاه     WRC   مـن بريطانيـا  ،   وهشـادة  األيـزو       

                        .9001:2015

المنتجات
• خزانات املياه
• حواجز الطرق
• أواين الزهور 

• محسوق البويل ايثيلني املنخفض الكثافة
Rotomould خزانات مياه •

SECTOR CONTENT OTHERS
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ALIDA GLOBAL

أليدا العالمية

COMPANY PROFILE
Alida Global is a leading Exhibition, Event, Festival and Conference 
Stand/Booth, Kiosk building firm in Qatar. We are active across 
the Middle East and our designs and concepts that cater to 
Government and institutional categories have received wide 
appreciation. We are also experts in Interior Designing, Fit-outs 
and Joinery in commercial and residential projects. We at Alida 
Interiors strive to achieve the precise requirements of our clients 
along with the added creative touch of our expert designers.

SERVICES
• Stand Design
• Event Design
• Interior DesignOwner: 

Mr. Hamad Jaber Al Mansouri

 P.O. Box: 6760, Doha, Qatar 
 +974 44580083 
 +974 44276942 
 info@alidainteriors.com 
 www.alidainteriors.com

نبذة عن الشركة
واملهرجانـات  والفعاليـات  املعـارض  جمـال  يف  الرائـدة  الركـة  العامليـة،  أليـدا 
واملؤمتـرات و االسـتاندات اخلاصـة باملعـارض يف قطـر. لقـد حققنـا جناحـات يف 
العديـد مـن الفعاليـات يف مجيـع أحنـاء الـرق األوسـط وأكـر جناحنـا متثـل يف 
تبـين تصاممينـا ومفاهمينـا يف مجيـع أحنـاء العـامل الـي تلـيب فـائت احلكومـة 
واملؤسسـات وأكـر مـن ذلـك. حنن خـراء يف جمـاالت التصمم الداخـيل والتجهز 
واالمعـال اخلشـبية  يف املشـاريع التجاريـة والسـكنية. أليـدا العامليـة هتـدف إىل 
حتقيـق مطوحـات معالئنـا وحتويلهـا إىل واقـع مملـوس مـن خـالل قـراءة أفـاكرمه 

وإضافـة الملسـات اإلبداعيـة مـن قبـل املصممـني اخلـراء لدينـا.

الخدمات
• تصمم الستاند

• تصمم الفاعليات
• التصمم الداخيل

SECTOR CONTENT OTHERS
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CLARIANT QATAR

كالرينت   قطر 

COMPANY PROFILE
Clariant Qatar W.L.L. – a Clariant Group Company – operates a unit 
in Mesaieed, Qatar, that produces catalysts for chemical and fuel 
production processes and is now part of the Business Unit Catalyst 
of Clariant formed in 2011 from the acquired catalyst divisions 
of Süd-Chemie. The Catalyst Business Unit is headquartered in 
Munich, Germany, and has 16 catalyst production sites and 11 R&D 
Centers around the world. Our catalysts deliver significant value 
to our customers’ operations, ensuring that finite raw materials 
and energy are used efficiently in the production of industrial 
chemicals, plastics and fuels. Our products enable the use of 
alternative raw materials like natural gas, coal and biomass as 
chemical and energy feed stocks, and is used to clean emissions 
from industrial processes and combustion engines to limit the 
impact on the environment.

PRODUCTS
• ActiSorb® S series zinc oxide under the name ActiSorb® G1

Owner: 
Mr. Zied Ghazouani

P.O. Box: 50240, Doha, Qatar 
 +974 44902348 
 +974 44902332 

zied.ghazouani@clariant.com 
www.clariant.com 

HS CODES: 

  38159000    38151200  

نبذة عن الشركة
كالرينـت   قطـر   ذ . م . م.، عضـو يف مجموعـة رشكـة  كالرينـت،          ولدهيـا  وحـدة   إنتـاج  
 يف منطقـة   مسـيعيد،   قطـر   والـي   تنتـج   حمفـزات         لعمـل   الكمياويـات   ومعليـات   إنتـاج  
 الوقـود .       هـذا   املوقـع   هـو   اآلن   وحـدة   أمعـال   احملفـزات   وأمعـال   الطاقـة         ملجموعـة  
 كالرينـت،   والـذي   تكـون   يف   عـام   2011   مـن   أقسـام         احملفزات   لركة   سـود   شـيم .      
يقـع   املركـز   الرئيـي   لوحـدة   احملفـزات   وأمعـال   الطاقـة       يف   مدينـة   ميـوخن،   أملانيـا. 
لـدى   املركـز   16   موقعـًا   إلنتـاج         احملفـزات   و   11   مركـزًا   لألحبـاث   والتطويـر   حـول  
 العـامل .          تقـدم   حمفـزات   الوحـدة   قميـة   هامـة   لعمليـات   معالئنـا،   لضـامن        أن   املـواد  
 اخلـام   احملـدودة   والطاقـة   مت   اسـتخدامهام   بفعاليـة        يف   انتـاج   املـواد الكمياويـات 
 الصناعيـة   والبالسـتيك   والوقـود .          متكـن  منتجاتنـا   مـن   اسـتخدام   مـواد   خـام   بديلـة  
 مثـل  -    الغـاز          الطبيـي   والفحـم  -    مكخزونـات   تغذيـة   كمييائيـة   وطاقـة،       وتسـتخدم  
 لتنظيـف   االنبعاثـات   مـن   العمليـات   الصناعيـة      وحمـراكت   اإلحـراق   للحـد   مـن   التأثر  

 عـىل   البيئـة .        

المنتجات
ActiSorb G1 أكسيد الزنك وأكسيد الزنك املقوى مبمسى ActiSorb سلسلة •

SECTOR CONTENT OTHERS
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DOHA MODERN FACTORY FOR CARTON PACKAGES  

مصنع الدوحة الحديثة للعبوات الكرتونية

COMPANY PROFILE
Doha Modern Factory for Carton Packages was established in 
1992. It is a subsidiary of Doha Enterprises Group (A&J) L.L.C. 
We are specialized in manufacturing all kinds of corrugated 
boxes, 3-Ply, 5-Ply, 2-Ply and some orders in 7-Ply sheets/boxes. 
We have updated the factory’s complete machinery with the 
latest manufacturing technology equipment that includes a high 
quality 4-color printing machine. The Company has a state-of 
-the-art facility at the Industrial Area with a current production 
capacity of 1000 tons per month.

PRODUCTS
• Customized Cardboard Sheets and Boxes manufactured to 

customer standardsOwner: 
Mr. Khalid Abuabbas Al Jaber

 P.O. Box: 145, Doha, Qatar 
 +974 44602381                                                   
 +974 44602380 
 dmfcpl@dmpp.com.qa 

HS CODE: 

  481910   

نبذة عن الشركة
تأسـس مصنـع الدوحـة احلديثـة للعبـوات الكرتونيـة يف سـنة 1992. واملصنـع فرع 
مـن مجموعـة الدوحـة لملشـاريع ( A&J ) ذ.م.م.. وحنـن متخصصـون  يف تصنيـع 
 5 طبقـات،   3 واألجحـام ويه  األشـاكل  املضلـع جبميـع  الكرتـون  أنـواع  مجيـع 
طبقـات، 2 طبقـات و أيضـًا ميكـن تصنيـع 7 طبقـات حسـب الطلب. لقـد مقنا حديثًا 
بتحديـث مجيـع آالت املصنـع بأحـدث معـدات تكنولوجيـا التصنيـع والـي تمشـل 
آلـة الطباعـة ذات اجلـودة العاليـة 4 لـون. ميتلـك املصنـع مرافـق حديثـة يف املنطقـة 

الصناعيـة بطاقـة إنتاجيـة 1000 طـن هشريـًا.

المنتجات
• صفاحئ وصناديق من الورق املقوى ُمصَنّعة وفقًا ملعاير العمالء

SECTOR CONTENT OTHERS
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GULF CARTON FACTORY

مصنع الخليج للصناديق الورقية

COMPANY PROFILE
Gulf Carton Factory is one of the leading companies in Qatar 
manufacturing a range of corrugated boxes. Since 1999 our priority 
has been to manufacture quality boxes ensuring the satisfaction of 
the customer. We also manufacture printed boxes as per customer 
requirements and provide packing material such as Tapes, Bubble 
Sheets, Stretch Films and Polythene Rolls. Our goal is to measure 
up to the standards and requirements of the customers and to 
offer them the products and services they require at the most 
competitive rates.

PRODUCTS
• 3-Ply Cartons
• 5-Ply Cartons
• Corrugated Carton Rolls
• Packing Tape - Clear/Brown
• Bubble Sheets
• Foam Rolls
• Polythene Sheets
• Stretch Films
• Packing Papers

Owner: 
Mr. Karim Ali Nasser Al Zadjali

P.O. Box: 20666, Doha, Qatar 
 +974 44606635 
 +974 40165881 

gulfcartons@gmail.com 

HS CODES: 

  39201019    39209999    48191010  

نبذة عن الشركة
مصنـع اخلليـج للصناديـق الورقيـة، ُيعـد مـن الـراكت الرائدة يف قطـر الي تتوىل 
تصنيـع مجموعـة واسـعة مـن الصناديـق املموجـة. ومنـذ عـام 1999، اكنـت أولويتنا 
يه تصنيـع صناديـق ذات جـودة عاليـة لضـامن رضـاء معالئنـا. وكذلـك تنشـط 
يف تصنيـع الصناديـق املطبوعـة وفقـًا ملتطلبـات العمـالء ونوفـر مـواد التعبئـة مثـل 
األرشطـة الالصقـة وأوراق الفقاعـات واألرشطـة القابلـة للمتـدد ولفائـف البوليثـني. 
الـي  واخلدمـات  املنتجـات  وتقـدمي  العمـالء  ومتطلبـات  معايـر  تلبيـة  هـو  هدفنـا 

حيتاجوهنـا وبأسـعار تنافسـية.

المنتجات 
• كرتون 3 رقائق
• كرتون 5 رقائق

• بكرات كرتون مموج
• رشيط تعبئة بين / صايف

• ورق فقايع
• بكرات فوم

• صفاحئ البوليثني
• االرشطة القابلة للمتدد

• أوراق التغليف 

SECTOR CONTENT OTHERS
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GULF CRYO QATAR

جالف   كرايو   قطر 

COMPANY PROFILE
Gulf Cryo Qatar is part of the Gulf Cryo Group, the leading 
manufacturer, distributor and service provider of industrial, medical 
and specialty gases in the Arabian Gulf. Gulf Cryo is currently 
expanding in the GCC and Levant regions, and countries like 
Pakistan, Iraq and Egypt. The company is supported by over 600 
professionals in 13 affiliated companies. Gulf Cryo Qatar was 
established in 2007 in partnership between the Gulf Cryo Group 
and the Al-Jaber Group and has been exporting to markets in 
the GCC since 2009. The Company has a state-of-the-art fully 
automatic filling facility, and boasts a new fleet for transport and 
gas delivery solutions, which include cryogenic storage, tanks, 
liquid bulkers and cylinder distribution vehicles.

PRODUCTS
• Food Grade, Industrial, Medical and Specialty Gases
• Breathing Air 
• Diving & Welding Mixtures
• Refrigerants
• Dry Ice

Owner: 
Mr. Mohammed Sultan Al Jaber 
Chairman, Al Jaber Group 

 P.O. Box: 63537, Doha, Qatar 
 +974 44114312 
 +974 44114315 
 gkhoury@gulfcryo.com 
 www.gulfcryo.com

HS CODES: 

  28041000    28043000    28044000   

نبذة عن الشركة
جالـف   كرايـو   قطـر،  يه جـزء مـن  مجموعـة   جالـف                 كرايـو،   والركـة الرائـدة يف 
تصنيـع وتوريـد الغازات             اخلاصة   املسـتخدمة   يف   القطـاع   الطيب   والصنايع   مبنطقة             
تتوسـع   يف   مناطـق   دول   جملـس   التعـاون                  الراهـن  الوقـت  اخلليـج   العـريب .      ويف 
اخللـيجي   والـرق   األوسـط،   ويف دول   مثـل   باكسـتان   والعـراق             ومـر .   الركـة 
مدعومـة بأكـر مـن 600 حمـرف يف 13 رشكـة تابعة. تأسسـت رشكـة جلف كرايو 
قطـر يف عـام 2007 بالراكـة بـني مجموعـة جلـف كرايو ومجموعـة اجلابر وتصدر 
إىل أسـواق دول جملـس التعـاون اخللـيجي منـذ عـام 2009. لـدى الركـة منشـأة 
تعبئـة أوتوماتيكيـة متطـورة بالاكمـل، وتفتخـر بأسـطول جديـد حللـول النقـل ونقـل 

الغـاز، والـي تمشـل التخزيـن املـرد، واخلزانـات وسـيارات توزيـع األسـطوانات.

المنتجات
•  الغازات         املستخدمة   يف   القطاع   الطيب   والصنايع         والغذايئ  

•  هواء   التنفس
•  إسطوانات       الغوص  والتعدين

•  غازات       التريد
• الثلج   اجلاف

SECTOR CONTENT OTHERS
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HALUL BOATS

 حالول   للقوارب 

COMPANY PROFILE
Halul Boats is a manufacturer of Fiber Glass Boats, Yachts, Coast 
Guard & Badger Boats, located at New Industrial Area in Doha. 
Established in 2004, the company’s ability to cater promptly to 
our customers at highly competitive prices have helped us build a 
reputation as a reliable and quality supplier of boats in the region.

PRODUCTS
• Patrol Boats 
• Boats for Fishermen and Divers
• Pleasure Boats
• Boat range: 12 ft to 60 ft

Owner: 
Mr. Ahmad Mohammed Al Hitmi

P.O. Box: 6944, Doha, Qatar 
 +974 44360989 
 +974 44360846 

info@halulboat.com 
www.halulboat.com 

HS CODES: 

  89020000    89039200  

نبذة عن الشركة
تنشـط حالـول للقـوارب يف صناعـة   القـوارب   املصنوعة مـن   الفاير   جـالس واليخوت  
 وقـوارب   خفـر   السـواحل  و يقـع   املصنـع   باملنطقـة الصناعيـة   اجلديـدة   الدوحـة   قطـر .                   
ولقـد تأسسـت يف عـام 2004 وبفضـل قدرتنا  عىل   تلبية احتياجات   معالئنا   بأسـعار  
 تنافسـية   للغايـة أصبحنـا اليـوم مـوردًا   موثوقـًا   يف جمـال   الصناعـات   التحويليـة يف  

 املنطقة .                          

المنتجات
• قوارب الدوريات

• قوارب الصيد والغوص
• قوارب التزنه

• أجحام القوارب: املتوفرة من 12 قدم إىل 60 قدم

SECTOR CONTENT OTHERS
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KELVION THERMAL SOLUTIONS (GEA BTTQ)

كيل ويون تيرمل سوليوشنس

COMPANY PROFILE
Kelvion Thermal Solutions (GEA BTTQ), established in Doha 
in 2006, is a part of the Kelvion Group (former GEA HX), the world’s 
leading company in the production and installation of heat 
exchangers. The Company has a state-of-the-art manufacturing 
facility in the New Industrial Area, Doha, with a production capacity 
of 500 Bundles/Year. Kelvion Qatar is an ISO 9001:2008, ASME U, 
U2 stamp and National Board R&NB certified company to  
manufacture API 661 Air Coolers, Shell & Tube Heat Exchangers and other 
Pressure Vessel products. Kelvion Qatar began exporting from  
2007 to Saudi Arabia and then to all other GCC countries, providing 
manufacturing and testing of products, repair, re-tubing services 
and field support services.

PRODUCTS
• Air Cooled Heat Exchangers
• Air Cooled Condensers
• Shell & Tube Heat Exchangers
• Plate Heat Exchangers
• Cooling Towers

Owner: 
Managing Director 
Mr. Peter Kristensson

 P.O. Box: 23794, Doha, Qatar 
 +974 44114984 
 +974 44114982 
 doha@kelvion.com 
 www.kelvion.com

HS CODES: 

  84195000    84042000    85362000   

نبذة عن الشركة
مصنـع كيـل ويـون ترمـل سوليوشـنس، تأسـس  يف   الدوحـة   يف   عـام    2006   وهـو  
 جـزء   مـن                      مجموعـة  GEA HX  الركـة   الرائـدة   عامليـًا   يف   إنتـاج         وتركيـب   املبـادالت  
 احلراريـة .  متتلـك   الركـة   مرافـق   تصنيـع       فائقـة   التطور   وتقـع   يف   املنطقـة   الصناعية  
 اجلديـدة   يف        الدوحـة   وبطاقـة   إنتاجيـة   تصـل   إىل   500   حزمـة /  سـنة .            مصنـع كيـل 
    9001    :  2008   ،         ASME U   ويـون ترمـل سوليوشـنس   حائـز  عـىل   هشـادة   ايـزو
 وخـم   U2   ومعمتـد مـن   ِقبـل   املجلـس   الوطـين         لتصنيـع    API661   مـردات   اهلـواء،  
 ورشكـة   شـل   وأنابيـب       املبـادالت   احلراريـة   وغرهـا   مـن   املنتجـات   أوعيـة   الضغـط .         
اسـهل مصنـع كيـل ويـون ترمـل سوليوشـنس  مهـام   تصديـر   منتجاتـه   منـذ        عـام  
   2007 وذلـك   إىل   اململكـة   العربيـة   السـعودية   ومـن   مث   إىل          مجيـع   دول   جملس   التعاون  
 اخللـيجي   األخـرى،   وتقـدم منتجـات التصنيـع واالختبـار،   وخدمات   اإلصـالح   وإعادة      

األنابيـب   وايضـًا   خدمـات   الـدمع   امليـداين .      

المنتجات
• مبدالت حرارية للتريد اهلوايئ

• مكثفات التريد اهلوايئ
• مبدالت Shell و Tube احلرارية

• منصات املبدالت احلرارية
• ابراج التريد

SECTOR CONTENT OTHERS
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NATIONAL DETERGENTS & COSMETICS CO.

شركة المنظفات ومستحضرات التجميل الوطنية

COMPANY PROFILE
National Detergents & Cosmetics Co., founded by Prof. Ibrahim 
A. Hamid Abu Samra, has been developing and manufacturing 
detergents and systems for professional cleaning since 2000, also 
offering consulting and training. Our products are used in many 
sectors, from communities, hotels and restaurants to the food 
and non-food industries, coffee bars, offices and for commercial 
distribution. Our market credibility and reputation and with our 
customers is of utmost importance to us. Every year we invest around 
10% of our turnover in R&D towards innovative, new solutions 
that are more effective and environmentally friendly. We pursue 
excellence by continuously striving to improve our products and 
services creating more value for all.

PRODUCTS
• Detergents & Cleaning Products
• Garbage Bags – in various sizes
• Paper Products – Tissue Boxes & Rolls
• Disposable Home Cleaning Products (Brush, Dusters, Wipers, 

Mops & Mop Buckets)

HS CODES: 

  34011930    34012030    34022010  

نبذة عن الشركة
تأسسـت رشكـة املنظفـات ومسـتحرضات التجميـل الوطنيـة مـن قبـل الروفيسـور 
إبراهـم عبـد امحليـد أبـو مسـرة ومنـذ عـام 2000 وحنـن نطـور ونصنـع املنظفـات 
منتجاتنـا  والتدريـب.  االستشـارات  أيضـًا  ونقـدم  االحـرايف  التنظيـف  وأنمظـة 
إىل  واملطـامع  والفنـادق  املجمتعـات  مـن  القطاعـات،  مـن  العديـد  يف  تسـتخدم 
التجـاري.  والتوزيـع  واملاكتـب  واملقـايه  الغذائيـة،  وغـر  الغذائيـة  الصناعـات 
املصداقيـة والمسعـة هلـا قميـة ال تقـدر بمثـن بالنسـبة لنا. ونسـتمثر لك عـام حوايل 
10 ٪ مـن جحـم املبيعـات يف البحـث وتطويـر حلـول جديـدة أكـر فعاليـة وصديقـة 
للبيئـة هـذا هـو مفهومنـا لالبتاكر. إننا نسـى جاهدين لتحسـني منتجاتنـا وخدماتنا 

باسـمترار، ومعهـم نتـاجئ الركـة. خلـق املزيـد مـن القميـة للجميـع.   

المنتجات
• املعقامت ومنتجات التنظيف 

• اكياس النفايات – أجحام متعددة 
• منتجات الورق – علب ولفائف املناديل 

• منتجات تنظيف املزنل الي تسـتخدم ملرة واحدة )الفرشـاة، املنافض، املاحسات، 
املامحس ودالء املمحسة(

Owner: 
Mr. Muhanna Abdul Rahman Saleh 

Al Qusaimi

P.O. Box: 18172, Doha, Qatar 
 +974 44501278 
 +974 44501279 

nationaldetergents.qa@gmail.com 
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RASSAS BATTERY RECYCLING FACTORY

مصنع   رصاص   لتدوير   البطاريات 

COMPANY PROFILE
Rassas Battery Recycling Factory was the first privately owned 
battery recycling plant in the State of Qatar and uses the latest 
technology for recycling batteries into re-usable lead and plastic. 
It was the first to obtain Environmental and Industrial Licenses 
to treat Lead Acid Batteries according to UN BAT International 
Norms in Qatar. With a 5,000 sqm. modern facility in Mesaieed 
Industrial City we are able to produce recycle up to 120 MTPD 
of batteries, and produce more than 90 MTPD of lead products. 
This corresponds to a capacity of more than 25,000 MTPY. The 
factory also recovers the plastics and acid and converts them to 
various useful recycled products, achieving nearly zero waste from 
the used batteries.

PRODUCTS
• Lead Paste Powder
• Lead Metal and Grids

Owner: 
Sheikh Nawaf bin Ahmed Al Thani

 P.O. Box: 8839, Doha, Qatar 
 +974 44275552 
 +974 44275554 
 info@rassas-recycling.com 
 www.shailholding.com

HS CODES: 

  78019900    78042000    78020000    2824900    39021000    26070000    

نبذة عن الشركة
مصنـع   رصـاص   لتدويـر   البطاريـات،   هـو   أول   منشـأة   لتدويـر               بطاريـات   السـيارات  
 مملوكـة   بالاكمـل   للقطـاع   اخلـاص   يف             دولـة   قطـر،   حيـث   يسـتخدم   أحـدث   التقنيـات  
 عـىل   مسـتوى               املنطقـة   يف   اعـادة   البطاريات   املسـتعملة   إىل   رصاص             وبالسـتيك   قابل  
 لالسـتخدام .  وهـو   املصنـع   األول   يف   قطـر احلاصـل   عـىل   تـرحي   بيـي   و   صنـايع  
 ملعاجلـة   بطاريـات               امحلـض   السـائل   وفقـا   ملواصفـات   األمم   املتحـدة .               وميتلـك منشـأة 
حديثـة مبسـاحة 5000 مـر مربـع يف منطقة مسـيعيد الصناعيـة. حنن قادرون عىل 
إعـادة تدويـر حـوايل 120 طـن يوميـًا مـن البطاريـات، وإنتـاج أكـر مـن 90 طـن 
يوميـًا مـن منتجـات الرصـاص. ممـا يتوافـق مع قـدرة أكر من 25000 طن سـنويًا. 
مكـا حيـول املصنـع   البالسـتيك   وامحلـض إىل   مـواد   مـدّورة   متعـددة   االسـتخدام،  

 حمققـا   بذلـك   تقريبـًا صفـر  خملفـات ناجتـة عـن  معليـة   تدويـر   البطاريـات .                                         

المنتجات
• بودرة أوكسيد الرصاص
• معدن وقطع الرصاص 
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ELITE AROMA

اليت اروما

COMPANY PROFILE
S-Ishira perfume factory, a member of the Elite Aroma Group 
and the first authentic Qatari perfume house, was established in 
2014, and today offers five brands - S’Ishira, Bawadi, Arabesque, 
Prima and Swiss Fragrances - in addition to Full Service Contract 
Manufacturing. Our founder is an expert in the chemistry of 
natural and complex perfumes and has created some of the 
most exclusive and acclaimed scents. We are the first in the 
Gulf to manufacture to regional and global standards and have 
in-depth familiarity with business identities, retail trade, regional 
and global export, and also the demand in local and international 
markets. We can formulate perfumes to exact specifications with 
samples for approval. We create and package perfumes brands 
at our fully-automated 3,000 sqm. plant.

PRODUCTS & SERVICES
• Fine Fragrances
• Muattar
• Bakhoor
• Body Mist & Body Lotion
• Shower Gel
• Hair Mist/Spray
• Concentrated Perfume Oil (CPO)
• Liquid Sanitizer Sprays
• Corporate Gift Sets
• Full Service Contract Manufacturing

Owner: 
Ms. Shaikha Ali Al Misned

P.O. Box: 40491, Doha, Qatar 
 +974 44358541 
 +974 44358541 

 shaikha@elitearoma.qa 
www.elitearoma.qa 

HS CODES: 

  33030020    33030090  

نبذة عن الشركة
مصنـع سيشـرا للعطـور، عضـو يف مجموعـة اليـت أرومـا بيـت العطـور القطـري 
 - اليـوم مخسـة عالمـات جتاريـة  األصيـل األول، تأسـس يف عـام 2014 ويقـدم 
سايشـرا، بـوادي، أرابيسـك، برميـا وسـويس فراجرانـس - باإلضافـة اىل خدمـات 
السـوق  يمشلهـا  عامليـة  ملـاراكت  تعبئـة  تراخيـص  إىل  باإلضافـة  تصنيـع اكملـة. 
احملـيل واالقلـيم، وبرؤيـة تغطيـة السـوق  احملـيل  واإلقلـيم والعاملـي هبويـة 
رشقيـة عامليـة تمتز باجلودة واألسـعار التنافسـية وتتصدر عامليًا. تأسسـت الركة 
مـن قبـل متخصصـة وحمرفـة قطريـة يف صناعـة العطـور الطبيعيـة والكمييائيـة، 
وممصـت الكثـر مـن العطـور األعـىل مبيعا لدينـا، وكذلك عطور بعض املشـاهر يف 
االقلـم. حنـن أول مصنـع يف اخلليـج يصنـع وفق مقاييس هيئـة التعدين، واملقاييس 
االقلمييـة والعامليـة. ميكننـا صياغـة العطـور حسـب املواصفـات الدقيقـة مـع عينـات 
لملوافقـة علهيـا. ونتـوىل تصمـم وتعبئة ماراكت العطـور يف مصنعنا اآليل بالاكمل 

والـذي تبلـغ مسـاحته 3000 مـر مربـع.

المنتجات
• عطور مثينة

• معطر
• خبور

• كرمي ومرطب للجسم
• جل االستحامم

• خباخ / مرطب للشعر
• زيوت عطرية مركزة

• خباخات املعقامت السائلة 
• هدايا للراكت

• عقود تصنيع متاكملة

SECTOR CONTENT OTHERS
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Owner: 
Sheikh Nawaf bin Ahmed Al Thani

 P.O. Box: 8839, Doha, Qatar 
 +974 44275552 
 +974 44275554   
 info@shail-metals.com 
 www.shailholding.com

HS CODES: 

  72042190    74040012    76020010    740610    740620    760310    760320  

S’HAIL METALS

سهيل للمعادن

COMPANY PROFILE
S’hail Metals is the commercial trading arm of the prestigious 
S’hail Holding Group in Qatar. The company is specialized in the 
sales and export of various kinds of premium quality metals 
produced by the Group’s factories in Qatar. S’hail is one of the 
leading establishments in Qatar active in supplying and exporting 
processed Non-Ferrous metal products in the form of segregated 
clean shredded scrap and industrial semi-final and final products. 
The company has a solid business base, extended market reach 
with an excellent logistics network and modern export facilities 
in several locations around the region.

PRODUCTS
• Zorba Shredded
• Tally Shredded
• Tarry A Shredded
• Trump Shredded
• Troma
• Taint/Tabor Shredded
• Toto Shredded

نبذة عن الشركة
هسيـل لملعـادن، الـذراع التجـاري ملجموعـة رشاكت هسيـل القابضـة املرموقـة يف 
قطـر. وتنشـط يف بيـع وتصديـر األنـواع املختلفـة مـن معـادن املنتجـة يف مصانـع 
املجموعـة يف دولـة قطـر. ُتعـد هسيـل لملعـادن من الراكت الرائـدة يف قطر لتوريد 
وتصديـر منتجـات املعـادن الالحديديـة املعاجلـة يف شـل مـواد نظيفـة ومقطعة إىل 
أجـزاء صغـرة ومتجانسـة وكذلـك املنتجـات الصناعيـة نصـف املصنعـة واملنتجـات 
الهنائيـة. ومتتلـك الركـة قاعـدة جتاريـة قويـة ونطـاق وصـول ممتـد إىل السـوق 
مـع شـبكة لوجسـتية ممتـازة ومرافـق تصديـر حديثـة يف عـدة مواقـع يف مجيـع 

أحنـاء املنطقـة. 

المنتجات
Zorba حبيبات •

Tally حبيبات •
Tarry حبيبات •

Trump حبيبات •
Troma •

Taint/Tabor حبيبات •
Toto حبيبات •

SECTOR CONTENT OTHERS
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Owner: 
Dr. Khalid Albuainain  

P.O. Box: 17180, Doha, Qatar 
+974 44294994 

 +974 44353505 
info@fitcod.com 
www.fitcod.com 

HS CODES: 

  28011000    34022090    34013019    34022090    34029012    34029019    34029049    34029092    34029099  

  38089990    38089400    38099190    38231900    33074900    39269099  

COMPANY PROFILE
Fitco Detergent Factory is a known manufacturer and supplier of 
chemical cleaning Detergents and Disinfectant products. An initiative 
established to cater to the local market need for different kinds 
high quality detergents, Fitco today has five registered Cleaning 
Product trademarks distributed locally and internationally. Our 
products are directly marketed to trade and commercial customers 
throughout Qatar by the company’s highly trained sales and 
customer service professionals. Internationally, we supply Gulf 
countries such as Oman and Kuwait and are currently expanding 
into the European, African and other Asian Countries. We are a 
certified ISO 9001 and ISO 14001 (Environmental Requirements) 
and OHSAS 18001 (Security and Safety) company.

PRODUCTS
• Dishwashing Liquids 
• Bleach 
• All Purpose Cleaners 
• Antiseptic Disinfectants 
• Hand Sanitizer 
• Fabric Softener 
• Hand Washing Liquid 
• Air Freshener 

FITCO DETERGENT FACTORY

مصنع فيتكو للمنظفات

نبذة عن الشركة
الكمييائيـة  املنظفـات  إنتـاج  يف  الرائـد  املصنـع  هـو  لملنظفـات،  فيتكـو  مصنـع 
لتلبيـة احتياجـات  إنشـاء املصنـع يف إطـار مبـادرة  ولقـد مت  التعقـم.  ومنتجـات 
السـوق احملليـة ألنـواع خمتلفـة مـن املنظفـات عاليـة اجلـودة، واليـوم منتلـك مخـس 
عالمـات جتاريـة مجسلـة ملنتجـات التنظيـف تـوزع حمليـًا ودوليـًا. وتسـوق منتجاتنـا 
مبـارشة إىل التجـار واملسـهلكني يف مجيـع أرجـاء دولـة قطـر مـن خـالل فريـق 
املبيعـات وخدمـة العمـالء أحصـاب الكفـاءات العاليـة يف الركـة. وعـىل الصعيـد 
الـدويل، تتـوىل الركـة التصديـر إىل دول اخلليـج مثـل معـان والكويـت ونتوسـع 
حاليـًا حنـو دول اوروبيـة وأفريقيـة ودول آسـيوية أخـرى. ولقـد حصلـت الركة عىل 
هشـادة أيـزو 9001 و14001 )املتطلبـات البيئيـة( وهشـادة األمـن والسـالمة 18001.

المنتجات
• سوائل غسل األطباق

• مواد التبييض
• منظفات مجليع األغراض

• مطهر
• معقم اليدين

• منعم األمقشة 
• سائل غسيل اليدين 

• معطرات اهلواء

SECTOR CONTENT OTHERS



224  |  OTHERS   أخـــــرى

Owner: 
Dr. Khalid Arhama Al Kuwari

 P.O. Box: 6088, Doha, Qatar 
 +974 44449941 
 +974 44446011   
 info@al-diyar.com 
 www.dgases.com

COMPANY PROFILE
Crystal Dry Ice Factory is a Qatari manufacturing company producing 
carbon dioxide (dry ice) for the various industrial applications for 
airlines, factories, automotive, restaurants, etc. Dry ice is also 
useful for traditional ways of preserving food, food presentations, 
entertainment (fog) effects, educational experiments, etc. Apart 
from manufacturing, the service extends to the use of dry ice in 
general cleaning known as dry ice blasting. It is proven to be a 
better option than the conventional cleaning method of sand 
blasting, water blasting and hand tools. It does not contribute 
to greenhouse gasses and no hazardous wastes are produced. 

PRODUCTS
• Pellets - 3 mm to 16 mm
• Slices - custom sizes
• Liquid Carbon Dioxide
• Dry Ice Blasting

نبذة عن الشركة
مصنـع الكريسـتال للثلـج اجلـاف يه منشـأة قطريـه منتجـة لثـاين أكسـيد الكربـون 
للتطبيقـات الصناعيـة ولـراكت الطـران واملصانـع والسـيارات  )الثلـج اجلـاف( 
واملطـامع، اخل. الثلـج اجلـاف مفيـد لالسـتخدامات التقليديـة للحفـاظ عـىل الطعـام، 
اخل.  التعلمييـة  والتجـارب  )الضبـاب(  الرفهييـة  واملؤثـرات  الغذائيـة،  والعـروض 
امعـال  اجلـاف يف  الثلـج  مـن  ينتفـع  الصناعيـة،  االسـتخدامات  إىل  وباإلضافـة 
التنظيـف العامـة. وقـد ثبـت أنـه أفضـل مـن طريقـة التنظيـف التقليديـة مثـل الدفـع 
الرمـيل، والدفـع املـايئ واألدوات اليدويـة الـي ال تصـدر عهنـا انبعاثـات الغـازات 

الدفيئـة وال تنتـج عنـه أي نفايـات خطـرة.

المنتجات 
• الكريات - 3 مم إىل 16 مم
• رشاحئ - أجحام خمصصة

• ثاين أكسيد الكربون السائل
• سفع الثلج اجلاف

مصنع الكريستال للثلج الجاف
CRYSTAL DRY ICE FACTORY 

SECTOR CONTENT OTHERS
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Owner: 
Mr. Rashid Abdulla Al-Suwaidi

 P.O. Box: 40600, Doha, Qatar 
 +974 44601087 
 +974 44601334  
 alnoorpaper36@gmail.com 
 www.alsuwaidipaper.com

HS CODE: 

  48229010    

AL NOOR MANUFACTURING INDUSTRIES

النور للصناعات التحويلية

COMPANY PROFILE
Al Noor Manufacturing Industries (Paper) Co. started in the year 
2011 to cater to its own in-house requirement and later entered 
the local Qatari market. The Company’s state-of-the-art facility 
has a production capacity of 300 - 400 tons per month. Al Noor 
manufactures high quality paper tubes and paper cores with 
the use of various qualities of Core Board raw materials. We 
apply customer-designed brand printed liner inside core.  
We offer exceptional customer service and comprehensive cost 
savings with the highest of quality. We use the best raw materials 
from Europe and from our own paper mill. Manufacturing is 
controlled through a stringent quality process at every stage 
to reduce moisture with exceptional straightness to prevent 
friction control. The Company’s products are widely used in 
the Adhesive Tape Industry, Paper/Carpet Industry, Plastic Film  
& Flexible Packaging Converting Industry and for various industrial 
applications. 

PRODUCTS
• Paper Tubes / Paper Cores

نبذة عن الشركة
بـدأت رشكـة النـور للصناعـات التحويليـة )الـورق( معلياهتـا يف عـام 2011 لتلبيـة 
متطلباهتـا اخلاصـة، وبعـد ذلـك دخلت إىل السـوق القطرية احملليـة. ومتتلك الرشكة 
منشـأة حديثـة بطاقـة إنتاجيـة تبلـغ 300-400 طـن هشريـا. وتمتـز املنتجـات مـن 
أنابيـب الـورق والكرتـون عـايل اجلـودة، مـع اسـتخدام نوعيـات خمتلفـة مـن ألـواح 
ونقـدم  تنافسـية،  وبتلكفـة  مياكنيكيـة خمتلفـة  للكرتـون، خبصائـص  اخلـام  املـواد 
منتجـات عاليـة اجلـودة يف قطـاع صناعة الورق باإلضافـة إىل خدمة معالء ممتزة، 
وننتـي أفضـل املـواد اخلـام مـن أوروبـا ومـن مطحنـة الرشكـة يـم تطبيـق رقابـة 
شـديدة عـى املنتجـات مـن خـالل معلية التأكـد من اجلودة العاليـة يف لك مرحلة من 
مراحـل االنتـاج، وذلـك عـن طريـق اسـتخدام التقنيـة الصحيحـة الـي تسـاعد عـى 
احلـد مـن تأثـر الرطوبـة عـى املنتج وتوفر اسـتقامة عاليـة ملنع االحتاكك. تسـتخدم 
منتجـات الرشكـة عـى نطـاق واسـع يف قطاعـات صناعيـة خمتلفـة مثـل صناعـة 
االرشطـة الالصقـة، صناعـة الـورق، صناعـة األفـالم البالسـتيكية وأوراق التغليـف 

املرنـة وتطبيقـات صناعيـة خمتلفـة.

المنتجات
• أنابيب الورق  

SECTOR CONTENT PAPER
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Owner: 
Mr. Rashid Abdulla Al-Suwaidi

 P.O. Box: 40600, Doha, Qatar 
+974 44601087 

 +974 44601334 
karthick@alsuwaidipaper.com 

  www.alsuwaidipaper.com 

HS CODES: 

  48081000    48022000    48041100    48042100    48043100    48044100    48045100    48051910    48051920  

  480524   480525  

AL-SUWAIDI PAPER FACTORY

مصنع السويدي للورق

COMPANY PROFILE
Al-Suwaidi Paper Factory, established in 2001, is a division of the 
Al-Suwaidi Group of Companies that specializes in the manu- 
facture of recycled Kraft Paper. Till 2005, the Company produced 
high-quality 127 GSM Fluting and 150 GSM Testliner, later switching 
over to higher GSM unbleached core board due to the high 
demand in the GCC market. We are is the only producer in Qatar 
who can produce up to 400 GSM. The Company has a state-of-
the-art facility in Doha’s Old Industrial Area with a production 
capacity of 25,000 tons per annum. APF – Mill 2, which started 
production in 2017 in the New Industrial Area, produces 94,000 
tons per annum of high-quality Fluting, Test Liner and Unbleached 
Core Board starting from 100 to 400 GSM. 

PRODUCTS
• Fluting Media
• Testliner
• Unbleached Coreboard Paper

نبذة عن الشركة
تأسـس مصنـع السـويدي للـورق يف عـام 2001، وهـو أحـد فـروع مجموعة رشاكت 
السـويدي املتخصصـة يف صناعـة ورق الكرافـت املعـاد تدويـره. وحـى عـام 2005 
اكنـت تنتـج ورق فلوتينـج 127 مج جبـودة عاليـة وكذلـك التسـتاليرن 150 مج، وبعـد 
ذلـك حتولـت إىل الـورق األعـى كثافـة، كوربـورد غـر مبيـض وذلـك نتيجـة للطلـب 
املزتايـد يف سـوق دول جملـس التعـاون اخللـيج. حنـن املصنـع الوحيـد يف قطـر 
الـذي ميكنـه إنتـاج ورق حـى 400 مج. ولـدى الرشكة أحدث املرافق واملنشـآت يف 
منطقـة الصناعيـة القدميـة وبسـعة إنتاجيـة حاليـة تصـل إىل 25٫000 طـن سـنويا. 
مصنـع السـويدي للـورق APF معمـل 2 يف منطقـة الصناعيـة اجلديـدة بـدأ اإلنتـاج 
يف منتصـف عـام 2017 وبطاقـة إنتاجيـة تصـل إىل 94٫000 طـن سـنويا من ورق 
الفلوتينـج عـايل اجلـودة، وورق التسـتاليرن وكوربـورد غـر مبيـض ابتـداء مـن 100 

مج وحـى 400 مج.

المنتجات
• ورق فلوتينج

• تستاليرن
• ورق كور بورد غر مبيض 

SECTOR CONTENT PAPER
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Owner: 
Mr. Ibrahim Abdulla Al Sowaidi

 P.O. Box: 24366, Doha, Qatar 
 +974 44965000 
 +974 40177460  
 info@epr.qa 
 www.epr.qa

HS CODES: 

  470620    470730    47079010    47079090    48051900    48081000    48022000    48041100    48042100     

  48043100    48044100    48045100    

ELITE PAPER RECYCLING

النخبة إلعادة تدوير الورق

COMPANY PROFILE
Elite Paper Recycling was established 2015 as a paper manufacturing 
company in Qatar that can recycle all types of paper. It works towards 
creating an eco-friendly environment by providing quality services 
and solutions to the corrugated carton industry. It specializes in 
multiple product lines with a capability of recycling over 4,000 
tons of paper per month. The products are manufactured from 
100% Recycled Kraft Paper, and is entirely from post-consumer and  
post-industrial content and is recyclable and naturally biodegradable. 
The Company has a team of motivated professionals  skilled in 
the paper and pulp industry to ensure the delivery of high-quality 
products on time to countries around the world – from China to 
Europe and across the Middle East. We offer  customized paper 
recycling and waste management services to each of our clients.

PRODUCTS
• Reel Kraft Paper 
• Fluting and Test Liner 
• Egg Pallets/Egg Trays 
• Corrugated Boxes 
• Carton Boxes

نبذة عن الشركة
تأسـس مصنـع النخبـة إلعـادة تدويـر الـورق يف عـام 2015 كرشكـة متخصصة يف 
صناعـة الـورق يف قطـر وميكهنـا إعـادة تدويـر مجيـع أنـواع الورق. وتعمـل عى أن 
تكـون رشكـة صدیقـة للبیئـة مـن خـالل توفیـر خدمـات عالیـة اجلـودة وتقـدمي احللول 
املتعلقـة بصناعـة الكرتـون املقـوى. وختتـص النخبـة العـادة تدویر الـورق يف خطوط 
إنتـاج متعـددة بتقنیـات املصنـع الفعالـة واملنتجة للغایـة مع القدرة عـى إعادة تدویر 
أكـر مـن 4۰۰۰ طـن مـن الورق شـھرًیا. یـم تصنیع املنتجات مـن ورق كرافت معاد 
تدویـره بنسـبة ۱۰۰ ٪ ، وھـي مصنوعـة بالاكمـل مـن حمتـوى مـا بعد املسـتھلك وما 
بعـد الصناعـة وھـي قابلـة إلعـادة التدویـر وقابلـة للتحلـل بشـل طبیـي. رشكـة 
النخبـة لدیھـا فریـق مـن املھنییـن املھـرة يف صناعـة الـورق واللـب لضـان تسـلیم 
منتجـات عالیـة اجلـودة يف الوقـت احملـدد هلـا عـى نطـاق عاملـي - مـن الصیـن 
إىل أوروبـا وعـر الـرشق األوسـط. حنـن نقـدم خدمـات إعـادة تدويـر الـورق وإدارة 

النفايـات املخصصة. 

المنتجات
• ورق ريل كرافت 

• فلوتن وبطانة اختبار 
• كرتون البیض 

• صناديق مموجة
• صناديق كرتونية 

SECTOR CONTENT PAPER
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Owner: 
Sheikh Abdulla Mohamed Suhaim Hamad 

Al Thani

 P.O. Box: 291, Doha, Qatar 
+974 40375945 

 +974 40374709 
info@ipp-qatar.com 
www.ipp-qatar.com 

INTEGRATED PAPER PRODUCTS

المتكاملة للمنتجات الورقية

COMPANY PROFILE
Integrated Paper Products (IPP) was established in 2014 and is 
located in Doha’s New Industrial Area. IPP produces a wide variety 
of high-quality tissue paper products using the latest technologies in 
the industry. To ensure quality finished products, we have installed 
an advanced automatic tissue paper converting line overseen 
by the toughest quality assurance systems and procedures. The 
ISO-certified products are constantly checked and tested for maximum 
quality at each stage of the manufacturing process.

PRODUCTS
• Luxury, Premium & Classic Facial & Toilet Tissue, 

Plain & Maxi Rolls 
• Classic Kitchen Towels & Hospital Rolls 
• Classic T. Tork & Inter Folder Towel 
• Flora Economy Facial Tissue 
• Flora Soft Pack Facial Tissue 
• Lify Facial Tissue & Maxi Roll 
• Flora Refreshing Wipes 
• Flora Abaya Cleansing Wipes
• Flora Cloth Cleansing Wipes 
• Flora Anti-bacterial Wipes 
• Custom-made products

نبذة عن الشركة
تأسسـت املتاكملـة لملنتجـات الورقيـة يف عـام 2014، وتقـع يف املنطقـة الصناعيـة 
اجلديـدة يف الدوحـة. وتنتـج مجموعـة واسـعة ومتنوعـة مـن منتجـات احملـارم ذات 
اجلـودة العاليـة باسـتخدام أحـدث التقنيـات. ولضـان جـودة منتجاتنـا مت تركيـب 
خـط إنتـاج متطـور حتـت إرشاف نظـم مراقبـة اجلـودة صارمـة، حيـث يـم حفـص 
واختبـار جـودة املنتجـات املعمتـدة بهشـادة آيـزو خالل مجيـع مراحل االنتـاج للتأكد 

مـن جـودة املنتـج الهنايئ.

المنتجات
• مناديل وجه فاخرة وكالسيكية ومناديل محام وماكيس رولز

• مناشف مطبخ كالسيكية ومناديل لملستشفيات 
• مناشف كالسيكية

• مناديل وجه اقتصادية فلورا
• مناديل وجه نامعة فلورا

• مناديل وجه وماكيس رولز الييف
• مناديل منعشة فلورا

• مناديل تنظيف العباءه فلورا
• مناديل تنظيف املالبس فلورا
• منديل مضادة للبكتريا فلورا

• منتجات حسب الطلب

HS CODES: 

  48181000    48182000    48183090    48189000    

SECTOR CONTENT PAPER
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Owner:     
QIMC

 P.O. Box: 40631, Doha, Qatar 
 +974 44600567 
 +974 44600685 
 admin@napico.com.qa 
 www.napico.com.qa

HS CODES: 

  48030010    48030090    48181000    48182000  

NATIONAL PAPER INDUSTRIES COMPANY

 الشركة   الوطنية   للصناعات   الورقية 

COMPANY PROFILE
National Paper Industries Co., established in 1991, is a branch of 
QIMC that specializes in the conversion of a wide variety of paper 
products in Qatar. The company has a state-of-the-art facility 
in Salwa Industrial Area that produces 4.3 million boxes of tissue 
and 7.6 million rolls of toilet paper per year. It plans to export 
to GCC in the near future. National Paper Industries Co. is an 
ISO 9001:2008 certified company.

PRODUCTS
• Facial Tissues 
• Toilet Rolls 
• Kitchen Towels 
• M Tork Rolls 
• C Fold Towels 
• Wet Wipes

نبذة عن الشركة
تأسسـت   الرشكـة   الوطنيـة   للصناعـات   الورقيـة   يف   العـام       1991،  ويه   فـرع   مـن  
التحويليـة،   متخصصـة   يف   تشـكيلة   واسـعة   مـن          الرشكـة   القطريـة   للصناعـات        
الصناعـات   التحويليـة   اخلاصـة   باملنتجـات   الورقيـة .       متلـك   الرشكـة   منشـأة   عرصيـة  
 حديثـة   يف   منطقـة   سـلوى        الصناعيـة  و تنتـج 4٫3 مليـون   عبـوة   مـن   احملـارم   الورقيـة 
دول   للتصديـر إىل  املراحيـض. وختطـط   الرشكـة    سـنويا  و 7٫٦  مليـون   مـن   ورق 
 جملـس   التعـاون   اخلليج   يف   املسـتقبل       القريب .   الرشكة   الوطنيـة   للصناعات   الورقية  

 حائـزة   عـى   هشـادة       األيـزو  9001:2008 .

المنتجات
• حمارم للوجه

• ورق للحامات
• مناشف لملطاخب

M بكرات •
• مناشف C مطوية

• مناديل منعشة

SECTOR CONTENT PAPER
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AL-ALYAA FACTORY

مصنع العلياء

COMPANY PROFILE
Al-Alyaa Co. for Core Carton Packaging & Plastic Rolls Production 
(AAC), a member of the SBK Group of Companies, manufactures 
Paper Core Rolls, Stretch Films and different types of cartons in 
Doha-Qatar. Our mission is to meet the requirements of all our 
customers with the best possible products and service while 
anticipating their needs. We intend becoming the market leader 
with our extensive skills and know-how, along with the use of the 
latest technology & methodology, backing it with high corporate 
ethical standards and a proactive attitude.

PRODUCTS
• Paper Core Rolls
• Stretch Films
• Cast Polypropylene (CPP) Films
• Cast Stretch Films (Hand/Machine)
• Cling films (PE-based/PVC-free)
• Co-extruded Multilayer (3/5 layer) PE Films
• Shrink/Stretch Hood Films
• Surface Protection Film (with/without adhesive)
• BOPP Tapes, Masking Tapes & Printed Tapes
• Warning Tapes, PVC Tapes
• Different types of Carton Boxes

نبذة عن الشركة
مصنـع العليـاء إلنتـاج روالت ولفائـف التغليـف مـن الكرتـون والبالسـتيك، عضو يف 
مجموعـة اس يب يك القابضـة، نقـدم أنفسـنا مكصنـع إلنتـاج أنـواع خمتلفـة مـن 
الـروالت الورقيـة والبالسـتيكية يف الدوحـة - قطـر. اهلـدف هـو تلبيـة احتياجـات 
مجيـع العمـالء وتقـدمي أفضـل خدمـة، مـن خـالل توقـع حاجـة معالئنـا واالسـتجابة 
برسعـة وتنافـس مـن خـالل املهـارات واملعرفـة الواسـعة واملعايـر العاليـة لسـلوك 
الـرشاكت للحصـول عـى التكنولوجيـا واملهنجية احملدثة من حيـث املعاجلة واإلنتاج 

وبذلـك نكـون مـن رواد املبيعـات يف السـوق.

المنتجات
• الروالت الورقية

• العديد من املنتجات البالستيكية مثل الروالت البالستيك
• أرشطة بويل بروبيلني مصبوبة

• أرشطة قابلة للمتدد مصبوبة )يدويا / آليا(
(PVC خالية من / PE أرشطة الصقة )تعمتد عى •

• أرشطة بثق متعددة الطبقات )5/3 طبقة( من البويل إيثيلني
• أرشطة أغطية قابلة للمتدد / االنمكاش

• أرشطة محاية االسطح )مع / بدون مادة الصقة(
• أرشطة الصقة: BOPP، أرشطة إخفاء وأرشطة مطبوعة

PVC أرشطة حتذيرية، أرشطة •
• لفائف وقوالب خمتلفة االجحام من الكرتون

Owner: 
Dr. Suhaim Khalaf Al-Josaiman

 P.O. Box: 2674, Doha, Qatar 
+974 44802388 

info@sbkgroup.net 
www.sbkgroup.net 

HS CODES: 

  48070000    39199000    39199000   

SECTOR CONTENT PAPER
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Plastics البالستيك
AL AMER FACTORY FOR ALUMINUM FOILS 240 مصنع العامر لرقائق األملنيوم

AL AMOUDI PLASTIC FACTORY 241 مصنع العمودي للبالستيك

AL BAYADER PACK QATAR 242 مجموعة البيادر باك قطر

AL FALAH PLASTIC FACTORY 243 مصنع الفالح للبالستيك

AL KHAYARIN PLASTIC FACTORY (KG PLASTIC) 244 مصنع اخليارين للصناعات البالستيكية

ALMUFTAH FIBERGLASS PRODUCTS 245 منتجات فايربجالس املفتاح

AL NOOR PLASTIC FACTORY 246 مصنع النور لصناعة البالستيك

AL RAYYAN PLASTIC FACTORY 247 مصنع الريان للبالستيك

AL ZAINI CONVERTING INDUSTRIES 248 الزيين للصناعات التحويلية

ALBARAA PLASTIC FACTORY 249 مصنع الرباء للبالستيك

ASIMA PLASTIC FACTORY 250 مصنع العامصة للبالستيك

BEHZAD PLASTIC PRODUCTS 251 منتجات هبزاد للبالستيك

CALIBRE PIPES & ACCESSORIES 252 اكليرب لالنابيب واالكسسوارات

CHEM-TECH INTERNATIONAL PLASTIC FACTORY 253 مصنع اكم تاك العاملية للبالستيك

DOHA PLASTIC CO. 254 الدوحة للبالستيك

FLORA INTERNATIONAL PLASTIC FACTORY 255 مصنع فلورا العاملي للبالستيك

HEPWORTH PME (QATAR) 256 هيبورث يب إم إي (قطر)

NAL PLASTIC INDUSTRIES 257 نال للصناعات البالستيكية

QATAR INTEGRATED PLASTIC BAGS FACTORY 258 مصنع قطر املتاكمل لألكياس البالستيكية

QATAR INTERNATIONAL PLASTIC FACTORY 259 مصنع قطر العاملي للبالستيك

QATAR NATIONAL PLASTIC FACTORY 260 مصنع قطر الوطين للبالستيك

QATAR PLASTIC AND WOODEN PRODUCTS CO. 261 رشكة قطر لملنتجات اخلشبية والبالستيكية

QATAR POLYMER 262 قطر بولمير
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COMPANY PROFILE
Al Amer Factory for Aluminum Foils is specialized in the field of 
manufacturing disposable aluminium containers, platters, aluminium  
foil, cling film, maxi rolls, toilet rolls, paper cups, and plastic shopping 
bags. Our product range contains more than 200 different products 
available in various sizes and specifications and can be tailored to 
the customer’s needs. The factory came into operation in 2007 and 
is a subsidiary of Al Amer Group which was established in 1997. 
Due to the continued demand for our products we have increased 
our staff to more than 80 personnel.Our equipment is operated in a 
highly organized 5,600 sqm facility where strict standards of quality 
and hygiene are applied.

PRODUCTS
• Aluminium Rectangular Containers 
• Aluminium Oval Platters 
• Aluminium Foil Rolls
• Cling Film Rolls
• Maxi Tissue Roll 
• Toilet Tissue Rolls 
• Paper Cups 
• Plastic Shopping Bags

نبذة عن الشركة
يتخصـص مصنـع العامـر لرقائـق األملنيـوم يف جمـال تصنيـع حاويـات األملنيـوم، 
واألطبـاق، وورق األملنيـوم، وفيـم التشـبث، ولفائـف ماكـي، ولفائـف املرحـاض، 
واألكـواب الورقيـة ذات األغطيـة، وأكيـاس التسـوق البالسـتيكية. وحتتـوي مجموعـة 
منتجاتنـا عـى أكـر مـن 200 منتـج خمتلـف متوفـر بأجحـام ومواصفـات خمتلفـة 
والـي ميكـن ختصيصهـا وفقـا الحتياجـات العميـل. بـدأ تشـغيل املصنـع يف عـام 
2007 وهـو مصنـع تابـع ملجموعـة العامـر الـي تأسسـت يف عـام 1997. ونتيجـة 
للطلـب املزتايـد عـى منتجاتنـا، مقنـا بزيادة عـدد موظفينا إىل أكر مـن ٨0 موظفا. 
ويـم تشـغيل معداتنـا يف منشـأة عـى مسـاحة أكـر مـن ٥٫٦00 مـر مربـع حيـث 

يـم تطبيـق معايـر صارمـة للجـودة والصحـة.

المنتجات
• حاوية ألومنيوم مستطيلة
• جاط ألومنيوم بيضاوي

• بكرات ألومنيوم فويل
• بكرات اللكينغ فيم

• بكرات املاكي رول
• بكرات ورق املرحاض

• أكواب ورقية
• أكواب بالستيكية

Owner: 
Mr. Amer Faleh Al-Hajri 

 P.O. Box: 80587, Doha, Qatar 
 +974 44680993 
 +974 44981068 
 info@alamer-foilfactory.com 
 www.alamerfactory.com

AL AMER FACTORY FOR ALUMINUM FOILS

مصنع العامر لرقائق األلمنيوم

HS CODES: 

  761290    761510  

SECTOR CONTENT PLASTICS



PLASTICS   |  241    البالســتيك

نبذة عن الشركة
مخسـة  يبلـغ  وبرأمسـال   ،1993 عـام  يف  للبالسـتيك  العمـودي  مصنـع  تأسـس 
ماليـن ريـال، تقـع املنشـأة يف املنطقـة الصناعيـة اجلديـدة، الدوحـة - قطـر، وهـو 
مـن املصانـع الرائـدة يف تصنيـع البالسـتيك يف دولـة قطـر. هيـدف املصنـع إىل 
املسـاعدة يف الروجي السـتخدام املنتجات البالسـتيكية يف تطبيقات البناء والتعبئة 
الصناعيـة وتقنيـات الزراعـة احلديثـة مـن خـالل توفر منتجات بالسـتيكية خمصصة 
لالسـتخدامات الزراعيـة. ويـم تصديـر جـزء كبـر مـن املنتجات إىل العديـد من دول 
جملـس التعـاون اخللـيج ودول الـرق األوسـط وأفريقيـا وكنـدا حيـث اكتسـبت 
مسعـة جيـدة مـن حيـث اجلـودة وثقـة العمـالء. مصنـع العمـودي للبالسـتيك لديـه 
القـدرة عـى إنتـاج 7000 طـن سـنويا مـن املنتجـات الهنائيـة، إمـا صفـاحئ البـويل 
إيثيلـن يف لفائـف أو يف أكيـاس حسـب متطلبـات العمـالء املختلفـة. عـالوة عـى 
ذلـك، تقـوم بالتطويـر املسـمر ملنتجـات جديـدة متاشـيا مـع متطلبـات السـوق اجلديـدة.

المنتجات
• صفاحئ كريستال لإلستعامل ملرة واحدة )كنافة(

LDPE صفاحئ بويل إيثيلن منخفض الكثافة •
LDPE / HDPE / PP أكياس عادية أو مطبوعة •

• أرشطة تغليف قابلة للمدد واإلنمكاش
• أغطية بالستيكية للخمي الزراعية

COMPANY PROFILE
Al Amoudi Plastic Factory was established in 1993 with a paid-up 
capital of QAR 5 Million and is a leading plastic manufacturing 
company. Located in Doha’s New Industrial Area, the company 
promotes plastic products for Construction Applications, Industrial 
Packaging and modern Farming Techniques supplying specialized 
plastic products for agricultural use. A significant part of its 
production is exported to GCC and Middle East countries, Africa 
and Canada, where it has established a reputation for quality as well 
as service reliability. Al Amoudi Plastic Factory has a 7,000 ton per year 
capacity to produce finished polyethylene sheets in rolls or as  
bags for varying customer requirements. It also undertakes continuous 
R&D for new products in line with market demands.

PRODUCTS
• Disposable Crystal Plates (Kunafa)
• Low Density Polyethylene (LDPE) Sheets 
• LDPE/HDPE/PP Plain or Printed Bags
• Trash Bags and Table Sheets 
• Shrink and Stretch Wrapping Films
• Greenhouse Films

Owner: 
Mr. Othman Mohammed Al Amoodi

 P.O. Box: 3612, Al Rayyan, Qatar 
 +974 44114805 
 +974 44114804 

 info@alamoudiplasticfactory.com 
 www.alamoudiplasticfactory.com 

AL AMOUDI PLASTIC FACTORY

مصنع العمودي للبالستيك

HS CODES: 

  39029000    39031900    392010    392020    392030    392043    392049    392051    392059    392061    392062    392063       

  392069    392071    392073    392079    392091    392092    392093    392094    392099    39241010    48203010    49019990  
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Owners: 
Mr. Ibrahim Boutros Ibrahim Habib 
Mr. Jamil Aziz Haddad 
Mr. Samer Ahmed Hanifa 

 P.O. Box: 23117, Doha, Qatar 
 +974 44114356 
 +974 44114357 
 info.qatar@albayader.com 
 www.albayader.com

HS CODES: 

  39241010    39241020    39241030    39241031    39241039    39241040    39241090    

AL BAYADER PACK QATAR

مجموعة البيادر باك قطر

COMPANY PROFILE
The Al Bayader International family has grown across the GCC to 
become an international leader in manufacturing and supplying 
comprehensive food packaging solutions. With a dedicated team 
of around 900 employees and support of over 160 business 
partners and 3,200 customers, we deliver added value to 
global food and beverage industries and offer an extensive 
1,700+ product portfolio. We currently own and operate three 
manufacturing facilities with a vast production capacity and have 
12 industrial and logistic locations. Our Brands – Al Bayader 
International®: B2B brand designed to meet the needs of the 
foodservice industry. Fun®: B2C brand of tableware and kitchenware 
products. Green Track®: Sustainable, eco-friendly and biodegradable 
products. Waraq®: In-house manufactured paper products. 
Promenade®: Great quality, economical prices. Blow Your Brand 
(BYB®): New brand for producing bottles and jars with the latest 
stretch blow molding technology. Bcleen®: New hygiene, cleaning 
materials, detergent, home care product brand.

PRODUCTS
• Heavy-Duty Multipurpose Containers & Plastic Cutlery
• Corrugated & “Single-Wall” Paper Cups 
• Foam Products (Plates, Cups, Snack Boxes, Trays) 
• Clear Plastic Beverage Bottles, Paper Bread Bags & Straws

نبذة عن الشركة
تنـاىم جحـم مجموعـة البيـادر انرناشـيونال عـر دول جملـس التعـاون اخللـيج 
لتصبـح مـن الـراكت الرائـدة يف املنطقـة يف جمـال تصنيـع وتوريـد حلـول تغليـف 
املـواد الغذائيـة الشـاملة ذات االسـتخدام ملـرة واحـدة. ومـع فريـق معلنـا املتفـاين 
املكـّون مـن حـوايل 900 موظـف وبـدمع أكـر من 1٦0 رشيك يف األمعـال و 3200 
معيـل، نقـّدم قميـة مضافـة إىل صناعـات األغذيـة واملروبـات يف مجيـع أحنـاء 
العـامل، ونوفـر مجموعـة منتجـات تزيد عن 1700 منتجا. وحاليا منتلك أربع منشـآت 
صناعيـة ذات قـدرة إنتاجيـة عاليـة، ولدينـا 12 موقًعـا صناعًيـا ولوجسـتيا. عالمتنـا 
التجاريـة يه: البيـادر انرناشـيونال: عالمـة جتاريـة خاصـة بركتنـا هتـدف لتلبيـة 
احتياجـات قطاعـات اخلدمـات الغذائية. فن: عالمتنا التجاريـة املمزية، توفر منتجات 
املسـتدامة،  منتجاتنـا  تشـكيلة  األخـر:  املسـار  املطبـخ.  وأدوات  املائـدة  أدوات 
باملنتجـات  اخلاصـة  التجاريـة  عالمتنـا  ورق:  للتحلـل.  والقابلـة  للبيئـة  الصديقـة 
الورقيـة املصنعـة يف مصانعنـا. برومينـاد: جـودة عاليـة، أسـعار اقتصاديـة. بلو يور 
برانـد )يب واي يب(: عالمتنـا التجاريـة اجلديـدة لصناعـة القواريـر والرمطانـات 
بتكنولوجيـا احلقـن بالنفـخ والمديـد. بيلكن: عالمتنا التجاريـة اجلديدة ملواد النظافة 

ومـواد التنظيـف والتعقـمي  ومنتجـات العنايـة الخشصيـة.

المنتجات
• عبوات متعددة االستخدامات وأدوات بالستيكية لملائدة

• أكواب ورقية مموجة وأكواب ورقية أحادية اجلدار
• منتجات اإلسفنج )أطباق وأكواب وصناديق الغداء والصواين( 

• قوارير املروبات البالستيكية الشفافة وأكياس ورقية للَخزب وشملونات الورق

SECTOR CONTENT PLASTICS
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Owner: 
Mr. Abdul Rahman Abdullah Al-Ansari

P.O. Box: 55915, Doha, Qatar 
 +974 44411257 
 +974 44411236 

  mail@alfalahplastic.com 
 www.alfalahplastic.com 

HS CODES: 

  392330    392350   

AL FALAH PLASTIC FACTORY

مصنع الفالح للبالستيك

COMPANY PROFILE
Al Falah Plastic Factory is based in New Industrial Area, Doha. 
It manufactures Polycarbonate Bottles and Cap Seals for Drinking 
Water companies with state-of-the-art machinery along with the 
latest Injection Blow Molding technology.

PRODUCTS
• 5 Gallon Polycarbonate Bottles for drinking water  

with high quality uniform neck
• High quality PE Cap Seals

نبذة عن الشركة
يقـع مقـر مصنـع الفالح للبالسـتيك يف املنطقـة الصناعية اجلديـدة، الدوحة. ويصنع 
عبـوات البـويل كروبونـات وأختـام اكب لـراكت ميـاه الـرب باسـتخدام أحـدث 

.PC اآلالت إىل جانـب أحـدث تقنيـات التشـكيل بالنفـخ لعبـوات

المنتجات
• عبوات مياه ٥ جالون

 PE أغطية عبوات عالية اجلودة •

SECTOR CONTENT PLASTICS
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HS CODES: 

  39199000    39173100    39173290  

AL KHAYARIN PLASTIC FACTORY (KG PLASTIC)

مصنع الخيارين للصناعات البالستيكية

COMPANY PROFILE
Based in New Industrial Area, Doha, Al Khayarin Plastic Factory 
(KG Plastic) is one of the major pillars of Al Khayarin Group of 
Companies (KG Group). At KG Plastic, we have a wide range of 
market offerings. Our products have multi-disciplinary usages in 
different industries, like Polyethylene Sheets for Construction, 
Cable Management Systems, PVC Pipes, and Civil Applications.  
All our products are approved with well-known large government 
bodies like Ashghal, Kahramaa, QNBN, Ooredoo, Qatar Rail, 
Lusail, Supreme Committee, Ministry of Environment and almost 
all leading consultants and architects in the State of Qatar. We 
also have an Integrated Management System that is ISO 9001, 
14001 and 18001 certified. We are proud to be one of Qatar’s elite 
manufacturing units.

PRODUCTS
• Polyethylene Sheets 
• uPVC Electrical & Water Ducts 
• uPVC Ooredoo & QNBN Ducts & Bends 
• uPVC Drainage Ducts
• uPVC Soil/Vent & High Pressure Pipes 
• uPVC Electrical Conduits & Fittings 
• uPVC Bends & Couplers 
• uPVC Tie-Rod Pipes

Owner: 
Dr. Eng. Zayed Mansoor Saif Al Khayarin

 P.O. Box: 37461, Doha, Qatar 
 +974 44114320 
 +974 44114324 
 info@alkhayarinplastic.com 
 www.alkhayarinplastic.com

نبذة عن الشركة
اجلديـدة  الصناعيـة  املنطقـة  يف  البالسـتيكية  للصناعـات  اخلياريـن  مصنـع  يقـع 
بالدوحـة، ويعـد أحـد الراكئـز الرئيسـية ملجموعـة رشاكت اخلياريـن، لدينـا مجموعـة 
واسـعة مـن عـروض السـوق. ومنتجاتنـا هلـا اسـتخدامات متعـددة التخصصات يف 
خمتلـف الصناعـات. عـى سـبيل املثـال ال احلـر نوفـر أنمظـة إدارة الاكبـالت، 
األنابيـب البالسـتيكية، والتطبيقـات املدنيـة وصفـاحئ البـويل إيثلـن ألغـراض البناء. 
متـت املوافقـة عـى مجيـع منتجاتنـا مـع قبـل أكـر مشـاريع اهليـات احلكوميـة مثل 
أشـغال، كهرمـاء، بنـك قطـر الوطـي، كيوتـل، سـكك احلديـدي القطريـة، لوسـيل، 
اللجنـة العليـا، وزارة البيئـة، وتقريبـا لك االستشـارين واملهندسـن املعامريـن يف 
دولـة قطـر. مكـا نمتـع أيضـا بنظـام إدارة متاكمـل، ونـال املصنـع هشـادة األيـزو 
14001:9001 وهشـادة 1٨001. وحنـن بـل خفـر مـن بـن خنبـة وحـدات التصنيع 

القطرية.

المنتجات
• صفاحئ البويل إثيلن

• أنابيب من يو يب ڤي يس للكهرباء واملاء
• يو يب ڤي يس لـ أوريدو وقنوات لـ QNBN ومنحنيات

• يو يب ڤي يس ألنابيب الرف
• أنابيب من يو يب ڤي يس للتنفيس والضغط العايل

• موصالت من يو يب ڤي يس للكهرباء والركيبات
• منحنيات من يو يب ڤي يس

• أنابيب الشداد من يو يب ڤي يس

SECTOR CONTENT PLASTICS
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HS CODES: 

  39251000    39252000    39253000    39259000    39263000    39269000    382600    392043  

ALMUFTAH FIBERGLASS PRODUCTS

منتجات فايبرجالس المفتاح

COMPANY PROFILE
Almuftah Fiberglass Products was established in 1977 and was the 
first company in Qatar to fabricate and manufacture Fiberglass 
Reinforced Plastic Products. Starting with Water Tanks, which 
were approved by the Ministry for potable water storage, we 
pioneered GRP/FRP products and over the years gained wide 
know-how in design and manufacturing. Almuftah developed 
into a full-fledged factory catering to different industrial sectors 
offering a wide variety of Fibreglass products. Fibreglass products 
gained momentum owing to its easy moldability to any complex 
shape, especially for water and infrastructure projects. We are 
committed towards serving with integrity and to deliver the best 
quality to the complete satisfaction of our customers.

PRODUCTS
• Water Tanks 
• Sewage Liners & Accessories 
• Industrial Piping for Water Supply 
• Cooling Water in Power Plants  
• Effluent Lines  
• Chemical & Corrosion Applications 

Owner: 
Mr. Ibrahim Abdulrahman Al-Muftah 
Managing Director, Almuftah Group 

 P.O. Box: 875, Doha, Qatar 
 +974 44652728 
 +974 44644584 

 hameedmt@almuftah.com 
fibreglass@almuftah.com 

 www.almuftah.com 

نبذة عن الشركة
تأسسـت رشكـة منتجـات فايرجـالس املفتـاح ذ.م.م يف عـام 1977، واكنـت أول 
رشكـة يف قطـر لتصنيـع منتجـات البالسـتيك املقـوى باألليـاف الزجاجيـة. بـدءًا مـن 
خزانـات امليـاه، الـي مت املوفقـة علهيـا مـن وزارة ختزيـن امليـاه الصاحلـة للـرب، 
حنـن رواد منتجـات GRP / FRP عـى مـر السـنن واكتسـبنا خـرة واسـعة يف 
التصمـمي والتصنيـع. حتولـت املفتـاح إىل مصنـع متاكمـل يلـي متلطلبـات خمتلـف 
الزجاجيـة.  األليـاف  منتجـات  مـن  واسـعة  ويقـدم مجموعـة  الصناعيـة  القطاعـات 
واكتسـبت منتجات األلياف الزجاجية زمخا نظرًا لهسولة تشـكيلها، خاصة بالنسـبة 
ملشـاريع امليـاه والبنيـة التحتيـة. حنـن ملزتمون باخلدمة الزنهية وتقـدمي أفضل جودة 

إلرضـاء معالئنا.

المنتجات
• خزانات املياه

• بطانات الرف اليحص وملحقاهتا 
• األنابيب الصناعية إلمدادات املياه

• مياه التريد يف حمطات توليد الكهرباء 
• خطوط الرف

• التطبيقات الكمييائية والتآلك يف أمعال البناء
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HS CODE: 

  39011000   

AL NOOR PLASTIC FACTORY

مصنع النور لصناعة البالستيك

COMPANY PROFILE
Al Noor Plastic Factory is a member of the Abdul Aziz Bin Jassim 
Group. A manufacturer of Plastic Products, Al Noor has a state-
of-the-art plant at Doha’s New Industrial Area with cutting-edge 
equipment, employing the latest technologies in extrusion of 
plastic film, granulating and recycling. We aim at being a leading 
regional and global player in the plastic product industry by 
focusing on innovation, quality and technology. We consider it our 
mission to adopt the latest technologies to produce high quality 
products that fulfil the need of our customers. While achieving 
this we are also committed to protect our environment and pay 
maximum attention to the convenience of the consumers and 
welfare of our employees.

PRODUCTS
• Polyethylene General Purpose Film
• Construction Film
• Greenhouse & Agricultural Film
• Plastic Sleeves
• Warning Tapes
• Garbage Bags

Owner: 
Sheikh Abdulaziz Jassim Al-Thani 

 P.O. Box: 96345, Doha, Qatar 
 +974 44178674 
 +974 44176874 
 info@npf.qa 
 www.npf.qa

نبذة عن الشركة
مصنـع النـور لصناعـة البالسـتيك، هـو عضـو يف مجموعـة عبـد العزيـز بـن جـامس. 
مبعـدات  مـزود  بالدوحـة  اجلديـدة  الصناعيـة  املنطقـة  يف  حديثـا  مصنعـا  ولديـه 
والتحبيـب  البالسـتيكية،  األغشـية  بثـق  التقنيـات يف  أحـدث  وتسـتخدم  متطـورة، 
وإعـادة التدويـر. هنـدف إىل أن نكـون مصنـع إقلـيم وعاملـي رائـد يف صناعـة 
املنتجـات البالسـتيكية مـن خـالل الركـزي عـى االبتـاكر واجلـودة والتكنولوجيـا. 
ونعتـر أن مهمتنـا يه تبـي أحـدث التقنيـات لصناعـة منتجـات عاليـة اجلـودة تلي 
احتياجـات معالئنـا. وحنـن ملزتمـون أيضـا حباميـة بيئتنـا ونـويل أقـى قـدر مـن 

االهمـام لراحـة املسـهلكن ورفاهيـة موظفينـا.

المنتجات
• بكرات البويل إيثيلن لألغراض العامة

• بكرات البناء
• بكرات البيوت احملمية والزراعية

• أمكام بالستيكية
• أرشطة حتذيرية
• أكياس نفايات
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Owner: 
Mr. Saeed Mohamad Al-Hajri 

 P.O. Box: 201950, Doha, Qatar 
 +974 44160888 
 +974 44160555 

 info@alrayyanplastics.com 
 www.alrayyanplastics.com 

HS CODE: 

  39199000   

AL RAYYAN PLASTIC FACTORY

مصنع الريان للبالستيك

COMPANY PROFILE
Al Rayyan Plastic Factory was established in 2011 and is situated at 
Doha’s New Industrial Area with a plinth area of 25,648 sqm. Our 
factory is fully equipped with the latest technology, with hygiene 
and cleanliness as priorities. The area has several sections and 
multiple warehouses for various production lines. 

PRODUCTS
• Plastic Bags: Printed or non-printed 
• Paper Cups: In different capacities and colors.  

Health certified 
• Foam Trays: In different sizes. Health certified
• Aluminum Containers: In various sizes and shapes.  

Health certified
• Food Board and Corrugated Cartons: In different  

types and sizes

نبذة عن الشركة
تأسـس مصنـع الريـان للبالسـتيك يف عـام 2011، ويقـع يف املنطقـة الصناعيـة 
اجلديـدة بالدوحـة وتبلـغ مسـاحته 2٥٫٦4٨ مـر مربـع. مصنعنـا جمهـز بالاكمـل 
بأحـدث التقنيـات، واتبـاع املعايـر الصحيـة هـو مـن أولوياتنـا. حتتـوي املنطقة عى 

عـدة أقسـام ومسـتودعات متعـددة خلطـوط اإلنتـاج املختلفـة.

المنتجات
• األكياس البالستيكية: مطبوعة أو غر مطبوعة

• أكواب ورقية: بسعات وألوان خمتلفة ومصدقة حصيا
• صواين إسفنجية: بأجحام خمتلفة

• حاويات األملنيوم: بأجحام وأشاكل خمتلفة ومصدقة حصيا
• ألواح الطعام وكراتن مموجة: بأجحام وأنواع خمتلفة 
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HS CODES: 

  390110    390120    481190   

AL ZAINI CONVERTING INDUSTRIES

الزيني للصناعات التحويلية

COMPANY PROFILE
Al Zaini Converting Industries, established in 1975, is one of the 
pioneers of the plastic bag manufacturing industry in Qatar. It 
is committed to ensuring that all its products are hallmarked by 
outstanding quality and that they are completely non-toxic and 
eco-friendly. The Company has a wide range of customers in 
diverse sectors like consumer, construction, retail and merchandise 
and other sections. It has a state-of-the-art facility in Industrial 
Area with a current production capacity 8,000 tons per year 
and a staff of over 350 employees. It plans to allocate 50% of 
the total production to exports, particularly to the USA, Eastern 
Europe and Middle East.

PRODUCTS & SERVICES
• Shopping & Garbage Bags
• Pouches & Packaging Bags (OPP)
• Zipper & Sealing Bags
• Lamination
• Bakery Bags & Vegetable Rolls
• Luxury Printed Paper Bags
• Paper Cups (Printed)
• Injection Products & Boutique Bags
• Digital Printing
• Cliche and Color Separation

Owner: 
Mr. Hassan Ali Al-Zaini 

 P.O. Box: 755, Doha, Qatar 
 +974 44601888 
 +974 44600421 
 info@zainici.com 
 www.zainici.com

نبذة عن الشركة
مؤسـي  مـن  وتعتـر   ،197٥ عـام  يف  التحويليـة  للصناعـات  الزيـي  تأسسـت 
صناعـة األكيـاس البالسـتيكية يف قطـر. تلـزتم الركـة بـأن مجيـع منتجاهتـا ذات 
جـودة فائقـة، غـر سـامة، وصديقـة للبيئـة. تمـزي الركـة مبجموعـة واسـعة مـن 
العمـالء يف خمتلـف القطاعـات مثـل القطاع اإلسـهاليك، والبنـاء ورشاكت مبيعات 
التجزئـة والقطاعـات األخـرى، ومتتلـك منشـأة حديثـة يف املنطقـة الصناعيـة بقـدرة 
انتاجيـة حاليـة تصـل إىل ٨٫000 طـن يف العـام الواحد ويتخىط عـدد موظفهيا الـ 
3٥0 موظـف، وهتـدف الركـة إىل ختصيـص ٥0% مـن اإلنتـاج اللكـي للصـادرات 

اخلارجيـة للواليـات املتحـدة، أوروبـا الرقيـة والـرق األوسـط.

المنتجات
• أكياس املخلفات والتسوق جبميع األنواع واألجحام

(OPP) أكياس التعبئة والتغليف •
(Zipper( أكياس احلفظ احملمكة األغالق •

• التغليف والالمينشن
• أكياس املخابز ولفائف اخلروات 

• األكواب الورقية املطبوعة
• منتجات احلقن البالستييك

• أكياس احملالت التجارية
• الطباعة الرمقية )الدجييتال( بأنواعها
• قوالب الطباعة )لكيشة( وفرز األلوان
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HS CODES: 

  39172200    39172300    39232000    39174001    85411000   

ALBARAA PLASTIC FACTORY

مصنع البراء للبالستيك

COMPANY PROFILE
Albaraa Plastic Factory, formed in 2015, is a dynamic, fast growing 
company and a leading manufacturer in the Middle East committed 
to excellence in every area of its operations to meet the increasing 
demand for UPVC & PPR pipes in the region. The company 
has a fully integrated plant for the production of uPVC and 
PPR plastic pipe products with sophisticated state-of-the-art 
machinery for manufacturing of standard and custom-built items. 
The fully automated extrusion facilities are efficiently utilized 
by a dedicated team of expert technicians to achieve customer 
satisfaction. Quality control is strictly maintained to ensure the 
products meet customer specifications and international product 
standards coupled with frequent independent quality control 
tests. All our pipes meet international DIN, BS and ISO standards 
and specifications.

PRODUCTS
• PVC Pipes and Fittings
• PPR Pipes and Fittings
• Polyethylene Bags
• LED Lamps

Owner: 
Mr. Khalifa Al Hajri

 P.O. Box: 90449, Doha, Qatar 
 +974 44883965 
 +974 40295608 

 info@albaraaplastic.com 
 www.@albaraaplastic.com 

نبذة عن الشركة
تأسـس مصنـع الـراء للبالسـتيك يف عـام 201٥. وُيعـد املصنـع الرائـد واألرسع 
مسـتويات معلياهتـا  بالتفـوق يف لك  ويلـزتم  األوسـط.  الـرق  منطقـة  منـوًا يف 
لتلبيـة الطلـب املزتايـد عـى أنابيـب UPVC و PPR يف املنطقـة. لقـد حققنـا جناحـا 
ملحوظـا يف فـرة قصـرة وذلـك بفضـل معايـر اجلـودة العاليـة ملنتجاتنـا ورضـا 
العمـالء. لـدى الركـة منشـأة صناعيـة متاكملـة ومتطـورة للغايـة إلنتـاج األنابيـب 
البالسـتيكية UPVC و PPR وتعمـل عـى تصنيـع العنـارص القياسـية واملخصصـة 
لتلبيـة االحتياجـات املتسـارعة لملصانـع يف منطقـة اخلليـج العـريب. وتـم رقابـة 
جـودة منتجاتنـا برامـة ودقـة عاليـة لضـامن توافقهـا مـع املواصفـات واملعايـر 
الدوليـة لملنتـج باإلضافـة إىل اختبـارات مراقبـة اجلـودة املسـتقلة واملسـمرة الـي 
يـم إجراؤهـا يف رشكتنـا ويـم اختبارهـا مـن قبـل رشاكت الرائـدة. مصنـع الـراء 
BS و  DIN و  العامليـة  للبالسـتيك يصنـع األنابيـب وفقـا لملواصفـات واملقاييـس 

األيزو.

المنتجات
PVC أنابيب •
PPR أنابيب •

• أكياس البويل ايثيلن
LED مصابيح •
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HS CODES: 

  39232110    39232190   

ASIMA PLASTIC FACTORY

مصنع العاصمة للبالستيك

COMPANY PROFILE
Asima Plastic Factory was founded in 1993. It has since gained 
a wealth of experience in the packaging field and is one of the 
largest plastic manufacturers in Qatar. Our strategic plan is based 
on market risk diversification, focusing sales only on big traders 
and offering reliable eco-friendly products at affordable prices, all 
made possible by our professional team and very low overhead 
costs. We are proud to command a strong presence in Doha 
with key clients like Carrefour, Qatar Airways and Qatar Hotel 
Association. We also deal with a wide portfolio of distributors in 
Saudi Arabia, Bahrain, Spain, UK, Greece, Italy, France, Germany 
and most recently in Australia.

PRODUCTS
• Vest Carriers & Die Cut Bags: Up to 6 colors on one side,  

Easy Opening, Hanging Type or Flat Carrying Bags,  
Embossed Bags, Degradable HDPE, Patch Handle Carriers,  
Counter Bags

• Garbage Bags: Bin Liners & Refuse Sacks
• Polythene Sheets 
• Recycled Raw Material

Owner: 
Mr. Mohamed Al Marri 

 P.O. Box: 18969, Doha, Qatar 
 +974 44114358
 +974 44114583
 lcatalina@asimaplastic.net 
 www.asimaplastic.net

نبذة عن الشركة
تأسـس مصنـع العامصـة للبالسـتيك يف عـام 1993. وقـد اكتسـب خـرة واسـعة 
يف جمـال التعبئـة والتغليـف ويعتـر مـن أكـر مصنيع البالسـتيك يف قطر. تسـتند 
خطتنـا االسـراتيجية عـى تنويـع خماطـر السـوق، مـع الركـزي عـى املبيعـات فقط 
عـى كبـار التجـار وتقدمي منتجات موثوقة وصديقة للبيئة بأسـعار تنافسـية، وأصبح 
لك ذلـك ممكـن بفضـل فريقنـا احملـرف وجحـم التاكليـف العامـة املنخفضـة جـًدا. 
حنـن خفـورون لقيـادة وجـود قـوي يف الدوحـة مـع العمـالء الرئيسـين مثـل اكرفـور 
واخلطـوط اجلويـة القطريـة ورابطـة الفنـادق القطريـة. نتعامـل أيضـا مـع مجموعـة 
واسـعة مـن املوزعـن يف اململكـة العربيـة السـعودية والبحريـن وإسـبانيا واململكـة 

املتحـدة واليونـان وإيطاليـا وفرنسـا وأملانيـا ومؤخـرًا يف أسـراليا.

المنتجات
• حامالت سرة وأكياس داي اكت: حىت ٦ ألوان جانب واحد. هسل الفتح. نوع معلق، 

أكياس محل مسطحة، أكياس منقوشة، الكثافة القابلة للتحلل، حقائب مضادة
• أكياس املخلفات: بن اليرن وأكياس القاممة. صفاحئ البوليثن

• املواد اخلام املعاد تدويرها
• ألواح البويل إثيلن
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HS CODES: 

  39011000    39219096    39209900    39202020    

BEHZAD PLASTIC PRODUCTS

منتجات بهزاد للبالستيك

COMPANY PROFILE
Behzad Plastic Products started their manufacturing facility in 1978 
and has now emerged as one of the pioneer manufacturers of 
plastic food packaging products. The company has an undisputed 
reputation in the flexible packing field over the last 40 years. We 
were able to keep pace with the prosperity and growth of the 
plastic industry in the world and participated in the development 
of the State of Qatar. Behzad Plastic Products manufactures 
polyethylene and polypropylene bags, pouches, sheets, films, 
etc. and offer complete packaging solutions for various industries. 
Our products are available in low- and high-density polyethylene 
packaging, laminated polyethylene/polypropylene packaging 
material, and mono-layer polypropylene packaging material.

PRODUCTS
• Multilayer Laminated Flexible Packaging Film  

with 8-colour Rotogravure Printing
• Polyethylene and Polypropylene Bags
• Rotogravure printed BOPP Rolls and Bottle Labels
• Shrink Wrapping Films
• Multilayer Laminated Pouches: Standup, M-seal,  

3-side seal with re-closable press zipper and  
center seal, with or without zip lock

Owner: 
Mr. Salah Ali Bahzad

 P.O. Box: 19445, Doha, Qatar 
 +974 44601973 
 +974 44504073 

 info@behzadplastic.com 
 www.behzadgroup.com 

نبذة عن الشركة
الـراكت  للبالسـتيك يف عـام 197٨ ويعـد مـن  تأسـس مصنـع منتجـات هبـزاد 
الرائـدة يف تصنيـع منتجـات تغليـف املـواد الغذائيـة البالسـتيكية. ولقـد اكتسـب 
املصنـع مسعـة رائعـة يف جمـال التعبئـة املرنـة عـى مـدى األربعـن سـنة املاضيـة، 
وعـايل  الكثافـة  منخفـض  إيثيلـن  البـويل  منتجـات  مـن  واسـعة  ويقـدم مجموعـة 
الكثافـة، ومـواد التعبئـة والتغليف مـن البويل إيثيلن والبويل بروبلـن، ومواد التعبئة 
والتغليـف أحاديـة الطبقـة مـن البـويل بروبيلـن. كذلك تمشـل املنتجات أنـواع عديدة 
مـن االكيـاس الرقائقيـة، باإلضافة اىل الراحئ البالسـتكية ولفائـف تغليف مطبوعة 

آلالت التعبئـة األوتوماتيكيـة، وايضـا أغلفـة لـف قابلـة للمـدد واإلنمكـاش.

المنتجات
• رشاحئ تغليـف مرنـه متعـددة الطبقـات ومطبوعـة بتقنيـة الروتوغريـف عاليـة اجلـودة 

بمثـان الـوان خمتلفة
• أكياس بويل إيثيلن وبويل بروبيلن

• لفائف BOPP وملصقات العلب والزجاجات املطبوعة
• رشاحئ تغليف قابلة للمدد و اإلنمكاش

• أكيـاس تغليـف متعـددة الطبقـات - أكيـاس قامئـة، خـم M، أكيـاس مغلقـة مـن 3 
جوانـب، اكيـاس مـع حسـاب قابـل لإلغـالق أو مـن دونـه
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HS CODES: 

  391721    391740    391723    730300    391722    391729    730611     730619    730621    730629    730630    730640       

  730650    730661    730669    730690    

CALIBRE PIPES & ACCESSORIES

كاليبر لالنابيب و االكسسوارات

COMPANY PROFILE
Calibre Pipes & Accessories specializes in the manufacture of 
Thermoplastic and Steel Piping for Electrical and Mechanical 
Systems. All our products are in compliance with known international 
standards - ISO 9001-2015, ISO 14001-2015 and ISO 45001-
2018. The company is dedicated and committed to providing 
outstanding products of exceptional quality at the most competitive 
prices to the international market. Calibre’s after sales service is 
also one of its key strengths.

PRODUCTS
• HDPE Polyethylene Piping System for Water, Fire  

and Gas Applications
• HDPE Polyethylene Piping System, Drainage System
• PPR Piping System
• PVC-U Pressurized and Low-Pressure System
• CPVC Chlorinated Polyvinyl Chloride
• PVC Electrical Conduits/Ducts 
• Metallic Electrical Conduits

Owner: 
Mr. Ahmad El Nouaimi 

 P.O. Box: 23214, Doha, Qatar 
 +974 44805983 
 +974 44154842 
 info@calibre-int.com
 www.calibre-int.com

نبذة عن الشركة
البالسـتيكية  األنابيـب  تصنيـع  يف  متخصصـة  واالكسسـوارات  لالنابيـب  اكليـر 
احلراريـة والصلـب لألنمظـة الكهربائيـة واملياكنيكيـة. تتوافـق مجيـع املنتجـات مـع 
املعايـر الدوليـة املتعـارف علهيـا. وقـد مت اعمـاد اكليـر لالنابيـب و االكسسـوارات 
 ، 4٥001:201٨ واأليـزو    14001:201٥ واأليـزو    9001:201٥ األيـزو  بواسـطة 
املصنـع يلـزتم يف تقـدمي منتجـات ممـزية إىل السـوق الدولية جبودة رائعة وأسـعار 

تنافسـية، وُتعـد خدمـة مـا بعـد البيـع واحـدة مـن أبـرز عوامـل جناحنـا.         

المنتجات
• نظام أنابيب البويل إيثيلن عايل الكثافة لملياه واحلرائق وتطبيق الغاز

• نظام أنابيب البويل إيثيلن عايل الكثافة، نظام الرف
 PPR نظام األنابيب •

• نظام PVC-U املضغوط واملنخفض الضغط 
• لكوريد البويل فينيل امللكور

• موصالت/قنوات PVC لإلستخدمات الكهربائية
• أنابيب كهربائية معدنية 
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HS CODES: 

  392330    392340    392350   

CHEM-TECH INTERNATIONAL PLASTIC FACTORY

مصنع كام تاك العالمية للبالستيك

COMPANY PROFILE
Chem-Tech International Plastic Factory, a part of the three-decade 
old SITNA Group, started operations in 2015 with the vision of 
being one of leading names in the manufacture of PET Preform, 
PET Bottles, Closures and other rigid packaging products for 
catering requirements of food, cosmetics and the toiletry industry. 
A pioneer of PET preforms in Qatar, Chem-Tech has enhanced 
its production capacity to 400 million Preforms and 300 million 
Closures. It has also ventured into the manufacture of blown 
bottles and containers for various applications. Chem-Tech is also 
ISO 9001 and ISO 22000 system certified. Chem-Tech products 
are known for - Consistent performance, Lower residual “AA” 
(Acetaldehyde) level, Precise thread finish, Consistent capping, 
Excellent surface gloss and consistent color dispersion, Hygienic 
packing and Prompt deliveries.

PRODUCTS
• PET Preform & Closure 
• Blown PET Bottles for Juices, Sanitizers, Edible Oil 
• PET Jars 
• Blown PE Bottles/Containers 
• Food Containers

Owners: 
Mr. Sultan Omair Muhanna Fadel Alnaimi 

Mr. Ahmed Sultan Omair Muhanna Alnaimi 

P.O. Box: 31227, Doha, Qatar 
 +974 44554081 
 +974 44516953 

info@chemtechqatar.com 
 www.chemtechqatar.com 

نبذة عن الشركة
مصنـع اكم تـاك العامليـة للبالسـتيك، هـو جـزء مـن مجموعة سـيتنا القامئـة منذ ثالثة 
عقـود. وقـد بـدأ املصنـع أمعالـه يف العـام 201٥، وبرؤيـة تسـهدف جعلهـا إحـدى 
األمسـاء الرائـدة يف جمـال تصنيـع قطـع اللدائـن املشـلّكة سـلًفا من البـويل إيثيلن 
تريفثاليـت والزجاجـات املصنوعـة مـن البويل إيثيلـن تريفثاليت والسـدادات وغرها 
مـن منتجـات التعبئـة والتغليـف الصلبـة لتقـدمي متطلبـات األطعمـة ومسـتحرات 
التجميـل وأدوات الزينـة. يفخـر مصنـع اكم تـاك بوصفـه أول احللـول املناسـبة لقطع 
اللدائـن املشـلّكة سـلفا مـن البـويل إيثيلـن تريفثاليـت يف دولـة قطـر، بقـدرة تصنيع 
سـنوية تبلـغ 400 مليـون مـن قطـع اللدائن املشـلّكة سـلًفا من زجاجـات املياه و300 
مليـون سـدادة. ويعمـل مبصنـع اكم تـاك طـامق معـل مـن احملرفن أحصـاب كفاءة 
عاليـة. أّمـا أمعـال مصنـع اكم تـاك معمدة بنظـايّم األيـزو 9001 واأليزو 22000.  
 ،AA ومـن مزايـا منتجـات مصنـع اكم تـاك - أدائـه املتسـق وأقـل نسـبة خملفـات
)إسـيتالدهيد( والتقطـر الوريـدي يف قطع اللدائن املشـلّكة سـلًفا والتعبئة والتغليف 

اليحص. 

المنتجات
• قطع اللدائن املشلّكة سلفا والسدادات من البويل إيثيلن

• عبوات منفوخة مصنوعة من البويل إيثيلن للعصائر واملطهرات وزيوت الطعام
• أوعية أو حاويات منفوخة مصنوعة من البويل إيثيلن

• حاويات حفظ الطعام
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HS CODES: 

  391721    391722    391723    391729    391731    391732    391733    391739    391740   

DOHA PLASTIC CO.

الدوحة للبالستيك

COMPANY PROFILE
Doha Plastic Company was established in 2003 to work in the 
field of recycling plastic waste, converting it into raw materials and 
manufacturing plastic compounds. The company also manufactures 
drip irrigation pipes, waste bags and bags for agricultural seedlings.
It has extensive experience in the field of recycling and has a 
15,000 sqm facility in Doha’s New Industrial Area with over 70 
experienced staff. We are totally committed to quality and have 
developed a range of products that exceed set standards and  
undergo thorough inspection before they are launched in the 
market. Doha Plastic is currently exporting to GCC countries, the 
Republic of China and several countries in West Africa, and is 
targeting exports to over 30 countries in the near future.

PRODUCTS
• Recycling and converting plastic into raw materials 

(PET, HDPE, LDPE, LLDPE, PP, PVC) 
• Drip Irrigation System 
• Drip Irrigation Tubes
• Seedling Bags  
• HDPE Pipes
• Waste Bags
• Mulch Plastic

Owner: 
Sheikh Ali Bin Jassim Al Thani 

 P.O. Box: 22951, Doha, Qatar 
 +974 44414001 
 +974 44414002 
 dohaplastic@dohaplastic.com 
 www.dohaplastic.com

نبذة عن الشركة
تأسـس مصنـع الدوحـة للبالسـتيك يف عـام 2003 للعمـل يف جمـال إعـادة تدويـر 
املخلفـات البالسـتيكية، وحتويلهـا اىل مـواد أوليـة وصناعـة املركبـات البالسـتيكية. 
مكـا تعمـل الركـة يف تصنيـع أنابيـب الـري بالتنقيـط واكيـاس النفايـات واكيـاس 
الشـتالت الزراعيـة. ومتتلـك الركـة خـرة عاليـة يف جمـال إعـادة التدويـر، مـن 
خـالل اكدر مهـى يتجـاوز 70 عامـل مـن ذوى اخلـرات النـادرة يف جمـال إعـادة 
التدويـر، ولـدى الركـة منشـأة مبسـاحة 1٥٫000 مر مربع يف املنطقـة الصناعية 
اجلديـدة. وهتـدف رشكـة الدوحة للبالسـتيك إىل احلفاظ عى املـوارد الطبيعية للبيئة 
مـن خـالل معليـات إعـادة التدويـر. وتسـى الركـة باسـمرار عـى تطويـر اكفـة 
املنتجـات قبـل عرضهـا يف السـوق. وبعـد التواجـد احملـى املمـزي تعمـل الركـة 
حاليـا عـى تصديـر املنتجـات إىل دول جملـس التعـاون اخللـيج، مجهورية الصن 
وعـدة دول يف غـرب أفريقيـا مكـا تسـهدف الركـة التصديـر ألكـر مـن 30 دولـة.

المنتجات
• تدوير خملفات البالستك وحتوهلا اىل مواد أولية
(PET, HDPE, LDPE, LLDPE, PP, PVC)

• نظام الري بالتنقيط
• انابيب الري بالتنقيط

• أكياس الشتالت
HDPE انابيب •
• أكياس النفايات
• امللش الزرايع
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HS CODES: 

  39201000    39204990    39159000    39172100   

FLORA INTERNATIONAL PLASTIC FACTORY

مصنع فلورا العالمي للبالستيك

COMPANY PROFILE
Flora International Plastic Factory is one of the leading manufacturers 
of LDPE/HDPE/PP blown film extrusion, blow molded and injection 
molded products in the Middle East and headquartered in Qatar since 
2004. Through strong business ethics and products of exceptional 
quality, we have served reputed customers, both domestic and 
international. Flora Plastics offer its customers a consistent, high 
quality array of technologically advanced plastic products through 
its advanced manufacturing and distribution network within the 
predetermined time frame. Our expert workforce ensures that 
the production is professionally conducted with strict quality tests 
as per international standards.

PRODUCTS
• LD/HD Polyethylene (PE) Bags
• Polypropylene (PP) Bags
• Nursery Poly Bags
• Garbage/Trash Bags
• Fruit/Vegetable Bags on Rolls
• Shopping Bags
• Shrink/Stretch Wrap (Sheet)
• HDPE/PET Bottles
• Plastic Pail and Lid (IML Containers)

Owner: 
Eng. Abdulla Ali Al-Saffar

 P.O. Box: 22179, Doha, Qatar 
 +974 44475896 
 +974 44788935 

info@fitcoplast.com.qa 
 www.fitcoqplast.com 

نبذة عن الشركة
  LDPE  مصنـع فلـورا العاملـي للبالسـتيك هـو مـن الـراكت الرائـدة يف تصنيـع
HDPE / PP املنتجـات البالسـتيكية بالنفـخ واحلقـن جبميـع أنواعهـا مبـا فهيـا مـن 
بثـق األفـالم وأألغطيـة املنفوخـة، واملنتجـات املختلفـة يف الـرق األوسـط، ومقرهـا 
يف قطـر منـذ عـام 2004. لقد اعمدنا يف ممارسـات قـمي األمعال األخالقية، والي 
تنعكـس يف معلياتنـا التجاريـة. مـن خـالل أخالقيـات العمـل القوية واجلـودة الرائعة 
لملنتجـات، وقـد مقنـا خبدمـة معالئنـا املهشوريـن حملًيـا ودوليـا. يقدم مصنـع فلورا 
لعمالئـه مجموعـة متسـقة وعاليـة اجلـودة مـن املنتجـات البالسـتيكية املتطـورة تقنيـا 
مـن خـالل شـبكة التصنيـع والتوزيـع املتقدمة مضـن اإلطار الزمي احملدد مسـبقا. 
يـم تشـغيل اإلنتـاج بشـل جيـد مـن قبـل فريقنـا مـن القـوى العاملـة اخلبـرة الـي 

متـر عـر اختبـارات اجلـودة الصارمـة وفقـا لملعايـر الدولية.

المنتجات
• أكياس - بويل إثلن

• أكياس - بويل بروبيلن
• أكياس - بويل - حضانة
• أكياس القاممة بأنواعها

• أكياس الفواكه واخلضار - أكياس ملفوفه
• أكياس تسوق بالستيكية جبميع أنواعها

• رشينك / واسترج - بالستيك ملفوف قابل للمدد
HDPE / PET قوارير العصائر / احلليب / أأللبان •

(IML حاويات وأغطيه بالستيكيه )حاويات •
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HS CODES: 

  39172100    39172200    39172300    39172900    39174000    

HEPWORTH PME (QATAR)

هيبورث بي إم إي )قطر(

COMPANY PROFILE
Hepworth PME (Qatar) W.L.L. was established in 2003 and is the 
leading manufacturer and supplier in Qatar of quality thermoplastic 
piping systems to the building & construction, civil engineering and 
industrial market sectors. The company operates a management 
system based on ISO 9001, ISO 14001 and ISO 45001 standards. 
In 2009 Hepworth became the first plastic pipe manufacturer in 
Qatar to achieve “kitemark” third party certification on its soil  
& waste and drainage products. Our products are manufactured 
to relevant British, European, ASTM and International Standards. 
Encompassing diverse fields such as irrigation to firefighting and 
district cooling to domestic water supply, complete systems  
and individual components can be sourced from one professional 
outlet.

PRODUCT & SERVICES
• Thermoplastic Piping Systems: Building & Construction, 

Civil Engineering and Industrial Market sectors 
• Supply of Pipes, Fittings, Manual and Actuated Valves, 

Measurement & Control Systems and Jointing Equipment 
and Accessories

Owner: 
H.E. Sheikh Faisal Bin Qassim Al Thani 
Chairman, Al Faisal Holding 

 P.O. Box: 50207, Mesaieed, Qatar 
 +974 44058111 
 +974 44058100 
 info@hepworth.qa  
 www.hepworth.qa

نبذة عن الشركة
تأسسـت هيبـورث يب إم إي )قطـر( ذ.م.م يف عـام 2003 ويه الركـة املصنعـة 
واملـوردة الرائـدة يف قطـر ألنمظـة األنابيـب البالسـتيكية احلرارية عاليـة اجلودة يف 
قطاعـات البنـاء والتشـييد واهلندسـة املدنيـة واألسـواق الصناعيـة. تعمـل الركـة 
بنظـام إدارة يعمـد عـى األيـزو 9001 واأليـزو 14001 واأليـزو 4٥001. ويف عام 
2009 أصبحـت أول رشكـة مصنعـة لألنابيـب البالسـتيكية يف قطـر حتصـل عـى 
هشـادة kitemark مـن طـرف ثالـث عـى منتجاهتـا. ويـم تصنيـع منتجاتنـا وفقـا 
لملعايـر الريطانيـة واألوروبيـة واألمريكيـة ذات الصلـة واملعايـر الدوليـة. مكـا نـود 
أن نذكـر أن منتجاتنـا تسـتخدم يف جمـاالت متنوعـة مثـل الـري وماكحفـة احلرائـق 

والتريـد وإلمـدادات امليـاه املزنليـة والـرف الـيحص. 

المنتجات والخدمات
• أنمظـة األنابيـب البالسـتيكية احلراريـة - قطاعـات البناء والتشـييد واهلندسـة املدنية 

واألسـواق الصناعية
• توريـد األنابيـب والتجهـزيات والصاممـات اليدويـة واألتوماتيكيـة وأنمظـة القيـاس 

والتحـم ومعـدات التوصيـل وامللحقات 
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HS CODES: 

  392010    392510   

NAL PLASTIC INDUSTRIES 

نال للصناعات البالستيكية

COMPANY PROFILE
Nal Plastic Industries, a part of the Abdullah Bin Abdul Aziz Khalid 
Al Ghanem Holding Group, was founded in 2011 for producing 
high-quality Plastic Water Tanks ranging from 200 gallons up 
to 5000 gallons. In 2017 the company successfully introduced 
its new range of plastic film solutions: Sheets, Shrink Rolls,  
Bio-Degradable Plastic Shopping Bags, Label Printing, etc. Our 
highly advanced Multi-Layer Co-extension Film Machines, In-Line 
Printing Machines, Special Self-Open Bag Making Machinery and 
quality material & additives ensure the delivery of the right product. 
Our sophisticated in-house recycling line allows us to recycle the 
majority of our waste.

PRODUCTS
• Shrink Rolls for Beverage and Food Packaging 
• Printed & Bio-Degradable Shopping Bags 
• Polyethylene Sheets and Rolls 
• Easy-Open, Self-Open Shopping Bags 
• Trash Bags and Special Printed Bags 
• Shopping Bags 
• High Clarity Laundry Bags and Rolls 
• Food Grade Bags 
• Plastic Water Tanks

Owner: 
Mr. Abdulla Abdul Aziz Al-Madeed

 P.O. Box: 7780, Doha, Qatar 
 +974 44605618 

info@nal.agh.com 

نبذة عن الشركة
نـال للصناعـات البالسـتيكية، جـزء مـن مجموعـة عبدهلل بـن عبد العزيـز خالد الغامن 
القابضـة وتأسسـت يف عـام 2011، هبـدف إنتـاج خزانات املياه البالسـتيكية، عالية 
اجلـودة الـي تـراوح مـن 200 جالـون إىل ٥000 جالـون. يف عـام 2017 حجنـت 
الركـة يف تقـدمي مجموعهـا اجلديـدة مـن حلـول األفـالم البالسـتيكية: الصفـاحئ، 
البكـرات القابلـة لإلنمكـاش )الرينك(، وأكياس التسـوق البالسـتيكية القابلة للتحلل 
احليـوي، وطباعـة امللصقـات، ومـا إىل ذلـك. وتضمـن لنـا ماكئـن صنـع األكيـاس 
املفتوحـة واملـواد ذات اجلـودة لتوفـر املنتـج املثـايل. مكـا يـحم لنـا خـط إعـادة 

التدويـر الداخـي املتطـور إعـادة تدويـر معظـم املخلفـات.

المنتجات
• بكرات قابلة لإلنمكاش )الرينك( لتعبئة املروبات واألطعمة 

• أكياس التسوق املطبوعة والقابلة للتحلل
• صفاحئ وبكرات البويل إثيلن

• حقائب تسوق هسلة الفتح وذاتية الفتح
• أكياس خملفات وأكياس مطبوعة خاصة

• أكياس تسوق
• أكياس وبكرات الغسيل ذات الوضوح العايل

• أكياس الطعام
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HS CODES: 

  59039000    39232110    54024800    39232100    54072000    39202000   

QATAR INTEGRATED PLASTIC BAGS FACTORY

مصنع قطر المتكامل لألكياس البالستيكية

COMPANY PROFILE
Qatar Integrated Plastic Bags Factory (QIPBF) is one of Qatar’s 
leading manufacturers and exporters of woven plastic packaging 
solutions. QIPBF is 100% owned by Injazat Holding Company 
WLL and promoted by Sheikh Mohammed Bin Suhaim Al Thani, 
a prominent Qatari businessman. The facility includes a large 
capacity for PP extrusion, tape production, weaving, lamination, 
printing and industrial bag manufacturing. The current capacity 
of the plant is estimated at 6,000 MT per year and is operated 
by industry professionals who are highly skilled and experienced. 
Equipped with European technology, our state-of-the art plant is  
in a position to supply leading industrial companies in petro-
chemicals, cement, fertilizer and flour mills. QIPBF is well known in 
the GCC market as a quality bags provider and currently supplies 
leading government and semi-government institutions in the region.

PRODUCTS
• PP Woven Bags 
• PP Woven Fabric in Rolls 
• PP Bags with Liner 
• Laminated Woven Bags 
• Laminated Woven Fabric in Rolls 
• Top Hemming and 6-color printing options

نبذة عن الشركة
واملصـدرة  الرائـدة  املصانـع  أحـد  البالسـتيكية  لألكيـاس  املتاكمـل  قطـر  مصنـع 
حللـول األكيـاس البالسـتيكية املنسـوجة يف قطـر. واملصنـع مملـوك بنسـبة %100 
لركـة إجنـازات القابضـة ذ.م.م. وبقيـادة الشـيخ دمحم بـن حسـمي آل ثـاين، رجل 
األمعـال البـارز يف دولـة قطـر. يتضمـن املرفق قـدرة كبرة عى بثـق البويل بروبلن 
وإنتـاج األرشطـة الالصقـة ونسـج وتصفيـح وطباعة وتصنيـع األكياس. تبلـغ القدرة 
احلاليـة لملصنـع ٦000 طـن مـري سـنويا. ويـم تشـغيل املصنـع من قبـل أحصاب 
اخلـرة الكبـرة واملهـارات العاليـة. ومبسـاعدة مصنعنا املتطور واملجهـز بتكنولوجيا 
أوروبيـة، سـنمكن مـن تلبيـة احتياجـات الـراكت الصناعيـة الرائـدة يف جمـال 

البروكمياويـات واألمسنـت واألمسـدة ومطاحـن الدقيـق.

المنتجات
• أكياس PP منسوجة 

• مقاش PP منسوج يف بكرات 
• أكياس PP مع بطانة 

• أكياس منسوجة مغلفة 
• مقاش منسوج مغلف يف بكرات 

• خيارات طباعة بستة ألوان

Owner: 
Sheikh Abdulla Mohammed Suhaim Al Thani 

 P.O. Box: 90584, Doha, Qatar 
 +974 44726232 
 +974 44675626 
 info@qipbf-qatar.com 
 www.qipbf-qatar.com
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HS CODES: 

  3923.30    3923.50    3926.90   

QATAR INTERNATIONAL PLASTIC FACTORY

مصنع قطر العالمي للبالستيك

COMPANY PROFILE
Qatar International Plastic Factory was established in 2017 by  
Mr. Faraj Ali Ajlan Al Marri with a vision to be the world’s most reliable 
and innovative manufacturer and service & solution provider in the 
plastics industry. We are one of the largest factories manufacturing 
Performs and Closures for water bottling at the local and regional 
level and we do believe that improvement and innovation are the 
most powerful tools to achieve company goals through customer 
satisfaction. Our 16,000 sqm. factory is equipped with state-of-
the-art machinery and staffed with highly skilled professionals from 
around the world. The factory has six production lines with the latest 
international technology and maintains standard specifications  
in manufacture. We are Qatar’s largest plastic factory with a monthly 
capacity of 80 million units.

PRODUCTS
• PET Preform for Water Applications
• PET Preform for Dairy and Juice Applications

نبذة عن الشركة
أسـس السـيد فـراج عـي املـري مصنـع قطـر العاملـي للبالسـتيك يف عـام 2017، 
لـيك يصبـح املصنـع األكـر موثوقيـة وابتـاكرًا يف العـامل ومـزود اخلدمـة وحلـول 
صناعـة البالسـتيك. يعـد مصنـع قطر العاملى للبالسـتيك من أكـر مصانع الريفورم 
وأغطيـة العبـوات املسـتخدمة ىف تعبئـة امليـاه املعدنيـة، العصائـر، واأللبـان ىف دولة 
قطـر وكذلـك عـى املسـتوى اإلقلـيم حيـث أنشـأ املصنع عى مسـاحة 1٦000 مر 
مربـع. ميتلـك املصنـع ٦ خطـوط إنتـاج صنّعـت وفقـا ألحـدث التكنولوجيـا العامليـة 
وطبقـا لملواصفـات القياسـية العامليـة حبيـث يضمـن أعـى معايـر اجلـودة واألداء 
وتبلـغ الطاقـة اإلنتاجيـة لملصنـع أكـر مـن ٨0 مليـون وحـدة بريفـورم هشرًيـا مـن 

خملتـف املقاسـات واألجحـام. 

المنتجات
• PET مشل مسبقا لتطبيقات املياه

• PET مشل مسبقا لتطبيقات العصائر وااللبان

Owner: 
Mr. Faraj Ali Ajlan Al Marri

P.O. Box: 40130, Doha, Qatar 
 +974 44411305 
 +974 44135609 

info@sic-q.com 
 www.sic-q.com 

SIC
Q A T A R

INTERNATIONAL
PLASTIC FACTORY
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HS CODES: 

  39173100    39174000    39202000    39172300    39172100   

QATAR NATIONAL PLASTIC FACTORY

مصنع قطر الوطني للبالستيك

COMPANY PROFILE
Qatar National Plastic Factory (Qplast) was founded in 1977 by  
HE the Late Brigadier Mohammed Al-Attiya. Using the latest 
German, Austrian and Italian technologies, Qplast produces a 
full range of pressure and non-pressure pipes, ducts and conduits 
in accordance with QCS, BSEN, BS, ISO, DIN, ASTM, AUS/NZ 
and other standards. Our pipes and associated fittings are used 
underground and above ground in all applications being lead-
free and of the highest quality. All batches are tested regularly 
and to the highest standards. With the largest pipe and fittings 
indoor storage facility in Qatar, we have extensive stock on  
hand with our 9,400 sqm. production facility giving an unparalleled 
delivery capacity.

PRODUCTS
• Upvc Pipes & Fittings
• PE Pipes
• PE Sleeves & Greenhouse Films
• PE Mulch Films
• PE Construction Sheets
• PE Warning Tiles
• PE Warning Tapes for Construction

Owner: 
Mr. Abdulaziz Al-Attiyah

 P.O. Box: 5615, Doha, Qatar 
 +974 44689977 
 +974 44689922 
 sales@qnplast.com 
 www.qnplast.com

نبذة عن الشركة
أسـس سـعادة العميـد الراحـل دمحم آل عطيـة مصنـع قطـر الوطي للبالسـتيك عام 
1977، باسـتخدام أحـدث التقنيـات األملانيـة والمنسـاوية واإليطاليـة، يتـوىل مصنـع 
قطـر الوطـي للبالسـتيك بانتـاج مجموعة اكملة من أنابيب الضغـط العايل والضغط 
 QCS, BSEN, BS, ISO, DIN, ملعايـر  وفًقـا  الكهربـاء  وانابيـب  املنخفـض 
ASTM, AUS/NZ وغرهـا مـن املعايـر. يـم اسـتخدام األنابيـب والتجهـزيات 
املرتبطـة هبـا حتـت سـطح األرض وفـوق سـطح األرض يف اكفـة التطبيقـات اخلالية 
مـن الرصـاص وذات جـودة عاليـة. ونقـوم باختبـار مجيـع دفعـات االنتـاج بانتظـام 
لألنابيـب  داخـي  مسـاحة ختزيـن  أكـر  ايضـا  منتلـك  الصارمـة.  لملعايـر  وفقـا 
ووصالهتـا يف قطـر، حيـث انـه لدينـا خمـزون كبـر جاهـز للبيـع. ومنشـأة التصنيع 

تبلـغ مسـاحها 9400 مـر مربـع ممـا يوفـر قـدرة توصيـل ال مثيـل هلـا. 

المنتجات
uPVC انابيب ووصالت •

• انابييب البويل ايثيلن
• أمكام البويل ايثيلن ورقائق البيوت احملمية

• أرشطة محاية من البويل ايثيلن
• صفاحئ البناء من البويل ايثيلن

• أرشطة حتذيرية من البويل ايثيلن
 • أرشطة الصقة ألغراض البناء من البويل ايثيلن
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QATAR PLASTIC AND WOODEN PRODUCTS CO.

شركة قطر للمنتجات الخشبية والبالستيكية

COMPANY PROFILE
Qatar Plastic and Wooden Products Company W.L.L. was established 
in 1998 and commenced commercial production in 2000. The 
company is owned by Qatar Petrochemical Company (QAPCO) 
and Qatar Industrial Manufacturing Company (QIMCO). Most 
of the company’s production is sold to the local market and the 
production facility is located in Mesaieed Industrial City.

PRODUCTS
• FFS (Form, Fill and Seal) Film 
• Shrinkable Hood 
• Shrinkable Film 
• Construction Foil (Polythene Sheet)  
• Polyethylene Sleeve 
• Greenhouse and Agricultural Film 
• Top Open Bags 
• General Purpose Film  
• Heavy Duty Trash Bags 
• Wood-Plastic Composite (WPC)

نبذة عن الشركة
تعـد رشكـة قطـر لملنتجـات  اخلشـبية والبالسـتيكية ذ.م.م. واحـدة من أكر رشاكت 
البـويل  مـن  اللدنـة  التعبئـة  مـواد  املتخصصـة يف صناعـة  التحويليـة  الصناعـات 
إيثيلـن، ويه رشكـة خاصـة تقـع يف مدينـة مسـيعيد الصناعيـة. تأسسـت رشكـة 
قطـر لملنتجـات اخلشـبية و البالسـتيكية بتـارخي 19 سـبمر199٨. وبـدأ اإلنتـاج 
التجـاري يف أغسـطس 2000 ومت افتتاحهـا بشـل رمسـي مـن قبل سـعادة عبدهلل 
بـن محـد العطيـة، وزيـر الطاقـة والصناعـة )السـابق(، يف 21 نومفـر 2000. يـم 
بيـع معظـم إنتـاج الركـة يف السـوق احملليـة. والركـة مملوكـة بـن رشكـة قطـر 
للبروكمياويـات )قابكـو(، والركـة القطريـة للصناعـات التحويليـة )كميكـو( يم بيع 
معظـم اإلنتـاج يف السـوق احملليـة يف قطـر، يقـع مقـر الركـة يف مدينـة مسـيعيد 

الصناعيـة، الـي تبعـد 40 كيلومـر جنـوب الدوحـة.  

المنتجات
• رقائق األكياس البالستيكية أف أف أس )تشكيل ومأل وخم(

• األغطية القابلة لالنمكاش
• الرقائق القابلة لالنمكاش

• رقائق البناء والتشييد )رقائق البويل إيثيلن(
• رقائق البويل إيثيلن اإلسطوانية 

• رقائق البيوت احملمية الزراعية 
• األكياس املفتوحة من أعى

• رقائق تستخدم يف األغراض العامة
• أكياس القاممة قوية التحمل
• اخلشب البالستييك املركب

Owners: 
QAPCO & QIMC

 P.O. Box: 50174, Doha, Qatar 
 +974 44770815 
 +974 44770896 
qppc@qppc.net 
 www.qppc.net 

.Ω.Ω.P á«µ«à°SÓÑdGh á«Ñ°ûî`dG äÉ`éàæª∏d ô`£b á`cô°T

QATAR PLASTIC AND WOODEN PRODUCTS CO. W.L.L.

HS CODES: 

  39232100    39234000    39219000    44119290    
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HS CODES: 

  39199000    39202000    39232110    63053300    39239000    63053200  

QATAR POLYMER

قــــطـر  بـــــوليمـــر

COMPANY PROFILE
Qatar Polymer is a leading manufacturer of a wide range of PP 
woven products.  We commenced in the year 1999 with a capacity 
of 12,000 metric tons per annum, under the roof of Al Dolaimi 
Holding Group.  Our state-of-the-art facility is HACCP, ISO 9001:2015 
and ISO 45001:2018 certified with highly advanced machinery 
from raw material extrusion to finished goods. Our quality control 
laboratory is managed by highly experienced professionals.  We 
have facilities in Qatar, Vietnam and Tunisia and pride ourselves 
on our superior service backed by a team of 400+ employees.  
Qatar Polymer’s vision is to be a global supplier of choice in the 
field of woven polymer-based products.

PRODUCTS
• PP Woven Fabric: Laminated & Unlaminated 
• PP Woven Sacks for Fertilizers, Sugar, Flour, Grains, etc. 
• PP Woven FIBC : UN Bags, Baffle Bags,  

 Circular Bags, U Panel & 4 Panel Bags

Owner: 
Mr. Abdul Aziz Al Dolaimi

 P.O. Box: 33195, Doha, Qatar 
 +974 44421250 
 +974 44438963 
 sales@qatarpac.net 
 www.qatarpac.net

نبذة عن الشركة
بروبيلـن  البـويل  منتجـات  مـن  واسـعة  ملجموعـة  الرائـدة  الركـة  بولميـر،  قطـر 
املنسـوجة. بـدأ اإلنتـاج يف عـام 1999 وبطاقـة إنتاجيـة بلغـت 12000 طـن مـري 
سـنوًيا، وذلـك حتـت سـقف مجموعـة الدلـيم القابضـة. منشـأتنا احلديثـة حاصلـة 
عـى اعمـاد هشـادة HACCP وهشـادة ايـزو9001:201٥ وايـزو 4٥001:201٨ 
ومـزودة بـآالت متطـورة للغايـة لتحويـل املـواد اخلام إىل سـلع هنائية. مكـا تم إدارة 
خمتـر مراقبـة اجلـودة لدينـا مـن قبل حمرفـن أحصاب اخلرة. ولدينا منشـآت يف 
قطـر وفيتنـام وتونـس ونفتخـر خبدماتنـا املتفوقـة املدعومـة بفريـق مكـون مـن أكـر 
مـن 400 موظـف. رؤيـة قطـر بولميـر يه أن تكـون املورد العاملـي املفضل يف جمال 

املنتجـات املنسـوجة القامئـة عـى البولميـر.

المنتجات
• مقاش من بويل بروبيلن منسوجة: مغلفة وغر مغلفة

• أكياس من بويل بروبيلن منسوجة لألمسدة، السكر، الدقيق، احلبوب، إخل
 UN Bags, Baffle Bags :أكياس كبرة بل انواعها • 

Circular Bags, U Panel & 4 Panel Bags  
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QATAR RUBBER INDUSTRIES

قطر للصناعات المطاطية

COMPANY PROFILE
Qatar Rubber Industries is a 17-year-old ISO 9001:2008 organization 
engaged in the manufacture of Rubber Molded and Extruded 
products for multipurpose applications at its state-of-the-art facility 
in Doha’s New Industrial Area.

PRODUCTS
• Rubber Molded, Extruded Components 
• Printing & Industrial Rollers  
• Washers, Seals, etc. for Oil & Gas Industries 
• Parking Accessories - Bumpers, Corner Guards, Wall Guards 
• Wall Mounting and Speed Breakers (Speed Humps)  

made in NR/NBR/SBR/EPDM 
• Rubber Mats - for various application  

including Electrical Resistant Mats 
• Conveyor Belts 
• Crushers 
• Solid Tires 
• Coupling for Motors and Generators 
• Automobile Spare Parts, etc.

نبذة عن الشركة
تأسسـت قطـر للصناعـات املطاطيـة منـذ 17 عامـا، وحصلـت عـى هشـادة األيـزو 
9001:200٨ وتنشـط يف تصنيـع املنتجـات املطاطيـة املقولبـة واملقذوفـة للتطبيقـات 
املتعـددة األغـراض ومتتلـك منشـأة حديثـة يف املنطقـة الصناعيـة اجلديـدة بالدوحـة.

المنتجات
• مكونات مقولبة باملطاط 

• بكرات الطباعة وبكرات صناعية 
• حلقات معدنية، أختام لصناعات النفط والغاز 

• ملحقات مواقف السيارات - مصدات، ومحاية للزوايا واجلدران
 NR / NBR / SBR / EPDM مطبات ختفيف الرسعة املصنوعة يف •

• احلصر املطايط - لـمختـلف التطبيقات مبـا فـي ذلك احلصيـر الـمقـاوم للكهربــاء 
• سيــور النقــل 

• الكسارات 
• اإلطارات الصلبة

• موصالت لملحراكت واملولدات
• قطع غيار السيارات، إخل

HS CODES: 

  40169990    40169300  

Owner: 
Mr. Salem Rashid Al Marri

 P.O. Box: 40029, Doha, Qatar 
 +974 44600307 
 +974 44600308 

info@qatarrubber.com 
www.qatarrubber.com 

SECTOR CONTENT PLASTICS



264  |  PLASTICS   البالســتيك

SARPLAST QATAR

ساربالست قطر

Owner: 
Mr. Abdul Rahman Abdullah Al-Ansari

 P.O. Box: 40519, Doha, Qatar 
 +974 44902624 
 +974 44902261 
 info@sarplastqatar.com 
 www.sarplastqatar.com

نبذة عن الشركة
ساربالسـت قطـر يه رشكـة حاصلـة عـى هشـادات األيـزو 9001:200٨ واأليـزو 
14001:2004 و OHSAS 1٨001:2007 يف تصمـمي وتصنيـع وتوريـد األنابيـب 
 Dual مـع تقنيـة (GRP و GRVو GRE( البالسـتيكية املقـواة باألليـاف الزجاجيـة
Helix. تنتـج أقطـار تـراوح مـن ND 20 مم إىل ND 3050 مم، مناسـبة لتحمـل 
اجلديـدة  الصناعيـة  املنطقـة  يقـع مصنعنـا يف  بـار.   ٥0 تشـيغيي حـىت  ضغـظ 
بالدوحـة، وميتـد عـى مسـاحة إمجاليـة تبلـغ 42000 مـر مربـع ومنطقة إنتـاج تبلغ 
4000 مـر مربـع، تعمـل ساربالسـت قطـر منـذ عـام 200٨ ومنـذ ذلـك احلـن قامت 
بتقـدمي منتجاهتـا حمليـا وعامليـا وإىل أكـر مـن 24 دولـة يف مجيـع أحنـاء العـامل.

المنتجات
• أنابيب بالستيكية مقواة باأللياف الزجاجية وملحقات

GRP ملحقات •

 

HS CODE: 

  39174000  

COMPANY PROFILE
Sarplast Qatar  is an ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 & OHSAS 
18001:2007 certified company in the design, manufacture and supply 
of Glass Fibre Reinforced Plastic FRP (GRP, GRV, GRE) pipes and 
fittings with the Dual Helix Technology. Diameters range from ND 20 
mm up to ND 3050 mm, and for operating pressures up to 50 bars.  
Our factory is located in the New industrial Area of Doha, stretching 
across a total area of 42,000 sqm, including a production area 
of 4,000 sqm. Sarplast has been in operation since 2008 and 
since then has delivered its products locally and to more than 24 
countries across the globe.

PRODUCTS
• Fibre Reinforced Plastic Pipes & Fittings
• GRP Fittings
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SIGMA PLASTIC FACTORY

مصنع سيجما بالستيكس

COMPANY PROFILE
Sigma Plastic Factory was established in 2007 and manufactures 
Plastic Printed and Unprinted Shopping Bags, Garbage Bags and 
Packing Films with a production capacity of 7,500 TPA. Based 
in Doha’s New Industrial Area, we have been serving customers 
from various sectors and have earned a good market reputation. 
Our factory has sophisticated machinery and experienced staff 
employing the latest technologies in the extrusion of Plastic Film, 
Flexo Printing and Bag Making. All our shopping bags are oxo- 
biodegradable and environmentally friendly. The company also 
recycles and reuses its plastic waste. 

PRODUCTS
• LDPE/HDPE Plain & Printed Shopping Bags 
• Laundry & Bakery Bags 
• Bags on Roll for Vegetables and Fruits 
• Heavy Duty Bags for Chemicals 
• Sugar Packing Bags 
• PP Bags for Spices and Pulses 
• LDPE Shrink Film 
• Polyethylene Liner for Construction 
• Reprocessed Garbage Bags 
• PET Flakes, HDPE/PP Blow & Injection Recycle Granules 

نبذة عن الشركة
تأسـس مصنـع سـيجام بالسـتيكس يف عـام 2007، ويعمـل يف تصنيـع أكيـاس 
التسـوق البالسـتيكية املطبوعـة وغـر املطبوعـة وأكيـاس املخلفـات وأرشطـة التعبئـة 
بطاقـة إنتاجيـة تبلـغ 7٫٥00 طـن سـنويا. ويقـع املصنـع يف املنطقـة الصناعيـة 
اجلديـدة يف الدوحـة، ونقـدم خدماتنـا إىل خمتلف القطاعـات وحنىض مباكنة جيدة 
يف السـوق. ميتلـك مصنعنـا آالت متطـورة وموظفـن أحصـاب خـرة يسـتخدمون 
أحـدث التقنيـات يف بثـق األرشطة البالسـتيكية وطباعة فليكسـو وصناعـة األكياس. 
مجيـع أكيـاس التسـوق لدينـا قابلـة للتحلل وصديقـة للبيئة. مكا تقـوم الركة بإعادة 

تدويـر املخلفـات البالسـتيكية وإعـادة اسـتخدامها.

المنتجات
• أكياس التسوق LDPE/HDPE العادية واملطبوعة 

• أكياس الغسيل و أكياس الـمخابز 
• أكياس عى بكرات للخضار والفواكه 

• أكياس متينة للكمياويات 
• أكياس تعبئة السكر 

• أكياس بويل بروبلن لتعبئة الهبارات والتوابل 
• أرشطة LDPE قابلة لإلنمكاش 

• بطانة البويل ايثيلن لقطاع البناء 
• أكياس املخلفات املعاد معاجلها 

HDPE/PP وحبيبات إعادة تدوير النفخ واحلقن PET رقائق •

Owner: 
Mr. Abdul Rahman Abdullah Al-Ansari

 P.O. Box: 55915, Doha, Qatar 
 +974 44411235 
 +974 44411236 

mail@sigmaplastic.com 
 www.sigmaplastic.com 

HS CODES: 

  39232190    39204910    39011000   
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TWYLA RECYCLING

توايله إلعادة التدوير

Owner: 
Sheikha Mashael Hamad Suhaim Al Thani

 P.O. Box:: 207210, Doha, Qatar 
 +974 40178029 
 +974 40178014 
 recycling@twyla.com.qa 
 www.twylarecycling.com

نبذة عن الشركة
تواليـه إلعـادة التدويـر يه رشكـة التابعة لتواليه قطر. ومت تأسـيهسا يف عام 2014 
هبـدف تقـدمي خدمـة أساسـية لاكفـة املجمعـات - ويه وسـيلة للتقليـل مـن املخلفات 
وإعـادة تدويرهـا مـن أجـل احلفـاظ عـى البيئـة لألجيـال القادمة. حنـن متخصصون 
يف املـواد اخلـام البالسـتيكية ونعمـل عـى إعـادة تدويـر املخلفـات البالسـتيكية مـن 
القطـاع الصنـايع وكذلـك مـن املسـهلك. وتصـدر منتجاتنـا إىل آسـيا وأفريقيـا 
ومناطـق أخـرى. ونتـوىل أيضـا تصنيـع العديـد من املنتجـات املصبوبـة باحلقن مثل 
القبعـات، والـدالء )درجـة الطعـام(، واحلاويـات، إخل. مكـا نقـدم حاويـات مطبوعـة 

)دالء( / حاويـات.

المنتجات
 LDPE حبيبات •

 HDPE, LLDPE, PP حبيبات •
• رزمة PET مضغوطة 
 PE, PP, PC رقائق •
• PVC, PS, ABS اخل

• دلو بالستيك )سطل( 1٨ لر
• دلو بالستيك

• حاويات وأغطية

HS CODES: 

  39011090    39011010    39021000    39159042  

COMPANY PROFILE
Twyla Recycling is a subsidiary of Twyla Qatar. It was established 
in 2014 to provide a much-needed service to all communities –  
a means to reduce, recycle and reuse waste to ensure a greener 
environment for generations to come. We specialize in plastic raw 
material by recycling plastic waste coming from industries and 
consumers. Our products are exported to Asia, Africa, etc. We 
also manufacture various injection moulded products like caps, 
pails (food grade), containers, etc. We also offer printed pails 
(buckets)/containers.

PRODUCTS
• LDPE Granules/Pellets 
• HDPE, LLDPE, PP Granules 
• PET Compressed Bales 
• PE, PP, PC Flakes 
• PVC, PS, ABS, etc. 
• 18 L Plastic Pails 
• Plastic Pails  
• Containers and Caps

SECTOR CONTENT PLASTICS
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UNIPLAST FACTORY

مصنع يوني بالست

COMPANY PROFILE
Uniplast, established in 2009, is one of the leading plastic companies 
in Qatar, specialized in  plastic and packaging products. The Company 
has a facility in Doha’s New Industrial Area that is equipped with 
the latest machinery and state-of-the-art technology with a current 
total production capacity of 1,500 M/Tons monthly. The quality of 
our products is certified to local and international standards and 
exported to Africa, Middle East and South Asia. In 2016, Uniplast 
has opened a new factory – Qatar Factory Polystyrene Products 
(QFPP) – to manufacture Extruded Polystyrene Insulation Board 
(XPS). We are still in the process expanding our range of products 
and will be introducing some new products in the near future.

PRODUCTS
• Polythene Sheet Rolls 
• Shopping & Garbage Bags, Stretch Film Rolls
• PE Protection Cable Tiles & Warning Tapes
• Extruded Polystyrene Insulation Board (XPS)
• uPVC Pipes
• Masking, Adhesive, Duct Tapes
• Safety Road Barriers

نبذة عن الشركة
تأسـس مصنـع يـوين بالسـت يف عـام 2009، ويعـد أحـد أكـر رشاكت صناعـة 
البالسـتيك يف قطـر، واملتخصـص يف منتجـات البالسـتيك والتغليـف. ولدى الركة 
منشـأة حديثـة يف املنطقـة الصناعية اجلديـدة، جمهزة بأحـدث اآلالت والتكنولوجيا. 
يبلـغ أمجـايل الطاقـة االنتاجيـة 1٥00م/طـن هشريـا، وتتطابق منتجاهتـا مع معاير 
اجلـودة املعمـدة عـى الصعيديـن احملـي والـدويل وتقـوم رشكـة يـوين بالسـت 
بتصديـر هـذه املنتجـات اىل دول خمتلفـة يف أفريقيـا والـرق االوسـط وجنـوب 
أسـيا، ولقـد افتتـح يـوين بالسـت مصنع جديـد يف عام 201٦ مبمسـى مصنع قطر 
 (XPS) لملنتجـات البوليسـترين وهبـدف تصنيع ألـواح العزل بالبوليسـترين املبثوق
ومـا زلنـا يف طـور توسـيع نطـاق املنتجـات وسـيم إدراج بعـض املنتجـات اجلديـدة 

يف املسـتقبل القريـب. 

المنتجات
• بكرات صفاحئ البويل إثيلن

• أكياس التسوق واملخلفات، بكرات أرشطة قابلة للمدد
• PE محلاية البالط واألرشطة التحذيرية

• لوح عزل بالبوليسترين املقذوف
uPVC أنابيب •

• أرشطة التغطية، األرشطة الالصقة، أرشطة األنابيب 
• حواجز الطرق

Owner: 
Mr. Ahmed Sayab Mohammed Sayab Khan

 P.O. Box: 8875, Doha, Qatar 
 +974 44431458 
 +974 44318634 

info@uniplastqatar.com 
 www.uniplastqatar.com 

HS CODES: 

  39191000    39199000    39201000    39172300    39232100  
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AL-EBDA PLASTIC INDUSTRIES 

 اإلبداع   للصناعات   البالستيكية 

Owner: 
Mr. Mohammed Rashid Al Fahaida

 P.O. Box: 13186, Doha, Qatar 
 +974 44430716 
 +974 44430716 
 alebda-plastic@hotmail.com

HS CODE: 

  392321  

COMPANY PROFILE
Al-Ebda Plastic Industries was founded in 2011 and is specialized 
in the manufacture and trade of plastic bags. The factory is located 
in Doha’s Industrial Area with a current production capacity of 
3,000 tons per year. We aim to provide plastic products of the 
highest quality to help the country achieve self-sufficiency in 
the local market in line with the Vision of the State of Qatar by 
helping avoid the need to import from abroad, and to further 
compete in the international market by exporting our products.

PRODUCTS
• Shopping Bags
• Polyethylene Wrapping
• Laundry Bags
• Mattress Covers
• Trash Bags
• Vegetable Wrapping

نبذة عن الشركة
تأسـس مصنـع   اإلبـداع   للصناعـات   البالسـتيكية   يف   عـام 2011، وهـو   متخصـص  
 يف   تصنيـع   وجتـارة   األكيـاس   البالسـتيكية .         ويقـع   املصنـع   يف   املنطقـة   الصناعيـة 
وميتلـك قـدرة  إنتاجيـة         حاليـة   تصل   اىل   3000   طن   سـنويا .        ونحمط   اىل   توفر أفضل 
املنتجـات   البالسـتيكية        ذات اجلـودة العاليـة  لتحقيـق   اإلكتفـاء   الذايت   للسـوق   احملي  
 مبـا        خيـدم   رؤيـة   دولـة   قطـر واإلسـتغناء عن اإلسـتراد وملنافسـة   السـوق   العاملى   عر 

تصديـر منتجاتنـا إىل السـوق العامليـة.  

المنتجات
• أكياس التسوق

• لفائف البويل إيثلن
• أكياس املغاسل
• لفائف املفارش

• أكياس املخلفات
• لفائف اخلضار

SECTOR CONTENT PLASTICS
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AL HAYA PLASTIC FACTORY

مصنع الحياة للبالستيك

COMPANY PROFILE
Al Haya Plastic Factory was established in 2008 for the manufacture 
of Degradable Plastic Film and Flexible Packaging Products and 
has a production capacity of 3,000 tons per year. The plant’s 
production lines include Extrusion, Printing, Lamination, Slitting, 
Bag Making as well as packing and delivery. It uses the latest  
6-color flexographic printers which allows printing in multiple 
dimensions. Highly trained QA personnel monitor the production 
round-the-clock at every stage of production up to the final packing 
stage. As the exclusive distributor of d2w bio-degradable additives  
of Symphony Environmental Technologies UK, we have the advantage 
of their expertise and laboratory facilities. Our modern laboratory 
tests tensile, impact, C.O.F, organoleptic properties, etc.

PRODUCTS
• Shopping/Carrier Bags, Refuse Sacks/Garbage Bags, 

Laundry & Drawstring Bags
• Food-grade Plastic Bags, Milk Pouches, Shrink Film, etc. 
• Greenhouse, Diffusing, IR Barrier, Antifungal, Mulch Films 
• Clinical Waste Bags, Bio Hazard Waste Bags 
• PE Films for various industrial usages, Heavy-duty  

Films/Bags for packing chemicals, detergents, etc. 

Owner: 
Sheikh Ahmed Mohamed Jabir Al-Thani 

Chairman, Asas Industrial Projects (S.S.C)

 P.O. Box: 18604, Doha, Qatar 
 +974 44184101 
 +974 44184099 

alhaya.po@gmail.com 
 www.alhayaplastic.com 

HS CODES: 

  39232100    39232110    39232190  

نبذة عن الشركة
تأسـس مصنع احلياة للبالسـتيك يف عام 200٨، ومت جتهزيه بآالت عاملية املسـتوى 
ومتطـورة لتصنيـع األفـالم البالسـتيكية القابلـة للتحلـل ومنتجـات التغليـف املرنة يف 
املنطقـة الصناعيـة اجلديـدة بالدوحـة وتعمـل اليـوم بطاقـة إنتاجية اكملـة تبلغ 3000 
طـن سـنويا. وتمشـل خطـوط اإلنتـاج تصنيـع البالـؤن والطباعـة والقـص وصناعـة 
األكيـاس وكذلـك التعبئـة والتسـلمي. وتسـتخدم أحـدث طابعـات فلكسـوغرافية ذات 
٦ ألـوان تـحم بالطباعـة بأبعـاد متعـددة حسـب متطلبـات العميـل. ويراقـب طـامق 
مضـان اجلـودة ذوو التدريـب العـايل معليـة اإلنتـاج عـى مـدار السـاعة ويف لك 
مرحلـة مـن مراحـل اإلنتاج حىت مرحلـة التعبئة الهنائيـة. وبصفتنا املوزع احلري 
Symphony Environmen- لركـة d2w  لإلضافـات القابلـة للتحلـل احليـوي

ولـدى  خمتراهتـم.  ومرافـق  خرهتـم  مـزية  منتلـك   ،tal Technologies UK
 ،C.O.F الركـة خمتـر حديـث خـاص حيـث يـم اختبـار عوامل الشـد، والتأثـر، و

واخلصائـص احلسـية، ومـا إىل ذلـك. 

المنتجات
• أكيـاس التسـوق، أكيـاس التسـوق ملنافـذ التسـوق، حمـالت السـوبر ماركـت، أكياس 

القاممـة، أكيـاس الغسـيل، حقائـب الرباط 
• أكياس بالستيكية لملأكوالت، أكياس حليب، أرشطة قابلة لإلنمكاش..اخل 

• أرشطة البيوت احملمية، حواجز IR، أرشطة مضادة للفطريات، أرشطة للتغطية 
• أكياس املخلفات الطبية، أكياس املخلفات اخلطرة احليوية 

• أرشطـة البـويل إيثيلـن لالسـتخدامات الصناعيـة املختلفـة، أكيـاس عاليـة التحمـل 
لتغليـف الكمياويـات واملنظفـات
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AL JATTAL INDUSTRY

شركة الجتال الصناعية

Owner: 
Mr. Mohammed Mubarak Aljattal Almaadeed 

 P.O. Box:10141, Doha, Qatar 
 +974 44321954 
 +974 44321954 
 sales.ex@aljattal.qa 
 www.aljattal.qa

HS CODE: 

  39239000  

COMPANY PROFILE
Al Jattal specializes in manufacturing plastic disposable products. 
The company has a facility in Doha’s New Industrial Area which is 
equipped with latest technology and state-of-the-art machinery from 
Europe and Asia. We follow international production standards, 
with special emphasis on health, safety and hygiene and clean 
work environment. We constantly seek to improve our standard 
and spur growth through new product technologies and processes.  
We give paramount importance to customer satisfaction by delivering 
quality products at an attractive price.

PRODUCTS
• Transparent/White/Black Plastic Tub with Lid 
• Rectangle/Round/3-compartment White Plate 
• Water Cups & Transparent Juice Cup with Flat/Dome Lid 
• Portion Cup Transparent/White with Lid 
• Round/Rectangle/Transparent/2 & 3-Compartment Container 
• Transparent Hinged Container 
• Colored Punnet Box 
• Spoons/Forks/Knives 
• Aluminum Foil, Oval Tray Platter, Rectangle Container 
• Disposable Hair Net

نبذة عن الشركة
رشكـة اجلتـال متخصصـة يف تصنيـع املنتجـات البالسـتيكية الـي تسـتخدم ملـرة 
واحـدة. متتلـك الركـة منشـأة يف املنطقة الصناعية اجلديـدة بالدوحة ويه جمهزة 
بأحـدث التقنيـات واآلالت احلديثـة مـن أوروبـا وآسـيا. ونتبع معاير اإلنتـاج الدولية، 
مـع الركـزي بشـل خـاص عـى الصحـة والسـالمة والنظافة وبيئـة العمـل الصحية. 
تكنولوجيـا  خـالل  مـن  المنـو  وحتفـزي  معايرنـا  إىل حتسـن  باسـمرار  ونسـى 
املنتجـات اجلديـدة والعمليـة. ونـويل أمهيـة قصـوى لرضـا العمـالء مـن خـالل تقدمي 

منتجـات عاليـة اجلـودة بأسـعار تنافسـية.

المنتجات
• حوض بالستييك شفاف / أبيض / أسود مع غطاء

• صفيحة بيضاء من ثالث جحرات/ مستطيلة / مستديرة 
• أكواب لملاء وأكواب شفافة للعصائر بغطاء مسطح

• أكواب شبه شفافة / بيضاء مع غطاء  
• حاوية حبجرتن أو ثالث جحرات / مستديرة / مستطيلة / شفافة  

• حاوية مفصلة شفافة  
• صندوق بونت ملون 

• مالعق / شوك / ساككن
• ورق ألومنيوم، حصن بيضاوي، حاوية مستطيلة

• شبكة شعر لإلستخدام ملرة واحدة
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AL NAQEEB PLASTICS

مصنع النقيب للبالستيك

COMPANY PROFILE
Al Naqeeb Plastics is an ISO 9001:2015, ISO 22000:2018 and 
HACCP certified company that manufactures Polypropylene Woven 
Bags and Sacks. Established in 2014, its top-notch factory uses the 
highest quality virgin materials and has intensive quality controls 
backed by an experienced team. We are customer-focused in  
providing outstanding services through continuous improvement  
programs and by maintaining the highest standards. Our export  
network covers the Middle East and North African region and  
we are eager to expand to Russian and European markets with  
customized products that vary region to region and industry to  
industry. The major sectors we serve include Agriculture, Food, 
Construction and Chemicals. Our products help in packing, storing and 
transporting Grains, Seeds, Flour, Rice, Barley, Ice, Coal, Salt, 
Sugar, Animal Feed, Powdered & Granular Chemicals, Fertilizers, 
Construction Chemicals, Sand and Cement.

PRODUCTS
• Tubular Polypropylene Woven Bags – Woven Fabric Rolls.  

Printing up to 6 colors 
• Unlaminated & Laminated Woven bags with PE lining 
• UV Bags for specialized purposes 
• Heavy-duty Films/Bags for packing chemicals, detergents 

Owner: 
Mr. Mohammad Zamel Al Shahrani

 P.O. Box: 91461, Al Rayyan, Qatar 
 +974 44141527 

info@alnaqeeb.qa 
www.alnaqeeb.qa 

HS CODES: 

  392329    630533   

نبذة عن الشركة
واأليـزو   9001:201٥ األيـزو  هشـادة  عـى  حائـز  للبالسـتيك  النقيـب  مصنـع 
عـى  ونعمـل  احلرجـة  املراقبـة  ونقـاط  املخاطـر  حتليـل  وهشـادة   22000:201٨
تصنيـع أكيـاس البـويل بروبلـن املنسـوجة. وتأسـس يف عـام 2014 ولديـه منشـأة 
مـن الطـراز األول وتسـتخدم املـواد البكـر عاليـة اجلـودة ويتبـع ضوابـط مكثفـة عى 
اجلـودة ومدعـوم بفريـق مـن أحصاب اخلـرة. حنن نركز عى تقـدمي خدمات ممزية 
مـن خـالل بـراجم التحسـن املسـمر واحلفـاظ عـى أعـى املعايـر. تغـي شـبكة 
التصديـر اخلاصـة بنـا منطقـة الـرق األوسـط ومشـال أفريقيـا، وحنـن حريصـون 
عـى التوسـع يف األسـواق الروسـية واألوروبيـة مبنتجـات خمصصـة ختتلـف مـن 
منطقـة إىل أخـرى وصناعـة إىل صناعـة. القطاعـات الرئيسـية الـي خندمهـا تمشل 
الزراعـة والغـذاء والبنـاء والكمياويـات. وتوفـر منتجاتنـا حلـول تعبئـة وختزيـن ونقـل 
احلبـوب والبـذور والدقيـق واألرز والشـعر واجلليد والفحم وامللح والسـكر واألعالف 
البنـاء  وكمياويـات  واألمسـدة  واحلبيبيـة  املحسوقـة  الكمييائيـة  واملـواد  احليوانيـة 

والرمـل واإلمسنـت.

المنتجات
• األكيـاس املنسـوجة مـن البـويل بروبيلن األنبويب - بكرات القامش املنسـوج. طباعة 

حـىت ٦ ألـوان
 PE أكياس منسوجة غر مصقولة ومغلفة ببطانة •

• أكياس لألشعة فوق البنفجسية ألغراض متخصصة 
• األكياس / احلقائب لتغليف الكمياويات واملطهرات
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AL SADA FACTORY FOR PLASTIC PIPES

مصنع الساده لألنابيب البالستيكية

Owner: 
Mr. Ahmad Hussain Al Sada 

 P.O. Box:23575, New Industrial Area, Qatar 
 +974 44715994 
 +974 44719566 
 info@alsadapipes.com.qa 
 www.alsadapipes.com.qa

HS CODES: 

  391722    391740  

COMPANY PROFILE
Al Sada Factory for Plastic Pipes marked its entry into Qatar’s plastic 
industry market with the opening of its plant in Doha’s Industrial 
Area under the brand name AL SADA PIPES to produce a range 
of PPR pipes and fittings to major international standards like 
BS EN ISO 15874, DIN 8077, DIN 8078, DIN 16928 and DIN 
16962. Designed with European technology, all our products are 
made from virgin PPR and other premium materials that have 
passed rigid end-to-end product and business process quality 
controls. We are committed to providing high quality products 
knowing the powerful impact it has on our customers’ operations 
and reputations. We therefore strive to continually improve our 
operations to deliver safe, effective products, on time, that meet 
the expectations of our customers.

PRODUCTS
• PPR Pipes & Fittings – for Hot & Cold Water Piping Systems

نبذة عن الشركة
مصنـع السـاده لألنابيـب البالسـتيكية وضـع بصمتـه يف جمـال صناعـة البالسـتيك 
يف السـوق القطريـة بافتتـاح مصنعـه يف املنطقـة الصناعيـة حتـت ممسـى السـاده 
 BS EN ISO وفقـا لملعايـر الدوليـة الرئيسـية مثـل PPR لألنابيـب. وينتـج انابيـب
مت   ،DIN 16962 و   DIN 16928 و   DIN 8078 و   DIN 8077 و   15874
تصمـمي مجيـع منتجاتنـا مـن PPR البكـر وغرهـا مـن املنتجـات باسـتخدام التقنيـة 
األوروبيـة واملـواد املمتـازة الـي اجتـازت ضوابط صارمـة املتعلقة جبـودة املنتجات. 
وحنـن ملزتمـون بتقـدمي منتجـات عالية اجلودة وندرك أن نوعيـة منتجاتنا لدهيا تأثر 
قـوي عـى معالئنـا. ولذلـك، سـوف نسـى جاهديـن لتحسـن معلياتنـا باسـمرار 
لتقـدمي منتجـات آمنـة وفعالـة ووفـق موعـد التسـلمي احملـدد لتلبيـة توقعـات معالئنـا.

المنتجات
• انابيب PPR وملحقاهتا - لملياه الساخنة والبـاردة 
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BIN AMAN PLASTIC INDUSTRIES

مصنع  بن   أمان   للصناعات   البالستيكية 

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

PRODUCTS
• Light, Medium & Heavy-duty Polyethylene Sheets for 

Green House, Soil Insulator Weed Control
• Vapor Retarder for Construction projects
• Warning/Danger/Caution Tapes
• Stretch/Shrink Wrapping  
• Shopping Bags
• Garbage Bags  
• Table Cloth/Sofa  
• Choice of colours

Owner: 
Mr. Faraj Moftah Aman Hamad

 P.O. Box: 16912, Doha, Qatar 
 +974 40177028 - 40398188 

 +974 44377692 
info@binamanindustries.com 
www.binamanindustries.com 

HS CODES: 

  39011000    39232110  

نبذة عن الشركة
املصانـع   الرائـدة   يف   قطـر  مـن         ُيعـد   مصنـع   بـن   أمـان   للصناعـات   البالسـتيكية، 
املتخصـص   يف   إنتـاج البكـرات والصفـاحئ واألكيـاس   البالسـتيكية .    ومت   تأسـيس  
 املصنـع يف عـام 201٥    لتلبيـة   الطلـب   املزتايـد   لملنتجـات       البالسـتيكية   يف   االسـواق  
 القطريـة   والـدول   املجـاورة ،  وهـو   جمهز   جتهـزيًا   اكمالً   ويقدم          أحـدث   املنتجات، تغي 
املنشـأة مسـاحة   7000   مـر   مربـع         وبطاقـة   إنتاجيـة   تبلـغ   10000   طـن   سـنويا .        ومن  
 املشـاريع   الـي   ارتبـط   هبـا   اسـتاد   المثامـة،   معسـكر        قـوات   األمـن   الداخـي،   لوسـيل  
 بـالزا،   اخلـط   األخـر،   واحـة        الدوحـة   وتطوير   منطقة   مشـريب. ومـن خالل مجموعة  
 فريـدة   ومتنوعـة        مـن   املنتجـات   واخلدمـات،   والهنـج   االسـتبايق   واملهي،   وهيـدف   إىل  

 أن   يكـون   العبـا   رئيسـيا   يف   السـوق   اإلقلمييـة .          

المنتجات
• صفـاحئ البـويل اثيلـن اخلفيفـة واملتوسـطة واملتينـة للبيـوت احملميـة، عـازل الربـة 

للتحـم يف منو األعشـاب
• Vapor Retarder ملشاريع البناء

• أرشطة حتذير / خطر / تنبهيية
• لفائف قابلة للمدد واإلنمكاش 

• أكياس التسوق 
• أكياس املخلفات

• مفارش سفرة / أرائك
• اختيارك من األلوان
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BUMATAR GERMAN FACTORY FOR PLASTIC PRODUCTS

بو مطر األلماني للمنتجات البالستيكية

Owner: 
Mr. Matar Ali Al-Mannai 

 P.O. Box:9311, Doha, Qatar 
 +974 44366504 - 44444856  
 +974 44367924 
 info@bgfplast.com 
 www.bgfplast.com

HS CODES: 

  39172200    39174000    39172300    39174000  

COMPANY PROFILE
The Qatar based Matar Bumatar Group (MBG) has a history of  
33 years of excellence in the field of engineering, construction 
and real estate. In 2015, with extensive experience to back it, the  
Group diversified in to the field of manufacturing, establishing the  
Bumatar German Factory for Plastic Products. It today produces  
a wide range of pipe and pipe fittings with a production capacity of 
600 to 800 tons/month with most advanced world-class equipment.  
Quality being the number one priority, our German Technology 
IPT lab tests our products against all the expected hydrostatic and 
hydrodynamic pressures to ensure that only the best product 
reaches the customer.

PRODUCTS
• uPVC Pipes – Pressure, Non-Pressure & Conduit
• uPVC Fittings – Pressure & Non-Pressure 
• PPR Pipes & Fittings 
• uPVC Electrical Conduit & Fittings

نبذة عن الشركة
تعتـر مجموعـة مطـر بومطـر مـن أعرق الـراكت القطرية خبرة متتد لــ33 عام من 
المـزي يف جمـال العقـارات واملقـاوالت وقد انضـم مصنع بومطر األملـاين لملنتجات 
البالسـتيكية اىل املجموعـة ىف عـام 201٥، كأول فـرع ىف جمـال التصنيـع ويتـوىل 
املصنـع إنتـاج اكفـة أنـواع األنابيـب والوصـالت بقـدرة إنتاجيـة تصـل اىل ٨00 
طـن / هشـر باسـتخدام أحـدث تكنولوجيـا التصنيـع وأجـود اخلامـات ولديـه معمـل 
متطـور لقيـاس جـودة املنتجـات لضـامن جـودة ال مثيـل هلـا ىف السـوق القطـرى. 
وھدفنـا الرئیـي يتجـى يف تصنیـع منتـج ذو جـودة عالیـة مبقايـس عامليـة ذات 
تنافسـیة كبیـرة، وتقدیـم منتـج ينـال رضـا معالئنـا حمليـا وإقلمييـا وكذلـك عامليـا 

يف وقـت وجـزي.

المنتجات
• أنابيب UPVC - بضغط، بال ضغط ووصالت

• ملحقات UPVC - بضغط، بال ضغط
• أنابيب PPR وملحقات

UPVC وصالت وملحقات كهربائية من •
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DOHA REGIONAL PLASTIC SOLUTIONS

الدوحة   ريجونال   للحلول   البالستيكية 

COMPANY PROFILE
Doha Regional Plastic Solutions (DRPS) is the leading Qatari 
manufacturer of HDPE Pipes & Fittings and welding services. The 
Company offers end-to-end HDPE system solutions with the aid 
of an integrated and diverse product portfolio that is made from 
quality raw materials, using advanced automated manufacturing 
equipments and systems.The pipe systems are designed and 
manufactured to meet the tropical weather conditions in the 
Middle East, making them suitable for most applications. DRPS 
also undertakes installations at the clients’ site.

PRODUCT & SERVICES
• HDPE Pipes 
• HDPE Injection Molded Fittings  
• HDPE Fabricated Fittings 
• Welding Machines
• Welding Services

Owner: 
Mr. Abdulla Al-Khalifa

 P.O. Box: 40613, Doha, Qatar 
 +974 44366244 
 +974 44366277 

info@drps.com.qa 
www.drps.com.qa 

HS CODE: 

  39172200  

نبذة عن الشركة
الدوحـة   رجيونـال   للحلـول   البالسـتيكية   يه   رشكـة تتـوىل صناعة األنابيـب   وملحقات  
 الركيـب   مـن   البـويل   ايثيلـن   عـايل   الكثافـة يف   دولـة   قطـر   مكـا   توفـر   خدمـات  
 اللحـام   لزبائهنـا. وتعتـر أكـر مصنـيع األنابيـب  وملحقـات   الركيبـات   مـن البـويل  
 ايثيلـن   عـايل   الكثافـة املسـتخدمة يف شـباكت  امليـاه   والـرف الـيحص   والعديـد  
 مـن   االسـتخدامات   األخـرى يف قطـر. وتقـدم   الركـة نظـام   حلـول   متاكمـل   للبـويل  
 ايثيلـن   عـايل   الكثافـة   مـن   خـالل تنـوع   املنتجـات   واسـتخدام   مـواد   خـام   ذات   جـودة  
 عاليـة .                    نظـام   األنابيـب   مـن   البـويل   ايثيلـن   عـايل   الكثافـة   مت   تصمميـه وتصنيعـه  
 لتلبيـة   الظـروف   املناخيـة   يف   منطقـة   الـرق   األوسـط ممـا   جيعلـه   مناسـب   ملعظـم 
اإلسـتخدمات. وتتـوىل أيضـا   تغطيـة   تصنيـع   وانتـاج    األنابيـب   ومسـتلزماهتا   مـن  

 ملحقـات   الركيبـات   باإلضافـة      إىل الركيـب   يف   مواقـع   العمـالء .     

المنتجات والخدمات
• أنابيب البويل إيثيلن عايل الكثافة مجيع املقاسات والمسااكت 

• ملحقات تركيبات مصبوبة باحلقن
• ملحقات تركيبات جمزأة 

• معدات حلام
• خدمات حلام
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MODERN BUILDING ACCESSORIES

 اكسسوارات   البناء   الحديث 

Owner: 
Mr. Sadiq Faraj

 P.O. Box: 15756, Doha, Qatar 
 +974 40053333 
 +974 40059902 
 info@castle-mba.com 
 www.castle-mba.com

HS CODES: 

  39251000    39252000    39253000    39259000  

COMPANY PROFILE
Modern Building Accessories was established in 2005 by experienced 
professionals from the plastic industry and construction sector. 
The production, engineering and marketing offices are located in 
Doha’s New Industrial Area. The products are developed based 
on long years of experience. The company has a staff strength of 
about 120 employees.

PRODUCTS
• Plastic items for Construction
• Plastic Spacer Chairs
• Plastic Spacer Wheels
• uPVC Conduits
• Pipes and Duct Pipes
• PVC Chamfers

نبذة عن الشركة
تأسسـت  رشكـة   اكسسـوارات   البنـاء   احلديـث   يف عـام 200٥، مـن   قبـل   موظفـن 
أحصـاب خـرة   يف   صناعـة   البالسـتيك   ويف         قطـاع   البنـاء   والتشـييد .     تقـع   ماكتـب  
لـدى  اجلديـدة.  املنطقـة   الصناعيـة  والتسـويق   واإلنتـاج   يف         اهلندسـة   واملبيعـات 
 الركـة 120 موظـف مـن املهندسـن   الفنيـن   والعـامل ويـم  تطويـر        املنتجـات   يف  

 الركـة   بنـاءً   عـى   اخلـرات الكبـرة لطـامق العـامل.         

المنتجات
• املواد البالستيكية املستخدمة يف البناء

• مثبتات مقاعد بالستيكية
• مثبتات اإلطارات البالستيكية

UPVC وصالت جماري اهلواء •
• أنابيب وقنوات
PVC أنابيب •
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ORIENT PLASTIC CONTAINERS FACTORY

 مصنع   الشرق للعبوات   البالستيكية 

COMPANY PROFILE
Orient Plastic Containers Factory was established in 1992 as a 
subsidiary of the A & J Group formerly known as Doha Motors 
Group. It specializes in the manufacture of plastic products like 
Food Packing Containers, Bottles and Rolls for construction works.  
The company has a state-of-the-art facility in Doha’s Salwa Industrial 
Area with a production capacity of 5,000 metric tons per year of 
Plastic Bags, Disposable Dairy Cups, Glasses & Household items 
and Industrial Containers for packing of Liquid Detergents, Lube 
Oils, etc. Orient Plastic Containers Factory follows international 
standards and complies with GCC Standards. It began exporting 
from 2007 to the GCC and plans to expand its exporting territory.

PRODUCTS
• Plastic Cups & Glasses for Food packing & Dairy products
• Plastic Bottles & Industrial purpose Jerry Cans
• Plastic Containers for Food serving
• Food & Dairy packaging products
• Bio-degradable Plastic Bags
• Low Density (LD) Polyethylene (PE) Sheets, suitable for 

Construction Industry.

Owner: 
Mr. Jassim Hussain Abu Abbas Al-Jabir

 P.O. Box: 145, Doha, Qatar 
 +974 44808382 
 +974 44802355 

oriplast@dmpp.com.qa 
www.dohamotorsgroup.com 

HS CODES: 

  39241000    39232100  

نبذة عن الشركة
تأسـس   مصنـع   الـرق للعبـوات  البالسـتيكية   يف عـام 1992، جكـزء مـن مجموعـة 
  A&J    والـي   اكنـت   تعـرف        سـابقا   بـامس   مجموعـة   الدوحـة   موتـورز، وتنشـط يف 
 تصنيـع   املـواد   البالسـتيكية   مثـل   احلاويـات والعبـوات،       وألـواح   البناء .    متتلـك   الركة  
 منشـأة   حديثـة يف   منطقـة       سـلوى   الصناعيـة يف الدوحـة   و بطاقـة   إنتاجيـة   قدرهـا  
  ٥000  طـن   مـري         سـنويا لصناعـة  أكيـاس   البالسـتيك،   واحلاويـات لإلسـتخدمات 
املزنليـة       ملـرة واحـدة.       مصنـع   الـرق   للحاويـات   البالسـتيكية يتوافق   وخيضـع ملعاير  
 دول   جملـس   التعـاون   اخللـيج،   ولقـد   بـدأ   يف   تصديـر         منتجاتـه   يف   عـام   2007   إىل  

 دول   جملـس   التعـاون   اخللـيج         مـع   خطـط   لزيـادة   التصديـر   لـدول   املنطقـة .        

المنتجات
• أكواب بالستيكية وزجاجية لألطعمة ومنتجات االلبان

• عبوات بالستيكية وجرياكنات لألغراض الصناعية
• حاويات بالستيكية لملواد الغذائية

• حاويات تعبئة املواد الغذائية ومنتجات األلبان
• أكياس بالستيكية قابلة للتحلل

• صفاحئ البويل إثيلن مننخفضة الكثافة املالمئة لإلستخدام يف صناعات البناء
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PETRO FOAM FOR PLASTIC PRODUCTION

بتروفوم للمنتجات البالستيكية

Owner: 
Sheikh Mansour Jabor Al-Thani

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

HS CODES: 

  39011000    3902900    39205900  

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

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

نبذة عن الشركة
يقـع مصنـع بروفـوم لملنتجـات البالسـتيكية يف املنطقـة الصناعيـة اجلديـدة وذلـك 
منـذ عـام 199٥ ومنتلـك اليـوم ٥ مصانـع هنـا يف قطـر. واملنتجـات البالسـتيكية 
تقتـر  ال  ومنتجاتنـا  متطلبـات معالئنـا،  وتلـي  متعـددة  بتصنيعهـا  نقـوم  الـي 
عـى األكيـاس املطاطيـة، ولكـن أيضـا بكـرات البالسـتيك وأكيـاس فقاعيـة ورشائـط 
حتذيريـه وأكيـاس تغليـف مطاطيـه وغرهـا من املنتجـات البالسـتيكية. الركة تلي 
حاليـا إحتياجـات العديـد مـن الـراكت العمالقـة، سـواًء عـى املسـتوى احملـي أو 
الـدويل، وتمثـل مهمتنـا يف توفـر منتجـات ذات جـودة عاليـة وبأسـعار تنافسـية.

المنتجات
• صفاحئ من البويل إثيلن

• رشائط حتذيريه
• أمكام من البويل إثيلن
• أكياس تغليف مطاطيه 

• أكياس بالستيكيه للسفره
• أكياس للتسوق واملخلفات
• أكياس منخفضة الكثافه

• شباكت بالستيكيه خراء
• أكياس فقاعية بالستيكيه

PVC أنابيب •
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GULF WALLS SYSTEM

الخليج ألنظمة الحوائط

COMPANY PROFILE
Gulf Walls System (Gwalls) is an exclusive manufacturer of Insulating 
Concrete Forms (ICF), a novel concept of Building Systems manu- 
factured locally with contemporary technology. It is a revolutionary 
building material having several advantages over conventional 
concrete forming products: Fast and easy form works reducing 
labour time; Eliminates form works for Pilasters and Beams;  
Cost-Effective; Energy Efficient (50 - 70% savings in cooling cost); 
Superior Thermal insulation (‘U’ Value: 0.248 ); Best Sound Attenuation 
(STC 54); Durable and Strong  structure; Improved Indoor Air Quality; 
Better Moisture & Vapor resistance. iForm®, Insugreen® and Decolite®

are brands of Gwalls.

PRODUCTS
• ICF Insulating Concrete Forms
• Insugreen® EPS Insulation Boards
• Decolite® EPS Building Decoration

Owner: 
Sheikh Naif Ali Khalifah Ahmed Al-Thani 

 P.O. Box: 37809, Doha, Qatar 
 +974 44114892 
 +974 44114891 

info@gwalls.qa 
www.gwalls.qa 

HS CODES: 

  392690    392111  

نبذة عن الشركة
اخلليـج ألنمظـة احلوائـط هـو املصنـع احلـري لقوالـب اخلرسـانة العازلـة، ويعتـر 
مفهـوم جديـد ومبتكـر يف أنمظـة البنـاء املصنعـة حمليـا بتقنية معـارصة. وُتعد ثورة 
يف البنـاء احلديـث وهلـا مزايـا عديـدة مقارنة مبنتجات تشـكيل اخلرسـانة التقليدية: 
ختفض عدد سـاعات العمل؛ القضاء عى معل البالسـر وأمعدة األساسـات؛ فعاله 
مـن حيـث التلكفـه؛ موفـر للطاقـة والكهرباء )٥0-70% توفر يف تلكفـة التريد(؛ عزل 
حـراري أكـر )قميـة U 0.248) وقـدرة أكـر لعـزل الصـوت (STC 54)؛ هيل دامئ 
وقـوي. حتسـن جـودة اهلـواء يف األماكـن املغلقـة؛ مقاومـة أفضل للرطوبـة والبخار. 
iForm  وInsugreen و Decolite يه عالمـات جتاريـة لركـة اخلليـج ألنمظـة 

احلوائط.  

المنتجات 
• ICF قوالب خرسانية عازلة

• Insugreen EPS ألواح عازلة
• Decolite EPS زخرفة املباين

SECTOR CONTENT PLASTICS



280  |  PLASTICS   البالســتيك

SUPER CABIN FACTORY QATAR

مصنع سوبر كابن قطر

Owner: 
Mr. Ahmed Abdulla Alyafei

 P.O. Box: 20572, Doha, Qatar 
 +974 44503101 
 +974 44601655 
 manager@supercabin.net 
 www.supercabin.net

HS CODES: 

  87161000    940690  

COMPANY PROFILE
Super Cabin Factory Qatar is the first in the Arabian region to produce 
high-quality fiberglass cabins. We have innovated and developed 
new products in sizes hitherto not available internationally, such 
as Fiberglass Caravans and Cabins up to a width of 5.10 meters.  
Our products have many competitive advantages including being  
lightweight, elegant designs, high durability along with unprecedented 
levels of quality. We are committed to the principles of environment 
sustainability by producing healthy, clean, maintenance-free cabins.

PRODUCTS
• Caravans
• Cabins
• Mosques
• Majlis
• Mobile Toilets
• Exclusive Cabins for Rentals

نبذة عن الشركة
مصنـع سـوبر اكبـن قطـر هـو املصنـع العـريب األول الـذي ينتـج مجموعـة كبائـن 
الفيرجـالس عاليـة اجلـودة. حيـث معـل عـى ابتـاكر وتطويـر منتجات ومقاسـات مل 
تتوفـر عامليـا اال يف سـوبر اكبـن قطـر مثـل كرفانـات الفيرجـالس والكبائـن حـىت 
عـرض ٥٫10 مـر. وتمـزي مجيـع منتجاتنـا خبفـة الـوزن والشـل األنيـق واملتانـة 
العاليـة وحتقـق مسـتويات غـر مسـبوقة مـن اجلـودة يف صناعة الكبائـن يف العامل.  
ونلـزتم باحلفـاظ عـى نظافـة البيئة وصناعـة كبائن وفق املعايـر الصحية وال تتطلب 

أمعـال صيانة. 

المنتجات 
• الكرفانات

• الكبائن
• املساجد
• املجالس

• املراحيض املتنقلة
• كبائن مبواصفات خاصة لإلجيار
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UNITED FACTORY FOR PREFORM & PACKAGING

يونايتد لصناعات البريفورم ومواد التغليف

COMPANY PROFILE
Established in 2017, United Factory for Preform and Packaging,(UFPP) 
is one of the leading PET manufacturing facility in Qatar. UFPP 
produces both PET preforms and HDPE closures that are mainly used 
by the water bottlers. The facility has a state-of-art manufacturing 
plant that uses latest Swiss technology with a production Capacity 
above 500 MT per month. The facility has set superior Hygienic 
standards with a controlled production environment With no 
touch of human hand from raw material till the final Packing. The 
latest In Line quality system and testing equipment ensures all 
products meet stringent quality requirements. UFPP’s products 
includes both short neck and long neck Preforms and Closures 
required for the bottlers. The technology helps UFPP to produce 
the lwest weight preforms and closures with engravings as per 
customer requirements.

PRODUCTS
• 29/25 short neck PET preforms and closures
• 30/25 Long neck PET Preforms and closures

Owner: 
Sheikh Abdulla Mohammed Suhaim Al Thani 

 P.O. Box: 291, Doha, Qatar 
 +974 44277228 
 +974 44277229 

info@ufpp-qatar.com 
www.ufpp-qatar.com 

HS CODES: 

  39206200    39235000  

نبذة عن الشركة
(UFPP) يف عـام  التغليـف  يونايتـد لصناعـات الريفـورم ومـواد  تأسـس مصنـع 
2017، وهـو واحـد مـن منشـآت تصنيـع PET الرائـدة يف قطـر. وتنتـج UFPP كاًل 
مـن أشـاكل PET اجلاهـزة وأغطيـة HDPE الـي يـم اسـتخدامها بشـل رئيـي 
امليـاه. ولـدى املصنـع منشـأة تصنيـع حديثـة تسـتخدم فهيـا أحـدث  مـن عبـوات 
التقنيـات السـويرسية وبطاقـة إنتاجيـة تزيـد عـن ٥00 طـن مـري هشريـا. وضعـت 
املنشـأة معايـر حصيـة متفوقـة مـع خلـق بيئـة إنتـاج خاضعـة للرقابـة وبـال تدخـل 
بـري يف اكفـة مراحـل اإلنتـاج. ويضمن نظام اجلـودة احلديث واملعـدات املتطورة 
أن مجيـع املنتجـات تلـي متطلبـات اجلودة الصارمة. وتتضمـن منتجات املصنع كاًل 
مـن األشـاكل اجلاهـزة واألغطيـة طويلـة وقصـرة العنـق املالمئـة للعبـوات. وتسـاعد 

هـذه التقنيـة عـى إنتـاج أخـف قوالـب وزنـا مـع النقـوش وفقـا ملتطلبـات العمـالء. 

المنتجات
• 29/2٥ عنق قصر ألشاكل PET اجلاهزة واألغطية
• 2٥/30 عنق طويل ألشاكل PET اجلاهزة واألغطية
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Owner: 
Kheira Holding W.L.L 

 P.O. Box: 45235, Doha, Qatar 
 +974 44367821 
 +974 44581480 
 info@kpic.qa 
 www.kpic.qa

HS CODES: 

  392510    392520   392530   392590    392630    392690   

KHALID PLASTIC INDUSTRIES COMPLEX

COMPANY PROFILE
Established in 1997, Khalid Plastic Industries Complex is a subsidiary 
of Kheira Holding W.L.L. and is well known as a leading manufacturer 
of fiberglass, rotomould and plastic products in Qatar. Our mainstream 
products include FRP/GRP Water Tanks, Sectional Tanks, Chemical 
Tanks, Sewage/Septic Tanks, Rotomould Water Tanks and Poly- 
ethylene Safety Road Barriers. Our long experience, technologies, 
equipment, research and quality assurance, backed by an enlightened 
management, have ensured the continued trust of our customers. 
We have always endeavored to remain on top of the market by 
offering our buyers products of the highest quality. Our spirit  is 
about setting high standards, showing self-belief, making the most 
of opportunities, and enjoying the rewards of success.

PRODUCTS
• FRP/GRP Water Tanks 
• Sectional Tanks 
• FRP/GRP Chemical Tanks
• FRP/GRP Sewage/Septic Tanks
• Polyethylene Rotomould Water Tanks  
• Polyethylene Safety Road Barriers

مجمع خالد للصناعات البالستيكية

نبذة عن الشركة
تأسـس مجمـع خالـد للصناعـات البالسـتيكية ذ.م.م. يف عـام 1997، من ِقبل رشكة 
خـرة القابضـة ذ.م.م، وحققـت صيـت واسـع يف تصنيع منتجـات األلياف الزجاجية 
والروتومولـد واملنتجـات البالسـتيكية يف قطـر. ومنتجاتنـا الرئيسـية تمشـل خزانات 
امليـاه FRP/GRP، وخزانـات امليـاه املقطعيـة، وخزانات املـواد الكمييائية، وخزانات 
الـرف الـيحص، وخزانـات الروتومولـد لمليـاه وحواجـز السـالمة عـى الطرقـات 
املصنوعـة مـن البـويل إيثيلن. وبفضل خرتنـا الكبرة وتقنياتنا املعـارصة ومعداتنا 
احلديثـة وأحباثنـا املتواصلـة ومضـان اجلـودة واملعـززة بـاإلدارة الفعالـة، اسـتطعنا 
اكتسـاب ثقـة معالئنـا. مكـا ونسـمر يف بـذل اجلهـود لملحافظة عى الصـدارة، من 
خـالل تقـدمي منتجـات عاليـة اجلـودة. ونؤمن يف تبي املعاير الرفيعـة ونثق بقدراتنا 

واغتنـام الفـرص املتاحة ونسـمتع مباكفـآت النجاح.

المنتجات
FRP/GRP خزانات املياه •

• خزانات املياه املقطعية
FRP/GRP خزانات املواد الكمييائية •

FRP/GRP خزانات الرف اليحص •
• خزانات الروتومولد لملياه من البويل إيثيلن

• حواجز السالمة عى الطرقات من البويل إيثيلن

SECTOR CONTENT PLASTICS
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Services الخدمـات
PAYWISE 288 باي وايز

A101 289 اتليه وان هندرد وان

AT-HOME-DOC 290 أت - هوم - دوك

CWALLET SERVICES 291 يس والت للخدمات

MODARIS 292 ُمدرس

DROOBI HEALTH 293 درويب للصحة

EBUTLER 294 اي بتلر

EQATAR 295 إي قطر

EVENTIVE 296 إفينتف لتصممي الرباجم وتنظمي الفعاليات

FINE POSTURE 297 فاين بوسترش

FORESIGHT COMMUNICATIONS 298 استدالل لإلستشارات اإلعالمية والبحوث

IFOR BUILD 299 أي فور بيلد

MAVEN TECHNOLOGY 300 ميفن تكنولويج

NEFAISH 301 نفيش 

QATAR MOBILITY INNOVATIONS CENTER 302 مركز قطر لإلبتاكرات التكنولوجية

SWAPINFOZ 303 سواب اينفوز 

SUBOL 304 سبل

WAFRA IT SOLUTIONS 305 وفرة حللول المكبيوتر

EBDAA DIGITAL TECHNOLOGY 306 إبداع للتكنولوجيا الرمقية

SAVY HOSPITALITY SERVICES 307 سايف خلدمات الضيافة

IBTECHAR DIGITAL SOLUTIONS 308 ابتاكر للحلول الرمقية

SHOURA BUSINESS GROUP 309  مجموعة   شورى   لألمعال 

KINECTO 310 كينيكتو

MAKTAPP QSTP 311 مكتب حللول تكنولوجيا املعلومات

MASKAN 312 مسكن

OSOOL MEDIA 313 أصول ميديا

Q-MOBILE MIDDLE EAST 314 كيوموبايل ميدل إيست

Q-TICKETS AND EVENTS 315 كيوتيكتس اند ايفنتس 

SOCIAL MEDIA SOLUTIONS 316 سوشال ميديا سولوشنس

QCHAIN 317 كيوتشني للتجارة
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Owners: 
Mr. Ahmed Isse 
Mr. Loyan Farah  

 P.O. Box: 15913, Doha, Qatar 
 +974 33124088  
 ahmed@paywise.io  
 www.paywise.io

COMPANY PROFILE
Paywise provides software and services needed for merchants 
in the Middle East and Africa to accept online payments from 
local and international customers. We provide full-stack APIs 
and will securely collect, encrypt, transmit and store customer 
card information in a highly protected vault and offer continuous 
anti-fraud and chargeback protection services, and Advance KYC.

SERVICES
• APIs and Tools

PAYWISE

باي وايز

نبذة عن الشركة
توفـر رشكـة بـاي وايـز الـراجم واخلدمـات الالزمـة للتجـار يف الـرق األوسـط 
احملليـن  العمـالء  مـن  اإلنرتنـت  عـر  املدفوعـات  إسـتقبال  أجـل  مـن  وأفريقيـا 
والدوليـن. حنـن نقـدم واجهـات برجمـة تطبيقـات اكملـة احلزمة ويمت مجـع معلومات 
بطاقـة العميـل وتشـفريها ونقلهـا وختزيهنـا يف خزنـة محمية بكفاءة عاليـة مكا نقدم 

خدمـات مسـمرة ملاكحفـة االحتيـال ومحايـة اسـرتجاع املبالـغ املدفوعـة. 

الخدمات
• واجهات برجمة التطبيقات وأدوات

SECTOR CONTENT SERVICES
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Owners: 
Mr. Abdul Salam Abu Issa 

Mr. Mohamed Jaidah

 P.O. Box: 11596, Doha, Qatar 
+974 44821801 

 +974 44315738 
info@A101.com 
www.A101.com 

A101

اتليه وان هندرد وان

COMPANY PROFILE
Today’s world is driven by change. Every minute brings new 
markets, new trends and new technologies – and with that comes 
new opportunities and new demands. With more than 10 years 
of experience in the GCC, over 200 clients and 500 projects 
delivered, we help visionary companies evolve and adopt this 
digital transformation, focusing on optimal business ROI and brand 
recognition. We are a blend of technologists, developers, creative 
thinkers and business professionals bringing strategy and innovation 
at the core of everything we do. With this in mind, we strive to 
bring you the next emerging ecosystems, ensuring your business 
succeeds through our dedicated specialties: Strategy; Development; 
Design; Content; Social; Innovation; Business Solutions.It’s time 
to trigger interaction, decrease costs and increase opportunities.

SERVICES
• PORTAGRAPH: Digital Signature Wall
• HAVYAK: Smart Registration System
• RAFIX: Incident Reporting System

نبذة عن الشركة
تكنولوجيـا  وإطـالق  جديـدة  أسـواق  ونهشـد  التغيـري.  تقـوده جعلـة  اليـوم  عاملنـا 
واجتاهـات مبتكـرة، ممـا يعـي فـرص أمعـال ومتطلبـات جديـدة الـي تسـتديع 
االبتـاكر والتطويـر. وخبرتنـا املمتـدة ألكرث من عر سـنوات يف سـوق دول جملس 
التعـاون اخللـيج، ومـع حـوايل ٢٠٠ معيـل وبإجنـاز وتسـلمي مـا يزيـد عـن ٥٠٠ 
مـروع، فإننـا نسـاعد عـى تطويـر الـراكت المطوحـة وبنـاء قاعـدة ثابتـة هلـا 
يف عـر يمـز بالتحـول الرمقـي مـع الرتكـز عـى توفـري العائد األفضـل لألمعال 
واحلـرص عـى توفـري االنتشـار املرجـو والـالزم للعالمـة التجاريـة. حنـن مجموعـة 
مـن التقنيـن أحصـاب اخلـرة الطويلـة يف قطـاع التكنولوجيـا، ومطوريـن ومفكرين 
مبدعـن، نلـزم بتوفـري اكفـة أنـواع االسـرتاتيجيات واالبتـاكرات الالزمـة لتحقيـق 
النجـاح املأمـول. ونسـى جاهديـن لنوفـر لمك اكفـة النظم اجلديدة الـي تضمن لمك 
جنـاح أمعالـمك وحتديـدًا يف التخصصـات التالية: التخطيط الشـامل ووضع اخلطط 
االسـرتاتيجية، التمنيـة والتطويـر، التصمـمي، توفـري احملتـوى، املشـاركة املجمعية، 

االبتـاكر واإلبـداع، حلـول التطويـر.

الخدمات
• بورجتراف: لوحة التوقيع الرمقي

• حياك: نظام تجسيل ذيك
• رفيق: نظام اإلبالغ عن احلوادث 
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Owners: 
Mr. Hesham El Feshawy 
Mr. Mohammed Omar Zaghmout 

 P.O. Box: 13869, Doha, Qatar 
 +974 44443317 
 info@at-home-doc.com  
 www.at-home-doc.com

COMPANY PROFILE
Australian-born and incorporated in Delaware, USA, AT-HOME-
DOC is the first app that brings doctors, medications and lab- 
oratories to your home in less than 90 mins. We operate 
round-the-clock (24/7), in three different countries: Australia, 
Qatar and Egypt! Because patient safety is our number one 
priority we take pride in providing the highest quality of care 
complying with the Australian Clinical Guidelines of the RACGP, 
in addition to the local regulatory authorities in the countries 
we operate in. Our healthcare advocates have helped cure, 
heal and look after 35,000+patients, both direct consumers 
and businesses, so far! Let us be your healthcare advocates!  
Qatar Toll Free number: 8000177.

SERVICES
• Home Consultation 
• Laboratory Home Services 
• Medication Delivery 

AT-HOME-DOC

أت - هوم - دوك

نبذة عن الشركة
املتحـدة  الواليـات  ديالويـر،  واليـة  يف  والتأسـيس  أسـرتاليا  يف  البدايـة  اكنـت 
األمريكيـة. حنـن أول تطبيـق جيلـب األطبـاء واألدويـة واملختـرات إىل مزنلك يف أقل 
مـن 9٠ دقيقـة. ونعمـل عـى مدار السـاعة )7/٢4( يف ثالث دول خمتلفة: اسـرتاليا، 
قطـر ومـر! وألن سـالمة املـرىض يه أولويتنـا وحنـن نفخـر يف تقـدمي أعـى 
مسـتويات اجلـودة يف الرعايـة الطبيـة، وبالتـايل، االمتثـال لإلرشـادات الرسيريـة 
األسـرتالية لــ RACGP، باإلضافـة إىل اللـواحئ التنظمييـة احملليـة للسـلطات يف 
البلـدان الـي نعمـل فهيـا. لقـد سـاعد فريقنـا مـن مستشـارين ومقدمـن الرعايـة 
الصحيـة لدينـا يف عـالج أكـرث مـن 3٥٠٠٠ مريـض وشـفاهئم ورعايهتـم، ونفتخـر 
بـأن نكـون مقـديم الرعايـة الصحيـة اخلاصـة بـمك! رمق اهلاتـف املجـاين يف قطـر 

.8٠٠٠177

الخدمات 
• استشارة مزنلية

• خدمات خمرية مزنلية 
• توصيل األدوية 

SECTOR CONTENT SERVICES
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Owners: 
Mr. Abdulmohsin Al Yafei / Mr. Khalid Al Yafei 

Mr. Nasser Al Haj / Mr. Moustafa Al Sayrafi 
Mr. Mohammed Kafoud / Mr. Abdulaziz Abdulla 

Mr. Michael Javier

 P.O. Box: 23264, Doha, Qatar 
+974 44591663 

 +974 44994655 
support@cwallet.qa 

www.cwallet.qa 

CWALLET SERVICES

سي والت للخدمات

COMPANY PROFILE
Cwallet Services is a FINTECH startup with basic principles of 
PAYROLL, PAYMENT and REMITTANCE allowing users to pay online 
and onsite through affiliated partners in order to perform various 
financial transactions either locally or internationally. Cwallet  
digitally empowers and enables by giving solutions to low-income 
and unbanked migrant workers, domestic helpers and blue collar 
workers to access financial services that are currently unavailable 
to them. Cwallet would like to offer cashless transactions to  
Home-Made-Business, micro-SMEs and fellow startups.

SERVICES
Wallet and Payroll Application for: 
• Payroll Services
• Payment Systems
• Cross Border Remittances
• Bill Payment
• Top-ups
• Micro Financing
• Lending
• Emergency Loans

نبذة عن الشركة
لــ  املبـادئ األساسـية  مـع  ناشـئة   FINTECH للخدمـات يه رشكـة  والـت  يس 
PAYROLL و PAYMENT و REMITTANCE ممـا يـحم لملسـتخدمن بالدفع 
عـر اإلنرتنـت وكذلـك عنـد نقـاط الدفـع مـن خـالل رشاكء منتسـبن مـن أجـل إجراء 
معامـالت ماليـة خمتلفـة سـواء حمليـا أو دوليـا. متكن الركة من خـالل تقدمي حلول 
للعـال املهاجريـن أحصـاب الدخـل املنخفض والغري مريف، واملسـاعدين املزنلين 
والعاملـن ذوي الياقـات الزرقـاء مـن الوصـول إىل اخلدمـات املاليـة غـري املتاحـة 
هلـم حاليـا. تـود الركـة أن توفـر معامـالت غـري نقديـة لألمعـال املزنليـة والـراكت 

الصغـرية واملتوسـطة والـراكت الناشـئة.

الخدمات
تطبيق احملفظة وكشوف املرتبات من أجل:

• خدمات الرواتب
• أنمظة الدفع

• التحويالت عر احلدود
• دفع الفواتري

• زيادة الرصيد
• المويل الصغري

• اإلقراض
• قروض الطوارئ

SECTOR CONTENT SERVICES
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Owner: 
Mr. Haitham Al-Haidari 

 P.O. Box: 24571, Doha, Qatar 
 +974 44284428  
 +974 44284413 
 haitham@modaris.me  
 www.modaris.me

COMPANY PROFILE
Modaris is a global online tutoring EdTech platform established 
under the Dlala Holding company in late 2017 as a home-tutoring 
platform with the goal of providing accessible teachers for students 
based in Qatar. Since then, we have scaled internationally to 
countries like Australia, Malaysia, and Turkey. We are home to 
over 10,000 tutors with around 30,000 users a month. We were 
awarded ‘The Most Innovative Startup in Qatar’ in 2017. In 2018, 
we were among the Top 3 at the Qatar IT Business Awards. 
Was nominated by InterCon Dubai as a tech company ranking 
among the Top 50 in the region in 2019. Also nominated for 
the World Summit Award 2019 as the best and most innovative 
digital solution in Inclusion & Empowerment from Qatar. Our 
most recent achievement is being among ‘Top 100 Asia’s Tech 
Startups’ by Red Herring (2019) – the first company from Qatar 
to receive this award.

SERVICES
• Online tutoring through Modaris Virtual Classroom
• State-of-the-art virtual teaching and conferencing technology 
• Digital whiteboard, video & audio, and document  

uploading features

MODARIS

ُمدرس

نبذة عن الشركة
"ُمـدرس" هـو منصـة تعلمييـة عامليـة عر اإلنرتنـت EdTech مت إنشـاؤه حتت رشكة 
داللـة القابضـة  يف أواخـر عـام ٢٠17 مكنصـة دراسـية مزنلية هبـدف توفري معملن 
ميكـن الوصـول إلهيـم بالنسـبة للطـالب املقميـن يف قطـر. منـذ ذلـك احلـن، مقنـا 
بتوسـيع النطـاق دوليـا لتمشـل دول مثـل أسـرتاليا ومالزيـا وتركيـا. حنـن موطـن 
ألكـرث مـن 1٠٫٠٠٠ مـدرس وحـوايل 3٠٫٠٠٠ مسـتخدم هشريـا. حصلنـا عـى 
جائزة "أكرث الراكت الناشـئة ابتاكًرا يف قطر" يف عام ٢٠17. ويف عام ٢٠18، 
كنـا مـن بـن أفضـل 3 رشاكت يف جوائـز أمعـال تكنولوجيـا املعلومـات يف قطـر. 
مت ترشـيحها مـن قبـل InterCon ديب كركـة تقنيـة مـن مضـن أفضـل ٥٠ رشكـة 
يف املنطقـة يف عـام ٢٠19. مكـا مت ترشـيحها جلائـزة القمـة العاملية ٢٠19 كأفضل 
احللـول الرمقيـة وأكرثهـا ابتـاكرًا يف اإلدمـاج والمكن من قطـر، وأحدث إجنازاتنا 
هـو أننـا اآلن مـن بـن أفضـل 1٠٠ رشكـة ناشـئة يف جمـال التكنولوجيـا بتصنيـف  

Red Herring 2019 أول رشكـة مـن قطـر حتصـل عـى هـذه اجلائـزة.

الخدمات
Modaris Virtual Classroom تقدم املنصة دروسا عر اإلنرتنت من خالل •

• منصة تعلميية ومنصة عقد مؤمترات فائقة احلداثة
• تكنولوجيـا تعلمييـة ومؤمتـرات افرتاضيـة حديثـة تتضمـن مـزات السـبورة الرمقيـة 

والفيديـو والصـوت ومـزات محتيل املسـتندات

SECTOR CONTENT SERVICES
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Owners: 
Trio Investment 

Mr. Abdulla AlMisnad 
Mr. Majed Lababidi

Doha, Qatar 
+974 44871259 

info@droobihealth.com 
www.droobihealth.com 

DROOBI HEALTH

دروبي للصحة

COMPANY PROFILE
Droobi is the world’s first suite of bilingual (Arabic & English) digital 
therapeutic programs, using a host of best-in-class technologies. 
It strives to integrate technology, healthcare professionals, data 
analytics and the science of behavior change to help people 
manage their chronic diseases more effectively and reduce the risk 
of developing other diseases. It endeavors to empower people 
living with chronic diseases to change habits and reduce the risk 
of  complications through digital behavior change interventions. 
Droobi has a multidisciplinary team of highly experienced 
experts, behavioral scientists, professional diabetes educators 
and technology entrepreneurs. Our program has been utilized 
by users and clinicians, showing significant clinical and behavioral 
outcomes, large client satisfaction and impact on the quality of 
life for users and their families! Droobi’s impact has been tested, 
trusted, validated through clinical studies and appreciated by 
healthcare providers in Qatar and MENA.

SERVICES
• Insightful Health Metrics
• Daily Intervention Messaging
• Weekly Interactive Lessons
• Personalized Diabetes Educator Support

نبذة عن الشركة
)العربيـة  العـامل  يف  اللغـة  ثنـايئ  رمقـي  عـاليج  برنـاجم  أول  درويب  تعتـر 
واإلجنلزيـة( واملـزود مبجموعـة مـن أفضـل التقنيـات يف فئهتـا. وتسـى جاهـدة 
لـدجم التكنولوجيـا واملتخصصـن يف الرعايـة الصحيـة وحتليـالت البيانـات وعـم 
تغيري السـلوك ملسـاعدة األخشاص عى إدارة أمراضهم املزمنة بشـل أكرث فعالية 
وتقليـل خطـر اإلصابـة بأمـراض أخـرى لمكـن األفـراد الذيـن يعانـون مـن أمراض 
مزمنـة لتغيـري العـادات وتقليـل خطـر حـدوث مضاعفـات مـن خـالل تدخـالت تغيـري 
السـلوك الرمقـي. لـدى درويب فريـق متعـدد التخصصـات مـن اخلـراء أحصـاب 
اخلـرة العاليـة وعملـاء السـلوك املرتبـط مبرض السـكري احملرتفـن ورواد األمعال 
التكنولوجيـة. ولقـد مت اسـتخدام برناجمنـا مـن قبـل العمـالء واألطبـاء، ممـا يظهـر 
نتـاجئ رسيريـة وسـلوكية كبـرية، ورضـا كبـري للعمـالء وتأثـريًا إجيابيـا عـى جـودة 
احليـاة لملسـتخدمن وأرسمه! ومت اختبـار مـدى تأثـري درويب وموثوقيتـه مـن خـالل 
الدراسـات الرسيريـة وحظـي بتقديـر مقـديم الرعايـة الصحيـة يف قطـر ومنطقـة 

الـرق األوسـط ومشـال إفريقيـا.

الخدمات
• مقاييس الصحة

• رسائل تدخالت يومية
• دروس تفاعلية أسبوعية

• دمع اخلراء يف مرض السكري

SECTOR CONTENT SERVICES
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Owner: 
Mr. Mohammed Khaled Mohammed  
Hassan Al Awad

 P.O. Box: 37269, Doha, Qatar 
 +974 50907706  
 contact@e-butler.com  
 www.e-butler.com

COMPANY PROFILE
EButler is a technology company that provides digital solutions to 
a range of businesses across various sectors. We have numerous 
cutting-edge solutions that enable our clients to enhance their 
online sales and allow customers to seamlessly connect with 
vetted service providers and purchase from quality merchants 
online. Our full suite of SAAS (Software as a Service) solutions 
covers sales, operations, logistics and delivery. EButler’s Virtual 
Mall solution enables merchants to have a direct sales channel 
for premium customers in their city. EButler’s Order Management 
System fully automates the transaction process, connecting to any 
E-Commerce platform and giving merchants full data analytics 
and invoicing capabilities. EButler’s Payment Gateway makes it 
easier for merchants to accept payments online and offline. Finally, 
our Driver Management System enhances logistic capabilities, 
all the while being fully automated with the Order Management 
System, automating and simplifying the sales process from A to Z. 

SERVICES
• All-in-one Service Aggregator Platform
• All-in-one Virtual Shopping Platform
• Connecting users to vetted and reliable Service Providers  

and Merchants 
• Full cycle SAAS solutions for Order Management, Customer 

Management, Payments, Logistics and Delivery

EBUTLER

اي بتلر

نبذة عن الشركة
يه رشكـة تقنيـة تقـدم حلـواًل رمقيـة للعديـد مـن الـراكت املتخصصـة يف خمتلـف 
املجـاالت. حيـث نقـدم العديـد مـن احللـول املتطـورة الـي متكـن معالئنـا مـن تعزيـز 
مبيعاهتـم عـر اإلنرتنـت، ومتكـن املسـتخدمن مـن التواصـل بسالسـة مـع مـزودي 
اخلدمـة املعمديـن، ومتكهنـم أيضـا مـن الـراء مـن احملـالت التجاريـة املرموقـة. 
لملبيعـات،  حلـواًل  خكدمـة(  )الرجميـات   SAAS مـن  الاكملـة  مجموعتنـا  توفـر 
التشـغيل، اخلدمـات اللوجسـتية والتسـلمي. مـول اي بتلـر االفـرتايض هـو احلـل 
مـع  مبـارشة  مبيعـات  قنـاة  امتـالك  ترغـب يف  الـي  التجاريـة  لملحـالت  األمثـل 
العمـالء املمزيـن يف مدينهتـم. يعمـل نظـام اي بتلـر إلدارة الطلبـات عـى جعـل 
العمليـة أوتوماتيكيـة بالاكمـل، مـن خـالل ربـط النظـام مـع أي مـن منصـات التجـارة 
اإللكرتونيـة (E-commerce) وإعطـاء احملـالت التجاريـة حتليالت شـاملة للبيانات 
ودمع إماكنيـات الفوتـره. مكـا تهسـل بوابـة اي بتلـر للدفـع حتويـل املدفوعـات عـر 
اإلنرتنـت لملحـالت التجاريـة. أخـريًا، يعمل نظام إدارة السـائقن لدينا عى حتسـن 
القـدرات اللوجسـتية، حيـث أنـه متصـل بالاكمل مـع نظام إدارة الطلبـات، مما جيعل 

معليـة املبيعـات آليـة ويبسـطها مـن األلـف إىل اليـاء.  

الخدمات 
• منصة تضم مجيع اخلدمات

• منصة للتسوق االفرتايض جبميع أنواعه
• وصل املستخدمن مبزودي اخلدمة املعمدين واحملالت التجارية املمزة

• تقـدم حلـول SAAS لتطويـر العمليـة اكملـة مـن خـالل توفري نظـام إلدارة الطلبات، 
إدارة العمـالء، املدفوعات، اخلدمات اللوجسـتية والتسـلمي

SECTOR CONTENT SERVICES



SERVICES   |  295    الخدمـــات

Owner: 
Mr. Tariq Alsheikh

 P.O. Box: 13966, Doha, Qatar 
+974 66313558 

marketing@eQatar.com 
www.eQatar.com 

eQatar
إي قطر

COMPANY PROFILE
eQatar.com is one of the fastest growing online shopping platforms 
in Qatar. The e-commerce activity began in 2016 by selling 
fragrances. Different product categories were added starting 
with consumer electronics 2019. We established our brand value 
on the basis of our effective results, tangible return on investment, 
professional approach to problems and tailor-made marketing 
strategies for any client. With diverse products ranging from 
perfumes to electronic gadgets, computer accessories, women 
& kids clothing and more to come, along with competitive prices 
we are a must-visit premium shopping platform. Our wide-ranging 
product portfolio and our ability to retain prominent suppliers 
and reputed brands indicates that we are on our way to become 
a premier global shopping platform.

SERVICES
• Online Shopping Platform

نبذة عن الشركة
تعتـر منصـة إى قطـر دوت.كـوم واحـدة مـن أرسع منصـات التسـوق عـر اإلنرتنت 
منـوًا يف قطـر. اسـهتلت نشـاط التجـارة اإللكرتونيـة يف عـام ٢٠16 عـن طريـق 
بيـع العطـور. والحقـا متـت إضافـة فـات منتجـات خمتلفـة بـدًءا مـن اإللكرتونيـات 
االسـهتالكية يف عام ٢٠19. لقد حددنا قمية عالمتنا التجارية عى أسـاس نتاجئنا 
الفعالـة والعائـد اململـوس عـى االسـتمثار والهنـج املهـي لملعضـالت واسـرتاتيجية 
التسـويق املصممـة خصيصـا ألي معيـل. ومـع منتجـات متنوعـة ترتاوح مـن العطور 
واألطفـال  النسـاء  ومالبـس  المكبيوتـر،  وإكسسـوارات  اإللكرتونيـة،  األدوات  إىل 
واملزيـد مـن املنتجـات يف املسـتقبل وبأسـعار تنافسـية، حنـن منصـة تسـوق ممـزة 
ال بـد مـن زيارهتـا. تشـري مجموعـة منتجاتنا واسـعة النطاق وقدرتنا عـى االحتفاظ 
باملورديـن البارزيـن والعالمـات التجاريـة املهشـورة إىل أننـا يف طريقنـا لنصبـح 

منصـة تسـوق عامليـة رائـدة.

الخدمات
• منصة التسوق عر اإلنرتنت

SECTOR CONTENT SERVICES
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Owners: 
Mr. Abdulmohsin Al Yafei / Mr. Khalid Al Yafei 
Mr. Nasser Al Haj / Mr. Moustafa Al Sayrafi 
Mr. Mohammed Kafoud / Mr. Abdulaziz Abdulla 
Mr. Michael Javier

 P.O. Box: 23264, Doha, Qatar 
 +974 44591663  
 +974 44994655 
 info@eventive.qa  
 www.eventive.qa

COMPANY PROFILE
Eventive Software Design & Event Management Company W.LL. 
was established in 2018 and was officially launched in Las Vegas 
during the Consumer Electronic Show 2019 at the Qatar Pavilion. 
Formed by seven friends (six Qataris and an expat) - all alumni of 
HEC Paris Qatar campus. After business school, a Europe study 
trip and numerous get-togethers, the team recognized the demand 
for a world-class event support services company here in Qatar. 
Eventive is an Event Technology and Event Support Services 
Company whose mission is to establish a 360˚ event tech portfolio 
as a homegrown company with international standards. We envision 
being recognized as a premier event technology company in 
the region, creating value within the business ecosystem. We 
are innovators driven by expertise.

SERVICES
• Event Technology Services 
• High Tech Laser Shows & Projection Mapping
• Hardware Rental
• Event Registration System with Facial Recognition
• AR and VR 
• E Learning
• Website and Mobile App Development 

On white  background

EVENTIVE

إفينتف لتصميم البرامج وتنظيم الفعاليات

نبذة عن الشركة
تأسسـت إفينتـف لتصمـمي الـراجم وتنظـمي الفعاليـات يف ٢٠18. ومت تدشـيهنا 
لعـام  بشـل رمسـي يف الس فيغـاس خـالل معـرض اإللكرتونيـات االسـهتالكية 
٢٠19 حتـت جنـاح قطـر. ولقـد مت تشـكيل الركـة مـن قبـل سـبعة أصدقـاء اكنـوا 
مجيعهـم خرجيـن مـن جامعـة الدراسـات العليـا إلدارة األمعـال HEC Paris يف 
قطـر. وبعـد قضـاء سـنتان يف لكيـة األمعـال، ورحلـة دراسـية يف أوروبـا والعديـد 
مـن اللقـاءات، أدرك الفريـق املكـون مـن سـتة قطرين ومقمي احلاجـة إىل رشكة ذات 
مسـتوى عاملـي تـدمع خدمـات الفعاليـات هنـا يف قطـر. رشكـة خلدمـات الفعاليـات 
ودمعهـا وتقـدم خدمـات عامليـة املسـتوى للسـوق القطـري. وتمثل مهمتنا يف إنشـاء 
حمفظـة تقنيـة الفعاليـات 36٠ْ كركـة حمليـة مـع مراعات املعايـري الدولية. ونتصور 
أن يـمت االعـرتاف بنـا كركـة رائـدة يف تكنولوجيـا الفعاليـات يف املنطقـة، وخلـق 

قميـة داخـل النظـام البيـي لألمعـال. حنـن مبتكـرون مدفوعـون باخلـرة.

الخدمات
• خدمات تكنولوجيا للفعاليات

• عروض باللزر بتقنيات عالية وبروجكشن مابينج 
• تأجري املعدات 

• نظام تجسيل الفعاليات بتقنية التعرف عى الوجه
VR و AR •

• التعم اإللكرتوين 
• تطوير مواقع الويب واجلّوال

SECTOR CONTENT SERVICES
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Owner: 
Mr. Jabir Mohamed Al Sulaiti

 P.O. Box: 9966, Doha, Qatar 
+974 66181797 

 +974 44472124 
sales@fineposture.me 

www.fineposture.me 

FINE POSTURE

فاين بوستشر

COMPANY PROFILE
Fine Posture technology has made several innovations, the most 
important of which is the Fineposture device which provides a 
healthy style for those who want a better and healthy life. A 
wearable device that you can wear as a necklace or simply put 
it in the pocket, it can provide permanent monitoring of the 
posture and neck so that the device acts as an alarm to the user 
if the back and neck positions are wrong and can cause health 
problems. In addition, it is linked to a mobile application that 
provides you with various information such as statistics, historical 
information and training advice. The innovation won the silver 
medal at the Middle East Invention Fair - Kuwait 2018, and the 
silver medal at the 2018 Geneva Invention Exhibition.

SERVICES
• Wearable device that acts as an alarm to the user  

if the back and neck positions are wrong and can  
cause health problems.

نبذة عن الشركة
أحدثـت تقنيـة فايـن بوسـتر العديـد من االبتـاكرات، وأمهها جهاز فاين بوسـتر، 
وهـو ابتـاكر يوفـر أسـلوًبا حصًيـا ألولئـك الذيـن يريـدون حيـاة حصيـة أفضـل. وهو 
جهـاز ميكـن ارتـداؤه كقـالدة أو ببسـاطة وضعـه يف اجليـب، ويوفـر مراقبـة دامئـة 
للوضعيـة العامـة للجسـم والرقبـة حبيـث يعمـل اجلهـاز مكنبـه لملسـتخدم إذا اكنـت 
وضعيـة الظهـر والرقبـة خاطئـة وميكـن أن تتسـبب يف مشـالك حصيـة. باإلضافـة 
إىل ذلـك، يـمت ربطـه بتطبيـق محمـول يوفـر لـك معلومـات خمتلفـة مثـل اإلحصائيـات 
واملعلومـات التارخييـة ونصـاحئ التدريـب. فاز االبتاكر بامليداليـة الفضية يف معرض 
الـرق األوسـط لالخرتاعـات - الكويـت ٢٠18، وامليدالية الفضية يف معرض جنيف 

لالخـرتاع ٢٠18.

الخدمات
• فاين بوسـتر جهاز ميكن ارتداؤه ويعمل مكنبه لملسـتخدم إذا اكنت وضعية الظهر 

والرقبة خاطئة وميكن أن تسبب مشالك حصية.
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Owner: 
Dr. Sheikha Abdulla Al-Misnad 

 P.O. Box: 27774, Doha, Qatar 
 +974 44954910  
 +974 44954910 
 howaida@foresight.qa 
 www.foresight.qa

COMPANY PROFILE
Foresight Communications is a strategic communications and 
digital marketing agency focusing on generating sales growth 
for Qatar based clients. Our cross-functional team leverages 
digital strategy, market research, business analytics, content 
marketing, mobile and social media. With a strong emphasis 
on user experience, creative, and technical expertise, Foresight 
is uniquely positioned to deliver high quality technology and 
marketing solutions that drive results. With extensive experience 
throughout the Middle East and North Africa, our team excels at 
creating communications programs and brands in tune with 
cultural sensitivities that are aligned to the customers’ comm-
unication styles and preferences. Our unique proposition lies in our 
partnership with selective international companies whose extensive 
expertise in communications, marketing, market research and 
business analytics, make them stand out from the competition.

SERVICES
• Communications Planning and Execution 
• PR and Media Relations 
• Media Training and Crisis Communications 
• Digital Solutions 
• Market Research and Studies 

FORESIGHT COMMUNICATIONS

استدالل لإلستشارات اإلعالمية والبحوث

نبذة عن الشركة
اسـتدالل لإلستشـارات اإلعالمية والبحوث يه واكلة اتصاالت اسـرتاتيجية وتسويق 
رمقـي تركـز عـى حتقيـق منـو يف املبيعات للعمالء املقمين يف قطر. يسـتفيد فريقنا 
متعـدد الوظائـف مـن االسـرتاتيجية الرمقيـة، وأحبـاث السـوق، وحتليـالت األمعـال، 
وتسـويق احملتـوى، واهلواتـف احملمولة ووسـائل التواصل االجمـايع، مع الرتكز 
عـى جتربـة املسـتخدم واخلـرة اإلبداعيـة والتقنيـة، وتمتـع الركـة بوضـع فريـد 
لتقـدمي حلـول عاليـة اجلـودة يف جمـال التكنولوجيـا والتسـويق الـي حتقـق النتاجئ. 
مـع خـرة واسـعة يف مجيـع أحنـاء الـرق األوسـط ومشـال أفريقيا، يتفـوق فريقنا 
يف إنشـاء بـراجم االتصـاالت والعالمـات التجاريـة مبـا يمـاىش مـع احلساسـيات 
الثقافيـة الـي تمـاىش مـع أمنـاط االتصـاالت وتفضيـالت العمـالء. يمكـن اقرتاحنا 
الفريد يف رشاكتنا مع رشاكت دولية انتقائية، هلا خرهتا الواسـعة يف االتصاالت 

والتسـويق وأحبـاث السـوق وحتليـالت األمعـال، ممـا ميزها عن منافسـهيا.

الخدمات
• ختطيط وتنفيذ االتصاالت

• العالقات العامة والعالقات اإلعالمية
• التدريب اإلعاليم واتصاالت األزمات

• احللول الرمقية
• أحباث السوق والدراسات

Business Analytics

We have a set of partners to help us with business and data analytics including providers 

including data mining and data scientists. 

Edgemetrics           BT Provider           Blue Team           Neumeck            Zaloni

Predictive Analytics

Data Analytics 

Marketing
Analytics

Enterprise optimization

Retail Sales Analytics 

Behavioral 
Analytics

Financial Analytics

Supply chain Analytics

Digital Solutions

Strategies & Plans

Content 
Development

PR 
 Social and traditional

Media Relations

Campaigns 
Internal + External

Marketing Communication

Communications Planning and Execution 
Formation of comprehensive plans that articulate goals, grow target audiences and core 
messages, establish winning strategies and prescribe the right mix of tactics, across both 
traditional and digital platforms. 

Brand Development

Corporate Literature 
& Publishing

Photography

Copywriting

Video

Data Visualization
& Infographics 

Campaigns & Strategy
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أي فور بيلد
FORESIGHT COMMUNICATIONS

نبذة عن الشركة
نؤمـن يف أي فـور بيلـد بـأن التكنولوجيـا ال يفرتض أن تكون باهظة المثن أو يصعب 
احلصـول علهيـا، وتوفـر منصة شـاملة تسـاعد حمرتيف جمال املقاوالت واإلنشـاءات 
عـى توفـري الوقـت واملـال وزيـادة الكفـاءة ومـن خـالل أمتتـة سـري العمـل والعمليـات 
التجاريـة باسـتخدام حلـول ختطيـط مـوارد املؤسسـات اخلاصـة بنـا واملتاكمـل مـع 
البوابـة الشـاملة للـراكت وسـوق الكـرتوين ملـواد البنـاء. وحنـن خـراء موهوبـون 
جـدًا يف جمـال التكنولوجيـا باألخـص ختطيـط مـوارد املؤسسـات وأمتتـة األمعـال 
أفضـل  لـك  نقـدم  اهلاتـف احملمـول،  وتكنولوجيـا  اإللكرتونيـة  التجـارة  ومنصـات 
احللـول الـي تلـي احتياجـات امعالـك جبوده و بأسـعار تنافسـية، نسـتخدم تقنيات 

املصـادر املفتوحـة الـي متنـح التنفيـذ الرسيـع واملوثوقيـة وقابليـة التوسـع.

الخدمات
• منصة أي فور بيلد ألمعال املقاوالت واإلنشاءات 

Owner: 
Mr. Yousuf Al-Mansouri

 P.O. Box: 17479, Doha, Qatar 
+974 31000963 

info@iforbuild.com 
www.iforbuild.com 

IFOR BUILD

COMPANY PROFILE
At iFOR BUILD we believe that technology is not supposed to 
be expensive or hard to get. We are talented technology experts 
in ERP Solutions, Business Automation, E-Commerce Platforms 
and Mobile Technology. Our comprehensive platform helps 
construction professionals save time & money, maximize efficiency 
and provide speed and cover for every aspect of the industry. 
Our ERP Solution integrated with our Comprehensive Portal 
and Material Marketplace automates Workflow and Business 
Processes providing the right information, data and industry 
insights. We at iFOR BUILD offer you the best solutions that cover 
your need at affordable prices. We use open-source technologies 
that guarantee fast execution, reliability and scalability.

SERVICES
• Comprehensive platform for construction professionals
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Owner: 
Mr. Mansoor Abdulsalam Lazam 

 P.O. Box: 18929, Doha, Qatar 
 +974 44420021  
 +974 44420023
 info@maven.com.qa  
 www.maven.com.qa

COMPANY PROFILE
Maven Technology specializes in offering unique user-centric 
e-business solutions varying from Strategy, Design, Technology, 
to Marketing. We are a technology company providing highly 
scalable web solutions with innovative approaches and advanced 
methodologies. Our focus is on developing products and providing 
end-to-end solutions in web application engineering. We concentrate 
on web strategy consulting analysis and web design with seamless 
integration. Our clientele extends across a variety of industries 
to whom we have delivered information architecture, creative 
web design, web analytics, web usability, web strategy, email 
marketing, database development, search engine marketing, 
e-commerce solutions, CMS, mobile application development 
and many more. We discover new ways to utilize design, user 
interface, and online applications to provide exceptional value 
to our clients.

SERVICES
• Website Development & Mobile App Development 
• ERP System
• Graphic Design
• Digital & Email Marketing 
• Online Advertising 
• Photography & Videography, etc.

MAVEN TECHNOLOGY

ميفن تكنولوجي

نبذة عن الشركة
تتخصـص رشكـة ميفـن تكنولـويج يف تقـدمي حلـول األمعـال اإللكرتونيـة الفريـدة 
والتصمـمي  االسـرتاتيجية  حيـث  مـن  والـي ختتلـف  املسـتخدم  عـى  تركـز  الـي 
والتكنولوجيـا والتسـويق. حنـن رشكـة تكنولوجيـة تقـدم حلـول مواقـع انرتنـت قابلـة 
للتطويـر بدرجـة عاليـة مـع منـاجه مبتكـرة ومهنجيـات متقدمـة. ينصـب تركزنا عى 
تطويـر املنتجـات وتقـدمي حلـول شـاملة يف هندسـة تطبيقـات الويـب. ونركـز عـى 
حتليـل استشـارات اسـرتاتيجية الويـب والتصممي مع التاكمل السـلس. ومتثل قامئة 
معالؤنـا مجموعـة متنوعـة مـن الصناعـات الـي قدمنا هلـا بنية املعلومـات والتصممي 
اإلبـدايع وحتليـالت وإماكنيـة اسـتخدام الويب واسـرتاتيجية الويب وتسـويق الريد 
اإللكـرتوين وتطويـر قواعـد البيانات والتسـويق عر حمراكت البحـث وحلول التجارة 
اإللكرتونيـة و CMS وتطويـر تطبيقـات اهلاتـف احملمـول وغريهـا الكثري. ونكتشـف 
طرًقـا جديـدة السـتخدام التصمـمي وواجهـة املسـتخدم والتطبيقـات عـر اإلنرتنـت 

لتوفـري قميـة اسـتثنائية لعمالئنـا.

الخدمات
• تطوير مواقع الويب  وتطوير تطبيقات اجلوال 

• حلول ختطيط موارد املؤسسات 
• التصممي اجلرافييك 

• التسويق الرمقي والتسويق عر الريد اإللكرتوين
• اإلعالنات عر اإلنرتنت

• التصوير الفوتوغرايف والفيديو
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Owners: 
Ms. Amal Alshamari 
Mr. Hossein Heydar

 P.O. Box: 13715, Doha, Qatar 
+974 70007328 

hello@nefaish.com 
www.nefaish.com 

NEFAISH

نفيش

COMPANY PROFILE
Nefaish is a creative animation studio that specializes in the 
production of high-quality animation inspired by the Qatari culture. 
Delivering messages in a meaningful and innovative way through 
stories, Nefaish believes that no story can reach and have an effect 
on people without proper execution. At Nefaish we combine 
your message with our creative experience to tell your story.

SERVICES
• 3D Animation 
• 2D Animation 
• Motion Graphics

نبذة عن الشركة
نفيـش هـو اسـتوديو إنتاج رسـوم متحركة إبـدايع متخصص يف الرسـوم املتحركة 
عاليـة اجلـودة املسـتوحاة مـن الثقافـة القطريـة ويتبـى نفيـش توصيـل الرسـائل 
بطريقـة هادفـة ومبتكـرة مـن خـالل القصـص، يف نفيـش نـدجم رسـالتك بتجربتنـا 

اإلبداعيـة لـرسد قصتـك.

الخدمات 
• الرسوم املتحركة ثالثية األبعاد 
• الرسوم املتحركة ثنائية األبعاد 

• موشن جرافيكس
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Owner: 
Qatar University

 P.O. Box: 210531, Doha, Qatar 
 +974 44592700 
 +974 44592724  
 business@qmic.com  
 www.qmic.com

COMPANY PROFILE
Qatar Mobility Innovations Center (QMIC) is the first independent 
innovations center in the region with a focus on developing and 
deploying smart mobility systems and services. QMIC’s main goal 
is to use locally engineered innovations and knowledge to create 
technology-based industries that address regional challenges 
and grow with mega projects in Qatar and the region.

SERVICES
• MasarakTM: Intelligent Mobility, Logistics Management / 

Telematics Services and Road Safety
• Labeeb IoT: Cloud and On-Premise Internet of Things (IoT)  

Services Enablement Platform
• HUMIDEX: Automated System for Construction Sites, 

Stadiums, Schools, Parks, Health Centers, etc.
• Wain Mobile Platform: Smooth access to tools  

necessary to enhance the driving experience

QATAR MOBILITY INNOVATIONS CENTER

مركز قطر لإلبتكارات التكنولوجية

نبذة عن الشركة
مركـز قطـر لإلبتـاكرات التكنولوجيـة )كيومـك( هـو مركـز االبتـاكرات املسـتقل األول 
يف املنطقـة الـذي يركـز عـى اسـتخدام تكنولوجيـا املعلومـات واالتصـاالت لتطويـر 
أنمظـة وخدمـات ذكيـة. هيـدف كيومك يف املقام األول إىل االسـتفادة من االبتاكرات 
واملعرفـة املطـّورة حمليـا إلنشـاء صناعـات قامئـة عـى التكنولوجيـا والـي تعـاجل 

التحديـات اإلقلمييـة وتواكـب املشـاريع الضخمـة يف قطـر واملنطقـة.

الخدمات
• مسـارك: هـو النظـام الرائـد اإلقلـيم والوطـي يف جمـاالت التنقـل الـذيك واإلدارة 

اللوجسـتية / اخلدمـات املعلوماتيـة والسـالمة عى الطرق
• لبيب إلنرتنت األشياء: عبارة عن منصة لمكن خدمات إنرتنت األشياء

• HUMIDEX: نظام آيل ميكن اسـتخدامه عى نطاق واسـع لقياس درجات اإلجهاد 
احلـراري يف مواقع البنـاء واملالعب واملدارس واحلدائق واملراكز الصحية وغريها

• منصـة ويـن خلدمـات اهلاتـف اجلوال: وصول سـلس لألدوات الرئيسـية الي حتسـن 
مـن جتربة القيادة
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Owner: 
Mr. Khalid Sultan Al Darwish

 P.O. Box: 6397, Doha, Qatar 
+974 44552798 

 +974 44552798 
sales@swapinfoz.com 

www.swapinfoz.com 

SWAPINFOZ

سواب اينفوز

COMPANY PROFILE
Swapinfoz is an IT service provider based in Doha, run by experienced 
professionals. The company undertakes Web and Application develop- 
ment and also provides state-of-the-art network solutions, new 
installations, in-depth troubleshooting and consulting, along with 
security solutions to any desired protection level, at affordable 
rates. In addition, our seasoned professionals can provide Technical 
Support for offices along with AMC Solutions. We also deal in 
branded products such as HP, Dell, Cisco, Lenovo, etc.

SERVICES
• Website & App Development 
• Digital Marketing Solutions 
• Web Hosting
• SEO
• Virus Clearance 
• Network Solutions & New Installations 
• Security Solutions 
• Technical Support & AMC Solutions 
• Troubleshooting & Consulting 
• HP, Dell, Cisco, Lenovo products

نبذة عن الشركة
يف  ومقرهـا  املعلومـات  تكنولوجيـا  خلدمـات  مـزودة  رشكـة  يه  اينفـوز  سـواب 
الدوحـة، قطـر ويديـر الركـة خنبة مـن احملرتفن أحصاب اخلـرة. وتتعهد الركة 
بتطويـر الويـب والتطبيقـات، مكـا توفـر أحـدث حلول الشـباكت والرتكيبـات اجلديدة، 
احللـول  جانـب  إىل  املتعمقـة،  واالستشـارات  وإصالحهـا  األخطـاء  واستكشـاف 
األمنيـة، بأسـعار تنافسـية. باالضافـة إىل تقـدمي الـدمع الفـي احملـرتف لملاكتـب 
 Dell و HP حنـن نتعامـل أيضـا يف كرى العالمـات التجارية مثل  .AMC وحلـول

و Cisco و Lenovo ومـا إىل ذلـك.

الخدمات
• تطوير الويب وتطوير التطبيقات

• حلول التسويق الرمقي 
• استضافة املواقع

• حتسن حمراكت البحث 
• إزالة الفريوسات 

• حلول الشباكت والرتكيبات اجلديدة 
• حلول األمان

AMC الدمع الفي وحلول •
• استكشاف األخطاء وإصالحها واالستشارات 

Lenovo و Cisco و Dell و HP منتجات •
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Owner: 
Mr. Saleh Safran 

 P.O. Box: 5900, Doha, Qatar 
 +974 55992777 
 saleh@subol.qa  
 www.subol.io

COMPANY PROFILE
Subol is a technology based company developing innovative 
internet connected products to homeowners and business owners 
to ensure their peace of mind. SAMAM is Subol’s first product.  
It is a smart LPG and Natural Gas Sensor with an automatic shut-off 
unit connected to a mobile app enabling the user to be notified 
and be in control. People who use gas can now secure and control 
their homes and businesses from gas leakage and unattended 
cooking activities.

PRODUCT & SERVICES
• Smart application-based LPG and Natural Gas Sensor

SUBOL

سبل

نبذة عن الشركة
سـبل يه رشكـة أسـاهسا االبتـاكر والتكنولوجيـا. وتعمـل عـى تطويـر منتجـات 
مبتكـرة متصلـة باإلنرتنـت لضـان راحـة بـال مـالك املنـازل واألمعال. هتـدف رشكة 
سـبل الن تكـون رشكـة دوليـة يف صنـع املنتجـات املبتكـرة وإضافـة قـمي ممـزة 
ألحصـاب املنـازل. "مصـام" هـو املنتـج األول لركـة سـبل عبـارة عـن جهـاز ذيك 
الستشـعار الغـاز مـع وحـدة إغـالق تلقائيـة متصلـة بتطبيـق "مصـام" عـى اهلاتـف 
احملمـول، وذلـك يتيـح لملسـتخدم الوصـول إىل اجلهـاز عـن بعـد للتحـمك بتدفـق 
الغـاز. ومّيكـن أحصـاب املنـازل الذيـن يسـتخدمون الغـاز للطبـخ من محايـة منازهلم 

وعائلهتـم مـن ترسيـب الغـاز واحلرائـق املتسـببة مـن أنشـطة الطهـي. 

المنتجات والخدمات
• "مصام" هو نظام ذيك للكشف عن ترسيب الغاز وإغالقه أوتوماتيكيا
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Owner: 
Mr. Mohammad Salem

 P.O. Box: 14834, Doha, Qatar 
+974 55700722 

m@wafra.net 
www.wafra.net 

WAFRA IT SOLUTIONS

وفرة لحلول الكمبيوتر

COMPANY PROFILE
WAFRA is a Qatari IT Solutions provider that delivers great solutions, 
plans and goals, evolving technologies, platforms and creativity 
that form the digital age of Qatar. Our projects involve clients in 
both private and public sectors. Our major clients include Alwajba 
Dairy Factory, Almaha Medical Group, AG Holding Group, Bedaya 
Center, Qatari Business Women Association and SØCIÉTÉ Bakery.

SERVICES
• Website Design & Development 
• Web Application Design & Development 
• Mobile Application Design & Development 
• Web Hosting Services

 

نبذة عن الشركة
تكنولوجيـا  حلـول  يف  متخصصـة  قطريـة  رشكـة  يه  المكبيوتـر،  حللـول  وفـرة 
املعلومـات، تقـدم حلـول تقنية وتسـاعد يف وضـع خطط وأهداف لألمعال بإسـتخدام 
التكنولوجيـا واملنصـات التقنيـة واحللـول اإلبداعيـة الـي تشـل العـر الرمقـي 
لقطـر. مشـاريعنا تتضمـن قاعـدة معـالء مـن القطاعـن اخلـاص والعـام. ومـن بـن 
معالئنـا الرئيسـين: مصنـع الوجبـة لأللبـان، مجموعـة املهـا الطبيـة، مجموعة عبدهلل 
الغـامن القابضـة، مركـز بدايـة، رابطـة سـيدات األمعـال القطريـات، خمـز سوسـييت.

الخدمات
• تصممي وتطوير املواقع اإللكرتونية

• تصممي وتطوير تطبيقات املواقع اإللكرتونية
• تصممي وتطوير تطبيقات اجلوال

• خدمات إستضافة املواقع اإللكرتونية

SECTOR CONTENT SERVICES
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Owner: 
Mr. Fahad Al Naimi 

 P.O. Box: 209109, Doha, Qatar
 +974 33338533  
 +974 44780840
 info@ebdaadt.com  
 www.ebdaadt.com

COMPANY PROFILE
Ebdaa Digital Technology is one of the leading companies in 
software, web applications and website development providing 
professional services for both individuals and the corporate sector. 
Ebdaa has introduced several applications, the most important 
being Qatar’s first and biggest classified marketplace to buy and 
sell items in Qatar “MZADQatar”, with 1.2 million downloads and 
600,000 active users. Also, “Syaanh.com” is Qatar’s biggest home 
maintenance services and e-commerce platform for home products 
in Qatar with over 180,000 orders served to date.

PRODUCTS & SERVICES
• MZADQatar: Qatar’s No.1 classified marketplace to  

buy and sell items 
• Syaanh.com: Qatar’s biggest home maintenance services 

and e-commerce platform for home products

 

نبذة عن الشركة
إبـداع للتكنولوجيـا الرمقيـة يه إحـدى الـراكت الرائـدة يف جمـال الرجميـات 
لألفـراد  احرتافيـة  خدمـات  تقـدم  الـي  الويـب  مواقـع  وتطويـر  الويـب  وتطبيقـات 
وللـراكت، حيـث قدمـت إبـداع العديـد مـن التطبيقـات، أمههـا تطبيـق قطـر األول 
لإلعالنـات املبوبـة )مـزاد قطـر(، والـذي حقـق أكـرث 1٫٢ مليـون معليـة تزنيـل و 
6٠٠٫٠٠٠ مسـتخدم نشـط، ليكـون أكـر سـوق مصنـف لبيـع ورشاء األشـياء يف 
قطـر. وتطبيـق )صيانـة دوت.كـوم( وهـو أكـر منصـة خلدمـات الصيانـة املزنليـة 
مـن  أكـرث  تقـدمي  مت  حيـث  قطـر،  يف  املزنليـة  لملنتجـات  اإللكرتونيـة  والتجـارة 

اآلن. حـى  طلـب   18٠٫٠٠٠

المنتجات والخدمات
• مزاد قطر: أول وأكر سوق لإلعالنات املصنفة لبيع ورشاء األشياء يف قطر

• صيانـة دوت.كـوم: أكـر موقـع خدمـات الصيانـة املزنليـة يف قطـر ومنصـة التجـارة 
اإللكرتونيـة لملنتجـات املزنليـة

EBDAA DIGITAL TECHNOLOGY

إبداع للتكنولوجيا الرقمية

SECTOR CONTENT SERVICES
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SAVY HOSPITALITY SERVICES

سافي لخدمات الضيافة

Owners: 
Sheikh Mohamed Abdulrahman Al-Thani 

Mr. Hassan Abdulla Abdul Ghani

P.O. Box: 30409, Doha, Qatar 
+974 55528275 

 +974 44986899 
md@savyhospitality.com 

COMPANY PROFILE
We started our hospitality services in 2002 with ‘The Garden 
Restaurant and Sweets’ which brought about a paradigm shift 
in the culinary scene of Qatar and received many accolades 
including the ‘Qatar Today - Best Vegetarian Restaurant’ award. 
Over a short span of time, under the ‘Lifestyle Restaurants’ banner, 
SAVY has grown into a multi-brand company with over a dozen 
successfully running restaurants in Qatar, U.A.E. and Saudi Arabia. 
Under the leadership of Mr. Yoonus Salim Vappattu, Partner/
Managing Director of Savy Hospitality Group, SAVY has grown 
to its current strength of over 500 employees comprising of 13 
different nationalities.

SERVICES
• Babachapatea – Café Chain
• Alfai Restaurant – Qatari Cuisine – Msheireb DTD
• Burger & More – Lagoona Mall
• Tamarind - Indian - Lagoona Mall
• Gerry’s Grill – International Filipino Brand
• Copacabana - Brazilian Churascaria
• Gourmet Kitchen, Manufacturing & Supply & Catering
• India Garden Restaurant
• Biriyani Hut
• Namma Veedu Vasantha Bhavan - Vegetarian

نبذة عن الشركة
اسـهتلت الركـة امعاهلـا يف جمـال الضيافـة يف عـام ٢٠٠٢، مـن خـالل مطعـم 
وحلويـات احلديقـة، الـذي أحـدث نقلـة نوعيـة يف مهشـد الطهـي يف قطـر وحصـل 
عـى العديـد مـن اجلوائـز مبـا يف ذلـك جائـزة "قطـر اليـوم - أفضـل مطعـم نبايت". 
ويف فـرتة زمنيـة قريـة، وحتـت شـعار "مطامع اليف سـتايل"، منت سـايف لتصبح 
رشكـة متتلـك عالمـات جتاريـة متعـددة وكذلـك متتلـك أكـرث مـن اثـي عـر مطعـم 
ممـز يف قطـر، اإلمـارات العربيـة املتحـدة، واململكـة العربيـة السـعودية. وبقيـادة 
السـيد يونـوس سـامل فاباتـو، الريـك / العضـو املنتـدب ملجموعـة سـايف للضيافـة، 
منـت سـايف إىل مسـتواها احلـايل وبطـامق معـل يتخـى الــ 4٥٠ موظًفـا مـن 13 

جنسـية خمتلفة.

الخدمات
• بابا تشبايت - سلسة مقايه

• مطعم اليف - مطبخ قطري - مشريب
• برجر اند مور - الجونا مول

• متاريند - مطبخ هندي - الجونا مول 
• مشاوي جريغ - ماركة فليبينية عاملية 
• كوباكبانا - تشوراساكريا الرازيلية 

• مطبخ جورميه، لتصنيع والتوريد والضيافة 
• مطعم حديقة اهلند

• برياين هت
• ناما فيدو فاسانثا هبافان نبايت

SECTOR CONTENT SERVICES
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Owners: 
Mr. Khalid Aboujassoum
Mr. Nayef Al-Ibrahim

 Doha, Qatar 
 +974 33859404  
 info@ibtechar.com 
 www.ibtechar.com

COMPANY PROFILE
ibTECHar Digital Solutions is a leading educational technology 
company founded in 2012. We provide educational services 
and integrated solutions for governments, schools, institutions, 
educators, and individuals to create an effective educational 
environment that is constantly adapting to global technological 
developments. Thereby, developing individuals’ abilities, contributing 
to sustainable development and establishing a knowledge-based 
economy among the local community. ibTECHar has a unique 
position established by a deep local understanding of Qatar. Most 
importantly, we possess an understanding of the proper way of 
implementing and integrating the domains of technology and 
education helping provide a tailored educational experience. 
ibTECHar has managed to build a local and global network of 
experts and suppliers which gives it a competitive advantage in 
addressing challenges and innovating turnkey solutions.

SERVICES
• Professional Development
• Curriculum Development
• Educational Programs
• Equipment and Technologies
• Innovation Spaces

IBTECHAR DIGITAL SOLUTIONS

ابتكار للحلول الرقمية

نبذة عن الشركة
رشكـة ابتـاكر للحلـول الرمقيـة، تأسسـت يف عـام ٢٠1٢، وتقـدم خدمـات وحلـول 
واملـدارس  احلكوميـة،  للجهـات  التعلـمي  تكنولوجيـا  جمـال  يف  متاكملـة  تعلمييـة 
واملؤسسـات واملعملـن واألفـراد. هتـدف هـذه اخلدمـات خللـق بيئـة تعلمييـة فعالـة 
قـدرات  لتمنيـة  التكنولوجيـا  العامليـة يف جمـال  التطـورات  تتكيـف باسـمرار مـع 
األفـراد، واملسـامهة يف التمنيـة املسـتدامة، باإلضافـة إىل بنـاء اقتصـاد قـامئ عـى 
املعرفـة يف املجمـع احملـي. تمتـع رشكـة ابتـاكر مبوقـع فريـد مـن نوعـه مضـن 
الـراكت األخـرى يف هـذا املجـال بفضل اإلدراك العميق لملجمـع والبيئة احمللية. 
التكنولوجيـا  ودجم جمـاالت  لتطبيـق  متخصصـة  تعلمييـة  نقـدم جتربـة  أننـا  مكـا 
والتعلـمي بفعاليـة. متكنـت ابتـاكر منـذ تأسـيهسا مـن بنـاء شـبكة حمليـة وعامليـة مـن 
اخلـراء واملورديـن يف جمـال تكنولوجيـا التعلـمي، لذلك لدينا مزة تنافسـية يف تلبية 

االحتياجـات بتقـدمي حلـول مبتكـرة.

الخدمات
• براجم التطوير املهي

• املناجه التعملية 
• الراجم التعلميية

• املعدات التكنولوجية
• مساحات االبتاكر واالخرتاع
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Owner: 
Ms. Najat Abdul Raheem

 P.O. Box: 23842, Doha, Qatar 
+974 40075035 

 +974 44039551 
info@shourabg.com 
www.shourabg.com 

SHOURA BUSINESS GROUP

 مجموعة   شورى   لألعمال 

COMPANY PROFILE
Established in 2012 with technology and innovation as its main 
pillars for solutions and strategies, Shoura is focused on offering 
its services within the ICT & Healthcare sectors by identifying  
new innovations, recommending new business models and  
partnering for sustainable Digital Transformations. Led by Ms. Najat 
Abdul Raheem, who has vast expertise in Strategy & Innovation, 
Customer Services, Health and ICT, Shoura is the partner of choice 
of Qatari SMEs with the Ministry of Transportation & Communication 
and Malomatia. It has over 100 professionals ready to address 
your challenges along with 15 local and international partners.

SERVICES
• Big Data & Analysis
• SCALE - Smart Communications & Analytics Learning Engine 
• Healthcare Consulting & Solutions
• Custom Software Development
• Cloud Solutions/Out-of-the-Box

نبذة عن الشركة
تأسسـت مجموعـة شـورى لألمعـال  يف   عـام ٢٠1٢،  ومتثـل   التكنولوجيـا واالبتـاكر  
ِقبـل   احللـول   والتخطيـط   االسـرتاتيج   املقـدم   مـن   األمعـدة   األساسـية   لتوفـري 
 املجموعـة .                  وتوفـر قميـة   عاليـة   وخدمـات   اسـتثنائية   مـن   خـالل   حتديـد   االبتـاكرات  
 اجلديـدة، والتوصيـة   بمنـاذج   أمعـال   جديـدة   والراكـة   مـن   أجـل   التحـوالت   الرمقيـة 
املسـتدامة .                   وبقيـادة   السـيدة   جنـاة   عبـد   الرحـمي،   الرئيـس   التنفيـذي   لملجموعة   والي 
تمتـع   خبـرة واسـعة   يف   جمـال   التخطيـط   االسـرتاتيج   واالبتـاكر   وخدمـة   العمـالء 
املجموعـة   الريـك   وتعـد  وقطـاع   الصحـة   وتكنولوجيـا   املعلومـات   واالتصـاالت .  
 املفضـل   للتحـول   الرمقـي   للراكت   القطريـة الصغرية   واملتوسـطة و وزارة   املواصالت  
 واالتصـاالت .  و الريـك   املفضـل   للتشـغيل   اآليل   والتحـول   الرمقـي   لركـة معلوماتية 
الرائـدة   يف   تقـدمي   خدمـات   وحلـول   تكنولوجيـا   املعلومـات   للقطاع   العـام .                                                    ولدهيا  أكرث  
 مـن   1٠٠   حمـرتف   عـى   اسـتعداد   ملواجهـة   اكفة   حتديات   القطاع. ومـع أكرث   من  1٥    

 رشيـاكً   اسـرتاتيج   حمـي   ودويل   یسـامهون   يف الركـة.

الخدمات
Marsa  البيانات   والتحليالت   الضخمة  -    من   خالل   منصة   أمعالنا   الرئيسية  •

• SCALE - حمرك التعم الذيك لالتصاالت والتحليالت
• استشارات وحلول الرعاية الصحية 

• تطوير براجم خمصصة 
• حلول حسابية / خارج الصندوق
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Owner: 
Ms. Mashaal Mahmoud Saad Al-Mahmoud

 P.O. Box: 14933, Doha, Qatar 
 +974 33887306  
 info@kinecto.co 
 www.kinecto.co

COMPANY PROFILE
Kinecto is an innovative technology startup from Qatar that 
began its journey in 2017. Kinecto removes the frustration of 
device charging from your lives by introducing the first-ever, 
patent-pending, motion-powered charger. Over the past decade, 
electronic devices have become a part of our daily lives. However, 
without power, these gadgets are merely bricks that have no use 
or purpose. This is where Kinecto comes in. Kinecto takes away 
the conscious act of charging by making the process completely 
sustainable and wireless. Kinecto’s vision is to be a global leader in 
renewable, portable energy devices. The team consists of a great 
mix of business and engineering to carry this company forward.

PRODUCT
• Kinecto Motion-powered Wireless Charger

KINECTO

كينيكتو

نبذة عن الشركة
كينيكتـو يه رشكـة تكنولوجيـا ناشـئة بـدأت رحلهتـا يف عـام ٢٠17. "كينيكتـو" 
شـاحن السـليك وطريقـة حديثـة ومعـارصة لحشـن األجهـزة االكرتونيـة مـن خـالل 
احلركـة، كينيكتـو يوفـر وسـيلة مرحيـة ومسـتدمية لحشـن وتشـغيل أي جهـاز. لقـد 
أصبحـت األجهـزة اإللكرتونيـة جـزء ال يتجـزء مـن حياتنـا اليوميـة ولكـن عـدم وجـود 
الطاقـة جيعـل هـذه األجهـزة جمـرد عبـئ عـى حياتنـا، وهنـا يـأيت كينكتـو لـيك 
ميحـو هـذه املشـلة و جيعـل الطاقـة متوفـرة دامئـا بشـل مسـتدام و بـدون حاجـة 
اىل اسـالك. رؤيـة كينيكتـو يه أن نكـون رواد عامليـون يف جمـال الطاقـة املتجـددة 
)املسـتدامة( واحملمولـة. ويتكـون فريـق العمـل مـن مـزجي رائـع مـن رواد االمعـال 

واملهندسـن ميتلكـون املهـارات الالزمـة لدفـع هـذه الركـة إىل األمـام.

المنتج
• كينيكتو شاحن حريك السليك: أول جهاز يقوم بتخزين وتوجيه الطاقة السلكيا
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Owner: 
Mr. Saleh Al-Mansouri

 P.O. Box: 90305, Doha, Qatar 
+974 77228229 

 info@fatora.io 
www.fatora.io 

MAKTAPP QSTP

مكتب لحلول تكنولوجيا المعلومات

COMPANY PROFILE
Fatora, a MaktApp product, was released as a specialized financial 
technology brand in 2018. Headquartered in Doha, Qatar, the 
platform essentially seeks to be a one-stop-shop payment solution 
to SMEs. On the other hand, it also offers specialized products 
to established companies and organizations. Fatora provides an 
Invoices Management Platform – a specialized system that sends 
and creates invoices. It digitally transforms to replace paper invoices. 
It gives companies the ability to create informative reports easily. 
Fatora’s Payment Links make online payment flexible and easy 
for business owners or their customers by allowing you to link 
your store or app with a specialized Payment Gateway providing 
multiple payment options. Fatora is also a POS System with a QR 
Code that allows merchants to collect money quickly and easily.

SERVICES
• Invoices Management Platform
• Payment Links
• Payment Gateway
• POS System

نبذة عن الشركة
مت إطـالق فاتـورة، أحـد منتجـات مكتب، كعالمـة جتارية متخصصـة يف التكنولوجيا 
املاليـة يف عـام ٢٠18. وتسـى املنصـة، الـي يقـع مقرهـا الرئيـي يف الدوحـة، 
قطـر، إىل أن تكـون حـل دفـع متاكمـل للـراكت الصغـرية واملتوسـطة. مـن ناحيـة 
توفـر  القامئـة.  واملؤسسـات  للـراكت  متخصصـة  منتجـات  أيضـا  تقـدم  أخـرى، 
فاتـورة منصـة إلدارة الفواتـري - نظـام متخصـص يرسـل الفواتري وينشـها. يسـى 
النظـام السـتبدال الفواتـري الورقيـة بااللكرتونيـة. مينح الراكت القدرة عى إنشـاء 
تقاريـر املدفوعـات وغريهـا بهسولـة. جتعـل روابـط الدفـع اخلاصـة بــ فاتـورة الدفـع 
عـر اإلنرتنـت مرنـا وهسـاًل ألحصاب األمعـال ومعالهئم من خالل المسـاح لك بربط 
متجـرك أو تطبيقـك ببوابـة دفـع متخصصـة توفـر خيـارات دفـع متعـددة. فاتـورة هو 
أيضـا نظـام نقـاط بيـع باالضافـة خلصايـة الــ QR الـذي يـحم للتجـار بتحصيـل 

األمـوال برسعـة وهسولة.

الخدمات
• نظام ادارة الفواتري

• روابط الدفع
• بوابة الدفع

• نظام قطاع البيع
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Owner: 
Mr. Abdullah Abujbara

 P.O. Box: 18901, Doha, Qatar 
 +974 55339229 
 contact@maskanmena.com 
 www.maskanmena.com

COMPANY PROFILE
Maskan is the MENA arm of Revenue Roads. We operate in Europe, 
MENA and are penetrating the Asian market. We have successfully 
accommodated more than 26,000 customers. Revenue Roads 
(Staykeepers’ subsidiary brand) is a property technology platform 
focused exclusively on small hotels, guest houses and bed and 
breakfast establishments. It offers an all-in-one property management 
software and synchronizes with channel manager solutions, which 
increases profits, increases occupancy voids and saves time. We 
have over 140 distribution channels to source guests from. So, 
no more channel hopping to manage your listings – promote and 
manage all your properties and prices from one place. Our 
sophisticated analytics tools provide valuable insights into your 
overall business performance and you can drill down to every room.

PRODUCTS
• Channel Manager
• Unified Inbox
• Multi-Calendar
• Automation Tools
• 24/7 Guest Communication
• Branded Websites 

MASKAN

مسكن

نبذة عن الشركة
رشكـة مسـكن يه رشيـك رشكـة ريفنيو رود للرق األوسـط ومشـال إفريقيا. نعمل 
حاليـا يف السـوق األورويب والـرق األوسـط ومشـال إفريقيـا باإلضافة إىل جنوب 
رشق آسـيا. ولدينـا حاليـا أكـرث مـن ٢6 ألـف معيـل رايض عـن اخلدمـة. رشكـة 
تتبـع سـتاي كيـرز - Staykeeper). توفـر منصـة  )عالمـة جتاريـة  ريفنيـو رود 
رمقيـة إلدارة املنشـآت مثـل الفنـادق املسـتقلة واألبـراج السـكنية املفروشـة وغريها. 
ويه منصـة موحـدة شـاملة تعمـل عـى رفـع األربـاح واسـتقطاب الـزنالء بشـل 
أكـر. املنصـة تربـط العميـل بأكـرث مـن 14٠ قنـاة )مواقـع جحـوزات( تسـويقية. ال 
حتتـاج لتصفـح لك موقـع لتعديـل أسـعار الغـرف، مـن منصتنـا ميكـن تعديل السـعر 
مـن مـاكن واحـد ويقـوم بتعديـل املواقع بشـل تلقـايئ. وباإلضافة إىل ذلـك نوفر لك 
لوحـة حتليـل بيانـات متقدمـة تسـاعدك عـى معرفـة أداء عقاراتك بشـل عـام وميكن 

االطـالع عـى التفاصيـل حـى عـى مسـتوى الغرفـة الواحـدة. 

المنتجات
• إدارة قنوات التسويق

• بريد موحد
• تقومي يمشل مجيع احلجوزات من خمتلف املواقع

• أدوات أمتتة
• تواصل مع الضيوف عى مدار الساعة

• موقع خاص بالعميل

SECTOR CONTENT SERVICES
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Owner: 
Q-Mobile Middle East

 P.O. Box: 15205, Doha, Qatar 
+974 44973003 

 +974 44420026 
info@osoolmedia.com 
www.osoolmedia.com 

OSOOL MEDIA

أصول ميديا

COMPANY PROFILE
Osool Media is a “Business & Service Excellence Award, 2012” 
winning creative marketing services company that was established in 
2008. We are a Top Digital Marketing Company in Qatar specializing 
in Website Design & Development, Mobile Application Design 
& Development, Search Engine Optimization, Search Engine 
Marketing, PPC Management Campaign, Online Advertising, 
Social Media Marketing, E-mail Marketing, Mobile Marketing, 
Online Brand Management, Internet Reputation Management 
and more. Osool Media has a team of experienced consultants 
in: Search Engine Optimization (SEO), Internet Marketing, SEO 
content writers and highly experienced business consultants with 
Engineering/MBA Degree to ensure all projects are delivered 
professionally.

SERVICES
• Website & Mobile Application Development
• Graphic Design, logos, menus, and banners
• Bulk SMS & Email Marketing
• Branding & Marketing
• Social Media Management
• Search Engine Optimization (SEO)

نبذة عن الشركة
أصـول ميديـا يه رشكـة  تقدم مجيـع اخلدمات الرمقية وتضع وتنفذ اسـرتاتيجيات 
التسـويق اإلعـالين ملسـاعدة معالهئـا عـى حتقيـق أهدافهـم ، وقـد حصلـت أصـول 
ميديـا عـى جائـزة المـز يف األمعـال واخلدمـات كأفضـل رشكـة للتسـويق الرمقي 
لعـام ٢٠1٢. تمـز رشكـة أصـول ميديـا بفريـق معـل متاكمـل ومبتكـر يف مجيـع 
املجـاالت واالختصاصـات الرمقيـة منـذ أن تأسسـت عـام ٢٠٠8  وحـى اآلن. حنـن 
نضـم خـراء وكفـاءات عاليـة يف خمتلـف املجـاالت لتحقيـق أكـر عائـد اسـتمثاري 
لعمالئنـا. وتعـد أصـول ميديـا أفضـل رشكة تسـويق الكـرتوين ىف قطـر، حيث تقدم 
خدمـات التسـويق اإللكـرتوىن املتاكملـة بدايـة مـن إدارة حمتـوى املوقـع وصوال إىل 
خدمـات أرشـفة املواقـع وإدارة امحلـالت اإلعالنيـة عى املنصـات املختلفة، وذلك من 
خـالل فريـق مـن خـراء التسـويق اإللكرتوين لدهيم خرة متتد ألكرث من 1٠ سـنوات 

ىف جمـال التسـويق اإللكرتوين.

الخدمات
• تصممي وتطوير املواقع اإللكرتونية وتطبيقات اجلوال
• تصممي اجلرافيك، والشعارات، والقوامئ، والالفتات

• التسويق عر الرسائل القصرية امجلاعية والريد اإللكرتوين
• العالمات التجارية والتسويق

• إدارة احلسابات عى مواقع التواصل اإلجمايع
)SEO( حتسن حمراكت البحث •

SECTOR CONTENT SERVICES
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Owner: 
Sheikh Hamad Khalifa Al-Thani

 P.O. Box: 15205, Doha, Qatar 
 +974 44884001 
 +974 44420026 
 info@qmobile.me 
 www.q-mobile.com

COMPANY PROFILE
Q-Mobile Middle East is a diversified information technology firm 
which focuses on delivering sophisticated technology enabling 
solutions to the clients to address their complex business needs; 
Q-Mobile has provided successful solutions and service to a variety 
of industries. At Q-Mobile we believe that the most vital facet 
of any successful business in today’s every-changing industry 
is dynamics and creative human resources, which is what we 
have successfully established by working close in partnership 
with organizations and companies working in Qatar. Q-Mobile 
also provides self-service kiosks, vending machines, point-of-sale 
terminals as well as Q-Mobile Middle East is VAS and messaging 
solution provider.

PRODUCTS & SERVICES
• IT consultancy & Software Development Services 
• Kiosks and POS Applications / Terminals
• VAS Services
• ERP, CMS/CRM Solutions
• B2B and B2C Solutions
• Self-Services Machines and Kiosks
• Vending Machines

Q-MOBILE MIDDLE EAST

كيوموبايل ميدل إيست

نبذة عن الشركة
كيوموبايـل ميـدل إيسـت يه رشكـة تكنولوجيـا املعلومـات متعـددة اإلختصاصـات 
تلبيـة احتياجـات  تعمـل عـى تقـدمي حلـول تكنولوجيـا معقـدة متكـن العمـالء مـن 
أمعاهلـم. وقـد قدمـت كيوموبايـل منـذ نشـأهتا، حلـواًل وخدمـات متنوعـة ملجموعـة 
مـن العمـالء يف عديـد القطاعـات. يف كيوموبايـل، نؤمـن بـأن مفتـاح أي معـل ناحج 
يف لك صناعـة متغـرية اليـوم هـو الديناميكيـة واملـوارد البريـة اإلبداعيـة، وهـو ما 
أنشـأناه بنجـاح مـن خـالل العمـل عـن قـرب يف رشاكـة مـع املنمظـات والـراكت 
العاملـة داخـل قطـر. توفـر كيوموبايـل أيًضـا ماكينـات اخلدمـة الذاتيـة، وماكينـات 
البيـع بالتجزئـة، ونقـاط البيـع اإللكرتونيـة، باإلضافـة إىل خدمـات القميـة املضافـة 

(VAS) املمثلـة ىف خدمـة الرسـائل القصـرية.

المنتجات والخدمات
• خدمات استشارات تكنولوجيا املعلومات وتطوير الرجميات

• تطبيقات األكشاك ونقاط البيع
VAS  خدمات •

CMS / CRM و ERP حلول •
B2C و B2B حلول •

• ماكينات وأكشاك اخلدمة الذاتية
• ماكينات البيع

SECTOR CONTENT SERVICES
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Owner: 
Mr. Abdulla Salem Al-Ali

 P.O. Box: 40780, Doha, Qatar 
+974 44069069 

 +974 44566027 
info@q-tickets.com 
www.q-tickets.com 

Q-TICKETS AND EVENTS

كيوتيكتس اند ايفنتس 

COMPANY PROFILE
Q-Tickets and Events W.L.L. delivers world-class comprehensive 
ticketing and various value-added solutions in Qatar’s demanding 
and competitive market. With a wealth of experience, backed by 
robust technology solutions and the right operational expertise, 
we are perfectly positioned to plan, execute and manage events 
of every nature. We support end customers by offering a complete 
range of ticketing services for Cinema, Concerts, Events, Shows, 
Arts and Theatres globally. It is headquartered in Qatar, with 
presence in Asia, Middle East and Africa. A one-stop solution 
for all needs related to online, offline (Box Office), Ticketing, 
Accreditation, Registrations and Marketing. Possessing the right 
skill sets, innovating minds, personalized attention, experience 
and accountability, we can manage aggressive schedules and 
deliver high-quality services consistently. 

SERVICES
• Global Ticketing Services: For Cinema, Concerts, Events 

Shows, Arts and Theatre
• Online, Offline (Box Office), Ticketing, Accreditation, 

Registrations and Marketing

نبذة عن الشركة
لتقـدمي  واخلـرة احملليـة  املعرفـة  لدهيـا  ذ.م.م مؤسسـة  ايفنتـس  انـد  كيوتيكتـس 
حلـول التذاكـر الشـاملة عـى املسـتوى العاملـي وحلـول متعـددة يف السـوق القطـري 
ذو الطبيعـة التنافسـية. مـع ثـروة قميـة مـن اخلـرة، مدعومـة حبلـول تقنيـة قويـة 
واخلـرة التشـغيلية املناسـبة، وحنـن يف وضـع مثـايل لتخطيـط وتنفيـذ وإدارة اكفة 
األحـداث املطلوبـة مـن قبـل أي معيـل. ويه منصـة تذاكـر للـراكت تـدمع الزبائـن 
الهنائيـن مـن خـالل تقـدمي مجموعـة اكملـة مـن خدمـة إصـدار التذاكـر من السـيمنا 
واحلفـالت املوسـيقية واألحـداث والعـروض والفنـون واملسـارح عى مسـتوى العامل. 
ويقـع مقرهـا الرئيـي يف قطـر، وهلـا ماكتب يف آسـيا والرق األوسـط وأفريقيا. 
حمطـة واحـدة لاكفـة االحتياجـات املتعلقـة عـى االنرتنـت، بشـباك التذاكـر سـواء 
عـى االنرتنـت أو بغـريه، واالعمـاد والتجسيـالت والتسـويق. توفر ماكتبنـا املتعددة 

خدمـات ودمعـا رائـدًا يف السـوق عندمـا يتعلـق األمـر حبـل التذاكـر وإدارهتـا.

الخدمات
والعـروض  والفعاليـات  املوسـيقية  واحلفـالت  للسـيمنا  التذاكـر  جحـز  خدمـات   •

العـامل مسـتوى  عـى  واملسـارح  والفنـون 
خدمـات شـباك التذاكـر: عـى االنرتنـت وبـدون انرتنـت، التذاكـر،   االعمـادات،   •

والتسـويق التجسيـالت 

SECTOR CONTENT SERVICES
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Owners: 
Yellow Services 
Mr. Mohammed Al Muhanadi 
Mr. Ahmed Mohamed Elsayed 

 P.O. Box: 11592, Doha, Qatar 
 +974 44429364  
 +974 44869633 
 info@socialm.qa 
 www.socialm.qa

COMPANY PROFILE
Social Media Solutions (SMS) is a Qatari digital communication 
agency that combines creativity and technology to build and 
manage organizations’ reputations, using an integrated engagement 
strategy with innovative digital multimedia solutions. Established 
in 2012, SMS works along with their clients helping them to define, 
develop and execute strategies for their brand. We create and 
manage digital communities, enabled by engaging content In 
social media to communicate our client’s voice to the community.

SERVICES
• Social Media Strategy, Plan and Guidelines
• Social Media Community Management
• Digital Marketing Advertisement
• Website Designing / Development
• Search Engine Optimization (SEO)
• Video Productions
• Video Animations (2D / 3D)
• Creative Designs
• Mobile Applications
• PR Services / Activities
• Bulk / SMS Blast
• SMS Lounge for an Event, Conference, Trainings, etc.

SOCIAL MEDIA SOLUTIONS

سوشال ميديا سولوشنس

نبذة عن الشركة
سوشـال ميديـا سولوشـنس يه رشكـة اتصـاالت رمقيـة قطريـة مجتـع بـن اإلبـداع 
والتكنولوجيـا مـن أجـل بنـاء وإدارة حسـابات ومسعة املؤسسـات رمقيا، باسـتخدام 
اسـرتاتيجية رمقيـة متاكملـة مـع اكفـة الوسـائط الرمقية املبتكرة. تأسسـت سوشـال 
ميديـا سولوشـنس يف عـام ٢٠1٢، وتعمـل مـع معالهئـا ملسـاعدهتم عـى حتديـد 
وتطويـر وتنفيـذ اسـرتاتيجية رمقيـة لعالمهتـم التجاريـة. حنـن ننشـئ املجمعـات 
الرمقيـة ونديرهـا، مـن خـالل اإلعـداد واإلدارة الشـاملة حملتـوى وسـائل التواصـل 

االجمـايع لنقـل صـوت معالئنـا إىل املجمـع.

الخدمات
• وضع اسرتاتيجية وخطة وإرشادات وسائل التواصل االجمايع

• إدارة جممع وسائل التواصل اإلجمايع
• إعالنات التسويق الرمقي

• تصممي وتطوير املواقع اإللكرتونية
• حتسن حمراكت البحث

• إنتاج الفيديو
• الرسوم املتحركة )ثنايئ األبعاد / ثاليث األبعاد(

• التصمميات اإلبداعية
• تطبيقات اهلاتف احملمول 

• خدمات العالقات العامة / الفعاليات 
• الرسائل امجلاعية / الرسائل القصرية 

• ردهة سوشال ميديا سولوشنس للفعاليات واملؤمترات والتدريب

SECTOR CONTENT SERVICES
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Owner: 
Mr. Khalid Al-Kubaisi 

 Doha, Qatar 
+974 77766640 

contact@qcha.in  
www.qcha.in 

COMPANY PROFILE
QChain is an award-winning blockchain technology startup based 
in Qatar building novel solutions in Compliance and Cybersecurity. 
It has won the ‘Best Startup’ at South Korea in 2017 and ‘Best 
Innovative Product in the Arab Region’ at Lebanon 2019. Founded 
by ex-QP employees, it is the only company in Qatar that has 
built, fully in-house, its own full featured blockchain and offers 
solutions on top of it. 

SERVICES
• Qlog Storage Solution:Leverages blockchain technology  

to provide cryptographic proof of the log contents, 
creation time and integrity, while maintaining its 
confidentiality, guaranteeing compliance and facilitating 
forensic analysis 

• Tailor-made blockchain solutions, including identity, 
tokenization, and fully private distributed ledger  
deployments

نبذة عن الشركة
كيوتشـن للتجـارة يه رشكـة ناشـئة يف جمـال تكنولوجيا الــ blockchain مقرها 
يف قطـر، وتوفـر حلـواًل جديـدة يف االمتثـال للقوانـن يف جمـال األمـن السـيراين. 
ولقـد فـازت كيـو تشـن جبائـزة أفضـل رشكة ناشـئة يف كوريا اجلنوبيـة عام ٢٠17 
وأفضـل منتـج مبتكـر يف املنطقـة العربيـة يف لبنـان عـام يف ٢٠19. وتأسسـت مـن 
ِقبـل موظفـن سـابقن يف قطـر للبـرتول، وكيو تشـن الركة الوحيـدة يف قطر الي 
قامـت ببنـاء تقنيـات الــ blockchain باملواصفـات اخلاصـة بالاكمـل وتعمـل عـى 

تقـدمي احللـول واملنتجات.

الخدمات
• Qlog هو حل لتخزين الجسالت املعلوماتية بتكنولوجيا جديدة تسـتفيد من تقنية الـ 
blockchain لتوفـري االدلـة املشـفرة حملتويات جسالت املعلومات، ووقت إنشـاءها 
و نزاههـا، مـع احلفـاظ عى رسية املعلومات بالتشـفري، و مضـان االمتثال للقوانن و 

 forensic analysis تهسيـل التحقيق اجلنايئ

• حلـول blockchain مصممـة خصيصـا وفـق متطلبـات األمعـال ومتضمنـة اهلوية 
والرمـز ونـر دفـرت احلسـابات بطريقـة آمنة

QCHAIN

كيوتشين للتجارة

SECTOR CONTENT SERVICES
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