دﻟﻴﻞ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺼﻐﻴﺮة واﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ ٢٠١٩

ﺗﻨﻮع اﻗﺘﺼﺎد اﻟﻘﻄﺮي
ّ

دليل الشركات الصغيرة والمتوسطة 2 - ٢٠١٩

المـحـتــويـات
المعادن األساسية

1

الكيمـاويـات
والمـواد الكيميائيـة

المرطبـات

3

رشكة الصناعات الشبكية املعدنية احملدودة

١٩

الكـوثـر ملعاجلـة امليـاه

٣١

مصنع لفان لصناعة األملنيوم

٢٠

رشكة مصنع مياه املهنل احملدودة

٣٢

رشكة صناعات لمينار للتكييف  -قطر

٢١

مصنع الرحيق

٣٣

مصانع الدمع لتشكيل املعادن

٢٢

مياه املاس ذ.م.م.

٣٤

رشكة بايونري ميتال ذ.م.م

٢٣

مصنع اخلليج لملياه

٣٥

رشكة قطر لتغليف املعادن

٢٤

مصنع لوسيل لملياه املعدنية

٣٦

رشكة صفا الدولية

٣٧

مصنع املتحدة لملواد الغذائية

٣٨

الوطنية لملياه

٣٩

مصنع اخلليج الغريب إلنتاج الثلج

٤٠

4

رشكة احلياة إلدارة النفايات واملشاريع

٤٢

سيكو الرشق األوسط

٤٤

مصنع العزيزية للكمياويات
كرايسو جـلـف
جالف كرايو

الرشكة الوطنية لملنظفات

دليل الشركات الصغيرة والمتوسطة 1 - ٢٠١٩

2

٤٣
٤٥
٤٦
٤٧

مصانع الغازات الصناعية الوطنية

٤٨

الرشكة القطرية لملنظفات

٥٠

رشكة مصانع األصباغ الوطنية

رشكة قطر للحديد املجلفن

٤٩
٥١

الرشكة القطرية لألوكجسني

٥٢

رشكة املنتجات البرتولية الوطنية

٥٤

مصنع اكوا سيل قطر

المنتجات الدوائية األساسية
والمستحضرات الطبية

المـعـدات
الكهـربـائـيـة

٥٣

منتجات فحم الكوك
والنفط المكرر

الرشكة القطرية األملانية لملستلزمات الطبية

٢٦

مصنع قطر احلياه

٢٧

قطر فارما

٢٨

5

الرشق االوسط للبيتومني املعدل
برتوتك

6

ادفانس الين لصناعة حوامل الاكبالت وملحقاهتا

٦٠

مصنع العامر لصناعة اللوحات الكهربائية

٦١

مصنع البيان لاللكرتونيات وتقنيات ال يج دي

٦٢

البدع سويتش قري

٦٣

مصنع املنصور للاكبالت

٦٤

هندسة الرباكت

٦٥

رشكة بن غالب للهندسة

٦٦

الدوحة للاكبالت

٦٧

رشكة الفراج للتجارة والصناعة

٦٨

الصناعات العامة للوحات املفاتيح واإلنارة

٦٩

رشكة اخلليج لألنمظة اآللية

٧٠

رشكة اخلليج لملفاتيح الكهربائية

٧١

رشكة خالد للصناعة

٧٢

نعمه لملشاريع والصناعات

٧٣

بانوراما لملقاوالت واخلدمات اهلندسية

٧٤

مصنع كيوتك سويتش جري

٧٥

رشكة قطر الدولية للاكبالت

٧٦

قطر للنيون

٧٧

مصنع قطر للربوفيالت واألسقف املستعارة (اكبروفيل) ٧٨

٥٧
٥٨

تارجت للصناعات املعدنية

٧٩

المشس لتقنيات اإلضاءة املتقدمة

٨٠

دليل الشركات الصغيرة والمتوسطة 3 - ٢٠١٩

7

مصنع عبد النور لحسب األلومنيوم

٨٣

رشكة البداية للصناعات احلديدية

٨٤

االختيار لطالء املعادن

٨٥

مصنع احلبايب لملفروشات اخلشبية واألملنيوم

٨٦

رشكة اجلابر إلمعال احلديد

٨٧

مصنع اجلابر للصناعات احلديدية واملعدنية

٨٨

مصنع الشاهني لألملنيوم
و يو .يب .ڤي .يس والزجاج

٨٩

رشكة الرشف الصناعية

٩٠

مصنع البقايل لألبواب االلكرتونية

٩١

املانع لإلنشاءات احلديدية

٩٢

ألو مانا للصناعات

٩٣

مصنع الوجالس لأللومنيوم

٩٤

شعاع اخلليج لصناعات األملنيوم والزجاج

٩٥

مصنع العربية ام اي يب لملقاوالت

٩٦

الرشكة العربية لملواد اخلصوصية (أمسا)

٩٧

مصنع البيت االزرق

مصنع إيفل لألدوات املزنلية

١٠٢

رشكة الكرتو للصناعات

١٠٣

مصنع االحتاد للحديد

١٠٤

فولد قطر ذ.م.م.

١٠٥

جاسكو

١٠٦

رشكة غالف كرافتس

١٠٧

رشكة اخلليج للحديد واهلندسة

١٠٨

مصنع هيلينك للرباميل املعدنية

١٠٩

اإلستانلس ستيل العاملية (زاش) ذ.م.م.

١١٠

املصنع الدويل لقضبان اللحام

١١١

أملونيوم إمساعيل بن عيل

١١٢

الوطنية لالنشاءات املعدنية

١١٣

نوروود قطر ذ.م.م.

١١٤

الرشكة القطرية لحسب االملنيوم

١١٥

مصنع قطر لملطاخب وأمعال االملونيوم والزجاج

١١٦

رشكة قطر الوطنية أللواح األلومنيوم

١١٧

قطر سات

١١٨

مصانع رامكو للصناعات االنشائية واملعدنية

١١٩

سيجام لألمعال املعدنية

١٢٠

صلب ٢٦
ُ

١٢١

سبيمسيكر

١٢٢

رشكة Set

١٢٣

مصنع العربية لصناعة الدكت

١٢٤
١٢٥
١٢٦

ألنمظة األبواب االتوماتيكية

٩٨

دفاك داكت للهتوية والتكييف

٩٩

مصنع ديكوتيك للرشاحئ املعدنية

١٠٠

كوري الو كالد

رشكة ديباج للخدمات الصناعية

١٠١

شاطئ البحر للحديد

منتجات الغذاء

8

األثــاث

أجريكو للتطوير الزرايع

١٢٨

مصنع الراشد للثلج

١٣٠

خمابز االرز االتوماتيكية

مصنع التىق للحوم والدواجن
مصنع احلصباء للثلج

١٢٩
١٣١
١٣٢

الرشكة العربية القطرية إلنتاج األلبان (غدير)

١٣٣

كولوسيوم لاليس كرمي

١٣٥

مزرعة عذبة للدواجن وطائر المسان

١٣٤

رشكة توزيع املعلبات احملفوظة ذ.م.م

١٣٦

مزرعة عدن

١٣٨

رشكة داندي احملدودة

١٣٧

املزرعة العاملية لألمعال الزراعية

١٣٩

ج ّدة و Granny

١٤١

اخلليج لملنتجات الغذائية

اكيف للشوكوالته
خمابز كوريا

١٤٠

١٤٢
١٤٣

الرشكة الوطين للتصنيع الغذايئ (نافكو)

١٤٤

اوشن فيش

١٤٦

الرشكة الوطنية لألغذية

أوريكس مرشوم

القمة الزراعية

رشكة مصانع قطر لألغذية

رشكة مطاحن الدقيق القطرية

١٤٥
١٤٧
١٤٨
١٤٩

١٥٠

الرشكة القطرية إلنتاج اللحوم

١٥١

مجمع السليطني الزرايع والصنايع (سايك)

١٥٣

خمزب املرشق

ألبينا سناكس

دليل الشركات الصغيرة والمتوسطة 4 - ٢٠١٩

المنتجات المعدنية المصنعة،
ماعدا اآلليات والمعدات

١٥٢
١٥٤

9

اخلليج للخزائن االمريكية

١٥٦

أليدا للديكورات الداخلية

١٥٧

رشكة املسند للنجارة

١٥٨

أرتياكن جالريي

١٥٩

ارتيسانت للنجارة

١٦٠

رشكة اخلليج لتصنيع وجتارة األخشاب احملدودة

١٦١

بس فن

١٦٢

خزانة

١٦٣

املصنع الوطين لملراتب

١٦٤

بريفكشن للصناعة

١٦٥

بويل برودكتس

١٦٦

رشكة قطر لصناعة االسفنج واملفروشات

١٦٧

استانلس ستيل قطر

١٦٨

رشكة املانع روتانا لملشاريع والديكور

١٦٩

منجرة املفتاح

١٧٠

اآلليـات والمـعـدات

10

١٢

اكسل فاير سيسمتز

١٧٣

املصنع القطري هليالك السيارات

١٨٤

فرجيو إلنتاج أجهزة تكييف اهلواء

١٧٤

مصنع السيلية لملقطورات

١٨٥

مصنع كيل ويون تريمل سوليوشنس ذ.م.م

١٧٥

مصنع اخللييف لملقطورات واملنتجات احلديدية

١٨٦

بروسريف قطر

١٧٦

منتجات المعادن
الالفلزية األخرى

14

مصنع اإلختيار األملاين للزجاج

الريان للخرسانة اجلاهزة واالمسنت

اجلودة للزجاج

١٩٧

متفرقات

١٩٤
١٩٦

رشكة اربيسك قطر ألمعال الزخرفة االسالمية

١٩٨

مصانع العامصة ملواد البناء

٢٠٠

رشكة لكيك قطر للتجارة

١٩٩
٢٠١

دالس لتصنيع الزجاج احلراري

٢٠٢

الدوحة إكسرتاكو

٢٠٤

دلة للصناعات التحويلية

صناعات أخرى

١٩٢

١٩٥

مصنع بوزوير للرخام واجلرانيت

رشكة دوموبان  -قطر

مصنع جرين وول لاللواح ثالثية األبعاد

٢٠٧

معمل دانة اخلليج للبالط والطابوق

٢٠٩

معمل كوثر للطابوق

٢١١

دليل الشركات الصغيرة والمتوسطة 5 - ٢٠١٩

مصانع اإلمارات األوتوماتيكية للبالط والطابوق والرخام ٢٠٦

١١

باروك ديزاين آند بيلد

١٧٩

اكت لتجارة تكييف اهلواء املركزي واخلدمات

١٨٠

املعرض الدويل للنجارة

١٨١

نابينا ملواد البناء

١٨٢

13

اخلليج ألنمظة احلوائط

جموهرات غادة البوعينني

١٨٩

هريات

١٩٠

ماربل ارش للرخام واجلرانيت

٢٠٨
٢١٠
٢١٢

رشكة الرشق األوسط لصناعة البالط والطابوق

٢١٣

مصنع نابينا لالملونيوم والزجاج

٢١٥

مصنع ممتاز للطابوق

٢١٤

منصع نافا النتاج الواح العزل احلراري وصناديق تعبئة ٢١٦

مصانع قطر للزجاج

مصنع قطر للجيبسم بورد

مصنع املنصور الرخام الذهيب

٢٢٦

٢٢٣
٢٢٥

معدات النقل األخرى

15

مصنع قوارب بلهامر

٢٢٨

الورق والمنتجات الورقية

٢٠٣
٢٠٥

رشكة اخلليج يج آر يس للتجارة

مصنع مسمسة للبالط والطابوق واالنرتلوك

٢٢٤

مصنع قار لملواد العازلة والبيتومني

مصنع املاليك للرخام واجلرانيت

مصنع األندلس لملنتجات األمسنتية

مصانع الشارقة األوتوماتيكية للبالط والطابوق والرخام

٢٢٢

معمل طابوق الرشيق

١٩٣

املرمر للرخام واجلرانيت

مصنع الريان للطابوق واملنتجات االمسنتية

٢٢١

قطر لأللياف املعدنية

٢٢٠

٢١٧
٢١٨

16

النور للصناعات التحويلية الورقية
السويدي لصناعة الورق

٢٣٠
٢٣١

النخبة العادة تدوير الورق

٢٣٢

مصنع اخلليج للصناديق الورقية

٢٣٤

مصنع املجرة للكرتون

هاجيني برودكتس فاكتوري
املتاكملة لملنتجات الورقية

مصنع جسور لالكياس

قطر للصناعات الورقية

٢٣٣
٢٣٥
٢٣٦
٢٣٧
٢٣٨

دليل الشركات الصغيرة والمتوسطة 6 - ٢٠١٩

المركبـات
ذات المحركات والمقطورات
وشبه المقطورات

القطرية لتصنيع الرخام

٢١٩

مصنع احلياة ملعاجلة البالستيك

٢٦١

اجلتال الصناعية

٢٦٣

اهلدييف ملكونات الكوابل

17

اخلليج للبالستيك

مصنع اخليارين للبالستيك

٢٦٤
٢٦٥

املفتاح منتجات فايرب جالس

٢٦٦

٢٤١

مصنع النقيب للبالستيك

٢٦٨

رشكة مطبعة اجلزيرة

٢٤٣

مصنع السادة لألنابيب البالستيكية

شوكوالتة غرافيكس

٢٤٥

الدار للطباعة

مطبعة احلياة

مطبعة السالم

٢٤٢
٢٤٤

مطابع الرشق األوسط

٢٤٦

لكيفتون برينرتس

٢٤٨

مطابع الوراق

٢٤٧

المطاط والمواد البالستيكية

املفتاح بولميار

الريان يو يب يف يس لألبواب والشبابيك
مصنع السادة للقطاعات البالستيكية

٢٧١

مصنع الوعب للبالستيك

٢٧٣

السويدي لتلبيس اإلطارات
رشكة اخلليج للبالستيك
آالء للصناعة

مصنع اكريليك

٢٧٠
٢٧٢
٢٧٤
٢٧٥

رشكة أميانتيت قطر لألنابيب

٢٧٦

منتجات هبزاد للبالستيك

٢٧٨

مصنع العامصة للبالستيك

مصنع الغد املرشق إلعادة تدوير اإلطارات

18

٢٦٧
٢٦٩

مصنع بن أمان للصناعات البالستيكية
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٢٦٢

٢٧٧
٢٧٩
٢٨٠

مصنع بومطر االملاين لملنتجات البالستيكية

٢٨١

رشكة الدوحة لتصنيع البولميرات

٢٨٣

دوحة بالستيك

٢٨٢

الدوحة رجيونال للحلول البالستيكية

٢٨٤

٢٥١

مصنع فلورا الدويل للبالستيك

٢٨٦

٢٥٣

حصراء اخلليج للصناعة

٢٨٨

مصنع الدوحة لملاء

املستقبل لصناعة األنابيب

٢٨٧

رشكة األنابيب والصبات املتقدمة ذ.م.م
العلياء النتاج روالت ولفائف التغليف
من الكرتون والبالستيك

٢٥٤

مصنع منايع للعزل

٢٥٦

مصنع إكسسوارات البناء احلديث

٢٩٢

٢٥٨

مصنع موهاجل للبالستيك

٢٩٤

مصنع العامر لرقائق األملنيوم
مصنع العمودي للبالستيك

٢٥٥

مصنع العنايب لتصنيع البالستيك

٢٥٧

اإلبداع للصناعات البالستيكية

٢٥٩

مصنع الرباء للبالستيك

مصنع الفالح للبالستيك

٢٦٠

هيبورث يب  .ام  .أي قطر

٢٨٩

معامري قطر

٢٩١

مصنع التدوير احلديث

نال روتومولد
مصنع الفايرب جالس الوطين

المنسوجـات

٢٨٥

٢٥٢

مصنع املتقدمة للبالستيك

مصنع الريان اجلديد خلزانات املياه
مصنع الرشق للحاويات البالستيكية
أوريكس لصناعة العبوات البالستيكية
املصنع القطري األملاين للجاسكيت
مصنع قطر املتاكمل لألكياس البالستيكية
مصنع قطر الدويل للبالستيك
مصنع قطر الوطين للبالستيك
مجموعة قطر للصناعات واإلضافات البالستيكية
رشكة قطر بولمير الصناعية
الرشكة القطرية للصناعات املطاطية
مصنع قطر لالستريوبور
قطر يو  .يب  .يف  .يس لألبواب والنوافذ
الرشكة القطرية األملانية لألنابيب
سار بالست قطر
مصنع شون الين لليو يب يف يس
شفت للصناعات املطاطية
مصنع سيجام بالستيك
مصنع يونايتد لصناعات الربيفورم ومواد التغليف
الرشكة العامة لصناعة التغليف
مصنع العاملية للبالستيك

٢٩٧
٢٩٨
٢٩٩
٣٠٠
٣٠١
٣٠٢
٣٠٣
٣٠٤
٣٠٥
٣٠٦
٣٠٧
٣٠٨
٣٠٩
٣١٠
٣١١
٣١٢
٣١٣
٣١٤
٣١٥
٣١٦

٢٩٠

٢٩٣
٢٩٥
٢٩٦

19
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القايد الدولية لملظالت
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دوحـة لينينـز
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دار النسيج

مشغل املمشوم للخياطة
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طباعة وإعادة إنتاج
الوسائط المسجلة

المـالبـس
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مصنع املتحجبة

درز للتصممي

٣٢٥
٣٢٦

الخشـب ومنتجـات
الخشـب ماعـدا األثـاث
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رشكة آل معران لملباين اجلاهزة
اإلختيار األملاين لليو يب يف يس
واألملنيوم والزجاج والبودر كوتينغ
منجرة املنجرة
الواسط للبيوت اجلاهزة
منجرة الوفاء
مصنع آرت ان فرمي
مصنع اخلليج لملنصات اخلشبية
مصنع املنجرة الدولية
البتيل لألمعال اخلشبية
منجرة الكورنيش احلديثة
الصناعات اخلشبية احلديثة
منجرة نارم
مصنع بيور ملشاريع الديكور
رشكة سوبر اكبن
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تن ّوع
اإلقتصاد القطري
دولــة قطــر

تطور اقتصادي
وفرص ال مثيل لها
تقع دولة قطر ،عىل ساحل اخلليج العريب غربًا ،ويه
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إحدى دول شبه اجلزيرة العربية الغنية بالنفط.

حتول اقتصاد قطر إىل واحد من أكرث االقتصادات
املزدهرة يف املنطقة بفضل االسرتاتيجيات احلكومية

الرشيدة الدامعة للتجارة احلرة واالستمثارات األجنبية.

ووفرت السياسة الرضيبية احلرة وهسولة االستمثار،
ً
مليائ
عالوة عىل براجم التمنية واسعة النطاق ،سوقًا

بالفرص الرائعة.

مع أعىل نصيب للفرد من الناجت احمليل اإلمجايل عىل

املستوى العاملي ،وثالث ربكا احتيايط من الغاز الطبييع
يف العامل ،وتسىع الرشاكت العاملية ألن تكون جز ًءا من

قطر
موطن الصناعات المتنوعة
مستقبل قطر الواعد الذي يتضمن كأس العامل قطر
 ،2022وتنعم البالد باالزدهار املتنايم وحتقيق عوائد

ممتازة عىل االستمثار.

وتمتزي ممارسة األمعال التجارية يف قطر بالعديد من

الفوائد ،مثل هسولة احلصول عىل املواد اخلام املنتجة

حمليًا ،وهسولة احلصول عىل اليد العاملة املاهرة وغري
امللكفة ،مكا أن تاكليف الطاقة منخفضة جدًا باإلضافة

إىل حرية الترصف باألرباح ورأس املال بعد إقتطاع

رضيبة الدخل.

باختصار قطر ترحب برجال األمعال وجاهزة القامة
املشاريع املختلفة.

ُتعد قطر موطن العديد من الصناعات
اليت حتفز عىل تغيري العامل وتطوره حنو
األفضل .حيث ُتشلك بعض القطاعات
الصناعية مثل صناعة البالستيك واملواد
الكمياوية واأللومنيوم والصلب واملواد
الغذائية واأللياف الزجاجية فض ً
ال عن
توريد املواد اخلام الالزمة ملختلف املنتجات،
اجلزء الرئييس من صادرات قطر الذي
يعزز من المنو االقتصادي وتقدم البالد.
غالبية الرشاكت يف هذه الصناعات حائزة
عىل هشادة أيزو  9011للمتزي عالوة
عىل جوائز عاملية من هيائت دولية أخرى

مرموقة ،مما ميثل مصدرًا لشعور املسهتلك
الهنايئ بالثقة يف اجلودة املتفوقة ملنتجات
تلك الرشاكت وخدماهتا .مكا تسامه هذه
الرشاكت يف احلفاظ عىل بيئة نظيفة
خرضاء من خالل استخدام أحدث التقنيات
ملعاجلة وحتلل النفايات.

وإنطالقا من قاعدة العمالء احلاليني يف
قطرتتطلع هذه الرشاكت للتوسع يف
أمعاهلا عامليًا.
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نبـذة عـن
بنـك قطــر للتنميـة
تأسس بنك قطر للتمنية سنة  ،1997جتسيدًا لرؤية حرضة

صاحب المسو الشيخ محد بن خليفة آل ثاين ،أمري البالد

اخلاص؛ باإلضافة إىل تمنية الصادرات ودمع دخول

املفدى ،القامئة عىل تنويع موارد الدخل مضن اإلقتصاد

الرشاكت القطرية إىل أسواق جديدة؛ أدى البنك دورًا

ويعد بنك قطر للتمنية كيان تمنوي ،متلكه احلكومة بنسبة

واليوم ،يواصل بنك قطر للتمنية دوره الناشط يف تطوير

القطري عرب تعزيز املشاريع يف القطاع اخلاص.

 ،%100أنشئ لإلستمثار يف الصناعات احمللية وتطويرها

من خالل دمعه لرشاكت القطاع اخلاص يف دولة قطر ،وقد
بلور البنك إسرتاتيجيته مبا يتوافق مع رؤية قطر الوطنية

 2030مع ً
ال عىل تعزيز وتهسيل التطور والمنو مضن أنشطة

القطاع اخلاص يف املجاالت اإلقتصادية الرئيسية اليت

ستد ّر عىل املدى الطويل منافع إقتصادية وإجمتاعية شىت
عىل املواطنني واملقميني يف دولة قطر.
لقد ح ّقق بنك قطر للتمنية جناحات بارزة يف السنوات
ّ
فشك جحر أساس يف تسيري المنو مضن خمتلف
األخرية،

قطاعات اإلقتصاد .مفن خالل توفري احللول المتويلية
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لملشاريع واخلدمات ذات القمية املضافة لرشاكت القطاع

ناشطًا يف حتفزي التمنية اإلقتصادية واإلجمتاعية يف الدولة.

دليـل الشـركات الصغيـرة
والمتوسـطة
دليل الرشاكت الصغرية واملتوسطة هو دليل متاكمل  

يضم معلومات شاملة عن  الرشاكت الصغرية واملتوسطة

القطرية املصنعة  ،وذلك هبدف التعريف هبذه الرشاكت أمام

العديد من املشاريع الرئيسية يف قطر ،ويف الوقت نفسه
ّ
يركز عىل تقدمي الدمع املايل واإلستشاري والتوجيه

املشرتين احملليني  و الدوليني  ،وتهسيل معلية نفاذها للعقود

أنشطهتا وتمنيهتا وتوسيع نطاقها ،لتكوين إقتصاد قطري

هذا الدليل املشرتين احملليني يف إجياد قامئة شاملة تضم

للرشاكت القامئة والناشئة عىل حد سواء لتمتكن من إطالق
متن ّوع ومستدام.

للتواصل معنا:
هاتف ،+974 4430 0000 :فاكس+974 4435 0433 :
شارع محد الكبري ،ص.ب   22789الدوحة ،قطر
www.qdb.qa

واملشرتيات احمللية يف القطاع احلكويم واخلاص .يساعد

املنتجات القطرية و الذي بدوره هيدف إىل أستبدال املنتجات

املستوردة ،وبالتايل سوف يسامه ذلك يف توطني سالسل

التوريد واالعمتاد عىل املنتج احمليل القطـــري.

أهداف دليل الشركات الصغيرة والمتوسطة
 توحيد الرشاكت الصغرية واملتوسطة املصنعة يف قطر
يف إطار وثيقة واحدة.

 تصنيف الرشاكت الصغرية واملتوسطة حسب القطاع
الصنايع.

 تعزيز ويع املشرتين باملنتجات واخلدمات املوردة حمليا.
 تهسيل وصول الرشاكت الصغرية واملتوسطة احمللية
إىل فرص العمل.

 تعزيز الرشاكت الصغرية واملتوسطة يف السوق الدولية.

حتت رعاية معايل رئيس جملس الوزراء ووزير الداخلية يف

قطر  ،قام بنك قطر للتمنية بإطالق مبادرة تطوير  قامئة

المتزي للرشاكت الصغرية واملتوسطة و اليت هتدف إىل

األحتفاء بالرشاكت الصغرية واملتوسطة اليت حققت األداء

األفضل يف قطر .وهيدف الربناجم إىل تكرمي الرشاكت

اليت متزيت يف أمعاهلا ومتكنت من إقامة مناذج معل

مستدامة وحققت من ًوا يف أمعاهلا ،األمر الذي اكن له

عظمي األثر عىل االقتصاد القطري .وسيصنف برناجم متزي

الرشاكت الصغرية واملتوسطة أفضل  50رشكة من حيث

األداء يف قطر استنادًا إىل معايري حمددة لألهلية والتقيمي  ،

وسيكون الربناجم مسامهً ا رئيس ًيا يف التمنية الشاملة
للنظام االقتصادي للرشاكت الصغرية واملتوسطة يف قطر.

وتهدف قائمة التميز للشركات الصغيرة
والمتوسطة إلى:
 توفري منصة للرشاكت الصغرية واملتوسطة لتسليط
الضوء عىل جناحاهتا

 تكرمي الرشاكت الصغرية واملتوسطة اليت جسلت األداء
األفضل واألكرث مت ً
زيا يف دولة قطر.
 خلق مناخ مجشع وحمفز يف أوساط جممتع األمعال
يف قطر.

 تعزيز ثقافة هتدف إىل تبين أفضل املامرسات والمتزي
يف العمل (اجلودة  ،البيانات املالية املدققة  ،احلومكة ،
اهليلك اإلداري ،إخل).

 إقامة مؤسسات جتارية هادفة للرحب تعمل يف جمال
األنشطة االقتصادية ذي القمية املضافة يف قطر.

مزايــا قائمـة التميــز للشـركـات
الصغيـرة والمتوسـطة:
 تعزيز مصداقية وحضور الرشاكت الصغرية واملتوسطة
عىل مستوى اجلهات احلكومية وكذلك القطاع اخلاص.

 مساعدة الرشاكت الصغرية واملتوسطة عىل تصنيف
نفهسا كواحدة من أفضل الرشاكت من حيث األداء يف

القطاع وبالتايل مساعدهتا عىل الفوز بعقود املشرتيات

املطلوبة واملرغوبة.

 تعزيز ماكنة الرشاكت الصغرية واملتوسطة حبيث يمت
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النظر إلهيا عىل أهنا رشاكت مرموقة مهنية ،وبالتايل

مساعدهتا عىل جذب يد عاملة ماهرة.

 حتسني القدرة التنافسية للرشاكت الصغرية واملتوسـطة
يف قطــر.

 إصدار منشور الذي يضم أفضل الرشاكت الصغرية
واملتوسطة من حيث األداء وتوزيعه حمل ًيا وعامل ًيا مما

يعزز من حضور الرشاكت الصغرية واملتوسطة.

 يرجـى زيـارة موقـع  www.qdb.qaملعرفـة أسـامء

الفائزيـن لعامـي  2016و 2018
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قائمـة التميـز للشـركــات
الصغيـرة والمتوســطة

حتت رعاية مسو الشيخ متمي بن محد آل ثاين  ،أمري قطر  ،

أهـداف رواد قطـر

فئـات الجـائـزة

قطر لريادة األمعال .هتدف منصة رواد إىل تكرمي و منح

 االحتفال بريادة األمعال وتوعية املشاريع الصغرية

تقسم جائزة رواد قطر إىل الفائت التالية:

طور بنك قطر للتمنية مبادرة رواد اليت تأيت يف إطار مؤمتر

جائزة ألفضل مخس رشاكت صغرية ومتوسطة األداء يف

قطــر  .

واملتوسطة احلجم وتجشيع األفراد عىل أن يصبحوا

رواد أمعال إلحياء أفاكر مشاريعهم.

يعد رواد قطر منصة مهمة لنرش ثقافة ريادة األمعال واليت

 دفع المنو االقتصادي يف قطر من خالل إنشاء نظام

احتفال بأمه أنشطة وإجنازات ريادة األمعال اليت تمت حمل ًيا

 إنشاء منصة لتبادل املعرفة واخلربة.

واملتوسطة عىل تعزيز مهاراهتم يف تنظمي املشاريع من

يه من أمه املجاالت اليت تعزز اقتصاد دولة قطر .حيث يقام
وعامل ًيا هبدف تجشيع رواد األمعال والرشاكت الصغرية
خالل توفري ماكن يعرض روح املبادرة وجيمعها لفتح قنوات

االتصال بني اجلهات الفاعلة يف منظومة ريادة األمعال.

بييئ فعال وحيوي.

متنح هذه اجلائزة إىل الرشاكت اليت تعمل منذ أكرث من

متنح للرشاكت الصغرية واملتوسطة اليت قدمت مسامهة

ثالث سنوات ،ومتتلك خطة واحضة وحمددة للمنو ،ولدهيا
ما يربهن عىل أداهئا املايل لعامني عىل األقل ،وتعمتد طرقا

مبتكرة سواء يف الوصول إىل العمالء أو تطوير املنتجات أو

واحضة يف حتقيق االكتفاء الذايت لدولة قطر ،من خالل

تلبية حاجات السوق احمللية ،وتقليل االعمتاد عىل الواردات.

 إهلام رواد األمعال احملليني وإرشادمه يف رحلهتم.

معلية اإلنتاج.

جائـزة االبتكـار

 تعزيز ثقافة ريادة األمعال والويع حمليًا من خالل

جائـزة أفضـل شـركة صغيـرة

متنح للرشاكت اليت تقدم سلعا أو خدمات مبتكرة اعمتدت
ً
حلول ساعدت يف تلبية احتياجات اقتصادية أو اجمتاعية

تسليط الضوء عىل الفرص وتشكيل عامل أسايس

للتحفزي عىل تطوير الفكر الريادي.

 لعرض براجم املرشدين وتوفري اجمتاعات ثنائية مع
املتـدربيـن.

 تعزيز عالقات العمل وتعزيز التواصل بني خمتلف
أحصاب املصلحة لريادة األمعال يف دولة قطر.

دليل الشركات الصغيرة والمتوسطة 15 - ٢٠١٩

أفضـل شـركـة صغيـرة ومتوسـطـة

جائـزة االكتفـاء الذاتـي

ومتوسـطة مصـدرة
متنح للرشاكت اليت حجنت يف تصدير منتجات يف العامني
املاضيني  ،وأظهرت قدرهتا عىل التوسع من خالل الدخول

إىل األسواق الدولية.

أو تكنـولـوجيـة.
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رواد قطر
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مـصــــ ّدر

تأسست رشكة الصناعات الشبكية املعدنية احملدودة يف عام

مصنع لفان لألملنيوم هو املُصنّع الرائد لرغوة األملنيوم يف

متتلك الرشكة مصنعًا يف املنطقة الصناعية مع قدرة إنتاجية

تأسس املصنع  ٢٠١٥يف الدوحة ،قطر وهو يستخدم أحدث

 1992كرشكة من رشاكت مجموعة اجلابر.
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شركة الصناعات الشبكية
المعدنية المحدودة

مصنع لفان
لصناعة األلمنيوم

الرشق األوسط.

حالية تبلغ  ٧٫٠٠٠طن سنويًا.

التقنيات واآلليات املتطورة من كوريا اجلنوبية إلنتاج رغوة
األملنيوم حمليًا .يقدم املصنع منتجاته لعدة قطاعات يف املنطقة

مت اعمتاد جودة منتجات الرشكة من ِقبل املعايري الربيطانية،

عرب عدة رشاحئ.

امجلعية األمريكية لالختبار واملواد ،واأليزو ،2015:9001

واملعهد األمرييك للحديد والصلب .AISI

خالل السنوات القليلة املاضية ،انتقلت رغوة األملنيوم من

األحباث املختربية وأصبحت شائعة للغاية يف عدة قطاعات

بدأت رشكة الصناعات الشبكية املعدنية التصدير يف عام

حديثة .وبفضل فوائدها الالمتناهية ،فقد بدأت بإحداث ثورة

إىل عان
 2010وترغب يف الرتكزي عىل زيادة صادراهتا
ُ

يف الصناعات احلديثة مثل اإلنشاءات واخلدمات اللوجستية

والكويت.

واألمن والدفاع وغري ذلك الكثري .وبصفته رائدًا يف تصنيع

رغوة األملنيوم يف منطقة الرشق األوسط ،يعمل مصنع اللفان

لألملنيوم عىل ربط املواد اخلام احمللية عالية اجلودة بأحدث
التكنولوجيا واآلليات العاملية.

جكزء من سعينا يك نصبح رواد القطاع ،فإننا نتفهم الزتامنا حنو
البيئة ونتخذ اخلطوات الالزمة لضامن إحداث أقل أثر سليب ممكن

عىل البيئة باإلضافة إىل حتقيق االستدامة عىل املدى البعيد.

تفاصيـل المنتجـات

تفاصيـل المنتجـات

• اكسسوارات وزوايا والشبك املعدين للبالسرت.

• األطباق واأللواح والرشائط املصنوعة من خالئط األملنيوم

• حامالت الكوابل الكهربائية.

• األطباق األلواح والرشائط املصنوعة من خالئط األملنيوم

بمسك >  ٠٫٢ممل (ما عدا املربعة أو املستطيلة).
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• املقاطع املعدنية جلدران واسقف اجلبس.

بمسك <  ٠٫٢ممل (ما عدا املربعة أو املستطيلة).

• مرابط تثبيت الرخام واجلدران.
• شبك االسوار واحلدائق.
مسؤول االتصال
السيد/يوسف القامس
املدير التنفيذي
جوال+٩٧٤ ٥٥٨٨٢١٦٨ :

ص.ب ،17840 :الدوحة ،قطر
هاتف+974 44603826 :
فاكس+974 44601724 :
الربيد اإللكرتوينqatarsales@exmetco.com :
املوقع اإللكرتوينwww.exmetco.com :

رمز النظام املنسق,73269096 ,73269095 ,73269094 ,73269093 ,73269092 ,73269091 ,73269080 :
73142000 ,73145000 ,73269099 ,73269098 ,73269097
الجسل التجاري١٤٦١٥ :

مسؤول االتصال
السيدة/مرمي
مديرة التسويق
جوال+٩٧٤ ٥٥٥١٣١٦٣ :

رمز النظام املنسق76069200 :

املبىن رمق  ، ٢٦٠الشارع  ،١١املنطقة ، ٨١
املنطقة الصناعية اجلديدة ،الدوحة ،قطر
هاتف+974 ٤٤٦٢٥٥٠١ :
الربيد اإللكرتوينinfo@lent.com.qa :
الفائز جبائزة رواد األمعال ٢٠١٩ -

مـصــــ ّدر

لميينار لصناعة املكيفات ذ.م.م .يه رشكة تصنيع املعادن
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شركة صناعات
ليمنار للتكييف  -قطر

مصانع الدعم
لتشكيل المعادن
مت تأسيس مصانع الدمع لتشكيل املعادن يف عام ،2008

واملستلزمات املستخدمة يف إنتاج جماري اهلواء ختدم قطاع

واملتخصصة يف تصنيع األلواح العازلة.

اإلنشاءات يف قطر منذ عام  .٢٠٠٤ويه مرشوع مشرتك

أنشأت مصانع الدمع لتشكيل املعادن منشأة حديثة يف قطر

بني مجموعة دياركو الدولية القطرية املرموقة وأويسس اكبيتال

يف املنطقة الصناعية اجلديدة ،عىل مساحة تبلغ 10٫000

هولدينغ لميتد ،يف اململكة املتحدة .كوهنا حاصلة عىل هشادة

مرت مربع .ويمت حتديث املنشأة باسمترار بأحدث املعدات

آيزو  9001:2015إىل جانب اعمتادها سياسات جودة

والتقنيات.

صارمة ،فقد حجنت لميينار يف تلبية الطلب املزتايد لقطاع

جماري الهتوية وتوفري منتجات ذات جودة فائقة يف املوعد

ترغب مصانع الدمع لتشكيل املعادن يف تاكمل وحتديث

احملدد إىل املقاولني.

تقنياهتا بشلك أكرب ليك يوفر خط انتاجها أفضل املنتجات
بأسعار معقولة لعمالهئا .لقد سامهت خربة مصانع الدمع

متلك الرشكة مرافق تصنيع مبساحة تزيد عن ٢٧٠٠٠قدم

لتشكيل املعادن يف ترسيع المنو يف السوق القطري.

مربع جمهزة بأحدث اآلليات ،ما   جيعلها واحدة من أكرب

املصنعني ملنتجات عالية اجلودة من األلواح املعدنية املستعملة

اكتسبت الرشكة نسبة من معالهئا من خالل االلزتام باجلودة

يف جماري الهتوية من نوع  ،GI/MS/SS/ Alجماري الهتوية

واالخالص يف االداء.

اللولبية ،جماري الهتوية اللولبية ،جماري الهتوية الواقية من

احلريق املطلية املعمتدة من  FFC-UKوأنمظة جماري الهتوية
املضادة للحريق غري املطلية ،خمففات الصوت من غالواي

أكوستيكس  -اململكة املتحدة ،منمظات التدفق ،صناديق ،VAV

خوانق احلريق ،فتحات الهتوية األفقية وغريها من املستلزمات.

تفاصيـل المنتجـات

تفاصيـل المنتجـات

• تصنيع األنابيب ،األنابيب واألشاكل املجوفة من احلديد

• ألواح األسقف العازلة من مادة البويل يوريثني
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والصلب.

• ألواح اجلدران العازلة من مادة البويل يوريثني
• صفاحئ  GIاملموجة ما قبل الدهان

مسؤول االتصال
السيد /مهنور تشاندل
مدير الفرع
جوال+974 ٥٥٠٠٤٦٠٣ :

رمز النظام املنسق73070000 ,76169990 :

ص.ب ،٣٨٤١ :البوابة رمق  ،٤٥الشارع  ،٣٤املنطقة ،٥٧
املنطقة الصناعية القدمية ،الدوحة ،قطر
هاتف+974 ٤٤٥٠٢١٥١ ،٤٤٥٠٢١٥٣ :
الربيد اإللكرتوينmanohar.leminar@dyarco.com :
leminar@dyarco.com
املوقع اإللكرتوينwww.leminarindustries-qatar.com:

مسؤول االتصال
السيد/عبد االحد
نائب املدير العام
جوال+٩٧٤ ٥٥٥٢٠٤٦٢ :

رمز النظام املنسق900/400/300/200/39211100 :
الجسل التجاري٤٠٤١٨ :

ص.ب ،96932 :الدوحة ،قطر
هاتف+974 44114607 :
فاكس+974 44114608 :
الربيد اإللكرتوينinfo@qatarmfsf.com :
sales@qatarmfsf.com
املوقع اإللكرتوينwww.qatarmfsf.com :

مـصــــ ّدر

تصـديـــرر
مـصــــ ّد

مصنع حوامل الاكبالت األول يف الدوحة ،قطر .تعترب رشكة

بايونري ميتال ذ.م.م رشكة ائتالف بني مجموعة رشاكت املانع
بقطر ( )www.almanagroup.comومجموعة كرياك برتكيا

( ،)www.kiracgroup.comاملصنع الرائد لنظم إدارة

الاكبالت واملرفقات وكبائن تكنلوجيا املعلومات.

متتلك رشكة بايونري ميتال ذ.م.م مصنع يف املنطقة الصناعية
اجلديدة ،الدوحة ،قطر وتعمل عىل تصنيع حوامل الاكبالت

وسالمل الاكبالت األرضية وغري األرضية ونظم الدمع واألمعال
املعدنية األخرى ذات الصلة الالزمة يف مجيع املنصات
الصناعية واملباين التجارية  /السكنية.

تعترب

منظومة

مضان

اجلودة

معمتدة

بهشادة

 ISO 9001:2008وجيب أن تكون املنتجات مطابقة
لملعايري الربيطانية.

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

ورشكة قطر للحديد والصلب.

إشاراتنا مطابقة لرضا ووالء معالالئنا .عىل مدار  30عام،

الرشكة متخصصة يف إنتاج قضبان احلديد الصلب املطلية

والرشق األوسط وأمرياك المشالية مع حتقيق مزيد من

يف إطالة معر األسياخ املستخدمة يف تشييد املباين.

نقوم بتصدير وتوريد منتجاتنا إىل أوروبا وآسيا وأفريقيا
النجاح.

ملزيد من التفاصيل ،يرىج زيارة موقعنا االلكرتوين
www.pioneermetal.org
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شركة بايونير
ميتال ذ.م.م

شركة قطر
لتغليف المعادن

مبادة اإليبوكيس ( 40-8مم) املقاوم للتآلك والصدأ ويساعد
متتلك رشكة قطر لتغليف املعادن منشأة حديثة يف منطقة
مسيعيد الصناعية.

«بايونري ميتال» و “ ”PMCو «اكبل لني» يه األمساء

التجارية املقرر استخدامها من قبل الرشكة لرتوجي منتجاهتا
وخدماهتا يف منطقة جملس دول التعاون اخلليجي.

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

حمليا يف مجيع أحناء العامل.
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تفاصيـل المنتجـات
املولدات وأنمظة توريد الطاقة املسمت ّرة والبطاريات
وأنمظة الطاقة املبارشة وأجهزة تثبيت الطاقة الفلط ّية
وحم ّوالت التوزيع والطاقة املتجددة (الطاقة المشسية
واهلوائ ّية) ،باإلضافة إىل خدمات التأريض وامحلاية من
الصواعق.

مسؤول االتصال
السيد/جاسينتو جون .يت
مدير املبيعات والتسويق
جوال+974 33653759 :

ص.ب ،491 :الدوحة ،قطر
هاتف+974 ٤٤٦٨٨٤٧٢ :
الربيد اإللكرتوينJacinto.john@pioneermetal.org :
املوقع اإللكرتوينwww.pioneermetal.org :

مسؤول االتصال
السيد/حون توماس يوهانان
مسؤول مبيعات وتسويق

رمز النظام املنسق76069200 ,73121010 ,73030000 ,76169970 ,73029000 ,73121090 ,73089060 ,73269060 :

رمز النظام املنسق72151000 ,72141000 :

الجسل التجاري٤٣٧٠٨ :

الجسل التجاري٣٣١٨٤ :

ص.ب ،50090 :الدوحة ،قطر
هاتف+974 44576650 :
الربيد اإللكرتوينsemeem@muntajat.qa :
املوقع اإللكرتوينwww.qcoat.com.qa :

مـصــــ ّدر
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الشركة القطرية األلمانية
للمستلزمات الطبية
الرشكة القطرية األملانية لملستلزمات الطبية يه رشكة تصنيع

قطرية متلك مصنعًا جمهزًا عىل أحدث طراز لصناعة احلقن

٢

العادية واحلقن اآلمنة وحقن اإلنسولني واحلقن حتت اجللدية

واحلقن الوريدية .نورد منتجاتنا إىل أكرث من  ١٧دولة مهنا

منمظات مثل منمظة الصحة العاملية ويونيسيف ومنمظة الصحة
للبلدان األمريكية ووزارة الصحة الكويتية ووزارة الصحة

القربصية .مكا لدينا قسم للتجارة يضم أكرث من  ٥٠منتجًا

وهو آخذ بالتوسع.

تفاصيـل المنتجـات
• احلقن املانعة إلعادة االستخدام
• اإلبر املعدنية األنبوبية وإبر خياطة اجلروح املستخدمة يف
العلوم الطبية واجلراحية والبيطرية أو طب األسنان

• األنابيب الوريدية
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• أجهزة غسيل اللكى

اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﺪواﺋﻴﺔ اﺳﺎﺳﻴﺔ
واﻟﻤﺴﺘﺤﻀﺮات اﻟﻄﺒﻴﺔ

مسؤول االتصال
السيد/ماهر عيىس
جوال+974 ٥٥٧٧٩١٧٢ :
رمز النظام املنسق:

ص.ب  ٢٢٥٥٦املبىن رمق  ،١٣٦الشارع  ،٥٤املنطقة ،٥٦
أبو هامور ،قطر
هاتف+974 ٤٤٥٨١٢٠١ :
الربيد اإللكرتوينabdul.qader@qgmd.com :
املوقع اإللكرتوينwww.qgmd.com :

90189040 ,90183930 ,90183200 ,90183140

الجسل التجاري٢٣٣٤٩ :

مـصــــ ّدر

مـصــــ ّدر

مصنع قطر احلياه الرشكة الرائد يف جمال الصناعات الدوائيه
مدعومة خبطوط إنتاج معمتدة من رشكة ،High-Tech GMP

تتبىن الرشكة ىف سياسهتا مهنجية اجلودة العامة ىف مجيع
معلياهتا التصنيعية واالدارية والتسويقية واليت تنعكس عىل
االلزتام بتقدمي اصناف ممزية جبودهتا ونوعيهتا .تأسس

مصنع قطر احلياه حتقيقًا لرؤية قطر الوطنية  .2030وتواكب

الرشكة أحدث اإلجنازات التقنية والعملية يف الصناعات

الدوائيه يف مجيع أحناء العامل ،مما خيلق تعاونًا فنيًا مطوحًا
من خالل الرشاكء االسرتاتيجيني عىل مستوى العامل.

بعد سنوات من البناء واالعداد والتجهزي والعمل الدؤوب وصلنا

إىل نقطة البداية لالعالن عن مصنع جمهز باحدث االجهزة
واالالت التصنيعية املتطورة واملتوافقة مع املواصفات العاملية

يف منطقة الدوحة الصناعية اجلديدة للتصنيع الدواىئ اجليد

لتكون قادرة عىل التواكب مع الصناعة العاملية مما اهلنا لنكون
قادرين عىل اعمتاد انتاج مجموعة دوائية متعددة وباشاكل

صيدالنية خمتلفة لنسامه بتحقيق االمن الدوايئ حمليًا وعربيًا

نقدم هذا املصنع متعدد خطوط االنتاج وبرؤية تصنيعية
ً
مهام
منفتحة مع الرشاكت العامليه االخرى حمققني بذلك جزءًا
من قطر املستقبل.

تفاصيـل المنتجـات
• أقراص Qvasc
• أقراص Cidra

• أقراص Indamix SR
• أقراص Rovalex

• أقراص Loradox
• رشاب Qvy

• غسول الفم Cloradyn

• مرمه Bavilon
• كرمي Qbal
• كرمي Qrex

•  ١٠٠ Qdineمل

• رشاب أطفال Imukan

• رشاب أطفال Menacin
منتجات اخرى

• إيزوبروبيل الكحول  5 - %99لرت

تأسست قطر فارما للصناعات الدوائية ىف عام  ،٢٠٠٩برائسة
رئيس جملس االدارة/الدكتور أمحد بن دمحم احليي السلييط

ويه متخصصة يف تصنيع املنتجات الطبية ومهنا حماليل

وريدية ىف قوارير واكياس وغسيل اللكي املركزة ،واألدوية
املوضعية لإلستخدام اخلاريج مثل (أمبوالت قناين  -قطرات

 -قوارير من الزجاج حماليل وريدية) واملضادات احليوية.

وميتلك املصنع منشأة حديثة مصممة عىل أحدث الوسائل

حسب متطلبات التصنيع اجليد ،واملصنع لديه أكرث من ٢٠٠
موظف .ويصدر املصنع ما يقارب  ٪٨٥من منتجاتة للخارج،
مكا أن قطر فارما استوفت لك متطلبات التصنيع اجليد

 ،GMPمكا ان املصنع حاصل عىل هشادة  CEواليت تؤهل

املصنع لتسويق منتجاته ىف السوق األورويب .مكا أن جودة

منتجات املصنع معمتدة حسب الدستور االجنلزيي واألمرييك
واألورويب وحسب معايري ودساتري منمظة األغذية واألدوية
األمريكية وكذلك معايري منمظة الصحة العاملية.

• إيزوبروبيل الكحول  500 - %70مل 250/مل 4/لرت
• جل املوجات فوق الصوتية  500مل 5/لرت

• قـوارير حمـاليـل وريديـة  500مل  20 -مليــون قــارورة
فـي السـنة.

• حملول غلوتار ألدهيد

• اكياس حماليل وريدية -250- 500 - 1000 - 2000
 50-100مل  26 -مليون كيس ىف السنة.
• جراكن غسيل اللكى املركز   5لرت 10 ،لرت و  20لرت 3 -
مليون جركن يف السنة.
• األدوية املوضعية لالستخدام اخلاريج انابيب  -قوارير
خمتلفة االجحام حسب الطلب  10 -مليون ىف السنة.
• قوارير من الزجاج حماليل وريدية -50-30-20-10
 500-250-100مل.
• أمبوالت  5 - 10 - 20مل  50 -مليون ىف السنة.
• قطرات للعني  0.5 - 0.2مل
• قطرات العني  5 - 10 -20مل
• حماليل طبية ىف اكياس كبرية احلجم
 3L & 5L Large-volumeلالستعامل البيطري.

تفاصيـل المنتجـات
• منتج بيوهري® العادة منو الشعر ،مجسل بوزارة الصحة
القطرية وحاصل عىل براءة االخرتاع  QA/201710/00435

• اإليثانول  500 - %70مل 250/مل 4/لرت
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مصنع قطر الحياه

قطـر فـارمــا

• األسيتون
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• DitoGuard
• منظف اليدين بيو لكني ( 354مل ٥٠٠/مل  1لرت)
• فازلني

• جلسريين

مسؤول االتصال
الدكتور/أمحد محد املهندي
املدير العام
جوال+٩٧٤ ٥٥٥٠٥٠٦٩ :
رمز النظام املنسق:

ص.ب ،40241 :الدوحة ،قطر
شارع  ،٢٩املنطقة  ،٨١املنطقة الصناعية اجلديدة
تليفاكس+974 44179617 :
الربيد اإللكرتوينinfo@qlifepharma.com :
املوقع اإللكرتوينwww.qlifepharma.com :

380894 ,380850 ,330600 ,330400 ,330499

الجسل التجاري٩٤٥٧٢ :

مسؤول االتصال
الدكتور/عبداحللمي جعفر
املدير العام
جوال+٩٧٤ ٦٦٢٦٨٦٧٤ :

رمز النظام املنسق33049910 ,30049010 :
الجسل التجاري٤/٢٩٢٢٦ ،٣/٢٩٢٢٦ :

ص.ب ،41119 :الدوحة ،قطر
هاتف+974 44114242 :
فاكس+974 44114448 :
الربيد اإللكرتوينqatarpharma@qatar.net.qa :
املوقع اإللكرتوينwww.qatarpharma.org :
أفضل  50رشكة صغرية و متوسطة األداء يف قطر ٢٠١٦ -
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٣
اﻟﻤﺮﻃﺒـﺎت
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شركة مصنع
مياه المنهل المحدودة

الكـوثـر
لمعالجـة الميـاه
تأسست رشكة الكوثر ملعاجلة املياه ذ.م.م .عام  ١٩٩٩كفرع

أسست مياه نستله نفهسا كأول منيجت املياه املعلبة يف العامل.

لرشكة الوليد للتجارة الدولية اليت ميلكها السيد/وليد بن فهد

ومن خالل حوايل  ١٠٠موقع إنتاج عرب  ٣٣دولة ،متلك مياه نستله

قطرات املنافسة إىل حد ما يف السوق احمللية .وقد هشدت

لملسهتلكني .وبني هذه العالمات ،أصبحت Nestle Pure Life

املانع .ويه رشكة حملية وطنية  .٪١٠٠تتصدر منتجات

مجموعة فريدة من العالمات التجارية للوفاء بالتوقعات املختلفة

حصة الرشكة يف السوق منوًا متسارعًا حيث أهنا الرشكة

عام  ٢٠٠٨أكرب عالمة لملياه املعلبة املباعة حول العامل.

احمللية األوىل اليت تنتج مياه الرشب بسعة  ٥جالون مث عبوات

كب مصنع املهنل لملياه ،مكنتج ملياه املهنل بسعة ٤
وقد ُ
جالونات و  ، Nestle Pure Lifeليصبح املنتج الرائد لملياه
املعلبة يف قطر حيث لديه أكرث من  ٤٠٫٠٠٠معي ً
ال من املنازل

املياه البالستيكية .مت طرح املنتج الذي حيمل العالمة التجارية

قطرات يف السوق احمللية عام  ٢٠٠٠وهو ال يزال حيظى

واملاكتب باإلضافة إىل  ١٦٠٠حم ً
ال للتجزئة .لقد خصصنا
ً
أسطوال خلدمة احتياجات اكفة معالءنا مبختلف رشاحئهم

مبعدالت قبول مزتايدة حىت اآلن.

(املناول والرشاكت والتجزئة) ،مكا نعمتد سياسات وإجراءات
نستله لضامن أعىل جودة.

يلزتم مصنع املهنل لملياه ،املصنع احلاصل عىل هشادة نظام
أمن الغذاء ( )FSSC 22Kيف قطر ،بالتطوير املسمتر من خالل

حتقيق أهداف اجلودة وأمن الغذاء واحلفاظ عىل أنمظة فعالة
إلدارة املستندات.

الرؤية

«إثراء جودة حياة الناس من خالل الزتود بمكيات حصية

من املياه عرب شغفنا به» .وهذه الرؤية يه اليت دفعتنا
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إىل بناء شبكة توزيع متينة لتمشل اكفة أرجاء قطر.

تفاصيـل المنتجـات

تفاصيـل المنتجـات

• مياه سعة  5جالون

• مياه الرشب يف عبوات بسعة  ١٩لرت
• عبوات بالستيكية بسعة  ٥جالونات

مسؤول االتصال
السيد/محمود أبو اخلري
مدير املبيعات
جوال+٩٧٤ ٦٦٥٤٢٩٠٨ :
الجسل التجاري١٠٩٤٤٨ :

ص.ب ،٦٤٧١ :البوابة رمق  ،١٦١الشارع  ،٦١املنطقة ،٥٧
املنطقة الصناعية القدمية ،الدوحة ،قطر
هاتف+974 ٤٤٦٠٣٠٣١ :
الربيد اإللكرتوينinfo@qatarat.qa :
mahmoud@qatarat.qa
املوقع اإللكرتوينwww.qatarat.qa :

مسؤول االتصال
السيد /أمحد غزالة
جوال+٩٧٤ ٥٥٧١٠٣٢٢ :

رمز النظام املنسق39233000 ,22019010 :

املبىن رمق  ،٤٦الشارع  ،٧املنطقة ،٨١
املنطقة الصناعية اجلديدة ،الدوحة ،قطر
هاتف+974 ٤٤٦٠٢٧٧٦ ،٤٤٣٣٥٧٧٧ :
الربيد اإللكرتوينmanhalqatar@qatar.net.qa :
املوقع اإللكرتوينwww.nestle-water.me :

مـصــــ ّدر

يقع مقر مصنع الرحيق بالدوحة ،قطر ،تأسس املصنع يف

تأسست مياه املاس ذ.م.م .خالل الربع األخري من عام

العميل ،حيث إننا خرباء يف لك ما يتعلق بالصحة واملذاق

هبدف توصيل أفضل مياه للرشب إىل املقميني يف قطر إىل

احتواء عصائرنا عىل اكفة املكونات الغذائية الصحية .وهبذه

مياه رشب نقية ومنعشة جاهزة حتت ترصفمك .إن مكية

للفواكه بالتوافق مع معايري النظام الغذايئ اليحص .يف

املنطقة .ويتضمن معالؤنا السعداء األحصاء املنازل واملدارس

عام  2015إلنتاج عصائر الفواكه ،ومهمتنا يه رفاهية
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مصنع الرحيق

ميـاه
الماس ذ.م.م.

 ٢٠١٤وبدأت معلياهتا خالل الربع الثالث من عام ٢٠١٥

منازهلم لملسامهة يف تأمني حياة حصية .تقدم لمك أملاس

الطيب للفواكه اليت نقدمها مبكونات طبيعية  %100مما يضمن

الصوديوم املنخفضة يف مياهنا متزينا عن املنافسني يف

الطريقة فإننا نساعد معالئنا يف احلصول عىل الطعم الرائع

والرشاكت واملساجد وماكتب اجلهات احلكومية يف اكفة أحناء

مصنع الرحيق خنتار أجواد أنواع الفواكه وأفضل املكونات

قطر.

مع العديد من األنواع مثل :عصري التفاح وعصري المكرثى مع
التفاح ،وعصري التفاح مع اجلزر ،وعصري الفراولة ،باإلضافة
إىل العديد من عصائر الفواكه الطازجة الطبيعية .%100

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

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

تواصلمك معنا.

تفاصيـل المنتجـات
• عصائر مياه الرشب يف عبوات بسعة  ١٩لرت
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تفاصيـل المنتجـات
• عصائر فواكه طبيعية

مسؤول االتصال
السيد/عبداللـه اهليال
املدير العام
جوال+974 ٣٣٣٣٧١٣٣ :
رمز النظام املنسق:

2009

الجسل التجاري74450 :

ص.ب ،12414 :الدوحة ،قطر
الربيد اإللكرتوينabdulla@al-raheeq.com :
املوقع اإللكرتوينwww.al-raheeq.com :

مسؤول االتصال
السيد/سودهري اكرثا
مدير املالية
جوال+974 ٧٠٧٢٨٩٢٧ :
رمز النظام املنسق:

22021010

الجسل التجاري٣٣٥٦٩ :

ص.ب ،٣٠٦٠٦ :شارع  ،٣٠مبىن رمق  ،٧٥املنطقة ،٨١
املنطقة الصناعية اجلديدة ،الدوحة ،قطر
هاتف+974 ٤٤٤٤٧٠٩٠ :
الربيد اإللكرتوينInfo@almaswater.com :
sudheer@almaswater.com
املوقع اإللكرتوينwww.almaswater.com :

مـصــــ ّدر

مـصــــ ّدر

مصنع اخلليج لملياه هو مصنع جديد ملعاجلة املياه يف دولة
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مصنع
الخليج للمياه

مصنع لوسيل للمياه
المعدنية

أول مصنع إلنتاج املياه القلوية يف قطر وحاصل عىل هشادة  

قطر يقع يف املنطقة الصناع ّية اجلديدة.

ISO 22000

نعمتد عىل آخر التطورات الفنية والكمييائ ّية يف القطاع،
ونستخدم املواد اخلام العالية اجلودة يف اك ّفة خطوات اإلنتاج

بدأ اإلنتاج عام  ٢٠٠٧باستمثارات قطرية   ٪١٠٠وتكنولوجيا
إيطالية ،وهو أول مصنع من نوعه إلنتاج املياه القلوية يف

اليت يرشف علهيا مهندسو إنتاج حمرتفون ومهندسو جودة

قطر .وال تمشل معلية إنتاج املياه استخدام أي مواد سامة

هدفنا هو حتقيق الريادة من حيث اجلودة وخدمة العمالء يف

تستخدم ألاكاليف تقنيات حديثة تسامه يف جعل املياه خالية

للتأكد من اجلودة العالية لملنتجات.

أو كمياويات.

السوق اخلليجي ،وتزويد السوق مبياه حصية.

من أي مواد سامة ومرضة مع احلفاظ عىل املعادن احليوية
اليت حيتاجها اجلسم.

متتاز ألاكاليف مبعدل قلوي أعىل من مياه الرشب العادية

مما يسامه يف إبطال مادة الببسني يف املعدة والتخفيف من
أعراض محوضة املعدة.

ألاكاليف منتج غين باملركبات القلوية مثل الاكلسيوم والبوتاسيوم

واملغنيسيوم .وتعترب املياه القلوية منتجًا ممتازًا عىل املستوى
احمليل والدويل .مستوى  ORPيف مياه ألاكاليف هو ١٠٠-

ما يعيط املياه قمية فعلية من حيث املذاق ويه خالية من أي

مواد مرضة مثل برومات .BrO3

حنن ملزتمون بتحقيق أفضل معايري اجلودة ملنتجات املياه

تفاصيـل المنتجـات

املعبأة .مهندسو رقابة اجلودة لدينا مدربون وخمتصون.

مياه معدن ّية نق ّية
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• قناين مياه نق ّية  1٫5ليرت

• قناين مياه نق ّية  500ملل

تفاصيـل المنتجـات

• قناين مياه نق ّية  330ملل

• مياه الرشب

• قناين مياه نق ّية  250ملل

مسؤول االتصال
السيد :تامر عبد املنعم
املدير العام
جوال+٩٧٤ 33363220 :

رمز النظام املنسق220110 :

الجسل التجاري٢٩١٨٠ :

ص.ب ،19613 :الدوحة ،قطر
هاتف+974 44505611 :
فاكس+974 44934857 :
الربيد اإللكرتوينgm@gulfwaterplant.com :
املوقع اإللكرتوينwww.gulfwaterplant.com :

مسؤول االتصال

السيد/معر عيل مصطىف ندى

رمز النظام املنسق72221900 :

الجسل التجاري٥٣٨٤٧ :

املبىن رمق  ،٦٧الشارع  ،٣٦املنطقة ،٨١
املنطقة الصناعية اجلديدة ،الدوحة ،قطر
هاتف+974 ٤٤٩٣٣٣٤٤ ،٤٤٤٤٠٦٢٣ :
الربيد اإللكرتوينinfo@alkalive.co :
املوقع اإللكرتوينwww.alkalive.co :

مياه صفا يه العالمة التجارية الرائدة يف جمال صناعة

يف املتحدة لملواد الغذائية ،حنرص عىل أال تملس أي أيدي

حيث معاجلة وتوزيع مياه الرشب النقية يف الدوحة ،قطر ،وقد

ولذلك ،ختضع منتجاتنا لعملية تنقية وفلرتة عىل أحدث طراز

عبوات املياه بسعة  ٥جالونات يف قطر .مياه صفاُ ،متف ّردة من
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شركة صفا الدولية

مصنع المتحدة
للمواد الغذائية

برشية أيًا من املنتجات حيث أننا ندرك مدى أمهية النظافة.

ويه معلية مرخصة وتتطابق مع املعايري احمللية والعاملية

بدأت معلياهتا عام  .٢٠٠٤اعرتافًا بالزتامنا باجلودة واخلدمة

للسالمة.

املمتزية ،فقط متكنا من اكتساب اآلالف من العمالء يف

املنطقة .مكا حققنا أحد معايري املبادرة العاملية لسالمة الغذاء

يوجد مصنعنا يف الريان ،املنطقة الصناعية اجلديدة يف دولة

 GFSI, FSSC 22000كإثبات عىل عدم تنازلنا عن اجلودة

قطر .ختضع مياهنا لفحص صارم من قبل خمتربنا املستقل

وسالمة الغذاء.

ويه تتجاوز املعايري احلددة من قبل املجلس األعىل للصحة.

سياستنا للجودة وسالمة الغذاء يه توفري مياه رشب ُمنقاة

نفخر بأن منتجات املياه من  UFSFمتر مبرحلة من  ٧خطوات

تعترب األفضل من حيث اجلودة واألمان للصحة واليت تيف

تمشل الفلرتة عرب عدة مواد وفلرتة عرب الكربون وفلرتة دقيقة

باكفة املتطلبات التنظميية والقانونية .نضمن بيئة حصية يف

ومعلية نضح عكيس وفلرت للصقل ومعاجلة باألشعة ما فوق

اكفة مراحل اإلنتاج .مكا أن لدينا خمترب حديث ومعدات حفص

البنفجسية وغاز األوزون .وتتضمن هذه اخلطوات السبعة

للتحقق من جودة مياه صفا.

التعبئة واإلقفال بشلك أوتوماتييك .ويه تمت حبرص شديد

توزيعنا ،لدينا شبكة توزيع قوية بأسطول يزيد عن  ١٧٠مركبة

إلزالة أي مواد كمييائية أو شوائب غري مرغوب هبا ،بيمنا تمت

نضمن إيصال مياه صفا بانتظام عند طلب العميل .تقوم شبكة

رشب نظيفة وصافية وآمنة هلم ولعائالهتم.

للتوصيل تغيط اكفة أحناء قطر .ومن خالل هذا النظام،

معاجلة املياه بشلك إضايف لضامن حصول معالئنا عىل مياه

المكبيوتر اخلاصة بنا بإرفاق اكفة بيانات العمالء ما يساعد

يف التوصيل الرسيع ورضا العمالء .تمت تغطية مركباتنا من
اكفة اجلهات ملنع تعرض العبوات ألشعة المشس والغبار.
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تفاصيـل المنتجـات
• املياه املعدنية املعبئة يف عبوات  0.5 -لرت

تفاصيـل المنتجـات

• مياه الرشب

• مياه الرشب يف عبوات بسعة  ١٩لرت

مسؤول االتصال
السيد/لكيتس ألواك بولس
املدير العام
جوال+974 ٥٥٨٤٧٢٧٦ :
رمز النظام املنسق:

22019010

املبىن رمق  ،٢٦الشارع  ،٧املنطقة ،٨١
املنطقة الصناعية اجلديدة ،الدوحة ،قطر
هاتف+974 ٤٤٦٠٦٦٩٩ :
الربيد اإللكرتوينsales@safawaterqa.com :
املوقع اإللكرتوينwww.safawaterqa.com :

مسؤول االتصال
السيد/أمين شادي
مدير املصنع
رمز النظام املنسق:

22019010 ,22011020

الجسل التجاري٩٩٧١٢ :

بناية رمق ٣٠٨
املنطقة الصناعية اجلديدة ،الدوحة ،قطر
هاتف+974 ٤٤٨٦٨٧٤٧ :
الربيد اإللكرتوينplant@unitedmineralwater.com :
املوقع اإللكرتوينwww.unitedmineralwater.com :

يمت إنتاج الوطنية من أحدث أنمظة تنقية املياه املعارصة مضن

تأسس مصنع اخلليج الغريب للثلج واملياه عام  ٢٠١٢كأحد
أول املصانع املتخصصة يف الثلج اليحص املُعد لالسهتالك

بيئة حصية يف واحد من أكرب مصانع املياه يف دولة قطر.
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الوطنية
للمياه

مصنع الخليج الغربي
إلنتاج للثلج

البرشي .نتيجة للتحسني املسمتر والزتامنا بتوفري مجموعة

إن معلية مضان اجلودة الصارمة اليت تتبعها الوطنية تضمن

واسعة من املنتجات لعمالئنا ،فقد قام مصنع اخلليج العريب

وصول املياه إليمك بأفضل وأنىق شلك وتوازن من املعادن.

بالتوسع من خالل إضافة خط إنتاج حديث لتعبئة املياه (مياه

الوطنية يه اخليار األنسب إلنعاشمك دامئًا.

أسيل) .لطاملا اكنت اجلودة والنظافة شغفنا الناجت عن اهمتامنا
بصحة املسهتلك .يمت احلصول عىل املياه ومعاجلهتا باستخدام

نظام فلرتة متطور يقوم بتعقمي املياه وتعزيز حمتواها من
املعادن .مث يمت تعبئهتا بعدة أجحام لتلبية احتياجات معالئنا.

تفاصيـل المنتجـات
• املياه املعدنية املعبأة
• قوالب الثلج
• مكعبات الثلج
• الثلج املجروش
• ثاين أكسيد الكربون اجلامد  -الثلج اجلاف
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تفاصيـل المنتجـات
• املياه املعدنية الصناعية اليت ال حتتوي عىل السكر املضاف
أو غريه من املواد ُ
امللية أو النكهات.

مسؤول االتصال
أمعال مدير تطوير أمعال
جوال+٩٧٤ ٥٥٤٦٧٦٦٠ :

رمز النظام املنسق22011020 :

بناية رمق  ،٦٣الشارع ،٣٦
املنطقة الصناعية اجلديدة ،الدوحة ،قطر
هاتف+974 ٤٤٦٨٩٣٢٦ :
الربيد اإللكرتوينmarketing@wataniyawater.com :
املوقع اإللكرتوينwww.wataniyawater.com :

مسؤول االتصال
السيد/رايم دمحم سلميان
مدير املالية
جوال+974 ٦٦٤٧٦٢٨٦ :

ص.ب ،١٢٥٦٥ :املبىن رمق  ،٧٩الشارع ،٣٠
املنطقة  ،٨١املنطقة الصناعية القدمية ،الدوحة ،قطر
هاتف+974 ٤٤٣٦١٤٨٦ :
الربيد اإللكرتوينinfo@westbaywif.com :
financemanager@westbaywif.com
املوقع اإللكرتوينwww.westbaywif.com :

رمز النظام املنسق28112100 ,22019090 ,22019090 ,22019090 ,22011020 :

الجسل التجاري٣٦٣٣٣ :

مـصــــ ّدر
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شركة الحياة
إلدارة النفايات والمشاريع
تأسس مصنع احلياة إلدارة النفايات واملشاريع املتخصصة

يف إدارة وإعادة استخدام النفايات يف عام  ٢٠١١واملجهز

٤

بآالت عالية التقنية عىل مستوى عاملي متكهنا من إستخالص

اهليدروكربونات من النفايات الصلبة أو السائلة الزيتية.

يقع مصنع احلياة يف مدينة مسيعيد الصناعية اجلديدة عىل
مساحة  ٣٠٫٠٠٠مرت مربع ،وهو أول مصنع يستخدم هذه

التقنيات احلديثة يف قطر ومنطقة اخلليج العريب.

نال املرشوع العديد من اجلوائز العاملية لدوره املمتزي يف

تدوير النفايات مهنا جائزة جلوبال جرين عام  ٢٠١٤يف برلني

وجائزة (افضل املشاريع لتوفري الطاقة املستدامة) من قبل

 GGAواإلمارات العربية املتحدة.

وقد مت متويل املرشوع من قبل بنك قطر اإلساليم من خالل

بنك قطر للتمنية برناجم الضمني لينال املرشوع جائزة أفضل

مرشوع صنايع من بنك قطر للتمنية .ويمت تصدير مجيع
منتجات مصنع احلياة اىل خمتلف ارجاء العامل.

تفاصيـل المنتجـات
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• المشع شبه املكررة ،زيت األفران ،زيت بايز اخل

اﻟﻜﻴﻤﺎوﻳﺎت
واﻟﻤﻮاد اﻟﻜﻴﻤﻴﺎﺋﻴﺔ

مسؤول االتصال
السيد/فينو
املدير العام
جوال+٩٧٤ ٣٣٥١٢٢٩٠ ،٥٥٨٩٧٧٤٠ :

رمز النظام املنسق27122000 ,27102900 :

الجسل التجاري٦٩٨٢١ :

ص.ب ،18604 :الدوحة ،قطر
هاتف+974 ٤٤٩٠٧٠٨٧ :
فاكس+974 ٤٤٩٠٣٦٢٢ :
الربيد اإللكرتوينvenu@alhayaqatar.com :
املوقع اإللكرتوينwww.alhayaqatar.com :
أفضل  50رشكة صغرية و متوسطة األداء يف قطر  ٢٠١٦ -و ٢٠١٨

مـصــــ ّدر

مصنع العزيزية للكمياويات هو رشكة لصناعة املواد

سيكو الرشق األوسط ،رشكة قامئة يف قطر تأسست عام

من املواد الكمياوية املستخدمة يف اكفة مراحل البناء

وتوريد املواد الكمييائية اإلنشائية عالية اجلودة اليت تو ّردها

الكمياوية مؤسسة يف قطر .نقوم بتصنيع مجموعة واسعة
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مصنع
العزيزية للكيماويات

سيكو
الشرق األوسط

 ٢٠٠٦وتمتتع بمسعة ممتازة يف قطاع اإلنشاء لتصنيع

من األساسات إىل التشطيبات حتت العالمة التجارية

إىل اكفة أحناء الرشق األوسط .يمشل نطاق منتجات سيكو

الدولية “ ”TurkQuaاليت تأسست يف تركيا عام .١٩٩٨
ُتصنّع العزيزية للكمياويات مواد بناء وكمياويات متخصصة

الرشق األوسط خلطات االمسنت واملالط ،والطالء املقاوم لملياه

تتوافق مع املعايري الدولية ASTM, CE, ISO, EN, BS

واجلص ومواد تغطية األرضيات ومحايهتا واملواد الالصقة،
ً
وفقأ ملعايري
إخل .يمت تصنيع منتجات سيكو الرشق األوسط
ً
وصوال إىل
رقابة جودة صارمة منذ اختيار املواد اخلام

متطلبات السوق احملددة .حاصلة عىل هشادة آيزو :9001

املعاجلة بأكرث املعدات واملرافق املساندة تطورًا .تشلك فرق

إخل .مكا يمت تسويق منتجات العزيزية للكمياويات حتت االمس

التجاري « »TURKQUAواليت يمت تطويرها وإنتاجها حبسب

املنتج الهنايئ وختزينه .يمت التصنيع بناء عىل أحدث تقنيات

 ،OHSAS 18001:2007 ،2015آيزو  14001:2015من

العمل املؤهلة واملاهرة أساس جناح سيكو الرشق األوسط يف

قبل هيئة الرتاخيص الدولية ( - )ICAو UAS Accreditation

توريد منتجات عالية اجلودة واخلدمة املمتزية لعمالهئا .وال

طريق فريق الدمع الفين لدهيا وتنفيذ الطلبات يف املواعيد

وفريدة لعمالهئا الكرام.

األمريكية ،مكا حترص عىل خدمة معالءها بشلك رسيع عن

زالت سيكو الرشق األوسط تواصل تقدمي حلول كمييائية فعالة

احملددة .مت استخدام منتجات العزيزية للكمياويات يف العدد من
أمه املشاريع يف تركيا وتونس والرشق األوسط ودول إفريقيا.

ُ
مكصنّع ملواد البناء
تأسست  TURKQUAعام ١٩٩٨
والكمياويات املتخصصة.

تفاصيـل المنتجـات

تفاصيـل المنتجـات

• املنتجات املناسبة لالستخدام كأمصاغ أو مواد الصقة املُعدة

• بويل ايثلني الطالء

ليمت بيعها بالتجزئة كأمصاغ أو مواد الصقة واليت يبلغ

• املواد الالصقة
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وزهنا الصايف< =  ١لكغ

• املواد الالصقة املبنية عىل البولميرات حتت العناوين  ٣٩٠١إىل
 ٣٩١٣أو عىل املطاط (ما عدا املنتجات املناسبة لالستخدام
كأمصاغ أو مواد الصقة املُعدة ليمت بيعها بالتجزئة كأمصاغ

أو مواد الصقة واليت يبلغ وزهنا الصايف < =  ١لكغ)
• األمصاغ املُعدة واملواد الالصقة املُعدة.N.E.S ،
مسؤول االتصال
السيد /دمحم شان
جوال+974 ٥٠٨٠٨٨٨٣ :
رمز النظام املنسق:

35069900 ,35069100 ,35061000

الشارع رمق ،١
املنطقة الصناعية اجلديدة ،الدوحة ،قطر
هاتف+974 ٤٤١١٠٥٥٢ :
الربيد اإللكرتوينthomas@alazizyachemicals.com :
املوقع اإللكرتوينwww.alazizyachemicals.com :

مسؤول االتصال
السيد/هسيل حيدر
املدير الفين والتجاري
جوال+974 ٣٣٢٤٢٢١٤ :
رمز النظام املنسق:

35069100 ,32149090 ,39073010

البوابة رمق  ،١٣٥الشارع ،٣
املنطقة الصناعية اجلديدة ،الدوحة ،قطر
هاتف+974 ٤٤١١٤٧٨٧ :
الربيد اإللكرتوينroland.abinader@cikome.com :
املوقع اإللكرتوينwww.cikome.com :

مـصــــ ّدر

تأسست كرايسو جلف ذ.م.م .عام  ٢٠٠٦كرشكة رائدة يف

جالف كرايو قطر يه رشكة من رشاكت مجموعة جالف

اإلنشاء.

املستخدمة يف القطاع الطيب والصنايع مبنطقة اخلليج العريب.

صناعة املواد املضافة واالمسنتية للخرسانة خلدمة قطاع
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كرايسو جـلـف

جالف
كـرايــو

كرايو ،ورشكة مصنعة رئيسية وموزع ومزود للغازات اخلاصة

نقدم إىل معالءنا  -مصنّعو االمسنت واالمسنت مسبق اخللط

ويه رشكة قامئة وتتوسع يف مناطق دول جملس التعاون

واالمسنت مسبق الصب ورشاكت اإلنشاء  -خبربتنا ومنتجاتنا

اخلليجي والرشق األوسط ،ودول مثل باكستان والعراق

املتنوعة من كميياء وتركيبات املواد املضافة ومعرفتنا الفنية

ومرص .لدى رشكة جالف كرايو شبكة أنابيب كبرية.

باخلرسانة واالمسنت.

كرايسو جلف يه جزء من مجموعة كرايسو النشطة يف أكرث

مكا أن قدرهتا اإلنتاجية يف فصل الغازات يه األكرب يف
املنطقة فض ً
ال عن شبكة واسعة من  20منشأة إلنتاج وتوزيع

مشاريع اإلنشاء يف العامل ويف قطر.

الثلج املجفف واهليدروجني وأكسيد النرتوز.

من  ١٠٠دولة .وتستخدم تقنيات كرايسو يف أكرب وأصعب

االكجسني ،النيرتوجني ،االسيتيلني ،ثاين أكسيد الكربون،

مكا نعمل عىل تطوير حلول جديدة باسمترار بدمع من دائرة

األحباث والتطوير الدولية اخلاصة بنا لتحسني أداء االمسنت
واخلرسانة ملواجهة حتديات قطاع اإلنشاء يف قطر.

تفاصيـل المنتجـات

مكا تسامه املجموعات املبتكرة من االمسنت املزخرف يف

• إنتاج مجموعة اكملة من الغازات املستخدمة يف القطاع

برناجم مجتيل قطر سواء باستخدام االمسنت امللون أو
ً
وصوال إىل طبقة
املكشوف أو املختوم لالستخدام اخلاريج

الطيب والصنايع والغذايئ مهنا:

فوقية شبه امسنتية تعيط مظهرًا صناعيًا فريدًا داخل املباين.

• األكجسني ،النيرتوجني ،األرجون ،اإلسيتيلني ،ثاين أكسيد
الكربون ،اهلليوم ،اهليدروجني ،األمونيا ،أكسيد النيرتوس،

أكسيد اإليثيلني ،الغازات اخلاصة ،هواء التنفس ،إسطوانات
الغوص ،ممزوجات التعدين ،غازات التربيد ،الثلج اجلاف.

تفاصيـل المنتجـات
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• املواد املضافة إىل االمسنت

مسؤول االتصال
مكتب خدمة العمالء

رمز النظام املنسق38244000 :

املبىن رمق  ،٢٩الشارع  ،٧٠٤املنطقة ،٩٢
منطقة املسيعيد الصناعية ،الدوحة ،قطر
هاتف+974 ٤٤٥٠٠٨٤٠ :
الربيد اإللكرتوينahmed.edris@chrysogulf.com :
املوقع اإللكرتوينwww.chrysogulf.com :

مسؤول االتصال
السيد/جورجس خوري
املدير العام
جوال+974 ٥٥٥٩١٠٤٣ :

رمز النظام املنسق28041000 ,28043000 ,28044000 :

الجسل التجاري33210 :

ص.ب ،63537 :الدوحة ،قطر
هاتف+974 44114312 :
فاكس+974 44114315 :
الربيد اإللكرتوينgkhoury@gulfcryo.com :
املوقع اإللكرتوينwww.gulfcryo.com :

مـصــــ ّدر

مـصــــ ّدر

أنشئت الرشكة الوطنية لملنظفات يف عام  .1999ومتتلك

مصانع الغازات الصناعية الوطنية يه عضو يف مجموعة
رشاكت دمحم محد املانع اليت تأسست يف عام  1952من ِقبل

 ISO 9001و  ،ISO 140001وهشادة اعمتاد OHAAS

والنيرتوجني واألرجون وثاين أكسيد الكربون واهليدروجني

الرشكة مصنعًا يف املنطقة الصناعية القدمية بطاقة إنتاجية
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الشركة الوطنية
للمنظفات

مصانع
الغازات الصناعية الوطنية

السيد دمحم محد املانع .ومتخصصة يف إنتاج غاز األكجسني

 10أطنان يف اليوم الواحد .الرشكة حائزة عىل هشادة

ومجموعة متنوعة من الغازات الصناعية األخرى.

و .Kitemark

ميتلك املصنع منشأة حديثة يف منطقة سلوى الصناعية عالوة

بدأت الرشكة الوطنية لملنظفات ومستحرضات التجميل التصدير

عىل رشاكت شقيقة يف مرص والسودان واململكة السعودية

إىل أسواق يف أفريقيا ومنطقة الرشق األوسط يف عام 2009

ودولة اإلمارات العربية املتحدة .يمت إدارة منشأة خمزون

وهتدف إىل زيادة صادراهتا إىل  10مليون ريال قطري.

الرشكة وأسطوهلا فريق من اخلرباء الذين يمتتعون بتجربة
واسعة وخربة يف املجال.

املصنع حائز عىل هشادة  ISO 9001:2000و ISO 14001:1996

ويعمل اآلن للحصول عىل هشادة .OHSAS-18001:1999

تفاصيـل المنتجـات
• لدينا مرافق لتصنيع السوائل املربدة مثل النيرتوجني،

األكجسني ،األرجون N2O, Co2 ،اخل .والغازات

الصناعية :النيرتوجني ،األكجسني ،األرجون ،ثاين

أكسيد الكربون ،هواء التنفس ،األسيتيلني ،وأكسيد
النيرتوز ،اهليدروجني ،وغازات اخلليط ،وغازات املعايرة
إسطوانات مجيع األجحام

• لدينا مرافق خمتربات لصنع الغازات عالية النقاء وخليط

غازات املعايرة .وموفر رئييس لـ R124 ،R123 ، R22

141B ، R403B ، R404A ، R407C-R134A ، R ،
 R410A ، R600A ، R408A ، R409إخل.

تفاصيـل المنتجـات

• نتوىل توريد مجيع معدات اللحام والقطع واملواد

• لدى الرشكة الوطنية لملنظفات  156منتجًا وتصنع

االسهتالكية وأدوات الوقاية الخشصية يف قطر.
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املنظفات السائلة ومستلزمات النظافة.

• حنن املورد الرئييس لـ  Abrasive Garnetبأجحام
خمتلفة  60-30 ، 40-٢٠و  80-60يف التعبئة القياسية

 25جكم  ،وأكياس  1و  2طن مرتي .مكا أن لدينا مرافق
اختبار الضغط اجلاف للجليد واهليدروستات يف قطر.

مسؤول االتصال
السيد/ابراهمي ابو مسرة
املدير العام
جوال+974 ٣٠٠٠٢٦٨٦ ،٥٥٨٩٦٩٣٥ :

رمز النظام املنسق34022010 ,34012030 ,34011930 :

الجسل التجاري25364 :

ص.ب ،18172 :الدوحة ،قطر
هاتف+974 44501278 :
فاكس+974 44501279 :
الربيد اإللكرتوينlordcare1@hotmail.com :

مسؤول االتصال
الدكتور/ياسني احليايل
مدير اخلدمة
جوال+974 ٥٥٥٤٧٢٧١ :

ص.ب ،1391 :الدوحة ،قطر
هاتف+974 ٤٤٥٠٠٣٤٦ ،٤٤٥٠٠٣٩١ :
فاكس+974 44500033 :
الربيد اإللكرتوينnigp@qatar.net.qa :
املوقع اإللكرتوينwww.mhalmanagroup.com :

رمز النظام املنسق28041000 ,28042100 ,28044000 ,28043000 :
الجسل التجاري100178 :

مـصــــ ّدر

تأسست رشكة مصانع األصباغ الوطنية يف عام  ،1987وذلك بعد أن
قامت بانشاء مصنعها لألصباغ يف املنطقة الصناعية مبدينة الدوحة
يف قطر.

دأبت الرشكة جهودها بداية ملواكبة متطلبات السوق احمليل ،من خالل
انتاج مواد ذات جودة عالية و بأسعار منافسة ،ما مكن الرشكة من جحز
حصة كبرية من سوق األصباغ القطري.

واألسعار االقتصادية ،فتقوم كالمها اضافة ملاركة أصباغ ناشونال
احلالية لتليب احتياجات العمالء من خمتلف فائت الزبائن ،جفميع
منتجات االصباغ الديكورية واالبيوكيس وطالء االرضيات والطالء
الصنايع وطالء االخشاب يمت انتاجها وتعبئهتا يف عبوات جذابة
للك من العالمتني.

عالماتنا التجارية معززة مبنتجات ذات معايري جودة دولية

حاصلة عىل هشادة  ISO 9001:2008املبنية عىل  ٨مبادئ

إلدارة اجلودة:

• الرتكزي عىل العميل
• القيادة

• مشاركة األخشاص
• مهنج العمليات
• مهنج األنمظة

• التحسني املسمتر

وتأكيدًا عىل متزي الرشكة وبعد نظر ادارهتا ،ومنوها الرسيع ،حصلت
لثالثة أعوام عىل التوايل عىل جوائز المتزي يف ادارة األمعال من االحتاد
العاملي لألمعال (هيوسن) الواليات املتحدة االمريكية.
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متتد عرب الرشق األوسط وأفريقيا.

حمليًا يف قطر باإلضافة إىل تصديرها إىل عدة أسواق أخرى.

مكا حازت منذ عام  2010عىل عضوية جملس قطر لألبنية اخلرضاء
(كيو يج يب يس) ،وتشارك منمظة اخلليج للبحوث والتطوير (جورد)،
ونظام قطر لتقيمي االستدامة (كيو ساس) خبرباهتا للتوصل إىل أفضل
احللول مبا يوافق أنمظة االستدامة العاملية مبا خيص األصباغ.

• اختاذ القرارات بناء عىل احلقائق

• عالقات الفائدة املتبادلة مع املوردين

تفاصيـل المنتجـات
• مجيع أنواع أصباغ الديكورات الداخلية ،والدهانات
الصناعية ودهانات امحلاية ،والدهانات البحرية،
ودهانات األرضيات ،والدهانات املستخدمة يف الشوارع،
والتشطيبات اخلشبية واملواد الالصقة والبيتومني.
ص.ب ،40544 :الدوحة ،قطر
هاتف+974 44601602/3 :
فاكس+974 44600368 :
الربيد اإللكرتوينinfo@npfqatar.com :
املوقع اإللكرتوينwww.national-paints.com :

رمز النظام املنسق32099010 ,32089010 ,32082010 ,32081010 :

الجسل التجاري12533 :

الرشاكت ختتص مبنتجات العناية املزنلية لدهيا معليات قوية

وتعترب عالمتنا األوىل “بريل” أهشر عالمات املنظفات املنتجة

حازت الرشكة عىل ثالث هشادات ايزو ،األوىل ملراقبة جودة األنمظة
االدارية  ،9001:2008الثاين  14001:2004ملراقبة أنمظة االدارة البيئية،
 OHSASالثالثة  18001:2007ملراقبة جودة أنمظة األمن والسالمة.

مسؤول االتصال
السيد/جون أبرهام
مدير التسويق واملبيعات
جوال+974 ٥٥٥٢٢٣٠٦ :

مجموعة رشاكت اجلبور العقارية ويه مؤسسة متعددة

بأسعار اقتصادية لتهسيل وإثراء حياة معالئنا.

وهيلع يقوم قسم البحوث والتطوير يف الرشكة بانتاج أنواع ممزية من
هذه األصباغ لتناسب الظروف املناخية اخلليجية ،اضافة اىل األصباغ
املتخصصة األخرى املعروفة.

ممصت اصباغ روبسون ذات التقنية واجلودة العالية لملحرتفني لمتثل
اجلودة األعىل ملنتجات األصباغ بني اكفة عالمات الدهانات املوجودة يف
السوق ،بيمنا تأيت أصباغ أوريكس ممتثلة بأصباغ املواصفات القياسية

تأسست الرشكة القطرية لملنظفات عام  ١٩٧٨من قبل أعضاء

مصنّعة يف مصانعنا احلديثة .نسىع لتقدمي منتجات ممتزية

قامت الرشكة عرب السنني بتبين أخر ما أنتجت اخرتاعات حبوث األصباغ،
حيث تقدم اليوم العديد من املنتجات يف مجموعات أصباغ الديكور ،أصباغ
امحلاية ،واألصباغ العازلة لملاء ،ايبوكيس األرضيات وااليبوكيس متعدد
االستخدام ،دهانات األخشاب .وغريها.

نتيجة للخربة الكبرية اليت بنهتا الرشكة عىل مدى  30عامًا ،ومن خالل
قيام ادارة الرشكة بدراسة االقرتاحات الواردة من االسواق خبصوص
هذا الشأن ،ومتاشيا مع متطلبات االسواق ،فقد قامت باطالق منتجات
عالمتني جديدتني (أصباغ روبسون وأصباغ أوريكس) حتت مظلة رشكة
مصانع األصباغ الوطنية.

دليل الشركات الصغيرة والمتوسطة 50 - ٢٠١٩

شركة مصانع
األصباغ الوطنية

الشركة القطرية
للمنظفات

تفاصيـل المنتجـات
• مستحرضات الغسيل عىل هيئة مساحيق مثل تايد املعدة
للبيع بالتجزئة

• مستحرضات الغسيل السائلة املعدة للبيع بالتجزئة
مسؤول االتصال
السيد/محدي أبو قامس
املدير العام
جوال+974 ٥٥٨١٠٢٦٨ :

رمز النظام املنسق34022022 ,34022021 :
الجسل التجاري٥٨٥٢ :

البوابة رمق  ،١٠شارع الواكالت،
املنطقة الصناعية القدمية ،الدوحة ،قطر
هاتف+974 ٤٤٢٣٨٧٧٧ :
الربيد اإللكرتوينqdc@qdcl.qa :
املوقع اإللكرتوينwww.qdcl.qa :

رشكة قطر لطالء املعادن ذ.م.م (قطر الغلفنة) يه إحدى

الرشكة القطرية لألوكجسني يه عضو يف مجموعة أيرتيك

قطر .)www.almanagroup.com -بدأنا معلياتنا يف

وبراكسري املؤسسة عام  ٢٠٠٥يف دولة قطر .يعمل يف الرشكة

ومرشوع مشرتك بني روك  -مجموعة رشاكت اخلالد الكويتية

رشاكت الصناعة واخلدمات مضن مجموعة املانع (الدوحة،

القطرية لألوكجسني موظفون مؤهلون ذوو خربة مع توقعات

فرباير  .٢٠٠٦ومنذ ذلك الوقت ،متكنت من بناء مسعة ممتازة

بتقدمي خدمات مهنية لطالء املعادن يف سوق قطر وفقًا لملعايري

بالمنو واختاذ موقع الريادة مكنتج وموزع للغازات الصناعية

مكا نقوم بالغلفنة للوفاء باملتطلبات اخلاصة لبعض معالئنا

ذلك مجموعة متنوعة من العالمات التجارية املعروفة ملعدات

والطبية والغازات/اخلالئط املتخصصة وغازات التربيد ،مبا يف

الدولية املتعارف علهيا مثل  ASTM A 123أوBS EN 1461

اللحام ومستلزماهتا .تعد أقسام اإلنتاج اخلاص بالغازات

الكرام مثل كهرماء .لقد حققنا ريادة السوق من خالل اجلهود

الطبية وأنمظة أنابيب الغاز النفيط املسال من املقاولني

املكرسة لفريق ممتاسك مؤلف من موظفني خرباء ذوي كفاءة

املعمتدين لدى وقود .متلك الرشكة حصة كربى لتوريد اللكور

ومهارة عالية حتت قيادة فريق إدارة لديه أكرث من  ٢٥عامًا

إىل قطاع احلكومة وشبه احلكومة مكا أن الرشكة يه املورد

من اخلربة .نفخر بزتويد اكفة معالئنا بالدمع الفين الاكمل

احلرصي لألوكجسني السائل ملؤسسة محد الطبية .تليب الرشكة

لاكفة املسائل املتعلقة بالغلفنة بناء عىل طلهبم وحاجهتم ،مما

احتياجات قطاعات متنوعة مثل النفط والغاز ،املستشفيات

يوطد العالقات بيننا وبني معالئنا .لقد لعبنا دورًا أساسيًا

واملختربات ،األغذية واملرشوبات ،الحشن ،مصانع الفوالذ،

يف تمنية أمعال صناعات الفوالذ يف قطر .مصنعنا جمهز

وحدات التصنيع ،األلياف البرصية ووحدة تصنيع املصابيح

بأحدث التكنولوجيا املتوفرة يف قطاع الغلفنة .وهذا املصنع

الكهربائية .تلزتم الرشكة باملعايري الدولية جلودة املنتجات

إىل جانب احلرفية العالية خالل اكفة مراحل الغلفنة هو ما

واخلدمات ويه حاصلة عىل هشادات آيزو تقوم بتجديدها

يحمس لنا بزتويد معالئنا بأفضل جودة لملنتجات واخلدمات.

باسمترار منذ عام  .٢٠١٠ويه محتل الهشادات التالية حاليًا:

وقد أصبحت الرشكة ،من خالل الزتامها بالصحة والسالمة

 OHSAS 18001:2007، ISO 14001:2015و .ISO 9001:2015

والبيئة واجلودة والتعامل ذو الكفاءة مع املواد وااللزتام جبداول
التسلمي من خالل التخطيط املسبق السلمي ،رائدة السوق حيث

فميا ييل أمه خطوط اإلنتاج واخلدمات لدينا:
• تصنيع وتوريد الغازاات وخالئط الغازات الصناعية
والطبية واخلدمات املرتبطة هبا.

• استرياد غاز اهليليوم واللكور والغازات املتخصصة
وخالئط الغاز وغازات التربيد.

• توريد وتركيب وحفص وصيانة وجتربة أنمظة الغازات
الطبية وأنمظة أنابيب الغاز النفيط املسال.

• خربة مهنية يف أمعال التنظيف واألنشطة املتعلقة بغاز
النيرتوجني.

• استرياد وبيع معدات السالمة واللحام.
• وكيل حرصي ألصناف ومنتجات اللحام االسهتالكية
من بوهلر.

الرشكة القطرية لألوكجسني يه امس اقرتن باحللول

املتاكملة املوثوقة للغاز.

تفاصيـل المنتجـات
• غاز األرجون

• غاز النيرتوجني
• غاز األكجسني

متتلك أكرث من  ٪٨٥منه .باإلضافة إىل معالئنا احملليني ،نقدم

• غاز ثاين أكسيد الكربون

خدمات الغلفنة لعمالء يف اإلمارات والسعودية ملشاريعهم يف

• غاز األسيتيلني

قطر.
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شركة قطر
للحديد المجلفن

الشركة القطرية
لألوكسجين

تفاصيـل المنتجـات
• طالء األملنيوم واحلديد
• املغلفن
مسؤول االتصال
السيد/مانوج راج كوما
مدير املبيعات
جوال+974 ٥٥٨٤٨٤٦٠ :
رمز النظام املنسق:

72123000 ,72125000

الجسل التجاري٢٦٢٤٨ :

املنطقة رمق  ،٨١املنطقة الصناعية اجلديدة  ،الدوحة ،قطر
هاتف+974 ٤٤١١٤٦٧٥ ،٤٤١١٤٦٧٤ ،٤٤١١٤٨٥٢ :
الربيد اإللكرتوينsales@qatargalvanizing.net :
rajkumar@qatargalvanizing.net
manoj@qatargalvanizing.net
املوقع اإللكرتوينwww.qatargalvanizing.net :

مسؤول االتصال
قسم املبيعات يف الرشكة القطرية لألوكجسني

رمز النظام املنسق:

ص.ب  ،٢٢٣٨٦املبىن رمق  ،١٦٨الشارع  ،١املنطقة ،٨١
املنطقة الصناعية اجلديدة ،الدوحة ،قطر
هاتف+974 ٤٤١١٤٦٠٥/٤٤١١٤٦٠٤ ،٤٤١١٤٦٠٣ :
الربيد اإللكرتوينinfo@qocdoha.com :
املوقع اإللكرتوينwww.airtecgulf.com :

29012930 ,28112100 ,28044000 ,28043000 ,28042100

تقوم أكوا سيل بتصنيع املواد الكمييائية اإلنشائية مجليع

ختضع اكفة منتجاتنا للفحص للتأكد من مطابقهتا لملعايري

رشكة املنتجات البرتولية الوطنية يه رشكة مرخصة ومؤمنة

امس عالمتنا التجارية ( .)DURABUILDتنتج الرشكة

عىل بعض من املنتجات اليت يمت تصنيعها .جكزء من

 ٢٠٠٨ويه رشكة إعادة تدوير الزيت الوحيدة يف مسيعيد.

مراحل البناء ،بدءًا من األساسات وحىت التشطيبات ،حتت
مجموعة متنوعة من املنتجات مبا يف ذلك املواد الالصقة،

الدولية .مكا تقدم أكواسيل إماكنية وضع «عالمات خاصة»

برناجم التوسع اخلاص بالرشكة ،فقد مت بناء مصنع

بالاكمل إلعادة تدوير خملفات الزيوت .تأسست الرشكة عام

توجد الرشكة يف مركز معاجلة النفايات اخلطرة يف منطقة

ومانع الترسب والرطوبة ؛ وصيانه األرضيات؛ والطالء؛ ومانع

بأحدث طراز يف قطر وهو يعمل اآلن بشلك اكمل.

مسيعيد الصناعية ويغيط مصنعها مساحة  ٢٠٫٠٠٠مرت

هذه املنتجات يه مناسبة ملشاريع البناء اجلديدة والتجديدية

يف قطر ويف سائر أرجاء الرشق األوسط.

دولة قطر ومهنا وزارة البلدية والبيئة والدفاع املدين ووزارة

الترسب من السقف ومنتجات إصالح اخلرسانة ومحايهتا.
يف لك من القطاعات التجارية والسكنية

دليل الشركات الصغيرة والمتوسطة 54 - ٢٠١٩

مصنع
اكوا سيل قطر

شركة المنتجات
البترولية الوطنية

يستطيع هذا املصنع التوريد إىل سوق اإلنشاءات املتنايم

شعار أكواسيل هو «المنو من خالل االبتاكر» وحنن نؤمن بأنه

مربع .وهذا املصنع مرخص من قبل اكفة السلطات املعنية يف

تفاصيـل المنتجـات
• الديزل واملواد اهليدروكربونية
• الزيوت األساسية
• الزيوت املعدة ألغراض أخرى غري املذكورة مضن فائت
أخرى

الطاقة والصناعة مكا أهنا مؤمنة بالاكمل وصديقة للبيئة.

تستطيع الرشكة مناولة ومجع ونقل وإعادة تدوير والتخلص

من الرضوري تقدمي منتجات عالية اجلودة باإلضافة إىل القدرة

من اكفة أنواع الزيوت املستعملة وعدد من منتجات البرتول

عىل االستجابة الحتياجات العميل الفريدة.

املستعملة أيضًا .واكفة خدماتنا ومنتجاتنا مصممة ملساعدة

العمالء من خالل االمتثال لملتطلبات البيئية وإدارة أمعاهلم

متلك أكواسيل القدرة عىل التعامل مع طلبات حبجم عدة

بكفاءة.

حاويات ولكهنا ال زالت صغرية احلجم مبا فيه الكفاية حبيث

تستطيع تقدمي املساعدة الفردية لملشاريع واملتطلبات اخلاصة.

ختدم الرشكة مجموعة متنوعة من العمالء سواء ورشات تصليح

دائرة األحباث والتطوير لدينا جاهزة دامئًا لتصممي أي منتج

املركبات الصغرية أو أكرب املصانع .إن ما نمتتع به من مرونة

حسب الطلب للوفاء باحتياجات العميل والعمل معه لتقدمي منتج

هو مسألة رضورية بالنسبة لعمالئنا وحنن جاهزون خلدمة

خالل الوقت احملدد.

إلزالة الزيوت املستعملة واملنتجات األخرى مثل الرواسب واملياه

بأفضل معايري اجلودة ل ُيالءم مرشوعًا أو بيئة معينة ولك ذلك

معالئنا سواء بشلك خمطط أو حسب احلاجة .حنن متواجدون

اليت حتتوي عىل الزيوت والوقود امللوث نتيجة ملختلف أنواع
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التخزين.

مسؤول االتصال
قسم املبيعات

ص.ب ،٢٠١٠١٩ :املبىن رمق  ،١٠١الشارع ،٢٠
املنطقة  ،٨١املنطقة الصناعية اجلديدة ،الدوحة ،قطر
هاتف+974 ٤٤٦٧٨٨٢٦ :
الربيد اإللكرتوينinfo@aquaseal-qatar.com :
املوقع اإللكرتوينwww.aquaseal-qatar.com :

مسؤول االتصال
املدير التجاري

رمز النظام املنسق:

27101999 ,27101911 ,27101913

الجسل التجاري٢/١٩٦٨١ :

ص .ب  ،٢٣٥٨٠املبىن رمق  ،٤٢شارع  ،١٠٤املنطقة ،٩٤
مسيعيد املنطقة الصناعية ،قطر
هاتف+974 ٤٤٩٠٣٨٤٠ ،٤٤٩٠٣٨٣٩ :
الربيد اإللكرتوينinfo@nppc.qa :
syed.mohsin@nppc.qa
املوقع اإللكرتوينwww.nppc.qa :
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٥
ﻣﻨﺘﺠﺎت ﻓﺤﻢ اﻟﻜﻮك
واﻟﻨﻔﻂ اﻟﻤﻜﺮر
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مـصــــ ّدر

الشرق االوسط
للبيتومين المعدل
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بتروتك

رشكة الرشق األوسط للبتومني املعدل ( )MEMBCOيه

برتوتك يه رشيك التسويق والتوزيع للتصممي ومجتيع واختبار

للبتومني  ٧٠/٦٠ومصنّع ملنتجات البتومني األخرى مثل البتومني

ولوحات التحمك.

وتلكيف لوحات التبديل  ،MCCs ،EATONلوحات التوزيع

رشكة حاصلة عىل هشادة  ،ISO 9001-2015ويه مورد

املعدل بالبولميرات (بدرجات  Sو  Hو  Vو ،)Eالبتومني املعدل

ومت

بفتات املطاط ،املستحلبات  CSS1Hو  ،MC70ومنتجات

التحقق

من

كفاءة

نظام

لوحة

مفاتيح

الطاقة

 EATON-xوالذي يضمن امحلاية القصوى لألخشاص

 ،Colprimeوتعمل حاليًا عىل توسعة نطاق منتجاهتا إلنتاج

واألنمظة والعمليات.

طالءات املستحلبات املستخدمة لعزل املياه.

املزايا:

متلك الرشكة أحدث آالت ومعدات الفحص املختربي وتستخدمها

• لوحات مغلقة وأجهزة من xEnergy

لضامن أعىل جودة ملنتجات البتومني بناء عىل معايري ASTM

• مجتيعات آمنة لملفاتيح الكهربائية ومرفقاهتا
• عدد كبري من مكونات
• مالمئة مجليع التطبيقات
• توفري الوقت
• السالمة املثىل
• خدمة طويلة االجل
• قامئة مرجعية ممتازة

• نظام مت التحقق من كفاءته ومرونته

و  AASHTOالدولية.

تفاصيـل المنتجـات
• لوحات املفاتيح LV
• لوحات التوزيع الرئيسية والفرعية
• مراكز التحمك يف احملراكت
• لوحات التحمك PLC
• لوحات ATS
• لوحات الزتامن
• لوحات التوزيع
• لوحات التحمك
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• صناديق التقاطع
• أمعدة التغذية

تفاصيـل المنتجـات

• لوحات تصحيح  PFالتلقايئ

• البتومني

• لوحة حتمك ذكية مع وحدات GSM

• األسفلت السائل

مسؤول االتصال
السيد/تيسري مصطىف
الرئيس التنفيذي
جوال+974 ٥٥٣٦٤١٣٠ :
رمز النظام املنسق:

27132000

ص.ب  ،٢٠٥٢٩املبىن رمق  ،٢٥٥الشارع  ، ١املنطقة ،٨١
املنطقة الصناعية اجلديدة ،الدوحة ،قطر
هاتف+974 ٤٤١٨٤٤٤٥ :
الربيد اإللكرتوينinfo@membco.com :
املوقع اإللكرتوينwww.membco.com :
الفائز جبائزة رواد األمعال ٢٠١٩ -

مسؤول االتصال
السيد/ماثيو كويش
مدير تطوير األمعال
جوال+974 ٥٥٥٦٤٨٢٥ :

رمز النظام املنسق853521 :
الجسل التجاري5/12098 :

شارع  ،39بوابة ،67
سلوى املنطقة الصناعية ،الدوحة ،قطر
هاتف+974 ٤٤٢٣٨٦٤٣ :
املوقع اإللكرتوينwww.petrotec.com.qa :
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ادفانس الين لصناعة
حوامل الكابالت وملحقاتها

٦

أدفانس الين كيبل مانيجمنت سيسمت ذ.م.م .يه رشكة
معروفة لصناعة صواين الاكبالت ومواسري الاكبالت وسالمل
الاكبالت وقنوات الدعامئ وصناديق املفاتيح الكهربائية.
يقع مصنعنا يف املنطقة الصناعية بالدوحة وهو جمهز
جيدًا إلنتاج مكيات كبرية من اكفة أنمظة دمع الاكبالت.
يتألف خط اآلليات لدينا من آالت أوتوماتيكية لتشكيل اللفائف
لصنع صواين ومواسري الاكبالت ،آالت البالزما املتحمك هبا
بواسطة المكبيوتر للرتكيبات واملستلزمات .آلة خترمي صناديق
املفاتيح الكهربائية لدينا قادرة عىل إخراج  ٥٠صندوقًا يف
الدقيقة.
مكا أننا حاصلون عىل هشادات ISO 9001, ISO 14001,
 .ISO 18001وقد خضعت منتجاتنا لفحصل الثقل واحلرارة
واحلرائق عىل اخلرباء املعروفني (يو ال  -منمظة السالمة)
واملركز العريب للدراسات اهلندسية ( )ACESو ُوجدت
مطابقة للواصفات احمللية .مكا أن أدفانس الين يه
ُمصنّع معرتف به من قبل لك من أستاد وأشغال .مكا أننا
موردو صواين الاكبالت املعمتدون ملشاريع ال ّريل وكهرماء.

اسرتاتيجية الرشكة

رؤيتنا

• تقدمي منتجات عالية اجلودة تفوق توقعات معالءنا الكرام
وبناء مسعة جيدة يف جمال أنمظة إدارة الاكبالت.
بيان املهمة
• بناء عالقات طويلة األمد مع معالءنا وتقدمي خدمة
معالء استثنائية عرب ممارسة األمعال من خالل االبتاكر
والتكنولوجيا املتقدمة.
القمي األسايس
• نؤمن مبعاملة معالءنا باحرتام وإخالص
• نمنو من خالل اإلبداع واالبتاكر واالخرتاع.
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• ندجم الصدق واألمانة وأخالقيات العمل يف اكفة
جماالت معلنا.

تفاصيـل المنتجـات
• الزوايا واألشاكل واملقاطع املصنوعة من احلديد أو الفوالذ،
املشغول

اﻟﻤﻌـﺪات اﻟﻜﻬـﺮﺑﺎﺋﻴـﺔ

• لوحات املفاتيح الكهربائية ،أنمظة الرتكيب والتعليق.
مسؤول االتصال
السيد/شاهدى صبيح دمحم عيل
مدير املبيعات
جوال+974 ٦٦١٤١٧٢٦ :

رمز النظام املنسق73269060 ,73072200 ,73012000 :
الجسل التجاري٨١٥٩٤ :

البوابة رمق  ،٥٠٩الشارع ،٤٣
املنطقة الصناعية القدمية ،الدوحة ،قطر
هاتف+974 ٤٤٤١٩٨٢٧ :
الربيد اإللكرتوينshadi@al-qatar.com :
املوقع اإللكرتوينwww.al-qatar.com :

مـصــــ ّدر

مصنع العامر
لصناعة اللوحات الكهربائية
العامر لصناعة األلواح الكهربائية هو مصنع يف املنطقة
الصناعية لإلنتاج عىل نطاق صغري ومتوسط يف الدوحة ،قطر
ويه إحدى الرشاكت التابعة ملجموعة العامر .حنن مصنّعو
ألواح وموزعو منتجات حاصلون عىل ترخيص أيزو من قبل
ليغراند اس .ايه - .فرنسا مكا أننا مرخصون من قبل املؤسسة
العامة القطرية للكهرباء واملاء (كهرماء) لتنفيذ اختبارات
امحلاية من التأريض العريض (.)REF

نقوم دامئًا باالطالع عىل متطلبات السوق احلالية
واملستقبلية واحلفاظ عىل مستويات اكفية من اجلرد لتلبية
الطلبات واحتياجات املشاريع املسمترة .فهمنا العميق
لإلجراءات املطلوبة لتسلمي منتجاتنا وخدماتنا جيعل من
قدرتنا عىل التسلمي الرسيع إحدى ممزياتنا الفريدة.

مصنع البيان لاللكترونيات
وتقنيات ال جي دي

ابتاكرنا مبين عىل التجديد املسمتر ملنتجاتنا ومعلياتنا وحلول

اإلضاءة املبتكرة اليت نقدمها للعميل واملجال الواسع لالستفادة

من تكنولوجيا اإلضاءة الليد ابتاكراتنا يه الدافع وراء جناح

أمعالنا مكا تقدم احللول للعديد من حتديات عرصنا .ويف جمال

تكنولوجيا اإلضاءة الليد ،فإننا نسىع عىل الدوام للوصول إىل

حلول جديدة توفر املوارد ومحتي األسس الطبيعية للحياة يف
نفس الوقت .وهدفنا دامئًا هو تهسيل احلياة اليومية لألفراد

واملجمتعات وجعلها أكرث أمنًا وراحة واملسامهة يف عامل أفضل

منتجاتنا

لألجيال احلالية واملستقبلية.

• ألواح الفولتية املنخفضة
• املكثفات الكهربائية

الرؤيــة

بناء عىل رؤية قطر الوطنية  ٢٠٣٠بتنويع االقتصاد ومتكني

• ألواح املفاتيح الرئيسية

القطاع احمليل من أداء دور أسايس يف حتقيق التمنية
ً
حلوال مبتكرة جاهزة ملساعدة معالئنا يف
املستدامة ،نقدم

• ألواح التوزيع
• أمعدة التغذية وألواح التحمك باإلضاءة

حتقيق «بيئة رعاية حصية مستدامة» و «تتسم بالكفاءة يف

• مركز التحمك احلريك وألواح اإلبطال

استخدام الطاقة».

• مفاتيح التحويل األوتوماتييك

املهمـــة

• مفاتيح التحويل اليدوي والقطع والعزل

ابتاكر منتجات فريدة لإلضاءة الليد تضيف القمية إىل حياة معالئنا

• قواطع كهرماء

وتضمن استيفاء اجلودة ملتطلبات املناخ يف الرشق األوسط.

يف مصنع العامر لأللواح الكهربائية ،نسهتدف أعىل مستويات
رضا العمالء من خالل تقدمي منتجات وخدمات عالية اجلودة
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باإلضافة إىل تقدمي حلول االستشارة واملشاريع .وقد منت
قاعدة معالءنا بشلك كبري من خالل حتويالت العمالء األمر
الذي يعكس الزتامنا حنو معالءنا.

مسؤول االتصال
السيد/اكمل العديم
مهندس مبيعات املشاريع

رمز النظام املنسق85371000 :
الجسل التجاري١٠١٦٢٢ :
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تفاصيـل المنتجـات
• أضواء النيون األبيض
• أنابيب النيون امحلراء ،أنابيب النيون الزرقاء ،أنابيب
النيون الصفراء ،أنابيب النيون الوردية ،أنابيب النيون
البيج

تفاصيـل المنتجـات

• مصابيح اإلضاءة الداخلية ،مصابيح اإلضاءة اخلارجية،

األلواح واخلزائن وما شابه من تركيبات األجهزة للتحمك
الكهربايئ أو توزيع الكهرباء بفولتية < =  ١٠٫٠٠٠فولت

• وحدة اإلضاءة املوجهة إىل أسفل

البوابة رمق  ،١٨٠الشارع  ،٢املنطقة ،٨١
املنطقة الصناعية اجلديدة ،الدوحة ،قطر
هاتف+974 ٤٤٥٨٣٢٦٣ :
الربيد اإللكرتوينinfo@alamer-elec.com :
املوقع اإللكرتوينwww.alamer-elec.com :

• اللوحات املضاءة.

مسؤول االتصال
السيد/محمود البحراوي
مدير املبيعات
جوال+974 ٣٣٣٩٤٩٩٢ :

ص.ب  ،٢٤٩٣املبىن رمق  ،٢٩٠الشارع  ،٤املنطقة ،٨١
املنطقة الصناعية اجلديدة ،الدوحة ،قطر
هاتف+974 ٤٤١١١٤٣٥ :
الربيد اإللكرتوينsaeedalali1973@yahoo.com :
ronald.d@b-ledtec.com
املوقع اإللكرتوينwww.b-ledtech.com :

رمز النظام املنسق94056000 ,94054090 ,94054010 ,94051000 ,85399000 :

الجسل التجاري٩٨٤٣٢ :

مـصــــ ّدر

يف مايو  ،٢٠١٣قامت البدع للقواطع الكهربائية بتأسيس

حجنت البدع للقواطع الكهربائية يف استمكال توريد

القواطع الكهربائية منخفضة الفولتية إىل قطر ريل لاكمل

أم-اكبلز :العالمة التجارية اجلديدة يه نتيجة املرشوع املشرتك

املمثر بني اثنني من معالقة القطاع ومها مجموعة املنصور،

اخلطوط األربعة لملرحلة األوىل من مرشوع مرتو الدوحة.

قطر بدمع فين من رشكة سارك اكبلز برايفت لميتد ،ويه

ومعليات الطالء بالبودرة وآالت الثقب والثين اليت يمت التحمك

املشاريع الصغرية واملتوسطة لعام  ٢٠١٨من قبل بنك قطر

للتمنية و .ICCI

األمة بالطاقة» لتطوير وأمن قطر من خالل مضان وجود اكبالت

بالمكبيوتر.

تفاصيـل المنتجـات

تفاصيـل المنتجـات

املنخفضة واملتوسطة يف قطر ،وهندسة ألواح الفوالذ وخدمات

تصنيع وبودرة الطالء .ميتد املصنع عىل مساحة ١٥٠٠٠
مرت مربع وهو مزود بالاكمل بأحدث معدات تصنيع األلواح

هبا من خالل المكبيوتر ومجموعة متنوعة من اآلالت اليت تعمل
قامت البدع للقواطع الكهربائية بإبرام اتفاقية لنقل التكنولوجيا

مع رشكة انتوس يج ام يب اتش األملانية ،ويه رشكة معروفة
يف جمال تصنيع القواطع الكهربائية ويه مزود رئييس

للحلول اإللكرتونية التقنية املتاكملة يضع املعايري يف االبتاكر
والسالمة وجودة أنمظة القواطع الكهربائية يف أوروبا والعامل.

تقوم البدع للقواطع بتقدمي املنتجات واخلدمات لقطاعات

املشاريع والصناعة عىل املستوى احمليل والدويل مثل قطر
ريل وقاعدة القوات البحرية األمريية القطرية ،النفظ والغاز

والبنية التحتية الرياضية واملعابر واالستادات الرياضية والبنية
التحتية التجارية.
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البـدع
سويتش قيـر

أكرب وأحدث مرافق تصنيع القواطع الكهربائية ذات الفولتية

مصنع المنصور
للكابالت

البدع للقواطع الكهربائية مصنفة يف املرتبة األوىل بني

• األلواح واخلزائن وما شابه من تركيبات األجهزة للتحمك

الكهربايئ أو توزيع الكهرباء بفولتية < =  ١٫٠٠٠فولت.

• تدعمي براكئز عريضة مصنوعة من احلديد أو الفوالذ
املجمعة.
سواء اكن مثقوبًا أم ال أو مصنوعًا من العنارص
ّ

• األلواح واخلزائن وما شابه من تركيبات األجهزة للتحمك

الكهربايئ أو توزيع الكهرباء بفولتية < =  ١٫٠٠٠فولت.

• ألواح الكتابة أو الرمس سواء اكنت بإطارات أم ال ،أجهزة
محاية الدارات الكهربائية بفولتية < =  ١٫٠٠٠فولت (ما
عدا املنصهرات وقواطع الدارات األوتوماتيكية).

تقوم البدع للقواطع الكهربائية بتصنيع منتجات الفولتية

رشكة رائدة لتصنيع الاكبالت يف اهلند .حتت مهمة «تزويد
عالية اجلودة واملتانة بأحدث التقنيات.

• أسالك سبائك األملنيوم ،بأبعاد مقطعية قصوى >  ٧ممل
(باستثناء السلك املعياري والاكبالت والرشائط املجدلة وما

شابه وغري ذلك من األصناف حتت الفئة  ٧٦١٤واألسالك
املعزولة كهربائيًا)

• اكبالت كهربائية بعرض أكرب من  ١٠ممل وأكرب من ٣٠٠
فولت مزودة مبوصالت

• أسالك من النحاس املُ ّ
نق بأبعاد مقطعية قصوى < =  ٦ممل،
الاكبالت الكهربائية بأبعاد مقطعية ال تزيد عن  ١٠ممل بفولتية

ال تزيد عن  80فولت

• اكبالت كهربائية بأبعاد مقطعية تزيد عن  ١٠ممل لفولتية تزيد
عن  ١٠٠٠فولت

املتوسطة واملنخفضة شاملة القواطع الكهربائية متوسطة

الفولتية ،ألواح التوزيع الرئيسية منخفضة الفولتية ،مراكز
التحمك احلريك منخفضة الفولتية ،ألواح التوزيع الفريع
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منخفض الفولتية ،مشعالت احملراكت وأمعدة التغذية

والتوزيع وألواح تصحيح معامل الطاقة .يمشل تصنيع األلواح
الفوالذية العامة نطاق تقنية املعلومات وخزائن االتصاالت
واملخابئ والتصاممي والقطع واهليالك حسب الطلب واحلاويات

لالستخدام العام ومنتجات وقطع الفوالذ واألملنيوم وطالء القطع
بالبودرة وصناعة املكونات وصناعة منتجات الفوالذ.
مسؤول االتصال
السيد/باالسوبرامانيان راماسوايم
الرئيس التنفيذي
جوال+974 ٥٥٨٦١٨٤٩ :

رمز النظام املنسق,96100010 ,73011000 ,85371000 :
85363000
الجسل التجاري٦٠٤٩٨ :

القطعة رمق  ،٦٦١٧الشارع  ،١٢املنطقة ،٨١
املنطقة الصناعية اجلديدة ،الدوحة ،قطر
هاتف+974 ٤٠٣٥٩٦٠٦ :
الربيد اإللكرتوينramaswamy@albiddaswitchgear.com :
mmali@albiddaswitchgear.com
املوقع اإللكرتوينwww.albiddagroup.com :
أفضل  50رشكة صغرية ومتوسطة األداء يف قطر ٢٠١٨ -

مسؤول االتصال
السيد /أمحد حامد
نائب الرئيس
جوال+974 ٥٥٦٢٧٨٢٨ :

املبىن رمق  ،١٦١الشارع  ،٢٤املنطقة ،٨١
املنطقة الصناعية اجلديدة ،الدوحة ،قطر
هاتف+974 ٤٤٨٨٢٩٠٠ :
الربيد اإللكرتوينinfo@almansoorcables.com :
املوقع اإللكرتوينwww.almansoorcable.com :

رمز النظام املنسق85446010 ,85444921 ,74081900 ,85444210 ,76052100 :

مـصــــ ّدر

مـصــــ ّدر

تأسست رشكة بن غالب للهندسة عام  1983ويه إحدى

حنن رشكة قطرية حملية حائزة عىل هشادة  ،ISO 9001أنشئت

رشاكت مجموعة بن غالب.

الرشكة يف عام  2007لتلبية احتياجات السوق املزدهر يف
خمتلف القطاعات.

متتلك الرشكة منشأة يف املنطقة الصناعية بطاقة إنتاجية حالية

تمتحور امعال الرشكة عىل التصممي الاكمل ،والتجميع ،والتوريد

من  125إىل  150مكعب يف الهشر ،ومتتلك منشآت يف دولة

واالختبار يف املواقع لاكفة أنواع لوحات الضغط املنخفض

اإلمارات العربية املتحدة أيضًا.

ولوحات التحمك.

بن غالب للهندسة حاصلة عىل هشادة  ISO 9001:2008مع

لدينا مصنع اكمل ومكتب يغيط مساحة  16٫000.00مرت مربع
يف منطقة الصناعية  43 -ومزود بأحدث املعدات واألجهزة.

مبادئنـا:

حنن منتلك اتفاقية إنشاء اللوحات مع مصانع  ABBيف منطقة قطر.
اختبار املعـدات:

منتلك خمتربات داخلية مزودة بأحدث معدات االختبار للقيام
جبميع االختبارات الروتينية طبقًا ملواصفات  IECالقياسية.
خدمات ما بعد البيع:

• نوفر خدمة للطوارئ عىل مدار الساعة ()7/24

اعمتاد  IEC 61439-1ملعايري التصنيع/التصممي ،وتتعاون تقنيًا

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

أشغال (تشيد البنية التحتية واملستشفيات) ،قطر للبرتول،

راس غاز ،اللجنة التوجهيية املنفذة ملرشوع امليناء اجلديد،
سكك احلديد القطرية  ،املكتب اخلاص للهندسة اخل.

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

• خدمات الصيانة السنوية

• متخصصون يف جمال االصالح والصيانة

تفاصيـل المنتجـات
• لوحات الضغط املنخفض ()415V

• مركز التحمك يف احملراكت ()MCCs
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• لوحات البنك املكثف

تفاصيـل المنتجـات
ألواح الطاقة
• لوحة التبديل  - LVثابت /حسب
• لوحات التوزيع الرئيسية

• لوحات التوزيع الفرعية الرئيسية

• لوحة العطل الرئيسية األتوماتيكية
• مزامنة اللوحات

• وحدة تغذية إنارة أمعدة الشوارع
• لوحات القياس
لوحات التحمك
• مراكز التحمك يف احملراكت  -إصالح  -حسبMCC ،

• لوحات التوزيع الفرعية  -الرئيسية ولوحات التوزيع

• مزامنة  /لوحة مشولية

• لوحات PLC

• لوحات التحمك HAVC, FAHU, AHU

ص.ب ،40381 :الدوحة ،قطر
هاتف+974 44606376 :
فاكس+974 44688417 :
الربيد اإللكرتوينm.alhasan@barakatengg.com :
sales@barakatengg.com
املوقع اإللكرتوينwww.barakatengg.com :

رمز النظام املنسق85372000 ,85371000 ,85363000 ,85361000 ,85359000 ,8532900 ,85352100 :

الجسل التجاري39013 :

مع رشكة شنايدر إلكرتيك.

• لوحات التحمك باملضخات مع تقنية  D.O.Lلوحات التحمك
باحملراكت ذات الرتددات املتغرية

• أمعدة تغذية إنارة الشوارع

مسؤول االتصال
السيد/دمحم احلسن
املدير العام
جوال+974 30844043 :
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هندسة
البركات

شركة
بن غالب للهندسة

• لوحات معاجلة املكيفات اهلوائية
• لوحات أجهزة القياس
مسؤول االتصال
السيد/امتياز رمحن
املدير العام
جوال+974 ٥٥٥١٦٢٨٧ :

ص.ب ،10069 :الدوحة ،قطر
هاتف+974 44082555 :
فاكس+974 44602092 :
الربيد اإللكرتوينbee@qatar.net.qa :
املوقع اإللكرتوينwww.binghalib.com :

رمز النظام املنسق85361000 ,85363000 ,85372000 ,85371000 ,85359000 ,85352900 ,85352100 :
الجسل التجاري20314 :

مـصــــ ّدر

مـصــــ ّدر

تفتخر رشكة الدوحة للاكبالت بكوهنا أول رشكة قطرية مصنعة
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الدوحة
للكابالت

شركة الفراج
للتجارة والصناعة
الفراج للتجارة والتصنيع الرائدة يف جمال تصنيع

للاكبالت وبأهنا تقدم منتج وطين وفقًا ألعىل معايري اجلودة

القواطع الكهربائية ولوحات اجلهد املنخفض من لوحات

العاملية عىل مدار العقد األخري مكا تلعب الدوحة للاكبالت دورًا

توزيع للطاقة ولوحات التحمك ولوحات التحمك مبعامل

رئيسيًا يف التمنية املستدامة لدولة قطر كوهنا واحدة من أبرز

القدرة ولوحات العددات ومفاتيح التحويل اليدوي وااليل

املسامهني يف حتقيق رؤية قطر الوطنية .2030

MCB,RCCB,RCBO,MCCB ACB, FDB, SMDB,
MDB/M.V, MCC, Capacitor Banks ATS, Feeder

ومتتلك الدوحة للاكبالت منشأة صناعية مزودة بأحدث

 Pillarرشيك مع رشكة جرنال الكرتيك ( )G.Eأول من حصل

تكنولوجيا تصنيع واختبار الاكبالت ومتتد عىل مساحة

عىل  ASTAمعمتد عىل اكمل االختبارات اجلديدة واحلاصل

 70٫200مرت مربع وتقع يف قلب مدينة مسيعيد الصناعية

ايضا عىل  IEC61439-2-2009-01رمق .1&2

بطاقة إنتاجية تزيد عن  52٫000طن من النحاس سنويًا.

حاصلة عىل هشادات مبا يف ذلك:

وتترشف رشكة الدوحة للاكبالت مبسامههتا يف تنفيذ أمه

 ASTAو .ISO 9001:2008 ISO, 14001:2004

املرشوعات االسرتاتيجية يف دولة قطر واليت تمشل  مرشوعات

حنن نضمن لمك تلبية الطلب اخلاص بمك وأيمنا كنت يف

رشكة كهرماء الضخمة ومطار محد الدويل وقلب مدينة الدوحة

حاجة لنا ،ألننا موجودون يف جمال صناعة اللوحات والقواطع

ومدينة بروة ومرشوع اللؤلؤة لتسييل الغاز ومدينة لوسيل

الكهربائية من خالل شبكتنا املتضمنة ( )5مصانع)4( ،

وطريق الدوحة الرسيع وطريق دخان الرسيع وطريق لوسيل

مراكز تعديل و( )5خمازن و( )6معارض جتارية و( )8ماكتب

الرسيع ،وطريق سلوى ،والطرق املدارية الرسيعة ومشاريع

لملبيعات )450( ،موظف مدربني لتغطية مجيع املناطق يف

سكك حديد قطر ومرشوع امليناء اجلديد واالستادات.

األردن ،اململكة العربية السعودية ،االمارات العربية املتحدة،
قطر ،لبنان ،البحرين ،الكويت ،معان ،سوريا.

تفاصيـل المنتجـات
• اكبالت الطاقة :الاكبالت املرنة ،األسالك املستخدمة يف
املباين ،األسالك األرضية ،اكبالت الطاقة ذات اجلهد
املنخفض ،اكبالت طاقة متوسطة وكبرية وعالية اجلهد
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• اكبالت التحمك

الفراج للتجارة والتصنيع واملعروفة بتصنيع القواطع واللوحات

الكهربائية ويه تابعة لرشكة معرها  54سنة معروفة بإمس

مجموعة ( )FTCالفرح للتجارة واملقاوالت ،اليت تأسست يف
عام .1962

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

مسؤول االتصال
السيد/أمحد فتيح السويدي
نائب الرئيس
جوال+974 ٥٥٨٩٩٠٤٧ :

رمز النظام املنسق74081900 ,74081100 ,85446000 ,85445900 :

الجسل التجاري40344 :

• قواطع منخفضة اجلهد

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

• لوحات كهربائية

FDB, SMDB, MDB / M.V. Panels, MCC,
Capacitor Bank, ATS, Feeder Pillar,
Service Cabinet, Meter Cabinets

• اكبالت األلياف الضوئية :ذات النوع األحادي واأللياف
ذات األلياف املتعددة
ص.ب ،22487 :الدوحة ،قطر
هاتف+974 40339502 /٠٣ ، ٤٤٥٥٣٠٤٣ :
فاكس+974 44902176 :
الربيد اإللكرتوينinfo@dohac ables.com :
املوقع اإللكرتوينwww.dohacables.com :

تفاصيـل المنتجـات

مسؤول االتصال
السيد/سامر فراج
املدير العام
جوال+974 ٣٣١١١٣٧٣ :

ص.ب ،96176 :الدوحة ،قطر
هاتف+974 44114864 :
فاكس+٩٧٤ 44114865 :
الربيد اإللكرتوينcsftmc@farraj.qa :
املوقع اإللكرتوينwww.farraj.qa :

رمز النظام املنسق85021100 ,83024990 ,85372000 ,85381000 :

الجسل التجاري٣٨٤١٧ :

مـصــــ ّدر

مـصــــ ّدر

تأسست رشكة الصناعات العامة للوحات املفاتيح واإلنارة
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الصناعات العامة
للوحات المفاتيح واإلنارة

شركة الخليج
لألنظمة اآللية
تأسست رشكة اخلليج لألنمظة األلية يف عام  ،٢٠١٢ويه

يف عام  ،2005ويه رشكة متخصصة يف تصنيع األسالك

رشكة رائدة يف جمال تطوير األمتتة الصناعية والتطبيقات اليت
ً
حلوال عاملية املستوى للعمالء يف جماالت تصممي أنمظة
تقدم

النحاسية الكهربائية مفردة النواة اليت تستخدم يف املشاريع

العمرانية .متتلك الرشكة منشأة حديثة يف املنطقة الصناعية

التشغيل اآليل والتجمع والتاكمل .جماالت الرتكزي للرشكة يه

مع قدرة إنتاجية تبلغ  800طن سنويًا وطاقة إنتاجية تبلغ

التصممي والتطوير والصيانة وتاكمل النظم واالستشارات يف

 1500طن يف العام.

جماالت األنمظة الصناعية والتطبيقات الصناعية.

املنتجات ذات جودة عالية ومعايري معمتدة من قبل KEMA

يرأس رشكة اخلليج لألنمظة األلية فريق من التكنوقراطيني

اهلولندية واملعايري الربيطانية.

الديناميكيني ذوي اخلربة والصناعيني الذين اكتسبوا خربة من
القادة العامليني يف مجيع أحناء البلدان مثل األمريكتني وجنوب

بدأت الرشكة يف التصدير عام  2006مع ما يقرب من %70

رشق آسيا والرشق األوسط واهلند يف جماالت التصممي

من إمجايل اإلنتاج يمت تصديره إىل الدول املجاورة ،وقد

والتفاصيل اهلندسية والرتكيب والتلكيف وادارة املشاريع .إن

حددت الرشكة أسواق جديدة لتوسيع شباكت التصدير.

حتقيق المتزي املسمتر من خالل اخلربة واخلربة العاملية لنجاح
معالئنا هو شعارنا.

رشكة اخلليج لألنمظة األلية معرتف هبا عىل نطاق واسع

لقدرهتا عىل توفري النوع احللول الذكية واليت يتوقعها
العمالء .يتقن خرباؤنا املتطلبات املخصصة ،ووضع اخلطط

االسرتاتيجية الدقيقة وتطوير المنوذج ،واالختبار والتنفيذ يف

تفاصيـل المنتجـات
• األسالك النحاسية الكهربائية مفردة النواة لملباين.
الاكبالت املركبة ( PVCمع أو بدون غالف) 500/300
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فولت  ٧٥0/٤50فولت.

أرض الواقع .وبعد تنفيذ املرشوع ،نقدم دمعًا موسعًا من خالل

الزيارات امليدانية وتدريب التكنوقراطيني.

ولقد حصلنا عىل هشادة  ،ISO 9001:2008والهشادات
التالية ABB :و  GE-IPو  Wonderwareو T-Box
و  Siemensو .Honeywell

تفاصيـل المنتجـات
• حلول األمتتة الصناعية

• حلول تطوير التطبيقات
مسؤول االتصال
السيد/نريمال
مساعد املدير العام
جوال+974 55496573 :

رمز النظام املنسق85445900 :

الجسل التجاري18591 :

ص.ب ،10832 :الدوحة ،قطر
هاتف+974 44602852 :
فاكس+974 44602352 :
الربيد اإللكرتوينnirmal@generalqatar.com :
املوقع اإللكرتوينwww.generalqatar.com :

مسؤول االتصال
السيد/ىب .باالىج ريدي
مدير العمليات
جوال+974 50043777 :

رمز النظام املنسق85372000 ,85371000 :
الجسل التجاري٢/٣٢٦٧٦ :

ص.ب ،39352 :الدوحة ،قطر
هاتف+974 ٤٤٦٢٦٤٤٨ :
فاكس+974 ٤٤٦٠٢٧٦١ :
الربيد اإللكرتوينbalajireddyp@gulfautomations.com :
املوقع اإللكرتوينwww.gulfautomations.com :

مـصــــ ّدر

مـصــــ ّدر

رشكة اخلليج لملفاتيح الكهربائية القطرية احلائزة عىل هشادة

تنامت خربة رشكة خالد للصناعة ،اليت مت تأسيهسا يف عام

للوحات توزيع الضغط املنخفض يف املنطقة .مكا ومتتلك

من ثالثة عقود من خالل التطوير املسمتر للصناعة ،واكتساب
مسعة طيبة ُ
مكصنّع حميل يقدم منتجات مبعايري عاملية.

 ISO 9001:2008تعد اليوم واحدة من أكرب الرشكة املصنعة

 ،1979يف جمال تصنيع منتجات توزيع اهلواء يف قطر منذ أكرث

الرشكة اتفاقية انشاء أنمظة مع معالقة الرشاكت الكهربائية

مثل جرنال الكرتيك ( )GEيف دولة قطر.

رشكة خالد للصناعة يه عضو يف مجموعة جرييس ،إحدى

الرشاكت التابعة ملجوعة غامن بن سعد السعد وأوالده القابضة

تقع الرشكة يف قلب منطقة سلوى الصناعية ،وتغيط مساحة

منذ عام  2000ومع املسىع املسمتر لتصنيع منتجات عىل

مقدرة بأكرث من  1800مرت مربع.

مبا يف ذلك املستودع ويعمل فهيا أكرث من  50فرد من موظفني
ومهندسني وفنيني .ومتتلك الرشكة بنية حتتية صلبة وأجهزة

التصنيع احلديثة ،واملعدات االختبار احلديثة ومنمظة بالاكمل

من خالل برجميات ختطيط موارد املؤسسات املرخص به.

مستوى عاملي حازت الرشكة عىل هشادة ،ISO 9001:2008

تفاصيـل المنتجـات
• ألواح التوزيع  MV/LVخمتربة KEMA ASTA ،
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شركة الخليج
للمفاتيح الكهربائية

شركة
خالد للصناعة

واستمثرت يف موارد تصنيع جديدة ونظام إدارة اجلودة
الشاملة.

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

منتجات توزيع اهلواء األمريكية الرائدة عامليًا مثل:
• منتجات توزيع وضبط اهلواء
• منتجات اليف سافييت دامبري
• منتجات التحمك يف الصوت

بدأت الرشكة يف عام  1990التصدير إىل أسواق منطقة

الرشق األوسط وترغب يف زيادة الصادرات يف املستقبل

عن طريق توسيع الصادرات إىل دول املنطقة.

معمتدة

• مركز حتمك باحملراكت  -ثابته ومتحركة
• لوحة مكثف البنك
• لوحات التوزيع الرئيسية والفرعية
• امعدة تغذية طاقة  /إضاءة  -معمتدة من كهرماء/اشغال
• لوحات التشغيل اآليل PLC /SCADA

تفاصيـل المنتجـات

• لوحات حتمك يف مولدات AMF/ ATS

• موزعات اهلواء :فتحات الهتوئة واملوزعات

•  iPMCCsذاكء ذايت ،مشغل بواسطة GPRS

• منتجات السالمة :الصاممات املنمظة ومخمدات احلريق/
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الدخان

• حمطات اهلواء :وحدات أجحام اهلواء املتغري
• منتجات التحمك بالصوت :أجهزة املكيفات لإلستخدامات
التجارية اخلفيفة

مسؤول االتصال
السيد/أر .رامانان
مدير املبيعات والتسويق
جوال+974 ٥٥٢٦٣٣٨١ :

ص.ب ،22487 :الدوحة ،قطر
هاتف+974 ٤٤٥٠٢٤٦٧ :
فاكس+974 ٤٤٥٠٢٥٣٢ :
املوقع اإللكرتوينwww.gulfswitchgears.com :

رمز النظام املنسق85372000 ,85371000 ,85363000 ,85361000 ,85359000 ,85352900 ,85352100 :

الجسل التجاري30175 :

مسؤول االتصال
Contact Person
السيد/اكرثيك فيسواناثان
Mr. Karthic Viswanathan
نائب املدير العام Director, Sales & Marketing
جوالMob: +974 6681 7711+974 ٦٦٨١٧٧١١ :

رمز النظام املنسق84158220 ,84159000 :

الجسل التجاري٩٧٩١٧ :

ص.ب ،1038 :الدوحة ،قطر
هاتف+974 4499٣٧١٥ :
فاكس+974 4499٥٠٨٨ :
الربيد اإللكرتوينinfo@kmcqatar.com :
املوقع اإللكرتوينwww.kmcqatar.com :

مـصــــ ّدر

مت أنشاء رشكة نعمه لملعدات و االليات عام  1993جكزء من

بانوراما لملقاوالت واخلدمات اهلندسية ذ.م.م ،.رشكة محتل

و تصنيع وحدات مناولة اهلواء ،وحدات تربيد ولفائف (كويل)

 ’ASME ‘U’, ‘PP’, ‘S’, National Board ‘Rو‘.’NB

محموعة نعمه ،ويه رشكة متخصصة يف التصممي اهلنديس

هشادة  ISO 9001-2015باإلضافة إىل تفويضات أختام

مراوح ،املبادالت احلرارية ،املشعات ،املكثفات ،ابراج التربيد،

تأسست عام  ١٩٧٣يف منطقة اخلليج وعام  ١٩٩٤يف قطر

وحدات تربيد اعىل السقف ومربدات اهلواء.

هبدف تلبية االحتياجات املزتايدة للتمنية الصناعية اليت حدثت
يف املنطقة.

متتلك الرشكة مصنعًا حديثًا يف املنطقة الصناعية اجلديدة عىل

مساحة  7.000مرت مربع .بدأت الرشكة يف التصدير عام

وقد اثبت فريق الرشكة ذو اخلربة من خالل معرفته الفنية

وحدة تصنيع ملعاجلة اهلواء يف دول جملس التعاون اخلليجي.

بانوراما عنوان للحرفية.

 ،2003وترغب يف استكشاف خياراهتا للتصدير وبدأت أيضًا

والزتامه باجلودة والتنفيذ الدقيق لملشاريع بأن نشاطات

تشارك رشكة نعمه يف أمعال السيارات وأمعال البناء ،املبادالت

متلك الرشكة مجموعة متنوعة من معدات وآليات اإلنشاءات

احلرارية وتقدمي اخلدمات وأمعال النجارة مبا يف ذلك التصنيع
والتوزيع والتسويق وخدمات البيع وما بعد البيع ،باإلضافة إىل

اإلستمثار يف جمال التكنولوجيا.

نعمــه لملشـاريـع والصنـاعـات حـائـــزة عىل هشــادة ISO
 9001:2008و ISO 14001:2004

و OHSAS 18001:2007
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نعمه
للمشاريع والصناعات

بانوراما للمقاوالت
والخدمات الهندسية

املتطورة للقيام بأي أمعال هندسية مهام اكنت معقدة.

تفاصيـل المنتجـات

مفنذ نشأهتا ،تطورت الرشكة بثبات وبنت مسعة طيبة بالكفاءة

املبادالت احلرارية واملشعات

اخلاص والعام يف منطقة اخلليج.

• مشعــات  2٫500كيلــو فولــت ،مشعـات السيــارات،
املشعات الصناعية.

• مبـردات الصناعيــة ومبــردات السيــارات ،واملبــادالت

احلرارية ،ووحدة معاجلة اهلواء ،مراوح ،واملكثفات،

أبراج التربيد و صفيحة تبادل احلرارة ،زيوت ،ووحدات
تربيد اعىل السقف ومربدات اهلواء

وااللزتام من خالل تنفيذ عدة مشاريع للحكومة والقطاع

وقد استمكلت الرشكة أكرث من  ٦١مرشوعًا مخضًا يف منطقة
اخلليج مكا لدهيا ثالث مشاريع أخرى جارية.

ً
معاال مهرة
باإلضافة إىل هذه األمعال التعاقدية ،نقدم

ومدربني إىل الرشاكت احمللية واألجنبية البارزة يف قطر.
ويستطيع فريقنا اهلنديس املزود بأفضل املعدات إىل جانب

تفاصيـل المنتجـات
• علب التخزين
• حاويات القاممة
• خسانات املياه الكهربائية

البنية التحتية ذات الكفاءة تلبية اكفة متطلبات العمالء
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واحتياجاهتم خالل فرتة قصرية.

تقدم بانوراما خدمات بناء /اختبار خطوط األنابيب املياكنيكية
وخطوط أنابيب النفط والغاز والرتكيبات املدنية والكهربائية

واإللكرتو -مياكنيكية وأنمظة اكتشاف احلرائق وامحلاية مهنا

إما بشلك جاهز و/أو من خالل التعاقد من الباطن.
مسؤول االتصال
السيد/سميون نهيمي
رئيس تطوير األمعال
جوال+974 ٥٥٥٠٢١٣٣ :

رمز النظام املنسق85162100 ,87089100 ,84195000 :

الجسل التجاري30323 :

ص.ب ،99 :الدوحة ،قطر
هاتف+974 44343000 :
فاكس+974 44423378 :
الربيد اإللكرتوينheat.transfer@nehmeh.com :
املوقع اإللكرتوينwww.nehmeh.com :

مسؤول االتصال
السيد/دمحم امساعيل األسعد
املدير العام

رمز النظام املنسق85161000 ,73090090 :

الشارع  ،٣٨املنطقة الصناعية القدمية ،الدوحة ،قطر
هاتف٤٤٦٠٤٦١٧ ، ٤٤٣٢٩٧٦٧ :
+974 ٤٤٦٠٤٦٢١ ، ٤٤٦٠٤٦١٨
الربيد اإللكرتوينinfo@panorama-qatar.com :
املوقع اإللكرتوينwww.panorama-qatar.com :

مـصــــ ّدر
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مصنـع كيوتـك
سويتـش جيــر

شركة قطر
الدولية للكابالت
أنشئت رشكة قطر الدولية للاكبالت يف عام  ،2008ويه

تأسست كيوتك سويتش جري ذ.م.م .عام  ٢٠٠٧ويه مصنّع

ومو ّرد لملعدات الكهربائية منخفضة ومتوسطة الفولتية يف

مرشوع مشرتك بني رشكة املرقاب القابضة  -قطر ورشكة

احليوية يف اكفة أنشطة توليد وتوزيع الكهرباء والتحمك هبا

واملتوسطة وعالية اجلهد لملباين والبنية التحتية وكذلك

نكسانس  -فرنسا ومتخصصة يف الاكبالت املنخفضة

قطر .تتوفر تشكيلة منتجاتنا من لوحات املفاتيح لالستخدامات

الاكبالت اخلاصة بصناعة النفط والغاز.

ومحايهتا واسهتالكها .مكا قامت كيوتيك بتطوير لوحة كهربائية

 ١١كيلوفولت يف قطر مع مغذيات  DINولوحات توزيع ٤١٥

متتلك الرشكة منشأة يف مسيعيد وبطاقة إنتاجية حالية

فولت.

 25000طن مرتي من الاكبالت سنويًا حيث تنقسم مكيات

اإلنتاج بني الاكبالت الكهربائية النحاسية ،وخطوط النقل عايل

هدفنا هو توفري أحدث حلول لوحات التوزيع الكهربايئ

اجلهد واكبالت األلياف الضوئية وملحقات الاكبالت املختلفة.

لالقتصاد احمليل .تعترب الرشكة زميلة لـ  ABBكرشيك

يف لوحات املفاتيح منخفضة ومتوسطة الفولتية ويعمل لدهيا

تتبع منتجات الرشكة ،أعىل معايري اجلودة مثل معايري اجلودة

مهندسون وفنيون خرباء يف مصنعها .من أمه معالئنا قطر

الربيطانية والـ  ،IECمكا حازت الرشكة عىل هشادات هيائت

للبرتول ،راس غاز ،خلويا ،ميناء الدوحة ،لوسيل اكسربسواي،

أخرى تمشل  KEMA, Bureau Veritas, CESIوآخرين.

القوات املسلحة القطرية وكهرماء إخل.

مكا أن الرشكة حائزة عىل هشادة .ISO 9001:2008

تفاصيـل المنتجـات
• القطع املناسبة لالستخدام فقط أو بشلك رئييس يف األجهزة
الواقعة مضن الفئة  ٨٥٣٥أو  ٨٥٣٦أو  ٨٥٣٧ومل ترد
مضن فائت أخرى (ما عدا األلواح ولوحات املفاتيح واملاكتب

واخلزائن وغريها من قواعد السلع الواردة مضن الفئة
 ،٨٥٣٧غري املزودة بأجهزهتا)

تفاصيـل المنتجـات
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• مكونات التوصيل لألسالك والاكبالت

• اكبالت كهربائية حتت األرض ذات جهد منخفض،
اكبالت كهربائية حتت األرض ذات جهد متوسط،
اكبالت أرضية عالية اجلهد ،اكبالت لإلستخدامات
الداخلية ،اكبالت نقل اإلشارات والبيانات ،باإلضافة
إىل ملحقات ومعدات الكوابل.

• أجهزة كهربائية أخرى لتحويل أو محاية الدارات الكهربائية
• اخلزان وما شابه من تركيبات األجهزة للتحمك الكهربايئ أو
توزيع الكهرباء بفولتية <  ١٫٠٠٠فولت
مسؤول االتصال
السيد/راهول باربني
املدير العام
جوال+974 ٦٦١٥٢٢٩٤ :

رمز النظام املنسق,85369010 ,85389000 :
85372000 ,85369090
الجسل التجاري٩٩٨٥٦ :

بوابة  ،١٣٢الشارع  ،٧٠٢املنطقة ،٩٢
مسيعيد ،قطر ،الدوحة ،قطر
هاتف+974 ٤٤٣٦٢٦٥٦ :
الربيد اإللكرتوينbelal.gawish@qtecswitchgear.com :
املوقع اإللكرتوينwww.qtecswitchgear.com :
أفضل  50رشكة صغرية ومتوسطة األداء يف قطر ٢٠١٨ -

مسؤول االتصال
السيد/مششودين جافيد
مدير التسويق وتطوير األمعال
جوال+974 ٦٦٢٣٣٥٧١ :

ص.ب ،15991 :الدوحة ،قطر
هاتف+974 44085183 :
فاكس+974 44673230 :
الربيد اإللكرتوينshamsudheen.javeedh@nexans.com :
املوقع اإللكرتوينwww.nexans.qa :

رمز النظام املنسق85446010 ,85445910 ,85445110 ,85444900 ,85444100 ,85442000 :
الجسل التجاري1/37764 :

مـصــــ ّدر

تأسست قطر للنيون يف عام  1960كرشكة أفراد .بدأت بعدد

تاسست مصانع قطر للربوفايالت واألسقف املستعارة عام

توسعت قدرات الرشكة وامتدت من أجل احملافظة عىل همينهتا

بشلك عام ،ويف جمال التنافس ملنتجاتنا وما شاهبها من

قليل من أربعة أخشاص ومنت برسعة إىل هيلكها احلايل.
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قطر
للنيون

مصنع قطر للبروفيالت
واألسقف المستعارة
(كابروفيل)

 ٢٠٠٣كفرع ملجموعة العمودي للتجارة واملقاوالت العامة.
هدفنا هو أن نكون عام ً
ال إجيابيًا يف جمال اإلنتاج يف قطر

السوقية عن طريق الكشف عن أحدث املعدات التكنولوجية

منتجات مستوردة وحملية بشلك خاص.

املنطقة الصناعية بأكرث من  150موظفًا.

نتيجة لذلك ،هندف دامئًا إىل االهمتام باجلودة وتطويرها

عالوة عىل زيادة منشآهتا اإلنتاجية .متتلك الرشكة منشأة يف

إلرضاء معالئنا واحتياجات السوق كوننا حاصلون عىل هشادة
.ISO 9001:2015

تتضمن نشاطاتنا ومنتجاتنا:
• آالت التقطيع:
أ -مسك يرتاوح ما بني  ٠٫٣ممل إىل  ٢٫٥ممل.
ب -عرض أقىص يبلغ  ١٥٠٠ممل من امللف الرئييس (اإلدخال).
ج -عدد  ٤٠رشحية (إنتاج).
د ١٠ -طن سعة وزن امللف الرئييس.

تفاصيـل المنتجـات
•
•
•
•
•
•

األبواب احلديدية الدوارة
ألواح السقف ،املشلكة واملعزولة
األجزاء املعدنية من جدران اجلص
األسقف املعلقة من األملنيوم
موصالت ترصيف املياه
املنازل املتنقلة املبنية مسبقًا

• بروفايالت  GIيف الفواصل معومًا وجدران اجلص واألسقف
خصوصًا ،باستخدام مواد خام عالية اجلودة حبسب

مواصفات  ASTM653وبدرجة  GSM 275و .LFQ

تفاصيـل المنتجـات
• الفتات النيون والكريستال السائل  ،LEDالفتات مزخرفة/
ثالثية األبعاد ،الفتات الرشاكت ،الفتات احملالت،
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الفتات خارجية  /داخلية ،الفتات األسطح ،الفتات مواقع

املشاريع ،الفتات املرور ،الرموز ،األبراج ،الطباعة

الرمقية بتنسيق واسع عىل وسائل إعالمية خمتلفة،
اللوحات الداخلية واخلارجية واملطبوعات املختلفة.

مسؤول االتصال
السيد/وايه هاالجيان
املدير العام
جوال+974 ٥٥٨٤١١٦٤ :

رمز النظام املنسق94056000 :
الجسل التجاري1592 :

ص.ب ،714 :الدوحة ،قطر
هاتف+974 ٤٤٨٧٤٨٧٠ :
فاكس+974 ٤٤٨٦٢٩٤٤ :
الربيد اإللكرتوينinfo@qatarneon.com :
arman@qatarneon.com
املوقع اإللكرتوينwww.qatarneon.com :

• أنمظة األسقف املستعارة من شباكت ورشائط األملنيوم بعدة
أنواع وألوان لتلبية احتياجات العمالء واختياراهتم ورغباهتم
بناء عىل مواصفات املواد اخلام .ASTM B-209M

• ألواح أسقف املباين الفوالذية بتصممي عادي وتصممي البالط
الفخاري مع مستلزماهتا.

• امحلامات املتنقلة املصنوعة من الفوالذ اخلفيف ،محامات
وغرف احلراسة وغريها املستخدمة يف مواقع العمل

مسؤول االتصال
السيد/عبداللطيف حلواين
مدير املصنع
جوال+974 ٥٥٨٢٠٩٢٥ :

ص.ب  ، ٣٠٤املبىن رمق  ،٢١٥الشارع  ،٢٣املنطقة ،٨١
املنطقة الصناعية اجلديدة ،الدوحة ،قطر
هاتف+974 ٤٤٦٠٩٧٣٤ :
الربيد اإللكرتوينinfo@qaprofil.com.qa :
املوقع اإللكرتوينwww.qaprofil.com.qa :

رمز النظام املنسق87032160 ,76169990 ,76109060 ,72165000 ,72269900 ,73083000 :
الجسل التجاري٩٨٧٠٤ :

مـصــــ ّدر
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تارجت
للصناعات المعدنية

الشمس لتقنيات
اإلضاءة المتقدمة

تارجت للصناعات املعدنية ،رشكة متخصصة حاصلة عىل

المشس لتقنيات اإلضاءة املتقدمة (ش.م.خ.ق ).يه رشكة

واألمعال املعدنية املعامرية .لدينا خربة تزيد عن  ١٨عامًا

يه رشكة تقدم احللول املتاكملة لإلضاءة لاكفة أنواع اإلنارة

حماصة خاصة قطرية .المشس لتقنيات اإلضاءة املتقدمة

هشادة اآليزو قادرة عىل تصنيع وتركيب اكفة أمعال الزجاج

الداخلية واخلارجية.

يف صناعة اهليالك املعدنية ذات اجلودة حتت امس تارجت
للصناعات املعدنية ذ.م.م .يف قطر ،ويرسنا اليوم اإلعالن عن

تتضمن منتجاتنا

توسعة نطاق منتجاتنا إىل النطاقات التالية.

• ألواح اإلضاءة
• الضوء املوجه إىل أسفل
• اإلضاءة الغامرة

تفاصيـل المنتجـات

• إضاءة األسقف املرتفعة

• األبواب وإطارات األبواب احلديدية املقاومة للحريق

• إضاءة الشوارع

• حامالت الكوابل
• ألواح املفاتيح الكهربائية

تفاصيـل المنتجـات
• تركيب إضاءة الليد
• مصباح رذاذ الصوديوم ذو الضغط العايل
• مصباح اهلاليد املعدين
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• املصابيح املوفرة للطاقة

مسؤول االتصال
السيد/إياد سالمة
جوال+974 ٥٥٥٦٦٨٣٩ :

رمز النظام املنسق85371000 ,73089040 ,73083000 :

بناية  ،١٧بوابه  ،٦٩الشارع ،٣٨
املنطقة الصناعية القدمية ،الدوحة  ،قطر
هاتف+974 ٤٤٦٩١٢٢١ :
الربيد اإللكرتوينinfo@targetmetals.net :
املوقع اإللكرتوينwww.targetmetals.net :

مسؤول االتصال
السيد/أجيث
مهندس مبيعات أول
جوال+974 ٣٣٥٥٧٦٦٧ :

ص.ب  ،٢٢٩٣٨املبىن رمق  ،٤١الشارع  ،٩املنطقة ،٨١
املنطقة الصناعية اجلديدة ،الدوحة ،قطر
هاتف+974 ٤٤١١٤٥٨٠ ، ٤٤١١٤٣٤٩ :
الربيد اإللكرتوينmm@alshamslighting.com :
admin@alshamslighting.com
املوقع اإللكرتوينwww.alshamslighting.com :

رمز النظام املنسق85393100 ,85393200 ,94054010 ,94059900 :
الجسل التجاري٢٩٢٦٢ :
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٧
اﻟﻤﻨﺘﺠـﺎت
اﻟﻤﻌﺪﻧﻴﺔ اﻟﻤﺼﻨﻌﺔ،
ﻣﺎﻋﺪا ا ﻟﻴﺎت واﻟﻤﻌﺪات
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مـصــــ ّدر

مـصــــ ّدر
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مصنع عبد النور
لسحب األلومنيوم

شركة البداية
للصناعات الحديدية
مت إنشاء رشكة البداية للصناعات احلديدية هبدف تقدمي جودة

مصنع عبد النور لحسب األلومنيوم هو مصنع ذو ملكية خاصة

عاملية لملواد االسهتالكية للحام املصنعة حمليًا يف قطر ،ودول

لصناعة منتجات األلومنيوم العالية اجلودة ،وقد تأسس عام

جملس التعاون اخلليجي والدول العربية وبلدان أخرى.

 2011مبجهود من السيد جامس عبد النور سيف الدين .تبلغ

قدرة املصنع اإلنتاجية حاليًا  450طنًا مرتيًا يف الهشر ،ويقوم

تصنع البداية للصناعات احلديدية حلام قوس احلديد املصفح

بزتويد منتجات األلومنيوم العالية اجلودة وتسلميها عىل الوقت

حتت عالمة بامس  SUNRISEمنذ  2014باستخدام آخر

إىل عدد من متعاقدي اهلندسة والتجار والصانعني يف اكفة

اآلالت الفنية واملواد األولية ذات اجلودة العالية واليت يمت

أحناء دولة قطر ودول جملس التعاون اخلليجي .ومع اسمترار

اقتناؤها من موردين أحصاب مسعة طيبة من مجيع أحناء

المنو والتطور يف قطر ،ازداد طلب املشاريع اهلندسية عىل

العامل.

منتجات األلومنيوم العالية اجلودة بشلك هائل يف السنوات

القليلة املاضية ،مما دفع باملصنع إىل التخطيط لعملية

بتكنولوجيا أوروبية معدلة لتناسب احتياجات العمالء يف مجيع

توسع هبدف مضاعفة قدرته اإلنتاجية احلالية يف السنوات
ّ

الرشق األوسط  SUNRISEعالمة جتارية ملسهتلاكت اللحام

باملحسوق عىل ح ّد سواء.

ورضامه التام من جودة وخدمـات األقطـاب الكهربائيــة

املقبلة ،وذلك ملنتجات األلومنيوم املحسوب واأللومنيوم املطيل

وفقط يف مدة قصرية استطاعت حتصيل استحسانالعمالء
.SUNRISE

يلعب املصنع دورًا حموريًا يف بناء املستقبل ،وقد فتح أبواب
عامل األلومنيوم عىل مرصاعهيا وق ّدم لألطراف املعنية تشكيلة

البداية للصناعات احلديدية حصلت مسبقًا عىل هشادة ايزو

واسعة من منتجات األلومنيوم ،إضافة إىل القدرة عىل صناعة
منتجات معدة خصيصًا لتالمئ احلاجات احملددة ّ
للك مستخدم.

 ISO 9001: 2008من مكتب فريتاس .وحنافظ عىل العضوية
يف امجلعية األمريكية للحام.

وجتدر اإلشارة إىل أنّ املصنع جم ّهز مبنشآت أوروبية الصنع

يديرها معال من أحصاب املهارات العالية ،مما سيحمس له
بتحقيق هدفه بأن يصبح من ر ّواد قطاع حسب األلومنيوم.

تفاصيـل المنتجـات
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• األطر العادية ،األبواب/النوافذ املزنلقة ،األبواب/النوافذ
املجهزة مبفصالت ،الستائر اجلدرانية ،أمعدة الدرابزين،

تفاصيـل المنتجـات

خزائن املطبخ ،اخلزائن ذات الرفوف ،احلاويات ،الكوات،

• Sunrise E6013

وغريها من املنتجات املصنوعة من األلومنيوم.

مسؤول االتصال
السيد/جامس عبدالنور سيف الدين
املدير العام
جوال+974 ٥٥٨٨٢٥٦٠ :

رمز النظام املنسق760410 :
الجسل التجاري٩/27458 :

• Sunrise E7018
ص.ب ،3551 :الدوحة ،قطر
هاتف+974 44410141 :
فاكس+974 44417216 :
الربيد اإللكرتوينjassim63noor@gmail.com :
املوقع اإللكرتوينwww.alunoorqa :

مسؤول االتصال
السيد/عبداللـه دمحم آل دياب
الرئيس التنفيذي
جوال+974 ٥٥٥٢٥٨١٨ :

رمز النظام املنسق831110 :
الجسل التجاري33457 :

ص.ب ،21112 :املنطقة الصناعية اجلديدة ،الدوحة ،قطر
هاتف+974 44445466 /44421123 :
الربيد اإللكرتوينinfo@sunrise-qa.com :
املوقع اإللكرتوينwww.sunrise-qa.com :

مـصــــ ّدر

يف خضم سعينا لتحقيق رؤية بلدنا احلبيب قطر 2022

طالء املواد املصنوعة من األملنيوم وسبائك األملنيوم والفوالذ

دورات املياه وخزانات املالبس واملاكتب) وقسم خاص إلعداد

تفاصيـل المنتجـات

و  2030نقدم يف مصنع احلبايب احللول الشاملة واملتعلقة
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مصنع الحبابي للمفروشات
الخشبية واأللمنيوم

االختيار
لطالء المعادن

املجروش ومواد  ،GIباستخدام  PEFو  ،SDFاملنحوق بالرمل.

بتجهزي اكفة متطلبات (املطاخب واملفروشات املزنلية وملحقات
الفنادق والشقق املفروشة.

• املنتجـات املسطحة من احلـديد أو الفـوالذ اخلالئيط بعرض

اعمتادنا عىل اجلودة والدقة يف التصاممي وروعة المكال لتلبية

> =  ٦٠٠ممل أو أكرث ملفوف باحلرارة أو بالربودة ومشغول

مجيع متطلبات العمالء ورؤية صاحب المسو الشيخ متمي بن

(ما عدا املطيل بالزنك ومنتجات السليكون-الفوالذ الكهربايئ).

محد بن خليفة آل ثاين.

• أبواب األملنيوم .نوافذ األملنيوم .إطارات النوافذ من األملنيوم.
عتبات األبواب من األملنيوم.

لقد معلنا عىل توفري أفضل أنواع الرشااكت االسرتاتيجية
وجذب القوى العاملة املخرضمة لتقدمي أفضل صورة لدينا

وخدمات ما بعد البيع.

ويرشفنا أن نكون أحد املسامهني يف أرسع البلدان منوًا يف
مجيع أحناء العامل.

ويف اخلتام ،نعمل جنبًا إىل جنب لتحقيق هدفنا الذي طاملا

حملنا بتحقيقه.

 -قطر تستحق األفضل -

تفاصيـل المنتجـات
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• األثاث اخلشيب وأمعال األلومنيوم

• أثاث املاكتب
• أثاث املطبخ

• أثاث الفندق

• حلول متاكملة
مسؤول االتصال
السيد/عيل احلبايب
املدير اإلداري
جوال+974 ٣٣٦٨١١٠٠ ،٣٠٢٠٢٠٣٠ :

ص.ب ،٤٠٢٣٦ :املنطقة الصناعية،
الصناعات املتوسطة والصغرية ،الدوحة ،قطر
هاتف+974 44411216 :
فاكس+974 44414846 :
الربيد اإللكرتوينali.md@alhababifactory.com :
املوقع اإللكرتوينwww.alhababifactory.com :

رمز النظام املنسق940370 ,940360 ,940350 ,940340 ,940330 ,940320 ,940310 :

الجسل التجاري64374 :

مسؤول االتصال
السيد/شيجوخان م .حنيفة
جوال+974 ٦٦٨٣٢٦٠١ :

رمز النظام املنسق72259900 :
الجسل التجاري١٠٩٥٤٠ :

املبىن رمق  ،١٨٩الشارع  ،٣املنطقة ،٨١
املنطقة الصناعية اجلديدة ،الدوحة ،قطر
هاتف+974 ٤٤٤٢٤١٤٤ :
الربيد اإللكرتوينinfo@alikhtyaar.com :
املوقع اإللكرتوينwww.alikhtyaar.com :

مـصــــ ّدر

عام  .١٩٩٢قامت الرشكة بتنويع نشاطاهتا لتلبية الطلب

املزتايد عىل اهليالك الفوالذية واألشغال املعدنية لرشكهتا األم
اليت تعمل يف جمال إنشاء املباين .تطورت الرشكة انطالقًا

من بداياهتا املتواضعة لتصبح مصدرًا موثوقًا للخربة يف
تصممي وتصنيع وتركيب اهليالك الفوالذية .الزتامنا بالمتزي يف

جمال اإلنشاءات الفوالذية إىل جانب موظفينا اخلرباء مها ما

ميكننا من االسمترار يف تقدمي حلول متاكملة للفوالذ واملعادن
إىل قطاع اإلنشاء.
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شركة الجابر
إلعمال الحديد
رشكة اجلابر للصلب يه قسم يف مجموعة اجلابر تأسست

مصنع الجابر للصناعات
الحديدية والمعدنية

تفاصيـل المنتجـات
• األنابيب واخلراطمي واملواد املجوفة السلسة بشلك دائري
مقطيع مصنوعة من احلديد أو الفوالذ غري اخلالئيط
غري محسوب بالربودة ومشغول (ما عدا منتجات احلديد
املصبوب ،األنابيب من النوع املستخدم يف أنابيب
النفط والغاز واألغلفة واخلراطمي من النوع املستخدم،
اخلراطمي واألنابيب واملواد املجوفة السلسة بشلك دائري
مقطيع مصنوعة من احلديد أو الفوالذ غري اخلالئيط
غري محسوب بالربودة ومشغول (ما عدا منتجات احلديد
املصبوب ،األنابيب من النوع املستخدم يف أنابيب النفط
والغاز) ،األنابيب.
• اخلراطمي واملواد املجوفة السلسة بشلك دائري مقطيع
مصنوعة من احلديد أو الفوالذ غري اخلالئيط غري محسوب
بالربودة ومشغول (ما عدا منتجات احلديد املصبوب،
األنابيب من النوع املستخدم يف أنابيب النفط والغاز
واألغلفة واخلراطمي من النوع املستخدم يف احلفر.
• األنابيب واخلراطمي واملواد املجوفة السلسة بشلك دائري
مقطيع مصنوعة من احلديد أو الفوالذ غري اخلالئيط
غري محسوب بالربودة ومشغول (ما عدا منتجات احلديد
املصبوب).

بدأت معليات املصنع منذ عام  ٢٠٠٤يف الشارع رمق ١٤

يف املنطقة الصناعية بالدوحة .إنتاج ألواح األسقف املموجة.

تصنيع األلواح املزدوجة  -ألواح األسقف .تتوفر األلواح

املموجة بأمساك خمتلفة ترتاوح ما بني  ٠٫٣٠ممل إىل ٠٫٥٠
ممل وبعدة ألوان.

مكا ميكننا إنتاج األلواح املزدوجة بأمساك خمتلفة  ٢٠ممل،

 ٣٠ممل و  ٥٠ممل .نستخدم ألواح  PPGIاملموجة يف الطبقة

العلوية وعازل من البويل يوريثني حبسب المسك املطلوب
وألواح أملنيوم يف الطبقة السفىل .مكا يتوفر ورق  PVCللطبقة

السفىل.

تفاصيـل المنتجـات
• اهليالك (ما عدا املباين املبنية مسبقًا حتت الفئة )٩٤٫٠٦
وأجزاء اهليالك (مثل اجلسور وأجزاء اجلسور والبوابات
واألبراج وأمعدة وأسقف العرائش وإطارات األسقف
واألبواب والنوافذ وإطاراهتا وعتباهتا

• املقطورات
• أصناف أخرى
• املباين املبنية مسبقًا من مواد عدا عن البالستيك أو اخلشب
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أو احلديد أو األملنيوم أو الفايربجالس

مسؤول االتصال
السيد /أمحد األبطح
املدير العام
جوال+974 ٣٣٧٤١٤٧٩ :

ص.ب ،٢٣٥٤٦ :الشارع ،٨
املنطقة الصناعية اجلديدة ،الدوحة ،قطر
هاتف+974 ٤٤٦٠٠٦٧٧ :
الربيد اإللكرتوينali.mansour@jsc-qa.com :
املوقع اإللكرتوينwww.jsc-qa.com :

رمز النظام املنسق73049000 ,73045900 ,73044900 ,73043900 :

الجسل التجاري٢٩٨٥٩ :

مسؤول االتصال
السيد/عبدالسالم
مدير املصنع
جوال+974 ٥٥٨٣٠٢١١ :

رمز النظام املنسق94060090 ,87163990 ,73080000 :

ص.ب  ،٩٥٢البوابة رمق  ،٦٦الشارع ،١٤
املنطقة الصناعية القدمية ،الدوحة ،قطر
هاتف+974 ٤٤٦٠١١٢٧ :
الربيد اإللكرتوينaljaberj@qatar.net.qa :

مـصــــ ّدر
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مصنع
الشاهين لأللمنيوم
و يو .بي .ڤي .سي والزجاج

شركة
الشرف الصناعية

مت تأسيس مصنع الشاهني لألملنيوم لتلبية الطلب املزتايد ألمعال

أصبحت رشكة الرشف للصناعة من بني الرشاكت الرائدة يف
قطاع الطالء بالبودرة االلكرتوستاتية والديكورات اخلشبية
ملنتجات األملنيوم املستخدمة للعامرة.

األملنيوم واليويب يف يس والزجاج ،من قبل قطاع اإلنشاءات
املعامرية وأمعال البنية التحتية اجلارية بدولة قطر .وفميا يتعلق

بصناعة األملنيوم واليويب يف يس والزجاج ،يستخدم مصنع

رغبة منا يف احلفاظ عىل الزتامنا باجلودة العالية واألسبقية
يف السوق القطري ،فقد حصلنا عىل هشادة ()Qualicoat
اليت تعترب أعىل معايري اجلودة يف جمال الطالء بالبودرة
االكرتوستاتية.

الشاهني قطاعات وتقنيات لرشاكت رائدة عامليًا ومتخصصة

يف تطوير أمعال الفساد ،واألملنيوم ،واليويب يف يس .مكا

يطبق أحدث النظم والتصاممي اهلندسية والتقنية لملشاريع
الكربى واملعقدة  .

ومتخصصون يف تصنيع مجيع أنواع   األملنيوم ،واليو يب

تفاصيـل المنتجـات

يف يس ،ولك أمعال الزجاج   ،كواجهات األبراج ،واملباين،

• املنتجات املسطحة من احلديـد أو الــفوالذ اخلالئطـي

والقباب ،وامحلامات (الشاورز) .مكا أننا متخصصون يف

بعرض > =  ٦٠٠ممل أو أكرث ملفوف باحلرارة أو بالربودة

تصنيع األبواب ،والنوافذ ،والكريتينوول ،والكالدينج ،واملطاخب،

ومشغول (ما عدا املطيل بالزنك ومنتجات السليكون  -الفوالذ

والقباب ،وأبواب ونوافذ احلريق ،باإلضافة إىل الرولينج شرت.

الكهربايئ).

تفاصيـل المنتجـات
• ستائر حائط تقليدية

• الزتجيج اهليلكي
• كسوة معدنية

• الزتجيج العنكبويت
• االبولب والنوافذ
• األبواب
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• واجهة متاجر
• الدرابزينات
• كوة

• القباب

• الشوايات
مسؤول االتصال
السيد/عبد القادر
مدير العمليات
جوال+974 ٣٠٨٤٣٣٠٤ :

رمز النظام املنسق761010 ,760421 ,700420 :

الجسل التجاري61679 :

ص.ب ،60299 :املنطقة الصناعية اجلديدة،
الدوحة ،قطر
هاتف+974 ٤٤٧١٣٧١٧ :
فاكس+974 ٤٠٣٩٩٩٠٠ :
الربيد اإللكرتوينalshaheenalum@gmail.com :
املوقع اإللكرتوينwww.alshaheenfactory.com :

مسؤول االتصال
السيد/إمساعيل أبو حسني
إداري
جوال+974 ٥٠٠٣٠١٠١ :

رمز النظام املنسق72259900 :

الجسل التجاري٣٠٠٧٣ :

املبىن رمق  ،١٥٥الشارع ،٣
املنطقة الصناعية اجلديدة ،الدوحة ،قطر
هاتف+974 ٤٤٣٦٢٠٤٢ :
الربيد اإللكرتوينismail@sic.qa :
املوقع اإللكرتوينwww.sic.qa :

مصنع البقالي
لألبواب االلكترونية
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المانع
لإلنشاءات الحديدية

تأسست البقايل لألبواب االتوماتيكية يف الدوحة ،قطر عام

الرشكة الرائدة يف مشاريع مدنية ومياكنيكية وكهربائية

ُ .١٩٩١تعرف الرشكة يف السوق بتقدمي مجموعة واسعة من

ومشاريع منشآت البنية التحتية يف قطاعات النفط والغاز

أنمظة البوابات االتوماتيكية لالستخدام الصنايع والسكين

والبرتوكمياويات واملنشآت املدنية.

باإلضافة لملظالت ومواقف السيارات منذ عام  ،١٩٩٢وقد

أدخلت البقايل التحسينات املختلفة ومواكبة االبتاكرات يف

تفاصيـل المنتجـات

هذه الصناعة مثل زيادة املنتجات وتوفري أنواع خمتلفة من
أنمظة األبواب االتوماتيكية واملظالت لتلبية متطلبات السوق.

• تشكيل وطالء املعادن

ويه تعترب اآلن رائدة يف قطر من حيث توفري أفضل احللول

االتوماتيكية واملهشورة خبدمهتا ما بعد البيع.

تفاصيـل المنتجـات
• املظالت املصنوعة من األلياف الصناعية

دليل الشركات الصغيرة والمتوسطة 91 - ٢٠١٩

• األبواب احلديدية اليت تعمل بالتحمك عن بعد

مسؤول االتصال
السيد/فادي ديب
مدير املصنع
جوال+974 ٥٥٥٢٧٤٢٢ :
رمز النظام املنسق:

73083000 ,63061220

الجسل التجاري٦/١٤٠٧٥ :

ص.ب ،١٠٧٦٨ :البوابة رمق  ،٢٣الشارع ،٤٢
املنطقة  ،٥٧املنطقة الصناعية القدمية ،الدوحة ،قطر
هاتف+974 ٤٤٦٨٢٣٨٩ ،٤٤٦٨٤٣٨٠ :
الربيد اإللكرتوينfactory@albaqali.com :
املوقع اإللكرتوينwww.albaqali.com :

مسؤول االتصال
السيد/فينود ماليف
مدير العمليات

رمز النظام املنسق72109000 :
الجسل التجاري٧٤٧١ :

البوابة رمق  ،٤٥الشارع ،٢٩
املنطقة الصناعية القدمية ،الدوحة ،قطر
هاتف+974 ٤٤٦٠٠٨١٠ ، ٤٤٦٠٠٨٠٩ :
الربيد اإللكرتوينalmanagp@qatar.net.qa :
group@almanagroup.com
املوقع اإللكرتوينwww.almanagroup.com :

ألومانا يه رشكة مؤسسة يف قطر وحاصلة عىل هشادة

اختصت رشكة ألوجالس احملدودة منذ عام  ١٩٤٧بتصنيع

األملنيوم يف الرشق األوسط.

لتقدمي مستوى عالٍ من املنتجات واخلدمات.

اآليزو وواحدة من الرشاكت الرائدة املتخصصة بواجهات
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ألو مانا
للصناعات

مصنع
الوجالس لأللومنيوم

منتجات األملنيوم .ويه متلك اكفة املرافق واملوارد الالزمة

متلك ألومانا للصناعات أحد أكرب مصانع األملنيوم والزجاج

والفوالذ املعامري يف قطر .حمور تركزينا الرئييس هو اجلودة
وااللزتام برضا العمالء.

تفاصيـل المنتجـات
تفاصيـل المنتجـات

• املستودعات املصنوعة من احلديد ،املباين اجلاهزة املصنوعة
من احلديد

• أبواب األملنيوم

• األطباق واأللواح والرشائط غري املصنوعة من األملنيوم

• نوافذ األملنيوم

اخلالئيط بمسك >  ٠٫٢ممل (ما عدا املربعة أو املستطيلة)

• إطارات النوافذ من األملنيوم

• طابوق الرصف واأللواح والبالط واملربعات وغريها من
املنتجات املصنوعة من الزجاج املضغوط أو املُقولب سواء

• عتبات األبواب املصنوعة من األملنيوم

اكنت مسلحة أم ال ألغراض البناء (ما عدا الزجاج اآلمن

• الواجهات الزجاجية لملباين

املغلف ووحدات الزجاج العازلة املصنوعة من عدة طبقات

• الدرابزين املصنوع من الفوالذ

• املصابيح املعاجلة بالرصاص

• اهليالك املصنوعة من األملنيوم (ما عدا املباين اجلاهزة حتت
الفئة  )٩٤٫٠٦وأجزاء اهليالك املصنوعة من األملنيوم (مث ً
ال
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• األبواب والنوافذ وإطاراهتا وعتباهتا املصنوعة من األملنيوم

األسقف وهيالك األسقف والدرابزين واألمعدة والقضبان،

• املقابض املصنوعة من األملنيوم

(ما عدا األبواب والنوافذ وإطاراهتا وعتباهتا)

• القباب املصنوعة من األملنيوم والزجاج

مسؤول االتصال
السيد /سامر البيطار
مدير املالية واإلدارة
جوال+974 ٣٣٨٢٦١٥٨ :

املبىن رمق  ،١٩٠الشارع  ،١٠املنطقة ،٨١
املنطقة الصناعية اجلديدة ،الدوحة ،قطر
هاتف+974 ٤٤٥٨٢٥٢٣ :
الربيد اإللكرتوينaluglassqatar@gmail.com :

رمز النظام املنسق76109040 ,76101090 ,70169000 ,76069100 ,94060039 ,94060033 :

الجسل التجاري٣٨٥٠٥ :

مسؤول االتصال
السيد/جورج بابادوبولوس
منسق
جوال+974 ٥٥٨٦٩٠٧٢ :

املبىن رمق  ،١٥١الشارع  ،٢٥املنطقة ،٥٧
املنطقة الصناعية اجلديدة ،الدوحة ،قطر
هاتف+974 ٤٤٥٨١٤٢٦ :
الربيد اإللكرتوينluglassqatar@gmail.com :

رمز النظام املنسق70169000 ,7619090 ,73089050 ,70071900 ,76101000 :

تسىع شعاع اخلليج لألملنيوم باسمترار إىل الوفاء مبتطلبات

تأسست الرشكة العربية ام اي يب لملقاوالت عام ١٩٨٨

واألبواب عالية األداء من األملنيوم وأبواب األملنيوم وواجهات

استثنائيًا ومسعة طيبة مكقاول موثوق وخمتص يف أمعال

السوق والعمالء يف جمال األملنيوم نقوم بتوريد وتركيب النوافذ
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شعاع الخليج لصناعات
األلمونيوم والزجاج

مصنع العربية
ام اي بي للمقاوالت

كرشكة قطرية ومنت بشلك رسيع خالل السنوات لتقدم أداء
املياكنيك واهلندسة والسباكة يف قطر.

األملنيوم والواجهات الزجاجية بدون إطارات وكسوة األملنيوم
واملناور والدرابزين واملظالت من األملنيوم  .

أجنزت الرشكة بنجاح ما يزيد عىل  ٦٥٠مرشوعًا يف قطر

وفازت بعدة جوائز مرموقة مشلت مقاول ام اي يب لعام ٢٠١٢
واملرتبة السابعة بني أفضل  25مقاول ام اي يب يف دول جملس
التعاون اخلليجي عام .٢٠١٥

وقد اعرتف القطاع باألمعال املتفوقة اليت نفذهتا الرشكة يف

مشاريعها وفازت بعدة جوائز مرموقة.

تفاصيـل المنتجـات

تفاصيـل المنتجـات
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• كسوة واجهات املباين باألملنيوم

مسؤول االتصال
السيد /فؤاد املرصي
الرشيك املدير
جوال+974 ٥٥٥٣٢٠٣٤ :

رمز النظام املنسق76069200 ,76042900 :
الجسل التجاري٢/٢٣٧١٥ :

• مراوح الهتوية غري الطبية املصنوعة من احلديد أو الفوالذ

ص.ب ،20756 :البوابة  ،٧الشارع ،٥٣
املنطقة الصناعية القدمية ،الدوحة ،قطر
هاتف+974 ٤٤٦٨٦٠٠٣ :
فاكس+974 44686009 :
الربيد اإللكرتوينsales@agrqatar.com :
املوقع اإللكرتوينwww.agrqatar.com :

مسؤول االتصال
السيد/دمحم عيل املاليك

رمز النظام املنسق73269030 :

البوابة رمق  ،١٥٠الشارع ،١٥
املنطقة الصناعية القدمية ،الدوحة ،قطر
هاتف+974 ٤٤٠٧١٠٠٠ :
الربيد اإللكرتوينinfo@arabian-mep.com :
omar@arabian-mep.com
املوقع اإللكرتوينwww.arabian-mep.com :

مـصــــ ّدر

الرشكة العربية لملواد اخلصوصية (أمسا) يه رشكة رائدة

رشكة قطرية تعمل يف جمال األنمظة واألبواب األوتوماتيكية

عام  1996جكزء من إحدى رشاكت مجموعة اجلابر واليت

يوجد لدينا معرض كبري حيتوي عىل مجيع أنواع منتجاتنا.

وعالوة عىل ذلك مقنا برتكيب أكرث من  ٤٠٠٠منتج بالسنة.

يف جمال التصنيع والتجارة مقرها يف دولة قطر .تأسست يف
لدهيا أكرث من  30رشكة متخصصة يف جماالت عدة.

وختامًا نرجو من معالئنا الكرام بعدم الرتدد يف زيارة معرضنا

حىت تتكون لدهيم فكره وأنطباع عن لك ما حيتويه املصنع

أمسا أمكلت بنجاح العديد من املشاريع لكثري من العمالء

من منتجات أواإلتصال بنا للتوضيح والرشح عند اللزوم ،مكا

املرموقني يف خمتلف القطاعات احلكومية والشبه حكومية

تضمن الرشكة ثالثة نقاط رئيسية تمتزي هبا عن منافسهيا

واخلاصة.

بالسوق احمللية والعاملية ويه:

كوهنا رشكة متخصصة ،أمسا تليب متطلبات السوق احمللية

• اجلـودة العالية

من خالل تعاملها مع مصنعني من الطراز العاملي يف مجيع

• أطول مضان

أحناء العامل لتوريد وتركيب مجموعة خمتلفة من املنتجات

• أقل سعـر

واخلدمات .وتتضمن الرشكة كفآت قوية من املوظفني الفنيني

واإلداريني من ذوي اخلربة واليت تسامه بشلك مملوس يف

املصنع لديه فريق معل خمتص بتدريب الفنيني واملهنيني

وفقا ألعىل املعايري ويف الوقت احملدد.

واألدوات اليت متكهنم من إجناز املشاريع الكبرية بكفاءة ودقة

بناء مشاريع قطر احلالية واملستقبلية من خالل تقدمي املنتجات

بأسمترار ليمت تزويدمه بأحدث الدورات وبأحدث املعدات
ذات اجلودة العالية.

مت إنشاء  6أقسام يف رشكة أمسا لتقدمي مواد البناء واخلدمات

يمتزي مصنع البيت األزرق مبستودع مبساحه كبريه مناسبه

إىل العديد من العمالء يف العديد من الصناعات مبا يف ذلك

وجمهزة لتلبية مجيع الطلبات إلرضاء وتلبية احتياجات العمالء

البنية التحتية والبناء واملياه والكهرباء والسكك احلديدية والنفط
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والغاز والبرتوكمياويات.

يعمل مصنع البيت األزرق كوكيل ألكرب املاراكت العاملية يف
جمال األبواب األوتوماتيكية ونظام البوابات مثل:

تفاصيـل المنتجـات

• CAME

• أمعال األملنيوم

• SOMFY

• أمعال معدنية

• ASA
• MARANTEC

• اتش فاك دكت لتربيد اهلواء

• ATA

• نظام ريم القاممة والكتان لألبراج

مسؤول االتصال
السيد/دمحم اجلاجه
مدير التسويق
جوال+974 55541973 :

رمز النظام املنسق721011 ,76042100 ,84791000 :

الجسل التجاري٣٧٠٥٠ :
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الشركة العربية
للمواد الخصوصية (أسما)

مصنع البيت االزرق ألنظمة
األبواب االتوماتيكية

• ZHENHONG
ص.ب ،٥٥٢٨٩ :الدوحة ،قطر
الدائري الرابع ،النعيجة ،بناية رمق ٢١٠
هاتف+974 44213636 :
الربيد اإللكرتوينmohd@asmaqatar.com :
info@asmaqatar.com
املوقع اإللكرتوينwww.asmaqatar.com :

تفاصيـل المنتجـات
• أبواب الشباكت احلديدية
• األبواب األوتوماتيكية الدوارة
• نوافذ األملنيوم

• ALUSO
مسؤول االتصال
السيد/خالد عبداهلادي
الرئيس التنفيذي
جوال+974 ٣٣٢٥٠٥١١ :

رمز النظام املنسق76101000 ,73083000 :

املنطقة رمق ،٨١
املنطقة الصناعية اجلديدة ،الدوحة ،قطر
هاتف+974 ٤٤٦٨٤٦٥٣ :
الربيد اإللكرتوينbluehousedoha@hotmail.com :
املوقع اإللكرتوينwww.bluehouse.com.qa :

دفاك داكت
للتهوية والتكييف

مصنع ديكوتيك للرشاحئ املعدنية رائدة تصنيع وتوريد مجموعة
شاملة من منتجات مواد البناء اليت تمشل أنمظة األسقف
االصطناعية وأنمظة فواصل اجلبس واملنتجات املعدنية املختلفة
حتت امس عالمتنا التجارية ديكوتيك.

دفاك يه مصنّع رائد ألمعال جماري اهلواء تأسس يف الدوحة،

دولة قطر عام  .٢٠٠٥وقد حصلت دفاك عىل ترخيص للعمل
يف أكرب مشاريع يف قطر مثل مرشوع اللؤلؤة وبرج الشعلة

ومرشوع مدينة رأس اللفان الصناعية ومطار الدوحة الدويل

اجلديد وجزيرة البنانا و  IDCPوالعديد من املشاريع األخرى.

مصنع دي كوتيك للرشاحئ املعدنية هو جزء من رشكة قرص
األندلس اليت هلا خربة يف جمال ديكور وتشطيب الداخيل ألكرث
من  ٢٠عامًا .وقد حجنت الرشكة يف إرضاء معالهئا احملليني
من خالل عدة منتجات وخدمات عالية اجلودة منذ تأسيهسا

مصنع دفاك مزود بأكرث اآلليات تطورًا وهو جيذب أفضل

اخلربات الراغبة باحلفاظ عىل نفس مستوى اخلربة .تعمل

دفاك عىل توسيع مصنعها لتصل مساحته إىل  ١٠٫٠٠٠مرت
مربع.

مصنعنا جمهز بالاكمل بأحدث معدات يف مساحة تزيد عىل
 ٤٥٠٠مرت مربع يف منطقة الصناعية الصغرية واملتوسطة
يف شارع سلوى يف .حنن منزي أنفسنا من خالل تقدمي احلل
الاكمل لعمالئنا (تصممي ،تصنيع ،والتوريد) ميكننا أن نضمن
التوريد لملشاريع يف الوقت احملدد مع قمية املناسبة مع مضان
اجلودة .موظفونا مدربون عىل أمهية هندسة القمية وبالتايل
يعملون عىل تقدمي حلول متاكملة وليس فقط جمرد منتجات.

تفاصيـل المنتجـات
• جماري اهلواء احلديدية
• جماري هواء لولبية ،جماري هواء مرنة
• صناديق حتمك باهلواء

فريقنا من املهندسني والفنيني املؤهلني ذوي اخلربة قادر
عىل تصممي وبناء منتجات وتقدمي حلول بناء عىل مواصفات
العمالء .مكا نعمل بصفة مسمترة عىل االبتاكرات الفنية
لتحسني مواصفات منتجاتنا ومراقبة معليات التصنيع اخلاصة
بنا لتحسيهنا ومضان حصول معالئنا عىل أعىل مستويات
اجلودة واحلرفية مبا يف ذلك اإلجناز يف الوقت.
حنن نضمن
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• جودة املنتجات
• األسعار التنافسية
• التسلمي يف املوعد وبالاكمل
• منتجات محتل عالمتنا التجارية اخلاصة االعمتاد حسب
املواصفات األوروبية
مسؤول االتصال
السيدة/أمل أبو هشلة
مساعد مدير عام
جوال+974 ٥٥٤٤٨٥٣٤ :

رمز النظام املنسق84158390 ,76169990 ,73269030 :
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مصنع ديكوتيك
للشرائح المعدنية

املبىن رمق  ،٥٧الشارع  ،١٣املنطقة ،٨١
املنطقة الصناعية اجلديدة ،الدوحة ،قطر
هاتف+974 ٤٤٥٠٠١١٨ :
الربيد اإللكرتوينa.tbaily@dvac-duct.com :
املوقع اإللكرتوينwww.dvac-duct.com :

مسؤول االتصال
السيد/راميس أس
مهندس إنتاج
جوال+974 ٧٤٤٩١٤٤٣ :

تفاصيـل المنتجـات

• أبراج األملنيوم

• األسقف وإطارات األسقف من األملنيوم
• أمعدة األملنيوم

• اهليالك املصنوعة من األملنيوم
• اهليالك املصنوعة من األملنيوم

• اجلسور

• األسقف
• األمعدة

• القضبان

• املنتجات امللفوفة بشلك مسطح املصنوعة من احلديد أو
الفوالذ غري اخلالئيط بعرض يبلغ > =  ٦٠٠ممل ،وامللفوفة
باستخدام احلرارة أو الربودة ،غري املموجة ،املطلية
بالزنك (ما عدا املطلية بالزنك باستخدام اإللكرتوليتات)

• بالط الديكور لألسقف

• األربطة املستخدمة لتثبيت بالط الديكور يف األسقف

• جدران الفواصل ألجنحة املستشىف واملطامع واملاكتب
وامحلامات واملباين وما شابه
ص.ب ،١١٢١٨ :املبىن رمق  ،٥١الشارع  ، ٨املنطقة ،٨١
الدوحة ،قطر
هاتف+974 ٤٤٦٠٤٣٣٧ :
الربيد اإللكرتوينmahamudsh@decotechqatar.com :
املوقع اإللكرتوينwww.decotechqatar.com :

رمز النظام املنسق76109050 ,76109070 ,76109060 ,72104900 ,76109000 :
الجسل التجاري١١٣٧٥٦ :

ديباج للخدمات الصناعية ذ.م.م .يه رشكة قطرية تأسست

مصنع ايفل لألدوات املزنلية إلنتاج األواين املزنلية املصنعة من

عام .٢٠٠٣
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شركة ديباج
للخدمات الصناعية

مصنع إيفل
لألدوات المنزلية

االملنيوم عايل اجلودة واألستيل استيل خاصة املطاخب املزنلية
واملطامع وكذلك الذوق والعادات اخلليجية من حيث االستعامل

نقدم خدمات مثل:

اليويم واملناسبات

• صناعة املبادالت احلرارية ،املُبخرات ،املواسري واملجاري
واألنابيب واهليالك.

• خدمات املنشآت اإللكرتومياكنيكية
• (تصممي وتوريد وتركيب) األمعال املياكنيكية واهلندسية
وأمعال السباكة/الهتوية

• صيانة وجتديد املصانع الاكملة أو أجزاء مهنا

تفاصيـل المنتجـات

• اتفاقيات اخلدمة والصيانة والتصليح طويلة األجل

• منتجات املائدة أو املطبخ أو غريها من املنتجات املزنلية
وأجزاهئا املصنوعة من األملنيوم

• منظفات وخرق وقفازات تنظيف األواين وما شابه املصنوعة

تفاصيـل المنتجـات

من األملنيوم ،األدوات الصحية وأجزاهئا املصنوعة من

األملنيوم

• منتجات الصلب الكربوين

• منتجات املائدة أو املطبخ أو غريها من املنتجات املزنلية

• منتجات األملنيوم

وأجزاهئا املصنوعة من احلديد ما عدا احلديد املصبوب أو
الصلب عدا عن الستانلس (ما عدا املنتجات املطلية

• العلب والصناديق واحلاويات املشابعة حتت الفئة ٧٣١٠
• سالت املهمالت
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• املعاول وغريها من املنتجات املشاهبة

مسؤول االتصال
السيد/رسينيفاسان سامياين
رئيس العمليات األعىل

رمز النظام املنسق76169990 ,73089090 :

الجسل التجاري٢٦٧٦١ :

املبىن رمق  ،٢٢٢الشارع  ،٧املنطقة ،٨١
املنطقة الصناعية اجلديدة ،الدوحة ،قطر
هاتف+974 ٤٤٩٨٦٧٠١ :
الربيد اإللكرتوينdebaj@qatar.net.qa :
املوقع اإللكرتوينwww.debaj.com.qa :

مسؤول االتصال
السيد/دمحم حشاته
مدير املصنع
جوال+974 ٥٥٥٠٤٠٠٥ :

رمز النظام املنسق73239900 ,76150000 :

البوابة رمق  ،٧٥الشارع ،١٥
املنطقة الصناعية القدمية ،الدوحة ،قطر
هاتف+974 ٤٤٦٠٠٧٩٤ :
الربيد اإللكرتوينeiffel@qatar.net.qa :
املوقع اإللكرتوينwww.eiffelg.com :

خمتصون باكفة منتجات أمن الطرق مثل إشارات املرور

يعمل مصنع االحتاد للفوالذ يف نشاطات تصنيع الفوالذ واللحام
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شركة الكترو
للصناعات

مصنع
االتحاد للحديد

وحنن حريصون للغاية عىل مبارشة املشاريع اخلارجية من

واللوحات التوجهيية وأسوار الطرق والدرابزين شبه الصلب  .

معالئنا احملليني والدوليني مكقاول فريع لاكفة أمعال اهليالك

الفوالذية حبسب التصممي ومتطلبات العميل املتفق علهيا نظرًا

تفاصيـل المنتجـات

لرغبتنا يف أن نسامه يف تلك املشاريع البارزة وتقدمي خدماتنا
ودمعنا لتحقيق رؤية قطر  .٢٠٣٠تبلغ املساحة املتاحة للتصنيع

• املشغوالت احلديدية

حوايل  ١٥٠٠٠مرت مربع برافعات علوية يف املنطقة الوردية

• ألواح إشارات املرور من األملنيوم

من املنطقة الصناعية اجلديدة يف قطر .وتبلغ املساحة اللكية

لملصنع  ٤٠٫٠٠٠مرت مربع .أما املساحة املخصصة ألمعال

احلفر والطالء فهي  ٣٠٠٠مرت مربع تقريبًا مزودة بتقنيات

متقدمة يف هذا املجال مضن منطقة التصنيع .مهمتنا ورؤيتنا

يه إرضاء العميل ومشول نطاق اكمل من نشاطات التصنيع

مبساعدة فنية من أطراف /جهات خارجية مرخصة إذا اكن

ذلك رضوريًا .املرافق واملعدات املتوفرة قادرة عىل إنتاج ما
بني  ١٥٠٠ - ١٢٠٠طن من أمعال هيالك الفوالد يف الهشر.

تفاصيـل المنتجـات
• املباين املبنية مسبقًا من مواد عدا عن البالستيك أو اخلشب
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أو احلديد أو األملنيوم أو الفايربجالس

مسؤول االتصال
السيد /منري ويس
مدير العمليات
جوال+974 ٦٦٠٣٤١٤ :

رمز النظام املنسق76109090 ,73089090 :

الجسل التجاري٢٤٤٢٥ :

الشارع  ،٨املنطقة ،٨١

املنطقة الصناعية اجلديدة ،الدوحة ،قطر

هاتف+974 ٤٤٤٤٨٤٠٢ :

الربيد اإللكرتوينnweiss@electroi.qa :

املوقع اإللكرتوينwww.electroi.qa :

مسؤول االتصال
السيد/مجال راشد النعيمي
رئيس جملس اإلدارة
جوال+974 ٥٥٥٥٢٥٥٩ :

املبىن رمق  ،١٩٤الشارع  ،٢١املنطقة ،٨١
املنطقة الصناعية اجلديدة ،الدوحة ،قطر
هاتف+974 ٤٠٣٢٥١١١ :
الربيد اإللكرتوينchairman@eletihadsteel.com :
Admin01@etihadsteel.qa
املوقع اإللكرتوينwww.etihadsteel.com :

رمز النظام املنسق87163910 ,87163100 ,87079090 ,87079036 ,87079035 ,87079033 ,73089090 :
الجسل التجاري٥٧١١٧ :

مـصــــ ّدر

تأسست رشكة قطر ملعدات وخدمات الغاز احملدودة (جاسكو)

أنشأت فولدا قطر يف عام  ،2008ويه رشكة مقاوالت ألومنيوم

يف قطر عام  ١٩٩٥ويه حاصلة عىل هشادة ISO :9001,

تنفذ أنواع خمتلفة من املشاريع مع أنمظة األملنيوم ذات الهشرة

.ISO:14001, OHSAS:18001

العاملية مثل نظم Installux, Technal, RC SAPA

وقامت الرشكة بتوسعة معلياهتا يف الدول التالية:

•  -٢٠١٣اململكة العربية السعودية حتت االمس التجاري مؤسسة

فولدا قطر يه أيضًا:

معدات ومقاوالت الغاز ( )GECEومؤسسة معدات وجتارة

• املمثل احلرصي لنظام PANORAMAH

الغاز ()GETE

• وكيل  ،RENSONويقدم مجموعة واسعة من الرشفات،
كسوة واقية من المشس ،الك َّوةونظام تكسية اجلدران.

• وكيل  ،Q-RAILINGتقدم أنمظة حديدة عالية اجلودة.

•  - ٢٠١٨معان حتت االمس التجاري صاللة للنفط والغاز الدولية

تفاصيـل المنتجـات
• ستائر اجلدران ،جانبني و  4جوانب الزتجيج اهليلكي،
واجهات شفافة التجارية.

• اجلدران املستخدمة يف احملالت التجارية ذات الطبقات
املتعددة والعازلة واملغطاة باأللومينيوم القاوم للصدأ
باإلضافة إىل كسوة املباين

• أبواب دوارة مقمسة ،ونوافذ وأبواب عالية اجلودة

وقد بدأت الرشكة بتصنيع خزانات الوقود منذ عام ٢٠١٧
برتاخيص UL142,UL 58/UL1746, UL 2085, STI P3
وصهارجي ماكحفة احلريق.

أمه جماالت اخلربة
• نظام الغاز النفيط املسال
• نظام الغاز الطبييع
• نظام الوقود (الديزل والبرتول)

• أسقف زجاجية وفتحات مشسية أتوماتيكية قابلة
• املناور والقباب ،واألبواب املضادة للحريق ،واألبواب

• نظام غاز املختربات

• توريد وتركيب منتجات  Rensonمثل الرشفات ،كسوة

• خسانات املياه ،حلول التخسني

والنوافذ املضادة للرصاص

واقية من المشس ،الك َّوة ونظام تكسية اجلدران.
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()SOGI

• صناعة اخلزانات املصنفة  ULوخزانات ٦٥٠ API

للتعديل ،ودرابزين من األملنيوم والصلب املقاوم للصدأ

• نظام الغاز الطيب
• نظام البخار
• نظام اكتشاف الغاز
• حموالت األفران
• امحلاية الاكثودية
• جهاز حتمك منطيق قابل للربجمة
• األشغال املدنية

مسؤول االتصال
السيد/غسان كرم
املدير العام
جوال+974 ٥٥٥٧٨٦٩٦ :
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فولد
قطر ذ.م.م.

جاسكو

ص.ب ،31028 :الدوحة ،قطر
هاتف+974 44602110 :
فاكس+974 44697379 :
الربيد اإللكرتوينinfo@foldaqatar.com :
املوقع اإللكرتوينwww.foldaqatar.com :

رمز النظام املنسق,76109050 ,76109040 ,76109030 ,76109020 ,76109010 ,76101090 ,76101010 :
76109090 ,76109070 ,76109060
						
الجسل التجاري36764 :

مسؤول االتصال
السيد/يف .ايه .براساد
املدير التنفيذي للعمليات واملشاريع
جوال+974 :

رمز النظام املنسق73090090 ,73110099 ,73090090 :

جاسكو يه رشكة مقاوالت معمتدة من اجلهات/

املنمظات التالية:
• وقود
• الدفاع املدين
• قطر للبرتول

• مؤسسة محد الطبية

تفاصيـل المنتجـات
• املستودعات واخلزانات (ما عدا النوع املستخدم لملنازل)،
األحواض وما شابه من حاويات ألي مواد (عدا عن الغاز
املضغوط أو املُسال) املصنوعة من احلديد أو الفوالذ
بسعة تزيد عن  ٣٠٠لرت ،سواء اكنت حتتوي عىل غطاء
أو عازل حراري أم ال ولكهنا ال حتتوي عىل مياكنيكية أو
 ،Tاسطوانات الغاز املضغوط أو املُسال املصنوعة من
احلديد أو الفوالذ بسعة تساوي  ١٠٠لرت أو أقل ألنواع
الغاز األخرى؛ املستودعات واخلزانات (ما عدا النوع
املستخدم لملنازل) ،األحواض وما شابه من حاويات ألي
مواد (عدا عن الغاز املضغوط أو املُسال) املصنوعة من
احلديد أو الفوالذ بسعة تزيد عن  ٣٠٠لرت ،سواء اكنت
حتتوي عىل غطاء أو عازل حراري أم ال ولكهنا ال حتتوي
عىل مياكنيكية أو .T
الشارع  ،٣٠٠٤املنطقة ،٩١

بركة العوامر ،ميسعيد ،قطر

هاتف+974 ٤٤٥٨٢٠٨٦ ،٤٤٧١٨٩٧١ :

الربيد اإللكرتوينinfo@gasco.qa :

املوقع اإللكرتوينwww.gasco.qa :

مـصــــ ّدر

تأسست رشكة غالف كرافتس يف العام  ،2001ويه رشكة

تأسس عام  ١٩٨٩جكزء من اخلليج للصناعات العاملة يف

ويه معروفة بإنتاج اهلدايا واللوحات التجارية والالفتات

مكا أهنا رشكة تابعة وإحدى أفرع سالم الدولية احملرتمة

خاصة متخصصة يف تصنيع مواد اهلدايا واجلوائز.
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شركة
غالف كرافتس

شركة الخليج
للحديد والهندسة

جمال صناعة وتركيب خمتلف أنواع األمعال املعدنية.

اإلرشادية العالية اجلودة.

نظرًا الرتفاع عدد العمالء ،قررت سالم الدولية حتويل GSE

ومتلك الرشكة منشأة يف املنطقة الصناعية اجلديدة تصل

إىل كيان مستقل ألمعال الفوالذ واهلندسة خيتص بشلك

طاقهتا اإلنتاجية حاليًا حوايل  60مليون ريال قطري.

حرصي يف تصممي وإعداد رسومات ورشات العمل وصناعة
وبناء أمعال الفوالذ عالية اجلودة.

وختطط الرشكة لتوسيع الصادرات ملا يصل لـ  20مليون ريال
قطري يف األعوام امخلسة املقبلة.

تفاصيـل المنتجـات
• ثين وتشكيل فوالذ التسليح

تفاصيـل المنتجـات
• اللوحات والالفتات اإلرشادية
• الالفتات الرمقية
• الالفتات اإلرشادية املرورية
• تفاصيل العالمات التجارية
• عالمات العرض
• اهلدايا واجلوائز
• اإلكسسوارات الفاخرة وإكسسوارات مستلزمات الضيافة
• مستلزمات وتفاصيل املعامر

دليل الشركات الصغيرة والمتوسطة 107 - ٢٠١٩

• خدمات النقش واحلفر
• خدمات الطالء املعدين الكهربايئ

مسؤول االتصال
السيد/فيكن ديرمينجيان
املدير العام
جوال+974 ٣٠٢٤٤٠٠٠ :

ص.ب ،22211 :الدوحة ،قطر
هاتف+974 44687373 ، ٤٤٦٩٧٧٩٠ :
فاكس+974 44689696 ، 44602220 :
الربيد اإللكرتوينinfo@gulfcrafts.net :
املوقع اإللكرتوينwww.gulfcrafts.net :

رمز النظام املنسق83100090 ,83100070 ,83100060 ,83100050 ,83100040 ,83100030 ,83100020 ,83100010 :

الجسل التجاري23519 :

مسؤول االتصال
السيد/أمحد بغدادي
املدير العام
جوال+974 ٦٦٠٤٦١١٦ :

رمز النظام املنسق73089000 :
الجسل التجاري٣٩٣٥١ :

البوابة رمق  ،١٢١الشارع ،١٦
املنطقة الصناعية القدمية ،الدوحة ،قطر
هاتف+974 ٤٤٥٠٢١٥٢ :
الربيد اإللكرتوينinfo@gulf-steel.com :
a.baghdady@gulf-steel.com
املوقع اإللكرتوينwww.gulf-steel.com :

مـصــــ ّدر

مـصــــ ّدر

مصنع هيلينك للرباميل املعدنية يقوم بتصنيع الرباميل املعدنية

اإلستانلس ستيل العاملية (زاش) يه رشكة رائدة من احدى

حيث أن الرباميل املعدنيه هلا أمهية كبرية ىف جمال النفط

يف جمال تصنيع منتاجات اإلستانلس ستيل.

وذلك لسد الفجوة ىف جحم الطلب والتقليل من جحم الواردات
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مصنع هيلينك
للبراميل المعدنية

اإلستانلس ستيل
العالمية (زاش) ذ.م.م.

رشاكت مجموعة اجلابر .تأسست يف أغسطس  ،2004تعمل

والبرتوكمياويات مكا يقوم بإعادة تصنيع الرباميل املستعملة

حنن نقوم بتصنيع خمتلف أنواع اإلكسسوارات والدربزينات

وتصنيع حاويات احلديد بعدة مقاسات  2ياردة 4 ،ياردة6 ،

واملطاخب وديكورات الواجهات وغريها من األمعال املتعلقة

ياردة 8 ،ياردة 10 ،ياردة ونقوم بتصنع العديد من املنتجات

باإلستانلس ستيل .حىت اليوم حنن نواصل تقدمي منتجاتنا

املطلوبة بالسوق كأرشطة الرتبيط وغريه .حيث أن احلكومة

ذات اجلوده العاملية ولدينا أفضل املتخصصون املهرة يف هذا

تعمل عىل تجشيع القطاع اخلاص احمليل لزيادة مسامهته

املجال.

يف االستمثار الصنايع ،ويبلغ  راس مال املرشوع  28مليون

ريال قطري مقسم عىل فرتة ست سنوات إلسرتداد قمية

مصانعنا جمهزة بأحدث اآلالت واملعدات اليت يعمل علهيا

املرشوع ومت بنائه عىل مساحة  7500مرت مربع ويستطيع أن

الفنيون املهرة لضامن الدقة يف جودة منتجاتنا وصالبهتا.

ينتج  5000برميل يف اليوم.

تفاصيـل المنتجـات
• تصممي وتنفيذ أمعال اإلستانلس ستيل
• األبواب والدرابزينات وحواجز الدرجات (السالمل) من
اإلستانلس ستيل املعشق بالزجاج
• درابزينات من اإلستانلس ستيل املعشق باخلشب
• درابزينات من اإلستانلس ستيل مع األكريلك
• اكونرتات ومطاخب وخزائن اإلساتنلس ستيل
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• بوابات إساتنلس ستيل

مسؤول االتصال
السيد/فيصل سملان اهلاجري
املدير العام
جوال+974 77708187 :

رمز النظام املنسق73101000 :

الجسل التجاري٢١١٢٣ :

ص.ب ،9033 :الدوحة ،قطر
سوق أمحد بن عيل ،الطابق األول
هاتف+974 ٤٤٤٣٥٤٤٤ :
فاكس+974 ٤٤٤٣٥٤٤٤ :
الربيد اإللكرتوينfaisalmarine2003@hotmail.com :
املوقع اإللكرتوينwww.gulfswitchgears.com :

مسؤول االتصال
السيد/تامر فواز
املدير التنفيذي
جوال+974 55860029 :

ص.ب ،23546 :الدوحة ،قطر
هاتف+974 44180815 :
فاكس+974 44515339 :
الربيد اإللكرتوينfawwaz@isszash.com :
املوقع اإللكرتوينwww.isszash.com :

رمز النظام املنسق,7218.10 ,7306.21 ,7308.40 ,7308.30 ,7307.91 ,7324.10 ,7323.93 ,7304.24 ,7304.11 :
7222.40 ,7219.14 ,7219.12
							
الجسل التجاري٢٨٦٨٨ :
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المصنع
الدولي لقضبان اللحام

ألمونيوم
إسماعيل بن علي
إمساعيل بن عيل لألملنيوم يه عضو يف مجموعة امساعيل بن

املصنع الدويل لقضبان اللحام هو مصنّع إللكرتودات اللحام

عيل اليت تأسست عام  ١٩٣٩وختصصت يف التجارة العامة

واألسالك اللينة حاصل عىل أعىل معايري اجلودة مبوجب

والعقارات.

هشادات آيزو و  EXovaواألشغال ولديه آليات عالية اجلودة.

املصنع الدويل لقضبان اللحام هو مصنّع حميل  ٪١٠٠

يف عام  ،١٩٨٢تأسس مصنع األملنيوم لصناعة وتركيب اكفة

إللكرتودات اللحام املصنوعة من الصلب عايل اجلودة ،وبالتايل

أنواع منتجات األملنيوم .مكا أضفنا خطًا لتصنيع منتجات يو

فإننا نمتتع مبعدل مرتفع من رضا العمالء قبل وبعد املبيعات

يب يف يس.

أثناء وبعد استمكال األمعال.

هدفنا الرئييس هو إرضاء االستشاريني والعمالء من خالل

املهندسني والفنيني واملرشفني اخلرباء املهرة العاملني لدينا إىل

جانب فريق الرتكيب وأنواع املواد اخلام اليت نستخدمها ويه
األفضل يف السوق باإلضافة إىل املستلزمات عالية اجلودة.

والزالت هذه العملية مسمترة منذ  ٣٥عامًا وحنن نرى بأهنا
سوف تسمتر إىل األبد .عالمة املثلث تعين اجلودة والتلكفة

تفاصيـل المنتجـات

والوقت.

• قضبان اللحام
• األسالك السوداء اللينة

تفاصيـل المنتجـات
• أبواب األملنيوم
• أبواب ونوافذ األملنيوم
• واجهات األملنيوم
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• خزائن املطبخ

مسؤول االتصال
السيد/عبدالرحمي عبدالسالم
مدير املبيعات
جوال+974 :

رمز النظام املنسق72279090 ,83111000 :

الجسل التجاري٥٣٨٦٨ :

املبىن رمق  ،٦٨٠الشارع  ،٢٠٠املنطقة ،٨١
املنطقة الصناعية اجلديدة ،الدوحة ،قطر
هاتف+974 ٤٤٣١١٣٣٧ :
الربيد اإللكرتوينsales1@iwrf.qa :
املوقع اإللكرتوينwww.qatarweld.com :

مسؤول االتصال
مدير املرشوع

رمز النظام املنسق94034010 ,76101090 ,76101000 :

ص.ب  ،١٥البوابة  ،١١٩املبىن رمق  ،٢٢٣الشارع ،١٥
املنطقة  ،٥٧املنطقة الصناعية القدمية ،الدوحة ،قطر
هاتف+974 ٤٤٦٠٠٢٥٨ :
الربيد اإللكرتوينeng.reda@iba.com.qa :
املوقع اإللكرتوينwww.iba.com.qa :

مـصــــ ّدر

الرشكة الوطنية للهيالك املعدنية يه رشكة شقيقة

تأسست رشكة نوروود قطر ذ.م.م .والتابعة ملجموعة تدمر

يف قطر كرشكة جتارية ورشكة لتوريد مواد البناء.

الرائدة يف قطر يف توريد حلول الصلب.

القابضة ،يف عام  2011وتعد اليوم واحدة من الرشاكت

للرشكة اهلندسية ملواد البناء اليت تأسست عام ١٩٩٨
رشكة الوطنية للهيالك املعدنية يه مصنع لإلنتاج يف قطر

يف نوروود قطر نقدم حلول مصممة خصيصا من حيث

خيتص بإنتاج األلواح املعزولة واأللواح املموجة وإكسسواراهتا،

التخطيط والتصممي والتصنيع وتركيب حلول الصلب املخصصة

مدادات  Zو .C

ألنشطة خمتلفة مبا يف ذلك واجهات ومراكز البيانات والبيائت

اليت تسيطر علهيا ،ومساحات معل الرشاكت الكبرية ،قطاع

وقد أضفنا مؤخرًا ألواح األرضيات خلط اإلنتاج ويه مزية

التعلمي ،املرافق الطبية ،العامة وحمطات النقل واملطارات.

إضافية لعمالئنا حيث أصبح بإماكهنم احلصول عىل هذه
املواد منا اآلن.

مكا تقوم الرشكة بتصنيع املنتجات املعدنية القابلة للمتدد

مثل حبيبات الزوايا وحبيبات املالط وشباكت أمعال الطابوق

إخل .املستخدمة ألغراض التعزيز واملالط باإلضافة إىل إعطاء

مظهر أفضل وزوايا أقوى مما يؤدي إىل زيادة معر أي مبىن.

نقوم بتصنيع رباطات اجلدران املستخدمة لتثبيت الطابوق
ببعضه أو الطابوق بالعمود وما إىل ذلك

مكا تقوم الرشكة بإنتاج دعامات احلديد املُغلفن كبديل لدعامات
 .RCCمن خالل استخدام دعامات احلديد املُغلفن ،ميكن
لعمالئنا توفري الكثري من الوقت واملال والطاقة وما إىل ذلك.

مكا أننا نقوم بتصنيع منتجات األسقف املعلقة ونظام جدران
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الفصل اليت تستخدم بكرثة يف أسقف اجلص وجدران الفصل
املصنوعة من اجلص.
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الوطنية
لالنشاءات المعدنية

نوروود
قطر ذ.م.م.

الرشكة الوطنية للهيالك املعدنية يه رشكة شابة ونشطة

تأسست عام  ٢٠٠٥ومتكنت خالل هذه الفرتة القصرية من

بناء مسعة طيبة مكصنّع ومورد لملنتجات ذات اجلودة.

تركز الرشكة عىل املنتجات عالية اجلودة اليت ختدم بيئة
األمعال التنافسية اليوم.

عىل مدى السنوات السبع املاضية ،نفذت نوروود بعض

املشاريع اهلامة يف منطقة الرشق األوسط ،وتضمن املطار

اجلديد يف الكويت وواحدة من أكرب مرافق البحث والتطوير يف

الرشق األوسط ،مؤسسة قطر .حجنت نوروود يف تنفيذ بعض

أكرب مشاريعها ،ومرافق الغرف النظيفة ،واملرافق التعلميية،

واملرشوعات عالية املواصفات يف قطر لعمالء مثل ،Ooredoo

مؤسسة محد الطبية ،مؤسسة قطر ،قطر للبرتول ،جامعة قطر

تفاصيـل المنتجـات

وغريها.

• املنتجات املسطحة من احلديد أو الفوالذ غري اخلالئيط

تمشل املشاريع اليت مت إجنازها يف الدوحة التجديد الداخيل

بعرض  ٦٠٠ممل أو أكرث مطيل أو مغىط .املطيل أو
املغىط بالورنيش أو البالستيك

• ألواح اجلدران املشلكة واملعزولة  -األلواح املزدوجة
• األنابيب احلديدية

ملركز قطر الوطين لملعارض ،خمتربات يج إم يب ،مجمع
املكتبة يف جامعة قطر ،مرفق البحث والتطوير اجلديد ملؤسسة

قطر يف املدينة التعلميية ،العديد من مراكز البيانات اجلديدة
لرشكة  Ooredooومبىن مقرها الرئييس يف مدينة الطاقة.

تفاصيـل المنتجـات
• نظام التقسمي قابل للفك

• نظام كسوة اجلدران
• ابواب احلديد

• املميش عىل السقوف
• لوحات غرف البيانات

• لوحات الغرف النظيفة

• املشغوالت احلديدية

• حاضنات التعلمي

• اجلدران  -الصلبة والزجاجية

• اجلدران عالية اجلودة نظام املاكتب ،األقواس اخلارجية
وواجهات الصلب
مسؤول االتصال
السيد/معرو سامل
مدير املصنع
جوال+974 ٥٥٢٥٥٤٤٢ :

ص.ب  ،٨٦٣٩الشارع  ،١٣املنطقة ،٥٧
املنطقة الصناعية القدمية ،الدوحة ،قطر
هاتف+974 ٤٤٦٠٤٧٧٧ :
الربيد اإللكرتوينinfo@nmccqatar.com :
املوقع اإللكرتوينwww.nmccqatar.com :

رمز النظام املنسق73089090 ,73053100 ,72125000 ,72107000 :
الجسل التجاري١٠٠٢٠٤ :

مسؤول االتصال
السيد/انطوان زغيب
مدير أول العقود
جوال+974 ٦٦٨٧٥٨١٤ :

رمز النظام املنسق72199000 ,32810890 ,76109050 :
الجسل التجاري٥٣١٩٨ :

ص.ب ،٦٩٨٤ :الدوحة ،قطر
فاكس+974 ٤٤٢٩٤٥١٠ :
الربيد اإللكرتوينsales@norwoodqatar.com :
info@norwoodqatar.com
املوقع اإللكرتوينwww.norwoodqatar.com :

مـصــــ ّدر

تعتبـر رشكـة قطر لحسب األملنيـوم إحـدى رشكـات

يرسنا يف مصنع قطر لملطاخب وأمعال األملنيوم والزجاج
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الشركة القطرية
لسحب االلمنيوم

مصنع قطر للمطابخ
وأعمال االلمونيوم والزجاج

ذ.م.م .التعريف بأنفسنا مكممص ومصنّع خلزائن املطاخب

( QIMCالرشكة القطرية للصناعـــات التحويليـة) وبرشاكة

مع مجموعـة من األمعال والرشكـات الرائدة األخرى يف

يوجد املصنع يف املنطقة الصناعية اجلديدة يف الدوحة ،قطر،

قطر ،رشكـة السالم العاملية لإلستمثــار احملدودة ،الوتــك،

وهو يشغل مساحة مبنية تبلغ  ٧٠٠٠مرت مربع وجمهز بآالت

الرشكـة القطرية لإلستمثــارات العقارية ،رشكة شعاع اخلليج

وأدوات حديثة لصناعة وتركيب خزائن املطبخ.

لصناعات األملنيوم والزجاج ،رشكة قطر معان لإلستمثار،

الرشكة القطرية البلجيكية لألملنيوم.

يرسنا دعوتمك لالطالع عىل تشكيلتنا الاكملة من خزائن املطبخ

حيث نقدم مجموعة متنوعة من اخلزائن لتناسب اكفة األذواق

تقع الرشكة القطرية لحسب األملنيوم يف املنطقة الوردية يف

والرغبات .يف مصنع قطر لملطاخب ،ما علهيم سوى اختيار

املنطقة الصناعية اجلديدة يف الدوحة عىل مساحة أرض تبلغ

التصممي ،وسنقوم حنن بتصنيعه بناء عىل أحدث تقنيات صنع

 28000مرت مربع ،ومساحة البناء تبلغ  13000مرت مربع،

اخلزائن .أملنيوم  ،HPLلضامن اجلودة اليت تتوقعوهنا والقمية

حماطة بعدة رشاكت ومصانع بإستمثارات تقدر مباليني
الدوالرات وجمهزة بأحدث املعدات واالَالت والتكنولوجيا

اليت تستحقوهنا ،فإن مضاننا الشامل ملدة مخس سنوات

يضمن لمك الزتامنا برضامك التام .لذلك تفضلوا بقبول دعوتنا

احلديثة.

لالطالع عىل تشكيلة خزائن املطبخ عالية اجلودة لدينا.

تفاصيـل المنتجـات
• مقاطع األملنيوم غري امللونة (بدون طالء) واملدهونة حراريًا
واملؤكسدة واملعزول حراريًا
• أنمظة قطاعات األملنيوم :نظام الحسابات ،نظام الفصاالت،
أنمظة الواجهات الزجاجية ،أنمظة الهتوية ،األنمظة
املستخدمة باإلضاءة ،ألواح اإلعالنات ،أنمظة األباجورات،
قطاعات املطاخب

تفاصيـل المنتجـات
• الزجاج املسلح
• واجهات الزجاج لكسوة املباين
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• االسواق التصديرية ملختلف منتجات املقاطع :املغرب،
اجلزائر ،تونس ،معان ،اإلمارات ،السعودية ،الكويت ،األردن،
فلسطني ،العراق ،بلجياك وكندا والبحرين.

• نوافذ األملنيوم
• أبواب ونوافذ األملنيوم
• واجهات األملنيوم
• قباب األملنيوم

مسؤول االتصال
السيد/يوسف يعقوب
املدير العام
جوال+974 ٦٦٠٠٨٩٦١ :

رمز النظام املنسق76042900 ,76041000 :
الجسل التجاري42919 :

ص.ب ،201698 :الدوحة ،قطر
هاتف+٩٧٤ ٤٤٣٣٣٥٥٥ :
فاكس+٩٧٤ ٤٤٣٣٣٥٠٠ :
الربيد اإللكرتوينinfo@qalex.com :
sales@qalex.com.qa
املوقع اإللكرتوينwww.qalex.com.qa :
الفائز جبائزة رواد األمعال ٢٠١٧ -

مسؤول االتصال
السيد/عبداهلل مصطفوي
املدير العام
جوال+974 ٧٧٥٧٢٣٣٧ :

املبىن رمق  ،١٦٧الشارع  ،٢٣املنطقة ،٨١
املنطقة الصناعية اجلديدة ،الدوحة ،قطر
هاتف+974 ٤٤١١٤٨٩٥ :
الربيد اإللكرتوينaccounts@qatarkitchen.com.qa :
املوقع اإللكرتوينsales@qatarkitchen.com.qa :

رمز النظام املنسق76109030 ,76101090 ,76101000 ,70071900 :

مـصــــ ّدر

قطر سات

أنشئت الرشكة الوطنية القطرية أللواح األلومنيوم يف عام

تأسست قطر سات عام  ١٩٩٠بواسطة مواطن قطري ،ويه

تصنيع ألواح األلومنيوم ذات اخلصائص املتعددة مثل الصالبة

وتصنيع وتركيب هيالك األغشية القابلة للشد /الفوالذ اهليلكي.

باإلضافة إىل مقاومهتا للصدأ واحلريق وغريها من اخلصائص

إىل معالئنا من خالل إدارتنا اجلديدة.

 ،2008ويه عضو يف املجموعة الوطنية ،ومتخصصة يف
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شركة قطر الوطنية
أللواح األلومنيوم

أقدم وأكرب الرشاكت يف قطر يف جمال تصممي وهندسة

نواصل الزتامنا بتقدمي أفضل اخلدمات واملنتجات ذات اجلودة

وقدرة التحمل مع اإلبقاء عىل خاصية املرونة وخفة الوزن

لإلستخدامات املتعددة .وتمت مجيع معليات التصنيع جبودة

املـؤسـس

عالية ومن خالل اآلالت املؤمتتة.

ميلك مؤسس قطر سات نارص عيل املعاضيد أكرث من ٢٥

لدى املصنع متوسط قدرة أعىل من  1٫5مليون سنويًا ويه

عامًا من اخلربة واملهارة يف هيالك األغشية القابلة للشد .ومن

األملنيوم املركبة منتجات فريدة مع مستوى عايل من الدقة يف

وختطيط التطوير وتطبيق احللول والتطبيقات املتعلقة هبيالك

قابلة للزيادة .توفر اآلالت املؤمتتة بالاكمل لتصنيع ألواح

حيث التطوير ،فهو يسامه بشلك رئييس يف نوايح التصممي

األبعاد وصقولة األلواح ،وبدون عيوب لتكون اإلختيار األمثل

األغشية.

لإلبداعات املعامرية.

رؤيتنـا

الرشكة الوطنية القطرية أللواح األلومنيوم يه عضو يف

أن نكون يف مقة الفن الرايق املتعلق بصناعة األرشعة

املجلس األمرييك لملباين اخلرضاء منذ عام  2009وحصلت

واألغشية القابلة للشد .اجلودة يه الفلسفة اليت نتبعها منذ

عىل هشادة نظام اجلودة االيزو  9001وااليزو  14001للبيئة

تأسيس الرشكة .والزتامنا املتواصل إلنتاج أفضل املنتجات

وهشادة الصحة والسالمة املهنية  18001باإلضافة إىل

جودة بأفضل األسعار هو ما دفعنا إىل السري خبطوات

املنظومة القطرية لتقيمي االستدامة.

واثقة حنو النجاح .مكا أننا ملزتمون بالرضا الاكمل لعمالئنا،

ومصممون عىل تقدمي منتجات ذات جودة ثابتة وتقدمي املنتجات
املبتكرة بشلك دامئ.

تفاصيـل المنتجـات

مهمتنـا

• ألواح األملنيوم املركبة املانعة للحريق ( )FRألواح األملنيوم

قطر سات ملزتمة بالمتزي .من خالل انهتاج مهنج قامئ
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من البويل إثيلني ( )PEاملصنف  BS BS1Dللك EN

عىل الفريق ،ميكننا العمل عن قرب معمك لضامن الوفاء

.13501-1

باحتياجاتمك .الرضا التام للعمالء هو أولويتنا القصوى .بناء

ص.ب ،37809 :الدوحة ،قطر
هاتف+974 44114430 :
فاكس+974 44114891 :
الربيد اإللكرتوينinfo@q-nap.com :
sales@q-nap.com
املوقع اإللكرتوينwww.q-nap.com :

رمز النظام املنسق76069200 ,76069100 ,76061200 ,76061100 :
الجسل التجاري37925 :

• منتجات ربط احلديد (املوصالت).

وخدمات فنية مذهلة فميا يتعلق هبيالك األغشية القابلة للشد

املصـنفة  A2للك .DIN-4102

مسؤول االتصال
السيد/بشري
مدير املبيعات
جوال+974 ٣٣٧٥٦٦٣٠ :

• اخلمي املصنوعة من األمقشة

رشاكة طويلة األجل مع معيلنا والسيع إىل تقدمي تصاممي

• ألواح األملنيـوم املركـبة غري القابلة لإلحرتاق «سينكو»
• الطالء احلافظ لألملنيوم PVDF

تفاصيـل المنتجـات

إىل معالئنا الكرام.

مسؤول االتصال
السيد/نارص غامن املعاضيد
الرئيس
جوال+974 ٦٦١٩١٧٣٣ :

رمز النظام املنسق73079100 ,63062900 :

الجسل التجاري١٢٥٧٣ :

املبىن رمق  ،٦٩٠الشارع  ،٢٠٠املنطقة ،٨١
املنطقة الصناعية اجلديدة ،الدوحة ،قطر
هاتف+974 ٤٤٦٠٦٨٧٧ :
الربيد اإللكرتوينinfo@qatar-sat.com :
املوقع اإللكرتوينwww.qatar-sat.com :

مصانع رامكو للصناعات
االنشائية والمعدنية
رامكو لإلنشاءات والصناعات املعدنية يه جزء ال يتجزأ من

سيجام

رشكة رامكو للتجارة واملقاوالت وقد شاركت يف ونفذت العديد

لألمعال

املعدنية

يه

رشكة

حاملة

لهشادة

 ISO 9001:2008لنظام إدارة اجلودة تأسست عام .٢٠٠٨

من املشاريع لملباين التجارية واخلاصة والصناعية واملباين

ويه عضو يف رشكة السلميان القابضة وهلا رشاكت شقيقة

احلكومية ،ونفخر بأننا تركتنا بصمتنا يف لك زاوية تقريبًا

يه رشكة تقنيات املرور (اخلليج) ذ.م.م ،.رشكة حلول

يف قطر.

التكنولوجيا الذكية ،ميجا اي اند ام لتصممي وصناعة لوحات
املرور ولوحات االجتاهات واملعابر والاكبول ،وهيالك الفوالذ

ً
حلوال اكملة تمشل التصممي واهلندسة والتصنيع والبناء
نقدم

والرتكيب للفوالذ واألمعال الفوالذية طبقًا ملواصفات املرشوع.

واللوحات الداخلية واخلارجية لالستدالل عىل االجتاهات

واسعة ومعرفة مقرونة باملوارد املالية والفنية اليت ميتاز هبا

خمتلف لوحات اإلعالنات املتغرية وخزائن التحمك ألنمظة

وأبواب الفوالذ (الواقية من احلريق وغري الواقية من احلريق)،

تقدم رامكو لإلنشاءات والصناعات املعدنية للك مرشوع خربة

املواصالت الذكية .باإلضافة إىل ذلك ،تقوم سيجام لألمعال

مقاول دويل كبري مثلها.

املعدنية بتصممي وتصنيع اهليالك الفوالذية للبناء.

اهلندسة واإلنشاء هو شغفنا .ومهمتنا يه تنفيذ اكفة

حصلت سيجام لألمعال املعدنية عىل املرتبة السادسة مضن

مشاريعنا بشلك آمن ويف املوعد احملدد هلا وجبودة عالية

أفضل  ٥٠رشكة صغرية ومتوسطة لعام  ٢٠١٨يف قطر.

لبناء عالقات متهد الطريق أمام رشااكت يف املستقبل.
تلزتم رامكو لإلنشاءات والصناعات املعدنية مبعايري هندسية
صارمة موضوعة من قبل االستشاريني ،مكا حازت عىل

تفاصيـل المنتجـات

الثناء بفضل معرفهتا ومهارهتا اهلندسية والزتامها باجلودة

• أبواب الشباكت احلديدية

والسالمة واملواعيد.

• منصات العرض اخلشبية

شعار رامكو لإلنشاءات والصناعات املعدنية هو الرتكزي عىل

• الدرابزين احلديدي

العميل ،ونضمن لمك جودة اخلدمة املسمترة من خالل قوانا

دليل الشركات الصغيرة والمتوسطة 119 - ٢٠١٩

دليل الشركات الصغيرة والمتوسطة 120 - ٢٠١٩

سيجمـا
لألعمال المعدنية

العاملة اليت تضم مهندسني ومعال مهرة.

• الدرابزين احلديدي

أنمت واحتياجاتمك حمور اهمتامنا.

• اهليالك املعدنية للوحات اإلعالنية

نقوم "بتحسني...األحسن".

تفاصيـل المنتجـات

• ألواح إشارات املرور من األملنيوم

• تصممي وصناعة وإقامة هيالك الفوالذ

مسؤول االتصال
السيد/دمحم القوامسه
مدير املالية
جوال+974 ٥٠١٤٩٢٠٩ :

رمز النظام املنسق73084000 :

الجسل التجاري٦٤٦٨١ :

ص.ب :رمق  ،١٥١٠٤الشارع ،١٠
املنطقة الصناعية اجلديدة ،الدوحة ،قطر
هاتف+974 ٤٤٥٥٤٤٠٠ :
الربيد اإللكرتوينinfo@ramcoqatar.com :
moh.qawasmi@ramcoqatar.com
املوقع اإللكرتوينwww.ramcoqatar.com :

مسؤول االتصال
السيد/خالد الفيويم
مدير تنفيذي مسؤول

رمز النظام املنسق,73089040 ,73083000 :
76109090 ,73089090 ,73089050
الجسل التجاري٩٦٨١١ :

ص.ب  ،٣٣١٦٧الشارع ،K١١
املنطقة  ،٨١املنطقة الصناعية اجلديدة ،الدوحة ،قطر
هاتف+974 ٤٤٦٠٠٩٩٤ :
الربيد اإللكرتوينinfo@sigma-industries.com :
fayoumi@sigma-industries.com
املوقع اإللكرتوينwww.sigma-industries.com :
أفضل  50رشكة صغرية ومتوسطة األداء يف قطر ٢٠١٨ -

“صلب ،”٢٦
تأسس عام  ٢٠٠٧ومتت إعادة تمسيته مؤخرًا إىل ُ

سبيمسيكر يه املصنع الرائد لوسائل البناء المنوذجية

وهو مصنع لديه خربة يف تصممي وتصنيع وتركيب اهليالك

واهلجينة خارج موقع البناء يف قطر وتقدم مجموعة اكملة من

الفوالذية الثقيلة مثل احلظائر الضخمة ومباين املطارات
واالستادات

واملرافق

الرياضية

واملستودعات

الفوالذية للواجهات اهلندسية واجلسور.
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صلب ٢٦
ُ

سبيسميكر

اخلدمات بدءًا من املفهوم إىل التصممي إىل البناء.

واألمعال

يوجد مصنعنا يف املنطقة الصناعية اجلديدة يف قطر عىل

مساحة  ٤٦٫٤٠٤مرت مربع وهو مزود بأحدث املعدات واآلليات.

مكا يعمل يف املصنع طامق إداري عايل اخلربة وفريق معل

ماهر إىل جانب قدرة إنتاجية تصل إىل  ٣٥٠٠طن من اهليالك

تفاصيـل المنتجـات

الفوالذية يف الهشر ،ما يحمس لنا باملرونة خلدمة املشاريع
باكفة األجحام ودرجات التعقيد لرشحية واسعة من العمالء.

• املباين املبنية مسبقًا من مواد عدا عن البالستيك أو اخلشب
أو احلديد أو األملنيوم أو الفايربجالس

تفاصيـل المنتجـات
• األنابيب واملواسري واملنتجات املجوفة ،السلسلة ،املصنوعة
من احلديد املصبوب

دليل الشركات الصغيرة والمتوسطة 121 - ٢٠١٩

• اهليالك احلديدية

مسؤول االتصال
السيد/دمحم طاهر
مدير املناقصات

رمز النظام املنسق73089090 ,73030000 :

الجسل التجاري٣٨٥٠٣ :

ص.ب  ،٩٠٢٨٥املبىن رمق  ،١٣٦الشارع  ،١١املنطقة ،٨١
املنطقة الصناعية اجلديدة ،الدوحة ،قطر
هاتف+974 ٤٤٩٠٥٨٧٤ :
الربيد اإللكرتوينinfo@solb26.com :
املوقع اإللكرتوينwww.solb26.comm :

مسؤول االتصال
السيد/شادي مشعون
مدير تطوير أمعال املجموعة

رمز النظام املنسق94060090 :

الجسل التجاري٣/١١٤١ :

الشارع  ،٤١املنطقة ،٨١
املنطقة الصناعية اجلديدة ،الدوحة ،قطر
هاتف+974 ٤٤٩٩٣٨٦٣ ، ٤٤٩٩٤٤٩٩ :
الربيد اإللكرتوينshady.shamoun@gulfcontracting.com :
املوقع اإللكرتوينwww.gulfcontracting.com :

( )SETيه رشكة متخصصة يف صناعة الفوالذ واإلنشاء تركز

املصنع العريب للدكت هو مرافق اإلنتاج التابعة للرشكة العربية

رشكة قطرية أصيلة مهمهتا ورؤيهتا يه أن تصبح رائدة يف

 ٢٠١١يف الدوحة ،قطر.

لألمعال اإللكرتومياكنيكية والدكت ذ.م.م .اليت تأسست عام

عىل تقدمي خدمات عالية اجلودة إىل عدة قطاعات يف قطر ويه
خدمات صناعة الفوالذ واإلنشاء املتخصصة يف قطر ،وقد متت

نحمط إىل خدمة معالءنا الكرام يف دولة قطر وحتقيق رضامه

هيلكة الرشكة لتيف مبتطلبات اجلودة الصارمة وجداول التسلمي

لملشاريع الكربى املقبلة مع الزتام راخس باحلفاظ عىل السالمة.

من أمه املشاريع
• استاد الوكرة
• استاد الريان
• دوحة فستيفال سييت

التام من خالل خدمات القمية املضافة.

• حمطات القطار/راس بو فنطاس

تقوم الرشكة بتصنيع قنوات الهتوية والقنوات املعزولة مسبقًا

• منتجع سلوى

تفاصيـل المنتجـات

ومضائالت التحمك بالصوت ومستلزماهتا.
ُ

• الزوايا واألشاكل واألجزاء املصنوعة من احلديد أو الفوالذ

ُتدار الرشكة من قبل خمتصني مؤهلني لدهيم خربة تزيد عىل

غري اخلالئيط
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شركة SET

مصنع العربية
لصناعة الدكت

 ٢٠عامًا يف قطاع التدفأة والهتوية والتكييف.

• القضبان واألمعدة األخرى املصنوعة من الفوالذ اخلالئيط

يعمل يف املصنع العريب للدكت  ٧٠موظفًا من فائت خمتلفة مثل

• الزوايا واألشاكل واألجزاء املصنوعة من الفوالذ اخلالئيط

املهندسني واملرشفني ومصنّيع قنوات الهتوية واملختصني ببناء

• قضبان وأمعدة احلفر املجوفة املصنوعة من الفوالذ اخلالئيط

وقد كسب املصنع العريب للدكت رضا ما يزيد عن  ٨٠معي ً
ال

• األنابيب واملواسري والقوالب املجوفة السلسلة املصنوعة من

والكهرباء والسباكة الكبار .يعمل املصنع العريب للدكت عىل

وحلام القنوات واملساعدون ولكهم من ذوي اخلربة املؤهلون.

اآلخر

أو غري اخلالئيط

يف دولة قطر من املقاولني الصغار إىل مقاويل املياكنيك

تنفيذ أكرث من  ١٥٠مرشوعًا.

احلديد (ما عدا احلديد املصبوب) أو الفوالذ

تفاصيـل المنتجـات
• مراوح الهتوية غري الطبية املصنوعة من احلديد أو الفوالذ

• القضبان واألمعدة األخرى املصنوعة من احلديد أو الفوالذ
غري اخلالئيط غري املشغول بأي شلك آخر ما عدا الدق
واللف والحسب والبث الساخن ويمشل تلك اليت يمت طهيا
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بعد لفها

• اخلزانات والعبوات والرباميل والعلب والصناديق واحلاويات

املشاهبة املستخدمة ألي مواد (ما عدا الزجاج املضغوط أو

املسال) املصنوعة من احلديد أو الفوالذ بسعة ال تزيد عن

 ٣٠٠لرت ،سواء اكنت مبطنة أو معزولة حراريًا أم ال ولكهنا

ليست مزودة مبعدات مياكنيكية أو حرارية.
مسؤول االتصال
السيد/جوجو جون جوزيف
املدير التجاري

رمز النظام املنسق7310 ,7214 ,7304 ,7228 ,7216 :

البوابة رمق  ،٣٥الشارع ،١٨
املنطقة الصناعية ،الحشانية ،قطر
هاتف+974 ٤٤٦٥٧٢٦١ :
الربيد اإللكرتوينinfo@set-qatar.com :
projects@set-qatar.com
املوقع اإللكرتوينwww.set-qatar.com :
أفضل  50رشكة صغرية ومتوسطة األداء يف قطر  ٢٠١٦ -و ٢٠١٨

مسؤول االتصال
السيد/مارك رفائيل
املدير العام
جوال+974 ٣٣٥٦٧٩١٢ :

رمز النظام املنسق73269030 :
الجسل التجاري٩٧٦٦٣ :

املبىن رمق  ،٢٧١الشارع  ،١املنطقة ،٨١
املنطقة الصناعية اجلديدة ،الدوحة ،قطر
هاتف+974 ٤٤٥١٣٥٣٦ :
الربيد اإللكرتوينroy.tanjar@aemd.co :
املوقع اإللكرتوينwww.aemd.co :

كوري الو كالد
تأسست كوري ألو كالد عام  ٢٠٠٣ويه متخصصة يف إنتاج

وتوريد أنمظة األملنيوم والفوالذ املعامري وتقدمي حلول لاكفة
املتطلبات املعامرية.

أنمظة األملنيوم والفوالذ املعامري لتقدمي حلول لاكفة املتطلبات
املعامرية.

يمشل نطاق أمعالنا تصممي وهندسة وتصنيع وتركيب:
 -١منتجات األملنيوم مثل جدران األملنيوم الستائرية ،طيل

اهليالك الشبكية ،أنمظة كسوة األملنيوم ،املناور ،األبواب،

النوافذ وفتحات الهتوية.

 -٢منتجات الفوالذ مثل الدرابزينات املصنوعة من الفوالذ،
كسوة اجلدران واألمعدة ،الفواصل الزجاجية دون
إطارات ،أجزاء األثاث ،شاشات الفوالذ/األملنيوم املُث ّقب

تفاصيـل المنتجـات
• الزجاج العازل
• منتجات الفوالذ
• الدرابزين املصنوع من الفوالذ
• موصالت الاكبالت
• أبواب ونوافذ األملنيوم
• واجهات األملنيوم
• كسوة واجهات املباين باألملنيوم
• الدرابزين املصنوع من الفوالذ واألملنيوم واحلديد

بالدوحة حتت إرشاف وزارة الصناعات والطاقة مبواصفات

أوروبية يف العمليات ومعايري االنبعاثات .ينتج املصنع سبائك

الفوالذ ومنتجات الفوالذ عالية اجلودة املعمتدة عامليًا .تبلغ قدرة

املصنع اإلنتاجية السنوية أكرث من  ١٠٠٫٠٠٠طن من السبائك

ومنتجات هيالك الفوالذ.

نستخدم وسائل حفص جودة متطورة ومعمتد دوليًا لتحليل
املقاييس املياكنيكية مثل قوة الشد وحفص الثين واختبار

“شاريب” واملقاييس الكمييائية مثل الكربون واملنغنزي والكربيت
والفسفور إخل .حنن ملزتمون بتقدمي منتجات عالية اجلودة

لضامن رضا العمالء ،إىل جانب الرتوجي محلاية البيئة يف اكفة
واألنمظة احملددة من قبل وزارة البيئة يف الدولة.

 -٣منتجات الزجاج مثل ألواح الزجاج العازل ،نظام كسوة
اجلدران بالزجاج ،درابزين الزجاج ،السالمل الزجاجية
وأنمظة األرضيات.

من رشكة  Kalwallاألمريكية.

• القضبان والسبائك األخرى املصنوعة من احلديد أو الفوالذ

حلول ولدينا قدرات تقنية عالية مبعدات أوروبية عالية اجلودة

غري اخلالئيط ،غري املشغولة بأي شلك ما عدا الدق أو اللف

شاملة وحدات الثقب والتحزيز والقطع والثين والقص واللحام

أو الحسب أو البثق الساخن ،ولكهنا تمشل تلك اليت يمت

والقطع باللزير/البالزما اليت يمت التحمك هبا بواسطة المكبيوتر

شلك ما عدا اللف أو الحسب أو البثق الساخن؛ هيالك

األملنيوم (ما عدا املباين مسبقة الصنع حتت الفئة
 )٩٤٫٠٦وأجزاء اهليالك (مثل اجلسور وأقسام اجلسور

واألبراج وأمعدة الشباكت واألسقف وإطارات األسقف
واألبواب والنوافذ وعتباهتا وإطاراهتا ،اجلسور وأقسام
اجلسور

• املواسري واألنابيب واملنتجات املجوفة ،امللحومة ،ذات
اجلزء املقطيع الدائري ،واليت ال يتجاوز قطرها ٤٠٦٤
ممل ،ما عدا تلك املستخدمة للنفط والغاز املصنوعة من
احلديد أو الفوالذ غري اخلالئيط

(نظام إدارة البيئة)( BS OHSAS 18001:2007 ،نظام

تفاصيـل المنتجـات

بدمع من مهنديس اإلنشاءات العاملني لدينا ،نستطيع تصممي

• الزوايا واألشلك واألقسام األخرى غري املشغولة بأي

مشابه) املصنوعة من احلديد أو الفوالذ .ذات مقطع

 152830:2012و ( QGOSاهليئة العامة لملواصفات والتقييس).

 -٥نظام اجلدران واملناور نصف الشفافة لملباين اخلرضاء

اخلالئيط

شاطئ البحر للحديد يه رشكة حاصلة عىل هشادة

إدارة حصة وسالمة العمل)( B15 ،هيئة املعايري اهلندية) لـ

األوتوماتيكية

• الزوايا واألشاكل وأقسام احلديد أو الفوالذ غري

• األنابيب واملواسري واملنتجات املجوفة األخرى (مثل

( ISO 9001:2015نظام إدارة اجلودة)ISO 14001:2015 ،

 -٤أنمظة األبواب املزنلقة واملنطويةواملرتاكبة سواء اليدوية أو
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شاطئ البحر للحديد يه أول رشكة خاصة لصهر ولف

احلديد يف قطر ويه توجد يف املنطقة الصناعية اجلديدة

ما نقوم به من معليات من خالل االتباع الصارم لاكفة القواعد

وألواح الديكور املصممة باللزير.

املفتوحة أو امللحومة أو احملززة أو املغلقة بأي شلك
عريض مربع أو مستطيل

• منتجات احلديد املُسطحة املصنوعة من احلديد أو
الفوالذ غري اخلالئيط بعرض  ٦٠٠ممل أو أكرث ،امللفوف
باحلرارة وغري مكسو أو مصفح أو مغىط.

• الفوالذ بشلك لفائف غري مشغولة ما عدا الحسب
الساخن املزود باألشاكل

ثنهيا بعد اللف .حتتوي عىل احلزوز أو احلفر أو العيوب

إىل جانب القوالب ووحدات الزجاج.
مسؤول االتصال
السيد/كوري ألو كالد
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شاطئ البحر
للحديد

ص.ب ،٢٢٧٧٤ :املبىن رمق  ،٢٣٦الشارع  ،٢٤املنطقة
 ،٨١املنطقة الصناعية اجلديدة ،الدوحة ،قطر
هاتف+974 ٤٤٥٠٠٠٤٧ :
الربيد اإللكرتوينsales@qorealuclad.qa :
املوقع اإللكرتوينwww.qorealuclad.qa :

رمز النظام املنسق76109040 ,76101090 ,76101010 ,73269060 ,73089050 ,72131000 ,39174000 :

األخرى اليت تنتج أثناء معلية اللف أو الثين بعد اللف.

مسؤول االتصال
السيد/إلياس ف.ه.
اإلدارة واملالية
جوال+974 ٥٥٢١٤٣٩٥ :

ص.ب  ،٤١١٠٠البوابة رمق  ،١٤٨الشارع ،١١
املنطقة  ،٨١املنطقة الصناعية اجلديدة ،الدوحة ،قطر
هاتف+974 ٤٤٣٦١٢٤١ :
الربيد اإللكرتوينilyas@seashoreqatar.com :
املوقع اإللكرتوينwww.seashoresteel.com :

رمز النظام املنسق72081000 ,73066100 ,73063000 ,76109010 ,72165000 ,72142000 :
الجسل التجاري١٢٢٣٥٨ :

ﻣﻨﺘﺠـﺎت اﻟﻐـﺬاء
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مـصــــ ّدر
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٨

أجريكو
للتطوير الزراعي
متاشيًا مع رؤية قطر الوطنية لتحقيق األمن الغذايئ تأسست
أجريكو ،ويه رشكة تمنية زراعية قطرية حملية خاصة وهادفة
إىل إنتاج زرايع مستدام عىل املدى الطويل .وذلك عرب
االبتاكر احمليل واخلربات الدولية وأفضل التكنولوجيا املتاحة
يف العامل.
قوتنا
• منشأة الزراعة دون تربة األكرث تطورًا يف دولة قطر  
• اماكنية احلصاد يوميًا والتوزيع حمليًا يف غضون  24ساعة
• العالمة التجارية احمللية الوحيدة املعبأة والعضوية.
منتجاتنا
وفقًا خلربتنا الطويلة يف استرياد املواد الغذائية والتخزين
والتوزيع منذ أوائل مخسينات القرن املنرصم ،اعدت الرشكة
دراسة متعمقة لمنط استرياد اخلرضوات والفاكهة يف قطر
ريا عىل الدول
لتربهن لنا الدراسة بأن هناك اعمتادًا كب ً
اإلقلميية ودول اجلوار لتغطية احتياجاتنا اليومية من اخلضار
والفواكه .ويف ضوء هذه احلقائق  ،مقنا مببادرة لملساعدة
يف حتويل دولة قطر إىل دولة تمتتع باالكتفاء الذايت ،وبدأت
زراعة اخلرضوات يف دفيئة زراعية مبساحة  20ألف مرت
مربع يف منطقة اخلور مشال قطر .ومنتلك دفيئة زراعية
وتتضمن اخلطط
مبساحة  20ألف مرت مربع جاهزة للزراعة
ّ
املستقبل ّية للرشكة إضافة وحدات دفيئة جديدة هبدف تعزيز
القدرة اإلنتاج ّية وزراعة أنواع جديدة من الفاكهة واخلضار
والفطر عىل األرايض القطر ّية
وهدفنا تأمني الرتبة الصحية واملنتجة عرب استخدام نظام
صديق للبيئة ال يعمتد عىل املواد الكمييائ ّية أو املبيدات الضا ّرة  
إلنتاج مزروعات جبودة عالية قادرة عىل مقاومة األمراض
واحلرشات.
مسؤول االتصال
السيد/ارشف حسن
مسؤول التشغيل
جوال+974 ٧٠٣٣٠٠١٩ :

رمز النظام املنسق,07115100 ,07070000 ,07020000 :
070951 ,07096090 ,07099990 ,07099920
الجسل التجاري٥٩١٤٣ :

تفاصيـل المنتجـات
• خضار وفاكهة طازجة

ص.ب ،19613 :الدوحة ،قطر
هاتف+974 44512794 :
فاكس+974 44476181 :
الربيد اإللكرتوينA.hassan@tahaluf.qa :
info@tahaluf.qa
املوقع اإللكرتوينwww.agrico.qa :
أفضل  50رشكة صغرية ومتوسطة األداء يف قطر ٢٠١٦ -

أه ً
ال بمك يف خمزب األرز األوتوماتييك .لدينا خربة مهنية.

تأسس مصنع الراشد عام  ٢٠٠٧لتصنيع وتوريد الثلج ،وسيبىق

عىل حتقيق تطلعات العمالء يف احلصول عىل خدمات مهنية

بإنتاج أعىل جودة ملنتجات الثلج الصايف والنظيف من خالل

لدينا معرفة وقدرة عىل الوفاء مبتطلبات املسهتلكني .حنرص
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مخابـز االرز
االتوماتيكية

مصنع
الراشد للثلج

الراشد للثلج امسًا معروفًا يف جمال تصنيع الثلج حيث يقوم

عالية اجلودة يف اكفة منتجاتنا .ميلك مسامهونا خربة تفوق

احملافظة عىل أعىل مستويات خدمة ورضا العمالء عرب سعهيا

٢٠عامًا ،األمر الذي مينحنا الثقة بالوفاء بوعودنا إىل معالءنا.

املسمتر للمتزي يف التكنولوجيا ومعدات التصنيع ومن خالل

احلفاظ عىل وتمنية أكرب شبكة توزيع يف قطاع صناعة الثلج.

نؤكد بأن أولويتنا يه حتقيق أحالم معالءنا .وهو وعد علينا

متتع مصنع الراشد للثلج بمنو ثابت عىل مدى  ١١عامًا يف

إىل أن نمتكن من حتقيقه.

تصنيع وتوريد املنتجات واملوظفني املهرة املختصني باإلضافة
إىل أحدث اآلليات والتقنيات املتاحة .موظفونا مه رس جناحنا

يف لك ما يفعلونه.

تفاصيـل المنتجـات
• املعاجني املبنية عىل السكر وحتتوي عىل دهون مضافة بنسبة
عالية واحلليب أو املكرسات ،غري املناسبة للتحويل مبارشة

إىل حلويات سكرية ولكهنا تستخدم حكشوات (للشوكوالته
والبسكويت الفاخر والفطائر والكعك)

• التحضريات الغذائية املكونة من خليط متجانس من مكونني

تفاصيـل المنتجـات

أساسيني أو أكرث مثل اللحوم أو األمساك أو اخلضار أو

• مياه الرشب

الفواكه اليت يمت تقدميها للبيع بالتجزئة كأغذية لألطفال أو

• قوالب الثلج

ألغراض امحلية الغذائية يف عبوات سعة < =  ٢٥٠مغ

• مكعبات الثلج

• مركزات الربوتني والربوتينات املشلكة ،اخلزب العادي من أي
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نوع.

مسؤول االتصال
السيد/فهد بوهندي
الرئيس التنفيذي
جوال+974 ٥٥٥٦٠٢٣٥ :

البوابة رمق  ،٧٥الشارع ،٥٠
املنطقة الصناعية القدمية ،الدوحة ،قطر
هاتف+974 ٤٤٥٠٩١١٥ :
الربيد اإللكرتوينsales.arzbakeqatar@hotmail.com :
gm@arzbake.com
املوقع اإللكرتوينwww.aemd.co :

رمز النظام املنسق19059010 ,21061000 ,21042000 ,21069060 :

الجسل التجاري٦٤٧٧٧ :

مسؤول االتصال
قسم املبيعات

رمز النظام املنسق22019090 ,22019010 :

الجسل التجاري٦٢٤٦١ :

الشارع  ،٣٨املنطقة ،٨١
املنطقة الصناعية اجلديدة ،الدوحة ،قطر
هاتف+974 ٤٤٤١١٤٤٥ :
الربيد اإللكرتوينalrashid4ice@hotmail.com :

خيدم التُّىق سوق قطر منذ عام  ١٩٩٥بأفضل أنواع اللحوم

حنن مصنع نقوم بانتاج الثلج الذى يستخدم ىف معليات
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مصنع التقى
للحوم والدواجن

مصنع
الحصباء للثلج

التربيد.

الطازجة.

تأسس مصنع التُّىق للحوم لتلبية الطلب املزتايد عىل منتجات
اللحوم يف السوق.

تفاصيـل المنتجـات

تفاصيـل المنتجـات

• المحل البقري الطازج أو املجمد ،بدون عظم

• قوالب الثلج

• املقانق وما شابه من منتجات اللحوم البقرية
• التحضريات الغذائية اليت تتكون من حلوم بنسبة ٪٢٠
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• حلوم أخرى معاجلة أو حمفوظة أو أحشاء الذباحئ مبا يف
ذلك أي حتضريات من دماء أي حيوان

مسؤول االتصال
السيد/ثامر سعيد عبداهلل
مدير املبيعات
جوال+974 ٦٦٠٠٨٠٢٦ :

رمز النظام املنسق6029010 ,6010020 ,2013000 :
الجسل التجاري١٠٩٤٥٠ :

املنطقة رمق   ٨١املنطقة الصناعية اجلديدة،
الدوحة ،قطر
هاتف+974 ٤٤٥٠٢٦٢٢ :
الربيد اإللكرتوينtouqameat@gmail.com :
املوقع اإللكرتوينwww.altouqa.weebly.com :

مسؤول االتصال
السيد/أسامة شبانة
مدير املصنع
جوال+974 ٥٥٤٨٤٨١٧ :

رمز النظام املنسق22019090 :

املبىن رمق  ،٢٠الشارع  ،١٨املنطقة ،٧٤
اخلور ،قطر
هاتف+974 ٤٤٧٢٣٠٨٣ :
الربيد اإللكرتوينalhasbaice@yahoo.com :

مـصــــ ّدر
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الشركة العربية القطرية
إلنتاج األلبان (غدير)

مزرعة عذبة للدواجن
وطائر السمان
تعترب مزرعة عذبة للدواجن وطائر المسان يه املزرعة األوىل

من بني أقدم وأكرث رشاكت إنتاج ومعاجلة وبيع منتجات
األلبان تاكم ً
ال يف قطر .متلك الرشكة  ٢٠٠٠رأسًا من املاشية

من نوعها يف قطر ،وتأيت يف الرتتيب الثالث عىل مستوى

مزروعة تزيد عىل  ٩٠٠هكتار .مكا تتوفر منتجات غدير يف

يف جمال الدواجن واملساخل ولدهيا العديد من املنتجات

اخلليج ،ويه جمهزة بأحدث وأعىل التقنيات واألجهزة احلديثة

املنتجة لأللبان وأكرب أرايض صاحلة للزراعة يف قطر مبساحة

املختلفة مكا هو موحض.

السوق احمليل من خالل التجارة املعارصة والتقليدية باإلضافة
إىل املبيعات للفنادق واملطامع واملقايه.

تفاصيـل المنتجـات
• احلليب الطازج (اكمل الدمس)
خمر ،سواء اكن حيتوي عىل سكر
• عصري الربتقال ،غري املُ ّ
مواد ملية أخرى أم ال (ما عدا الذي حيتوي
مضاف أو
ُ

عىل الكحول ،املجمد ،وبقمية بركس < =  ٢٠عند درجة ٢٠

سلسيوس)
مواد ملية
• املياه املعدنية اليت حتتوي عىل سكر مضاف أو
ُ

تفاصيـل المنتجـات

أخرى أو نكهات ،وال تمشل عصري الفواكه أو اخلضار

• مــزرعــة السـمــان (الطــازج واملجـمــد ،الكــرسبـي

 520،620،720جرام ،بيض المسان  ١٢ ،18 ،٢٤حبه).

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

دليل الشركات الصغيرة والمتوسطة 133 - ٢٠١٩

• مزرعة البط (الطازج واملجمد  ٦٠٠ ،700 ،1000جرام).
• الدجاج حمىل بلدي  -هندي  -فيويم.
• مرشوع إنتاج الكنار والعسل األبيض عسل سدر.
• المساد العضوي.

مسؤول االتصال
السيد/تامر نبيل
األمني العام

رمز النظام املنسق22021010 ,20091900 ,40120000 :
الجسل التجاري١٠٠٩ :

املبىن رمق  ،٣٠٤الشارع ،٢
املنطقة الصناعية القدمية ،الدوحة ،قطر
هاتف+974 ٤٤٦٠١١٢٩ ،٤٤٦٠١١٢٣ ،٤٤٦٠١١٠٧ :
الربيد اإللكرتوينghadheerr@qatar.net.qa :
املوقع اإللكرتوينwww.ghadeerdairy.com :

مسؤول االتصال
السيد/هيمث امجلل
مساعد تنفيذي
جوال+974 ٧٤٤٦٨٣٨٢ :

رمز النظام املنسق02071400 ,02071200 :

الجسل التجاري23/13417 :

ص.ب ،١٧٧٨٥ :الدوحة ،قطر
هاتف+974 44873533 :
الربيد اإللكرتوينhaitham@asak-group.com :
املوقع اإللكرتوينwww.asak-group.comom :

مـصــــ ّدر

نتفهم احلاجة لتسلمي املنتجات إىل معالءنا يف املوعد املتفق

دليل الشركات الصغيرة والمتوسطة 136 - ٢٠١٩

كولوسيوم
لاليس كريم

شركة توزيع المعلبات
المحفوظة ذ.م.م

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

هيلع ولدينا قامئة طويلة من العمالء الراضني وجسل اإلجنازات
املوثق عرب الدولة.

بدأت رشكة خزان قطر بتدشني العالمة التجاريه أكوا جلف
ودانة والذين أصبحو من أمه العالمات التجارية لملياه ىف قطر
بشلك خاص واخلليج بشلك عام.
أستطاعت الرشكة عىل مر السنوات ان تؤسس نفهسا وحتفظ
ماكنا مهام كواحده من الرشاكت الرائدة ىف جمال تصنيع
املياه وتوزيعها.

تفاصيـل المنتجـات

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

• اآليس كرمي وغريه من املثلجات القابلة لأللك ،سواء احتوت
عىل الاكاكو أم ال
• مستخلصات ومركزات القهوة

اليوم تتوافر منتجاتنا ىف مجيع األسواق اخلاصة باملواد
الغذائية مبا فهيا البقاالت والسوبرماركت واهلايربماركت
ومعظم اجلهات واهليائت احلكومية والفنادق مكا أاهنا متوافره
ىف العديد من دول اخلليج.

• مزجي عصائر الفواكه أو اخلضار املركزة
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• املعكرونة والنودلز وما شابه مثل االسباغييت والاكنيلوين
غري املطبوخة اليت حتتوي عىل البيض ،سواء احملشوة أو
املعدة بأي طريقة أخرى بشلك أصداف أو جنوم أو أحرف
وما شابه.

تنتج الرشكة منتجات حرصيه لبعض كبار العمالء والذي
نعتربه نقطه قوه لدينا حيث أننا نوفر احتياجات اكفه العمالء
ونساعدمه عىل حتقيق أهدافهم والذي بدوره يضمن لنا
الصدارة دامئا.

تفاصيـل المنتجـات
دانة مياه رشب نقيه
شعارها هو صوديوم اققل لصحه افضل

•  ١٫٥لرت   •  ٥٠٠مل   •  ٣٥٠مل

• باالضافة إىل عبوات الـ  4جالون واليت تستخدم لملربدات
وتمتزي باهنا عبوات ذات استخدام ملره واحده فقط لضامن
حصه وجوده املياه وللحفاظ عىل حصه املسهتلك.
أكوا جلف مياه رشب نقية

•  ١٫٥لرت   •  ٥٠٠مل   •  ٣٥٠مل   • وقريبا  ٢٠٠مل

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

مسؤول االتصال
السيد/فهمي احلق
مدير العمليات
جوال+974 ٥٥١٣٨٩٤٣ :

البوابة رمق  ،٦الشارع ،١
املنطقة الصناعية القدمية ،الدوحة ،قطر
هاتف+974 ٤٤٦٠٢٥٤٨ :
الربيد اإللكرتوينinfo@colosseumdeli.com :
املوقع اإللكرتوينwww.colosseumdeli.com :

رمز النظام املنسق19021110 ,20099090 ,21011100 ,21050000 :

الجسل التجاري٤/٢٣١٨ :

دانة مياه رشب نقيه ،شعارها هو صوديوم اقل لصحه افضل،
مكا ستعلن رشكتنا قريبا عن منتج خاص باالطفال.
مسؤول االتصال
السيد/دمحم ممدوح
مدير املبيعات الوطنية
جوال+974 ٧٧١٨٩٩٦٨ :

رمز النظام املنسق220110 :

الجسل التجاري٢٩٧٩٨ :

هاتف  +974 44602633 :حتويلة 225

املوقع اإللكرتوينwww.khazanqatar.com :

مـصــــ ّدر

مـصــــ ّدر

داندي احملدودة يه رشكة حائزة عىل هشادة ،ISO 9001:2000

تقوم مزرعة عدن اليت تقع مشال قطر بإنتاج الفواكه

ويمتزي باجلودة العالية واألفضلية يف درجة إماكنية اإلنتاج

وسعت قاعدة منتجاهتا لتمشل إنتاج عيش الغراب الطازج

بتوفري نوعية جيدة من اآليس كرمي ومنتجات األلبان اليت خضعت

الفاكهة واخلرضوات البطيخ واخليار والمطامط والربوكويل

واخلرضاوات والمتور والعسل منذ عام  .2002ويف عام 2017

ويه امس حيظى باحرتام كبري يف صناعة األلبان يف املنطقة

باستخدام التكنولوجيا اهلولندية احلديثة .تمشل أصناف

وقدرات التوزيع .داندي تعرتف بلك صدق بدمع معالهئا وتلزتم

والقرنبيط والفلفل والباذجنان واخلس والفاصوليا اخلرضاء

الجراءات صارمة ملراقبة اجلودة.

بعض منتجاتنا األكرث قمية تمشل اآليس كرمي اللذيذ واملرشوبات

غري الغازية والزبادي واللنب والعصائر الطبيعية ذات النكهات

املختلفة وهذا ما جيعلها من املفضلني لدى مجهورنا من
املسهتلكني .إن توفري خدمة ممتازة للعمالء أمر يف غاية األمهية

بالنسبة لنا وحنن نقدر االقرتاحات والردود اليت تصلنا من
معالئنا واملسهتلكني الذين نسىع دامئًا إلرضامه.

وتستند أسس الرشكة لدينا عىل مبادئ قوية تمشل البساطة
والصدق وأخالقيات العمل والزناهة ،ويه تلعب دورا حموريا
يف صنع القرار ،وتساعدنا عىل احلفاظ عىل إرساء مبادئ ثقافة
العمل املمتاز داخل اكمل مؤسستنا.

بعد تزايد خربتنا من الطلب املزتايد وثقة الناس بنا ،فقد حان
الوقت لتوسيع آفاقنا يف األقالمي األخرى بنفس التفاين وااللزتام،

والوصول عرب منتجات ذات جودة اكملة إىل البلدان األخرى يف

دول منطقة الرشق األوسط ومشال أفريقيا .حنن نبحث عن
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رشاكء جادين لتوزيع منتجات داندي يف مجيع هذه املناطق.

تفاصيـل المنتجـات
اآليس كرمي
• علب صغرية وكبرية
• خماريط وأعواد
• دويتو
• كوليف
• فندي صاندي
• بوش أب
• مصاصات
• سكويز أب
• بون بون

والفلفل احلار والورقيات عىل سبيل املثال ال احلرص .لدينا خط
انتاج من الفطر يتكون من الفطر األبيض  ،والبين والبورتبيال.

وقد أسفرت التقنيات الصحيحة إلدارة خاليا النحل أيضا عن

منو سنوي وشعبية لعسلنا.

يف مزرعة عدن ،تمتثل مهمتنا يف تقدمي منتجات استثنائية

لعمالئنا يف حمالت السوبرماركت واملطامع والفنادق .رؤيتنا
يه أن نكون املورد الرئييس لملنتجات ذات اجلودة لألسواق

احمللية والتصدير .إن الزتامنا بتجاوز توقعات العمالء له جذور

معيقة يف الطريقة اليت نزرع هبا ونعمل هبا.

األلبان
• زبادي طازج
• قشطة طازجة
• لبنة تركية
• لبنة حامضة
• لنب طازج
• لنب عريان
• لنب رشاب
• جبنة موزاريال مبشورة
• جبنة فيتا

تفاصيـل المنتجـات

املرشوبات
• فرويت
• عصائر طازجة
مسؤول االتصال
السيد/دمحم سملان
مدير التسويق
جوال+974 ٥٠٤٠٥٦٦١ :

رمز النظام املنسق21050000 ,20091900 :
الجسل التجاري6573 :
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شركة
داندي المحدودة

مزرعة
عدن

ص.ب ،2239 :الدوحة ،قطر
هاتف+974 ٤٤٦٠٣٥٠٠ :
فاكس+974 44603700 :
الربيد اإللكرتوينinfo@dandy.qa :
املوقع اإللكرتوينwww.dandy.qa :

• خرضوات طازجة

مسؤول االتصال
السيد/سامل النعيمي
املدير العام
جوال+974 55514355 :

ص.ب ،14874 :الدوحة
الربيد اإللكرتوينsalnaemi63@gmail.com :

رمز النظام املنسق070519 ,070890 ,070410 ,070930 ,070700 ,070200 :
الجسل التجاري٥٩٤٤٤ :

مـصــــ ّدر

مـصــــ ّدر

ملاذا يه مزرعة عاملية؟
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المزرعة العالمية
لألعمال الزراعية

الخليج
للمنتجات الغذائية
اخلليج لملنتجات الغذائية فرع من مجموعة دمحم جامس

الكوراي وأوالده ( )MJKواليت تضم أكرث من  14رشكة يف

يعود السبب لكون الزراعة مل تعد معال إنتاجيا فقط بل يه

خمتلف القطاعات.

صناعة هلا تفرعات وروابط تتعدى حدود الوطن وتصل وتتصل

بلك ما هو نافع ومطور وجمدي عمليا وجتاريا ،حيث أصبحت

خنتص يف انتاج املواد الغذائية واليت تمشل:

مثل الزراعات احلقلية والزراعات احملمية واإلنشاءات الزراعية

اإلختصاصات اللبنية ،احللويات والشوكوالتة الفاخرة،

املزرعة يف فرتة قصرية تضم حتت جناحها ختصصات عديدة

العصائر واملرشوبات ،احلليب بأنواعه ،الزبادي ،األجبان،

والتسويق وغريها حىت أصبحت بفضل اللـه إحدى أمه املزارع

اجليالتو ،خمتلف أنواع اخلزب.

القطرية يف تقنية الزراعة املائية.

خطوطنا عرصية ،آمنة وصديقة للبيئة يرشف علهيا خرباء يف

من هذا املنطلق قامت املزرعة بتنفيذ ما يقارب عىل 1000

خمتلف التخصصات.

بيت محمي جكزء من مقاوالت األمعال الزراعية للعمالء،
ويه بيوت مكيفة ذات مواصفات عاملية يمت تصنيفها بأهنا

نسىع ان نكون من الرواد يف املنطقة مبنتجات وأغلفة مبتكرة.

ذات التقنية املتوسطة ،عالوة عىل تقدمي االستشارات الزراعية

مهمتنا أن نقدم لملسهتلكني أفضل املنتجات الطبيعية ،الصحية،

ونرش الثقافة الزراعية اليت أصبحت الحقا جزء ال يتجزأ من

اآلمنة مع الذوق األصيل اللذيذ.

رسالة املزرعة.

تفاصيـل المنتجـات

وخالل مسريهتا ،قامت املزرعة العاملية برعاية وتنظمي العديد

• حليب اكمل الدمس

العريب واألردن ورشق أسيا ،وتطورت بعدها للواردات من

• لنب اكمل الدمس

ضالهتا يف العمل عىل تطوير الزراعة القطرية.

• الزبادي الساده اكمل الدمس

• حليب بالنكهات

من الفعاليات الدولية اليت مجعت اخلربات من دول اخلليج

الصني وهولندا والواليات املتحدة األمريكية وأيمنا اكنت

• عريان

• الزبادي املنكه

• عصري الفواكه الطبيعية %100
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تفاصيـل المنتجـات
• خيار طازج ،مطامط طازجة ،مطامط كرزية طازجة،
نعناع طازج ،ريكوال طازجة ،فليفلة برتقالية ،فلفل
أخرض ،فليفلة محراء ،فليفلة صفراء ،فلفل حار،
باذجنان ،قرنبيط ،كرنب ،خس ،بقدونس وبرولكي.

مسؤول االتصال
السيد/سامل النعيمي
املدير العام
جوال+974 ٥٥٧٧٩٩١١ :
رمز النظام املنسق:

ص.ب ،7791 :الدوحة ،قطر
الربيد اإللكرتوينglobalfarm.qa@gmail.com :

070519 ,070511 ,070410 ,070930 ,070960 ,0600420 ,12119040 ,070200 ,070700

الجسل التجاري89936 :

مسؤول االتصال
السيد/دمحم عيل الكواري
مدير تطوير األمعال
جوال+974 ٣٣٣٣٣٧٩٣ ، ٥٠٦٤٥٣٢٨ :
رمز النظام املنسق:

04069090 ,20099090 ,04029110

الجسل التجاري23/3425 :

ص.ب ،2050 :الدوحة ،قطر
هاتف+974 44323571 :
فاكس+974 44418378 :
الربيد اإللكرتوينinfo@gulffoodproduction.com :
املوقع اإللكرتوينwww.gulffoodproduction.com :

مـصــــ ّدر

مـصــــ ّدر
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ج ّدة و
GRANNY

كـافـي
للشوكوالتــه

تأسست الرشكة يف عام  2011يف الدوحة ،قطر ،من خالل

ج ّدة و  Grannyيه رشكة عائلية لصناعة احللويات يف قطر.

أرسة قطرية ،اليت تشرتك يف نفس احلمل من خلق الشوكوالتة

بدأت من مرشوع مزنيل تأسست عىل يد الشقيقان محد ومرمي

امجليلة اليت مجتع طعم الشكوالته مع الذوق العريب .من السنة

البدر .احنا حمظوظني جدًا ألننا جربنا العيش يف ظل أرسة

ممتدة .عايشنا بشلك مبارش كرم تعامل جداتنا وأمهاتنا مع

األوىل ،مت إنشاء ورشة معل الشوكوالته يف أماكن العمل

يف املناسبات وامجلعات اإلسبوعية؛ فوالهتم لضيوفهم مااكنت

بشلك مدهش يف تلك املرحلة .ويف السنة الثانية ،لقد مت افتتاح

اخلاصة بنا واليت أخذت مكرشوع جترييب ،والذي اكن ناحجا

ضيوفهم وحسينا بدفئ امجلعات الودية مع األهل واألحباب

بوتيك لدينا كأول عالمة جتارية يف قطر للشكوالته الفاخرة

ختىل من احللويات .وبشلك طبييع وتلقايئ ورثت مرمي

املصنوعة يدويا .هذا البوتيك هو نقطة بيع وورشة اإلنتاج.

(املؤسسة) شغفها لصناعة وطبخ احللويات.

اكن من الواحض اجعاب األهل واألحصاب بطعم احللويات

حبلول هناية فرباير عام  ،2015وحنن حنتفل باإلطالق الرمسي

وجوههم أثناء تناوهلم احللويات .يف كثري من األوقات اكنوا

للشوكوالته تنتج وتبيع الشوكوالتة البلجيكية اليدوية واملنتجات

لعالمتنا التجارية وعضويتنا يف غرفة جتارة قطر .اكيف

اليل كنّا نعدها هلم يف املناسبات وذلك خالل مدحيهم وتعابري

ذات الصلة ،ولكن اكيف مرتبطة بالثقافة القطرية والرتاث يف

أهلنا وأحصابنا يطلبون من مرمي نفهسا صنع وطباخة حلويات

نكهات الشوكوالتة اخلاصة هبا.

خاصة هلم واكنت تنفذها ويه يف غاية الرسور.

من منطلق قناعتنا بأن من أفضل نعم اللـه علينا يف احلياة

وتقدم الرشكة الشيكوالتة الفاخرة ذات الذوق الرفيع ،الرتافيل،

والقمية ،يف رمضا ن ٢٠١٤م ولدت فكرة مرشوع ج ّدة و �Gran

األعراس واحلفالت وغريها من املنتجات مثل صناديق اهلدايا،

الشوكوالته بالفواكه واحللويات واملرشوبات الساخنة والباردة،

ان نعمل يش شغوفيني فيه ويعود علينا وعىل الناس بالنفع

صواين الشوكوالته ،وهدايا الرشاكت .اكيف تنتج الشوكوالتة

 nyهبدف مجع احللويات احمللية (ج ّدة) والعاملية ()Granny

املومسية واحملدودة مع التعبئة والتغليف خاص مجليع املناسبات

يف ماكن واحد وتقدميهم بملستنا األصلية واملبتكرة .مسينا

واألحداث الكربى.

مرشوعا بـ « ج ّدة و  ”Grannyألن يف القدمي الذين نقلوا لنا

الوصفات واألطباق من جيل إىل جيل والذين حافظوا عىل هذا
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اإلرث مه النساء.

تفاصيـل المنتجـات
• جارز وكوكـزي

تفاصيـل المنتجـات
• الشوكوالته رفيعة املستوى ،احللويات والرتوفلز

مسؤول االتصال
السيد/محد البدر
املؤسس والرئيس التنفيذي
جوال+974 66175242 :
الجسل التجاري109760 :

ص.ب ،4192 :الدوحة ،قطر
الربيد اإللكرتوينhamad@jaddahandgranny.com :
املوقع اإللكرتوينjaddahandgranny.com :

مسؤول االتصال
السيدة/مرمي عبداللـه السلييط
املالكة
جوال+974 66651015 :

رمز النظام املنسق,180631 ,170490 :
180690 ,180632
الجسل التجاري٥٣٨٩٤ :

ص.ب ،2050 :الدوحة ،قطر
هاتف+974 44441214 :
الربيد اإللكرتوينmariam@kaafe.net :
أفضل  50رشكة صغرية ومتوسطة األداء يف قطر  ٢٠١٦ -و ٢٠١٨

مـصــــ ّدر
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مخـابـز
كـوريــا

الشركة الوطني
للتصنيع الغذائي (نافكو)

تأسست الرشكة الوطنية للتصنيع الغذايئ يف عام ،2000
بالرشاكة بني ك ً
ال من رشكة حصاد الغذائية والرشكة القطرية

املخابز الكورية ذ.م.م .يه أكرب خمابز صناعية يف دولة قطر

هلا تارخي ميتد عرب  ٣٠عامًا .يوجد املصنع يف ضوايح الدوحة

للصناعات التحويلية.

يف املنطقة الصناعية اجلديدة بقدرة إنتاجية تبلغ  ١٨طن من
الطحني يف اليوم .منذ افتتاح املصنع اجلديد يف سبمترب

ويعد نشاط الرشكة الرئييس هو معاجلة وتغليف وتسويق

 ،٢٠١٢متكنا من إنتاج  ١٠أطنان من الطحني يف اليوم.

املنتجات الغذائية املختلفة وخاصة المتور.

ميتد مصنعنا اجلديد عىل مساحة  ١١٥٠٠مرت مربع من األرض

متتلك الرشكة مصنع يف السوق املركزي يف الدوحة وتبلغ

وتبلغ مساحته املبنية  ٧٠٠٠مرت مربع تمشل املصنع واملخازن

القدرة اإلنتاجية  1500طن سنويًا من المتور عالية اجلودة.

وما إىل ذلك ولكها مرافق حديثة مبنية وفقًا ملعايري النظافة

الدولية .سنقوم بافتتاح حمالت جتزئة معا قريب يف اكفة أحناء
قطر إلتاحة منتجات املخزب الطازجة والهشية لعمالئنا.

املخابز الكورية ذ.م.م .يه رشكة تضامنية ذات مسؤولية

حمدودة ميلكها السيد/سعيد دمحم اهلاجري وابنه تأسست

عام  ١٩٨٣يف الريان اجلديدة .يوجد املصنع يف الريان
اجلديدة يف مبىن تابع للرشكة وتبلغ مساحته  ١٦٠٠مرت مربع.

املصنع مزود مبرافق حديثة وحيافظ عىل أفضل معايري النظافة

والتعقمي .نقوم بإنتاج اخلزب واملنتجات املتعلقة به باستخدام
مهارات وخربات ا َ
خلزب احلريف املعمتد يف التصنيع ،وبالتايل
حنافظ عىل طريقة ا َ
خلزب التقليدية اليت اقرتنت باجلودة.

تفاصيـل المنتجـات
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• اخلزب
• خزب اهلامربجر
• املعجنات احللوة
• الكعك
• البسكويت والكوكزي
مسؤول االتصال
السيد/بالل الربغويث
املدير العام

ص.ب ،٩٠٧٢١ :املبىن رمق  ،٩٠الشارع  ،٣٠املنطقة ٨١
املنطقة الصناعية اجلديدة ،الدوحة ،قطر
هاتف+974 ٤٤١١٧٧٣٥ :
الربيد اإللكرتوين.Korebake@qatar.net :

رمز النظام املنسق19059099 ,19059050 ,19059040 ,19054090 ,19059010 :

تفاصيـل المنتجـات
• معاجلة وتعبئة المتور

مسؤول االتصال
السيدة/ماناسيف راجسوترا
املدير العام
جوال+974 ٣٣٧٥٣٦٦٩ :

هاتف+974 4468١٤٠1 :
فاكس+974 44683581 :
الربيد اإللكرتوينdohadates@mahaseel.qa :
املوقع اإللكرتوينwww.hassad.com :

رمز النظام املنسق18069010 ,18063290 ,18069090 ,18063210 ,18069030 ,18063190 ,18069020 ,18063110 :
الجسل التجاري١٩٤٦٨ :

مـصــــ ّدر

مـصــــ ّدر
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الشركة
الوطنية لألغذية

اوشن
فيش

يف الرشكة الوطنية لألغذية ،يتص ّدر رضا املسهتلك أولويات

اوشن فيش أسسهتا شارلوت للتجارة واملقاوالت ،الرائدة يف

عالمتنا التجارية «العربية» تدل عىل اإلبداع واأللك اليحص.

واألكرب يف منطقة الرشق األوسط مبساحة مقدرة بأكرث من

انتاج املأكوالت البحرية واملنتج األول للسملون املدخن يف قطر

القيني.
مهامنا .هدفنا هو اضفاء السعادة يف حياة معالئنا
ّ

 4000مرت مربع.

الرسالة املرافقة لعاملتنا التجارية (صنع الوجبات اللذيذة) خري

السملون املدخن من اوشن فيش هو من أجود اصناف السملون

ما ميكن ان يوصف منتجاتنا .اذ أهنا متكن العمالء من اإلبداع

الطازج الرنوجيي والذي مت تدخينة عىل الطريقة االسكندنافية

يف إعداد وجبات تكون حمل حب وتقدير عىل طاولة طعامهم.

ووفقًا للتقاليد القدمية .يوفر اوشن فيش منتجات عالية اجلودة
لعمالئه وبأسعار تنافسية للغاية وجذابة.

تفاصيـل المنتجـات

ولقد مت تطوير الوصفات املستخدمة يف اوشن فيش عىل مر

• ناجت دجاج

األجيال يف أوروبا لتنتج اليوم أفضل انواع المسك املدخن.

• أصابع خمبوزة وفيلهيات

يمت تعبئة منتجاتنا مضن فئة  100جرام 200 ،جرام أو الوزن
املتغري ويصل إىل  2جكم من رشاحئ فيليه السملون املدخن.

• بريجر بقري ودجاج

ولعمالئنا من مالك الفنادق ،املطامع ،املقايه والتجار ميكننا

• كرات حلم بقري ودجاج

تزويدمه بوزن ثابت للك رشحية  -حنن نستخدم أحدث تقنيات

التقطيع واليت تقوم بوزن وحفص مسك السملون قبل بدء معلية

• كباب بقري ،دجاج وغمن

التقطيع .وبعد ذلك يمت تعديل زاوية السكني ورشحية المسك

• شيش طاووق ودجاج تاك

تلقائيا حىت يتسىن الوصول اىل الوزن املسهتدف.

• سامبوسك

• سملون مدخن  ١٠٠ -مج

• حلم مفروم

• سملون مدخن  ٢٠٠ -مج

• خرضوات مجمدة

• الوزن املتغري لرشاحئ السملون املدخن  ١٠٠٠ -مج

• اجلبنة
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تفاصيـل المنتجـات

• منتجات مدخنة ساخنة

• تندر صدر الدجاج

• وزن رشاحئ ثابت
• سملون متبل
• جودة عالية

مسؤول االتصال
السيد/سامل شيخ
مساعد املدير
جوال+974 ٣٣٧١١٣١٩ :

رمز النظام املنسق02044390 ,02071400 ,02023090 :

الجسل التجاري١٣١١٩ :

ص.ب ، 7006 :الدوحة ،قطر
هاتف+974 44600250 :
فاكس+974 44600891 :
الربيد اإللكرتوينsales@nfc.qa :
املوقع اإللكرتوينwww.nfc.qa :

مسؤول االتصال
السيد/اندرس داجار چينسن
مدير املصنع
جوال+974 ٣٣٢٦٤٠٣٤ :

رمز النظام املنسق1604.11.00 :

الجسل التجاري27584 :

ص.ب ،1648 :الدوحة ،قطر
هاتف+974 44500333 :
فاكس+974 44313811 :
الربيد اإللكرتوينandersdjensen@oceanfish.com.qa :
املوقع اإللكرتوينwww.oceanfish.com.qa :

مـصــــ ّدر

مـصــــ ّدر

أوريكس مرشوم يه مزرعة فطر قطرية بدأت يف إنتاج وبيع
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أوريكس
مشروم

القمة
الزراعية
القمة الزراعية يه رشكة زراعية قطرية رائدة تعمل يف جمال

زراعة الفطر ،اخلرضوات ،مزارع املواىش وغريها من املنتجات

الفطر الطازج يف بداية عام .٢٠١٧

اجلانبية مثل برامع املاش ،التوفو ،إخل.

ويه رشكة تابعة لرشكة مزارع عدن ،وتنتج مجموعة متنوعة من

وتنشط يف توفري منتجات حصية عرب استخدام األساليب

اخلرضوات مثل المطامط واخليار والفاصوليا والبطيخ والمتر

والعسل ،وتقع أوريكس مرشوم يف مشال الدوحة ،وتنشط

العملية احلديثة مثل النظم البيولوجية .ولقد نالت القمة الزراعية  

وتزويدمه اىل األسواق القطرية ،مثل حمالت السوبر ماركت

اخلليجي  /املعايري األوروبية و(مزرعة اخلرضوات عالية

هشادة (مزرعة الفطر العضوية) معايري دول جملس التعاون

يف زراعة ثالثة أنواع من الفطر :األبيض والبين وبورتابيال،

اجلودة) من قبل وزارة الزراعة يف دولة قطر .اجلودة واملوثوقية

واملطامع وموزيع امجللة.

مها قوتنا الدافعة.

يدئب فريق من املهندسني واملزارعني عىل زراعة وحصاد الفطر
وخلق املزيد من فرص التصدير .تسىع أوريكس مرشوم

جاهدة لتحقيق أعىل جودة ممكنة وان تصبح املنتج الرئييس

تفاصيـل المنتجـات

يف قطر واخلليج العريب.

• فطر باتن أبيض  250جرام مغلف ،مبيعات الكيلوجرام غري
مغلفة

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

تفاصيـل المنتجـات
• الفطر األبيض
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• الفطر البين
• بورتابيال

• رشاحئ الفطر

• فطر بورتبيلو  250جرام مغلف ،مبيعات الكيلوجرام غري
مغلفة

• فطر اويسرت  250جرام مغلف ،مبيعات الكيلوجرام غري مغلفة
• فطر شيتيك  250جرام مغلف ،مبيعات الكيلوجرام غري مغلفة
• فطر ناميكو  250جرام مغلف ،مبيعات الكيلوجرام غري مغلفة
• فطر كينج اويسرت  250جرام مغلف ،مبيعات الكيلوجرام

• توفو  250جرام مغلف ،مبيعات الكيلوجرام غري مغلفة
• برامع املاش  250جرام مغلف ،مبيعات الكيلوجرام غري
مغلفة

• برامع الصويا  250جرام مغلف ،مبيعات الكيلوجرام
غري مغلفة

غري مغلفة

مسؤول االتصال
الدكتور/سامل النعيمي
املدير العام
جوال+974 55514355 :

رمز النظام املنسق07095900 :

الجسل التجاري٥٩٤٤٤ :

ص.ب ،14874 :الدوحة ،قطر
الربيد اإللكرتوينoryxmushrooms@gmail.com :
املوقع اإللكرتوينwww.oryxmushroom.com :

مسؤول االتصال
السيد/أمحد صدييق العامدي
الرئيس التنفيذي

رمز النظام املنسق070951 :

الجسل التجاري٤٣٦٧٥ :

ص.ب ،18141 :الدوحة ،قطر
هاتف+974 ٤٤٦٦٦١٣٥ :
الربيد اإللكرتوينmichael@paramountagri.com :
املوقع اإللكرتوينwww.paramountagri.com :

مـصــــ ّدر

مـصــــ ّدر

تأسست رشكة مصانع قطر لألغذية ذ.م.م .عام  ١٩٨٤يف
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شركـة مصانـع
قطـر لألغـذيـة

شركة
مطاحن الدقيق القطرية

لرشكة مطاحن الدقيق القطرية العديد من منتجات الدقيق

ومجموعة واسعة من املنتجات املعمتدة عىل الحمق املتاحة يف

الشارع رمق  ،٢البوابة رمق  ،١٠٤منطقة سلوى الصناعية.

دولة قطر واملناطق احمليطة هبا.

واكنت تقوم بتصنيع الوجبات اخلفيفة املشتقة من الذرة

املخبوزة أو املقلية ورشاحئ البطاطا اجلاهزة للقيل ،واكنت

رشكة مطاحن الدقيق القطرية خفورة بأن تكون يف الطليعة

جمهزة خبط إنتاج اكمل يبدأ من ترطيب دقيق الذرة والقيل
ً
وصوال إىل خط
األوتوماتييك لرشاحئ البطاطا اهلازة للقيل

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

التغليف ،ما مينع مالمسة املنتجات لأليدي البرشية طوال معلية

باجلودة ومنتجات الحمق املشتقة يف املنطقة.

التصنيع .ويمت استخدام أفضل املنتجات مكواد خام ،فدقيق

الذرة والنكهات مستوردة من أوروبا وأشباه القارات .مكا أن

وتعترب إدارة رشكة مطاحن الدقيق القطرية ال مثيل واسمترار

اكفة اآلليات مصنوعة من مواد الفوالذ عالية املستوى املزودة

عالقهتا مع معالهئا يفرض علهيا أن تتطور معهم .فلسفة العمل

بأفضل التقنيات مع نظام حتمك رمقي هسل االستخدام.

من قطر للطحني تنبع من الراكئز الثالث اليت تعمل عىل خلق

جيل من القمي طوبلة املدى :األفاكر الصحيحة واهلدف الصحيح

لدينا القدرة عىل التوريد إىل أسواق قطر ودول جملس

و العمل الصحيح مما أدى إىل حتقيق أهداف المنو لدينا

التعاون .مكا أننا خنطط لتوسعة تصدير منتجاتنا يف املستقبل

وينعكس ذلك يف حتولنا املزتايد لنكون رشكة مزدهرة لملواد

لتصل إىل تونس وليبرييا والعراق والسودان .ولدينا مصنع يف

الغذائية.

اهلند تأسس عام  ٢٠١٦إلنتاج وتوزيع عالمتنا (قطر بفيك).

ومت اعمتاد رشكة مطاحن الدقيق القطرية وفقا لملعايري اس

يج اس للجودة ISO 9001:2008 ،و ،ISO 22000:2005
وهشادة نظام حتليل املخاطر.

تفاصيـل المنتجـات
• رقائق البطاطس
• رقائق الذرة

تفاصيـل المنتجـات
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• الفشار بالنوفيال

• دقيق الحمق  50 ،10 ،5 ،2 ،1 -كغم
• دقيق تشايك
• هريس ،جريش
• مسيد

مسؤول االتصال
السيد/خالد دمحم أبو موزه
الرئيس التنفيذي
جوال+974 ٥٥٢٨٨٤٥١ :

رمز النظام املنسق19059080 ,19041099 ,19021930 :
الجسل التجاري٩٠٧٦ :

البوابة رمق  ،١٠٤الشارع ،٢
املنطقة الصناعية القدمية ،الدوحة ،قطر
هاتف+974 ٤٤٦٠١٥٤٠ :
الربيد اإللكرتوينqatarfoodfactories@yahoo.com :
املوقع اإللكرتوين:
أفضل  50رشكة صغرية ومتوسطة األداء يف قطر  ٢٠١٦ -و ٢٠١٨

• معكرونة
مسؤول االتصال
السيد/وسمي الدين أمحد
مدير تطوير األمعال
جوال+974 ٦٦٧١٢٥٣٥ :

رمز النظام املنسق11010020 ,11010010 :

الجسل التجاري43969 :

ص.ب ،1444 :الدوحة ،قطر
هاتف+974 44415000 :
فاكس+974 44438137 :
املوقع اإللكرتوينwww.qfm.qa :

الرشكة القطرية إلنتاج اللحوم يه املنشأة األحدث واألكرث

أصبح خمزب املرشق بعد انطالقته عام  ٢٠١٥أحد املخابز

ويمت تقدمي مجموعة كبرية من املنتجات لاكفة الرشاحئ

مجموعة متنوعة من اجلنسيات.

والبقاالت واملطامع ورشاكت خدمات المتوين وسكنات

تطورًا واملتخصصة يف معليات جتهزي اللحوم يف منطقة

الصناعية الرائدة يف قطر وهو ينتج منتجات تناسب أذواق

تشغل املنشأة مساحة  6000مرت مربع حيث متتلك مساحات

فنحن ال نقوم فقط بإنتاج املخبوزات التقليدية مثل اخلزب

الرشق األوسط.

للتخزين املربد تبلغ أكرث من  2000مرتمربع ،وهذا بدوره مينح

العريب واللبناين ،بل ننتج أيضًا مجموعة متنوعة من املنتجات
ّ
املقطع واملستدير واللفائف والكعك
اجلديدة واملهبجة مثل اخلزب

الرشكة القدرة عىل البدء تقدر بـ  7000طن سنويا ،وتغيط

نطاقات عديدة ومهنا:

مجموعة اللحوم املجمدة املصنعة تتضمن :برغر المحل البقريو

الدجاج (بالبقمساط وخايل من البقمساط) ،وكباب بالمحل

البقري  والدجاج ،وكرات المحل البقريو والدجاج المحل وهوت
دوج المحل البقري والدجاج ،فرانكفورتر ومجموعة متنوعة من
النقانق اليت من شأهنا تلبية اكفة احتياجات السوق.

ومتتد مجموعة اللحوم املجمدة لتمشل رشاحئ الدجاج ،قطع

الدجاج ،الدجاج املشوي ،دجاج بوب كورن ،أصابع المسك،

وبرغر المسك ،روبيان مقرمش بالبقمساط ،رشاحئ المسك

واملنتجات اخرى طبقًا لرغبة العمالء مبختلف االجحام أو
االشاكل.

مجموعة اللحوم املربدة املصنعة تضم مرتديال المحل البقري
والدجاج بأجحام متعددة( ،لفافات  اكملة بوزن  2.5لكغ أو
رشاحئ ،ومعبأة يف أكياس من  200مج مالمئة).

مجموعة األطعمة املعلبة من حلوم البقر تمشل المحل البقري

اململح ،المحل البقري املدخن ،ساليم ،بسطرمة ،جسق جامبو،
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الشركة القطرية
إلنتاج اللحوم

مخبز
المشرق

نقانق فرانكفورتر متعدد األجحام ،نقانق مشلكة من المحل

البقري وحلم بقري لتتبيلة البيزتا .وتتنوع مجموعة األطعمة

املعلبة لتمشل الدواجن مثل الدجاج املطبوخ ،املدخن ،النقانق
دجاج جامبو ،نقانق دجاج فرانكفورتر ،الدجاج املشلك ،دجاج
مسؤول االتصال
السيد/ارشف حسن
رئيس العمليات
جوال+974 ٧٠٣٣٠٠١٩ :

واملفن والكرواسون احملشو واملعجنات اهلشة.

لتتبيلة البيزتا الدجاج والديك الرويم اململح ،والديك الرويم
املدخن ،والديك الرويم املدخن ومورتديال الديك الرويم.

العامل واملدارس ومطامع األغذية الرسيعة وخدمات الغذاء.
مكا نسمتر بالعمل عىل تطوير املنتجات وتقدمي منتجات

جديدة مع العمل يف نفس الوقت عىل حتسني منتجاتنا
احلالية.

يوجد خمزبنا يف املنطقة الصناعية وهو مزود بآليات مستوردة
من أملانيا وإيطاليا ولبنان .من خالل الرتكزي املسمتر عىل

اإلنتاج واجلودة وتطوير املنتجات ،أصبح خمزب املرشق امسًا

منتلك القدرة عىل تطوير املنتجات اخلاصة وفقًا ملختلف

معروفًا يف قطر اليوم.

تفاصيـل المنتجـات

شبكة توزيع مكونة من فريق معل ذو كفاءة عالية يف اجناز

لدينا قدرة عىل تصنيع وتوزيع  ٤٥٠٠٠مغلفًا من اخلزب ،ولذلك
ً
مهام يف حتقيق اهلدف االجمتايع بتوفري
فإننا نؤدي دورًا

• اخلزب العادي من أي نوع

املعايري املالمئة لقطاع الضيافة للرحالت الداخلية .ولدينا

معليات التوصيل والتسلمي لعمالئنا وبالتايل يقدم خدمة
موثوق مهنا ومعمتدة حائزة عىل استحسان اكفة معالئنا.

هذا الغذاء األسايس لساكن دولة قطر حبيث يكون طازجًا
واقتصاديًا.

تفاصيـل المنتجـات
• اللحوم املصنعة (املدخنة واملطبوخة) :مرتديال  /ساليم
مطبوخ  /بربوين  /حلم بقري روست  /حلم بقري مدخن/

حلم بقري بسطرمة  /نقانق فرانكفورتر /نقانق إفطار

• اللحوم املصنعة (املشلكة) :اهلامربغر /كرات المحل /
شيش كباب  /رشاحئ الدجاج  /قطع الدجاج  /الدجاج

املشوي  /دجاج بوب كورن  /رشاحئ بالبقمساط  /تتبيلة
دجاج  /مطبوخة بالاكمل أو مقلية

ص.ب ،93839 :املنطقة الصناعية
الدوحة ،قطر
هاتف+974 ٤٤٣٦٤٨٤٠ :
فاكس+974 ٤٤٤٧٦١٨١ :
الربيد اإللكرتوينinfo@tahaluf.qa :

رمز النظام املنسق16023200 , 02044390 ,02071400 ,02023090 :

الجسل التجاري46211 :

التجارية مثل أسواق اهلايربماركت والسوبرماركت

مسؤول االتصال
السيد/فهد فتاح
مدير تنفيذي مسؤول
جوال+974 ٦٦٦٦٧٦٨٠ :

رمز النظام املنسق19059010 :

البوابة رمق  ،١٥٤الشارع ،٢٣
املنطقة الصناعية القدمية ،الدوحة ،قطر
هاتف+974 ٤٤٤٤٧٦٨٠ :
الربيد اإللكرتوينfahadfathah@gmail.com :

مـصــــ ّدر

إنتاج اخلرضوات
بدأ إنتاج اخلرضوات يف أوائل عام  1997باستخدام أحدث
نظم وأساليب اإلنتاج احلديثة واملتطورة إلنتاج خرضوات ذات
اجلودة العالية .يمت معظم اإلنتاج داخل البيوت احملمية احلديثة
باستخدام نظم الزراعة املائية (اهليدروبونكس) واملُتحمك فهيا
بالاكمل بإستخدام أحدث النظم احلديثة يف الري والتمسيد
واملاكحفة وغريها باإلضافة إىل اإلنتاج يف احلقول املفتوحة
باستخدام نظم الري بالتنقيط.
تنتج الرشكة مجموعة واسعة من اخلرضوات تمشل أكرث من
 30نوع أمهها المطامط ،الباذجنان ،اخليار ،الفلفل ،القرنبيط،
الربولكي ،اخلس ،الكوسة ،امللفوف ،الفاصوليا ،البطيخ،
األعشاب ،والفراولة وغريها.
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مـصــــ ّدر

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

إنتاج الزهور ونباتات الزينة
تنتج الرشكة األن أكرث من  7مليون شتلة ىف السنة من الزهور
املومسية عالية اجلودة من  50نوع من األنواع املناسبة ملتطلبات
تنسيق احلدائق يف قطر عىل مدار العام ،باإلضافة إىل
األجشار والجشريات ومغطيات الرتبة ونباتات الزينة املناسبة
للظروف املناخية احمللية .يمت اإلنتاج داخل البيوت احملمية
واملشاتل احلديثة باستخدام أحدث التقنيات يف اإلنتاج عىل
مساحة قدرها  4هكتار ويه تغيط اجلزء األكرب من احتياجات
البالد من األزهار املومسية.
مسؤول االتصال
السيد/عبدالوحيد
مدير تسويق املجموعة
جوال+974 ٥٥٨٦٩٢١٢ :

تنسيق احلدائق
سايك لتنسيق احلدائق يه احد الرشاكت الرائدة يف
هذا املجال ىف قطر .تقوم الرشكة بتصممي وتنفيذ أمعال
احلدائق واملتزنهات واملسطحات اخلرضاء واملالعب
الرياضية (حديقة أسباير-مؤسسة قطر للثقافة والعلوم-
القرية الثقافية وغريها).
األنتاج احليواين
ويه تمشل تربية وإنتاج أغنام العوايس واملاعز الشايم
والدجاج البلدي والرويم والبط ،باإلضافة إىل عدد من
االبل املنحدرة من السالالت العربية املمتزية.

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

تفاصيـل المنتجـات
• خرضاوات طازجة وورقيات
• أزهار مومسية
• جشريات واجشار ونباتات خارجية ومسطحات خرضاء
وجنيلة
ص.ب ،8588 :الدوحة ،قطر
هاتف+974 40320107 ، 40320137 ، 40320١٢١ :
فاكس+974 40320132 :
الربيد اإللكرتوينinfo@alsulaiteengroup.com :
املوقع اإللكرتوينwww.alsulaiteengroup.com :

رمز النظام املنسق12119040 ,07070000 ,07020000 ,06020000 ,06029900 :

الجسل التجاري١٩٧٤٨ :
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مجمع السليطين الزراعي
والصناعي (سايك)

ألبينا
سناكس
• تأسست البينا لألطعمة يف عام 1997

نبذة عن املصنع

• تأسست البينا سناكس يف عام 2009

• تارخي األنشاء2016 :

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

• السعة 450 :جكم :ساعة

• اإليرادات بالعملة السويدية  57مليون

• عدد خطوط التحميص3 :

• عدد خطوط التغليف2 :

• خرباء املنتجات الرشقية اخلاصة

• الكؤوس :خط واحد

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

• قدرة التغليف 700 :جكم :ساعة

• عدد املوظفني  12خشص

• أقوى رشكة لعام 2006

• افضل مصنع لعام  2008يف مقاطعة سكونه ،السويد

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

• وقعنا أول عقد توزيع حرصي يف عام  2016داخل قطر مع
رشكة  QNIEالهشرية
هشادات اجلودة

تتسم صناعة األغذية باجلودة وهلا معايري وقائية خاصة مرتبطة
بالنظافة
• HACCP
•  BRCالفئة األوىل

• اجلودة واالبتاكر والعناية
هشادة BRC
• منذ 2008

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

هشادة األعمتاد يف االحتاد األورويب
• منذ أكتوبر 2013

مسؤول االتصال
السيد/دمحم عوض اللـه
املدير العام
جوال+974 50022211 ، 55380176 ، ٦٦٧١٠٥٨٨ :

• احلقائب :خط واحد

تفاصيـل المنتجـات
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

الاكجو  -محمص ومملح
الاكجو  -الوسايب
الفول السوداين  -احملمص واململح
الذرة  -بالفلفل احلار
ذرة  -محمصة ومملحة
اللوز  -محمص ومملح
اللوز  -مدخن
الفستق  -محمص ومملح
مزجي استوايئ
بذور القرع  -محمص ومملح
بذور دوار المشس  -محمص ومملح
البذور املرصية  -محمصة ومملحة
مزجي الرشق
مزجي عالء الدين
ميكس مادلفس
هاواي ميكس
اكليفورنيا ميكس
الساموراي ميكس

ص.ب ،3260 :الدوحة ،قطر
هاتف+974 40193060 :
الربيد اإللكرتوينinfo.qatar@albinasnacks.com :
Mustafa.elhassan@albinasnacks.com
املوقع اإللكرتوينwww.albinasnacks.com :

رمز النظام املنسق20081913 ,20081912 ,20081911 ,20081110 :

الجسل التجاري٧٣٩٥٥ :

مـصــــ ّدر
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الخليج
للخزائن االمريكية
تأسست رشكة خزائن اخلليج األمريكية يف قطر يف عام
 ،1996ويه الرشكة الرائدة يف خزائن الثياب االمريكية ذات
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٩

االبواب الحساب .حىت يومنا هذا ،تقدم الرشكة أجود املنتجات

واخلدمات لعمالهئا عرب تخسري أحدث التكنولوجيا والتصاممي
واليت تليب احتياجات اكفة العمالء.

ويدئب فريق من اخلرباء عىل توفري حلول مبتكرة حتقق من

خالهلا رغبات اكفة العمالء يف امتالك منتجات عرصية وانيقة
وبأسعار مالمئة .مكا تعمل الرشكة عىل ارشاك العمالء يف
اختيار التصممي ،االلوان واملواد والوظائف والسعر.

هتدف الرشكة اىل امتام مجيع مشاريعها يف الوقت احملدد
هلا وتقدمي أعىل مستوى من اجلودة طبقًا لملزيانية املواصفات
املخصصة لملرشوع.

تفاصيـل المنتجـات
• خزائن الثياب ،واملطبخ واألجهزة املزنلية ،األبواب ،التصممي

الداخيل ،األمعال اخلشبية ،وحدات التلفزيون ،الرفوف

اﺛـﺎث

واألدراج.

مسؤول االتصال
السيد/نور سناري
مدير أول
جوال+974 ٥٥٥٤٦٢٥٧ :

ص.ب ،4550 :الدوحة ،قطر
هاتف+974 44686636 :
فاكس+974 44680622 :
الربيد اإللكرتوينfhmb_402@hotmail.com :
info@akawqatar.com
املوقع اإللكرتوينwww.akawqatar.com :

رمز النظام املنسق94035090 ,94035020 ,94035010 ,94035000 :
الجسل التجاري9845 :

مـصــــ ّدر

مـصــــ ّدر
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أليدا
للديكورات الداخلية

شركة
المسند للنجارة
أنشئت رشكة املسند للنجارة يف عام  1992ويه واحدة

األهداف

رشكة أليدا للديكورات مهمتة يف تصممي وتنفيذ الديكوات

من املوردين الرئيسيني ملنتجات البناء ،والرشاكت املصنعة

مبتكرة للغاية ويف حتقيق نتيجة غري متوقعة.

سنوات امخلسينات من القرن املايض .لدى الرشكة مصنع

لألبواب ،يف قطر ،مع جذور تعود إىل مجموعة املسند يف

الداخلية العملية وتوظف املواد املتاحة يف لك بلد بطريقة

يف املنطقة الصناعية القدمية مبساحه امجالية  3750مرت مربع

التأسيس

مع قدرة تصنيع  100باب يوميًا ويبلغ اإلنتاج احلايل بني

تأسست اليدا للديكورات الداخلية يف الدوحة ،قطر منذ عام

 90و  100باب يف اليوم الواحد .املسند يه رشكة حاصلة

خدماهتا لرشاحئ خمتلفة ،مثل اهلندسة املعامرية ،ختطيط

و  ISO 14001:2004وهشادة OHSAS 18001:2007

للشباب ،منذ تأسيهسا ،وقد اكتسبت مسعة جيدة وهلا من الدقة

وهشادة الطالء الدولية ،وعضوية معهد التصاممي اخلشبيه،

مبا يمتاىش مع أليات السوق و تنويع املشاريع اليت تتطور

االمريكية.

 ،2008وتمنو بقوة لتوسيع امعاهلا وهلا من اخلربة يف تقدمي

عل هشادة BM Trade Certification ISO 9001:2008

املساحات والتصممي الداخيل .وحنن نفخر أن تكون رشكة

املعمتدة من هيئة اجلودة المنساوية ،وهشادة تصنيف احلريق

يف خمتلف جماالت األنشطة اهلندسية ،مما يؤهلها يف المنو

الواليات املتحدة االمريكيه ،وعضوية انرتتك ،الواليات املتحده

يوما بعد آخر واملتغريات املسمترارة عامل األمعال.

تقوم املسند للنجارة بإنتاج أمعال عىل أعىل مستوى من

الرؤية

اجلودة لسنوات عديدة وهتدف إىل توفري اخلدمات املهنية

إنشاء معامل ختدم معالئنا واملجمتع ذو افاكر خالقة وفكر ابداىع.

املصممة لتناسب متطلبات العميل من البداية إىل الهناية من

املصممني واملهندسني املعامريني واألفراد عىل حد سواء.

اسرتاتيجية العمل

اسس اسرتاتيجية األمعال تقوم عىل االبتاكر التقين

والتكنولوجيا واألداء الرسيع وامجلع بني اخلربة التقنية
واإلدارية لتطوير واكتساب املعرفة وأساسيات اإلجناز احملمتلة

عىل وجه الرسعة .اتباع أعىل معايري األخالق ،والسلوك

التجاري ،ومضان اخلصوصية لدينا العمالء ،وتوفري خدمات
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ذات جودة تنافسية.

تفاصيـل المنتجـات
• العامرة

• ختطيط املساحات
• التصممي الداخيل

• تصممي االستندات

تفاصيـل المنتجـات

• املشاريع الرئيسية

• األبواب اخلشبية واألشغال اخلشبية ،أبواب احلريق،
أختام احلريق واإلكسسوارات وابواب اخلشبية ماركة
Forbass

• إدارة الفاعليات

مسؤول االتصال
السيد /دمحم املرصي
مدير املشاريع
جوال+974 ٦٦٠٤٥٥٠٤ :
الجسل التجاري٧٩٤٨٧ :

ص.ب ،6760 :الدوحة ،قطر
هاتف+974 44580083 :
فاكس+974 44276942 :
الربيد اإللكرتوينmelmasry@alidainteriors.com :
املوقع اإللكرتوينwww.alidainteriors.com :

مسؤول االتصال
السيد /اياد العبداهلل
املدير التنفيذي
جوال+974 ٥٥٥٦١٢٠٧ :

ص.ب 31616 :الدوحة ،قطر
هاتف+974 44600014 :
فاكس+974 44602392 :
الربيد اإللكرتوينinfo@almisnedjoinery.com :

رمز النظام املنسق94035000 ,94033010 ,94033000 ,44182000 ,44181000 :

الجسل التجاري٢٥٣٩١ :

مـصــــ ّدر

أرتياكن هو فكرة وابداع الثنايئ املعامري حسام الصباغ
وهزار اآلعرج واليت انطلقت من الدوحة  -قطر يف مطلع
العام اجلاري حيث اجمتعا كفريق بعد تعاوهنام معًا يف إجناز
العديد من املشاريع من خالل رشكة مكتب العامرة والتصممي
الداخيل واليت قامت بتصممي وتنفيذ العديد من املشاريع
املهمة واملمزية يف قطر حيث مجعهام الشغف لتصممي وإبداع
آثاث وديكورات ذو نكهة عربية رشقية.

ُتعد أرتيسانت للنجارة من رشاكت النجارة والتنجيد الرائدة
ً
حلوال جاهزة عالية الطلب لملشاريع
يف قطر ،ويه تقدم
التجارية والسكنية .وسواء تعلّق األمر مبشاريع جتديد املنازل
أو جتهزي حمالت التجزئة واملاكتب أو مشاريع البناء الصغرية
والكبرية ،حنن قادرون عىل تقدمي نتاجئ مصممة حسب الطلب
اليت تليب مزيانية العميل والوقت املتاح بالنسبة له واملواصفات
اخلاصة به.

حيث يقدم «أرتياكن» أثاثًا مبتكرًا ال مثيل له فهو نتاج إبتاكر
وتصاممي صنعت عىل يد أمهر املصممني واحلرفيني ليصبح
امس أرتياكن «عالمة مجسلة» يف عامل صناعة املفروشات
مكنتج قطري فريد عىل مستوى العامل ،فعندما تنظر إىل القطع
املوجودة يف أرتياكن يبدأ بفكرة وتصممي دقيق ومن مث معلية
اإلنتاج الهنائية .ولك قطعة تصنع يدويًا ويمت انتاجها بلك خفر
يف دولة قطر بعناية فائقة من مصممينا وحرفيينا ذوي املهارة
العالية .ان فريق معل ارتياكن عىل امت استعداد لملساعدة يف
مزج املايض مع املستقبل سواء يف بيتك أو مكتبك أو أي ماكن
آخر جتد فيه الراحة.
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أرتيكان
جاليري

ارتيسانت
للنجـارة

أرتيسانت للنجارة ،رشكة تقدم أثاثًا دقيق التصممي عايل
اجلودة بأسعار معقولة .نقدم خدمات تصنيع األمعال اخلشبية
والديكورات الداخلية.

تفاصيـل المنتجـات
• األثاث

أرتياكن عالمة جتارية للحداثة الرشقية تقدم صناعة حرصية
يف عامل اإلبداع من خالل صناعة املفروشات حيث متزتج
احلداثة والرشق بتنامغ تام  -يقود أرتياكن مسرية تطوير
األثاث التقليدي بلفتة معارصة جذابة.

• التصممي الداخيل

مق بزيارة ارتياكن األن يف طريق سلوى لتبدأ رحلتك يف
امتالك أعرق وأرىق مجموعة آثاث رشقية حديثة.

تفاصيـل المنتجـات
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• مفروشات مزنلية

• اكسسوارت مزنلية
• ديكورات مزنلية

• تصممي وتصنيع االثاث حسب الطلب
• أمقشة حرصيه
مسؤول االتصال
املهندس/حسام الصباغ
مؤسس  -مدير
جوال+974 55803850 :

مجمع الروضة ،طريق سلوى الدوحة ،قطر
هاتف+974 ٤٤٤١٤٤٢٧ ، 444٢٢٠٩١ :
فاكس+974 44414427 :
الربيد اإللكرتوينinfo@artikkan.com :
املوقع اإللكرتوينwww.artikkan.com :

رمز النظام املنسق940360 ,940350 ,940340 ,940330 ,940320 ,940310 :

الجسل التجاري٩٦٥٣٢ :

مسؤول االتصال
السيد/عيل امساعيل األنصاري
نائب رئيس املجلس
جوال+974 ٥٥٦٦٦١٤٣ :

رمز النظام املنسق44091060 ,94036000 :

ص.ب ،٢٢٢٥٢ :البوابة رمق  ،٢٠٧الشارع ،٤٩
املنطقة  ،٥٧املنطقة الصناعية القدمية ،الدوحة ،قطر
هاتف+974 ٤٤٤٢٢٢٠٩ ، ٤٤٣٢٠٣٠٠ :
الربيد اإللكرتوينinfo@artisantqatar.com :
املوقع اإللكرتوينwww.artisantqatar.com :

مـصــــ ّدر

رشكة اخلليج لتصنيع وجتارة االخشاب مصنفة كواحدة من

متخصصة يف التنفيذ الفين للجداريات والنسخ املمتاثلة من

بدأ مفهوم الرشكة ومعلياهتا عام  ١٩٧٩مع اكمتال مصنعها

التعاوين وقدرتنا عىل التغيري والتكيف مع تنوعات املرشوع

أفضل رشاكت النجارة واألمعال اخلشبية يف الدوحة ،قطر.

الفخار والنحت والرمس والفسيفساء أيضًا .ويضمن مهنجنا

املتخصص عىل مساحة  ٣٠٠٠مرت مربع يف املنطقة الصناعية

حتقيق نتاجئ رائعة لعمالئنا .وتنعكس براعتنا يف الفريق

والذي مض أحدث اآلالت واألدوات واملعدات باإلضافة إىل

الذي يتوىل تصممي هذه البيائت .يتكون فريقنا من مجموعة

فريق من املوظفني احملرتفني ذوي سنوات اخلربة يف جماالت

منتقاة وموهوبة من األفراد ذوي املهارات العالية .ومعًا ،نطبق

ختصصهم.

هذه املهارات لتحقيق نتاجئ ذات معاين حية ومتنوعة .ونتسم
باملصداقيه واالهمتام الكبري باكفة التفاصيل يف لك مرشوع

وقد أصبحت رشكة اخلليج اليوم تعمل يف جمال عقود إنتاج

مما جيعل جتربتك معنا خمتلفة متامًا.

األثاث والتجهزيات الداخلية يف الدوحة ،قطر سوف تتوسع معا

قريب إىل السوق الدولية .رشكة اخلليج ملزتمة بتلبية احتياجات

املؤسس واملممص الرئييس ،هو الفنان أمحد عالوي ،ويقدم

املهندسني واملصممني الداخليني واملقاولني واملسهتلكني يف

الفريق اخلربة والشغف بالتصممي .وبروح الفريق ،يقوم

سعهيا للجودة واألسعار التنافسية.

املصممون بتصممي تصمميات حديثة وتقليدية مستوحاة من

الرتاث العريب اإلساليم للفنون والتقاليد وخاصة يف منطقة

يستفيد فريقنا اإلداري وموظفينا ومعالنا من خربهتم الواسعة

اخلليج ،مع ملسة فريدة حتول أي مساحة إىل تعبري قوي عن

لتنفيذ أفضل إجراءات مراقبة اجلودة إىل جانب وضع برناجم

خشصية العميل.

شامل لتسلمي املنتجات يف املوعد .ويمشل ذلك التصممي

والبناء واختيار وحفص املواد واملشرتيات .والتصنيع والتسلمي
ً
وصوال إىل فرتة الصيانة .تقدم رشكة اخلليج خدمات
والرتكيب

معالئنا عىل تطوير وصقل أسلوهبم وأذواقهم اخلاصة .حنن

واحدة أو إنتاج مكيات مخضة.

واخلالدة .ويضمن التصممي الهنايئ مساحة مجيلة ومرحية،

وكرشكة ،حنن نفضل اتباع هنج تعاوين للتصممي الذي يجشع

قادرة عىل الوفاء مبتطلبات معالهئا  -سواء اكنت اإلنتاج ملرة

نوفر قمية لعمالئنا من خالل تجشيعهم عىل االمناط الرائعة
واألمه من ذلك ،مساحة وظيفية لعمالئنا .حنن ندرك أن أمه

أمحد عالوي هو فنان حمرتف ومالك الرشكة .وهو حاصل

عىل درجة الباكلوريوس يف الفنون امجليلة ،واحلائز عىل

جوائز عديدة ومشاريع فنية ناحجة ،وخاصة اجلداريات،
السميا يف الدوحة.

عنرص يف تصاممينا مه األخشاص الذين يستخدموهنا يف

تفاصيـل المنتجـات

الهناية.

• األبواب وإطاراهتا وعتباهتا املصنوعة من اخلشب
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شركة الخليج لتصنيع
وتجارة األخشاب المحدودة

بس
فن

• اخلزائن اخلشبية كأثاث يستخدم يف غرف النوم
• أدوات املائدة وأدوات املطبخ من اخلشب
• ألواح األرضيات املجمعة من اخلشب (ما عدا األلواح وألواح
األرضيات متعدد الطبيقات ألرضيات املوزائيك)
مسؤول االتصال
السيد/مودي ماثيو
رئيس التصممي
رمز النظام املنسق:

املبىن رمق  ،١٢٥الشارع  ،٤١املنطقة الصناعية القدمية،
الدوحة ،قطر
هاتف+974 ٤٤٦٠٠٨٢٢ :
الربيد اإللكرتوينjeevan.p@gulftimber.qa :
املوقع اإللكرتوينwww.gulftimber.qa :

44187900 ,44190000 ,94035020 ,44182000

مسؤول االتصال
السيد/أمحد عالوي
مالك الرشكة
جوال+974 ٥٥٨٩٩٣٠١ :

رمز النظام املنسق970300 :

الجسل التجاري12345700 :

ص.ب ،138057 :الدوحة ،قطر
فاكس+974 44657614 :
الربيد اإللكرتوينinfo@justartqatar.com :
http://instagram.com/artistahmedallawi
http://instagram.com/justartqatar

مـصــــ ّدر

تأسست خزانة عام  ٢٠٠٦لتوريد املنتجات اهلندسية اخلشبية
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خزانة

المصنع
الوطني للمراتب

أطلق املصنع الوطين لملراتب املنتج الطيب األويل يف عام

للسوق احمللية.

 .1985املصنع يعترب الرشكة الرائدة املتخصصة يف إنتاج

املراتب الطبية يف دولة قطر .واملصنع هو فرع من معرض

حمطة واحدة للك ما تتخيله من ديكورات للخزائن واملطاخب

امجليل لآلثاث ،واحدة من الرشاكت ذات مسعة طيبة يف

واألبواب وغري ذلك.

صناعة األثاث اليت تأسست يف عام .1957

الرشكة لدهيا أقسام خمتلفة مثل:
• قسم تصنيع املراتب الطبية.
األرسة (قاعدة الرسير/رأس الرسير) حسب
• قسم تصنيع
ّ
متطلبات العميل

تفاصيـل المنتجـات
• أثاث املاكتب اخلشيب

• أرائك ،قسم تصنيع وتنجيد املقاعد العربية

• اخلزانات اخلشبية لألواين وأدوات املائدة من النوع

• قسم املشاريع لتصنيع املراتب الطبية للفنادق واملجمعات

والشقق واملصممة طبقًا ملواصفات عاملية .لدى الرشكة فريق

املستخدم يف املطبخ ،اخلزانات اخلشبية كأثاث مستخدم

متاكمل من املهندسني التقنيني لتنفيذ هذه املشاريع يف

يف غرف النوم

الوقت احملدد .تستخدم  Matnaflexأحدث اآلالت واملعدات

املجمعة من اخلشب (ما
• ألواح األرضيات متعددة الطبقات
ّ
عدا أرضيات املوزائيك)

املستوردة من الواليات املتحدة األمريكية وأوروبا.

• اخلشب املُقولب (أو ما يعرف بالنتوءات الزخرفية) بشلك
خمرويط املستخدم لصنع إطارات الصور وزخرفة اجلدران

دليل الشركات الصغيرة والمتوسطة 163 - ٢٠١٩

واألثاث واألبواب وأمعال النجارة واألمعال اخلشبية األخرى

تفاصيـل المنتجـات
• مراتب طبية
لألرسة
• أرائك خمصصة والواجهات األمامية
ْ
مسؤول االتصال
خزانة انستغرام

رمز النظام املنسق:

املبىن رمق  ،١٢٥الشارع  ،٧املنطقة ،٨١
املنطقة الصناعية اجلديدة ،الدوحة ،قطر
هاتف+974 ٤٤٣٦٦١٦٢ ،٤٤٣١٣٧٦٣ ،٤٤١١٤٦٣٩ :
املوقع اإللكرتوينwww.khazanah.me.com :

44091060 ,44187200 ,94035020 ,94034010 ,94033000

الجسل التجاري٣٦٩١٥ :

مسؤول االتصال
السيد/دمحم براكت
مسؤول مبيعات
جوال+974 55536693 :

رمز النظام املنسق94035000 ,94016100 ,94041000 :

الجسل التجاري٤٢٢٥٤ :

ص.ب ،٥ :الدوحة ،قطر
هاتف+974 44601356 :
فاكس+974 44601356 ، 44653777 :
الربيد اإللكرتوينaljameel@aljameel.com.qa :
املوقع اإللكرتوينwww.matnaflex.com :

مـصــــ ّدر

بيرفكشن
للصناعة
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بولي
بـرودكـتس
تأسست بويل برودكتس يف معان عام  ١٩٧٩وقد بنت لنفهسا

بريفكشن للصناعة يه رشكة صناعة وطنية تأسست عام

مركزًا ال مثيل له يف السوق اخلليجي من خالل مساعهيا

 ٢٠١٥إلضافة القمية إىل قطاع األخشاب وسوق األثاث يف

قطر .حنن خمتصون يف العديد من الصناعات اخلشبية مثل

املتواصلة لزتويد العمالء مبنتجات فائقة اجلودة .إن متزينا يف

خدمات تركيب األثاث بالاكمل.

أمعالنا األخالقية مضنت لنا منوًا متسارعًا يف السوق .مقنا

التصنيع وروح فريقنا األصيلة وأهدافنا الواحضة وممارسات

األثاث املزنيل وأثاث الفنادق وأثاث املاكتب باإلضافة إىل

بتوريد منتجاتنا إىل أكرث من  ٦٠٠٫٠٠٠غرفة فندقية تضمنت

لدينا خطوط إنتاج متطورة تحمس لنا بتلبية عدة مواصفات

اكفة الفنادق املرموقة والدولية .وقد سامهت مسعتنا وجودة

مبنتجات عالية اجلودة .يتألف الفريق الفين من موظفني قطريني

منتجاتنا وخدماتنا يف توسعة قاعدة معالئنا.

خرباء يف القطاع ما يعزز الزتامنا بتقدمي منتج عايل اجلودة

منلك مصنعًا مزودًا بأحدث التقنيات ملنتجاتنا يف قطر األمر

يف املوعد احملدد.

الذي يهسل توفري منتجاتنا للعمالء .يعمتد مصنعنا أحدث

التقنيات واآلليات لضامن حتقيق معايري اجلودة املتعارف
علهيا يف القطاع.

تفاصيـل المنتجـات

تفاصيـل المنتجـات
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• أثاث املاكتب اخلشيب األثاث اخلشيب لملاكتب

• رسائر ديفان

• أطقم السفرة الاكملة من اخلشب

• بلواكت االسفنج

• أطقم غرف النوم الاكملة من اخلشب

• إطارات املرتبات املرنة

• األبواب وإطاراهتا وعتباهتا املصنوعة من اخلشب
• املنتجات األخرى املصنوعة من اخلشب
مسؤول االتصال
السيد/عبداهلل إبراهمي
مدير اإلنتاج
جوال+974 ٥٠٩٤٦٦٥٢ :

ص.ب :رمق  ،١١٤٢٧املصنع  ،١٩الشارع ،١
املنطقة  ،٨١املنطقة الصناعية اجلديدة ،الدوحة ،قطر
هاتف+974 ٤٤٥٠٠٤٢٠ :
الربيد اإللكرتوينinfo@perfection.com.qa :
املوقع اإللكرتوينwww.perfection.com.qa :

رمز النظام املنسق44210000 ,44182000 ,94035010 ,94034020 ,94033000 :

الجسل التجاري٧٥٥٣٨ :

مسؤول االتصال
السيد/دمحم قامس
املدير املقمي
جوال+974 ٥٥٥٤١٦١٠ :

رمز النظام املنسق94042110 ,94042100 ,94035090 :

الجسل التجاري٤٣٦٦٩ :

البوابة رمق  ،٢٠الشارع ،N ٢٠
املنطقة الصناعية اجلديدة ،الدوحة ،قطر
هاتف+974 ٤٤٦٠٧٤٨٤ :
الربيد اإللكرتوينrahaqatar@qatar.net.qa :
kasim@rahaqatar.com
املوقع اإللكرتوينwww.rahaoman.com :

مـصــــ ّدر

تأسست الرشكة عام  ١٩٧٧وبدأت اإلنتاج عام .١٩٨٢

تأسست ستانلس ستيل قطر عام  ٢٠٠٣مكصنع لتصنيع
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شركة قطر لصناعة
االسفنج والمفروشات

استانلس
ستيل قطر

منتجات الفوالذ يف الدوحة ،قطر.

قطر فوم يه الرشكة الرائدة يف تصنيع اسفنج ومرتبات

وقد أصبحت قطر ستالس ستيل معروفة اليوم كواحدة من أمه

وخمدات البويل يوريثني باإلضافة إىل صناعة أطقم الكنب

املصنّعني يف القطاع من خالل الزتامنا العميق باجلودة الفائقة

واجللسات العربية ورسائر ديفان .مكا نقوم بإنتاج مرتبات

ومعايري رضا العميل والمتزي.

مرنة عالية اجلودة.

لطاملا اكنت رؤية قطر ستانلس ستيل يه تلبية اكفة متطلبات

وحترص الرشكة عىل مواكبة أحدث معايري اجلودة ورضا

معالهئا باإلضافة إىل تزويدمه باحللول ملختلف األمور اليت قد

العمالء .وقد حجنت يف بناء مسعة طيبة وامس ممزي.

يعرضوهنا عىل الرشكة.

متلك الرشكة أحدث آالت تصنيع االسفنج واملرتبات.

تتضمن قاعدة معالء الرشكة املؤسسات واملرافق احلكومية

واستادات الرياضة والفنادق عاملية الطراز واملستشفيات
واملدارس والقصور اخلاصة والفلل.

وفميا ييل عرض ملزيد من أنشطة الرشكة:
• خدمات الدرابزين
• خدمات الكسوة
• تصممي املطاخب
• فتحات العادم
• التصنيع حسب الطلب

• السالمل الثابتة

تفاصيـل المنتجـات

• املغاسل واألحواض ،املصنوعة من الفوالذ

• أطقم الكنب

• حمابس الفحص وأغطية فتحات الرصف وما شابه من
القوالب املستخدمة ملياه املجاري

• االسفنج
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تفاصيـل المنتجـات

• فتحات الهتوية غري املياكنيكية املصنوعة من احلديد أو
الفوالذ

• املخدات

• أنواع أخرى من األثاث املعدين

مسؤول االتصال
السيد/دمحم عيل األنصاري
الرئيس التنفيذي
جوال+974 ٥٥٨٨٨١٣٤ :

رمز النظام املنسق94049020 ,94042190 ,94042990 :
الجسل التجاري٦٣٣١ :

البوابة رمق  ،١٩٠الشارع ،٤٢
املنطقة الصناعية القدمية ،الدوحة ،قطر
هاتف+974 ٤٤٦٠١٠٢٩ ، ٤٤٦٠١٠٢٨ :
الربيد اإللكرتوينmohammed@aljiwan.com :
info@qatarfoam.com
املوقع اإللكرتوينwww.qatarfoam.com :

مسؤول االتصال
السيد/دمحم سيف براكت
مدير العمليات واإلنتاج
جوال+974 ٣٣٢٩٩٣٣٣ :

البوابة رمق  ،٨٥الشارع  ،٣٢املنطقة ،٨١
املنطقة الصناعية اجلديدة ،الدوحة ،قطر
هاتف+974 ٤٤٥٠٠٦٠٢ :
الربيد اإللكرتوينq.ss@outlook.com :
املوقع اإللكرتوينwww.qatarstainless-steel.com :

رمز النظام املنسق94032000 ,73269030 ,73251010 ,73241000 ,73089050 :

انطلقت رشكة املانع روتانا لملشاريع والديكور ،رشيك يف

تأسست منجرة املفتاح ،عضو يف مجموعة املفتاح ،عام ١٩٧٥

أفضل رشكة جنارة وتصممي هنديس داخيل يف قطر.

واألمعال اخلشبية يف قطر .تأسست منجرة املفتاح هبدف ملء

ويه إحدى أقدم رشاكت الصناعة العاملة يف جمال النجارة

مجموعة املانع ،عام  ٢٠٠٤هبدف واحض وهو الوصول لتكون

جفوات معينة يف السوق القطري تتعلق باألمعال اخلشبية

حققت رشكة املانع روتانا مشاريع ممزية عدة يف القطاعني

والتصاممي الداخلية عالية اجلودة بأسعار منافسة ،واألمه من

العام واخلاص معمتدة عىل شغف طامقها للخلق واالبداع،

ذلك هو املسامهة يف تمنية دولة قطر.

اجلودة العالية يف التنفيذ وأفضل خدمة لعمالهئا مقدمة

انتقلت منجرة املفتاح قبل مثاين سنوات إىل موقع جديد يشغل

مجموعة من اخلدمات املتاكملة واليت تضم :األبواب املقاومة

مساحة  ١٥٫٠٠٠مرت مربع ويه مزودة بأحدث آليات األمعال

للحريق ،األبواب العادية ،فرش املاكتب ومفروشات البيوت،

األرضيات اخلشبية ،تغليف اجلدران بألواح اخلشب املختار،

صبغ اخلشب ،خزائن املالبس بأحدث التصاممي العاملية
واملطاخب االمريكية والفرنسية وااليطاليا احلديثة ،املعارض
والفعاليات ،والتصممي الداخيل لألثاث اخلشيب.

هذا باالضافة اىل العديد من املشاريع السكنية اخلاصة

والفلل السكنية.

واكنت رشكة املانع روتانا قد حققت مؤخرا اجنازا اضافيا

منذ انطالقها ،حققت املانع روتانا مشاريع عدة ناحجة لعديد

يف مسريهتا وهو احلصول عىل هشادات السالمة العاملية

يف قطاع تصنيع اخلشب ،النجارة والتصممي الداخيل لألثاث.

وغري املقاومة له .مكا ميزي الرشكة تعاملها مع أكرث من

من معالهئا الذين وجدوا فهيا حمطة واحدة مجليع حاجاهتم

من أبرز هذه املشاريع :اخلطوط اجلوية القطرية ،جهاز قطر

لالستمثار ،مبىن ادارة املرور مدينة خليفة ،وزارة الداخلية
،مشريب ،أوريكس روتانا ،عقارات الفردان ،أسبري زون ورشكة

ديكوريل ،مطار محد الدويل اجلديد (رشكة أكتور).

بالتصنيفني األمرييك والربيطاين لألبواب املقاومة للحريق
 5رشاكت وخمتربات عاملية منتجة لألبواب اخلام املقاومة
للحريق ويهHal-span, KINGS A, FIRE BAN, :
 Strip-boardو  .Warm Springعىل عكس منافسهيا
الذين يعمتدون عىل عالمة جتارية واحدة.

تفاصيـل المنتجـات
• النوافذ اخلشبية
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• األبواب اخلشبية
• أدوات املائدة واملطبخ املصنوعة من اخلشب
• اخلزائن اخلشبية
• الكرايس
مسؤول االتصال
السيد/ربيع أبو محرا
تنفيذي مبيعات
جوال+974 ٥٥٨٧٠٩٢٩ :

ص.ب ،٢٠١٥١٧ :البوابة رمق  ،٩الشارع  ،٢٩املنطقة ،٥٧
املنطقة الصناعية اجلديدة ،الدوحة ،قطر
هاتف+974 ٤٤٥٠١٧٤٣ :
الربيد اإللكرتوينinfo.rotana@almanagroup.com :
املوقع اإللكرتوينwww.almanarotana.com :

رمز النظام املنسق44187900 ,94035020 ,44190000 ,44182000 ,44181000 :

الجسل التجاري٢٧٢٤٤ :

اخلشبية لإلنتاج عىل نطاق واسع .وقد مت حتديث مصنعنا

حبرص يف الوقت املناسب لضامن معليات اقتصادية دون

التأثري عىل جودة املنتج نفسه .يعمل لدينا أكرث من  ٥١٢موظفًا
مؤه ً
ال من مهندسني ومصممني وفنيني ومعال يسامهون يف

تصنيع اكفة أنواع األثاث والرتكيبات (لملؤسسات احلكومية

واملاكتب والقصور والفلل واحملالت واملسارح )...واأللواح

واألبواب العازلة للصوت واألبواب املانعة للحرائق وخزائن
املطاخب وخزائن املالبس وأثاث الفنادق وأمعال التجهزي
الداخيل.

وقد أدت اسرتاتيجية منجرة املفتاح اجلديدة بالرتكزي عىل
املشاريع التجارية ومشاريع التجزئة الكربى إىل زيادة حصهتا

يف السوق ورفع إيراداهتا مما جعلها واحدة من أكرب ثالث
مناجر يف السوق القطري.

ّ
منظم وفقًا ملعايري
تقوم منجرة املفتاح بإنتاج منتجاهتا بشلك
اجلودة الدولية .نظام إدارة اجلودة ( ،)QMSتتوافق مع معايري

( ،)ISO 9001:2015نظام إدارة الصحة والسالمة (OSAS

 ،)18001-2007مؤسسة األشغال اخلشبية اهلندسية (.)AWI
ويه قادرة عىل تصنيع منتجات تتوافق مع معايري البناء

اخلرضاء وجملس رعاية الغابات ( )FSCوالريادة يف الطاقة
والتصاممي البيئية (.)LEED

مسؤول االتصال
السيد/طارق هشاب
مدير القسم
جوال+974 ٧٧٢٧٧١٨٨ :
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شركة المانع روتانا
للمشاريع والديكور

منجرة
المفتاح

تفاصيـل المنتجـات
• أغطية لألرضيات من البالستيك سواء اكنت من النوع
الالصق أم ال أو عىل هيئة لفائف أو بالط ،أغطية
اجلدران أو األسقف عىل هيئة لفائف بعرض > = ٤٥
مس تتألف من طبقة من البالستيك مثبتة بشلك دامئ
عىل خلفية من أي مواد أخرى ما عدا الورق ،األبواب
وإطاراهتا وعتباهتا املصنوعة من اخلشب ،األشغال
اخلشبية وأمعال النجارة املصنوعة من اخلشب للبنّائني
شاملة األلواح اخلشبية املسامية وألواح األرضيات
املركبة وألواح األسقف.

• األلواح اخلشبية املستخدمة يف التكسية (شاملة األلواح
اليت يمت احلصول علهيا من خالل تقطيع اخلشب
املركب) خلشب األبلاكج أو أنواع أخرى من اخلشب
املركب وغريه املقطع بشلك طويل أو بشلك رشاحئ أو
رقائق سواء اكنت مسنفرة أم ال دون أن تكون مثبتة عىل
هيئة ألواح أو مقمسة أو موصولة من هناياهتا.

• األبواب وإطاراهتا وعتباهتا املصنوعة من اخلشب،
األشغال اخلشبية وأمعال النجارة املصنوعة من
اخلشب للبنّائني شاملة األلواح اخلشبية املسامية وألواح
األرضيات املركبة وألواح األسقف ،األشغال اخلشبية
وأمعال النجارة املصنوعة من اخلشب للبنّائني شاملة
األلواح اخلشبية املسامية وألواح األرضيات املركبة
وألواح األسقف ،األشغال اخلشبية وأمعال النجارة
املصنوعة من اخلشب للبنّائني شاملة األلواح اخلشبية
املسامية وألواح األرضيات املركبة وألواح األسقف،
األشغال اخلشبية وأمعال النجارة املصنوعة من
اخلشب للبنّائني شاملة األلواح اخلشبية املسامية وألواح
األرضيات املركبة وألواح األسقف.

املبىن رمق  ،٢٠٦الشارع  ،٢٤املنطقة ،٨١
املنطقة الصناعية اجلديدة ،الدوحة ،قطر
هاتف+974 ٤٤١٨١٨٦٢ ،٤٤١٨١٨٥٩ :
الربيد اإللكرتوينcarpentry@almuftah.com :
املوقع اإللكرتوينwww.almuftahcarpentry.com :

رمز النظام املنسق44089090 ,44180000 ,44182000 ,39189000 :
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١٠
اﻟﻴﺎت واﻟﻤﻌﺪات
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اكسل ألنمظة ماكحفة احلريق يه رشكة قطرية موجودة يف

عالمة فرجيو يه اختصار ملجموعة فواز للتربيد ويه أول

املنطقة الصناعية اجلديدة يف الدوحة ،قطر.

رشكة لتصنيع أجهزة تكييف اهلواء ذات اجلودة املطابقة

لملعايري الدولية والقطرية.

نشأت الرشكة عام  ٢٠١٦نتيجة لزتايد احلاجة يف الدولة

ملعدات وخدمات اإلنذار وماكحفة احلرائق عالية اجلودة .تقدم

تأسست مجموعة فواز للرشاكت يف منطقة اخلليج عام ،١٩٧٣

الرشكة مجموعة من املنتجات احلديثة.

وقد حققت املجموعة منذ تأسيهسا جناحًا باهرًا وهلا إجنازات
عديدة يف عدة جماالت.

وهتدف إىل التخصص من خالل تقدمي حلول متاكملة لاكفة

أنواع معدات ماكحفة احلرائق واإلنذار من احلرائق عالية

وقد أصبحت املجموعة رائدة يف التربيد وتكييف اهلواء

اجلودة.

وماكحفة احلرائق وإنذارات احلرائق واألمن وأنمظة الهتوية
واملضخات باإلضافة إىل احللول غري االعتيادية واملبتكرة

وقد ك ّرس فريق الرشكة من احلرفيني املهرة أنفهسم لفهم

يف جماالت اهلندسة اإللكرتومياكنيكية مبا يف ذلك مقاوالت

احتياجات العمالء من أجل تقدمي خدمات ممتزية إىل السوق

وتركيبات ومعليات ورقابة وصيانة املشاريع الكربى يف

املتنايم.

القطاعات الصناعية والتجارية والسكنية واملؤسسية.

وتمتثل مهمة الرشكة يف بناء رشكة تصنيع إقلميية رحبية بناء

تعمل مجموعة فواز يف اكفة دول جملس التعاون اخلليجي

عىل معايري دولية حتظى بتقدير العمالء.

ولدهيا أفرع يف الكويت والسعودية واإلمارات والبحرين

وعان وقطر والعراق حيث يعمل لدهيا أكرث من ٥٠٠٠
ُ

ختتص إكسل ألنمظة ماكحفة احلرائق بتصنيع مضخات

موظف ماهر يقدمون خدمات ممتزية لعمالئنا الكرام.

ماكحفة احلرائق.

تبذل املجموعة لك اجلهود لتوفري اكفة متطلبات العمالء وحتقيق

مجموعات مضخات إطفاء احلريق من رشكة إكسل حاصلة عىل

رضامه التام يف اكفة القطاعات اليت نعمل من خالهلا.

موافقة  UL/FMومعمتدة من قبل االدارة العامة للدفاع املدين.

مكا أننا ملزتمون يف سرينا حنو املستقبل مبا ييل:
مهمتنا:
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تفاصيـل المنتجـات

حتسني حياة معالئنا من خالل توفري منتجات عالية اجلودة ذات

تصممي رايق وتنافيس بأسعار معقولة.

• مضخات ماكحفة احلريق

الجسل التجاري٨٥٠١٦ :

• أجهزة تكييف اهلواء النافذية أو اجلدارية بنظام متاكمل
أو نظام سبليت

• مكيفات اهلواء املركزية (فريون) اليت تمشل وحدة تربيد

ومصام لعكس دورة التربيد/التخسني (باستثناء آالت

لتغيري احلرارة والرطوبة ،األنواع النافذية أو اجلدارية،

الكهربايئ أو توزيع الكهرباء بفولتية < =  ١٫٠٠٠فولت

رمز النظام املنسق85371000 ,84131910 :

تفاصيـل المنتجـات

التكييف اليت تتألف من مروحة تعمل باحملرك وعنارص

• األلواح واخلزائن وما شابه من تركيبات األجهزة للتحمك

مسؤول االتصال
السيد/رائد الزرد
املدير العام
جوال+974 ٥٥٥٢١٩٣٨ :
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اكسل
فاير سيستمز

فريجو إلنتاج
أجهزة تكييف الهواء

املتاكملة

املبىن رمق  ،٢٢٤الشارع  ،١٠املنطقة  ،٨١املنطقة
الصناعية اجلديدة ،الدوحة ،قطر
هاتف+974 ٤٠٣٨٣٨٥٨ :
الربيد اإللكرتوينraed@excelfiresystems.com :
املوقع اإللكرتوينwww.excelfiresystems.com :

مسؤول االتصال
السيد/حسام الاكدي
مهندس إنتاج

رمز النظام املنسق84158120 ,84151000 :

املبىن رمق  ،٢٤٥الشارع  ،١١املنطقة ،٨١
املنطقة الصناعية اجلديدة ،الدوحة ،قطر
هاتف+974 ٤٠٣٤٣٨٠٨ :
الربيد اإللكرتوينqa.info@fregohvac.com :
املوقع اإللكرتوينwww.fregohvac.com :

مـصــــ ّدر
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بروسيرف
قطر

مصنع كيل ويون تيرمل
سوليوشنس ذ.م.م

تنتج بروسريف منتجات وخدمات مبتكرة لتقنيات التحمك تعمل

مصنع كيل ويون تريمل سوليوشنس ذ.م.م ( Kelvionقطر)،

عىل حتسني املوثوقية وتعظمي اإلنتاج وحتسني كفاءة األصول.

أنشئ يف الدوحة يف عام  ،2006وهو جزء من مجموعة GEA

من خالل امجلع بني االبتاكر الفين والتصممي واهلندسة

 ،HXويه الرشكة الرائدة عامليًا يف إنتاج وتركيب املبادالت

والتصنيع واخلربة امليدانية ،بإماكننا إجياد حلول متطورة

احلرارية .متتلك الرشكة مرافق تصنيع فائقة التطور وتقع يف

ميكن تطبيقها عىل األنمظة املعيارية.

املنطقة الصناعية اجلديدة يف  الدوحة مع طاقة إنتاجية تصل
إىل  500حزمة/سنة.

نجشع االبتاكر واإلبداع مضن فرق العمل لدينا للتوصل إىل

 Kelvionقطر حائزة عىل هشادة ،ISO 9001:2008 ، ASME U
وخمت  U2ومعمتدة من ِقبل املجلس الوطين لتصنيع API 661

تشغيل ممارسة أمعاهلم والتعاون مع اآلخرين ،حيمثا أمكن،

وسائل جديدة اقتصادية وذات كفاءة ليمتكن معالؤنا من

لتطوير احلل األمثل.

مربدات اهلواء ،ورشكة شل وأنابيب املبادالت احلرارية وغريها

من املنتجات أوعية الضغط .اسهتلت رشكة  Kelvionقطر

تقوم بروسريف بتصنيع وخدمة نطاق واسع من أنمظة التحمك

مهام تصدير منتجاهتا منذ عام  2007وذلك اىل اململكة العربية

باحلفر واإلنتاج واألنمظة حتت البحر؛ باإلضافة إىل األنمظة

السعودية ومن مث إىل مجيع دول جملس التعاون اخلليجي

اهليدروليكية واهلوائية والكهربائية ابتداء من األنمظة اهلوائية

األخرى ،لتقدم خدمة التصنيع واختبار املنتجات ،وخدمات

والكهربائية البسيطة املبارشة إىل أنمظة  PLCالقامئة عىل

اإلصالح وإعادة األنابيب وايضًا خدمات الدمع امليداين.

األلياف الضوئية يف التصاممي املتكررة وتصاممي العمالء.

يدرك فريق بروسريف من املهندسني والفنيني اخلرباء مدى

تعقيد العمليات سواء عىل الرب أو يف البحر .ولذلك ،نضمن أن

يتطابق أداء معداتنا مع معايري DNV, EN, API, PIP, ISO,

ASME, ASTM, AWS, NACE, ATEX, IEC, UL, NEC
حبسب متطلبات العميل .يرىج زيارة موقعنا للحصول عىل

تفاصيـل المنتجـات
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• مبدالت حرارية للتربيد اهلوايئ
• مكثفات التربيد اهلوايئ

• مبدالت  Shell & Tubeاحلرارية

• منصات املبدالت احلرارية

مسؤول االتصال
السيد/أرشف مادثيل
املدير املايل التنفيذي
جوال+974 ٥٥٨٠٢١١٥ :
رمز النظام املنسق:

85362000 ,84042000 ,84195000

الجسل التجاري31775 :

قامئة باكمل منتجاتنا وخدماتنا .www.proserv.com

تفاصيـل المنتجـات
• وحدة التحمك اهليدرولييك
• آالت وتطبيقات حفص املعادن؛ قطع آالت احلفر أو الغمر

• ابراج التربيد

(ما عدا احلفارات)

ص.ب ،23794 :الدوحة ،قطر
هاتف+974 44114984 :
فاكس+974 44114982 :
الربيد اإللكرتوينdoha@kelvion.com :
املوقع اإللكرتوينwww.kelvion.com :

مسؤول االتصال
السيد/مونيش تشاترييج
املدير العام
رمز النظام املنسق:

84314390 ,90241000 ,85371000

الجسل التجاري٤١١٥٣ :

ص.ب ،٣٧٩٦٦ :املبىن رمق  ،٢٧٨املنطقة  ،٨١الشارع ،٨٠
املنطقة الصناعية اجلديدة ،الدوحة ،قطر
هاتف+974 ٤٤٥٠٢٥١٩ :
الربيد اإللكرتوينmonish.chatterjee@proserv.com :
املوقع اإللكرتوينwww.proserv.com :
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١١
ﻣﺘﻔـﺮﻗـﺎت

تأسس باروك ديزاين آند بيلد عام  ٢٠١٢يف قلب قطر .ختتص

نود اإلعالن عن رشكتنا اكت لتجارة تكييف اهلواء املركزي

واألثاث باإلضافة إىل تطبيقات املاكتب واحملالت واملطامع

ومستلزماهتا يف قطر.
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باروك
ديزاين آند بيلد

كات لتجارة تكييف الهواء
المركزي والخدمات

واخلدمات (مصنع اكت دكت) مكصنّع رائد ملجاري الهتوية

الرشكة بالتصممي الداخيل اهلنديس وتصممي اجلرافيك

واألبراج واملجمعات والبيوت من املفهوم حىت االستمكال .تقوم

نقاط قوة الرشكة

بتصممي واإلرشاف عىل أمعال البناء بفريق ذو خربة لنقدم لمك

 -١عضو يف مجموعة املاليك املعروفة ،ويه رشكة قطرية عريقة

خدمات رسعة وعرصية وفعالة وموثوقة.

لدهيا أكرث من  ٣٥٠٠موظف ماهر وتقدم مجموعة متنوعة

• التصاممي الداخلية واخلارجية الكالسيكية والنيو كالسيك

من املنتجات واخلدمات :مقاوالت األمعال املدنية ،مقاوالت

والعرصية والباروكية واإلسالمية والريفية.

األمعال املياكنيكية واهلندسية والسباكة ،صناعة وجتارة

• تصممي األثاث .العرصي الكالسييك والعضوي.

املنتجات واألنمظة اهلندسية ومواد البناء وخدمات صيانة
املباين وإدارة املرافق وصناعة جماري الهتوية وتركيب

• تصممي اجلرافيك وتصممي اهلوية واملونتاج واملواقع

اللوحات الكهربائية ذات الفولتية املنخفضة ،العقارات،

اإللكرتونية ومواد التغليف.

واألغذية واخلدمات اللوجستية وغريها من جماالت المنو.

 -٢الدمع املايل والدمع باملوارد من مجموعة املاليك
 -٣آالت تصنيع حديثة من الواليات املتحدة واململكة املتحدة
وأملانيا

 -٤أكرث من عقد من الزمن من العمليات الناحجة يف قطر
 -٥من أكرب مصانع إنتاج جماري الهتوية يف قطر
 -٦منتجات اكت-دكت معروفة باجلودة والتسلمي يف املوعد
 -٧فنيون ذوي خربة ومهارة عالية (أكرث من )١٠٠
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 -٨أكرب أسطول من املركبات والشاحنات للتوصيل.
 -٩قدرة إنتاج سنوية
 -١٠يمت استرياد ملفات  GIمبارشة من مصنع الفوالذ ولدينا

يرسنا إبالغمك بأن منتجات اكت دكت أعاله مصنوعة
يف قطر ومعمتدة من غالبية االستشاريني /العمالء ويه
مستخدمة عىل نطاق واسع يف العديد من املشاريع املرموقة.

اكت دكت حاصلة عىل هشادة  ISO 9001:2015وغريها
من الهشادات مثل موافقة الدفاع املدين القطري عىل نظام

جماري الهتوية املقاوم للحريق وموافقة  ULوالدفاع املدين
عىل خوانق احلريق.

خمزون يكيف لإلنتاج ملدة  ٦أهشر تقريبًا.

مسؤول االتصال
السيد/مهند براكت
جوال+974 ٣٣٢٢٢٢٥٧ :

ص.ب ،٢٢٠٣٩ :املنطقة  ،٤٤الشارع رمق ،٨٧٥
املبىن رمق  ،١٩املنطقة الصناعية اجلديدة ،الدوحة ،قطر
الربيد اإللكرتوينmohanad@baroque-db.com :

مسؤول االتصال
السيد/نارايانان
جوال+974 ٥٥٥٧٢٦١٧ :

الربيد اإللكرتوينsales@catduct.com :
املوقع اإللكرتوينwww.catduct.com :

تأسس املعرض الدويل للنجارة عام  ٢٠١٣يف الدوحة ،قطر.

جزء من مجموعة نابينا اليت تأسست عام  ١٩٥١لزتويد

اخلشب واحلديد املشغول لألبواب ،واألقفال املخفية ،وأنمظة

والرخام لملطاخب بتشكيلة أنيقة وراقية .باإلضافة إىل األدوات
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المعرض
الدولي للنجارة

نابينا
لمواد البناء

السوق القطري مبجموعة كبرية من األبواب واخلزائن

رشكة لتجارة مواد البناء مثل (الورنيش والطالء ومواد مجتيل

الصحية والبورسالت الفاخر املعروض يف حملنا يف قطر.

األبواب املزنلقة واألقفال املقاومة للحريق) باإلضافة إىل أمعال

تمشل منتجات نابينا القصور والفلل والشقق باإلضافة إىل

اإلضاءة وجنارة األثاث وأمعال اخلشب عالية اجلودة

الفنادق والشقق املفروضة وعقود التأثيث وصاالت اليف

آي يب واملؤسسات التعلميية .تخسر نابينا جزءًا كبريًا من

جهدها يف مواكبة األمناط املتغرية يف السوق وتسىع لتبىق
يف مقة مفاهمي التصممي واألسلوب واملعيشة .وهذا االلزتام

بتقدمي أفضل حلول التصممي والتصنيع لعمالئنا بناء عىل
مزيانياهتم مع مضان رضامه هو ما جعل نابينا واحدة من
أبرز الرشاكت يف قطاع املطاخب والرخام يف قطر اليوم.

نفذت نابينا العديد من مشاريع املطاخب والرخام بنجاح
للقطاعني التجاري والسكين .يتألف “قسم املشاريع” من

مصيمم ومهنديس احللول اجلاهزة الذين يقدمون اكفة أمعال
التصممي الداخيل ومفاهمي األثاث واستشارات التصممي.

بيان املهمة والرؤية نابينا ملواد البناء ملزتمة بتلبية االحتياجات
املتغرية للعمالء من خالل خدمهتم واالستمثار يف رضامه
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وإطالعهم عىل لك ما هو جديد من أمناط وتكنولوجيا .نفخر
ً
أوال.
باجلودة ورضا العمالء .ونعتقد بأن رضا العميل يأيت

مسؤول االتصال
السيد/نشأت براكت
جوال+974 ٥٥٨٥١٥٣٢ :

ص.ب ٢٢٠٣٩ :شارع بروة التجاري ،الدوحة ،قطر
حمل رمق  ، SYS٠٥٩املبىن رمق  ،٥بلوك رمق ١٨
الربيد اإللكرتوينnashaat@int-carpentry.com :

مسؤول االتصال
السيد/منصور نابينا
مدير تنفيذي مسؤول

هاتف+974 ٤٤٦٥٢٣٤٥ :
الربيد اإللكرتوينnabinagroup@qatar.net.qa :
املوقع اإللكرتوينwww.nabinagroup.com :
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المصنع القطري
لهياكل السيارات
يعمل مصنع هيلك املركبات القطرية عيل إرضاء معالئه األعزاء
يف األسواق العربية من خالل تقدمي منتجات عالية اجلودة

١٢

بأسعار تنافسية .فريقنا ملزتم باالبتاكر يف جمال تصممي
وإنتاج وصيانة املنتجات عالية اجلودة املبنية عىل أجسام

املركبات واملقطورات متعددة االستخدامات مثل استخدامات

البلدية والنقل العام واللوجستيات وحقول النفط والغاز والدفاع
املدين واجليش والوحدات املصممة حسب الطلب.

تفاصيـل المنتجـات
• مقطورات هبيلك هابط وألواح محتيل لنقل املعدات الثقيلة
(الدبابات والرافعات والبلدوزرات واحملوالت الكهربائية إخل).

• مقطورات ،أخرى
• املركبات القالبة ،اجلاهزة

اﻟﻤﺮﻛﺒـﺎت
ذات اﻟﻤﺤﺮﻛﺎت واﻟﻤﻘﻄﻮرات
وﺷﺒﻪ اﻟﻤﻘﻄﻮرات

• مقطورات الصهارجي وشبه مقطورة الصهارجي
• املركبات ذات احملراكت ،مركبات البيوت املتنقلة (البيوت
املتنقلة) وما شابه املستخدمة يف الرحالت والتزنه

مسؤول االتصال
السيد/وحيد بن عبدالرمحن
مدير العمليات
جوال+974 ٥٥٦٨١٣٣٣ :

رمز النظام املنسق,87042220 ,87163990 ,87163970 :
87032260 ,87163100
الجسل التجاري٢٩٠٦٦ :

املبىن رمق  ،٨٤الشارع  ،٩املنطقة ،٨١
املنطقة الصناعية اجلديدة ،الدوحة ،قطر
هاتف+974 ٤٤٦٠٦٣٣٣ :
الربيد اإللكرتوينoperations@qvsf.qa :
املوقع اإللكرتوينwww.qvsf.qa :
أفضل  50رشكة صغرية ومتوسطة األداء يف قطر ٢٠١٦ -

تأسست الرشكة عام  ٢٠٠٧وتقوم بتصنيع منتجات عالية

انتاج مقطورات ومجيع ابواب احلديدية ،صناعة املركبات ذات

اجلودة مثل املقطورات واملركبات القالبة واخلزانات ومركبات
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مصنع
السيلية للمقطورات

مصنع الخليفي للمقطورات
والمنتجات الحديدية

احملراكت واملقطورات وشبه املقطورات.

الحشن واكفة أنواع أمعال اهليالك الفوالذية .نضمن جودة

منتجاتنا وحنن مسؤولون عن أي عيوب تصنيعية يك نضمن

تقدمي أفضل خدمة ما بعد املبيعات لعمالئنا.

تفاصيـل المنتجـات
• مقطورات الصهارجي وشبه الصهارجي

تفاصيـل المنتجـات
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• مقطورات التربيد إخل (سواء اكنت قالبة أم ال)

• األبواب والنوافذ وإطاراهتا وعتباهتا لألبواب املصنوعة من

• مقطورات هبيلك هابط وألواح محتيل لنقل املعدات الثقيلة

احلديد أو الفوالذ

(الدبابات والرافعات والبلدوزرات واحملوالت الكهربائية إخل)

مسؤول االتصال
السيد/عبداهلل المشايلة
املدير العام
جوال+974 ٥٥٨٣٧٦١٥ :

رمز النظام املنسق87163970 ,87163910 ,87163100 :

• األجسام األخرى

ص.ب ،٤٦٥١ :البوابة رمق  ،٦٤الشارع  ،١١املنطقة ،٥٧
املنطقة الصناعية القدمية ،الدوحة ،قطر
هاتف+974 ٤٤٥٠٦٠٩٣ :
الربيد اإللكرتوينstfqatar@yahoo.com :

مسؤول االتصال
السيد/عزيم محزة غامن
مدير املصنع
جوال+974 ٥٠١١١٨٣٣ :

رمز النظام املنسق87079090 ,73083000 :

املبىن رمق  ،٤٢الشارع  ،٢٢املنطقة ،٥٧
املنطقة الصناعية القدمية ،الدوحة ،قطر
هاتف+974 ٤٤٦٠١١١٤ :
الربيد اإللكرتوينkhulaifi2000@yahoo.com :

١٣
ﺻﻨـﺎﻋـﺎت أﺧـﺮى

مـصــــ ّدر

مـصــــ ّدر
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مجوهرات
غادة البوعينين

هيرات
تأسست يف عام  ،2011وتقدم مستوى جديد من الرفاهية

غادة البوعينني يه عالمة جتارية لملجوهرات الراقية نشأت يف

اإلبداعية يف عامل املجوهرات من خالل ربط املفاهمي الثقافية

قطر وصنعهتا املصممة القطرية الشابة غادة راشد البوعينني.

واملعامرية الرائعة يف قطر بأعىل معايري تصممي املجوهرات.

هتدف العالمة التجارية إىل التفوق والمتزي يف إنشاء تصاممي

وبنرش الثقافة الغنية يف قطر والعامل ،تقدم لك قطعة من قطعة

مبتكرة ومنقطعة النظري مستوحاة من املنطقة.

هريات قصة فريدة ومعربة مستوحاة من ذكريات املممص
والثقافة والعائلة.

ويف حني أن مفهوم املجوهرات هو جعل العالمة التجارية
ممزية ،متتلك غادة نظرة مبدعة وخمتلفة .ومن خالل امجلع

لدينا قطع فريدة تتطور مع اإلبداع وتتخىط املوضة.

بني طريقة التفكري هذه واألشاكل املصنوعة من أكرث املواد غري

• هنمت براحة معالئنا

التقليدية ،تأيت املجموعة األوىل من نوعها يف الذهب.

• نعمل مبهنية واحرتافية

بدأت غادة بتصممي املجوهرات عندما بلغت العرشين من

• هنمت بالتفاصيل وقطعنا ذات قمية عالية

العمر .وممصت مجموعهتا األوىل بعمر  22عام .2014

• ال نتبع املوضة ،ولكن نصناعها

وصفت مجموعة اخلوامت الذهبية منذ أن مت أخذها من عنرص
جذاب .ومن هناك أضافت قطعًا جديدة إىل مجموعهتا،

ندى مخيس السلييط مصممة جموهرات قطرية حائزة عىل

قطعًا أصغر ميكن تغيريها اعمتادًا عىل األفضلية ،وتمسى

جوائز عدة .ويف عام  ، 2007فازت ندى بأفضل جائزة إقلميية

االضافات .وممصت مجموعهتا التالية اليت تمسى دجييتال

هلا وبدأت يف التصممي بشلك احرتايف .لدهيا إحساس فريد

غاردن.

بامجلع بني ثقافة قطر الغنية وتقنيات املجوهرات الدولية .مت

تسليط الضوء عىل شغفها بتصممي قطع فريدة من نوعها مع
حصوهلا مؤخرًا عىل جائزة االستحقاق يف المتزي يف تصممي
املجوهرات الدولية من هوجن كوجن .2017

تفاصيـل المنتجـات
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• مجموعة اخلوامت الذهبية

تفاصيـل المنتجـات

• مجموعة دجييتال جاردن

• مجموعات جموهرات راقية
• تصممي وتنفيذ جموهرات بالطلب

مسؤول االتصال
السيدة/غادة البوعينني
املؤسس واملدير اإلبدايع
جوال+974 55052041 :

رمز النظام املنسق711320 ,711319 :
الجسل التجاري113000 :

هاتف+974 40293108 :
الربيد اإللكرتوينMiss-samra@hotmail.com :
ghadarahsdalbuainain@gmail.com
املوقع اإللكرتوينwww.ghadaalbuainain.com :

مسؤول االتصال
السيدة :ندى السلييط
املؤسس والرئيس التنفيذي
جوال+974 ٥٥٨٠٣٣٨٨ :
رمز النظام املنسق:

711320 ,711319

هاتف+974 40293108 :
الربيد اإللكرتوينinfo@hairaat.com :
املوقع اإللكرتوينwww.hairaat.com :
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مصنع
اإلختيار األلماني للزجاج
أشغال الزجاج احلراري والرتقيق والزتجيج املزدوج واحلفر

والصقل والزجاج امللون والزجاج املنحوت بالرمل والزجاج

١٤

املضاد للرصاص والزجاج احملفور باستخدام غاز األرغون
والزجاج املانع للحرائق وزجاج فتحات اإلنارة وزجاج

الفواصل والزجاج الذيك والزجاج املنحين وزجاج الدرابزين
وزجاج الشور والزجاج املعشق والواجهات الزجاجية الكبرية.

تفاصيـل المنتجـات
• وحدة زجاجية عازلة مصنوعة من عدة طبقات
• الزجاج العامئ والزجاج ذو السطح املجلخ والزجاج املصقول،
عىل هيئة واجهات ،ولكنه غري مشغول خبالف ذلك (ما عدا
الزجاج املقوى باألسالك أو الزجاج امللون بالاكمل أو

املمطوس أو الالمع أو املجلخ أو الزجاج الذي حيتوي عىل
مادة ماصة أو عاكسة أو غري عاكسة).

ﻣﻨﺘﺠﺎت اﻟﻤﻌﺎدن
اﻟﻼﻓﻠﺰﻳﺔ ا ﺧﺮى

مسؤول االتصال
السيد/نضال شاريق
املدير العام
جوال+974 ٦٦٦١١٩٩٨ :

رمز النظام املنسق70052100 ,70080000 :
الجسل التجاري١٠٩٥٤٤ :

املبىن رمق  ،١٨الشارع  ،٢٦املنطقة ،٨١
املنطقة الصناعية اجلديدة ،الدوحة ،قطر
هاتف+974 ٤٤١١٥١٤٤ :
الربيد اإللكرتوينinfo@alikhtyaar.com :
املوقع اإللكرتوينwww.alikhtyaar.com :

مصنع المالكي
للرخام والجرانيت
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المـرمـر
للرخام والجرانيت

بدأ مصنع املاليك للرخام واجلرانيت أمعاله منذ عام ١٩٩٩

هشد مصنع املرمر بداياته يف مايو من عام  .٢٠٠٠يقدم املرمر

عندما تأسس عىل يد السيد/إمساعيل وماجد املاليك ،وحنن

خدمات متاكملة يف جمال الصخور تشلك األلواح والبالط من

نقوم بتوريد واستخدام اكفة أنواع الرخام واجلرانيت .مكا

خالل حتويل املعادن إىل أجحار اجلرانيت والرخام وغريها من

منلك آلة للنرش والصقل ،أي أننا نقوم بتقطيع الصخور وصنع

أنواع األجحار رائعة امجلال اليت تزين أرىق البيوت واملدافئ

ألواح الرخام أيضًا.

والعديد من أمثلة التحسينات املمتازة للحدائق .نبين الثقة
واالحرتام يف جمال الصناعة من خالل متزينا الفين وقدراتنا
وإماكنياتنا املتفوقة يف اإلنتاج .يعمل لدينا أكرث من  ٦٠موظفًا

متعددي الثقافات يعملون معًا لتقدمي أفضل اخلدمات لمك مكا

تفاصيـل المنتجـات

ترغبون لنكون اختيارمك األول.

• منتجات الرخام

ميتد مصنعنا عىل مساحة  ٥٠٠٠مرت مربع وهو خمصص
إلنتاج الرخام واجلرانيت .مقنا بتحديث تصمميه ملواكبة
التصاممي الدولية للرخام مقرونًا بالقوى العاملة ذات اخلربة

آخذين باالعتبار احلفاظ عىل البيئة واألمن الصنايع .ميتاز

هذا املصنع بالكفاءة العالية ما جيعلنا ملزتمني بالرشوط
واألحاكم وتوارخي التسلمي اليت يطلهبا معالؤنا مما رفع
رشكتنا إىل مصاف الرشاكت احمللية واإلقلميية الكربى.

وباإلضافة إىل ذلك ،لدينا قسم خمتص بالديكور يضم
استشاريني وفنيني عىل قدر عالٍ من اخلربة واملهارة يف

تشكيل الرخام واجلرانيت .حيتوي هذا القسم عىل أكرث أجهزة

المكبيوتر حداثة للحفاظ عىل أفضل اخلدمات وأدق مطابقة
أللوان التصاممي .من خالل إضافة ملسات الصقل ،فإننا نصل

دليل الشركات الصغيرة والمتوسطة 193 - ٢٠١٩

إىل مطوحنا يف تزويد معالءنا بأمجل صورة وأدق تصممي.

تفاصيـل المنتجـات
• منتجات الرخام
مسؤول االتصال
السيد/أنور عبدهلل
حماسب
جوال+974 ٥٥٥٥٤٦٥٩ :
رمز النظام املنسق:

68029190

الجسل التجاري٢١١٤٠ :

ص.ب ،٢١١٣٣ :مبىن  ،٢٢٩شارع  ،٨املنطقة ٨١
املنطقة الصناعية ،الدوحة ،قطر
الربيد اإللكرتوينmalkimarble@hotmail.com :

مسؤول االتصال
السيد /محمود الطيب
مدير املبيعات
جوال+974 ٥٥٥٠٢٥٨٩ :
رمز النظام املنسق:

68029190

الجسل التجاري١٠١٠٨٢ :

املنطقة رمق ،٨١
املنطقة الصناعية اجلديدة ، ،الدوحة ،قطر
هاتف+974 ٤٤٦٠٤٩٦٢ ،٤٤٦٨١٣٨١ :
الربيد اإللكرتوينimports@almarmar.net :
sales@almarmar.net
املوقع اإللكرتوينwww.almarmar.net :

مصانع الريان للخرسانه اجلاهزه واملنتجات االمسنتيه احد

نرحب بمك يف مصنع األندلس ملنتجات اإلمسنت ،جسل جتاري
رمق  ،٢٢٨٨٥اململوك واملُدار من قبل العائلة القطرية الشيخ

امه املصنعني واملوردين لملنتجات االمسنتيه مثل البالط
املتشابك(االنرتلوك)

البناء(الطابوق).

وحواجز

الطرق(الكريبستون)و
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الريان للخرسانة
الجاهزة واالسمنت

مصنع األندلس
للمنتجات األسمنتية

خالد محد عبدهلل جامس آل ثاين وأبناءه ومه الشيخ خليفة

بلوك

خالد محد عبدهلل آل ثاين والشيخ فالح خالد محد عبدهلل آل
ثاين والشيخ عبدالرمحن خالد محد عبدهلل آل ثاين.

حيث متتلك الرشكه احدث تكنولوجيا املاكينات االملانيه

مكا يرسنا تقدمي رشكتنا ذات اخلربة العريقة يف دولة قطر

واخلربات العاليه مما اهلها للرياده من حيث اجلوده ومك

منذ أكرث من  ٢٠عامًا .مصنع األندلس ملنتجات اإلمسنت هو

االنتاج ىف جمال االمسنتيات ومكا متتلك الرشكه اسطوهلا

أحد رواد تصنيع اخلرسانة مسبقة اخللط يف قطر .مكا نقدم

اخلاص ىف نقل املنتج الهناىئ والدمع اللوجيسىت ملواقع

منتجات الردم احلراري السائل ورمل ربط االمسنت،٢٥ ،٢٠ ،

العمالء ىف اكفة احناء الدوله.

 ٦٠ ،٥٠ ،٤٥ ،٤٠ ،٣٥ ،٣٠امسنت بورتلند العادي/االمسنت

وقد سامهت منتجاتنا ىف اجناز العديد من املشاريع احليويه

املقاوم للكربيت ،االمسنت الرغوي ،امسنت آبار املياه ،ثخانات

بالدوله مثل انشاء ميناء محد البحرى اجلديد ومشاريع قطار

الرصف ،امسنت آبار النفط ،البالط املتشابك والطابوق.

الدوحه وامعال القاعده البحريه مبنطقة مسيعيد جنوبا وكذلك

مشاريع انشاء وتطوير حمطات كهرماء بالدوحه ولوسيل
وشبكة الطرق الرسيعه الىت تربط مسيعيد جنوبا باكفة الطرق
الرئيسيه ىف الدوله وكذلك مشاريع اشغال لتطوير الطرق

الداخليه لملناطق مشال وجنوب طريق سلوى والوكره جنوبا.

تفاصيـل المنتجـات
• البالط والطابوق لرصف الطرق املصنوعة من االمسنت أو
اخلرسانة أو احلجر الصنايع سواء اكن مسلحًا أم ال

تفاصيـل المنتجـات
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• البالط املتشابك (االنرتلوك)

• اخلرسانة سابقة اخللط
• البالط املتشابك (االنرتلوك)

مسؤول االتصال
السيد /حازم العدوي
جوال+974 ٦٦١٤٠٠٤٨ :

رمز النظام املنسق68101929 ,68101921 :

املبىن رمق  ،١١٧الشارع  ،٧١٣املنطقة ،٩٢
مسيعيد ،قطر
هاتف+974 ٤٤٤٥١١١١ :
الربيد اإللكرتوينhazem.aladawy@alrayyanrcp.com :
املوقع اإللكرتوينwww.hbkcontracting.com :

مسؤول االتصال
السيد/دمحم يوسف ماجد
مدير املبيعات
جوال+974 ٥٥٩٢٩٢٥٨ :

رمز النظام املنسق68101929 :

الجسل التجاري٢٢٨٨٥ :

البوابة رمق  ،١٥٤الشارع ،٣٧
املنطقة الصناعية القدمية ،الدوحة ،قطر
هاتف+974 ٤٤٥٠١٠٤٧ :
الربيد اإللكرتوينalandalusfact2012@yahoo.com :

نقوم بإنتاج اكفة أنواع الزجاج:

أرابيسك يج آر يس قطر يه إحدى الرشاكت التابعة للرشكة
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الجـودة
للزجــاج

شركة اربيسك قطر
ألعمال الزخرفة االسالمية

القطرية املعروفة قامس درويش خفرو وأبناؤه وتأسست عام

• زجاج امحلامات

 .١٩٨٣أرابيسك يج آر يس يه رشكة رائدة يف جمال

• زجاج بدون إطار

تصنيع منتجات الديكور الداخيل واخلاريج من االمسنت

• زجاج املرايا

املعزز بألياف الزجاج واجلص املعزز بألياف الزجاج واالمسنت

سابق الصب يف قطر ،مكا بدأنا مؤخرًا بتصنيع ألواح اجلص

• الزجاج املزدوج

املعززة بألياف الزجاج.

مكا نقوم بعمل تصاممي النحت بالرمل عىل الزجاج والتصاممي

تعمتد أرابيسك يج آر يس نظام إدارة اجلودة الذي يستويف

اجلورجية داخل الزجاج املزدوج.

معيار رمق  ،ISO 9001:2008مكا أنه معمتد من قبل ايه آي

ميتاز مصنعنا بأحدث التقنيات يف جمال الزجاج لتحقيق

يب-فينكوت انرتناشيونال يف بلجياك وآي كيو نت (شبكة اجلودة

اجلودة والرسعة.

الدولية) .أرابيسك يج ار يس قطر يه أول مؤسسة قطرية

حتصل عىل هشادة  ISO 9001:2000يف جمال االمسنت
املعزز بألياف الزجاج واجلص املعزز بألياف الزجاج واالمسنت

سابق الصب مكصنّعني و ُبناة .مكا أن هذه الهشادة يه إثبات
ملعايري اجلودة اليت حققها فريقنا احملرتف واملختص.

تفاصيـل المنتجـات

يمت تصنيع منتجات الرشكة باستخدام املواد الالزمة ذات

• الزجاج العامئ والزجاج ذو السطح املجلخ والزجاج املصقول،

املعايري املطلوبة إلنتاج نطاق واسع من التلبيسات واأللواح

الزجاج املقوى باألسالك أو الزجاج امللون بالاكمل أو

اإلنارة والنوافري املزخرفة واملنتجات األخرى بناء عىل طلب

عىل هيئة ألواح ،ولكنه غري مشغول خبالف ذلك (ما عدا

والشباكت وأحواض الزراعة وصناديق املكيفات وأمعدة

املمطوس أو الالمع أو املجلخ أو الزجاج الذي حيتوي عىل

العميل (منتجات اجلص املعزز بألياف الزجاج واألغطية

مادة ماصة أو عاكسة أو غري عاكسة.

وفتحات املجاري املصنوعة حسب طلب العميل) .متاشيًا مع

قدراهتا التصنيعية ،تقدم أرابيسك لعمالهئا مجموعة متنوعة
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من األشاكل ذات التصاممي الدقيقة اليت يمت تركيهبا /بناؤها

تفاصيـل المنتجـات
• مواد الديكور املصنوعة من البالستيك والفايربجالس
• مواد الديكور املصنوعة من البالستيك والفايربجالس
• منتجات االمسنت املسلحة بالفايربجالس
• ألواح اجلص املزخرفة ،ديكورات اجلص.

بأيدي معالنا املدربني املهرة.

مسؤول االتصال
السيد /دمحم منور
املدير التنفيذي
جوال+974 ٣٣٣٠٠٥٠٥ :
رمز النظام املنسق:

70052900

الجسل التجاري٨٩٧١٤ :

البوابة رمق  ،١٧الشارع  ٣٨املنطقة ،٥٧
املنطقة الصناعية القدمية ،الدوحة ،قطر
هاتف+974 ٤٤٦٩٠٣٢٩ :
الربيد اإللكرتوينmohamad@al-jawdahglass.com :
املوقع اإللكرتوينwww.al-jawdahglass.com :

مسؤول االتصال
السيد/محمود السيد محمود
مدير العمليات
رمز النظام املنسق:

ص.ب ،٤٨٠٠ :قطر
هاتف+974 ٤٤٦٠٠١٠٨ ، ٤٤٦٠٠١٠٧ :
الربيد اإللكرتوينgrc@arabesq.qa :
w.coronel@arabesq.qa
املوقع اإللكرتوينwww.arabesq.qa :

68099020 ,68099010 ,68109100 ,39259000

الجسل التجاري١٠/٣٣ :

مصنع بوزوير
للرخام والجرانيت
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مصانع
العاصمة لمواد البناء

تأسست مصانع العامصة ملواد البناء منذ عام  ١٩٧٩خلدمة

مصنع بوزوير للرخام واجلرانيت هو جزء من مجموعة بوزوير،

قطاع اإلنشاء يف قطر .تقوم مصانع العامصة بصنع وتوريد

وهو خمتص يف الرخام واحلجر واجلرانيت ويقرتح أفضل

أفضل أنواع بالط املوزائيك اليت يمت إنتاجها باستخدام أكرث

املواد وفقًا لألمناط الدارجة.

خطوط اإلنتاج اإليطالية تطورًا ،وخطوط الطحن والصقل

يقدم املصنع مضانًا باجلودة لملصممني واملقاولني معززًا

متعددة املراحل اليت تتألف من مخس رؤوس حطن مصنوعة

املشورة إىل معالءنا يف القطاع اخلاص فميا يتعلق باختيار

مرافق اإلنتاج اخلاصة بنا مع املعايري األوروبية.

خبربته يف العديد من املشاريع يف الرشق األوسط .مكا نقدم

من األملاس متبوعة برؤوس صقل عىل  ١٢مرحلة .تتوافق

املواد إىل جانب رغبتنا يف توسعة نطاق منتجاتنا.

تأسست مصانع العامصة بقدرة إنتاج متواضعة بلغت
 ٣٠٠٫٠٠٠مرت مربع سنويًا ،واليوم ،وإميانًا من الرشكة بثقة

معالءنا مبنتجاتنا ،فقط رفعنا اإلنتاج إىل  ٦٠٠٫٠٠٠مرت

مربع يف السنة حىت تارخيه ولدينا القدرة عىل إنتاج أنواع
متعددة من البالط.

حنن رشكة قامئة وحتظى بالشعبية وذات جسل إجنازات
ُمو ّثق ألفضل مستويات رضا العمالء .ولطاملا حرصنا عىل
اجلودة واخلدمة اليت نقدمها إىل معالءنا دون تراجع .مكا
أننا نؤمن باحلفاظ عىل سعادة معالءنا وتزويدمه باملنتجات

بأسعار تنافسية.

تفاصيـل المنتجـات

ً
أوال
نتعهد باالسمترار يف السيع إىل احلفاظ عىل معالءنا
وحتقيق ما وعدنا به.

• منتجات الرخام
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• منتجات اجلرانيت

تفاصيـل المنتجـات
• بالط املوزائيك

مسؤول االتصال
السيد/وجدي هالل
مدير ورشيك
رمز النظام املنسق:

68029300 ,68029190

الجسل التجاري٤٣٠٩٦ :

الشارع  ،٧املنطقة ،٨١
املنطقة الصناعية اجلديدة ،الدوحة ،قطر
هاتف+974 ٤٤٧٦٤٣٨٧ ،٤٤٨٢٢٨٠٥ :
الربيد اإللكرتوينinfo@buzwairmarble.com :
Wajdi@buzwairholding.com
املوقع اإللكرتوينwww.buzwairmarble.com :

مسؤول االتصال
السيد /عادل احلصريي
مدير اإلنتاج
جوال+974 ٧٧٧٦١٥٥٥ :
الجسل التجاري١٠٩٤٣١ :

البوابة رمق  ،٤٢الشارع ،١٨
املنطقة الصناعية القدمية ،الدوحة ،قطر
الربيد اإللكرتوينinfo@capitaly.net :
mohammad@capitaly-enterprises.com
املوقع اإللكرتوينwww.capitaly.net :

مـصــــ ّدر

تاسست رشكة لكيك قطر للتجارة احملدودة يف عام ،2003

داالس للزجاج ،مصنع زجاج حيمل ترخيص IGCC/IGMA

اكملة لعمالهئا.

أثبت مصنع داالس للزجاج قدرته وخرباته من خالل منتجاته

ويه رشكة مصنعة لسلسة سياج الربط اليت تقدم حلول سياج
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شركة
كليك قطر للتجارة

دالس
لتصنيع الزجاج الحراري

واأليزو ،لتلبية الطلب املزتايد عىل منتجات الزجاج اهلندسية.

عالية اجلودة متعددة األنواع وأكرب جحم من منتجات الزجاج

لدى الرشكة مصنع حديث يف املنطقة الصناعية يف الدوحة

اليت سيمت تصنيعها يف املنطقة.

الذي مت جتهزيه بالاكمل لصناعة مجيع أنواع السياج ومهنا

سياج للحيوانات الربية لعدم دخوهلا أو خروجها من مناطق
معينة ،واألسياج املرتابطة واألسالك الشائكة والبوابات.

رشكة لكيك قطر حائزة عىل هشادة .ISO 9001:2008

تفاصيـل المنتجـات
• أمعال الزجاج
• الزجاج متعدد الطبقات

تفاصيـل المنتجـات
• أنمظة األسياج املرتابطة
• قضبان امحلاية واحلواجز

• اللوحات الزجاجية
• األلواح الزجاجية
• معاجلة وإعداد الزجاج احلراري

• البوابات األوتوماتيكية القابلة للتأرحج واملزنلقة
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• األمعدة الرابطة
• مساحيق الطالء للسياج
• مجيع أنواع تصنيع املواد احلديدية

مسؤول االتصال
السيد/سامباث كومار
نائب املدير العام
جوال+974 ٥٥٨٨٣١٧١ :
رمز النظام املنسق:

ص.ب ،23599 :الدوحة ،قطر
هاتف+974 ٤٤١١٤٨٧٨ ، 44114613 :
فاكس+974 44503723 ، 44114617 :
الربيد اإللكرتوينclicqatar@clicq8.com :
املوقع اإللكرتوينwww.clicq8.com :
www.alsraiyagroup.com

73269070 ,73151900 ,73130000 ,73143900 ,73142000

الجسل التجاري25998 :

مسؤول االتصال
السيد/أنيل كويش
املدير التنفيذي
جوال+974 ٥٥١٤٤٢١١ :
رمز النظام املنسق:

70072900 ,70071900

الجسل التجاري٢٦٦٩٣ :

ص.ب ،١٧٧٥٠ :املبىن رمق  ،١٤٩الشارع ،٣
املنطقة  ،٨١املنطقة الصناعية اجلديدة ،الدوحة ،قطر
هاتف+974 ٤٤١١٤٦٥١ :
الربيد اإللكرتوينinfo@dallasqatar.com :
anil@dallasqatar.com
املوقع اإللكرتوينwww.dallasqatar.com :

مـصــــ ّدر

مـصــــ ّدر

تأسس مصنع دلة للصناعات التحويلية عام  2008يف دولة

تأسست الدوحة إكسرتاكو يف عام  ،2007ويه رشكة مصنعة
وموردة ملتطلبات صناعة ألياف الزجاج وتنتج مجيع أنواع منتجات
األمسنت املقوى باأللياف الزجاجية  GRCوالبالستيك املقوى
باأللياف الزجاجية  GRPواجلبس املقوى باأللياف الزجاجية
 GRGوفقًا ملعايري اجلودة لهشادة .ISO 9001:2008

قطر لصناعة وإنتاج حصون األملنيوم مبقاسات خمتلفة،
ورق القصدير ،نايلون شفاف (لكينغ فيمل) ،األغطية الورقية،
الصحون الورقية والاكسات الورقية ك ً
ال من هذه املنتجات
بقياسات وأجحام خمتلفة حسب إختيار العمالء.

تقوم الرشكة جبميع أنواع أمعال األمسنت املقوى باأللياف
الزجاجية  .GRCلدى الدوحة إكسرتاكو القدرة عىل توفري أي
تصممي مطلوب والقيام بالعمل بالاكمل بد ًءا من مرحلة التصممي
والتصنيع إىل البناء الهنايئ يف املوقع.

وتعترب دلة للصناعات التحويلية من املصانع الرائدة يف
دولة قطر وذلك ملا نمتزي به من جودة يف منتجاتنا من ناحية
املواصفات العالية واملطابقة لرشوط الصحة العاملية ومن ناحية

اخرى إهمتامنا بعمالئنا وتوفري خدمة ممزية ما بعد البيع ،حيث
أننا إستحوذنا عىل حصة ممتازة يف األسواق القطرية وبعض

دول اخلليج والرشق األوسط ،وحنن اآلن بصدد التطوير لتصل
منتجاتنا لدول أوروبا وأفريقيا.

حيث أننا مقنا بتجهزي املصنع بأجهزة حديثة ومتطورة بأحدث

ما توصلت إليه التكنولوجيا العاملية من معدات وتقنيات ومواد
خام عالية اجلودة وإختيار أفضل الفنيني ذوي اخلربة اإلحرتافية

والطويلة يف جمال صناعاتنا .وقد مت إعمتاد معايري اجلودة
العاملية خلدماتنا وجلودة إنتاجنا وذلك حبصولنا عىل هشادة

(.)ISO 9001: 2008/ISO 14001/OHSAS 18001

وتعود ثقة معالئنا الكرام مبنتجاتنا وبالتعامل املسمتر معنا

لرسعة تلبية الطلبات ورسعة التوصيل وخلدماتنا املمزية
ُ
دوما مبعايري اجلودة والصحة
قبل وبعد البيع وإللزتامنا

يقع مصنع الرشكة يف املنطقة الصناعية بالدوحة وهو جمهز
بالاكمل بأحدث جيل من آالت اخللط وحمطات الرش ومنصات
اإلهزتاز يف منطقة إنتاج مغطاة تبلغ مساحهتا  600مرت مربع
وبقدرة إنتاجية أكرث من  400مرت مربع يف اليوم من االمسنت

العاملية من نظافة وجودة املنتج الهنايئ.

تفاصيـل المنتجـات
• حصون أملنيوم

املقوى والبالستيك املقوى واجلبس املقوى ليغيط االمعال
التالية :أمعال التصممي وجتهزي القوالب والصب والتشطيب
ومشغيل املعدات والروافع والسائقني اخل.

• أغطية ورقية

تفاصيـل المنتجـات

• روالت قصدير
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• روالت نايلون

مسؤول االتصال
السيد/دمحم الصفدي
مدير مايل
جوال+974 ٥٥٥٥١٣١٨ :
رمز النظام املنسق:

761100 ,760719

الجسل التجاري٣٧٩٣٤ :
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دلة
للصناعات التحويلية

الدوحة
إكستراكو

ص.ب ،40997 :الدوحة ،قطر
هاتف+974 44503055 :
فاكس+974 44604632 :
الربيد اإللكرتوينinfo@dciqatar.com :
املوقع اإللكرتوينwww.dciqatar.com :

• مجيع أنواع منتجات االمسنت املقوى بااللياف الزجاجية
والبالستيك املقوى باأللياف الزجاجية واجلبس املقوى
باأللياف الزجاجية ،ومهنا :األلواح املعامرية للكسوة
اخلارجية لملباين والتصاممي الداخلية وأمعدة التثبيت
واألقواس وتستخدم إيضا يف منع ترسب املياه وكطبقة
حامية للطالء وللعزل احلراري.
مسؤول االتصال
املهندس/اسامة سادون محدي
املدير العام
جوال+974 ٥٥٠٣٨٤٢٥ :

ص.ب ،41253 :الدوحة ،قطر
هاتف+974 ٤٤٥٠٤٦٢٣ ، 44501454 :
فاكس+974 44505922 :
الربيد اإللكرتوينgm@dohaextraco.com :
املوقع اإللكرتوينwww.dohaextraco.com :

رمز النظام املنسق39259000 ,39253000 ,39252000 ,39251000 ,68109910 ,68109100 :
الجسل التجاري35703 :

أصبحت هذه اللكامت متداولة بشلك كبري يف أسواق قطر

منذ تأسيسه يف قطر  ،١٩٩٠أصبحت الرشكة املُصنّع واملورد

املتوقع يف املستقبل القريب ورؤية باستعداد قطر خالل أقل من

منتجاهتا باستخدام أحدث اآلليات وقد أصبحت رشكة

الرئييس ملواد البناء يف اكفة أحناء قطر .تصنع الرشكة

خالل السنوات املاضية ،ويه جديرة بذلك .مفع المنو الكبري

“مصانع اإلمارات األوتوماتيكية للطابوق والبالط والرخام” من

عقدين من الزمن ملواجهة حتديات املستقبل ،فإن مستقبل هذه

الرشاكت ذات اخلربة يف إنتاج الطابوق االمسنيت للجدران

الدولة يبدو مرشقًا.

واألسقف جبودة عالية وفقًا لملعايري الوطنية املعمتدة من اهليئة

وقد لعبت دوموبان وبكفخر دورًا كبريًا يف تمنية قطر .خفالل

العامة القطرية لملواصفات والتقييس .مكا ختتص الرشكة يف

السنوات الثالثة األوىل من تأسيس رشكتنا ،هشدت عوائدنا
منوًا مذه ً
ال بلغ  ٢٠ضعفًا .ومنذ بداية عام  ،٢٠١٢حجننا يف

توريد أكرث من مليون مرت مربع من منتج دومو للجس  -ويه
مكية مذهلة نظرًا ألننا مل نكن قد دخلنا السوق سوى منذ
مخس سنوات.

والستمكال قدرتنا اإلنتاجية كأكرب مورد إىل السوق بأمكله،

متلك دوموبان قمسًا خاصًا للرتكيب أيضًا .ومن بني العمالء

الذين نفذنا أمعال تركيب هلم أعالم قطرية معروفة مثل املتحف

العريب للفن احلديث ومقر راس غاز وفندق سوق واقف ومجمع

بورتو أرابيا يف اللؤلؤة من بني مشاريع أخرى.

إنتاج املزائيك بعدة أنواع وأجحام إىل جانب بالط الرخام/
االنرتلوك واكفة أنواع جحر اجلري والرخام.

تفاصيـل المنتجـات
• االمسنت ،من اخلرسانة أو احلجر االصطنايع ،سواء
اكن مقوى أم ال

• مواد بناء السكك احلديدية أو الرتام املصنوعة من احلديد
أو الفوالذ مكا ييل :السكك والقضبان والشباكت وشفرات

تغيري املسار ونقاط العبور والقضبان وغريها من القطع
اليت توضع عىل نقاط العبور ،الروابط املتقاطعة ،األلواح
السينية ،املقاعد ،أوتاد املقاعد ،صفاحئ القاعدة ،مالقط
السكك ،األربطة وغريها من املواد املتخصصة بربط أو

تثبيت السكك

• املنتجات االمسنتية املصنوعة من اخلرسانة أو احلجر
االصطنايع سواء اكن مقوى أم ال
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شركة
دوموبان  -قطر

مصانع اإلمارات األوتوماتيكية
للبالط والطابوق والرخام

تفاصيـل المنتجـات
• طابوق وبالط البناء املصنوعة من االمسنت أو اخلرسانة أو
احلجر الصنايع سواء اكن مسلحًا أم ال

• البالط احمليل لألرضيات أو األسقف املصنوع من االمسنت
أو اخلرسانة أو احلجر الصنايع سواء اكن مسلحًا أم ال

• بالط الرخام ُ
احلبييب من االمسنت أو اخلرسانة أو احلجر
الصنايع سواء اكن مسلحًا أم ال

• البالط املصنوع من االمسنت أو اخلرسانة أو احلجر
الصنايع سواء اكن مسلحًا أم ال ،غري املصنف مضن فائت

أخرى

مسؤول االتصال
السيد /هشام عبدهلل دمحم
مدير العمليات
جوال+974 ٧٠٦٩٢٢١٤ :

رمز النظام املنسق73029000 ,68104100 :

املبىن رمق  ،٧٣الشارع  ،٦املنطقة ،٨١
املنطقة الصناعية اجلديدة ،الدوحة ،قطر
هاتف+974 ٤٠١٦٠٣٣٣ :
الربيد اإللكرتوينcustomerinfo@damanhealth.com.qa :
املوقع اإللكرتوينwww.domoqatar.com :

مسؤول االتصال
السيد/دمحم عبداهلل العيل
مدير املصنع
رمز النظام املنسق:

البوابة رمق  ،١٥٤الشارع ،٢٣
املنطقة الصناعية القدمية ،الدوحة ،قطر
هاتف+974 ٤٤٦٠٠٠٨٨ :
الربيد اإللكرتوينinfo@emaratautoblocks.com :
املوقع اإللكرتوينwww.emaratautoblocks.com :

68101929 ,68101923 ,68101922 ,68101100

الجسل التجاري٤٦٢٠٧ :

مـصــــ ّدر
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مصنع جرين وول لاللواح
ثالثية األبعاد

شركة
الخليج جي آر سي للتجارة

مصنع اجلدار األخرض لأللواح ثالثية األبعاد ،مصنع

أنشئت رشكة اخلليج يج آر يس للتجارة يف عام ،1995

تأسس مصنع اجلدار األخرض عام  ٢٠١٨بناء عىل شنيل

تصنيع وانتاج ملحقات مواد البناء مثل منتجات األمسنت

ويه من مضن رشاكت مجموعة اخلليج ومتخصصة يف

قطري  ٪١٠٠يقدم أحدث االبتاكرات التقنية للبناء.

املقوى باأللياف الزجاجية ،الكورنيش ،الدرابزينات ،األمعدة،

هوم للتقنيات واآلليات اإليطالية ليقدم لمك مزجيًا ممتازًا من

مواد كسوة الواجهات ،اللوحات إىل آخره.

األداء والتلكفة لدمع رؤية قطر الوطنية واالمتثال مببادئ

ليد وأنمظة تصنيف الغاز .نضمن لمك مواد بناء مستدامة.

متتلك الرشكة منشأة حديثة يف قطر حتتوي عىل أحدث

تلبية احتياجات املباين العرصية دون التأثري عىل تلكفة

فندق مرىس مالذ مكبينسيك  -اكمتل عام ٢٠١٤

املعدات التكنولوجية والبنية التحتية .لدى اخلليج يج آر يس

املرشوع .مركز عىل تقدمي تكنولوجيا مبتكرة للبناء.

للتجارة طاقة إنتاجية تصل إىل  1.50.000مرت مربع من

منتجاتنا حاصلة عىل موافقة وزارة الدفاع املدين مكا حصلت

املنتجات ،وتنظر يف إماكنية التصدير إىل األسواق العاملية

عىل هشادات من كهرماء (ترشيد) وجملس قطر لملباين

يف املستقبل القريب.

اخلرضاء كأفضل منتج مستدام لعام  .٢٠١٨باإلضافة إىل

ذلك ،فإن منتجنا يتطابق مع معايري  QCS 2014باإلضافة

شـركة اخلـليج جـي آر سـي للتجـارة حــائزة عىل األيزو واليت

حيث أن ألواح اجلدار األخرض ثالثية األبعاد أكرث استدامة

حصول الرشكة عىل هشادة اعمتاد من مجعية هشادات التقوية

إىل متطلبات  LEEDو  GSASلرؤية قطر الوطنية ٢٠٣٠

قد متت مطابقة جودة منتجاهتا مع املعايري الربيطانية .مكا مت

وموثوقية باإلضافية إىل كوهنا اقتصادية ،ما جيعلها االختيار

باأللياف الزجاجية .GRCA

األفضل لفريق املرشوع للوفاء مبعايري االستدامة وحتقيق رؤية

قطر الوطنية .٢٠٣٠

برج فالكون  -اكمتل عام ٢٠١٦

هدفنا هو تقدمي أفضل املنتجات واحللول إىل معالئنا.
التسلمي يف املوعد واالستجابة الرسيعة الستفسارات العمالء.

نقدم لعمالئنا اكفة املعلومات والدمع الفين وخدمة العمالء اليت
تيف باحتياجاهتم بل وتفوقها يف معظم احلاالت.

تفاصيـل المنتجـات
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تفاصيـل المنتجـات

• منتجات األمسنت املقوى باأللياف الزجاجية GRC,

• جدران وأسقف وأرضيات البوليسرتين املسلحة بقضبان

 GFRGو  ،GFRPالكورنيش ،الدربزينات ،األمعدة،
كسوة املباين ،مواد الواجهات ،اللوحات إىل آخره.

احلديد

مرشوع املرقاب  -اكمتل عام ٢٠١٦

مسؤول االتصال
السيد/معر أمحد
املهندس

رمز النظام املنسق39211100 :

املنطقة  ،٩١بركة العوامر ،مسيعيد ،قطر،
هاتف+974 ٤٤١٢٠٣٤٤ :
الربيد اإللكرتوينinfo@gwf.qa :
املوقع اإللكرتوينwww.gwf.qa :

مسؤول االتصال
املهندس/بارفزي اقبال
املدير العام
جوال+٩٧٤ ٥٥٥٠١٧٨٢ :

رمز النظام املنسق68109990 ,68109910 ,68109100 :

الجسل التجاري٢٩٨٧٤ :

ص.ب ،92050 :الدوحة ،قطر
هاتف+974 ٤٤٥٠٥٦١٠ ، 44603606 :
فاكس+974 44600751 :
الربيد اإللكرتوينinfo@gulfgrc.com :
املوقع اإللكرتوينwww.gulfgrc.com :

مـصــــ ّدر

اخلليج ألنمظة احلوائط ،يه املصنع احلرصي الوحيد للقوالب
اخلرسانية العازلة ( )ICFويعترب الـ  ICFمفهوم جديد ومبتكر
يف انمظة البناء ،ونفتخر حنن بتقدمي التكنولوجيا املعارصة يف
البناء .ينتج مصنع اخلليج  Gwallsلك منتجات  ®iFormلرشكة
ريورد ول سيسمت اي.ان.يس – امرياك .والعالمات التجارية للـ
 Gwallsيه  ®iForm®, Insugreenو .®Decolite

تأسس مصنع لؤلؤة اخلليج للطابوق والبالط عام  ١٩٩٩كأحد
املصانع العاملة يف قطر يف جمال توريد منتجات االمسنت
حبسب معايري غرفة التجارة والصناعة القطرية.

خيتص مصنع لؤلؤة اخلليج للطابوق والبالط يف مشاريه
كهرماء .وقد حصلنا عىل موافقة كهرماء للتوصية بنا يف

مشاريع الكهرباء .تتطابق منتجاتنا مع مواصفات كهرماء

املمزيات
نظام  ICFيستخدم يف بناء املباين (السكنية ،التجارية،
املستشفيات ،املدارس ،دور السمنا ،مجمعات الفلل ،سكن
معال) مالعب مساحب إخل .ويعترب نظام  ICFهو البناء املثايل
والمنوذيج للظروف املناخية الشديدة ملنطقة دول جملس التعاون
اخلليجي ومن ممزياهتا:

مكا ينتج مصنع لؤلؤة اخلليج للطابوق والبالط عدة منتجات

مثل الطابوق والبالط وأجحار الرصيف والبالط املتشابك
(اإلنرتلوك) ،املواد مسبقة الصب ،البالط اهليدرولييك،
خمططات الطرق وبالط الاكبالت واالمسنت.

يقع مصنعنا يف الشارع رمق  ١٢يف املنطقة الصناعية،

• رسيعة وهسلة يف البناء ( ٪٧٠أرسع من البناء العادي)

البوابة رمق  .١٣٢مكا لدينا مواقع ختزين ومساحة لكية للعمل

• يقلل عدد ساعات العامل ( ٪٥٠أقل للعاملة املطلوبة يف املوقع)

القوى العاملة

• القضاء عىل معل البالسرت وأمعدة األساسات

والتخزين تبلغ  ١٣٠٠٠مرت مربع.

• موفر للطاقة والكهرباء ( ٪٧٠ -٥٠توفري يف تلكفة التربيد)

• توفري من حيث التلكفة (البناء يعادل تلكفة البناء حسب الطريقة
اإلعتيادية)

اإلدارة١٥ :
مرشف وفنيون١٥ :

• عزل حراري أكرث (قمية )U” 0.248

معال وسائقون١٢٠ :

• عزل صويت اكرث ()STC 54

• هيلك املبىن اكرث دواما وأقوى من البناء التقليدي

تفاصيـل المنتجـات

• حتسني جودة اهلواء يف االماكن املغلقة

دليل الشركات الصغيرة والمتوسطة 209 - ٢٠١٩

• الطابوق االمسنيت

• مقامة أحسن للرطوبة والبخار واألمالح

• البالط املصنوع من االمسنت الذي حيتوي عىل كرسات

• صيانة منخفضة لملبىن

من احلجر

• البالط املصنوع من االمسنت أو اخلرسانة أو احلجر
الصنايع سواء اكن مسلحًا أم ال
مسؤول االتصال
السيد/هادي
مدير
رمز النظام املنسق:

68101929 ,68101922 ,68101100
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معمل دانة الخليج
للبالط والطابوق

الخليج
ألنظمة الحوائط

البوابة رمق  ،١٣٢الشارع ،١٢
املنطقة الصناعية القدمية ،الدوحة ،قطر
هاتف+974 ٤٤٦٠٦٦٨٩ :
الربيد اإللكرتوينgulfpearlqatar@yahoo.com :
املوقع اإللكرتوينwww.gulf-pearl.com :

مسؤول االتصال
السيد/آييب ايزاك
مدير العمليات
جوال+974 ٥٥٩٨٨٧٧٦ :
رمز النظام املنسق:

3921110000 ,3926909790

الجسل التجاري51500 :

تفاصيـل المنتجـات
• ® iFormقوالب خرسانية عازلة
يه نظام قوالب لصب اخلرسانة مع عزل حراري وعزل
صويت مصنوع من  EPSلملباين اخلرسانية املسلحة،
بإعتبار الـ  ICFيعمل مبثابة بديل دامئ للحوائط الداخلية
واخلارجية.
• ® Insugreenألواح عازلة EPS
ألواح عازلة حرايا مصنوع من  .EPSيستخدم يف البناء
والتصنيع إخل.
® Insugreenمتوفر يف شلك ألواح وكتل ومكا يف
أشاكل خاصة.
• ® Decoliteبناء الديكور EPS
مواد الديكور – داخيل و خاريج ،قوالب األشاكل
منحوتة من الـ  ،EPSويه متوفرة يف خمتلف األجحام
واألشاكل والعديد من التشطيبات كبديل للديكور الـ
.GRC
ص.ب ،23612 :الدوحة ،قطر
هاتف+974 44913150/٥١ :
فاكس+974 44913156 :
الربيد اإللكرتوينinfo@gwalls.qa :
sales@gwalls.qa
املوقع اإللكرتوينwww.gwalls.qa :

حنن من أوائل املصانع يف قطر حيث تأسسنا عام ١٩٨١

تقدم ماربل آرش لعمالهئا منذ عام  ٢٠٠٩األجحار الطبيعية

ونفخر مبنتجاتنا ،واألمه هو أننا نفخر خبدمة وطننا وشعبه

الفريدة عالية اجلودة وخدمات التصممي والرتكيب االستثنائية.

وقد حجننا يف استمكال مشاريع ترتاوح ما بني مؤسسات

متوسطة إىل كبرية احلجم يف القطاعني التجاري والسكين،
مكا أننا نفخر بقدرتنا عىل تزويد معالئنا مبجموعة متنوعة من

تفاصيـل المنتجـات

األجحار الطبيعية اليت تتألف من الرخام واجلرانيت والعقيق

• طابوق وجحر البناء

واملوزائيك واملستوردة من اكفة أرجاء العامل واملختارة بناء عىل
معايري ماربل آرش للجودة حىت بأقل نطاق للسعر.
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معمل
كوثر للطابوق

ماربل ارش
للرخام والجرانيت

تفاصيـل المنتجـات
• منتجات مثل الدرجات ،والنتوءات واألقواس والدرابزين
والزوايا والدعامئ وإطارات النوافذ واألبواب والعتبات

• أرفف املواقد
• حواف النوافذ
• العتبات
• شواهد القبور
• أجحار الرصف والتحديد
• أمعدة اإلنارة
• املؤرشات البنورامية وما شابه؛ الرخام واحلجر اجلريي
واملرمر املشغولة بشلك عدا عن القطع أو النرش ذات

األسطح املستوية

• اجلرانيت بأي شلك سواء املصقول أو املزخرف أو
املشغول بأي شلك آخر (ما عدا البالط واملكعبات وما

شابه من منتجات حتت الفئة  ،٦٨٠٢،١٠املجوهرات

التقليدية والساعات واملصابيح وتركيبات اإلضاءة
وقطعها ،التحف والمتاثيل األصلية وأجحار رصف

الطرق وأجحار الزوايا وأجحار التبليط املصنوعة من

اجلرانيت
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• منتجات اجلرانيت

مسؤول االتصال
السيد/صاحل أمحد
املدير العام
جوال+974 55551348 :
رمز النظام املنسق:

68101100

البوابة رمق  ،١٢٤الشارع  ،٤املنطقة ،٥٢
املنطقة الصناعية القدمية ،الدوحة ،قطر

هاتف+974 44600246 :
الربيد اإللكرتوينalawadi.qatar@gmail.com :

مسؤول االتصال
جوال+974 ٥٥٨٠٣٤٣٥ :

رمز النظام املنسق:

املبىن رمق  ،٣٠٢الشارع  ،٧املنطقة ،٨١
املنطقة الصناعية اجلديدة ،الدوحة ،قطر
هاتف+974 ٤٤٣٦٠١٧٠ ، ٤٤٣٥٨٨٨٦ :
الربيد اإللكرتوينmarblearch.doha@gmail.com :
s.marblearch@yahoo.com
m.marblearch@yahoo.com
info@actingtradecont.com

68010020 ,68029300 ,68029190 ,68029110

الجسل التجاري٣٧٠٤٧ :
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شركة الشرق األوسط
لصناعة البالط والطابوق

مصنع
ممتاز للطابوق

تأسست الرشكة عام  ١٩٧٢واكن مقرها بنب محمود ومت نقلها

تأسس مصنع ممتاز للطابوق ( )MBFعام  ١٩٩٦هبدف توفري
الطابوق االمسنيت عايل اجلودة يف دولة قطر.

اىل املنطقة الصناعية عام  ١٩٧٧ونعمل عىل صناعة البالط

بأحدث املاكينات اإليطالية املتخصصة يف املجال ومصنع

نركز عىل إنتاج اكفة أنواع الطابوق االمسنيت باستخدام

طابوق وانتلوك صناعة املانية آيل متاكمل.

آليات

إيطالية

شبه

أوتوماتيكية

للضغط

اهليدرولييك

إن الثقة املسمترة اليت مينحنا إياها معالؤنا يه ما يدفعنا

حنن نقدم منتجات عالية اجلودة بأيدي ماهرة ومتخصصة يف

لتوسعة نطاق منتجاتنا للوفاء مبتطلباهتم يف املستقبل .متر

جمال صناعة البالط والطابوق.

الرشكة مبرحلة تطوير شاملة وتعمل عىل توسعة بنيهتا التحتية

وقواها العاملة لتضمن الوفاء بالطلب املزتايد .ومع هذا التطور

اهلائل ،تدخل الرشكة حقبة جديدة خلدمة معالهئا احلاليني

واملستقبليني.

مكا أن الرشكة تؤمن بالرتكزي عىل العميل ما جيعلها من كربى

الرشاكت يف قطر اليت تزود قطاع اإلنشاءات مبنتجات وحلول

متنوعة للطابوق األمسنيت.

وبإماكن الرشكة تقدمي خدمات متخصصة غري ممشولة مضن

تفاصيـل المنتجـات

كتالوج املنتجات مبساعدة استشاريينا املتواجدين دامئًا يف
اكفة املجاالت .سنقوم بتطوير حلول ذات جدوى لتلبية اكفة

• طابوق االمسنت

احتياجات معالئنا واحلصول عىل رضامه التام.

• بالط االمسنت أو اخلرسانة أو احلجر الصنايع سواء اكن
مسلحًا أم ال غري املذكور مضن فائت أخرى ،بالط الرخام
ُ
احلبييب من االمسنت أو اخلرسانة أو احلجر الصنايع

تفاصيـل المنتجـات

سواء اكن مسلحًا أم ال

• الطابوق االمسنيت
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• البالط احمليل لألرضيات أو األسقف املصنوع من االمسنت
أو اخلرسانة أو احلجر الصنايع سواء اكن مسلحًا أم ال

• البالط والطابوق لرصف الطرق املصنوع من االمسنت أو
اخلرسانة أو احلجر الصنايع سواء اكن مسلحًا أم ال

مسؤول االتصال
السيد/خالد عباس
مسؤول العالقات العامة
جوال+974 ٥٥٤٥٨٣١٩ :

البوابة رمق  ،١١٣الشارع ،١٣
املنطقة الصناعية القدمية ،الدوحة ،قطر
هاتف+974 ٤٤٦٠٠٠٤٦ :
الربيد اإللكرتوينmohamed.yaqoub@gmail.com :

رمز النظام املنسق68101921 ,68101922 ,68101923 ,68101929 ,68101100 :

مسؤول االتصال
السيد /دمحم أسواث
تنفيذي مبيعات
جوال+974 ٣٣٤٩٤٩٧٤ :
رمز النظام املنسق:

68101100

البوابة رمق  ،١١٠الشارع ،٢٦
املنطقة الصناعية القدمية ،الدوحة ،قطر

هاتف+974 44600198 :
الربيد اإللكرتوينmumtazblocks@gmail.com :

تأسست الرشكة عام  ٢٠٠٠وال زالت تمنو من حيث االبتاكر

مهمتنا يف مصنع نافا لملواد العازلة هو تزويد معالئنا

حنن مصنع يتخصص يف لك ما يقع مضن أمعال الزجاج

بالسعر املناسب.
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مصنع نابينا
لاللمونيوم والزجاج

منصع نافا النتاج الواح العزل
الحراري وصناديق تعبئة

مبنتجات البوليسرتين املمدد عايل اجلودة اليت تيف حباجاهتم

واجلودة وامتالك أحدث خدمات تصنيع الزجاج يف السوق احمللية.
بالزتام اكمل.

يعمل موظفونا املوظفون املختصون عىل توعية معالئنا
وحل ما يعرتضهم من مشالك وتقدمي االبتاكرات هلم

هدفنا الرئييس هو بناء عالقة ثقة طويلة األجل مع معالئنا

نعمل عىل أن نفوق توقعات معالئنا دامئًا مع احلفاظ عىل

الكرام.

مواردنا وجودة البيئة احمليطة بنا ومنتجاتنا.

تفاصيـل المنتجـات
• املرايا الزجاجية امللونة واملزخرفة
• املرايا الزجاجية املنقوشة
• أبواب األملنيوم
• نوافذ األملنيوم
• أبواب ونوافذ الزينة
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• زخرفة واجهات املباين

P.O. Box 130, Gate 38B, Street 43
Old Industrial Area, Doha, Qatar
Tel: +974 4465 2345, 4460 5949
4450 1752, 4450 2542
nabinagroup@qatar.net.qa
bijay.korala@nabina.com
www.nabina.com

مسؤول االتصال
السيد /بيجاي كويراال
مدير

جوال30595388 :

+974

ص.ب ،١٣٠ :بوابة  ، B ٣٨الشارع ٤٣
املنطقة الصناعية القدمية ،الدوحة ،قطر
هاتف+974 ٤٤٦٠٥٩٤٩ ، ٤٤٦٥٢٣٤٥ :
٤٤٥٠٢٥٤٢ ، ٤٤٥٠١٧٥٢
الربيد اإللكرتوينnabinagroup@qatar.net.qa :
bijay.korala@nabina.com
املوقع اإللكرتوينwww.nabina.com :

رمز النظام املنسق76069100 ,76109090 ,76101090 ,76101090 ,70023900 ,70042000 :

مسؤول االتصال
السيد/نارص اهلاجري
الرئيس التنفيذي
جوال+974 ٦٦٥٦٥٩٤١ :
الجسل التجاري١٠٥٦٠٣ :

ص.ب :رمق  ،٣٩٩٩الشارع  ،٤املنطقة ،٨١
املنطقة الصناعية اجلديدة ،الدوحة ،قطر
الربيد اإللكرتوينnasser.nafa@hotmail.com :

مـصــــ ّدر

مصانع قطر للزجاج يه أكرب مصنع ملعاجلة الزجاج باحلرارة

مصنع قطر للجيبسم بورد ( )Qgypsهو املصنع الوحيد ىف

مدعومة بطامق إداري وفين ذو خربة وكفاءة يف جمال صناعة

اإللزتام الشديد مبعايري اجلودة ويعمل املصنع عىل توريد

وصناعة الزجاج املزدوج .لدينا أحدث اآلالت وأكرثها تطورًا
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مصانع
قطر للزجاج

مصنع قطر
للجيبسم بورد

قطر لتصنيع األلواح اجلبسية وبالطات األسقف اجلبسية مع

الزجاج ومعاجلته باحلرارة وصناعة الزجاج املزدوج وقادر

املشاريع الضخمة ودمعها حبلول دامئة من منتجات صديقة

عىل االلزتام باملعايرر الدولية.

البيئة.

يوفر املصنع منتجاته املعمتدة واملطابقة لملواصفات العاملية
مبختلف األنواع واملقاسات لتناسب مجيع متطلبات السوق من
األلواح اجلبسية وبالطات األسقف واجلبس البودرة.

تفاصيـل المنتجـات

مزايا األلواح اجلبسية ملصنع قطر للجيبسم بورد Qgyps

• الزجاج املسلح

• خفيفة الوزن

• الزجاج-اجليالتني املزدوج

• رسعة وهسولة الرتكيب
• األسطح النامعة للتوفري ىف معلية الطالء

• الزجاج متعدد الطبقات

• إقتصادية مقارنة باحللول األخرى
• هسولة الدوران والتشكيل لتناسب أمعال الديكور املختلفة
• مقاومة للرطوبة ومقاومة احلريق

تفاصيـل المنتجـات
األلواح اجلبسية

• األلواح العادية اجلبسية
• األلواح املقاومة للرطوبة

• األلواح املقاومة للحريق

• عازلة للصوت
• قوة ومتانة

• األلواح املقاومة للحريق والرطوبة

• نظام حوائط مقاوم للحريق ملدة ساعتني

• هسولة الصيانة

بالطات األسقف
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بالطات أسقف مصنعة من اجلبس مغطاة بـ PVC
مبقاس  59٫5مس  59٫5 xمس
اجلبس البودرة

أكياس جبس بودرة بوزن  33جكم  /كيس.

مسؤول االتصال
السيد /فؤاد املرصي
الرشيك املدير
جوال+974 ٥٥٥٣٢٠٣٤ :

رمز النظام املنسق70042000 ,70052900 ,70032000 :
الجسل التجاري٣/٢٣٧١٥ :

ص.ب ،٢٠٩٢٥ :البوابة رمق  ،٧الشارع ،٥٣
املنطقة الصناعية القدمية ،الدوحة ،قطر
هاتف+974 ٤٤٦٠٥٥٢٢ :
الربيد اإللكرتوينinfo@qatarglass.com :
املوقع اإللكرتوينwww.qatarglass.com :

مسؤول االتصال
املهندس/رضا حسن عيل
املدير العام
جوال+٩٧٤ ٦٦٦٠٦٥٠٩ :

رمز النظام املنسق68099000 ,252020 ,680911 :
الجسل التجاري46871 :

ص.ب ،92160 :الدوحة ،قطر
هاتف+974 44151843 :
فاكس+974 44151997 :
الربيد اإللكرتوينinfo@qgyps.com :
املوقع اإللكرتوينwww.qgyps.com :

يرسين التعريف برشكتنا ،رشكة قطر ألمعال الرخام ،اليت

رشكة قطر لأللياف املعدنية يه أول رشكة من نوعها يف قطر.

متارس أمعاهلا (أمعال الرخام) منذ  ١٢عامًا.
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القطرية
لتصنيع الرخام

قطر
لأللياف المعدنية

نقوم بإنتاج الصوف الصخري ،وهو مادة عازلة ذات عدة
استخدامات سواء للعزل احلراري أو عزل الصوت أو العزل

حنن رشكة قامئة وحتظى بالشعبية وذات جسل إجنازات
ُمو ّثق ألفضل مستويات رضا العمالء .حنن ال نتنازل عن

الوايق من احلريق.

اجلودة واخلدمة اليت نقدمها للعميل ونؤمن باحلفاظ عىل

سعادة معالءنا وتزويدمه باملنتجات بأسعار تنافسية.

لدينا طامق ممتزي سيقوم بدمعمك بأفضل األفاكر نأمل يف
عالقة رائعة ناحجة بني اكفة األطراف.

تفاصيـل المنتجـات

تفاصيـل المنتجـات

• منتجات الرخام

• الصوف املعدين ،الصوف الصخري وما شابه من أنواع
الصوف املعدين شاملة خالئط ذلك الصوف ،املباعة بامجللة

• مطاخب الرخام

أو عىل هيئة ألواح أو لفائف

• الديكورات املصنوعة من الرخام
• منتجات اجلرانيت
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• احلىص

مسؤول االتصال
السيد/دمحم سعيد
مدير املصنع
جوال+974 70021800 :

رمز النظام املنسق68101923 ,68029300 ,68029190 :

الجسل التجاري٣٧٥٤٣ :

ص.ب :رمق  ،١٥٥٧٥الشارع  ،١٠املنطقة ،٨١
املنطقة الصناعية اجلديدة ،الدوحة ،قطر
هاتف+974 ٤٤٥٨١٤٤٠ :
الربيد اإللكرتوينinfo@alqatariamarble.com :

مسؤول االتصال
السيد /إسالم
قسم املبيعات
جوال+974 70715831 :
رمز النظام املنسق:

68061000

املبىن رمق  ،٣٣٩الشارع  ،٧املنطقة ،٨١
املنطقة الصناعية اجلديدة ،الدوحة ،قطر
هاتف+974 ٤٤٤١٠٠٢٦ :
الربيد اإللكرتوينewis.morsy@qmfrockwool.com :
املوقع اإللكرتوينqmfrockwool.com :

يعمل مصنع الريان للطابوق  -عضو يف مجموعة البندري الدولية

منذ تأسيسه يف قطر  ،٢٠٠٧أصبحت الرشكة املُصنّع واملورد

قطر .واليوم ،يعمل مصنع الريان للطابوق مع مجموعة من

منتجاهتا باستخدام أحدث اآلليات وقد أصبحت رشكة

 -منذ تأسيسه مضن قطاع تصنيع الطابوق التنافيس يف دولة
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مصنع الريان للطابوق
والمنتجات االسمنتية

مصانع الشارقة األوتوماتيكية
للبالط والطابوق والرخام

الرئييس ملواد البناء يف اكفة أحناء قطر .تصنع الرشكة
“مصانع الشارقة األوتوماتيكية للطابوق والبالط والرخام” من

األمعال لزتويدها بالطابوق عايل اجلودة لدمع احتياجاهتا للبناء.

الرشاكت ذات اخلربة يف إنتاج الطابوق االمسنيت للجدران

ميتاز مصنع الريان للطابوق برتكزيه الشديد عىل اخلدمة

واألسقف جبودة عالية وفقًا لملعايري الوطنية املعمتدة من اهليئة

املتفوقة للعمالء وذلك من خالل االسمتاع الحتياجات معالءنا

العامة القطرية لملواصفات والتقييس.

وتصممي الطابوق حسب احتياجات مشاريعهم .وفريقنا

املكرس جاهز عىل الدوام لصناعة حزمة الطابوق اليت تناسب
احتياجات معيلنا.

مكا أن مرافقنا املبنية عىل أحدث طراز جتعل من مصنع الريان

للطابوق أحد الرشاكت الرائدة يف املنطقة .ميلك املصنع القدرة
عىل تصنيع منتجات طبقًا ألي مواصفات فنية من حيث احلجم
والشلك .يمت تصنيع منتجاتنا وفقًا لملعايري القطرية والدولية

مثل املعايري األملانية والربيطانية واألمريكية وغريها حبسب
حاجة مشاريع موظفينا.

وقد ارتفع الطلب عىل منتجات مصنع الريان للطابوق بشلك

تدرجيي ،مما يعكس رضا العمالء عن تلك املنتجات وبالتايل
مسعتنا الطيبة يف السوق.

تفاصيـل المنتجـات
• طابوق وبالط البناء املصنوعة من االمسنت أو اخلرسانة
أو احلجر الصنايع سواء اكن مسلحًا أم ال

• البالط املصنوع من االمسنت أو اخلرسانة أو احلجر
الصنايع سواء اكن مسلحًا أم ال

• البالط والطابوق لرصف الطرق املصنوع من االمسنت أو
اخلرسانة أو احلجر الصنايع سواء اكن مسلحًا أم ال
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• خالطات االمسنت أو املالط (ما عدا تلك املركبة عىل

تفاصيـل المنتجـات
• طابوق وبالط البناء املصنوعة من االمسنت أو اخلرسانة أو
احلجر الصنايع سواء اكن مسلحًا أم ال

• البالط احمليل لألرضيات أو األسقف املصنوع من االمسنت
أو اخلرسانة أو احلجر الصنايع سواء اكن مسلحًا أم ال

• بالط الرخام ُ
احلبييب من االمسنت أو اخلرسانة أو احلجر
الصنايع سواء اكن مسلحًا أم ال

عربات السكك احلديدية أو الشاحنات)

مسؤول االتصال
السيد/أسامة عوض
مدير العمليات
رمز النظام املنسق:

ص.ب  ،٤٠٩٥٧البوابة رمق  ،٥٧الشارع ،٤١
املنطقة الصناعية القدمية ،الدوحة ،قطر
هاتف+974 ٤٤٩٠١٩٣٩ :
الربيد اإللكرتوينinfo@alrayyanblockfactory.com :
املوقع اإللكرتوينwww.alrayyanblockfactory.com :

84743100 ,68101921 ,68101929 ,68101100

الجسل التجاري ٣٤٥٩٩:

مسؤول االتصال
السيد/دمحم عبدهلل العيل
مدير املصنع
رمز النظام املنسق:

68101923 ,68101922 ,8101100

البوابة رمق  ،١٥٤الشارع ،٢٣
املنطقة الصناعية القدمية ،الدوحة ،قطر
هاتف+974 ٤٤١٨٢٩٦٠ ، ٤٤٦٠٠٠٠٩ ، ٤٤٦٠٠٠٨٨ :
الربيد اإللكرتوينsharjah@yahoo.com :
a.elfayoumi@emaratautoblocks.com

تأسس مصنع الرشق للطابوق عام  ١٩٦٤وهو من بني أوائل

يعترب مصنع مسمسة للبالط والطابوق واالنرتلوك رشكة من

رشكتنا يف جمال صناعة الطابوق وقد اشهترت عام ٢٠١٤

كرشكة متخصصة يف املنتجات االمسنتية مثل البالط الشعيب,
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معمل
طابوق الشرقي

مصنع سمسمة للبالط
والطابوق واالنترلوك

رشاكت مجموعة أل رسيع القابضة ،تأسس منذ مدة طويلة

مصانع الطابوق االمسنيت يف الدوحة ،قطر .تتخصص

الطابوق  ,أالنرتلوك والكربستون.

برشاء آلة ( )QUADRAاألوتوماتيكية لصناعة الطابوق عايل
اجلودة اليت حتافظ عىل جودة إنتاج الطابوق االمسنيت.

منذ بداية تأسيس الرشكة اكنت مسمسة يه الرشكة الرائدة

حنن ملزتمون بتقدمي خدمات عالية اجلودة تتطابق مع متطلبات

يف هذة الصناعة  ,بدءًا باستخدام االالت نصف األوتوماتيكية

الضمنية من حيث االلزتام الفين والزمين.

احلديثة.

وما تبع ذلك من تطور وإستخدام أحدث التكنولوجيا األملانية

الرشكة واملتطلبات النظامية ومتطلبات معالءنا سواء املوثقة أو

يمت تشغيل مجيع هذه املعدات املتطورة لدينا من قبل املوظفني
املؤهلني واملدربني الذين يتقنون اإلنتاج ذو اجلودة العالية لتلبية
إحتياجات العمالء

تفاصيـل المنتجـات

تفاصيـل المنتجـات

• الطابوق االمسنيت

• طابوق وجحر البناء املصنوع من االمسنت أو اخلرسانة أو

• أجحار الرصف

احلجر الصنايع سواء اكن مسلحًا أم ال

• البالط املصنوع من االمسنت الذي حيتوي عىل كرسات من
احلجر
• سالمل املوزائيك
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• البالط املتشابك (االنرتلوك)

مسؤول االتصال
السيد /جافيد دمحم حسن شييخ
مدير املصنع
جوال+974 ٥٥٥٠١٢٩٨ :
الجسل التجاري١٧٠٦ :

البوابة رمق  ،١٢٥الشارع  ،١٣املنطقة ٥١
املنطقة الصناعية القدمية ،الدوحة ،قطر
هاتف+974 ٤٤٦٠٠٠٨٦ :
الربيد اإللكرتوينJavid@sharqeblockfactory.com :
املوقع اإللكرتوينwww.sharqeblockfactory.com :

مسؤول االتصال
السيد/عبداحلكمي اخلطيب
املدير التنفيذي
رمز النظام املنسق:

ص.ب ،٣٠٨٢ :البوابة رمق  ،٢٥٦الشارع ،٤١
املنطقة الصناعية القدمية ،الدوحة ،قطر
هاتف+974 ٤٤٥٠١٠٨٩ :
الربيد اإللكرتوينinfo@simsimacement.com :
mahmoud.issa@simsimacement.com
املوقع اإللكرتوينwww.simsimacement.com :

68101929 ,68101922 ,68101922 ,68101100

تصنيع لفائف األغشية القطرانية.

رشكة قطرية للرخام واجلرانيت من مصادر متعددة مهنا

تفاصيـل المنتجـات

تفاصيـل المنتجـات

• املنتجات اإلسفلتية عىل هيئة لفائف

• منتجات الرخام
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مصنع قار
للمواد العازلة والبيتومين

مصنع
المنصور الرخام الذهبي

االسباين واإليطايل واليوناين والصيين واهلندي.

• املنتجات اإلسفلتية عىل هيئة لفائف ،املنتجات اإلسفلتية عىل
هيئة لفائف ،املنتجات اإلسفلتية عىل هيئة لفائف ،اخللطات
القطرانية ذات األساس املصنوع من االسفلت الطبييع،

من القطران الطبييع ،من القطران النفيط ،من القطران

املعدين أو القطران املعدين الكثيف ،اخللطات القطرانية

ذات األساس املصنوع من األسفلت الطبييع ،من القطران
الطبييع ،من القطران النفيط ،من القطران املعدين أو
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القطران املعدين الكثيف.

مسؤول االتصال
السيد /يوسف باتل
مدير املصنع
جوال+974 ٣٣١١٥٣٧٥ :
رمز النظام املنسق:

27150000 ,68071000

ص.ب  ،١٤٢١املبىن رمق  ،٥٨الشارع  ،٤املنطقة ،٨١
املنطقة الصناعية اجلديدة ،الدوحة ،قطر
هاتف+974 ٤٤٦٤٩١٤٦ :
الربيد اإللكرتوينinfo@garqa.com :
املوقع اإللكرتوينwww.garqa.com :

مسؤول االتصال
ّ
السيد /دمحم رمحة اللـه

رمز النظام املنسق68029190 :

الجسل التجاري٤٥٧٣١ :

ص.ب ،٩٣٣٧٥ :املبىن رمق  ،٨١٤الشارع ،٢٠٠
املنطقة  ،٨١املنطقة الصناعية اجلديدة ،الدوحة ،قطر
الربيد اإللكرتوينgolden-marble@hotmail.com :
othman0051@hotmail.com
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مصنع
قوارب بلهمار
يعمل مصنع قوارب بلهمبار منذ مخس سنوات يف قطر.
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١٥
ﻣﻌﺪات اﻟﻨﻘﻞ اﺧﺮى

نقوم بتصممي وبناء القارب حسب التصممي الذي تريده! قوارب
الرفاهية أو الصيد أو القوارب الرسيعة! تحمس لنا سنوات
اخلربة الطويلة يف سباقات القوارب الرسيعة باإلضافة إىل

قوارب منافسات الصيد بضامن بناء القوارب اليت تيف

مبتطلباتمك.

تفاصيـل المنتجـات
• القوارب الفايربجالس

مسؤول االتصال
السيد/يوسف اخللييف
املالك
جوال+974 ٥٥٥٣٥٥٦٨ :
رمز النظام املنسق:

89039900

املبىن رمق  ،٢٩٦الشارع ،١
املنطقة الصناعية اجلديدة ،الدوحة ،قطر
هاتف+974 ٤٤٤١١٠١٨ :
الربيد اإللكرتوينinfo@balhambar.com :
املوقع اإللكرتوينwww.balhambar.com :
أفضل  50رشكة صغرية ومتوسطة األداء يف قطر ٢٠١٨ -
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النور
للصناعات التحويلية الورقية
تأسست رشكة النور للصناعات الورقية عام  ٢٠١١يف الدوحة،
قطر .ويه تنتج لفائف الورق عايل اجلودة املستخدم يف
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١٦
اﻟﻮرق
واﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﻮرﻗﻴﺔ

منتجات راقية للرقائق والورق والقامش وغري ذلك الكثري .ختدم
الرشكة سوق الرشق األوسط .ومن خالل معداهتا املتطورة

ومواد خام عالية اجلودة وموارد برشية مدربة ،فإن منتجات
الرشكة يه األفضل من حيث اجلودة عىل مستوى املنطقة.

مكا أن اجلودة واملواعيد الدقيقة والتحسني املسمتر لملنتجات

مينح للعمالء الراحة واالمطئنان.

تفاصيـل المنتجـات
• األنابيب الورقية

مسؤول االتصال
السيد/بسكر ان
جوال+974 ٥٠٤١٦٥٤٠ :

رمز النظام املنسق48051920 :
الجسل التجاري٥١٠٢٢ :

ص.ب ،٤٠٦٠٠ :البوابة رمق  ،٢٨الشارع  ،٥املنطقة ،٨١
املنطقة الصناعية اجلديدة ،الدوحة ،قطر
هاتف+974 ٤٤٦٠٤١٩٨ :
الربيد اإللكرتوينkarthick@alsuwaidipaper.com :
jeevan@alsuwaidipaper.com

مـصــــ ّدر
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السويدي
لصناعة الورق

النخبة
العادة تدوير الورق

مجموعة رشاكت السويدي يه إحدى الرشاكت الصناعية

النخبة إلعادة تدوير الورق يه رشكة إعادة تدوير الورق

الورق منذ عام  ٢٠٠١إىل جانب املركز الفين وإعادة تدوير

املستعمل .ويه تعمل يف جمال إعادة تدوير الورق منذ عام

الوحيدة يف قطر القادرة عىل إعادة تدوير اكفة أنواع الورق

املرموقة يف قطر ويه متارس نشاطها يف جمال صناعة

 .٢٠١٤تأسست النخبة إلعادة تدوير الورق مكؤسسة جتارية

اإلطارات وورشة التصنيع واملياكنياك وصناعة احلديد املشغول

صديقة للبيئة هتدف إىل أن تكون مصدرًا للويع البييئ

واملواصالت واخلدمات اللوجستية.

باإلضافة إىل املسامهة يف اقتصاد الدولة املتنايم من خالل

مقنا بإنشاء وحدة تصنيع الورق الثانية القادرة عىل إنتاج

توفري فرص التعمل والتوظيف لملواطنني مع تقدمي حلول عالية

 TPD 265من ورق التغليف ويه أكرب وحدة لتصنيع الورق

اجلودة لقطاع الورق املقوى.

يف قطر

تستطيع اآللة اجلديدة إنتاج كسوة السقف الداخلية والتخديد
ولفائف الورق األسايس من  120gsmإىل  400gsmمكنتج

رئييس للوفاء باحتياجات اكمل قطاع التغليف يف دول جملس
التعاون اخلليجي.

تفاصيـل المنتجـات

مكا أن اآللة جمهزة بأحدث التقنيات مثل الصندوق املزود

• العامئ

بثالث أسالك وثالث رؤوس إلنتاج منتج متعدد الطبقات

• الكسوة االختبارية

بالضغط ثاليث املراحل وآلة التجفيف املوحد وضاغط احلجم

لإلنتاج الثابت واحلصول عىل خصائص أفضل واحلفاظ عىل
جودة املنتج حبسب حاجة العميل.

يمت التحمك باآللة من خالل أحدث األنمظة األوتوماتيكية مثل
نظام ( QCSنظام التحمك باجلودة) من رشكة Honeywell
وماحس ملراقبة مواصفات اجلودة إلعطاء دقة أعىل وجودة ثابتة
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ميكهنا االستجابة ألي تغريات يف اجلودة خالل  ٣٠ثانية.
مكا أن الوحدة صديقة للبيئة حيث أهنا مصممة الستخدام

الورق معاد التدوير بأحدث نظام ملعاجلة النفايات.

وتبلغ القدرة اإلنتاجية للوحدتني  ١و  ٢معًا  ٩٩٫٠٠٠طن يف
السنة.

مسؤول االتصال
السيد/كريش اكرثيك
مدير التسويق
جوال+974 ٧٠٤٨٧٢٨٤ ،٥٥٨٦٢٠١٥ :

رمز النظام املنسق48050000 :

تفاصيـل المنتجـات
• الورق وألواح الورق األخرى غري املطلية بشلك لفائف أو
روالت غري مشغولة أو معاجلة خبالف ما هو حمدد يف
املالحظة رمق  ٢من هذا الباب.

ص.ب ،٤٠٦٠٠ :املبىن رمق  ،٢٠الشارع ،J ١٢
املنطقة  ،٨١املنطقة الصناعية اجلديدة ،الدوحة ،قطر
هاتف+974 ٤٤٦٠٤١٩٨ :
الربيد اإللكرتوينkarthick@alsuwaidipaper.com :
املوقع اإللكرتوينwww.alsuwaidipaper.com :

مسؤول االتصال
السيد/عبداهلل إبراهمي السويدي
املالك
رمز النظام املنسق:

48052400 ,48051910

الجسل التجاري٨٤٥١٢ :

املبىن رمق  ،٨٤الشارع ،٤
املنطقة الصناعية اجلديدة ،الدوحة ،قطر
هاتف+974 ٤٤٩٦٥٠٠٠ :
الربيد اإللكرتوينinfo@epr.qa :
املوقع اإللكرتوينwww.epr.qa :

مـصــــ ّدر
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مصنع
المجرة للكرتون

مصنع الخليج
للصناديق الورقية
تأسس مصنع اخلليج للصناعات الورقية يف العام ،١٩٩٩

مصنع جاالكيس للكرتون هو مصنّع ومورد معمتد ملنتجات

وهو يعترب من أبرز مصانع الكرتون يف قطر وينتج الكراتني

الورق املقوى يف قطر.

واللواصق ومستلزماهتا.

نقوم بإنتاج وتوريد صناديق الورق املقوى وغريها من منتجات
التغليف يف السوق القطري.

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

ويمشل معالؤنا العديد من الرشاكت الرائدة والعالمات التجارية
املعروفة باإلضافة إىل املؤسسات الصغرية واملتوسطة األخرى

وقد بدأت رشكة اخلليج للصناديق الورقية التصدير يف العام

يف قطر.

 ٢٠٠٦ويه مهمتة بالبحث عن فرص تصدير يف دول جملس

ً
وصوال إىل اإلنتاج
لدينا معلية متاكملة ابتداء من التصممي

التعاون اخلليجي.

والتسلمي.

تفاصيـل المنتجـات
• الكرتون والصناديق واحملافظ املصنوعة من الورق املموج
أو املقوى ما عدا تلك املخصصة للعطور أو املجوهرات أو
اهلدايا

• الورق املقوى

تفاصيـل المنتجـات
• كرتون  3رقائق
• كرتون  5رقائق
• رول الكرتون
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• تعبئة TAPE_CLEAR/BROWN

• ورق BUSSBLE

• رول الرغوة

• حصائف البوليثني
• االرشطة املمتدة
مسؤول االتصال
السيد/هسيل عبداهلل
جوال+974 ٥٥٧٨٦٣٣٣ :

رمز النظام املنسق48211000 ,48191090 :

الجسل التجاري٦٣٩٢١ :

املبىن رمق  ،٦٣١الشارع  ،٢٠٠املنطقة  ،٨١املنطقة
الصناعية اجلديدة ،الدوحة ،قطر
هاتف+974 ٤٤٣٦٣٢٦٨ :
الربيد اإللكرتوينinfo@galaxycarton.com :
املوقع اإللكرتوينwww.galaxycarton.com :

• أوراق التغليف

مسؤول االتصال
السيد/شورا هبادور اكثري
مرشف
جوال+974 ٣٣٧٩٠٣٠٦ :
رمز النظام املنسق:

ص.ب ،20666 :الدوحة ،قطر
هاتف+974 44606635 :
فاكس+974 40165881 :
الربيد اإللكرتوينgulfcartons@gmail.com :
املوقع اإللكرتوينwww.gulfcartonqatar.com :

39191000 ,1031077 ,96140020 ,59061000 ,48191010

الجسل التجاري57393 :

تأسس املصنع عام  ٢٠١٦ويقوم بإنتاج املنتجات الصحية

مصنع يقوم بإنتاج مجموعة متنوعة من منتجات املناديل عالية

قبل مستشارين فنيني معروفني عامليًا من الواليات املتحدة

ميلك املصنع قدرة إنتاجية سنوية تعادل  ٧٢٠٠طن من منتجات

املاصة عاملية الطراز يف قطر .مجيع منتجاتنا مصممة من
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هايجين
برودكتس فاكتوري

المتكاملة
للمنتجات الورقية

اجلودة باستخدام أحدث التقنيات األوروبية يف هذا املجال.

وأوروبا سامهوا أيضًا يف إعداد التكنولوجيا املستخدمة يف

املناديل مبعايري دولية أدت إىل رفع الطلب عىل اسهتالك

املصنع .وقد مت تصممي املنتجات إلعطاء اكفة معالئنا الراحة

املناديل الصحية يف املنطقة مع القدرة عىل تلبية متطلبات

واالمطئنان وحرية احلركة مع أعىل قدرة عىل االمتصاص.

األسواق الناشئة يف نفس الوقت .بدأت معليات املتاكملة

لملنتجات الورقية يف أبريل .٢٠١٥

مصنعنا هو األول من نوعه يف دولة قطر يقوم بتصنيع املنتجات

• مناديل الوجه

التالية:
• حفاضات األطفال (اكفة األجحام)

• الورق املطوي

• حفاضات البالغني (اكفة األجحام)

• اللفائف كبرية احلجم

• الفوط الصحية النسائية الرقيقة (للسيدات)

• ورق املطبخ

• الفوط الصحية النسائية العادية (للسيدات)

• ورق التواليت
ألرسة املستشىف
• اللفائف الورقية
ّ
• لفائف T. Tork
• املناديل املنعشة
• املناديل املنعشة
• مناديل التنظيف املبللة
• مناديل الطاولة

تفاصيـل المنتجـات
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• الفوط الصحية النسائية (العادية والرقيقة)
• حفاضات األطفال

تفاصيـل المنتجـات

• حفاضات البالغني

• املناديل القامشية أو املنظفة أو مناديل الوجه واملناشف
املصنوعة من لب الورق أو الورق أو احلشو السليلوزي أو

مسؤول االتصال
السيد/هميانتكومار تيالنغ
مدير املصنع
رمز النظام املنسق:

96190030 ,96190010 ,96190020

الجسل التجاري60596 :

ص.ب ،291 :الدوحة ،قطر،
املبىن رمق  ،٤٤٦الشارع  ،٢٩املنطقة ،٨١
املنطقة الصناعية اجلديدة
هاتف+974 ٤٠٢٩٥١٠٥ ،٤٤٦٤٥٥٩٧ ،٤٤٤٤١٨٨٥ :
فاكس+974 44764405 :
الربيد اإللكرتوينinfo@hpf-qatar.com :
املوقع اإللكرتوينwww.hpf-qatar.com :

شباكت األلياف السليلوزية.

مسؤول االتصال
السيد/عنايت باشا
املدير العام
رمز النظام املنسق:

48182000

الجسل التجاري54421 :

ص.ب ،٢٩١ :املبىن رمق  ،٤٢٠الشارع  ،٢٩املنطقة ،٨١
املنطقة الصناعية اجلديدة ،الدوحة ،قطر
هاتف+974 40375945 :
فاكس+974 40374709 :
الربيد اإللكرتوينinfo@ipp-qatar.com :
املوقع اإللكرتوينwww.ipp-qatar.com :
أفضل  50رشكة صغرية ومتوسطة األداء يف قطر ٢٠١٨ -

مصنّعو املنتجات الورقية املمتازة فائقة اجلودة “صنع يف

تأسست قطر للصناعات الورقية عام  ١٩٩١مكصنّع لصناديق

قطر”.
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مصنع
جسور لالكياس

قطر
للصناعات الورقية

الكرتون املموج .يوجد املصنع يف منطقة السلوى الصناعية،
الشارع رمق .٦

معادلة لملنتجات األوروبية .لفائف التواليت ،لفائف التواليت

بدون أنبوب وسيط ،ورق املطبخ ،مناديل الوجه ،املناديل

بدافع من رغبة الرشكة يف تبلية الطلب املزتايد عىل مواد

النامعة ،لفائف األرسة ،املناديل املطوية واملناديل كبرية احلجم.

التغليف ،قامت الرشكة بإنشاء مصنع جديد جمهز بأحدث

قدرة إنتاجية تصل إىل  ١٨٠٠٠طن/العام.

اآلالت املتطورة مطلع عام  ٢٠٠٥وبدأت اإلنتاج باستخدام

أحدث اآلالت واملعدات للوفاء مبتطلبات معالئنا الكرام .هندف
إىل إرضاء معالئنا من خالل تقدمي أفضل اخلدمات جود ًة.

تتوفر اكفة املنتجات مع إماكنية الرتقيق .خمتصون يف
املنتجات املصنعة حسب الطلب املناسبة حلاجات العميل.

تقوم رشكتنا بتصنيع صناديق الكرتون املموج وصناديق
امللفات ولفائف الكرتون املموج ذات الطبقتني املخصصة

للتغليف وتصنيع األنابيب الورقية واألكياس الورقية وصناعة
األطباق الورقية وقص اللفائف وخدمات إعادة اللف والطباعة
إخل.

من خالل رؤيهتا يف أن تصبح مزود اجلودة األفضل ،فقد

ركزت الرشكة عىل اخلدمات عالية اجلودة ،ولذلك حنن جمهزون

تفاصيـل المنتجـات

بأحدث التقنيات وأمهر املوظفني ذوي اخلربة والكفاءة .مهمتنا

يه الوفاء حباجات معالئنا الكرام وتوقعاهتم من خالل تقدمي

• لفائف املناديل الورقية

خدمات موثوقة عالية اجلودة.

• املناديل الورقية
• صناديق وعلب الكرتون املموج
• أكياس تغليف االمسنت

تفاصيـل المنتجـات
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• األكواب الورقية

• الورق املستعمل املضغوط؛ لفائف املناديل الورقية
• صناديق وعلب الكرتون املموج
• األكياس الورقية
• األطباق الورقية

مسؤول االتصال
السيد/جوروفاسوديفان آر.
املدير العام
جوال+974 ٣٣٠١٦٤٧٣ :

ص.ب  ،٤٠٢٤٣املبىن رمق  ،٢٩الشارع  ،١٤املنطقة ،٨١
املنطقة الصناعية اجلديدة ،الدوحة ،قطر
هاتف+974 ٤٤٣١١٥٥٨ :
الربيد اإللكرتوينguruvasudevan.rajaram@jassor.com :
املوقع اإللكرتوينjassorfactory.com :

رمز النظام املنسق48236900 ,48194000 ,48191090 ,48182000 ,48181000 :

الجسل التجاري٥٤٤٦١ :

مسؤول االتصال
السيد/سري ب .اكريك
مدير املبيعات والتسويق
جوال+974 ٣٣٠١٦٤٧٣ :

ص.ب ،٤١٠٩٠ :الشارع ،٦
املنطقة الصناعية القدمية ،الدوحة ،قطر
هاتف+974 ٤٤٦٠١٢٦٢ :
الربيد اإللكرتوينqpi@qatar.net.qa :
املوقع اإللكرتوينwww.qatar.net.qa :

رمز النظام املنسق48101300 ,48194000 ,48196000 ,48181000 ,48109200 :
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١٧
ﻃﺒﺎﻋﺔ
وإﻋﺎدة إﻧﺘﺎج
اﻟﻮﺳﺎﺋﻂ اﻟﻤﺴﺠﻠﺔ
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الـدار
للطبـاعـة

مطبعـة
الحيـــاة

بدأت الدار بزتويد األفراد والرشاكت يف قطر خبدماهتا

تأسست مطبعة احلياة عام  ١٩٩٤ويه مملوكة للسيد/عبدهلل

متواضعة ،إال أن مطوحاتنا بالنجاح املستقبيل اكنت واحضة

سنوات من اخلربة يف جمال الطباعة» تستخدم اكفة منتجاتنا

للطباعة عام  .٢٠٠٤وعىل الرمغ من أن رشكتنا بدأت بداية

صاحل املانع (أحد أقسام مؤسسة املانع) «متزي حتقق خالل

وراخسة .وقد أصبحنا اليوم مزودًا حللول الطباعة والتغليف

املطبوعة لألغراض التجارية أحدث آالت الطباعة األوفسيت

املتاكملة حيث يعمل لدينا  ٦٣خمتصًا يقومون بتقدمي أفضل

لتحقيق الرضا الاكمل للعمالء.

اخلدمات املمكنة لرشاكئنا من العمالء .إال أننا ال نرى أنفسنا

رشكة للطباعة والتغليف ،بل نرى أنفسنا فناين تصممي .فنحن

نعيد تعريف حدود االبتاكر ونعيد ابتاكر العمليات املتعارف
علهيا ونساعد معالئنا يف الوصول إىل ما يمطحون إليه من
نتاجئ .فلسفتنا يه أن نكون أول من يقدم احللول اإلبداعية ً
بدال

تفاصيـل المنتجـات

من أن نكون احملطة األخرية يف العملية اإلبداعية.

• املطبــوعـــات

تفاصيـل المنتجـات
• أوراق اإلعالنات
• املغلفات
• املطبوعات ألغراض الدعاية واإلعالن
• الكرتون والصناديق واحملافظ املصنوعة من الورق املموج أو
املقوى ما عدا تلك املخصصة للعطور أو املجوهرات أو اهلدايا
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• الكتب املطبوعة .الكتب ،املطبوعة
• األطباق واأللواح والرشائط املصنوعة من خالئط األملنيوم
بمسك <  ٠٫٢ممل ،املربعة أو املستطيلة (ما عدا األطباق
واأللواح والرشائك املمدودة).

مسؤول االتصال
السيد/مصطىف هولو
مدير املصنع
جوال+974 ٥٥٥٥٧٦٢٥ :
رمز النظام املنسق:

املبىن رمق  ،١٧٠الشارع ،١٠
املنطقة الصناعية اجلديدة ،الدوحة ،قطر
هاتف+974 ٤٤٦٠٢٦٠٧ :
الربيد اإللكرتوينinfo@aldarprinting.com :
املوقع اإللكرتوينwww.aldarprinting.com :

76061200 ,49019990 ,48191090 ,49111010 ,48171000 ,48169000

الجسل التجاري٢٨٩٣٣ :

مسؤول االتصال
السيد/دمحم نايج
احملاسب األعىل
جوال+974 ٧٠١٢٩١٣٤ :
رمز النظام املنسق:

49111010

الجسل التجاري٥٧٠٠٧ :

ص.ب  ،٢٢٣١٣البوابة رمق  ،٢٢١الشارع ،٨
املنطقة  ،٥٧املنطقة الصناعية القدمية ،الدوحة ،قطر
هاتف+974 ٤٤٦٠٠٥٨٥ ،٤٤٦٠٠٥٧٥ :
الربيد اإللكرتوينalhayatqatar@gmail.com :
املوقع اإللكرتوينwww.alhayatprintingpress.com :

مـصــــ ّدر
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شركة
مطبعة الجـزيـرة

مطبعة
السالم

تأسست مطبعة اجلزيرة عام  ٢٠٠٣عىل يد السيد/يوسف

مطبعة السالم يه إحدى املطابع الرائدة يف دولة قطر ومتتاز
بمسعة ال ُتضاىه يف اخلدمة واجلودة .وقد اقرتن امس

مبىن أكرث اتساعًا يف البوابة رمق  ٢٩٧من شارع رمق  ٢٤يف

العمالء .نقدم أفضل اخلدمات يف الطباعة الرمقية وما قبل

إدارة املطبعة مؤخرًا منذ  ٠١٫٠١٫٢٠٠٧إىل السيد/جيكوب

بأحدث طراز .حترص السالم عىل االبتاكر بصفة مسمترة

اهلامشي وبدأت أمعاهلا يف يونيو  ٢٠٠٣يف مجمع NBK

السالم باملطبوعات عالية اجلودة واملعايري املمتازة يف خدمة

يف شارع العزيزية  -سلوى .مث انتقلت يف وقت الحق إىل

الطباعة والملسات الهنائية والربط باستخدام تكنولوجيا وحلول

املدينة الصناعية ،الدوحة ،قطر يف مايو  .٢٠٠٥وقد انتقلت

لدجم التكنولوجيا واآلليات احلديثة لضامن حصول العمالء عىل

كناث ،املدير التنفيذي ،برؤية ورسالة جديدة .وبعد انتقال

األفضل .ويعمل لدهيا مجموعة كبرية من املوظفني املختصني
ٍ
راض» .لدينا فريق ملزتم ي ّتسم
والفنيني إحياء لشعارها «معيل

ملكية رشكة مطبعة اجلزيرة إليه ،أصبحت قيادته ومعرفته
باألمعال يه اليت توجه الرشكة واكفة أمورها .جكزء من

بالكفاءة وامحلاس .مكا أن أسعارنا ومستوى خدماتنا مها

التوسع المخض الذي مت بالمتايش مع رؤية الرشكة ،قامت

األفضل يف القطاعني العام واخلاص.

مطبعة اجلزيرة يف يوليو  ٢٠٠٨باالنتقال إىل مبىن واسع يف

البوابة رمق  ٢٥٢من الشارع رمق  ٢٤مث توسعت إىل املبىن
املجاور يف البوابة رمق  ٢٦٧من الشارع  ٢٥واملستودع يف

البوابة رمق  ٢٧يف الشارع رمق  .٤٧وقد نفذت الرشكة أثناء

رحلهتا التوسعية عرب عدة أصعدة العديد من مشاريع الطباعة
الضخمة بقمية  ٦ماليني ريال قطري لصاحل املجلس األعىل

للتعلمي عام  ٢٠١٠وبقمية  ٣ماليني ريال قطري ملؤمتر األمم

املتحدة لملناخ ( )COP 18الذي انعقد يف قطر عام .٢٠١٢

تفاصيـل المنتجـات

واليوم ،يسامه فريق مطبعة اجلزيرة الذي يتألف من أكرث من
 ١٠٠موظفًا يف املركز الذي وصلت إليه املطبعة اليت حصلت

• بطاقات دعوات األفراح

عىل موظفًا يف املركز الذي وصلت إليه املطبعة اليت حصلت

• الكرتون

عىل هشادات ،ISO 9001:2015، OHSAS 18001:2007

دليل الشركات الصغيرة والمتوسطة 243 - ٢٠١٩

و  ISO 14001:2015يف نومفرب .٢٠١٨

• األكياس الورق
• املناديل الورقية
• ورق التواليت
• مناديل املائدة

مسؤول االتصال
السيد/جيكوب كناث
مدير تنفيذي

املبىن رمق  ،٢٥٢الشارع ،٢٤
املنطقة الصناعية القدمية ،الدوحة ،قطر
هاتف+974 ٤٤٥١٤٢٧٧ ،٤٤٥١٤٦٣٦ ،٤٤٦٠٦١١١ :
الربيد اإللكرتوينinfo@aljazeeraprinting.com :
املوقع اإللكرتوينwww.aljazeeraprinting.com :

مسؤول االتصال
السيد/دمحم راشد الفهيدة
جوال+974 ٥٥٨٠٠٤٠٤ :
رمز النظام املنسق:

شارع الطاقة ،املنطقة ،٨١
املنطقة الصناعية اجلديدة ،الدوحة ،قطر
هاتف+974 ٤٠٣٧٢٨٥١ ،٤٤٤٣١٠٠١ :
الربيد اإللكرتوينinfo@alsalamprinting.com :
املوقع اإللكرتوينwww.alsalamprinting.com :

48183010 ,48180000 ,48182000 ,48194000 ,48192090 ,49090020

الجسل التجاري٢٦١٦٦ :

مـصــــ ّدر

تضيف شكوالتة غرافيكس تعريفًا جديدًا لعامل الشكوالتة وبعدًا

تأسست مطبعة الرشق األوسط خلدمات الطباعة عام ١٩٧٦

اخلاصة العمالء احلرية يف ابتاكر أفاكر حلويات الشكوالتة
اخلاصة اليت تدوم طوي ً
ال.

رشااكت مع مؤسسات ورشاكت اسهتالكية وعالمات جتارية
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شوكوالتة
غرافيكس

مطابع
الشرق األوسط

بتطلعات إقلميية وعاملية .قام فريق الرشكة واإلنتاج لدينا بعقد

جديدًا لصناعة التسويق والضيافة ،حيث متنح تقنيهتا املبتكرة

معروفة وناشئة باإلضافة إىل أخشاص بارزين ويعد اهمتامنا

بعمالئنا وريادتنا يف السوق جحر األساس يف رؤيتنا .منلك

يليب مفهوم شكوالتة غرافيكس الفريد املهمة إلعداد وإنتاج

املهارة واملعرفة باإلضافة إىل احلرص عىل تقدمي حلول ناحجة

هدايا خاصة وفاخرة وهامة لعامل النخبة املمتزي .لك قطعة

ونتاجئ سلمية خلدمة مسعتنا ومعرفتنا يه نتيجة سنوات

من قطع الشكوالتة الفنية ،اليت جتذب حميب الشكوالتة من

اخلربة يف إدارة املشاريع وتطوير املنتجات والعالقات العامة

مجيع أحناء العامل ،تقدم وسيلة تواصل لذيذة املذاق يف شلك

وخدمات التحرير واألوفست والتكنولوجيا ورشاء املعدات

شكوالتة فاخرة مع رسالة ال تنىس.

احلديثة ذات الصلة باإلضافة إىل إدارة منصات املعارض
واملؤمترات.

ُتعد شكوالتة غرافيكس منتجة رئيسية للشكوالتة اخلاصة،
ويه اليوم رشكة مرخص هلا دوليًا مع  32مركزًا لإلنتاج حول

أمعالنا

العامل .حصلت الرشكة عىل براءات اخرتاع كثرية ويه خفورة

الفواتري والربوشورات والنرشات وبطاقات العمل والرتويسات

بتليق العديد من اجلوائز.

وملفات الرشاكت ودفاتر املداري بأجحام خمتلفة واكفة أنواع
امللصقات

تفاصيـل المنتجـات

رؤيتنا

• ًتصنع املنتجات بالاكمل من الشكوالتة .تمتزي لك قطعة من

إهلام االبتاكر وبناء تارخي لعمالئنا بتحقيق أهداف وفرص

الشكوالتة الراقية بتصممي مكون أو مزين  -ال ألوان ،ال مواد

العالمات والرشاكت.

كمييائية وال إضافات  -جمرد شكوالتة لذيذة .الشكوالتة
مصنوعة من حليب عايل اجلودة ومواد بلجيكية بيضاء

مهمتنا

وداكنة.

بناء جتارب ملهمة ودامئة التأثري مع التعامل مع لك مرشوع أو
منتج أو رشكة بناء عىل هوية العميل.

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

قطعة الشكوالتة يف شكوالتة غرافيكس.

تفاصيـل المنتجـات
• املطبوعات التجارية املتنوعة

مسؤول االتصال
السيد/خالد الطيار
املدير العام
جوال+974 ٥٥٢٥٠٨٥٨ :
رمز النظام املنسق:

ص.ب ،30579 :الدوحة ،قطر
هاتف+974 44341220 :
فاكس+974 44341210 :
الربيد اإللكرتوينinfo@chocolategraphics.com :
املوقع اإللكرتوينwww.chocolategraphis.com :

18069090 ,18069030 ,18069020 ,18069010 ,18063290 ,18063210 ,18063190 ,18063110

الجسل التجاري44748 :

مسؤول االتصال
السيد/حسام عوكر
مدير العالقات العامة
رمز النظام املنسق:

48201000

البوابة رمق  ،٢٩٣الشارع ،٢
املنطقة الصناعية القدمية ،الدوحة ،قطر
هاتف+974 ٤٤٦٠٠٢٦١ ،٤٤٦٠٠٢٦٠ :
الربيد اإللكرتوينinfo@middleeastpp :
gm@middleeastpp.com
املوقع اإللكرتوينwww.middleeastpp.com :

العرب ،مما جعلها مبثابة مدينة طباعة فريدة ومتاكملة توفر

خدمات طباعة شاملة .لطاملا احتلت مطبعة الوراق مركز
الصدارة يف ابتاكرات الطباعة امللونة ويه تدير أحدث آالت
الطباعة .مكا منلك املوارد وااللزتام الذي يؤهلنا لتقدمي أفضل

املعايري وأعىل جودة بغض النظر عن جحم أو احتياجات
أمعالمك .متلك رشكتنا القدرة والتكنولوجيا الالزمة إلنتاج أي

نوع من املطبوعات إىل جانب طباعة الصحف اليومية .ومتتد

تفاصيـل المنتجـات
• املجالت سواء احتوت عىل الصور أم ال أو عىل املواد
الدعائية ماعدا تلك املصنفة حتت العنوان ٤٩٠٢٫١٠

• املواد املطبوعة للدعاية واإلعالن
•الكتب والكتيبات والنرشات اليت تتألف بشلك رئييس من
النصوص من أي نوع ،املطبوعة

لكيفتون للطابعات جمهزة بأربع وحدات هايدلربج للطباعة من
أملانيا .تحمس لنا آالتنا املساندة وموظفونا املدربون بأداء اكفة

األمعال داخليًا وبالتايل من ختفيض وقت التسلمي واحلفاظ

عىل رضا العمالء.

مكا أننا نتفهم احلاجة لتسلمي املنتجات إىل معالءنا يف املوعد

املتفق هيلع ولدينا قامئة طويلة من العمالء الراضني وجسل
اإلجنازات املوثق عرب الدولة.

حنن متأكدون من قدرتنا عىل الوفاء باكفة احتياجاتمك املتعلقة

خربة فريقنا يف التصنيع إىل ما هو أبعد من الصحف حيث

بالطباعة بسعر معقول .يمشل معالؤنا العديد من السفارات

تمشل أمعالنا إنتاج املطبوعات والنرشات والتقارير واحلسابات

والدوائر احلكومية والبنوك وأسواق اهلايربماركت والرشاكت

عالية اجلودة للرشاكت واملؤسسات ،وعلب الكعك وعلب الطعام

واملدارس واملستشفيات إخل.

وعلب الربجر واألكواب الورقية واألكياس الورقية واكفة أنواع
مواد التغليف ومواد التسويق وحىت أغلفة الكتب امللونة.

أمه منتجاتنا يه:
(أ) القرطاسية املكتبية .الرتويسات وبطاقات األمعال واملغلفات

يتضمن فريقنا بعضًا من أكرث اخلرباء هشرة يف جمال املواد

ودفاتر املالحظات والدالئل والهشادات وبطاقات التعريف

املطبوعة يف قطر ومه يعملون مع العمالء لتطوير حلول مبتكرة

باهلوية.

مهام اكن التحدي.

(ب) الدفاتر احملاسبية .الدفاتر اليت ال حتتاج لورق كربون -

مجتع مطبعة الوراق ما بني اخلربة وروح التحدي وأحدث

(قسامئ الدفع ،قسامئ االستالم ،مالحظات التسلمي ،قسامئ

التقنيات للوفاء باحتياجات قاعدة العمالء العريضة ومواعيد

النقد النرثي ،طلب املواد ،طلب الصيانة ،تقارير اخلدمة).

التسلمي وتوقعات اجلودة اخلاصة بعمالءنا ومها جحر األساس

الدفاتر والمناذج والفواتري وبطاقات العمل وجسالت

ملا حققته مطبعة الوراق من جناح.

احلضور ودفاتر األستاذ العام وبطاقات الوقت.

(ج) امللفات والكتيبات .امللفات ،امللفات املقطوعة بواسطة قالب،
األكياس الورقية ،الكتيبات ودفاتر القوامئ.
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مطابـع
الـوراق
نشأت مطبعة الوراق نتيجة اندماج مطبعيت دار الرشق ودار

كليفتون
برينترس

(هـ) الطباعة عىل الشاشات .الطباعة عىل األمقشة -
احلرير والطباعة بالنقل احلراري والطباعة عىل
القمصان والبناطيل والقبعات واألقالم والفناجني.

(و) تغليف األطعمة .علب الربجر وعلب الكعك وعلب
الشطائر وعلب الدونات وحامالت العصائر.

تفاصيـل المنتجـات
• الكتب والكتيبات والنرشات اليت تتألف بشلك رئييس
من النصوص من أي نوع ،املطبوعة

• الجسالت ،دفاتر احملاسبة ،دفاتر املالحظات ،دفاتر
الطلبات ،دفاتر اإليصاالت ،دفاتر الرسائل ،دفاتر
املذكرات ،املذكرات الخشصية وما شابه من منتجات
املصنوعة من الورق أو الورق املقوى

• البطاقات املطبوعة اليت محتل حتيات خشصية أو رسائل
أو إعالنات سواء اكنت مصحوبة بالرسوم أم ال مع أو

بدون مغلفات أو زخارف ،الكتالوجات التجارية وما شابه
• األوراق أو البطاقات أو املغلفات اليت محتل األختام

• الورق ذايت النسخ ،سواء اكن مطبوعًا أم عىل هيئة
لفائف بعرض >  ٣٦مس أو عىل هيئة صفحات مربعة أو

مستطيلة تكون إحدى جهاته >  ٣٦مس واجلهة األخرى

> ١٥مس يف حال عدم اليط (ما عدا ورق الكربون وما
شابه من ورق النسخ).

(د) املواد الرتوجيية .النرشات وامللصقات واللوحات اليت
ُتعلق عىل األبواب وأصناف كوبونات اهلدايا والتقاومي
واملذكرات الخشصية ومغلفات وملصقات اليس دي
وامللصقات.

مسؤول االتصال
السيد/أمين دياب
املدير التنفيذي
جوال+974 ٥٥٥٥٠٣٥٨ :

رمز النظام املنسق49019910 ,49111010 ,49029020 :

الجسل التجاري٥٢٨٢٢ :

البوابة رمق  ،١١٠الشارع ،٢
املنطقة الصناعية القدمية ،الدوحة ،قطر
هاتف+974 ٤٤٢٥٩٤٤١ :
الربيد اإللكرتوينmarketing@alwaraq.qa :
املوقع اإللكرتوينwww.daralsharq.net :

مسؤول االتصال
السيد/فيجو توماس جون
املدير العام
جوال+974 ٦٦٠٣٣٨٠٢ :

البوابة رمق  ،١٤الشارع ٢٨
املنطقة الصناعية القدمية ،الدوحة ،قطر
هاتف+974 ٤٠٢٩١٤١٠ :
الربيد اإللكرتوينvijo@clifton.qa :
املوقع اإللكرتوينwww.clifton.qa :

رمز النظام املنسق48092000 ,49070020 ,49111090 ,49090020 ,48201000 ,19910 :
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١٨
اﻟﻤﻄﺎط
واﻟﻤﻮاد اﻟﺒﻼﺗﺴﻴﻜﻴﺔ
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مـصــــ ّدر

مصنع األكريليك هو األول من فئته يف األلواح املشلكة يف

رشكة األنابيب والصبات املتقدمة ذ.م.م يه رشاكة بني رشكة

قطر وقد تأسست حتت قيادة السيد/منصور القصايب عام

أمعال ومجموعة لقمة.

 .٢٠١٥نقوم بتصنيع بوليكربونات األكريليك ()PMMA

أنشئت الرشكة لزتويد السوق القطري واخلليجي باألنابيب

والبوليسرتين ( )GPPSو PET-G ، ABS ، SAN ، HIPS

ذات تكنولوجيا متطورة ملشاريع البىن التحتية يف قطر

ومنتجات التشكيل احلراري .حيظى مصنع األكريليك بشبكة

واخلليج ومبواصفات عالية اجلودة مثل األنابيب اخلرسانية

تصنيع وتوزيع راخسة يف قطر اتسعت بعد تأسيسه لتلبية

املسلحة (مبطنة وغري مبطنة) ،أنابيب الدفع األفيق اخلرسانية،

احتياجات السوق العاملي.

غرف املناهل الدائرية للرصف اليحص ،عبارات الصندوقية
اخلرسانية ،أنابيب الفايرب جالس املقواة.

توفر منتجاتنا خواص جذابة مكا أهنا مطابقة للواحئ اإلنشاء.
نقدم نطاقًا واسعًا من منتجات البالستيك احلراري ،مكا أننا

إن التنوع التنقين والفين املستخدم يف صناعة األنابيب ساعد

لعمالئنا ،األمر الذي يحمس لنا بتصممي منتجات خمصصة

ومرونة تركيهبا ،وخدمهتا لفرتات طويلة حتت ظروف صعبة.

وموظفونا املختصون عىل عمل ودراية باملتطلبات العرصية

عىل هسولة مواكبهتا وموافقهتا ملعظم االستخدامات املطلوبة،

لتلبية احتياجاهتم.

منتجاتنا مستخدمة حول العامل بأسعار تنافسية يف مشاريع

هدفنا

املجاري والرصف اليحص والترصيف لملياه اجلوفية.

• أن نصبح موردًا عامليًا ملنتجات ألواح البالستيك احلراري

الـتلكفة الفعلية طويلة املدى منخفضة قياسا وهسولة التخزين

املشلكة

• جتاوز توقعات معالءنا يف اجلودة والتسلمي والتلكفة من
خالل التطوير املسمتر والتفاعل مع العمالء

يقع مصنع األكريليك يف الدوحة ،أكرب مدينة يف قطر
وعامصهتا .وحنن متصلون بشبكة طرق ممتازة مع دول

• متكني معالئنا من االستفادة من احللول املصممة خصيصًا
مزيتنا التنافسية

العامليني .ميلك مصنع األكريليك أحدث خطوط اإلنتاج من

هلم باستخدام منتجات عالية اجلودة وتوريد أفضل.

• مجموعة منتجات مع القدرة عىل التصنيع حسب الطلب
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املوقع والقوة التجارية

جملس التعاون ،بيمنا يوجد ميناء محد البحري واملطار

أحد أفضل املوردين .مكا نقدم مجموعة متنوعة من ألواح

البالستيك احلراري ومنتجات التشكيل احلراري املطابقة

• وحدة إنتاج حديثة
• االبتاكر املسمتر ملجموعة منتجات جديدة

تفاصيـل المنتجـات

• شغف باخلدمة

مسؤول االتصال
السيد/منصور القصايب
املدير العام
جوال+974 ٣٣٣٣٦٨٦٠ :

39264049

الجسل التجاري٧٦٥٩٥ :

والرتكيب بدون احلاجة لصيانة كبرية .عنايتنا بالتصنيع

ساعدت عىل اجياد احللول الالزمة ملعظم احتياجات العمالء
واملستخمدمني هلذه األنابيب.

عىل بعد  ١٠كيلومرتات ما يوفر هسولة النقل لعمالءنا

لملعايري الدولية.

رمز النظام املنسق:
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مصنع
اكريليك

شركة األنابيب
والصبات المتقدمة ذ.م.م

• ألواح األكريليك
املصنع رمق  ،١٠الشارع  ،١املنطقة ،٨١
املنطقة الصناعية اجلديدة ،الدوحة ،قطر
هاتف+974 ٤٤٣٥٥١١٣ :
الربيد اإللكرتوينlari10@hotmail.com :

تفاصيـل المنتجـات
• األنابيب اخلرسانية املسلحة مبطنة وغري مبطنة
• أنابيب الدفع األفيق اخلرسانية
• غرف املناهل الدائرية للرصف اليحص
• العبارات الصندوقية اخلرسانية
• خمتلف املنتجات اخلرسانية
مسؤول االتصال
السيد/مسري مجيل الرمايح
املدير الفين
جوال+974 ٥٥٠٣٥٠٠٦ ، ٣٣٩٢٣٠٢٣ :
رمز النظام املنسق:

68109100

الجسل التجاري٤٥٤٨٦ :

ص.ب ،٣٥٤٠٩ :الدوحة ،قطر
هاتف+974 ٤٠١٩٠٤١٤ :
فاكس+974 ٤٠١٩٠٤٩٨ :
الربيد اإللكرتوينsamer.jamil@apc-lokma.com :
املوقع اإللكرتوينwww.apc-lokma.com :

مصنع
المتقدمة للبالستيك
يرسنا تقدمي خدماتنا يف سوق اإلنشاءات يف قطر من خالل
مرافق اإلنتاج اجلديدة ،مصنع املتقدمة للبالستيك .تأسست

الوحدة اجلديدة لتغطية احتياجات السوق من أنابيب HDPE

وتركيبات التصنيع وأنابيب يو يب يف يس ذات اجلودة
املمتازة .يمت إنتاج األنابيب عىل يد فريق من العاملني املدربني

ذوي اخلربة حتت إرشاف طامق فين عايل الكفاءة .تحمس

لنا مرافق االختبار الداخلية بإجراء اكفة أنواع االختبارات
األساسية ملراقبة اجلودة عن قرب لاكفة أنواع املنتجات .وبناء

عىل قوتنا الفنية ومهنجنا املهين.
تفاصيل التصنيع

هناك ثالث خطوط تصنيع لدى مصنع املتقدمة للبالستيك ويه

تصنيع أنابيب  HDPEوأنابيب يو يب يف يس من جحم ٢٠
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العلياء النتاج روالت
ولفائف التغليف من
الكرتون والبالستيك
ممل إىل  ٨٠٠ممل باإلضافة إىل العديد من آالت الالحام

مصنع العلياء النتاج اكرتون التغليف ولفائف البالستيك ،يرسنا

أ .يتضمن قسم اإلنتاج ثالث خطوط لتصنيع أنابيب

تصنيع فيمل المتدد وتوزيع املنتجات البالستيكية مثل ، PPR
 PVCو  UPVCفض ً
ال عن أنواع خمتلفة من الكرتون يف

والعديد من آالت تصنيع الرتكيبات.

 HDPEوأنابيب يو يب يف يس من جحم  ٢٠ممل إىل
 ٨٠٠ممل وهو ذو قدرة إنتاجية يبلغ معدهلا١٥٫٥٠٠طن
يف السنة.

ب .إدارة الصيانة
ج .اإلدارة الكهربائية
د .إدارة التخطيط واملتابعة

أن نقدم أنفسنا بأننا أفضل مزود لروالت الورق االساسية،

الدوحة  -قطر .هدفنا من ذلك هو تلبية احتياجات مجيع معالئنا

وتوفري مستوى عايل من اخلدمة ،من خالل توقع احتياجاهتم
واالستجابة هلم مع معايري عالية من معايري الرشاكت التنافسية،

وكذلك استخدام أفضل التقنيات املتاحة من حيث املعاجلة،

االنتاج والبيع وبالتايل يصبح املصنع رائد يف السوق.

هـ .إدارة مراقبة اجلودة
و .إدارة التخزين
ز .إدارة املشرتيات احمللية
ح .إدارة السالمة واخلدمات
ط .إدارة املوارد البرشية
ي .إدارة اخللط

تفاصيـل المنتجـات
• املواد الكمياوية والبرتوكمياوية
• األطباق واأللواح واألفالم واللفائف وبولميرات اإلثيلني
• الكرتون

تفاصيـل المنتجـات
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• األنابيب واخلراطمي وتركيباهتا (مثل املفاصل والوصالت
واحلواف) البالستيكية ،األنابيب واخلراطمي وتركيباهتا

(مثل املفاصل والوصالت واحلواف) البالستيكية ،أمحاض

البويل كربوكسيليك واهندريداهتا وهاليداهتا وبريوكسيدها

وأمحاض البريوكيس ومشتقاهتا اهلالوجينية أو الكربيتية أو

النيرتاتية أو النيرتوجينية.

مسؤول االتصال
السيد/وليد محدي
مدير املوارد البرشية واملشرتيات
جوال+974 ٧٠٦٩٠٦٧٧ :
رمز النظام املنسق:

29172900 ,39172200 ,39172100

املبىن رمق  ،١٥٦الشارع  ،٢املنطقة ،٨١
املنطقة الصناعية اجلديدة ،الدوحة ،قطر
هاتف+974 ٤٠٢٩٤٨١٠ ، ٤٠٢٩٨٢٢٥ :
الربيد اإللكرتوينinfo@advanced-pipe.com :
املوقع اإللكرتوينwww.advanced-pipe.com :

مسؤول االتصال
السيد/عيل فتيح عبدالعزيز إبراهمي
جوال+974 ٦٦٥٣٩٥٦٣ :
رمز النظام املنسق:

39201000

الجسل التجاري٥٢٣٠١ :

ص.ب ،٢٦٧٤ :البوابة رمق  ،١٧الشارع  ،٢٠املنطقة ،٨١
املنطقة الصناعية اجلديدة ،الدوحة ،قطر
هاتف+974 ٤٤٨٠٢٣٨٨ :
الربيد اإللكرتوينinfo@sbkgroup.net :
eqe@sbkgroup.net
املوقع اإللكرتوينwww.sbkgroup :

مـصــــ ّدر

مـصــــ ّدر

مصنع العامر لرقائق األملنيوم رواد جمال تصنيع رقائق

تاسس مصنع العمودي للبالستيك عام  ١٩٩٣يف قطر وهو

أدوات املائدة املصنوعة من البالستيك ،األكواب الورقية

صناعة البالستيك الرائدة يف املنطقة الصناعية اجلديدة يف

األلومنيوم لالستعامل ملرة واحدة ،األطباق ،مواد التغليف،
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مصنع العامر
لرقائق األلمنيوم

مصنع
العمودي للبالستيك

مجسل لدى غرفة قطر للتجارة والصناعة وأصبح أحد رشاكت

واملناشف الورقية وغريها من املنتجات .حتتوي مجموعة

الدوحة ،قطر

منتجات مصنع العامر لرقائق األملنيوم عىل أكرث من 200

منتج خمتلف ومتوفر بأجحام متعددة وميكن ختصيصها وفقًا
الحتياجات العمالء.

بدأ العمل باملصنع يف عام  2007ويه رشكة تابعة ملجموعة
العامر اليت تأسست عام  .1997ونتيجة للطلب املزتايد عىل
منتجاتنا ،مقنا بزيادة عدد موظفينا إىل أكرث من  80موظ ًفا.
ويمت تشغيل معداتنا يف منشأة عىل مساحة  3.600مرت

مربع .حيث يمت تطبيق معايري صارمة للجودة وطرق احلفاظ
عىل البيئة.

تفاصيـل المنتجـات

تفاصيـل المنتجـات

• احلبيبات البالستيكية معادة التدوير

• حاوية ألومنيوم  8325مع غطاء

• اللفائف البالستيكية

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

• العلب البالستيكية لتغليف املواد الغذائية

• حاوية أملنيوم  8576مع غطاء ( 3جحرات)

• األكياس البالستيكية

• حاوية أملنيوم  83185مع غطاء
• حاوية أملنيوم  83120مع غطاء

• لفائف وأغطية الطاوالت البالستيكية

• حاوية أملنيوم  83190مع غطاء

• األدوات املزنلية البالستيكية
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• حاوية أملنيوم  2010مع غطاء

• حاوية أملنيوم بيضاوية EM 6586

• حاوية أملنيوم بيضاوية EM 65180
• حاوية أملنيوم بيضاوية EM 65220
• حصن ألومنيوم 1350
• حصن ألومنيوم 1450

مسؤول االتصال
السيد/رائد عزالدين
مدير املبيعات
جوال+974 ٣٣٧٨٢٤٨٢ :
رمز النظام املنسق:

761510 ,761290

الجسل التجاري101624 :

ص.ب ،80587 :الدوحة ،قطر
هاتف+974 44680993 :
فاكس+974 44981068 :
الربيد اإللكرتوينraedmonzer@alamer-foilfactory.com :
info@alamer-foilfactory.com
املوقع اإللكرتوينwww.alamerfactory.com :

مسؤول االتصال
السيد/معر دمحم العطر
املدير التنفيذي لملبيعات والتسويق
رمز النظام املنسق:

املبىن رمق  ،٤املنطقة اخلرضاء (،)L
املنطقة الصناعية اجلديدة ،الدوحة ،قطر
هاتف+974 ٤٤١١٤٨٠٦ ، ٤٤١١٤٨٠٥ :
الربيد اإللكرتوينomar_eter@yahoo.com :
املوقع اإللكرتوينwww.alamoudiplasticfactory.com :

39241090 ,39031900 ,39029000 ,39011000 ,39019000

الجسل التجاري٩٠٠٤ :

نرحب بمك يف مؤسسة مصنع العنايب للبالستيك يف املنطقة

تأسس مصنع الرباء للبالستيك عام  .٢٠١٥وهو من أكرب

يب يب آر باإلضافة إىل األكياس البالستيكية والكرايس

ملزتمة بالمتزي يف اكفة نوايح معلياهتا لتلبية الطلب املزتايد
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مصنع العنابي
لتصنيع البالستيك

مصنع
البراء للبالستيك

الصناعات ومرافق التصنيع يف الرشق األوسط .رشكتنا

الصناعية اجلديدة يف الدوحة .نقوم بإنتاج أنابيب وتركيبات

عىل أنابيب يو يب يف يس ويب يب آر يف املنطقة.

البالستيكية.

وقد حققنا جناحًا باهرًا خالل فرتة زمنية قصرية بفضل معايري
جودة منتجاتنا ورضا معالءنا.

والرشكة جمهزة مبصنع متاكمل إلنتاج أنابيب يو يب يف يس

ويب يب آر ،مكا أن لدهيا مصنع وآليات معقدة وحديثة لتصنيع
املنتجات املعيارية واملصنعة حسب الطلب حبيث تتوافق مع
االحتياجات املزتايدة للصناعات اآلخذة باالتساع يف منطقة

اخلليج .يعمل فريق مكرس من الفنيني اخلرباء عىل تشغيل

مرافق االستخراج املؤمتتة بالاكمل لتحقيق رضا العمالء

ويمشل طلب العمالء ملنتجات رشكتنا عددًا كبريًا من
االستخدامات املتعلقة مبنتجات أنابيب يب يف يس ويب يب آر

الصديقة للبيئة ملشاريع مياه الرشب والري والسباكة وشباكت
الرصف والرصف اليحص واألنمظة الكهربائية وأنمظة
االتصاالت يف األسواق احمللية وأسواق التصدير.

ويمت احلفاظ عىل اجلودة برصامة لضامن تلبية املنتج ملواصفات
العميل واملواصفات العاملية لملنتج باإلضافة إىل اختبارات
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رقابة اجلودة املستقلة واملتكررة اليت يمت القيام هبا يف رشكتنا

مسؤول االتصال
السيد/عبدالنارص احللويج
املدير العام
جوال+974 ٧٤٧٨٠٥٧٩ :
الجسل التجاري٥٣٢٦٤ :

• أنابيب البويل بروبلني
• أنابيب اليب يف يس
• أكياس البالستيك
• األكياس واحلقائب البالستيكية
• األمقاع البالستيكية
• أكياس التسوق البالستيكية
• األكياس واحلقائب وأكياس التسوق البالستيكية

عىل أيدي رشاكت معروفة يف جمال الفحص.

• املستلزمات املصنوعة من البويل بروبلني

يقوم مصنع الرباء للبالستيك بصناعة األنابيب وفقًا لملعايري

• مستلزمات مصنوعة من اليب يف يس

واملواصفات الدولية  DINو  BSو .ISO

قطعة رمق  ،٥٢٠٩املنطقة ،٨١
املنطقة الصناعية اجلديدة ،الدوحة ،قطر
هاتف+974 ٤٤٧٦٢٨٣٦ :
الربيد اإللكرتوينabdelnaser@helsinco.com :

تفاصيـل المنتجـات

مسؤول االتصال
السيد/معزت عز الدين
مدير املبيعات
جوال+974 ٧٠٤٧٢٣٣١ :
رمز النظام املنسق:

• أضواء الليد
ص.ب ، ٩٠٤٤٩ :الدوحة ،قطر ،البوابة رمق ،٢٦٠
الشارع  ،٣٩املنطقة الصناعية اجلديدة
هاتف+974 ٤٠٢٩٥٦٠٨ :
فاكس+974 40295608 :
الربيد اإللكرتوينmoataz@albaraaplastic.com :
info@albaraaplastic.com
املوقع اإللكرتوينwww.albaraaplastic.com :

85411000 ,39174000 ,39232000 ,39172300 ,39172200

الجسل التجاري٥٦٥٩٨ :

مـصــــ ّدر

تأسست اإلبداع للصناعات البالستيكية ىف عام  2011ويه

مصنع الفالح للبالستيك هو أحد أبرز الرشاكت التابعة ملجموعة

متخصصة ىف تصنيع وجتارة األكياس البالستيكية.
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اإلبداع
للصناعات البالستيكية

مصنع
الفالح للبالستيك

عبدالرمحن عبدهلل األنصاري .تأسست الرشكة عام  ٢٠١٧يف
الدوحة يف املنطقة الصناعية اجلديدة .نقوم بتصنيع عبوات

ويقع موقع املصنع ىف املنطقة الصناعية مع قدرة إنتاجية

املياة املصنوعة من البويل كربونات (بسعة  ٥جالون) وأغطيهتا

حالية تصل اىل  3000طن سنويا.

لتلبية متطلبات رشاكت تعبئة مياه الرشب.

ونحمط اىل توفري املنتج األفضل من املنتجات البالستيكية

ميلك املصنع أحدث اآلليات اليت توظف أحدث تقنيات صنع

عالية اجلودة لتحقيق اإلكتفاء الذاىت للسوق احمليل مبا خيدم

القوالب باحلقن  -النفخ لعمل عبوات املياه البالستيكية.

رؤية دولة قطر وعدم احلاجة لإلسترياد من اخلارج ومنافسة
السوق العاملى عربتصديرمنتجاتنا للسوق اخلاريج.

حنن قادرون عىل إنتاج منتجات عالية اجلودة إلرضاء معالءنا

مبساعدة موظفينا املؤهلني ذوي اخلربة.

تفاصيـل المنتجـات
• أكياس التسوق

• لفائف البويل إيثلني

تفاصيـل المنتجـات

• أكياس املغاسل

• احلاويات البالستيكية املصنوعة باحلقن

• لفائف املفارش

• األغطية البالستيكية وغريها من األغطية

• أكياس القاممة
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• لفائف اخلضار

مسؤول االتصال
السيد/معران عقل
مدير االنتاج
جوال+974 ٣٠٤٠٩٠٠ :
رمز النظام املنسق:

392321

الجسل التجاري52810 :

ص.ب ،13186 :املنطقة الصناعية،
شارع رمق  ٣٦الدوحة ،قطر
هاتف+974 44642674 :
فاكس+974 44642674 :
الربيد اإللكرتوينalebda-plastic@hotmail.com :

مسؤول االتصال
السيد/عبدالرحميان سوثان
مدير تنفيذي مسؤول
جوال+974 ٣٣٠٨٠٨٣٩ :
رمز النظام املنسق:

39235000 ,39233000

الجسل التجاري٩٠٤٠٤ :

املصنع رمق  ،١٣الشارع  ،١املنطقة ،٨١
املنطقة الصناعية اجلديدة ،الدوحة ،قطر
هاتف+974 ٤٤٤١١٢٣٥ :
الربيد اإللكرتوينmail@sigmaplastic.com :
accounts@alfalahplastic.com
purchase@alfalahplastic.com

مصنع احلياة للبالستيك ذ.م.م .هو أكرب مصنّع ومص ّدر

رشكة قطرية  ٪١٠٠مملوكة ملجموعة احلذييف ويه تقوم

ومنتجات الرقائق البالستيكية وأكياس التسوق  HD/LDإخل..

والاكبالت .يوجد املصنع يف املنطقة الصناعية اجلديدة يف

ألكياس التسوق البالستيكية القابلة للتحلل وأكياس القاممة
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مصنع الحياة
لمعالجة البالستيك

الهديفي
لمكونات الكوابل

بإنتاج مركبات البويل ايثلني عالية اجلودة لقطاع األسالك

يف دولة قطر.

قطر بقدرة إنتاجية سنوية متوقعة تبلغ  ١٠٫٠٠٠طن مرتي من
مركبات التغليف  XLPEو  PEمنخفضة الفولتية.

ويمت تصدير جزء كبري من منتجاته إىل دول جملس التعاون

اخلليجي حيث تمتتع بمسعة من اجلودة وموثوقية اخلدمة.

تفاصيـل المنتجـات

تفاصيـل المنتجـات

• األكياس البالستيكية الكبرية والصغرية (شاملة األمقاع) من

• البويل إثيلني ذو جاذبية حمددة  ٠٫٩٤بشلكه األسايس

بولميرات اإليثيلني لنقل أو تغليف السلع

• أحواض االغتسال ،أحواض املراحيض ،صهارجي الشطف
وغريها من األدوات الصحية املصنوعة من البالستيك (ما
عدا أحواض االستحامم والشورات واملغاسل وأحواض

دليل الشركات الصغيرة والمتوسطة 261 - ٢٠١٩

املغاسل ومقاعد املراحيض وأغطيهتا)

مسؤول االتصال
السيد/بكر عاكشة
املدير العام
جوال+974 ٣٣٨٥١١٥١ :
رمز النظام املنسق:

39229000 ,39232100

املبىن رمق  ،٦١الشارع  ،٢٢املنطقة ،٨١
املنطقة الصناعية اجلديدة ،الدوحة ،قطر

هاتف+974 ٤٤١٨٤١٠١ :

الربيد اإللكرتوينalhaya.po@gmail.com :

مسؤول االتصال
السيد/تامر معر
املدير العام
جوال+974 ٥٥٣١١٨٧٨ :
رمز النظام املنسق:

39011000

املبىن رمق  ،١٦٥الشارع  ،٢٤املنطقة ،٨١
املنطقة الصناعية اجلديدة ،الدوحة ،قطر

هاتف+974 ٤٠٢٩٣١١٥ :

الربيد اإللكرتوينtamer.omar@alhodaifi.com :
املوقع اإللكرتوينwww.alhodaifi.com :

مـصــــ ّدر

مـصــــ ّدر
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الجتال
الصناعية

الخليج
للبالستيك
أنشئت اخلليج للبالستيك يف عام  ،1989ويه الرشكة املصنعة
الرئيسية لملنتجات البالستيكية املُشلكة بالبثق مثل أنابيب

اجلتال يه رشكة فتية وحيوية تتخصص بتصنيع املنتجات

البالستيكية ذات االستعامل الواحد.

الرصف اليحص  PVCلفائف البويل إيثيلني لإلخسدامات

متلك الرشكة مرافق يف املنطقة الصناعية اجلديدة يف قطر

املزنلية والصناعية وقطاع البناء.

مزودة بأحدث التقنيات واآلليات من أوروبا.

متتلك الرشكة منشأة يف املنطقة الصناعية بطاقة إنتاجية تصل

نقوم باتباع معايري اإلنتاج الدولية مع الرتكزي بشلك خاص

إىل  300طن هشريا من حصائف البويل إيثيلني  PEو200

مكا نسىع باسمترار إىل حتسني معايرينا ودفع المنو من

بدأت رشكة اخلليج للبالستيك احلائزة عىل هشادة األيزو

العمالء من خالل تقدمي منتجات عالية اجلودة بسعر جذاب.

أسواق جديدة يف أوروبا والواليات املتحدة.

عىل الصحة والسالمة والنظافة وبيئة العمل الصحية.

طن من األنابيب هشريًا.

 9001التصدير منذ عام  ،2006وهتدف إىل التصدير إىل

خالل تقنيات ومعليات إنتاج جديدة .نويل أمهية كبرية لرضا

تفاصيـل المنتجـات
• األكواب البالستيكية
• العلب البالستيكية
• أكواب العصري
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• األطباق البالستيكية

تفاصيـل المنتجـات
• لفائف البويل إيثيلني
• أكياس القاممة
مسؤول االتصال
السيد/عبدالويص
تنفيذي مبيعات
جوال+974 ٦٦٦٢٩٨٦٥ :
رمز النظام املنسق:

39239000

الجسل التجاري٥٥٨٧٢ :

املبىن رمق  ،٣٩الشارع  ،٢١املنطقة ،٨١
املنطقة الصناعية اجلديدة ،الدوحة ،قطر

هاتف+974 ٤٤٣٢١٩٥٤ :

الربيد اإللكرتوينmarketing@aljattal.qa :
املوقع اإللكرتوينwww.aljattal.qa :

• أنابيب الرصف اليحص  PVCوغريها
مسؤول االتصال
السيد/أشفق أمحد
املدير العام
جوال+974 ٥٥٨٣٨٥٤١ :

رمز النظام املنسق:

ص.ب ،20141 :الدوحة ،قطر
هاتف+974 44600429 :
فاكس+974 45697906 :
الربيد اإللكرتوينalkhaleejplastic@gmail.com :

39201000 ,39232100 ,39199000 ,39191000

الجسل التجاري8821 :

مـصــــ ّدر

مصنع اخليارين للبالستيك (يك يج بالستيك) يه أحد أمه

مت تجسيل

بإنشاء مصنع للبالستيك لتلبية االحتياجات املتنامية ملنتجات

املعززة بالفايربجالس .بدأت الرشكة بإنتاج خزانات املياه

أمعدة مجموعة رشاكت يك يج .وهو نتيجة رؤية املجموعة
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مصنع
الخيارين للبالستيك

المفتاح
منتجات فايبر جالس
ملنتجات الفايربجالس ذ.م.م .عام .١٩٧٧

ويه أول رشكة يف قطر إلنتاج وتصنيع املنتجات البالستيكية

ومستلزمات البالستيك يف دولة قطر بواسطة موظفينا

ومن خالل منتجاهتا تعرف املسهتلكون عىل مفهوم احلاجة

املختصني.

إىل املياه اآلمنة والصحية للرشب .وبالتايل ،أصبحت الرشكة

رائدة يف جمال منتجات  GRP/FRPيف قطر وتطورت خالل

لدينا مرافق تصنيع مصممة لتوليد إيرادات بقمية  ٥٠مليون

السنوات لتصبح رشكة متاكملة تقدم اخلدمات لعدة جماالت.

ريال قطري تقريبًا يف السنة .ويبلغ رأس املال املدفوع ليك
يج بالستيك  ١٢مليون ريال قطري .تعمل يك يج بالستيك

املفتاح ملنتجات الفايربجالس ذ.م.م .يه رشكة عضو يف

عىل تطوير منتجاهتا باسمترار من خالل التكنولوجيا احلديثة

إحدى أكرب بيوت األمعال يف قطر «مجموعة املفتاح» اليت

واملرافق املبنية الستخدامات معينة وأفضل املوظفني املهنيني.

متلك خطًا متنوعًا من النشاطات .وتويل اإلدارة اهمتامًا خاصًا

يتألف مصنعنا من أحدث أجهزة اإلنتاج وآالت البثق .وليس

بطريقة تقدمي امخلات وتركز عىل ذلك .وقد أصبح امس املفتاح

هذا آخر احلاكية .فلدينا ما يكيف من املوارد لتلبية أي

مرتافقًا مع النجاح يف العديد من املشاريع الراقية من خالل

احتياجات تتعلق بأي من منتجاتنا .مكا أننا ملزتمون بتلبية أي

التسلمي يف املواعيد احملددة نتيجة للتخطيط املثايل وتقدمي

حتديات ناشئة أو مومسية.

اخلدمات لاكفة رشاحئ القطاع الواعدة.

ولدينا مجموعة متنوعة من املنتجات املتوفرة يف السوق .مكا

أن منتجاتنا يه ذات استخدامات متعددة يف عدة قطاعات.

تفاصيـل المنتجـات

ومن األمثلة عىل منتجاتنا أنمظة إدارة الاكبالت وأنابيب يب

• املستودعات واخلزانات واألحواض وما شابه من حاويات

يف يس والتطبيقات املدنية وألواح البويل ايثلني لإلنشاءات.

مصنوعة من البالستيك بسعة > ٣٠٠لرت

قدرتنا اإلنتاجية الهشرية يه  ١٠٠٠طن مرتي.

• اخلراطيـم واألنابيب املرنـة املصنوعـة من البالستيـك املقـوى
أو املـركب مع مـواد أخرى (ما عدا تلك ذات ضغط االنفجار

> =  ٢٧٫٦ميغاباساكل)
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تفاصيـل المنتجـات

• األطباق واأللواح والرقائق والرشائط املصنوعة من بولميرات

• أنابيب يب يف يس

الفينيل لكورايد ما عدا تلك اليت حتتوي عىل ما ال يقل عن

• األنابيب البالستيكية للكهرباء
• األكياس البالستيكية

مسؤول االتصال
السيد/عمثان إدريس
املدير العام
جوال+974 ٦٦٠٠٠٣٥٦ :
رمز النظام املنسق:

39232100 ,39172900 ,39172300

الجسل التجاري٣٥٥٠١ :

• األثاث املصنوع من البالستيك (ما عدا الطيب أو املتعلق
بطب األسنان أو اجلراحة أو الطب البيطري واملقاعد)

• أثاث الفايربجالس

 ٪٦من وزهنا من املواد البالستيكية

ص.ب ،37461 :الدوحة ،قطر ,البوابة رمق ،١٨
الشارع  ،٢٢املنطقة الصناعية اجلديدة
هاتف+974 ٤٤١١٤٣٢٠ :
فاكس+974 44114324 :
الربيد اإللكرتوينosman@alkhayaringroup.com :
info@alkhayarinplastic.com
املوقع اإللكرتوينwww.alkhayarinplastic.com :

مسؤول االتصال
السيد/محيد م.ت.
مدير املبيعات والتسويق
جوال+974 ٥٥٥٤٢٤٤٥ :
رمز النظام املنسق:

البوابة رمق  ،١٠٩الشارع ،٢

املنطقة الصناعية اجلديدة ،الدوحة ،قطر

هاتف+974 ٤٤٦٥٢٧٢٨ :

الربيد اإللكرتوينhameedmt@almuftah.com :

املوقع اإللكرتوينwww.almuftah.com :

94037000 ,39204990 ,39173900 ,39251000

الجسل التجاري٩٥٨٩ :

مـصــــ ّدر

مـصــــ ّدر
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المفتاح
بوليمار

مصنع
النقيب للبالستيك

تأسست رشكة املفتاح للبولميرات ذ.م.م .عام  ٢٠٠٠كأول

تأسس مصنع النقيب للبالستيك عام  .٢٠١٤ومنذ تارخي

بالبولمير .بدأت الرشكة بإنتاج خزانات املياه احلاصلة عىل

البويل بروبلني املنسوج عالية اجلودة وما يتعلق هبا من منتجات

نشأته ،سعت إدارة املصنع حنو المتزي يف صناعة أكياس

رشكة يف قطر إلنتاج وتصنيع منتجات البالستيك املعززة

تستويف متطلبات العميل وتوقعاته.

موافقة الوزارة للتخزين املتنقل لملياه .وبذلك أصبحنا رواد
منتجات البويل ايثلني GRP/وخالل عام من أنشطة التصممي

ومل يكن ذلك ممكنًا إال من خالل مصنع جمهز بأحدث آليات

واإلنتاج ،اكتسبنا معرفة واسعة بالتطوير يف مصنعنا املتاكمل

خط منتجات املصنع الذي مت احلصول هيلع من قبل مصنّعني

الذي خيدم عدة قطاعات ويقدم نطاقًا واسعًا من منتجات

دوليني ذوي خربة حتت إرشاف واستشارة مهندسني مؤهلني.

البويل ايثلني.

بدأ مصنع النقيب للبالستيك معليات اإلنتاج يف أواخر ٢٠١٥
ومتكن من احلصول عىل قامئة كبرية ومرموقة من العمالء يف
السوقني احمليل والدويل.

ويعترب طامقنا املختص املختار بعناية أمه موارد مصنع النقيب

للبالستيك ،فهم خمتارون من عدة دول من حول العامل يف مزجي
من األعراق متساوية احلقوق دون متيزي بني أي من اجلنسيات
واألديان.

يف مصنع النقيب للبالستيك ،نركز عىل حتسني عالقتنا

تفاصيـل المنتجـات

بعمالئنا ومو ّردينا وموظفينا وأحصاب املصلحة لدينا .مكا
نفخر بروح الفريق وااللزتام الذي يبديه اكفة أعضاء فريقنا

• األنابيب البالستيكية للرصف اليحص

تفاصيـل المنتجـات
• األكياس البالستيكية

مما يسامه يف متيزينا عن منافسينا .ولقد طورنا قدرة عىل

• اخلزانات البالستيكية

مواجهة التحديات بشلك مبارش ومعل لك ما جيب لتنفيذ العمل

• حواجز الطرق البالستيكية

بشلك تام ذو كفاءة بفضل فريقنا بأمكله.
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ً
أوال .وتنبع ثقتنا
وحنن ملزتمون باحلفاظ عىل مصاحل معالئنا

من معرفتنا بأن لدينا فريق من املتخصصني الذين كرسوا

أنفهسم لتقدمي اخلدمات املطلوبة إىل معالئنا يف املوعد

وبتلكفة وطريقة فعالة.

مسؤول االتصال
السيد/فؤاد عبدالكرمي سلميان
مدير القسم
جوال+974 ٣٣٠٢٨٦٨٣ :
رمز النظام املنسق:

39251000 ,70199020

الجسل التجاري٨٩٧١٨ :

املبىن رمق  ،٧٤الشارع  ،K ٢٣املنطقة ،٨١
املنطقة الصناعية اجلديدة ،الدوحة ،قطر
هاتف+974 ٤٤١١٤٣٢٥ ، ٤٤٦٩٩١٢٣ :
الربيد اإللكرتوينpolymer@almuftah.com :
املوقع اإللكرتوينwww.almuftah.com :

مسؤول االتصال
السيد/شاهزاد أمني
رئيس العمليات األعىل
جوال+974 :
رمز النظام املنسق:

39232100

الجسل التجاري٦٦٧٠٦ :

ص.ب  ،٩١٤٦١املبىن رمق  ،٥٨الشارع  ،٢٠املنطقة ،٨١
املنطقة الصناعية اجلديدة ،الدوحة ،قطر
هاتف+974 ٤٤١٤١٥٢٧ :
الربيد اإللكرتوينinfo@alnaqeeb.qa :
املوقع اإللكرتوينwww.alnaqeeb.qa :

مـصــــ ّدر
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الريان يو بي في سي
لألبـواب والشبابيك

مصنع السادة
لألنابيب البالستيكية
دشن مصنع السادة لألنابيب البالستيكية (السادة لألنابيب)

متلك رشكة الريان لنوافذ وأبواب يو يب يف يس ذ.م.م.

بداية دخول الرشكة قطاع املواد البالستيكية يف قطر مع

مصنعًا جديدًا مزود بعامل مهرة ومهندسني موهوبني حيث

افتتاح أول مصنع له يف املنطقة الصناعية حتت امس «السادة

ميكننا صناعة النوافذ والشبابيك وفقًا ملواصفات وتصاممي

لألنابيب» .ينتج املصنع مجموعة من أنابيب وتركيبات .PPR

العمالء لنيل رضامه.

هدفنا الرئييس هو الرتكزي عىل جودة املنتجات وجعلها أفضل

نؤمن بالدقة يف التصنيع وحنرص علهيا يف لك خطوة ابتداء

مما هو متوفر السوق.

الربايغ ومن الصاممات إىل السليكون باإلضافة إىل االهمتام

يمت إنتاج األنابيب والرتكيبات وفقًا لاكفة املعايري الدولية الكربى

من اختيار الربوفايل إىل اللحام ومن تعزيز الفوالذ إىل

مثل املعايري الربيطانية  BS EN ISO 15874واملعايري األملانية

مبستلزمات لك ما سبق .تقدم رشكة الريان لنوافذ وأبواب يو

.DIN 8077, DIN 8078, DIN 16928, DIN 16962

يب يف يس ذ.م.م .أحد

مكا أن اكمل منتجاتنا وخطوط إنتاجنا مصممة باستخدام

أفضل أنمظة بروفايالت نوافذ يو يب يف يس .إذا كنمت تبحثون

التكنولوجيا األوروبية .مجيع منتجاتنا مصنوعة من مواد

عن حلول نوافذ متينة واقتصادية وال حتتاج لكثري من الصيانة،

 Virgin PPRوغريها من املواد املمتازة اليت اجتازت

فإن نوافذ الريان يو يب يف يس يه اخليار األنسب واألفضل

اختبارات صارمة للرقابة عىل اجلودة منذ بداية التصنيع حىت

لمك.

هنايته باإلضافة إىل الرقابة عىل إجراءات العمل.

لدينا حلول متاكملة ألنمظة أنابيب املياه الساخنة والباردة

تفاصيـل المنتجـات

من  .PPRنقوم بتصنيع األنابيب والرتكيبات باللون األخرض

• أبواب ونوافذ يو يب يف يس

املعياري ألنمظة املياه الساخنة والباردة ذات سعة الضغط من
 PN16إىل .PN20

تفاصيـل المنتجـات
• أنابيب البويل إثلني
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• أنابيب البويل بروبلني
• تركيبات البويل بروبلني
• الوصالت البالستيكية لرتكيبات أنابيب املجاري
• الوصالت البالستيكية لرتكيبات أنابيب مياه الرشب
• الوصالت البالستيكية للكهرباء
مسؤول االتصال
السيد/سيد حسيين
املدير التجاري
جوال+974 ٥٥٠٧٢٦٦٠ :
رمز النظام املنسق:

76101090

الجسل التجاري١٠٠٧٣٤ :

ص.ب ،٩٩٣٤ :املبىن رمق  ،٢٩١الشارع  ،٢املنطقة ،٨١
املنطقة الصناعية اجلديدة ،الدوحة ،قطر
الربيد اإللكرتوينcommercial@alrayyanupvc.com.qa :
املوقع اإللكرتوينwww.alrayyanupvc.com.qa :

مسؤول االتصال
السيد/أمحد فوزي
مدير املصنع
جوال+974 ٥٥١٠٥٩٨٥ :
رمز النظام املنسق:

39174000 ,39172200 ,39172100

الجسل التجاري٤٢٧٠١ :

ص.ب ،٢٣٥٧٥ :الشارع  ،٢٢املنطقة ،٨١
املنطقة الصناعية اجلديدة ،الدوحة ،قطر
هاتف+974 ٤٤٧١٥٩٩٤ :
الربيد اإللكرتوينinfo@alsadapipes.com.qa :
املوقع اإللكرتوينwww.alsadapipes.com.qa :

مـصــــ ّدر

مـصــــ ّدر
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مصنع السادة
للقطاعات البالستيكية

السـويـدي
لتلبيس اإلطارات
تأسست رشكة السويدي لتلبيس اإلطارات عام  ٢٠٠٣وتطورت

دشن مصنع السادة لملواد البالستيكية بداية قطاع املواد

لتصبح أكرب وأقدم رشاكت تلبيس وتصليح اإلطارات يف قطر.

البالستيكية يف قطر بافتتاح املصنع يف املنطقة الصناعة حتت

امس «مصنع السادة للقطاعات البالستيكية».

توجد الرشكة يف املنطقة الصناعية اجلديدة وتقوم بإعادة

تلبيس وتصنيع  ١٠٠٠إطار يف الهشر .لقد استمثرنا يف
أحدث اآلالت املُتحمك هبا بواسطة المكبيوتر ،مكا مقنا بتدريب

ينتج مصنع السادة عدة أجحام من ألواح البالستيك ،وهو بديل
للخشب صديق للبيئة ،قابل لالستدامة ،متني ،مضاد لملياه

موظفينا وفقًا ألفضل املامرسات.

وال حيتاج إىل صيانة .نسىع باسمترار لتحسني منتجاتنا
ومتزيها .اهلدف الرئييس هو الرتكزي عىل اجلودة لتحقيق

أول مصنع إعادة تلبيس اإلطارات يف قطر سيحصل عىل

املواصفات املثالية ملنتجاتنا.

هشادة  ISO 9001:2008لنظام إدارة اجلودة ،وهذا دليل
عىل تركزي رشكتنا عىل اجلودة بالدرجة األوىل ،ولذلك فإن

السويدي لإلطارات قادرة عىل تقدمي مضان وخدمات ال مثيل
هلام يف قطر.

يمت توريد موادنا املطاطية بواسطة مصنّعني دوليني جبودة

عالية نعمل معهم عىل إجراء معليات التدقيق الفين ملراقبة

جودة إعادة تلبيس اإلطارات لضامن توافقها مع أعىل املعايري.

تفاصيـل المنتجـات
• اخلشب البالستييك

تفاصيـل المنتجـات
• يمت استخدام اإلطارات املجددة يف احلافالت أو الشاحنات
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• يمت استخدام اإلطارات املجددة يف البلدوزرات

مسؤول االتصال
السيد/أمحد فوزي
مدير املصنع
جوال+974 ٥٥١٠٥٩٨٥ :
رمز النظام املنسق:

39209900

الجسل التجاري٦٧٥٧٣ :

ص.ب ،٢٣٥٧٥ :املنطقة ،٨١
املنطقة الصناعية اجلديدة ،الدوحة ،قطر
هاتف+974 ٤٤٧١٥٩٩٤ :
الربيد اإللكرتوينinfo@alsadaprofiles.com.qa :
املوقع اإللكرتوينwww.alsadaprofiles.com.qa :

مسؤول االتصال
السيد/مؤيد سلميان
املدير التنفيذي
جوال+974 ٧٧٣٤٣٥٠٢ :
رمز النظام املنسق:

40121200

الجسل التجاري١٤٢٥٨٧٥ :

البوابة رمق  ،٣٧املنطقة الصناعية الدبلوماسية،
املنطقة الصناعية اجلديدة ،الدوحة ،قطر
هاتف+974 ٤٤٦٠٣٥٣٠ :
الربيد اإللكرتوينsuwaidiretd@yahoo.com :
املوقع اإللكرتوينwww.alsuwaidityres.com :

مـصــــ ّدر

هذا هو مصنع الوعب للبالستيك لتصنيع (أنابيب وتركيبات يس
يب يف يس من نوع فلوجارد املناسبة للزتويد باملياه احلارة أو
الباردة) ،الوكيل الوحيد يف قطر لرشكة لوبريزول العاملية واملصنع
الوحيد ألنمظة أنابيب يس يب يف يس يف الدوحة ،قطر.

الزيين للصناعات التحويلية ،نتيجة اندماج اثنتني من أمه

حاصل عىل اعمتاد من كهرماء واألشغال ووزارة الداخلية
واألوقات والعديد من املاكتب االستشارية يف قطر باإلضافة
إىل امتثاله ملتطلبات مواصفات قطر لإلنشاء  .٢٠١٤مكا أن
املصنع هو أول رشكة يف الرشق األوسط حتصل عىل هشادة
اعمتاد منتج بييئ ( )EPDالصادرة عن ( )GSASالعمتاد
منتجاتنا مكنتجات خرضاء ،إىل جانب احلصول عىل هشادة
املباين اخلرضاء املستدامة الصادرة عن جملس قطر لملباين
اخلرضاء (.)QGBC
وحبسب أنمظة كهرماء ،مفنتجاتنا يه الوحيدة احلاصلة عىل
موافقة اخلطة االستشارية لنظام املياه ( )WRASواعمتاد
( )NSFلنقاوة املياه.
متتاز منتجاتنا مبواصفات مادية ممتازة ويه مقاومة لألشعة
ما فوق البنفجسية بشلك عايل ومقاومة لللكور وامليكروبات مكا
أهنا صديقة للبيئة وقابلة إلعادة التصنيع ولدهيا مضان للجودة.
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مكا أن منتجاتنا تتوافق مع متطلبات نظام الريادة يف
تصمميات الطاقة والبيئة ( )LEEDونظام ( )GSASويه أكرث
استدامة ومتانة واقتصادية ما جيعلها االختيار األفضل لفريق
املرشوع من أجل الوفاء مبتطلبات االستدامة وحتقيق أهداف
الرؤية الوطنية لقطر .٢٠٣٠
االستدامة
التمنية املستدامة يه معلية هتدف إىل الوفاء باحتياجات
اجليل احلايل دون التأثري سلبًا عىل قدرة جيل املستقبل عىل
الوفاء باحتياجاته .وغالبًا ما ُيمسى هذا بنظام املساواة ما
بني األجيال.
مسؤول االتصال
السيد/دمحم غايل
مدير التسويق التنفيذي
رمز النظام املنسق:

الرشاكت يف جمال صناعة البالستيك والورق يف الدوحة ،قطر.

تأسست الزيين للبالستيك عام  ١٩٧٥مكا تأسست رشكة

اخلليج للبالستيك عام .١٩٨٨

حتت االمس اجلديد (الزيين للصناعات التحويلية) ،تسمتر
الرشكة باتباع هنج الرشكتني من حيث اجلودة وااللزتام ورضا

فلوجارد يه عالمة جتارية مجسلة ألنابيب يس يب يف
يس لتوزيع املياه احلارة والباردة .دليل لملختصني يف
جمال اهلندسة والسباكة .يمت إنتاج أنابيب يس يب يف
يس حتت العالمة التجارية فلوجارد باستخدام منتجات
لوبريزول املتقدمة ووفقًا ملتطلبات اجلودة اخلاصة هبا وذلك
فهي منتجات تفوق املعايري.

العميل وفقًا ألعىل مستويات اإلدارة للعمل مبنهتى املصداقية

من اكفة املجاالت لتوفري منتج غري سام وصديق للبيئة.

نقوم بتلبية احتياجات نطاق واسع من الرشاكت التجارية
واحلكومية والفنادق والسوبرماركتات واحملالت.

الزيين للصناعات التحويلية ملزتمة بضامن جودة وسالمة املواد
املستخدمة ورضا العمالء واملزيد من المنو والتقدم والنجاح.

تفاصيـل المنتجـات
• أنابيب يس يب يف يس
• تركيب أنابيب يس يب يف س
• مفاصل وتركيبات أنابيب يو يب يف يس
• أنابيب يو يب يف يس
• أنابيب يو يب يف يس الكهربائية
• تركيبات أنابيب يو يب يف يس الكهربائية

تفاصيـل المنتجـات
• الصناديق والعلب واحلاويات وما شابه املصنوعة من
البالستيك لنقل أو تغليف السلع ،ما عدا تلك املستخدمة لنقل
الدواجن أو منتجات األلبان
• األكياس واحلقائب شاملة األمقاع الورقية أو املصنوعة
من الورق املقوى أو احلشو السليلوزي أو شبكة األلياف
السليلوزية (ما عدا تلك اليت تكون قاعدهتا بعرض >= ٤٠مس
واملغلفات اخلاصة بالتجسيالت)
• األكواب الورقية
• األكواب البالستيكية
• األطباق والصحون واألكواب البالستيكية

البوابة رمق  ،٤الشارع ،٤٧
املنطقة الصناعية القدمية ،الدوحة ،قطر
هاتف+974 ٤٤٦٥٥١٨١ :
الربيد اإللكرتوينinfo@alwaabplastics.com :
املوقع اإللكرتوينwww.alwaabplastics.com :

39173990 ,39172390 ,39174000 ,39172300

الجسل التجاري١٠٦٦٨٤ :
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مصنع
الوعب للبالستيك

شركة الخليج
للبالستيك

• املصاصات واألغطية البالستيكية وغريها من أغطية العبوات
البالستيكية
مسؤول االتصال
رئيس قسم تكنولوجيا املعلومات

رمز النظام املنسق:

البوابة رمق  ،١٨٠الشارع  ،٢املنطقة ،٨١
املنطقة الصناعية اجلديدة ،الدوحة ،قطر
هاتف+974 ٤٤٦٠١٨٨٨ :
الربيد اإللكرتوينshaker@zainici.com :
املوقع اإللكرتوينwww.zainici.com :

39235000 ,39173210 ,39241030 ,48236900 ,48194000 ,39231090

مـصــــ ّدر

تعمل يف جمال إنتاج السدادات والصاممات واملضخات

تأسست رشكة أميانتيت قطر لألنابيب يف عام  2007يف
الدوحة ،قطر ،خبربة مرتامكة تزيد عن  90عامًا ،هشدت
الرشكة منوًا مطردًا لتصبح العبًا رئيسيًا يف جمال صناعة
األنابيب يف قطر.

مثل املطاط والبويل يوريثني والفيتون والسليكون.

تقع منشأة الرشكة يف املنطقة الصناعية اجلديدة ويصل جحم
قطر األنابيب اليت تقوم الرشكة بتصنيعها إىل  4٫000مم
للرتكيبات اليت قد تكون حتت األرض ،أو فوق األرض ،أو شبه
املائية ،وذلك وفقا ألحدث املعايري الدولية.

اهليدروليكية واهلوائية املطاطية ذات الضغط املنخفض
والعايل واحلشوات اهليدروليكية باستخدام أحدث آلة لتصنيع
السدادات العاملة بنظام التحمك الرمقي احلاسويب لعدة مواد
يمشل صناعة وتركيب وإعادة سد وحفص السدادات يف

االسطوانات اهليدروليكية واملضخات والصاممات وحزم الطاقة.
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آالء
للصناعة

شركة
أميانتيت قطر لألنابيب

تتشارك أميانتيت قطر لألنابيب مع فلوتايت للتكنولوجيا وقمسها
الفين الذي يعمل عىل توفري حتليالت لألنابيب يف محتل الضغط
ووجود أي ترسيب والنفاذية والفحوصات اهلندسية األخرى.
يصل إنتاج املصنع إىل  500كيلو مرت من األنابيب سنويًا،
وتبلغ طاقته اإلنتاجية احلالية  55٫000طن يف السنة.
أميانتيت قطر لألنابيب حائزة عىل هشادة ISO 9001:2008
 ISO14001:2004وهشادة الصحة املهنية .ISO 18001:2007
وقد بدأت يف التصدير يف عام  2008م وذلك بعد عام واحد من
انشاهئا.

تفاصيـل المنتجـات
احلشوات وحلقات منع الترسب وغريها من السدادات
املصنوعة من املطاط املُ َفل َكن (ما عدا املطاط القايس وتلك
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املصنوعة من املطاط املسايم).

تفاصيـل المنتجـات
• أنابيب البالستيكية املدمعة باأللياف الزجاجية ( ،)GRPأنابيب
وجتهزيات الفايرب جالس.

مسؤول االتصال
السيد/أشيش أ .باغديواال
املدير اإلقليمي
جوال+974 ٥٥٥٠٩٦٥٨ :
رمز النظام املنسق:

40169300

الجسل التجاري١٥٤٥٣ :

البوابة رمق  ،٧الشارع ،٤٥
املنطقة الصناعية القدمية ،الدوحة ،قطر
هاتف+974 ٤٤٦٨٤٤٤٢ :
الربيد اإللكرتوينqatar@afi.com.sa :
املوقع اإللكرتوينwww.afi.com.sa :

• يبلغ قطر األنابيب والتجهزيات من 25م اىل  4000مم وبفائت
ضغط لغاية  32بار.
مسؤول االتصال
السيد/حسني خاتون
املدير العام
جوال+974 ٥٥٨٦١٣٣٦ :
رمز النظام املنسق:

7199060

الجسل التجاري٦/33029 :

ص.ب ،40194 :الدوحة ،قطر
هاتف+974 44114873 :
فاكس+974 44114875 :
الربيد اإللكرتوينinfo@aqap.com.qa :
املوقع اإللكرتوينwww.aqap.com.qacom :

مـصــــ ّدر

اكتسب املصنع خربة واسعة يف جمال التغليف وأصبح أحد

أكرب مصنيع البالستيك يف قطر.

اخلدمة/المتزي

تقدمي األفضل والمتزي لك يوم.
المتكني

جمال التغليف خالل األربعني عامًا املاضية ويه تقدم مجموعة

يوجد مصنع العامصة يف الدوحة ،وهو ينتج السرتات الناقلة
وأكياس القاممة وصفاحئ البويل ايثيلني وأكياس الاكونرتات.

االلزتام

خطتنا االسرتاتيجية مبنية عىل تنويع خماطر السوق مع
تركزي املبيعات عىل التجار الكبار فقط وتقدمي منتجات موثوقة

وصديقة للبيئة بأسعار معقولة وذلك لكه بدمع من فريق ممتزي

أنشأت رشكة هبزاد لملنتجات البالستيكية مصنعها عام ١٩٧٨

ويه اليوم واحدة من رواد ُمصنّيع مجموعة متنوعة من مواد

متكني املوظفني من املبادرة وتقدمي أفضل ما لدهيم.

واألكياس البالستيكية مبختلف األجحام وحشوات احلاويات
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مصنع
العاصمة للبالستيك
تأسس مصنع العامصة عام  .١٩٩٣وخالل العقدين املاضيني،

منتجات
بهزاد للبالستيك

االلزتام بإطالق منتجات رائعة ومبادرات أخرى تؤثر عىل
حياة األفراد داخل وخارج املؤسسة

تغليف األطعمة .وقد بنت الرشكة لنفهسا مسعة ال تضايه يف
متنوعة من منتجات البويل ايثلني والبويل بروبيلني .ويمشل
ذلك اجلرابات والصحائف ولفائف البالستيك املنمكش ولفائف

التغليف وملصقات العبوات ولفائف تغليف الطعام ولفائف

تغليف الطعام املجمد ولفائف تغطية البيوت اخلرضاء وأكياس
الزراعة املضادة لألشعة ما فوق البنفجسية ،إخل.

ومصدر ممتاز للطاقة وتاكليف منخفضة.
رؤيتنا

أن نصبح من مصانع األكياس البالستيكية الرائدة واملوثوقة

يف الرشق األوسط إىل جانب ترك بصمة عىل األسواق يف
أوروبا وأسرتاليا ومشال أفريقيا.

مهمتنا

تفاصيـل المنتجـات

الوفاء باحتياجات معالءنا من خالل توليد القمية بواسطة توريد
منتجات عالية اجلودة وأفضل اخلدمات.

قمينا

روح الفريق .احرتام الذات والغري واحلفاظ عىل بيئة تجشع
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روح الفريق والمنو.

تفاصيـل المنتجـات
• تصنيع األكياس البالستيكية الكبرية والصغرية (شاملة
األمقاع) من بولميرات اإليثيلني لنقل أو تغليف السلع

• البويل إثيلني ذو جاذبية حمددة >= ٠٫٩٤بشلكه
األساس

• األنابيب واخلراطمي القاسية املصنوعة من بولميرات
اإلثيلني

مسؤول االتصال
السيد/هوريه ألونزو موهني
املدير العام
رمز النظام املنسق:

39172100 ,39012000 ,39232100

الجسل التجاري٤٢٠٦٦ :

املبىن رمق  ،١٢٩الشارع  ،٤املنطقة ،٨١
املنطقة الصناعية اجلديدة ،الدوحة ،قطر
هاتف+974 ٤٤١١٤٣٥٨ :
الربيد اإللكرتوينjalonso@asimaplastic.net :
املوقع اإللكرتوينwww.asimaplastic.net :

• الرشائط البالستيكية
• اللفائف البالستيكية
• األكياس البالستيكية الكبرية والصغرية (شاملة األمقاع) من
بولميرات اإليثيلني لنقل أو تغليف السلع

• األطباق واأللواح والرشائط وغريها من األشاكل املسطحة
من البالستيك الالصق ذاتيًا سواء اكنت عىل هيئة لفائف

أم ال

مسؤول االتصال
السيد/كريشنا كومار
مدير التسويق واملشرتيات
جوال+974 ٦٦٣٣٤٩٨١ :
رمز النظام املنسق:

39190000 ,39232100 ,39204900

البوابة رمق  ،٩٨الشارع ،٢٩

املنطقة الصناعية القدمية ،الدوحة ،قطر

هاتف+974 ٤٤٦٠١٩٧٣ :

الربيد اإللكرتوينinfo@behzadplastic.com :

املوقع اإللكرتوينwww.behzadgroup.com.qa :

مـصــــ ّدر

مـصــــ ّدر
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مصنع بن أمان
للصناعات البالستيكية

مصنع الغد المشرق
إلعادة تدوير اإلطارات

بن أمان للصناعات البالستيكية يه عبارة عن مصنع متطور

أنشأت رشكة صقر التجارية مصنع الغد املرشق مسامهة

آالف طن /السنة من لفائف التغليف العادية /امللونة مثل خمتلف
أنواع األكياس البالستيكية واللفائف البالستيكية املُستخدمة

تعتربها لك دول العامل من النفايات الغايه يف اخلطورة،
وذلك لطول الفرتة الالزمة لتحللها والذي يصل إىل  500سنه

املضافة.

اإلنسان واحليوان ،ليس هذا حفسب بل تعترب أيضًا بيئه مثايل

مهنا يف تنظيف البيئة القطرية من اإلطارات اخلرده اليت

ميتد عىل مساحة  ٧٠٠مرت مربع ذو قدرة إنتاجية تبلغ ١٠

ويمتثل جل خطورهتا ما ينطلق مهنا من غازات ضاره عىل

بشلك رئييس يف قطاع اإلنشاء وغريه من قطاعات القمية

حلياة القوارض والزواحف والبعوض اليت تسبب الكثري من
األمراض.

مصنع الغد املرشق هو أول مصنع يف منطقة اخلليج قادر
عيل حتويل هذه النفايات اخلطرة إىل مطاط مستصلح يعاد

تصنيعه إىل مواد نافعة عىل سبيل املثال وليس احلرص
(األحذية والسيور والجساد املطايط وإطارات العربات
واملطبات الصناعية وقطع غيار السيارات) وغريه الكثري.

اليوم تغريت إسرتاتيجية املصنع فبعد أن اكن يذهب لك إنتاجه

تفاصيـل المنتجـات

للتصدير خارج الدولة سوف يقوم املصنع بتوجيه جزء من
اإلنتاج للسوق احمليل.

• اللفائف البالستيكية من البويل اثيلني

تفاصيـل المنتجـات
• املطاط املعاد إستخدامه MPA 10
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و  MPA 12و MPA 14

• األلياف
• الصلب
• محسوق املطاط جحم  ٢٨و  ٣٠ميش

مسؤول االتصال
السيد/رايم القرصاوي
املدير التنفيذي
جوال+974 ٥٥٨٠٧٢٦١ :
رمز النظام املنسق:

39201000

الجسل التجاري٩٤١٥٣ :

املبىن رمق  ،١٢٢الشارع ،٢
املنطقة الصناعية اجلديدة ،الدوحة ،قطر
هاتف+974 ٤٠١٧٧٠٢٨ :
الربيد اإللكرتوينinfo@binamanindustries.com :
املوقع اإللكرتوينwww.binamanindustries.com :

مسؤول االتصال
السيد/سايم مطر
املدير العام
جوال+974 ٥٥٥٠٠٦٩٨ :
رمز النظام املنسق:

40030000

الجسل التجاري٦/٣٣٢٨٠ :

ص.ب ،١٦٩٩٥ :الدوحة ،قطر
هاتف+974 ٤٤٤٢٤٧٩٩ :
فاكس+974 ٤٤٤٣٣٣١٥ :
الربيد اإللكرتوينsami@falconserves.com :
املوقع اإللكرتوينwww.brightfuturefactory.com :
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مصنع بومطر االلماني
للمنتجـات البالستيكيـة

دوحــة
بالستيـك

حنن مصنع يقوم بإنتاج أنابيب وتركيبات يب يف يس ويب

تأسست الدوحة للبالستيك عام  ٢٠٠٣ويه تعمل عىل تصنيع

أنابيب الضغط العايل وأنابيب الري املثقبة وصفاحئ البويل

يب آر

ايثلني املستخدمة يف البناء واألكياس البالستيكية وأغطية البيوت
اخلرضاء باإلضافة إىل األنفاق البالستيكية ألغراض الزراعة.

متلك الرشكة مصنعًا يف املنطقة الصناعية اجلديدة بالدوحة
مبساحة إنتاج تبلغ  ١٥٠٠٠مرت مربع وقدرة إنتاجية تصل إىل
 ٥٠٠٠طن يف السنة.

الرشكة ملزتمة باجلودة وتقوم بتطوير مجموعة منتجاهتا لتفوق

املعايري احلالية وتقوم بفحص منتجاهتا بدقة قبل طرحها يف
السوق.

وهذا االلزتام الاكمل باجلودة الذي يمشل االنتباه ألدق

تفاصيل لك منتج أثناء التصنيع والتحقق مهنا بشلك متكرر

قبل طرحها يف السوق هو ما سامه يف ترسيخ العالقة بني

تفاصيـل المنتجـات

الرشكة ومعالهئا.

• أنابيب البويل ايثلني

ُتصدر الدوحة للبالستيك منتجاهتا منذ عام  ٢٠٠٣إىل دول
جملس التعاون والعراق واألردن ودول مشال وغرب أفريقيا

• أنابيب البويل بروبلني

مثل تونس واملغرب وبوركينا فاسو.

• أنابيب يب يف يس

تفاصيـل المنتجـات

• وصالت يب يف يس

• احلبيبات البالستيكية معادة التدوير
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• األكياس البالستييك
• أنابيب الري املثقبة
• وصالت وتركيبات األنابيب البالستيكية
• األكياس البالستيكية
• قوالب الفايربجالس
مسؤول االتصال
السيد/مروان بن محيدة
مدير املشرتيات
جوال+974 ٣١٥٧٩٢٨٤ :
رمز النظام املنسق:

البوابة رمق  ،٢٣٠الشارع  ،١املنطقة ،٨١
املنطقة الصناعية اجلديدة ،الدوحة ،قطر

هاتف+974 ٤٤٣٦٦٥٠٤ :

الربيد اإللكرتوينinfo@bgfplast.com :

املوقع اإللكرتوينwww.bgfplast.com :

39174000 ,39172300 ,39172200 ,39172100

مسؤول االتصال
السيد/محمود علقم
جوال+974 ٥٥٢٠٥٩٦١ :
رمز النظام املنسق:

املبىن رمق  ،١٣٤الشارع  ،٣املنطقة ،٨١
املنطقة الصناعية اجلديدة ،الدوحة ،قطر
هاتف+974 ٤٤١١٤٠٠١ :
الربيد اإللكرتوينdohaplastic@dohaplastic.com :
املوقع اإللكرتوينwww.dohaplastic.com :

39232100 ,39199000 ,39173000 ,39172900 ,39012000

مـصــــ ّدر

مركب اخلشب-البالستيك

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

( :)WPCهو مزجي من اخلشب

وبولمير عايل اجلودة (بويل ايثلني عايل الكثافة) بنسبة مثالية
من كال العنرصين حبيث تعيط مزايا فريدة لملادة وخاصة قوة
التحمل دون احلاجة إىل كثري من الصيانة .مركب اخلشب-
البالستيك هو نوع فريع من مجموعة أمشل من املنتجات
املمساة مركبات األلياف البالستيكية الطبيعية (.)NFPC

وهو مادة جديدة مقارنة باالستخدام التقليدي للخشب مكادة

للبناء .حنن أول من قام بتصنيع مركب اخلشب مع البالستيك
( )WPCيف دولة قطر .ونقوم بإنتاج هذا املركب لالستخدام

تركز الرشكة جهودها ومواردها يف االبتاكر والتحسني
املسمتر للجودة واخلدمة والقدرة التنافسية لضامن تلبية
احتياجات العمالء .وتلزتم أيضا بضامن بيئة معل آمنة ومتكني
املوظفني من التطوير واملسامهة بأقىص إماكناهتم.

الداخيل واخلاريج.

الدوحة لصناعة البولميرات يه إحدى الرشاكت األعضاء يف
مجموعة جمفاك القابضة.

نظام األنابيب من البويل ايثيلني عايل الكثافة مت تصمميه
وتصنيعه لتلبية الظروف املناخية يف منطقة الرشق األوسط
مما جيعلها مناسبة ملعظم اإلستخدامات.

تفاصيـل المنتجـات
• أغطية لألرضيات من البالستيك سواء اكنت من النوع

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

الالصق أم ال أو عىل هيئة لفائف أو بالط ،أغطية اجلدران

أو األسقف عىل هيئة لفائف بعرض >=  ٤٥مس تتألف من

طبقة من البالستيك مثبتة بشلك دامئ عىل خلفية من أي مواد
أخرى ما عدا الورق.

تفاصيـل المنتجـات
• أنابيب البويل إيثيلني عايل الكثافة لألقطار من ٤٠مم
إىل 800مم
ملحقات تركيبات مصبوبة باحلقن تمشل:

• أكواع  ْ 90مقاسات110 :مم160 ،مم200 ،مم
• ملحقات تركيب شلك حرف  Tمتساوي لملقاسات:
110م 160 ،مم 200 ،مم

• فلنشات هنايات لملقاسات110 :مم160 ،مم200 ،مم
• خمفضات لملقاسات110 :مم160 ،مم200 ،مم
ملحقات تركيبات جمزأة تمشل:

• املستودعات واخلزانات واألحواض وما شابه من حاويات

• ملحقات تركيب شلك حرف  Tمتساوي لملقاسات من
250مم إىل  800مم

مصنوعة من البالستيك بسعة >  ٣٠٠لرت.
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شركة الدوحة
لتصنيع البوليمرات

الدوحة ريجونال
للحلول البالستيكية

• األطباق واأللواح والرقائق والرشائط البالستيك سواء املقواة

• أكواع  ْ 45و  ْ 90لملقاسات من 250مم إىل  800مم

أو املغلفة أو املدمعة أو خملوطة مع أي منتجات أخرى سواء

• ملحقات تركيب شلك حرف  Yلملقاسات من 250مم
إىل  800مم.

مشغولة أو مشغولة سطحيًا فقط أو مقطعة إىل مربعات
أو مستطيالت فقط (ما عدا البالستيك املسايم واملنتجات

ذاتية اللصق.

مسؤول االتصال
السيد/فيصل دمحم معر
املدير التنفيذي
جوال+974 ٥٥٥٠٠٨٦٣ :
رمز النظام املنسق:

39219000 ,39251000 ,39189000

املبىن رمق  ،٦٣الشارع  ،٢٢املنطقة ،٨١
املنطقة الصناعية اجلديدة ،الدوحة ،قطر
هاتف+974 ٤٤٤٤١٤٣٨ ، ٤٤٤٤١٤٣٧ ، ٤٤٤٤١٤٣٦ :
الربيد اإللكرتوينinfo@dohawpc.com :
املوقع اإللكرتوينwww.dohawpc.com :

مسؤول االتصال
السيد/راجيش رافيندران
مدير املبيعات
جوال+974 33200088 :
رمز النظام املنسق:

39172200

الجسل التجاري60655 :

املنطقة الصناعية اجلديدة ،منطقة  ،81قطر
هاتف+974 ٤٤٣٦٦٢٤٤ :
فاكس+974 44366277 :
الربيد اإللكرتوينrrajesh@drps.com.qa :
املوقع اإللكرتوينwww.drps.com.qa :

مـصــــ ّدر

تأسس مصنع الدوحة للعزل املايئ عام  ٢٠١٤يف قطر كأول

يف عام  2004مت انشاء مصنع فلورا الدويل لتصنيع املنتجات

(أنمظة  T-Lockو  V-Studواألغطية العادية) املستخدمة عىل

رشسة ويعود ذلك اىل التطور الرسيع يف القطاع ،ومنذ انشاء

البالستيكية .ويهشد قطاع الصناعات البالستيكية منافسة

مصنع إلنتاج وتوريد أنمظة العزل البالستيكية عالية اجلودة

املصنع يتواصل استمثاره الناحج يف تخسري التكنولوجيا

نطاق واسع محلاية األنابيب واهليالك االمسنتية يف مشاريع

املتقدمة واملوارد البرشية ذات اخلربة.

البنية التحتية يف منطقة دول جملس التعاون.

ونعمل بكفاءة عالية ملواكبة التطورات الرسيعة يف جمال صناعة
البالستيك .ونركز دا ً
مئا عىل مبدأ «القمية املضافة» يف اكفة

وصف املنتجات

حوايش املمطورات االمسنتية يه عبارة عن أقسام مسيكة

مراحل االنتاج وال تقترص عىل تقدمي االسعار التنافسية يف
حفسب ،بل تمشل ً
أيضا االستجابة الرسيعة ملتطلبات األسواق

من البويل ايثلني عايل الكثافة اليت يوجد هبا عدد من األزرار

البارزة من جهة واحدة .يمت تثبيت احلاشية بداخل اإلطار قبل

وتقدمي منتجات ذات اجلودة العاملية واملمتزية.

صب اخلرسانة لتشكيل سطح مغىط بطبقة من البالستيك.

تتدفق اخلرسانة حول األزرار اليت تثبت الغطاء يف ماكنه.

تثبت األزرار الغطاء عىل سطح اخلرسانة بشلك ثابت .والنتيجة
يه غطاء عازل من البولمير غري قابل للحسب .وتعترب هذه
احلوايش مناسبة محلاية االمسنت من الظروف البيئية القاسية.

وذلك ألن األقسام المسيكة من البولمير تقاون معظم أنواع
األمحاض

والقواعد

واهليدروكربونات

واألخبرة

واملواد

امليكروبيولوجية اليت ميكن أن تؤدي إىل حتلل االمسنت مع
مرور الوقت.

• األطباق واأللواح والرقائق والرشائط البالستيك سواء
املقواة أو املغلفة أو املدمعة أو خملوطة مع أي منتجات

أخرى سواء مشغولة أو مشغولة سطحيًا فقط أو مقطعة

إىل مربعات أو مستطيالت فقط

املسايم سواء مشغولة أو مشغولة سطحيًا فقط أو

مواصفات املنتج

• العرض األقىص ٢٠٠٠ :ممل
• الطول :حسب الطلب
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تفاصيـل المنتجـات

• األطباق واأللواح والرقائق والرشائط من البالستيك

• املواد :بويل ايثلني HDPE-LLDPE

مقطعة إىل مربعات أو مستطيالت فقط (ما عدا املصنوعة

تفاصيـل المنتجـات

من بولميرات الستايرين ولكوريد الفينيل والبويل يوريثني

• ألواح البويل إيثيلني منخفضة الكثافة ()LDPE

والسليولوز معاد التكوين واملنتجات ذاتية اللص

• روالت بالستيكية للبناء

• زجاجات بالستيكية  /حاوية بالستيكية

المسك

• أكياس النفايات

•  :T-Lockمن  ١٫٥إىل  ٤ممل

•  :V-studمن  ١٫٥إىل  ٨ممل

• أكياس بالستيكية ()LDPE / HDPE / PP

• الغطاء العادي :من  ١إىل  ٨ممل

مسؤول االتصال
السيد/أمحد املرصي
مرشف املصنع
جوال+974 ٥٠١٩١١٩٦ :
رمز النظام املنسق:
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مصنع
الدوحة للماء

مصنع
فلورا الدولي للبالستيك

39211900 ,39201000

ص.ب ،٥٠٣١١ :شقة  ،٢١منطقة اجلابرو،
مدينة مسيعيد الصناعية اجلديدة ،قطر
هاتف+974 ٤٤٩٠٣٨٣٦ :
الربيد اإللكرتوينinfo@dohawaterproof.com :
املوقع اإللكرتوينwww.dohawaterproof.com :

مسؤول االتصال
املهندس/عبداللـه عيل الصفار
الرئيس التنفيذي
جوال+974 ٥٥٥٠٦٦٤٨ :

ص.ب ،22179 :املنطقة الصناعية اجلديدة،
منطقة  ،23مبىن  ،7الدوحة ،قطر
هاتف+974 44475896 :
فاكس+974 44788935 :
الربيد اإللكرتوينchairman@fitcoplast.com.qa :
املوقع اإللكرتوينwww.fitcoqplast.com :

رمز النظام املنسق39172100 ,39159000 ,39204990 ,39201000 :
الجسل التجاري١/28393 :

مـصــــ ّدر

تأسست رشكة املستقبل لصناعة األنابيب يف عام  2004ويه
احدى رشاكت مجموعة املستقبل لصناعة األنابيب الرائدة
عامليا يف صناعة وتوريد أنابيب الفيربغالس املقواة باأللياف
الزجاجية .حازت الرشكة عىل هشادة األيزو  9001و 14001
يف لك من جماالت أمعاهلا مهنا :اإلنتاج ،الفحص ،االختبار،
التطوير ،املناولة ،التخزين وحشن مجيع املنتجات .يمت صناعة
أنابيب الفيربغالس حسب املواصفات األمريكية واألوروبية
اليت تتصف بالرصامة العالية ،إضافة إىل اهنا معمتدة عامليا
وحاصلة عىل هشادات اجلودة باالضافة اىل هشادات اخرى
مثل  OHSASو  Kitemarkو  FMو  WRASاليت تنّص عىل
أن هذه النوعية من األنابيب صاحلة لنقل مياه الرشب.

الرؤية

احلفاظ عىل الصدارة يف السوق لتوريد منتجات وحلول الهتوية
والتدفئة من خالل احلفاظ عىل جودة املنتجات واخلدمات.

الرسالة

االسمترار بتقدمي أفضل حلول ومنتجات الهتوية والتدفئة عالية
اجلودة يف السوق ومضان تقدمي خدمات تدفع العمالء إىل
اختيار التعامل مع حصراء اخلليج مرارًا وتكرارًا.

القمي األساسية

اجلودة  -تعترب اجلودة أمه مسات منتجات وخدمات حصراء

بصفهتا املزود العاملي الرائد للحلول املتاكملة يف اسواق أنابيب
الفيربغالس املقواة باأللياف الزجاجية ،اكتسبت الرشكة مسعة
ممتازة يف تقدمي احللول العملية وذلك من خالل التصممي،
االستشارات اهلندسية ،االختبارات الداخلية للرتكيب والتدريب
واالرشاف يف املوقع .مكا تعد رشكة املستقبل لصناعة األنابيب
الرشكة الوحيدة يف العامل اليت تقدم خدمات هندسية متاكملة
وامتالكها أوسع تشكيلة من منتجات أنابيب الفيربغالس اليت
ترتاوح من  25ممل لغاية  4000ممل مع ضغط يصل اىل
 PSI 5000مكا توفر الرشكة مجموعة واسعة من احللول
ملجاالت تصنيع وتوريد االنابيب الستعامالت البنية التحتية،
النفط والغاز ،القطاع الصنايع واملياه.

اخلليج .ويه العامل املشرتك يف لك ما تقوم به الرشكة.

الشغف باألداء

بدأت حصراء اخلليج نشاطاهتا بشغف وال زال هذا الشغف
هو العنرص الرئييس الذي ال يسامه فقط يف بناء الرشكة

بل يبدو واحضًا يف روتني العمل اليويم .هيدف املوظفون

باسمترار إىل “إسعاد العمالء” ما يعين القدرة عىل تقدمي

حلول تفوق توقعاهتم.
القمية

زودت رشكة املستقبل لصناعة األنابيب رشكة قطر للبرتول
بأكرب نظام أنابيب فيربغالس املقواة باأللياف الزجاجية يف
العامل خلطوط أنابيب تربيد مياه البحر فوق األرض وحتت
األرض بأقطار تصل اىل  4000ممل وفقا لملواصفات العاملية
آيزو .14692
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المستقبل
لصناعة األنابيب

صحراء الخليج
للصناعة

تفاصيـل المنتجـات
• املواسري واألنابيب املصنوعة من خالئط األملنيوم (ما عدا
املنتجات املجوفة).

• األطباق واأللواح والرشائط وغريها من األشاكل املسطحة

اتباع هنج قامئ مدفوع بالقمية حلل املشالك املتعلقة بأنمظة

من البالستيك الالصق ذاتيًا سواء اكنت عىل هيئة لفائف

وجذري .واحللول اليت نقدمها مدفوعة باألداء وتعمل بكفاءة

واألسقف حتت الفئة .)٣٩١٨

الهتوية والتدفئة يضمن دراسة املشلكة وحلها بشلك اكمل

لتوفري القمية لملستخدم الهنايئ.

أم ال بعرض > ٢٠مس (ما عدا كسوة األرضيات واجلدران

تفاصيـل المنتجـات
• أنمظة أنابيب فايربسرتونغ:
أنابيب وجتهزيات  GRP/GRVتصل اىل  4000ممل يف القطر
• أنمظة أنابيب وافيسرتونغ:
أنابيب وجتهزيات  GREتصل اىل  1600ممل يف القطر
مسؤول االتصال
السيد/دمحم جارودي
املدير العام
جوال+974 ٥٥٨٥٩٠٢٦ :

رمز النظام املنسق39173210 ,39172900 :

الجسل التجاري٢٧٤٨٨ :

ص.ب ،24678 :الدوحة ،قطر
هاتف+974 ٤٤٧٦٨١٠٧ :
فاكس+974 44114772 ، 4595 :
الربيد اإللكرتوينsales-qatar@futurepipe.com :
املوقع اإللكرتوينwww.futurepipe.com :

مسؤول االتصال
السيد/حسن دمحم
مدير تنفيذي مسؤول
جوال+974 ٦٦٧٦٦٩٢٧ :
رمز النظام املنسق:

39199000 ,76082000

املصنع رمق  ،٢٧الشارع  ،١املنطقة ،٨١
املنطقة الصناعية اجلديدة ،الدوحة ،قطر
هاتف+974 ٤٤٥٠٥٣٠٦ ،٤٤٤٢٧٦٥٤ :
الربيد اإللكرتوينhassan@gulfdesert.com :
املوقع اإللكرتوينwww.gulfdesert.com :
أفضل  50رشكة صغرية ومتوسطة األداء يف قطر ٢٠١٨ -

مـصــــ ّدر

تأسست رشكة هيبورث يب ام اي (قطر) ذ.م.م .عام ٢٠٠٣

تقوم ميفكو بتصنيع ألواح العزل احلراري ( )XPSوبلواكت

البالستيك احلراري إىل قطاعات التشييد والبناء واهلندسة

الضاغطة اليت يطلهبا العميل مبواصفات عزل عالية.

ويه رشكة رائدة يف جمال تصنيع وتوريد نظم أنابيب
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هيبورث بي  .ام  .أي
قطر

مصنع
مناعي للعزل

البوليسرتين القابل للمتدد ( )EPSحبسب الكثافات والقوة

املدنية والسوق الصنايع يف قطر.

حصلت الرشكة عىل هشادات ISO 9001 ISO 14001
و  ،OHSAS 18001وأصبحت عام  ٢٠٠٩أول رشكة تصنيع

أنابيب بالستيكية يف قطر حتصل عىل اعمتاد “”kitemark

لترصيف الرتبة والفضالت ،ما يدل عىل الزتام الرشكة بزتويد

تفاصيـل المنتجـات

معالهئا بأنمظة األنابيب ذات أفضل جودة.

• راتينجات البرتول ،راتينجات الكومارون أو اإلندين أو

تقوم هبورث يب ام اي (قطر) ذ.م.م .بصناعة وتوريد مجموعة

الكومارون-إندين ،بأشاكهلا األساسية

متنوعة من أنمظة األنابيب ذات االستخدامات املتعددة مثل:

• بوليسرتين قابل للمتدد بأشاكله األساسية

• نظام أنابيب  HDPEبويل ايثلني لشباكت املياه والغاز
واملجاري ومياه السطح والري وشباكت توزيع املطايف.

• أنمظة أنابيب  PVC-Uو  ABSلتطبيقات الرتبة والنفايات
والترصيف.

• أنمظة أنابيب  PP-Rو  PBلتطبيقات املياه الساخنة والباردة
يف املباين.

• أنمظة أنابيب الضغط  PVC-Uخلدمات املياه الباردة
واملثلجة وأنمظة أنابيب الري.

• أنابيب وتركيبات وإكسسوارات  PVC-Uألنمظة جماري
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اكبالت االتصاالت.

• أنابيب  PVC-Uمتعددة الطبقات ألنمظة جماري اكبالت
االتصاالت وتطبيقات الرتبة والنفايات والترصيف.

• أنابيب  HDPEبدون ضغط لتطبيقات الرتبة والنفايات
والهتوية فوق األرض.

مسؤول االتصال
السيد/أمحد مكال سيد
مدير املواصفات والتقنيات
جوال+974 ٥٥٥٩١٤٥١ :
رمز النظام املنسق:

تفاصيـل المنتجـات
• أنابيب البويل
• أنابيب البويل بروبلني
• أنابيب يب يف يس
• أنابيب أكريالميد بيوتادين ستايرين ()Abs
• فواصل ووصالت وتركيبات األنابيب البالستيكية
• األنابيب واملواسري املصنوعة من الفايربجالس أو
الصوف الزجايج
املبىن رمق  ،١٧الشارع  ،٣٥٩املنطقة ،٩٢
مسيعيد ،قطر
هاتف+974 ٤٤٧٩٠٥٨٨ :
الربيد اإللكرتوينessam@hepworthpme.com :
املوقع اإللكرتوينwww.hepworth.qa :

70199060 ,39174000 ,39172900 ,39172300 ,39172200 ,39172100

الجسل التجاري٢٢٩٠١ :

مسؤول االتصال
السيد/رسيدهار جاياسيالن
مدير اإلنتاج
جوال+974 ٣٣١٦٥٣٠٩ :
رمز النظام املنسق:

39031100 ,39111000

الشارع رمق ،١
املنطقة الصناعية اجلديدة ،الدوحة ،قطر
هاتف+974 ٤٤٧٣١٢٨٧ :
الربيد اإللكرتوينinfo@3azel.com :
faisal@3azel.com
املوقع اإللكرتوينwww.3azel.com :

مـصــــ ّدر

مـصــــ ّدر
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معمــاري
قـطــر

مصنع
إكسسوارات البناء الحديث

تأسست معامري قطر يو يب يف يس يف عام  ٢٠٠٧يف قطر

يرسنا تقدمي رشكتنا :املصنع احلديث ملستلزمات البناء تأسست

العازلة حيث مت انشاء اول مصنع يف قطر يعمل بتكنولوجيا ال

وخدمة قطاع اإلنشاءات.

الرشكة عام  ٢٠٠٥من قبل موظفني خرباء يف جمال البالستيك

لتكون من الرشاكت الرائدة يف جمال صناعة النوافذ واالبواب
يس ان يس ( )cncواليت تقلص تدخل العنرص البرشي يف

يوجد مكتب اهلندسة واملبيعات والتسويق ومرافق اإلنتاج

معلية التصنيع اىل احلد األدىن مما يوفر منتج عإىل اجلودة

اخلاصة بنا يف املنطقة الصناعية يف الدوحة ،قطر .يعمل

،ومت اختيار مواد أولية صنعت خصيصا لتتناسب مع العوامل

لدينا  ٣٦موظفًا مهنم املهندسون والفنيون والعمالء .يمت تطوير

اجلوية يف منطقة اخلليج من درجات حرارة عالية وأشعة فوق

منتجاتنا بناء عىل سنوات اخلربة اليت ميتاز هبا مهندسونا.

البنفجسية ونسب الرطوبة واألمالح العالية ،مكا اهمتت معامري

قطر بتمنية مهارات وكفاءات الكوادر البرشية االدارية والفنية

للحصول عىل املزيد من املعلومات عن منتجاتنا ،يرىج الرجوع

من تقدمي منتج ممتزي حاز عىل ثقة معالءها .تستخدم معامرى

عىل الطلب.

التام والشلك اجلذاب مكا اهنا صنعت خصيصا لتتناسب

منتجاتنا معمتدة من قبل مؤسسات ومستشارين معروفني ذوي

حىت تربعت معامري قطر عىل عرش السوق احمليل ومتكنت

إىل كتالوج الرشكة .تتوفر هشادات املواد الصادرة لنا بناء

قطريوىب ىف ىس مقاطع ذات تصممي خاص تمتزي باالحاكم

مسعة طيبة.

مع عوامل الطقس القاسية من حرارة ورطوبة وامالح واشعة
المشس الشديدة وهلذايقوم معامري قطر بضامن املنتج مدى
احلياة والذي يعد دليل ثقتنا جبودة املنتج .تستخدم معامري

تفاصيـل المنتجـات

الصنع واملصدر الغري قابلة للصداء واملكفولة ملدة  ١٠سنوات

• األنابيب البالستيكية

قطر يو يب يف يس احدث انواع االكسسوارات االملانية
واليت تتيح طرق فتح خمتلفة مثل الحساب واملفصالت والفتح

• أدوات البنّائني البالستيكية

من االجتاهني والقالب مما يليب اكفة االحتياجات .تستخدم

معامري قطر يو يب يف يس مسااكت خمتلفة من الزجاج

املفرد واملزدوج واليت تصل إىل ٢٤مم واليت تؤمن اعيل
مستويات عزل الصوت واحلرارة .لدى معامري قطر يو يب
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يف يس فريق فين مدرب عىل اعىل مستوى ملساعدتمك عيل

اختيار الشلك وطريقة الفتح اليت تناسب احتياجتمك وتليب

رغباتمك .معامري قطر يو يب يف يس عضو ىف جملس قطر

لملابين اخلرضاء منذ تأسيسة ومجيع اخلامات املستخدمة
مطابقة لملواصفات اليت تتطلهبا عضوية املجلس.

تفاصيـل المنتجـات
• نوافذ يو يب يف يس
• أبواب يو يب يف يس
• مطاخب يو يب يف يس

مسؤول االتصال
السيد/يوسف املهندي
املدير العام
جوال+974 ٦٦٢٢٠٠٧٢ :

رمز النظام املنسق39252000 :

الجسل التجاري34484 :

هاتف+974 44326491 ، ٤٤٤٤٣٥٤٠ :
فاكس+974 44640407 :
املوقع اإللكرتوينwww.mimariqatar.comom :

مسؤول االتصال
السيد/سامر حسن
جوال+974 ٥٥٨٥٩٣٤٨ :

رمز النظام املنسق39259000 ,39172900 :

الجسل التجاري٣٠٣٢٨ :

ص.ب ،١٥٧٥٦ :املبىن رمق  ،٢٢الشارع  ،٤٢املنطقة ،٨١
املنطقة الصناعية اجلديدة ،الدوحة ،قطر
هاتف+974 ٤٠٠٥٣٣٣٤ ،٤٤١١٤٥٩٧ :
الربيد اإللكرتوينinfo@castle-mba.com :
mba.factory@gmail.com
املوقع اإللكرتوينwww.castle-mba.com :

مـصــــ ّدر

رشكة تصنيع قطرية تعمل يف إنتاج أنواع خمتلفة من

تأسست موهاجل للبالستيك عام  ٢٠١٥ورؤيهتا يه أن تصبح

منتجات أرضيات املطاط الرياضية واملصنع الوحيد والفريد
الذي ميتلك طر ًقا أوروبية متطورة تقن ًيا واليت تتساوى مع

وتأسيس صناعة الرباميل املصنوعة من .HDPE

 TUV NORD GROUPو  KIWA ISA SPORTSو

وتمشل منتجاهتا احلالية رقائق  HDPE/LDPEمن  ٨إىل
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مصنع
التدوير الحديث

مصنع
موهاجل للبالستيك

املصنّع واملصدر األول لرقائق  HDPE/LDPEيف قطر

املعايري والهشادات املهشورة عامل ًيا مثل  INTERTEKو

 ٨٠ميكرون واألكياس البالستيكية ،مكا ميكن لملصنع إنتاج

 LABOSPORT ITALIAو  SGSو ( TRIAX 2015ألنمظة

الرباميل والرقائق املنفوخة وفقًا لعدة مواصفات.

اختبار األثر).

إن منتجاتنا معمتدة من ِقبل أشغال ووفقًا خلطوط اإلنتاج

التالية :البالط املطايط  -البالط املطايط  - EPDM -إنرتلوك

مطايط  -البالط املطايط املتشابك  - EPDM -الرقائق

املطاطية  -احلصري املطايط العازل  -األرضيات املطاطية

املتشابكة  -أمعدة مطاطية  - EPDM -احلواف املضادة
للتعرث  - Stable Mats -بالط األمان  -كتلة إزالة الرمل -
 - ECOFELحبيبات مطاطية.

تفاصيـل المنتجـات
• البالط املطايط

• البالط املطايط EPDM -

• إنرتلوك مطايط

• إنرتلوك مطايط EPDM -
• الواح مطاطية

• العازل املطايط

• أرضيات مطاطية

تفاصيـل المنتجـات
• بولميرات اإلثيلني القابلة للتحلل

• انرتلوك األرضيات مطاطية EPDM -
• احلواف املضادة للتعرث
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• ماكحفة التعرث EPDM -

• مستقر ماتس
• بالط األمان

• Sandpit Edging Block
• Ecofel
• حبيبات املطاط
مسؤول االتصال
السيد/زياد بن حسني
السيد/امحد سيد عطية ابراهمي
إدارة األمعال الدولية
جوال+974 ٥٠٠٠٨٠١٢ ، ٥٠٩٠٢٢٤٤ :

رمز النظام املنسق4002.70 ,4002.20 :
الجسل التجاري5783 :

ص.ب ،50627 :مسيعيد ،قطر
هاتف+974 44606045 ، 44646402 :
الربيد اإللكرتوينGm@qatarmrf.com :
املوقع اإللكرتوينwww.qatarmrf.com :

مسؤول االتصال
السيد/نياس اكيبينغال
مهندس إنتاج
رمز النظام املنسق:

39232110

الجسل التجاري٦/٣٢٠٦٣ :

الشارع  ،٥املنطقة ،٨١
املنطقة الصناعية اجلديدة ،الدوحة ،قطر
هاتف+974 ٤٤٣٦٣٩٥٩ :
الربيد اإللكرتوينniyas@qatar-connect.com :
املوقع اإللكرتوينwww.mohajl.com :
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نال
روتومولد

مصنع
الفايبر جالس الوطني

تعمل رشكتنا يف جمال صناعة األكياس والرقائق البالستيكية

تأسس املصنع الوطين لأللياف الزجاجية ذ.م.م .عام ١٩٩٨

جالون .ويف جمال األكياس البالستيكية نقوم بإنتاج مجيع

وخالل فرتة زمنية قرصة ،منت الرشكة وأصبح لدهيا عدة

وأكياس املخابز والتعبئة والتغليف اخلاصة بالرشاكت

لأللياف الزجاجية ذ.م.م .يف هذا املجال خالل هذه الفرتة

أكياس التسوق هسلة الفتح واخلاصة بالتصدير Easy Open

املنتجات يف الوقت املناسب والتطابق مع املعايري واجلودة.

اخلاصة بتغليف عبوات املياه واملرشوبات الغازية ومنتجات

 ISO 9001:2015و .OHSAS 18001:2007

متطورة.

يعمل املصنع الوطين لأللياف الزجاجية ذ.م.م .وفقًا هليلك

مواصفات العمالء واملتطلبات العامة .وإىل جانب منتجات

تأسست رشكتنا عىل نظام حديث ودقيق يضمن جودة

جهود متواصلة لتحسني جودة اخلدمات املقدمة .حنن ومعنا

شباكت الرصف .وقد حصلت خدماتنا عىل مالحظات

هذا املجال ،ويعمل بشلك دامئ ومسمتر عىل تطوير منتجاتنا

ذاته وهو حتقيق الرؤية الوطنية لقطر .٢٠٣٠

وتناكت املياه البالستيكية من اجحام  ٢٠٠جالون ولغاية ٥٠٠٠

لتصنيع منتجات البالستيك املعزز بالزجاج يف دولة قطر.

انواع اكياس التسوق السادة واملطبوع وأكياس املغاسل

مشاريع مقاوالت يف دولة قطر .وقد جنح املصنع الوطين

واملصانع وخباصة الصناعات الغذائية وكذلك نقوم بصناعة

الزمنية القصرية بفضل عالقتنا املمزية بالعمالء وتسلمي

 .Bagsوخنتص بإنتاج روالت الرشنك PE Shrink Rolls

وخري دليل عىل ذلك هو حصولنا عىل هشادات دولية يه

األلبان وكذلك  Stretch Filmوجبودة عالية وتكنولوجيا

تنظيمي ونظام إدارة فعال ملزتم متامًا بإرضاء العمالء وبذل

اإلنتاج ودقة التصنيع واكدرنا متخصص وخربات طويلة يف

مديرنا العام السيد/صاحل بن أمحد اخللييف نتشارك اهلدف

ومواكبة مجيع التطورات سواء من ناحية املنتج أو طرق اإلنتاج.

يقدم املصنع الوطين لأللياف الزجاجية ذ.م.م .مجموعة
متنوعة من املنتجات عالية اجلودة اليت تتطابق مع

البالستيك املعزز بالزجاج ،نقدم أيضًا خدمات مثل أمعال
إجيابية من كربى الرشاكت العاملة يف دولة قطر حاليًا.

ومع وجود بنية حتتية متسارعة التطور ،هتدف الرشكة
إىل حتسني اجلودة واخلدمات املهنية .حيث يسىع فريقها
املكرس من املختصني والعامل إىل تقدمي األفضل يف لك

ما يقومون به من أمعال .إن رضا العميل هو أساس منو

تفاصيـل المنتجـات

تفاصيـل المنتجـات

الرشكة.

• خزانات املياه لالستخدام املزنيل املصنوعة من احلديد أو

• لفائف األكياس البالستيكية

الطلب بسعة تزيد عن  ٣٠٠لرت سواء اكنت مبطنة أو معزولة
حراريًا أم ال ولكهنا غري جمهزة مبعدات مياكنيكية أو حرارية
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• األنابيب واملواسري املصنوعة من الفايربجالس أو الصوف
الزجايج

• قوارب الفايربجالس دون حمرك خاريج

مسؤول االتصال
السيد/خفري بسطايم
املدير العام
جوال+974 ٥٠٩٣١٤٦٥ :
رمز النظام املنسق:

39232100

ص.ب ،٧٧٨٠ :املبىن رمق  ،٥٥الشارع  ،٢٠املنطقة ،٨١
املنطقة الصناعية اجلديدة ،الدوحة ،قطر

هاتف+974 ٤٤٦٠٥٦١٨ :

الربيد اإللكرتوينnalrotomould@gmail.com :

مسؤول االتصال
السيد/حمسن ياسني
مدير املصنع
جوال+974 ٥٥٠٢١٩٢٤ :
رمز النظام املنسق:

89039920 ,70199060 ,73090010

الجسل التجاري١٩٦٣٣ :

البوابة رمق  ،٥٠الشارع ،٥٤
املنطقة الصناعية القدمية ،الدوحة ،قطر
هاتف+974 ٤٤٦٠٣٦٢٩ :
الربيد اإللكرتوينnfgf@qatar.net.qa :
nfgf@gmail.com
املوقع اإللكرتوينwww.nfgftank.com :

مـصــــ ّدر

مـصــــ ّدر

مصنع الريان اجلديد خلزانات املياه هو أحد مصنّيع األلياف

تأسس مصنع الرشق للحاويات البالستيكية يف عام 1992

ومنتجاتنا الرئيسية يه حواجز الطرق وخزانات املياه وغريها.

مجموعة الدوحة موتورز ،ويه متخصصة يف تصنيع املواد

كرشكة تابعة ملجموعة  A&Jواليت اكنت تعرف سابقًا بامس

الزجاجية والقوالب الدوارة املعروفني والوراد يف دولة قطر،

البالستيكية مثل احلاويات والزجاجات ،واأللواح للبناء.

يشغل مصنعنا مساحة  ٧٠٠٠مرت مربع .ورشكة الريان

اجلديدة يه رشكة تابعة لرشكة املرمر للرخام واجلرانيت
تأسست عام  ٢٠٠٠ويه من الرشاكت الرائدة يف منتجات
احلجر ،وقد منت بشلك رسيع بفضل معالئنا الكرام.

وبفضل خربتنا الطويلة يف معدات العمليات الفنية والرؤية
الرائعة اليت تتحىل هبا إدارتنا إىل جانب األحباث ومضان
اجلودة ،فقد مضنّا أن يكون مصنع الريان اجلديد خلزانات

املياه أحد أبرز مصنّيع وموردي القوالب الدوارة ومنتجات

حنن أفضل مصنّيع خزانات املياه املصنوعة من البويل

ايثلني احلاصلني عىل هشادات اعمتاد يف الدوحة .وتعين

هذه الهشادات أن مجيع معلياتنا ابتداء من تصممي
ً
وصوال إىل املواد اخلام واملنتجات
وتصنيع اخلزانات
الهنائية لكها حاصلة عىل هشادات استيفاء أعىل معايري
التصممي والتصنيع.

األلياف يف قطر.

كواحدة من املؤسسات املوثوقة ،فقد سعينا دامئًا ألن نبىق

يف مقة السوق من خالل تقدمي منتجات متفوقة اجلودة
بأفضل األسعار .ويعمل فريق املبيعات عىل التنسيق بشلك
تام مع معالئنا لفهم احتياجاهتم وتقدمي املنتجات تبعًا لتلك
االحتياجات.

مكا أن فريقنا املؤلف من موظفني مؤهلني هو رس خدمة العمالء

املمتازة اليت منتاز هبا.

يقوم مصنع الريان اجلديد بتصنيع مجموعة متنوعة من

تفاصيـل المنتجـات
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أكياس البالستيك ،واحلاويات الصناعية املزنلية اليت ميكن
التخلص مهنا.

يتوافق وخيضع مصنع الرشق للحاويات البالستيكية ملعايري
دول جملس التعاون اخلليجي ،ولقد بدأ يف تصدير منتجاته يف
عام  2007إىل دول جملس التعاون اخلليجي مع خطط لزيادة

يف التصدير لدول املنطقة.

• اخلزانات البالستيكية
• حواجز الطرق املصنوعة من البالستيك
• خزانات املياه املصنوعة من ألياف الزجاج للرصف
اليحص

تفاصيـل المنتجـات
• احلاويات البالستيكية لألطعمة ومنتجات االلبان.

باللون األبيض لتناسب البيئة وأسلوب احلياة اخلاص بمك.

• زجاجات البوليستريين واحلاويات البالستيكية لألغراض
ص.ب ،٩٠٠٣٨ :القطعة رمق  ،A/٥١١١الشارع ،٤١
املنطقة  ،٨١املنطقة الصناعية اجلديدة ،الدوحة ،قطر
هاتف+974 ٤٤١٥٠٥٨٢ :
الربيد اإللكرتوينadmin@newrayyan.com :
accounts@newrayyan.com
operations@newrayyan.com
املوقع اإللكرتوينwww.newrayyan.com :

70199020 ,39251000 ,39229000 ,39222000

الجسل التجاري١٠١٠٨٣ :

الصناعية و بطاقة إنتاجية قدرها  5000طن مرتي سنويًا من

• امحلامات البالستيكية املتنقلة

والصناعية .مكا تتوفر خزانات املياه من مصنع الريان اجلديد

رمز النظام املنسق:

متتلك الرشكة منشأة حديثة يف شارع رمق  47مبنطقة سلوى

• مقاعد امحلام

خزانات حفظ املياه لالستخدامات السكنية والتجارية والزراعية

مسؤول االتصال
السيد/دمحم أ .خاوي
مدير العمليات
جوال+974 ٥٠٨٣٢١٢٠ :
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مصنع
الريان الجديد لخزانات المياه

مصنع الشرق
للحاويات البالستيكية

الصناعية.

• ألواح  PEعالية الكثافة املستخدمة يف صناعات البناء.
مسؤول االتصال
السيد/دي يك جوبتا
املدير العام
جوال+974 ٥٥٥٣٧١٥٤ :
رمز النظام املنسق:

39232100 ,39241000

الجسل التجاري13883 :

ص.ب ،145 :الدوحة ،قطر
هاتف+974 44808382 ، ٤٤٨٠٢٢٦٢ :
فاكس+974 44802355 :
الربيد اإللكرتوينoriplast@dmpp.com.qa :
dk.gupta.2005@gmail.com
املوقع اإللكرتوينwww.dohamotorsgroup.com :

مـصــــ ّدر

دليل الشركات الصغيرة والمتوسطة 300 - ٢٠١٩

أوريكس
لصناعة العبوات البالستيكية

المصنع القطري
األلماني للجاسكيت
تأسس املصنع القطري األملاين للجاسكيت يف عام ،2007

حنن متخصصون يف صناعة العبوات البالستيكية اجلاهزة

وهو مصنع لألجزاء الصناعية املانعة للترسب واملتخصص يف

للتشكيل واألغطية وعبوات سعة  ٥جالونات

إنتاج مواد مانعة للترسب املعدنية وغري املعدنية عالية اجلودة
املستخدمة يف جمال الصناعات.

تفاصيـل المنتجـات

متتلك الرشكة مصنعًا حديثًا يف املنطقة الصناعية اجلديدة

• مواد العبوات البالستيكية

وجمهز بأحدث التقنيات وتبلغ قدرته اإلنتاجية حاليًا 60٫000

• األغطية البالستيكية وغريها من األغطية

جزء يف الهشر.

• عبوات بالستيكية بسعة  ٥جالونات

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

القريب.

الـمصـنع القـطـري األملـانـي للجاسـكيـت حــائـز عىل هشــادة
 ISO 9001:2008ومونوغرام  API 6Aمن معهد البرتول

األمرييك ،وحصل املـصنع أيـضًا عىل جائزة أفضل مـصنع
للصناعات الصـغرية واملتوسطــة فـي قطــر من قـِبل مــجلس
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دول التعاون اخلليـيج يف عام .2010

تفاصيـل المنتجـات
• املواد املانعة للترسب من أجزاء حلزونية ذات اللفائف،

مسؤول االتصال
السيد/نور الدين ساكريا
مدير املصنع
جوال+974 ٦٦١٤١٧٣٠ :
رمز النظام املنسق:

39235000 ,39233000

ص.ب ،١٢٥٦٥ :الشارع  ،٣املنطقة ،٨١
املنطقة الصناعية اجلديدة ،الدوحة ،قطر
هاتف+974 ٤٤٣٦١٤٨٦ :
الربيد اإللكرتوينnsakhria@oryxplastics.com :
املوقع اإللكرتوينoryxplastics.com :

وأجزاء مبادل حراري ،وأجزاء غري معدنية ،وحلقات مشرتكة،
واملعادن الصلبة ،اكمربوفيل ،وجاكت معدنية وأغلفة.

مسؤول االتصال
السيد/شاياس لطيف
مدير املبيعات والعمليات
جوال+974 ٥٥٧٥٤٢٠٢ :
رمز النظام املنسق:

84849000 ,84842000 ,84841000

الجسل التجاري32195 :

ص.ب ،40806 :الدوحة ،قطر
هاتف+974 44114404 :
فاكس+974 44114401 :
الربيد اإللكرتوينsales@qger.com / shiyas@qger.com :
املوقع اإللكرتوينwww.qger.com :
أفضل  50رشكة صغرية ومتوسطة األداء يف قطر ٢٠١٨ -
الفائز جبائزة رواد األمعال ٢٠١٧ -

مـصــــ ّدر

مـصــــ ّدر

مصنّع ومص ّدر لألكياس الصناعية ولفائف األمقشة من البويل

يعترب مصنع قطر الدويل للبالستيك ( )QPLASTأكرب منتج

حفص جودة منتجاتنا باسمترار لضامن أفضل أداء .املصنع

يف دولة قطر .مكا نقوم بتصنيع مجموعة اكملة من تركيبات

والنسج والطباعة وصناعة األكياس التجارية /الصناعية .تقدمي

البويل إيثيلني ،أرشطة ماركر البويل إيثيلني وفواصل جماري

بروبلني املنسوج وأكياس  PP HDPEوأمقشة التغليف يمت

ومصدر ألنابيب  uPVCارشطة التنبيه من البويل إيثيلني

جمهز إلنتاج مكيات كبرية من البويل بروبلني والرشائط

 ،uPVCأنابيب البويل إيثيلني ،صفاحئ البويل إيثيلني ،أغطية

أفضل حلول التغليف للعديد من القطاعات من خالل تصنيع ما

اهلواء.

ييل حسب الطلب:

تأسس مصنع قطر الدويل للبالستيك يف عام  1977من

• أكياس البويل بروبلني املنسوج

قبل الزعمي دمحم بن عبد اللـه العطية وهو واحد من مجموعة

• قطع األمقشة

رشاكت العطية .متت املوافقة عىل منتجاتنا من قبل الدوائر

• لفائف البويل بروبلني املنسوج

احلكومية واالستشاريني ورشاكت املقاوالت يف قطر .حيث اننا

نستخدم أحدث معدات االختبار األوروبية واألمريكية لضامن

ممصت هذه األكياس خصيصًا لملتانة واألمان ومحاية

جودة خط اإلنتاج.

املنتجات من البلل .مكا نقوم بصناعة أكياس البويل بروبلني
املنسوج املصممة حسب الطلب.

ميكن أن يوفر مصنع قطر الدويل للبالستيك مجموعة اكملة من

أنابيب  PVCوقطع الرتكيب (BSEN, BS, NEMA, QCS,

الصناعات اليت تستفيد عىل حنو خاص من منتجاتنا يه:

 )KM, DIN, ASTM and ANZمن أعىل مستويات اجلودة

• صناعة املواد البالستيكية والبولميرات

لعمالئنا يف اخلارج .حيث اننا نسىع جبد من اجل تطوير

• الصناعة الدوائية

معلية التصدير واملبيعات الدولية والتوزيع ملنتجاتنا.

• صناعة حبوب الغذاء

مصنع قطر الدويل للبالستيك حائـز عىل هشادة

• الصناعية الكمييائية

.ISO 9001: 2015

• صناعة األمسدة

• أنابيب PVC
• قطع حصية PVC
• روالت بالستيكية

تفاصيـل المنتجـات

• صناعة السكر
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تفاصيـل المنتجـات

• رشائط حتذيريه

• صناعة االمسنت
• صناعة األمقشة

• أكياس البويل بروبلني املنسوج

• صناعة امللح

مسؤول االتصال
السيد/مادو
املدير العام
رمز النظام املنسق:
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مصنع قطر المتكامل
لألكياس البالستيكية

مصنع قطر
الدولي للبالستيك

39232900

الجسل التجاري٥٤٤٩٧ :

املبىن رمق  ،٢٣٨الشارع  ،٤املنطقة ،٨١
املنطقة الصناعية اجلديدة ،الدوحة ،قطر
هاتف+974 ٤٤٧٢٦٢٣٢ :
الربيد اإللكرتوينinfo@qipbf-qatar.com :
املوقع اإللكرتوينwww.qipbf-qatar.com :

مسؤول االتصال
السيد/دمحم زغلول
املدير املبيعات
جوال+974 ٣٠٥٥٢٥٨٥ :
رمز النظام املنسق:

39233000 ,39204900

الجسل التجاري٥٠٠٧٧ :

ص.ب ،٤٠٦٦٨ :املنطقة الصناعية اجلديدة،
املنطقة  ،٥٧الدوحة ،قطر
فاكس+974 ٤٤٣١٥٦٠٩ :
الربيد اإللكرتوينmohamed.zaghloul@sic-q.com :
املوقع اإللكرتوينwww.sic-q.com :

مـصــــ ّدر

مصنع قطر الوطين للبالستيك ذ.م.م )QNPF( .هو املصنّع

أنشئت مجموعة قطر للصناعات واإلضافات البالستيكية يف
عام  ،1997ويه متخصصة يف تصنيع األنابيب واملواسري
البالستيكية وملحقاهتا عىل درجة عالية من التطور واجلودة
وطبقًا لملواصفات العاملية.

الرائد للك من:

( )١أنابيب وتركيبات يب يف يس
( )٢أنابيب يب إي؛

متتـلك الرشكة ثـالث منشآت حديثـة يف املنطقة الصناعية بطاقة
إنتـاجيـة حـالـيـة  8500طن سنـويـًا من األنـابيب والتجهـيـزات
و  600طن هشريـًا من األصبغـة.

( )٣ألواح وأرشطة التحذير للبناء املصنوعة من يب إي؛ و
( )٤بالط محاية الاكبالت ()PE
تأسس املصنع عام ( ١٩٧٧وهو أحد أقدم املصنعني يف قطر)

ونعمل اآلن عىل استمكال برناجم استمثار بقمية  ٧٠مليون

ريال قطري لتحديث وتوسيع نطاق املنتجات والقدرة اإلنتاجية

استخدامها يف إنتاج بالط التحذير ،إال أننا ال نستخدم

الصناعية اجلديدة يف الدوحة .نقوم بإضافة نطاق اكمل من

األكياس البالستيكية نتيجة ملا تسببه من مشالك بيئية؛

وحمددات املسافات ،إخل ).إىل خط إنتاج  Qplastاخلاص بنا

التلوث والبصمة الكربونية.

الربع األخري من .٢٠١٨

مصنع قطر الوطين للبالستيك هو إحدى رشاكت عائلة

يف مصنعنا الذي تبلغ مساحته  ٢٢٠٠٠مرت مربع يف املنطقة

أيًا مهنا يف إنتاج األنابيب .وقد مقنا مؤخرًا بإلغاء تصنيع

الرتكيات (الترصيف والرتبة والنفايات والضغط واملوصالت

ونقوم باعمتاد إجراءات لتوفري الطاقة يف مصنعنا خلفض

املصنّع وفقًا ألفضل املواصفات الدولية وسيكون متاحًا حبلول

حنن مرخصون بالاكمل لبيع اكفة منتجاتنا يف قطر ولدينا

جسل حافل بالنجاح عىل مدى  ٤١عامًا .نقوم بتصنيع أنابيب
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مصنع
قطر الوطني للبالستيك

مجموعة قطر للصناعات
واإلضافات البالستيكية

مجموعة قطر للصناعات واإلضافات البالستيكية حائزة عىل
هشادة  ،ISO 9001:2008ومت اعمتاد منتجاهتا أيضًا من قبل
منمظات املعايري األملانية واألمريكية والربيطانية ودول جملس
التعاون اخلليجي.

العطية اليت تأسست من قبل سعادة العميد دمحم العطية

وال زال ورثته وعائلته ميلكوهنا اليوم.

يب يف يس من  ٢٠مملل إىل  ٦٣٠ممل؛ أنابيب يب إي من ١٦
ممل إىل  ٨٠٠ممل.

تفاصيـل المنتجـات

وقد تغريت فلسفتنا العامة خالل السنوات األخرية .فنحن نقوم

• أنابيب وجتهزيات PVC
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باالستمثار يف أفضل معدات اإلنتاج لتحسني الكفاءة وبناء

• أنابيب وجتهزيات HDPE

شبكة توزيع مياه أكرب .نستخدم ( )PBاخلايل من الرصاص

• أنابيب وجتهزيات الضغط العايل UPVC

يف منتجاتنا ونقوم بإعادة التدوير بأكرب قدر ممكن .نسامه

• أنابيب وجتهزيات PPRC

يف حتسني البيئة القطرية حيث نشرتي ما بني  ٢٤٠٠إىل

• أنابيب الاكبالت الكهربائية وأنابيب أسالك اإلتصاالت QTEL

 ٢٧٠٠طن من خملفات البالستيك من قطر لنقوم بإعادة
مسؤول االتصال
السيد/عبدالعزيز

الشارع رمق ،٨١
املنطقة الصناعية اجلديدة ،الدوحة ،قطر
هاتف+974 ٤٤٦٨٩٩٧٧ :
الربيد اإللكرتوينazeez@qnplast.com :
املوقع اإللكرتوينwww.qnplast.com :

• األصبغة البالستيكية

مسؤول االتصال
السيد/يارس دمحم ياسني
مدير املشرتيات
جوال+974 ٥٥٢٩٦٤٩٠ :
رمز النظام املنسق:

ص.ب ،40290 :الدوحة ،قطر
هاتف+974 ٤٤٦٠٣٧٧٣ ، 44603770 :
فاكس+974 44603993 :
الربيد اإللكرتوينhasanhour@yahoo.com :
املوقع اإللكرتوينwww.qaddcoqatar.com :

39173400 ,39173100 ,39172900 ,39172300 ,39172200 ,39172100

الجسل التجاري٢٠٤٢٩ :

مـصــــ ّدر

شركة قطر
بوليمر الصناعية
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الشركة القطرية
للصناعات المطاطية

رشكة قطر بولمير الصناعية يه مصنّع ومستورد رائد حاصل

رشكة قطر لصناعات املطاط يه رشكة تصنيع املطاط

عىل هشاديت اآليزو و  HACCPملنتجات البويل بروبلني املنسوج

األوىل يف دولة قطر ،ويه رشكة حمدودة محلة لهشادة

أمه رواد األمعال يف قطر السيد/عبدالعزيز الدليمي.

من الزمن منذ نشأهتا عام .٢٠٠٣

يف قطر .تأسست الرشكة عام  ١٩٩٩ومت تروجيها بواسطة أحد

 ISO 9001:2008تصدرت قطاع الصناعة منذ أكرث من عقد

متلك رشكة قطر بولمير الصناعية مرافق تصنيع متاكملة عاملية

يعمل لدى الرشكة طامق فين مؤهل ومدرب وإدارة منمظة مما

الطراز بسعة إنتاجية تبلغ  ١٦٠٠٠طن يف السنة عىل مساحة

دفعها إىل التخطيط لدخول السوق العاملية.

 ١٧٠٠٠مرت مربع .مصنعنا قادر عىل إنتاج مكيات كبرية

ومجموعة متنوعة من منتجات البويل بروبلني املنسوج الصناعية

وبفضل قميها األخالقية األصيلة ومنتجاهتا عالية اجلودة ،فإن

حبسب متطلبات العميل.

جناح الرشكة يف السوق العاملية هو أمر مؤكد.

خنتص يف عدة منتجات من البويل بروبلني - :أكياس منسوجة
من البويل بروبلني ،أمقشة منسوجة من البويل بروبلني (مبطنة
وغري مبطنة)( FIBC ،أكياس مخضة) ،رقائق  LDPEوتوزيع

املواد اخلام.

تفاصيـل المنتجـات
• األطبـاق واأللواح والرقائق والرشائط واألشاكل املسطحة

تفاصيـل المنتجـات

األخرى ذاتية اللصق من البالستيك ،سواء اكنت أم مل تكن
عىل هيئة لفائف .األطباق الالصقة ذاتيًا ،وغريها

• املنتجات األخرى لنقل أو تغليف السلع املصنوعة من البالستيك
• األكياس واحلقائب من النوع املستخدم لتغليف السلع،

• األغطية واألقفال وغريها من السدادات البالستيكية.
القابلة للتحلل

أصناف أخرى ،من رشائط البويل ايثلني أو البويل بروبلني

• األطباق واأللواح والرشائط والرقائق املصنوعة من

• األكياس واحلقائب من النوع املستخدم لتغليف السلع،

• املواد البالستيكية؛ املواد البالستيكية األخرى غري

أو ما شابه
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• قطع املطاط لسيور احلركة

احلاويات املرنة متوسطة احلجم

• األطباق واأللواح والرقائق والرشائط البالستيكية األخرى
• كوبولميرات الربوبلني
• املنتجات املستخدمة لنقل أو تغليف السلع ،من البالستيك
مسؤول االتصال
السيد/سانديب ناير
تنفيذي مبيعات
جوال+974 ٥٥٨٦٠٤٤٩ :

بولميرات الربوبلني

املسامية غري املسلحة

• احلصائر األرضية
• حلقات الربط املطاطية ألنمظة الري
• احلواجز املطاطية ملواقف السيارات
• قوالب املطاط ملصانع البالط

• املنتجات األخرى املستخدمة لنقل أو تغليف السلع،
املصنوعة من البالستيك.

ص.ب ، ٣٣١٩٥ :البوابة رمق  ،٩٩الشارع  ،٣٨املنطقة ،٥٧
املنطقة الصناعية القدمية ،الدوحة ،قطر
هاتف+974 ٤٤٤٢١٢٥٠ :
الربيد اإللكرتوينsales@qatarpac.net :
املوقع اإللكرتوينwww.qatarpac.net :

رمز النظام املنسق,39232110 ,39023000 ,39219000 ,63053200 ,63053300 ,39239000 ,39199000 :
39239000 ,39209900 ,39202000
						
الجسل التجاري١٩٣١٤ :

مسؤول االتصال
السيد/ساسيداهاران ناير
املدير العام
جوال+974 ٥٠٠٨٣٠٨٣ :
رمز النظام املنسق:

ص.ب ،٤٠٠٢٩ :البوابة رمق  ،٧الشارع  ،٥٣٨املنطقة ،٥٧
املنطقة الصناعية القدمية ،الدوحة ،قطر
هاتف+974 ٤٤٥٨٣٠٠١ ، ٤٤٦٠٠٣٠٧ :
الربيد اإللكرتوينinfo@qatarrubber.com :
qatarrubber@gmail.com
املوقع اإللكرتوينwww.qatarrubber.com :

40169400 ,40169300 ,40169100 ,40103900

مـصــــ ّدر

منذ أكرث من ثالث عقود ونصف ،حيتل مصنع قطر لالستريوبور

تأسست قطر يو يب يف يس لألبواب والنوافذ ،رشكة تابعة

مواد العزل املعامرية واجليوفوم واألغلفة الواقية والتطبيقات

جامس آل ثاين ورشاكه) عام  ١٩٩٦هبدف وحيد هو إنتاج

فإن لدى املصنع أفضل قدرات معاجلة ( )EPSيف دولة قطر.

املصنّع األول لنوافذ وأبواب يو يب يف يس يف قطر ونفذت

وخدمة العمالء .وبالتايل ،اجلودة يه أحد األسباب العديدة

وعان.
قطر واإلمارات ُ

امجلع ما بني املنتجات ذات اجلودة واخلدمة واالبتاكر لكها

الرشكة حاصلة عىل هشادات ( ،ISO-9001:2015إدارة

صدارة صناعات البوليستريين املمدد ( )EPSحيث يقدم

لرشكة جامس بن أمحد بن خليفة آل ثاين ورشاكه (مجموعة

الصناعية .عند امجلع ما بني تشكيل القوالب وتشلك األشاكل،

منتجات يو يب يف يس يف قطر .واآلن ،أصبحت الرشكة

وحيافظ املصنع عىل أعىل معايري المتزي يف اإلنتاج واجلودة

العديد من املشاريع البارزة يف القطاعني العام واخلاص يف

اليت جتعل العمالء يرغبون باالسمترار معنا لعدة سنوات .إن
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مصنع
قطر لالستيروبور

قطر يو .بي  .في  .سي
لألبواب والنوافذ

اجلودة ،BS OSHAS 18001: 2007 ،نظام إدارة الصحة

تضيف القمية .ويؤدي ذلك إىل رشااكت األمعال طويلة العمر.
ميلك املصنع نظامًا شام ً
ال إلدارة اجلودة لضامن ثبات منتجاته

والسالمة يف العمل) مكا أهنا األوىل يف قطر اليت حصلت

عىل ترخيص ببيع أبواب ونوافذ يو يب يف يس.

وإماكنية تتبعها .مكا يقوم فنيو رقابة اجلودة لدينا بفحص
املنتجات بانتظام للتأكد من خصائصة املادية.

وقد حافظت الرشكة عىل جودة معايريها حىت اليوم وحرصت
عىل أن تسبق املنافسة دامئًا .وقد حصلت الرشكة إىل جانب

هشادة اآليزو عىل العديد من اجلوائز والهشادات يف القطاع،

فقد حصلت عىل جائزة لألداء من وزارة الداخلية القطرية عام
 ٢٠١٢وعىل جائزة أفضل املُصنّعني يف الرشق األوسط من
موردها  ،Vekaمكا حصلت عام  ٢٠١٦عىل جائزة المتزي

تفاصيـل المنتجـات

لملشاريع الصغرية واملتوسطة يف قطر .ومؤخرًا ،حصلت
الرشكة عىل التصنيف األول لألمعال من بنك قطر للتمنية

• ألواح البوليستريين

ورشكة دون آند برادسرتيت ،ما يعين “الثقة العالية خبصوص

تفاصيـل المنتجـات
• األبواب والنوافذ املصنوعة من يو يب يف س
• عنارص البناء املستخدمة لصنع األرضيات واجلدران
والفواصل واألسقف إخل .من البالستيك

• املصارف ومستلزماهتا املصنوعة من البالسيت
• الدرابزين واألسوار وما شابه من حواجز ،من البالستيك
• األرفف الكبرية للتجميع والرتكيب الدامئ

أداء األمعال” .تتضمن منتجاتنا أنمظة النوافذ  -نوافذ اللف
واالحنناء ،النوافذ املزنلقة ،النوافذ القوسية (شاملة التصاممي
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اإلسالمية) وأنواعًا خمتلفة من األبواب .الرشكة مكرسة لتنفيذ

مهممتها يف “تعزيز نوعية حياة العمالء من خالل تقدمي منتجات

تمتزي باجلودة“ .

مسؤول االتصال
السيد/برمي
الرئيس التنفيذي
جوال+974 ٥٠٤٥٦٧٧٤ :
رمز النظام املنسق:

39211100

الجسل التجاري١٦١٩١ :

املبىن رمق  ،١٧٣الشارع  ،٣٥٦املنطقة ،٩٢
مسيعيد ،قطر
هاتف+974 ٤٠٠٥٠٢٠٠ :
الربيد اإللكرتوينinfo@qsf.com.qa :
املوقع اإللكرتوينwww.qsf.com.qa :

مسؤول االتصال
السيد/جيكوب كويش
مدير تنفيذي مسؤول
جوال+974 ٥٥٥٢٤٥٣٥ :

رمز النظام املنسق39259000 ,39252000 :
الجسل التجاري١٠٠٢٩٣ :

ص.ب ،٨١٨١ :البوابة رمق  ،١٣٣الشارع  ،٣املنطقة ،٨١
املنطقة الصناعية اجلديدة ،الدوحة ،قطر
هاتف+974 ٤٤١١٤٣٠٢ :
الربيد اإللكرتوينqatupvc@qatar.net.qa :
accounts@qatarupvc.com.qa
املوقع اإللكرتوينwww.qatarupvc.com.qa :
أفضل  50رشكة صغرية ومتوسطة األداء يف قطر  ٢٠١٦ -و ٢٠١٨
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الشركة
القطرية األلمانية لألنابيب

سار بالست
قطر

تصنيع أنابيب الرفع وفتحات املجاري املصنوعة من بولمير

ساربالست قطر يه من الرشاكت الرائدة يف العامل يف تصممي

وتصنيع وتوريد األنابيب والرتكيبات واخلزانات املصنوعة من

االمسنت.

البالستيك املعزز باأللياف الزجاجية.

تأسست الرشكة عام  ٢٠٠٦يف الدوحة ،قطر وقد كربت
وأصبحت قادرة عىل تقدمي مجموعة اكملة من اخلدمات.

ساربالست قطر خاصلة عىل هشادة من  Applus Velosiعن
 ISO 9001-2015, ISO 14001-2015و ISO 18001-

 .2007باإلضافة إىل ذلك ،فقد قامت مؤسسات مستقلة

برتخيص امتثال منتجاتنا ومهنا  FMو  WRASواكفة العمالء
الكبار يف قطر والعامل.

تتألف نشاطات أمعالنا األساسية من:
• تصممي وتصنيع أنابيب وتركيبات وخزانات GRP, GRV,
.GRE

• تركيب وصيانة وحفص  NDTوالصيانة والوقائية.

تفاصيـل المنتجـات

• خدمات إدارة املرشوع واخلدمات الفنية.

• أنابيب الرفع من بولمير االمسنت

طريقة

• فتحات املجاري مسبقة الصب من برولمير االمسنت

أنابيب

التصنيع
األلياف

اليت

تعمتدها

الزجاجية

يه

ساربالست

تقنية

“لف

لصناعة
الفتائل

بشلك لوليب مزدوج” حيث يمت تصنيع أنابيب GRP
عىل معود دوار بأطوال خمتلفة ( ١٢مرت يف العادة)

وتتوفر األنابيب بأقطار خمتلفة من  ٢٠ممل إىل  ٣٠٥٠DNممل
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وبضغط تشغيل يصل إىل  ٣٠بار.

تفاصيـل المنتجـات
• أنابيب البوليسرت مع ألياف الزجاج
• تركيبات أنابيب ألياف الزجاج
مسؤول االتصال
السيد/صديق عبدالقادر
املدير التنفيذي
رمز النظام املنسق:

39173100

ص.ب ،٤٠٠٦٤ :املبىن رمق  ،١٨٤الشارع  ،٢املنطقة ،٨١
املنطقة الصناعية اجلديدة ،الدوحة ،قطر
هاتف+974 ٤٤١٠٩١٠٩ :
الربيد اإللكرتوينinfo@pipegreen.com :
املوقع اإللكرتوينwww.pipegreen.com :

مسؤول االتصال
السيد/حسام أمحد
مدير املبيعات
جوال+974 ٦٦٧٧٥٦٤٣ :
رمز النظام املنسق:

70199060 ,70199090

ص.ب ،٤٠٥١٩ :املبىن رمق  ،٤٨الشارع  ،٢املنطقة ،٨١
املنطقة الصناعية اجلديدة ،الدوحة ،قطر
هاتف+974 ٤٤٩٠٢٦٢٤ :
الربيد اإللكرتوينinfo@sarplastqatar.com :
sales@sarplastqatar.com
املوقع اإللكرتوينwww.sarplast.com :

تأسس مصنع شون الين لليو يب يف يس “أنمظة أبواب ونوافذ

البطانة املطاطية ،حشوات مطاط النيوبرين ،الرتكيبات
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مصنع شون الين
لليو بي في سي

شفت
للصناعات المطاطية

املطاطية ،الصاممات الضخمة ،اخلوانق املطاطية ،املناخف

يو يب يف يس” يف الدوحة ،قطر عام  ٢٠١٦للوفاء باملتطلبات

املطاطية ،املزالق املطاطية ،منحنيات الرسعة ،موقفات

املزتايدة عىل منتجات أبواب ونوافذ يو يب يف يس ذات

العجالت ،كربتة سيور النقل ،منتجات البويل يوريثني واكفة

معايري اجلودة العالية.

أنواع املنتجات املطاطية حسب الطلب.

تفاصيـل المنتجـات
• النوافذ املصنوعة من يو يب يف يس
• األبواب املصنوعة من يو يب يف يس.

تفاصيـل المنتجـات
• أنابيب البوليسرت مع ألياف الزجاج
• منتجات املطاط
• جعلة املطاط القايس
• الوصالت املطاطية
• احلواجز املطاطية ملواقف السيارات

دليل الشركات الصغيرة والمتوسطة 311 - ٢٠١٩

• الوسائد املطاطية
• حلقات اآلالت

مسؤول االتصال
السيد/سيد أمحد
مدير املبيعات
جوال+974 ٥٠٨٢٥٥٥٢ :
رمز النظام املنسق:

39252000

ص.ب ،٦٣٦٩٩ :البوابة رمق  ،٤املبىن رمق ٧٦
الشارع  ،٧٥٠املنطقة ،٧١
ام صالل دمحم ،قطر
هاتف+974 ٤٤٨٠٦٩١٣ :
الربيد اإللكرتوينinfo@schonlineupvc.com :
املوقع اإللكرتوينwww.schonlineupvc.com :

مسؤول االتصال
السيد/معز الدين دمحم
مدير العمليات
جوال+974 ٥٥٤٢٦٥٠٥ :
رمز النظام املنسق:

البوابة رمق  ،٢٦الشارع ،٤٥
املنطقة الصناعية القدمية ،الدوحة ،قطر
هاتف+974 ٤٤٦٧٨٨٤١ :
الربيد اإللكرتوينinfo@shiftrubber.qa :
mmohamad@shiftrubber.qa
املوقع اإللكرتوينwww.shiftrubber.qa :

40081900 ,40169510 ,40169300 ,40121900 ,40081100

الجسل التجاري٥٨٩٥٧ :

مصنع سيجام للبالستيك هو أحد أبرز الرشاكت التابعة

أكرب مؤسسة تصنيع يف قطر للقوالب البالستيكية املشلكة
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مصنع
سيجما بالستيك

مصنع يونايتد لصناعات
البريفورم ومواد التغليف

(بريفورم) واألغطية املصنوعة من  .HDPEيتضمن املصنع

ملجموعة عبد الرمحن عبدهلل األنصاري .تأسست الرشكة عام

أحدث اآلليات اليت تستخدم تكنولوجيا متطورة وأوتوماتيكية

 ٢٠٠٧مكصنّع ألكياس التسوق البالستيكية املطبوعة وغري

من أوروبا .مكا يتبع املصنع أعىل معايري النظافة من خالل

املطبوعة وصفاحئ البويل ايثلني .يقع مصنعنا يف املنطقة

بيئة اإلنتاج اخلاضعة للتحمك التام حبيث ال تدخل فهيا أيدي
ً
وصوال إىل التغليف الهنايئ.
برشية ابتداء من املواد اخلام

الصناعية اجلديدة بالدوحة وله قدرة إنتاجية تعامل ٧٢٠٠
طن ملجموعة متنوعة من املنتجات اليت تفس مبتطلبات حمالت

التجزئة والسوبرماركتات والرشاكت الصناعية ورشاكت

• القوالب البالستيكية املشلكة (بريفورم)

اإلنشاءات.

• األغطية املصنوعة من  HDPEلصناعات التعليب تستخدم

ميلك املصنع أحدث اآلليات والتقنيات يف استخالص الرقائق

املنتجات أعاله بشلك واسع لتعبئة املياه والعصري ومنتجات

البالستيكية والطباعة وصناعة األكياس وإعادة التدوير

األلبان وزيوت الطهي.

مبساعدة املوظفني املختصني املكرسني .ميكننا تصنيع منتجات
عالية اجلودة إلرضاء معالئنا.

تفاصيـل المنتجـات
• القوالب البالستيكية املشلكة
• األغطية البالستيكية وغريها من أغطية العبوات البالستيكية
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تفاصيـل المنتجـات
• بولميرات اإلثيلني األخرى القابلة للتحلل
• رشاشف املائدة من بولميرات لكوريد الفينيل عدا عن تلك

اليت حتتوي عىل مواد بالستيكية ال تقل عن  ٪٦من وزهنا

• البويل إثيلني ذو جاذبية حمددة < ٠٫٩٤بشلكه األسايس
مسؤول االتصال
السيد/عبدالرمحن سلطان
جوال+974 ٣٣٠٨٠٨٣٩ :
رمز النظام املنسق:

39011000 ,39204910 ,39232190

الجسل التجاري٩٤٦٩٦ :

املبىن رمق  ،٣٥الشارع  ،٢١املنطقة ٨١
املنطقة الصناعية اجلديدة ،الدوحة ،قطر
هاتف+974 ٤٤٤١١٢٣٥ :
الربيد اإللكرتوينhr@sigmaplastic.com :
املوقع اإللكرتوينwww.sigmaplastic.com :

مسؤول االتصال
السيد/دمحم ساديكور رمحن
املدير العام
رمز النظام املنسق:

39235000 ,39233000

الشارع  ،٥املنطقة ،٨١
املنطقة الصناعية اجلديدة ،الدوحة ،قطر
هاتف+974 ٤٤٢٧٧٢٢٨ :
الربيد اإللكرتوينinfo@ufpp-qatar.com :
املوقع اإللكرتوينwww.ufpp-qatar.com :

تأسست الرشكة العامة لصناعة التغليف ذ.م.م .عام ٢٠٠٦

مصنع بالستيك لصناعة املسامري البالستيكية واالكياس
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الشركة العامة
لصناعة التغليف

مصنع
العالمية للبالستيك

وروالت السفرة واعادة تدوير املواد اخلام .LLDPE

كرشكة قطرية ذات مسؤولية حمدودة متخصصة يف

صناعة املنتجات البالستيكية اليت تستعمل ملرة واحدة.

تقوم الرشكة بإنتاج عدة أنواع من منتجات البويل بروبلني
والبويل ستايرين تمشل األكواب واحلاويات والصناديق
والسلطانيات واألواين واألطباق باإلضافة إىل أغطية PET
اليت يمت توزيعها بشلك رئييس يف أوروبا والرشق األوسط.

تفاصيـل المنتجـات

تفاصيـل المنتجـات

• أدوات املائدة وأدوات املطبخ من البالستيك

• اللفائف البالستييك
• العلب البالستيكية لتغليف املواد الغذائية
• املسامري واحللقات البالستيكية والرتكيبات املشاهبة
لالستخدام العام
• الصناديق البالستيكية لملجوهرات واهلدايا
• أكياس النايلون
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• القرطاسية البالستيكية

مسؤول االتصال
السيد/ندمي عبايس
مدير املصنع
جوال+974 ٣٣٥٧١٩٨٦ :
رمز النظام املنسق:

39241090

الجسل التجاري٣٦١٠٩ :

املبىن رمق  ،١٥٨الشارع  ،٣املنطقة ٨١
املنطقة الصناعية اجلديدة ،الدوحة ،قطر
هاتف+974 ٤٤٣٦٢٨٦٢ :
الربيد اإللكرتوينnha@universalwrapping.com :
املوقع اإللكرتوينwww.universalwrapping.com :

مسؤول االتصال
السيد/حسن املاجد
الرئيس التنفيذي
جوال+974 ٥٥٥٥٥٩٨٣ :
رمز النظام املنسق:

البوابة رمق  ،٧٥الشارع ،١٥
املنطقة الصناعية القدمية ،الدوحة ،قطر
هاتف+974 ٤٤٦٠٢٨٧٧ :
الربيد اإللكرتوينipfqatarplast@hotmail.com :
املوقع اإللكرتوين:

39261000 ,39232100 ,39231090 ,39269040 ,39231020 ,39204900

الجسل التجاري٩٤٣٦٧١ :

مـصــــ ّدر
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البركة
القطرية
أنشأت رشكة الربكة القطرية يف عام  2004مكستورد للخيام،

وأما اليوم يه الرشكة الرائدة والوحيدة يف صناعة اخليام

١٩

يف قطر.

حيث تنشط الرشكة يف صناعة مجموعة واسعة من اخليام.
وتعمل الرشكة عىل دجم أحدث التقنيات يف معليات التصنيع
ويف اكفة معلياهتا لرتبط املايض مع احلارض.

احلفاظ عىل معايري اجلودة يف اختيار واستخدام املواد

يه أولويتنا العليا وذلك لضامن اجلودة العالية واألسعار
التنافسية .ويمت االعمتاد عىل ذات املعايري العالية يف معليات

تنفيذ املشاريع من حيث جودة اخليام وكفاءة األيدي العاملة.

دليل الشركات الصغيرة والمتوسطة 317 - ٢٠١٩

تفاصيـل المنتجـات

• اخليام التقليدية (خيام مقاشية)
• خيام املجالس العربية
• مواقف السيارات
• خمي Pvc
• خيام الصحراء
• خيام رحالت التخيمي
• خيام احلدائق

اﻟﻤﻨﺴﻮﺟـﺎت

مسؤول االتصال
السيد/طالب اهلنجاد
املالك
جوال+974 ٥٥٥٠٠٧٧٥ :

ص.ب ،91717 :الدوحة ،قطر
هاتف+974 ٤٤٦٩٠٧١٧ :
فاكس+974 44690727 :
الربيد اإللكرتوينinfo@albarakaqa.com :
املوقع اإللكرتوينwww.albarakaqa.com :

مـصــــ ّدر

مـصــــ ّدر
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القـايـد
الدوليـة للمظـالت

دار
النسيج

دار النسيج ىه إحدى الرشاكت التابعة ملجموعة سمييكس

القايد الدولية لملظالت متخصصة يف تصممي وبناء مظالت
مواقف السيارات وهيالك املظالت.

للتجارة وىه رشكة رائدة ىف جمال جتارة وصناعة األثاث
واملفروشات ألكرث من  50عامًا.

وتشارك يف إنتاج العديد من األغطية املنحنية عىل شلك
القباب لملمرات واملداخل وبرك السباحة .تقوم الرشكة بتوريد
منتجات للعمالء بإضافة امس وشعار رشاكهتم علهيا.

واألسة الىت توفر
تنتج الرشكة تشكيالت واسعة من املراتب
ِ َّ
الراحة وامجلال معًا لعمالهئا ،تمتزي الرشكة بإنتاجها املمتزي من

مكا تقوم برتكيب نظم تظليل ترتاوح من املظالت املنسوجة
من البويل إثيلني عايل الكثافة وأمقشة بويل لكوريد الفينيل
واليت تطبق معدالت مرتفعة من امحلاية ضد أشعة المشس
فوق البنفجسية.

املراتب املرنة ذات النوابض مبجموعة واسعة من التصمميات
واإلختيارات واألجحام وىه بذلك تعد من الرشاكت الرائدة ىف

إنتاج هذه النوعية من املراتب.

متتلك الرشكة ماكنة ممتزية ىف السوق القطرى من خالل موزعني

لدى الرشكة منشأة حديثة يف قطر وتعهدت مبشاريع للوزارات
احلكومية من بني قامئة متنوعة من املهام اليت قامت هبا يف
السنوات األخرية.

معمتدين ملنتجاهتا ىف مجيع أحناء دولة قطر ،ومن خالل البيع
املبارش لكبار العمالء ىف قطاع الضيافة واخلدمات الفندقية.

مهمتنا

تفاصيـل المنتجـات

حنن نقوم بإنتاج اكفة األجحام ،األلوان
والتصمميات من التايل:

املسامهة يف اإلقتصاد الوطين وخلق قمية مضافة إلقتصاد

املراتب

واألسة.
واجلودة يف جمال صناعة املراتب
ِ َّ

• املراتب األسفنجية

الدولة عن طريق رشكة موثوق هبا تمتزي بالديناميكية واإلبتاكر

• املراتب األسربجن

رؤيتنا

• املراتب القابلة للىط

أن نصبح األفضل عىل اإلطالق ىف جودة منتجاتنا من املراتب

واألسة وخدمة معالئنا من خالل الكفاءة والتطوير الدامئ
ِ َّ
وتاكمل فريق العمل.

• املراتب الطبية

• مراتب األطفال

األسة
َ
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األسة واخلزانات الصلبة
•
َ
األسة
• قواعد
َ

لألسة
• الواجهات األمامية
َ

تفاصيـل المنتجـات

• منتجات اإلسفنج وتقطيعة اىل اكفة املقاسات

• مظالت مواقف السيارات

• اخليام والستائر
• املظالت اآللية

مسؤول االتصال
السيد/أسامة اجلرجاوي
املدير العام
رمز النظام املنسق:

63062200 ,63062900

الجسل التجاري28662 :

ص.ب ،13793 :الدوحة ،قطر
هاتف+974 ٤٤٦٦٦٦٥٠ :
فاكس+974 44662211 :
الربيد اإللكرتوينo.gergawi@qayedtents.com :
املوقع اإللكرتوينwww.qayedtents.com :

مسؤول االتصال
السيد/هاين الفرا
مدير تطوير األمعال
جوال+974 ٦٦٩٦١١٦٥ :
رمز النظام املنسق:

55131300

الجسل التجاري٩٩٧٤١ :

ص.ب ،30430 :الدوحة ،قطر
هاتف+974 ٤٤٨٦٨٧٤٧ :
فاكس+974 ٤٤٤١٣٤٢١ :
الربيد اإللكرتوينaosman@simex-co.com :
املوقع اإللكرتوينwww.daralnaseej.com :

مـصــــ ّدر
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دوحـة
لينينـز

مشغل
المشموم للخياطة
متخصصون يف توريد أنواع من األمقشة وتفصيل املالبس
الرتاثية القطرية األصلية من (خياطة ،دق زري ،تطريز ،شك).

دوحـة لينينـز يه واحد من أمه رشاكت صناعة املنسوجات
يف قطر املتخصصة يف إنتاج األغطية واملخدات والوسائد
والرشاشف بتشكيلة واسعة من األلوان واملالمس واألشاكل
اليت ُتريض خمتلف األذواق .نقدم منتجات بياضات عالية

تفصيل مجيع أنواع اليونيفورمات اخلدمية للدوائر احلكومية
واملدارس واملستشفيات والفنادق واللكيات العسكرية واخلدمة
الوطنية بالطوات التخرج والزي املوحد للبنوك (عباية/بدلة)
ومعال النظافة.

اجلودة .نستخدم أفضل األمقشة املتوفرة بأعىل كفاءة ممكنة

وتكنولوجيا متقدمة مقرونة مبعايري اجلودة املتفوقة .يمت حفص
لك خطوة من خطوات اإلنتاج لدينا بدقة لضامن اجلودة.

رؤيتنا يه أن نصبح الرائد اإلقليمي يف جمال البياضات من
خالل تقدمي منتجات ذات جودة متفوقة باستخدام حرفية ال
تقارن والسيع الدامئ حنو المكال.

متلك دوحـة لينينـز مصنعًا حديثًا منمظًا مبساحة أرض لكية

تفاصيـل المنتجـات

تبلغ  ٣٥٠٠مرت مربع يف قطر.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

يف دوحـة لينينـز ،نؤمن بأن قوتنا تمكن يف فريفنا ملدرب عايل
الكفاءة واملعرفة .حنن ملزتمون بتقدمي تصاممي مبتكرة ومنتجات
عالية اجلودة للعمالء إىل جانب خدمة معالء ال ُتضاىه.

تفاصيـل المنتجـات
• األغطية
• املخدات
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• األغطية احلامية للفرشات

مالبس اطفال
فساتني هسرة
تنانري
بدالت
عبايات
اجلالبيات (الدراعات)
مالبس سفر
مالبس اليوم الوطين
اليونيفورمات اخلدمية
االعالم
مجله ومفرق

• الرشاشف
• الوسائد
• اللحافات
• أغطية الرسائر
مسؤول االتصال
السيد/دمحم داوود
مدير املصنع

رمز النظام املنسق94042910 :

الجسل التجاري99700 :

ص.ب ،30430 :الدوحة ،قطر ،الشارع  ،٤٥املنطقة ،٨١
املنطقة الصناعية اجلديدة
هاتف+974 ٤٤٦٠٢٥٢١ :
فاكس+974 44413421 :
الربيد اإللكرتوينdff@simex-co.com :
aosman@simex-co.com
املوقع اإللكرتوينwww.daralnaseej.com :

مسؤول االتصال
السيدة/ناديه محد املنايع
املالك
جوال+974 ٥٥٤٣٦٥٥٢ :

رمز النظام املنسق6104 ,6103 :
الجسل التجاري١٠٢٢٥٣ :

ص.ب ،12847 :الدوحة ،قطر
هاتف+974 55436552 :
الربيد اإللكرتوينalmashmom2@icloued.com :

٢٠
اﻟﻤﻼﺑﺲ

الصدييق للتجزئة هو املصنع الوحيد يف قطر احلاصل عىل

تصنيع وبيع العبايات الفاخرة يف قطر.

هشادة  ISO 9001:2008و  901:2015لملالبس واألزياء
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مصنع
المتحجبة

درز
للتصميم

واألطقم واملالبس الطبية اجلاهزة ،ما يضمن جودة اكفة

منتجاتنا .تأسس مصنعنا عام  ١٩٨٣واكن يسهتدف رشحية

تفاصيـل المنتجـات

التجزئة احمللية بشلك أسايس ،مث انتقلنا إىل إنتاج األزياء

• العبايات النسائية

املوحدة ومالبس العمل عام .٢٠١٣

نصنع منتجاتنا وفقًا ألفضل معايري اجلودة وحنن خفورون
بفحص اجلودة الربايع الذي نعمتده.

تبلغ مساحة مصنعنا  ١٢٠٠٠مرت مربع إلنتاج الطلبات اليومية
واألزياء املوحدة للك من املتحجبة وداري والشال.
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تفاصيـل المنتجـات
• العبايات والشاالت
• احلجابات
• أغطية الوجه (النقاب) للسيدات

مسؤول االتصال
السيد/حمسن أبو يوسف
مدير املصنع
جوال+974 ٣٣٤٩٤٠١٠ :
رمز النظام املنسق:

62141000 ,62141000 ,62021310

الجسل التجاري١٠٢٤١٤ :

البوابة رمق  ،٩٨الشارع ،٢٩
املنطقة الصناعية اجلديدة ،الدوحة ،قطر
هاتف+974 ٤٤٦٦٣٣٦١ :
الربيد اإللكرتوينmfaheem@sig.com.qa :
املوقع اإللكرتوينalsiddiqiholding.com :

مسؤول االتصال
السيد/اللو يج .ناير
املدير العام
جوال+974 ٧٠٩٧١١٤٤ :

رمز النظام املنسق70971144 :
الجسل التجاري٢/٤٤٧٨٩ :

ص.ب ،١٦٤٦٥ :بلوك الساير  ،٤٠الطابق ،٢
جادة بروة التجارية ،الدوحة ،قطر
هاتف+974 ٤٤١٦١١١٣ ،٤٤١٦١١١٢ :
الربيد اإللكرتوينinfo@darz.com.qa :
Inair@darz.com.qa
املوقع اإللكرتوينwww.darz-design.com :
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شركة آل عمران
للمباني الجاهزة
تأسست رشكة آل معران لملباين اجلاهزة عام  ١٩٨١ويه

مورد ألنمظة البناء املصممة واملصنعة مسبقًا .وقد وجدت هذه

٢١

اهليالك استخدامات متعددة يف والية قطر مكساكن جاهزة
يف مواقع اإلنشاء وسكنات للعامل إىل جانب استخدامها يف
مجمعات املقاولني والبنّائني الكربى.

وقد متكنت الرشكة من خالل توظيف خربهتا ومن خالل األحباث
والتطوير املسمتر من حتسني منتجاهتا عن طريق طرح مواد

جديدة مثل ألواح األملنيوم لكسوة اجلدران اخلارجية ،مكا

يعترب الصوف الصخري للعزل من أفضل حلول عزل الصوت
واحلرارة.

مكا تقدم آل معران لإلساكن تأجري الكبائن إلساكن العامل.

وتتضمن احلزم تسلمي الكبائن وتركيهبا وتركيب األنمظة

املياكنيكية والكهربائية بالاكمل اليت تعترب رضورية لملرافق
املستقلة.

تحمس خربة آل معران وقدرهتا املجربة بالتطوير الرسيع ألي
مرافق مصممة خصيصًا للوفاء باحتياجات حمددة يف أي
ماكن يف قطر .وعىل الرمغ من خربهتا املتخصصة يف هذا
املجال ،إال أن العمران تعمل عرب عدة قطاعات ولدهيا قامئة

مرموقة من العمالء املتنامني مع تنايم مسعة الرشكة ومركزها.

تفاصيـل المنتجـات

اﻟﺨﺸﺐ
وﻣﻨﺘﺠﺎت اﻟﺨﺸﺐ
ﻣﺎﻋﺪا اﺛﺎث

• املنازل املبنية مسبقًا

مسؤول االتصال
السيد/عيىس دمحم دوله
جوال+974 ٧٧٩٨٣٠٣٠ :

رمز النظام املنسق94060090 :

الجسل التجاري١٨٦٤٤ :

البوابة رمق  ،٧٧الشارع ،٤١
املنطقة الصناعية القدمية ،الدوحة ،قطر
هاتف+974 ٤٤٦٨٤٥٤٥ :
الربيد اإللكرتوينinfo@aalimran.com :
irfan@aalimran.com
املوقع اإللكرتوينwww.aalimran.com :

مـصــــ ّدر

مـصــــ ّدر

إن رشكة اإلختيار األملاين لليو يب يف يس واألملنيوم والزجاج
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اإلختيار األلماني
لليو بي في سي واأللمنيوم
والزجاج والبودر كوتينغ

منجـرة
المنجـرة
بنت منجرة املنجرة مسعهتا عىل شغفها بالوصول إىل امجلال

والبودر كوتينغ يه عضو مجموعة اإلختيار لإلستمثار واليت

واجلودة اليت يرغب هبا معالئنا .حنن مجنع ما بني احلرفية

تأسست عام  1983ويه قطرية  %100وتعد من الرشاكت

التقليدية واخلربة وأحدث التقنيات ومنتجات النجارة .تقدم

الرائدة يف دولة قطر فلقد مقنا بتجهزي مصانعنا بأحدث ما

املنجرة حزمة متاكملة من التصممي إىل التصنيع إىل الرتكيب

توصلت إليه التكنولوجيا العاملية من معدات وتقنيات ومواد

وبذلك تضمن اجلودة واملوثوقية لمك يف لك خطوة.

خام عالية اجلودة بالعمتاد عىل أفضل الفنيني ذوي اخلربة
اإلحرتافية.

إن إنتقائمك ملنتجات رشكة اإلختيار األملاين يأيت لعدة اسباب

مهنا قدرهتا العالية عىل عزل الصوت وذرات الغبار الدقيقة
واحلرارة الشديدة السائدة يف دول اخلليج ومقاومهتا لملاء

والرطوبة والصدمات والرياح والظروف املناخية الصعبة
وطواعيهتا يف التشكيل بأي تصممي معامري اكلزوايا
واإلحنناءت واألقواس والزخارف مما يعطهيا قدرات مجالية
غري حمدودة يف التصممي واإلبداع وبأسعار منافسة.

تفاصيـل المنتجـات
• أنظـمــة الـواجهـات الـزجـاجيـة البنيويـة (الكـارتـن وول-
السرتاكتشورال لكزيينغ)

• أنظـمــة التلبيس املعدين املعامري باستخدام ألواح األملنيوم
(الكالدينغ) أو االستانلس ستيل
• أنظـمــة الواجهــات العنكبوتيــة املصنـوعــة من الزجــاج
واالستانلس ستيل (السبايدر سيسمت)

• أنظـمــة الفواصل واجلدران املصنوعة من األملنيوم والزجاج
(البارتشن)

• أنظـمــة الغرف ُ
والشف (البلكونات) املصنوعة من األملنيوم
والزجاج
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• أنمظة الساكي اليت والقبب املصنوعة من األملنيوم والزجاج
• أمعال اليو يب يف يس اخلاصة بالنوافذ واألبواب

تفاصيـل المنتجـات
• األبواب والنوافذ وإطاراهتا وعتباهتا املصنوعة من البالستيك
• أمعال النجارة اخلاصة بالبنّائني
• ألواح األرضيات تعددة الطبقات املجمعة من اخلشب (ماعدا
أرضيات املوزائيك)

• أدوات املائدة وأدوات املطبخ من اخلشب ،أنواع األثاث
اخلشيب ما عدا تلك املذكورة يف الباب ( ٩٤مثل عالقات
املالبس وصواين الرسائل املستخدمة يف املاكتب

• منفضات الجسائر ،إخل..

• أنمظة طالء األملنيوم واملعادن (البودر كوتينغ)
• أمعال األملنيوم اخلاصة بالنوافذ واألبواب

• أنمظة الواجهات الزجاجية الفرميلس
مسؤول االتصال
السيد/ابراهمي سيد غريب
مدير التسويق
جوال+974 ٥٥٨٦٧١٧٤ :

ص.ب ،13004 :الدوحة ،قطر
هاتف+974 44167666 :
فاكس+974 44167999 :
الربيد اإللكرتوينIbrahim.ashmawy@alikhtyaar.com :
املوقع اإللكرتوينwww.alikhtyaar.com :

رمز النظام املنسق39259000 ,39253000 ,39252000 ,39251000 :
الجسل التجاري٧/18045 :

مسؤول االتصال
السيد/شادي مشعون
مدير تطوير أمعال املجموعة
جوال+974 ٥٥٨٣٠٤٣٥ :

الشارع  ،٤١املنطقة ،٨١
املنطقة الصناعية اجلديدة ،الدوحة ،قطر
هاتف+974 ٤٤٩٩٤٤٩٩ :
الربيد اإللكرتوينshady.shamoun@gulfcontracting.com :
املوقع اإللكرتوينwww.aalimran.com :

رمز النظام املنسق44209020 ,44190000 ,44187200 ,44189090 ,39252000 :

٢/١١٤١ ، ٦/١١٤١
الجسل التجاري٧٨٥٢٣ :

مـصــــ ّدر

الواسط للبيوت اجلاهزة منذ إنشاهئا عام  2007من قبل
السيد :ابراهمي املهندي تسىع ألن تصنع فرقا يف عاملنا من
خالل إدراكها التام أن النجاح يف العمل يأيت باتباع أعىل
املعايريوالبحث املسمتر عن إرضاء العمالء.

يف منجرة الوفاء ،نفخر بالدقة اليت يمتتع هبا فريقنا حيث

لذلك فقد كرست الواسط للبيوت اجلاهزة مجيع جهودها
ومواردها املتاحة ليك متنح العمالء منتجاهتا بأسعار منافسة
ومواصفات عالية .بدأت الواسط للبيوت اجلاهزة جتذب االنتباه
جتاه منتجاهتا من األبنية اجلاهزة حىت غدت الرائدة يف
جمال البناء املسبق الصنع مثل :أبنية مسبقة الصنع ،حاويات
وكرفانات مسبقة الصنع ،املنشاءات املعدنية ،كبائن وأكشاك
جاهزة ،وغريها من املنتجات ،ليصبح من األمساء الرائدة
مبجال األبنية املسبقة الصنع .هذا النجاح جعلنا مدركني
ألمهية االلزتام باالبتاكر يف عامل رسيع التطور والتغري من
أجل إجياد منتجات أفضل بسعر قبول وبالرسعة املرضية.
مع تنفيذها الكثري من املشاريع الناحجة غدى نظام إنتاج
الواسط للبيوت اجلاهزة لملباين اجلاهزة يعمتد عىل الربايغ
والصواميل بدل اللحام ومن املنتجات اليت تأيت بطابق أو
طابقني أو ثالث طوابق ،سكن العامل ،مباين مواقع العمل،
مباين املرافق االجمتاعية ،قاعات الطعام ،مباين التعلمي،
الوحدات السكنية ،الفلل ،مباين املاكتب واملباين اإلدارية،
الشالهيات ،باإلضافة للحاويات املعدلة.
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إنتاجنا من األبنية والوحدات مسبقة الصنع يأيت وفقا ألحدث
معايري اجلودة العاملية.

مسؤول االتصال
السيد/حسن منيب
مدير املبيعات
جوال+974 ٥٥١٣٣١١٧ :

ميكن تقطيع وتصنيع اكفة األخشاب حسب مواصفاتمك
باستخدام آالتنا املتطورة اليت ميكهنا إنتاج األثاث واألبواب
واملطاخب واألرضيات اخلشبية وتقطيع اخلشب بأي شلك

يناسب متطلباتمك وينال رضامك.

يقوم فريق املشرتيات اخلبري من منجرة الوفاء بعمل زيارات
منتمظة إىل األسواق لتحسني وتقدمي معايري جودة أعىل
للعمالء ،مكا نقوم بالتواصل مع موردي األخشاب املختصني
لضامن احلصول عىل اخلشب وتقطيعه حسب معايرينا.

بفضل خربة الوفا يف جتارة األخشاب واليت متتد عرب عقود من
الزمن ،بإماكنمك توقع الكفاءة واخلدمة الخشصية وهنج الفريق

املعمتد من قبلنا ،وهذه املزيات التقليدية يف جمال اجلودة يه

تفاصيـل المنتجـات
جودة التصنيع اجلاهز:
• ڤيالت
• ماكتب سكن
• املوظفني والعامل
• كبائن األمن
• متوىضء
• دورات املياه
• املساجد
• أقسام اخلدم
• كبائن حديدية
• كبائن خاصة مقاومة للحريق
• جملس املستودعات واملخازن احلديدية
• ورشة معل لتصنيع الصلب املقاس بالضوء (فرام اكد)
ص.ب ،60177 :منطقة اخلور الصناعية
بناية رمق  ٢٦املنطقة  ،٧٤شارع ٥
هاتف+974 44796333 :
فاكس+974 ٤٤٧٩٦٥٥٥ :
الربيد اإللكرتوينinfo@getc-group.com :
املوقع اإللكرتوينwww.getc-group.com :

رمز النظام املنسق940690 ,940610 ,940360 ,940350 ,940340 ,940330 ,441810 :
الجسل التجاري٧٨٥٢٣ :
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الواسط
للبيوت الجاهزة

منجرة
الوفاء

أساس جناح الوفا يف املايض واحلارض واملستقبل.

تفاصيـل المنتجـات
• األبواب اخلشبية
• أرضيات الباركيه
• خزائن املطبخ
• اخلزائن اخلشبية

مسؤول االتصال
السيد/أمين زين
مدير احلسابات
جوال+974 ٧٧٠٠٠٠٥٣ :

البوابة رمق  ،٩٦الشارع ،٢١
املنطقة الصناعية القدمية ،الدوحة ،قطر
هاتف+974 ٤٤٦٠٠٨٤٩ :
الربيد اإللكرتوينadmin@alwafa.com.qa :
املوقع اإللكرتوينwww.alwafatrading.com :

رمز النظام املنسق94035020 ,94034010 ,44187900 ,44182000 :

خدمات الرشكة

يعد مصنع اخلليج لملنصات اخلشبية أحد املصنّعني واملو ّردين

• تصممي وإنتاج منصات املعارض

األوائل لملنصات اخلشبية يف دولة قطر.

• تصممي وإنتاج املسارح

تأسس مصنع اخلليج لملنصات اخلشبية عام  ٢٠٠٠يف

• مقاوالت التصممي الداخيل

ومستودعًا مخضًا.

• األطر

نتيجة لعزمنا وجهودنا وخربتنا عىل مر السنوات ،فقد أصبحت

• إنتاج الفعاليات
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مصنع
آرت ان فريم

مصنع الخليج
للمنصات الخشبية

قطر ومقره الرئييس يف املنطقة الصناعية حيث ميلك ورشة

الرشكة معروفة يف جمال أمعاهلا يف دولة قطر

نقوم بتصنيع املنصات اخلشبية للقطاعات الصناعية والتجارية
واخلدمية بعدة مقاييس حسب متطلبات العمالء ومواصفاهتم.

نتعامل بشلك رئييس مع رشاكت البرتول باإلضافة إىل
رشاكت أخرى مضن القطاع اخلاص.

نتيجة إلرصارنا وقيادتنا املخلصة ،فقط مقنا بإضافة مصنع
يف مسيعيد يضم آليات حديثة وأوتوماتيكية لتصنيح املنصات

تفاصيـل المنتجـات

اخلشبية.

• الديكورات اخلشبية
• اإلطارات اخلشبية للصور
• اللوحات واملطبوعات الرتوجيية
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• إطارات األملنيوم (للصور)

تفاصيـل المنتجـات
• املنصات واملنصات الصندوقية وغريها من منصات
التحميل املصنوعة من اخلشب
• حلقات املنصات من اخلشب (ما عدا احلاويات املعدة
واملهيئة خصيصًا لوسيلة أو أكرث من وسائل النقل)

مسؤول االتصال
السيد/دمحم زيادة
رئيس العمليات
جوال+974 ٦٦٦٧٨٨٦٦ :
رمز النظام املنسق:

املصنع رمق  ،٢٢الشارع  ،١املنطقة ،٨١
املنطقة الصناعية اجلديدة ،الدوحة ،قطر
هاتف+974 ٤٤٤٢١٣٩١ :
الربيد اإللكرتوينmawash2010@hotmail.com :
املوقع اإللكرتوينbinmansour.rm@gmail.com :

76169990 ,49119190 ,44189090 ,44189090

مسؤول االتصال
السيد/إسالم فرج ثابت
حماسب
جوال+974 ٣٣٦١١٤٠٠ :
الجسل التجاري٢٣٣٢٢ :

البوابة رمق  ،٣٧الشارع ،٣٥
املنطقة الصناعية القدمية ،الدوحة ،قطر
هاتف+974 ٤٤٦٠١٤٠٠ ، ٤٤٢٧١٥٠٥ :
الربيد اإللكرتوينgpf.doha@hotmail.com :
املوقع اإللكرتوينwww.gulfpallet.com :

رشكة املنجرة الدولية ذ.م.م .يه رشكة جنارة وأمعال خشبية

نتيجة للمنو القوي لالقتصاد القطري وازدهار قطاع اإلنشاءات

يف املجال من حيث كفاءتنا وموثوقيتنا العالية ومعايري اجلودة

والتعلمي والصناعات ،فقد برزت احلاجة إىل رشكة للهندسة

لتلبية حمفزات المنو يف الدولة مثل الفعاليات الرياضية

رائدة تأسست عام  ١٩٩٥يف دولة قطر .خنتلف عن غرينا

املعامرية والتصاممي الداخلية تعمل وفقًا ألحدث االبتاكرات

اخلاصة بنا .وقد متكنا خالل بضعة سنوات من بناء مسعة

وتكون قادرة عىل الدمع من خالل توفري املنتجات واخلدمات

طيبة يف إجناز العديد من األمعال الرائعة يف قطر وقد أبدى

املبتكرة عالية اجلودة.

أمه االستشاريني رضامه التام عن أدائنا .فميا ييل وصف
موجز ألنشطتنا وخرباتنا املهنية إخل:

وقد مت احلصول عىل هشادات اعمتاد ملنتجاتنا الفريدة من

• النجارة واألمعال اخلشبية

خالل االلزتام باملعايري والفحص من قبل جهات دولية رائدة

• أمعال الديكور الداخيل واخلاريج

للفحص والرتخيص مثل  BM TRADAو  .LNTERTEKوقد

• أمعال ألواح اجلص

اعمتاد الدفاع املدين القطري مكا مت تركيهبا يف مشاريع

• صناعة األثاث اخلشيب

حصلت األبواب املقاومة للحريق املصنوعة بواسطة  ABIعىل
راقية ومعروفة يف قطر.

• األبواب اخلشبية /األبواب املقاومة للحريق
• اخلزائن اخلشبية املصنعة حسب الطلب

وقد سامهت  ABIيف حتويل العديد من العقارات عىل مدى

تفاصيـل المنتجـات

املهمة

 ١٥عامًا.

مهمتنا يه بناء حمفظة من املنتجات واخلدمات املستدامة
املُدرة للرحب مع الرتكزي عىل تقدمي أفضل ممارسات التصنيع

• النوافذ اخلشبية
• األبواب اخلشبية

يف قطاع اإلنشاءات القطري

• األبواب واإلطارات اخلشبية املقاومة للحريق

رؤيتنا

• أرضيات الباركيه

ً
حلوال رائدة للقطاع وأن
رؤيتنا يه أن نصبح رشكة رائدة تقدم

• الدرابزينات اخلشبية

نكون الرشيك املختار بالنسبة لعمالئنا ورشاكئنا وموظفينا مع
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• املظالت اخلشبية

احلفاظ عىل قمينا األساسية

• الديكورات اخلشبية

قمينا

• خزائن املطبخ

اجلودة واملوثوقية واألخالق وروح الفريق والمتكني وااللزتام.

• اخلزائن اخلشبية

تفاصيـل المنتجـات
• األبواب اخلشبية
• خزائن املطبخ

• اخلزائن اخلشبية
• الكرايس
• الطاوالت

• األثاث
مسؤول االتصال
السيد/نشأت براكت
مهندس تصممي داخيل
جوال+974 ٥٥٨٥١٥٣٢ :
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مصنع
المنجرة الدولية

البتيل
لألعمال الخشبية

املبىن رمق  ،٥٧الشارع ،١٧
املنطقة الصناعية القدمية ،الدوحة ،قطر
هاتف+974 ٤٤٦٠١٧٦٧ :
الربيد اإللكرتوينibrahim@int-carpentry.com :

رمز النظام املنسق94036000 ,94035020 ,94034010 ,44189090 ,44189010 ,44187900 ,44182000 ,44181000 :

مسؤول االتصال

السيد/بيري سميت
املدير العام

جوال+974 ٦٦٠٠٨٦٥٨ :

رمز النظام املنسق:

ص.ب  ،٩٢٩٨٧املبىن رمق  ،٧٤الشارع  ،٢٤املنطقة ،٨١
املنطقة الصناعية اجلديدة ،الدوحة ،قطر
هاتف+974 ٤٤١٥١٩٩٩ :
الربيد اإللكرتوينinfo@albateelinteriors.com :
املوقع اإللكرتوينwww.albateelinteriors.com :

94036000 ,94036000 ,94035020 ,94034010 ,44182000

الجسل التجاري٣٩٦٢٧ :

منجرة لتصنيع االبواب اخلشبية واخلزائن

نشأت الصناعات اخلشبية احلديثة نتيجة للحاجة إىل منتجات
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منجرة
الكورنيش الحديثة

الصناعات
الخشبية الحديثة

خشبية مصنعة حسب الطلب يف سوق قطر .ويه تعمل حاليًا

من مصنعها احلديث الذي تبلغ مساحته  ٣٠٠٠مرت مربع يف
املنطقة الصناعية اجلديدة يف قطر .ويقوم فريقنا املكرس من

املهندسني واملصممني ومديري املشاريع باحلرص عىل أن
تسلمي لك مرحلة من مراحل تطوير وتركيب أي مرشوع وفقًا

تفاصيـل المنتجـات

ألعىل معايري اجلودة.

• األبواب اخلشبية

ً
حلوال متاكملة جاهزة لاكفة منتجات اخلشب واألمعال
نقدم
اخلشبية .وهتدف الرشكة إىل تقدمي حلول متاكملة تيف

باملتطلبات الفريدة واملمتزية للعمالء من خالل توظيف قوى
عاملة ماهرة مقرونة بأحدث تقنيات التصنيع.

تفاصيـل المنتجـات
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• األبواب وإطاراهتا وعتباهتا املصنوعة من اخلشب
• خزائن املالبس املصنوعة من اخلشب كأثاث يستخدم
يف غرف النوم
• درابزين السالمل املصنوع من اخلشب
• أمعال اخلشب والنجارة للبنّائني غري املذكورة يف فائت
أخرى.
مسؤول االتصال
السيد/خريهلل سعد
املدير العام
جوال+974 ٥٥٥٠٧٦٦٠ :
رمز النظام املنسق:

44182000

البوابة رمق  ،٥٧الشارع ،٢٨
املنطقة الصناعية القدمية ،الدوحة ،قطر
هاتف+974 ٤٤٦٠٠٨٢٦ :
الربيد اإللكرتوينmcc.k@hotmail.com :

مسؤول االتصال
السيد/أمحد برزجني
جوال+974 ٧٧٦١٤٥٦٧ :

البوابة رمق  ،٢٢٢٣٨املصنع  ،١٤الشارع  ،١املنطقة ٨١
املنطقة الصناعية احلديثة ،الدوحة ،قطر
هاتف+974 ٤٤١٢٥١٢٥ :
الربيد اإللكرتوينahmed@mtiqatar.com :
foreman@mtiqatar.com
املوقع اإللكرتوينwww.mtiqatar.com :

رمز النظام املنسق44189090 ,44189010 ,94035020 ,44182000 :

رشكة متخصصة يف اكفة تطبيقات اخلشب من تصنيع اكفة

حنن من الرواد املختصني بالتصممي والتعاقد يف جمال

أمعال األبواب واملخازن وأنواع متعددة من أمعال الديكور.
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منجـرة
نـارم

مصنع
بيور لمشاريع الديكور

التجهزيات الداخلية حملالت التجزئة واملعارض واملتاجر متعددة

األقسام والفنادق والفلل واملباين الرمسية وخاصة املشاريع
اجلاهزة شاملة أمعال املياكنياك والكهرباء والسباكة واألشغال

املدنية اليت ينفذها فريقنا (دون التعاقد من الباطن) مبا يف
ذلك األثاث اجلاهز .ويمت تصنيع األثاث اجلاهز يف مصنعنا
باستخدام قوالب أملنيوم خمتلفة التصاممي أو أنواع خمتلفة من
اخلشب اليت تضم النحاس ومنتجات الديكور املصنوعة من يب

تفاصيـل المنتجـات

يف يس وكريات الزجاج واجلرانيت والصلب إخل .لتلبية أي

• األبواب اخلشبية

متطلبات يرغب هبا معالؤنا الكرام .يمت تصدير عنارص جتهزي
احملالت إىل أفريقيا وآسيا ورابطة الدول املستقلة.

• الطاوالت
• اخلزائن اخلشبية

تفاصيـل المنتجـات
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• الديكورات اخلشبية

مسؤول االتصال
السيد/حسن السيد
مدير املصنع
جوال+974 ٥٥٥٠١٤٣٢ :
رمز النظام املنسق:

94035020 ,94036000 ,44182000

الجسل التجاري١٠٨٣٢٥ :

ص.ب ،٣٠٩٢ :البوابة رمق  ،١٧الشارع  ،٤٢املنطقة ،٥٧
املنطقة الصناعية القدمية ،الدوحة ،قطر
هاتف+974 ٤٤٦٧٥٥٦٤ :
الربيد اإللكرتوينnarm.co@hotmail.com :

مسؤول االتصال
السيد/دمحم عيك
املدير العام
جوال+974 ٥٥٨٦٥١٤٥ :

رمز النظام املنسق44189090 :
الجسل التجاري١/٢٤٢٨٢ :

ص.ب ،١٩٧٠٨ :البوابة رمق  ،١٥٢الشارع ،٥٠
املنطقة  ،٥٧املنطقة الصناعية القدمية ،الدوحة ،قطر
هاتف+974 ٤٤٦٩٩٢٢٥ ،٤٤٦٩٩٢٢٤ :
الربيد اإللكرتوينpureqtr@pure-decor.com.qa :
املوقع اإللكرتوينwww.pure-decor.com :
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شركة
سوبر كابن
مصنع سوبر اكبن قطر ،أول مصنع عريب ينتج كبائن
فايربجالس عالية اجلودة مبنية عىل االبتاكر وتطوير منتجات

جديدة باكفة األجحام غري املتاحة عامليًا إال من سوبر اكبن
قطر ،مثل كرفانات وكبائن الفايربجالس بعرض  ٥٫١٠مرت

حيث املنتج الهنايئ هو عبارة عن (بيوت أو مساجد أو جمالس

متنقلة أو كبينات متنوعة ومحامات متنقلة).

املزية التنافسية :مجيع منتجاتنا خفيفة الوزن ومجيلة الشلك

ومتينة الصنع وحتقق مستويات ال مثيل هلا من حيث جودة
تصنيع الكبائن حول العامل.

بيئة أكرث نظافة( :سوبر اكبن قطر) ملزتمة باحلفاظ عىل نظافة
البيئة من خالل إنتاج كبائن حصية نظيفة ال حتتاج لصيانة.

تفاصيـل المنتجـات
• املنازل املبنية مسبقًا
• امحلامات املتنقلة؛ الكرافانات املبنية مسبقًا
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• املراحيض املتنقلة

مسؤول االتصال
السيد/أبو صقر اليافيع
املدير العام
جوال+974 ٥٥٥٢٠١٢٠ :
رمز النظام املنسق:

البوابة رمق  ،٢٦٠الشارع ،٣٩
املنطقة الصناعية القدمية ،الدوحة ،قطر
هاتف+974 ٤٤٥٠٣١٠١ :
الربيد اإللكرتوينinfo@supercabin.net :
املوقع اإللكرتوينwww.supercabin.net :

94060029 ,87032460 ,94060014 ,94060019

الجسل التجاري٨١٠٥١ :

إذا كنت ترغب يف حتديث تفاصيل رشكتك أو تجسيل
رشكتك يف دليل الرشاكت الصغرية واملتوسطة،
يرىج االتصال عىل ٤٤٣٠٠٠٠٠
أو الربيد اإللكرتوين إىل SMEDirectory@qdb.qa

شارع محد الكبري
ص.ب  ٢٢٧٨٩الدوحة ،قطر
+974 4430 0٠00
+974 ٤٤٣١ ٦٦١٣
+974 ٥٠٦٠ ٦٠١٣

