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Diversifying Qatar’s Economy
STATE OF QATAR

Economic Evolution and Unrivaled Opportunity
Qatar, officially known as the State of Qatar, is an oil-rich Middle East 
peninsula, located on the Arab Gulf west coast.

Fueled by progressive Government strategies driving free trade and 
foreign investment, Qatar’s economy has been transformed into one 
of the most buoyant in the region. Liberal taxation, relaxed barriers to 
investment and wide-ranging development programs provide  
a marketplace bursting with opportunity. 

With the world’s highest GDP per capita, the world’s third largest 
proven gas reserves, and foreign business queuing

Qatar – Home to Diverse Industries
Qatar is home to several industries that catalyze change and 
revolutionize the world. Industries like plastics, chemicals, 
aluminum and steel, food and fiberglass supply raw material 
for diverse products that form a main part of Qatar’s exports 
thereby augmenting the nation’s economic growth and 
development.

The majority of the companies in these industries have been 
certified by ISO 9001 and other international bodies inspiring 
the end users with confidence in the superior quality of 
their products and services. They contribute to a clean and 
green environment by using cutting edge degradable and 
biodegradable technology.

Building on their existing customer base in Qatar these 
companies are looking to expand their business interests 
worldwide. 
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تنّوع اإلقتصاد القطري
دولة قطر

تطور اقتصادي وفرص ال مثيل لها
تقع دولة قطر، على ساحل اخلليج العربي غربًا، وهي إحدى دول شبه اجلزيرة العربية الغنية بالنفط.

حتول اقتصاد قطر إلى واحد من أكثر االقتصادات املزدهرة في املنطقة بفضل االستراتيجيات احلكومية 
الرشيدة الداعمة للتجارة احلرة واالستثمارات األجنبية. ووفرت السياسة الضريبية احلرة وسهولة 

االستثمار، عالوة على برامج التنمية واسعة النطاق، سوقًا مليئًا بالفرص الرائعة.

مع أعلى نصيب للفرد من الناجت احمللي اإلجمالي على املستوى العاملي، وثالث اكبر احتياطي من الغاز 
الطبيعي في العالم، وتسعى الشركات العاملية ألن تكون جزًءا من مستقبل قطر الواعد الذي يتضمن 

كأس العالم قطر 2022، وتنعم البالد باالزدهار املتنامي وحتقيق عوائد ممتازة على االستثمار.

وتتميز ممارسة األعمال التجارية في قطر بالعديد من الفوائد، مثل سهولة احلصول على املواد اخلام 
املنتجة محليًا، وسهولة احلصول على اليد العاملة املاهرة وغير املكلفة، كما أن تكاليف الطاقة منخفضة 

جدًا باإلضافة إلى حرية التصرف باألرباح ورأس املال بعد إقتطاع ضريبة الدخل.

باختصار قطر ترحب برجال األعمال وجاهزة القامة املشاريع املختلفة.

قطر موطن الصناعات المتنوعة
ُتعد قطر موطن العديد من الصناعات التي حتفز على تغيير العالم وتطوره نحو 
األفضل. حيث ُتشكل بعض القطاعات الصناعية مثل صناعة البالستيك واملواد 

الكيماوية واأللومنيوم والصلب واملواد الغذائية واأللياف الزجاجية فضاًل عن توريد 
املواد اخلام الالزمة ملختلف املنتجات، اجلزء الرئيسي من صادرات قطر الذي يعزز 

من النمو االقتصادي وتقدم البالد.

غالبية الشركات في هذه الصناعات حائزة على شهادة ISO 9001 للتميز 
عالوة على جوائز عاملية من هيئات دولية أخرى مرموقة، مما ميثل مصدرًا لشعور 
املستهلك النهائي بالثقة في اجلودة املتفوقة ملنتجات تلك الشركات وخدماتها. كما 

تساهم هذه الشركات في احلفاظ على بيئة نظيفة خضراء من خالل استخدام 
أحدث التقنيات ملعاجلة وحتلل النفايات.

وإنطالقا من قاعدة العمالء احلاليني في قطرتتطلع هذه الشركات للتوسع في 
أعمالها عامليًا.

دليل الشركات الصغيرة والمتوسطة 3٢٠٢٢



Qatar Development Bank – An Insight

Qatar Development Bank was established in 1997 to 
reflect the farsighted vision of H.H. Sheikh Hamad 
Bin Khalifa Al-Thani, towards diversifying Qatar’s 
economy through supporting the private sector.

QDB is 100% owned by the Government of the State 
of Qatar, with the main objective to contribute to the 
development and diversification of the economic 
and industrial investments of the country, for which 
QDB has aligned its strategy to Qatar National Vision 
2030 to promote and facilitate the development and 
growth of the private sector in core economic sectors 
that will result in long-term socio-economic benefits 
to the people of Qatar.

Over the years, QDB has significantly contributed 
towards carving a dynamic and productive private 
sector in Qatar.

From providing financing solutions and value-added 
services to private sector companies, to developing 

exports and promoting access to new markets for 
Qatari Enterprises, the Bank has been a powerful 
catalyst for Qatar’s socio-economic development.

Today, QDB continues to play a vital role in the 
development of many leading projects in Qatar, with 
a focus on not only providing financial assistance, 
but also advisory support and guidance to SME’s 
on how to start up, grow and expand their activities, 
with an overall aim to developing a diversified and 
sustainable economy.

Contact us:

Tel: +974 4430 0000, Fax: +974 4435 0433
Grand Hamad Street, P.O. Box 22789, 

SME Directory
The SME Directory is a comprehensive resource 
that consolidates the profiles of Qatar’s SME 
manufacturers in order to promote their businesses 
to local and international buyers, and to facilitate 
their access to the procurement gatekeepers within 
the public and private sectors. The directory enables 
local buyers to source Qatari listed products – 
from numerous sectors – that can replace other 
international products and effectively contribute to 
supply chain localization & make a positive impact 
on Qatar’s economy.

SME Directory objectives
• Consolidate SME manufactures in Qatar under 

one document.

• Classify SMEs per industrial sector.

• Increase buyers’ awareness of locally supplied 
products and services.

• Enable local SMEs to generate new business.

• Promote SMEs in international market
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دليل الشركات الصغيرة والمتوسطة
دليل الشركات الصغيرة واملتوسطة هو دليل متكامل يضم معلومات 
شاملة عن الشركات الصغيرة واملتوسطة القطرية املصنعة ، وذلك 
بهدف التعريف بهذه الشركات أمام املشترين احملليني و الدوليني 
القطاع  في  واملشتريات احمللية  للعقود  نفاذها  عملية  وتسهيل   ،
في  احملليني  املشترين  الدليل  هذا  يساعد  واخلاص.  احلكومي 
إيجاد قائمة شاملة تضم املنتجات القطرية و الذي بدوره يهدف إلى 
أستبدال املنتجات املستوردة، وبالتالي سوف يساهم ذلك في توطني 

سالسل التوريد واالعتماد على املنتج احمللي القطري.

أهداف دليل الشركات الصغيرة 
والمتوسطة

في •  قطر  في  املصنعة  واملتوسطة  الصغيرة  الشركات  توحيد 
واحدة. وثيقة  إطار 

تصنيف الشركات الصغيرة واملتوسطة حسب القطاع الصناعي.• 
تعزيز وعي املشترين باملنتجات واخلدمات املوردة محليا.• 
تسهيل وصول الشركات الصغيرة واملتوسطة احمللية• 
إلى فرص العمل.• 
تعزيز الشركات الصغيرة واملتوسطة في السوق الدولية.• 

دليل الشركات الصغيرة والمتوسطة 5٢٠٢٢

نبذة عن بنك قطر للتنمية

تأسس بنك قطر للتنمية سنة 1997، جتسيدًا لرؤية حضرة صاحب 
السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، أمير البالد املفدى، القائمة 
تعزيز  عبر  القطري  اإلقتصاد  الدخل ضمن  موارد  تنويع  على 

املشاريع في القطاع اخلاص. 

ويعد بنك قطر للتنمية كيان تنموي، متلكه احلكومة بنسبة %100، 
أنشئ لإلستثمار في الصناعات احمللية وتطويرها من خالل دعمه 
لشركات القطاع اخلاص في دولة قطر، وقد بلور البنك إستراتيجيته 
مبا يتوافق مع رؤية قطر الوطنية 2030 عماًل على تعزيز وتسهيل 
التطور والنمو ضمن أنشطة القطاع اخلاص في املجاالت اإلقتصادية 
الرئيسية التي ستدّر على املدى الطويل منافع إقتصادية وإجتماعية 

شتى على املواطنني واملقيمني في دولة قطر.

لقد حّقق بنك قطر للتنمية جناحات بارزة في السنوات األخيرة، فشّك 
حجر أساس في تسيير النمو ضمن مختلف قطاعات اإلقتصاد. 
فمن خالل توفير احللول التمويلية للمشاريع واخلدمات ذات القيمة 
املضافة لشركات القطاع اخلاص؛ باإلضافة إلى تنمية الصادرات 

ودعم دخول الشركات القطرية إلى أسواق جديدة؛ أدى البنك دورًا 
ناشطًا في حتفيز التنمية اإلقتصادية واإلجتماعية في الدولة.

واليوم، يواصل بنك قطر للتنمية دوره الناشط في تطوير العديد 
من املشاريع الرئيسية في قطر، وفي الوقت نفسه يرّكز على تقدمي 
الدعم املالي واإلستشاري والتوجيه للشركات القائمة والناشئة على 
حد سواء لتتمكن من إطالق أنشطتها وتنميتها وتوسيع نطاقها، 

لتكوين إقتصاد قطري متنّوع ومستدام.

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

 شارع حمد الكبير، ص.ب 22789 الدوحة، قطر
www.qdb.qa



ROWAD
Under the patronage of H.H Sheikh Tamim bin Hamad 

Al-Thani, The Amir of Qatar, Qatar Development 

Bank developed ROWAD initiative that comes 

under Qatar Entrepreneurship Conference. ROWAD 

platform aims to recognize and award the top five 

performing SMEs in Qatar ROWAD is an important 

platform to spread the culture of entrepreneurship, 

which is essential to boosting & diversifying Qatar’s 

economy. 

It is a celebration of entrepreneurship activities and 

achievements that take place locally and worldwide. 

ROWAD encourages entrepreneurs and SMEs to 

enhance & elevate their entrepreneurial skills by 

providing a venue that acts as a dynamic meeting 

point to showcase the Qatari entrepreneurial spirit, 

and open channels of communication between 

ecosystem players. 

رواد
حتت الرعاية الكرمية ملعالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني 

رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، ُيعقد مؤمتر قطر لريادة األعمال »رّواد« 

في نوفمبر، خالل األسبوع العاملي لريادة األعمال، وهو مبادرة من بنك قطر 

للتنمية وجزء من مجتمع األسبوع العاملي لريادة األعمال.

وُيعتبر املؤمتر منصة نوعّية في نشر ثقافة ريادة األعمال، مما يؤثر في تعزيز 

االقتصاد القطري وهو احتفال بأنشطة وإجنازات ريادة األعمال املنجزة 

محليًا وعامليًا. وُيشجع »رّواد« الشركات الصغيرة واملتوسطة ورواد األعمال 

على تعزيز مهاراتهم الريادية، من خالل توفير مساحة حتتفي بروح املبادرة 

وتفتح قنوات االتصال بني الفاعلني في بيئة ريادة األعمال

ROWAD objectives

• Celebrate entrepreneurship, educate Micro-
SMEs and encourage individuals to become 
entrepreneurs to bring their ideas to life.

• Drive economic growth in Qatar by creating a 
vibrant start up ecosystem. 

• Create a platform to exchange knowledge and 
experience

• Inspire local entrepreneurs and guide them in 
their journey.

• To foster the entrepreneurial culture and awareness 
within Qatar by highlighting the opportunities and 
being the catalyst of a mind-set shift.

• To showcase Mentors and provide matchmaking 
opportunities for Mentees.

• To reinforce working relationships and promote 
networking among various entrepreneurial 
stakeholders in Qatar

أهداف الفعالية

االحتفاء بريادة األعمال، وتّثقيف الشركات الصغيرة واملتوسطة،  •
تطبيق  أعمال من خالل  أن يصبحوا رواد  األفراد على  وتشجيع 

واقًعا أفكارهم وجعلها 

دفع عجلة النمو االقتصادي في قطر من خالل إنشاء مناخ أعمال  •
حيوي للشركات الناشئة

إنشاء منصة لتبادل املعرفة واخلبرات •

إلهام رواد األعمال احملليني وإرشادهم في رحلتهم نحو النجاح •

تعزيز ثقافة ريادة األعمال، والوعي بها داخل قطر، من خالل تسليط  •
الضوء على الفرص املتاحة وحتفيز التفكير نحو آفاق جديدة

وبني  • بينهم  املشترك  العمل  وتوفير فرص  املرشدين  على  التعّرف 
املتدربني

تّعزيز عالقات العمل والتواصل بني مختلف املعنيني بريادة األعمال  •
في قطر
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Award Categories
ROWAD Qatar Awards segregated into the 
following categories:

Best SME Business

This award recognizes the best performing SME in 
Qatar that has made significant contributions to the 
country and showcased excellence in all aspects of 
the business.

The award aims to create a role model in Qatar for 
adopting best business practices and performing 
consistently through effective leadership, constant 
innovation, achieving internationalization, managing 
the business efficiently, and contributing towards 
supporting local enterprises, their employees, and 
other stakeholders.

SME Exporter of the Year

This award recognizes the best performing SME that 
has been successful in the internationalization of its 
business by increasing its exports and presence in 
international markets.

فئات الجائزة
تنقسم جائزة رواد قطر إلى الفئات التالية:

جائزة أفضل »شركة صغيرة ومتوسطة«

مُتنح هذه اجلائزة للشركات الصغيرة واملتوسطة صاحبة األداء األفضل 
في قطر، والتي كانت لها مساهمات كبيرة للدولة وأبدت متيًزا في جميع 

األعمال. جوانب 

تهدف اجلائزة إلى خلق منوذج ُيحتذى به في قطر العتماد أفضل ممارسات 
األعمال واألداء املستمر من خالل القيادة الفعالة واالبتكار املتواصل وحتقيق 
احمللية  املؤسسات  دعم  في  واملساهمة  بكفاءة  األعمال  وإدارة  التدويل 

وموظفيها وأصحاب املصلحة اآلخرين.

جائزة أفضل »شركة

 صغيرة ومتوسطة« مصدرة
متنح هذه اجلائزة ألفضل الشركات الصغيرة واملتوسطة أداءً، والتي جنحت في تدويل عملها 

عبر زيادة صادراتها وحضورها في السوق الدولية.

Best SME in Sustainability

This award recognizes the leading SME that has 
incorporated core business practices to drive 
sustainability across all areas of business. The award 
will be granted to the best performing SME that 
has a proven track record of driving sustainability 
through commitment towards the environment, 
people, society, and business profits.

جائزة أفضل »شركة صغيرة ومتوسطة« 
لالستدامة

متنح هذه اجلائزة للشركة الصغيرة واملتوسطة الرائدة والتي أدمجت 
ممارسات محورية في منوذج أعمالها تدعم االستدامة في جميع 
جوانب العمل. ُستعطى اجلائزة ألفضل شركة صغيرة ومتوسطة أداًء 
والتي تتمتع بسجل حافٍل في حتقيق االستدامة من خالل التزامها 

جتاه البيئة واألفراد واملُجتمع والربح.

Best SME in Innovation

This award recognizes the best SME that has created 
innovative products/services and instilled a culture 
of innovation within the organization.

جائزة أفضل »شركة صغيرة ومتوسطة« 
لالبتكار

التي  واملتوسطة  الصغيرة  الشركات  اجلائزة ألفضل  هذه  مُتنح 
داخل  االبتكار  ثقافة  وغرست  مبتكرة  منتجات/خدمات  أوجدت 

الداخلية. بيئتها 

دليل الشركات الصغيرة والمتوسطة 7٢٠٢٢
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مصنع فيتكو للمنظفات

جيو جرين شيلد
مصنع جلوبال للمنظفات
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05  منتجات فحم الكوك
والنفط المكرر

Coke and Refined  
Petroleum Products

Gulf Chlorine 78

Gulf Cryo Qatar 79

Gulf Factory For Additive Materials 80

HP Manufacturing 81

National Detergents and Cosmetics Co.  82

National Industrial Gas Plant 83

National Paints 84

National Petroleum Products Company 85

Perfume Factory 86

Plasto Packs Factory 87

Qatar Acids Company (Q-ACIDS) 88

Qatar Detergent Company 89

Qatar Galvanizing Co. 90

Qatar Oxygen Company 91

RAK Detergents Factory 92

Ras Laffan Liquefied Natural Gas Co. (II) 93

Sodamco 94

Specialties Chemicals Construction Factory (Asbak) 95

Wathnan for Industries 96

Al-Joud Plastic & Coal Factory 98

Deserts Asphalt 99

Marbu Asphalt Plant 100

Middle East Modified Bitumen Company 101

Qatar Lubricants Company 102

اخلليج كلورين
جالف كـرايــو

مصنع اخلليج للمواد اإلضافية
اتش بي للتصنيع

الشركة الوطنية للمنظفات
مصانع الغازات الصناعية الوطنية

شركة مصانع األصباغ الوطنية
شركة املنتجات البترولية الوطنية

مصنع برفيوم فاكتوري
بالستو باك فاكتوري

شركة قطر لألحماض الكيماوية
الشركة القطرية للمنظفات
شركة قطر للحديد املجلفن

الشركة القطرية لألوكسجني
مصنع راك للمنظفات

شركة رأس لفان للغاز الطبيعي املسال )2(
سودامكو

مصنع اخلصوصية لكيماويات البناء )اسبك(
وذنان للصناعات

مصنع اجلود للبالستيك والفحم
صحاري لالسفلت

مصنع ماربو للخلطات االسفلتية
الشرق االوسط للبيتومني املعدل

شركة قطر للزيوت



06 Electrical Equipmentالمعـدات الكهـربائيـة

Al-Shabib Factory for The Collection of Dry Batteries  
for Cars, Agricultural and Industrial Mechanisms 104

Al Amer Electrical Boards Manufacturing 105

Al Bayan Electronics & LED Technologies Factory 106

Al Bidda Switchgear 107

Al Dana Switch Gear 108

Al Khayarin Electrical Industries Factory 109

Al Mansoor Cable Factory 110

Al Shams Advanced Lighting Technologies 111

Barakat Engineering 112

Bin Ghalib Engineering 113

Doha Cables 114

Farraj Trading & Manufacturing Company 115

General Switchgear & Lighting Industries 116

Gulf Automation System 117

Gulf Medium Industries 118

Gulf Switchgears Company 119

Nehmeh Enterprises and Industries 120

Pac International 121

Petrotec 122

Qatar International Cables Company (QICC) 123

Qatar Neon 124

Qatar Solar Technologies 125

Q-Tec Switchgear 126

 مصنع ال شبيب لتجميع البطاريات اجلافة 
للسيارات واآلليات الزراعية والصناعية

مصنع العامر لصناعة اللوحات الكهربائية
مصنع البيان لاللكترونيات وتقنيات ال جي دي

البـدع سويتش قيـر
الدانة للمفاتيح الكهربائية

مصنع اخليارين للصناعات الكهربائية
مصنع املنصور للكابالت

 الشمس لتقنيات اإلضاءة املتقدمة
هندسة البركات

شركة بن غالب للهندسة
الدوحة للكابالت

شركة الفراج للتجارة والصناعة
الصناعات العامة للوحات املفاتيح واإلنارة

شركة اخلليج لألنظمة اآللية
اخلليج للصناعات املتوسطة

شركة اخلليج للمفاتيح الكهربائية
نعمه للمشاريع والصناعات

باك انترناشيونال
بتروتك

شركة قطر الدولية للكابالت
قطر للنيون

قطر لتقنيات الطاقة الشمسية
مصنـع كيوتـك سويتـش جيــر
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07
المنتجـات المعدنية المصنعة، 

 ماعدا اآلليات 
والمعدات

Fabricated Metal Products 
Except Machinery And 
Equipment

Abdulnoor Aluminum Extrusion Company                   128

Advance Line Cable Management System 129

Al Adasani & Partners For Electronics Doors 130

Al Bedaya Steel Industries (SUNRISE) 131

Al Danah for Aluminum Polyethylene Compressed  
Sheets (Al Danah Bond) 132

Al Ghanim Fencing Factory 133

Al Hababi Wooden Furniture & Aluminum Factory 134

Al Ikhtyar German UPVC – Aluminum – Glass & Powder 
Coating (Paint & Powder Coating) 135

Al Jaber Steel and Metal Industries Factory 136

Al Jaber Steel Co. 137

Al Jassra Fiberplast 138

Al Jazeerah Aluminum and Blacksmith 139

Al Jazeerah For Safety, Security & Contracting 140

Al Kawther Steel Structure Factory 141

Al Kubaisi Group For Prefab Houses 142

Al Mahad For Metal Industries 143

Al Mana Engineering & Contracting Co. (Aluminum 
Division) 144

Al Najah Aluminum & Glass Contracting 145

Al Shaheen Aluminium, UPVC & Glass Factory 146

Al Sharaf Industrial Company 147

Al Sraiya Steel Workshop 148

Al Torah Factory 149

Al Wadi Contracting & Iron Works Company 150

Al Watania Steel 151

Alamody Engg & Metal Forming Centre 152

Albaqali Automatic Doors 153

AlKarmel Metal Industries 154

Alma For Aluminum and Blacksmith 155

Almana Steel Structures 156

مصنع عبد النور لسحب األلومنيوم
ادفانس الين لصناعة حوامل الكابالت وملحقاتها

العدساني وشركاه لألبواب االلكترونية
شركة البداية للصناعات احلديدية

 الدانة أللواح األملنيوم بولي اثيلني املضغوط 
)الدانة بوند(

مصنع الغامن لشباك التسوير
مصنع احلبابي للمفروشات اخلشبية واألملنيوم

اإلختيار األملاني لليو بي في سي واألملنيوم والزجاج والبودر 
كوتينغ)طالء املعادن(

مصنع اجلابر للصناعات احلديدية واملعدنية
شركة اجلابر إلعمال احلديد

مصنع اجلسرة للفايبر بالست
شركة ألومنيوم ومحددة اجلزيرة
شركة اجلزيرة لألمن والسالمة
مصنع الكوثر للمباني احلديدية

مجموعة الكبيسي للبيوت اجلاهزة
مصنع املهد للصناعات املعدنية

 شركة املانع للهندسة واملقاوالت 
)فرع األلومنيوم(

النجاح ملقاوالت األملنيوم والزجاج
مصنع الشاهني لألملنيوم و يو. بي. ڤي. سي والزجاج

شركة الشرف الصناعية
ورشة آل سريع للحدادة

مصنع الطوره
شركة الوادي للمقاوالت واألعمال احلديدية

الوطنية للصلب - قطر
مركز العمودي لهندسة وتشكيل املعادن

مصنع البقالي لألبواب االلكترونية
الكرمل للصناعات املعدنية

املا لألملونيوم واحلدادة
املانع لإلنشاءات احلديدية



Alu Mana Industries 157

Aluglass Aluminum Factory 158

Aluminum Gulf Ray 159

Arabian Duct Factory 160

Arabian Mep Contracting 161

Arabian Specialised Materials Co. (ASMA) 162

Blue House Automatic Doors Systems Factory 163

Coastal Steel and Gulvanaizing 164

Dafak Duct Ventilation and Air Conditioning 165

Debaj Industrial Services 166

Decotech Metal Profile Factory 167

Delta Pressure Control 168

Doha Fencing and Metal Works Company 169

Eiffel House Appliances Factory 170

Electro Industries Co. 171

Ethos Energy 172

Etihad Steel Factory 173

Ever Sendai Engineering Qatar 174

Excel Metal Industries 175

Fanar Factory for Metal Industries and Sewer Rooms 176

Folda Qatar 177

Gasco 178

Granty Iron Factory 179

Gulf Aluminum Company 180

Gulf Concrete Steel Company 181

Gulf Crafts 182

Gulf Galvanize Factory 183

Gulf Steel & Engineering Company 184

Hellenic Steel Drums Factory 185

Industrial Cable Management Systems 186

International Stainless Steel 187

International Welding Rods Factory 188

Ismail Bin Ali Aluminum 189

Jersey Decoration 190

Khalid Manufacturing Company 191

Khalid Steel Industries 192

Khalifa Steel Industries 193

Khnaisr Energy Factory 194

ألو مانا للصناعات 
مصنع الوجالس لأللومنيوم

شعاع اخلليج لصناعات األملونيوم والزجاج
مصنع العربية لصناعة الدكت

مصنع العربية ام اي بي للمقاوالت
الشركة العربية للمواد اخلصوصية )أسما(

مصنع البيت االزرق ألنظمة األبواب االتوماتيكية
كوستال ستيل اند جلفانا يزجن

دفاك داكت للتهوية والتكييف
شركة ديباج للخدمات الصناعية
مصنع ديكوتيك للشرائح املعدنية

دلتا بريشر كونترول
شركة الدوحة لألسوار املشبكة واألعمال املعدنية

مصنع إيفل لألدوات املنزلية
شركة الكترو للصناعات

ايتوس اينرجى
مصنع االحتاد للحديد

ايفر سنداى للهندسة قطر
اكسل للصناعات املعدنية

مصنع فنر للصناعات املعدنية وغرف الصرف االلي
فولدا قطر

جاسكو
مصنع جرنتي للحديد

شركة اخلليج لالملونيوم
شركة اخلليج حلديد اخلرسانة

شركة غالف كرافتس
مصنع اخلليج جلفنايز

شركة اخلليج للحديد والهندسة
مصنع هيلينك للبراميل املعدنية

شركة أنظمة حتميل الكوابل الصناعية
اإلستانلس ستيل العاملية )زاش(

املصنع الدولي لقضبان اللحام
ألومنيوم إسماعيل بن علي

جيرسي للديكور
شركة خالد للصناعة

شركة خالد للصناعات احلديدية
خليفة للصناعات احلديدية

مصنع خنيصر للطاقة
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Metalex Trading and Contracting 195

National Metal Construction Company 196

National Steel Forming Factory 197

National Steel Sections Company 198

Nemer Metal Industries 199

Norwood Qatar 200

Penfire Shield 201

Qatar Air Distribution Network Manufacturing  
Factory (QADNET) 202

Qatar Aluminum Extrusion Company (QALEX) 203

Qatar Building Steel Engineering 204

Qatar Concrete Steel Company 205

Qatar Galvanized Company 206

Qatar Kitchen & Aluminum Glass Factory 207

Qatar National Aluminum Panel Co. (QNAP) 208

Qatar Profiles & False Ceilings Factory (QAPROFIL) 209

Qatar Sat 210

Qatari Belgium Aluminum Company 211

Qatari Kuwait Refrigeration & Air Conditioning  
Industries 212

Qore Alu Clad 213

QTEC Air Condition 214

Ramco Construction & Metal Industries 215

Royal Kanz For Metallic and Plastic Bottles 216

Saif Qatar Duckts Fab 217

Seashore Steel 218

Sigma Metal Industries 219

Smart House Factory for Prefabricated Buildings 220

Solas for Glass and Aluminum 221

SOLB26 222

Spacemaker 223

Steel Engineering Technology 224

Sulaiman For Air Conditioning 225

Target metal Industries 226

Taj Duct Fab Factory 227

Technical Metal Fittings Factories 228

United Factory For Lighting Poles and Steel Industries 229

Wasel Factory 230

Wolf Stainless Steel 231

شركة ميتالكس للتجارة واملقاوالت
الوطنية لالنشاءات املعدنية

املصنع الوطني لتشكيل حديد التسليح
الشركة الوطنية لقطاعات الصلب

مصنع منر ميتل اندستريز
نوروود قطر
بنفاير شيلد

 شركة مصنع قطر لصناعة شبكات 
توزيع الهواء

الشركة القطرية لسحب األلومنيوم
شركة قطر للمباني للهندسة الفوالذية

شركة قطر حلديد اخلرسانة
شركة قطر للحديد املجلفن

مصنع قطر للمطابخ وأعمال األلومنيوم والزجاج
شركة قطر الوطنية أللواح األلومنيوم

مصنع قطر للبروفيالت واألسقف املستعارة )كابروفيل(
قطر سات

الشركة القطرية البلجيكية لأللومنيوم
 القطرية الكويتية لصناعة التبريد

 والتكييف
كوري الو كالد

كيو اير كونديشن
مصانع رامكو للصناعات االنشائية واملعدنية

شركة رويال كانز للعبوات املعدنية والبالستيكية
سيف قطر دكت فاب
شاطئ البحر للحديد

سيجمـا لألعمال املعدنية
مصنع سمارت هاوس للمباني مسبقة التجهيز

سوالس للزجاج واألملونيوم
ُصلب 2٦

سبيسميكر
SET شركة

السليمان للتكييف
تارجت للصناعات املعدنية

مصنع تاج دكت فاب
املصانع الفنية للتجهيزات املعدنية

مصنع املتحدة ألعمدة اإلنارة والصناعات احلديدية
مصنع واصل

ولف استنلس استيل
ولف استنلس استيل



08 Food Productsمنتجـات الغـذاء

Agrico Organic Farms 233

Al Arz Automatic Bakery 234

Al Mashreq Bakery 235

Al Raed Fresh Food Processing Factory 236

Al Rashid Ice Factory 237

Al Salwy Automatic Bakery 238

Al Shahbaa Industries 239

Al Sulaiteen Agricultural & Industrial Complex (SAIC) 240

Al Touqa Meat Company 241

Al-Batteel Bakery 242

Albina Snacks 243

Almanal Foods Factory 244

Alsada Food Factory 245

Arab Qatari Co. For Dairy Production (Ghadeer) 246

Arirang Bakery 247

Azba Farm for Chicken & Quail Birds 248

Chocolate Graphics 249

Colosseum Doha 250

Conserved Foodstuff Distributing Company (Khazan) 251

Crystal Food Oil Factory 252

Dallah Food Products Factory 253

Dandy Company 254

Eden Farm 255

Global Farm for Agricultural Supplies 256

Gulf Food Production 257

Wholesome Oasis Food Factory 258

Jaddah and Granny 259

Kaafe Chocolatier 260

Korean Bakeries 261

Munah Food Stuff Factory 262

Muraikh Food Products Factory 263

National Food Company (Doha Dates) 264

أجريكو للتطوير الزراعي
مخابـز االرز االتوماتيكية

مخبز املشرق
مصنع الرائد لتجهيز االغذية الطازجة

مصنع الراشد للثلج
مخابز السلوي االتوماتيكية

الشهباء للصناعات
مجمع السليطني الزراعي والصناعي )سايك(

مصنع التقى للحوم والدواجن
مخبز البتيل

ألبينا سناكس
مصنع املنال لالغذية

مصنع السادة لألغذية
الشركة العربية القطرية إلنتاج األلبان )غدير(

مخبز اريراجن
مزرعة عذبة للدواجن وطائر السمان

شوكوالتة غرافيكس
كولوسيوم لاليس كرمي

شركة توزيع املعلبات احملفوظة ذ.م.م
مصنع الكريستال لزيوت الطعام

مصنع دله للمنتجات الغذائية
شركة داندي
مزرعة عدن

املزرعة العاملية لألعمال الزراعية
اخلليج للمنتجات الغذائية

هولسم اواسيس فود فاكتوري
Granny جّدة و
كـافـي للشوكوالتــه

مخـابـز كـوريــا
مصنع مونه للمواد الغذائية
مصنع مريخ للمواد الغذائية

الشركة الوطنية للتصنيع الغذائي )نافكو(
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09 Furnitureاألثـاث

National Food Company (ZAD Holding) 265

Ocean Fish 266

Oryx Mushrooms 267

Paramount Agricole 268

Qatar Flour Mills 269

Qatar Food Factories 270

Qatar Foods Industries Company “Foodco” 271

Qatar Meat Production 272

Themar Factory 273

Al Bazlamit Furniture and Interior Design 275

Al Khaleej American Wardrobe 276

Al Muftah Carpentry 277

Al Sorayie Trad. & nt. . (Carpentry Branch) 278

Alida Interiors 279

Almisned Joinery 280

Artikkan Gallery 281

Artisant 282

Golden Line Furniture and Decor 283

Gulf Timber & Joinery Company 284

Just Art Pottery & Interior 285

Khazanah 286

Matnaflex 287

National Foam & Furnishing Factory 288

Perfection Manufacturing 289

Qatar Industrial Foam and Furnishing Co. 290

Qatar Stainless Steel 291

Rotana Projects and Decoration Company 292

Warka Furniture Factory 293

الشركة الوطنية لألغذية )زاد القابضة(
اوشن فيش

أوريكس مشروم
القمة الزراعية

شركة مطاحن الدقيق القطرية
شركـة مصانـع قطـر لألغـذيـة

الشركة القطرية للصناعات الغذائية »فودكو«
الشركة القطرية إلنتاج اللحوم

مصنع ثمار للعصائر

البازملیت لآلثاث والتصمیم الداخلي
اخلليج للخزائن االمريكية

منجرة املفتاح
منجرة آل سريع

أليدا للديكورات الداخلية
شركة املسند للنجارة

أرتيكان جاليري
ارتيسانت للنجـارة

مصنع اخلط الذهبي لألثاث و الديكور
شركة اخلليج لتصنيع وجتارة األخشاب احملدودة

جاست أرت بوتري اند انتریور
خزانة

املصنع الوطني للمراتب
املصنع الوطني لصناعة األسفنج واملفروشات

بيرفكشن للصناعة
شركة قطر لصناعة االسفنج واملفروشات

استانلس ستيل قطر
شركة املانع روتانا للمشاريع والديكور

مصنع الوركاء للمفروشات



10 Machinery and Equipmentاآلليات والمعدات

Al Danem Engineering Works 295

Delta Corporation 296

Excel Fire Systems 297

Frego Air Conditioners 298

Kelvion Thermal Solutions (GEA BBTQ) 299

Mckinley Factory for Cooling Networks 300

Panorama Contracting & Engineering Services 301

Proserv Qatar 302

Qatar Fire Extinguishers & Safety Systems Factory 
(NAFCO) 303

دامن لألعمال الهندسية
شركة دلتا كوربوريشن

اكسل فاير سيستمز
فريجو إلنتاج أجهزة تكييف الهواء

مصنع كيل ويون تيرمل سوليوشنس
مصنع مكينلي لشبكات التبريد

بانوراما للمقاوالت واخلدمات الهندسية
بروسيرف قطر

 مصنع قطر ألجهزة إطفاء احلريق وأنظمة 
السالمة )نافكو(

11
المركبـات ذات المحركات 

والمقطورات وشبه 
المقطورات

Motor Vehicles, Trailers  
and Semi-Trailers

Al Khelaifi Caravan Factory 305

Model Company for Manufacturing Auto Parts 306

Qatari Vehicles Structure Factory 307

Seashore Vehicle Chassis & body  
Manufacturing Factory 308

Sileya Trailers Factory 309

مصنع اخلليفي للمقطورات واملنتجات احلديدية
الشركة النموذجية لتصنيع قطع غيار السيارات

املصنع القطري لهياكل السيارات
 شاطىء البحر لألجسام وشاسي 

السيارات
مصنع السيلية للمقطورات
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12 Paper & Paper Productsالورق والمنتجات الورقية

Al Noor Manufacturing Industries 311

Al Rayyan Carton Industries Factory 312

Al Suwaidi for Paper Industry 313

Arabian Packaging Understress 314

Doha Modern Factory For Carton Packages 315

Elite Paper Recycling 316

First Pack Factory For Packaging 317

Galaxy Carton Factory 318

Gulf Carton Factory 319

Gulf Paper Industries 320

Hygiene Products Factory 321

Ibn Al Qaim Stationery & School Supplies Factory 322

Integrated Paper Products 323

Jassor Factory 324

Papercut Factory 325

Qatar Filling and Packaging Co. 326

Ras Kirtas Printing and Packaging  
Materials Production Factory 327

Taleb Carton Company 328

اخلليج للصناعات الورقية
هايجني برودكتس فاكتوري

مصنع ابن القيم للقرطاسية واملستلزمات املدرسية
املتكاملة للمنتجات الورقية

مصنع جسور لالكياس
مصنع بيبركات

الشركة القطرية للتعبئة والتغليف
 مصنع راس قرطاس للطباعة وانتاج مواد 

التعبئة والتغليف
شركة طالب لصناعة وكبس الكرتون

Acon Printing Press 330

Al Aqsa Press 331

Al Dar Printing 332

Al Hayat Printing Press 333

مطبعة أكون
مطبعة األقصى
الـدار للطبـاعـة
مطبعـة احليـــاة

13
طباعة وإعادة إنتاج

الوسائط المسجلة
Printing and Reproduction 
Of Recorded Media

النور للصناعات التحويلية الورقية
مصنع الريان للصناعات الكرتونية

السويدي لصناعة الورق
العربية للتغليف

مصنع الدوحة احلديثة للعبوات الكرتونية
النخبة العادة تدوير الورق

مصنع فيرست باك للتعبئة والتغليف
مصنع املجرة للكرتون

مصنع اخلليج للصناديق الورقية



Al Jazeera Press Company 334

Al Salam Printing Press 335

Al Waraq Printing Press 336

Arqam Paper Industries 337

Clifton Printers 338

Dar Al-Thaqafah Printing Press 339

Doha Modern Printing Press 340

Galaxy Press 341

Gulf Publishing & Printing Establishment 342

Middle East Printing Press 343

Qatar Paper Industries 344

Renoda Modern Printing Press 345

Sanabel Printing Press 346

Sulaiman Media 347

شركة مطبعة اجلـزيـرة
مطبعة السالم

مطابـع الـوراق
االرقم للصناعات الورقية

كليفتون برينترس
مطابع دار الثقافة

مطابع الدوحة احلديثة احملدودة
مطبعة املجرة

شركة اخلليج للنشر و للطباعة
مطابع الشرق األوسط
قطر للصناعات الورقية
مطابع رينودا احلديثة

مطبعة السنابل
السليمان ميديا

14  المطاط والمواد 
البالتسيكية

Rubber and Plastic  
Products

Acrylic Factory  349

Advanced Pipes & Casts Co. (APC) 350

Advanced Plastic Factory 351

Al - Hudaifi Recycling – Umm Al Afaai Branch 352

Al - Nadi Plastic Factory Branch 353

Al Alamia Plastic Factory 354

Al Alyaa for Core Carton Packaging and Plastic  
Rolls Production 355

Al Amer Factory for Aluminum Foils 356

Al Amoudi Plastic Factory 357

Al Annabi Plastic Factory 358

Al Baraa Plastic Factory 359

Al Bayader Bag 360

Al Bayan For Upc Bourville and Pc Panels 361

Al Falah Plastic Factory 362

مصنع اكريليك
شركة األنابيب والصبات املتقدمة

مصنع املتقدمة للبالستيك              
الهديفى للتدوير - فرع ام األفاعي

مصنع الندي للبالستيك - فرع
مصنع العاملية للبالستيك

 العلياء النتاج روالت ولفائف التغليف من 
الكرتون والبالستيك

مصنع العامر لرقائق األملنيوم
مصنع العمودي للبالستيك

مصنع العنابي لتصنيع البالستيك
مصنع البراء للبالستيك
شركة البيادر باك قطر

البيان لصناعة يو بي في سي بورفيل وألواح بي سي
مصنع الفالح للبالستيك
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Al Haya Plastics 363

Al Hodaifi Cable Compounding 364

Al Ikhtyar German uPVC –Aluminium –  
Glass & Powder Coating (Windows & Doors) 365

Al Jattal Industry 366

Al Khaleej Plastics 367

Al Khayarin Plastic Factory 368

Al Muftah Fiberglass Products 369

Al Nada International Factories for Water  
Tanks Rotomold 370

Al Naqeeb Plastics 371

Al Nour Plastic Industry Factory 372

Al Rayyan Plastics Factory 373

AL Rayyan uPVC Windows & Doors 374

Al Sada Factory for Plastic Pipes 375

Al Sada Plastic Profiles 376

Al Suwaidi Tire Re-Treading (Elgi Tread) 377

Al Thuraya Plastic Factory 378

مصنع احلياة ملعاجلة البالستيك
الهديفي ملكونات الكوابل

اإلختيار األملاني لليو بي في 
سي واألملنيوم والزجاج والبودر كوتينغ)نوافذ وأبواب(

اجلتال الصناعية
اخلليج للبالستيك

مصنع اخليارين للبالستيك
املفتاح منتجات فايبر جالس

 مصانع الندى العاملية خلزانات 
مياه الروتومولد

مصنع النقيب للبالستيك
مصنع النور لصناعة البالستيك

مصنع الريان للبالستيك
الريان يو بي في سي لألبـواب والشبابيك

مصنع السادة لألنابيب البالستيكية
مصنع السادة للقطاعات البالستيكية

السـويـدي لتلبيس اإلطارات
مصنع الثريا للبالستيك

Al Waab Plastics Factory 379

Al Wajeh Plastic Industries Factory 380

Alaa for Industry 381

Al-Ebda Plastic Industries 382

Alsuwaidi Tyre Re-Trading.(Elgi Tread) 383

Alyamama Factory 384

Al-Zaini Converting Industries 385

Amiantit Qatar Pipes Company 386

Aqua Tanks for Water Tanks and Plastic 387

ASAS Building Chemicals Factory 388

Asima Plastic Factory 389

Behzad Plastic Products 390

Bin Aman Plastic Industries 391

Bitumode Qatar Factory For Insulation Materials 392

Bright Future Tyre Recycling 393

Bu Matar German Factory for Plastic Products 394

Doha Plastic 395

Doha Polymers Industry 396

Doha Regional Plastic Solutions 397

Doha Waterproof Factory 398

مصنع الوعب للبالستيك
مصنع الوجيه للصناعات البالستيكية

آالء للصناعة
اإلبداع للصناعات البالستيكية

السويدي لتلبيس اإلطارات
مصنع اليمامة للبالستيك
شركة اخلليج للبالستيك

شركة أميانتيت قطر لألنابيب
اكوا تانكس خلزانات املياه والبال ستيك

مصنع أساس لكيماويات مواد البناء
مصنع العاصمة للبالستيك

منتجات بهزاد للبالستيك
مصنع بن أمان للصناعات البالستيكية

مصنع بيتو مود قطرللمواد العازلة
مصنع الغد املشرق إلعادة تدوير اإلطارات

مصنع بومطر االملاني للمنتجـات البالستيكيـة
دوحــة بالستيـك

شركة الدوحة لتصنيع البوليمرات
الدوحة ريجونال للحلول البالستيكية

مصنع الدوحة للعزل املائي



European Specialty UPVC Windows and Doors 399

Fenster Extrusion Factory 400

Flora International Plastic Factory (Fitco Plast) 401

Future Pipe Industries 402

Gamma Plastic Industries Factory 403

Goodwin Qatar Industry For Pipes 404

Gulf Container and Plastic Factory 405

Gulf Desert Industries 406

Gulf Insulation Materials Factory 407

Hepworth PME 408

Khalid Plastic Industries Complex 409

Mannai Insulations Factory 410

Mezlay UPVC 411

Mimari Qatar UPVC 412

Modern Building Accessories Factory 413

Modern Recycling Factory 414

Mohajl Plastics 415

Nal Plastic Industries 416

National Fibre Glass Factory 417

National Pipes & Accessories Company 418

New Rayyan Water Tanks Factory 419

Orient Plastic Containers Factory 420

Oryx Plastic Bottle 421

Petrofoam For Plastic Productions 422

Plastic World Factory 423

Qatar & Kuwait Factory For Windows 424

Qatar German Gasket Factory 425

Qatar Integrated Plastic Bags Factory 426

Qatar International Plastic Factory 427

Qatar National Plastic Factory 428

Qatar Plastic Additives & Industries Group 429

Qatar Plastic Products- QPPC 430

Qatar Polymer Industrial Co. 431

Qatar Rubber Industries 432

Qatar Rubber Products 433

Qatar Styropor Factory 434

Qatar uPVC Windows & Doors 435

االختصاص األوروبي يو بي في سي للنوافذ واالبواب
مصنع فنستر للسحب

مصنع فلورا الدولي للبالستيك
املستقبل لصناعة األنابيب

مصنع جاما للصناعات البالستيكية
مصنع جودوين قطر لألنابيب

مصنع اخلليج للحاويات والبالستيك
صحراء اخلليج للصناعة

مصنع اخلليج للمواد العازلة
هيبورث بي . ام . أي قطر

مجمع خالد للصناعات البالستيكية
مصنع املناعي للعوازل
ميزالى يو بى فى سى

معمــاري قـطــر
مصنع إكسسوارات البناء احلديث

مصنع التدوير احلديث
مصنع موهاجل للبالستيك

نال روتومولد
مصنع الفايبر جالس الوطني

شركة الوطنية للمواسير ومستلزماتها
مصنع الريان اجلديد خلزانات املياه
مصنع الشرق للحاويات البالستيكية

أوريكس لصناعة العبوات البالستيكية
بتروفوم للمنتجات البالستيكية

مصنع عالم البالستيك
مصنع القطرية الكويتية للنوافذ

املصنع القطري األملاني للجاسكيت
مصنع قطر املتكامل لألكياس البالستيكية

مصنع قطرالدولي للبالستيك
مصنع قطرالوطني للبالستيك

مجموعة قطر للصناعات واإلضافات البالستيكية
شركة قطر للمنتجات البالستيكية

شركة قطر بوليمر الصناعية
الشركة القطرية للصناعات املطاطية

قطر للمنتجات اللدنية
مصنع قطر لالستيروبور

قطر يو .بي. في. سي لألبواب والنوافذ
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16 Wearing Apparelالمالبس

Almotahajiba Factory 455

Darz Design 456

Kinz Socks Factory 457

15 Textilesالمنسوجـات

Al Baraka Al Qataria 447

Al Hurriya National  Textile Industry 448

Al Qayed International Tents 449

Dar Al Naseej 450

Doha Linens 451

Mashgal Al Mashmom 452

Qatar Tents Factory 453

Qatar-German Pipe Company 436

Sarplast Qatar 437

Saud Bin Khalid Plastic Industries Company 438

Schonline uPVC Factory 439

Shift Rubber Industries 440

Sigma Plastic Factory 441

Technical Plastic Products Factory 442

Twyla Recycling Company 443

United Factory for Preform & Packaging 444

Universal Wrapping 445

الشركة القطرية األملانية لألنابيب
سار بالست قطر

شركة سعود بن خالد للصناعات البالستيكية
مصنع شون الين لليو بي في سي

شفت للصناعات املطاطية
مصنع سيجما بالستيك

املصنع التقني للمنتجات البالستيكية
شركة توايلة العادة التدوير

مصنع يونايتد لصناعات البريفورم ومواد التغليف
الشركة العامة لصناعة التغليف

البركة القطرية
احلرية لصناعة النسيج الوطنية

القـايـد الدوليـة للمظـالت
دار النسيج

دوحـة لينينـز
مشغل املشموم للخياطة

مصنع قطر للخيام

مصنع املتحجبة
درز للتصميم

مصنع كنز للجوارب



17
الخشب ومنتجات 

الخشب ماعدا األثاث
Wood and Wood Products 
Except Furniture

Al Manjara Joinery 459

Al Wasit Cabins/Getc Group 460

Al-Wafa Carpentry 461

Architectural Arts Company for Wood 462

Art & Frame Factory 463

Elegancia Joinery 464

Gulf Pallets 465

International Carpentry Factory 466

Metrica (Al Bateel Interiors) 467

Modern Cornish Carpentry 468

Modern Timber Industries 469

Narm Carpentry & Decoral 470

Pure Decor Enterprises 471

Qatar Plastic and Wooden Products Company 472

Wood Art Factory 473

مصنع املنجرة الدولية
البتيل لألعمال اخلشبية

منجرة الكورنيش احلديثة
الصناعات اخلشبية احلديثة

منجـرة نـارم
مصنع بيور ملشاريع الديكور

شركة قطر للمنتجات اخلشبية والبالستكية
مصنع فن اخلشب

18 Miscellaneousمتفـرقـات

Al Amoudi Automatic Factories                                    475

Al Burj Block Factory                                                     476

Al - Hitmi Tiles & Blocks Factory                                   477  

Al Ikhtyar German uPVC – Aluminium –  
Glass & Powder Coating (Glass Factory) 478

Al - Khour Automatic Blocks 479

Al Malki Marble & Granite Factory                                480

Al Sawari Bright Light                                                    481

مصانع العمودي األتوماتيكية
مصانع البرج للطابوق

مصنع الهتمي للبالط والطابوق
 اإلختيار األملاني لليو بي في سي واألملنيوم والزجاج والبودر 

كوتينغ )مصنع الزجاج(
طابوق اخلور األتوماتيك

مصنع املالكي للرخام واجلرانيت
السواري بريت اليت

منجـرة املنجـرة
الواسط للبيوت اجلاهزة

منجرة الوفاء
شركة الفنون املعمارية لألخشاب

مصنع آرت آند فرمي
اليغانسيا جوينيري

مصنع اخلليج للمنصات اخلشبية
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19 Other Manufacturingصنـاعـات أخـرى

Aal Imran Housing 490

Al Kawari Group Prefabricated Houses Manufacture 491

Ghada Al Buainain Jewelry Designer 492

Hairaat 493

Super Cabin Company 494

Poly Products – Raha 495

شركة آل عمران للمباني اجلاهزة
مجموعة الكواري لصناعة البيوت اجلاهزة

مجوهرات غادة البوعينني
هيرات

شركة سوبر كابن
بولي بـرودكـتس

20  منتجات المعادن
الالفلزية األخرى

Other Non-Metallic  
Mineral Products

Aamal Cement Industries 497

Aamal Readymix 498

Advanced Building Materials Factory                           499

Al-Andalus Factory for Cement Products 500

Al-Jawdah Glass 501

Al Marmer Marble & Granite 502

Al Meshal Isolated Blocks Factory 503

Al Najah Automatic Tiles & Blocks Factory 504

Al Rayyan Readymix & Cement Products 505

أعمال للصناعات االسمنتية
اعمال ردميكس

املصنع املتطور ملواد البناء
مصنع األندلس للمنتجات األسمنتية

اجلـودة للزجــاج
املـرمـر للرخام واجلرانيت

مصنع املشعل للطابوق العازل
مصانع النجاح االتوماتيكية للطابوق والبالط

الريان للخرسانة اجلاهزة واالسمنت

Art of Pottery Industries 482

Baroque Design & Build 483

Central Airconditioning Trading & Services (Catduct) 484

Gulf International Trading Company –  
Fire Extinguishers Section 485

Gulf Tiles Factories 486

Millennia Shoes & Security & Safety Tools Factory 487

Nishwan Accessories and Decoration 488

فن الفخار للصناعات اخلزفية
باروك ديزاين آند بيلد

كات لتجارة تكييف الهواء املركزي واخلدمات
 شركة اخلليج العاملية للتجارة - قسم 

طفايات احلريق
مصانع اخلليج للبالط

مصنع ميلينيا لألحذية وأدوات األمن والسالمة
نشوان لالكسسوارات والديكور



AlShibani Marbles & Granites 506

Almana For Precision Industries 507

Almana Glass 508

Al-Mirgab Blocks & Tiles Factory 509

Arabesque GRC Qatar 510

Art Glass 511

Bin Salman Factory for Marble & Granite 512

Bin Sraiya Readymix 513

Bin Tawar Block Factory 514

Blue House Artificial Stone Factory 515

الشيباني للرخام واجلرانيت
املانع للصناعات الدقيقة

املانع للزجاج
مصنع املرقاب للطابوق والبالط

شركة اربيسك قطر ألعمال الزخرفة االسالمية
شركة ارت جالس

مصنع بن سلمان للرخام واجلرانيت
بن سريع للخرسانة اجلاهزة

مصنع بن طوار للطابوق ومواد البناء
مصنع البيت األزرق للحجر الصناعي

Blue Steel Factory 516

Buzwair Marble & Granite 517

Capital Factories 518

CLIC Qatar Trading Co. 519

Dallah Converting Industries 520

Dallas Thermal Glass Manufacturing 521

Doha Concrete Molds Factory 522

مصنع بلوستيل فاكتوري
مصنع بوزوير للرخام واجلرانيت

مصانع العاصمة ملواد البناء
شركة كليك قطر للتجارة
دلة للصناعات التحويلية

دالس لتصنيع الزجاج احلراري
مصنع الدوحة للقوالب اخلرسانية

Doha Extraco 523

Domopan Company – Qatar 524

Emirates Automatic Tiles, Blocks & Marble Factories 525

Fahad Bin Abdulla Ready Mix 526

Gar Water Proofing and Bitumen 527

Golden Marble Factory 528

Green Wall 3D Panels Factory 529

Group One for Blocks, Interlock & Carbastone 530

Gulf Flag Company 531

Gulf GRC and Trading Company 532

Gulf Pearl Block and Tiles Factory 533

Gulf Readymix 534

الدوحة إكستراكو
شركة دوموبان - قطر

مصانع اإلمارات األوتوماتيكية للبالط والطابوق والرخام
فهد بن عبدالله للخرسانة اجلاهزة

مصنع قار للمواد العازلة والبيتومني
مصنع املنصور للرخام الذهبي

مصنع جرين وول لاللواح ثالثية األبعاد
جروب ون للطابوق واالنترلوك والكربستون

شركة راية اخلليج
شركة اخلليج جي آر سي للتجارة
معمل دانة اخلليج للبالط والطابوق

اخلليج للخرسانة اجلاهزة
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Qatar Additives Factory Company 550

Qatar Aerated Concrete Industries Company 551

Qatar Betoon 552

Qatar Building (Readymix Division) 553

Qatar Clay Bricks Company 554

Qatar Glass Industries 555

Qatar Gypsum Board Factory 556

Qatar Leader Factory For Marble & Granite 557

Qatar Marble Manufacturing 558

Qatar Mineral Fibers 559

Qatar Paving Stones 560

Qatar Sand Treatment Plant 561

Qatari Marble & Islamic Mosaic Workshop 562

Gulf Walls System 535

Gyptone Factory 536

Hassan Ali Bin Ali Company (Readymix) 537

Hassanesco Ready Mix 538

Iron Slag Processing Company 539

Jama Marble & Granite Factory 540

Jersey Glass 541

Kawther Blocks Factory 542

Marble Arch 543

Middle East Tiles & Blocks Factory 544

Modern Factories For Marble and Natural Stone 545

Mumtaz Block Factory 546

Nabina Aluminium & Glass Factory 547

Nabina Building Materials                                             548

Nafa for Insulation Factory 549

شركة مصنع االضافات القطرية
شركة صناعات اخلرسانة اخللوية القطرية

قطر بيتون
) شركة البناء القطرية )فرع اخلرسانة اجلاهزة

شركة قطر للطابوق األحمر
مصانع قطر للزجاج

مصنع قطر للجيبسم بورد
مصنع زعيم قطر للرخام واجلرانيت

القطرية لتصنيع الرخام
قطر لأللياف املعدنية
قطر ألحجار التبليط

مصنع قطر ملعاجلة الرمال
ورشة الشركة القطرية للرخام والزخارف االسالمية القطرية

اخلليج ألنظمة احلوائط
مصنع جب ستون

شركة حسن علي بن علي - ردي مكس
شركة حسنسكو للخرسانة اجلاهزة

شركة معاجلة خبث احلديد
مصنع جاما للرخام واجلرانيت

جيرسي للزجاج
معمل كوثر للطابوق

ماربل ارش للرخام واجلرانيت
شركة الشرق األوسط لصناعة البالط والطابوق

.املصانع احلديثة للرخام واحلجر الطبيعي
مصنع ممتاز للطابوق

مصنع نابينا لأللومنيوم والزجاج
نابينا ملواد البناء

منصع نافا النتاج ألواح العزل احلراري وصناديق التعبئة

Rabban Readymix 563

Rayyan Blocks Factory 564

Readymix Qatar 565

Sharjah Automatic Tiles, Blocks & Marble Factories 566

Sharqe Block Factory 567

Simsimah Tiles, Blocks & Interlock Factory 568

Spartan Readymix & Tiles 569

The National Marble & Stone Factory 570

Tremix Ready Mix Concrete 571

UltraCrete Contracting 572

Union Precast Concrete Buildings Qatar 573

شركة الربان للخرسانة اجلاهزة
مصنع الريان للطابوق واملنتجات االسمنتية

شركة ريدي مكس قطر احملدودة
مصانع الشارقة األوتوماتيكية للبالط والطابوق والرخام

مصنع طابوق الشرقي
مصنع سمسمة للبالط والطابوق واالنترلوك
شركة سبارتن للخرسانة اجلاهزة والبالط

الشركة الوطنية للرخام واحلجارة
ترميكس للخرسانة اجلاهزة

التراكريت
شركة مصنع االحتاد ألبنية اخلرسانية مسبقة الصنع قطر



21 Other Transport Equipmentمعدات النقل األخرى

Al-Kauwari Boats Factory 575

Balhambar Boat Factory 576

Halul Boats Factory 577

Mawared Factory For Special Supplies 578

مصنع الكواري للقوارب
مصنع قوارب بلهمبار
مصنع حالول للقوارب

مصنع موارد للتجهيزات اخلاصة
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Drabzin Doha Wrought Iron and Aluminum Factory 
is a manufacturer of iron products. The company 
has been in operation since 2019 and is located in 
Al Rayyan.

Zone 81, Building 336, Street 11, Tel: +974 44866735 
gm.samer.cecqatar.com

HS CODES: 68029190, 73089050, 73089060, 73089090, 76101000, 
94036000

Contact Person

Samer Ahmed
Owner 
Mob: +974 55844459

Drabzin Doha Wrought 
Iron and Aluminum Factory

هو مصنع  املشغول  واألملونيوم  للحديد  الدوحة  درابزين  مصنع 
ملنتجات احلديد. تعمل الشركة منذ 2019 ويقع مقرها في منطقة 

الريان.

مصنع درابزين الدوحة للحديد 
واأللمونيوم المشغول

تفاصيل المنتجات
ساللم حديدية، مظالت حديدية، مشغوالت حديدية، أبواب املنيوم •

Product Details

• Iron Ladders, Iron Sunshades, Iron Works, 
Aluminum Doors
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Expanded Metal Manufacturing Company is a 
division of the Al Jaber Group and was established 
in 1992.

The Company has a factory in Industrial Area with 
a current production capacity of 7,000 tons per 
annum.

The product quality of the Company is certified 
British Standards, ASTM (American Society for 
Testing and Materials), ISO 9001:2015 and AISI 
(American Iron and Steel Institute).

Expanded Metal Manufacturing began exporting in 
2010 wants to concentrate on increasing its exports 
to Oman and Kuwait.

P.O. Box 17840, Doha, Qatar Tel: +974 4460 3826, Fax: +974 4460 1724 
qatarsales@exmetco com, www.exmetco.com
HS CODES: 73143900, 73269010, 73269020, 73269030, 73269040, 
73269050, 73269060, 73269070, 73269080, 73269091, 73269092, 
73269093, 73269094, 73269095, 73269096, 73269097, 73269098, 
73269099, 73145000, 73142000

Contact Person

Yousef Al Qasem 
Executive Manager  
Mob: +974 5588 2168

Expanded Metal  
Manufacturing Company

تأسست شركة الصناعات الشبكية املعدنية احملدودة في عام 1992 
كشركة من شركات مجموعة اجلابر.

متتلك الشركة مصنعًا في املنطقة الصناعية مع قدرة إنتاجية حالية 
تبلغ 7٫000 طن سنويًا.

مت اعتماد جودة منتجات الشركة من ِقبل املعايير البريطانية، اجلمعية 
األمريكية لالختبار واملواد، وISO 9001:2015 ، واملعهد األمريكي 

.AISI للحديد والصلب

بدأت شركة الصناعات الشبكية املعدنية التصدير في عام 2010 
وترغب في التركيز على زيادة صادراتها إلى عمان والكويت.

شركة الصناعات الشبكية 
المعدنية المحدودة

Product Details

• Plastering Accessories

• Block and Gypsum Accessories 

• Steel Lintel, Drywall Partition and Suspended 
Ceiling System

• Cladding Fixing System

• Cable Tray, Cable Trunking, Chain Link Fence, etc.

• All products are available in Galvanized Steel and 
Stainless Steel

تفاصيل المنتجات
اكسسوارات وزوايا والشبك املعدني للبالستر. •
املقاطع املعدنية جلدران واسقف اجلبس. •
حامالت الكوابل الكهربائية. •
مرابط تثبيت الرخام واجلدران •
شبك االسوار واحلدائق. •
جميع املنتجات متوفرة في الفوالذ املجلفن والفوالذ املقاوم للصدأ •

Exporter مصدّر
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Laffan Aluminum Factory is the pioneer manufacturer 
of aluminum foam in the Middle East. 

Based in Doha, Qatar, the company was 
founded in 2015 and applies state-of-the- 
art technology and advanced machinery  
from South Korea to the local production of 
aluminum foam. Laffan Aluminum Factory has been 
catering to numerous industries in the region cutting 
across various verticals.

Over the past few years, Aluminum foam has moved 
out of the contours of laboratory research and is 
becoming immensely popular in a wide a range of 
modern industries. Thanks to its endless benefits, 
it has started imparting revolutionary face-lift to 
modern industries such as construction, logistics, 
safety, military and much more. As pioneers in 
manufacturing aluminum foam in the Middle East 
region, Laffan Aluminum Factory synergizes local 
high quality Qatari raw materials with state of the art 
international technologies and machineries.

Building 260, Street 11, Zone 81, New Industrial Area, Doha, Qatar  
Tel: +974 4462 5501 
info@lent.com.qa

HS CODES: 76069200

Contact Person

Wassim Ibrik
Factory Manager  
Mob: +974 5566 5958

Laffan 
Aluminum Factory

مصنع لفان لألملنيوم هو املُصّنع الرائد لرغوة األملنيوم في الشرق 
األوسط.

تأسس املصنع 2015 في الدوحة، قطر وهو يستخدم أحدث التقنيات 
واآلليات املتطورة من كوريا اجلنوبية إلنتاج رغوة األملنيوم محليًا. 

يقدم املصنع منتجاته لعدة قطاعات في املنطقة عبر عدة شرائح.

خالل السنوات القليلة املاضية، انتقلت رغوة األملنيوم من األبحاث 
املختبرية وأصبحت شائعة للغاية في عدة قطاعات حديثة. وبفضل 
فوائدها الالمتناهية، فقد بدأت بإحداث ثورة في الصناعات احلديثة 
ذلك  وغير  والدفاع  واألمن  اللوجستية  اإلنشاءات واخلدمات  مثل 
الكثير. وبصفته رائدًا في تصنيع رغوة األملنيوم في منطقة الشرق 
األوسط، يعمل مصنع اللفان لألملنيوم على ربط املواد اخلام احمللية 

عالية اجلودة بأحدث التكنولوجيا واآلليات العاملية.

 مصنع لفان
لصناعة األلمنيوم

Product Details

• Plates, Sheets and Strip, of Aluminum Alloys, of 
a Thickness of > 0,2 Mm (Other Than Square or 
Rectangular)

• Plates, Sheets and Strip, of Aluminum Alloys, of 
a Thickness of > 0,2 Mm (Other Than Square or 
Rectangular)

تفاصيل المنتجات
األطباق واأللواح والشرائط املصنوعة من خالئط األملنيوم بسمك <  •

0،2 ملم )ما عدا املربعة أو املستطيلة(.
األطباق األلواح والشرائط املصنوعة من خالئط األملنيوم بسمك <  •

0،2 ملم )ما عدا املربعة أو املستطيلة(.
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Leminar Air Conditioning Industries Co. Qatar WLL 
is a sheet metal HVAC duct work and accessories 
manufacturing company serving the construction 
industry in Qatar since 2004. This is a Joint venture 
between highly accredited M/s Dyarco International 
Group, Qatar and Oasis Capital Holding Ltd, UK. 
Being ISO 9001:2015 certified and with strict Quality 
policies in place. Leminar has been highly successful 
to meet the growing requirements of the HVAC 
industry and provide contractors with utmost quality 
product and with on-time deliveries.

With manufacturing facility of over 27000sft, 
equipped with state of the art machinery, Leminar 
is one of the largest manufacturers producing high-
quality products ranging from HVAC Sheet metal 
GI/MS/SS/ Al ducts, GI Spiral ducts, FFC-UK Fire 
Rated ducts Coated and Flame Safe Non Coated 
GI Fire Rated Duct System, Galloway Acoustics-UK 
Sound Attenuators, Control Dampers, VAV Boxes, 
Fire Dampers, Louvers and other accessories.

P.O. Box 3841, Building 45, Street 34, Zone 57, Old Industrial Area, 
Doha, Qatar Tel: +974 4450 2153, 4450 2151, manohar.leminar@dyarco.
com, leminar@dyarco.com, www.leminarindustries-qatar.com

HS CODES: 76169990, 73070000

Contact Person

Manohar Chandel 
Branch Manager 
Mob: +974 5500 4603

Leminar Air Conditioning 
Industries Co. Qatar

املعادن  تصنيع  شركة  هي  ذ.م.م.  املكيفات  لصناعة  ليمينار 
قطاع  تخدم  الهواء  مجاري  إنتاج  في  املستخدمة  واملستلزمات 
منذ عام 2004. وهي مشروع مشترك بني  اإلنشاءات في قطر 
كابيتال  وأويسس  املرموقة  القطرية  الدولية  دياركو  مجموعة 
على شهادة  كونها حاصلة  املتحدة.  اململكة  في  ليمتد،  هولدينغ 
ISO 9001:2015 إلى جانب اعتمادها سياسات جودة صارمة، 
فقد جنحت ليمينار في تلبية الطلب املتزايد لقطاع مجاري التهوية 
وتوفير منتجات ذات جودة فائقة في املوعد احملدد إلى املقاولني.

متلك الشركة مرافق تصنيع مبساحة تزيد عن27000 قدم مربع 
مجهزة بأحدث اآلليات، ما يجعلها واحدة من أكبر املصنعني ملنتجات 
عالية اجلودة من األلواح املعدنية املستعملة في مجاري التهوية من 
نوع GI/MS/SS/Al، مجاري التهوية اللولبية، مجاري التهوية 
املعتمدة من  املطلية  الواقية من احلريق  التهوية  اللولبية، مجاري 
FFC-UK وأنظمة مجاري التهوية املضادة للحريق غير املطلية، 
مخففات الصوت من غالواي أكوستيكس - اململكة املتحدة، منظمات 
األفقية  التهوية  فتحات  VAV، خوانق احلريق،  التدفق، صناديق 

وغيرها من املستلزمات.

 شركة صناعات
ليمنار للتكييف - قطر

Product Details

• Air conduits spiral (ducts)

• Tube or pipe fittings

• Fire rated rectangular and spiral ducts

تفاصيل المنتجات
مجاري التهوية اللولبية •
تصنيع األنابيب  •
األنابيب واألشكال املجوفة من احلديد والصلب. •
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Metals Forming Support Factories (MFSF) established 
by leading industrialists as a joint venture in 2008 
has various business interests mainly sandwich panel 
manufacturing.

The company established its state-of-the-art 
manufacturing facility in Qatar in New Industrial 
Area, Pink Zone, in 2008. Spread over an area of 
10,000 sqm, it is continually being upgraded with 
the latest equipment and technology.

The Company wants to integrate and upgrade 
its technology even more so that its line provides 
the best and cost-effective output to its customers 
MFSF’s industry expertise and corporate values has 
contributed to its accelerated growth in the market.

It has won the approbation of its customers by its 
commitment to quality and sincerity of performance.

P.O. Box 96932, Doha, Qatar Tel: +974 4411 4607, Fax: +974 4411 4608 
info@qatarmfsf.com, sales@qatarmfsf.com, www.qatarmfsf.com

HS CODES: 39211100, 39211200, 39211300, 39211400, 39211900

Contact Person

Sami Mohamed Alkhateeb
Finance Manager 
Mob: +974 5549 6032

Metals Forming 
Support Factories

 ،2008 عام  في  املعادن  لتشكيل  الدعم  مصانع  تأسيس  مت 
العازلة. األلواح  تصنيع  في  واملتخصصة 

أنشأت مصانع الدعم لتشكيل املعادن منشأة حديثة في قطر في 
املنطقة الصناعية اجلديدة، على مساحة تبلغ 10٫000 متر مربع. 

ويتم حتديث املنشأة باستمرار بأحدث املعدات والتقنيات.

ترغب مصانع الدعم لتشكيل املعادن في تكامل وحتديث تقنياتها 
بشكل أكبر لكي يوفر خط انتاجها أفضل املنتجات بأسعار معقولة 
املعادن في  لتشكيل  الدعم  لقد ساهمت خبرة مصانع  لعمالئها. 

تسريع النمو في السوق القطري.

باجلودة  االلتزام  من خالل  عمالئها  من  نسبة  الشركة  اكتسبت 
االداء. في  واالخالص 

 مصانع الدعم
لتشكيل المعادن

Product Details

• Polyurethane Insulated Roof Sandwich Panels

• Polyurethane Insulated Wall Sandwich Panels

• Pre-painted GI Corrugated Sheets

تفاصيل المنتجات
ألواح األسقف العازلة من مادة البولي يوريثني •
ألواح اجلدران العازلة من مادة البولي يوريثني •
صفائح GI املموجة ما قبل الدهان. •

Exporter مصدّر
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National Copper and Aluminum Factory occupies 
10,000 m² within Doha’s industrial area. We are 
widely acknowledged as the leading aluminum 
recycling facility in Qatar with significant technical 
knowledge in the aluminum recycling process. It is 
also fully fitted out with automatic lines, advanced 
process controls, and the latest in copper-machining 
technology.

Zone 81, Building 378, Street 19, Tel: +974 44275552 
info@nfca.qa.com

HS CODES: 39159000

Contact Person

Ziyad Issa
Manager 
Mob: +974 5583 9395

National Copper and 
Aluminum Factory

للنحاس واألملنيوم« مساحة 10,000متر  الوطني  يشغل »املصنع 
مربع داخل املنطقة الصناعية بالدوحة. نشتهر على نطاق واسع 
بأننا منشأة إعادة تدوير األملنيوم الرائدة في قطر، ونتمتَّع مبعرفة 
زة بالكامل  تقنية كبيرة في عملية إعادة تدوير األملنيوم. واملنشأة ُمجهَّ
العمليات،  م متقدمة في  أوتوماتيكية، وأدوات حتكُّ أيًضا بخطوط 

وأحدث تقنيات لتصنيع النحاس.

 المصنع الوطني 
للنحاس واأللمونيوم

Product Details

• Copper Granules

تفاصيل المنتجات
حبيبات النحاس •
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The First Volume Cable Tray Manufacturer in 
Doha, Qatar, Pioneer Metal Company WLL  
is a Joint Venture company between the  
Qatar based Almana Group of Companies  
(www.almanagroup.com) and Turkey based 
Kirac Group (www.kiracgroup.com), the leading 
manufacturer of Total Cable Management Systems, 
Enclosures, IT Cabinets.

Pioneer Metal Company WLL has its 
manufacturing plant in New Industrial Area,  
Doha, Qatar, and manufactures Cable Trays,  
Cable Ladders, Floor and U/F Trunking Systems, 
Support Systems, and other related metal works 
required in all types of Industrial Platforms, 
Commercial/Residential Buildings.

‘Pioneer Metal’, ‘PMC’ and ‘Cablelane’ are brand 
names used by the company to promote its products 
and services across the GCC Region.

The new production facility in Qatar is a part  
of the Company’s global business strategy to 
supply all customers locally in growing regions  
of the world.

P.O. Box 491, Doha, Qatar Tel: +974 4468 8472 
Jacinto.john@pioneermetal.org, www.pioneermetal.org

HS CODES: 73269060, 73089060, 73121090, 73029000, 76169970, 
73030000, 73121010, 76069200

Contact Person

Arafaat Al Ameri 
Relationship Manager 
Mob: +974 5581 1686

Pioneer Metal 
Company

مصنع حوامل الكابالت األول في الدوحة، قطر. تعتبر شركة بايونير 
www.( ميتال ذ.م.م شركة ائتالف بني مجموعة شركات املانع بقطر
www.( بتركيا  كيراك  ومجموعة   )almanagroup.com
الكابالت  إدارة  لنظم  الرائد  املصنع   ،)kiracgroup.com

واملرفقات وكبائن تكنلوجيا املعلومات.

الصناعية  املنطقة  في  ذ.م.م مصنع  ميتال  بايونير  متتلك شركة 
اجلديدة، الدوحة، قطر وتعمل على تصنيع حوامل الكابالت وساللم 
املعدنية  واألعمال  الدعم  ونظم  األرضية  وغير  األرضية  الكابالت 
األخرى ذات الصلة الالزمة في جميع املنصات الصناعية واملباني 

التجارية / السكنية.

»بايونير ميتال« و ”PMC“ و »كابل لني« هي األسماء التجارية 
املقرر استخدامها من قبل الشركة لترويج منتجاتها وخدماتها في 

منطقة مجلس دول التعاون اخلليجي.

يعتبر مرفق اإلنتاج اجلديد في قطر جزء من استراتيجية األعمال 
العاملية للشركة لتوريد منتجاتها إلى جميع العمالء محليا في جميع 

أنحاء العالم.

 شركة بايونير
ميتال

Product Details

• Cable Trays, Cable Ladders, Floor and U/F 
Trunking Systems, Support Systems, and other 
related metal works required in all types of 
Industrial Platforms, Commercial / Residential 
Buildings

تفاصيل المنتجات
صواني الكابالت وساللم الكابالت وأنظمة الكابالت األرضية وغير  •

األرضية وأنظمة الدعم واألعمال املعدنية األخرى ذات الصلة املطلوبة 
في جميع أنواع املنصات الصناعية واملباني التجارية / السكنية

Exporter مصدّر
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Qatar Metals Coating Company (Q-COAT) was 
established in 1992 and is a joint venture company 
promoted by Qatar Industrial Manufacturing 
Company (QIMC) and Qatar Steel Company 
(QASCO).

The Company specializes in the production of epoxy 
coated steel bars (8-40 mm) which are mainly used 
in the construction of buildings.

Q-COAT has a state-of-the-art facility in  
Mesaieed Industrial Area.

P.O. Box 50090, Doha, Qatar Tel: +974 4457 6687 
semeem@muntajat.qa 
www.qcoat.com.qa

HS CODES: 72141000, 72151000

Contact Person

John Thomas Yohannan 
Senior Sales Representative
Mob: +974 4457 6687

Qatar Metals 
Coating Company

تأسست شركة قطر لتغليف املعادن في عام 1992، وهي مشروع 
قطر  وشركة  التحويلية  للصناعات  القطرية  الشركة  بني  مشترك 

والصلب.  للحديد 

الشركة متخصصة في إنتاج قضبان احلديد الصلب املطلية مبادة 
اإليبوكسي )8-40 مم( املقاوم للتآكل والصدأ ويساعد في إطالة 

عمر األسياخ املستخدمة في تشييد املباني.

متتلك شركة قطر لتغليف املعادن منشأة حديثة في منطقة مسيعيد 
الصناعية.

 شركة قطر
لتغليف المعادن

Product Details

• Fusion Bonded Epoxy Coated Rebar

تفاصيل المنتجات
حديد التسليح املطلي بااليبوكسي املرتبط باالنصهار •

Exporter مصدّر
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Venture Gulf Engineering W.L.L., focuses its resources 
and services with the aim of providing service to 
the Oil & Gas, Petrochemical and allied Industries. 
The base facility of VGE, spreading over an area of 
150,000 sqm, houses API accredited OCTG machine 
shop, EN12079 fabrication shop, established valve 
repair shop (mobile valve shop),electrical motor 
repair shop, Oil & Gas project support, ISSAT/OPITO 
accredited safety and surveillance training center 
apart from a fully established logistics and projects 
division.

Zone 57, Building 151, Street 24 Tel: +974 44602121 
info@vengulfoilgas.com, www.vengulfoilgas.com

HS CODES: 72044900

ISO 9001

Contact Person

Saied Al Nasser
Chairman 
Mob: +974 4460 2121

Venture Gulf 
Group

تركز فنشر جلف إلعادة تصنيع املعادن على مواردها وخدماتها 
والبتروكيماويات  والغاز  النفط  لقطاعات  خدماتها  تقدمي  بهدف 
والصناعات املرتبطة بها. يضم املرفق األساسي لـلشركة، املمتد 
على مساحة 150000 متر مربع ، ورشة ماكينات OCTG معتمدة 
من API ، ومتجر تصنيع EN12079 ، وورشة إصالح صمامات 
)مبخزن الصمامات املتنقلة( ، وورشة إصالح احملركات الكهربائية ، 
ودعم مشروع النفط والغاز، معتمد من ISSAT / OPITO ومركز 
تدريب على السالمة واملراقبة فضال عن قسم اخلدمات اللوجستية 

واملشاريع األخرى.

 فنشر جلف إلعادة 
تصنيع المعادن

Product Details

• Iron Scrap

تفاصيل المنتجات
خردة حديد •
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Basic Pharmaceutical 
Products and Pharmaceutical 
Preparations

 المنتجات الدوائية 
 األساسية والمستحضرات 

الطبية
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Al Maha Medical is a unique company in the medical 
field in Qatar, it has been working in the Qatari market 
since many years in the field of medical equipment, 
devices and supplies. Almaha was established as 
a Qatar limited liability company within the family 
business “Shabab Entrepreneurship Group”.

Zone 81, Building 549, Street 200, Tel: +974 44111340 
h.sorour@almahamedical.qa, www.almahamedical.qa

HS CODES: 30059021, 30059021, 30059022

CE, FDA Compilant, ISO 9001, ISO 13485

Contact Person

Hosien Sorour
CEO 
Mob: +974 3141 0074

Al Maha Medical  
Supplies Industry

ُتعد »شركة مجمع املها لصناعة املستلزمات الطبية« شركة فريدة من 
نوعها في املجال الطبي في قطر، وهي تعمل في السوق القطري منذ 
 سنوات عديدة في مجال تصنيع املعدات واألجهزة واملستلزمات الطبية.
الطبية بوصفها  املها لصناعة املستلزمات  ست شركة مجمع  تأسَّ
العائلية  الشركات  شركة ذات مسؤولية محدودة في قطر ضمن 

األعمال«.« لريادة  »مجموعة شباب 

 مجمع المها لصناعة 
المستلزمات الطبية

Product Details

• Medical Bandages Sterilizer, Medical Swabs, 
Medical Bandages

تفاصيل المنتجات
ُمعقِّمات الضمادات الطبية, املسحات الطبية, املُعقِّمات الطبية •
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QG Medical Devices is a leading manufacturer of 
Medical Devices in the Middle East. Headquartered 
in Doha, Qatar, QG Medical Devices boasts a state 
of the art production facility designed by reputable 
innovative technology providers from Germany, 
Switzerland and Italy. QG has proved to be a credible 
contender in the medical devices industry where 
progressive healthcare markets of uncompromising 
standards, such as Europe, started to rely on QG 
patient-centric products for superior quality. For the 
same reasons, QG Medical Devices is realizing rapid 
growth of market share worldwide.

P.O. Box 22556, Building 136, Street 54 Zone 56, Abu Hamour, Qatar 
Tel: +974 4458 1201, abdul.qader@qgmd.com 
www.qgmd.com

HS CODES: 90183140, 90183200, 90183930, 90189040

Contact Person

Maher Eissa
Company Representative
Mob: +974 5577 9172

Qatar  
German Medical Devices

رائدة  الطبية« هي شركة  للمستلزمات  األملانية  القطرية  »الشركة 
»الشركة  وتفخر  األوسط.  الشرق  في  الطبية  األجهزة  في مجال 
القطرية األملانية للمستلزمات الطبية«، التي يقع املقر الرئيسي في 
مها مزّودو التكنولوجيا  الدوحة، قطر، بأحدث مرافق اإلنتاج التي صمَّ
املبتكرون ذائعو الصيت من أملانيا وسويسرا وإيطاليا. وقد أثبتت 
»الشركة القطرية األملانية للمستلزمات الطبية« أنها منافس موثوق 
به في مجال صناعة األجهزة الطبية؛ حيث بدأت أسواق الرعاية 
مية ذات املعايير الصارمة، مثل أوروبا، في االعتماد  الصحية التقدُّ
على منتجات الشركة التي ترتكز على املريض للحصول على جودة 
القطرية  »الشركة  حُتقِّق  ذاتها،  البيان  سالفة  ولألسباب  فائقة. 
األملانية للمستلزمات الطبية« منًوا سريًعا حلصة السوق في جميع 

أنحاء العالم.

الشركة القطرية األلمانية 
للمستلزمات الطبية

Product Details

• Disposable Injection & Syringes

• Tubular Metal Needles and Needles for Sutures, 
used in Medical, Surgical, Dental or Veterinary 
Sciences

• Vein Catheters

• Artificial Kidney (Dialysis) Apparatus

تفاصيل المنتجات
احلقن املانعة إلعادة االستخدام •
اإلبر املعدنية األنبوبية وإبر خياطة اجلروح املستخدمة في العلوم  •

الطبية واجلراحية والبيطرية أو طب األسنان
األنابيب الوريدية •
أجهزة غسيل الكلى •

Exporter مصدّر
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Qlife Pharma is a pioneer pharmaceutical manufacturer 
powered by High-Tech GMP accredited production 
lines, We are governed by a policy of quality which is 
at the heart of our daily operations, and a commitment 
to our world. Qatar Life Pharma is contributing to 
Qatar National Vision 2030 and is adopting the 
latest technical and scientific achievements in the 
pharmaceutical industries around the world, which 
has fostered ambitious technical cooperation with 
strategic partners worldwide.

P.O. Box 40241, Doha, Qatar Street 29, Zone 81, New Industrial Area 
Telefax: +974 4417 9617 
info@qlifepharma.com, www.qlifepharma.com

HS CODES: 330499, 330400, 330600, 380850, 380894

Contact Person

Ahmed Hamad Al 
Mohanadi 
General Manager 
Mob: +974 5550 5069

Qatar Life 
Pharma

الدوائيه  الرائد في مجال الصناعات  مصنع قطر احلياه الشركة 
 ،High-Tech GMP مدعومة بخطوط إنتاج معتمدة من شركة
تتبنى الشركة فى سياستها منهجية اجلودة العامة فى جميع عملياتها 
التصنيعية واالدارية والتسويقية والتي تنعكس على االلتزام بتقدمي 
اصناف مميزة بجودتها ونوعيتها. تأسس مصنع قطر احلياه حتقيقًا 
لرؤية قطر الوطنية 2030. وتواكب الشركة أحدث اإلجنازات التقنية 
والعلمية في الصناعات الدوائيه في جميع أنحاء العالم، مما يخلق تعاونًا 
فنيًا طموحًا من خالل الشركاء االستراتيجيني على مستوى العالم.

مصنع قطر
 الحياه

تفاصيل المنتجات
•  Qvascأقراص
•  Cidraأقراص
•  Indamix SRأقراص
• Rovalex أقراص
•  Loradoxأقراص
•   Qvyشراب
•  Cloradyn غسول الفم

•  Bavilon مرهم
• Qbal كرمي
• Qrex كرمي
Qdine 100 مل •
• Imukan شراب أطفال
•  Menacinشراب أطفال

منتجات اخرى
إيزوبروبيل الكحول 99-%  •

5 لتر
إيزوبروبيل الكحول 70 %-  •

500 مل/250 مل/4 لتر
•  500  -%  70 اإليثانول 

لتر  4 مل/ مل/250 
الصوتية  • فوق  املوجات  جل 

لتر 500 مل/5 

محلول غلوتار ألدهيد •
األسيتون •
• DitoGuard
•  354( كلني  بيو  اليدين  منظف 

لتر(  1 مل  مل/500 
فازلني •
جلسيرين •

Product Details
• Qvasc tablet
• Cidra tablet
• Indamix SR tablet
• Rovalex tablet
• Loradox tablet
• Qvy syrup
• Cloradyn Mouth wash

Other Products
• Isopropyl Alcohol 99% -  

5 Ltr
• Isopropyl Alcohol 70% - 

500 ml / 250ml / 4 Ltr
• Ethyl Alcohol 70% - 

250ml / 500ml / 4 Ltr
• Ultrasound gel - 500ml 

/ 5 Ltr
• Gluteraldehyde Solution

• Bavilon Ointment
• Qbal Cream
• Qrex cream
• Qdine 100ml (Povidone 

Iodine)
• Imukan Kids Syrup
• Menacin Kids Syrup 

• Acetone
• DitoGuard  

(DCMX antiseptic sln)
• BioClean Hand Sanitizer 

(354ml / 500ml / 1 Ltr)
• Petroleum Jelly
• Glycerin

Exporter مصدّر
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Qatar Pharma, established in 2009 and headed by 
Dr. Ahmed Bin Mohammed Al Sulaiti, specializes in 
the manufacture of pharmaceutical products like I.V 
Solution Bottles and I.V Solution Bags, Haemodialysis 
Acid Concentrate for Bicarbonate Dialysis, Topical 
Drugs for External Use (Ampules, Vials, Eye Drops 
and Minims, Glass Vials) and Antibiotics.

P.O. Box 41119, Doha, Qatar Tel: +974 4411 4242, Fax: +974 4411 4448 
qatarpharma@qatar.net.qa 
www.qatarpharma.org

HS CODES: 30049010, 33049910

Contact Person

Abdul Haliem Jaffer
General Manager 
Mob: +974 6626 8674

Qatar Pharma

تأسست قطر فارما للصناعات الدوائية فى عام 2009، برئاسة 
السليطي  بن محمد احليي  االدارة/الدكتور أحمد  رئيس مجلس 
وهي متخصصة في تصنيع املنتجات الطبية ومنها محاليل وريدية 
املوضعية  واألدوية  املركزة،  الكلي  وغسيل  واكياس  قوارير  فى 
لإلستخدام اخلارجي مثل )أمبوالت قناني - قطرات - قوارير من 

الزجاج محاليل وريدية( واملضادات احليوية.

قطـر فـارمــا

Product Details

• Bio Hair Regrowth (Qatari Ministry Patent No. 
QA/201710/00435)

• I.V. Solutions Bottles – 500ml
• I.V. Solutions Bag – 50, 100, 250, 500,1000 & 

2000ml
• Jerry Cans Haemodialysis Acid Concentrate for 

Bicarbonate Dialysis – 5L, 10L & 20L 
• Topical Drugs for external use, Tubes, Jars & 

Bottles of different as per requirement
• Glass Vials – 10, 20,30, 50, 100, 250 & 500ml
• Ampules – 5, 10 & 20ml
• Minims – 0.2 to 0.5ml
• Eye Drops – 5, 10, 20ml
• Large-volume Medical Solution Bags in for 

veterinary use – 3L and 5L

تفاصيل المنتجات
منتج بيوهير® العادة منو الشعر، مسجل بوزارة الصحة القطرية  •

.QA/201710/00435 وحاصل على براءة االختراع
قـوارير محـاليـل وريديـة 500 مل - 20 مليــون قــارورة فـي السـنة. •
اكياس محاليل وريدية 2000 - 1000 - 500 -50-100-250  •

مل - 2٦ مليون كيس فى السنة.
جراكن غسيل الكلى املركز 5 لتر، 10 لتر و 20 لتر - 3 مليون  •

السنة. جركن في 
قوارير مختلفة  • انابيب -  لالستخدام اخلارجي  املوضعية  األدوية 

السنة. الطلب - 10 مليون فى  االحجام حسب 
قوارير من الزجاج محاليل وريدية 250-100-50-30-20-10- •

500 مل.
أمبوالت 20 - 10 - 5 مل - 50 مليون فى السنة. •
قطرات للعني 0٫2 - 0٫5 مل •
قطرات العني 20- 10 - 5 مل •
البيطري - 3  • اكياس كبيرة احلجم لالستعمال  محاليل طبية فى 

لتر و5 لتر

Exporter مصدّر
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Beverages

المرطبـات

03



Able Food & Beverages is one of the sister company 
of Able International Group focusing Government 
sectors to Private Sectors in Doha, Qatar. Able Water 
has been in operation since 2018 and operating the 
drinking water industry. The company is located in 
New Industrial Area.

Zone 81, Building 54, Street 32, Tel: +974 44506814 
sttc@qatar.net.qa

HS CODES: 22011010

Contact Person

Abdullah Saad Alsubaiai
Owner 
Mob: +974 5550 4031

Al Able Pure Drinking 
Water

الشقيقة  الشركات  النقية« إحدى  الشرب  ملياه  االبل  ُتعد »شركة 
ز على القطاعات احلكومية والقطاعات  ملجموعة االبل الدولية التي ُتركِّ
اخلاصة في الدوحة، قطر. وتعمل »شركة االبل ملياه الشرب النقية« 
منذ عام 2018 في مجال صناعة مياه الشرب. ويقع مقر الشركة 

في املنطقة الصناعية اجلديدة.

 االبل لمياه الشرب 
النقية

Product Details

• Drinking Water

تفاصيل المنتجات
مياه شرب •
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Al Etihad Refreshment Factory manufactures drinking 
water and other refreshments. The company was 
established in 29/01/2017 and started working in 
01/08/2018. The factory is located in Al Rayyan.

Product Details

• Drinking Water

Zone 81, Building 50, Street 32, Tel: +974 44114442 
gm@aletihad.qa

HS CODES: 22019010

ISO 22000, HACCP

Contact Person

Khalil Mohamed Mahmoud
General Manager 
Mob: +974 6653 1254

Al Etihad Refreshment 
Factory

مصنع االحتاد للمرطبات ينتج مياه شرب ومرطبات آخرى. تأسست 
الشركة في 29\10\2017 وبدأت العمل في 10\08\2018. يقع 

مقر املصنع في منطقة الريان 

تفاصيل المنتجات
مياه شرب •

 مصنع االتحاد 
للمرطبات
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Al Ghaith Pure Water Factory is a manufacturer of 
pure drinking water without sodium. The company 
has been in operation since 2018 and is located in 
Industrial Area.

Product Details

• Drinking Water in Bottles

Zone 57, Building 71, Street 1, Tel: +974 44415500 
larbi.gb3iel@acvia.qa, www.acvia.qa

HS CODES: 22019010

ISO 22000, HACCP , FSSC22000

Contact Person

Mohamed Alarbi
Vice Manager 
Mob: +974 6676 8448

Al Ghaith Pure Water 
Factory

النقية  الشرب  ملياه  النقية هو مصنع  املياه  لتعبئة  الغيث  مصنع 
في  مقرها  ويقع   2018 عام  منذ  الشركة  تعمل  بدون صوديوم. 

الصناعية املنطقة 

تفاصيل المنتجات
مياه شرب معبأة في زجاجات •

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

Product Details

• Drinking Water in Bottles

Zone 81, Building 89, Street 30 
Tel: +974 44181832 
ahmed@qatar.qa, www.qatarat.qa

HS CODES: 22019010

ISO 9001, ISO 22000

Contact Person

Ahmed Mostafa
General Manager 
Mob: +974 5549 1974

Al Kawther Water 
Treatment

تأسست شركة الكوثر ملعاجلة املياه ذ.م.م في عام 1999كفرع من 
شركة الوليد للتجارة العاملية التي ميلكها السيد وليد بن فهد املانع. 
وهي شركة وطنية محلية 100٪. تقود منتجات قطرات صفا طويال 
من املنافسني داخل السوق احمللي. تنمو احلصة السوقية للشركة 
بسرعة فصارت أول شركة محلية تنتج 5 جالون من مياه الشرب 
االسم  التي حتمل  منتجاتها  الشركة  PET. طرحت  وزجاجات 
ذلك  ومنذ  السوق احمللي في عام 2000  التجاري »قطرات« في 

احلني يتزايد الطلب عليها يوما بعد يوم.

تفاصيل المنتجات
مياه شرب معبأة في زجاجات •

 الكوثر لمعالجة 
المياه
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Nestle Waters has established itself as 
the number one bottled water worldwide.  
With around 100 production sites in 33 countries, 
Nestle Waters is armed with a unique portfolio 
of brands to meet the different expectations of 
consumers. Among those brands Nestle Pure Life 
has become in 2008 the largest bottled water brand 
sold in the world. As producer of 5G Al Manhal 
& Nestle Pure Life, Al Manhal Water Factory has 
grown to become the leading producer of bottled 
water in Qatar, made up of more than 40,000 home 
and office customers, as well as over 1,600 retail 
outlets. We have a dedicated fleet which caters to 
all customer and consumer categories (Households, 
commercial & Retail) and following Nestle policies 
and procedures so as to ensure premium quality. 

Al Manhal Water Factory, the factory in Qatar holding 
an approved Food Safety System Certification (FSSC 
22K).

Building 46, Street 7, Zone 81 New Industrial Area, Doha, Qatar 
Tel: +974 4433 5777, 4460 2776 
manhalqatar@qatar.net.qa 
www.nestle-water.me

HS CODES: 22019010, 39233000

Contact Person

AMohammed Ajeed
Section Head
Mob: +974 5540 4578

Al Manhal 
Water Factory Co. 

 أسست مياه نستله نفسها كأول منتجي املياه املعلبة في العالم. 
مياه  دولة، متلك   33 عبر  إنتاج  موقع   100 حوالي  ومن خالل 
بالتوقعات  للوفاء  التجارية  العالمات  من  فريدة  مجموعة  نستله 
 Nestle Pure املختلفة للمستهلكني. وبني هذه العالمات، أصبحت
العالم.  املباعة حول  املعلبة  للمياه  أكبر عالمة  عام 2008   Life 
وقد كُبر مصنع املنهل للمياه، كمنتج ملياه املنهل بسعة 5 جالونات و 
Nestle Pure Life ، ليصبح املنتج الرائد للمياه املعلبة في قطر 
حيث لديه أكثر من 40٫000 عمياًل من املنازل واملكاتب باإلضافة 
إلى 1٦00 محاًل للتجزئة. لقد خصصنا أسطواًل خلدمة احتياجات 
كافة عمالءنا مبختلف شرائحهم )املناول والشركات والتجزئة(، كما 

نعتمد سياسات وإجراءات نستله لضمان أعلى جودة. 

يلتزم مصنع املنهل للمياه، املصنع احلاصل على شهادة نظام أمن 
الغذاء )22K FSSC( في قطر< 

 شركة مصنع
مياه المنهل

تفاصيل المنتجات
مياه الشرب في عبوات بسعة 19 لتر •
عبوات بالستيكية بسعة 5 جالونات •

Product Details
• Drinking Water in Bottles – 19 Litre
• Plastic bottles of 5 gallon capacity

48 SME Directory 2022



Almas Water W.L.L was founded in the fourth quarter 
of 2014 and started its operation during the third 
quarter of 2015 with an objective to deliver best 
quality drinking water to the residents of Qatar at 
their door steps for a healthy living. Almas provides 
fresh, pure and refreshing drinking water and makes 
it available to you at your disposal. Low sodium 
content in our water makes us stand apart from the 
competitors in the region. Our happy and healthy 
customers include houses, schools, corporates, 
mosques and government offices all over Qatar.

Product Details

• Drinking Water in Bottles – 19 Liter

P.O. Box 30606, Street 30, Building 75 Zone 81, New Industrial Area, 
Doha, Qatar, Tel: +974 4444 7090, Info@almaswater.com| 
sudheer@almaswater.com, www.almaswater.com

HS CODES: 22021010

Contact Person

Jinas Kareem
Operations Manager 
Mob: +974 3111 2567

Almas 
Water

عام 2014  األخير من  الربع  ذ.م.م. خالل  املاس  مياه  تأسست 
وبدأت عملياتها خالل الربع الثالث من عام 2015 بهدف توصيل 
أفضل مياه للشرب إلى املقيمني في قطر إلى منازلهم للمساهمة 
في تأمني حياة صحية. تقدم لكم أملاس مياه شرب نقية ومنعشة 
جاهزة حتت تصرفكم. إن كمية الصوديوم املنخفضة في مياهنا 
متيزنا عن املنافسني في املنطقة. ويتضمن عمالؤنا السعداء األصحاء 
املنازل واملدارس والشركات واملساجد ومكاتب اجلهات احلكومية 

في كافة أنحاء قطر.

 ميـاه
الماس

تفاصيل المنتجات
عصائر مياه الشرب في عبوات بسعة 19 لتر •
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Al Wajba Mineral Water has been in operation since 
2020 and primarily operates in water equipment 
production. The company produces Catering 
Equipment, Water Filters and Coolers business 
activities and is located in Industrial Area.

Product Details

• Water Filters and Coolers

Zone 81, Building 66, Street 32, Tel: +974 44446005 
Rasheed@niceqatar.com

HS CODES: 220110100

ISO 22000, HACCP

Contact Person

Rashid PK
Manager 
Mob: +974 5551 4223

Al-Wajbah Water  
Factory

يعمل »مصنع مياه الوجبة« منذ عام 2020، ويعمل بصفة أساسية 
في مجال إنتاج معدات املياه. تقوم الشركة بإنتاج معدات تقدمي 
في  مقرها  ويقع  املبردات،  أعمال  وأنشطة  املياه  وفالتر  الطعام 

الصناعية. املنطقة 

 مصنع مياه 
الوجبة

تفاصيل المنتجات
فالتر ومبردات املياه •
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General Company for Water and Beverages is 
a manufacturer of drinking water and juices. The 
company has been in operation since 2018 and is 
located in Industrial Area.

Product Details

• Drinking Water in Bottles

Zone 57, Building 272, Street 2, Tel: +974 44205555 
dia.j@al-rawda.com

HS CODES: 22019010

ISO 22000 , ISO 9001

Contact Person

Dia Jawad Nafash
Finance Manager 
Mob: +974 3308 0089

General Company for Water 
and Beverages

»الشركة العامة للمياه واملرطبات« هي شركة تعمل في مجال تصنيع 
مياه الشرب والعصائر. وتعمل الشركة في هذا املجال منذ عام 

2018، ويقع مقرها في املنطقة الصناعية.

 الشركة العامة للمياه 
والمرطبات

تفاصيل المنتجات
مياه شرب معبأة في زجاجات •
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Gulf Water Plant LLC Qatar based mineral water 
company this unit is situated in Qatar new Industrial 
area. The inception of the company took place 
early in 2012; since then the company is engaged 
in manufacturing, selling & marketing of its brands 
“Jouf”. In this short span the unit has been able to 
establish the brand at national level as well as in 
GCC countries.

Product Details

• Pure Mineral Water

P.O. Box: 19613, Doha, Qatar, Tel: +974 4450 5611 
Fax: +974 4493 4857, gm@gulfwaterplant.com 
www.gulfwaterplant.com

HS CODES: 220110

Contact Person

Issa Hamad
General Manager
Mob: +974 3100 3300

Gulf Water 
Plant

شركة »مصنع اخلليج للمياه احملاله والثلج ذ.م.م« هي شركة مياه 
معدنية مقرها قطر، وتقع هذه الوحدة في املنطقة الصناعية اجلديدة 
ست الشركة في أوائل عام 2012؛ ومنذ ذلك احلني  في قطر. تأسَّ
تعمل الشركة في مجال تصنيع عالمتها التجارية »اجلوف« وبيعها 
ترسيخ  من  القصير  املدى  هذا  في  الوحدة  نت  ومتكَّ وتسويقها. 
مجلس  دول  في  وكذلك  الوطني  املستوى  على  التجارية  العالمة 

التعاون اخلليجي.

 مصنع
الخليج للمياه

تفاصيل المنتجات
مياه معدنّية نقّية  •

Exporter مصدّر
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Jinan Factory for Food Products, previously 
Nutrobite, has been in operation since 2012. The 
company primarily operates in the food production 
industry. The company produces a range of healthy 
food products and also produces Japanese cakes.

Product Details

• Drinking Water in Bottles

Zone 81, Building 22, Street 31, Tel: +974 50415570 
alothman123@hotmail.com

HS CODES: 39233000, 22019010

Contact Person

Mohamed Othman
Manager 
Mob: +974 6629 7474

Jinan Factory For Food 
Products

باسم  واملعروف سابًقا  الغذائية«،  للمنتجات  يعمل »مصنع جنان 
»نيتروبيت«، في هذا املجال منذ عام 2012. وتعمل الشركة بصفة 
الشركة مجموعة  تنتج  الغذائية.  املواد  إنتاج  أساسية في مجال 
من املنتجات الغذائية الصحية، فضاًل عن إنتاجها للكعك الياباني.

 مصنع جنان للمنتجات 
الغذائية

تفاصيل المنتجات
مياه شرب معبأة في زجاجات •
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Alkalive is the first factory to produce Alkaline water 
in the State of Qatar, ISO 22000 certified.

The production started in 2017 with 100% Qatari 
investments and Italian technology, it is the first of 
its kind to produce alkaline water in Qatar, Alkalive 
water process does not contain any use of toxins 
materials or chemicals .

Alkalive uses modern techniques which helps to 
produce water that is free of any harmful toxins while 
keeping the vital minerals intact, as needed by the 
body.

Alkalive has higher PH level than normal drinking 
water, which inactivates pepsin in the stomach 
offering relief from symptoms of acid reflux. 

Alkalive is rich in Alkalizing compounds such as 
calcium, potassium and magnesium. Alkaline water is 
a premier product on a local and international level. 
The ORP level in Alkalive water is -100 which gives 
the water an effective value in terms of smoothness 
and taste. it is free of any harmful toxins like BrO3 
Bromate.

Building 67, Street 36, Zone 81, New Industrial Area, Doha, Qatar 
Tel: +974 4493 3344, 4444 0623, info@alkalive.co 
www.alkalive.co

HS CODES: 72221900

Contact Person

Amr Ali Moustafa Nada
Factory Representative 
Mob: +974 4493 3344

Lusail Mineral 
Water Factory

على شهادة  وحاصل  قطر  في  القلوية  املياه  إلنتاج  أول مصنع 
ISO 22000

وتكنولوجيا   ٪100 قطرية  باستثمارات   2007 عام  اإلنتاج  بدأ 
إيطالية، وهو أول مصنع من نوعه إلنتاج املياه القلوية في قطر. وال 
تشمل عملية إنتاج املياه استخدام أي مواد سامة أو كيماويات.

خالية  املياه  جعل  في  تساهم  حديثة  تقنيات  ألكااليف  تستخدم 
من أي مواد سامة ومضرة مع احلفاظ على املعادن احليوية التي 

اجلسم. يحتاجها 

العادية مما  الشرب  مياه  أعلى من  قلوي  ألكااليف مبعدل  متتاز 
يساهم في إبطال مادة الببسني في املعدة والتخفيف من أعراض 

املعدة.  حموضة 

ألكااليف منتج غني باملركبات القلوية مثل الكالسيوم والبوتاسيوم 
واملغنيسيوم. وتعتبر املياه القلوية منتجًا ممتازًا على املستوى احمللي 
والدولي. مستوى ORP في مياه ألكااليف هو -100 ما يعطي 
املياه قيمة فعلية من حيث املذاق وهي خالية من أي مواد مضرة 

.BrO3 مثل برومات

 مصنع لوسيل للمياه
المعدنية

Product Details

• Drinking Water

تفاصيل المنتجات
مياه الشرب •

Exporter مصدّر
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Marwa International Pure Water Bottling Factory was 
established in the year of 2010 in The State of Qatar. 
Since the beginning, we have been concentrating to 
the regulations of the local Municipality and Health 
department’s requirements. Marwa is proud to serve 
our customer with consistent good Quality water.

Zone 81, Building 58, Street 38 Tel: +974 44164162 
info@marwawaters.com, www.marwawaters.com

HS CODES: 22019010

Contact Person

Laji Philip
Marketing Manager 
Mob: +974 3326 6400

Marwa International Pure 
Water Bottling Factory

تأسس مصنع مروة الدولي لتعبئة املياه النقية في عام 2010 في 
دولة قطر. منذ بداية عملنا ونحن نركز على اللوائح اخلاصة بالبلديات 
احمللية وشروط إدارة الصحة. تفخر مروة بتقدمي نوعية جيدة من 

املياه إلى عمالئها على الدوام.

 مصنع مروة الدولي لتعبئة 
المياه النقية

Product Details

• Drinking Water.

تفاصيل المنتجات
مياه شرب •

Exporter مصدّر
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Established in 2017 Al Arabiya Mineral Water 
and Packaging Factory W.L.L now is a leading 
bottled water company in Qatar. ‘’Qatar Oasis’’, 
which is produced and distributed by Al Arabiya 
Mineral Water and Packaging Factory (W.L.L.), has 
established itself as the preferred brand amongst 
customers and commands a significant share of the 
market.

Zone 81, Building 340, Street 29, Tel: +974 44887666 
salama@alarabiyaqatar.com, www.qataroasis.qa

HS CODES: 22011010

ISO 45001, ISO 14001, ISO 9001

Contact Person

Salama Shrief
HR and Admin Manager 
Mob: +974 3089 6090

Qatar Oasis For  
Bottling Water

والتغليف في عام  والتعبئة  املعدنية  للمياه  العربية  تأسس مصنع 
2017 ، وهو اآلن شركة رائدة في مجال املياه املعبأة في قطر. 
»واحة قطر« ، التي تنتجها وتوزعها شركة العربية للمياه املعدنية 
والتعبئة والتغليف )ذ.م.م( ، رسخت مكانتها كعالمة جتارية مفضلة 

بني العمالء وتستحوذ على حصة كبيرة من السوق..

 واحة قطر لتعبئة 
مياه الشرب

Product Details

• Drinking Water.

تفاصيل المنتجات
مياه شرب •
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Safa Water is the leading brand in 5 gallon bottled 
Water Companies in Qatar. Safa Water, unique 
in processing and distribution of pure drinking 
water based at Doha, Qatar, started in the year 
2004. In recognition to our commitment to quality 
and excellent service we have thousands of loyal 
customers in the region. We have achieved one 
of the Benchmark of Global Food Safety Initiative 
(GFSI), FSSC 22000 as a proof that we never 
compromise in quality and food safety.

Our Quality and food safety policy is to provide 
purified drinking water which is best at quality 
and safe for health that comply with all the legal 
and regulatory requirements. We ensure hygienic 
atmosphere in all the stages of production process. 
We have most modern laboratory and related testing 
equipment’s to check and ensure the quality of Safa 
Water.

We have a strong distribution network with a fleet 
of more than 170 delivery vehicles which covers 
all over Qatar. The regular supply of Safa Water is 
guaranteed by this system when customers place 
their order. Our computer networking system attach 
the details of all customers which helps in prompt 
delivery and customers satisfaction. Our all vehicles 
are covered from all sides to eliminate bottles 
getting exposed to sunlight and dust.

Building 26, Street 7, Zone 81, New Industrial Area, Doha, Qatar 
Tel: +974 4460 6699, sales@safawaterqa.com 
www.safawaterqa.com

HS CODES: 22019010

Contact Person

Dakel Mohamed Ashraf
General Manager
Mob: +974 5554 4899

Safa International 
Company

صناعة  مجال  في  الرائدة  التجارية  العالمة  هي  صفا  مياه 
ُمتفّردة  صفا،  مياه  قطر.  في  جالونات   5 بسعة  املياه  عبوات 
قطر،  الدوحة،  في  النقية  الشرب  مياه  وتوزيع  معاجلة  من حيث 
باجلودة  بالتزامنا  اعترافًا   .2004 عام  عملياتها  بدأت  وقد 
واخلدمة املتميزة، فقط متكنا من اكتساب اآلالف من العمالء في 
الغذاء لسالمة  العاملية  املبادرة  معايير  أحد  كما حققنا   املنطقة. 
تنازلنا عن اجلودة  كإثبات على عدم   GFSI, FSSC 22000

الغذاء.  وسالمة 

ُمنقاة  شرب  مياه  توفير  هي  الغذاء  وسالمة  للجودة  سياستنا 
تعتبر األفضل من حيث اجلودة واألمان للصحة والتي تفي بكافة 
املتطلبات التنظيمية والقانونية. نضمن بيئة صحية في كافة مراحل 
للتحقق من  لدينا مختبر حديث ومعدات فحص  أن  اإلنتاج. كما 

جودة مياه صفا.

يزيد عن 170 مركبة  بأسطول  قوية  توزيع  لدينا شبكة  توزيعنا، 
للتوصيل تغطي كافة أنحاء قطر. ومن خالل هذا النظام، نضمن 
إيصال مياه صفا بانتظام عند طلب العميل. تقوم شبكة الكمبيوتر 
اخلاصة بنا بإرفاق كافة بيانات العمالء ما يساعد في التوصيل 
السريع ورضا العمالء. تتم تغطية مركباتنا من كافة اجلهات ملنع 

تعرض العبوات ألشعة الشمس والغبار.

 شركة صفا
 الدولية

Product Details

• Drinking Water in Bottles - 19 liter

تفاصيل المنتجات
مياه الشرب في عبوات بسعة 19 لتر •
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We at United Mineral Water we make sure that 
our process is untouched by human hands, as we 
knew the high level of importance when it comes to 
sanitation. That is why our water products undergo 
into a state-of-the-art purification and filtration 
process, which is certified and meets both the local 
and global safety standards.

We are located at the Ar-Rayyan, New Industrial 
Area, in the State of Qatar. Our water is subjected 
to rigorous testing by our independent laboratory 
and exceeds the standards set forth by the Supreme 
Council of Health.  

We are proud to say that UFSF water products 
goes into a 7-step process that includes multimedia 
filtration, carbon filtration, micro-filtration, 
reverse osmosis, polishing filter, UV treatment, 
and ozonization. These 7-step process features 
automated filling and capping. It is carefully done, 
to remove unwanted chemicals and impurities, while 
additional water treatment is observed to ensure that 
our clients are distributed with clean, pure and safe 
drinking water for their whole family.

Building 308, Pink Zone, New Industrial Area, Doha, Qatar 
Tel: +974 4486 8747, plant@unitedmineralwater.com 
www.unitedmineralwater.com

HS CODES: 22011020, 22019010

Contact Person

Mohammed Sallam
Factory Manager
Mob: +974 4486 8747

United  
Mineral Water

في املتحدة للمواد الغذائية، نحرص على أال تلمس أي أيدي بشرية 
أيًا من املنتجات حيث أننا ندرك مدى أهمية النظافة. ولذلك، تخضع 
منتجاتنا لعملية تنقية وفلترة على أحدث طراز وهي عملية مرخصة 

وتتطابق مع املعايير احمللية والعاملية للسالمة.

يوجد مصنعنا في الريان، املنطقة الصناعية اجلديدة في دولة قطر. 
تخضع مياهنا لفحص صارم من قبل مختبرنا املستقل وهي تتجاوز 

املعايير احلددة من قبل املجلس األعلى للصحة. 

نفخر بأن منتجات املياه من UFSF متر مبرحلة من 7 خطوات 
تشمل الفلترة عبر عدة مواد وفلترة عبر الكربون وفلترة دقيقة وعملية 
نضح عكسي وفلتر للصقل ومعاجلة باألشعة ما فوق البنفسجية وغاز 
األوزون. وتتضمن هذه اخلطوات السبعة التعبئة واإلقفال بشكل 
أوتوماتيكي. وهي تتم بحرص شديد إلزالة أي مواد كيميائية أو 
املياه بشكل إضافي  تتم معاجلة  بينما  بها،  شوائب غير مرغوب 
لضمان حصول عمالئنا على مياه شرب نظيفة وصافية وآمنة لهم 

ولعائالتهم.

 مصنع المتحدة 
للمواد الغذائية

Product Details

• Artificial Mineral Water in Bottles – 0.5 litre

• Drinking Water

تفاصيل المنتجات
املياه املعدنية املعبئة في عبوات - 0٫5 لتر •
مياه الشرب •
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Wataniya Water comes from the most modern water 
purification system installed in the highly hygienic 
environment in one of the well spacious water 
factories, in the State of Qatar.

Wataniya’s strict quality assurance makes it certain 
that the water reaches to you in the most hygienic, 
pure and balanced with minerals. Wataniya is the 
right choice to keep you refreshed always.

Building 63, Street 36, New Industrial Area, Doha, Qatar 
Tel: +974 4468 9362, marketing@wataniyawater.com 
www.wataniyawater.com

HS CODES: 22011020

Contact Person

Abdulrahman Abdullah
Managing Director 
Mob: +974 4411 9211

Wataniya 
Water

يتم إنتاج الوطنية من أحدث أنظمة تنقية املياه املعاصرة ضمن بيئة 
صحية في واحد من أكبر مصانع املياه في دولة قطر.

إن عملية ضمان اجلودة الصارمة التي تتبعها الوطنية تضمن وصول 
املياه إليكم بأفضل وأنقى شكل وتوازن من املعادن. الوطنية هي 

اخليار األنسب إلنعاشكم دائمًا.

 الوطنية
للمياه

Product Details

• Artificial Mineral Waters, Not Containing Added 
Sugar or Other Sweetening Matter nor Flavoured

تفاصيل المنتجات
املياه املعدنية الصناعية التي ال حتتوي على السكر املضاف أو غيره  •

من املواد احمُللية أو النكهات.
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West Bay Ice & Water was established in (2012) as 
one of the earliest factories specialized in hygienic 
ice that is prepared for human consumption. As a 
result of continuous improvement and commitment 
to provide our customers with a wide range of 
products; West Bay expanded by adding a state-
of-the-art bottled water line (ASEEL Water). Quality 
and hygiene have been always our passion that is 
derived from our concern on consumer health.

The water is being captured and treated using a 
sophisticated filtration that sanitize the water and 
enrich its mineral content. Then it is packed and 
bottled in various sizes to satisfy our customers need.

P.O.Box 12565, Building 79, Street 30, Zone 81, New Industrial Area, 
Doha, Qatar, Tel: +974 4436 1486, info@westbaywif.com 
financemanager@westbaywif.com, www.westbaywif.com

HS CODES: 22011020, 22019090, 22019090, 28112100

Contact Person

Ramy Mohamed Soleman
Finance Manager
Mob: +974 6647 6286

West Bay 
Ice & Water

تأسس مصنع اخلليج الغربي للثلج واملياه عام 2012 كأحد أول 
املصانع املتخصصة في الثلج الصحي املُعد لالستهالك البشري. 
من  واسعة  مجموعة  بتوفير  والتزامنا  املستمر  للتحسني  نتيجة 
من  بالتوسع  العربي  اخلليج  قام مصنع  فقد  لعمالئنا،  املنتجات 
لتعبئة املياه )مياه أسيل(. لطاملا  خالل إضافة خط إنتاج حديث 
كانت اجلودة والنظافة شغفنا الناجت عن اهتمامنا بصحة املستهلك. 

يتم احلصول على املياه ومعاجلتها باستخدام نظام فلترة متطور 
يقوم بتعقيم املياه وتعزيز محتواها من املعادن. ثم يتم تعبئتها بعدة  

أحجام لتلبية احتياجات عمالئنا.

 مصنع الخليج الغربي
إلنتاج للثلج

Product Details

• Artificial Mineral Water in Bottles

• Ice Blocks

• Ice Cubes

• Ice crushed

• Carbon Dioxide – Solid – Dry Ice

تفاصيل المنتجات
املياه املعدنية املعبأة •
قوالب الثلج •
مكعبات الثلج •
الثلج املجروش •
ثاني أكسيد الكربون اجلامد - الثلج اجلاف •
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Chemicals and 
Chemical Products

 الكيماويات
والمواد الكيميائية

04



ADCHEM– Advance Chemical Manufacturing Co 
was established in Doha, Qatar by the reputed 
and ambitious Qatari business entrepreneurs– 
engaging in manufacturing Liquid Detergents 
and Disinfectants catering to the needs of sectors 
like Hospitality, Facilities Management, Food & 
Beverages, Auto mobile, Commercial Laundries, 
Industries, Fast Moving Consumer Goods etc. 
Set up with an aspiration of locally manufactured 
quality products to meet the needs of the clients, 
the company commits itself to achieve the objective 
through setting up a modern manufacturing facility 
and employing a professional team with high caliber 
technical proficiency and service excellence.

Zone 81, Building 106, Street 02, Tel: +974 44365361 
s.rahavan@adchemqatar.com, www.adchemqatar.com

HS CODES: 34012030

ISO 9001, ISO 14001, OHSAS

Contact Person

Suraj Pahgavan
Operation Manager 
Mob: +974 6647 8323

Advanced Detergent 
Industry

تأسست املتقدمة لصناعة املنظفات ADCHEM في الدوحة، قطر 
من قبل رواد أعمال قطريني ومشهورين وطموحني مهتمني بصناعة 
املطهرات واملنظفات السائلة التي تلبي احتياجات بعض القطاعات 
والسيارات  املرافق، واألغذية واملشروبات،  وإدارة  الضيافة،  مثل 
االستهالكية  والسلع  والصناعات،  التجارية،  واألراضي  املتنقلة، 
على  إلى احلصول  الشركة  تتطلع  ذلك.  إلى  وما  سريعة احلركة 
منتجات عالية اجلودة مصنعة محلًيا تلبي احتياجات العمالء. تلتزم 
الشركة التزاما صارما نحو حتقيق هدفها من خالل إنشاء منشأة 
تصنيع حديثة وتوظيف فريق محترف يتمتع بتقنية عالية املستوى 

وكفاءة وخدمة متميزة.

 المتقدمة لصناعة 
المنظفات

Product Details

• Liquid Soap for Plates

تفاصيل المنتجات
صابون سائل للصحون •
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Al Haya Waste Treatment Factory was established 
in 2011 with state-of-the-art technology to recover 
hydrocarbons from solid, semi-solid and liquid oily 
waste.

The Factory is located within a 30,000 sqm. area at 
Mesaieed Industrial City and was the first of its kind 
to use sustainable technology in the GCC.

The project has received several international 
awards like the 2014 ‘Global Green Award’ 
at Berlin and the ‘Best Energy Saving and 
Sustainable Project Award’ from GPCA, U.A.E.  
It was funded by Qatar Islamic Bank through Qatar 
Development Bank’s Al Dhameen scheme and has 
received QDB’s ‘Best Industrial Project’ Award. All 
Al Haya products are exported across the world.

P.O. Box: 18604, Doha, Qatar, Tel: +974 4490 7087 
Fax: +974 4490 3622, venu@alhayaqatar.com 
www.alhayaqatar.com

HS CODES: 27102900, 27122000

Contact Person

Mr. Venu 
General Manager
Mob: +974 5589 7740 

Al Haya  
Waste Treatment Factory

تأسس مصنع احلياة إلدارة النفايات واملشاريع املتخصصة في 
إدارة وإعادة استخدام النفايات في عام 2011 واملجهز بآالت عالية 
التقنية على مستوى عاملي متكنها من إستخالص الهيدروكربونات 

من النفايات الصلبة أو السائلة الزيتية.

يقع مصنع احلياة في مدينة مسيعيد الصناعية اجلديدة على مساحة 
30٫000 متر مربع، وهو أول مصنع يستخدم هذه التقنيات احلديثة 

في قطر ومنطقة اخلليج العربي.

نال املشروع العديد من اجلوائز العاملية لدوره املتميز في تدوير 
النفايات منها جائزة جلوبال جرين عام 2014 في برلني وجائزة 
 GGA قبل  من  املستدامة(  الطاقة  لتوفير  املشاريع  )افضل 

املتحدة. العربية  واإلمارات 

وقد مت متويل املشروع من قبل بنك قطر اإلسالمي من خالل بنك 
قطر للتنمية برنامج الضمني لينال املشروع جائزة أفضل مشروع 
صناعي من بنك قطر للتنمية. ويتم تصدير جميع منتجات مصنع 

احلياة الى مختلف ارجاء العالم.

 شركة الحياة
 إلدارة النفايات والمشاريع

Product Details

• Semi–refined Wax, Base Oil, Furnace Oil, etc.

تفاصيل المنتجات
الشمع شبه املكررة، زيت األفران، زيت بايز الخ •

Exporter مصدّر

دليل الشركات الصغيرة والمتوسطة 63٢٠٢٢



Al Jazeera Perfumes breezed in to the world of 
fragrances and perfumes in the year 1998 in Doha. 
The foundation for success was ably laid by the 
founders who sought to infuse the company with 
the essence of vigor, vitality and a charm of its own.

Zone 57, Building 08, Street 532, Tel: +974 44131555 
abomariam@aljazeeraperfumes.com, www.aljazeeraperfumes.com

HS CODES: 33030010

Contact Person

Mohamed Ahmed Ibrahem
Puplic Relations Manager 
Mob: +974 3015 3193

Al Jazeera Perfumes

عام 1998 مبدينة  العطور في  عالم  إلى  للعطور  دخلت اجلزيرة 
الدوحة. وضع مؤسسوها أساسها باقتدار مما أضفى على الشركة 

روح احليوية وأضاف لها سحرها اخلاص.

مصنع الجزيرة للعطور

Product Details

• Arabic perfumes

تفاصيل المنتجات
عطور عربية •
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We intend to manufacture all sorts of paints and 
coatings required by the construction and industrial 
sectors, which are expanding but still rely heavily 
on imports from neighbouring nations and others.

Zone 92, Building 154, Street 709, Tel: +974 44278327 
majed@imdoha.com, www.alsailpaint.com

HS CODES: 35069900, 38244000, 35069100

Contact Person

Ahmed Fathy
Public Relations Manager 
Mob: +974 3131 9830

Al Sail Paints 
Factory

نعتزم تصنيع جميع أنواع الدهانات والطالء التي يتطلبها كال من 
قطاعي البناء والصناعة، اللذان يشهدان العديد من التوسعات ولكن 
على الرغم من ذلك ال يزال هناك اعتماد بشكل كبير على الواردات 

من الدول املجاورة وغيرها.

 مصنع السيل 
لألصباغ

Product Details

• Tile Adhesives, Concrete Plasticizers, Plaster Walls

تفاصيل المنتجات
املواد الالصقة للبالط، امللدنات اخلرسانية، اجلدران اجلصية •
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Company’s motive of entry into the Manufacturing 
of Construction Chemical is to meet the new 
challenges in the Construction Industry that 
makes the structures stronger, sleeker, of sizes and 
shapes and at locations that defy imagination as 
well accompanied by challenges to make them 
economical, damp proof, decay-proof etc. The 
Alazizya Chemical factory mission is to contribute 
in the Infrastructure development of the Nation 
by playing an important role in the Manufacturing 
of Construction Chemicals which are regarded as 
specialty chemicals for constructing any structures 
to increase their life and impart additional protection 
and environmental hazards.. 

Street 1, New Industrial Area, Doha, Qatar, Tel: +974 4411 0552 
thomas@alazizyachemicals.com 
www.alazizyachemicals.com

HS CODES: 35061000, 35069100, 35069900

Contact Person

Muhammad Shan
Factory Representative
Mob: +974 5080 8883

Alazizya  
Chemicals Factory

يتمثل الدافع وراء دخول الشركة في مجال تصنيع كيماويات البناء 
هو مواجهة التحديات اجلديدة في صناعة البناء التي جتعل الهياكل 
أقوى وأمنت وأكثر أناقة من حيث األحجام واألشكال. أما بالنسبة 
للمواقع فالشركة قد ابتكرت كيماويات تفوق اخليال وتغلبت على 
حتديات جعلت منتجاتها مقاومة للرطوبة وغير قابلة للتحلل وفي نفس 
الوقت ليست باهظة السعر.. تتمثل مهمة مصنع العزيزية للكيماويات 
في املساهمة في تطوير البنية التحتية للدولة من خالل لعب دور مهم 
في تصنيع كيماويات البناء التي تعتبر مواد كيميائية متخصصة 

لبناء هياكل طويلة العمر ومقاومة للمخاطر البيئية.

 مصنع
العزيزية للكيماويات

Product Details

• Products suitable for use as Glues or Adhesives 
put up for Retail Sale as Glues or Adhesives, with 
a Net Weight of <= 1 Kg

• Adhesives based on Polymers of Heading 3901 
to 3913 or on Rubber (Excl. Products Suitable for 
use as Glues or Adhesives put up for Retail Sale as 
Glues or Adhesives, with a net Weight of <= 1 Kg)

• Glues, Prepared, and other Prepared Adhesives

تفاصيل المنتجات
املُعدة  • الصقة  مواد  أو  كأصماغ  لالستخدام  املناسبة  املنتجات 

وزنها  يبلغ  والتي  مواد الصقة  أو  بالتجزئة كأصماغ  بيعها  ليتم 
كلغ  1  = الصافي> 

إلى  • العناوين 3901  البوليمرات حتت  املبنية على  الالصقة  املواد 
3913 أو على املطاط )ما عدا املنتجات املناسبة لالستخدام كأصماغ 
أو مواد الصقة املُعدة ليتم بيعها بالتجزئة كأصماغ أو مواد الصقة 

والتي يبلغ وزنها الصافي > = 1 كلغ(
• .N.E.S ،األصماغ املُعدة واملواد الالصقة املُعدة

Exporter مصدّر
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Alwehda for palstic products factory has been 
operating since 2019. We are experienced in the 
plastic industries and specialized in the production 
of plastics. We produce Epoxy Paint Materials. Water 
Paints Outer Water Paints and we are located in the 
industrial area.

Zone 81, Building 174, Street 3 
mohd5527404@hotmail.com

HS CODES: 32082090, 32091010, 32091090

ISO 9001

Contact Person

Mohamed Abdulfatah
Factory Representative 
Mob: +974 7755 6962

Alwehda For Plastic 
Products Factory

نتمتع  منذ عام 2019.  البالستيك  ملنتجات  الوحدة  يعمل مصنع 
بخبرة هائلة في الصناعات البالستيكية ومتخصصون في إنتاج 
البالستيك. ننتج مواد طالء إيبوكسي ودهانات مائية خارجية ويقع 

مقر شركتنا في املنطقة الصناعية.

 مصنع الوحدة 
لمنتجات البالستيك

تفاصيل المنتجات
مواد طالء إيبوكسي، دهانات مائية، دهانات مائية خارجية •

Product Details

• Epoxy Paint Materials, Water Paints, Outer Water 
Paints
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Aquaseal manufactures construction chemicals for all 
phases, from building foundations to finishes with 
the highest international standards. Aquaseal is a 
member of Arabian Construction and Engineering 
Company (ACEC), the leading business group in 
Qatar for more than 5 decades.

Building 101, Street 20, Zone 81, New Industrial Area 
P.O. Box 201019, Doha, Qatar 
Tel: +974 4467 8826 
info@aquaseal-qatar.com 
www.aquaseal-qatar.com

Contact Person

Salih Bni Faied
Logestic Services Manager 
Mob: +974 5566 7394

Aquaseal Qatar 
Factory

يعمل »مصنع اكوا سيل قطر« في مجال تصنيع املواد الكيميائية 
املباني  بدًءا من أساسات  املراحل،  البناء جلميع  في  املُستخدمة 
وحتى التشطيبات بأعلى املعايير الدولية. وُيعد »مصنع اكوا سيل 
قطر« عضًوا في الشركة العربية الهندسية لإلنشاءات، وهي مجموعة 

األعمال الرائدة في قطر ألكثر من 5 عقود.

 مصنع
اكوا سيل قطر

Product Details

• Gypsum,Paraffin Wax, Asphalt and acrylic 
paint,Water Anti-Leakage Insulating Paint, Sulfur 
Based Mastics Joints Filling,Mixtures Containing 
Halogenated Derivatives,Adhesives,Epoxy 
Chemicals for Treatment Floor,Plastering 
Mixes,Concrete Repair Polymers Base,Styrene 
Butadine Latex Rubber

تفاصيل المنتجات
الطالءات  • األكريليك،  وطالء  األسفلت  البارافني،  شمع  اجلص، 

ب، حشو وصالت املعجون القائمة على  العازلة للماء واملضادة للتسرُّ
الكبريت، املخاليط التي حتتوي على مشتقات هالوجينية، األشرطة 
الالصقة، مركبات االيبوكسي الكيميائية ملعاجلة األرضيات، خلطات 
التجصيص، قاعدة البوليمرات املُستخدمة في إصالح اخلرسانات، 

مطاط التكس ستيرين-بيوتادين
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A name that pioneered the Industrial field of Qatar 
from the year of 1954. Excellent service, quality and 
trust have been the hallmarks of Buzwair Group, 
which began its operations in a very small way.

Over the years, Buzwair Group has moved into 
diverse areas. Civil Engineering, Industrial Gases, 
Liquefied Petroleum Gas distribution, Oil and Gas 
services with 600 employees.

Today, we are one of the largest Industrial houses 
in Qatar. The achievements of the last 50 years are 
great, but even these are to be eclipsed in years 
to come.

We pledge continuous efforts to offer the highest 
value – added services to our customers in every 
aspects of Engineering, Oil & Gas business for the 
coming years.

Zone 57, Building 169, Street 28 Tel: +974 44601079 
tito.hernandez@buzwaitgases.com, www.buzwairspecialtygases.com

HS CODES: 28112100, 28112990, 28042990, 28042990, 28042990, 
28042910, 28043000, 28044000, 28112100, 29012930, 28041000, 
28112100, 28112990

Contact Person

Tito Hernandez
Sales Manager 
Mob: +974 6604 2016

Buzwair Industrial 
Gases Factories

»اسم رائد في املجال الصناعي في قطر منذ عام 1954. حيث 
أن السمات املميزة ملجموعة بوزوير هي اخلدمة املمتازة واجلودة 
الرفيعة والثقة، وقد بدأت املجموعة عملياتها على نطاق صغير جدا،

وعلى مر السنني، انتقلت مجموعة بوزوير إلى العمل في نطاقات 
الغاز  وتوزيع  الصناعية  والغازات  املدنية  الهندسة  مثل  متنوعة؛ 
والغاز، وذلك من خالل موظفيها  النفط  املُسال وخدمات  النفطي 

بلغ عددهم ٦00. اللذين 

واليوم نحن واحد من أكبر بيوت الصناعة في قطر. وعلى الرغم من 
أهمية اإلجنازات التي حتققت في اخلمسني عاًما املاضية، حتى هذه 

اإلجنازات ستختفي في السنوات القادمة.

القيمة  ذات  اخلدمات  أعلى  لتقدمي  متواصلة  جهود  ببذل  نتعهد 
والغاز  والنفط  الهندسة  أعمال  كل جوانب  في  لعمالئنا  املضافة 

القادمة«. للسنوات 

 مصانع بوزوير للغازات 
الصناعية

Product Details

• Co2, Dry Ice, Dual gas mixture, Triple gas mixture, 
Quadruple gas mixture, Helium, Liquid nitrogen, 
Liquid oxygen, Acetylene, Hydrogen

تفاصيل المنتجات
ثاني أكسيد الكربون، ثلج جاف، خليط الغاز املزدوج، خليط الغازات  •

السائل،  النيتروجني  الهيليوم،  الرباعية،  الغازات  خليط  الثالثية، 
األكسجني السائل، األسيتيلني ، هيدروجني،
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Founded in 2006, Chryso Gulf LLC is a leader in 
admixtures and cementious materials for concrete 
and cement, serving the construction sector. 

We provide our customers – cement manufacturers, 
ready-mix concrete industrials, precast manufacturers 
and construction companies – with our expertise and 
wide offer in additives chemistry, formulation and 
our technical knowledge of concrete and cement. 

Chryso Gulf is part of Chryso Group active in more 
than 100 countries. The CHRYSO® technologies 
are used on the most prestigious and challenging 
construction projects around the world and in Qatar. 

With the support of our international R&D, we 
keep developing new solutions to improve cement 
and concrete performances to address the Qatar 
construction challenges. 

The innovative ranges of Decorative Concrete 
also participate in the beautification program of 
Qatar from colour, stamped or exposed aggregate 
concrete for outside used to cementious micro-
topping for a unique industrial concrete look inside 
buildings.

Building 29, Street 704, Zone 92, Mesaieed Industrial Area, Qatar 
Tel: +974 4450 0840, ahmed.edris@chrysogulf.com 
www.chrysogulf.com

HS CODES: 38244000

Contact Person

Chadi Chahine
General Manager
Mob: +974 6633 6844

Chryso Gulf

تأسست كرايسو جلف ذ.م.م. عام 200٦ كشركة رائدة في صناعة 
املواد املضافة واالسمنتية للخرسانة خلدمة قطاع اإلنشاء. 

اخللط  واالسمنت مسبق  االسمنت  إلى عمالءنا - مصّنعو  نقدم 
واالسمنت مسبق الصب وشركات اإلنشاء - بخبرتنا ومنتجاتنا 
الفنية  ومعرفتنا  املضافة  املواد  وتركيبات  كيمياء  من  املتنوعة 

واالسمنت. باخلرسانة 

كرايسو جلف هي جزء من مجموعة كرايسو النشطة في أكثر من 
100 دولة. وتستخدم تقنيات كرايسو في أكبر وأصعب مشاريع 

اإلنشاء في العالم وفي قطر. 

كما نعمل على تطوير حلول جديدة باستمرار بدعم من دائرة األبحاث 
أداء االسمنت واخلرسانة  بنا لتحسني  الدولية اخلاصة  والتطوير 

ملواجهة حتديات قطاع اإلنشاء في قطر.

كما تساهم املجموعات املبتكرة من االسمنت املزخرف في برنامج 
جتميل قطر سواء باستخدام االسمنت امللون أو املكشوف أو املختوم 
لالستخدام اخلارجي وصواًل إلى طبقة فوقية شبه اسمنتية تعطي 

مظهرًا صناعيًا فريدًا داخل املباني.

كرايسو جـلـف

Product Details

• Concrete Additives

تفاصيل المنتجات
املواد املضافة إلى االسمنت •

Exporter مصدّر
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CIKO Middle East, a Qatar based company, 
established in year 2006 enjoys an excellent 
reputation in construction sector for the manufacture 
and supply of unchallenged premium quality 
construction chemicals, supplied all over Middle 
East. The range of products CIKO Middle East 
offers includes Concrete and Mortar Admixtures, 
Waterproof Coatings, Grouts, Floor Coatings & 
Systems, repair Materials, Adhesives & Bonding 
Agents etc. The products supplied by CIKO Middle 
East are manufactured under stringent quality control 
methods and techniques from selection of raw 
materials to finished products and its storage. The 
manufacturing is based on latest process techniques 
with advanced equipment and supporting utilities. 
Well qualified and skilled manpower team forms 
the core of CIKO Middle East’s success in the 
supply of quality products and excellent service 
to its customers. CIKO Middle east continues to 
provide unique and effective chemical solutions to 
its valuable customers.

Gate 135, Street 3, New Industrial Area, Doha, Qatar 
Tel: +974 4411 4787, roland.abinader@cikome.com 
www.cikome.com

HS CODES: 39073010, 32149090, 35069100

Contact Person

MSouhail Haidar
Technical and Commercial 
Director
Mob: +974 3324 2213

CIKO  
Middle East

سيكو الشرق األوسط، شركة قائمة في قطر تأسست عام 200٦ 
املواد  وتوريد  لتصنيع  اإلنشاء  وتتمتع بسمعة ممتازة في قطاع 
أنحاء  كافة  إلى  توّردها  التي  عالية اجلودة  اإلنشائية  الكيميائية 
الشرق األوسط. يشمل نطاق منتجات سيكو الشرق األوسط خلطات 
تغطية  ومواد  واجلص  للمياه  املقاوم  والطالء  واملالط،  االسمنت 
منتجات  يتم تصنيع  إلخ.  الالصقة،  واملواد  األرضيات وحمايتها 
سيكو الشرق األوسط وفقًأ ملعايير رقابة جودة صارمة منذ اختيار 
املواد اخلام وصواًل إلى املنتج النهائي وتخزينه. يتم التصنيع بناء 
على أحدث تقنيات املعاجلة بأكثر املعدات واملرافق املساندة تطورًا. 
الشرق  أساس جناح سيكو  واملاهرة  املؤهلة  العمل  فرق  تشكل 
األوسط في توريد منتجات عالية اجلودة واخلدمة املتميزة لعمالئها. 
وال زالت سيكو الشرق األوسط تواصل تقدمي حلول كيميائية فعالة 

وفريدة لعمالئها الكرام.

 سيكو
الشرق األوسط

Product Details

• Paint polyethylene
• Gluing materials

تفاصيل المنتجات
بولي ايثلني الطالء •
املواد الالصقة •
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Doha Paints and Chemicals Factory was established 
in 2014 as pure Qatari paint company, Our aim is 
to produce all types of paints and coatings that are 
needed for the Construction and Industrial Section 
which are booming and still relay a lot on imports 
from surrounding countries and others. Doha paints 
will introduce unique types of paints and supply all 
required painting Equipment Tools, and accessories 
needed for Application. Our manufacturing plant is 
located at the new industrial area Doha as well as 
our administration offices We have a large network 
throughout Qatar and soon all other GCC countries. 

Zone 81, Building 40, Street 19, Tel: +974 44504119 
purchasing2@dohapaints.com, www.dohapaints.com

HS CODES: 32091010, 32082090, 38140010, 32081090, 73102130

ISO 9001:2015, ISO 14001:2015

Contact Person

Mohamed Sanad Amin
Purchasing Manager 
Mob: +974 3320 9032

Doha Paints and Chemicals 
Factory

تأسس مصنع الدوحة لألصباغ والكيماويات في عام 2014 كشركة 
دهانات قطرية خالصة ، وهدفنا هو إنتاج جميع أنواع الدهانات 
تشهد  والتي  والصناعة  اإلنشاءات  قسم  يحتاجها  التي  والطالء 
ازدهاًرا وال تزال تعتمد كثيًرا على الواردات من الدول املجاورة 
أنواًعا فريدة  الدوحة  املجاورة. اآلخرين. ستقدم دهانات  والدول 
من الدهانات وتوفر جميع أدوات معدات الطالء املطلوبة وامللحقات 
الالزمة للتطبيق. يقع مصنعنا في املنطقة الصناعية اجلديدة في 
الدوحة باإلضافة إلى مكاتبنا اإلدارية لدينا شبكة كبيرة في جميع 

أنحاء قطر وقريًبا جميع دول مجلس التعاون اخلليجي األخرى.

مصنع الدوحة لألصباغ 
والكيماويات

Product Details

• Water Paints, Industrial Paints, Tanner, Wood 
Paints

تفاصيل المنتجات
دهانات مائية، األلوان الصناعية، دبغ اجللود، األلوان اخلشبية •
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DCP Construction Materials (DCP) has over 90 years 
of experience in developing, manufacturing and 
marketing innovative building materials. DCP has 
businesses in North America, Europe, Africa, the 
Middle East and Asia, with 15 manufacturing sites 
and a distribution network to more than 35 countries 
around the world.

Zone 81, Building 9, Street 21, Tel: +974 44114004 
info@dcp-int.com, www.dcp.int.com

HS CODES: 28209000, 38160000, 39100000

ISO 9001

Contact Person

Taha Tahoon
HR Manager 
Mob: +974 6683 0777

Don Construction  
Products – Qatar

»تتمتع شركة دون كونستركشن برودكتس بخبرة تزيد عن 90 عاًما 
الشركة  ولدى  املبتكرة.  البناء  تطوير وتصنيع وتسويق مواد  في 
األوسط  والشرق  وأفريقيا  وأوروبا  الشمالية  أمريكا  في  أعمال 
وآسيا باإلضافة إلى 15 موقع تصنيع وشبكة توزيع ألكثر من 35 

دولة في جميع أنحاء العالم»

 دون كونستركشن 
برودكتس - قطر

Product Details

• Additives for concrete, tile adhesive, silicone 
pastes

تفاصيل المنتجات
إضافات للخرسانة، الصق البالط، معجون سيليكونء •
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Epsilon Building Chemicals Factory produces 
adhesives and materials of cement. The company 
has been in operation since 2018 and is located in 
Industrial Area.

Zone 57, Building 244, Street 2, Tel: +974 40297161 
weber.doha-qatar@saint-gobain.com

HS CODES: 38244000

Contact Person

Ahmed Alamoudi
Operation Manager 
Mob: +974 3385 2390

Epsilon Building Chemicals 
Factory

ينتج مصنع إبسيلون لكيماويات البناء مواد الصقة ومواد أسمنتية. 
تعمل الشركة منذ عام 2018 ويقع مقرها في املنطقة الصناعية.

 مصنع ابسيلون لكيماويات 
البناء

Product Details

• Additives For Concrete

تفاصيل المنتجات
إضافات للخرسانة •
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It is part of the FITCO Group of Companies and 
Factories which is a pioneering commercial entity 
established in the year 1985 with various commercial 
activities such as manufacturing, construction, 
trading, contracting, consulting services, media, 
and education. The initiative to establish the factory 
began with the aim of covering the local market’s 
needs of high-quality manufactured detergents of 
all kinds.

Zone 57, Building 27, Street 1, Tel: +974 44294994 
www.fitcod.com

HS CODES: 34022029

Contact Person

Maryam Babaei
Sales Manager 
Mob: +974 4429 4994

FITCO Cleaning Factory

وُتعد الشركة جزء من مجموعة شركات ومصانع »فيتكو للمنظفات«، 
س في عام 1985 بغرض توفير أنشطة  وهي كيان جتاري رائد تأسَّ
جتارية مختلفة مثل التصنيع والبناء والتجارة واملقاوالت واخلدمات 
إنشاء املصنع  مبادرة  بدأت  وقد  والتعليم.  واإلعالم  االستشارية 
بهدف تغطية احتياجات السوق احمللي من املنظفات املُصنَّعة عالية 

اجلودة بجميع أنواعها.

مصنع فيتكو للمنظفات

Product Details

• Oven Cleaners

تفاصيل المنتجات
منظفات األفران •
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Geo Green Shield is the largest transporter and 
refiner of used lube oils in Qatar, collecting more 
than 22 million liters of used oil annually. We collect, 
refine and dispose used Lube oils from small car 
service centers to major Oil & Gas companies in 
Qatar. With its modern facilities and experienced 
professionals, Geo Green Shield has the ability 
to handle used oil in a safe, cost-effective, and 
environmentally friendly manner.

Zone 24, Building 56, Street 932, Tel: +974 44434005 
info@geogreenshield.com, www.geogreenshield.com

HS CODES: 27101913

Contact Person

Khalid Taleb
CEO 
Mob: +974 5000 3615

Geo Green Shield

ُتعد »شركة جيو جرين شيلد« أكبر شركة تعمل في مجال نقل وتكرير 
زيوت التشحيم املُستعملة في قطر، حيث جتمع أكثر من 22 مليون 
لتر من الزيت املستعمل سنوًيا. نقوم بجمع زيوت التشحيم املستعملة 
وتكريرها والتخلُّص منها، وذلك بدًءا من مراكز خدمة السيارات 
الصغيرة إلى كبرى شركات النفط والغاز في قطر. تتمتَّع«شركة 
جيو جرين شيلد« بالقدرة على التعامل مع الزيت املُستخدم بطريقة 
الة من حيث التكلفة وصديقة للبيئة؛ وذلك بفضل املرافق  آمنة وفعَّ

احلديثة واملتخصصني ذوي اخلبرة. 

جيو جرين شيلد

Product Details

• Motor Oil

تفاصيل المنتجات
زيت احملرك •

76 SME Directory 2022



Global Detergent Factory (GDF) was founded in 2015 
in the State of Qatar with a clear vision of providing 
Global Quality Standards in Cleaning, Hygiene & 
Disinfecting products in the Middle East, with cost 
effective solutions through local manufacturing 
and efficient distribution of products without 
compromising on environmental sustainability

The manufacturing plant was built in the New 
Industrial Area, Doha, Qatar.

Zone 81, Building 116, Street 19, Tel: +974 44164008 
chris.sastillo@globaldetergant.com, www.globaldetegrant.com

HS CODES: 34012030, 34022021, 34022029

ISO 9001, ISO14001, ISO 45001

Contact Person

Chris Castillo
Operation Manager 
Mob: +974 5032 7129

Global Detergent Factory

تأسس مصنع جلوبال للمنظفات في عام 2015 في دولة قطر برؤية 
واضحة تتمثل في توفير معايير اجلودة العاملية في منتجات التنظيف 
والنظافة والتعقيم في الشرق األوسط، مع حلول فعالة من حيث 
التكلفة من خالل التصنيع احمللي والتوزيع الفعال للمنتجات دون 

املساومة على االستدامة البيئية

مت بناء املصنع في املنطقة الصناعية اجلديدة، الدوحة، قطر.

مصنع جلوبال للمنظفات

Product Details

• Dettol, Carpet Soap, Liquid Soap

تفاصيل المنتجات
ديتول، صابون السجاد، الصابون السائل •

Exporter مصدّر
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The company / Gulf Chlorine was established on 
29/07/2008 in partnership between Oman Chlorine 
Company, a company public shareholding, listed on 
the Qatar Stock Exchange by 51%, and Al Mirqab 
Capital, a company Qatari by 49%, and the total 
investment in the project amounted to about 120 
million US dollars. The actual production of the Gulf 
Chlorine plant started at the beginning of 2019, as 
it produces chlorine and alkali materials, and with a 
capacity of 70 tons per day of caustic soda and calcium 
chloride as a main product, a substance is produced 
hydrochloric acid, and sodium hypochlorite, in 
parallel, as by-products, as these substances 
It intervenes in the oil and gas fields sector, by 
following the latest international technology to 
secure the highest technical specifications that take 
into account all health and safety standards and the 
preservation of the environment.

Zone 93, Building 63, Street 303, Tel: +974 44147100 
pro@gulfchlorine.com, www.gulfchlorine.com

HS CODES: 28151100, 28151200, 28289010, 28061000, 28272000

Contact Person

Abdullah Mohamed Akram
Public Relations Manager 
Mob: +974 6650 6071

Gulf Chlorine

تأسست شركة / جلف كلورين بتاريخ 2008/07/29 بالشراكة بني 
شركة عمان كلورين وهي شركة مساهمة عامة مدرجة في بورصة 
قطر بنسبة 51%، واملرقاب املالية شركة قطرية بنسبة 49%، وبلغ 
إجمالي االستثمار في املشروع نحو 120 مليون دوالر أمريكي. 
بدأ اإلنتاج الفعلي ملصنع اخلليج كلورين مطلع عام 2019، حيث 
ينتج مادة الكلور والقلويات، وبطاقة 70 طًنا في اليوم من الصودا 
الكاوية وكلوريد الكالسيوم كمنتج رئيسي، يتم إنتاج مادة. حمض 
الهيدروكلوريك، وهيبوكلوريت الصوديوم، بالتوازي، كمنتجات ثانوية، 
مثل هذه املواد. تتدخل في قطاع حقول النفط والغاز، من خالل اتباع 
أحدث التقنيات العاملية لتأمني أعلى املواصفات الفنية التي تراعي 

جميع معايير الصحة والسالمة واحلفاظ على البيئة.

الخليج كلورين

Product Details

• Sodium Hydroxide Flakes, Sodium Hydroxide 
Lye, Sodium Hypochlorite, Hydrochloric Acid, 
Calcium Chloride

تفاصيل المنتجات
الصوديوم,  • هيدروكسيد  محلول  الصوديوم,  هيدروكسيد  رقائق 

الكالسيوم كلوريد  الكلوريدريك,  الصوديوم, حمض  هيبوكلوريت 

Exporter مصدّر
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Gulf Cryo Qatar is part of the Gulf Cryo Group, 
the leading manufacturer, distributor and service 
provider of industrial, medical and specialty gases 
in the Arabian Gulf.

Gulf Cryo is currently expanding in the GCC and 
Levant regions, and countries like Pakistan, Iraq and 
Egypt.

The company is supported by over 600 proud 
professionals in 13 affiliated companies.

Gulf Cryo Qatar was established in 2007 in 
partnership between the Gulf Cryo Group 
and Aljaber Group and has been exporting to  
markets in the GCC since 2009.

Product Details

P.O. Box: 63537, Doha, Qatar, Tel: +974 4411 4312 
Fax: +974 4411 4315, gkhoury@gulfcryo.com 
www.gulfcryo.com

HS CODES: 28041000, 28043000, 28044000

Contact Person

Mr. Georges Khoury
General Manager 
Mob: +974 5559 1043

Gulf  
Cryo Qatar

جالف كرايو قطر هي شركة من شركات مجموعة جالف كرايو، 
وشركة مصنعة رئيسية وموزع ومزود للغازات اخلاصة املستخدمة 

في القطاع الطبي والصناعي مبنطقة اخلليج العربي.

وهي شركة قائمة وتتوسع في مناطق دول مجلس التعاون اخلليجي 
والشرق األوسط، ودول مثل باكستان والعراق ومصر. 

الشركة مدعومة بأكثر من ٦00 متخصصني في 13 شركة تابعة. 

تأسست جلف كرايو قطر في عام 2007 في شراكة بني مجموعة 
جلف كرايو ومجموعة اجلابر ومت التصدير إلى أسواق دول مجلس 

التعاون اخلليجي منذ عام 2009.

 جالف
كـرايــو

• A compete range of Food Grade, Industrial 
Medical and Specialty Gases:

• Oxygen, Nitrogen, Argon, Acetylene, Carbon 
Dioxide, Helium, Hydrogen, Ammonia, Nitrous 
Oxide, Ethylene Oxide & Mixtures, Specialty, 
Gases, Breathing Air, Diving Mixtures, Welding 
Mixtures, Refrigerants, Dry Ice

تفاصيل المنتجات
الطبي  • القطاع  املستخدمة في  الغازات  كاملة من  إنتاج مجموعة 

منها: والغذائي  والصناعي 
األكسجني، النيتروجني، األرجون، اإلسيتيلني، ثاني أكسيد الكربون،  •

الهليوم، الهيدروجني، األمونيا، أكسيد النيتروس، أكسيد اإليثيلني، 
الغوص، ممزوجات  التنفس، إسطوانات  الغازات اخلاصة، هواء 

التعدين، غازات التبريد، الثلج اجلاف.
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Gulf Additive Factory is the Qatar licensee of BASF 
Products. We are focused in the supply of high 
quality specialist construction chemical products. 
Our product range incorporates some of the latest 
technology worldwide reflecting our experience in 
working on projects internationally.

Zone 92, Building 10, Street 703, Tel: +974 44888035 
admin@mjk-group.com, www.mjk-group.com

HS CODES: 38244000

Contact Person

Ali Jassim Alkuwari
CEO 
Mob: +974 5553 2153

Gulf Factory For Additive 
Materials

 .BASF ومصنع اخلليج لإلضافات هو املرخص له من قطر ملنتجات
نحن نركز على توريد منتجات كيماوية متخصصة عالية اجلودة. 
التقنيات في جميع  أحدث  بعًضا من  منتجاتنا  تتضمن مجموعة 
أنحاء العالم مما يعكس خبرتنا في العمل في مشاريع على املستوى 

الدولي.

 مصنع الخليج للمواد 
اإلضافية

Product Details

• Prepared Additives For Concrete Treatment

تفاصيل المنتجات
إضافات جاهزة ملعاجلة اخلرسانة •

80 SME Directory 2022



HP Industries (HPI) is an avantgarde construction 
chemical and xps manufacturing organization 
located in the State of Qatar. Qatar’s first company 
to be a part of the prestigious United Nations Global 
Compact (UNGC) was awarded to HP Industries for 
its initiative on 100% global sustainability. A greener 
future for the country is envisioned to enhance local 
sustainability. The know-how and experience of the 
global community of manufacturing experts form the 
core of our success. Combining the right elements 
from our product portfolio, all aspects of a project 
can be catered to. Building on the experience gained 
from countless construction projects worldwide, HPI 
can provide various technical and economic solutions 
for any infrastructures. HPI manufacturing facilities 
are certified with ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 
and ISO 45001:2018 integrated management 
systems.

Zone 81, Building 232, Street 1, Tel: +974 44433381 
md@hpiqatar.com, www.hpiqatar.com

HS CODES: 39211100, 38244000

ISO 14001, ISO 9001 , ISO 45001

Contact Person

Saima Bukhari
Managing Director 
Mob: +974 5010 1781

HP Manufacturing

ُتعد »شركة اتش بي للتصنيع« إحدى الشركات الرائدة في مجال 
تصنيع الكيماويات اإلنشائية والعزل بالبوليسترين املبثوق في دولة 
قطر. وقد مت منح »امليثاق العاملي لألمم املتحدة« املرموق ألول شركة 
قطرية؛ وهي شركة اتش بي للتصنيع، ملبادرتها االستدامة العاملية 
بنسبة 100%. ومن املتوخى أن يكون للبلد مستقبل صديق للبيئة 
ل الدراية الفنية واخلبرة التي يتمتَّع  لتعزيز االستدامة احمللية. وُتشكِّ
بها املجتمع العاملي خلبراء التصنيع جوهر جناحنا. ومن خالل اجلمع 
تلبية جميع  بني العناصر الصحيحة من تشكيلة منتجاتنا، ميكن 
جوانب املشروع. وبناًء على اخلبرة املكتسبة من عدد ال يحصى من 
مشاريع البناء املوكلة إلينا في جميع أنحاء العالم، ميكن لشركة 
اتش بي للتصنيع توفير حلول تقنية واقتصادية متنوعة ألي بنية 
حتتية. وقد حصلت مرافق تصنيع شركة اتش بي للتصنيع على 
 ،»ISO 14001: 2015»و ،»ISO 9001: 2015« اعتمادات

و«ISO 45001: 2018«، ألنظمة اإلدارة املتكاملة.

اتش بي للتصنيع

Product Details

• Polystyrene Rolls, Prepared Additives for Concrete 
Treatment

تفاصيل المنتجات
لفائف البوليسترين، إضافات جاهزة ملعاجلة اخلرسانة •
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Established in 1999, National Detergents  
and Cosmetics Company has a facility in  
Old Industrial Area with a production capacity  
of 10 tons per day.

The Company has ISO 9001, ISO 140001,  
OHAAS and Kitemark certifications.

National Detergents and Cosmetics Company 
began exporting in 2009 to markets in Africa and 
the Middle East and aims to increase its exports to 
QR 10 million.

P.O. Box: 18172, Doha, Qatar, Tel: +974 4450 1278 
Fax: +974 4450 1279 
lordcare1@hotmail.com

HS CODES: 34011930, 34012030, 34022010

Contact Person

Ibrahim A. H. Abu Samra 
General Manager 
Mob: +974 5589 6935

National Detergents 
and Cosmetics Co. 

أنشئت الشركة الوطنية للمنظفات في عام 1999. ومتتلك الشركة 
مصنعًا في املنطقة الصناعية القدمية بطاقة إنتاجية 10 أطنان في 
 ISO و ISO 9001 اليوم الواحد. الشركة حائزة على شهادة

.Kitemark و OHAAS 140001، وشهادة اعتماد

بدأت الشركة الوطنية للمنظفات ومستحضرات التجميل التصدير 
الشرق األوسط في عام 2009  أفريقيا ومنطقة  إلى أسواق في 

وتهدف إلى زيادة صادراتها إلى 10 مليون ريال قطري.

 الشركة الوطنية
للمنظفات

Product Details

• 156 products of liquid detergents and cosmetics

تفاصيل المنتجات
لدى الشركة الوطنية للمنظفات 15٦ منتجًا وتصنع املنظفات السائلة  •

ومستلزمات النظافة.

Exporter مصدّر
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National Industrial Gas Plant (NIGP) is a member of M.H. 
Almana Group of Companies which was founded in 
1952 by Mr. Mohd. Hamad Almana. NIGP is the leading 
Industrial, Medical and high purity Gases and Specialty 
Gas mixtures manufacturing company in Qatar. 
The Company has a state-of-the-art facility in Salwa 
Industrial Area as well as sister concerns in Egypt, Saudi 
Arabia, Sudan and UAE. Its bulk storage facility and fleet 
and transport in managed by a team of experts who 
have vast experience and expertise in the field. 

P.O. Box: 1391, Doha, Qatar, Tel: +974 4450 0346, 4450 0391 
Fax: +974 4450 0033 
nigp@qatar.net.qa, www.mhalmanagroup.com

HS CODES: 28043000, 28044000, 28042100, 28041000

Contact Person

Mohammed Kamel
Senior Sales Executive 
Mob: +974 5571 0371

National Industrial  
Gas Plant

مصانع الغازات الصناعية الوطنية هي عضو في مجموعة شركات 
محمد حمد املانع التي تأسست في عام 1952 من ِقبل السيد محمد 
والنيتروجني  األكسجني  غاز  إنتاج  في  ومتخصصة  املانع.  حمد 
والهيدروجني ومجموعة متنوعة  الكربون  وثاني أكسيد  واألرجون 

من الغازات الصناعية األخرى.

ميتلك املصنع منشأة حديثة في منطقة سلوى الصناعية عالوة على 
شركات شقيقة في مصر والسودان واململكة السعودية ودولة اإلمارات 
العربية املتحدة. يتم إدارة منشأة مخزون الشركة وأسطولها فريق من 

اخلبراء الذين يتمتعون بتجربة واسعة وخبرة في املجال.

 مصانع
الغازات الصناعية الوطنية

Product Details
• We have facilities for manufacturing Cryogenic 

Liquids such as Nitrogen, Oxygen, Argon, Co2, 
N2O etc. and Gases like Oxygen, Acetylene, 
Nitrogen, Hydrogen, Argon, Carbon Dioxide, 
Nitrous Oxide, Medical Oxygen and Breathing Air. 

• We are also the major wholesale dealers for R22, 
R123, R124, R134A, R-141B, R403B, R404A, 
R407C, R408A, R409, R410A, R600A etc. 

• We are supplying all Welding & Cutting Equipment 
and Consumables and PPE items in Qatar. 

• We are the major supplier of Abrasive Garnet 
in different sizes 20-40, 30-60 & 60-80 in the 
standard packing of 25 kgs, 1 & 2 Metric ton Bags. 

• We have Dry Ice and Hydrostatic Pressure Testing 
of Cylinders facilities in Qatar.

تفاصيل المنتجات
لدينا مرافق لتصنيع السوائل املبردة مثل النيتروجني، األكسجني،  •

النيتروجني،  الصناعية:  والغازات  الخ.   Co2 ،N2O األرجون، 
األكسجني، األرجون، ثاني أكسيد الكربون، هواء التنفس

النقاء وخليط غازات  • الغازات عالية  لدينا مرافق مختبرات لصنع 
 R22 ، R123، R124 ، R134A لـ  املعايرة. وموفر رئيسي 
 ، R-141B ، R403B ، R404A ، R407C ، R408A ،

 R409 R410A ، R600Aإلخ.
نتولى توريد جميع معدات اللحام والقطع واملواد االستهالكية وأدوات  •

الوقاية الشخصية في قطر. 
بأحجام مختلفة  •  Abrasive Garnet لـ  الرئيسي  املورد  نحن 

 ، كجم   25 القياسية  التعبئة  في   80-٦0 و   ٦0-30  ،  40-20
وأكياس 1 و 2 طن متري

كما أن لدينا مرافق اختبار الضغط اجلاف للجليد والهيدروستات  •
في قطر.

Exporter مصدّر
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National Paints, strives to provide quality products 
at affordable prices that make peoples’ lives more 
cheerful and colorful. The Company established its 
own factory in 1987 in Doha Industrial Area.

Utilizing the latest technological innovations in  
paint production, the Company offers a diverse 
range of solutions including Decorative Paints, 
Industrial & Protective Coatings, Furniture & Wood 
Finish paints.

National Paints has been at the forefront in 
developing paint products that are specifically 
formulated to suit the local weather conditions 
including a variety of conventional and specialized 
coatings that withstand the extreme climate of 
Middle East.

National Paints Factories Co. Qatar has acquired 
the ISO Certification 9001/2000. ISO 14001/2004 
was acquired in 2005 for Quality Environmental 
Management System, and ISO 18001 for Health 
and Safety System.

P.O. Box: 40544, Doha, Qatar 
Tel: +974 4460 1602/3, Fax:  +974 4460 0368 
info@npfqatar.com, www.national-paints.com

HS CODES: 32081010, 32082010, 32089010, 32099010

Contact Person

John Abraham 
Sales Manager
Mob: +974 5552 2306

National 
Paints

تأسست شركة مصانع األصباغ الوطنية في عام 1987، وذلك بعد 
أن قامت بانشاء مصنعها لألصباغ في املنطقة الصناعية مبدينة 

الدوحة في قطر.

دأبت الشركة جهودها بداية ملواكبة متطلبات السوق احمللي، من 
خالل انتاج مواد ذات جودة عالية و بأسعار منافسة، ما مكن الشركة 

من حجز حصة كبيرة من سوق األصباغ القطري.

قامت الشركة عبر السنني بتبني أخر ما أنتجت اختراعات بحوث 
مجموعات  في  املنتجات  من  العديد  اليوم  تقدم  األصباغ، حيث 
أصباغ الديكور، أصباغ احلماية، واألصباغ العازلة للماء، ايبوكسي 
األخشاب.  دهانات  االستخدام،  متعدد  وااليبوكسي  األرضيات 

وغيرها.

وعليه يقوم قسم البحوث والتطوير في الشركة بانتاج أنواع مميزة 
من هذه األصباغ لتناسب الظروف املناخية اخلليجية، اضافة الى 

األصباغ املتخصصة األخرى املعروفة.

حازت الشركة على ثالث شهادات ايزو، األولى ملراقبة جودة األنظمة 
أنظمة  ملراقبة   14001:2004 الثاني   ،9001:2008 االدارية 
االدارة البيئية، OHSAS الثالثة 18001:2007 ملراقبة جودة 

أنظمة األمن والسالمة.

 شركة مصانع
األصباغ الوطنية

Product Details

• All kinds of Decorative Coatings, Protective & 
Industrial Coatings, Marine Paints, Floor Coatings, 
Heavy Duty Traffic Coatings, Wood Finishes, 
Automotive Paints, Bituminous and Adhesives

تفاصيل المنتجات
الصناعية  • والدهانات  الداخلية،  الديكورات  أصباغ  أنواع  جميع 

األرضيات،  ودهانات  البحرية،  والدهانات  احلماية،  ودهانات 
والدهانات املستخدمة في الشوارع، والتشطيبات اخلشبية واملواد 

والبيتومني. الالصقة 
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National Petroleum Products Company - NPPC is a 
fully licensed and insured waste oil recycling facility. 
Established in 2008, NPPC is Qatar’s only operational 
oil recycling company located in Mesaieed. Situated 
in Hazardous Waste Treatment Centre (HWTC) of 
Mesaieed Industrial City; NPPC is covering an area 
of 20,000 sqm. This facility is fully permitted by 
all the concerned authorities in the State of Qatar 
including Ministry of Municipality and Environment, 
Civil Defence & Ministry of Energy & Industry and is 
fully insured and environmentally compliant.

NPPC is capable to handle, collect, transport, recycle 
and dispose all types of used oils and a number of 
spent petroleum products. Our range of services 
and products is all designed to assist the customers 
with proper environmental compliance and efficient 
operations of their business.

NPPC services a vast range of customers from small 
auto repair workshops to the largest industrial plants. 
Our flexibility is key for our clients and we are ready 
to serve our customers on scheduled basis or on an 
as-needed basis. We are available to remove used 
oil and other products such as sludge, oily water 
and contaminated fuel from all kinds of storage 
arrangements.

P.O. Box 23580, Building 42, Street 104 Zone 94, Mesaieed Industrial 
Area, Qatar, Tel: +974 4490 3839; 4490 3840, info@nppc.qa 
syed.mohsin@nppc.qa, www.nppc.qa

HS CODES: 27101913, 27101911, 27101999

Contact Person

Syed Mohsin
Commercial Manager
Mob: +974 4490 3839

National Petroleum 
Products Company

شركة املنتجات البترولية الوطنية هي شركة مرخصة ومؤمنة بالكامل 
إلعادة تدوير مخلفات الزيوت. تأسست الشركة عام 2008 وهي 
شركة إعادة تدوير الزيت الوحيدة في مسيعيد. توجد الشركة في 
مركز معاجلة النفايات اخلطرة في منطقة مسيعيد الصناعية ويغطي 
مصنعها مساحة 20٫000 متر مربع. وهذا املصنع مرخص من 
قبل كافة السلطات املعنية في دولة قطر ومنها وزارة البلدية والبيئة 
والدفاع املدني ووزارة الطاقة والصناعة كما أنها مؤمنة بالكامل 

وصديقة للبيئة.

تستطيع الشركة مناولة وجمع ونقل وإعادة تدوير والتخلص من 
كافة أنواع الزيوت املستعملة وعدد من منتجات البترول املستعملة 
أيضًا. وكافة خدماتنا ومنتجاتنا مصممة ملساعدة العمالء من خالل 

االمتثال للمتطلبات البيئية وإدارة أعمالهم بكفاءة.

تخدم الشركة مجموعة متنوعة من العمالء سواء ورشات تصليح 
املركبات الصغيرة أو أكبر املصانع. إن ما نتمتع به من مرونة هو 
ونحن جاهزون خلدمة عمالئنا  لعمالئنا  بالنسبة  مسألة ضرورية 
سواء بشكل مخطط أو حسب احلاجة. نحن متواجدون إلزالة الزيوت 
املستعملة واملنتجات األخرى مثل الرواسب واملياه التي حتتوي على 

الزيوت والوقود امللوث نتيجة ملختلف أنواع التخزين.

 شركة المنتجات
البترولية الوطنية

Product Details

• Diesel and hydrocarbons

• Base oils

• Oils for Other Purposes

تفاصيل المنتجات
الديزل واملواد الهيدروكربونية •
الزيوت األساسية •
الزيوت املعدة ألغراض أخرى غير املذكورة ضمن فئات أخرى •
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Perfum Factory is a 100% Qatari owned company, 
manufacturing perfumes and sanitizers and wips 
perfume candles. The company has been in 
operation since 2015 and is located in Al Rayyan.

Zone 81, Building 21, Street 1, Tel: +974 44661287 
info@theperfumefactory.qa, www.theperfumefactory.com

HS CODES: 33030010

Contact Person

Hashim Marghani
Representative 
Mob: +974 6679 8444

Perfume Factory

شركة مملوكة لقطريني بنسبة 100%، وهي مختصة بتصنيع العطور 
واملطهرات واملناديل املبللة الشموع املعطرة. تعمل الشركة منذ عام 

2015 ويقع مقرها في الريان.

مصنع برفيوم فاكتوري

Product Details

• Perfumes

تفاصيل المنتجات
العطور •
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Plasto Packs Factory WLL is a QATAR based 
company between the promoters of CLIC National 
Industries KUWAIT & Al SRAIYA HOLDING . It was 
formed in 2013 for sales and distribution of plastic 
pails, now forward integrated to manufacturing of 
masterbatches What sets us apart is our tremendous 
focus on Research and Development, our specialised 
testing facilities and Infrastructure. We customise 
our Product to every clients requirement and ensure 
that our masterbatches deliver desired results and 
generate cost savings and maximum profitability 
for our clients.

Zone 81, Building 8, Street 12, Tel: +974 44114878 
www.plastopacks.com

HS CODES: 32061900

Contact Person

Mohamed Jaber
Sales Manager 
Mob: +974 7737 3931

Plasto Packs Factory

وهو  قطر  دولة  مقرها  هو شركة  فاكتوري  باك  بالستو  مصنع 
مباردة بني الصناعات الوطنية للتجارة العامة واملقاوالت في الكويت 
ومجموعة آل سريع القابضة. ٌأنشأت هذه الشركة في عام 2013 
لبيع وتوزيع الدالء البالستيكية ، واآلن مت تخصيصها في تصنيع 
املنصب  تركيزنا  ما مييزنا هو  وأهم  املختلفة  البالستيكية  املواد 
وإنشاء معامل اختبار متخصصة وعمل   ، والتطوير  البحث  على 
بنية حتتية أساسية . نقوم بإنتاج املنتجات التي يطلبها عمالئنا 
لنضمن أن حتقق مجموعاتنا النتائج املرجوة وتوفر في التكاليف 

وتصل باألرباح إلى أقصى قدر ممكن.

بالستو باك فاكتوري

Product Details

• Pigment

تفاصيل المنتجات
صبغة •
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Qatar Acids Company (Q-ACIDS) operates in the 
production of sulfuric acid and battery acid. The 
company has been in operation since 2001.

Zone 92, Building 158, Street 315, Tel: +974 44760340 
gm@qataracids.com.qa

HS CODES: 28070010

ISO9001

Contact Person

Hani Sulaiman
General Manager 
Mob: +974 3368 8736

Qatar Acids Company 
(Q-ACIDS)

شركة قطر لألحماض الكيماوية تصنع حامض الكبريتيك وحمض 
البطاريات. تعمل الشركة منذ 2001.

 شركة قطر لألحماض 
الكيماوية

Product Details

• Sulphuric Acid

تفاصيل المنتجات
حامض الكبريتيك •

88 SME Directory 2022



Qatar Detergent Company (QDC), established in 
1978 by members of Al Jabor Real Estate Group 
of Companies, is a multi-business enterprise 
specializing in Home-Care products, with strong 
operations spanning across Middle East & Africa.

Our brands are backed by international-standard 
quality products, produced in our own state-of-
the-art manufacturing facilities. We strive towards 
product excellence at affordable prices, so that our 
consumers can lead fuller lives with ease.

QDC qualified ISO 9001:2008 which is based on 
eight quality management principles:

• Customer focus

• Leadership

• Involvement of people

• Process approach

• System approach

• Continual improvement

• Fact-based decision making, and

• Mutually beneficial supplier relationships

Gate 10, Al Wakalat Street, Old Industrial Area, Doha, Qatar 
Tel: +974 4423 8777, qdc@qdcl.qa 
www.qdcl.qa

HS CODES: 34022021, 34022022

Contact Person

Hamdy Abo Al Qassim
General Manager 
Mob: +974 5581 0268

Qatar  
Detergent Company

قبل أعضاء  للمنظفات عام 1978 من  القطرية  الشركة  تأسست 
مجموعة شركات اجلبور العقارية وهي مؤسسة متعددة الشركات 
تختص مبنتجات العناية املنزلية لديها عمليات قوية متتد عبر الشرق 

األوسط وأفريقيا.

عالماتنا التجارية معززة مبنتجات ذات معايير جودة دولية مصّنعة 
بأسعار  متميزة  منتجات  لتقدمي  نسعى  احلديثة.  مصانعنا  في 

وإثراء حياة عمالئنا. لتسهيل  اقتصادية 

املبنية على 8 مبادئ   ISO 9001:2008 حاصلة على شهادة 
إلدارة اجلودة:

التركيز على العميل •
القيادة •
مشاركة األشخاص •
منهج العمليات •
منهج األنظمة •
التحسني املستمر •
اتخاذ القرارات بناء على احلقائق •
عالقات الفائدة املتبادلة مع املوردين •

 الشركة القطرية
للمنظفات

Product Details

• Washing Preparations, Dry Powdered such as 
Tide, put up for Retail Sale

• Washing Preparations, Fluid, put up for Retail Sale

تفاصيل المنتجات
للبيع  • املعدة  تايد  مثل  هيئة مساحيق  على  الغسيل  مستحضرات 

بالتجزئة
مستحضرات الغسيل السائلة املعدة للبيع بالتجزئة •

Exporter مصدّر

دليل الشركات الصغيرة والمتوسطة 89٢٠٢٢



Qatar Galvanizing Co. WLL is a member of Almana 
Industrial Manufacturing and Services (AIMS) under 
Al Mana Group (Doha, Qatar-www.almanagroup.
com). We started our operations in February 2006. 
Ever since the start of operations, we have built 
an excellent reputation for providing professional 
Hot Dip Galvanizing services to Qatar Market in 
accordance with established international standards 
such as ASTM A 123 or BS EN 1461.

We also galvanize to comply with special 
requirements of some of our esteemed clients like 
Kahramaa. We have achieved market leadership 
through dedicated efforts of a strongly knit team 
of highly experienced, motivated, and skilled 
personnel, led by management team with over 25 
years of experience.

We take great pride in providing all our customers 
with full technical support on all issues related 
to Galvanizing as and when requested thereby 
establishing a very strong relationship between us. 
We have been instrumental in contributing to the 
growth of Steel Fabrication business in Qatar. The 
plant is equipped with the latest technology available 
in the Galvanizing Industry. This in conjunction with 
highest standard of workmanship during all stages 
of Galvanizing Process enables us to provide our 
clients with best quality of products and services. 

Zone 81, New Industrial Area, Doha, Qatar, Tel: +974 4411 4852, 4411 
4674, 4411 4675, sales@qatargalvanizing.net, rajkumar@qatargalvanizing.
net, manoj@qatargalvanizing.net, www.qatargalvanizing.net

HS CODES: 72125000, 72123000

Contact Person

Manoj Raj Kumar 
Sales Manager 
Mob: +974 5584 8460

Qatar Galvanizing 
Co.

شركة قطر لطالء املعادن ذ.م.م )قطر الغلفنة( هي إحدى شركات 
 www.-الصناعة واخلدمات ضمن مجموعة املانع )الدوحة، قطر
almanagroup.com(. بدأنا عملياتنا في فبراير 200٦. ومنذ 
ذلك الوقت، متكنت من بناء سمعة ممتازة بتقدمي خدمات مهنية لطالء 
املعادن في سوق قطر وفقًا للمعايير الدولية املتعارف عليها مثل 
للوفاء  ASTM A 123 أوBS EN 1461 كما نقوم بالغلفنة 
باملتطلبات اخلاصة لبعض عمالئنا الكرام مثل كهرماء. لقد حققنا 
ريادة السوق من خالل اجلهود املكرسة لفريق متماسك مؤلف من 
موظفني خبراء ذوي كفاءة ومهارة عالية حتت قيادة فريق إدارة 
عمالئنا  كافة  بتزويد  نفخر  اخلبرة.  من  عامًا   25 من  أكثر  لديه 
بالدعم الفني الكامل لكافة املسائل املتعلقة بالغلفنة بناء على طلبهم 
وحاجتهم، مما يوطد العالقات بيننا وبني عمالئنا. لقد لعبنا دورًا 
أساسيًا في تنمية أعمال صناعات الفوالذ في قطر. مصنعنا مجهز 
بأحدث التكنولوجيا املتوفرة في قطاع الغلفنة. وهذا املصنع إلى 
جانب احلرفية العالية خالل كافة مراحل الغلفنة هو ما يسمح لنا 
بتزويد عمالئنا بأفضل جودة للمنتجات واخلدمات. وقد أصبحت 
واجلودة  والبيئة  والسالمة  بالصحة  التزامها  الشركة، من خالل 
من  التسليم  بجداول  وااللتزام  املواد  مع  الكفاءة  ذو  والتعامل 
 خالل التخطيط املسبق السليم، رائدة السوق حيث متتلك أكثر من
 85 % منه. باإلضافة إلى عمالئنا احملليني، نقدم خدمات الغلفنة 

لعمالء في اإلمارات والسعودية ملشاريعهم في قطر.

 شركة قطر
للحديد المجلفن

Product Details

• Paints for Aluminum & Iron

تفاصيل المنتجات
طالء األملنيوم واحلديد •
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Qatar Oxygen Company a member of AIRTEC 
Group a JV between ROCk - Al- Khaled Group 
of Companies - Kuwait & Praxair Established in 
the Year 2005 in the State of Qatar. QOC having 
Highly Qualified & Experienced Professionals 
projected to exponential growth establishing it 
as a leading Producer & Distributor of Industrial, 
Medical, Specialty & Refrigerant Gases / Mixtures, 
including wide range of Reputed Brands for Welding 
Equipment & Accessories. Project Divisions handling 
Medical Gas & LPG Piping Systems being an 
Approved Contractor of Woqod. Holding major 
share in supplying Chlorine to Govt. & Semi Govt. 
sector. QOC is an exclusive supplier of Liquid 
Oxygen to HMC. Catering to the needs of Diverse 
Industries such as Oil & Gas, Hospitals & Labs, Food 
& Beverages, Shipping, Steel Plants, Fabrication 
Unit, Fiber Optics, and Electric Lamps Mfg. Unit. 
Complying with International Standards of Quality 
products & services, QOC has acquired well-
maintained ISO Certification since 2010, currently 
certified for OHSAS 18001:2007, ISO 14001:2015, 
ISO 9001:2015.

P.O. Box 22386, Building 168, Street 1, Zone 81, New Industrial Area, 
Doha, Qatar, Tel: +974 4411 4603, 4411 4604, 4411 4605 
info@qocdoha.com, www.airtecgulf.com

HS CODES: 28042100, 28043000, 28044000, 28112100, 29012930

Contact Person

Mohammed
Manager 
Mob: +974 7028 3285

Qatar Oxygen 
Company

الشركة القطرية لألوكسجني هي عضو في مجموعة أيرتيك ومشروع 
وبراكسير  الكويتية  مشترك بني روك - مجموعة شركات اخلالد 
القطرية  الشركة  في  يعمل  قطر.  دولة  في   2005 عام  املؤسسة 
لألوكسجني موظفون مؤهلون ذوو خبرة مع توقعات بالنمو واتخاذ 
موقع الريادة كمنتج وموزع للغازات الصناعية والطبية والغازات/
اخلالئط املتخصصة وغازات التبريد، مبا في ذلك مجموعة متنوعة 
من العالمات التجارية املعروفة ملعدات اللحام ومستلزماتها. تعد 
الغاز  أنابيب  وأنظمة  الطبية  بالغازات  اخلاص  اإلنتاج  أقسام 
الشركة  وقود. متلك  لدى  املعتمدين  املقاولني  املسال من  النفطي 
احلكومة  وشبه  احلكومة  قطاع  إلى  الكلور  لتوريد  كبرى  حصة 
كما أن الشركة هي املورد احلصري لألوكسجني السائل ملؤسسة 
حمد الطبية. تلبي الشركة احتياجات قطاعات متنوعة مثل النفط 
الشحن،  واملشروبات،  األغذية  واملختبرات،  املستشفيات  والغاز، 
ووحدة  البصرية  األلياف  التصنيع،  وحدات  الفوالذ،  مصانع 
تصنيع املصابيح الكهربائية. تلتزم الشركة باملعايير الدولية جلودة 
املنتجات واخلدمات وهي حاصلة على شهادات آيزو تقوم بتجديدها 
التالية حاليًا: الشهادات   باستمرار منذ عام 2010. وهي حتمل 
 OHSAS 18001:2007، ISO 14001:2015 و ISO

.9001:2015

 الشركة القطرية
لألوكسجين

Product Details
• Argon
• Nitrogen Gas
• Oxygen Gas
• Carbon Dioxide Gas
• Acetylene Gas

تفاصيل المنتجات
غاز األرجون •
غاز النيتروجني •
غاز األكسجني •
غاز ثاني أكسيد الكربون •
غاز األسيتيلني •
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RAK Detergents Factory is a local of Cleaning and 
Disinfectant Manufacturing company, using modern 
technology, and following international standards to 
meet the customer satisfaction.

We have a wide range of products which are supplied 
in a variety of sizes of containers from 1 liter to 1000 
liters. In order to provide a special service to our 
customers the company has acquired its own blow 
molding facilities and manufactures containers to 
customers specifications with a full screen printing 
operation to personalize the containers with client 
names and product information.

Zone 81, Building 107, Street 01, Tel: +974 44368829 
Sl.doha@hotmail.com, www.rakfactory.com

HS CODES: 25051000, 25051000

Contact Person

Salih Rashid Alathba
General Manager 
Mob: +974 5555 7090

RAK Detergents  
Factory

»ُتعد شركة »«مصنع راك للمنظفات«« شركة محلية تابعة لشركة 
تصنيع املنظفات واملطهرات، وتقوم باستخدام التكنولوجيا احلديثة، 

واتِّباع املعايير الدولية من أجل تلبية إرضاء العمالء.

وتتمتَّع الشركة مبجموعة كبيرة من املنتجات التي يتم توفيرها في 
حاويات ذات أحجام مختلفة، بدًءا من 1 لتر إلى 1000 لتر. ومن 
أجل تقدمي خدمة مُميَّزة لعمالئنا، فقد استحوذت الشركة على مرافق 
التشكيل اخلاصة بها، وتقوم بصنع احلاويات وفًقا ملواصفات العمالء 
مع عملية طباعة كاملة الشاشة لتخصيص احلاويات بأسماء العمالء 

ومعلومات املنتج.«

 مصنع راك 
للمنظفات

Product Details

• Detergents Liquid

تفاصيل المنتجات
املنظفات السائلة •
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Qatargas is a unique global energy operator in terms 
of size, service and reliability. The Company operates 
14 Liquefied Natural Gas (LNG) trains with a total 
annual production capacity of 77 million tonnes. 
This makes Qatargas the largest LNG producer in 
the world.

Established in 1984, Qatargas develops, produces, 
and markets hydrocarbons from the world’s largest 
non-associated natural gas field. In addition to 
producing LNG, Qatargas is also a leading exporter 
of natural gas, helium, condensate and associated 
products.

Today, Qatargas continues to set the benchmark in 
the LNG industry as it safely and reliably supplies 
energy to customers all over the world.

Zone 75, Building 12, Street 10, Tel: +974 44738000 
www.qatargas.com

HS CODES: 27111100

ISO Certificate

Contact Person

Neil B. Kelly
Managing Director 
Mob: +974 4473 6000

Ras Laffan Liquefied 
Natural Gas Co. (II)

ُتعد شركة »«قطرغاز«« مشغل طاقة عاملي فريد من نوعه من حيث 
احلجم واخلدمة واملوثوقية. ُتقوم الشركة بتشغيل 14 قطاًرا تعمل 
 77 تبلغ  إجمالية  إنتاجية سنوية  بسعة  املسال  الطبيعي  بالغاز 
مليون طن؛ مما يجعل شركة »«قطرغاز«« أكبر منتج للغاز الطبيعي 

املسال في العالم.

ست شركة »«قطرغاز«« عام 1984، وتعمل في مجال تطوير  لقد تأسَّ
الهيدروكربونات وإنتاجها وتسويقها من أكبر حقل للغاز الطبيعي 
غير املصاحب للنفط في العالم. وعالوة على إنتاج الغاز الطبيعي 
رين الرئيسني للغاز  املسال، ُتعد شركة »«قطرغاز«« أيًضا أحد املُصدِّ

الطبيعي والهيليوم واملكثفات واملنتجات املرتبطة بها.

ا اليوم، فإن شركة »«قطرغاز«« تواصل وضع معاييرها القياسية  أمَّ
ر الطاقة على نحٍو آمن  في صناعة الغاز الطبيعي املسال؛ حيث توفِّ

وموثوق للعمالء في جميع أنحاء العالم.

 شركة رأس لفان للغاز
الطبيعي المسال )2(

Product Details

• Liquefied Natural Gas

تفاصيل المنتجات
الغاز الطبيعي املسال •
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Sodamco Qatar is located in Doha, and it is a part 
of the chemical wholesalers in the market, It is 
manufacturing the construction chemical products 
and distribute them in the market. We have been in 
operation since 2002 and are located in Mushaireb.

Zone 13, Building 65, Street 150, Tel: +974 44423816 
richard.nasrallah@saint-gobain.com

HS CODES: 35061000, 35069900, 38244000

ISO 9001

Contact Person

Richard Nasrallah
HR Manager 
Mob: +974 3104 0957

Sodamco

تقع شركة سودامكو قطر في الدوحة ، وهي جزء من شركات اجلملة 
العاملة في مجال املواد الكيميائية بالسوق القطري، وتقوم الشركة 
بتصنيع املنتجات الكيماوية لإلنشاءات وتوزيعها داخل السوق. نحن 

نعمل منذ عام 2002 ويقع مقرنا في مشيرب.

سودامكو

Product Details

• Glue for Tiles, Cement Base Materials, Concrete 
Additives

تفاصيل المنتجات
غراء للبالط، املواد األساسية لإلسمنت، إضافات اخلرسانة •
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Specialties Chemicals Construction Factory (Asbak) 
is a manufacturer of building materials and chemical 
products. The company is located in Al Rayyan.

Zone 81, Building 221, Street 2 Tel: +974 40290755 
sales.qatar@aspeckuwait.com, www.alghanim-spec.com

HS CODES: 38244000, 38244000, 32141010, 38160000

ISO 9001:2015

Contact Person

Khalid AlTayeb Ali
PRO 
Mob: +974 5557 1868

Specialties Chemicals 
Construction Factory (Asbak)

مصنع اخلصوصية لكيماويات البناء )اسبك( هي شركة مصنعة 
ملواد البناء واملنتجات الكيماوية. يقع مقر الشركة في منطقة الريان..

 مصنع الخصوصية 
لكيماويات البناء )اسبك(

Product Details

• Additives For Cement Materials, Additives For 
Concrete, Spacer Pastes, Epoxy Materials

تفاصيل المنتجات
إضافات للمواد األسمنتية، إضافات للخرسانة، معاجني الفواصل،  •

مواد االيبوكسي
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Wathnan Industries is an automotive and industrial 
used oil recycling facility. Producing base oil and 
fuel oil which can be used by lubricants and bitumen 
companies as raw materials.

Zone 57, Building 18, Street 23, Tel: +974 40391360 
Khalid-alraisi@outlook.com, www.wathnanindustries.com

HS CODES: 27101911, 27101911

ISO 45001, ISO 14001, ISO 9001

Contact Person

Khalid Al Baksh
Project Manager 
Mob: +974 5500 7663

Wathnan for Industries

وذنان للصناعات هي منشأة صناعية تعمل في إعادة تدوير الزيوت 
املستعملة. حيث تنتج زيت األساس وزيت الوقود الذي تستخدمه 

شركات الزيوت والقار كمواد خام.

وذنان للصناعات

Product Details

• Heavy Base Oil, Light Base Oil

تفاصيل المنتجات
زيت قاعدة ثقيل, زيت قاعدة خفيف •
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Coke and Refined 
Petroleum Products

 منتجات فحم الكوك
والنفط المكرر
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Al-Joud Plastic & Coal Factory is a manufacturer of 
plastic and coal products, such as compressed coal. 
The company has been in operation since 2020 and 
is located in Al Rayyan.

Zone 81, Building 298, Street 4, Tel: +974 44415159 
joud-charcoal@gmail.com

HS CODES: 44029000, 44029000

Contact Person

Hamdan Albloshi
General Manager 
Mob: +974 7006 9565

Al-Joud Plastic & Coal 
Factory

يعمل »مصنع اجلود للبالستيك والفحم« في مجال تصنيع منتجات 
البالستيك والفحم مثل الفحم املضغوط. وتعمل الشركة في هذا 

املجال منذ عام 2020، ويقع مقرها في الريان.

 مصنع الجود للبالستيك 
والفحم

Product Details

• Compressed Charcoal, Al Joud Briquette 10kg 
box

تفاصيل المنتجات
الفحم املضغوط، علبة فحم حجري 10 كيلو من مصنع اجلود •
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Deserts Asphalt has been operating in the readymix 
industry since 2009. The company mainly operates 
in producing readymix and concrete products. 
The factory has the capability of producing over a 
1000 tons of liquid asphalt per shift during a 100% 
efficiency machine work.

Zone 92, Building 118, Street 711, Tel: +974 44411885 
Froilon.dioina@ajeqatar.com, www.ajeqatar.com

HS CODES: 27132000

Contact Person

Froilan Dioina
Production Engineer 
Mob: +974 7704 8625

Deserts Asphalt

اخلرسانة  تصنيع  مجال  في  لالسفلت«  »صحاري  شركة  تعمل 
اجلاهزة منذ عام 2009. وتعمل الشركة بصفة رئيسية في إنتاج 
اخلرسانات اجلاهزة واملنتجات اخلرسانية. وميتلك املصنع القدرة 
على إنتاج أكثر من 1000 طن من اإلسفلت السائل في كل مناوبة 

عمل أثناء عمل املاكينة بفاعلية بنسبة %100.

صحاري لالسفلت

Product Details

• Liquid Asphalt

تفاصيل المنتجات
األسفلت السائل •
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MARBU Asphalt Plant was established on 2009 
as a bituminous asphalt mix supplier in Mesaieed 
(Mesaieed Industrial City P.O. Box 5196, Qatar) 
to produce Hot Mix Asphalt – HMA to support its 
projects, private customers and various government 
projects.

MARBU Asphalt Plant is a subsidiary of MARBU 
CONTRACTING.

Zone 92, Building 90, Street 708, Tel: +974 44905681 
Hameed_marbu@yahoo.com, www.marbu-contracting.com

HS CODES: 27132000, 27132000

ISO 9001:2015

Contact Person

Abdul Hameed Gul
Plant and Production 
Manager 
Mob: +974 5529 9833

MARBU Asphalt Plant

د  س »مصنع ماربو للخلطات االسفلتية« في عام 2009 كمورِّ تأسَّ
للخلطات األسفلتية في مدينة ميسعيد)مدينة ميسعيد الصناعية، 
 )HMA( إلنتاج مزيج األسفلت الدافئ )ص.ب رقم: 519٦، قطر
لدعم مشاريعها، والعمالء من القطاع اخلاص، واملشاريع احلكومية 

املختلفة.

وُيعد »مصنع ماربو للخلطات االسفلتية« شركة تابعة لشركة ماربو 
للمقاوالت ذ.م.م.«

مصنع ماربو للخلطات االسفلتية

Product Details

• Asphalt Concrete Mixture, Asphalt Concrete 
Mixture

تفاصيل المنتجات
خليط اخلرسانة األسفلتية، خليط اخلرسانة األسفلتية •
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Middle East Modified Bitumen Company (MEMBCO) 
a certified ISO 9001-2015, is a supplier of Bitumen 
60/70 and manufacturer of other bituminous 
products such as Polymer Modified Bitumen (S,H,V 
and E grade), Crumb Rubber Modified Bitumen, 
Emulsions CSS1H, MC70, Colprime, and is now 
expanding product basket with Emulsion Coatings 
used for waterproofing. 

MEMBCO equipped with the most advance 
laboratory testing machines and equipment’s, always 
ensures highest quality of bitumen products based 
on ASTM and AASHTO international standards.

P.O. Box 20529, Building 255, Street 1, Zone 81, New Industrial Area, 
Doha, Qatar, Tel: +974 4418 4445 
info@membco.com 
www.membco.com

HS CODES: 27132000

Contact Person

Taisir Mustafa
Chief Executive Officer
Mob: +974 5536 4130

Middle East Modified  
Bitumen Company

شركة الشرق األوسط للبتومني املعدل )MEMBCO( هي شركة 
للبتومني  ISO 9001-2015، وهي مورد  حاصلة على شهادة 
املعدل  البتومني  مثل  األخرى  البتومني  ملنتجات  70/٦0 ومصّنع 
بالبوليمرات )بدرجات S و H و V وE(، البتومني املعدل بفتات 
 ،Colprime ومنتجات ،MC70 و CSS1H املطاط، املستحلبات
وتعمل حاليًا على توسعة نطاق منتجاتها إلنتاج طالءات املستحلبات 

املستخدمة لعزل املياه. 

متلك الشركة أحدث آالت ومعدات الفحص املختبري وتستخدمها 
لضمان أعلى جودة ملنتجات البتومني بناء على معايير ASTM و 

AASHTO الدولية.

 الشرق االوسط
 للبيتومين المعدل

Product Details

• Bitumen

• Liquid Asphalt

تفاصيل المنتجات
البتومني •
األسفلت السائل •
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QALCO blends a comprehensive range of lubricants 
but, should a particular product Not be listed, every 
effort will be made to supply and satisfy. QALCO, 
welcomes all inquiries as part of an ongoing aim to 
track customer needs.

Zone 93, Building 25, Street 106 Tel: +974 44583283 
Imad.elobied@qalco.qa, www.qalco.qa

HS CODES: 38111900, 38249094, 27101999, 34031950, 38249099, 
27101993

ISO 9001

Contact Person

AL-Shikh Sultan Bin Jassim 
AL-Thani
Chairman 
Mob: +974 3366 3452

Qatar Lubricants 
Company

ولكن في  الزيوت،  للزيوت مجموعة شاملة من  متزج شركة قطر 
حالة عدم إدراج منتج معني في قائمة منتجاتها، ستبذل كل اجلهود 
الالزمة لتوفيره وإرضاء عمالئها. وترحب شركة قطر للزيوت بكافة 
استفسارات العمالء كجزء من جهودها احلثيثة لتتبع احتياجاتهم.

 شركة قطر
للزيوت

Product Details

• Anti-Rust And Anti-Corrosion Preparations, 
Transformer Oils, Hydraulic Oils, Breaker Oils, 
Grease, Cleaning Oils, Automatic Transmission 
Lubricants, Lubricants For Gasoline Engines, 
Ignition Control Preparations For Motor Fuels 
Based On Lead Compounds, Chemicals For 
The Textile Industry, Hydraulic Brake Oils, Other 
Initiating And Accelerator Preparations For 
Chemical Reaction, Non-Ionic Organic Surfactants, 
Bottles, Flasks And Similar Articles Of Plastics, 
Diesel Engine Lubricants, Other Aromatic Group 
Carboxylic Acids, Diethyl-2- Aminoethanol And Its 
Protonated Salts, Other Chemical Preparations, 
White Oils, Other Ignition Control Preparations In 
Motor Fuel, Other Lubricating Oils, Oils, Additives 
For Petroleum Products, Radiator Fluid Contains 
Ethyl Glycol, Other Oils For Other Purposes, 
Silane Compound For Insulation Of Reduced 
Power Cables, Petroleum And Water Treatment 
Chemicals, Mold Dissolving Oils. 

تفاصيل المنتجات
زيوت احملوالت،  • التآكل،  ومكافحة  للصدأ  املضادة  االستعدادات 

التنظيف،  زيوت  الدائرة، شحوم،  قطع  زيوت  هيدروليكية،  زيوت 
زيوت التشحيم ناقل احلركة األوتوماتيكي، زيوت التشحيم حملركات 
البنزين، مستحضرات التحكم في االشتعال لوقود السيارات وفًقا 
ملركبات الرصاص، املواد الكيميائية الالزمة لصناعة النسيج، زيوت 
الفرامل الهيدروليكية، االستعدادات األخرى الالزمة لبدء وتسريع 
للتوتر  األيونية اخلافضة  غير  املواد العضوية  الكيميائي،  التفاعل 
السطحي، الزجاجات والقوارير وما شابههم من املواد املصنوعة 
من البالستيك، زيوت محركات الديزل، أحماض كربوكسيلية عطرية 
املستحضرات  البروتونية،  وأمالحه  إيثانول أمني  دايثيل  أخرى، 
الكيميائية األخرى، الزيوت البيضاء، مستحضرات أخرى للتحكم 
في االشتعال في وقود السيارات، زيوت التشحيم األخرى، الزيوت، 
إضافات للمنتجات البترولية، سائل املبرد يحتوي على إيثيل غليكول، 
زيوت أخرى ألغراض أخرى، مركب السيالن لعزل كابالت اجلهد 
املخفض، املواد الكيميائية ملعاجلة البترول واملياه، زيوت إذابة العفن. 
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Electrical Equipment

المعـدات الكهـربائيـة
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Al - Shabib factory for the collection of dry batteries 
for cars, agricultural and industrial mechanisms has 
been in operation since 2018 and is located in Al 
Rayyan.

Zone 81, Tel: +974 44356377, qatarbatt@gmail.com

HS CODES: 85072000
Contact Person

Yousif
Manager 
Mob: +974 3337 8702

Al - Shabib Factory for The Collection 
of Dry Batteries for Cars, Agricultural 
and Industrial Mechanisms

للسيارات  اجلافة  البطاريات  لتجميع  ال شبيب  »مصنع  استهلَّ 
واآلليات الزراعية والصناعية« العمل منذ عام 2018، ويقع مقره 

الريان. في منطقة 

 مصنع ال شبيب لتجميع البطاريات 
 الجافة للسيارات واآلليات الزراعية 

والصناعية

Product Details

• Batteries for vehicles

تفاصيل المنتجات
بطاريات املركبات •
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Gate 180, Street 2, Zone 81, New Industrial Area, Doha, Qatar 
Tel: +974 4458 3263, info@alamer-elec.com 
www.alamer-elec.com

HS CODES: 85371000

Al Amer Electrical Boards Manufacturing is a 
manufacturing facility located in Small & Medium 
Scale Industrial Area, Doha - Qatar and is a subsidiary 
of Al Amer Group. We are an ISO certified and 
an officially certified panel-builder and products 
distributor by Legrand S.A. - France. We are also 
certified by the Qatar General Electricity & Water 
Corporation (Kahramaa) for executing restricted 
earth fault (REF) tests.

Our Products

• Low Voltage (LV) Panels

• Capacitor Banks

• Main Switchboards (MSBs)

• Distribution Boards (DBs)

• Feeder Pillar & Light Control Panels (LCPs)

• Motor Control Centre (MCC) & Override Panels

• Automatic Transfer Switches (ATS)

• Manual Transfer Switches (MTS), Cutouts & 
Isolators

• Kahramaa Cutouts

Contact Person

Moans Jamal 
Chief Accountant
Mob: +974 3308 9425

Al Amer Electrical 
Boards Manufacturing

العامر لصناعة األلواح الكهربائية هو مصنع في املنطقة الصناعية 
لإلنتاج على نطاق صغير ومتوسط في الدوحة، قطر وهي إحدى 
وموزعو  ألواح  نحن مصّنعو  العامر.  ملجموعة  التابعة  الشركات 
ايه.  ليغراند اس.  قبل  أيزو من  منتجات حاصلون على ترخيص 
القطرية  العامة  املؤسسة  قبل  من  أننا مرخصون  كما  فرنسا   -
التأريض  اختبارات احلماية من  لتنفيذ  )كهرماء(  واملاء  للكهرباء 

.)REF( العرضي 

منتجاتنا

ألواح الفولتية املنخفضة •
املكثفات الكهربائية •
ألواح املفاتيح الرئيسية •
ألواح التوزيع •
أعمدة التغذية وألواح التحكم باإلضاءة •
مركز التحكم احلركي وألواح اإلبطال •
مفاتيح التحويل األوتوماتيكي •
مفاتيح التحويل اليدوي والقطع والعزل •
قواطع كهرماء •

 مصنع العامر 
لصناعة اللوحات الكهربائية

Product Details

• Boards, Cabinets and Similar Combinations of 
Apparatus for Electric Control or the Distribution 
of Electricity, for a Voltage <= 1.000 V

تفاصيل المنتجات
األلواح واخلزائن وما شابه من تركيبات األجهزة للتحكم الكهربائي  •

أو توزيع الكهرباء بفولتية > = 1٫000 فولت
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Our Innovation is based on the continuous renewal 
of products and processes creative lighting solutions 
for the customer and the broad potential of LED 
lighting technology. Innovations determine our 
business success, and provide answers to many 
challenges of our time. In LED lighting technology, 
we are constantly seeking further solutions that save 
resources and protect our natural foundations of life 
at the same time. It is always our goal to make the 
everyday life of the individual and social life easier, 
safer and more comfortable and to contribute to 
a better world for present and future generations.

P.O. Box 2493, Building 290, Street 4, Zone 81, New Industrial Area, 
Doha, Qatar, Tel: +974 4411 1435, saeedalali1973@yahoo.com  
ronald.d@b-ledtec.com, www.b-ledtech.com

HS CODES: 85399000, 94051000, 94054010, 94054090, 94056000

Contact Person

Mahmoud El Bahrawy
Sales Manager 
Mob: +974 3339 4992

Al Bayan Electronics & LED 
Technologies Factory

وحلول  وعملياتنا  ملنتجاتنا  املستمر  التجديد  على  مبني  ابتكارنا 
اإلضاءة املبتكرة التي نقدمها للعميل واملجال الواسع لالستفادة من 
تكنولوجيا اإلضاءة الليد ابتكاراتنا هي الدافع وراء جناح أعمالنا 
كما تقدم احللول للعديد من حتديات عصرنا. وفي مجال تكنولوجيا 
اإلضاءة الليد، فإننا نسعى على الدوام للوصول إلى حلول جديدة 
توفر املوارد وحتمي األسس الطبيعية للحياة في نفس الوقت. وهدفنا 
دائمًا هو تسهيل احلياة اليومية لألفراد واملجتمعات وجعلها أكثر 
أمنًا وراحة واملساهمة في عالم أفضل لألجيال احلالية واملستقبلية.

 مصنع البيان لاللكترونيات
وتقنيات ال جي دي

Product Details

• White Neon

• Neon Tubes Red, Neon Tubes Blue, Neon Tubes 
Yellow, Neon Tubes Pink, Neon Tubes Beige

• Lamps Indoor Lighting, Lamps For External 
Lighting

• Directed Down Lighting Unit

• Illuminated Panels

تفاصيل المنتجات
أضواء النيون األبيض •
النيون  • أنابيب  الزرقاء،  النيون  أنابيب  احلمراء،  النيون  أنابيب 

البيج النيون  أنابيب  الوردية،  النيون  أنابيب  الصفراء، 
مصابيح اإلضاءة الداخلية، مصابيح اإلضاءة اخلارجية، •
وحدة اإلضاءة املوجهة إلى أسفل •
اللوحات املضاءة. •

Exporter مصدّر
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Al Bidda Switchgear (ABS) incorporated in May 
2013 established the largest state-of-the-art facility 
in the State of Qatar for Electrical Low (LV) and 
Medium Voltage (11KV) Switchgear manufacturing, 
General Steel Sheet Engineering, Fabrication and 
Powder Coating services. The factory covers a 
sprawling area of 15000 sq. meters fully equipped 
with latest & technologically advanced sheet 
fabrication equipment, automated powder coating 
process, CNC controlled copper punching, bending 
fabrication and a variety of other computerized 
machines. 

Plot 6617, Street 12, Zone 81, New Industrial Area, Doha, Qatar 
Tel: +974 4035 9606, ramaswamy@albiddaswitchgear.com 
mmali@albiddaswitchgear.com, www.albiddagroup.com

HS CODES: 85371000, 73011000, 96100010, 85363000

Contact Person

Balasubramanian 
Ramaswamy
Chief Executive Officer
Mob: +974 5586 1849

Al Bidda  
Switchgear

أكبر  بتأسيس  الكهربائية  للقواطع  البدع  قامت  في مايو 2013، 
وأحدث مرافق تصنيع القواطع الكهربائية ذات الفولتية املنخفضة 
واملتوسطة في قطر، وهندسة ألواح الفوالذ وخدمات تصنيع وبودرة 
الطالء. ميتد املصنع على مساحة 15000 متر مربع وهو مزود 
بالبودرة  بالكامل بأحدث معدات تصنيع األلواح وعمليات الطالء 
الكمبيوتر  خالل  من  بها  التحكم  يتم  التي  والثني  الثقب  وآالت 

ومجموعة متنوعة من اآلالت التي تعمل بالكمبيوتر.

 البـدع
سويتش قيـر

Product Details

• Boards, Cabinets and Similar Combinations of 
Apparatus for Electric Control or the Distribution 
of Electricity, for a Voltage <= 1.000 V

• Sheet Piling of Iron or Steel, Whether or Not 
Drilled, Punched or Made From Assembled 
Elements

• Boards, Cabinets and Similar Combinations of 
Apparatus for Electric Control or The Distribution 
of Electricity, for a Voltage <= 1.000 V

• Writing or Drawing Slates & Boards, Whether or 
Not Framed, Apparatus for Protecting Electrical 
Circuits for a Voltage <= 1.000 V (Excl. Fuses and 
Automatic Circuit Breakers)

تفاصيل المنتجات
األلواح واخلزائن وما شابه من تركيبات األجهزة للتحكم الكهربائي  •

أو توزيع الكهرباء بفولتية > = 1٫000 فولت.
الفوالذ سواء كان  • أو  تدعيم بركائز عريضة مصنوعة من احلديد 

مثقوبًا أم ال أو مصنوعًا من العناصر املجّمعة.
األلواح واخلزائن وما شابه من تركيبات األجهزة للتحكم الكهربائي  •

أو توزيع الكهرباء بفولتية > = 1٫000 فولت.
ألواح الكتابة أو الرسم سواء كانت بإطارات أم ال، أجهزة حماية  •

الدارات الكهربائية بفولتية > = 1٫000 فولت )ما عدا املنصهرات 
وقواطع الدارات األوتوماتيكية(.

Exporter مصدّر
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Al Dana Switchgear Founded in 2014 and began 
with an essential focal point of serving the electrical 
industry with quality switchgear and electrical 
components. Today we Focused on the development 
of products and systems with strong added value, 
we operate in the development of infrastructure 
for important sectors of economic activity Al 
Dana Switchgear offers a broad line of electrical 
products, including low voltage and high voltage 
electrical switchgear. As Al Dana Switchgear looks 
to the future, the company remains committed to 
continued product and service developments to 
improve the overall performance, reliability, and 
protection of the electrical power systems of our 
clients. Al Dana Switchgear has augmented its 
manufacturing capabilities with induction of state-
of-the-art, computer numerically controlled (CNC) 
machines. Parts are manufactured using CAD-CAM 
technique. Manufacturing operations are controlled 
and monitored at every stage by trained and skilled 
workforce.

Product Details

• Low voltage and high voltage electrical switchgear.

Zone 81, Building 170, Street 10, Tel: +974 40394145 
bdm@aldanaqatar.me, www.aldanaqatar.me

ISO 9001:2015

Contact Person

Dalia Farid
Business Development 
Manager 
Mob: +974 7449 6575

Al Dana Switch Gear

تأسست شركة الدانة للمفاتيح الكهربائية في عام 2014 وبدأت 
بنقطة محورية أساسية خلدمة الكهرباء وصناعة املفاتيح واملكونات 
الكهربائية ذات جودة عالية. تركيزنا اليوم هو على تطوير املنتجات 
واألنظمة ذات القيمة املضافة القوية ، نعمل في تطوير البنية التحتية 
لقطاعات مهمة من النشاط االقتصادي. تقدم شركة الدانة للمفاتيح 
الكهربائية مجموعة واسعة من املنتجات الكهربائية، مبا في ذلك 
مفاتيح الكهربائية ذات اجلهد املنخفض واجلهد العالي. نظًرا ألن 
شركة الدانة للمفاتيح الكهربائية تتطلع إلى املستقبل، تظل الشركة 
ملتزمة باستمرار تطوير املنتجات واخلدمات لتحسني األداء العام 
واملوثوقية وحماية أنظمة الطاقة الكهربائية لعمالئنا. عززت شركة 
الدانة للمفاتيح الكهربائية قدراتها التصنيعية من خالل تقدمي أحدث 
ويتم   )CNC( بالكمبيوتر  العددي  التحكم  التقنيات مثل ماكينات 
تصنيع األجزاء باستخدام تقنية CAD-CAM . يتم التحكم في 
عمليات التصنيع ومراقبتها في كل مرحلة من قبل القوى العاملة 

املدربة واملهرة

تفاصيل المنتجات
مفاتيح الكهربائية ذات اجلهد املنخفض واجلهد العالي •

الدانة للمفاتيح الكهربائية
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Al Khayarin Electrical Industries established in 2009. 
KGEI is an ISO 9001, 1SO 14001 OHSAS 
18001 certified company which has already 
built and supplied low voltage & Electrical 
switchgear to prestigious projects in Qatar. 
We are capable of delivering quality products 
owing to our well developed manufacturing 
unit spread in a sprawling area of 8500 Sq Mtr. 
We are also specialized in the field of Sheet Metal 
enclosures and customer- specific enclosing 
solutions.

Zone 81, Building 206, Street 27, Tel: +974 40398498 
Osman@alkhayaringroup.com, www.alkhayaringroup.qa

HS CODES: 85323000, 85389000

ISO 45001, ISO 14001, ISO 9001

Contact Person

Othman Idress
General Manager 
Mob: +974 5583 3922

Al Khayarin Electrical 
Industries Factory

الكهربائية في عام 2009. للصناعات   »تأسس مصنع اخليارين 
 ISO 9001، ISO 14001 على شهادة  وهو شركة حاصلة 
املفاتيح  وتوريد  ء  ببنا قامت  وقد   OHSAS 18001
قطر. في  الكبرى  للمشروعات  املنخفض  اجلهد  ذات   الكهربائية 
بفضل  اجلودة  لية  عا منتجات  تقدمي  شركتنا  وتستطيع 
على  ة  ممتد ة  ر متطو تصنيع  ة  حد و من  متلكه  ما 
. بع مر متر   8500 تبلغ  ف  ا ألطر ا مية  ا متر حة   مسا
وإيجاد  املعدنية  الصفائح  تخصصت شركتنا في مجال حاويات 

حلول تخص كل عميل.«

مصنع الخيارين للصناعات 
الكهربائية

Product Details

• Electrolytic Capacitors, Electric power struts

تفاصيل المنتجات
مكثفات إلكتروليتية، دعامات الطاقة الكهربائية •
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M-CABLES: The new brand is the end results from 
the fruitful joint venture of two major industrial 
giants M/s Al Mansoor Group, Qatar with a technical 
support of M/s SARK CABLES PVT LTD, a leading 
cable manufacturer in India. With a mission ‘POWER 
THE NATION’ for the upliftment and safety of Qatar 
by ensuring, quality assured high fidelity cables with 
latest technology.

Building 161, Street 24, Zone 81, New Industrial Area, Doha, Qatar 
Tel: +974 4488 2900 
info@almansoorcables.com 
www.almansoorcable.com

HS CODES: 76052100, 85444210, 74081900, 85444921, 85446010

Contact Person

Ahmed Hamed
Vice President 
Mob: +974 5562 7828

Al Mansoor  
Cable Factory

أم-كابلز: العالمة التجارية اجلديدة هي نتيجة املشروع املشترك 
املثمر بني اثنني من عمالقة القطاع وهما مجموعة املنصور، قطر 
بدعم فني من شركة سارك كابلز برايفت ليمتد، وهي شركة رائدة 
بالطاقة«  األمة  »تزويد  مهمة  الهند. حتت  في  الكابالت  لتصنيع 
عالية اجلودة  وأمن قطر من خالل ضمان وجود كابالت  لتطوير 

التقنيات. بأحدث  واملتانة 

 مصنع المنصور
للكابالت

Product Details

• Wire of Aluminum Alloys, with a Maximum Cross-
Sectional Dimension of > 7 Mm (Excl. Stranded 
Wire, Cables, Plaited Bands and the Like and 
other Articles of Heading 7614, and Electrically 
Insulated Wires)

• Electric Cable over 10 Mm Wide and over 300 V 
Fitted with Connectors

• Wire of Refined Copper, with a Maximum Cross-
Sectional Dimension of <= 6 Mm, Electric cable of 
a cross-section not exceeding 10 mm for a voltage 
not exceeding 80 V

• Electric Cable Exceeding 10 Mm Cross-Section, 
for a Voltage Exceeding 1000 V

تفاصيل المنتجات
أسالك سبائك األملنيوم، بأبعاد مقطعية قصوى < 7 ملم )باستثناء  •

السلك املعياري والكابالت والشرائط املجدلة وما شابه وغير ذلك من 
األصناف حتت الفئة 7٦14 واألسالك املعزولة كهربائيًا(

فولت  • وأكبر من 300  أكبر من 10 ملم  كابالت كهربائية بعرض 
مزودة مبوصالت

ملم،  •  ٦  =  < مقطعية قصوى  بأبعاد  املُنّقى  النحاس  من  أسالك 
الكابالت الكهربائية بأبعاد مقطعية ال تزيد عن 10 ملم بفولتية ال 

فولت تزيد عن 80 
كابالت كهربائية بأبعاد مقطعية تزيد عن 10 ملم لفولتية تزيد عن  •

1000 فولت
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Al Shams Advanced Lighting Technologies (Q.P.S.C.) 
is a Qatari private joint venture company. Al Shams 
Advanced Lighting Technologies is a Total Lighting 
Solution Company for all types of Outdoor/Indoor 
Lighting.

Our Products include:

• Panel Light

• Down Light

• Flood Light

• High Bay light

• Street Light

P.O. Box 22938, Building 41, Street 9, Zone 81, New Industrial Area, 
Doha, Qatar, Tel: +974 4411 4349, 4411 4580, mm@alshamslighting.com  
admin@alshamslighting.com, www.alshamslighting.com

HS CODES: 94059900, 94054010, 85393200, 85393100

Contact Person

Ajith
Senior Sales Engineer 
Mob: +974 3355 7667

Al Shams Advanced 
Lighting Technologies

الشمس لتقنيات اإلضاءة املتقدمة )ش.م.خ.ق.( هي شركة محاصة 
خاصة قطرية. الشمس لتقنيات اإلضاءة املتقدمة هي شركة تقدم 
احللول املتكاملة لإلضاءة لكافة أنواع اإلنارة الداخلية واخلارجية.

تتضمن منتجاتنا
ألواح اإلضاءة •
الضوء املوجه إلى أسفل •
اإلضاءة الغامرة •
إضاءة األسقف املرتفعة •
إضاءة الشوارع •

  الشمس لتقنيات
اإلضاءة المتقدمة

Product Details

• Led Light Fitting

• High pressure sodium vapor lamp

• Metal halide lamp

• Energy saving lamps

تفاصيل المنتجات
تركيب إضاءة الليد •
مصباح رذاذ الصوديوم ذو الضغط العالي •
مصباح الهاليد املعدني •
املصابيح املوفرة للطاقة •

Exporter مصدّر
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We are a Qatari company established in 2007 having 
ISO 9001 Certification, catering to the market in 
different sectors. 

We are essentially an engineering company that 
undertakes the complete Design, Assembly, Supply, 
Testing & Commissioning at site, for all kinds of Low 
Voltage power and control panels. 

We have a full-fledged factory and office of 
16,000sqm. in industrial Area-43 with all the latest 
equipment and machinery. 

Our Principle: We have an authorized panel builder 
agreement with ABB industries for the Qatar Region.

Testing Equipment: We have our in-house testing 
laboratory with the latest testing equipment to do 
all the routine tests as per IEC Standard.

P.O. Box 40381, Doha, Qatar, Tel: +974 4460 6376, Fax: +974 4468 8417 
m.alhasan@barakatengg.com, sales@barakatengg.com 
www.barakatengg.com

HS CODES: 85352100, 8532900, 85359000, 85361000, 85363000, 
85371000, 85372000

Contact Person

Mohammed Al Hasan
General Manager
Mob: +974 3084 4043

Barakat 
Engineering

نحن شركة قطرية محلية حائزة على شهادة ISO 9001، أنشئت 
الشركة في عام 2007 لتلبية احتياجات السوق املزدهر في مختلف 

القطاعات.

تتمحور اعمال الشركة على التصميم الكامل، والتجميع، والتوريد 
واالختبار في املواقع لكافة أنواع لوحات الضغط املنخفض ولوحات 

التحكم.

لدينا مصنع كامل ومكتب يغطي مساحة 1٦٫000 متر مربع في 
منطقة الصناعية - 43 ومزود بأحدث املعدات واألجهزة.

مبادئنـا:

نحن منتلك اتفاقية إنشاء اللوحات مع مصانع ABB في منطقة 
قطر.

اختبار املعـدات:

منتلك مختبرات داخلية مزودة بأحدث معدات االختبار للقيام بجميع 
االختبارات الروتينية طبقًا ملواصفات IEC القياسية.

 هندسة
البركات

Product Details

• LV Panels ( 415V) 

• Motor Control Centre ( MCCs)

• Capacitor Bank Panels

• Sub-Main Distribution Boards & Distribution 
Boards, 

• Street Lighting Feeder Pillars

• HAVC, FAHU, AHU Control Panels

• Synchronization/Totalizing Panels

تفاصيل المنتجات
• )415V( لوحات الضغط املنخفض
• )MCCs( مركز التحكم في احملركات
لوحات البنك املكثف •
لوحات التوزيع الفرعية - الرئيسية ولوحات التوزيع •
أعمدة تغذية إنارة الشوارع •
• HAVC, FAHU, AHU لوحات التحكم
مزامنة / لوحة شمولية •

Exporter مصدّر
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Bin Ghalib Engineering, established in 1983, is a part 
of the Bin Ghalib Group.

The Company has a facility in Industrial Area with a 
current production capacity of 125-150 cubicals per 
month. It also has facilities in UAE.

P.O. Box 10069, Doha, Qatar, Tel: +974 4408 2555, Fax: +974 4460 2092 
bee@qatar.net.qa, www.binghalib.com

HS CODES: 85352100, 85352900, 85359000, 85371000, 85372000, 
85363000, 85361000

Contact Person

Imtiyaz Rahiman 
Senior Manager
Mob: +974 5551 6287

Bin Ghalib 
Engineering

تأسست شركة بن غالب للهندسة عام 1983 وهي إحدى شركات 
مجموعة بن غالب.

متتلك الشركة منشأة في املنطقة الصناعية بطاقة إنتاجية حالية من 
125 إلى 150 مكعب في الشهر، ومتتلك منشآت في دولة اإلمارات 

العربية املتحدة أيضًا.

 شركة
بن غالب للهندسة

Product Details

Power Panels
• LV Switchboard – Fixed/Draw Out

• Main Distribution Boards

• Sub Main Distribution Boards

• Distribution Boards

• Auto Mains Failure Panel

• Synchronizing Panels

• Street Lighting Feeder Pillars

• Metering Panels

Control Panels
• Motor Control Centers - Fixed/Draw Out, 

Intelligent MCC

• Pump Control Panels with Conventional D.O.L., 
Star-Delta, Thyristor Control Soft Starters, Variable 
Frequency Drives

• Air Handling Unit/Air Conditioning Panels

• PLC Panels

• Instrumentation Panels

تفاصيل المنتجات
ألواح الطاقة

لوحة التبديل LV - ثابت/ سحب •
لوحات التوزيع الرئيسية •
لوحات التوزيع الفرعية الرئيسية •
لوحة العطل الرئيسية األتوماتيكية •
مزامنة اللوحات •
وحدة تغذية إنارة أعمدة الشوارع •
لوحات القياس •

لوحات التحكم
• MCC ،مراكز التحكم في احملركات - إصالح - سحب
التحكم  • لوحات   D.O.L تقنية  مع  باملضخات  التحكم  لوحات 

املتغيرة الترددات  ذات  باحملركات 
لوحات معاجلة املكيفات الهوائية •
• PLC لوحات
لوحات أجهزة القياس •

Exporter مصدّر
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Doha Cables is proud to be the first Qatari Cable 
manufacturer to produce a world-class national 
product to the highest quality standards.

Doha Cables has been a key player in the sustainable 
development of the State of Qatar for the last 
decade and one of the foremost contributors to 
the realization of the Qatar National Vision 2030 
objectives.

Doha Cables has a state-of-the-art, manufacturing 
facility spread over a 70,200 sqm. in the heart of 
Mesaieed Industrial City, with a production capacity 
of over 52,000 tons of copper per annum.

P.O. Box 22487, Doha, Qatar, Tel: +974 4455 3043 / 4033 9502/03 
Fax: +974 4490 2176, info@dohacables.com 
www.dohacables.com

HS CODES: 85445900, 85446000, 74081100, 74081900

Contact Person

Ahmed Fathy El Sewedy
Vice President 
Mob: +974 5589 9047

Doha  
Cables

أول شركة قطرية مصنعة  بكونها  للكابالت  الدوحة  تفتخر شركة 
للكابالت وبأنها تقدم منتج وطني وفقًا ألعلى معايير اجلودة العاملية 
على مدار العقد األخير كما تلعب الدوحة للكابالت دورًا رئيسيًا في 
التنمية املستدامة لدولة قطر كونها واحدة من أبرز املساهمني في 

حتقيق رؤية قطر الوطنية 2030.

ومتتلك الدوحة للكابالت منشأة صناعية مزودة بأحدث تكنولوجيا 
تصنيع واختبار الكابالت ومتتد على مساحة 70٫200 متر مربع 
تزيد عن  إنتاجية  بطاقة  الصناعية  مدينة مسيعيد  قلب  في  وتقع 

52٫000 طن من النحاس سنويًا.

 الدوحة
للكابالت

Product Details

• Power Cables: Flexible Cables, Building Wires, 
Earthing Wires, Low Voltage Power Cables, 
Medium, High & Extra High Voltage Power Cables

• Control Cables 

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

• Fiber Optic Cables: Single mode and multi-mode 
fibers

تفاصيل المنتجات
املباني،  • املستخدمة في  املرنة، األسالك  الكابالت  الطاقة:  كابالت 

كابالت  املنخفض،  الطاقة ذات اجلهد  كابالت  األسالك األرضية، 
وعالية اجلهد وكبيرة  طاقة متوسطة 

كابالت التحكم •
كابالت الطاقة للتطبيقات اخلاصة: LSHF أسالك وكابالت، كابالت  •

مقاومة للحريق
كابالت األلياف الضوئية: ذات النوع األحادي واأللياف ذات األلياف  •

املتعددة

Exporter مصدّر

114 SME Directory 2022



Farraj Trading and Contracting Company 
(FTC Group) was established in 1962 and 
has been the exclusive agent and licensee 
of Westinghouse Electric Co. for more than  
38 years.

FTC has always been a multi-business company. 
Over the past 54 years of innovation, it has evolved 
to seize new opportunities created by changes in 
technology and the economy.

The history of FTC is a significant part of the history 
of technology in the Middle East following the 
evolution of electrical technology from the simplest 
early applications into the cutting-edge tech of the 
early 21st century.

P.O. Box 96176, Doha, Qatar, Tel: +974 4411 4864 
Fax: +974 4411 4865 
csftmc@farraj.qa, www.farraj.qa

HS CODES: 85381000, 85372000, 83024990, 85021100

Contact Person

Samer Farraj
General Manager
Mob: +974 3311 1373

Farraj Trading & 
Manufacturing Company

في   (FTC )مجموعة  والصناعة  للتجارة  الفراج  افتتحت شركة 
عام 19٦2 وكانت الشركة الوكيل احلصري واملرخص له لشركة 

اليكتريك ألكثر من 38 سنة. وستنجهاوس 
لطاملا كانت FTC شركة متعددة األعمال. على مدار 54 عاًما من 
االبتكار، تطورت الغتنام الفرص اجلديدة التي أوجدتها التغييرات 

في التكنولوجيا واالقتصاد.
للتكنولوجيا في الشرق  التاريخ  FTC جزًءا مهًما من  تاريخ  يعد 
التطبيقات  أبسط  الكهربائية من  التكنولوجيا  تطور  بعد  األوسط 
والعشرين. القرن احلادي  أوائل  التقنيات في  إلى أحدث  املبكرة 

 شركة الفراج 
للتجارة والصناعة

Product Details

• Low Voltage Breakers: 
MCB, RCCB, RCBO Isolator, MCCB, ACB, 
Switchgear & Control Gear

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

تفاصيل المنتجات
 قواطع منخفضة اجلهد •

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

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

 Capacitor Bank, ATS, Feeder Pillar, Service
Cabinet, Meter Cabinets

Exporter مصدّر
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General Switchgear and Lighting Industries 
(GSLI) was established in 2005 and specializes in 
manufacturing single core copper building wire. The 
Company has a state-of-the-art facility in Industrial 
Area with a current production capacity of 800 tons 
per year and an installed capacity of 1,500 tons per 
year.

Products are of high quality standards and are 
certified by KEMA (Holland) and British Standards.

The Company began exporting in 2006 with almost 
70% of total production being exported in the 
region, and has identified new markets to enlarge 
its exporting networks.

P.O. Box 10832, Doha, Qatar, Tel: +974 4460 2852, Fax: +974 4460 2352 
nirmal@generalqatar.com, www.generalqatar.com

HS CODES: 85445900

Contact Person

Nirmal
Assistant General Manager 
Mob: +974 5549 6573

General Switchgear & 
Lighting Industries

في  واإلنارة  املفاتيح  للوحات  العامة  الصناعات  تأسست شركة 
عام 2005، وهي شركة متخصصة في تصنيع األسالك النحاسية 
الكهربائية مفردة النواة التي تستخدم في املشاريع العمرانية. متتلك 
الشركة منشأة حديثة في املنطقة الصناعية مع قدرة إنتاجية تبلغ 

800 طن سنويًا وطاقة إنتاجية تبلغ 1500 طن في العام.

 KEMA قبل  من  معتمدة  ومعايير  عالية  جودة  ذات  املنتجات 
البريطانية. واملعايير  الهولندية 

بدأت الشركة في التصدير عام 200٦ مع ما يقرب من 70% من 
إجمالي اإلنتاج يتم تصديره إلى الدول املجاورة، وقد حددت الشركة 

أسواق جديدة لتوسيع شبكات التصدير.

 الصناعات العامة
للوحات المفاتيح واإلنارة

Product Details

• Single Core Copper Building Wires, PVC Insulated 
Cables (with or without sheath) 300/500 V, 
450/750 V

تفاصيل المنتجات
األسالك النحاسية الكهربائية مفردة النواة للمباني. الكابالت املركبة  •

PVC )مع أو بدون غالف( 500/300 فولت 750/450 فولت.

Exporter مصدّر
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Incorporated in 2012, Gulf Automation System (GAS) 
is a pioneer in Industrial Automation and Applications 
Development that provides world-class solutions to 
global clientele in the areas of automation systems 
design, assembly and integration services. The thrust 
areas of the company are Design, Development, 
Maintenance, System Integration and Consulting 
in Industrial Automation and Application System 
domains.

GAS is headed by a team of dynamic, experienced 
and industrial technocrats who gained experience 
from global leaders across the countries such as the 
Americas, South-East Asia, Middle-East and India in 
the areas of design, detail engineering, installation & 
commissioning and project management. Achieving 
continuous excellence through experience and 
global expertise for our clients’ success is our motto.

GAS is widely acknowledged for its ability to provide 
the kind of solutions which a client expects. Our 
experts understand custom requirements, plan 
precise strategies, develop the model, and test 
& implement in real-time scenarios. Post project 
execution, we provide extended support through 
on-site visits and training to the technocrats.

P.O. Box 39352, Doha, Qatar, Tel: +974 4462 6448, Fax: +974 4460 2761 
balajireddyp@gulfautomations.com 
www.gulfautomations.com

HS CODES: 85371000, 85372000

Contact Person

Balaji Reddy P.
Operations Manager 
Mob: +974 5004 3777

Gulf  
Automation System

تأسست شركة اخلليج لألنظمة األلية في عام 2012، وهي شركة 
تقدم  التي  والتطبيقات  الصناعية  تطوير األمتتة  رائدة في مجال 
حلواًل عاملية املستوى للعمالء في مجاالت تصميم أنظمة التشغيل 
التصميم  للشركة هي  التركيز  والتكامل. مجاالت  والتجمع  اآللي 
والتطوير والصيانة وتكامل النظم واالستشارات في مجاالت األنظمة 

الصناعية والتطبيقات الصناعية. 

التكنوقراطيني  من  فريق  األلية  لألنظمة  اخلليج  شركة  يرأس 
اكتسبوا خبرة من  الذين  والصناعيني  الديناميكيني ذوي اخلبرة 
األمريكتني وجنوب  البلدان مثل  أنحاء  العامليني في جميع  القادة 
شرق آسيا والشرق األوسط والهند في مجاالت التصميم والتفاصيل 
الهندسية والتركيب والتكليف وادارة املشاريع. إن حتقيق التميز 
املستمر من خالل اخلبرة واخلبرة العاملية لنجاح عمالئنا هو شعارنا.

شركة اخلليج لألنظمة األلية معترف بها على نطاق واسع لقدرتها 
يتقن  العمالء.  يتوقعها  والتي  الذكية  احللول  النوع  توفير  على 
خبراؤنا املتطلبات املخصصة، ووضع اخلطط االستراتيجية الدقيقة 
وتطوير النموذج، واالختبار والتنفيذ في أرض الواقع. وبعد تنفيذ 
املشروع، نقدم دعمًا موسعًا من خالل الزيارات امليدانية وتدريب 

التكنوقراطيني. 

 شركة الخليج
لألنظمة اآللية

Product Details

• Industrial Automation Solutions 

• Applications Development Solutions

تفاصيل المنتجات
حلول األمتتة الصناعية •
حلول تطوير التطبيقات •

Exporter مصدّر
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Gulf Medium Industries has been in operation 
since July 2018 and primarily operates in the 
street lighting column and galvanizing plants. The 
company produces electrical control boards and is 
located in Al Rayyan.

Zone 81, Building 299, Street 24, Tel: +974 44371867 
afif@gulfmediumindustries.com

HS CODES: 85371000

ISO 9001

Contact Person

Afif Alhorani
Manager 
Mob: +974 5596 2094

Gulf Medium  
Industries

وقد   2018 يوليو  منذ  املتوسطة  للصناعات  اخلليج  تعمل شركة 
الشوارع  إنارة  أعمدة  تصنيع  في  أساسي  بشكل  تخصصت 
ومصانع اجللفنة. وتنتج الشركة لوحات التحكم في الكهرباء ويقع 

الريان. منطقة  في  مقرها 

 الخليج للصناعات 
المتوسطة

Product Details

• Electric Control Boards

تفاصيل المنتجات
لوحات حتكم كهربائية •
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Gulf Switchgears Co., an ISO 9001:2008 company, 
is today one of the largest manufacturers of low 
voltage switchboards in the region and an authorised 
system builder in Qatar. Located in the heart of 
Salwa Industrial Area, with a covered area of over 
18,000 sq.ft. it has over 50 trained staff, engineers 
and technicians. They have ensured a set-up with 
infrastructure, machinery and testing equipment that 
is state-of-the-art with all processes monitored with 
licensed ERP software.

P.O. Box 22487, Doha, Qatar, Tel: +974 4450 2467, Fax: +974 4450 2532 
www.gulfswitchgears.com

HS CODES: 85352100, 85352900, 85359000, 85361000, 85363000, 
85371000, 85372000

Contact Person

R. Ramanan 
Sales & Marketing Manager
Mob: +974 5526 3381

Gulf  
Switchgears Company

 ISO شركة اخلليج للمفاتيح الكهربائية القطرية احلائزة على شهادة
9001:2008 تعد اليوم واحدة من أكبر الشركة املصنعة للوحات 
توزيع الضغط املنخفض في املنطقة. كما ومتتلك الشركة اتفاقية 
انشاء أنظمة مع عمالقة الشركات الكهربائية مثل جنرال الكتريك 

)GE( في دولة قطر.

تقع الشركة في قلب منطقة سلوى الصناعية، وتغطي مساحة مقدرة 
بأكثر من 1800 متر مربع.

مبا في ذلك املستودع ويعمل فيها أكثر من 50 فرد من موظفني 
ومهندسني وفنيني. ومتتلك الشركة بنية حتتية صلبة وأجهزة التصنيع 
من خالل  بالكامل  ومنظمة  احلديثة  االختبار  واملعدات  احلديثة، 

برمجيات تخطيط موارد املؤسسات املرخص به.

 شركة الخليج
للمفاتيح الكهربائية

Product Details

• MV/LV Switchboards - Type tested assemblies,  
KEMA/ASTA certified

• LVAC & LVDC – Drawout Type

• Capacitor Bank Panel

• Motor Control Centers - Fixed and Drawout Type

• Sub Main Boards and Distribution Boards

• Power/Lighting Feeder Pillar – Kahramaa/Ashghal 
Approved

• Soft Starter I Variable Frequency Drive Panels

• PLC /SCADA - Automation Panels

• Generator AMF.ATS Control Panels

• Self Intelligence iPMCCs powered by GPRS

تفاصيل المنتجات
ألواح التوزيع MV/LV مختبرة ، KEMA ASTA معتمدة •
مركز حتكم باحملركات - ثابته ومتحركة •
لوحة مكثف البنك •
لوحات التوزيع الرئيسية والفرعية •
اعمدة تغذية طاقة / إضاءة - معتمدة من كهرماء/اشغال •
• PLC /SCADA لوحات التشغيل اآللي
• AMF/ ATS لوحات حتكم في مولدات
• GPRS ذكاء ذاتي، مشغل بواسطة iPMCCs

Exporter مصدّر

دليل الشركات الصغيرة والمتوسطة 119٢٠٢٢



Nehmeh Entreprises and Industries was established 
in 1993 as part of the Nehmeh Group and is a 
highly specialized enterprise in engineering that 
manufactures Air Handling Units, Fan Coil Series, 
Heat Exchangers, Radiators, Condensers, Cooling 
Towers, Roof Top Package Units and Air Cooled 
Chillers.

The company has a 7,000 sqm state-of-the-art 
factory in New Industrial Area, The Company which 
began exporting in 2003 wants to explore its export 
options and also start a manufacturing unit for air 
handling in the GCC.

P.O. Box 99, Doha, Qatar, Tel: +974 4434 3000, Fax: +974 4442 3378 
heat.transfer@nehmeh.com 
www.nehmeh.com

HS CODES: 84195000, 87089100, 85162100

Contact Person

Nemr Abo Sarah 
Production Manager 
Mob: +974 5512 0308

Nehmeh Enterprises 
and Industries

عام 1993 كجزء من  االليات  و  للمعدات  نعمه  أنشاء شركة  مت 
محموعة نعمه، وهي شركة متخصصة في التصميم الهندسي و 
تصنيع وحدات مناولة الهواء، وحدات تبريد ولفائف )كويل( مراوح، 
املبادالت احلرارية، املشعات، املكثفات، ابراج التبريد، وحدات تبريد 

اعلى السقف ومبردات الهواء. 

متتلك الشركة مصنعًا حديثًا في املنطقة الصناعية اجلديدة على 
مساحة 7٫000 متر مربع. بدأت الشركة في التصدير عام 2003، 
وترغب في استكشاف خياراتها للتصدير وبدأت أيضًا وحدة تصنيع 

ملعاجلة الهواء في دول مجلس التعاون اخلليجي.

 نعمه
للمشاريع والصناعات

Product Details

Heat Exchangers and Radiators

• 2500 kV Radiators, Vehicle Radiators, Industrial 
Radiators

• Automotive and Industrial Radiators, Shell and 
Tube Type Heat Exchangers, Air Handling Units, 
Fan Coil Series, Condensers and Coils, Cooling 
Towers and Plate Heat Exchangers, Oil, Air Charge 
Coolers and Roof Top Package Units

تفاصيل المنتجات
تشارك شركة نعمه في

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

مبـردات الصناعيــة ومبــردات السيــارات، واملبــادالت احلرارية،  •
ووحدة معاجلة الهواء، مراوح، واملكثفات، أبراج التبريد و صفيحة 
تبادل احلرارة، زيوت، ووحدات تبريد اعلى السقف ومبردات الهواء

Exporter مصدّر
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Power & Automation Control is a company dedicated 
to bringing power to the commercial, industrial and 
domestic sectors since 1997. PAC combines extensive 
technical experience and the latest in electrical 
technology to provide utmost client satisfaction with 
the highest standards of comfort, health and safety. 
The company is a one-stop solution provider for 
electrical needs of any caliber across a wide range of 
fields, from small scale restorations to off-plan large 
scale projects such as retail, parks, hotels, medical 
centers, corporate headquarters and industrial 
buildings. 

Zone 57, Building 96, Street 41 Tel: +974 44506084 
ali.harb@pacqa.com, www.pacqa.com

HS CODES: 85371000

ISO 9001:2015

Contact Person

Ali Harb
Managing Director 
Mob: +974 6686 1976

Pac International

»تختص شركة بالك للتحكم في الطاقة واألمتتة بتزويد القطاعات 
التجارية والصناعية واملنزلية بالطاقة منذ عام 1997. جتمع باك 
بني اخلبرة التقنية الواسعة وأحدث التكنوجليات الكهربائية لتحقيق 
 أقصى درجات رضا العمالء بأعلى معايير الراحة والصحة والسالمة.
 وُتعد الشركة مركز متكامل مختص بتقدمي احللول الالزمة لتلبية 
مختلف االحتياجات الكهربائية مبختلف املقاييس ملجموعة واسعة 
من املجاالت، بدًءا من أعمال اإلصالحات على نطاق صغير إلى 
الطبية ومقار  واملراكز  والفنادق  املتنزهات  الكبرى مثل  املشاريع 

الصناعية.« واملباني  الشركات 

باك انترناشيونال

Product Details
• Electrical Panel

تفاصيل المنتجات
اللوحات الكهربائية •

Exporter مصدّر
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Petrotec is a franchised channel partner for  
the design, assembly, testing and commissioning 
of EATON Type-tested Switchboards, MCCs, 
Distribution Boards, Control Panels. 

The EATON-xEnergy switchboard system 
is design-verified which ensures ultimate 
protection of people and systems and  
trouble-free operations.

Street No. 39, Gate 67, Salwa Industrial Area, Doha, Qatar 
Tel: +974 4423 8643 
www.petrotec.com.qa

HS CODES: 853521

Contact Person

Mathew Koshy
Business Development 
Manager
Mob: +974 5556 4825

Petrotec

واختبار  للتصميم وجتميع  والتوزيع  التسويق  بتروتك هي شريك 
التوزيع  لوحات   ،MCCs ،EATON التبديل  لوحات  وتكليف 

التحكم.  ولوحات 

قة لطا ا تيح  مفا حة  لو م  نظا ة  ء كفا من  لتحقق  ا  ومت 
EATON-x والذي يضمن احلماية القصوى لألشخاص واألنظمة 

والعمليات.

بتروتك

Product Details

• LV Switchboards

• Main and Sub Distribution Boards

• Motor Control Centres

• PLC Control Panels

• ATS Panels

• Synchronizing Panels

• Distribution Boards

• Control Panels

• Junction Boxes

• Feeder Pillars

• Auto PF Correction Panels

• Intelligent Control Panel with GSM Modules

تفاصيل المنتجات
• LV لوحات املفاتيح
لوحات التوزيع الرئيسية والفرعية •
مراكز التحكم في احملركات •
• PLC لوحات التحكم
•  ATS لوحات
لوحات التزامن •
لوحات التوزيع •
لوحات التحكم •
صناديق التقاطع •
أعمدة التغذية •
لوحات تصحيح PF التلقائي •
• GSM لوحة حتكم ذكية مع وحدات

Exporter مصدّر
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Qatar International Cables Company, established in 
2008, is a joint venture between Al Mirqab Holding 
Qatar and Nexans France and is specialized in low, 
medium and high voltage cables for building and 
energy infrastructure as well as special cables for the 
oil and gas industry.

The Company has a facility in Mesaieed with 
current production capacity of 25,000 MT of cables 
per annum ranging from Copper Power Cables, 
Transmission HV lines, Optic Fibre Cables & Cable 
Accessories.

Their products follow IEC and British quality 
standards and have third-party certificates from 
many bodies including KEMA, Bureau Veritas, CESI 
& others. The company is ISO 9001:2008 certified.

P.O. Box 15991, Doha, Qatar, Tel: +974 4408 5183, Fax: +974 4467 3230 
www.nexans.qa

HS CODES: 85442000, 85444100, 85444900, 85445110, 85445910, 
85446010

Contact Person

Shamsudheen Javeedh
Director - Marketing & 
Business Development 
Mob: +974 6623 3571

Qatar International 
Cables Company (QICC)

أنشئت شركة قطر الدولية للكابالت في عام 2008، وهي مشروع 
نكسانس  وشركة  قطر   - القابضة  املرقاب  شركة  بني  مشترك 
واملتوسطة وعالية  املنخفضة  الكابالت  - فرنسا ومتخصصة في 
الكابالت اخلاصة بصناعة  التحتية وكذلك  والبنية  للمباني  اجلهد 

والغاز. النفط 

متتلك الشركة منشأة في مسيعيد وبطاقة إنتاجية حالية 25000 طن 
متري من الكابالت سنويًا حيث تنقسم كميات اإلنتاج بني الكابالت 
الكهربائية النحاسية، وخطوط النقل عالي اجلهد وكابالت األلياف 

الضوئية وملحقات الكابالت املختلفة.

معايير اجلودة  مثل  معايير اجلودة  أعلى  الشركة،  منتجات  تتبع 
البريطانية والـ IEC، كما حازت الشركة على شهادات هيئات أخرى 
تشمل KEMA, Bureau Veritas, CESI وآخرين. كما أن 

.ISO 9001:2008 الشركة حائزة على شهادة

 شركة قطر
الدولية للكابالت

Product Details

• LV Underground Power Cables, MV Underground 
Power Cables, Land High Voltage Cables, Indoor 
Energy Cables, Signal and Data Transmission Cables,  
Special Cables, Systems, Accessories and 
Equipment

تفاصيل المنتجات
كابالت كهربائية حتت األرض ذات جهد منخفض، كابالت كهربائية  •

حتت األرض ذات جهد متوسط، كابالت أرضية عالية اجلهد، كابالت 
لإلستخدامات الداخلية، كابالت نقل اإلشارات والبيانات، باإلضافة 

إلى ملحقات ومعدات الكوابل.

Exporter مصدّر
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Qatar Neon was established in 1960 as a partnership. 
Starting with a small staff of four, the Company soon 
grew to its present stature. It has expanded and 
extended its capabilities and capacities in order 
to maintain its market dominance by availing of 
state-of-the-art technological equipment as well as 
augmenting its production facilities. It has a facility 
in Industrial Area with over 150 employees.

P.O. Box 714, Doha, Qatar, Tel: +974 4487 4870, Fax: +974 4486 2944 
info@qatarneon.com  
www.qatarneon.com

HS CODES: 94056000

Contact Person

Mohamed Khairoallah
CEO
Mob: +974 4487 4870

Qatar  
Neon

تتأسست قطر للنيون في عام 19٦0 كشركة أفراد. بدأت بعدد قليل 
من أربعة أشخاص ومنت بسرعة إلى هيكلها احلالي. 

توسعت قدرات الشركة وامتدت من أجل احملافظة على هيمنتها 
السوقية عن طريق الكشف عن أحدث املعدات التكنولوجية عالوة 
على زيادة منشآتها اإلنتاجية. متتلك الشركة منشأة في املنطقة 

الصناعية بأكثر من 150 موظفًا.

 قطر
للنيون

Product Details

• LED & Neon Signs, 3D/Embossed Signs, 
Corporate Signs, Retail Signs, Exterior/Interior 
Signs, Rooftop Signs, Project Site Signs, Traffic 
Signs, Totems, Pylons, Wide Format Digital 
Printing on various Media, Branding Events, 
Interior and Exterior with Prints, etc.

تفاصيل المنتجات
النيون والكريستال السائل LED، الفتات مزخرفة/ثالثية  • الفتات 

األبعاد، الفتات الشركات، الفتات احملالت، الفتات خارجية / داخلية، 
الرموز،  املرور،  الفتات األسطح، الفتات مواقع املشاريع، الفتات 
األبراج، الطباعة الرقمية بتنسيق واسع على وسائل إعالمية مختلفة، 

اللوحات الداخلية واخلارجية واملطبوعات املختلفة.

Exporter مصدّر
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With more than 15 years of research and 
development with the board members in the solar 
photovaltic industry, QSF has become the first 
vertically integrated PV manufacturer in the MENA 
region, producing silicon ingots, silicon wafer, PV 
cells up to the end product.

Tel: +974 44116764, info@qatar-solar-energy.com 
www.qatarsolar-energy.com

HS CODES: 28046100

ISO 9001, ISO 14001,18001

Contact Person

Khalid Ahmed
Buisness Development 
Director 
Mob: +974 5051 4075

Qatar Solar 
Technologies

بعد مرور أكثر من 15 عاما في مجال البحث والتطوير، استطاع 
مجلس إدارة قطر لتقنيات الطاقة الشمسية أن يجعل مصنعه أول 
األوسط  الشرق  منطقة  الكهروضوئية في  للطاقة  متكامل  مصنع 
وشمال أفريقيا حيث ينتج املصنع ابتداًء سبائك السيليكون، ورقاقات 
الذي  النهائي  باملنتج  وانتهاًء  الكهروضوئية  السيليكون، واخلاليا 

يسلم للمستخدم النهائي.

 قطر لتقنيات الطاقة
الشمسية

Product Details

• Poly Silicon Granules

تفاصيل المنتجات
حبيبات بولي سليكون •
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Q-Tec Switchgear W.L.L, established in 2007, is 
a manufacturer and supplier of Low-Voltage and 
Medium-Voltage electrical equipment in Qatar. Our 
range of switchgear offerings for critical applications 
is available across power generation, distribution, 
control, protection and final consumption activities. 
Furthermore, Q-Tec has developed an 11KV 
electric panel in Qatar, with DIN feeders and 415 V 
distribution panels.

Our aim is to provide the local economy latest 
modern solutions of electrical distribution panels. 
The company is associated with ABB as a channel 
partner for LV and MV switchgear and employ 
experienced engineers and technicians at its 
manufacturing facility. Some of our key clients 
include, Qatar Petroleum, RasGas, Lekhwia, Doha 
Port, Lusail Expressway, Qatar Armed Forces, 
Kahramaa etc.

Gate 132, Street 702, Zone 92, Mesaieed, Qatar, Tel: +974 4436 2656 
belal.gawish@qtecswitchgear.com 
www.qtecswitchgear.com

HS CODES: 85389000, 85369010, 85369090, 85372000

Contact Person

Arakkal Abdulrasheed
CEO 
Mob: +974 5554 3688

Q-Tec  
Switchgear

تأسست كيوتك سويتش جير ذ.م.م. عام 2007 وهي مصّنع وموّرد 
تتوفر  الفولتية في قطر.  الكهربائية منخفضة ومتوسطة  للمعدات 
تشكيلة منتجاتنا من لوحات املفاتيح لالستخدامات احليوية في كافة 
أنشطة توليد وتوزيع الكهرباء والتحكم بها وحمايتها واستهالكها. 
كما قامت كيوتيك بتطوير لوحة كهربائية 11 كيلوفولت في قطر مع 

مغذيات DIN ولوحات توزيع 415 فولت.

هدفنا هو توفير أحدث حلول لوحات التوزيع الكهربائي لالقتصاد 
احمللي. تعتبر الشركة زميلة لـ ABB كشريك في لوحات املفاتيح 
منخفضة ومتوسطة الفولتية ويعمل لديها مهندسون وفنيون خبراء 
في مصنعها. من أهم عمالئنا قطر للبترول، راس غاز، خلويا، ميناء 
الدوحة، لوسيل اكسبرسواي، القوات املسلحة القطرية وكهرماء إلخ.

 مصنـع كيوتـك
سويتـش جيــر

Product Details
• Parts Suitable for use solely or Principally with the 

Apparatus of Heading 8535, 8536 or 8537, N.E.S. 
(Excl. Boards, Panels, Consoles, Desks, Cabinets 
and other Bases for the Goods of Heading 8537, 
not Equipped with their Apparatus) 

• Connecting and Contact Elements for Wires and 
Cables; other Electrical Apparatus for Switching 
or Protecting Electrical Circuits

• Boards, Cabinets and Similar Combinations of 
Apparatus For Electric Control or the Distribution 
of Electricity, for a Voltage > 1.000 V

تفاصيل المنتجات
القطع املناسبة لالستخدام فقط أو بشكل رئيسي في األجهزة الواقعة  •

ضمن الفئة 8535 أو 853٦ أو 8537 ولم ترد ضمن فئات أخرى 
واملكاتب واخلزائن وغيرها من  املفاتيح  ولوحات  األلواح  )ما عدا 

قواعد السلع الواردة ضمن الفئة 8537، غير املزودة بأجهزتها(
مكونات التوصيل لألسالك والكابالت •
أجهزة كهربائية أخرى لتحويل أو حماية الدارات الكهربائية اخلزان  •

وما شابه من تركيبات األجهزة للتحكم الكهربائي أو توزيع الكهرباء 
بفولتية > 1٫000 فولت
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Fabricated Metal Products 
Except Machinery and 
Equipment

المنتجـات المعدنية المصنعة، 
ماعدا اآلليات والمعدات

07



Abdulnoor Aluminum Extrusion Company, a privately 
held producer of engineered high quality aluminum 
products, was established in 2011 through the efforts 
of Mr. Jassim Abdulnoor Saifaldeen. With a current 
output capacity of 450 metric tons per month, 
Abdulnoor supplies and makes timely deliveries of 
various high quality aluminum profiles to different 
engineering contractors, traders and fabricators all 
over Qatar and other GCC countries.

With Qatar’s continued growth and development, 
the demand for Aluminum Products as one of 
architectural finishing materials has increased 
dramatically over the last few years. These continuing 
developments prompted Abdulnoor Extrusion 
Factory to expand and to double its capacity for both 
Mill Finish and Powder Coated Aluminum products 
to cope with the growing demand. To help build 
the future, Abdulnoor opened its door to the world 
of aluminum and provided different sectors a wider 
selection of aluminum products with flexibility for 
customization that will suit the specific need of each 
end user. Equipped with European-made facilities 
and with dedicated and highly skilled personnel.

P.O. Box 3551, Doha, Qatar, Tel: +974 4441 0141, Fax: +974 4441 7216 
jassim63noor@gmail.com 
www.alunoorqa

HS CODES: 760410

Contact Person

Jassim Abdulnoor 
Saifaldeen
Owner 
Mob: +974 5588 2560

Abdulnoor Aluminum 
Extrusion Company

النور لسحب األلومنيوم هو مصنع ذو ملكية خاصة  مصنع عبد 
لصناعة منتجات األلومنيوم العالية اجلودة، وقد تأسس عام 2011 
مبجهود من السيد جاسم عبد النور سيف الدين. تبلغ قدرة املصنع 
اإلنتاجية حاليًا 450 طنًا متريًا في الشهر، ويقوم بتزويد منتجات 
األلومنيوم العالية اجلودة وتسليمها على الوقت إلى عدد من متعاقدي 
الهندسة والتجار والصانعني في كافة أنحاء دولة قطر ودول مجلس 
التعاون اخلليجي. ومع استمرار النمو والتطور في قطر، ازداد طلب 
املشاريع الهندسية على منتجات األلومنيوم العالية اجلودة بشكل 
هائل في السنوات القليلة املاضية، مما دفع باملصنع إلى التخطيط 
لعملية توّسع بهدف مضاعفة قدرته اإلنتاجية احلالية في السنوات 
املطلي  واأللومنيوم  املسحوب  األلومنيوم  ملنتجات  وذلك  املقبلة، 

باملسحوق على حّد سواء.

يلعب املصنع دورًا محوريًا في بناء املستقبل، وقد فتح أبواب عالم 
األلومنيوم على مصراعيها وقّدم لألطراف املعنية تشكيلة واسعة من 
منتجات األلومنيوم، إضافة إلى القدرة على صناعة منتجات معدة 
خصيصًا لتالئم احلاجات احملددة لكّل مستخدم. وجتدر اإلشارة 
إلى أّن املصنع مجّهز مبنشآت أوروبية الصنع يديرها عمال من 
أصحاب املهارات العالية، مما سيسمح له بتحقيق هدفه بأن يصبح 

من رّواد قطاع سحب األلومنيوم.

 مصنع عبد النور
لسحب األلومنيوم

Product Details
• Standard Profiles, Sliding Doors/Windows, 

Hinged Doors/ Windows, Curtain Walls, Baluster, 
Kitchen Cabinets, Cupboards, Container Cabins, 
Louvres, etc.

تفاصيل المنتجات
املجهزة  • األبواب/النوافذ  املنزلقة،  األبواب/النوافذ  العادية،  األطر 

املطبخ،  الدرابزين، خزائن  أعمدة  الستائر اجلدرانية،  مبفصالت، 
املنتجات  وغيرها من  الكوات،  الرفوف، احلاويات،  ذات  اخلزائن 

األلومنيوم. املصنوعة من 
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Advance Line Cable Management System LLC is 
an established manufacturer of Cable Trays, Cable 
Trunkings, Cable Ladders, Strut Channels & GI 
Switch Boxes. Our factory is located at Industrial 
Area-Doha and is well equipped to carry out large 
scale production for all Cable Support Systems.

Our machine line consists of Automated Roll 
Forming Machines for Trays & Trunkings, CNC 
Plasma Machine for Fittings & Accessories. Our GI 
Box Punching Press is capable of 50 boxes/minute.

We are ISO 9001, ISO 14001, ISO 18001 Certified 
company. Our products have been subjected 
to Load, heat and fire tests by renown experts 
Underwriters Laboratories (UL) and Arab Centre 
For Engineering Studies (ACES) and found to be 
compliant with local standards. Advance Line is an 
ASTAD & ASHGHAL approved manufacturer. We are 
also an Approved Cable Tray Suppliers for QATAR 
RAIL Projects and Kahramaa.

Gate 509, Street 43, Old Industrial Area, Doha, Qatar 
Tel: +974 4441 9827, shadi@al-qatar.com 
www.al-qatar.com

HS CODES: 73012000, 73072200, 73269060

Contact Person

Shadi Subhi Mohamed Ali
General Manager
Mob: +974 6614 1726

Advance Line Cable 
Management System

شركة  هي  ذ.م.م.  سيستم  مانيجمنت  كيبل  الين  أدفانس 
وساللم  الكابالت  ومواسير  الكابالت  صواني  لصناعة  معروفة 
الكهربائية.  املفاتيح  وصناديق  الدعائم  وقنوات  الكابالت 
مجهز  وهو  بالدوحة  الصناعية  املنطقة  في  مصنعنا  يقع 
الكابالت. دعم  أنظمة  كافة  من  كبيرة  كميات  إلنتاج   جيدًا 
يتألف خط اآلليات لدينا من آالت أوتوماتيكية لتشكيل اللفائف لصنع 
بواسطة  بها  املتحكم  البالزما  آالت  الكابالت،  ومواسير  صواني 
املفاتيح  تخرمي صناديق  آلة  واملستلزمات.  للتركيبات  الكمبيوتر 

الكهربائية لدينا قادرة على إخراج 50 صندوقًا في الدقيقة.

 ISO 9001, ISO 14001, كما أننا حاصلون على شهادات
الثقل واحلرارة  .ISO 18001 وقد خضعت منتجاتنا لفحصل 
واحلرائق على اخلبراء املعروفني )يو ال - منظمة السالمة( واملركز 
العربي للدراسات الهندسية )ACES( وُوجدت مطابقة للواصفات 
احمللية. كما أن أدفانس الين هي ُمصّنع معترف به من قبل كل 
من أستاد وأشغال. كما أننا موردو صواني الكابالت املعتمدون 

ملشاريع الّريل وكهرماء.

 ادفانس الين لصناعة
حوامل الكابالت وملحقاتها

Product Details

• Angles, Shapes and Sections, of Iron or Steel, 
Welded

• Electric switch boards

• Installation and suspension systems

تفاصيل المنتجات
نؤمن مبعاملة عمالءنا باحترام وإخالص •
ننمو من خالل اإلبداع واالبتكار واالختراع. •
ندمج الصدق واألمانة وأخالقيات العمل في كافة مجاالت عملنا. •

دليل الشركات الصغيرة والمتوسطة 129٢٠٢٢



Our business provides a variety of electronic 
products for your garage doors. You can use our 
product to safely open your garage doors and park 
your cars inside without leaving the comfort of your 
car with a click of a remote. We have a high quality 
of products.

Zone 78, Building 91, Street 950, Tel: +974 55898245 
babikir1976@windowslive.com

HS CODES: 73083000

Contact Person

Babkr Ahmed
Representative 
Mob: +974 7096 2548

Al Adasani & Partners For 
Electronics Doors

توفر شركتنا مجموعة متنوعة من املنتجات اإللكترونية ألبواب املرآب. 
ميكنك استخدام منتجاتنا لفتح أبواب اجلراج اخلاصة بك بأمان 
وإيقاف سياراتك بالداخل دون خدش بنقرة واحدة على جهاز التحكم 

عن ُبعد. لدينا منتجات ذات جودة عالية.

العدساني وشركاه لألبواب 
االلكترونية

Product Details

• Remote Control Iron Doors

تفاصيل المنتجات
أبواب حديد يتم التحكم فيها عن بعد •
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Al Bedaya Steel Industries was founded with  
the aim of providing international quality welding 
consumables manufactured locally for Qatar, GCC, 
Arab and other countries.

Al Bedaya Steel Industries has manufactured 
Shielded Metal Arc Welding Electrodes under the 
brand name of SUNRISE since 2014 with state-of-
the-art machinery and best quality raw materials from 
reputed suppliers all over the world. 

With technology from Europe adapted to 
requirements of customers across the Middle East, 
SUNRISE brand of welding consumables has in a 
short period earned the goodwill of clients highly 
satisfied with the quality and services of SUNRISE 
electrodes.

Al Bedaya Steel Industries has already achieved ISO 
9001: 2008 certification from Bureau Veritas. We 
are a continuing member of the American Welding 
Society. Our SUNRISE 7018 has already been tested 
by the third-party laboratory EXOVA and found to 
be conforming to AWS standards.

P.O. Box 21112, New Industrial Area, Doha, Qatar 
Tel: +974 44421123, 4444 5466, info@sunrise-qa.com 
www.sunrise-qa.com

HS CODES: 831110

Contact Person

Abdulla Mohammed Al-
Deyab
CEO 
Mob: +974 5552 5818

Al Bedaya  
Steel Industries (SUNRISE)

مت إنشاء شركة البداية للصناعات احلديدية بهدف تقدمي جودة عاملية 
للمواد االستهالكية للحام املصنعة محليًا في قطر، ودول مجلس 

التعاون اخلليجي والدول العربية وبلدان أخرى. 

تصنع البداية للصناعات احلديدية حلام قوس احلديد املصفح حتت 
عالمة باسم SUNRISE منذ 2014 باستخدام آخر اآلالت الفنية 
واملواد األولية ذات اجلودة العالية والتي يتم اقتناؤها من موردين 

أصحاب سمعة طيبة من جميع أنحاء العالم.

العمالء في جميع  احتياجات  لتناسب  معدلة  أوروبية  بتكنولوجيا 
الشرق األوسط SUNRISE عالمة جتارية ملستهلكات اللحام وفقط 
في مدة قصيرة استطاعت حتصيل استحسانالعمالء ورضاهم التام 

.SUNRISE من جودة وخدمـات األقطـاب الكهربائيــة

 ISO البداية للصناعات احلديدية حصلت مسبقًا على شهادة ايزو
العضوية في  فريتاس. ونحافظ على  2008 :9001 من مكتب 

اجلمعية األمريكية للحام.

 شركة البداية
للصناعات الحديدية

Product Details

• Sunrise E6013
• Sunrise E7018

تفاصيل المنتجات
• Sunrise E6013
• Sunrise E7018
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Al Danah for Aluminum Polyethylene Compressed 
Sheets (Al Danah Bond) has been in operation since 
2019 and is located in Industrial Area.

Zone 57, Building 381, Street 16, Tel: +974 44424168 
om@aldanabond.com, www.aldanabond.com

HS CODES: 76069200

ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001

Contact Person

Riyas Ahmed
Operation Manager 
Mob: +974 3000 9513

Al Danah for Aluminum 
Polyethylene Compressed 
Sheets (Al Danah Bond)

استهلَّت شركة »الدانة أللواح األملنيوم بولي اثيلني املضغوط )الدانة 
بوند(« العمل منذ عام 2019، ويقع مقرها في املنطقة الصناعية.

 الدانة أللواح األلمنيوم 
 بولي اثيلين المضغوط 

)الدانة بوند(

Product Details

• Aluinium Sheets Filled with Plastic - Sandwich 
Panels

تفاصيل المنتجات
ألواح األملنيوم احملشوة بالبالستيك - األلواح احملشوة باملادة العازلة •
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Al Ghanim Fencing Factory, Qatar in partnership with 
Al Ghanim Fencing Industries Company, Kuwait was 
established in the year 2014 to undertake complete 
fencing projects in the State of Qatar, thus building 
the contribution to the country and corporate sector.

Al-Ghanim Fencing Factory has been successfully 
passed the QMS Certification Audit to ISO 
9001:2008. This accreditation is an important 
milestone in the company’s continuous quest for 
excellence in quality and total customer satisfaction. 
This certifies that the production system and quality 
of the products has been established in conformance 
with the international standards.

Zone 81, Building 309, Street 19, Tel: +974 44936908 
info@alghanimfence.qa, www.alghanimfence.qa

HS CODES: 72179000, 23083000

ISO 9001:2015, ISO 14001, ISO 45001

Contact Person

Waseem Ameen
General Manager 
Mob: +974 5532 5075

Al Ghanim  
Fencing Factory

»تأسس مصنع الغامن لشباك التسوير بقطر بالشراكة مع شركة 
الغامن لصناعات التسوير بالكويت في عام 2014 لتولي مشاريع 
التسوير بالكامل في دولة قطر، ومن ثم املساهمة في مجال البناء 

بالدولة وقطاع األعمال.

وقد حصل مصنع الغامن لشباك التسوير على شهادة اجلودة أيزو 
2008 :9001 في نظام إدارة اجلودة. وميثل هذا االعتماد عالمة 
فارقة هامة في سعي الشركة احلثيث واملستمر من أجل التميز في 
اجلودة وإرضاء العمالء بشكل تام. مما يثبت أن نظام اإلنتاج قائم 

مبا يتفق مع املعايير«

 مصنع الغانم 
لشباك التسوير

Product Details

• Fence, Galvanized Window

تفاصيل المنتجات
السياج، النوافذ املجلفنة •
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Towards our aspirations to achieve the vision 
of our beloved country Qatar 2022 and 2030, 
Al Hababi factory was the first to offer all the 
solutions related to integrated manufacturing  
and processing of all kitchens, home furnishings, 
bath accessories, wardrobe & offices and a special 
department for the preparation of hotels and 
furnished apartments.

We have adopted quality, accuracy of designs 
and perfection to meet all the requirements of our 
beloved people and the vision of His Highness 
Sheikh Tamim bin Hamad bin Khalifa Al Thani.

We have been working to provide the best types 
of strategic partnerships and have professional 
manpower to provide the best with superior after-
sales service.

It’s our honor to be one of the contributors in one of 
the world’s fastest growing countries. 

P.O. Box 40236, Industrial Area Medium & Small Industries, Doha, Qatar 
Tel: +974 4441 1216, Fax: +974 4441 4846 
ali.md@alhababifactory.com, www.alhababifactory.com

HS CODES: 940310, 940320, 940330, 940340, 940350, 940360, 940370

Contact Person

Ali Al Hababi 
Managing Director 
Mob: +974 3020 2030

Al Hababi Wooden Furniture 
& Aluminium Factory

2022 قطر  احلبيب  بلدنا  رؤية  لتحقيق  سعينا  خضم   في 
و 2030 نقدم في مصنع احلبابي احللول الشاملة واملتعلقة بتجهيز 
كافة متطلبات )املطابخ واملفروشات املنزلية وملحقات دورات املياه 
وخزانات املالبس واملكاتب( وقسم خاص إلعداد الفنادق والشقق 

املفروشة.

لتلبية  الكمال  وروعة  التصاميم  في  والدقة  اعتمادنا على اجلودة 
جميع متطلبات العمالء ورؤية صاحب السمو الشيخ متيم بن حمد 

بن خليفة آل ثاني.

لقد عملنا على توفير أفضل أنواع الشراكات االستراتيجية وجذب 
القوى العاملة املخضرمة لتقدمي أفضل صورة لدينا وخدمات ما 

بعد البيع.

في  البلدان منوًا  أسرع  في  املساهمني  أحد  نكون  أن  ويشرفنا 
العالم. أنحاء  جميع 

 مصنع الحبابي للمفروشات
الخشبية واأللمنيوم

Product Details

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

تفاصيل المنتجات
األثاث اخلشبي وأعمال األلومنيوم •
أثاث املكاتب •
أثاث املطبخ •
أثاث الفندق •
حلول متكاملة •
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Power coating of aluminum profiles, coating of cast 
aluminum, milled steel, gi material, using pef & sdf, 
sand blasted.

Building 189, Street 3, Zone 81, New Industrial Area, Doha, Qatar 
Tel: +974 4442 4144, info@alikhtyaar.com 
www.alikhtyaar.com

HS CODES: 72259900

Contact Person

Shijukhan M. Haneefa
Factory Representative
Mob: +974 6683 2601

Al Ikhtyar German UPVC – 
Aluminum – Glass & Powder 
Coating (Paint & Powder Coating)

طالء املواد املصنوعة من األملنيوم وسبائك األملنيوم والفوالذ املجروش 
ومواد GI، باستخدام PEF و SDF، املنحوق بالرمل.

اإلختيار األلماني لليو بي في 
سي واأللمنيوم والزجاج والبودر 

كوتينغ)طالء المعادن(

Product Details

• Flat-Rolled Products of Alloy Steel Other Than 
Stainless, of a Width of >= 600 Mm, Hot-Rolled or 
Cold-Rolled ‘Cold-Reduced’ and Further Worked 
(Excl. Plated or Coated With Zinc and Products of 
Silicon-Electrical Steel)

• Doors of Aluminum, Windows of Aluminum, 
Window Frames of Aluminum, Thresholds for 
Doors of Aluminum

تفاصيل المنتجات
املنتجـات املسطحة من احلـديد أو الفـوالذ اخلالئطي بعرض < =  •

٦00 ملم أو أكثر ملفوف باحلرارة أو بالبرودة ومشغول )ما عدا 
الكهربائي(. السليكون-الفوالذ  بالزنك ومنتجات  املطلي 

أبواب األملنيوم. نوافذ األملنيوم. إطارات النوافذ من األملنيوم. عتبات  •
األبواب من األملنيوم.
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Started operation in 2004, from Doha Industrial 
Area Street # 14, producing corrugated roofing 
sheets and manufacturing sandwich panel - roofing 
sheets. Corrugated sheets are available in different 
thickness varying from 0.30 mm to 0.50 mm and 
various colours.

We can also produce sandwich sheets in different 
thickness 20 mm, 30 mm & 50 mm. We use PPGI 
corrugated sheets on top, polyurethane insulation 
as per required thickness and aluminum foil sheets 
on bottom. PVC paper also available for bottom.

Zone 57, Building 66, Street 14, Old Industrial Area, Doha, Qatar 
Tel: +974 4460 1127 
aljaberj@qatar.net.qa

HS CODES: 73080000, 87163990, 94060090

Contact Person

Abdul Salam
Factory Manager 
Mob: +974 5583 0211

Al Jaber Steel and Metal 
Industries Factory

بدأت عمليات املصنع منذ عام 2004 في الشارع رقم 14 في املنطقة 
الصناعية بالدوحة. إنتاج ألواح األسقف املموجة. تصنيع األلواح 
املزدوجة - ألواح األسقف. تتوفر األلواح املموجة بأسماك مختلفة 

تتراوح ما بني 0٫30 ملم إلى 0٫50 ملم وبعدة ألوان.

كما ميكننا إنتاج األلواح املزدوجة بأسماك مختلفة 20 ملم، 30 ملم 
و 50 ملم. نستخدم ألواح PPGI املموجة في الطبقة العلوية وعازل 
من البولي يوريثني بحسب السمك املطلوب وألواح أملنيوم في الطبقة 

السفلى. كما يتوفر ورق PVC للطبقة السفلى.

 مصنع الجابر للصناعات
الحديدية والمعدنية

Product Details

• Structures (excluding prefabricated buildings 
of heading 94.06) and parts of structures (for 
example, bridges and bridge-sections, lock-
gates, towers, lattice masts, roofs, roofing frame-
works, doors and windows and their frames and 
thresholds for doors

• Trailer

• Prefabricated Buildings of other Materials other 
than those of Plastics, Wood, Iron, Aluminum or 
of Fibreglass

تفاصيل المنتجات
الهياكل )ما عدا املباني املبنية مسبقًا حتت الفئة 94٫0٦( وأجزاء  •

الهياكل )مثل اجلسور وأجزاء اجلسور والبوابات واألبراج وأعمدة 
وأسقف العرائش وإطارات األسقف واألبواب والنوافذ وإطاراتها 

وعتباتها
املقطورات •
أو  • أو اخلشب  البالستيك  املبنية مسبقًا من مواد عدا عن  املباني 

الفايبرجالس أو  األملنيوم  أو  احلديد 
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Al Jaber Steel Co. is the Division of Al Jaber Group that 
was established in 1992. The company diversified its 
activities to cater to the growing demand for quality 
Structural Steelwork and Metal Fabrication of its 
parent company who is into building constructions. 
From its humble beginning, it has evolved into a 
reliable source of expertise in the design, fabrication, 
installation and manufacturing of steel structure.

Street 8, New Industrial Area, P.O. Box 23546, Doha, Qatar 
Tel: +974 4460 0677, ali.mansour@jsc-qa.com 
www.jsc-qa.com

HS CODES: 73043900, 73044900, 73045900, 73049000

Contact Person

Ahmed Al Abtah
General Manager
Mob: +974 3374 1479

Al Jaber 
Steel Co.

شركة اجلابر للصلب هي قسم في مجموعة اجلابر تأسست عام 
1992. قامت الشركة بتنويع نشاطاتها لتلبية الطلب املتزايد على 
الهياكل الفوالذية واألشغال املعدنية لشركتها األم التي تعمل في 
مجال إنشاء املباني. تطورت الشركة انطالقًا من بداياتها املتواضعة 
لتصبح مصدرًا موثوقًا للخبرة في تصميم وتصنيع وتركيب الهياكل 

الفوالذية.

 شركة الجابر
إلعمال الحديد

Product Details
• Tubes, Pipes and Hollow Profiles, Seamless, of 

Circular Cross-Section, of Iron or Non-Alloy Steel, 
Not Cold-Drawn or Cold-Rolled ‘Cold-Reduced’ 
(Excl. Cast Iron Products, Line Pipe of a kind used 
for Oil or Gas Pipelines, Casing and Tubing of a 
Kind Used 

• Tubes, Pipes and Hollow Profiles, Seamless, of 
Circular Cross-Section, of Stainless Steel, Not 
Cold-Drawn or Cold-Rolled ‘Cold-Reduced’ (Excl. 
Line Pipe of a kind used For Oil or Gas Pipelines 
or of a kind used for Drilling for Oil or Gas)

• Tubes, Pipes and Hollow Profiles, Seamless, of 
Circular Cross-Section, of Alloy Steel Other Than 
Stainless, Not Cold-Drawn or Cold-Rolled ‘Cold-
Reduced’ (Excl. Line Pipe of a kind used for Oil 
or Gas Pipelines, Casing and Tubing of a kind 
used for Drilling

• Tubes, Pipes and Hollow Profiles, Seamless, of 
Non-Circular Cross-Section, of Iron or Steel (Excl. 
Products of Cast Iron)

تفاصيل المنتجات
األنابيب واخلراطيم واملواد املجوفة السلسة بشكل دائري مقطعي  •

مصنوعة من احلديد أو الفوالذ غير اخلالئطي غير مسحوب بالبرودة 
النوع  األنابيب من  املصبوب،  منتجات احلديد  )ما عدا  ومشغول 
املستخدم في أنابيب النفط والغاز واألغلفة واخلراطيم من النوع 

املستخدم، 
اخلراطيم واألنابيب واملواد املجوفة السلسة بشكل دائري مقطعي  •

مصنوعة من احلديد أو الفوالذ غير اخلالئطي غير مسحوب بالبرودة 
النوع  األنابيب من  املصبوب،  منتجات احلديد  )ما عدا  ومشغول 

املستخدم في أنابيب النفط والغاز(، األنابيب.
اخلراطيم واملواد املجوفة السلسة بشكل دائري مقطعي مصنوعة  •

من احلديد أو الفوالذ غير اخلالئطي غير مسحوب بالبرودة ومشغول 
النوع املستخدم  )ما عدا منتجات احلديد املصبوب، األنابيب من 
في أنابيب النفط والغاز واألغلفة واخلراطيم من النوع املستخدم 

في احلفر.
األنابيب واخلراطيم واملواد املجوفة السلسة بشكل دائري مقطعي  •
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The factory works in fiberglass production such as 
water tanks, traffic barriers, jacuzzi swimming pools, 
sewer pipes, manholes, dome, garbage bins and 
other materials related to fiberplast.

Zone 57, Building 379, Street 38, Tel: +974 44326930 
amjad.abuseir@aljassra/fiberplast.com

HS CODES: 39251010, 39251000

Contact Person

Amjad Abuseir
General Manager 
Mob: +974 5584 1286

Al Jassrah  
Fiberplast

»يعمل املصنع في إنتاج الفايبر جالس مثل خزانات املياه وحواجز 
املرور وأحواض اجلاكوزي وأنابيب الصرف الصحي وغرف التفتيش 
والقبب وصناديق القمامة وغيرها من املواد املتعلقة بالفيبر بالست.»

 مصنع الجسرة للفايبر 
بالست

Product Details

• Fiberplast, Plastic Tanks

تفاصيل المنتجات
فايبربالست، خزانات بالستيك •
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Al Jazeerah Aluminum and Blacksmith manufactures 
aluminum windows, doors, darabzin, kitchen cabins. 
The company has been in operation since 1998 and 
is located in Industrial Area.

Zone 57, Building 97, Street 97, Tel: +974 55444148 
y-aljazira@hotmail.com

HS CODES: 76101000, 76101000, 94032050, 70031200

Contact Person

Yaser Mohamed Al Sharafi
Sales Manager 
Mob: +974 5544 4148

Al Jazeerah Aluminum and 
Blacksmith

تعمل »شركة ألومنيوم ومحددة اجلزيرة« في مجال تصنيع الشبابيك 
واألبواب والدرابزين وخزائن املطبخ املصنوعة من األملنيوم. وتعمل 
الشركة في هذا املجال منذ عام 1998، ويقع مقرها في املنطقة 

الصناعية.

 شركة ألومنيوم ومحددة 
الجزيرة

Product Details

• Aluminum Door, Aluminum Window, Kitchen 
Cabins, Glass

تفاصيل المنتجات
األبواب املصنوعة من األلومنيوم، النوافذ املصنوعة من األلومنيوم،  •

خزائن املطبخ، زجاج
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Al Jazeerah Co. for Safety, Security & Cont. LLC 
(Q Sign) started business in 1991 as contractors 
for provision and installation of Traffic Safety 
and Security items like Traffic Signs, Road Studs, 
Vehicle and Pedestrian Guardrails, Wire Rope Safety 
Fence, Traffic Cones, Flashers etc. Later in 1995 
the company opened a factory for manufacturing 
Traffic Signs using 3M reflective sheeting under the 
direct supervision of 3M personnel. Since 1996 Al 
Jazeerah Co. has been authorized 3M converter 
of Traffic Signs. In 1997 Al Jazeerah Co. for Safety, 
Security & Cont. obtained approval from the Civil 
Engineering Department of Ministry of Municipal 
Affairs & Agriculture, Doha, Qatar as approved 
specialized contractors for the following Traffic 

Zone 57, Building 88, Street 17, Tel: +974 44602684 
qsighs@qatar.net.qa

HS CODES: 76109090

ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001

Contact Person

Roland
Adminsitration Manager 
Mob: +974 5587 0367

Al Jazeerah For Safety, 
Security & Contracting

»شركة اجلزيرة لألمن والسالمة ذ.م.م« استهلَّت الشركة عملها في 
عام 1991 بوصفها مقاولني لتوفير وتركيب عناصر السالمة واألمن 
املرورية، مثل إشارات املرور، وأحجار الطرق الشمسية، وحواجز 
وأقماع  السلكي،  الكبل  أمان  وسياج  واملشاة،  املركبات  حماية 
املرور، وأجهزة اإلضاءة الوامضة، وما إلى ذلك. وفي وقت الحق 
في عام 1995، افتتحت الشركة مصنًعا لتصنيع إشارات املرور 
باستخدام ألواح عاكسة لشركة »ثري إم« حتت اإلشراف املباشر 
ملوظفي شركة »ثري إم«. وحصلت »شركة اجلزيرة لألمن والسالمة 
ذ.م.م«، منذ عام 199٦، على ترخيص من شركة »ثري إم« لتحويل 
إشارات املرور. وفي عام 1997، حصلت »شركة اجلزيرة لألمن 
والسالمة ذ.م.م« على موافقة من إدارة الهندسة املدنية في وزارة 
البيئة والبلدية شئون الزراعة والثروة السمكية، الدوحة، قطر بوصفها 
صني ُمعتمدين ألعمال هندسة املرور اآلتي بيانها: مقاولني ُمتخصِّ

 شركة الجزيرة لألمن 
والسالمة

Engineering Works. تفاصيل المنتجات
إشارات املرور •
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In 2006, while in the midst of economic boom 
across the Middle East, Al Kawthar Steel is founded. 
A huge factory building is erected in St. 41, New 
Industrial Area and later equipped with modern 
technology machinery designed to produce high 
quality Insulation Products for the construction 
industry which is expected to reign in the long-run 
constructing modern buildings and infrastructures.

Zone 81, Building 63, Street 15, Tel: +974 44114620 
gm@alkawtharqatar.com, www.alkawtherqatar.com

HS CODES: 73142000

ISO 9001

Contact Person

Mathew Koshy
General Manager 
Mob: +974 3058 2865

Al Kawther Steel  
Structure Factory

في عام 200٦ وفي غمرة االزدهار االقتصادي املنتعش في جميع 
أنحاء الشرق األوسط ، مت تأسيس شركة الكوثر للمباني احلديدية. 
ثم أنشأت الشركة مصنع صخم لها في الشارع رقم 41، باملنطقة 
التكنولوجيا  بأحدث آالت  الصناعية اجلديدة ومت جتهيزه مؤخرا 
البناء ومن  املصممة إلنتاج منتجات عازلة عالية اجلودة لصناعة 
املتوقع أن يزداد الطلب على هذه املنتجات ملدة طويلة وخاصة في 

املباني احلديثة والبنية التحتية.

 مصنع الكوثر للمباني 
الحديدية

Product Details

• Welded steel mesh

تفاصيل المنتجات
شبكة فوالذية ملحومة •
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Since 2009, Al Kubaisi Group for Prefabricated 
Homes is here to provide you with the finest and 
most luxurious cabins. It is distinguished in the work 
of different designs of rooms, boards, kitchens, 
bathrooms, workers housing, stores, offices. Al 
Kubaisi Group provides you with different forms of 
caravans, and we guarantee you: Quality in work 
And distinctive prices, with a guarantee of quality. 
The group also performs all kinds of maintenance 
for caravans.

Tel: +974 55686333, shanib@alkubaisigroup.net 
www.alkubaisigroup.com.qa

HS CODES: 94060090

Contact Person

Shanibnalakath
Operation Maneger 
Mob: +974 5568 6333

Al Kubaisi Group For 
Prefab Houses

منذ عام 2009، مجموعة الكبيسي للبيوت اجلاهزة موجودة هنا 
لتزويدك بأرقى وأفخم الكبائن. يتميز في عمل تصميمات مختلفة 
واملخازن  العمال  وسكن  واحلمامات  واملطابخ  واملجالس  للغرف 
واملكاتب. توفر لك مجموعة الكبيسي أشكال مختلفة من الكرفانات 
، ونضمن لك: جودة في العمل وأسعار مميزة ، مع ضمان اجلودة. 

كما تقوم املجموعة بجميع أنواع الصيانة للكرفانات.

 مجموعة الكبيسي 
للبيوت الجاهزة

Product Details

• Prefabricated Houses

تفاصيل المنتجات
بيوت مسبقة التجهيز •
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Al Mahd Trading Contracting & Decoration W.L.L 
was Established in 1990, at first starting manufacturer 
of Steel and Timber products, supply of Steel Doors, 
Steel Frames, Wooden Doors, Wooden frames, 
Ironmongers as construction company in state 
of Qatar. The company presently developed and 
progressed as leading trader manufacturer of Steel 
and Wooden fire resistant doors with any type of 
design. The contracting activities of the company 
reached its present level of reliability and high quality 
service to the government, semi-government and 
private company.

Zone 81, Building 1, Street 46, Tel: +974 44601978 
info@almahdqa.com, ww.almahdqa.com

HS CODES: 44189090, 76101000

ISO 45001, ISO 14001, ISO 9001

Contact Person

Mustafa Mohd. Alomari
Managing Director 
Mob: +974 555 32621

Al Mahad For Metal 
Industries

للتجارة واملقاوالت والديكور ذ.م.م في عام  تأسست شركة املهد 
1990، وتخصصت في بادئ األمر في إنتاج املنتجات احلديدية 
واخلشبية ، وتوريد األبواب واإلطارات الفوالذية فضال عن اخلردوات 
واحتلت  الشركة سريعا  تطورت  واإلطارات اخلشبية.  األبواب  و 
حاليا موقعها كرائدة في إنتاج أبواب مصفحة مصنعة من اخلشب 
أو الفوالذ بتصاميم مختلفة األشكال. زاد عمل الشركة في مجال 
املقاوالت من قيمتها ورفعها إلى مستواها احلالي من املوثوقية نظرا 
للشركات اخلاصة و اجلهات  ملا تقدمه من خدمات عالية اجلودة 

احلكومية وشبه احلكومية.

 مصنع المهد للصناعات 
المعدنية

Product Details

• Aluminum Door

تفاصيل المنتجات
أبواب أملونيوم •

دليل الشركات الصغيرة والمتوسطة 143٢٠٢٢



Almana’s commitment to total client satisfaction 
begins with our vision of becoming the preeminent 
leader of fast track construction in the Gulf industrial 
and commercial marketplace, delivering total 
solutions to our client. We strongly believe that 
our ability to achieve our vision is dependent on 
satisfying and retaining our professional clients who 
understand and value the element of time savings. 
We also firmly believe that our diverse workforce 
and network of suppliers and subcontractors with 
innovative ideas, backgrounds and know how is an 
instrumental ingredient to the success of our mission.

Zone 56, Building 44, Street 38, Tel: +974 44513324 
jehad@almanaengg.com, www.almanaengg.com

HS CODES: 73089050

ISO 9001, ISO 45001, ISO 14001

Contact Person

Jehad Abu Sitta
General Manager 
Mob: +974 5550 7559

Al Mana Engineering & 
Contracting Co. 
(Aluminium Division)

تستهّلْ »شركة املانع للهندسة واملقاوالت« التزامها برضا العمالء 
مجال  في  الرائدة  الشركة  نصبح  أن  في  املُتمثِّلة  برؤيتنا  التام 
اإلنشاءات السريعة في السوق الصناعية والتجارية في دول مجلس 
اعتقاًدا  ونعتقد  لعمالئنا.  التعاون اخلليجي، وتقدمي حلول شاملة 
راسًخا أن قدرتنا على حتقيق رؤيتنا تعتمد على إرضاء واحلفاظ 
على عمالئنا احملترفني الذين يفهمون وُيقيِّمون معنى توفير الوقت. 
ونعتقد اعتقاًدا راسًخا أيًضا أن قوتنا العاملة وشبكتنا املتنوعة من 
املوردين واملتعاقدين من الباطن ممن لديهم أفكار وخلفيات ودراية 

ل عنصًرا أساسًيا لنجاح مهمتنا. فنية مُبتكرة ُتشكِّ

 شركة المانع للهندسة
 والمقاوالت

 )فرع األلومنيوم(

Product Details

• Iron Handrails

تفاصيل المنتجات
الدرابزينات احلديدية •
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Al Najah Aluminum & Glass Contracting operates 
in the aluminum manufacturing industry, specialized 
in doors and windows. The company has been in 
operation since 2017 and is located in Industrial 
Area.

Zone 57, Building 914, Street 19, Tel: +974 44770744

HS CODES: 76109090, 94032050
Contact Person

Othman Mahammed 
Alamoudi
General Manager 
Mob: +974 5550 5744

Al Najah Aluminum & Glass 
Contracting

يعمل النجاح ملقاوالت األملنيوم والزجاج في صناعة األملنيوم ، وهو 
متخصص في األبواب والنوافذ. تعمل الشركة منذ عام 2017 ويقع 

مقرها في املنطقة الصناعية.

النجاح لمقاوالت األلمنيوم 
والزجاج

Product Details

• Aluminum Products, Aluminum Kitchens

تفاصيل المنتجات
منتجات مصنوعة من األملونيوم، مطابخ أملنيوم •
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Al Shaheen Aluminum Factory has been established 
to meet the growing demand for aluminum, and 
glass work, by the architectural and infrastructure 
construction sector in Qatar. With regard to the 
aluminum industry and the UPVC, and glass work, 
Al Shaheen factory uses sectors and technologies 
for leading global companies specializing in 
the development of facade & aluminum work. It 
implements the latest systems & engineering & 
technical designs for large and complicated projects. 

We specialize in manufacturing all kinds of aluminum 
& UPVC & cladding, and all kind of glass work, such 
as towers & buildings structural Glazing, and Glazing 
work, & fixed partitions, sky-lights. Also Fire rated 
doors-windows & rolling shutters, cabinets, Kitchens, 
UPVC Doors & Windows.

P.O. Box 60299, New Industrial Area Doha, Qatar Tel: +974 4471 3717 
Fax: +974 4039 9900, alshaheenalum@gmail.com 
www.alshaheenfactory.com

HS CODES: 7700420, 760421, 761010

Contact Person

Abdel Qader 
Operation Manager 
Mob: +974 3084 3304

Al Shaheen Aluminium, 
UPVC & Glass Factory

مت تأسيس مصنع الشاهني لألملنيوم لتلبية الطلب املتزايد ألعمال 
اإلنشاءات  قطاع  قبل  من  والزجاج،  في سي  واليوبي  األملنيوم 
يتعلق  التحتية اجلارية بدولة قطر. وفيما  البنية  املعمارية وأعمال 
مصنع  يستخدم  والزجاج،  سي  في  واليوبي  األملنيوم  بصناعة 
الشاهني قطاعات وتقنيات لشركات رائدة عامليًا ومتخصصة في 
تطوير أعمال الفساد، واألملنيوم، واليوبي في سي. كما يطبق أحدث 
واملعقدة.  الكبرى  للمشاريع  والتقنية  الهندسية  والتصاميم  النظم 

في  بي  واليو  األملنيوم،  أنواع  جميع  تصنيع  في  ومتخصصون 
الزجاج، كواجهات األبراج، واملباني، والقباب،  سي، وكل أعمال 
واحلمامات )الشاورز(. كما أننا متخصصون في تصنيع األبواب، 
وأبواب  والقباب،  واملطابخ،  والكالدينج،  والكيرتينوول،  والنوافذ، 

الرولينج شتر. إلى  باإلضافة  ونوافذ احلريق، 

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

Product Details
• Conventional Curtain Wall
• Structural Glazing Curtain Wall
• Metal Cladding
• Spider Glazing
• Sliding & Casement Windows
• Doors
• Shop Fronts Windows
• Balustrades
• Skylight
• Domes
• Grills & Claustras

تفاصيل المنتجات
ستائر حائط تقليدية •
التزجيج الهيكلي •
كسوة معدنية •
التزجيج العنكبوتي •
االبولب والنوافذ •
األبواب •

واجهة متاجر •
الدرابزينات •
كوة •
القباب •
الشوايات •

146 SME Directory 2022

Exporter مصدّر



Al Sharaf Industrial Company is by now recognized 
among leader companies in the sector of Electrostatic 
powder coating & Wood Decoration of Aluminium 
Profiles for architecture.

To maintain our commitment to a high quality 
and precedence in Qatari market, we obtained 
Qualicoat certificate which considered the highest 
quality certificate in the field of Electrostatic Powder 
coating.

Building 155, Street 3 New Industrial Area, Doha, Qatar 
Tel: +974 4436 2042, ismail@sic.qa 
www.sic.qa

HS CODES: 72259900

Contact Person

Ismail Abu Hussein
Administrative Manager 
Mob: +974 5003 0101

Al Sharaf Industrial  
Company

في  الرائدة  الشركات  بني  للصناعة من  الشرف  أصبحت شركة 
قطاع الطالء بالبودرة االلكتروستاتية والديكورات اخلشبية ملنتجات 

األملنيوم املستخدمة للعمارة.

رغبة منا في احلفاظ على التزامنا باجلودة العالية واألسبقية في 
التي   )Qualicoat( فقد حصلنا على شهادة  القطري،  السوق 
تعتبر أعلى معايير اجلودة في مجال الطالء بالبودرة االكتروستاتية.

 شركة
الشرف الصناعية

Product Details

• Flat-Rolled Products of Alloy Steel other than 
Stainless, of a Width of >= 600 Mm, Hot-Rolled or 
Cold-Rolled ‘Cold-Reduced’ and Further Worked 
(Excl. Plated or Coated with Zinc and Products of 
Silicon-Electrical Steel)

تفاصيل المنتجات
املنتجات املسطحة من احلديـد أو الــفوالذ اخلالئطـي بعرض < =  •

٦00 ملم أو أكثر ملفوف باحلرارة أو بالبرودة ومشغول )ما عدا 
املطلي بالزنك ومنتجات السليكون - الفوالذ الكهربائي(.
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In 1953, The Al Sorayai Group was founded by 
Abdullah Al Sorayai may his soul rest in peace and 
Nasser Al Sorayai.

Initially the business concept was initiated through 
the import of handmade Rugs from various parts of 
the world, and then marketing/selling them in the 
Saudi Arabia market.

In 1987 the Group had the willingness to take a 
substantial step towards expanding its business 
activities by establishing a Carpet Factory in Jeddah, 
Saudi Arabia in cooperation with a Belgian company.

The success of Al Sorayai has been duplicated 
and multiplied due to its extensive expertise in 
the Carpets and Rugs sector which matched with 
the economic boom which was witnessed during 
late seventies and early eighties in Saudi Arabia. 
In addition to the excellent outputs within Carpets 
and Rugs sector, Al Sorayai Group’s other activities 
include the import and sale of Top class blankets, 
quilts and Fabrics for curtains and sofas.

Zone 57, Building 124, Street 29, Tel: +974 44509609 
adnan.aridi@alsraiyagroup.com, www.al-sorayai.com

HS CODES: 73083000

Contact Person

Adnan Salem Alareedi
Manager 
Mob: +974 5587 5236

Al Sraiya Steel Workshop

ست »«منجرة آل سريع«« في عام 1953على يد عبد الله آل  تأسَّ
سريع، طيب الله ثراه، وناصر آل سريع.

نشأت فكرة األعمال التجارية في بادئ األمر من خالل استيراد 
السجاد املصنوع يدوًيا من مختلف أنحاء العالم، ثم تسويقه/بيعه 

في سوق اململكة العربية السعودية.

وفي عام 1987، أبدت املجموعة استعدادها التِّخاذ خطوة كبيرة 
نحو توسيع أنشطتها التجارية؛ وذلك من خالل إنشاء مصنع للسجاد 

في جدة باململكة العربية السعودية بالتعاون مع شركة بلجيكية.

وتزايد بفضل خبرتها  آل سريع««  »«منجرة  وقد تضاعف جناح 
الواسعة في قطاع السجاد والبسط، والتي توافقت مع االزدهار 
أواخر  في  السعودية  العربية  اململكة  شهدته  الذي  االقتصادي 

املاضي. القرن  ثمانينيات  وأوائل  سبعينيات 

وتشمل األنشطة األخرى ملجموعة »«منجرة آل سريع«« استيراد وبيع 
البطانيات واألحلفة وأقمشة الستائر واألرائك من الدرجة األولى، 

عالوة على املنتجات املُمتازة في قطاع السجاد والبسط.

ورشة آل سريع للحدادة

Product Details

• Iron Doors and Windows

تفاصيل المنتجات
األبواب والنوافذ احلديدية •
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Al Torah Factory operates in metal scaffolding. The 
company has been in operation since 2019 and is 
located in Al Wakrah.

Zone 92, Tel: +974 44801780 
riyad@wiltzgroup.com

HS CODES: 73089040

ISO Certificate

Contact Person

Riyad
Factory Representative 
Mob: +974 6675 4623

Al Torah Factory

يعمل »مصنع الطوره« في مجال تصنيع السقاالت املعدنية. وتعمل 
الشركة في هذا املجال منذ عام 2019، ويقع مقرها في الوكرة.

مصنع الطوره

Product Details

• Metal Scaffolding

تفاصيل المنتجات
السقاالت املعدنية •
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Al– Wadi Contracting & Steel Works Co. Established 
in Doha– Qatar in 1971.We have the capacity to 
carry out designs, fabrications and erections of 
structural steel work. We guarantee you a first class 
quality services as well as the highest level of safety 
& timing. Commitment to quality & customers– 
Satisfaction has always ensured our successful 
completion of projects by providing a combination 
of reliable products & service.

Zone 57, Building 99, Street 42, Tel: +974 44600982 
ahmed.wahdan@alwadicontracting.com, www.alwadicontracting.net

HS CODES: 73081000, 84261900

Contact Person

Ahmed Sameaa Wahdan
Manager 
Mob: +974 5556 4754

Al Wadi Contracting & Iron 
Works Company

الدوحة  للمقاوالت واألعمال احلديدية في  الوادي  تأسست شركة 
- قطر عام 1971 ولدينا القدرة على تنفيذ التصاميم والتصنيع 
والتركيب ألعمال الفوالذ اإلنشائي. نضمن لك خدمات عالية اجلودة 
باإلضافة إلى أعلى مستوى من األمان والتوقيت. االلتزام باجلودة 
والعمالء - لقد كفل الرضا دائًما إمتامنا بنجاح للمشاريع من خالل 

توفير مجموعة من املنتجات واخلدمات املوثوقة.

 شركة الوادي للمقاوالت 
واألعمال الحديدية

Product Details

• Steel Structures And Buildings, Structures And 
Granite

تفاصيل المنتجات
اإلنشاءات الفوالذية واملباني، اإلنشاءات واجلرانيت •
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Al Watania Steel for Sections Company that complies 
with the economical vision of Qatar State, the first 
step was taken and a factory for producing rebars 
was established with a production capacity (in 2011) 
that reached 300,000 tons/Year. Watania Steel is 
going to be as one of the leading wire rod producers 
in Qatar. Watania Steel’s product range includes 
straight length reinforcing bar (rebar) from 8 mm up 
to 32 mm with different bundles length.

Zone 81, Building 67, Street 8, Tel: +974 44114795 
saeid_alboghdady@alwaataniagroup.com.qa

HS CODES: 72099000, 72171000, 72129000

Contact Person

Ahmad Atiyah
Manager 
Mob: +974 5552 7962

Al Watania Steel

تتوافق رؤية الشركة الوطنية للصلب مع الرؤية االقتصادية لدولة 
قطر ، ومن ثم مت اتخاذ اخلطوة األولى بإنشاء مصنع إلنتاج حديد 
التسليح بطاقة إنتاجية بلغت 300 ألف طن / سنة )عام 2011(. 
ومن املؤكد أن الوطنية للصلب ستكون إحدى الشركات الرائدة في 
إنتاج قضبان األسالك بدولة قطر. تشتمل مجموعة منتجات الوطنية 
للصلب على قضبان تسليح مستقيمة الطول )حديد التسليح( يصل 

سمكها من 8 مم حتى 32 مم بأطوال حزم مختلفة.

الوطنية للصلب - قطر

Product Details

• Reinforced Steel, Iron Wires, Galvanized Iron 
Wires

تفاصيل المنتجات
حديد مقوى، أسالك حديدية، اسالك من احلديد املجلفن •
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We aspire to achieve our goal and reach our goal 
through the optimal selection of our employees, our 
brands, our suppliers, our customers at home and 
abroad, and the continuous development.

Zone 57, Building 170, Street 28, Tel: +974 44600744 
Othman_alamoodi@yahoo.com

HS CODES: 73089090, 73089050, 07383000, 94032000, 73143100, 
73089090, 73089050, 07383000, 94032000, 73143100

ISO 9001, ISO 45001, ISO 14001

Contact Person

Othman Al Amoudi
CEO 
Mob: +974 5550 5744

Alamody Engg & Metal 
Forming Centre

إليها من خالل االختيار األمثل  بتحقيق أهدافنا والوصول  نؤمن 
الداخل  في  وعمالئنا  وموردينا،  التجارية،  وعالماتنا  ملوظفينا، 

املستمر. التطوير  وكذلك حتقيق  واخلارج، 

 مركز العمودي لهندسة 
وتشكيل المعادن

Product Details

• Iron Works, Hand Rail, Iron Doors, Iron Furniture, 
Iron Nets, Iron works, Hand rail, Iron doors, Iron 
furniture, Iton Kink

تفاصيل المنتجات
مشغوالت حديدية، الدرابزين، األبواب احلديدية، األثاث احلديدي،  •

الشبكات احلديدية، مشغوالت حديدية، الدرابزين، األبواب احلديدية، 
األثاث احلديدي، لفائف النوافذ احلديدية
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Albaqali Automatic Doors was established in Doha, 
Qatar in 1991. The company is known in the market 
for offering a wide variety of automatic systems 
for gates and rollup shutter used for industrial and 
residential usage & shades for parking areas since 
1992 Albaqali has introduced various enhancements 
to keep itself up to date with the innovations in 
this industry, such as increasing the products and 
providing different types of systems for gates and 
rollup shutters to satisfy the market’s demand. The 
company no considered being a pioneer in Qatar, 
in terms of providing the best automatic solutions 
and well-known of it’s after sales service.

P.O. Box 10768, Gate 23, Street 42, Zone 57 Old Industrial Area, Doha, 
Qatar, Tel: +974 4468 4380, 4468 2389, factory@albaqali.com 
www.albaqali.com

HS CODES: 63061220, 73083000

Contact Person

Fadi Dheeb
Factory Manager 
Mob: +974 5552 7422

Albaqali  
Automatic Doors

تأسست البقالي لألبواب االتوماتيكية في الدوحة، قطر عام 1991. 
ُتعرف الشركة في السوق بتقدمي مجموعة واسعة من أنظمة البوابات 
للمظالت  باإلضافة  والسكني  الصناعي  لالستخدام  االتوماتيكية 
ومواقف السيارات منذ عام 1992، وقد أدخلت البقالي التحسينات 
املختلفة ومواكبة االبتكارات في هذه الصناعة مثل زيادة املنتجات 
واملظالت  االتوماتيكية  األبواب  أنظمة  من  مختلفة  أنواع  وتوفير 
لتلبية متطلبات السوق. وهي تعتبر اآلن رائدة في قطر من حيث 
توفير أفضل احللول االتوماتيكية واملشهورة بخدمتها ما بعد البيع.

 مصنع البقالي
لألبواب االلكترونية

Product Details

• Umbrellas made of Synthetic Fibres

• Remote Control Iron Doors

تفاصيل المنتجات
املظالت املصنوعة من األلياف الصناعية •
األبواب احلديدية التي تعمل بالتحكم عن بعد •
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ALKARMEL METAL INDUSTRIES was established 
in 1996. Starting as a small metal fabrication 
workshop, and expanding to become one of the 
most professional metal fabricators in Qatar. With 
our status factory property, we could not only 
expand in size but also in the diversity and variety 
of products and further in clients. We reached out for 
more than 240 esteemed clients, and 45 prestigious 
international and public sector establishments is 
our pride. In 2005, keeping up with the increasing 
market demand our expansion into wider range of 
products to include consumables of the construction 
and industrial fields came out with our specialized 
production lines. Yet, we have successfully handed 
over 190 projects and over 1,200 different types of 
products.

Zone 81, Building 198, Street 8, Tel: +974 44366627 
alkarmal.qatar@gmail.com, www.alkarmel.qa

HS CODES: 72104100

Contact Person

Mohamed Ahmed
Manager 
Mob: +974 5529 5842

AlKarmel Metal  
Industries

ست شركة »الكرمل للصناعات املعدنية« في عام 199٦. لقد  تأسَّ
عت  استهلَّت الشركة عملها كورشة تصنيع املعادن الصغيرة، ثم توسَّ
لتصبح واحدة من أكثر ُمصنِّعي املعادن احتراًفا في قطر. وبفضل 
ع  لنا إليها، فإننا لم نتمكن فحسب من التوسُّ مكانة مصنعنا التي توصَّ
ع املنتجات واختالفها، واألمر في ذلك  في احلجم بل أيًضا في تنوِّ
سيان مع العمالء. ونفخُر بأننا عِملنا مع أكثر من 240 عمياًل ذا 
مكانة رفيعة، و45 مؤسسة مرموقة دولية وقطاع عام. وملواكبة الطلب 
ًعا في عام 2005 على نطاق  املتزايد في السوق، فقد أجرّيْنا توسَّ
كبير للمنتجات لتشمل املواد االستهالكية في املجاالت اإلنشائية 
صة لدينا. ومع ذلك،  والصناعية من خالل خطوط اإلنتاج املُتخصِّ
فقد جنحنا في إجناز 190 مشروًعا وأكثر من 1200 نوع مختلف 

من املنتجات.

 الكرمل للصناعات 
المعدنية

Product Details

• Corrugated Iron Sheet

تفاصيل المنتجات
الصاج املُموَّج •
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Established in Qatar in 1988 by Mr. E. Souaid, with 
nearly 12 workers and staff, Alma Aluminum & Steel 
equipped with determination, dedication, hard work 
and meeting customer’s expectations was able to 
prove itself in Qatar’s promising and growing market, 
by supplying and installing Aluminum products to 
wide spectrum of clients. We were the pioneers in 
introducing the curtain wall structure to buildings in 
Doha in year 2000.

In 2003, Alma Steel factory was established to meet 
the growing demands of our loyal clients for steel 
and stainless steel products.

Zone 57, Building 6, Street 576, Tel: +974 44602573 
admin@almacomp.com, www.almacomp.com

HS CODES: 73083000

ISO 9001:2015, ISO 9001:2015, Qatar Chamber membership2021

Contact Person

Foad Younes
Managing Director 
Mob: +974 3323 2510

Alma For Aluminum and 
Blacksmith

تأسست شركة أملا لألملنيوم واحلدادة في قطر عام 1988 من قبل 
السيد سويد مع ما يقرب من 12 عاماًل وموظفًا ، متكنت أملا لألملنيوم 
والفوالذ املجهزة بالعزم والتفاني والعمل اجلاد وتلبية توقعات العمالء 
من إثبات نفسها في السوق القطرية الواعدة واملتنامية، من خالل 
توريد وتركيب منتجات األملنيوم ملجموعة واسعة من العمالء. كنا 
في  الدوحة  في  للمباني  الساتر  إدخال هيكل احلائط  الرواد في 

عام 2000.

في عام 2003 ، مت إنشاء مصنع أملا للصلب لتلبية الطلبات املتزايدة 
لعمالئنا املخلصني ملنتجات الفوالذ والفوالذ املقاوم للصدأ.

 الما لأللمونيوم 
والحدادة

Product Details

• Doors

تفاصيل المنتجات
أبواب •

دليل الشركات الصغيرة والمتوسطة 155٢٠٢٢



Almana Steel Structures W.L.L. maintains a staff of 
highly qualified people with third-party certification, 
meriting the confidence of our clients. Set up in 
1973, we gained our reputation by meeting the 
highest expectations for quality and reliability 
thus reinforcing our status throughout the industry 
for delivering exceptional and prompt work. Our 
extensive Quality Control program assures that all 
products fabricated by Almana Steel are inspected 
and controlled through every phase of the entire 
production process.

Gate 45, Street 29 Old Industrial Area, Doha, Qatar 
Tel: +974 4460 0809, 4460 0810, almanagp@qatar.net.qa 
group@almanagroup.com, www.almanagroup.com

HS CODES: 72109000

Contact Person

Mr. Vinod Malve
Operations Manager
Mob: +974 4460 0809

Almana Steel 
Structures

حتظى »شركة املانع لإلنشاءات احلديدية ذ.م.م« بفريق عمل من 
لني تأهياًل عالًيا، وحصلت على شهادات من أطراف  األشخاص املؤهَّ
ست الشركة في  خارجية؛ مما يجعلنا نستحق ثقة عمالئنا. لقد تأسَّ
عام 1973، واكتسبنا سمعتنا طوال تلك املدة من خالل تلبية أعلى 
التوقعات للجودة واملوثوقية؛ ومن ثمَّ تعزيز مكانتنا في جميع أنحاء 
برنامج  بوتيرة سريعة. ويضمن  استثنائي  لتقدمي عمل  الصناعة 
مراقبة اجلودة الشامل لدينا أن يتم فحص جميع املنتجات التي 
تقوم »شركة املانع لإلنشاءات احلديدية ذ.م.م« بإنتاجها، والتحكم 

تها. فيها من خالل كل مرحلة من مراحل عملية اإلنتاج برمَّ

 المانع
لإلنشاءات الحديدية

Product Details

• Forming and Plating of Metals

تفاصيل المنتجات
تشكيل وطالء املعادن •
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Alu Mana is a Qatar-based, ISO certified company 
and one of the leading Aluminium façade specialist 
in the middle east.

Alu Mana Industries has one of the biggest 
Aluminium, Glass and architectural steel factories in 
Qatar. Our prime focus is on quality and commitment 
towards our client’s satisfaction.

Building 190, Street 10, Zone 81 New Industrial Area, Doha, Qatar 
Tel: +974 4458 2513, info@alumana.com, www.alumana.com

HS CODES: 94060033, 94060039, 76069100, 70169000, 76101090, 
76109040

Contact Person

Mr. Samer Al Bitar
Finance & Administration 
Manager 
Mob: +974 3382 6158

Alu Mana Industries

ألومانا هي شركة مؤسسة في قطر وحاصلة على شهادة اآليزو 
بواجهات األملنيوم في  الرائدة املتخصصة  وواحدة من الشركات 

األوسط. الشرق 

متلك ألومانا للصناعات أحد أكبر مصانع األملنيوم والزجاج والفوالذ 
الرئيسي هو اجلودة وااللتزام  املعماري في قطر. محور تركيزنا 

برضا العمالء.

ألو مانا للصناعات

Product Details

• Warehouses, of Iron

• Prefabricated Buildings of Iron 

• Plates, Sheets and Strip, of Non-Alloy Aluminium, 
of a Thickness of > 0,2 Mm (Other Than Square 
or Rectangular)

• Paving Blocks, Slabs, Bricks, Squares, Tiles 
And other Articles of Pressed or Moulded 
Glass, Whether or Not Wired, For Building or 
Construction Purposes (Excl. Laminated Safety 
Glass and Multiple-Walled Insulating Unit of Glass)

• Leaded Lights and The Li

• Doors, Windows & Their Frames & Thresholds for 
Doors, of Aluminium

• Aluminium Handrails

تفاصيل المنتجات
املستودعات املصنوعة من احلديد، املباني اجلاهزة املصنوعة من  •

احلديد
األطباق واأللواح والشرائط غير املصنوعة من األملنيوم اخلالئطي  •

بسمك < 0٫2 ملم )ما عدا املربعة أو املستطيلة(
املنتجات  • والبالط واملربعات وغيرها من  الرصف واأللواح  طابوق 

املصنوعة من الزجاج املضغوط أو املُقولب سواء كانت مسلحة أم 
ال ألغراض البناء )ما عدا الزجاج اآلمن املغلف ووحدات الزجاج 

العازلة املصنوعة من عدة طبقات
املصابيح املعاجلة بالرصاص •
األبواب والنوافذ وإطاراتها وعتباتها املصنوعة من األملنيوم •
املقابض املصنوعة من األملنيوم •
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Aluglass Company Ltd since 1947 specializes in 
fabrication of aluminium products. Aluglass has all 
the facilities and resources to provide a high level 
of products and services.

Building 151, Street 25, Zone 57 Old Industrial Area, Doha, Qatar 
Tel: +974 4458 1426 
aluglassqatar@gmail.com

HS CODES: 76101000, 70071900, 73089050, 7619090, 70169000

Contact Person

George Papadopoulos
Co-ordinator 
Mob: +974 5586 9072

Aluglass 
Aluminium Factory

اختصت شركة ألوجالس احملدودة منذ عام 1947 بتصنيع منتجات 
األملنيوم. وهي متلك كافة املرافق واملوارد الالزمة لتقدمي مستوى 

عاٍل من املنتجات واخلدمات.

 مصنع
الوجالس لأللومنيوم

Product Details

• Doors of Aluminum, Windows of Aluminum, 
Window Frames of Aluminum, Thresholds For 
Doors of Aluminum

• Glass Facades for Buildings Cladding

• Handrails Stainless Steel

• Aluminum Structures (Excluding Prefabricated 
Buildings) and Parts of Structures, of Aluminum 
(For Example, Roofs, Roofing Frameworks, 
Balustrades, Pillars & Columns (Excluding Doors, 
Windows & their Frames & Thresholds for Doors)

• Alu Glass Domes

تفاصيل المنتجات
أبواب األملنيوم، نوافذ األملنيوم، إطارات النوافذ من األملنيوم،عتبات  •

األبواب املصنوعة من األملنيوم
الواجهات الزجاجية للمباني •
الدرابزين املصنوع من الفوالذ •
املباني اجلاهزة( وأجزاء  • الهياكل املصنوعة من األملنيوم )ما عدا 

األسقف  وهياكل  األسقف  )مثاًل  األملنيوم  من  املصنوعة  الهياكل 
والدرابزين واألعمدة والقضبان، )ما عدا األبواب والنوافذ وإطاراتها 

وعتباتها(
القباب املصنوعة من األملنيوم والزجاج •
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AGR constantly endeavours to meet market & clients 
demands in the field of aluminium. We supply and 
install high quality, high performance aluminium 
windows, doors, aluminium doors, aluminium 
facades, frameless glass facades, aluminium 
cladding, skylights, handrails & aluminium canopy.

P.O. Box 20756, Gate 7, Street 53, Old Industrial Area, Doha, Qatar 
Tel: +974 4468 6003, Fax: +974 4468 6009, sales@agrqatar.com 
www.agrqatar.com

HS CODES: 76042900, 76069200

Contact Person

Fouad A. Al Masri
Managing Partner 
Mob: +974 5553 2034

Aluminum  
Gulf Ray

مبتطلبات  الوفاء  إلى  باستمرار  لألملنيوم  اخلليج  شعاع  تسعى 
النوافذ  بتوريد وتركيب  نقوم  والعمالء في مجال األملنيوم  السوق 
وواجهات  األملنيوم  وأبواب  األملنيوم  من  األداء  عالية  واألبواب 
األملنيوم  وكسوة  إطارات  بدون  الزجاجية  والواجهات  األملنيوم 

األملنيوم.  من  واملظالت  والدرابزين  واملناور 

 شعاع الخليج لصناعات
األلمونيوم والزجاج

Product Details

• Cladding the Facades of Buildings with Aluminum

تفاصيل المنتجات
كسوة واجهات املباني باألملنيوم •
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Arabian Duct Factory is a production facility of 
Arabian Electromechanical & Duct Co W.L.L. (AEMD) 
established in 2011 in Doha, Qatar.

We hope to serve the respected customers in State 
of Qatar with an extreme satisfaction through value 
added services. 

The company is manufacturing GI Ducts, Pre-
Insulated Ducts, Volume Control Dampers and 
Accessories.

The company is being managed by specialized and 
qualified professionals having more than 20 years of 
experience in the HVAC industry.

ADF has more than 70 personnel of different 
categories such as qualified and experienced 
Engineers, Supervisors, Duct Fabricators, Duct 
Erectors, Welders and Helpers.

ADF has satisfied over 80 Clients in the State of 
Qatar from small to large size MEP contractors. ADF 
has more than 150 projects in its portfolio.

Remarkable Projects:

• Al Wakrah Stadium

• Al Rayyan Stadium

• Doha Festival City

• Rail Stations LRT / Ras Bou Fantas

• Salwa Resort

Building 271, Street 1, Zone 81, New Industrial Area, Doha, Qatar 
Tel: +974 4451 3536, roy.tanjar@aemd.co 
www.aemd.co

HS CODES: 73269030

Contact Person

Marc Raphael
General Manager 
Mob: +974 3356 7912

Arabian Duct  
Factory

العربية  التابعة للشركة  للدكت هو مرافق اإلنتاج  العربي  املصنع 
لألعمال اإللكتروميكانيكية والدكت ذ.م.م. التي تأسست عام 2011 

في الدوحة، قطر.

نطمح إلى خدمة عمالءنا الكرام في دولة قطر وحتقيق رضاهم التام 
من خالل خدمات القيمة املضافة. 

مسبقًا  املعزولة  والقنوات  التهوية  قنوات  بتصنيع  الشركة  تقوم 
ومستلزماتها. بالصوت  التحكم  وُمضائالت 

ُتدار الشركة من قبل مختصني مؤهلني لديهم خبرة تزيد على 20 
عامًا في قطاع التدفأة والتهوية والتكييف.

يعمل في املصنع العربي للدكت 70 موظفًا من فئات مختلفة مثل 
املهندسني واملشرفني ومصّنعي قنوات التهوية واملختصني ببناء وحلام 

القنوات واملساعدون وكلهم من ذوي اخلبرة املؤهلون.

وقد كسب املصنع العربي للدكت رضا ما يزيد عن 80 عمياًل في 
والكهرباء  امليكانيك  مقاولي  إلى  الصغار  املقاولني  دولة قطر من 
والسباكة الكبار. يعمل املصنع العربي للدكت على تنفيذ أكثر من 

150 مشروعًا.

من أهم املشاريع

استاد الوكرة •

استاد الريان •

دوحة فستيفال سيتي •

محطات القطار/راس بو فنطاس •

منتجع سلوى •

 مصنع العربية
لصناعة الدكت

Product Details

• Non-Mechanical Ventilators of Iron or Steel

تفاصيل المنتجات
مراوح التهوية غير الطبية املصنوعة من احلديد أو الفوالذ •
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Established in 1988 as a Qatari Company, Arabian 
MEP has rapidly expanded and grown over the 
years, delivering exceptional performance an earned 
a reputation as a highly dependable specialist MEP 
Contractor in Qatar.

Successfully completed over 650+ Projects in Qatar 
and has won several prestigious awards including 
MEP Contractor of the Year 2012 and Rank # 7 in 
Top 25 GCC MEP Contractor List 2015.

The outstanding work on several of its projects has 
been recognized by the Industry and won several 
prestigious awards.

Gate 150, Street 15, Old Industrial Area, Doha, Qatar 
Tel: +974 4407 1000, info@arabian-mep.com 
omar@arabian-mep.com, www.arabian-mep.com

HS CODES: 73269030

Contact Person

Mohammed Ali Al-Malki
Manager 
Mob: +974 4407 1000

Arabian Mep 
Contracting

تأسست الشركة العربية ام اي بي للمقاوالت عام 1988 كشركة 
استثنائيًا  أداء  لتقدم  السنوات  قطرية ومنت بشكل سريع خالل 
وسمعة طيبة كمقاول موثوق ومختص في أعمال امليكانيك والهندسة 

والسباكة في قطر.

أجنزت الشركة بنجاح ما يزيد على ٦50 مشروعًا في قطر وفازت 
بعدة جوائز مرموقة شملت مقاول ام اي بي لعام 2012 واملرتبة 
السابعة بني أفضل 25 مقاول ام اي بي في دول مجلس التعاون 

اخلليجي عام 2015.

في  الشركة  نفذتها  التي  املتفوقة  باألعمال  القطاع  اعترف  وقد 
مرموقة. جوائز  بعدة  وفازت  مشاريعها 

 مصنع العربية
ام اي بي للمقاوالت

Product Details

• Non-Mechanical Ventilators of Iron or Steel

تفاصيل المنتجات
مراوح التهوية غير الطبية املصنوعة من احلديد أو الفوالذ •
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Arabian Specialised Materials Co. (ASMA) is a 
leading trading & Manufacturing Company based 
in the State of Qatar. Established in 1996 as part 
of Al Jaber Group a major conglomerate with over 
30 companies. ASMA has successfully completed 
numerous projects for many prestigious clients in 
different sectors.

Being specialized company, ASMA caters the local 
market demands by associating with world class 
manufacturers around the globe to supply and install 
a carried range of products and services. ASMA’s 
operation is supported by a strong work force of 
experienced technical and administration staffs and 
to take part in building Qatar’s upcoming diverse 
projects by delivering products to the highest 
standards on time and on budget.

The 6 divisions of ASMA were established to 
offer construction materials and services to 
numerous clients in several industries including 
infrastructure, building, water, electricity, rail,  
Oil & Gas and petrochemicals.

P.O. Box 55289, Doha, Qatar D-Ring Road, Nuaija, Bldg. No. 210 
Tel: +974 4421 3636, mohd@asmaqatar.com 
info@asmaqatar.com, www.asmaqatar.com

HS CODES: 84791000, 76042100, 721011

Contact Person

Mohammad Aljaja
Marketing Manager 
Mob: +974 5554 1973

Arabian Specialised 
Materials Co. (ASMA)

الشركة العربية للمواد اخلصوصية )أسما( هي شركة رائدة في 
مجال التصنيع والتجارة مقرها في دولة قطر. تأسست في عام 
199٦ كجزء من إحدى شركات مجموعة اجلابر والتي لديها أكثر 

من 30 شركة متخصصة في مجاالت عدة.

أسما أكملت بنجاح العديد من املشاريع لكثير من العمالء املرموقني 
في مختلف القطاعات احلكومية والشبه حكومية واخلاصة.

كونها شركة متخصصة، أسما تلبي متطلبات السوق احمللية من 
أنحاء  في جميع  العاملي  الطراز  من  تعاملها مع مصنعني  خالل 
واخلدمات.  املنتجات  وتركيب مجموعة مختلفة من  لتوريد  العالم 
وتتضمن الشركة كفآت قوية من املوظفني الفنيني واإلداريني من 
بناء مشاريع قطر  ذوي اخلبرة والتي تساهم بشكل ملموس في 
احلالية واملستقبلية من خالل تقدمي املنتجات وفقا ألعلى املعايير 

الوقت احملدد. وفي 

مت إنشاء ٦ أقسام في شركة أسما لتقدمي مواد البناء واخلدمات 
إلى العديد من العمالء في العديد من الصناعات مبا في ذلك البنية 
التحتية والبناء واملياه والكهرباء والسكك احلديدية والنفط والغاز 

والبتروكيماويات.

 الشركة العربية
للمواد الخصوصية )أسما(

Product Details

• Aluminum Works

• Metal Works

• HVAC Ducts

• Garbage & Linen Chute System

تفاصيل المنتجات
أعمال األملنيوم •
أعمال معدنية •
اتش فاك دكت لتبريد الهواء •
نظام رمي القمامة والكتان لألبراج •
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We are a Qatari company operating in the field of 
automatic systems and doors. In addition, we install 
over 4,000 products per year.

We have a large showroom including all types of 
our products.

In closing, we ask our esteemed customers not to 
hesitate to visit our showroom to see the factory’s full 
range of products or contact us with any questions as 
needed. The Company also has three key advantages 
over its local and international competitors:

• High Quality

• Longest Warranty

• Lowest Price

The factory includes a team specialized in training 
technicians and professionals continually to provide 
them with the latest training, equipment and tools 
that allow them to complete large projects efficiently, 
accurately and with high quality.

The Blue House Factory has a large warehouse 
equipped to fulfill all orders and meet the customers’ 
needs.

Zone 81, New Industrial Area, Doha, Qatar Tel: +974 4468 4653 
bluehousedoha@hotmail.com 
www.bluehouse.com.qa

HS CODES: 73083000, 76101000

Contact Person

Abdullah Mossa Almuzamel
Factory Manager 
Mob: +974 3348 3944

Blue House Automatic 
Doors Systems Factory

األوتوماتيكية واألبواب  األنظمة  مجال  في  تعمل  قطرية   شركة 
بالسنة. منتج   4000 من  أكثر  بتركيب  قمنا  ذلك  على   وعالوة 

يوجد لدينا معرض كبير يحتوي على جميع أنواع منتجاتنا.

وختامًا نرجو من عمالئنا الكرام بعدم التردد في زيارة معرضنا 
لديهم فكره وأنطباع عن كل ما يحتويه املصنع من  تتكون  حتى 
منتجات أواإلتصال بنا للتوضيح والشرح عند اللزوم، كما تضمن 
الشركة ثالثة نقاط رئيسية تتميز بها عن منافسيها بالسوق احمللية 

والعاملية وهي:

اجلـودة العالية •

أطول ضمان •

أقل سعـر •

املصنع لديه فريق عمل مختص بتدريب الفنيني واملهنيني بأستمرار 
التي  واألدوات  املعدات  وبأحدث  الدورات  بأحدث  تزويدهم  ليتم 
متكنهم من إجناز املشاريع الكبيرة بكفاءة ودقة ذات اجلودة العالية.

يتميز مصنع البيت األزرق مبستودع مبساحه كبيره مناسبه ومجهزة 
لتلبية جميع الطلبات إلرضاء وتلبية احتياجات العمالء

 مصنع البيت االزرق ألنظمة
األبواب االتوماتيكية

Product Details

• Iron Grill Doors

• Automatic Rolling Doors

• Aluminum Windows

تفاصيل المنتجات
أبواب الشبكات احلديدية •
األبواب األوتوماتيكية الدوارة •
نوافذ األملنيوم •
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The hot dip Galvanizing facility is equipped with fully 
automated state of the art Galvanizing equipment 
from Italy. The production capacity of the plant is 
890000Mt/Year. The facility consist of Pre Treatment 
Are, Heating Funace, Hot Dip Galvanizing Furnace, 
Post Treatment Area and machineries to produce 
Lighting poles, High mast, ITS gantries, Traffic signal 
Gantries, Staduim seats and Crash barriers.

Zone 81, Building 281, Street 4, Tel: +974 44130155, 44657804 
anwar@coastalqatar.com, www.coastalqatar.com

HS CODES: 94037000, 72169930, 73082000, 26180000

ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018

Contact Person

Mohamed Anwar Jaleel
COO 
Mob: +974 5584 6208

Coastal Steel and 
Gulvanaizing

مت جتهيز مصنع اجللفنة من خالل الغمس الساخن بأحدث معدات 
اجللفنة األوتوماتيكية من إيطاليا. تبلغ الطاقة اإلنتاجية للمصنع 
املعاجلة  يتكون املصنع من أجهزة  890000 طن متري / سنة. 
املسبقة، و أفران التسخني ، وفرن اجللفنة بالغمس الساخن، ومنطقة 
املعاجلة ، ومعدات إنتاج أعمدة اإلنارة ، والصواري العالية ، وجسور 

ITS ، وجسور إشارة املرور ، ومقاعد االستاد، واحلواجز.

 كوستال ستيل اند 
جلفانا يزنج

Product Details

• Stadium seats, Slotted channels, Light Poles, 
Blast doors

تفاصيل المنتجات
مقاعد للمالعب الرياضية، مواسير مشقوقة ) مثقوبة(، أعمدة إنارة،  •

أبواب مصفحة
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DVAC is the Leading Ductworks manufacturer 
that has been established in 2005 in Doha, State 
of Qatar. DVAC has been granted to work on the 
biggest projects of Qatar, such as The Pearl, Torch 
Tower, GSF Ras-Laffan, NDIA, Banana Island, IDCP & 
many other projects. DVAC Factory is equipped with 
the most advanced CNC machines, and it gathers 
the best professional staff seeking to maintain the 
same level of expertise. DVAC is in the process of 
extending its factory structure to a mass area of 
10,000 sqm.

Building 57, Street 13, Zone 81 New Industrial Area, Doha, Qatar 
Tel: +974 4450 0118, a.tbaily@dvac-duct.com 
www.dvac-duct.com

HS CODES: 73269030, 76169990, 84158390

Contact Person

Amal Abu Shahla
Assistant General Manager 
Mob: +974 5544 8534

Dafak Duct Ventilation 
and Air Conditioning

دفاك هي مصّنع رائد ألعمال مجاري الهواء تأسس في الدوحة، 
للعمل  ترخيص  على  دفاك  وقد حصلت   .2005 عام  قطر  دولة 
الشعلة  وبرج  اللؤلؤة  مشروع  مثل  قطر  في  مشاريع  أكبر  في 
الدولي  الدوحة  ومطار  الصناعية  اللفان  رأس  مدينة  ومشروع 
البنانا و IDCP والعديد من املشاريع األخرى.   اجلديد وجزيرة 
مصنع دفاك مزود بأكثر اآلليات تطورًا وهو يجذب أفضل اخلبرات 
الراغبة باحلفاظ على نفس مستوى اخلبرة. تعمل دفاك على توسيع 

مصنعها لتصل مساحته إلى 10٫000 متر مربع.

 دفاك داكت
للتهوية والتكييف

Product Details

• Iron Air Ducts

• Air conduits spiral (ducts), Air conduits (ducts) 
flexible

• Air control damper

تفاصيل المنتجات
مجاري الهواء احلديدية •
مجاري هواء لولبية، مجاري هواء مرنة •
صناديق حتكم بالهواء •
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Debaj Industrial Services WLL is a Qatari Company 
established in 2003.

We offer services such as:

• Fabrication of Heat Exchangers, Evaporators, 
Vessels, Ducts, Pipes, Structures.

• Electro-Mechanical Erection and Construction 
Services

• MEP/HVAC (Design, supply & installation)

• Maintenance & Refurbishment of complete plants 
or components.

• Long term service agreements, Maintenance, 
Servicing and Repair.

Building 222, Street 7, Zone 81 New Industrial Area, Doha, Qatar 
Tel: +974 4498 6701, debaj@qatar.net.qa 
www.debaj.com.qa

HS CODES: 73089090, 76169990

Contact Person

Mary Grace 
Finance Manager
Mob: +974 5545 0985

Debaj Industrial 
Services

ديباج للخدمات الصناعية ذ.م.م. هي شركة قطرية تأسست عام 
.2003

نقدم خدمات مثل:
صناعة املبادالت احلرارية، املُبخرات، املواسير واملجاري واألنابيب  •

والهياكل.

خدمات املنشآت اإللكتروميكانيكية •

وأعمال  • والهندسية  امليكانيكية  األعمال  وتركيب(  وتوريد  )تصميم 
السباكة/التهوية 

صيانة وجتديد املصانع الكاملة أو أجزاء منها •

اتفاقيات اخلدمة والصيانة والتصليح طويلة األجل •

 شركة ديباج
للخدمات الصناعية

Product Details

• Carbon Stainless Steel Products

• Aluminum Products

تفاصيل المنتجات
منتجات الصلب الكربوني •
منتجات األملنيوم •
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Decotech Metal Profile Factory, as a leading 
Manufacturer and Supplier, of a comprehensive 
range of building materials that includes False ceiling 
systems, Drywall Partition systems and Expanded 
Metal Products, under our brand name Decotech.

Decotech Metal Profile Factory is a part of a Qasr Al 
Andalus Co. WLL with over 20 years of experience in 
the region in various sectors. The company has satisfied 
its domestic clients with various quality products and 
services since its inception. 

With a fully-equipped facility extending over 4500 m2, 
in New Small and Medium Industrial State at Salwa 
Road Qatar. The factory is equipped with state-of-
the-art machinery for manufacturing its products. We 
differentiate ourselves by offering a complete solution 
for our clients (Design, Fabrication, & Supply). We can 
ensure timely project completion, end-to-end quality 
management and strict budget control. Our employees 
are trained in the importance of value engineering and 
thus providing complete solutions, not just products.

Building 51, Street 8, Zone 81 P.O. Box 11218, Doha, Qatar 
Tel: +974 4460 4337, mahamudsh@decotechqatar.com 
www.decotechqatar.com

HS CODES: 76109000, 72104900, 76109060, 76109070, 76109050

Contact Person

Ramees S.
Production Engineer 
Mob: +974 7449 1443

Decotech  
Metal Profile Factory

وتوريد مجموعة  رائدة تصنيع  املعدنية  للشرائح  ديكوتيك  مصنع 
األسقف  أنظمة  تشمل  التي  البناء  مواد  منتجات  من  شاملة 
املختلفة  املعدنية  واملنتجات  فواصل اجلبس  وأنظمة  االصطناعية 

ديكوتيك.  التجارية  عالمتنا  اسم  حتت 
مصنع دي كوتيك للشرائح املعدنية هو جزء من شركة قصر األندلس 
التي لها خبرة في مجال ديكور وتشطيب الداخلي ألكثر من 20 
عامًا. وقد جنحت الشركة في إرضاء عمالئها احملليني من خالل 

عدة منتجات وخدمات عالية اجلودة منذ تأسيسها
مصنعنا مجهز بالكامل بأحدث معدات في مساحة تزيد على 4500 
في شارع  واملتوسطة  الصغيرة  الصناعية  منطقة  في  مربع  متر 
سلوى في. نحن منيز أنفسنا من خالل تقدمي احلل الكامل لعمالئنا 
)تصميم، تصنيع، والتوريد( ميكننا أن نضمن التوريد للمشاريع 
في الوقت احملدد مع قيمة املناسبة مع ضمان اجلودة. موظفونا 
مدربون على أهمية هندسة القيمة وبالتالي يعملون على تقدمي حلول 

متكاملة وليس فقط مجرد منتجات. 

 مصنع ديكوتيك
للشرائح المعدنية

تفاصيل المنتجات
أعمدة  • األملنيوم،  وإطارات األسقف من  األملنيوم، األسقف  أبراج 

األملنيوم، الهياكل املصنوعة من األملنيوم، اجلسور، األسقف، القضبان
املنتجات امللفوفة بشكل مسطح املصنوعة من احلديد أو الفوالذ غير  •

اخلالئطي بعرض يبلغ < = ٦00 ملم، وامللفوفة باستخدام احلرارة 
بالزنك  املطلية  عدا  )ما  بالزنك  املطلية  املموجة،  غير  البرودة،  أو 

اإللكتروليتات( باستخدام 
األربطة املستخدمة لتثبيت بالط الديكور في األسقف •
جدران الفواصل ألجنحة املستشفى واملطاعم واملكاتب واحلمامات  •

واملباني وما شابه

Product Details
• Towers of Aluminium, Roofs and Roofing 

Frameworks of Aluminium, Pillars of Aluminium, 
Structures of Aluminium, Bridges, Roofs, Pillars.

• Flat-Rolled Products of Iron or Non-Alloy Steel, 
of a Width of >= 600 Mm, Hot-Rolled or Cold-
Rolled ‘Cold-Reduced’, Not Corrugated, Plated 
or Coated with Zinc (Excl. Electrolytically Plated or 
Coated with Zinc)

• Ties to Fasten Decoration Tile in Ceilings
• Wall Partitions for Hospital Ward, Restaurant, 

Offices, Bathroom, Buildings and the like
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Delta Pressure Control is a manufacturer of iron 
structures. The company has been in operation since 
2013 and is located in Al Rayyan.

Zone 81, Building 180, Street 09 
wesam@deltacrp.com

HS CODES: 73089090, 84812000, 84581100, 84814000, 84811000, 
84589100 

Contact Person

Wesam Swailam
General Manager 
Mob: +974 5550 6671

Delta Pressure  
Control

دلتا بريشر كزنترول هي شركة ُمصنعة لهياكل احلديد. تعمل الشركة 
منذ عام 2013 ويقع مقرها في الريان..

 دلتا بريشر 
كونترول

تفاصيل المنتجات
التحكم، صمامات  • للبوابات، صمامات  هياكل حديدية، صمامات 

لفوهة اآلبار، صمامات )شجرة الكريسماس(، لوحات حتكم كهربائية

Product Details

• Iron Structures, Gate Valves, Control Valves, 
Head Well Valves, Christmas Tree Valves, Electric 
Control Boards
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Qatar Gratings and Road Barriers WLL” is a Joint 
Venture company between the Qatar based Almana 
Group of Companies and German company Lichtgitter 
Gesellschaft mbH, pioneer in grating manufacturing. 
This company has started its operation in early 2008, 
complementing to the rapid development of Qatar 
and a huge demand of gratings in the region. The 
company has got its state of the art fabrication unit 
in operation since May 2009, in order to cater to 
the local needs of tailor made gratings with short 
delivery time. All the technical know-how, Production 
processes and Quality Management system is been 
provided and monitored by Lichtgitter Germany. As 
face of the joint venture, Qatar Gratings and Road 
Barriers WLL is supplying the Gratings manufactured 
in Germany and representing the Principal Company 
“Lichtgitter Germany” in the Middle east region. The 
company “Lichtgitter” was established in 1929, in 
order to carry out the specialized manufacturing of 
gratings. Since its inception, Continuous performance 
and quality development as well as innovation in 
manufacturing techniques, in conjunction with a 
cautious and market driven entrepreneurial spirit of 
enterprise, have ensured Lichtgitter’s place amongst 
the leading manufacturers of gratings, perforated 
metal planks and spiral staircases worldwide.

Zone 81, Building 696, Street 200, Tel: +974 44510346 
akshay.aims@almanagroup.com, www.qatargratings.com

HS CODES: 73089050, 73089050, 73143100

ISO 9001

Contact Person

Akshay Suryawanshi
Head of Procurement and 
Admin 
Mob: +974 3342 4373

Doha Fencing and Metal 
Works Company

»««شركة الدوحة لألسوار املشبكة واألعمال املعدنية ذ.م.م«« هي 
قطر،  ومقرها  املانع««  شركات  »«مجموعة  بني  مشتركة  شركة 
والشركة األملانية »«ليختجيتر جيسيلشافت ذ.م.م، الرائدة في مجال 
تصنيع احلواجز الشبكية. واستهلَّت هذه الشركة عملها في أوائل 
ر السريع في قطر والطلب  عام 2008، وكان ذلك استكمااًل للتطوُّ
الهائل على الشبكات في املنطقة. وبدأت الشركة في تشغيل وحدة 
التصنيع احلديثة اخلاصة بها منذ مايو 2009، وذلك من أجل تلبية 
يًصا في  مة خصِّ االحتياجات احمللية من احلواجز الشبكية املُصمَّ
وقت تسليم قصير. وتتولى »«ليختجيتر-أملانيا««توفير جميع املعارف 
الفنية وعمليات اإلنتاج ونظام إدارة اجلودة ومراقبتها. وبوصفها 
واجهة للشركة املشتركة، تقوم »«شركة الدوحة لألسوار املشبكة 
املُصنَّعة في  الشبكية  بتوريد احلواجز  املعدنية ذ.م.م««  واألعمال 
»«ليختجيتر-أملانيا«« في منطقة  الرئيسية  الشركة  أملانيا، ومتثل 
ست شركة »«ليختجيتر«« في عام 1929،  الشرق األوسط. وقد تأسَّ
ص للحواجز الشبكية. وقد أدى  من أجل تنفيذ التصنيع املُتخصِّ
وتطوير اجلودة عالوزة على  منذ نشأتها  للشركة  املستمر  األداء 
االبتكار في تقنيات التصنيع، جنًبا إلى جنب مع روح املبادرة احلذرة 
الشركات  »«ليختجيتر«« بني  إلى ضمان مكان  للسوق،  هة  واملوجَّ
املُصنِّعة الرائدة في مجال تصنيع احلواجز الشبكية واأللواح املعدنية 

املُثقبة والساللم احللزونية في جميع أنحاء العالم. »

شركة الدوحة لألسوار المشبكة 
واألعمال المعدنية

Product Details
• Iron Handrails, Iron Ladders, Fence Netting.

تفاصيل المنتجات
الدرابزينات احلديدية، ساللم حديدية، الشبكات السياجية •
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Eiffel House Appliances Factory produces appliances 
from high quality Aluminum and Steel, specifically 
for household kitchens and restaurants in addition to 
gulf traditions for daily use and occasions.

Gate 75, Street 15 Old Industrial Area, Doha, Qatar 
Tel: +974 4460 0794, eiffel@qatar.net.qa 
www.eiffelg.com

HS CODES: 76150000, 73239900

Contact Person

Mohammed Shahata
Factory Manager 
Mob: +974 5550 4005

Eiffel House  
Appliances Factory

املنزلية املصنعة من  املنزلية إلنتاج األواني  ايفل لألدوات  مصنع 
املنزلية  املطابخ  استيل خاصة  واألستيل  اجلودة  عالي  االملنيوم 
االستعمال  اخلليجية من حيث  والعادات  الذوق  وكذلك  واملطاعم 

واملناسبات اليومي 

 مصنع إيفل
لألدوات المنزلية

Product Details

• Table, kitchen or other household articles and 
parts thereof, of aluminum

• Pot scourers and scouring or polishing pads, 
gloves and the like, of aluminum

• Sanitary ware and parts thereof, of aluminum

• Table, Kitchen or other Household Articles, And 
Parts Thereof, of Iron other than Cast Iron or Steel 
other Than Stainless (Excl. Enamelled Articles)

• Cans, Boxes and Similar Containers 

• Waste Baskets

• Shovels and other Articles of the Nature

تفاصيل المنتجات
منتجات املائدة أو املطبخ أو غيرها من املنتجات املنزلية وأجزائها  •

املصنوعة من األملنيوم
منظفات وخرق وقفازات تنظيف األواني وما شابه املصنوعة من  •

األملنيوم األملنيوم، األدوات الصحية وأجزائها املصنوعة من 
منتجات املائدة أو املطبخ أو غيرها من املنتجات املنزلية وأجزائها  •

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

العلب والصناديق واحلاويات املشابعة •
سالت املهمالت •
املعاول وغيرها من املنتجات املشابهة •
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Specialized in all kinds of road safety furniture such 
as traffic signs, directional signs, road fences and 
semi rigid guardrails.

Street 8, Zone 81 New Industrial Area, Doha, Qatar 
Tel: +974 4444 8402, nweiss@electroi.qa 
www.electroi.qa

HS CODES: 73089090, 76109090

Contact Person

Nameer Weiss
Operation Manager 
Mob: +974 6603 0414

Electro  
Industries Co.

مختصون بكافة منتجات أمن الطرق مثل إشارات املرور واللوحات 
التوجيهية وأسوار الطرق والدرابزين شبه الصلب. 

 شركة الكترو
للصناعات

Product Details

• Iron Works

• Aluminum Traffic Sign Boards

تفاصيل المنتجات
املشغوالت احلديدية •
ألواح إشارات املرور من األملنيوم •
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EthosEnergy Qatar provides a one stop shop for 
engineering services to energy markets. Extending 
life of power generation assets by delivery of 
testing and inspection services complemented with 
innovative extended repair solutions. EthosEnergy 
Qatar is situated in the New Industrial Area of Doha. 
The recently expanded workshop was officially 
opened on March 1, 2018 under the patronage of 
His Exellency Dr Mohammed Saleh Abdulla Al Sada, 
Minister of Energy and Industry.

Zone 81, Building 260, Street 20, Tel: +974 44505509 
samir.arora@ethosenergygroup.com, www.ethosenergygroup.com

HS CODES: 73079100

ISO, OHSAS, ADI

Contact Person

Samir Arora
Manager 
Mob: +974 5589 7142

Ethos Energy

ر »شركة ايتوس اينرجى قطر« محطة متكاملة للخدمات الهندسية  توفِّ
ألسواق الطاقة. وتقوم الشركة بإطالة عمر أصول توليد الطاقة؛ وذلك 
من خالل تقدمي خدمات االختبار والفحص املكتملة بحلول إصالح 
املنطقة  في  قطر«  اينرجى  ايتوس  »شركة  وتقع  ُمبتكرة ممتدة. 
عة مؤخًرا  الصناعية اجلديدة في الدوحة. لقد مت افتتاح الورشة املوسَّ
رسمًيا في 1 مارس 2018 حتت رعاية معالي الدكتور/ محمد صالح 

عبد الله السادة، وزير الطاقة والصناعة.

ايتوس اينرجى

Product Details

• Pipe Joints

تفاصيل المنتجات
وصالت األنابيب •
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The Etihad Steel Factory is involving in Steel 
Fabrication and Welding Activities, we are very 
much interested to approach external jobs from 
National & International Clients as Subcontractor 
for all Structural steel works as per approved design 
& client requirements due to our desire to be a part 
of those prestigious projects and to offer our services 
and support to accomplish Vision 2030 of the 
State of Qatar. The area available for fabrication is 
approximately 15,000 m2, with overhead Cranes and 
is located in State of Qatar, New Industrial Area, PINK 
Zone. The facility is an overall 40,000 m2. The area 
dedicated for blasting & painting is approximately 
3000 m2 equipped with the high technologies in this 
field located along with the fabrication area. Our 
mission and vision is to satisfy the client and cover 
the full chain of fabrication activities with technical 
assistance from certified 3rd parties/bodies if it is 
required.

Building 194, Street 21, Zone 81 New Industrial Area, Doha, Qatar 
Tel: +974 4032 5111, chairman@eletihadsteel.com 
admin01@etihadsteel.qa, www.etihadsteel.com
HS CODES: 73089090, 87079033, 87079035, 87079036, 87079090, 
87163100, 87163910

Contact Person

Jamal Rashid Al Naemi
Chairman 
Mob: +974 5555 2559

Etihad Steel Factory

يعمل مصنع االحتاد للفوالذ في نشاطات تصنيع الفوالذ واللحام 
ونحن حريصون للغاية على مباشرة املشاريع اخلارجية من عمالئنا 
الفوالذية  الهياكل  أعمال  لكافة  فرعي  والدوليني كمقاول  احملليني 
بحسب التصميم ومتطلبات العميل املتفق عليها نظرًا لرغبتنا في 
أن نساهم في تلك املشاريع البارزة وتقدمي خدماتنا ودعمنا لتحقيق 
رؤية قطر 2030. تبلغ املساحة املتاحة للتصنيع حوالي 15000 
متر مربع برافعات علوية في املنطقة الوردية من املنطقة الصناعية 
متر  للمصنع 40٫000  الكلية  املساحة  وتبلغ  قطر.  في  اجلديدة 
مربع. أما املساحة املخصصة ألعمال احلفر والطالء فهي 3000 
متر مربع تقريبًا مزودة بتقنيات متقدمة في هذا املجال ضمن منطقة 
التصنيع. مهمتنا ورؤيتنا هي إرضاء العميل وشمول نطاق كامل 
من نشاطات التصنيع مبساعدة فنية من أطراف/ جهات خارجية 

مرخصة إذا كان ذلك ضروريًا.

مصنع االتحاد للحديد

Product Details
• Iron and iron Structures

تفاصيل المنتجات
 احلديد والهياكل احلديدية •
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A Structural Steel Contracting Company 
incorporated under the commercial law of 
Qatar. Company had performed on many of 
the key and iconic projects in Qatar like, 
New Doha International Airport, Qatar 
National Museum, Doha Oasis Mixed use 
Development, Hamad International Airport, etc 
The company has a state of the art Fabrication 
Plant located in the New industrial Area, 
where the Steel Fabrication takes place 
as per the approved drawings of the 
projects. The Fabrication Plant is equipped 
with latest Steel Fabrication Machinery like, 
Peddinghaus plate cutting Machine, CNC cutting 
machine, Kaltenbach SATO Machine, Auto Blasting 
Machine etc.

Zone 81, Building 23, Street 29, Tel: +974 44114378 
murali@eversendai.com, www.eversendai.com

HS CODES: 73089090

ISO 9001, 14001, 45001, 3834/2, EN1090/1&2

Contact Person

Muralidharan
General Manager 
Mob: +974 6619 9300

Ever Sendai  
Engineering Qatar

شركة مقاوالت الهياكل الفوالذية تأسست مبوجب القانون التجاري 
لدولة قطر. قامت الشركة بتنفيذ العديد من املشاريع الرئيسية في 
قطر مثل ، مطار الدوحة الدولي اجلديد ، ومتحف قطر الوطني ، 
وتطوير واحة الدوحة متعددة االستخدامات ، إلخ. ومتتلك الشركة 
التي  اجلديدة  الصناعية  املنطقة  في  طراز  أحدث  على  مصنع 
للمشاريع.  املعتمدة  املخططات  احلديد حسب  تصنيع  فيها  يتم 
وجتهز املصنع بأحدث آالت تصنيع الصلب مثل ، آلة قطع األلواح 
 Kaltenbach وآلة ، CNC وآلة القطع ، Peddinghaus

SATO ، وآلة التفجير األوتوماتيكية ، إلخ.

 ايفر سنداى 
للهندسة قطر

Product Details

• Structural Steel

تفاصيل المنتجات
هيكل خرساني •

174 SME Directory 2022



Excel Metal Industries is a manufacturing/fabrication 
company, fabrication of steel fire rated and Non fire 
rated doors, Sand trap louver doors, Cable trays and 
ladder systems, fire hose reel cabinets, low voltage 
electrical panels, lifting equipment, fire pump, water 
and electrical service cabinets, steel fabrications like 
Roadside ITS grantries, road safety and signages, 
guard rail and fence.

Zone 81, Building 224, Street 10, Tel: +974 44321111 
fadi@excelqatar.com, www.excelqatar.com

HS CODES: 73083000, 83100020, 84131910

ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018

Contact Person

Fady Ibrahim
Manager 
Mob: +974 6662 3613

Excel Metal Industries

اكسل للصناعات املعدنية هي شركة تصنيع األبواب املقاومة والغير 
الكابالت  الرمل، وصواني  كوة مصيدة  وأبواب  للحريق،  مقاومة 
وأنظمة السلم، وخزانات بكرة خرطوم احلريق، واأللواح الكهربائية 
ذات اجلهد املنخفض، ومعدات الرفع، ومضخة احلريق، واملياه و 
خزانات اخلدمة الكهربائية، واملصنوعات الفوالذية مثل منح خدمات 
النقل الذكية على جانب الطريق، والسالمة على الطرق والالفتات، 

وسكة احلراسة والسياج.

اكسل للصناعات المعدنية

Product Details

• Doors, Switch Gear Panels, Roadside Gantries

تفاصيل المنتجات
أبواب, لوحات مجموعة املفاتيح الكهربائية, احلامل القنطري على  •

الطريق
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Zone 57, Building 13, Street 02, Tel: +974 44411307 
a.net.qatar@fanarneon

HS CODES: 72161000

Contact Person

Medhat Saadoun
Manager 
Mob: +974 5551 3100

Fanar Factory for Metal 
Industries and Sewer 
Rooms

 مصنع فنر للصناعات 
 المعدنية وغرف الصرف 

االلي

Fanar Factory for Metal Industries and Sewer Rooms 
is a manufacturer of metal facades. The company 
has been in operation since 2019 and is located in 
Industrial Area.

يعمل »مصنع فنر للصناعات املعدنية وغرف الصرف اآللي« في 
مجال تصنيع الواجهات املعدنية. وتعمل الشركة في هذا املجال 

منذ عام 2019، ويقع مقرها في املنطقة الصناعية

Product Details

• Metal Facades.

تفاصيل المنتجات
الواجهات املعدنية •

176 SME Directory 2022



Launched in 2008, Folda Qatar is an aluminum 
contracting company that executes different types 
of projects with internationally renowned Aluminum 
Systems like Installux, Technal, RC SAPA, Reynaers 
and others.

P.O. Box 31028, Doha, Qatar, Tel: +974 4460 2110, Fax: +974 44697379 
info@foldaqatar.com, www.foldaqatar.com

HS CODES: 76101010, 76101090, 76109010, 76109020, 76109030, 
76109040, 76109050, 76109060, 76109070, 76109090

Contact Person

Ghassan Karam
General Manager 
Mob: +974 5557 8696

Folda Qatar

أنشأت فولدا قطر في عام 2008، وهي شركة مقاوالت ألومنيوم 
تنفذ أنواع مختلفة من املشاريع مع أنظمة األملنيوم ذات الشهرة 

Installux, Technal, RC SAPA العاملية مثل نظم

فولدا قطر

Product Details

• Curtain Wall, 2-side & 4-side Structural Glazing, 
Commercial Transparent Shutters.

• Aluminum & Stainless Steel Composite Cladding, 
Sectional & Rolling Doors, High Quality Windows 
& Doors, Sun Louvers & Adjustable Louvers.

• Aluminum & Stainless Steel Handrails, Automatic, 
Sliding & Revolving Doors, Injected & Extruded 
Rolling Shutters, Canopies, Skylight & Domes.

• Supply & Installation of Fire Rated Steel & Stainless 
Steel Doors, Bullet proof Glass and Windows, Fire 
Rated Doors and Windows and Fire Rated and 
Non-Fire Rated Rolling Shutters and Space Frame 
Structures.

• Supply and Installation of Panoramah Minimal 
Sliding System.

• Supply and Installation of Renson Products such as 
Pergolas, Outdoor Terrace Covering, Sunscreens, 
Louvers.

• Supply and Installation of Q-railing Glass 
Balustrade Systems.

تفاصيل المنتجات
الهيكلي، واجهات  • التزجيج  و 4 جوانب  ستائر اجلدران، جانبني 

التجارية. شفافة 
املتعددة  • الطبقات  التجارية ذات  اجلدران املستخدمة في احملالت 

والعازلة واملغطاة باأللومينيوم القاوم للصدأ باإلضافة إلى كسوة 
املباني

أبواب دوارة مقسمة، ونوافذ وأبواب عالية اجلودة •
أسقف زجاجية وفتحات شمسية أتوماتيكية قابلة للتعديل، ودرابزين  •

من األملنيوم والصلب املقاوم للصدأ
والنوافذ  • واألبواب  للحريق،  املضادة  واألبواب  والقباب،  املناور 

للرصاص املضادة 
توريد وتركيب منتجات Renson مثل الشرفات، كسوة واقية من  •

ة ونظام تكسية اجلدران. الشمس، الكَوّ

دليل الشركات الصغيرة والمتوسطة 177٢٠٢٢

Exporter مصدّر



Gas Equipment & Services Co. Qatar Ltd. (GASCO) 
established in Qatar in 1995, is an ISO:9001, 
ISO:14001 and OHSAS:18001 accredited company.

It expanded its operations in the following 
countries:

• 2013 – Saudi Arabia with brand name of Gas 
Equipment & Contracting Establishment (GECE) 
and (Gas Equipment & Trading Establishments 
(GETE)

• 2018 – Oman with a brand name of Salalah Oil 
and Gas International (SOGI)

It started manufacturing fuel tanks from 2017 and 
with certifications of UL142,UL 58/UL1746, UL 2085, 
STI P3 and Fire guard tanks.

Street 3004, Zone 91, Birkat Al Awamer, Mesaieed, Qatar 
Tel: +974 4471 8971, 4458 2086, info@gasco.qa 
www.gasco.qa

HS CODES: 73090090, 73110099, 73090090

Contact Person

V.A. Prasad
Operations and Projects 
Director
Mob: +974 4471 8971

Gasco

الغاز احملدودة )جاسكو(  ملعدات وخدمات  قطر  تأسست شركة 
 ISO :9001, على شهادة  عام 1995 وهي حاصلة  في قطر 

.ISO:14001, OHSAS:18001

وقامت الشركة بتوسعة عملياتها في الدول التالية:
التجاري مؤسسة  • السعودية حتت االسم  العربية  اململكة   -٢٠١٣

معدات ومقاوالت الغاز )GECE( ومؤسسة معدات وجتارة الغاز 
)GETE(

٢٠١٨ - عمان حتت االسم التجاري صاللة للنفط والغاز الدولية  •
)SOGI(

وقد بدأت الشركة بتصنيع خزانات الوقود منذ عام 2017 بتراخيص 
UL142,UL 58/UL1746, UL 2085, STI P3 وصهاريج 

مكافحة احلريق.

جاسكو

Product Details

• Reservoirs, Tanks (Excluding Household Type), 
Vats & Similar Containers for any Material (other 
than Compressed or Liquefied Gas), of Iron or 
Steel, of a Capacity Exceeding 300 L, Whether 
or Not Lined or Heat-Insulated, but not fitted 
with Mechanical or T-Cylinders for Compressed 
or Liquefied Gas, of Iron or Steel, of Capacity of 
100 L or less, for other gases

تفاصيل المنتجات
املستودعات واخلزانات )ما عدا النوع املستخدم للمنازل(، األحواض  •

وما شابه من حاويات ألي مواد )عدا عن الغاز املضغوط أو املُسال( 
لتر، سواء  تزيد عن 300  الفوالذ بسعة  أو  املصنوعة من احلديد 
كانت حتتوي على غطاء أو عازل حراري أم ال ولكنها ال حتتوي على 
ميكانيكية أو T، اسطوانات الغاز املضغوط أو املُسال املصنوعة 
من احلديد أو الفوالذ بسعة تساوي 100 لتر أو أقل ألنواع الغاز 
األخرى؛ املستودعات واخلزانات )ما عدا النوع املستخدم للمنازل(، 
األحواض وما شابه من حاويات ألي مواد )عدا عن الغاز املضغوط 
أو املُسال( املصنوعة من احلديد أو الفوالذ بسعة تزيد عن 300 
لتر، سواء كانت حتتوي على غطاء أو عازل حراري أم ال ولكنها ال 

.T حتتوي على ميكانيكية أو
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Granty Iron Factory is a manufacturer of iron 
products. The company was established in 2020 
and is located in the Al Rayyan.

Zone 81, Building 11, Street 27, Tel: +974 44622694 
info@gntif.com

HS CODES: 73089000

Contact Person

Rajeshkannan
Admin Manager 
Mob: +974 7703 5350

Granty Iron Factory

يعمل »مصنع جرنتي للحديد« في مجال تصنيع املنتجات احلديدية. 
ست الشركة في عام 2020، ويقع مقرها في الريان. وتأسَّ

مصنع جرنتي للحديد

Product Details

• Iron rods

تفاصيل المنتجات
قضبان حديدية •
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Gulf Aluminum, Established by the Darwish 
Group in 1999 is a ‘service-oriented’ company for 
automatic powder coating with, persistent quality 
consciousness and efficient services rendered to our 
valuable customers.

Zone 57, Building 4, Street 44 
Tel: +974 44606590 
qac@gulfalum.qa, www.gulfalum.qa

HS CODES: 72106900

Contact Person

Mohammed Ali
Acting in Charge 
Mob: +974 5555 69390

Gulf Aluminum 
Company

في  الدرويش  مجموعة  قبل  من  لألملنيوم  اخلليج  تأسست شركة 
الطالء  بتوفير مسحوق  عام 1999، وهي شركة خدمات تختص 
األوتوماتيكي وتعي الشركة جيدا أهمية جودة املنتج و توفير خدمات 

فعالة للحفاظ على عمالئها املميزين.

 شركة الخليج 
لاللمونيوم

Product Details

• Electrostatic Plating Of Nickel, Chrome, & Zinc

تفاصيل المنتجات
طالء الكتروستاتي للنيكل والكروم والزنك •
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GULF GRC & TRADING CO. is specialist in all 
varieties of industrial, commercial and residential 
interior/ exterior decoration of buildings. The 
company is dynamic in designs of GRC screens, 
fascia, cladding panels, fabrication of GRC, GRG, 
GRP elements etc. We can supply extreme quality 
GRC, GRG, GRP decorative elements in any quantity 
any time.

Zone 81, Building 54, Street 13, Tel: +974 44505610 
group.fm@gulfresteel.com, www.gulfgrs.com

HS CODES: 72166900, 72166900

ISO 45001, ISO 9001, ISO 14001

Contact Person

Mihammed Irfan
Group Finance Manager 
Mob: +974 6653 3846

Gulf Concrete Steel 
Company

شركة اخلليج حلديد اخلرسانة متخصصة في جميع أنواع الديكورات 
الداخلية، اخلارجية، الصناعية، التجارية، والسكنية للمباني. تتميز 
الشركة بالديناميكية في تصميمات شاشات GRC، واللفافة، وألواح 
الكسوة، وتصنيع عناصر GRC، و GRG، و GRP وما إلى ذلك. 
ميكننا توفير عناصر زخرفية عالية اجلودة من GRC، و GRG، و 

GRP بأي كمية في أي وقت.

 شركة الخليج لحديد 
الخرسانة

Product Details

• Reinforced Iron Cutting And Shaping, Gulf 
Reinforcement steel

تفاصيل المنتجات
قطع وتشكيل احلديد املُسلح •
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Gulfcrafts, established in 2001, is a private 
company that specializes in the manufacturing  
of gift items and awards.

It is known for the production of high quality awards, 
gifts and signages.

The Company has a facility in the New Industrial 
Area that has a current production capacity of QR 
60 million.

P.O. Box 22211, Doha, Qatar, Tel: +974 4468 7373, 4469 7790, 4460 
2002, 4450 9328, Fax: +974 4460 2220 / 4468 9696, info@gulfcrafts.net, 
www.gulfcrafts.net

HS CODES: 83100010, 83100020, 83100030, 83100040, 83100050, 
83100060, 83100070, 83100090

Contact Person

Viky Badros Dored Fengan
General Manager 
Mob: +974 5581 1900

Gulf  
Crafts

تأسست شركة غالف كرافتس في العام 2001، وهي شركة خاصة 
متخصصة في تصنيع مواد الهدايا واجلوائز.

وهي معروفة بإنتاج الهدايا واللوحات التجارية والالفتات اإلرشادية 
العالية اجلودة.

ومتلك الشركة منشأة في املنطقة الصناعية اجلديدة تصل طاقتها 
اإلنتاجية حاليًا حوالي ٦0 مليون ريال قطري.

 شركة
غالف كرافتس

Product Details
• Signage & Wayfinding
• Digital Signage
• Traffic Signs
• Branding Solutions
• Displays
• Awards and Gifts
• High-end & Hospitality   

Accessories
• Architectural Solutions & Fit-outs
• Engraving & Cutting Services
• Electroplating Services

تفاصيل المنتجات
اللوحات والالفتات اإلرشادية •
الالفتات الرقمية •
الالفتات اإلرشادية املرورية •
تفاصيل العالمات التجارية •
عالمات العرض •
الهدايا واجلوائز •
اإلكسسوارات الفاخرة وإكسسوارات مستلزمات الضيافة •
مستلزمات وتفاصيل املعمار •
خدمات النقش واحلفر •
خدمات الطالء املعدني الكهربائي •
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Manufacture of water treatment plants and 
everything related to it.

Zone 81, Building 342, Street 11, Tel: +974 44280555 
mohamed.sobeihy@metito.com

HS CODES: 84212190, 73012000, 73081000, 73084000, 73011000

ISO 14001:2015, ISO 45001:2018, ISO 9001:2015

Contact Person

Mohamed Gamal Sobehi
Managing Director 
Mob: +974 7041 0411

Gulf Galvanize  
Factory

تصنيع محطات معاجلة املياه واألمور التي تتعلَّق بها.

 مصنع الخليج 
جلفنايز

Product Details

• Water Purification Machines And Devices, Special 
Angles And Shapes, Bridge Doors And Windows, 
Support Struts, Iron Wide Trusses

تفاصيل المنتجات
آالت وأجهزة تنقية املياه، الزوايا واالشكال اخلاصة، أبواب ونوافذ  •

اجلسور، دعامات الدعم، الدعامات احلديد الواسعة
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Started in 1989 as part of Gulf Industries, engaged 
in the fabrication and installation of different kind 
of metal works. 

Also a subsidiary of, and one of Salam International’s 
(SIIL) respected branches.

Due to the increasing number of the client, in 2005, 
Salam International has decided to make GSE an 
Independent Steel & Engineering body, specializing 
exclusively in Designing, Preparation of workshop 
drawings, Manufacturing and Construction of High-
Quality Steelworks.

Gate 121, Street 16, Old Industrial Area, Doha, Qatar 
Tel: +974 4450 2152, info@gulf-steel.com, a.baghdady@gulf-steel.com 
www.gulf-steel.com

HS CODES: 73089000

Contact Person

Ez Eldin Mahmoud Idris
Manager 
Mob: +974 5548 6439

Gulf Steel & Engineering 
Company

تأسس عام 1989 كجزء من اخلليج للصناعات العاملة في مجال 
صناعة وتركيب مختلف أنواع األعمال املعدنية. 

كما أنها شركة تابعة وإحدى أفرع سالم الدولية احملترمة

نظرًا الرتفاع عدد العمالء، قررت سالم الدولية حتويل GSE إلى 
كيان مستقل ألعمال الفوالذ والهندسة يختص بشكل حصري في 
أعمال  وبناء  وصناعة  العمل  ورشات  رسومات  وإعداد  تصميم 

الفوالذ عالية اجلودة.

 شركة الخليج
للحديد والهندسة

Product Details

• Bending and forming of reinforcement steel

تفاصيل المنتجات
ثني وتشكيل فوالذ التسليح •

184 SME Directory 2022



Hellenic Steel Drums Factory manufactures steel 
drums in order to bridge the gap in demand and 
reduce the volume of imports as the steel drums 
are of considerable importance in the field of oil 
and petrochemicals. It also recreates the drums used 
and manufacture of steel containers manufactured 
in several sizes: 2-yards, 4-yards, 6-yards, 8-yards, 
10-yards. The Company also manufactures many of 
the products required in the market filmstrips tie-down 
and where the government is working to encourage 
the local private sector to increase its contribution 
to industrial investment, with a project capital  
QR 28 million for a 6-year period to recover the 
value of the project. It was built on 7,500 sqm.and 
can produce 5,000 barrels per day.

P.O. Box 9033, Doha, Qatar, Sooq Ahmed Bin Ali, First Floor 
Tel: +974 4443 5444, Fax: +974 4443 5444 
faisalmarine2003@hotmail.com

HS CODES: 73101000

Contact Person

Faisal Salman Al Hajri
General Manager 
Mob: +974 7770 8187

Hellenic  
Steel Drums Factory

مصنع هيلينك للبراميل املعدنية يقوم بتصنيع البراميل املعدنية وذلك 
لسد الفجوة فى حجم الطلب والتقليل من حجم الواردات حيث أن 
البراميل املعدنيه لها أهمية كبيرة فى مجال النفط والبتروكيماويات 
كما يقوم بإعادة تصنيع البراميل املستعملة وتصنيع حاويات احلديد 
بعدة مقاسات 2 ياردة، 4 ياردة، ٦ ياردة، 8 ياردة، 10 ياردة ونقوم 
بتصنع العديد من املنتجات املطلوبة بالسوق كأشرطة التربيط وغيره. 
حيث أن احلكومة تعمل على تشجيع القطاع اخلاص احمللي لزيادة 
مساهمته في االستثمار الصناعي، ويبلغ راس مال املشروع 28 
مليون ريال قطري مقسم على فترة ست سنوات إلسترداد قيمة 
املشروع ومت بنائه على مساحة 7500 متر مربع ويستطيع أن ينتج 

5000 برميل في اليوم.

 مصنع هيلينك
للبراميل المعدنية

Product Details

• Steel Drums

تفاصيل المنتجات
براميل معدنية •
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ICMS was established in 2006, as the first local 
manufacturer of the complete cable management 
systems, fittings, and support, according to the 
international standards.

ICMS has experienced exponential growth, with the 
company earning a reputation with an impressive 
track record of prestige projects.

ICMS is an ISO certified company, and products are 
UL certification.

Having the expertise with more than fifteen years 
in the field of manufacturing and sales of the cable 
management system in gulf region, gave us the 
strength of producing competitive products without 
compromising the quality.

Industrial Cable Management Systems Co. (ICMS) is 
a pioneer in the field of Quality Cable Management 
Systems in the State of Qatar. ICMS is committed 
to supply world-class cable management systems 
ranging from Cable Trays, Cable Ladder to Cable 
Trunking and Support Systems.

Zone 91, Building 532, Street 710, Tel: +974 44446246 
antonino.mabeza@tradehouse-qatar.com, www.icmstray.com

HS CODES: 73089090, 73269060

ISO9001 , ISO 45001 , ISO 14001

Contact Person

Tpni Mebeza
Financial Manager 
Mob: +974 5574 6957

Industrial Cable 
Management Systems

»تأسست شركة أنظمة حتميل الكوابل الصناعية ICMS في عام 
200٦ ، كأول مصنع محلي ألنظمة إدارة الكابالت والتجهيزات، 

ومت إنشاؤه وفًقا للمعايير الدولية.

شهدت هذه الشركة منًوا هائاًل حيث اكتسبت سمعة طيبة من خالل 
سجل حافل من املشاريع العمالقة.

كما حصلت   ، األيزو  على شهادة  الشركة احلصول  استطاعت 
منتجاتها على شهادة يو إل )شهادة معنية باستشارات السالمة( 

عاًما في مجال  تزيد عن خمسة عشر  والتي  الطويلة  إن خبرتنا 
تصنيع وبيع نظام إدارة الكابالت في منطقة اخلليج ، منحنا قوة 

تنافسية ذات جودة عالية. إنتاج منتجات 

ولذا تعتبر شركة أنظمة حتميل الكوابل الصناعية )ICMS( إحدى 
الشركات الرائدة في مجال أنظمة إدارة الكابالت عالية اجلودة في 
دولة قطر. تلتزم ICMS بتزويد أنظمة إدارة الكابالت ذات املستوى 
العاملي بدًءا من حوامل الكابالت وسلم الكابالت إلى أنظمة توصيل 

الكابالت وأنظمة الدعم.

 شركة أنظمة تحميل 
الكوابل الصناعية

Product Details

• Galvanizing Iron Products, Cable Conduits

تفاصيل المنتجات
منتجات من احلديد املجلفن، قنوات الكابالت •
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International Stainless Steel W.L.L. (ZASH) is one of 
the leading share-holding organizations of Al Jaber 
Group. Established in 2004, the company is involved 
in the manufacturing and fabrication of stainless 
steel products 

We produce various types of accessories, handrails, 
kitchens, decorations, and facades along with any 
related stainless steel products. Until this day, we 
keep offering top-quality products and operate the 
best industry experts.

Product Details
• Stainless Steel Hand Rails
• Stainless Steel Kitchen Cabinets
• Stainless Steel Claddings

P.O. Box 23546, Doha, Qatar, Tel: +974 4418 0815, Fax: +974 4451 5339 
t.fawwaz@isszash.com, www.isszash.com

HS CODES: 7304.11, 7304.24, 7323.93, 7324.10, 7307.91, 7308.30, 
7308.40, 7306.21, 7218.10, 7219.12, 7219.14, 7222.40

Contact Person

Tamer Fawwaz
Management Director 
Mob: +974 5586 0029

International 
Stainless Steel

اإلستانلس ستيل العاملية )زاش( هي شركة رائدة من احدى شركات 
تعمل في مجال  مجموعة اجلابر. تأسست في أغسطس 2004، 

تصنيع منتاجات اإلستانلس ستيل.

والدربزينات  اإلكسسوارات  أنواع  مختلف  بتصنيع  نقوم  نحن 
املتعلقة  األعمال  من  وغيرها  الواجهات  وديكورات  واملطابخ 
باإلستانلس ستيل. حتى اليوم نحن نواصل تقدمي منتجاتنا ذات 
اجلوده العاملية ولدينا أفضل املتخصصون املهرة في هذا املجال.

 اإلستانلس ستيل 
العالمية )زاش(

تفاصيل المنتجات
درابزينات من اإلستانلس ستيل املعشق باخلشب •
درابزينات من اإلستانلس ستيل مع األكريلك •
كاونترات ومطابخ وخزائن اإلساتنلس ستيل •
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International Welding Rods Factory is a manufacturer 
of welding electrodes and annealed wire, we have 
high standard on the quality, IWRF is an ISO, EXova, 
Ashghal certification company with high quality 
machines. IWRF is a 100% local manufacturer of 
high quality mild steel welding electrodes, hence we 
also have excellent customer and after sales them 
high customer satisfaction before, during and after 
business.

Building 680, Street 200, Zone 81, New Industrial Area, Doha, Qatar 
Tel: +974 4431 1337, sales1@iwrf.qa 
www.qatarweld.com

HS CODES: 83111000, 72279090

Contact Person

Abdulsalam Saleh
Sales Manager
Mob: +974 6605 1993

International Welding 
Rods Factory

اللحام  إللكترودات  مصّنع  هو  اللحام  لقضبان  الدولي  املصنع 
واألسالك اللينة حاصل على أعلى معايير اجلودة مبوجب شهادات 
املصنع  اجلودة.  عالية  آليات  ولديه  واألشغال   EXova و  آيزو 
الدولي لقضبان اللحام هو مصّنع محلي 100% إللكترودات اللحام 
نتمتع مبعدل  فإننا  وبالتالي  الصلب عالي اجلودة،  املصنوعة من 
أثناء وبعد استكمال  املبيعات  قبل وبعد  العمالء  مرتفع من رضا 

األعمال.

 المصنع
الدولي لقضبان اللحام

تفاصيل المنتجات
قضبان اللحام •
األسالك السوداء اللينة •

Product Details

• Welding Rods

• Black Annealed Wire
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Ismail Bin Ali Aluminum is a member of IBA Group 
which was established in 1939 having specialized 
with General Trading and Real Estate.

In 1982 the Aluminum Factory was established 
to manufacture and install all type of Aluminum 
Products. As We add new line of UPVC Products 
also.

As our main objective is to satisfying consultants & 
Clients with our Skilled and experience engineer’s 
technicians and supervisors with installation team 
and type of raw materials that we used the best in 
the market high quality accessories.

This process is continuous for last 35 years and we 
believe in it and should not stop our Triangle Trade 
sign in Quality, Cost and Time.

P.O. Box 15, Gate 119, Building 223, Street 15, Zone 57, Old Industrial 
Area, Doha, Qatar, Tel: +974 4460 0258, eng.reda@iba.com.qa 
www.iba.com.qa

HS CODES: 76101000, 76101090, 94034010

Contact Person

Mohammed Hashim
Manager 
Mob: +974 4481 0258

Ismail Bin Ali 
Aluminum

إسماعيل بن علي لأللومنيوم هي عضو في مجموعة اسماعيل بن علي 
التي تأسست عام 1939 وتخصصت في التجارة العامة والعقارات.

في عام 1982، تأسس مصنع األلومنيوم لصناعة وتركيب كافة 
أنواع منتجات األلومنيوم. كما أضفنا خطًا لتصنيع منتجات يو 

بي في سي.

خالل  من  والعمالء  االستشاريني  إرضاء  هو  الرئيسي  هدفنا 
إلى  لدينا  العاملني  املهرة  واملشرفني اخلبراء  والفنيني  املهندسني 
التي نستخدمها وهي  املواد اخلام  وأنواع  التركيب  فريق  جانب 

اجلودة. عالية  املستلزمات  إلى  باإلضافة  السوق  في  األفضل 

والزالت هذه العملية مستمرة منذ 35 عامًا ونحن نرى بأنها سوف 
تستمر إلى األبد. عالمة املثلث تعني اجلودة والتكلفة والوقت.

 ألومنيوم
إسماعيل بن علي

Product Details

• Aluminum Doors

• Aluminum Doors & Windows

• Aluminum Facades

• Kitchen Cabinets

تفاصيل المنتجات
أبواب األلومنيوم •
أبواب ونوافذ األلومنيوم •
واجهات األلومنيوم •
خزائن املطبخ •
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Jersey Decoration is a leading company in the 
production of steel decorative interior and exterior 
designs. The experience we have in Qatar is for more 
than 25 years and our numerous customers here are 
from both, the private and the public sectors.

Our mission is to constantly improve our designs 
and quality of work by cooperating with leading 
companies in our industry segment in Europe, mainly 
in Italy and Germany.

Zone 81, Building 150, Street 21 Tel: +974 44699972 
lenin.mr@jeseygroup.com, www.jersygroup.com

HS CODES: 82073000, 84159000, 76042990, 70080000

ISO 9001

Contact Person

Lenin Rajm
Factory Manager 
Mob: +974 3324 9255

Jersey Decoration

الداخلية  التصاميم  إنتاج  في  رائدة  شركة  للديكور:  »جيرسي 
واخلارجية من الديكور الصلب. ولديها خبرة في دولة قطر تزيد 
القطاعني  العمالء في  إلى عدد هائل من  عن 25 عاًما باإلضافة 

والعام. اخلاص 

مهمتنا هي حتسني تصميماتنا وزيادة جودة أعمالنا بصورة مستمرة 
من خالل التعاون مع الشركات الرائدة في نفس قطاع الصناعة في 

أوروبا ، وخاصة دولتي إيطاليا وأملانيا.«

جيرسي للديكور

Product Details

• Pipes, Central AC, Aluminum, Glass

تفاصيل المنتجات
مواسير، تكييف مركزي، أملونيوم، زجاج •
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Established in 1979, Khalid Manufacturing Company 
(KMC) with its experience in the manufacture of air 
distribution products in Qatar for more than three 
decades, has grown over the years by constantly 
upgrading its manufacturing process and has earned 
a reputation of a local manufacturing facility offering 
products complying with international standards.

KMC is a member of Jersey Group, a subsidiary 
of Ghanim bin Saad al Saad & Sons Group 
Holdings (GSSG) since the year 2000 and 
constantly endeavors to manufacture products 
of international standard acquiring the ISO 
9001:2008 accreditation and investing in  
new manufacturing resources and a Total  
Quality Management system.

P.O. Box 1038, Doha, Qatar, Tel: +974 4499 3715 
Fax: +974 4499 5088 
info@kmcqatar.com, www.kmcqatar.com

HS CODES: 84159000, 84158220

Contact Person

Karthic Viswanathan
Director, Sales & Marketing 
Mob: +974 6681 7711

Khalid 
Manufacturing Company

تنامت خبرة شركة خالد للصناعة، التي مت تأسيسها في عام 1979، 
في مجال تصنيع منتجات توزيع الهواء في قطر منذ أكثر من ثالثة 
عقود من خالل التطوير املستمر للصناعة، واكتساب سمعة طيبة 

كُمصّنع محلي يقدم منتجات مبعايير عاملية.

إحدى  جيرسي،  مجموعة  في  عضو  هي  للصناعة  خالد  شركة 
الشركات التابعة ملجوعة غامن بن سعد السعد وأوالده القابضة منذ 
عام 2000 ومع املسعى املستمر لتصنيع منتجات على مستوى عاملي 
حازت الشركة على شهادة ISO 9001:2008، واستثمرت في 

موارد تصنيع جديدة ونظام إدارة اجلودة الشاملة.

 شركة
خالد للصناعة

Product Details

• Air Distribution: Grilles and Diffusers
• Air Terminals: Variable Air Volume Units
• Life Safety Products: Fire Dampers & Fire/Smoke 

Dampers
• Sound Control: HVAC & Light Commercial Sound 

Attenuators

تفاصيل المنتجات
موزعات الهواء: فتحات التهوئة واملوزعات •
منتجات السالمة: الصمامات املنظمة ومخمدات احلريق/الدخان •
محطات الهواء: وحدات أحجام الهواء املتغير •
منتجات التحكم بالصوت: أجهزة املكيفات لإلستخدامات التجارية  •

اخلفيفة

Exporter مصدّر
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Our work is to provide the building market with 
technological innovation applied to the insulating 
panel and guarantee an efficient logistics and an 
excellent service in the most sustainable way from 
an environmental, social and economic point of view. 
We are not only suppliers of building materials, but a 
reliable partner always able to offer state-of-the-art 
solutions and grow with our clients. To reach this 
goal, the commitment and the passion of our staff 
and of our collaborators are paramount, just like the 
dialog with our clients, with whom we try to establish 
solid and lasting relations.

Zone 81, Building 205, Street 11, Tel: +974 44501338 
majed@imdoha.com, www.khalidsteel.com

HS CODES: 72044900

Contact Person

Ahmed Fathy
Public Relations Manager 
Mob: +974 3131 9830

Khalid Steel  
Industries

يتمثل عملنا في تزويد سوق البناء باالبتكار التكنولوجي املطبق على 
اللوحة العازلة وضمان لوجستيات فعالة وخدمة ممتازة بالطريقة 
األكثر استدامة من وجهة نظر بيئية واجتماعية اقتصادية. نحن لسنا 
فقط موردي مواد البناء ، ولكننا شريك موثوق به قادر دائًما على 
تقدمي أحدث احللول والنمو مع عمالئنا. للوصول إلى هذا الهدف 
، فإن التزام وشغف موظفينا واملتعاونني لدينا أمر بالغ األهمية ، 
متاًما مثل احلوار مع عمالئنا ، الذين نحاول معهم إقامة عالقات 

قوية ودائمة.

 شركة خالد للصناعات 
الحديدية

Product Details

• Steel

تفاصيل المنتجات
الصلب •
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Khalifa Steel Industries specializes in the manufacture 
of parts of iron, the production of iron nets, iron 
transformations and cold formations. The company 
has been in operation since 2009 and is located in 
Al Rayyan.

Zone 81, Building 94, Street 340, Tel: +974 44441112 
pro@khalifasteel.com, www.khalifasteel.com

HS CODES: 72071200, 72151090, 72223000, 72179000

Contact Person

Bahgan Fadlallah
Public Relation Manager 
Mob: +974 3387 0406

Khalifa Steel Industries

ص شركة »خليفة للصناعات احلديدية« في تصنيع أجزاء من  تتخصَّ
احلديد وإنتاج الشبكات احلديدية والتحويالت احلديدية والتشكيالت 
الباردة. وتعمل الشركة في هذا املجال منذ عام 2009، ويقع مقرها 

في الريان.

خليفة للصناعات الحديدية

Product Details

• Iron Cutting, Armed Network, Cast Iron Bars, 
Wire Rod Coil

تفاصيل المنتجات
تقطيع احلديد، شبكات التسليح، قضبان احلديد املصبوب، لفائف  •

األسالك
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Khonaysser Group strive to meet all different aspects 
of nowadays demanding technologies and to exceed 
our customers’ expectations, maintaining maximum 
productivity, for this we reserve the right to change 
the final product specification whenever needed to 
cope with market demands and evolution.

Zone 81, Building 294, Street 10, Tel: +974 44503086 
pro@khonaysserqatar.com

HS CODES: 72044900

Contact Person

Mohammed Salem
Manager 
Mob: +974 5007 6364

Khnaisr Energy Factory

وتسعى »مجموعة خنيصر« سعًيا حثيًثا لتلبية جميع اجلوانب املختلفة 
للتقنيات التي تتطلب متطلبات في الوقت احلاضر ولتجاوز توقعات 
عمالئنا، واحلفاظ على احلد األقصى من اإلنتاجية، ولهذا نحتفظ 
باحلق في تغيير مواصفات املنتج النهائية كلما دعت احلاجة إلى 

ذلك ملواكبة متطلبات السوق وتطوره.

مصنع خنيصر للطاقة

Product Details

• Steel

تفاصيل المنتجات
الصلب •
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Metalex Trading and Contracting Company was 
established in the year 1992. It has grown up from 
strength to strength and the present total employees 
are around 260. The covered area of our facility 
including support buildings is 9,913 Sqm over a 
land plot size of over 17,515 Sqm.

Metalex’s philosophy is to provide a comprehensive 
and professional project service conforming to 
international standards. Since its inception, the 
company has focused its attention on specialized 
fabrication projects involving steel and metal work. 
Our mission is the uncompromising commitment to 
achieving high standards of quality and service. This 
has helped the company to earn good reputation 
and forge long term relationships with its customers.

Zone 81, Building 203, Street 12, Tel: +974 44602343 
metalex@qatar.net.qa, www.metalex.com.qa

HS CODES: 76109020, 76169990, 76071100, 73820000

ISO

Contact Person

Ghassan Khader
General Manager 
Mob: +974 5550 8231

Metalex Trading and 
Contracting

تأسست شركة ميتالكس للتجارة واملقاوالت في عام 1992. وقد منت 
من قوة إلى قوة ويبلغ إجمالي عدد املوظفني احلاليني حوالي 2٦0. 
املساحة املغطاة ملنشأتنا مبا في ذلك املباني الداعمة هي 9،913 

متًرا مربًعا على مساحة قطعة أرض تزيد عن 17،515 متر مربع

تتمثل فلسفة ميتالكس في تقدمي خدمة مشروع شاملة ومهنية تتوافق 
مع املعايير الدولية. منذ إنشائها ، ركزت الشركة اهتمامها على 
مشاريع التصنيع املتخصصة التي تشمل أعمال احلديد والصلب. 
مهمتنا هي االلتزام الذي ال هوادة فيه لتحقيق معايير عالية من 
اجلودة واخلدمة. وقد ساعد ذلك الشركة على كسب سمعة طيبة 

وإقامة عالقات طويلة األمد مع عمالئها.

شركة ميتالكس للتجارة 
والمقاوالت

Product Details

• Transmission Towers, Roll The Light Metals, 
Aluminum, Light Poles

تفاصيل المنتجات
أبراج الكهرباء، بكرة لف املعادن اخلفيفة، أملونيوم، أعمدة إنارة •
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National Metal Construction Company is a sister 
company of Engineering Building Materials 
Company which was established in 1998 in Qatar 
as trading and supply of construction materials.

National Metal Construction Company (NMCC) is 
a production facility in Qatar, which specializes in 
manufacturing insulated panels, corrugated sheets 
and it’s accessories, Z & C purlins.

Recently we have added decking panels 
to our production line and this is an added 
advantage for our customers as they can source this 
material from us now on. NMCC also manufactures 
expanded metal products like the Angle beads, 
Plaster stop beads, block work mesh etc. which is 
used for the reinforcement purposes and plaster 
embracing in addition to give better finishing and 
stronger edges resulting to the increased life time of 
any building. We do manufacture the wall tie which 
is used to firmly fix the block to block or block to 
column etc.

P.O. Box 8639, Street 13, Zone 57, Old industrial Area, Doha, Qatar 
Tel: +974 4460 4777, info@nmccqatar.com 
www.nmccqatar.com

HS CODES: 72107000, 72125000, 73053100, 73089090

Contact Person

Fawzi Awad
Manager 
Mob: +974 5585 7416

National Metal  
Construction Company

شقيقة  كة  شر هي  نية  ملعد ا كل  للهيا طنية  لو ا كة  لشر ا
 1998 عام  تأسست  التي  البناء  ملواد  الهندسية  للشركة 
. ء لبنا ا د  موا لتوريد  وشركة  رية  جتا كشركة  قطر   في 
شركة الوطنية للهياكل املعدنية هي مصنع لإلنتاج في قطر يختص 
بإنتاج األلواح املعزولة واأللواح املموجة وإكسسواراتها، مدادات 

.C و Z

وقد أضفنا مؤخرًا ألواح األرضيات خلط اإلنتاج وهي ميزة إضافية 
لعمالئنا حيث أصبح بإمكانهم احلصول على هذه املواد منا اآلن.

للتمدد  القابلة  املعدنية  املنتجات  بتصنيع  الشركة  تقوم  كما 
الطابوق  أعمال  وشبكات  املالط  وحبيبات  الزوايا  حبيبات  مثل 
إعطاء  إلى  باإلضافة  واملالط  التعزيز  ألغراض  املستخدمة  إلخ. 
زيادة عمر أي مبنى. إلى  يؤدي  أقوى مما   مظهر أفضل وزوايا 
نقوم بتصنيع رباطات اجلدران املستخدمة لتثبيت الطابوق ببعضه 

أو الطابوق بالعمود وما إلى ذلك.

 الوطنية
لالنشاءات المعدنية

Product Details

• Flat-rolled products of iron or non-alloy steel, of a 
width of 600 mm or more, clad, plated or coated. 
Painted, varnished or coated with plastics

• Wall Slabs, Formed and Insulated- Sandwich 
Panels

• Iron Pipes
• Iron works

تفاصيل المنتجات
بعرض  • غير اخلالئطي  الفوالذ  أو  املسطحة من احلديد  املنتجات 

بالورنيش  املغطى  أو  املطلي  أو مغطى.  أكثر مطلي  أو  ٦00 ملم 
البالستيك أو 

ألواح اجلدران املشكلة واملعزولة - األلواح املزدوجة •
األنابيب احلديدية •
املشغوالت احلديدية •
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National Steel Forming Factory operates in industrial 
manufacturing, primarily in cutting and bending of 
steel bars. The company has been in operation since 
2005 and is located in Al-Shahaneya.

Zone 92, Building 99, Street 356, Tel: +974 44098222 
sawai.m@orientalsqatar.com, www.oriental-enterprises.com

HS CODES: 73089000

Contact Person

Mohammed Sawai
Finance Maneger 
Mob: +974 5597 1797

National Steel Forming 
Factory

يعمل »املصنع الوطني لتشكيل حديد التسليح« في مجال الصناعات 
التحويلية، وبصفة رئيسية في قطع وثني القضبان الفوالذية. وتعمل 
الشركة في هذا املجال منذ عام 2005، ويقع مقرها في الشحانية.

المصنع الوطني لتشكيل حديد 
التسليح

Product Details

• Bending And Forming Of Reinforcement Iron 
Rods

تفاصيل المنتجات
ثني وتشكيل قضبان حديد التسليح •
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We aim to be the preferred choice for steel 
fabrication and erection solutions. We lead our 
industry by providing the best value in products, 
services and solutions to our customers.

Zone 81, Building 61, Street 8, Tel: +974 44114774 
Saidboghdady@yahoo.com, www.alwatanigroup.com

HS CODES: 72099000

ISO 14001, ISO 18001, ISO 9001

Contact Person

Said Elbaghdady
Financial Manager 
Mob: +974 5552 7962

National Steel Sections 
Company

نهدف إلى أن نكون اخليار املفضل حللول تركيب والتصنيع الصلب. 
املنتجات واخلدمات  أفضل  تقدمي  نقود صناعتنا من خالل  نحن 

واحللول لعمالئنا. 

الشركة الوطنية لقطاعات 
الصلب

Product Details

• Rebar

تفاصيل المنتجات
حديد التسليح •
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A block and plaster accessories manufacturing 
company

Zone 23, Building 30, Street 43, Tel: +974 44329991 
farid@nemermetal.com, www.nemermetal.com

HS CODES: 73012000, 73089030, 73143100

ISO 14001, ISO 45001, ISO 9001

Contact Person

Farid Abuhijleh
CEO 
Mob: +974 5581 1599

Nemer Metal  
Industries

شركة تصنيع مستلزمات الطابوق والبالستر 

 مصنع نمر ميتل 
اندستريز

Product Details

• Angles Of Iron Punched, Angles And Ties., Iron 
Wire Mesh Rolls

تفاصيل المنتجات
زوايا حديد مثقبة، زوايا وعالقات، لفات شبكية وأسالك حديدية •
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Norwood Qatar L.L.C., a Tadmur Holding company, 
was established in 2011 and is today one of Qatar’s 
leading turnkey steel solutions provider.

At Norwood Qatar we provide tailor-made solutions 
in terms of planning, design, manufacture and 
installation of bespoke steel solutions for activities 
including facades, data centers, controlled 
environments, large corporate work spaces, 
education sector, medical facilities, public transport 
terminals and airports.

P.O. Box 6984, Doha, Qatar, Tel: +974 6687 5814 
Fax: +974 +974 4429 4510, sales@norwoodqatar.com  
info@norwoodqatar.com, www.norwoodqatar.com

HS CODES: 76109050, 32810890,72199000

Contact Person

Antoine Zgheib
Senior Contracts Manager 
Mob: +974 6687 5814

Norwood Qatar

تأسست شركة نوروود قطر ذ.م.م. والتابعة ملجموعة تدمر القابضة، 
في عام 2011 وتعد اليوم واحدة من الشركات الرائدة في قطر 

في توريد حلول الصلب.

في نوروود قطر نقدم حلول مصممة خصيصا من حيث التخطيط 
املخصصة ألنشطة  الصلب  حلول  وتركيب  والتصنيع  والتصميم 
مختلفة مبا في ذلك واجهات ومراكز البيانات والبيئات التي تسيطر 
عليها، ومساحات عمل الشركات الكبيرة، قطاع التعليم، املرافق 

الطبية، العامة ومحطات النقل واملطارات.

نوروود قطر

Product Details
• Demountable Partition System

• Wall Cladding System

• Steel Doors

• Walk on Ceilings

• Data Room Panels

• Clean Room Panels

• Medical Bed Head Units

• Education Pods

• Atrium Walls - Solid and Glass

• High Specification Office System Walls, External 
Brackets and Steel Facades

تفاصيل المنتجات
نظام التقسيم قابل للفك •
نظام كسوة اجلدران •
ابواب احلديد •
املمشي على السقوف •
لوحات غرف البيانات •
لوحات الغرف النظيفة •
حاضنات التعليم •
اجلدران - الصلبة والزجاجية •
اجلدران عالية اجلودة نظام املكاتب، األقواس اخلارجية وواجهات  •

الصلب
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Penfire Shield is a manufacturer of Fire Resistant 
Iron Doors And Frames. The company has been in 
operation since 2018 and is located in Al Rayyan.

Zone 81, Building 634, Street 200, Tel: +974 44324468 
Saifaldeen@bonfire-shield.com, www.bonfire-shield.com

HS CODES: 73083000

Contact Person

Abduljabbar Abdulnoor
CEO / Owner 
Mob: +974 5554 4528

Penfire Shield

ُتعد شركة »بنفاير شيلد« شركة تعمل في مجال تصنيع األبواب 
واإلطارات احلديدية املقاومة للحريق. وتعمل الشركة في هذا املجال 

منذ عام 2018، ويقع مقرها في الريان.

بنفاير شيلد

Product Details

• Fire Resistant Iron Doors And Frames

تفاصيل المنتجات
األبواب واإلطارات الفوالذية املقاومة للحريق •
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Qatar Air Distribution Network Manufacturing 
Factory W.L.L. (QADNET) a major supplier and 
manufacturer of Central Air Conditioning Products. 
QADNET was established in 2004 in response to the 
growing need resulting from the economic boom in 
the Middle East and particularly in Qatar.

QADNET maintains leadership in quality products at 
competitive pricing associated with strong technical 
back up and supports consultants.

Zone 81, Tel: +974 44503602 
www.qadnet.com

HS CODES: 73269030

Contact Person

Javed
Manager 
Mob: +974 5574 7438

Qatar Air Distribution 
Network Manufacturing 
Factory (QADNET)

شركة »«مصنع قطر لصناعة شبكات توزيع الهواء ذ.م.م«« وُتعد 
املركزية.  الهواء  تكييف  ملنتجات  رئيسًيا  ًدا وصانًعا  مورِّ الشركة 
ست شركة »«مصنع قطر لصناعة شبكات توزيع الهواء ذ.م.م««  تأسَّ
في عام 2004؛ وكان ذلك استجابة للحاجة املتزايدة الناجتة عن 

االزدهار االقتصادي في الشرق األوسط السيَّما في قطر.

وحتافظ شركة »«مصنع قطر لصناعة شبكات توزيع الهواء ذ.م.م«« 
على ريادتها في تصنيع املنتجات عالية اجلودة بأسعار تنافسية 

مرتبطة بالدعم الفني القوي ودعم االستشاريني.

 شركة مصنع قطر
  لصناعة شبكات

 توزيع الهواء

Product Details

• Stainless Steel Air Ducts

تفاصيل المنتجات
انابيب هواء من الفوالذ املقاوم للصدأ •
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Qatar Aluminum Extrusion Company (QALEX), is the 
brainchild of QIMC (Qatar Industrial Manufacturing 
Company) jointly hosted along with other business 
tycoons of Qatar, viz. Salam International Investment 
Ltd., ALUTEC, Qatar Real Estate Investment Co., 
Aluminum Gulf Ray, Qatar Oman Investment Co. and  
Qatar Belgium Aluminum Co.

It is a multi-million project designed and built with 
state-of-the-art technology plant and equipment 
and is located at the Pink Zone of the New industrial 
Area.

The 28,000 sq.m. plot is aesthetically landscaped 
with a steel structure of 13,000 sqm which houses 
modern extrusion production facilities.

P.O. Box 201698, Doha, Qatar, Tel: +974 4433 3555 
Fax: +974 4433 3500, info@qalex.com.qa 
sales@qalex.com.qa, www.qalex.com.qa

HS CODES: 76041000, 76042900

Contact Person

Yousef Al Yacoub
General Manager 
Mob: +974 6600 8961

Qatar Aluminum Extrusion 
Company (QALEX)

 QIMC إحـدى شركـات  األلومنيوم  تعتبـر شركـة قطر لسحب 
)الشركة القطرية للصناعـــات التحويليـة( وبشراكة مع مجموعـة من 
األعمال والشركـات الرائدة األخرى في قطر، شركـة السالم العاملية 
لإلستثمــارات  القطرية  الشركـة  الوتــك،  احملدودة،  لإلستثمــار 
والزجاج،  األلومنيوم  لصناعات  اخلليج  العقارية، شركة شعاع 
شركة قطر عمان لإلستثمار، الشركة القطرية البلجيكية لأللومنيوم.

في  الوردية  املنطقة  في  األلومنيوم  لسحب  القطرية  الشركة  تقع 
تبلغ  أرض  على مساحة  الدوحة  في  اجلديدة  الصناعية  املنطقة 
28000 متر مربع، ومساحة البناء تبلغ 13000 متر مربع، محاطة 
بعدة شركات ومصانع بإستثمارات تقدر مباليني الدوالرات ومجهزة 

بأحدث املعدات واالاَلت والتكنولوجيا احلديثة.

 الشركة القطرية
لسحب األلومنيوم

Product Details

• Mill Finish Powder Coated, Anodized Profiles and 
Thermal Break

• Series: Sliding, Hinged, Curtain Wall, Louver, 
Fixed Light, Sign Board, Kick Plate, Connector. 
Kitchen & Standard

• Export Market Profile Series: Algeria, Morocco, 
Tunisia, Oman, Saudi, Kuwait, Jordan, Palestine, 
Iraq, UAE, Belgium, Canada and Bahrain

تفاصيل المنتجات
حراريًا  • واملدهونة  طالء(  )بدون  امللونة  غير  األلومنيوم  مقاطع 

حراريًا واملعزول  واملؤكسدة 
أنظمة قطاعات األلومنيوم: نظام السحابات، نظام الفصاالت، أنظمة  •

الواجهات الزجاجية، أنظمة التهوية، األنظمة املستخدمة باإلضاءة، 
ألواح اإلعالنات، أنظمة األباجورات، قطاعات املطابخ

اجلزائر،  • املغرب،  املقاطع:  منتجات  ملختلف  التصديرية  االسواق 
فلسطني،  األردن،  الكويت،  السعودية،  اإلمارات،  عمان،  تونس، 

والبحرين. وكندا  بلجيكا  العراق، 
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Headquartered in Doha since 1971, Qatar Building 
Company (QBC) is comprised of three divisions:

Civil Contracting 

Profuction 

Trading

We maintain “Grade A” classification in each 
contracting category of the Ministry of finance. We 
are the contractor of choice for infrastructure projects 
of any size and complexity. QBC Production delivers 
the best asphalt, steel, ready-mix and precast 
concrete, adhering to the highest international 
standards.

QBC Trading provides heavy equipment, spare parts 
and after-sales service from the most trusted brands 
around the world. With over 45 offices, workshops, 
plants, factories and showrooms strategically located 
across Qatar, QBC provides the most reliable 
support and on-time delivery. We are committed to 
delivering each project, product, and service with 
excellence and care for the community.

Zone 81, Building 275, Street 09, Tel: +974 40178173 
Zoher@qbcqatar.com.qa, www.qbc.qa

HS CODES: 72044900

Contact Person

Zuhair Murad
General Manager 
Mob: +974 5551 6481

Qatar Building Steel 
Engineering

الكائن  القطرية )فرع اخلرسانة اجلاهزة(«،  البناء  تتألف »شركة 
مقرها في الدوحة منذ عام 1971، من ثالثة فروع:

املقاوالت املدنية

اإلنتاج

التجارة

نحتفظ بتصنيف »الرتبة أ« في كل فئة تعاقدية بوزارة املالية. وُنعد 
ل ملشاريع البنية التحتية من أي حجم وأي تعقيد كان. املقاول املُفضَّ

م »شركة البناء القطرية )فرع اخلرسانة اجلاهزة(« أفضل أنواع  ُتقدِّ
خراسانات األسفلت والصلب واخلرسانة اجلاهزة واخلرسانة سابقة 

الصب، مع االلتزام في الوقت ذاته بأعلى املعايير الدولية.

كما توفِّر »شركة البناء القطرية )فرع التجارة(« املعدات الثقيلة وقطع 
الغيار وخدمة ما بعد البيع من العالمات التجارية األكثر ثقة حول 
ر »شركة البناء القطرية« الدعم األكثر موثوقية والتسليم  العالم. توفِّ
في الوقت احملدد؛ وذلك بفضل توافر أكثر من 45 مكتًبا وورشة عمل 
ومنشأة ومصنًعا وصالة عرض في مواقع استراتيجية في جميع 
أرجاء قطر. ونلتزم أيًضا بتسليم كل مشروع ومنتج وخدمة مبستٍو 

عاٍل من التميُّز والرعاية للمجتمع.

شركة قطر للمباني للهندسة 
الفوالذية

Product Details

• Steel

تفاصيل المنتجات
الصلب •
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Qatar Concrete Steel Company primarily operates 
in rebar and concrete processing. The company has 
been in operation since 2006 and is located in Al 
Rayyan.

Zone 81, Building 275, Street 29, Tel: +974 44912266 
Hossam@qvc.com.qa, www.qvc.com.qa

HS CODES: 73089090, 72163100, 73012000, 73089090, 73089000

ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 18001:2007

Contact Person

Hossam Alshafai
Manager 
Mob: +974 5586 3711

Qatar Concrete Steel 
Company

معاجلة  في  أساسي  بشكل  اخلرسانة  قطر حلديد  تعمل شركة 
ويقع  عام 200٦  منذ  الشركة  تعمل  واخلرسانة.  التسليح  حديد 

الريان. في  مقرها 

 شركة قطر لحديد 
الخرسانة

Product Details

• Rebar Grille, Solid Duct Segments, Iron Angle, 
Iron Works, Iron Rods

تفاصيل المنتجات
شبكة من حديد التسليح، مواسر هواء صلبة، زوايا حديد، مشغوالت  •

حديدية، قضبان حديدية
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Qatar Galvanizing Co., a subsidiary of Almana Group 
(Doha, Qatar - www.almanagroup.com) started its 
operations in February 2006. Since inception we 
have been catering to the Galvanizing requirements 
of the booming Qatar Market by providing high 
quality and professional Galvanizing Services to 
the Qatar Market with a very short delivery period, 
thereby reducing the lead time and overhead 
costs for the clients based in Qatar. We have been 
instrumental in contributing to the growth of Steel 
Fabrication business in Qatar.

The plant is equipped with the latest technology 
available in the Galvanizing Industry. This in 
conjunction with highest standard of workmanship 
during all stages of Galvanizing Process enables us 
to provide our clients with best quality of products 
and services.

Zone 81, Building 702, Street 200 Tel: +974 44114852 
rajkumar@qatargalvanizing.net, www.qatargalvanizing.net

HS CODES: 72123000, 72125000

ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001

Contact Person

Raj Kumar
General Manager 
Operations 
Mob: +974 5552 7751

Qatar Galvanized 
Company

شركة قطر للحديد املجلفن هي شركة تابعة للمانع جروب )الدوحة، 
بدأت عملياتها في  وقد   )www.almanagroup.com قطر 
فبراير 200٦. منذ نشأة الشركة وهي تلبي كافة متطلبات العمالء 
املتعلقة باجللفنة في سوق قطر املزدهر، وذلك من خالل توفير خدمات 
تسليم  بفترات  القطري  السوق  في  اجلودة  عالية  املهنية  اجللفنة 
قصيرة جدا، مما يؤدي إلى تقدمي اخلدمات للعمالء في قطر مع 
تقليل الفترة الزمنية الفاصلة بني الطلب والتوريد والتكاليف العامة 
غير املباشرة. ومن ثم فقد كان لنا دور فعال في املساهمة في منو 

أعمال تصنيع الصلب في قطر.

املصنع مجهز بأحدث التقنيات املتوفرة في صناعة اجللفنة. هذا إلى 
جانب أعلى مستوى من الصنعة خالل جميع مراحل عملية اجللفنة 

ميكننا من تزويد عمالئنا بأفضل جودة من املنتجات واخلدمات.

 شركة قطر للحديد 
المجلفن

Product Details

• Galvanized Iron, Metal Polish

تفاصيل المنتجات
احلديد املجلفن، الطالء املعدني •
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We at Qatar Kitchen & Aluminum Glass Factory 
W.L.L are pleased to introduce ourselves as designer 
and manufacture of kitchen cabinets.

Situated in new industrial area Doha Qatar, our 
factory built over an area of 7,000 sq. meter land, 
is equipped with modern machines and tools for 
the fabrication and installation of kitchen cabinets.

We are happy to invite you to review our complete 
line of kitchen cabinets, We offer a wide range 
cabinets to provide you with a unique choice in 
variety flexibility and style. At Qatar Kitchen Factory 
you choose the design quality and we use the latest 
technologies cabinet making. Aluminum HPL, to 
insure the quality you expect and the value you 
deserve, our five years comprehensive guarantee 
assure you of our commitment to your complete 
satisfaction, so accept our invitation to review our 
line of high quality kitchen cabinets.

Building 167, Street 23, Zone 81, New Industrial Area, Doha, Qatar 
Tel: +974 4411 4895, accounts@qatarkitchen.com.qa 
sales@qatarkitchen.com.qa

HS CODES: 70071900, 76101000, 76101090, 76109030

Contact Person

Abdullah Mustafawi
General Manager 
Mob: +974 7757 2337

Qatar Kitchen & Aluminum 
Glass Factory

يسرنا في مصنع قطر للمطابخ وأعمال األلومنيوم والزجاج ذ.م.م. 
التعريف بأنفسنا كمصمم ومصّنع خلزائن املطابخ

يوجد املصنع في املنطقة الصناعية اجلديدة في الدوحة، قطر، وهو 
يشغل مساحة مبنية تبلغ 7000 متر مربع ومجهز بآالت وأدوات 

حديثة لصناعة وتركيب خزائن املطبخ.

يسرنا دعوتكم لالطالع على تشكيلتنا الكاملة من خزائن املطبخ حيث 
نقدم مجموعة متنوعة من اخلزائن لتناسب كافة األذواق والرغبات. 
في مصنع قطر للمطابخ، ما عليهم سوى اختيار التصميم، وسنقوم 
ألومينوم  تقنيات صنع اخلزائن.  أحدث  على  بناء  بتصنيعه  نحن 
HPL، لضمان اجلودة التي تتوقعونها والقيمة التي تستحقونها، 
فإن ضماننا الشامل ملدة خمس سنوات يضمن لكم التزامنا برضاكم 
التام. لذلك تفضلوا بقبول دعوتنا لالطالع على تشكيلة خزائن املطبخ 

عالية اجلودة لدينا.

 مصنع قطر للمطابخ
وأعمال األلومنيوم والزجاج

Product Details

• Reinforced Glass

• Glass Facades for Buildings Cladding

• Aluminum Windows

• Aluminum Doors and Windows

• Aluminum Facades

• Aluminum Domes

تفاصيل المنتجات
الزجاج املسلح •
واجهات الزجاج لكسوة املباني •
نوافذ األملنيوم •
أبواب ونوافذ األلومنيوم •
واجهات األلومنيوم •
قباب األلومنيوم •
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Qatar National Aluminum Panel Company (QNAP), 
established in 2008, is a member of the National 
Group that specializes in manufacturing Aluminum 
Composite Panels (PE & FR), Corrugated Metal Core 
Aluminum Composite Panels (Fire Proof), Stainless 
Steel Composite Panels, and a variety of products 
for diverse applications with ultimate perfection with 
fully automated machinery.

The plant has an average capacity of above 
1.5 million per annum in normal least exploited 
condition and is extendable. Fully automated 
machinery for manufacturing Aluminum Composite 
Panels bring unique products with high level accuracy 
in dimension, ideal flatness and flawless adhesion, 
the ultimate solution for perfect architectural 
creations.

QNAP is a member of US Green Building Council 
from 2009 and is ISO 9001 Quality System, ISO 
14001 Environmental, OHSAS 18001 Health and 
Safety, and QSAS (Qatar Sustainability Assessment 
System) certified.

P.O. Box 37809, Doha, Qatar, Tel: +974 4411 4430 
Fax: +974 4411 4891, info@q-nap.com 
sales@q-nap.com, www.q-nap.com

HS CODES: 76061100, 76061200, 76069100, 76069200

Contact Person

Shazli Mohamed
Relationship Manager
Mob: +974 6605 5355

Qatar National Aluminum 
Panel Co. (QNAP)

أنشئت الشركة الوطنية القطرية أللواح األلومنيوم في عام 2008، 
وهي عضو في املجموعة الوطنية، ومتخصصة في تصنيع ألواح 
التحمل  األلومنيوم ذات اخلصائص املتعددة مثل الصالبة وقدرة 
مع اإلبقاء على خاصية املرونة وخفة الوزن باإلضافة إلى مقاومتها 
املتعددة.  للصدأ واحلريق وغيرها من اخلصائص لإلستخدامات 
وتتم جميع عمليات التصنيع بجودة عالية ومن خالل اآلالت املؤمتتة.

لدى املصنع متوسط قدرة أعلى من 1٫5 مليون سنويًا وهي قابلة 
األلومنيوم  ألواح  لتصنيع  بالكامل  املؤمتتة  اآلالت  توفر  للزيادة. 
املركبة منتجات فريدة مع مستوى عالي من الدقة في األبعاد وصقولة 
األلواح، وبدون عيوب لتكون اإلختيار األمثل لإلبداعات املعمارية. 

الشركة الوطنية القطرية أللواح األلومنيوم هي عضو في املجلس 
األمريكي للمباني اخلضراء منذ عام 2009 وحصلت على شهادة 
نظام اجلودة ISO 9001 و ISO 14001 للبيئة وشهادة الصحة 
لتقييم  القطرية  املنظومة  إلى  باإلضافة  املهنية 18001  والسالمة 

االستدامة.

 شركة قطر الوطنية
أللواح األلومنيوم

Product Details
• Aluminum Composite Panels Fire-Retardant (FR) 

7 Polyethylene (PE) core classified as BS1D0 as 
per BS EN 13501-1

• Composite panel with non-combustible 
aluminum core ‘Sinco’ classif ied as A2 
as per DIN-4102

• PVDF Coating on Aluminum Coils

تفاصيل المنتجات
لواح  • أ  )FR ( للحريق  نعة  ملا ا املركبة  األلومنيوم  لواح  أ

BS BS1D املصنف   )PE ( إثيلني  البولي  من   األلومنيوم 
.EN 13501-1 لكل

القابلة لإلحتراق »سينكو« املصـنفة  • ألواح األلومنيوم املركـبة غير 
.DIN-4102 لكل   A2

• PVDF الطالء احلافظ لأللومنيوم

208 SME Directory 2022

Exporter مصدّر



QAPROFIL (Qatar Profiles and False Ceilings Factory) 
was established in 2003 as a branch of Al Amodi 
Group for Trading and General Contracting. 

Our aim is to be a positive agent in the field of 
production in Qatar in general and in the range 
of competition of our products and its similarly 
imported and locally produced items in specific. As 
a result we always aim to prioritize and develop our 
quality to satisfy our customers and the markets’ 
needs as being an ISO 9001:2015 certified.

Our range of activities and products:

• Slitting utilities: 
a. 0.3mm - 2.5 mm Range of thickness 
b. 1500mm Max width of Mother Coil (Input) 
c. 40 Nos of slits (Output) 
d. 10 Ton Weight Capacity of Mother Coil

• GI profiles in general and dry wall partitions and 
ceilings profiles in specific, using a premium 
quality of raw materials as per the specifications 
of ASTM653 with 275 GSM and LFQ Grade.

P.O. Box 304, Building 215, Street 23, Zone 81, New Industrial Area, 
Doha, Qatar, Tel: +974 4460 9734, info@qaprofil.com.qa 
www.qaprofil.com.qa
HS CODES: 73083000, 72269900, 72165000, 76109060, 76169990, 
87032160

Contact Person

Khalid Abdelrahman Al 
Neami
General Manager 
Mob: +974 5553 5757

Qatar Profiles & False 
Ceilings Factory (QAPROFIL)

عام  املستعارة  واألسقف  للبروفايالت  قطر  مصانع  تاسست 
العامة. واملقاوالت  للتجارة  العمودي  ملجموعة  كفرع   2003 
هدفنا هو أن نكون عاماًل إيجابيًا في مجال اإلنتاج في قطر بشكل 
عام، وفي مجال التنافس ملنتجاتنا وما شابهها من منتجات مستوردة 

ومحلية بشكل خاص.

نتيجة لذلك، نهدف دائمًا إلى االهتمام باجلودة وتطويرها إلرضاء 
 ISO على شهادة  كوننا حاصلون  السوق  واحتياجات  عمالئنا 

.9001:2015

تتضمن نشاطاتنا ومنتجاتنا:

يتراوح ما بني 0٫3 ملم إلى 2٫5 ملم.  • التقطيع: أ- سمك  آالت 
ب- عرض أقصى يبلغ 1500 ملم من امللف الرئيسي )اإلدخال(. 
ج- عدد 40 شريحة )إنتاج(. د- 10 طن سعة وزن امللف الرئيسي.

واألسقف  • اجلص  وجدران  عمومًا  الفواصل  في   GI بروفايالت 
باستخدام مواد خام عالية اجلودة بحسب مواصفات  خصوصًا، 

.LFQ و   275 GSM وبدرجة   ASTM653

مصنع قطر للبروفيالت واألسقف 
المستعارة )كابروفيل(

Product Details

• Iron Rolling Doors
• Ceiling Slabs, Formed and Insulated
• Metal sections for gypsum walls
• Aluminum Suspended Ceilings
• Water Discharge Conduits
• Portable prefabricated houses

تفاصيل المنتجات
األبواب احلديدية الدوارة •
ألواح السقف، املشكلة واملعزولة •
األجزاء املعدنية من جدران اجلص •
األسقف املعلقة من األملنيوم •
موصالت تصريف املياه •
املنازل املتنقلة املبنية مسبقًا •
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We, Qatar SAT founded in 1990 by a Qatari 
national, is one of the oldest and largest 
leading Company in Doha-Qatar for Design, 
Engineering, Fabrication, and Installation of 
Tensile Membrane Structures / Structural Steel.  
With Our New Management, committed to providing 
superior services and quality product to our clients.

Founder

Nasser Al Ali Maadeed, the Founder of Qatar SAT 
has more than 25 years of experience and proficiently 
aspect of tensile membrane structure. On the 
development side, his main involvement are in the 
design, development planning and implementations 
of solutions and applications of membrane structures

Our Vision

To be the top in fine art evolving sails shade and 
tensile structure manufacturing. Quality has been 
our guiding philosophy since the inception of the 
company. Our unflinching commitment to produce 
best quality products at the most reasonable 
prices, has taken us high on the strides of success. 
Dedicated to complete customers satisfaction.

Building 690, Street 200, Zone 81, New Industrial Area, Doha, Qatar  
Tel: +974 4460 6877, info@qatar-sat.com  
www.qatar-sat.com

HS CODES: 63062900, 73079100

Contact Person

Nasser Ghanim A.A. Al 
Maadeed
President  
Mob: +974 6619 1733

Qatar Sat

وهي  قطري،  مواطن  بواسطة   1990 عام  قطر سات  تأسست 
وهندسة  تصميم  مجال  في  قطر  في  الشركات  وأكبر  أقدم 
الهيكلي.  الفوالذ  القابلة للشد/   وتصنيع وتركيب هياكل األغشية 
نواصل التزامنا بتقدمي أفضل اخلدمات واملنتجات ذات اجلودة إلى 

عمالئنا من خالل إدارتنا اجلديدة.
املـؤسـس

ميلك مؤسس قطر سات ناصر علي املعاضيد أكثر من 25 عامًا من 
اخلبرة واملهارة في هياكل األغشية القابلة للشد. ومن حيث التطوير، 
فهو يساهم بشكل رئيسي في نواحي التصميم وتخطيط التطوير 

وتطبيق احللول والتطبيقات املتعلقة بهياكل األغشية.
رؤيتنـا

أن نكون في قمة الفن الراقي املتعلق بصناعة األشرعة واألغشية 
القابلة للشد. اجلودة هي الفلسفة التي نتبعها منذ تأسيس الشركة. 
والتزامنا املتواصل إلنتاج أفضل املنتجات جودة بأفضل األسعار هو 
ما دفعنا إلى السير بخطوات واثقة نحو النجاح. كما أننا ملتزمون 

بالرضا الكامل لعمالئنا، ومصممون على تقدمي منتجات ذات.

قطر سات

Product Details
• Tents Made of Textile Materials

• Iron Tying Items (Connectors)

تفاصيل المنتجات
اخليم املصنوعة من األقمشة •
منتجات ربط احلديد )املوصالت(. •
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Qatari Belgium Aluminum Company operates in the 
manufacturing of aluminum doors and windows. The 
company has been in operation since 2000 and is 
located in Al Rayyan.

Zone 81, Building 173, Street 8, Tel: +974 44382000 
Admin@qbel.qa

HS CODES: 70071900, 76101000, 76101090, 44182000ISO 9001:2015, 

ISO 14001:2015, ISO 45001:2018

Contact Person

Jawdat Salim Alhamad
HR Manager 
Mob: +974 5580 0787

Qatari Belgium  
Aluminum Company

تعمل شركة القطرية البلجيكية لألملنيوم في تصنيع األبواب والنوافذ 
املصنوعة من األملنيوم. تعمل الشركة منذ عام 2000 ويقع مقرها 

في الريان.

 الشركة القطرية 
البلجيكية لأللومنيوم

تفاصيل المنتجات
حواجز زجاجية، أبواب ونوافذ أملنيوم، أبواب املنيوم، أبواب خشبية •

Product Details

• Glass Partitions, Aluminum Doors and Windows, 
Aluminum Doors, Wooden Doors
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Qatari Kuwait Refrigeration & Air Conditioning 
Industries has been in operation since 2017 and is 
located in Al Rayyan.

Zone 81, Building 207, Street 7, Tel: +974 44151743

HS CODES: 73089090
Contact Person

Hamad Fahad Almuhanadi
Owner 
Mob: +974 5544 4484

Qatari Kuwait Refrigeration 
& Air Conditioning 
Industries

وتعمل »الشركة القطرية الكويتية لصناعة التبريد والتكييف« في هذا 
املجال منذ عام 2017، ويقع مقرها في الريان.

 القطرية الكويتية 
 لصناعة التبريد 

والتكييف

Product Details

• Iron Structures

تفاصيل المنتجات
هياكل حديدية •
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Founded in 2003, Qore Alu Clad specializes in the 
production and supply of architectural aluminum and 
steel systems offering solutions to every architectural 
requirements.

Our scope of works includes design, engineering, 
manufacturing, and installation of:

1. Aluminum products such as aluminum curtain 
wall, spider structural glazing, aluminum cladding 
systems, skylights, doors, windows, and louver 
systems.

2. Steel products such as stainless steel handrails 
/balustrades, wall and column cladding, frame-
less glass partitions, furniture parts, punched 
steel/ aluminum screens, and laser cut decorative 
panels.

3. Glass products such as insulated glass panels, 
glass wall cladding system, glass balustrades, 
glass staircase and flooring system.

4. Sliding, folding, and stacking doors both manual 
and automatic door systems

5. Green building translucent wall and skylight 
system by Kalwall USA.

Backed by in house structural engineers, we are 
capable of designing solutions.

P.O. Box 22774, Building 236, Street 24, Zone 81, New Industrial Area, 
Doha, Qatar, Tel: +974 4450 0047, sales@qorealuclad.qa 
www.qorealuclad.qa

HS CODES: 39174000, 72131000, 73089050, 73269060, 76101010, 
76101090, 76109040

Contact Person

Khalid Fakhroo
CEO 
Mob: +974 7063 9553

Qore Alu Clad

إنتاج  ألو كالد عام 2003 وهي متخصصة في  تأسست كوري 
لكافة  حلول  وتقدمي  املعماري  والفوالذ  األملنيوم  أنظمة  وتوريد 

املعمارية.  املتطلبات 

املتطلبات  لكافة  حلول  لتقدمي  املعماري  والفوالذ  األملنيوم  أنظمة 
املعمارية.

يشمل نطاق أعمالنا تصميم وهندسة وتصنيع وتركيب:

الهياكل . 1 طلي  الستائرية،  األملنيوم  مثل جدران  األملنيوم  منتجات 
الشبكية، أنظمة كسوة األملنيوم، املناور، األبواب، النوافذ وفتحات 

التهوية.

كسوة . 2 الفوالذ،  من  املصنوعة  الدرابزينات  مثل  الفوالذ  منتجات 
اجلدران واألعمدة، الفواصل الزجاجية دون إطارات، أجزاء األثاث، 
بالليزر. الديكور املصممة  املُثّقب وألواح  الفوالذ/األملنيوم  شاشات 

منتجات الزجاج مثل ألواح الزجاج العازل، نظام كسوة اجلدران . 3
بالزجاج، درابزين الزجاج، الساللم الزجاجية وأنظمة األرضيات.

أو . 4 اليدوية  سواء  واملنطويةواملتراكبة  املنزلقة  األبواب  أنظمة 
تيكية ما تو ألو ا

نظام اجلدران واملناور نصف الشفافة للمباني اخلضراء من شركة . 5
Kalwall األمريكية.

بدعم من مهندسي اإلنشاءات العاملني لدينا، نستطيع تصميم حلول.

كوري الو كالد

Product Details
• Insulating Glass

• Stainless Steel Products

• Handrails Stainless Steel

• Cable Conduits

• Aluminum Doors and Windows

• Aluminum Facades

• Cladding the Facades of Buildings with Aluminum

• Drabzins of stainless steel, aluminum and iron

تفاصيل المنتجات
الزجاج العازل •
منتجات الفوالذ •
الدرابزين املصنوع من الفوالذ •
موصالت الكابالت •
أبواب ونوافذ األملنيوم •
واجهات األملنيوم •
كسوة واجهات املباني باألملنيوم •
الدرابزين املصنوع من الفوالذ واألملنيوم واحلديد •
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Q-Tec Group has continuously been conquering 
new heights in its pursuit of excellence in delivering 
value-added services to its customers by delivering 
quality projects, products & Services which in a 
way contribute to Qatar’s growth strategy also. It 
has been a challenging journey started from 1997 
and the hurdler has only made us stronger and 
enhanced our determination to provide our valued 
customers with the best in MEP and allied services. 
Powered by our prudently harmonized synergy 
emanating from our sound fiscal strength, 
management insight and techno-savvy expertise, we 
are always on the quest for sharpening our innovative 
faculty and business competence. Such efficiencies 
have enabled us in harnessing a diverse pool of skills 
and strengthening our delivery capability.

Zone 81, Building 77, Street 29, Tel: +974 44422171 
info@qtecqatar.com, www.qtecqatar.com

HS CODES: 73269030, 73269030

ISO 9001, ISO 45001, ISO 14001

Contact Person

Mmunavar Basha 
Dastageer
General Manager 
Mob: +974 3048 4199

QTEC Air  
Condition

آفاق جديدة من  كونديشن على حتقيق  أير  كيو  »تعمل مجموعة 
خالل سعيها احلثيث والدؤوب على تقدمي خدمات مميزة ذات قيمة 
مضافة لعمالئها و تقدمي مشروعات ومنتجات وخدمات عالية اجلودة 
تسهم بصورة أو أكثر في حتقيق استراتيجية النمو في قطر. لقد 
مرت الشركة برحلة مليئة بالتحديات بدأت منذ عام 1997 وحتى 
وقتنا احلاضر، مما جعل الشركة تقف على أرض صلبة بفضل 
وامليكانيكا. والكهرباء  السباكة  أعمال  في  تقدمه من خدمات   ما 
وانبثق هذا التقدم عن حكمتنا احلصيفة الناشئة عن قوتنا املالية 
فنحن   ، التقنية  في  املاهرة  وخبرتنا  إدارتنا  وبصيرة   ، السليمة 
نبحث دائما عن صقل مهارات كبار املوظفني لدينا وزيادة كفائتهم 
التجارية وقدرتهم على اإلبداع. وال ميكننا إنكار أن هذه الكفاءات 
مكنتنا من توظيف مجموعة متنوعة من املهارات الشابة وشجعتنا 

على االلتزام مبواعيد التسليم.«

 كيو اير 
كونديشن

Product Details

• Stainless Steel Air Ducts, Anti Fire Air Ducts

تفاصيل المنتجات
انابيب هواء من الفوالذ املقاوم للصدأ، أنابيب هواء مضادة للحريق •
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Ramco Construction & Metal Industries is an integral 
part of Ramco Trading & Contracting and have been 
actively involved and executed numerous projects 
for Commercial, private, industrial buildings, 
government buildings and we feel proud that our 
landmarks could be found in almost every corner 
in Qatar.

We provide a complete solution including design, 
engineering, fabrication, erection and Installation for 
Steel &Stainless steelworks in absolute concurrence 
with the project Specification.

Ramco Construction & Metal Industries brings 
to each project a broad base of experience and 
expertise coupled with the financial and technical 
resources of a truly major international contractor.

Our passion is engineering & construction. It is 
our mission to deliver all of our projects safely, 
on time and of an excellent quality and to build 
relationships for future partnerships.

Ramco Construction & Metal Industries complies with 
stringent engineering standards set by consultants, 
and has won accolades for impeccable engineering 
knowledge, workmanship and adherence to quality, 
safety, and time schedules.

P.O. Box 15104, Street 10, New Industrial Area, Doha, Qatar 
Tel: +974 4455 4400, info@ramcoqatar.com 
moh.qawasmi@ramcoqatar.com, www.ramcoqatar.com

HS CODES: 73084000

Contact Person

Mohammed Al-Qawasmeh 
Finance Manager 
Mob: +974 5014 9209

Ramco Construction & 
Metal Industries

رامكو لإلنشاءات والصناعات املعدنية هي جزء ال يتجزأ من شركة 
رامكو للتجارة واملقاوالت وقد شاركت في ونفذت العديد من املشاريع 
للمباني التجارية واخلاصة والصناعية واملباني احلكومية، ونفخر 

بأننا تركتنا بصمتنا في كل زاوية تقريبًا في قطر.

والبناء  والتصنيع  والهندسة  التصميم  تشمل  كاملة  حلواًل  نقدم 
املشروع. ملواصفات  طبقًا  الفوالذية  واألعمال  للفوالذ   والتركيب 
لكل مشروع خبرة  املعدنية  والصناعات  لإلنشاءات  رامكو  تقدم 
واسعة ومعرفة مقرونة باملوارد املالية والفنية التي ميتاز بها مقاول 

دولي كبير مثلها.

كافة  تنفيذ  هي  ومهمتنا  شغفنا.  هو  واإلنشاء  الهندسة 
عالية  وبجودة  لها  احملدد  املوعد  وفي  آمن  بشكل  مشاريعنا 
املستقبل. في  شراكات  أمام  الطريق  متهد  عالقات   لبناء 
هندسية  مبعايير  املعدنية  والصناعات  لإلنشاءات  رامكو  تلتزم 
الثناء  على  كما حازت  االستشاريني،  قبل  من  صارمة موضوعة 

معرفتها. بفضل 

تلتزم شركة رامكو لإلنشاءات والصناعات املعدنية باملعايير الهندسية 
الصارمة التي وضعها املستشارون ، وقد حازت على جوائز تقديرية 
للمعرفة الهندسية التي ال تشوبها شائبة ، واالتقان وااللتزام باجلودة 

والسالمة واجلداول الزمنية.

 مصانع رامكو للصناعات
االنشائية والمعدنية

Product Details
• Design, Fabrication & Erection of steel structure

تفاصيل المنتجات
تصميم وصناعة وإقامة هياكل الفوالذ •
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Royal Kanz For Metallic and Plastic Bottles has been 
in operation since February 2019 and primarily 
operate in the bottle production industry. The 
company produces plastic bottles and metallic cans 
that are used to contain paint.

Zone 57, Building 6, Street 42, Tel: +974 44374439 
info@rcfqatar.com

HS CODES: 73102130, 73102130

Contact Person

Mohamed Salih Alkhulaifi
General Manager 
Mob: +974 7776 7726

Royal Kanz For Metallic 
and Plastic Bottles

تعمل شركة رويال كانز للزجاجات املعدنية والبالستيكية منذ فبراير 
2019 بصفة أساسية في صناعة الزجاجات. تنتج الشركة العبوات 

البالستيكية والعلب املعدنية التي تستخدم في تعبأة الدهانات. 

شركة رويال كانز للعبوات 
المعدنية والبالستيكية

Product Details

• Metal Cans for Paints, Metal Cans for Paints

تفاصيل المنتجات
علب معدنية للدهانات، علب معدنية للدهانات •
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Saif-Qatar was established in 2011 as a manufacturer 
of Ducts. Through many projects it has built a 
reputation for Quality, Service and Dependability 
in State of Qatar.

A continuous program of research and development 
is always maintained to originate the new products 
which will join our proven range and maintain our 
market lead in both technology and customer 
service.

In the year 2012 Said-Qatar Quality Management 
System was certified by MS CERTIFICATE 
Register Quality Assurance as per ISO 9002-1994. 
Subsequently the Quality Management System of 
SAIF QATAR underwent stringent audits during 
six monthly intervals and achieved ISO 9001-2015 
Certification.

Zone 57, Building 28, Street 576, Tel: +974 44171230 
barra@saif-qatar.com, www.saif-qatar.com

HS CODES: 73269030, 76169921, 84158390

Contact Person

Baraa Musameh
General Manager 
Mob: +974 7013 4040

Saif Qatar 
Duckts Fab

»تأسست سيف قطر داكت فاب في عام 2011 كشركة مصنعة 
لداكتات الهواء. وبالرغم من أن سمعة سيف قطر قد انتشرت مبا 
حققته في مشروعاتها من جودة وموثوقية داخل دولة قطر، إال إنها

ما زالت حريصة على إجراء برامج بحثية وابتكارية بصفة مستمرة 
لتنشأ منتجات جديدة تنضم إلى سلسلة منتجاتنا وحتافظ على تقلدنا 

الدور الريادي في مجال التكنولوجيا وخدمة العمالء.

في عام 2012 حصلت إدارة اجلودة بشركة سيف قطر على اعتماد 
شهادة  ISO 9002-1994. وفي وقت الحق خضع نظام إدارة 
اجلودة في سيف قطر ملراجعة صارمة خالل ست فترات شهرية 

».ISO 9001-2015 وحقق شهادة

 سيف قطر 
دكت فاب

Product Details

• Iron Air Ducts, Aluminum Air Filters, Aluminum 
Dust Trap Louver

تفاصيل المنتجات
للتخلص  • أملونيوم  أملنيوم، كوة  مواسير هواء حديدية، فالتر هواء 

الغبار من 
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Seashore Steel is the first private steel melting and 
hot rolling company in the State of Qatar, located at 
the Doha new industrial area under the Ministry of 
Industries and Energy with EURO spec in operation 
and emission standards. The plant produces 
internationally approved Quality Mild Steel Billets 
and Structural Steel products. The annual production 
capacity of the plant is presently over 100,000 tons 
of billets and Structural Steel Products.

P.O. Box 41100, Gate 148, Street 11, Zone 81, New Industrial Area, 
Doha, Qatar, Tel: +974 4436 1241 
ilyas@seashoreqatar.com, www.seashoresteel.com

HS CODES: 72142000, 72165000, 76109010, 73063000, 73066100, 
72081000

Contact Person

Ilyas V.H.
Administration & Finance 
Mob: +974 5521 4395

Seashore Steel

للحديد هي أول شركة خاصة لصهر ولف احلديد  البحر  شاطئ 
في قطر وهي توجد في املنطقة الصناعية اجلديدة بالدوحة حتت 
إشراف وزارة الصناعات والطاقة مبواصفات أوروبية في العمليات 
ومعايير االنبعاثات. ينتج املصنع سبائك الفوالذ ومنتجات الفوالذ 
عالية اجلودة املعتمدة عامليًا. تبلغ قدرة املصنع اإلنتاجية السنوية 

أكثر من 100٫000 طن من السبائك ومنتجات هياكل الفوالذ.

شاطئ البحر للحديد

Product Details

• Other bars and rods of iron or non-alloy steel, not 
further worked than forged, hot-rolled, hot-drawn 
or hot-extruded, but including those twisted after 
rolling. Containing indentations, ribs, grooves or 
Other deformations produced during the rolling 
process or twisted after rolling

• Angles, shapes and sections of iron or non-alloy 
steel. Other angles, shapes and sections, Not 
further Worked than hotrolled, hot-drawn or 
extruded

• Aluminum structures (excluding prefabricated 
buildings of heading 94.06) and parts of structures 
(for example, bridges and bridge-sections, towers, 
lattice masts, roofs, roofing frameworks, doors 
and windows) and their frames and thresholds for 
doors, bal Bridges and Bridges-sections

• Tubes, Pipes and Hollow Profiles, Welded, of a 
Circular Cross Section, the Diameter of which does 
not exceed 4064 Mm, other than those used for 
Oil and Gas of Iron or Non Alloy Steel

• Other tubes, pipes and hollow profiles (for 
example, open seam or welded, riveted or 
similarly closed), of iron or steel, of square or 
rectangular cross-section

تفاصيل المنتجات
الفوالذ غير  • القضبان والسبائك األخرى املصنوعة من احلديد أو 

اخلالئطي، غير املشغولة بأي شكل ما عدا الدق أو اللف أو السحب 
أو البثق الساخن، ولكنها تشمل تلك التي يتم ثنيها بعد اللف. حتتوي 
على احلزوز أو احلفر أو العيوب األخرى التي تنتج أثناء عملية اللف 

أو الثني بعد اللف.
الزوايا واألشكال وأقسام احلديد أو الفوالذ غير اخلالئطي •
الزوايا واألشكل واألقسام األخرى غير املشغولة بأي شكل ما عدا  •

اللف أو السحب أو البثق الساخن؛ هياكل األملنيوم )ما عدا املباني 
مسبقة الصنع حتت الفئة 94٫0٦( وأجزاء الهياكل )مثل اجلسور 
وإطارات  واألسقف  الشبكات  وأعمدة  واألبراج  وأقسام اجلسور 
األسقف واألبواب والنوافذ وعتباتها وإطاراتها، اجلسور وأقسام 

اجلسور
املواسير واألنابيب واملنتجات املجوفة، امللحومة، ذات اجلزء املقطعي  •

الدائري، والتي ال يتجاوز قطرها 40٦4 ملم، ما عدا تلك املستخدمة 
للنفط والغاز املصنوعة من احلديد أو الفوالذ غير اخلالئطي

أو  • املفتوحة  )مثل  األخرى  املجوفة  واملنتجات  واملواسير  األنابيب 
امللحومة أو احملززة أو املغلقة بأي شكل مشابه( املصنوعة من احلديد 

أو الفوالذ. ذات مقطع عرضي مربع أو مستطيل
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Sigma Metal Industries is an ISO 9001:2008 
Quality Management System certified company 
established in 2008. A member of Al Sulaiman 
Holdings and with a sister companies of Traffic 
Tech (Gulf) W.L.L., ITS Qatar and MEGA E&M to 
designs and manufactures Traffic Signs, Directional 
Signs, Gantries & Cantilevers, Stainless Steel 
fabrications, Internal and External Way-finding 
Signs, Steel Doors (Fire and Non-Fire Rated Doors), 
Variable Message Signs and Controllers Cabinets for 
intelligent transportation system. In addition to that 
Sigma Metal Industries designs and fabricates steel 
structures for construction.

Sigma Metal Industries has been awarded as Rank 
no. 6 in Top 50 SME Excellence Award 2018 in Qatar.

P.O. Box 33167, Street 11K, Zone 81, New Industrial Area, Doha, Qatar 
Tel: +974 4460 0994, info@sigma-industries.com 
fayoumi@sigma-industries.com, www.sigma-industries.com

HS CODES: 73083000, 73089040, 73089050, 73089090, 76109090

Contact Person

Khalid El Fayoumi
Managing Director
Mob: +974 5586 6518

Sigma Metal  
Industries

ة د لشها ملة  حا كة  شر هي  نية  ملعد ا ل  لألعما  سيجما 
لنظام إدارة اجلودة تأسست عام 2008.   ISO 9001:2008
وهي عضو في شركة السليمان القابضة ولها شركات شقيقة هي 
التكنولوجيا  ذ.م.م.، شركة حلول  )اخلليج(  املرور  تقنيات  شركة 
الذكية، ميجا اي اند ام لتصميم وصناعة لوحات املرور ولوحات 
االجتاهات واملعابر والكابول، وهياكل الفوالذ واللوحات الداخلية 
واخلارجية لالستدالل على االجتاهات وأبواب الفوالذ )الواقية من 
احلريق وغير الواقية من احلريق(، مختلف لوحات اإلعالنات املتغيرة 
وخزائن التحكم ألنظمة املواصالت الذكية. باإلضافة إلى ذلك، تقوم 
سيجما لألعمال املعدنية بتصميم وتصنيع الهياكل الفوالذية للبناء. 

حصلت سيجما لألعمال املعدنية على املرتبة السادسة ضمن أفضل 
50 شركة صغيرة ومتوسطة لعام 2018 في قطر.

 سيجمـا 
لألعمال المعدنية

Product Details

• Iron Grill Doors

• Exhibition Pallets

• Iron Handrails

• Iron Handrails

• Metal Structure for Sign Boards

• Aluminum Traffic Sign Boards

تفاصيل المنتجات
أبواب الشبكات احلديدية •
منصات العرض اخلشبية •
الدرابزين احلديدي •
الدرابزين احلديدي •
الهياكل املعدنية للوحات اإلعالنية •
ألواح إشارات املرور من األملنيوم •
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Smart House Factory For Prefabricated Buildings 
has been in operation since 2015 and is located in 
Al Rayyan.

Zone 81, Building 08, Street 15, Tel: +974 44480654 
Eng.khaled72@hotmail.com

HS CODES: 72125000

ISO Certificate

Contact Person

Khalid Ali Musleh
CEO 
Mob: +974 5584 7011

Smart House Factory for 
Prefabricated Buildings

التجهيز« في هذا  للمباني مسبقة  يعمل »مصنع سمارت هاوس 
الريان. املجال منذ عام 2015، ويقع مقره في 

 مصنع سمارت هاوس 
للمباني مسبقة التجهيز

Product Details

• Wall Slabs, Formed And Insulated - Sandwich 
Panels

تفاصيل المنتجات
بالط حوائط مت تشكيله وعزله - باإلضافة إلى الطبقة البينية •

220 SME Directory 2022



Al Qamra holding, a leading business conglomerate 
in the state of Qatar, with a history over a decade 
successfully operating in the nation.

AQH manages a portfolio of leading companies 
within divers’ sectors that offer high-quality products 
and unique services across a myriad of business 
areas from Real Estate, construction, Education, 
Aquaculture services to agriculture.”

Zone 81, Building 30, Street 11, Tel: +974 44339320 
t.fathy@al-qamra.com, www.al-qamra.com

HS CODES: 76101000, 76101090, 70051000, 39252000, 73083015, 
70031200

ISO 90001, ISO 18001, ISO 45001

Contact Person

Tarek Fathi
Finance Manager 
Mob: +974 6606 4955

Solas for Glass and 
Aluminum

واالقتصادية  التجارية  الكتل  أبرز  القابضة إحدى  القمرا  »تعتبر 
في دولة قطر. مع تاريخ حافل يزيد على عقد زمني من العمليات 

بلدنا. الناجحة في  التشغيلية 

تدير القمرا القابضة في محفظتها مجموعة من الشركات الرائدة 
والعاملة في قطاعات متعددة والتي تقدم بدورها أجود املنتجات 
واخلدمات املميزة والفريدة لشريحة واسعة من قطاعات األعمال 
مرورًا  والتعليمي  اإلنشائي  ثم  ومن  العقاري  القطاع  من  ابتداًء 

والزراعة.« املائية  تربية األحياء  بقطاعي 

 سوالس للزجاج 
واأللمونيوم

Product Details

• Doors And Window From Aluminum, Aluminum 
Facades, Glass Windows, Doors And Windows 
From Plastic, Steel Doors, Aluminum Walls And 
Facades

تفاصيل المنتجات
مصنوعة  • واجهات  األلومنيوم,  من  املصنوعة  والنوافذ  األبواب 

والنوافذ املصنوعة من  األبواب  الزجاجية,  النوافذ  األملونيوم,  من 
من  املصنوعة  والواجهات  اجلدران  فوالذية,  أبواب  البالستيك, 

األلومنيوم

دليل الشركات الصغيرة والمتوسطة 221٢٠٢٢



Established in 2007 and recently rebranded, 
SOLB26 has a track record of expertise in designing, 
manufacturing and installation of heavy steel 
structures such as mega hangers, airport terminal 
buildings, stadium & sport facilities, warehouses, 
architectural facade steel works and bridges.

Located in Qatar’s new industrial area, our state 
of the art facility covers an area of 46,404 m2, 
housing the latest high precision equipment and 
technology. Complemented by a highly experienced 
management team and skilled workforce, we 
have the capacity to produce 3,500 tons of steel 
structures per month, allowing us the flexibility to 
accommodate projects of all sizes and complexity 
and to cater to a broad spectrum of clients.

P.O. Box 90285, Building 136, Street 11, Zone 81, New Industrial Area, 
Doha, Qatar, Tel: +974 4490 5874 
info@solb26.com, www.solb26.com

HS CODES: 73030000, 73089090

Contact Person

Ahmed Hussain
Construction Manager
Mob: +974 5568 3608

SOLB26

تأسس عام 2007 ومتت إعادة تسميته مؤخرًا إلى “ُصلب 2٦“، 
وهو مصنع لديه خبرة في تصميم وتصنيع وتركيب الهياكل الفوالذية 
الثقيلة مثل احلظائر الضخمة ومباني املطارات واالستادات واملرافق 
الهندسية  للواجهات  الفوالذية  واألعمال  واملستودعات  الرياضية 

واجلسور.

يوجد مصنعنا في املنطقة الصناعية اجلديدة في قطر على مساحة 
4٦٫404 متر مربع وهو مزود بأحدث املعدات واآلليات. كما يعمل 
في املصنع طاقم إداري عالي اخلبرة وفريق عمل ماهر إلى جانب 
قدرة إنتاجية تصل إلى 3500 طن من الهياكل الفوالذية في الشهر، 
ما يسمح لنا باملرونة خلدمة املشاريع بكافة األحجام ودرجات التعقيد 

لشريحة واسعة من العمالء.

ُصلب ٢٦

Product Details

• Tubes, Pipes and Hollow Profiles, Seamless of 
Cast Iron

• Iron Structures

تفاصيل المنتجات
من  • املصنوعة  السلسلة،  املجوفة،  واملنتجات  واملواسير  األنابيب 

املصبوب احلديد 
الهياكل احلديدية •
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Spacemaker is the leading manufacturer of off-site 
modular and hybrid methods of construction in 
Qatar, providing full range services from concept to 
design development to construction.

Street 41, Zone 81, New Industrial Area, Doha, Qatar 
Tel: +974 4499 4499, +974 4499 3863 
shady.shamoun@gulfcontracting.com, www.gulfcontracting.com

HS CODES: 94060090

Contact Person

Shady Shamoun
Group Business 
Development Manager

Spacemaker

سبيسميكر هي املصنع الرائد لوسائل البناء النموذجية والهجينة 
خارج موقع البناء في قطر وتقدم مجموعة كاملة من اخلدمات بدءًا 

من املفهوم إلى التصميم إلى البناء.

سبيسميكر

Product Details

• Prefabricated buildings of other materials other 
than those of plastics, wood, iron, aluminum or 
of fiberglass

تفاصيل المنتجات
أو  • أو اخلشب  البالستيك  املبنية مسبقًا من مواد عدا عن  املباني 

الفايبرجالس أو  األملنيوم  أو  احلديد 
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Steel Engineering Technology (SET) is a high end 
specialized Steel Fabrication and Construction 
Company focused on delivering excellent quality 
services to various industries within Qatar. s a genuine 
Qatari Company with a mission and vision to be a 
leader in specialized high end steel fabrication and 
construction services within Qatar, SET has been 
structured to meet the stringent quality requirements 
and delivery schedules of the upcoming major 
projects with an unwavering commitment to safety.

Gate 53, Street 18, Industrial Area, Al Shahania, Qatar 
Tel: +974 4465 7261, info@set-qatar.com 
projects@set-qatar.com, www.set-qatar.com

HS CODES: 7216, 7228, 7304, 7214, 7310

Contact Person

Mr. Jojo John Joseph
Commercial Manager
Mob: +974 4465 7261

Steel Engineering 
Technology

)SET( هي شركة متخصصة في صناعة الفوالذ واإلنشاء تركز 
على تقدمي خدمات عالية اجلودة إلى عدة قطاعات في قطر وهي 
في  رائدة  تصبح  أن  هي  ورؤيتها  مهمتها  أصيلة  قطرية  شركة 
خدمات صناعة الفوالذ واإلنشاء املتخصصة في قطر، وقد متت 
هيكلة الشركة لتفي مبتطلبات اجلودة الصارمة وجداول التسليم 
للمشاريع الكبرى املقبلة مع التزام راسخ باحلفاظ على السالمة.

SET شركة

Product Details
• Angles, shapes and sections of iron or non-alloy 

steel
• Other bars and rods of other alloy steel
• Angles, shapes and sections, of other alloy steel
• Hollow drill bars and rods, of alloy or non-alloy 

steel
• Tubes, pipes and hollow profiles, seamless, of iron 

(other than cast iron) or Steel
• Other bars and rods of iron or non-alloy Steel, not 

further worked than forged, hot-rolled, hot-drawn 
or hot-extruded, but including those twisted after 
rolling

• Tanks, casks, drums, cans, boxes and similar 
containers, for any material (other than 
compressed or liquefied gas), of iron or steel, of 
a capacity not exceeding 300 l, whether or not 
lined or heat-insulated.

تفاصيل المنتجات
غير  • الفوالذ  أو  واألجزاء املصنوعة من احلديد  الزوايا واألشكال 

اخلالئطي
القضبان واألعمدة األخرى املصنوعة من الفوالذ اخلالئطي •
الزوايا واألشكال واألجزاء املصنوعة من الفوالذ اخلالئطي اآلخر •
قضبان وأعمدة احلفر املجوفة املصنوعة من الفوالذ اخلالئطي أو  •

غير اخلالئطي
األنابيب واملواسير والقوالب املجوفة السلسلة املصنوعة من احلديد  •

)ما عدا احلديد املصبوب( أو الفوالذ
الفوالذ غير  • أو  القضبان واألعمدة األخرى املصنوعة من احلديد 

اخلالئطي غير املشغول بأي شكل آخر ما عدا الدق واللف والسحب 
والبث الساخن ويشمل تلك التي يتم طيها بعد لفها

اخلزانات والعبوات والبراميل والعلب والصناديق واحلاويات املشابهة  •
املستخدمة ألي مواد )ما عدا الزجاج املضغوط أو املسال( املصنوعة 
من احلديد أو الفوالذ بسعة ال تزيد عن 300 لتر، سواء كانت مبطنة 

أو معزولة حراريًا.
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Sulaiman for Air Conditioner company is specialized 
in manufacturing ACs in malls, companies, factories 
and buildings. The company has been in operation 
since 2018 and is located in Al Rayyan.

Zone 81, Building 95, Street 14, Tel: +974 44514503 
godfreg@qatari-industrial.com

HS CODES: 68061000

Contact Person

Godfreg Muchenje
Assistant Manager 
Mob: +974 55867462

Sulaiman For Air 
Conditioning

صة في مجال تصنيع مكيفات  ُتعد »شركة السليمان للتكييف« ُمتخصِّ
الهواء في املوالت والشركات واملصانع واملباني. وتعمل الشركة في 

هذا املجال منذ عام 2018، ويقع مقرها في الريان.

 السليمان 
للتكييف

Product Details

• Air Conditioner

تفاصيل المنتجات
مكيفات الهواء •
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Target Metal Industries WLL is one of the pioneer 
and industry leader providing architectural & 
nonstructural stainless steel installation, fabrication 
works and a plethora of products to our most 
esteemed and gratified cluster of clientele who 
always testifies our quality & excellence. 

We are a successful team of young entrepreneurs 
& professionals with profound knowledge to 
apprehend client’s requisites and deliver them 
with the finest solution at the fastest pace, Target 
metals always find its niche on the apex of steel and 
related Industries of Qatar. Over the years, we have 
gained a solid reputations and eminence among our 
experienced, well-seasoned Clientele & consultants. 
A swiftly expanding list of public as well as private 
organizations of repute adorn our portfolio and we 
are enlisted in the database of reliable resources to 
meets Clients minimum & maximum requirements.

Building 17, Gate 69, Street 38, Old Industrial Area, Doha, Qatar 
Tel: +974 4469 1221 
info@targetmetals.net 
www.targetmetals.net

HS CODES: 73083000, 73089040, 85371000

Contact Person

Iyad Salameh
General Manager
Mob: +974 5556 6839

Target metal 
Industries

 ُتعد شركة »ترجت للصناعات املعدنية« إحدى الشركات الرائدة 
وغير  اإلنشائية  التركيبات  ر  توفِّ حيث  الصناعة،  في  واملتقدمة 
اإلنشائية للفوالذ املقاوم للصدأ وأعمال التصنيع ومجموعة كبيرة 
من املنتجات ملجموعة عمالئنا األكثر تقديًرا وإمتناًنا الذين يشهدون 

دائًما بجودتنا ومتيُّزنا.

اد األعمال واملهنيني الشباب من ذوي املعرفة  نحن فريق ناجح من روَّ
العميقة لفهم متطلبات العميل وتقدمي أفضل احللول بأسرع وتيرة. 
ودائًما ما جتد شركة »ترجت للصناعات املعدنية« مكانتها في قمة 
مجال صناعة الصلب والصناعات ذات الصلة في قطر. وقد اكتسبنا 
على مر السنني سمعة طيبة ومكانة مرموقة بني عمالئنا ومستشارينا 
بقائمة  وتتزيَّن محفظة مشاريعنا  املُخضرمني وأصحاب اخلبرة. 
ذات  واخلاصة  العامة  املؤسسات  من  الوتيرة  متسارعة  عة  موسَّ
السمعة الطيبة، ونحن ُمدرجون في قاعدة بيانات املوارد املوثوقة 

لتلبية متطلبات العمالء الدنيا والقصوى.

 تارجت
للصناعات المعدنية

Product Details

• Fire Resistant Iron Doors and Frames

• Cable Carriers

• Electric Switch Boards

تفاصيل المنتجات
األبواب وإطارات األبواب احلديدية املقاومة للحريق •
حامالت الكوابل •
ألواح املفاتيح الكهربائية •
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Taj Duct Fab Factory operates in the manufacturing 
of metal plates and steel aluminum. The company 
has been in operation since 2002 and is located in 
Industrial Area.

Zone 57, Building 39, Street 576 
hamed.shadiesmail.com, www.tajduct.com

HS CODES: 73269030

Contact Person

Shadi Subhi Hamed
Production Maneger 
Mob: +974 5581 9757

Taj Duct Fab Factory

يعمل مصنع تاج دكت فاب في تصنيع األلواح املعدنية واألملنيوم 
املنطقة  في  مقرها  ويقع  عام 2002  منذ  الشركة  تعمل  الصلب. 

الصناعية.

مصنع تاج دكت فاب

Product Details

• Iron Air Ducts

تفاصيل المنتجات
مواسير هواء حديدية •
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Technical Metal Fittings Factories is a manufacturer 
of columns for joints and fittings. The company has 
been in operation since 2005 and is located in Al 
Rayyan.

Zone 81, Building 133, Street 11, Tel: +974 44441943 
salam@alamindecor.com

HS CODES: 72165000

Contact Person

Abulsallam Shaaban
Manager 
Mob: +974 5551 6676

Technical Metal Fittings 
Factories

تعمل شركة »املصانع الفنية للتجهيزات املعدنية« في مجال تصنيع 
أعمدة الوصالت والتجهيزات. وتعمل الشركة في هذا املجال منذ 

عام 2005، ويقع مقرها في الريان.

المصانع الفنية للتجهيزات 
المعدنية

Product Details

• Columns for Joints

تفاصيل المنتجات
أعمدة الوصالت •
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United Factory For Lighting Poles And Steel 
Industries has been operating in the lighting industry 
since 2018. The company is located in Al Rayyan.

Zone 81, Building 455, Street 29, Tel: +974 44603826 
manager@exmetco.com

HS CODES: 73082000

Contact Person

Yousef Tawfeq Esmaael
Manager 
Mob: +974 558 82168

United Factory For Lighting 
Poles and Steel Industries

يعمل »مصنع املتحدة ألعمدة اإلنارة والصناعات احلديدية« في مجال 
تصنيع اإلضاءة منذ عام 2018. ويقع مقر الشركة في الريان.

مصنع المتحدة ألعمدة اإلنارة 
والصناعات الحديدية

Product Details

• Lighting Poles

تفاصيل المنتجات
أعمدة اإلنارة •
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Wasel Factory produces portocabins and caravans. 
The company has been in operation since 2015 and 
is located in Al Rayyan.

Zone 81, Building 288, Street 11, Tel: +974 44603010

HS CODES: 39252000, 76109090, 87161000
Contact Person

Mohamed Ahmed 
Abdulsatar
Owner 
Mob: +974 5555 6088

Wasel Factory

والكرفانات  الكابينات  إنتاج  مجال  في  واصل«  »مصنع  يعمل 
ويقع  منذ عام 2015،  املجال  الشركة في هذا  وتعمل  احملمولة. 

الريان. في  مقرها 

مصنع واصل

Product Details

• Fiberglass Doors, Aluminum Traffic Sign Boards, 
Mobile Caravans

تفاصيل المنتجات
من  • املصنوعة  املرور  إشارات  لوحات  الزجاجية،  األلياف  أبواب 

لة املتنقِّ املقطورات  األلومنيوم، 
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Wolf Stainless Steel manufactures and supplies 
Stainless Steel items across the State of Qatar. With 
a production capacity to match global demand; Wolf 
Stainless Steel is well positioned to become a key 
market leader in the manufacturing and supply of 
Stainless Steel fabrications. 

Wolf’s high capacity production line enables the 
plant to live up to high consumption demand using 
high level of machinery and facilities. With a very 
experienced team of engineers and fabrication 
employees, our brand is well known for our in-
house stainless steel and cold room designing and 
production facilities.

Zone 81, Building 67, Street 13, Tel: +974 44442296 
nadeem@inox.com.qa, www.wolfstainless.com

HS CODES: 84181000

Contact Person

Mohammed Mahmoud 
Soulh
General Manager, Partner 
Mob: +974 6616 1319

Wolf Stainless Steel

تعمل شركة »«ولف استنلس استيل«« في مجال تصنيع عناصر 
الفوالذ املقاوم للصدأ وتوريدها في جميع أنحاء دولة قطر. تتمتَّع 
شركة »«ولف استنلس استيل«« مبكانة مرموقة، حيث تتناسب قدرتها 
اإلنتاجية مع الطلب العاملي؛ لتصبح إحدى الشركات الرائدة في 
السوق في مجال تصنيع تصنيع الفوالذ املقاوم للصدأ وتوريده. 

ُيتيح خط إنتاج شركة »«ولف استنلس استيل««، الذي يتمتَّع بقدرة 
باستخدام  العالي  تلبية طلب االستهالك  للمصنع  كبيرة،  إنتاجية 
مستوى عاٍل من اآلالت واملنشآت. تشتهر عالمتنا التجارية مبرافق 
تصميم وإنتاج غرف التبريد والفوالذ املقاوم للصدأ في املنزل؛ وذلك 
بفضل فريق من املهندسني ذوي اخلبرة العالية وموظفي التصنيع.

ولف استنلس استيل

Product Details

• Refrigerator

تفاصيل المنتجات
أجهزة التبريد •
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AGRICO is a private local Qatari Agricultural 
Development Company that was founded on  
the principle of sustainable long-term agricultural 
production with an eye on the National target 
of achieving food security. AGRICO aims to 
achieve this through combining local innovation, 
international expertise and the best available 
technology in the world.

Our Strength

• The most sophisticated Air-conditioned 
Hydroponic facility in the State of Qatar

• Able to harvest daily and distribute locally  
within 24 hours

• The only local  packed Brand/Organic,  
from Farm to Shelf.

Our Product

With our long experience in food imports, storage 
and distribution since the early 1950’s, we initiated 
an in-depth study into the import pattern and 
consistency of Vegetables & Fruits into Qatar and it 
was revealed that there is massive dependency on 
regional and neighbouring countries for our daily 
needs of Vegetables & Fruits.

P.O. Box 19613, Doha, Qatar, Tel: +974 4451 2794, Fax: +974 4447 6181, 
A.hassan@tahaluf.qa, info@tahaluf.qa, www.agrico.qa

HS CODES: 07020000, 07070000, 07115100, 07099920, 07099990, 
07096090, 070951

Contact Person

Ashraf Hassan
COO 
Mob: +974 7033 0019

Agrico Organic Farms

تأسست  الغذائي  األمن  لتحقيق  الوطنية  قطر  رؤية  مع  متاشيًا 
أجريكو، وهي شركة تنمية زراعية قطرية محلية خاصة وهادفة إلى 
إنتاج زراعي مستدام على املدى الطويل. وذلك عبر االبتكار احمللي 

واخلبرات الدولية وأفضل التكنولوجيا املتاحة في العالم. 

قوتنا
منشأة الزراعة دون تربة األكثر تطورًا في دولة قطر  •
امكانية احلصاد يوميًا والتوزيع محليًا في غضون 24 ساعة •

العالمة التجارية احمللية الوحيدة املعبأة والعضوية. •

منتجاتنا
وفقًا خلبرتنا الطويلة في استيراد املواد الغذائية والتخزين والتوزيع 
منذ أوائل خمسينات القرن املنصرم، اعدت الشركة دراسة متعمقة 
لنمط استيراد اخلضروات والفاكهة في قطر لتبرهن لنا الدراسة 
بأن هناك اعتماًدا كبيًرا على الدول اإلقليمية ودول اجلوار لتغطية 

احتياجاتنا اليومية من اخلضار والفواكه.

أجريكو للتطوير الزراعي

Product Details

• Fresh Vegetables and Fruits

تفاصيل المنتجات
خضار وفاكهة طازجة •
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We are Al Arz Automatic Bakery. We have a 
professional experience. We know and meet 
the requirements of consumers. We interest to 
fulfill consumers’ outlooks getting high quality 
professional services in all of our products. Our 
shareholders experience, which is more than 20 
years, gives us the confidence to meet our promises 
to our customers. We confirm that transforming our 
customers’ dreams to facts is our priority. This is a 
faithful promise until fulfilling it.

Gate 75, Street 50, Old Industrial Area, Doha, Qatar, Tel: +974 4450 9115 
sales.arzbakeqatar@hotmail.com 
gm@arzbake.com

HS CODES: 21069060, 21042000, 21061000, 19059010

Contact Person

Fahad Buhendi
Chief Executive Officer 
Mob: +974 5556 0235

Al Arz Automatic Bakery

أهاًل بكم في مخبز األرز األوتوماتيكي. لدينا خبرة مهنية. لدينا 
معرفة وقدرة على الوفاء مبتطلبات املستهلكني. نحرص على حتقيق 
تطلعات العمالء في احلصول على خدمات مهنية عالية اجلودة في 
كافة منتجاتنا. ميلك مساهمونا خبرة تفوق 20عامًا، األمر الذي 

مينحنا الثقة بالوفاء بوعودنا إلى عمالءنا.

نؤكد بأن أولويتنا هي حتقيق أحالم عمالءنا. وهو وعد علينا إلى 
أن نتمكن من حتقيقه.

مخابـز االرز االتوماتيكية

Product Details

• Pastes based on sugar, containing added fat in 
a relatively large proportion & Milk or Nuts, not 
suitable for transformation directly into sugar 
confectionery but used as Fillings (For Chocolates, 
Fancy Biscuits, Pies, Cakes)

• Food Preparations Consisting of Finely 
Homogenized Mixtures of Two or More Basic 
Ingredients, Such As Meat, Fish, Vegetables or 
Fruit, put up for Retail Sale as Infant Food or For 
Dietetic Purposes, in Containers of <= 250 G

• Protein concentrates and textured Protein 
Substances, and Ordinary bread of any kind

تفاصيل المنتجات
املعاجني املبنية على السكر وحتتوي على دهون مضافة بنسبة عالية  •

واحلليب أو املكسرات، غير املناسبة للتحويل مباشرة إلى حلويات 
سكرية ولكنها تستخدم كحشوات )للشوكوالته والبسكويت الفاخر 

والفطائر والكعك(
التحضيرات الغذائية املكونة من خليط متجانس من مكونني أساسيني  •

أو أكثر مثل اللحوم أو األسماك أو اخلضار أو الفواكه التي يتم 
تقدميها للبيع بالتجزئة كأغذية لألطفال أو ألغراض احلمية الغذائية 

في عبوات سعة > = 250 غم
مركزات البروتني والبروتينات املشكلة، اخلبز العادي من أي نوع. •
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With the launch of Al Mashreq Bakery in 2015 it has 
today grown to become one of the leading industrial 
bakeries in Qatar, producing products to suit the 
palates of a diverse group of nationalities.

We not only produce traditional staples like Khubz 
and Lebanese breads, but also new and exciting 
range of delightful products such as Sliced bread, 
Buns & Rolls, Cakes & Muffins, filled Croissant & 
Puffs. 

Our facility is located in Industrial Area and equipped 
with machinery sourced from Germany, Italy and 
Lebanon. A continuous focus on the process, quality 
and product development has made Al Mashreq a 
household name in Qatar today. 

Having the capacity of 45,000 packets production 
and distribution of ‘Khubz’, we play a significant 
part in the social objective of providing fresh and 
affordable daily staple food to the residents of Qatar. 

A wide range of products are made available 
to all segments of trade such as hypermarkets, 
supermarkets, groceries, restaurants, catering 
companies, labour camps, schools, fast food outlets 
and food service.

We continue to work on product development and 
consistently work on providing new products and at 
the same time we work on improving our existing 
range of products.

Gate 154, Street 23, Old Industrial Area, Doha, Qatar 
Tel: +974 4444 7680 
fahadfathah@gmail.com

HS CODES: 19059010

Contact Person

Fahad Fathah
Managing Director 
Mob: +974 6666 7680

Al Mashreq Bakery

أصبح مخبز املشرق بعد انطالقته عام 2015 أحد املخابز الصناعية 
الرائدة في قطر وهو ينتج منتجات تناسب أذواق مجموعة متنوعة 

من اجلنسيات.

فنحن ال نقوم فقط بإنتاج املخبوزات التقليدية مثل اخلبز العربي 
املنتجات اجلديدة  متنوعة من  أيضًا مجموعة  ننتج  بل  واللبناني، 
واملفن  والكعك  واللفائف  واملستدير  املقّطع  اخلبز  مثل  واملبهجة 

الهشة.  واملعجنات  والكرواسون احملشو 

بآليات مستوردة  الصناعية وهو مزود  املنطقة  يوجد مخبزنا في 
من أملانيا وإيطاليا ولبنان. من خالل التركيز املستمر على اإلنتاج 
واجلودة وتطوير املنتجات، أصبح مخبز املشرق اسمًا معروفًا في 

قطر اليوم. 

ولذلك  لدينا قدرة على تصنيع وتوزيع 45000 مغلفًا من اخلبز، 
فإننا نؤدي دورًا مهمًا في حتقيق الهدف االجتماعي بتوفير هذا 
الغذاء األساسي لسكان دولة قطر بحيث يكون طازجًا واقتصاديًا. 

ويتم تقدمي مجموعة كبيرة من املنتجات لكافة الشرائح التجارية مثل 
أسواق الهايبرماركت والسوبرماركت والبقاالت واملطاعم وشركات 
خدمات التموين وسكنات العمال واملدارس ومطاعم األغذية السريعة 

وخدمات الغذاء.

كما نستمر بالعمل على تطوير املنتجات وتقدمي منتجات جديدة مع 
العمل في نفس الوقت على حتسني منتجاتنا احلالية.

مخبز المشرق

Product Details

• Ordinary bread of any kind

تفاصيل المنتجات
اخلبز العادي من أي نوع •
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Al Raed is a 100% Qatari Business in the field of Fresh 
Produce Import, Packing, Re-Packing, Processing 
and Grading Supply and related Services.

The Company registered in the State of Qatar under 
Commercial Registration number 55777 as Sole 
Proprietorship on May 16, 2012 with a Paid capital 
of QR 10 Million.

The Founder Mr. Raed Al Khalaf descends from a 
family renounced for their expertise and investments 
in the Fresh Produce Industry since 1951. Therefore, 
understands the Dynamics of the Market and the 
recipe of success.

We support our clients in finding their needs of the 
highest quality and trusted fresh produce services, 
solutions and products in any form.

Zone 81, Building 546, Street 200, Tel: +974 44442781 
bro@alraedfresh.com, www.alraedfresh.com

HS CODES: 71090000

ISO 9001, ISO 14001, ISO 22000, ISO 45001

Contact Person

Mohammed Abdulmanan
Representative 
Mob: +974 3354 9448

Al Raed Fresh Food 
Processing Factory

مصنع الرائد لتجهيز االغذية الطازجة«« هي شركة قطرية بنسبة 
100% تعمل في مجال استيراد املنتجات الطازجة وتعبئتها وإعادة 

تعبئتها وجتهيزها وتصنيفها واخلدمات ذات الصلة بها.

لة في دولة قطر مبوجب السجل التجاري رقم  وُتعد الشركة ُمسجَّ
55777 بوصفها مؤسسة فردية بتاريخ 1٦ مايو 2012 برأس مال 

مدفوع قدره 10 ماليني ريال قطري.

بخبرتها  تشتهر  عائلة  من  اخللف  رائد  السيد/  املؤسس  ينحدر 
واستثماراتها في صناعة املنتجات الطازجة منذ عام 1951. ولذلك، 

فهو يفهم ديناميكيات السوق وُيدرك وصفة النجاح.

إننا ندعم عمالئنا في العثور على احتياجاتهم من خدمات وحلول 
ومنتجات طازجة موثوق بها بأعلى جودة بأي شكل من األشكال

 مصنع الرائد لتجهيز
االغذية الطازجة

Product Details

• Vegetables; Mixtures Of Vegetables, Preserved

تفاصيل المنتجات
اخلضروات؛ وخلطات اخلضروات احملفوظة •
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Al Rashid Ice Factory was founded in 2007 as an Ice 
manufacturer and supplier company, Al Rashid Ice 
will remain the recognized leader in the packaged 
ice industry by producing the highest quality of pure, 
& clean ice products, by maintaining the highest 
level of customer service and satisfaction, through 
the relentless pursuit of excellence in technology 
and merchandising equipment, and by maintaining 
and growing the broadest geographic distribution 
network in the ice industry. 

Al Rashid Ice Factory has enjoyed over 11th years 
of steady organic growth in manufacturing and 
supplying of products, skilled and dedicated people 
combined with the latest machineries and techniques 
available. Our people are key to achieving success 
in all they do.

Street 38, Zone 81, New Industrial Area, Doha, Qatar 
Tel: +974 4441 1445 
alrashid4ice@hotmail.com

HS CODES: 22019010, 22019090

Contact Person

Abdullah Saad
General Manager 
Mob: +974 6656 5605

Al Rashid Ice Factory

تأسس مصنع الراشد عام 2007 لتصنيع وتوريد الثلج، وسيبقى 
الراشد للثلج اسمًا معروفًا في مجال تصنيع الثلج حيث يقوم بإنتاج 
أعلى جودة ملنتجات الثلج الصافي والنظيف من خالل احملافظة على 
أعلى مستويات خدمة ورضا العمالء عبر سعيها املستمر للتميز في 
التكنولوجيا ومعدات التصنيع ومن خالل احلفاظ على وتنمية أكبر 

شبكة توزيع في قطاع صناعة الثلج.

متتع مصنع الراشد للثلج بنمو ثابت على مدى 11 عامًا في تصنيع 
وتوريد املنتجات واملوظفني املهرة املختصني باإلضافة إلى أحدث 
ما  كل  في  موظفونا هم سر جناحنا  املتاحة.  والتقنيات  اآلليات 

يفعلونه.

مصنع الراشد للثلج

Product Details

• Drinking Water

• Ice Blocks

• Ice Cubes

تفاصيل المنتجات
مياه الشرب •
قوالب الثلج •
مكعبات الثلج •
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Al Salwy automatic Bakery operates in the food 
industry, producing all kinds of baked products and 
bread. The company has been in operation since 
2009 and is located in Al Wakrah.

Zone 90, Tel: +974 44173862 
ceo@arzbake.com

HS CODES: 19059010, 19059030, 19059050

Contact Person

Fahad Ali Ahmed
CEO 
Mob: +974 5556 0235

Al Salwy Automatic  
Bakery

تعمل »مخابز السلوي االتوماتيكية« في صناعة املواد الغذائية، حيث 
تنتج جميع أنواع املخبوزات واخلبز. وتعمل الشركة في هذا املجال 

منذ عام 2009، ويقع مقرها في الوكرة.

 مخابز السلوي 
االتوماتيكية

Product Details

• Ordinary Bread Of Any Kind, Pancakes, Cakes

تفاصيل المنتجات
اخلبز العادي من أي نوع، فطائر البان الكيك، كيك •
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Al Shahbaa Industries primarily operates in the 
popcorn and snacks industry. As part of our 
ongoing commitment to our clients and to ensure 
we continue to improve and offer the best quality 
services we possibly can, we would be grateful if 
you could visit our profile soon as we are currently 
making some updates.

Zone 81, Building 18, Street 30, Tel: +974 44693560 
arazizi@hotmail.com, www.sahba-foods.com

HS CODES: 19030000

Contact Person

Abdulraouf Azizi
General Manager, Partner 
Mob: +974 5582 9319

Al Shahbaa  
Industries

تعمل »شركة الشهباء للصناعات« بصفة أساسية في تصنيع الذرة 
احملمصة واملقرمشات. وكجزء من التزامنا الدؤوب جتاه عمالئنا، 
ولضمان مواصلة حتسني وتقدمي أفضل اخلدمات املُميَّزة التي مُيكننا 
ح امللف التعريفي  تقدميها، سنشعُر باالمتنان ما إذا تفضلّْتم بتصفُّ

لشركتنا قريًبا؛ حيث إننا نقوم حالًيا ببعض التحديثات.»

 الشهباء 
للصناعات

Product Details

• Snacks

تفاصيل المنتجات
الوجبات اخلفيفة •
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SAIC is one of the leading integrated agricultural 
projects in Qatar (since 1995). SAIC produces 
seasonal flowers and year round vegetables from 
greenhouses and open field in addition to animal 
production such as sheep, goat and poultry. The 
farm facilities and production units were designed 
with high quality standards with a total area of 40 
ha. SAIC uses modern techniques in production, 
packaging and marketing.

Saic Vegetable Production

Vegetable production started in 1997, using 
modern and advanced production techniques 
to produce high-quality vegetable crops. SAIC 
produces vegetables under modern fully controlled 
greenhouses using hydroponics system. SAIC 
produces a wide range of 30 different types of 
vegetables mainly Tomato, Egg Plant, Cucumber, 
Capsicum, Cauliflower, Broccoli, Lettuce, Squash, 
Cabbage, Beans, Melon, Herbs, and Strawberry.

Saic Seasonal Flowers And Ornamentals 
Production

SAIC produces more than 7 Million per year of high 
quality seasonal flowers of 50 varieties suitable for 
year round landscaping in addition to trees, Shrubs, 
Ground covers to cater for the market requirements 
in Qatar. 4 ha. of advanced modern greenhouses 
and nurseries are assigned for the production of 
seasonal flowers. SAIC covers most of the country’s 
need.

P.O. Box 8588, Doha, Qatar, Tel: +974 4032 0121, 4032 0137, 4032 0107 
Fax: +974 4032 0132, info@alsulaiteengroup.com 
www.alsulaiteengroup.com

HS CODES: 06029900, 06020000, 07020000, 07070000, 12119040

Contact Person

Abdul Waheed 
Group Finance Manager 
Mob: +974 5586 9212

Al Sulaiteen Agricultural & 
Industrial Complex (SAIC)

دولة قطر.  املتكاملة في  الزراعية  املشاريع  أكبر  تعد سايك أحد 
تأسست الشركة في عام 1995 لتشمل مزرعة مصممة بنظم انتاج 
العديد من  بإنتاج  املزرعة  تقوم  40 هكتار.  على مساحة  حديثة 
املنتجات النباتية واحليوانية لتشمل الزهور واخلضراوات واألغنام 
والدواجن. مت تصميم املنشآت واملرافق باملزرعة طبقا ملعايير اجلودة 
العاملية، كما يتم استخدام أفضل التقنيات واألساليب في اإلنتاج 

والتعبئة والتسويق.
إنتاج اخلضروات

بدأ إنتاج اخلضروات في أوائل عام 1997 باستخدام أحدث نظم 
وأساليب اإلنتاج احلديثة واملتطورة إلنتاج خضروات ذات اجلودة 
العالية. يتم معظم اإلنتاج داخل البيوت احملمية احلديثة باستخدام 
بالكامل  فيها  واملُتحكم  )الهيدروبونكس(  املائية  الزراعة  نظم 
واملكافحة  والتسميد  الري  في  احلديثة  النظم  أحدث  بإستخدام 
وغيرها باإلضافة إلى اإلنتاج في احلقول املفتوحة باستخدام نظم 
الري بالتنقيط. تنتج الشركة مجموعة واسعة من اخلضروات تشمل 
الفلفل،  اخليار،  الباذجنان،  الطماطم،  أهمها  نوع   30 من  أكثر 
القرنبيط، البروكلي، اخلس، الكوسة، امللفوف، الفاصوليا، البطيخ، 

والفراولة وغيرها. األعشاب، 
إنتاج الزهور ونباتات الزينة

تنتج الشركة األن أكثر من 7 مليون شتلة فى السنة من الزهور 
املوسمية عالية اجلودة من 50 نوع من األنواع املناسبة ملتطلبات 
تنسيق احلدائق في قطر على مدار العام، باإلضافة إلى األشجار 
للظروف  املناسبة  الزينة  ونباتات  التربة  ومغطيات  والشجيرات 
املناخية احمللية. يتم اإلنتاج داخل البيوت احملمية واملشاتل احلديثة 
باستخدام أحدث التقنيات في اإلنتاج على مساحة قدرها 4 هكتار 
وهي تغطي اجلزء األكبر من احتياجات البالد من األزهار املوسمية.

 مجمع السليطين الزراعي
والصناعي )سايك(

Product Details
• Fresh Vegetable and Herbs
• Seasonal Flower and Pot Plants
• Outdoor Shrubs, Trees, Ground Cover Plants, 

Grass

تفاصيل المنتجات
خضراوات طازجة وورقيات •
أزهار موسمية •
شجيرات واشجار ونباتات خارجية ومسطحات خضراء وجنيلة •

240 SME Directory 2022

Exporter مصدّر



Since 1995, Al Touqa was serving Qatar market with 
the best quality fresh meat.

Al Touqa Meat Factory is created to face the demand 
of the market with more meat products.

Zone 81, New Industrial Area, Doha, Qatar, Tel: +974 4450 2622 
touqameat@gmail.com 
www.altouqa.weebly.com

HS CODES: 2013000, 16010020, 16029010

Contact Person

Thamer Saeed Abdallah
Sales Manager 
Mob: +974 6600 8026

Al Touqa Meat 
Company

اللحوم  أنواع  بأفضل   1995 عام  منذ  قطر  التُّقى سوق  يخدم 
الطازجة.

منتجات  على  املتزايد  الطلب  لتلبية  للحوم  التُّقى  تأسس مصنع 
السوق. في  اللحوم 

 مصنع التقى
للحوم والدواجن

Product Details

• Fresh or Chilled Bovine meat, boneless

• Sausages and similar products, of bovine animals

• Food preparation containing more than 20% meat

• Other prepared or preserved meat or meat offal, 
including preparations of blood of any animal

تفاصيل المنتجات
اللحم البقري الطازج أو املجمد، بدون عظم •
املقانق وما شابه من منتجات اللحوم البقرية •
التحضيرات الغذائية التي تتكون من حلوم بنسبة %20 •
حلوم أخرى معاجلة أو محفوظة أو أحشاء الذبائح مبا في ذلك أي  •

حتضيرات من دماء أي حيوان

دليل الشركات الصغيرة والمتوسطة 241٢٠٢٢



Batteel Bakery was established in Qatar 1998 to 
meet the demands of high profile customers and 
to produce high quality bakery products. Since 
its inauguration Batteel Café and Bakery has 
established itself as a first class bakery and coffee 
shop. We provide high quality products, consistently 
and efficiently.

Zone 39, Building 126, Street 340, Tel: +974 44312313 
nasr@batteel.com, www.batteel.com

HS CODES: 19059010

ISO 9001, ISO 14001, HACCP

Contact Person

Nasr Obeidat
Assistan Administration 
Manager 
Mob: +974 5589 0835

Al-Batteel Bakery

س »مخبز البتيل« في قطر عام 1998 لتلبية متطلبات العمالء  تأسَّ
خ »مخبز البتيل«  البارزين، وإلعداد املخبوزات عالية اجلودة. وقد رسَّ
و«مقهى البتيل« منذ افتتاحهما نفسهما كمخبز ومقهى من الطراز 

م منتجات عالية اجلودة باستمرار وكفاءة. األول. وُنقدِّ

مخبز البتيل

Product Details

• Bread

تفاصيل المنتجات
اخلبز •
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• Albina Food AB was founded in 1997
• Albina Snacks AB was founded in 2009
• Turnover in Swedish Kronor – 57 million
• Dry Roastery was built in 2003, first dry roastery 

in Scandinavia
• Trading Oriental specialities
• Employ 12 people

Quality Certified
Food handling is characterized by quality and have 
high standards of hygiene
• HACCP
• BRC grade A
• Quality, Innovative and Care

P.O. Box 3260, Doha, Qatar, Tel: +974 4019 3060 
info.qatar@albinasnacks.com, Mustafa.elhassan@albinasnacks.com 
www.albinasnacks.com

HS CODES: 20081110, 20081911, 20081912, 20081913

Contact Person

Mohamed Awad Allah
General Manager 
Mob: +974 6671 0588

Albina Snacks

تأسست البينا لألطعمة في عام 1997 •
تأسست البينا سناكس في عام 2009 •
اإليرادات بالعملة السويدية 57 مليون  •
مت بناء احملمصة اجلافة في عام 2003 ، أول محمصة جافة في  •

االسكندنافية الدول 
خبراء املنتجات الشرقية اخلاصة •
عدد املوظفني 12 شخص •

شهادات اجلودة
تتسم صناعة األغذية باجلودة ولها معايير وقائية خاصة مرتبطة 

بالنظافة 
• HACCP
BRC الفئة األولى •
اجلودة واالبتكار والعناية •

ألبينا سناكس

Product Details
• Cashew – Roasted and Salted
• Cashew – Wasabi
• Peanuts – Roasted and Salted
• Corn – Chilli
• Corn – Roasted and Salted
• Almond – Roasted and Salted
• Almond – Smoked
• Pistachio – Roasted and Salted
• Tropical Mix
• Pumpkin Seeds – Roasted and Salted
• Sunflower Seeds – Roasted and Salted
• Egyptian Seeds – Roasted and Salted
• Orient Mix
• Aladdin Mix
• Madelhavs Mix
• Hawai Mix
• California Mix
• Samurai Mix

تفاصيل المنتجات
الكاجو - محمص ومملح •
الكاجو - الوسابي •
الفول السوداني - احملمص واململح •
الذرة - بالفلفل احلار •
ذرة - محمصة ومملحة •
اللوز - محمص ومملح •
اللوز - مدخن •
الفستق - محمص ومملح •
مزيج استوائي •
بذور القرع - محمص ومملح •
بذور دوار الشمس - محمص ومملح •
البذور املصرية - محمصة ومملحة •
مزيج الشرق •
مزيج عالء الدين •
ميكس مادلفس •
هاواي ميكس •
كاليفورنيا ميكس •
الساموراي ميكس •
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Manal produces and distributes High-Quality food 
and offers service solutions to the F&B industry. By 
listening to your everyday challenges, our creative 
minds develop unique products designed to help 
you maximize your profit, reduce operational risks 
and contribute to a memorable customer experience. 
Our agile logistics approach means we can deliver 
a highly responsive and reliable nationwide service 
effortlessly.

Zone 81, Building 72, Street 30, Tel: +974 44519050 
brian@almanal.qa, www.almanalfoodfactory.com

HS CODES: 07099990, 08109090, 09109100, 20041000, 20099030

ISO 22000:2018, ISO 9001:2015

Contact Person

Brain Paul
General Manager 
Mob: +974 6699 1492

Almanal Foods  
Factory

ينتج مصنع املنال أغذية عالية اجلودة ويقدم حلواًل خدمية لصناعة 
املأكوالت واملشروبات. من خالل االستماع إلى حتدياتك اليومية ، 
تقوم عقول موظفينا املبدعة بتطوير منتجات فريدة مصممة ملساعدتك 
على زيادة أرباحك إلى أقصى حد ممكن وتقليل املخاطر التشغيلية 
واملساهمة في جتربة عمالء مميزة. نهجنا اللوجستي السريع يعني 
أنه ميكننا تقدمي خدمة سريعة االستجابة وموثوقة على الصعيد 

الوطني دون حدوث أي مشكالت.

 مصنع المنال 
لالغذية

Product Details

• Vegetables and legumes packaging, Frozen fruits, 
Mixtures of spices, Frozen potatoes, Juices

تفاصيل المنتجات
تغليف وتعبئة اخلضروات والبقوليات، فواكه مجمدة، بهارات متنوعة،  •

بطاطس مجمدة، عصائر
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Al Sada Foods Factory, is a Qatari company founded 
in 2018 and based in Doha, Qatar. As a country 
leader in the manufacture of potato products 
industry, they focus on product development, 
continuous improvement, innovation, sustainable 
technology and co-operation to ensure added value 
to every customer.

Zone 81, Building 5, Street 31, Tel: +974 44715994 
saddique12@yaho.com, www.alsadafoods.com.qa

ISO 22000

Contact Person

Anwar Hajji
Representative 
Mob: +974 5555 9245

Alsada Food Factory

 2018 عام  تأسست  قطرية  هي شركة  لألغذية  السادة  مصنع 
ومقرها يقع في الدوحة، قطر. بصفتها شركة رائدة في صناعة 
التحسني  املنتجات،  تطوير  على  تركز  فإنها  البطاطس،  منتجات 
املستمر، االبتكار والتكنولوجيا املستدامة والتعاون لضمان القيمة 

زبون. لكل  املضافة 

مصنع السادة لألغذية

Product Details

• Potato chips

تفاصيل المنتجات
رقائق البطاطس •
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One of Qatar’s longest operating and fully integrated 
Dairy Production, Processing & Sales Business. 
With a 2,000 Head Dairy Herd and the largest 
single operating Arable Farms in Qatar with almost 
900 hectares under cultivation. Ghadeer, also has 
availability and cover across the local market both 
in Modern Trade & Traditional Trade with sales into 
HoReCa Channel also.

Building 304, Street 2, Old Industrial Area, Doha, Qatar 
Tel: +974 4460 1107, 4460 1123, 4460 1129 
ghadheerr@qatar.net.qa, www.ghadeerdairy.com

HS CODES: 40120000, 20091900, 22021010

Contact Person

Tamer Nabil
General Secretary
Mob: +974 4460 1107

Arab Qatari Co. For Dairy 
Production (Ghadeer)

من بني أقدم وأكثر شركات إنتاج ومعاجلة وبيع منتجات األلبان 
املنتجة  املاشية  الشركة 2000 رأسًا من  تكاماًل في قطر. متلك 
لأللبان وأكبر أراضي صاحلة للزراعة في قطر مبساحة مزروعة 
تزيد على 900 هكتار. كما تتوفر منتجات غدير في السوق احمللي 
من خالل التجارة املعاصرة والتقليدية باإلضافة إلى املبيعات للفنادق 

واملطاعم واملقاهي.

 الشركة العربية القطرية
إلنتاج األلبان )غدير(

Product Details

• Milk fresh, (Full Fat)

• Orange juice, unfermented, whether or not 
containing added sugar or other sweetening 
matter (excl. containing spirit, frozen, and of a 
brix value <= 20 at 20°c)

• Mineral waters containing added sugar or other 
sweetening matter or flavoured, not including fruit 
or vegetable juices

تفاصيل المنتجات
احلليب الطازج )كامل الدسم( •
عصير البرتقال، غير املُخّمر، سواء كان يحتوي على سكر مضاف أو  •

مواد ُمحلية أخرى أم ال )ما عدا الذي يحتوي على الكحول، املجمد، 
وبقيمة بركس > = 20 عند درجة 20 سلسيوس(

املياه املعدنية التي حتتوي على سكر مضاف أو مواد ُمحلية أخرى  •
أو نكهات، وال تشمل عصير الفواكه أو اخلضار
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Established in 1978, Arirang was the first bakery 
in Qatar to supply the region with bread, pastries, 
Arabic sweets, and confectionery. Starting as a small 
bakery, Arirang grew to become a wholesale factory 
with over 100 in workforce producing 500,000 pieces 
of bread and rolls a day. Owned by H E SHIEKH 
MOHAMED MANSOOR J J AL THANI, the bakery 
Arirang is a story of passion for bread and dedication 
to precision. What led to the successful growth and 
expansion was the focus on delivering excellent and 
exquisite bites to meet the customers’ satisfaction.

Zone 81, Building 7, Street 6, Tel: +974 40390704 
ceo@thebakeryqatar.com, www.thebakeryqatar.com

HS CODES: 19059030

Contact Person

Hattim Mohamed
General Manager 
Mob: +974 3333 5854

Arirang Bakery

تأسس مخبز أريراجن عام 1978، وكان أول مخبز في قطر يزود 
تاريخه  املخبز  بدأ  العربية.  واملعجنات واحللويات  باخلبز  املنطقة 
كمخبز صغير، ثم تطور مع الوقت ليصبح مصنع جمله يعمل به أكثر 
من 100 عامل وينتج 500000 قطعة خبز وصامونة يومًيا. وميتلك 
هذا املخبز سعادة الشيخ / محمد منصور آل ثاني، وهو عبارة عن 
قصة شغف باخلبز وتفاني في اإلتقان. فهما العامالن اللذان أدى 
إلى منو املخبز وتطوره وجناحه فضال عن اهتمامه بتقدمي وجبات 

ممتازة ورائعة ترضي العمالء وتنال رضاهم.

مخبز اريرانج

Product Details

• Pastries, Pancakes

تفاصيل المنتجات
معجنات وفطائر •
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Azba Farm for Chicken & Quail Birds is considered 
the first farm of its kind in the State of Qatar and the 
third such in the Middle East. 

It uses the latest technology and is equipped with 
state-of-the-art equipment for both poultry and the 
slaughter house.

P.O. Box 17785, Doha-Qatar, Tel: +974 4487 3533 
haitham@asak-group.com 
www.asak-group.com

HS CODES: 02071200, 02071400

Contact Person

Alaa Abu Zaid
Manager
Mob: +974 3349 5332

Azba Farm for  
Chicken & Quail Birds

تعتبر مزرعة عذبة للدواجن وطائر السمان هي املزرعة األولى من 
نوعها في قطر، وتأتي في الترتيب الثالث على مستوى اخلليج، وهي 
مجهزة بأحدث وأعلى التقنيات واألجهزة احلديثة في مجال الدواجن 

واملسالخ ولديها العديد من املنتجات املختلفة كما هو موضح.

 مزرعة عذبة للدواجن
وطائر السمان

Product Details

• Quail Farm (Fresh, Frozen & Crispy Quail 520, 620, 
720 gms / Quail Eggs 12, 18, 24 unit)

• Poultry Farm (Fresh & Frozen Chicken whole 
pieces and parts)

• Duck Farm (Fresh & Frozen Duck 600, 700, 1000 
grams)

• Domestic Chicken (Baladi, Hindi, Fayomi)

• Kenar Project & Honey

• Organic Fertilizer

تفاصيل المنتجات
مــزرعــة السـمــان )الطــازج واملجـمــد، الكــرسبـي ٦20،720،520  •

جرام، بيض السمان 24، 18، 12 حبه(.
مزرعة الدواجن الطازجة واملجمدة - دجاجه كاملة - دجاج قطع. •
مزرعة البط )الطازج واملجمد 1000، 700، ٦00 جرام(. •
الدجاج محلى بلدي - هندي - فيومي. •
مشروع إنتاج الكنار والعسل األبيض عسل سدر. •
السماد العضوي. •
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Chocolate Graphics adds a new dimension to the 
world of chocolate and the marketing and hospitality 
industry with its own patented technology that gives 
our customers the freedom to create their own 
chocolates leaving lasting impressions.

Chocolate Graphics unique concept fulfills the 
mission to confect and produce personalized  
and highly prestigious gifts and mementos for  
the world’s discerning elite.

Appealing to chocolate connoisseurs all over  
the world, each one of these pieces of chocolate 
art offers a palatable communication in form of 
the finest chocolate delivered with unforgettable 
messages.

P.O. Box 30579, Doha, Qatar, Tel: +974 4434 1220, Fax: +974 4434 1210 
info@chocolategraphics.com, www.chocolategraphis.com

HS CODES: 18063110, 18063190, 18063210, 18063290, 18069010, 
18069020, 18069030, 18069090

Contact Person

Khalid Al Tayyar
Managing Director
Mob: +974 5525 0858

Chocolate Graphics

الشكوالتة وبعدًا  لعالم  تعريفًا جديدًا  تضيف شكوالتة غرافيكس 
املبتكرة  تقنيتها  والضيافة، حيث متنح  التسويق  لصناعة  جديدًا 
اخلاصة العمالء احلرية في ابتكار أفكار حلويات الشكوالتة اخلاصة 

التي تدوم طوياًل.

يلبي مفهوم شكوالتة غرافيكس الفريد املهمة إلعداد وإنتاج هدايا 
قطع  من  قطعة  كل  املتميز.  النخبة  لعالم  وهامة  وفاخرة  خاصة 
أنحاء  الشكوالتة من جميع  التي جتذب محبي  الفنية،  الشكوالتة 
العالم، تقدم وسيلة تواصل لذيذة املذاق في شكل شكوالتة فاخرة 

مع رسالة ال تنسى.

شوكوالتة غرافيكس

Product Details

• Products made entirely out of chocolate. Each 
piece of fine chocolate features an embossed 
or raised design – no dye, no chemicals, and no 
additives – just delicious chocolates. They are 
made with high quality milk, and white & dark 
Belgium materials.

• Tasty creations from bite-size to large-format 
chocolates. Your ideas and concepts can 
now be clearly expressed on chocolates  
at Chocolate Graphics.

تفاصيل المنتجات
ًتصنع املنتجات بالكامل من الشكوالتة. تتميز كل قطعة من الشكوالتة  •

الراقية بتصميم مكون أو مزين - ال ألوان، ال مواد كيميائية وال 
لذيذة. الشكوالتة مصنوعة من حليب  إضافات - مجرد شكوالتة 

عالي اجلودة ومواد بلجيكية بيضاء وداكنة.
يتوفر ابتكار لذيذ من قطع شكوالتة صغيرة احلجم إلى قطعة كبيرة.  •

ميكن اآلن التعبير عن أفكارك ومفهومك بوضوح على قطعة الشكوالتة 
في شكوالتة غرافيكس.

Exporter مصدّر
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We do understand the need to deliver goods on 
time to our customers and we have a long list of 
satisfied clients and outstanding track record across 
the country.

Gate 6, Street 1, Old Industrial Area, Doha, Qatar, Tel: +974 4460 2548 
info@colosseumdeli.com 
www.colosseumdeli.com

HS CODES: 21050000, 21011100, 20099090, 19021110

Contact Person

Sudheer Kumar
Operations Manager 
Mob: +974 6645 1135

Colosseum Doha

نتفهم احلاجة لتسليم املنتجات إلى عمالءنا في املوعد املتفق عليه 
ولدينا قائمة طويلة من العمالء الراضني وسجل اإلجنازات املوثق 

عبر الدولة.

كولوسيوم لاليس كريم

Product Details

• Ice cream and other edible ice, whether or not 
containing cocoa

• Extracts, essences and concentrates, of coffee

• Mixtures of juices, of fruits or of vegetables, 
concentrated

• Macaroni, noodles & the like such as spaghetti 
& cannelloni, uncooked, containing eggs, not 
stuffed or otherwise prepared, in shape of shells, 
stars, letters and the likes of it

تفاصيل المنتجات
اآليس كرمي وغيره من املثلجات القابلة لألكل، سواء احتوت على  •

الكاكاو أم ال
مستخلصات ومركزات القهوة •
مزيج عصائر الفواكه أو اخلضار املركزة •
غير  • والكانيلوني  االسباغيتي  مثل  شابه  وما  والنودلز  املعكرونة 

املطبوخة التي حتتوي على البيض، سواء احملشوة أو املعدة بأي 
أو أحرف وما شابه. أو جنوم  طريقة أخرى بشكل أصداف 
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Conserved Foodstuffs Distributing Company WLL 
(Khazan Qatar) was established in early 2005, with 
their own mineral water manufacturing plant at 
Old Industrial Area (Doha-Qatar). The business has 
started to produce its own brand ‘Aqua Gulf’ and 
‘Dana’ Pure Drinking Water and has successfully 
established itself as one of the leading water 
manufacturers, distributors, and exporters, and is 
now one of the top industries in the State of Qatar.

Khazan Water Plant has advanced machinery/
equipment with a team of Engineers and Quality 
Assurance professionals who monitor the total 
production line to ensure the quality of our products.

Today, consumers can find the products at groceries, 
mini-marts, supermarkets, hypermarkets, HORECA, 
semi-government stores and distributors, as well as 
established wholesalers.

Tel: +974 4460 2633 Ext 225 
www.khazanqatar.com

HS CODES: 220110

Contact Person

Mohamed Mamdoh
National Sales Manager 
Mob: +974 7718 9968

Conserved Foodstuff 
Distributing Company 
(Khazan)

تأسست شركة توزيع املعلبات احملفوظة »خزان قطر« في أوائل 
العام 2005 والتي متتلك مصنع من أكبر مصانع املياه املعبئة فى 

الشرق األوسط ومقرها املنطقة الصناعية القدمية الدوحة قطر.

بدأت شركة خزان قطر بتدشني العالمة التجاريه أكوا جلف ودانة 
والذين أصبحو من أهم العالمات التجارية للمياه فى قطر بشكل 

خاص واخلليج بشكل عام.

أستطاعت الشركة على مر السنوات ان تؤسس نفسها وحتفظ مكانا 
مهما كواحده من الشركات الرائدة فى مجال تصنيع املياه وتوزيعها.

تضم شركة خزان قطر فريق عمل من املهندسني والتقنيني على أعلى 
جوده من املهنية كما أنها تضم فريقا ملراقبه اجلودة من ذوى اخلبرة 

والذي يضمن أعلى معايير اجلودة على مدار الساعة. 

اليوم تتوافر منتجاتنا فى جميع األسواق اخلاصة باملواد الغذائية 
مبا فيها البقاالت والسوبرماركت والهايبرماركت ومعظم اجلهات 
من  العديد  فى  متوافره  أانها  كما  والفنادق  احلكومية  والهيئات 

دول اخلليج.

 شركة توزيع
  المعلبات

 المحفوظة

Product Details
• ‘Dana’ Pure Drinking Water

• 1.5L Pure Drinking Bottles

• 500ml Pure Drinking Bottles

• 350ml Pure Drinking Bottles

• 4 Gallon Pure Drinking Non Returnable Bottles

• ‘Aqua Gulf’ Pure Drinking Water

• 1.5L Pure Drinking Bottles

• 500ml Pure Drinking Bottles

• 350ml Pure Drinking Bottles

تفاصيل المنتجات
دانة مياه شرب نقيه 

1٫5 لتر •
500 مل •
350 مل •
باالضافة إلى عبوات الـ 4 جالون ذات استخدام ملره واحده فقط •

أكوا جلف مياه شرب نقية 
1٫5 لتر •
500 مل •
350 مل •
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Crystal Food Oil Factory, is located in New Industrial 
Area, around 15 kilometers east of Doha. With the 
capacity of 35 million litters annual production, 
it is equipped with the latest oil processing and 
technology that modern refining procedures are 
adhered to

Zone 81, Building 11, Street 10, Tel: +974 44902421 
mohd.elsharkawy@crystalfoodoil.com, www.crystalfoodoil.com

HS CODES: 15121900, 15152900, 38231900

ISO 9001:2015

Contact Person

Mohamed Elsharkawy
Managing Director 
Mob: +974 3098 0099

Crystal Food  
Oil Factory

يقع مصنع الكريستال لزيوت الطعام في املنطقة الصناعية اجلديدة 
على بعد حوالي 15 كيلومتًرا شرق الدوحة. بسعة إنتاج 35 مليون 
لتر سنوًيا، فهي مجهزة بأحدث معاجلة للزيت والتكنولوجيا التي 

تلتزم بها إجراءات التكرير احلديثة

 مصنع الكريستال 
لزيوت الطعام

Product Details
• Sunflower Oil Filling, Corn Oil Filling, Industrial Fatty 

Acids

تفاصيل المنتجات
الدهنية  • الذرة، األحماض  عباد  زيت  تعبئة  الشمس،  عباد  زيت  تعبئة 

الصناعية
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Dallah International Catering & Trading has been 
recognized as one of the top marketing and 
distribution companies in the Qatar, catering to the 
full spectrum of retail, food service and wholesale 
sectors achieved by a team of dedicated and trained 
staffs backed by global brands.

Zone 81, Building 93, Street 30 Tel: +974 55576806 
abdeen@dallah-intl.com, www.dallahgroup.com

HS CODES: 07108000, 02023010, 02044310, 19022090, 19022090

ISO 22000:2005

Contact Person

Mohamed Helmy Abdeen
Manager 
Mob: +974 5005 9890

Dallah Food Products 
Factory

ُتعرف شركة دله الدولية للتموين والتجارة كواحدة من أكبر شركات 
التسويق والتوزيع في قطر، حيث تختص بتموين املواد الغذائية 
الغذائية  واخلدمات  بالتجزئة  البيع  قطاعات  كاملة من  ومجموعة 
والبيع باجلملة من خالل فريق عمل من املوظفني املدربني املتفانني 

في العمل بدعم من العالمات التجارية العاملية.

 مصنع دله للمنتجات 
الغذائية

Product Details

• Frozen Vegetables, Minced Beef Meat, Minced 
Sheep Meat, Samosa, Spring Rolls

تفاصيل المنتجات
مفروم،  • الضأن  حلم  املفروم،  البقر  حلم  املجمدة،  اخلضروات 

رولز السبرينج  لفائف  السمبوسة، 

دليل الشركات الصغيرة والمتوسطة 253٢٠٢٢



Dandy Company Limited is an ISO 9001:2000 
certified company and a well respected name in the 
dairy industry within the region with state-of-the-art 
and best-in-class production unit and distribution 
capabilities. Dandy graciously and passionately 
acknowledges the support of its consumers and is 
committed to provide good quality Ice Cream and 
Dairy products that have undergone stringent quality 
control measures.

P.O. Box 2239, Doha, Qatar, Tel: +974 4460 3500 
Fax: +974 4460 3700, info@dandy.qa 
www.dandy.qa

HS CODES: 20091900, 21050000

Contact Person

Mohammed Salman 
Marketing Manager 
Mob: +974 5040 5661

Dandy Company

 ،ISO 9001:2000 داندي احملدودة هي شركة حائزة على شهادة
وهي اسم يحظى باحترام كبير في صناعة األلبان في املنطقة ويتميز 
باجلودة العالية واألفضلية في درجة إمكانية اإلنتاج وقدرات التوزيع. 
داندي تعترف بكل صدق بدعم عمالئها وتلتزم بتوفير نوعية جيدة 
من اآليس كرمي ومنتجات األلبان التي خضعت الجراءات صارمة 

ملراقبة اجلودة.

شركة داندي

Product Details
Ice Creams
• Ice Cream Cups and Tubs
• Ice Cream Cones and Bars
• Duet Ice Cream
• Kulfi
• Fundae Sundae
• Push Up
• Lollies
• Squeeze up
• Bon Bon
Dairy
• Fresh Yoghurt
• Fresh Cream
• Turkish Labneh
• Sour Labneh
• Fresh Laban
• Laban Airan
• Laban Sharab
• Shredded Mozzarella Cheese
• Feta Cheese
Beverages
• Frutti
• Fresh Juices

تفاصيل المنتجات
اآليس كرمي

علب صغيرة وكبيرة •
مخاريط وأعواد •
دويتو •
كولفي •
فندي صاندي •
بوش أب •
مصاصات •
سكويز أب •
بون بون •

األلبان
زبادي طازج •
قشطة طازجة •
لبنة تركية •
لبنة حامضة •
لنب طازج •
لنب عيران •
لنب شراب •
جبنة موزاريال مبشورة •
جبنة فيتا •

املشروبات
فروتي •
عصائر طازجة •
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Eden Farm located north of Qatar has been 
producing fruits, vegetables, dates and honey 
since 2002.  In 2017 it expanded its product base 
to include the production of farm fresh mushrooms 
using state-of-the-art Dutch technology.  Our fruit 
and vegetable varieties include melons, cucumbers, 
tomatoes, broccolis, cauliflowers, peppers, 
eggplants, lettuce, green beans, chillies and herbs 
to name a few. Our line of mushrooms consists of 
white buttons, browns and portobellos. Proper hive 
management techniques have also resulted in year-
on-year growth and popularity of our honey. 

At Eden Farm, our mission is to consistently 
produce exceptional products for our customers in 
supermarkets, restaurants and hotels. Our vision is 
to be a leading supplier of quality products for local 
markets and export. Our commitment to surpass 
customers’ expectations is deep-rooted in the way 
we farm and operate.

P.O. Box 14874, Doha, Qatar, Tel: +974 5551 4355 
salnaemi63@gmail.com

HS CODES: 070200, 070700, 070930, 070410, 070890, 070519

Contact Person

Salem Al-Naemi
General Manager 
Mob: +974 5551 4355

Eden Farm

تقوم مزرعة عدن التي تقع شمال قطر بإنتاج الفواكه واخلضراوات 
والتمور والعسل منذ عام 2002. وفي عام 2017 وسعت قاعدة 
منتجاتها لتشمل إنتاج عيش الغراب الطازج باستخدام التكنولوجيا 
البطيخ  واخلضروات  الفاكهة  تشمل أصناف  احلديثة.  الهولندية 
واخليار والطماطم والبروكولي والقرنبيط والفلفل والباذجنان واخلس 
والفاصوليا اخلضراء والفلفل احلار والورقيات على سبيل املثال ال 
 ، الفطر األبيض  يتكون من  الفطر  انتاج من  لدينا خط  احلصر. 
والبني والبورتبيال. وقد أسفرت التقنيات الصحيحة إلدارة خاليا 

النحل أيضا عن منو سنوي وشعبية لعسلنا.

في مزرعة عدن، تتمثل مهمتنا في تقدمي منتجات استثنائية لعمالئنا 
في محالت السوبرماركت واملطاعم والفنادق. رؤيتنا هي أن نكون 
املورد الرئيسي للمنتجات ذات اجلودة لألسواق احمللية والتصدير. 
إن التزامنا بتجاوز توقعات العمالء له جذور عميقة في الطريقة التي 

نزرع بها ونعمل بها.

مزرعة عدن

Product Details

• Fresh Vegetables

• Honey

تفاصيل المنتجات
خضروات طازجة •
عسل •
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WHY IT’S A GLOBAL FARM

The main reason is based on the concept of 
agriculture being more than just production. It 
became an industry with many connections and links 
that extends further than our homeland. Agriculture 
is attached to every scientific, commercial and 
economic aspect of life. 

GLOBAL FARM (GF) started running many activities 
such as open field cultivation, greenhouse cultivation 
and construction, farm products marketing and 
so many more, and in the process has become 
one of Qatar`s top technical farms in hydroponic 
technology.

GLOBAL FARM has since accomplished more than 
1,000 med-tech greenhouses for its customers, 
besides offering agricultural consultations and 
spreading the culture of agriculture as an inseparable 
part of the GF message. During its journey, GF 
patronized and organized many international 
activities that gathered expertise from the Arabian 
Gulf, Jordan and East Asia.

P.O. Box 7791, Doha, Qatar, Tel: +974 7799 1225 
globalfarm.qa@gmail.com

HS CODES: 070700, 070200, 12119040, 0600420, 070960, 070930, 
070410, 070511, 070519

Contact Person

Ali Ahmad Saad Mansour 
Al-Kaabi
Owner 
Mob: +974 5577 9911

Global Farm for 
Agricultural Supplies

لماذا هي مزرعة عالمية؟
يعود السبب لكون الزراعة لم تعد عمال إنتاجيا فقط بل هي صناعة 
لها تفرعات وروابط تتعدى حدود الوطن وتصل وتتصل بكل ما هو 
في  املزرعة  علميا وجتاريا، حيث أصبحت  نافع ومطور ومجدي 
فترة قصيرة تضم حتت جناحها تخصصات عديدة مثل الزراعات 
احلقلية والزراعات احملمية واإلنشاءات الزراعية والتسويق وغيرها 
تقنية  القطرية في  اللـه إحدى أهم املزارع  حتى أصبحت بفضل 

الزراعة املائية.

من هذا املنطلق قامت املزرعة بتنفيذ ما يقارب على 1000 بيت 
محمي كجزء من مقاوالت األعمال الزراعية للعمالء، وهي بيوت مكيفة 
ذات مواصفات عاملية يتم تصنيفها بأنها ذات التقنية املتوسطة، 
عالوة على تقدمي االستشارات الزراعية ونشر الثقافة الزراعية التي 

أصبحت الحقا جزء ال يتجزأ من رسالة املزرعة.

وخالل مسيرتها، قامت املزرعة العاملية برعاية وتنظيم العديد من 
العربي  اخلليج  دول  اخلبرات من  التي جمعت  الدولية  الفعاليات 
واألردن وشرق أسيا، وتطورت بعدها للواردات من الصني وهولندا 
والواليات املتحدة األمريكية وأينما كانت ضالتها في العمل على 

الزراعة القطرية. تطوير 

 المزرعة العالمية
لألعمال الزراعية

Product Details
• Fresh Cucumber, Fresh Beef, Tomatoes, Fresh 

Cherry Tomatoes, Fresh Mint, Fresh Ricula, 
Orange Capsicum, Green Capsicum, Red 
Capsicum, Yellow Capsicum, Hot Pepper, 
Eggplant, Cauliflower, Cabbage, Lettuce, Parsley 
and Broccoli

تفاصيل المنتجات
خيار طازج، طماطم طازجة، طماطم كرزية طازجة، نعناع طازج،  •

ريكوال طازجة، فليفلة برتقالية، فلفل أخضر، فليفلة حمراء، فليفلة 
صفراء، فلفل حار، باذجنان، قرنبيط، كرنب، خس، بقدونس وبروكلي.
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Gulf Food Production is a branch of Mohamed 
Jassim Al Kuwari and Son’s (MJK) group, with more 
than 14 companies in different sectors. 

We are specialist in food production which includes a 
variety of beverage juices, selection of milk products, 
yogurt, cheese, and dairy specialties. We also have 
our collection of luxury pastry & chocolates, Italian 
gelato, and wide range of bakery products.

Our lines are modern, fully automatic, safe and 
environmentally friendly, supervised by experts in 
various disciplines.

We aim to be among the leaders in the region with 
our innovative products and packing.

Our mission is to provide the best natural, safe, 
healthy, and original tasty products to our customers.

P.O. Box 2050, Doha, Qatar, Tel: +974 4432 3571, Fax: +974 4441 8378 
info@gulffoodproduction.com 
www.gulffoodproduction.com

HS CODES: 04029110, 20099090, 04069090

Contact Person

Mohammad Ali Al Kuwari
Chairman 
Mob: +974 5064 5328

Gulf Food Production

اخلليج للمنتجات الغذائية فرع من مجموعة محمد جاسم الكوراي 
مختلف  في  14 شركة  من  أكثر  تضم  والتي   )MJK( وأوالده 

القطاعات.

نختص في انتاج املواد الغذائية والتي تشمل:

األجبان،  الزبادي،  بأنواعه،  احلليب  واملشروبات،  العصائر 
الفاخرة، اجليالتو،  اللبنية، احللويات والشوكوالتة  اإلختصاصات 

اخلبز. أنواع  مختلف 

في  خبراء  عليها  يشرف  للبيئة  آمنة وصديقة  خطوطنا عصرية، 
التخصصات. مختلف 

نسعى ان نكون من الرواد في املنطقة مبنتجات وأغلفة مبتكرة.

مهمتنا أن نقدم للمستهلكني أفضل املنتجات الطبيعية، الصحية، 
اآلمنة مع الذوق األصلي اللذيذ.

الخليج للمنتجات الغذائية

Product Details

• Milk FF

• Flavored Milk

• Laban FF

• Ayran

• Plain Yogurt FF

• Flavored Yogurt

• Fruits Juice 100% Natural

تفاصيل المنتجات
حليب كامل الدسم •
حليب بالنكهات •
لنب كامل الدسم •
عيران •
الزبادي الساده كامل الدسم •
الزبادي املنكه •
عصير الفواكه الطبيعية %100 •
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Wholesome Oasis Food Factory is proudly a 100% 
Qatari company working towards achieving His 
Highness the Emir’s vision of a Qatar that is self-
sustainable.

The Wholesome Oasis family is passionate about 
food. We produce only high quality products made 
with the quality ingredients, under strict International 
health and safety standards — at prices everyone 
can afford!.

Zone 81, Building 366, Street 23, Tel: +974 44831931 
contact@wholesomeoasis.com, www.wholesomeoasis.com

HS CODES: 19059050

ISO 22000, HACCP

Contact Person

Yasser Al-Jadah
Chairman, General Manager 
Mob: +974 6661 2612

Wholesome Oasis  
Food Factory

»إن شركة هولسم أواسيس فود فاكتوري هي شركة قطرية %100 
ذاتيًا. املستدامة  لقطر  األمير  رؤية سمو  أجل حتقيق  من   تعمل 

تعنى  فهي  ينصب طموح شركة هولسم أوسيس نحو الطعام،   
بإنتاج منتجات عالية اجلودة، من مكونات عالية القيمة مع اتباع 
معايير الصحة والسالمة الدولية اتباعا صارما وفي نفس الوقت 

متناول اجلميع.« بأسعار في 

 هولسم اواسيس 
فود فاكتوري

Product Details

• Potato chips

تفاصيل المنتجات
رقائق البطاطس •
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Jaddah and Granny is a family-owned business in 
Qatar, started by two siblings – Hamad and Maryam 
Al-Badr. We were fortunate to live in an extended 
family. We experienced first hand the warmth of 
our grandmothers and their generosity towards 
guests during weekly social gatherings; Desserts 
were always among the offering! The passion of 
desserts making was naturally transcended to the 
co-founder Maryam.

It was obvious to us that our family and friends 
enjoyed eating our desserts as they would tell us 
how scrumptious they were. For many times Maryam 
would make special desserts at our relatives’ and 
friends’ requests.

Driven by our belief that the best way to enjoy 
life is to do something you are passionate about, 
Jaddah and Granny was born in 2014 to gather the 
local (Jaddah) and the western (Granny) desserts in 
one place, and serve them with our innovative and 
original touch. 

The business was named “Jaddah and Granny”, 
which symbolize women who carried to us this 
unique heritage.

P.O. Box 4192, Doha, Qatar, Tel: +974 6617 5242 
hamad@jaddahandgranny.com 
jaddahandgranny.com

Contact Person

Hamad Al Badr
Owner 
Mob: +974 6617 5242

Jaddah and Granny

جّدة و Granny هي شركة عائلية لصناعة احللويات في قطر. 
بدأت من مشروع منزلي تأسست على يد الشقيقان حمد ومرمي 
أسرة  ظل  في  العيش  جربنا  ألننا  جدًا  محظوظني  احنا  البدر. 
مع  وأمهاتنا  جداتنا  تعامل  كرم  مباشر  بشكل  عايشنا  ممتدة. 
ضيوفهم وحسينا بدفئ اجلمعات الودية مع األهل واألحباب في 
املناسبات واجلمعات اإلسبوعية؛ فوالتهم لضيوفهم ماكانت تخلى 
من احللويات. وبشكل طبيعي وتلقائي ورثت مرمي )املؤسسة( شغفها 

لصناعة وطبخ احللويات.

كان من الواضح اعجاب األهل واألصحاب بطعم احللويات اللي 
كّنا نعدها لهم في املناسبات وذلك خالل مديحهم وتعابير وجوههم 
أثناء تناولهم احللويات. في كثير من األوقات كانوا أهلنا وأصحابنا 
يطلبون من مرمي نفسها صنع وطباخة حلويات خاصة لهم وكانت 

تنفذها وهي في غاية السرور.

اللـه علينا في احلياة ان  من منطلق قناعتنا بأن من أفضل نعم 
نعمل شي شغوفيني فيه ويعود علينا وعلى الناس بالنفع والقيمة، 
في رمضان 2014م ولدت فكرة مشروع جّدة و Granny بهدف 
جمع احللويات احمللية )جّدة( والعاملية )Granny( في مكان واحد 
وتقدميهم بلمستنا األصلية واملبتكرة. سمينا مشروعا بـ » جّدة و 
Granny“ ألن في القدمي الذين نقلوا لنا الوصفات واألطباق من 

جيل إلى جيل والذين حافظوا على هذا اإلرث هم النساء.

 جّدة و 
Granny

Product Details

Our products offerings for export and trade:

• Frozen Cookie Dough

• Frozen Samosa

تفاصيل المنتجات
منتجاتنا للتصدير والتجارة:

عجينة كوكي مجمدة •
سمبوسة مجمدة •
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Kaafe Chocolatier was founded in 2011 by a 
Qatari family, who nurtured the dream of creating 
fine chocolates with an Arabic taste. Starting with 
a chocolate workshop on their own premises it 
became successful with their own shopping website. 
During the second year, we opened our Boutique as 
the first handmade luxury chocolate brand in Qatar. 
This boutique is the point of sale and the production 
workshop.

By end of February 2015, they were celebrating the 
official launch of their brand and the membership 
in Qatar Chamber of Commerce. Kaafe Chocolatier 
produces and sells premium handmade Belgian 
chocolates and related products, Kaafe held on 
to Qatari culture and heritage in the flavors of its 
chocolates. 

The company offers gourmet chocolates, truffles, 
chocolate dipped fruits, sweets, hot and cold drinks, 
wedding and party flavors and other items such as 
gift boxes, chocolate trays and corporate gifts. Kaafe 
produces seasonal and limited-edition chocolates 
with special packaging for all major occasions and 
events.

Tel: +974 4444 1214 
mariam@kaafe.net

HS CODES: 170490, 180631, 180632, 180690

Contact Person

Mariam Al Sulaiti
Chairperson 
Mob: +974 6665 1015

Kaafe Chocolatier

تأسست الشركة في عام 2011 في الدوحة، قطر، من خالل أسرة 
قطرية، التي تشترك في نفس احللم من خلق الشوكوالتة اجلميلة 
التي جتمع طعم الشكوالته مع الذوق العربي. من السنة األولى، مت 
إنشاء ورشة عمل الشوكوالته في أماكن العمل اخلاصة بنا والتي 
أخذت كمشروع جتريبي، والذي كان ناجحا بشكل مدهش في تلك 
املرحلة. وفي السنة الثانية، لقد مت افتتاح بوتيك لدينا كأول عالمة 
جتارية في قطر للشكوالته الفاخرة املصنوعة يدويا. هذا البوتيك 

هو نقطة بيع وورشة اإلنتاج.

بحلول نهاية فبراير عام 2015، ونحن نحتفل باإلطالق الرسمي 
لعالمتنا التجارية وعضويتنا في غرفة جتارة قطر. كافي للشوكوالته 
الصلة،  واملنتجات ذات  اليدوية  البلجيكية  الشوكوالتة  وتبيع  تنتج 
ولكن كافي مرتبطة بالثقافة القطرية والتراث في نكهات الشوكوالتة 

اخلاصة بها.

الترافيل،  الرفيع،  الذوق  الفاخرة ذات  الشيكوالتة  الشركة  وتقدم 
والباردة،  الساخنة  واملشروبات  واحللويات  بالفواكه  الشوكوالته 
الهدايا،  مثل صناديق  املنتجات  وغيرها من  واحلفالت  األعراس 
الشوكوالتة  تنتج  كافي  الشركات.  وهدايا  الشوكوالته،  صواني 
املوسمية واحملدودة مع التعبئة والتغليف خاص جلميع املناسبات 

الكبرى. واألحداث 

كـافـي للشوكوالتــه

Product Details

• Fine Chocolates, Sweets and Truffles

تفاصيل المنتجات
الشوكوالته رفيعة املستوى، احللويات والتروفلز •
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Korean Bakeries W.L.L is the largest automatic 
industrial bakery in the State of Qatar, having 30 
years of history. The plant is situated on the outskirts 
of Doha at New Industrial Area with an installed 
capacity of 18 MTon flour capacity per day. Since 
the opening of new plant in September 2012, we 
achieved 10 MTon flour production per day. 

Our new plant covering an area of 11,500 Square 
Meter of land with building covering a plinth area of 
more than 7,000 sq. meters of building for factory 
and stores etc. are with all modern amenities and 
maintaining international hygienic standard. Very 
shortly we will open retail window outlets all over 
Qatar to make it easy for our customers to get oven 
fresh and delicious products.

P.O. Box 90721, Building 90, Street 30, Zone 81, New Industrial Area, 
Doha, Qatar, Tel: +974 4411 7735 
korebake@qatar.net.qa

HS CODES: 19059010, 19054090, 19059040, 19059050, 19059099

Contact Person

Bilal Al-Barghothi
General Manager
Mob: +974 4411 7735

Korean Bakeries

املخابز الكورية ذ.م.م. هي أكبر مخابز صناعية في دولة قطر لها 
تاريخ ميتد عبر 30 عامًا. يوجد املصنع في ضواحي الدوحة في 
املنطقة الصناعية اجلديدة بقدرة إنتاجية تبلغ 18 طن من الطحني 
في اليوم. منذ افتتاح املصنع اجلديد في سبتمبر 2012، متكنا من 

إنتاج 10 أطنان من الطحني في اليوم.

ميتد مصنعنا اجلديد على مساحة 11500 متر مربع من األرض 
وتبلغ مساحته املبنية 7000 متر مربع تشمل املصنع واملخازن وما 
الدولية.  النظافة  ملعايير  وفقًا  مبنية  إلى ذلك وكلها مرافق حديثة 
سنقوم بافتتاح محالت جتزئة عما قريب في كافة أنحاء قطر إلتاحة 

منتجات املخبز الطازجة والشهية لعمالئنا.

مخـابـز كـوريــا

Product Details

• Bread

• Hamburger Rolls

• Sweet Pastry

• Cake

• Biscuit & Cookies

تفاصيل المنتجات
 اخلبز •
خبز الهامبرجر •
املعجنات احللوة •
الكعك •
البسكويت والكوكيز •
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A subsidiary of Asak Group, Munah Food Stuff 
Factory has been in operation since 2011 and 
primarily operates in the food industry. The company 
produces local snack products including crisps, 
chocolates and candies. In addition, Munah provides 
aluminum foil products such as rolls and containers. 
The company is located in the Industrial Area.

Zone 81, Building 86, Street 30, Tel: +974 44868183 
pm.munah.qa, www.asak-group.com

HS CODES: 19041090, 19053100, 19030000

ISO 45001, ISO 14001, ISO 9001

Contact Person

Wisam Hani
Factory Official 
Mob: +974 7446 8427

Munah Food Stuff Factory

يعمل »مصنع مونه للمواد الغذائية«، التابع ملجموعة اسك جروب، منذ 
عام 2011 ويعمل بصفة أساسية في مجال تصنيع املواد الغذائية. 
وتقوم الشركة بإنتاج منتجات محلية للوجبات اخلفيفة، مبا في ذلك 
م  رقائق البطاطس والشوكوالتة واحللويات. وعالوة على ذلك، ُيقدِّ
»مصنع مونه للمواد الغذائية« منتجات رقائق األملنيوم مثل اللفائف 

واحلاويات. ويقع مقر الشركة في املنطقة الصناعية.

مصنع مونه للمواد الغذائية

Product Details

• Corn Flakes, Biscuit, Snacks

تفاصيل المنتجات
رقائق الذرة، البسكويت، الوجبات اخلفيفة •
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The grounds of our industrial aspirations lie on the 
various types of food products and to be a new added 
figure to Qatar’s credit in the food industry; where the 
country witnesses public benefits through out time 
heuristic milestones and powerful will, that carries on 
towards glory, by the skillful hands we have carefully 
chosen; and by our love to all Qatar nationals and 
residents who live on the good land of Qatar. Our 
story has begun not only at the moment of WABEL’s 
inauguration, but long years before; when Qatari 
man told, through time, the story of resilience against 
life challenges and toughness, to rise up stronger. A 
small idea it has been born, yet as giant as the blue 
ocean it was, with endless ambition. Here we go to 
anchor a factory based on modern sound awareness 
of the modern man requirements, yet with the scent 
of beautiful glittering past and its benefit, as you have 
always been a consonant figure in our equation. WABEL 
has been born to be a strong distinguishable innovative 
landmark on the Qatari food industry, carrying modern 
technology on one hand; seriousness, hard work and 
devotion on the other; in a spirit of friendly loving 
cooperation with all factories in Qatar. For our story to 
continue, you should believe that we are a hand that 
brings food and goodness to all customers and to all 
those who live on the land of Qatar. 

Zone 81, Building 291, Street 02, Tel: +974 44438137 
www.wabel.qa

HS CODES: 19053100

Contact Person

Asaad Soliman
HR Manager 
Mob: +974 4451 3529

Muraikh Food 
Products Factory

تتمثَّل أسس تطلُّعاتنا الصناعية في تصنيع مختلف أنواع املنتجات 
دولة قطر  ائتمان  إلى  رمًزا جديًدا مضاًفا  وأن نصبح  الغذائية، 
في صناعة املواد الغذائية؛ حيث تشهد البالد حتقيق منافع عامة 
ر على مدار الوقت واإلرادة القوية، التي  من خالل مؤشرات التطوُّ
تستمر نحو حتقيق الرفعة املجد، وذلك من خالل األيدي املاهرة 
التي اخترناها بعناية؛ ومن خالل حبنا لكل مواطني قطر واملقيمني 
فيها الذين يعيشون على أرض قطر الصاحلة. قصتنا لم تبدأ في 
حلظة افتتاح »وابل« فحسب، وإمنا بدأت قبل ذلك بسنوات طويلة؛ 
يات  حني روى الرجل القطري عبر الزمن قصة الصمود في وجه حتدِّ
احلياة والِشدة، لينهض من جديد أقوى من ذي قبل. لقد ُولدت فكرة 
انطوت  فقد  أنها كانت عمالقة مثل احمليط األزرق،  بْيد  صغيرة، 
األساس  استهلّيْنا وضع حجر  قد  وها  له.  نهاية  ال  على طموح 
ملصنع قائم على اإلدراك السليم ملتطلبات اإلنسان العصري، ولكن 
برائحة املاضي املتأللئ اجلميل وبركته، كما كنتم دائًما رمًزا ثابًتا 
ست شركة »وابل« لتكون َمعلًما ُمبتكًرا قوًيا  في معادلتنا. لقد تأسَّ
ز بالتكنولوجيا  ميكن متييزه في صناعة األغذية القطرية؛ فتراه ُمجهَّ
احلديثة من ناحية؛ والتحلّْي باجلدية والعمل اجلاد والتفاني من جهة 
أخرى؛ وكل ذلك يجتمع في روح من التعاون الودود احملب مع جميع 
املصانع في قطر. ولكي تستمر قصتنا، ينبغي لك أن تؤمن بأننا يٌد 
م الطعام واخلير جلميع العمالء ولكل من يعيش على أرض قطر.  ُتقدِّ

مصنع مريخ للمواد الغذائية

Product Details
• Biscuits

تفاصيل المنتجات
البسكويت •
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Established in 2000, National Food Company,  
is a joint venture company between Hassad Food 
and Qatar Industrial Manufacturing Company 
(QIMC).

NAFCO’s main activities include processing, 
packaging and marketing various food products, 
especially dates.

The Company has a state-of-the-art facility in Central 
Market, Doha, that has an installed capacity of 1,500 
MT of quality dates per year.

Tel: +974 4468 1401, Fax: +974 4468 3581 
dohadates@mahaseel.qa, www.hassad.com

HS CODES: 18063110, 18069020, 18063190, 18069030, 18063210, 
18069090, 18063290, 18069010

Contact Person

Manasvi Rasgotra
General Manager 
Mob: +974 3375 3669

National Food 
Company (Doha Dates)

تأسست الشركة الوطنية للتصنيع الغذائي في عام 2000، بالشراكة 
للصناعات  القطرية  والشركة  الغذائية  بني كاًل من شركة حصاد 

التحويلية. 

ويعد نشاط الشركة الرئيسي هو معاجلة وتغليف وتسويق املنتجات 
الغذائية املختلفة وخاصة التمور. 

متتلك الشركة مصنع في السوق املركزي في الدوحة وتبلغ القدرة 
اإلنتاجية 1500 طن سنويًا من التمور عالية اجلودة.

 الشركة الوطنية
 للتصنيع الغذائي )نافكو(

Product Details

• Processing and packaging of dates

تفاصيل المنتجات
معاجلة وتعبئة التمور •
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At National Food Company, consumer delight is 
at the core of our business functions. Our aim is to 
bring joy to the lives of our valued customers. 

Our brand ‘Al Arabia’ denotes Creativity and Healthy 
Eating. 

Our brand message ‘create delicious meals’ is  
what best describes our products, as it empowers 
our customers to be creative in preparing meals that 
will be appreciated and loved at their dinner tables.

P.O. Box 7006, Doha, Qatar, Tel: +974 4460 0250  
Fax: +974 4460 0891, sales@nfc.qa 
www.nfc.qa

HS CODES: 02023090, 02071400, 02044390

Contact Person

Salim Shaikh
Assistant Manager 
Mob: +974 3371 1319

National Food 
Company (ZAD Holding)

في الشركة الوطنية لألغذية، يتصّدر رضا املستهلك أولويات مهامنا. 
هدفنا هو اضفاء السعادة في حياة عمالئنا القّيمني. 

عالمتنا التجارية »العربية« تدل على اإلبداع واألكل الصحي.

الرسالة املرافقة لعاملتنا التجارية )صنع الوجبات اللذيذة( خير ما 
ميكن ان يوصف منتجاتنا. اذ أنها متكن العمالء من اإلبداع في 

إعداد وجبات تكون محل حب وتقدير على طاولة طعامهم.

 الشركة
الوطنية لألغذية

Product Details

Frozen Food Products

• Chicken Nuggets 
• Breaded Chicken Fingers and Fillets 
• Chicken and Beef Burgers 
• Chicken and Beef Meatballs 
• Chicken, Beef and Mutton Kebabs 
• Shish Tawook and Chicken Tikka 
• Samosa 
• Minced Meat 
• Frozen Vegetables 
• Frozen Paneer 
• Tender Chicken Breast

تفاصيل المنتجات
ناجت دجاج •
أصابع مخبوزة وفيليهات  •
بيرجر بقري ودجاج  •
كرات حلم بقري ودجاج  •
كباب بقري، دجاج وغنم •
شيش طاووق ودجاج تكا  •
سامبوسك  •
حلم مفروم  •
خضروات مجمدة  •
اجلبنة  •
تندر صدر الدجاج •
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‘Ocean Fish’, founded by Charlotte Trading 
& Contracting, is one of Qatar’s best seafood 
producers and the first smoked salmon producer in 
in the country. With a facility of over 4,000 sqm it is 
also the largest in the Middle East.

Ocean Fish smoked salmon is made from the 
highest-grade Norwegian fresh salmon and 
is smoked by the Scandinavian smoke master 
according to old traditions. Recipes used by 
Ocean Fish were developed over generations  
in Europe. We offer smoked fish of the  
best quality to our customers at the most competitive 
and attractive prices. 

Our products are packed in 100g, 200g or with 
variable weight up to 2kg sliced smoked salmon 
fillet. For HORECA costumers we can supply fixed 
weight per slice as we use the latest technology of 
slicers that can weigh and scan the salmon before 
slicing. 

P.O. Box 1648, Doha, Qatar, Tel: +974 4450 0333 
Fax: +974 4431 3811, andersdjensen@oceanfish.com.qa 
www.oceanfish.com.qa

HS CODES: 1604.11.00

Contact Person

Anders Dahlgaard Jensen
Factory Manager 
Mob: +974 3326 4034

Ocean Fish

اوشن فيش أسستها شارلوت للتجارة واملقاوالت، الرائدة في انتاج 
املأكوالت البحرية واملنتج األول للسلمون املدخن في قطر واألكبر في 

منطقة الشرق األوسط مبساحة مقدرة بأكثر من 4000 متر مربع.

السلمون املدخن من اوشن فيش هو من أجود اصناف السلمون 
الطازج النرويجي والذي مت تدخينة على الطريقة االسكندنافية ووفقًا 
للتقاليد القدمية. يوفر اوشن فيش منتجات عالية اجلودة لعمالئه 

وبأسعار تنافسية للغاية وجذابة.

ولقد مت تطوير الوصفات املستخدمة في اوشن فيش على مر األجيال 
في أوروبا لتنتج اليوم أفضل انواع السمك املدخن.

يتم تعبئة منتجاتنا ضمن فئة 100 جرام، 200 جرام أو الوزن املتغير 
ويصل إلى 2 كجم من شرائح فيليه السلمون املدخن. ولعمالئنا من 
مالك الفنادق، املطاعم، املقاهي والتجار ميكننا تزويدهم بوزن ثابت 
لكل شريحة - نحن نستخدم أحدث تقنيات التقطيع والتي تقوم بوزن 

وفحص سمك السلمون قبل بدء عملية التقطيع.

اوشن فيش

Product Details
• 100g Smoked Salmon
• 200g Smoked Salmon
• 1000g/variable weight Pre-sliced Smoked Salmon
• Hot smoked products 
• Fixed Slice weight 
• Marinated/Spiced Salmon

تفاصيل المنتجات
سلمون مدخن - 100 جم •
سلمون مدخن - 200 جم •
الوزن املتغير لشرائح السلمون املدخن - 1000 جم •
منتجات مدخنة ساخنة •
وزن شرائح ثابت •
سلمون متبل •
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Oryx Mushrooms is a Qatari mushroom farm which 
began producing and selling fresh mushrooms 
in the beginning of 2017. Oryx Mushrooms is a 
subsidiary of Eden Farm, a producer of a variety of 
vegetables such as tomatoes, cucumbers, beans, 
melons, dates, honey, etc. for the local wholesale/
retail and farmers markets. Located north of Doha, 
Oryx Mushrooms grows three types of mushrooms: 
white, brown and portobello and supply them to 
the Qatari markets, i.e. supermarkets, restaurants 
and wholesale distributors.

A committed team of engineers, growers and 
packers grow and harvest mushrooms daily and 
is looking for more opportunities to export. Oryx 
Mushrooms strives to sustainably grow the highest 
quality of mushrooms and be the leading producer 
in Qatar and the Arabian Gulf.

P.O. Box 14874, Doha, Qatar, Tel: +974 5551 4355 
oryxmushrooms@gmail.com 
www.oryxmushroom.com

HS CODES: 07095900

Contact Person

Salem Al-Naemi
Managing Director 
Mob: +974 5551 4355

Oryx Mushrooms

أوريكس مشروم هي مزرعة فطر قطرية بدأت في إنتاج وبيع الفطر 
الطازج في بداية عام 2017. 

وهي شركة تابعة لشركة مزارع عدن، وتنتج مجموعة متنوعة من 
والتمر  والبطيخ  والفاصوليا  واخليار  الطماطم  مثل  اخلضروات 
في  وتنشط  الدوحة،  أوريكس مشروم في شمال  وتقع  والعسل، 
زراعة ثالثة أنواع من الفطر: األبيض والبني وبورتابيال، وتزويدهم 
الى األسواق القطرية، مثل محالت السوبر ماركت واملطاعم وموزعي 

اجلملة.

الفطر  املهندسني واملزارعني على زراعة وحصاد  يدئب فريق من 
وخلق املزيد من فرص التصدير. تسعى أوريكس مشروم جاهدة 
في قطر  الرئيسي  املنتج  وان تصبح  أعلى جودة ممكنة  لتحقيق 

العربي. واخلليج 

أوريكس مشروم

Product Details

• White Mushrooms

• Brown Mushrooms

• Portobello Mushrooms

• Sliced Mushrooms

تفاصيل المنتجات
الفطر األبيض •
الفطر البني •
بورتابيال •
شرائح الفطر •
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Paramount Agricole is a leading Qatari Agricultural 
Company engaged in Mushrooms, Vegetables, 
Animal farming and other side products like Mung 
Beans Sprouts, Tofu, etc. Paramount Agricole 
emphasizes on producing healthy products and 
use of up-to-date scientific approaches such as 
biological systems.

Paramount Agricole is certified as “Organic 
Mushroom Farm” (GCC/European Standards)  
and “Premium Quality Vegetables Farm” by Ministry 
of Agriculture of the State of Qatar. Quality and 
Reliability are our driving forces.

P.O. Box 18141, Doha, Qatar, Tel: +974 4466 6135 
Fax: +974 4466 6134 
www.paramountagri.com

HS CODES: 070951

Contact Person

Ahmed E. Seddiqi Al Emadi
Executive Chairman
Mob: +974 4466 6134

Paramount Agricole

القمة الزراعية هي شركة زراعية قطرية رائدة تعمل في مجال زراعة 
الفطر، اخلضروات، مزارع املواشى وغيرها من املنتجات اجلانبية 

مثل براعم املاش، التوفو، إلخ. 

وتنشط في توفير منتجات صحية عبر استخدام األساليب العلمية 
الزراعية شهادة  القمة  نالت  ولقد  البيولوجية.  النظم  احلديثة مثل 
اخلليجي  التعاون  مجلس  دول  معايير  العضوية(  الفطر  )مزرعة 
/ املعايير األوروبية و)مزرعة اخلضروات عالية اجلودة( من قبل 
وزارة الزراعة في دولة قطر. اجلودة واملوثوقية هما قوتنا الدافعة..

القمة الزراعية

Product Details
• White Button Mushroom
• Slice Mushroom
• Giant Mushroom
• Brown Mushroom
• Portobello Mushroom
• Oyster Mushroom
• Shiitake Mushroom
• Nameko Mushroom
• King Oyster Mushroom
• Tofu 
• Mung Sprouts
• Soya Sprouts

تفاصيل المنتجات
فطر باتن أبيض •
فطر شرائح •
فطر ضخم •
فطر بني •
فطر بورتبيلو •
فطر اويستر •
فطر شيتيك •
فطر ناميكو •
فطر كينج اويستر •
توفو •
براعم املاش •
براعم الصويا •
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Qatar Flour Mills (QFM), established in 1969, has 
a wide basket of flour, and an expansive range of 
wheat-based products available in Qatar and the 
surrounding region. 

QFM is proud to be ahead of the curve in a rapidly 
evolving industry. With its fully automated and 
modern manufacturing facility, QFM has been 
providing quality flour and wheat derivative products 
to the region. 

QFM’s unparalleled leadership and continued 
relationship with its consumers compels it to evolve 
with them. 

The business philosophy of QFM emanates from the 
three pillars of long term value generation – right 
thought, right intention and right action, resulting 
in achieving our growth goals and is reflected in its 
steady transformation into a thriving food company. 

Qatar Flour Mills is certified by SGS standards 
of quality, ISO 9001:2008, and ISO 22000:2005,  
and also has a HACCP certification.

P.O. Box 1444, Doha, Qatar, Tel: +974 4441 5000 
Fax: +974 4443 8137 
www.qfm.qa

HS CODES: 11010010, 11010020

Contact Person

Wasim Uddin Ahmad
Business Development 
Manager 
Mob: +974 6671 2535

Qatar Flour Mills

شركة مطاحن الدقيق القطرية، التي افتتحت في عام 19٦9، تصنع 
العديد من منتجات الدقيق ومجموعة واسعة من املنتجات املعتمدة 

على القمح املتاحة في دولة قطر واملناطق احمليطة بها.

شركة مطاحن الدقيق القطرية فخورة بأن تكون في الطليعة في 
هذا املجال وتتطور بسرعة حيث متتلك مصانع ألية بالكامل وحديثة 
وتعمل شركة قطر للطحني على توفير الدقيق الذي يتسم باجلودة 

ومنتجات القمح املشتقة في املنطقة.

واستمرار  مثيل  القطرية ال  الدقيق  إدارة شركة مطاحن  وتعتبر 
عالقتها مع عمالئها يفرض عليها أن تتطور معهم. فلسفة العمل 
من قطر للطحني تنبع من الركائز الثالث التي تعمل على خلق جيل 
من القيم طوبلة املدى: األفكار الصحيحة والهدف الصحيح و العمل 
الصحيح مما أدى إلى حتقيق أهداف النمو لدينا وينعكس ذلك في 

حتولنا املتزايد لنكون شركة مزدهرة للمواد الغذائية.

ومت اعتماد شركة مطاحن الدقيق القطرية وفقا للمعايير اس جي 
 ،ISO 22000:2005 و   ISO 9001:2008 للجودة،  اس 

وشهادة نظام حتليل املخاطر.

شركة مطاحن الدقيق القطرية

Product Details
• Wheat Flour – 1, 2, 5, 10 and 50kg
• Chakki Fresh Atta
• Harees, Jareesh 
• Semolina
• Pasta

تفاصيل المنتجات
دقيق القمح - 1، 2، 5، 10، 50 كغم •
دقيق تشاكي •
هريس، جريش •
سميد •
معكرونة •
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Qatar Food Factories Co. W.L.L. was established in 
1984, it was located at Street No. 2, Gate No 104, 
Salwa Industrial Area. It was a manufacturer of corn 
extruded snacks product either baked or fried type 
and ready to fry potato base pellets equipped with 
a fully automatic line starting from moisturizing of 
corn extruded corn meal and automatic frying for 
potato base pellets up to the packaging line, which 
restricts the products to make contacts with the 
human hands for the whole process. Raw materials 
are of high quality brands. The corn grits and flavours 
are coming from Europe and sub continents. All of 
the machineries are made of high grade stainless 
steel materials with the latest technology yet a user 
friendly digital control system. 

We have a capacity to supply to Qatar Markets 
including GCC states. We are also planning to 
expand our exports in future to Tunisia, Liberia, Iraq 
and Sudan. Also, we have factory in India established 
in 2016, producing and distributing our brand (Qatar 
Pafki).

Gate 104, Street 2, Old Industrial Area, Doha, Qatar 
Tel: +974 4460 1540 
qatarfoodfactories@yahoo.com

HS CODES: 19021930, 19041099, 19059080

Contact Person

Abdullah Mohammed 
Ahmed
General Manager 
Mob: +974 5556 6081

Qatar Food 
Factories

تأسست شركة مصانع قطر لألغذية ذ.م.م. عام 1984 في الشارع 
تقوم  البوابة رقم 104، منطقة سلوى الصناعية. وكانت  رقم 2، 
املقلية  أو  املخبوزة  الذرة  من  املشتقة  اخلفيفة  الوجبات  بتصنيع 
وشرائح البطاطا اجلاهزة للقلي، وكانت مجهزة بخط إنتاج كامل يبدأ 
من ترطيب دقيق الذرة والقلي األوتوماتيكي لشرائح البطاطا الهازة 
للقلي وصواًل إلى خط التغليف، ما مينع مالمسة املنتجات لأليدي 
البشرية طوال عملية التصنيع. ويتم استخدام أفضل املنتجات كمواد 
خام، فدقيق الذرة والنكهات مستوردة من أوروبا وأشباه القارات. 
كما أن كافة اآلليات مصنوعة من مواد الفوالذ عالية املستوى املزودة 

بأفضل التقنيات مع نظام حتكم رقمي سهل االستخدام. 

لدينا القدرة على التوريد إلى أسواق قطر ودول مجلس التعاون. 
كما أننا نخطط لتوسعة تصدير منتجاتنا في املستقبل لتصل إلى 
تونس وليبيريا والعراق والسودان. ولدينا مصنع في الهند تأسس 

عام 201٦ إلنتاج وتوزيع عالمتنا )قطر بفكي(.

 شركـة مصانـع
قطـر لألغـذيـة

Product Details

• Potato Chips

• Corn Chips

• Pop Corn with Novella

تفاصيل المنتجات
رقائق البطاطس •
رقائق الذرة •
الفشار بالنوفيال •
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Qatar Foods Industries (QFI) launched the country’s 
first edible oil factory with brands Adeera, Yara, and 
Zain in July, 2018. The factory is a fully automated 
and backward integrated facility, which is able to 
meet all of Qatar’s edible oil requirements. QFI is 
also able to distribute the brands across all retail 
chains and markets.

Zone 81, Building 221, Street 10, Tel: +974 44415000 
www.qfi.qa

HS CODES: 15119000

ISO Certificate

Contact Person

Adnan Sharif
Marketing Manager 
Mob: +974 4441 5000

Qatar Foods Industries 
Company “Foodco”

أطلقت الشركة القطرية للصناعات الغذائية أول مصنع لزيت الطعام 
في البالد مع العالمات التجارية الديره ويارا وزين في يوليو 2018. 
وُيعد املصنع منشأة مؤمتتة بالكامل ومتكاملة، ويتمتَّع بالقدرة على 
تلبية جميع متطلبات قطر من زيت الطعام. وتتمتَّع الشركة القطرية 
للصناعات الغذائية بالقدرة أيًضا على توزيع العالمات التجارية عبر 

جميع سالسل البيع بالتجزئة واألسواق.«

الشركة القطرية للصناعات 
الغذائية »فودكو«

Product Details

• Palm Oil

تفاصيل المنتجات
زيت النخيل •
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Qatar Meat Production Company is the latest 
and most sophisticated Meat Processing facility 
operating with a state of the art technology within 
the Middle East.

The facility occupies an area of 6000 Square Meters 
with more than 2000 Square Meters of refrigerated 
storage space, this enables us to have a start-up 
capacity of over 7000 Tons annually, covering the 
respective ranges:

Our Frozen Processed Meat Product range consists 
of: Beef and Chicken Burgers (both breaded and 
Un-breaded), Beef and Chicken Kababs, Beef, 
Chicken Meat Balls, Beef and Chicken Hot Dogs, 
Frankfurter and a variety of sausages that will cater 
for any segment of the market.

Our Frozen Range extends to Chicken Fillets, 
Chicken Strips, Chicken Tenders, Chicken Pop Corn, 
Fish Fingers, Fish Burgers, Crispy Breaded Shrimps, 
Fish Fillets and products required to be produced or 
calibrated to any size or shape.

P.O. Box 93839, New Industrial Area, Doha, Qatar 
Tel: +974 4436 4840, Fax: +974 4447 6181 
info@tahaluf.qa

HS CODES: 02023090, 02071400, 02044390, 16023200

Contact Person

Fahad Ahmed H A Alkhalaf
CEO 
Mob: +974 5550 1562

Qatar Meat 
Production

الشركة القطرية إلنتاج اللحوم هي املنشأة األحدث واألكثر تطورًا 
واملتخصصة في عمليات جتهيز اللحوم في منطقة الشرق األوسط.

مساحات  حيث متتلك  مربع  متر   ٦000 مساحة  املنشأة  تشغل 
للتخزين املبرد تبلغ أكثر من 2000 مترمربع، وهذا بدوره مينح 
الشركة القدرة على البدء تقدر بـ 7000 طن سنويا، وتغطي نطاقات 

عديدة ومنها:

البقريو  اللحم  برغر  تتضمن:  املصنعة  املجمدة  اللحوم  مجموعة 
الدجاج )بالبقسماط وخالي من البقسماط(، وكباب باللحم البقري 
والدجاج، وكرات اللحم البقريو والدجاج اللحم وهوت دوج اللحم 
البقري والدجاج، فرانكفورتر ومجموعة متنوعة من النقانق التي من 

شأنها تلبية كافة احتياجات السوق.

ومتتد مجموعة اللحوم املجمدة لتشمل شرائح الدجاج، قطع الدجاج، 
الدجاج املشوي، دجاج بوب كورن، أصابع السمك، وبرغر السمك، 
روبيان مقرمش بالبقسماط، شرائح السمك واملنتجات اخرى طبقًا 

لرغبة العمالء مبختلف االحجام أو االشكال.

 الشركة القطرية
إلنتاج اللحوم

Product Details
• Processed Meats (Smoked and Cooked Range): 

Mortadella/Cooked Salami/Pepperoni/Roast 
Beef/Smoked Beef/Beef Pastrami/Frankfurter 
Sausages/Breakfast Sausages

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

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

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

اللحوم املصنعة )املشكلة(: الهامبرغر/ كرات اللحم / شيش كباب /  •
شرائح الدجاج / قطع الدجاج / الدجاج املشوي / دجاج بوب كورن 

/ شرائح بالبقسماط / تتبيلة دجاج / مطبوخة بالكامل أو مقلية

ROWAD - 2021
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Themar Juice Factory has been in operation since 
November 2018 and primarily operates in juice and 
dairy production industry. The factory produces 
diverse products such as fruit juices, ice cream, and 
other dairy products.

Zone 57, Building 182, Street 37, Tel: +974 44823323 
themarqatar@gmail.com

HS CODES: 20099030, 200990500

Contact Person

Muhammed
Manager 
Mob: +974 3048 3003

Themar Factory

ويعمل بصفة  نوفمبر 2018،  منذ  للعصائر«  ثمار  يعمل »مصنع 
أساسية في مجال تصنيع العصائر ومنتجات األلبان. ويقوم املصنع 
بإنتاج العديد من املنتجات مثل عصائر الفاكهة واحللوى املُثلَّجة 

ومنتجات األلبان األخرى.

مصنع ثمار للعصائر

Product Details

• Drinks Juices, Concentrated Juice

تفاصيل المنتجات
زة • عصائر املشروبات، العصائر املُركَّ
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Furniture

األثـاث

09



The company works in decoration and carpentry 
and has been very popular in Qatar since its 
establishment due to its production of high quality 
products.

Zone 57, Building 75, Street 08, Tel: +974 40016790 
info@bazlamitinterior.com

HS CODES: 94033000, 94033000

Contact Person

Mousa Dawood
Owner, Partner 
Mob: +974 6666 3464

Al Bazlamit Furniture and 
Interior Design

الصيت  ذائعة  وُتعد  والنجارة،  الديكور  في مجال  الشركة  تعمل 
ملنتجات  إنتاجها  بسبب  الشركة  تقوزم  تأسيسها.  منذ  قطر  في 

اجلودة. عالية 

 مفروشات 
البازلميت

Product Details

• Wood Furniture, Wood Furniture

تفاصيل المنتجات
األثاث اخلشبي، األثاث اخلشبي •

دليل الشركات الصغيرة والمتوسطة 275٢٠٢٢



Al-Khaleej American Wardrobes was established in 
Qatar in 1996 and were the first to market American 
sliding doors wardrobes. To this day we provide the 
best quality and services to our clients using the 
most modern technology and designs which meets 
their requirements and comforts. 

Our expert team is dedicated to provide professional 
solution for making our client’s style dreams come 
true with the right combination of fashion and 
budget. It is important for us to achieve the best 
quality at the right price, so our customers can enjoy 
affordable luxury and state-of-the-art products. We 
want to ensure that they get value for money by 
providing their preferred choices of design, color, 
materials, functionality and price.

The Company’s goal is to perform all assigned 
projects on time and to provide highest quality 
within the allocated budget to the specification set 
for the job.

P.O. Box 4550, Doha, Qatar, Tel: +974 4468 6636 
Fax: +974 4468 0622, fhmb_402@hotmail.com 
info@akawqatar.com, www.akawqatar.com

HS CODES: 94035000, 94035010, 94035020, 94035090

Contact Person

Noor Sinnari
Senior Manager 
Mob: +974 5554 6257

Al Khaleej 
American Wardrobe

تأسست شركة خزائن اخلليج األمريكية في قطر في عام 199٦، 
االبواب  ذات  االمريكية  الثياب  في خزائن  الرائدة  الشركة  وهي 
السحاب. حتى يومنا هذا، تقدم الشركة أجود املنتجات واخلدمات 
تلبي  والتي  والتصاميم  التكنولوجيا  عبر تسخير أحدث  لعمالئها 

العمالء.  احتياجات كافة 

ويدئب فريق من اخلبراء على توفير حلول مبتكرة حتقق من خاللها 
رغبات كافة العمالء في امتالك منتجات عصرية وانيقة وبأسعار 
مالئمة. كما تعمل الشركة على اشراك العمالء في اختيار التصميم، 

االلوان واملواد والوظائف والسعر.

احملدد  الوقت  في  مشاريعها  جميع  امتام  الى  الشركة  تهدف 
املواصفات  للميزانية  أعلى مستوى من اجلودة طبقًا  وتقدمي  لها 

للمشروع. املخصصة 

الخليج للخزائن االمريكية

Product Details

• Wardrobes, Kitchens and Appliances, Doors, 
Interior Design, Woodwork, TV Units, Shelves 
and Drawers

تفاصيل المنتجات
خزائن الثياب، واملطبخ واألجهزة املنزلية، األبواب، التصميم الداخلي،  •

األعمال اخلشبية، وحدات التلفزيون، الرفوف واألدراج.
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Al Muftah Carpentry, a member of Al Muftah Group 
established in 1975, is one of the oldest manufacturing 
companies in Qatar that engages in joinery and 
carpentry work. Al Muftah was founded with an 
objective to fill certain gaps in the Qatari market related 
to high-quality joinery works and interior decorations 
with competitive prices and most importantly 
contribute in the development to State of Qatar.

Building 206, Street 24, Zone 81, New Industrial Area, Doha, Qatar 
Tel: +974 4418 1859, 4418 1862, carpentry@almuftah.com 
www.almuftahcarpentry.com

HS CODES: 39189000, 44182000, 44180000, 44089090

Contact Person

Tarek Shehab
Division Manager 
Mob: +974 7727 7188

Al Muftah Carpentry منجرة المفتاح

تأسست منجرة املفتاح، عضو في مجموعة املفتاح، عام 1975 وهي 
إحدى أقدم شركات الصناعة العاملة في مجال النجارة واألعمال 
اخلشبية في قطر. تأسست منجرة املفتاح بهدف ملء فجوات معينة 
في السوق القطري تتعلق باألعمال اخلشبية والتصاميم الداخلية عالية 
اجلودة بأسعار منافسة، واألهم من ذلك هو املساهمة في تنمية دولة قطر.

Product Details
• Floor Coverings of Plastics, whether or Not Self-

Adhesive, in Rolls or in the Form of Tiles, and 
Wall or Ceiling Coverings in Rolls with a width of 
>= 45 cm, Consisting of a Layer of Plastics Fixed 
Permanently on a Backing of any Material other 
than Paper

• Doors and their Frames and Thresholds, of Wood

• Sheets for Veneering (Including those Obtained 
by Slicing Laminated Wood), For Plywood or for 
Other Similar Laminated Wood & Other Wood, 
Sawn Lengthwise, Sliced or Peeled, Whether 
or not Sanded, but not Planed, Spliced or End-
Jointed

• Builders’ joinery and carpentry of Wood, including 
cellular Wood panels, assembled flooring panels, 
shingles and shakes

تفاصيل المنتجات
أغطية لألرضيات من البالستيك سواء كانت من النوع الالصق أم ال  •

أو على هيئة لفائف أو بالط، أغطية اجلدران أو األسقف على هيئة 
لفائف بعرض < = 45 سم تتألف من طبقة من البالستيك مثبتة بشكل 

دائم على خلفية من أي مواد أخرى ما عدا الورق
 األبواب وإطاراتها وعتباتها املصنوعة من اخلشب،. •
األلواح اخلشبية املستخدمة في التكسية )شاملة األلواح التي يتم  •

احلصول عليها من خالل تقطيع اخلشب املركب( خلشب األبلكاج أو 
أنواع أخرى من اخلشب املركب وغيره املقطع بشكل طولي أو بشكل 
شرائح أو رقائق سواء كانت مسنفرة أم ال دون أن تكون مثبتة على 

هيئة ألواح أو مقسمة أو موصولة من نهاياتها.
 األشغال اخلشبية وأعمال النجارة املصنوعة من اخلشب للبّنائني شاملة  •

األلواح اخلشبية املسامية وألواح األرضيات املركبة وألواح األسقف.
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In 1953, The Al Sorayai Group was founded by 
Abdullah Al Sorayai may his soul rest in peace and 
Nasser Al Sorayai.

Initially the business concept was initiated through 
the import of handmade Rugs from various parts of 
the world, and then marketing/selling them in the 
Saudi Arabia market.

In 1987 the Group had the willingness to take a 
substantial step towards expanding its business 
activities by establishing a Carpet Factory in Jeddah, 
Saudi Arabia in cooperation with a Belgian company.

The success of Al Sorayai has been duplicated 
and multiplied due to its extensive expertise in the 
Carpets and Rugs sector which matched with the 
economic boom which was witnessed during late 
seventies and early eighties in Saudi Arabia.

In addition to the excellent outputs within Carpets 
and Rugs sector, Al Sorayai Group’s other activities 
include the import and sale of Top class blankets, 
quilts and Fabrics for curtains and sofas.

Zone 57, Building 124, Street 29, Tel: +974 44509609 
adnan.aridi@alsraiyagroup.com, www.al-sorayai.com

HS CODES: 44182000, 44189090, 94034010, 94035010

Contact Person

Adnan Salem Alareedi
Manager 
Mob: +974 5587 5236

Al Sorayie Trad. & nt. . 
(Carpentry Branch)

ست منجرة آل سريع في عام 1953 على يد عبد الله آل سريع،  تأسَّ
طيب الله ثراه، وناصر آل سريع.

نشأت فكرة األعمال التجارية في بادئ األمر من خالل استيراد 
السجاد املصنوع يدوًيا من مختلف أنحاء العالم، ثم تسويقه/بيعه 

في سوق اململكة العربية السعودية.

وفي عام 1987، أبدت املجموعة استعدادها التِّخاذ خطوة كبيرة 
نحو توسيع أنشطتها التجارية؛ وذلك من خالل إنشاء مصنع للسجاد 

في جدة باململكة العربية السعودية بالتعاون مع شركة بلجيكية.

وتزايد بفضل خبرتها  آل سريع««  »«منجرة  وقد تضاعف جناح 
الواسعة في قطاع السجاد والبسط، والتي توافقت مع االزدهار 
أواخر  في  السعودية  العربية  اململكة  شهدته  الذي  االقتصادي 

املاضي. القرن  ثمانينيات  وأوائل  سبعينيات 

وتشمل األنشطة األخرى ملجموعة »«منجرة آل سريع«« استيراد 
الدرجة  من  واألرائك  الستائر  وأقمشة  واألحلفة  البطانيات  وبيع 
األولى، عالوة على املنتجات املُمتازة في قطاع السجاد والبسط.«

منجرة آل سريع

Product Details

• Wooden Doors, Wooden Decorations, Kitchen 
Cabinets, Bedroom Sets

تفاصيل المنتجات
األبواب اخلشبية ،الديكورات اخلشبية ،خزائن املطبخ ،أثاث غرف  •

النوم
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Mission: Alida Interiors is interested in making 
practical interiors which employ available materials 
in each country in a highly inventive way and in 
achieving unexpected result.

History: Alida Interiors was established in Doha, 
Qatar in 2008, vigorously growing to extend its 
experience in delivering its services to different 
segments, such as Architecture, Space planning and 
Interior Design. Proud to be a young firm, since its 
establishment it has earned a reputation for quality 
and precision in various consulting Engineering 
activities, continuing to grow in line with the 
complexity and diversification of projects that are 
developing day after day in today’s ever-changing 
business world.

Vision: Creating landmarks that serves our clients 
and community.

P.O. Box 6760, Doha, Qatar, Tel: +974 4458 0083, Fax: +974 4427 6942 
melmasry@alidainteriors.com 
www.alidainteriors.com

Contact Person

Mohammed El Masry
Accounts Manager 
Mob: +974 6604 5504

Alida Interiors

األهداف
شركة أليدا للديكورات مهتمة في تصميم وتنفيذ الديكوات الداخلية 
العملية وتوظف املواد املتاحة في كل بلد بطريقة مبتكرة للغاية وفي 

حتقيق نتيجة غير متوقعة.

التأسيس
عام  منذ  قطر  الدوحة،  في  الداخلية  للديكورات  اليدا  تأسست 
تقدمي  في  اخلبرة  من  ولها  اعمالها  لتوسيع  بقوة  وتنمو   ،2008
خدماتها لشرائح مختلفة، مثل الهندسة املعمارية، تخطيط املساحات 
منذ  للشباب،  تكون شركة  أن  نفخر  ونحن  الداخلي.  والتصميم 
الدقة في مختلف  ولها من  تأسيسها، وقد اكتسبت سمعة جيدة 
مجاالت األنشطة الهندسية، مما يؤهلها في النمو مبا يتماشى مع 
أليات السوق و تنويع املشاريع التي تتطور يوما بعد آخر واملتغيرات 

املستمرارة عالم األعمال.

الرؤية
إنشاء معالم تخدم عمالئنا واملجتمع ذو افكار خالقة وفكر ابداعى.

أليدا للديكورات الداخلية

Product Details
• Architecture

• Space Planning

• Interior Design

• Booth Design

• Event Management

• Turnkey Projects

تفاصيل المنتجات
العمارة •
تخطيط املساحات •
التصميم الداخلي •
تصميم االستندات •
إدارة الفاعليات •
املشاريع الرئيسية •
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Established in the 1992, Almisned Joinery is a part 
of the Almisned Group and one of Qatar’s leading 
building product manufacturers and suppliers of 
doors, with roots which go back to the 1950s. The 
company has a 3,750 sq. facility in Old Industrial 
Area with an installed capacity of 100 doors per 
day and a current production of 90 to 100 doors 
per day. Almisned is an ISO 9001:2008 certified 
company with UK BM Trade Certification and 
ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 and OHSAS 
18001:2007 certification along with Austrian quality 
and fire rating certifications, and international paint 
certification from Architectural Woodwork Institute 
USA, and Intertek USA. 

P.O. Box: 31616, Doha, Qatar, Tel: +974 4460 0014 
Fax: +974 4460 2392 
info@almisnedjoinery.com

HS CODES: 44181000, 44182000, 94033000, 94033010, 94035000

Contact Person

Eyad Al Abdulla
Executive Manager 
Mob: +974 5556 1207

Almisned Joinery

واحدة  وهي   1992 عام  في  للنجارة  املسند  شركة  أنشئت 
املصنعة  والشركات  البناء،  ملنتجات  الرئيسيني  املوردين  من 
في  املسند  مجموعة  إلى  تعود  جذور  مع  قطر،  في  لألبواب، 
الشركة مصنع في  لدى  القرن املاضي.  سنوات اخلمسينات من 
مربع  متر   3750 اجمالية  مبساحه  القدمية  الصناعية  املنطقة 
اإلنتاج احلالي بني 90  ويبلغ  يوميًا  باب  قدرة تصنيع 100  مع 
عل  حاصلة  هي شركة  املسند  الواحد.  اليوم  في  باب   100 و 
BM Trade Certification ISO 9001:2008 شهادة 
 OHSAS 18001:2007 ISO 14001:2004و وشهادة 
احلريق  تصنيف  وشهادة  النمساوية،  اجلودة  هيئة  من  املعتمدة 
وشهادة الطالء الدولية، وعضوية معهد التصاميم اخلشبيه، الواليات 
املتحدة االمريكيه، وعضوية انترتك، الواليات املتحده االمريكية. 

شركة المسند للنجارة

Product Details

• Timber Doors, Wooden Works, and Fire Doors, 
Fire Seals/Accessories, new brand door Forbass

تفاصيل المنتجات
األبواب اخلشبية واألشغال اخلشبية، أبواب احلريق، أختام احلريق  •

Forbass واإلكسسوارات وابواب اخلشبية ماركة
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Artikkan is the brainchild of architect duo,  
Hazar and Hussam, established in Doha, Qatar, in 
early 20l5. They teamed up after collaborating on a 
number of projects, both sharing a passion to design 
and create unique Arab or Oriental influenced 
furniture and home décor. 

They realized they would do their craft more justice, 
serve clients better and keep oriental traditions alive, 
current and relevant.

‘Artikkan – The Moderiental Brand’ offers readymade 
creative furnishings from which to mix and match, as 
well as custom-made interior design products and 
services that you will cherish. The Artikkan team can 
help to fuse past and future for your home or office.

Artikkan leads the field in blending the modern 
and the oriental in perfect harmony – innovative 
traditional furniture with a delightful modern twist! 
Visit us now to start your journey towards achieving 
the most unique and exquisite ‘Moderiental’ 
furnishing statement for your space.

Al Rawda Complex, Salwa Road, Doha, Qatar, 
Tel: +974 4442 2091 / 4441 4427, Fax: +974 4441 4427 
info@artikkan.com, www.artikkan.com

HS CODES: 940310, 940320, 940330, 940340, 940350, 940360

Contact Person

Engr. Hussam Al-Sabbagh
Co-Founder 
Mob: +974 5580 3850

Artikkan Gallery

أرتيكان هو فكرة وابداع الثنائي املعماري حسام الصباغ وهزار 
اآلعرج والتي انطلقت من الدوحة - قطر في مطلع 2015 حيث 
اجتمعا كفريق بعد تعاونهما معًا في إجناز العديد من املشاريع من 
خالل شركة مكتب العمارة والتصميم الداخلي والتي قامت بتصميم 
وتنفيذ العديد من املشاريع املهمة واملميزة في قطر حيث جمعهما 

الشغف لتصميم وإبداع آثاث وديكورات ذو نكهة عربية شرقية.
إبتكار  نتاج  فهو  له  مثيل  ال  مبتكرًا  أثاثًا  »أرتيكان«  يقدم  حيث 
وتصاميم صنعت على يد أمهر املصممني واحلرفيني ليصبح اسم 
أرتيكان »عالمة مسجلة« في عالم صناعة املفروشات كمنتج قطري 
املوجودة في  القطع  إلى  تنظر  العالم، فعندما  فريد على مستوى 
أرتيكان يبدأ بفكرة وتصميم دقيق ومن ثم عملية اإلنتاج النهائية. 
وكل قطعة تصنع يدويًا ويتم انتاجها بكل فخر في دولة قطر بعناية 

فائقة من مصممينا وحرفيينا ذوي املهارة العالية.
أرتيكان عالمة جتارية للحداثة الشرقية تقدم صناعة حصرية في 
املفروشات حيث متتزج احلداثة  اإلبداع من خالل صناعة  عالم 
والشرق بتناغم تام - يقود أرتيكان مسيرة تطوير األثاث التقليدي 

بلفتة معاصرة جذابة.
قم بزيارة ارتيكان األن في طريق سلوى لتبدأ رحلتك في امتالك 

أعرق وأرقى مجموعة آثاث شرقية حديثة.

أرتيكان جاليري

Product Details

• Home Furniture

• Home Accessories

• Home Decor

• Customized Furniture Design

• Exclusive Fabrics

تفاصيل المنتجات
مفروشات منزلية •
اكسسوارت منزلية •
ديكورات منزلية •
تصميم وتصنيع االثاث حسب الطلب •
أقمشة حصريه •
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As one of the leading carpentry and upholstery 
companies in Qatar, Artisant Carpentry delivers 
quality tailored turnkey solutions for residential and 
commercial developments. From home renovators, 
retail store fit outs and office fit outs, to small 
builders and even high end commercial developers 
and builders. We can deliver tailored results that 
meet our client’s budget, timeframe and individual 
specifications.

Artisant Carpentry, manufacturers of well designed 
and high quality furniture providing high quality 
carpentry services at an affordable price. We offer 
to manufacture wood works and interior decorations.

P.O. Box 22252, Gate 207, Street 49, Zone 57, Old Industrial Area, Doha, 
Qatar, Tel: +974 4432 0300, 4442 2209, info@artisantqatar.com 
www.artisantqatar.com

HS CODES: 94036000, 44091060

Contact Person

Ali Ismaail Al Ansari 
Vice Chairman
Mob: +974 5566 6143

Artisant

ُتعد أرتيسانت للنجارة من شركات النجارة والتنجيد الرائدة في 
التجارية  للمشاريع  الطلب  عالية  حلواًل جاهزة  تقدم  وهي  قطر، 
أو جتهيز  املنازل  تعلّق األمر مبشاريع جتديد  والسكنية. وسواء 
محالت التجزئة واملكاتب أو مشاريع البناء الصغيرة والكبيرة، نحن 
قادرون على تقدمي نتائج مصممة حسب الطلب التي تلبي ميزانية 

العميل والوقت املتاح بالنسبة له واملواصفات اخلاصة به.

أرتيسانت للنجارة، شركة تقدم أثاثًا دقيق التصميم عالي اجلودة 
بأسعار معقولة. نقدم خدمات تصنيع األعمال اخلشبية والديكورات 

الداخلية.

ارتيسانت للنجـارة

Product Details

• Furniture

• Interior decorations

تفاصيل المنتجات
األثاث •
التصميم الداخلي •
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We are committed to bringing to our clients the 
finest of wood-based products. Golden Line Factory 
joined the nascent industry back in 1975, and ever 
since then, it has acquired an ever-growing pool 
of loyalists who value both quality and aesthetics 
when it comes to carpentry based work. We remain 
under the auspices of the renowned MAE Holding 
which was formed in 1956 by Mr. Mohammed 
Abdulraheem Al-Emadi who brought to the business 
his experience, capital, and acumen.

Zone 81, Building 19, Street 26, Tel: +974 44603394 
www.goldenline.qa

HS CODES: 44182000, 44187900, 44189090, 44201000, 94036000

Contact Person

Mohammed Awad Awad
General Manager 
Mob: +974 3350 0666

Golden Line Furniture and 
Decor

بدأ مصنع  لعمالئنا.  اخلشبية  املنتجات  أفضل  بتقدمي  ملتزمون 
اخلط الذهبي لألثاث والديكور عمله في مجال الصناعات الناشئة 
في عام 1975، ومنذ ذلك احلني ، اكتسب مجموعة متزايدة من 
العمالء الذين يقدرون اجلودة واجلمال وخاصة عندما يتعلق األمر 
 MAE بأعمال النجارة املزخرفة. ما زالت الشركة تعمل حتت مظلة
قبل  التي مت تأسيسها في عام 195٦ من  الشهيرة   Holding
السيد محمد عبد الرحيم العمادي الذي جلب إلى الشركة خبرته 

ورأس ماله وذكاؤه اآلخاذ.

مصنع الخط الذهبي لألثاث و 
الديكور

Product Details

• Wooden Doors, Parquet Flooring, Wooden 
Decorations, Boards Ornaments of Wood, 
Furniture

تفاصيل المنتجات
أبواب خشبية، أرضيات باركيه، زخارف خشبية، لوحات حلي من  •

اخلشب، أثاث
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Gulf Timber & Joinery Co. is classified as one of 
the finest Carpentry & Joinery Companies in Doha, 
Qatar. Concept ad eventual operation started in 
1979 with the completion of its specialty built 3,000 
Square Meter factory in the industrial area which 
incorporates the most modern machinery equipment 
and tools including a full team of very professional 
workforce with years of experience in their respective 
areas of specialization. 

Today, Gulf Timber is involved in custom made and 
contract furniture / interior fit-out, throughout Doha, 
Qatar and soon in the international field. Gulf Timber 
is committed to providing the need of architects, 
interior designers, contractors and end users in their 
quest for quality and competitive price.

Our management team, staff and workforce draws 
on their vast experience to provide not only the 
best quality control procedure, but formulate 
comprehensive program to meet delivery schedule 
and project completion time.

Building 125, Street 41, Old Industrial Area, Doha, Qatar 
Tel: +974 4460 0822, jeevan.p@gulftimber.qa 
www.gulftimber.qa

HS CODES: 44182000, 94035020, 44190000, 44187900

Contact Person

Mody Mathew
Design Head
Mob: +974 4460 0822

Gulf Timber & 
Joinery Company

شركة اخلليج لتصنيع وجتارة االخشاب مصنفة كواحدة من أفضل 
شركات النجارة واألعمال اخلشبية في الدوحة، قطر. بدأ مفهوم 
الشركة وعملياتها عام 1979 مع اكتمال مصنعها املتخصص على 
مساحة 3000 متر مربع في املنطقة الصناعية والذي ضم أحدث 
اآلالت واألدوات واملعدات باإلضافة إلى فريق من املوظفني احملترفني 

ذوي سنوات اخلبرة في مجاالت تخصصهم.

وقد أصبحت شركة اخلليج اليوم تعمل في مجال عقود إنتاج األثاث 
والتجهيزات الداخلية في الدوحة، قطر سوف تتوسع عما قريب إلى 
السوق الدولية. شركة اخلليج ملتزمة بتلبية احتياجات املهندسني 
للجودة  في سعيها  واملستهلكني  واملقاولني  الداخليني  واملصممني 

واألسعار التنافسية.

الواسعة  وعمالنا من خبرتهم  وموظفينا  اإلداري  فريقنا  يستفيد 
برنامج  إلى جانب وضع  مراقبة اجلودة  إجراءات  أفضل  لتنفيذ 
شامل لتسليم املنتجات في املوعد. ويشمل ذلك التصميم والبناء 
واختيار وفحص املواد واملشتريات. والتصنيع والتسليم والتركيب 

الصيانة. فترة  إلى  وصواًل 

 شركة الخليج لتصنيع
وتجارة األخشاب المحدودة

Product Details
• Doors and their Frames and Thresholds, of Wood
• Wooden Wardrobes, Being Furniture, of a kind 

used in Bedrooms
• Tableware and Kitchenware, of Wood
• Flooring Panels, Assembled, of Wood (Excl. 

Multilayer Panels and Flooring Panels for Mosaic 
Floors)

تفاصيل المنتجات
ااألبواب وإطاراتها وعتباتها املصنوعة من اخلشب •
اخلزائن اخلشبية كأثاث يستخدم في غرف النوم •
أدوات املائدة وأدوات املطبخ من اخلشب •
وألواح  • األلواح  عدا  )ما  اخلشب  من  املجمعة  األرضيات  ألواح 

املوزائيك( ألرضيات  الطبيقات  متعدد  األرضيات 
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Just Art Pottery & Interior is specialized in the 
technical implementation of murals and replicas of 
pottery, sculpting, painting and also mosaic. Our 
collaborative approach and ability to change and 
adapt to project diversities ensures we create great 
results for our clients. Versatility is mirrored in the 
people who design these environments. Our team 
is made up of an eclectic and talented group of 
highly skilled individuals. Together, we apply these 
skills to realize meaningful outcomes that are vivid 
and versatile. We are known for our reliability and 
attention to detail on every project making your 
experience with us authentically different. Our 
Founder and Principal Designer, artist Ahmed Allawi, 
and the team, lend our expertise and passion for 
design. As a collective team, the designers create 
both modern and traditional designs that are 
inspired by the Arab-Muslim heritage of the arts 
and traditions, especially of the gulf region, with 
a unique twist, turning any space into a powerful 
expression of the client’s personality.

P.O. Box 138057, Doha, Qatar, Tel: +974 5589 9301, Fax: +974 4465 
7614, info@justartqatar.com, http://instagram.com/artistahmedallawi 
http://instagram.com/justartqatar

HS CODES: 970300

Contact Person

Ahmed Allawi
Executive Director 
Mob: +974 5589 9301

Just Art 
Pottery & Interior

والنسخ  للجداريات  الفني  التنفيذ  في  شركة بس فن متخصصة 
املتماثلة من الفخار والنحت والرسم والفسيفساء أيضًا. ويضمن 
منهجنا التعاوني وقدرتنا على التغيير والتكيف مع تنوعات املشروع 
حتقيق نتائج رائعة لعمالئنا. وتنعكس براعتنا في الفريق الذي يتولى 
تصميم هذه البيئات. يتكون فريقنا من مجموعة منتقاة وموهوبة من 
األفراد ذوي املهارات العالية. ومعًا، نطبق هذه املهارات لتحقيق 
واالهتمام  باملصداقيه  ونتسم  ومتنوعة.  حية  معاني  ذات  نتائج 
التفاصيل في كل مشروع مما يجعل جتربتك معنا  الكبير بكافة 

مختلفة متامًا.

املؤسس واملصمم الرئيسي، هو الفنان أحمد عالوي، ويقدم الفريق 
اخلبرة والشغف بالتصميم. وبروح الفريق، يقوم املصممون بتصميم 
تصميمات حديثة وتقليدية مستوحاة من التراث العربي اإلسالمي 
للفنون والتقاليد وخاصة في منطقة اخلليج، مع ملسة فريدة حتول 

أي مساحة إلى تعبير قوي عن شخصية العميل. 

 بس
فن

Product Details
• Murals
• Pottery

تفاصيل المنتجات
اجلداريات •
فخار •
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Khazanah was founded in 2006 in order to supply 
wooden architectural products for the local market. 

A one stop shop for your interiors fantasies; like 
wardrobes, kitchens, doors and much more.

Building 125, Street 7, Zone 81, New Industrial Area, Doha, Qatar 
Tel: +974 4411 4639; 4431 3763; 4436 6162 
www.khazanah.me

HS CODES: 94033000, 94034010, 94035020, 44187200, 44091060

Contact Person

Shahar Ameen
Production Manager 
Mob: +974 5587 8721

Khazanah

الهندسية اخلشبية  املنتجات  لتوريد   200٦ عام  تأسست خزانة 
احمللية.  للسوق 

محطة واحدة لكل ما تتخيله من ديكورات للخزائن واملطابخ واألبواب 
وغير ذلك.

خزانة

Product Details

• Wooden Office Furniture

• Wooden Cupboard for Pots & Tableware, of a kind 
used in the kitchen

• Wooden Wardrobes, being furniture of a kind 
used in Bedrooms; Flooring Panels, Multilayer, 
Assembled, of Wood (Excl. for Mosaic Floors)

• Moulded Wood (also Known as Mouldings 
or Beadings), on Coniferous, used for the 
manufacture of picture frames, decoration of 
walls, furniture, doors & other carpentry or joinery

تفاصيل المنتجات
أثاث املكاتب اخلشبي •
اخلزانات اخلشبية لألواني وأدوات املائدة من النوع املستخدم في  •

املطبخ، اخلزانات اخلشبية كأثاث مستخدم في غرف النوم
عدا  • )ما  املجّمعة من اخلشب  الطبقات  متعددة  األرضيات  ألواح 

املوزائيك( أرضيات 
اخلشب املُقولب )أو ما يعرف بالنتوءات الزخرفية( بشكل مخروطي  •

املستخدم لصنع إطارات الصور وزخرفة اجلدران واألثاث واألبواب 
وأعمال النجارة واألعمال اخلشبية األخرى
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The National Mattress Factory launched its first 
medical mattress in 1985 and is considered as the 
pioneering manufacturer of medical mattresses in 
Qatar. It is a subsidiary of Al Jameel Showroom 
Furniture, one of Qatar’s reputed in furniture industry 
founded in 1957.

The company has various divisions like:

• Spring Mattress Manufacture Division.

• Beds Manufacture Division (bed base, head 
boards)customized to client requirement.

• Sofas, Arab Seats and Upholstery Manufacture 
Division.

• Project Division for the manufacture of spring 
mattresses for hotels, complexes and apartments 
made to the required international specifications. 
The company has an integrated team of technical 
engineers team execute these projects in the 
specified time. Matnaflex uses state-of-the-art 
machinery and equipment imported from the 
USA and Europe.

P.O. Box 5, Doha, Qatar, Tel: +974 4460 1356, Fax: +974 4465 3777 / 
4460 1356, aljameel@aljameel.com.qa 
www.matnaflex.com

HS CODES: 94041000, 94016100, 94035000

Contact Person

Mohammed Barakat
Sales Manager 
Mob: +974 5553 6693

Matnaflex

أطلق املصنع الوطني للمراتب املنتج الطبي األولي في عام 1985. 
املصنع يعتبر الشركة الرائدة املتخصصة في إنتاج املراتب الطبية 
في دولة قطر. واملصنع هو فرع من معرض اجلميل لآلثاث، واحدة 
من الشركات ذات سمعة طيبة في صناعة األثاث التي تأسست 

في عام 1957.

الشركة لديها أقسام مختلفة مثل:

قسم تصنيع املراتب الطبية. •

قسم تصنيع األسّرة )قاعدة السرير/رأس السرير( حسب متطلبات  •
العميل

أرائك، قسم تصنيع وتنجيد املقاعد العربية •

قسم املشاريع لتصنيع املراتب الطبية للفنادق واملجمعات والشقق  •
الشركة فريق متكامل من  لدى  واملصممة طبقًا ملواصفات عاملية. 
املهندسني التقنيني لتنفيذ هذه املشاريع في الوقت احملدد. تستخدم 
Matnaflex أحدث اآلالت واملعدات املستوردة من الواليات املتحدة 

األمريكية وأوروبا.

المصنع الوطني للمراتب

Product Details

• Spring Mattresses

• Customized Divans and Bed Heads

تفاصيل المنتجات
مراتب طبية •
أرائك مخصصة والواجهات األمامية لألسْرة. •
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National Foam & Furnishing Factory is a manufacturer 
of pillow cases and other foam products. The 
company has been in operation since 2001 and is 
located in Industrial Area.

Zone 57, Building 100, Street 31, Tel: +974 44602328 
www.national-foam-furnishing-factory.business.site

HS CODES: 63049340

ISO Certificate

Contact Person

Fawzi Mohamed Shafeea
Representative 
Mob: +974 4460 2328

National Foam & 
Furnishing Factory

يعمل »املصنع الوطني لصناعة األسفنج واملفروشات« في مجال 
تصنيع أغطية الوسائد وغيرها من املنتجات اإلسفنجية األخرى. 
وتعمل الشركة في هذا املجال منذ عام 2001، ويقع مقرها في 

الصناعية. املنطقة 

 المصنع الوطني لصناعة
األسفنج والمفروشات

Product Details

• Pillow Cases

تفاصيل المنتجات
أغطية الوسائد •
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Perfection Manufacturing is a national product 
company that was founded in 2015 to add value 
to the wood industry and the furniture market in 
Qatar. We are specialized in many types of wood 
manufacturing such as, home furniture, hotel 
furniture, office furniture as well full interior fit out.

In Perfection, we have a very developed production 
lines that allow us to meet different specifications 
with high quality productions. The executive team 
consists of Qatari state and experienced employees 
in the industry field, which reinforces our commitment 
to deliver a high quality product on time.

P.O. Box 11427, Factory 19, Street 1, Zone 81, New Industrial Area, 
Doha, Qatar, Tel: +974 4450 0420, info@perfection.com.qa 
www.perfection.com.qa

HS CODES: 94033000, 94034020, 94035010, 44182000, 44210000

Contact Person

Abdalla Ibrahim
Production Manager 
Mob: +974 5094 6652

Perfection Manufacturing

بيرفكشن للصناعة هي شركة صناعة وطنية تأسست عام 2015 
إلضافة القيمة إلى قطاع األخشاب وسوق األثاث في قطر. نحن 
مختصون في العديد من الصناعات اخلشبية مثل األثاث املنزلي 
وأثاث الفنادق وأثاث املكاتب باإلضافة إلى خدمات تركيب األثاث 

بالكامل.

لدينا خطوط إنتاج متطورة تسمح لنا بتلبية عدة مواصفات مبنتجات 
عالية اجلودة. يتألف الفريق الفني من موظفني قطريني خبراء في 
القطاع ما يعزز التزامنا بتقدمي منتج عالي اجلودة في املوعد احملدد.

بيرفكشن للصناعة

Product Details

• Wooden Office Furnitures

• Complete dining room set, of wood

• Wooden bedroom sets, complete

• Doors and their frames and thresholds, of wood

• Other articles of wood

تفاصيل المنتجات
أثاث املكاتب اخلشبي األثاث اخلشبي للمكاتب •
أطقم السفرة الكاملة من اخلشب •
أطقم غرف النوم الكاملة من اخلشب •
األبواب وإطاراتها وعتباتها املصنوعة من اخلشب •
املنتجات األخرى املصنوعة من اخلشب •
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The company established in 1977 and started 
production in October 1982. 

Qatar Foam is the pioneer in polyurethane foam, 
mattresses, and pillows industry also we manufacture 
sofa sets, Arabic seats and Divan beds. Also Produce 
High-quality Pocket spring mattress. 

The company takes into account to be updated, 
quality standards and customer satisfaction. The 
company has created a good reputation and 
distinctive name. 

The company has the latest machines for foam and 
mattresses production.

Gate 190, Street 42, Old Industrial Area, Doha, Qatar 
Tel: +974 4460 1028, 4460 1029, mohammed@aljiwan.com 
info@qatarfoam.com, www.qatarfoam.com

HS CODES: 94042990, 94042190, 94049020

Contact Person

Mohammed Ali Al Ansari
CEO 
Mob: +974 5588 8134

Qatar Industrial Foam  
and Furnishing Co.

تأسست الشركة عام 1977 وبدأت اإلنتاج عام 1982.

قطر فوم هي الشركة الرائدة في تصنيع اسفنج ومرتبات ومخدات 
البولي يوريثني باإلضافة إلى صناعة أطقم الكنب واجللسات العربية 

وسرائر ديفان. كما نقوم بإنتاج مرتبات مرنة عالية اجلودة. 

وحترص الشركة على مواكبة أحدث معايير اجلودة ورضا العمالء. 
وقد جنحت في بناء سمعة طيبة واسم مميز. 

متلك الشركة أحدث آالت تصنيع االسفنج واملرتبات.

 شركة قطر لصناعة
االسفنج والمفروشات

Product Details

• Sofa Sets

• Sponge

• Pillows

تفاصيل المنتجات
أطقم الكنب •
االسفنج •
املخدات •

290 SME Directory 2022

Exporter مصدّر



Qatar Stainless Steel was formed in 2003 as a 
stainless steel product manufacturing plant in Doha, 
Qatar.

Today, Qatar Stainless Steel is widely recognized 
as one of the leading manufacturers in the industry, 
through our deep commitment of superior quality 
and high standards of customer satisfaction and 
Excellency.

Qatar Stainless Steel’s vision was always 
to meet all demands of its customers 
in addition to providing them with solutions to 
different matters they may represent to the company.

More QSS activities is shown here under:

• Railing services

• Cladding service

• Kitchen design

• Exhaust hood

• Custom fabrication

Gate 85, Street 32, Zone 81, New Industrial Area, Doha, Qatar 
Tel: +974 4450 0602, q.ss@outlook.com 
www.qatarstainless-steel.com

HS CODES: 73089050, 73241000, 73251010, 73269030, 94032000

Contact Person

Saif Hosmadien
General Manager 
Mob: +974 5081 0009

Qatar Stainless Steel

تأسست ستانلس ستيل قطر عام 2003 كمصنع لتصنيع منتجات 
الفوالذ في الدوحة، قطر.

وقد أصبحت قطر ستالس ستيل معروفة اليوم كواحدة من أهم 
الفائقة  باجلودة  العميق  التزامنا  القطاع من خالل  املصّنعني في 

والتميز. العميل  ومعايير رضا 

متطلبات  كافة  تلبية  هي  قطر ستانلس ستيل  رؤية  كانت  لطاملا 
قد  التي  األمور  باحللول ملختلف  تزويدهم  إلى  باإلضافة  عمالئها 

الشركة. على  يعرضونها 

وفيما يلي عرض ملزيد من أنشطة الشركة:

خدمات الدرابزين •

خدمات الكسوة •

تصميم املطابخ •

فتحات العادم •

التصنيع حسب الطلب •

استانلس ستيل قطر

Product Details

• Staircases, Stationary

• Sinks and Washbasins of Stainless Steel

• Inspection Traps, Drain Covers and Similar 
Castings for Sewage Water

• Non-Mechanical Ventilators of Iron or Steel

• Other Metal Furniture

تفاصيل المنتجات
الساللم الثابتة •
املغاسل واألحواض، املصنوعة من الفوالذ •
القوالب  • وما شابه من  الصرف  فتحات  وأغطية  الفحص  محابس 

املجاري ملياه  املستخدمة 
فتحات التهوية غير امليكانيكية املصنوعة من احلديد أو الفوالذ •
أنواع أخرى من األثاث املعدني •
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Rotana Projects and Decoration Company, part of Al 
Mana Group, launched in 2004 with a clear objective 
of becoming the best carpentry and interior design 
company in Qatar.

Al Mana Rotana achieved many unique projects in 
the public and private sectors fired by its team’s 
passion to create and innovate, high quality in 
execution and best service to its customers with a full 
suit of integrated services including: Fire retardant 
doors, normal doors, office furniture, house furniture, 
wood floors, wooden wall cladding, wood staining, 
wardrobes of the latest global designs, modern 
American, French and Italian kitchens, showrooms 
and events, wooden interior decorations.

Since its inception, Al Mana Rotana successfully 
completed many projects for its customers who 
found in it a one-stop-shop for all their needs in 
the wood manufacturing, carpentry and interior 
furniture design. Among the most prominent of 
these projects: Qatari Airlines, Qatar Investment 
Authority, the Traffic Department building in Madinat 
Khalifa, Ministry of Interior, Mshairib, Oryx Rotana, 
Al Fardan Properties, Aspire Zone and Decorel, the 
New Hamad International Airport (Actor Co.).

P.O. Box 201517, Gate 9, Street 29, Zone 57, Old Industrial Area, Doha, 
Qatar, Tel: +974 4450 1743, info.rotana@almanagroup.com 
www.almanarotana.com

HS CODES: 44181000, 44182000, 44190000, 94035020, 44187900

Contact Person

Rabie Abou Hamra
Sales Executive 
Mob: +974 5587 0929

Rotana Projects and 
Decoration Company

انطلقت شركة املانع روتانا للمشاريع والديكور، شريك في مجموعة 
املانع، عام 2004 بهدف واضح وهو الوصول لتكون أفضل شركة 

جنارة وتصميم هندسي داخلي في قطر.

حققت شركة املانع روتانا مشاريع مميزة عدة في القطاعني العام 
واخلاص معتمدة على شغف طاقمها للخلق واالبداع، اجلودة العالية 
لعمالئها مقدمة مجموعة من اخلدمات  التنفيذ وأفضل خدمة  في 
العادية،  للحريق، األبواب  املقاومة  والتي تضم: األبواب  املتكاملة 
تغليف  اخلشبية،  األرضيات  البيوت،  ومفروشات  املكاتب  فرش 
املختار، صبغ اخلشب، خزائن املالبس  بألواح اخلشب  اجلدران 
بأحدث التصاميم العاملية واملطابخ االمريكية والفرنسية وااليطاليا 
احلديثة، املعارض والفعاليات، والتصميم الداخلي لألثاث اخلشبي.

منذ انطالقها، حققت املانع روتانا مشاريع عدة ناجحة لعديد من 
عمالئها الذين وجدوا فيها محطة واحدة جلميع حاجاتهم في قطاع 
تصنيع اخلشب، النجارة والتصميم الداخلي لألثاث.من أبرز هذه 
املشاريع: اخلطوط اجلوية القطرية، جهاز قطر لالستثمار، مبنى 
ادارة املرور مدينة خليفة، وزارة الداخلية ،مشيرب، أوريكس روتانا، 
عقارات الفردان، أسبير زون وشركة ديكوريل، مطار حمد الدولي 

اجلديد )شركة أكتور(. 

 شركة المانع روتانا
للمشاريع والديكور

Product Details
• Wooden Windows
• Wooden Doors
• Tableware and 

Kitchenware, of Wood

تفاصيل المنتجات
النوافذ اخلشبية •
األبواب اخلشبية •
أدوات املائدة واملطبخ املصنوعة من اخلشب •
اخلزائن اخلشبية •
الكراسي •

• Wooden Cabinets
• Chairs
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Warka Furniture Factory is a manufacturer of various 
types of furniture. The company was established in 
2021 and is located in Al Rayyan.

Zone 81, Building 75, Street 19, Tel: +974 44496888 
mhd@rankussi.com

HS CODES: 84131990, 84131990, 84131990

Contact Person

Mohammed Rankoussi
General Manager 
Mob: +974 3349 2970

Warka Furniture Factory

يعمل »مصنع الوركاء للمفروشات« في مجال تصنيع أنواع مختلفة 
ويقع مقرها في  عام 2021،  الشركة في  ست  وتأسَّ األثاث.  من 

الريان.

مصنع الوركاء للمفروشات

Product Details

• Wooden Doors, Kitchen Cupboards, Furniture

تفاصيل المنتجات
األبواب اخلشبية وخزائن املطبخ واألثاث •
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Machinery and Equipment

اآلليات والمعدات
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Danem Group, established in 1998 has rapidly 
developed into a leading company, providing 
professional services to Engineering, Construction 
and Project Management Enterprise with substantial 
operations in the Arabian Gulf and Middle East 
region.

Tel: +974 40421600 
samihassan@danemgroup.com, www.danemgroup.com

HS CODES: 73053100, 73082000, 73089090

ISO 9001, ISO 14001

Contact Person

Sami Hassan Salih
Public Relation Officer 
Mob: +974 7730 6653

Al Danem  
Engineering Works

تأسست مجموعة دامن لألعمال الهندسية في عام 1998 وتطورت 
بسرعة لتصبح شركة رائدة ، وهي تقدم خدمات احترافية للشركات 
في  كبيرة  عمليات  وتنفيذ  املشاريع  وإدارة  واإلنشائية  الهندسية 

منطقة اخلليج العربي والشرق األوسط.

 دانم لألعمال 
الهندسية

Product Details

• Iron Pipes, Iron Towers, Artificial Floors & Floor 
Netting (Iron)

تفاصيل المنتجات
مواسير حديد، ابراج حديدية، أرضيات صناعية وشبكات أرضية  •

من احلديد
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Delta Corporation is a highly qualified global leader 
in the provision of equipment for the oil and gas 
industry. We manufacture and service wellhead 
equipment, valves and actuators and flow control 
products. Our business is built on innovative designs, 
smart technology and state-of-the-art manufacturing 
techniques, as well as highly professional workshop 
and field support services for wellhead equipment, 
valves, actuators and flow control products.

We offer a wide variety of wellhead services from 
field installation, testing and servicing to shop 
testing, servicing, refurbishment and modification.

Zone 81, Building 132, Street 07, Tel: +974 44064730 
tamer.salah@deltacrp.com, www.deltacrp.com

HS CODES: 84811000, 84811000, 84814000, 84814000, 85371000

EPI

Contact Person

Tamer Salaheldin Ahmed
HR Manager 
Mob: +974 3131 1200

Delta Corporation

»دلتا كوربوريشن هي شركة عاملية مؤهلة تأهيال عاليا في توفير 
معدات صناعة النفط والغاز. نقوم بتصنيع وصيانة معدات فوهات 
اآلبار والصمامات واملشغالت ومنتجات التحكم في تدفق النفط أو 
الغاز. ُبنيت أعمالنا على التصميمات املبتكرة والتكنولوجيا الذكية 
وتقنيات التصنيع احلديثة فضال عن ورش العمل املهنية وخدمات 
الدعم امليداني ملعدات رأس البئر والصمامات واملشغالت ومنتجات 

التحكم في التدفق.

فنحن نقدم مجموعة متنوعة من خدمات فوهة البئر من التركيب 
امليداني واالختبار واخلدمة إلى اختبار املتجر واخلدمة والتجديد 

والتعديل.«

شركة دلتا كوربوريشن

Product Details

• Gate Valves, Control Valves, Head Well Valves, 
Christmas Tree Valves, Hydraulic Control Unit

تفاصيل المنتجات
اآلبار،  • لفوهة  التحكم، صمامات  للبوابات، صمامات  صمامات 

الهيدروليكي التحكم  وحدة  الكريسماس(،  )شجرة  صمامات 
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Excel Fire Systems is a Qatari local company 
situated at the New Industrial Area, Doha, Qatar.

EFS emerged in 2016 with the country’s 
demand for high-quality fire alarm and fire 
fighting equipment and services on the rise. 
Boasting an array of cutting-edge products. 
EFS aims to be specialized by offering complete 
solutions for all types of high quality firefighting and 
fire alarm equipment.

EFS’ team of highly-skilled professionals commits 
itself to understanding the needs of its clients in 
order to provide outstanding service to its growing 
market.

EFS mission is to create a profitable regional 
manufacturing company based on international 
standard that will be evaluated by customers.

Excel Fire Systems is specialized at Fire Pumps 
manufacturing.

EXCEL Fire Pump sets are UL/FM Listed and QCDD 
Approved.

Building 224, Street 10, Zone 81, New Industrial Area, Doha, Qatar 
Tel: +974 4038 3858, raed@excelfiresystems.com 
www.excelfiresystems.com

HS CODES: 84131910, 85371000

Contact Person

Raed Al Zarad
General Manager 
Mob: +974 5552 1938

Excel Fire Systems

اكسل ألنظمة مكافحة احلريق هي شركة قطرية موجودة في املنطقة 
الصناعية اجلديدة في الدوحة، قطر.

نشأت الشركة عام 201٦ نتيجة لتزايد احلاجة في الدولة ملعدات 
الشركة  تقدم  عالية اجلودة.  ومكافحة احلرائق  اإلنذار  وخدمات 

املنتجات احلديثة. مجموعة من 

وتهدف إلى التخصص من خالل تقدمي حلول متكاملة لكافة أنواع 
معدات مكافحة احلرائق واإلنذار من احلرائق عالية اجلودة.

وقد كّرس فريق الشركة من احلرفيني املهرة أنفسهم لفهم احتياجات 
العمالء من أجل تقدمي خدمات متميزة إلى السوق املتنامي.

وتتمثل مهمة الشركة في بناء شركة تصنيع إقليمية ربحية بناء على 
معايير دولية حتظى بتقدير العمالء.

تختص إكسل ألنظمة مكافحة احلرائق بتصنيع مضخات مكافحة 
احلرائق.

مجموعات مضخات إطفاء احلريق من شركة إكسل حاصلة على 
موافقة UL/FM ومعتمدة من قبل االدارة العامة للدفاع املدني. 

اكسل فاير سيستمز

Product Details

• Fire Pumps, Boards, Cabinets and similar 
combinations of Apparatus for Electric Control 
or the Distribution of Electricity, for a Voltage 
<= 1.000 V

تفاصيل المنتجات
مضخات مكافحة احلريق، األلواح واخلزائن وما شابه من تركيبات  •

األجهزة للتحكم الكهربائي أو توزيع الكهرباء بفولتية > = 1٫000 
فولت

دليل الشركات الصغيرة والمتوسطة 297٢٠٢٢



FREGO brand stands for Fawaz Refrigeration 
Group. It’s Qatar’s first Air-conditioning Equipment 
factory manufacturing with quality complying to 
international & Qatar Standards.

Fawaz Group of Companies was established in 
the Gulf Region in 1973, and since inception, the 
Group has achieved remarkable successes and has 
taken great strides in various fields.

The Group has become a leader in refrigeration and 
air conditioning, firefighting, fire and security alarms, 
ventilation systems and pumps various works, in 
addition to the unusual and innovative solutions 
in the fields of electromechanical engineering, 
including contracting, installation operations, control 
and maintenance of major projects in the industrial, 
commercial, residential and institutional sectors.

Building 245, Street 11, Zone 81, New Industrial Area, Doha, Qatar 
Tel: +974 4034 3808, qa.info@fregohvac.com 
www.fregohvac.com

HS CODES: 84151000, 84158120

Contact Person

Hossam Al Kady
Production Engineer
Mob: +974 4034 3808

Frego  
Air Conditioners

عالمة فريجو هي اختصار ملجموعة فواز للتبريد وهي أول شركة 
لتصنيع أجهزة تكييف الهواء ذات اجلودة املطابقة للمعايير الدولية 

والقطرية.

للشركات في منطقة اخلليج عام 1973،  فواز  تأسست مجموعة 
ولها إجنازات  باهرًا  تأسيسها جناحًا  منذ  املجموعة  وقد حققت 

عديدة في عدة مجاالت.

وقد أصبحت املجموعة رائدة في التبريد وتكييف الهواء ومكافحة 
واملضخات  التهوية  وأنظمة  واألمن  احلرائق  وإنذارات  احلرائق 
باإلضافة إلى احللول غير االعتيادية واملبتكرة في مجاالت الهندسة 
اإللكتروميكانيكية مبا في ذلك مقاوالت وتركيبات وعمليات ورقابة 
والتجارية  الصناعية  القطاعات  في  الكبرى  املشاريع  وصيانة 

واملؤسسية. والسكنية 

 فريجو إلنتاج
أجهزة تكييف الهواء

Product Details

• Window or Wall Air Conditioning Machines, Self-
Contained or Split-System

• Central Air Conditioners (Freon), Incorporating 
a Refrigerating Unit & a valve for Reversal of the 
Cooling/Heat Cycle (Excluding A/C Machines, 
Comprising a Motor-Driven Fan & Elements for 
Changing The Temperature & Humidity, Window 
or Wall Types, Self-Contained

تفاصيل المنتجات
أجهزة تكييف الهواء النافذية أو اجلدارية بنظام متكامل أو نظام  •

سبليت
مكيفات الهواء املركزية )فريون( التي تشمل وحدة تبريد وصمام  •

لعكس دورة التبريد/التسخني )باستثناء آالت التكييف التي تتألف 
من مروحة تعمل باحملرك وعناصر لتغيير احلرارة والرطوبة، األنواع 

النافذية أو اجلدارية، املتكاملة
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Kelvion Thermal Solutions W.L.L. (Kelvion Qatar) 
factory, established in Doha in 2006, is a part of 
Kelvion Group (former GEA HX), the world’s leading 
company in the production and installation of heat 
exchangers. The Company has a state-of-the-art 
manufacturing facility in the New Industrial Area, 
Doha, with a production capacity of 500 Bundles/
Year. 

Kelvion Qatar is an ISO 9001:2008, ASME U, U2 
stamp and National Board R&NB certified company 
to manufacture API 661 Air Coolers, Shell & Tube 
Heat Exchangers and other Pressure Vessel products. 
Kelvion Qatar began exporting from 2007 to Saudi 
Arabia then to all other GCC countries, providing 
manufacturing and testing of products, repair, re-
tubing services and field support services. 

P.O. Box 23794, Doha, Qatar, Tel: +974 4411 4984 
Fax: +974 4411 4982, doha@kelvion.com 
www.kelvion.com

HS CODES: 84195000, 84042000, 85362000

Contact Person

Jaffer
Chief Accountant 
Mob: +974 3366 3786

Kelvion Thermal Solutions 
(GEA BBTQ)

مصنع كيل ويون تيرمل سوليوشنس ذ.م.م )Kelvion قطر(، أنشئ 
في الدوحة في عام 200٦، وهو جزء من مجموعة GEA HX، وهي 
الشركة الرائدة عامليًا في إنتاج وتركيب املبادالت احلرارية. متتلك 
الصناعية  املنطقة  وتقع في  التطور  فائقة  الشركة مرافق تصنيع 

اجلديدة في الدوحة مع طاقة إنتاجية تصل إلى 500 حزمة/سنة.

 ،ISO 9001:2008،ASMEU قطر حائزة على شهادة Kelvion
  API 661ومعتمدة من ِقبل املجلس الوطني لتصنيع U2 وختم
املبادالت احلرارية وغيرها  وأنابيب  الهواء، وشركة شل  مبردات 
من املنتجات أوعية الضغط. استهلت شركة Kelvion قطر مهام 
تصدير منتجاتها منذ عام 2007 وذلك الى اململكة العربية السعودية 
لتقدم  ومن ثم إلى جميع دول مجلس التعاون اخلليجي األخرى، 
خدمة التصنيع واختبار املنتجات، وخدمات اإلصالح وإعادة األنابيب 

وايضًا خدمات الدعم امليداني.

 مصنع كيل ويون تيرمل
سوليوشنس

Product Details
• Air Cooled Heat Exchangers
• Air Cooled Condensers 
• Shell & Tube Heat Exchangers
• Plate Heat Exchangers
• Cooling Towers

تفاصيل المنتجات
مبدالت حرارية للتبريد الهوائي •
مكثفات التبريد الهوائي •
مبدالت Shell & Tube احلرارية •
منصات املبدالت احلرارية •
ابراج التبريد •
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McKinley Factory for Cooling Networks is a leading 
Trading, Engineering and Manufacturing Company 
in the State of Qatar. We provide complete HVAC 
solutions, including residential, commercial, industrial 
and institutional estimation, planning & specification 
and customized metal fabrication departments. As a 
promoter of green technology, were committed to 
supplying products that represent resource-efficient 
and environmentally friendly construction.

Our staff is fully trained, knowledgeable and ready 
to assist our customers with product information, 
recommendations and complete estimates. We are 
committed to providing superior service, and our 
goal is to always exceed our customers’ expectations.

Zone 81, Building 180, Street 12, Tel: +974 50043555 
www.mckinleyqatar.com

HS CODES: 84195000 

ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001

Contact Person

Mohammed Hassan
General Manager 
Mob: +974 5004 3555

Mckinley Factory for 
Cooling Networks

التجارة  في  رائدة  شركة  هو  التبريد  لشبكات  ماكينلي  مصنع 
والهندسة والتصنيع في دولة قطر. نقدم حلول HVAC كاملة، مبا في 
ذلك التقديرات السكنية والتجارية والصناعية واملؤسسية والتخطيط 
التكنولوجيا  املخصصة.  املعادن  تصنيع  وإدارات  واملواصفات 
اخلضراء، ملتزمون بتوريد املنتجات التي متثل بناء يتسم بالكفاءة 

في استخدام املوارد وصديق للبيئة.

دراية ومستعدون ملساعدة  وعلى  كاماًل  تدريبًا  مدربون  موظفونا 
نحن  املنتج.  عن  كاملة  وتقديرات  وتوصيات  مبعلومات  عمالئنا 
توقعات عمالئنا  فائقة، وهدفنا هو جتاوز  بتقدمي خدمة  ملتزمون 

دائًما.

 مصنع مكينلي 
لشبكات التبريد

Product Details
• Air Cooled Heat Exchangers

تفاصيل المنتجات
مبدالت حرارية للتبريد الهوائي •
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Panorama Contracting and Engineering Services 
W.L.L, an ISO 9001-2015 certified company, holding 
ASME ‘U’, ‘PP’, ‘S’, National Board ‘R’ and ‘NB’ code 
stamp authorization, was established in the year 
of 1973 in Gulf Region and 1994 in Qatar with the 
vision to cater the growing needs of the industrial 
development taking place in the region.

The company’s highly experienced team with 
their technical experienced and their commitment 
towards quality and timely execution of projects has 
proved beyond doubt that Panorama’s activities are 
committed to professionalism.

The company has a wide range of sophisticated 
construction equipment and machinery to undertake 
any challenging mechanical engineering jobs. Ever 
since its infancy, the company has progressed steadily 
and earned good will for its efficiency and dedication 
by executing various projects for the government 
and other private and public sector undertaking in 
the Gulf Region.

Street 38, Old Industrial Area, Doha, Qatar, 
Tel: +974 4432 9767, 4460 4617, 4460 4618, 4460 4621 
info@panorama-qatar.com, www.panorama-qatar.com

HS CODES: 73090090, 73090090, 85161000

Contact Person

Mohammed Ismail Al 
Assad
General Manager
Mob: +974 4432 9767

Panorama Contracting & 
Engineering Services

بانوراما للمقاوالت واخلدمات الهندسية ذ.م.م.، شركة حتمل شهادة 
 ASME ‘U’, باإلضافة إلى تفويضات أختام ISO 9001-2015
PP’, ‘S’, National Board ‘R‘‘ و’NB‘. تأسست عام 1973 
في منطقة اخلليج وعام 1994 في قطر بهدف تلبية االحتياجات 

املتزايدة للتنمية الصناعية التي حدثت في املنطقة.

وقد اثبت فريق الشركة ذو اخلبرة من خالل معرفته الفنية والتزامه 
بانوراما عنوان  للمشاريع بأن نشاطات  الدقيق  باجلودة والتنفيذ 

للحرفية.

اإلنشاءات  وآليات  معدات  من  متنوعة  مجموعة  الشركة  متلك 
معقدة. كانت  مهما  هندسية  أعمال  بأي  للقيام   املتطورة 
بالكفاءة  وبنت سمعة طيبة  بثبات  الشركة  فمنذ نشأتها، تطورت 
وااللتزام من خالل تنفيذ عدة مشاريع للحكومة والقطاع اخلاص 

والعام في منطقة اخلليج.

 بانوراما للمقاوالت
والخدمات الهندسية

Product Details
• Storage containers
• Garbage containers
• Electric water heaters

تفاصيل المنتجات
علب التخزين •
حاويات القمامة •
سخانات املياه الكهربائية •
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Proserv provides innovative life of field controls 
technologies and services that improve reliability, 
maximise production and enhance asset integrity. 
By combining technical ingenuity with design, 
engineering, manufacturing and field service 
expertise, we can create state of the art solutions 
that can be applied to standardised systems.

We actively encourage ingenuity and creativity 
within our teams in order to find new, more efficient 
and cost-effective ways for our clients to operate, 
collaborating with others, where appropriate, in 
order to develop the optimum solution.

Proserv manufactures and services a broad range of 
Drilling, Production and Subsea Control Systems; 
hydraulic, pneumatic and electrical from basic 
pneumatic and direct electrical systems to PLC based 
fiber optic systems in both repeat and customer 
designs. Proserv’s team of experienced engineers 
and technicians understand the complexity of 
operations both onshore and offshore. That is why 
we ensure our equipment performance meets 
DNV, EN, API, PIP, ISO, ASME, ASTM, AWS, NACE, 
ATEX, IEC, UL, NEC standards as per customer 
requirements.

P.O. Box 37966, Building 278, Zone 81 Street 8, New Industrial Area, 
Doha, Qatar, Tel: +974 4450 2519, monish.chatterjee@proserv.com 
www.proserv.com

HS CODES: 85371000, 90241000, 84314390

Contact Person

David Pranata
Operations Manager
Mob: +974 6673 6380

Proserv Qatar

تعمل  التحكم  لتقنيات  مبتكرة  منتجات وخدمات  بروسيرف  تنتج 
األصول.  كفاءة  اإلنتاج وحتسني  وتعظيم  املوثوقية  على حتسني 
من خالل اجلمع بني االبتكار الفني والتصميم والهندسة والتصنيع 
واخلبرة امليدانية، بإمكاننا إيجاد حلول متطورة ميكن تطبيقها على 

املعيارية. األنظمة 

نشجع االبتكار واإلبداع ضمن فرق العمل لدينا للتوصل إلى وسائل 
جديدة اقتصادية وذات كفاءة ليتمكن عمالؤنا من تشغيل ممارسة 
أعمالهم والتعاون مع اآلخرين، حيثما أمكن، لتطوير احلل األمثل. 

التحكم  أنظمة  بتصنيع وخدمة نطاق واسع من  بروسيرف  تقوم 
األنظمة  إلى  باإلضافة  البحر؛  واألنظمة حتت  واإلنتاج  باحلفر 
الهوائية  األنظمة  من  ابتداء  والكهربائية  والهوائية  الهيدروليكية 
والكهربائية البسيطة املباشرة إلى أنظمة PLC القائمة على األلياف 

العمالء. املتكررة وتصاميم  التصاميم  الضوئية في 

يدرك فريق بروسيرف من املهندسني والفنيني اخلبراء مدى تعقيد 
العمليات سواء على البر أو في البحر. ولذلك، نضمن أن يتطابق 
 DNV, EN, API, PIP, ISO, ASME, أداء معداتنا مع معايير
ASTM, AWS, NACE, ATEX, IEC, UL, NEC بحسب 

متطلبات العميل.

بروسيرف قطر

Product Details
• Hydraulic Control Unit
• Machines and Appliances for Testing Metals, 

Parts for Boring or Sinking Machinery (Excluding 
Drillers) 

تفاصيل المنتجات
وحدة التحكم الهيدروليكي •
آالت وتطبيقات فحص املعادن؛ قطع آالت احلفر أو الغمر )ما عدا  •

احلفارات( 
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Qatar Factory for Fire Fighting Equipment & Safety 
Systems also has been recognized by the Qatar Civil 
Defense Department (QCDD) further cementing 
our status as a renowned leader in fire protection 
solutions. Our highly skilled engineering team 
is constantly designing, supplying, supervising 
and innovating areas of fire safety technology 
to overcome even the most complex business 
challenges.

Zone 81, Building 195, Street 12, Tel: +974 44025700 
habib.zakri@qatarfactory.qa, www.qatarfactory.qa

HS CODES: 84131990, 84131990, 84131990, 84818050, 73089010, 76101090

ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018, ISO TS 29001:2010, BSI 
Kitemark certificate, BSI conformity to type based on pressure equipment 
quality assurance, bmtrada certification of registrations

Contact Person

Habib Zekri
HR Manager 
Mob: +974 3098 2277

Qatar Fire Extinguishers 
& Safety Systems Factory 
(NAFCO)

مت االعتراف مبصنع قطر ألجهزة إطفاء احلريق وأنظمة السالمة 
)نافكو( من قبل وزارة الدفاع املدني القطرية )QCDD(، مما يعزز 
مكانتنا كشركة رائدة في حلول احلماية من احلرائق. يقوم فريقنا 
الهندسي ذو املهارات العالية بتصميم وتوريد واإلشراف واالبتكار 
في مجاالت تكنولوجيا السالمة من احلرائق للتغلب على حتديات 

األعمال األكثر تعقيًدا.

 مصنع قطر ألجهزة إطفاء 
 الحريق وأنظمة السالمة 

)نافكو(

Product Details

• Fire Extinguishers Dry Powder, Water, Co2, Fire 
Extinguishers Clean Agent, Fire Extinguishers 
Foam And Kitchen, Fire Hose, Fire Hose Reel And 
Cabinets, Fire Doors

تفاصيل المنتجات
طفايات احلريق باملسحوق اجلاف، واملاء، وثاني أكسيد الكربون,  •

للحريق  الفوم  طفايات  النظيف,  اإلطفاء  بعامل  احلريق  طفايات 
احلريق,  خرطوم  وكابينة  بكرة  احلريق,  خرطوم  واملطابخ, 

حدوث حريق حال  أبوب الهروب 
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Motor Vehicles, Trailers 
and Semi-Trailers

المركبـات ذات المحركات 
والمقطورات وشبه المقطورات
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Produce tractors and all iron doors. 
Manufacture of Motor vehicles, trailers and semi-
trailers

Building 42, Street 22, Zone 57, Old Industrial Area, Doha, Qatar 
Tel: +974 4460 1114 
khulaifi2000@yahoo.com

HS CODES: 73083000, 87079090

Contact Person

Khamis Alkhelaifi
General Manager 
Mob: +974 5551 7522

Al Khelaifi  
Caravan Factory

ذات  املركبات  احلديدية، صناعة  ابواب  وجميع  مقطورات  انتاج 
املقطورات. وشبه  واملقطورات  احملركات 

 مصنع الخليفي للمقطورات
والمنتجات الحديدية

Product Details

• Doors, windows and their frames and Thresholds 
for Doors, of Iron or Steel

• Bodies other

تفاصيل المنتجات
األبواب والنوافذ وإطاراتها وعتباتها لألبواب املصنوعة من احلديد  •

أو الفوالذ
األجسام األخرى •
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Model Company for Manufacturing Auto Parts 
specializes in the manufacturing of brake pads 
and other spare parts. The company has been in 
operation since 2001 and is located in Al Rayyan.

Zone 81, Building 71, Street 9, Tel: +974 44607967 
idealfys@gmail.com

HS CODES: 87083000

Contact Person

Fathi Ahmed
Manager 
Mob: +974 5580 8513

Model Company for 
Manufacturing Auto Parts

صة  ُتعد »الشركة النموذجية لتصنيع قطع غيار السيارات« ُمتخصِّ
في مجال تصنيع تيل املكابح وقطع الغيار األخرى. وتعمل الشركة 

في هذا املجال منذ عام 2001، ويقع مقرها في الريان.

 الشركة النموذجية لتصنيع 
قطع غيار السيارات

Product Details

• Car Brakes

تفاصيل المنتجات
مكابح السيارات •
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At Qatari Vehicles Structure Factory, we work to 
satisfy our customers in the Arabian markets by 
delivering high-quality products at competitive 
prices. Our team is committed to innovating in the 
field of design, production and maintenance for 
high-quality product range built on truck chassis and 
trailers used in various applications like Municipal, 
General Transport & Logistics, Petroleum & Oil Field, 
Civil Defence, Military and Special Custom built Unit.

Building 84, Street 9, Zone 81, New Industrial Area, Doha, Qatar 
Tel: +974 4460 6333 
operations@qvsf.qa

HS CODES: 87163970, 87163990, 87042220, 87163100, 87032260

Contact Person

Saaed Alfoz Almarri
General Manager 
Mob: +974 5586 1333

Qatari 
Vehicles Structure Factory

يعمل مصنع هيكل املركبات القطرية علي إرضاء عمالئه األعزاء 
في األسواق العربية من خالل تقدمي منتجات عالية اجلودة بأسعار 
تنافسية. فريقنا ملتزم باالبتكار في مجال تصميم وإنتاج وصيانة 
واملقطورات  املركبات  على أجسام  املبنية  عالية اجلودة  املنتجات 
العام  والنقل  البلدية  استخدامات  مثل  االستخدامات  متعددة 
واجليش  املدني  والدفاع  والغاز  النفط  وحقول  واللوجستيات 

الطلب. املصممة حسب  والوحدات 

 المصنع القطري
 لهياكل السيارات

Product Details

• Drop-frame trailers with loading ramps for the 
transport of heavy equipment (tanks, cranes, 
bulldozers, electrical transformers, etc.)

• Trailer, other

• Tipper vehicles, ready

• Tanker Trailers And Tanker Semi-Trailers

• Motor Vehicle Portable homes vehicles (motor-
homes) and the like for used trips and picnicking

تفاصيل المنتجات
مقطورات بهيكل هابط وألواح حتميل لنقل املعدات الثقيلة )الدبابات  •

والرافعات والبلدوزرات واحملوالت الكهربائية إلخ.(
مقطورات، أخرى •
املركبات القالبة، اجلاهزة •
مقطورات الصهاريج وشبه مقطورة الصهاريج •
املركبات ذات احملركات، مركبات البيوت املتنقلة )البيوت املتنقلة(  •

وما شابه املستخدمة في الرحالت والتنزه
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Seashore is also licensed to Manufacture Chassis 
and Cargo bodies for Heavy truck and Trailers, Flat 
bed trailers, Low bed trailers, Dumpsters, Tankers 
(Fuel, Water, TSE, Sewage), Refuse compactors, 
Single and Double skip loaders, SKIPS (20CBM, 
& 7CBM, 4.5CBM, 3.6CBM, 1.1CBM) and Freezer 
cargo bodies. We are the preferred and approved 
body manufacturing company in the state of Qatar 
endorsed by Ministry of Municipality & Urban 
Planning, Mechanical equipment Department.

Seashore is ISO 9001: 2015(Quality), ISO 14001 
:2015 (Environmental) & ISO 45001:2018 (OHSAS) 
Management Systems Certified. In keeping with 
the company’s objective of complete customer 
satisfaction, the Engineering and Contracting 
Division of Seashore provides quality services and 
solutions within a strict time bound framework.

Zone 57, Building 44, Street 08, Tel: +974 44722843 
www.seashoregroup.com.qa

HS CODES: 87163990

Contact Person

Fazeel Shihab Mohamed
Mechanical Officer 
Mob: +974 447 22843

Seashore Vehicle 
Chassis & body 
Manufacturing Factory

السيارات««  وشاسي  لألجسام  البحر  »«شاطىء  شركة  ُتعد 
للشاحنات  الشحن  وأجسام  الشاسيه  لتصنيع  أيًضا  صة  ُمرخَّ
حة، واملقطورات  الثقيلة واملقطورات، واملقطورات ذات األسطح املُسطَّ
بة لنقل حاويات القمامة،  ذات األسطح املنخفضة، والشاحنات القالَّ
املُعاجلة،  الصحي  الصرف  ومياه  واملياه،  )الوقود،  والناقالت 
والصرف الصحي(، وضاغطات النفايات، وآالت التحميل املفردة 
أمتار  متًرا مكعًبا، و7  املنزلقة سعة )20  واملزدوجة، واحلاويات 
مكعبة، و4٫5 متر مكعب، و3٫٦ متر مكعب، و1٫1 متر مكعب( 
لة  وشاحنات جتميد البضائع. نحن شركة تصنيع الهياكل املُفضَّ
ق عليها من وزارة البلدية والتخطيط  واملُعتمدة في دولة قطر، واملُصدَّ

امليكانيكية. املعدات  إدارة  العمراني، 

لقد حصلت شركة »«شاطىء البحر لألجسام وشاسي السيارات«« 
  ISO 9001:2015:على شهادة األيزو في أنظمة اإلدارة املعتمدة
 ISO»»و )البيئة(««   ISO 14001 :2015»»و )اجلودة(، 
الصحة  إدارة  ألنظمة  البريطاني  )املعيار   »»45001:2018
م إدارة الهندسة واملقاوالت بشركة »«شاطىء  والسالمة املهنية(. ُتقدِّ
البحر لألجسام وشاسي السيارات«« خدمات وحلول عالية اجلودة 
ضمن إطار زمني صارم محدد؛ وذلك متاشيًا مع هدف الشركة 

املُتمثِّل في رضا العمالء التام.

 شاطىء البحر لألجسام
وشاسي السيارات

Product Details

• Trailer Body

تفاصيل المنتجات
هياكل املقطورات •
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Established in year 2007, manufacturing quality 
products like Trailers, Tippers, Tankers, Cargobody 
and all types of steel structural work done. we 
guaranteed our quality products & responsible for 
any manufacturing defect, making sure that our 
customers will have a best after sale services.

P.O. Box 4651, Gate 64, Street 11, Zone 57 Old Industrial Area, Doha, 
Qatar, Tel: +974 4450 6093 
stfqatar@yahoo.com

HS CODES: 87163100, 87163910, 87163970

Contact Person

Abdullah Al-Shamaylah
General Manager 
Mob: +974 5583 7615

Sileya Trailers 
Factory

تأسست الشركة عام 2007 وتقوم بتصنيع منتجات عالية اجلودة 
الشحن  ومركبات  واخلزانات  القالبة  واملركبات  املقطورات  مثل 
وكافة أنواع أعمال الهياكل الفوالذية. نضمن جودة منتجاتنا ونحن 
مسؤولون عن أي عيوب تصنيعية كي نضمن تقدمي أفضل خدمة 

ما بعد املبيعات لعمالئنا.

 مصنع
السيلية للمقطورات

Product Details

• Tanker Trailers and Tanker Semi-Trailers

• Refrigerator, public world, etc, trailers (whether 
or not tipping)

• Drop-frame trailers with loading ramps for the 
transport of heavy equipment (tanks, cranes, 
bulldozers, electrical transformers, etc.)

تفاصيل المنتجات
مقطورات الصهاريج وشبه الصهاريج •
مقطورات التبريد إلخ )سواء كانت قالبة أم ال( •
مقطورات بهيكل هابط وألواح حتميل لنقل املعدات الثقيلة )الدبابات  •

والرافعات والبلدوزرات واحملوالت الكهربائية إلخ(

دليل الشركات الصغيرة والمتوسطة 309٢٠٢٢



Paper and
Paper Products

الورق والمنتجات الورقية
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Al Noor Manufacturing Industries (Paper) Company, 
established in the year 2011 in Doha, Qatar. It 
produces high Quality Paper Cores to cover the 
end use applications for Film, Paper, Foil, Cloth 
and many more. It caters the market across Middle 
East. With well equipped instruments, best quality 
raw materials and well trained human resources 
the quality is best accepted across the region. The 
quality, timely service and continual improvement in 
the product makes the customers feel comfortable.

P.O. Box 40600, Gate 28, Street 5, Zone 81 New Industrial Area, Doha, 
Qatar, Tel: +974 4460 4198, karthick@alsuwaidipaper.com 
jeevan@alsuwaidipaper.com

HS CODE: 48051920

Contact Person

Baskar N 
Representative
Mob: +974 5041 6540

Al Noor 
Manufacturing Industries

تأسست شركة النور للصناعات الورقية عام 2011 في الدوحة، 
قطر. وهي تنتج لفائف الورق عالي اجلودة املستخدم في منتجات 
الشركة  الكثير. تخدم  ذلك  والقماش وغير  والورق  للرقائق  راقية 
سوق الشرق األوسط. ومن خالل معداتها املتطورة ومواد خام عالية 
اجلودة وموارد بشرية مدربة، فإن منتجات الشركة هي األفضل من 
حيث اجلودة على مستوى املنطقة. كما أن اجلودة واملواعيد الدقيقة 

والتحسني املستمر للمنتجات مينح للعمالء الراحة واالطمئنان.

 النور للصناعات
التحويلية الورقية

Product Details

• Paper tube.

تفاصيل المنتجات
األنابيب الورقية •

دليل الشركات الصغيرة والمتوسطة 311٢٠٢٢



Situated in the New Industrial Zone – Doha, Qatar, 
Al Rayyan Carton Industries Factory is a leading 
manufacturer, exporter, trader and supplier of the 
most superior quality range of plain and printed 
corrugated boxes of various sizes and manufacturer 
of corrugated sheets.

Zone 57, Building 44, Street 12, Tel: +974 55655875 
azeemn168@hotmail.com

HS CODES: 48192090, 48229000, 48171000

Contact Person

Abdulazim Nuchyan
Administrator Manager 
Mob: +974 3111 0206

Al Rayyan Carton 
Industries Factory

الصناعية  املنطقة  في  الكرتونية  للصناعات  الريان  شركة  تقع 
اجلديدة - الدوحة، دولة قطر، وهي شركة رائدة في تصنيع وتصدير 
وتاجر وتوريد مجموعة عالية اجلودة من الصناديق املموجة العادية 

واملطبوعة بأحجام مختلفة ومصنع لأللواح املموجة.

 مصنع الريان 
للصناعات الكرتونية

Product Details

• Carton, Carton Press, Paper Envelopes

تفاصيل المنتجات
الكرتون، طباعة الكرتون، املظاريف الورقية •
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P.O. Box 40600, Building 20, Street J12, Zone 81, New Industrial Area, 
Doha, Qatar, Tel: +974 4460 4198, karthick@alsuwaidipaper.com 
www.alsuwaidipaper.com

HS CODE: 48050000

Contact Person

Krish Karthick 
Marketing Manager
Mob: +974 5586 2015

Al Suwaidi for 
Paper Industry

مجموعة شركات السويدي هي إحدى الشركات الصناعية املرموقة 
في قطر وهي متارس نشاطها في مجال صناعة الورق منذ عام 
وورشة  اإلطارات  تدوير  وإعادة  الفني  املركز  إلى جانب   2001
التصنيع وامليكانيكا وصناعة احلديد املشغول واملواصالت واخلدمات 

اللوجستية.

 TPD قمنا بإنشاء وحدة تصنيع الورق الثانية القادرة على إنتاج
2٦5 من ورق التغليف وهي أكبر وحدة لتصنيع الورق في قطر

والتخديد  الداخلية  السقف  كسوة  إنتاج  اجلديدة  اآللة  تستطيع 
مربع  400 جرام مبتر  ألى   120 من  األساسي  الورق  ولفائف 
دول  في  التغليف  قطاع  كامل  باحتياجات  للوفاء  رئيسي  كمنتج 

اخلليجي. التعاون  مجلس 

كما أن اآللة مجهزة بأحدث التقنيات مثل الصندوق املزود بثالث 
أسالك وثالث رؤوس إلنتاج منتج متعدد الطبقات بالضغط ثالثي 
الثابت  لإلنتاج  احلجم  وضاغط  املوحد  التجفيف  وآلة  املراحل 
واحلصول على خصائص أفضل واحلفاظ على جودة املنتج بحسب 

العميل. حاجة 

يتم التحكم باآللة من خالل أحدث األنظمة األوتوماتيكية مثل نظام 
QCS )نظام التحكم باجلودة( من شركة Honeywell وماسح 
ثابتة ميكنها  أعلى وجودة  دقة  ملراقبة مواصفات اجلودة إلعطاء 

االستجابة ألي تغيرات في اجلودة خالل 30 ثانية. 

السويدي لصناعة الورق

Al-Suwaidi Group of Companies is one of the reputed 
industry in Qatar, which is in paper manufacturing 
business since 2001, apart from Technical Centre, 
Tyre Re-trading, Fabrication & Mechanical Workshop, 
Wrought iron Manufacturing, Transportation and 
Logistics.

We have established our second paper unit with 265 
TPD of packaging grades paper and are the single 
largest paper manufacturing unit in Qatar.

Our new machine is designed to produce TEST 
LINER, FLUTING and CORE BOARD KRAFT from 
120gsm to 400gsm as the main product which will 
cater the need of all packaging sector in GCC.

Our machine is equipped with state of art technology 
like, three wires, three head box to make multi-layer 
product with three stage press, unirun dryer and size 
press to have a stable production, to attain better 
strength proprieties and maintain quality as per the 
customer need.

Machine is controlled with latest automation system 
like QCS (quality control system) from Honeywell and 
scanner for monitoring quality parameters for better 
precision and stable quality, which can respond to 
quality variation within 30 seconds. 

Product Details

• Other uncoated paper and paperboard, in rolls or 
sheets, not further worked or processed.

تفاصيل المنتجات
أو روالت  • لفائف  املطلية بشكل  الورق األخرى غير  وألواح  الورق 

غير مشغولة أو معاجلة بخالف ما هو محدد في املالحظة رقم 2 
الباب. من هذا 
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ARABIAN PACKAGING INDUSTRIES is one of 
the largest manufacturer of Kraft Paper based 
Corrugated Carton Boxes. We commenced our 
operations in April 2010, since then we have grown 
from strength to strength to become a well brand on 
carton box industry. We have a capacity of 2000 MT 
per month. In terms of production output.

In 2018 we started a new factory in the name of AL 
RAYYAN CARTON FACTORY in New Industrial Area 
with all facilities.

Zone 81, Building 181, Street 12, Tel: +974 44519296 
sales@arabianpackaging.com, www.arabianpackaging.com

HS CODES: 39202000, 48195000

ISO 22000

Contact Person

Muhammed Mukish
Buisness Development 
Manager 
Mob: +974 5594 2838

Arabian Packaging 
Understress

»ُتعد »«الشركة العربية للتغليف«« إحدى أكبر الشركات التي تعمل 
جة القائمة على ورق الكرافت.  في مجال تصنيع علب الكرتون املُموَّ
ذلك احلني منت  ومنذ   ،2010 أبريل  في  عملياتنا  استهلّيْنا  لقد 
أعمالنا منًوا كبيًرا لتصبح عالمة جتارية جيدة في صناعة العلب 
الكرتونية. وفي شأن القدرة اإلنتاجية؛ فإننا نتحلَّى بقدرة 2٫000 

طن متري شهرًيا.

وبدأنا في عام 2018 إنشاء مصنع جديد باسم »«مصنع الريان 
ز بجميع املرافق  للكرتون«« في املنطقة الصناعية اجلديدة، وهو ُمجهَّ

الالزمة.«

 العربية 
للتغليف

Product Details

• Plastic Rolls, Carton Sheets

تفاصيل المنتجات
لفات بالستيكية، ألواح الكرتون •
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Doha Modern Factory For Carton Packages provides 
businesses with customize printed boxes and 
custom packaging solutions that meet industry and 
product quality. We are supplying cargo companies, 
restaurants, government establishments etc.

Tel: +974 44602381, dmfc@dmpp.com.qa 
www.dohamotorsgorup.com

HS CODES: 48191090

ISO 14001, ISO 9001 , ISO 45001

Contact Person

Khalid Abo Abbas Aljaber
General Manager 
Mob: +974 5551 1990

Doha Modern Factory For 
Carton Packages

»نوفر للشركات صناديق مطبوعة مخصصة وحلول تغليف مخصصة 
عمالئنا. برضا  حتظى  منتجات  وتقدم  الصناعة  جودة   تلبي 
واملؤسسات  واملطاعم  الشحن  لشركات  منتجاتنا  بتوريد  نقوم 

ذلك.« إلى  وما  احلكومية 

مصنع الدوحة الحديثة للعبوات 
الكرتونية

Product Details

• Carton Boxes and Cans

تفاصيل المنتجات
علب الكرتون والتنك •
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Elite Paper Recycling is established as the only paper 
manufacturing Company in Qatar that can recycles 
all types of waste paper. It has been in the business 
of recycling since 2014. Elite Paper Recycling created 
an eco friendly environmental commercial enterprise, 
which would not only be a eco friendly source of 
environmental awareness, but would also contribute 
to the nation’s growing economy by providing 
gainful learning and employment opportunities to 
the locals, while providing a quality services solution 
to the corrugated carton industry.

Building 84, Street 4, New Industrial Area, Doha, Qatar 
Tel: +974 4496 5000, info@epr.qa, www.epr.qa

HS CODES: 48051910, 48052400

Contact Person

Wael Amer 
Finance Manager
Mob: +974 3345 4017

Elite Paper Recycling

النخبة إلعادة تدوير الورق هي شركة إعادة تدوير الورق الوحيدة 
في قطر القادرة على إعادة تدوير كافة أنواع الورق املستعمل. وهي 
تعمل في مجال إعادة تدوير الورق منذ عام 2014. تأسست النخبة 
إلعادة تدوير الورق كمؤسسة جتارية صديقة للبيئة تهدف إلى أن 
تكون مصدرًا للوعي البيئي باإلضافة إلى املساهمة في اقتصاد 
الدولة املتنامي من خالل توفير فرص التعلم والتوظيف للمواطنني 

مع تقدمي حلول عالية اجلودة لقطاع الورق املقوى.

النخبة العادة تدوير الورق

Product Details

• Floating

• Test liner.

تفاصيل المنتجات
العائم •
الكسوة االختبارية •
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First pack Factory W.L.L is the first advanced label & 
flexible packaging converter in Qatar, it has a state-
of-the art plant, with the best European equipment, 
including high-speed wide and narrow web flexo 
printing machines and converting equipment from 
Germany, Denmark, Italy, USA, & UK. Production is 
carried out in a hygienic clean room environment, 
which is essential for food products packaging.

First pack Factory W.L.L offers tailor-made label and 
flexible packaging solutions for a medium & large 
range of FMCG products, personal and home care 
products, pharmaceuticals, etc. All of these can be 
produced in various thicknesses and the barrier 
properties can be changed according to need.

First pack Factory W.L.L help clients to gain 
significant advantages by guiding them through the 
whole process of inovation from design, concepts, 
packaging materials, printing and converting. Our 
vast experience in print management enables us to 
work with you to find the most appropriate solutions 
for your packaging needs.

Zone 81, Building 199, Street 1, Tel: +974 44598800 
rami@firstpackqatar.com, www.firstpackqatar.com

HS CODES: 48211000, 39219000, 39202020, 39269099

ISO 9001:2015, ISO 22000:2018

Contact Person

Rami Shanaah
General Manager 
Mob: +974 5583 0220

First Pack Factory For 
Packaging

ل  ُيعد »مصنع فيرست باك للتعبئة والتغليف ذ.م.م« هو أول ُمَحِوّ
متقدم للملصقات والتغليف املرن في قطر، ويتمتَّع املصنع بآالت على 
أحدث طراز، مع أفضل املعدات األوروبية، مبا في ذلك آالت الطباعة 
املرنة الشبكية الواسعة والضيقة عالية السرعة ومعدات التحويل 
التي مت استقدامها من أملانيا، والدمنارك وإيطاليا والواليات املتحدة 
األمريكية واململكة املتحدة. يتم اإلنتاج في بيئة نظيفة صحية؛ وهو 

أمر ضروري لتغليف املنتجات الغذائية.

ملصقات  ذ.م.م««  والتغليف  للتعبئة  باك  فيرست  »«مصنع  م  ُيقدِّ
وكبيرة  تغليف مرنة ملجموعة متوسطة  يًصا وحلول  مة خصِّ ُمصمَّ
من منتجات السلع االستهالكية سريعة التداول، ومنتجات العناية 
الشخصية واملنزلية، واملستحضرات الصيدالنية وما إلى ذلك. ومُيكن 
إنتاج كل هذه املنتجات بسماكات مختلفة، وميكن تغيير خصائص 

احلواجز على حسب احلاجه.

العمالء  ذ.م.م««  والتغليف  للتعبئة  باك  ويساعد »«مصنع فيرست 
على اكتساب مزايا كبيرة من خالل توجيههم خالل عملية التطوير 
التعبئة  ومواد  واملفاهيم  التصميم  من  بدًءا  تها،  برمَّ االبتكاري 
إدارة  الكبيرة في  ننا خبرتنا  ومُتكِّ والتحويل.  والطباعة  والتغليف 
الطباعة من العمل معك إليجاد أنسب احللول الحتياجات التعبئة 

بك.« والتغليف اخلاصة 

مصنع فيرست باك للتعبئة 
والتغليف

Product Details

• Self-Adhesive Labels, Shrink Sleeves – Labels, 
Opp Wrap Around Labels, Wicket Bag

تفاصيل المنتجات
امللصقات ذاتية اللصق، أكمام االنكماش - امللصقات، امللصقات  •

املغلفة من مادة البولي بروبيلني، حقيبة »ويكيت
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Building 631, Street 200, Zone 81, New Industrial Area, Doha, Qatar 
Tel: +974 4436 3268, info@galaxycarton.com, www.galaxycarton.com

HS CODES: 48191090, 48211000

Contact Person

Nizar 
General Manager
Mob: +974 5585 5805

Galaxy Carton Factory

مصنع جاالكسي للكرتون هو مصّنع ومورد معتمد ملنتجات الورق 
املقوى في قطر.

منتجات  وغيرها من  املقوى  الورق  وتوريد صناديق  بإنتاج  نقوم 
القطري. السوق  في  التغليف 

ويشمل عمالؤنا العديد من الشركات الرائدة والعالمات التجارية 
األخرى  واملتوسطة  الصغيرة  املؤسسات  إلى  باإلضافة  املعروفة 

في قطر.

لدينا عملية متكاملة ابتداء من التصميم وصوالً إلى اإلنتاج والتسليم. 

مصنع المجرة للكرتون

Galaxy Carton Factory is a trusted manufacturer and 
supplier of the corrugated paper products in Qatar. 

We produce and supply corrugated carton boxes 
and other packaging products to the Qatar market.

Our customers including many leading companies 
and brand leaders together with other medium and 
small organization in the state of Qatar.

We offer a complete process from design to 
production and delivery. 

Product Details

• Carton, Boxes & Cases, of Corrugated Paper 
or Paperboard, Excluding those for Perfumes, 
Jewelery or Gifts

• Paperboard.

تفاصيل المنتجات
الكرتون والصناديق واحملافظ املصنوعة من الورق املموج أو املقوى  •

ما عدا تلك املخصصة للعطور أو املجوهرات أو الهدايا
الورق املقوى •
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Gulf Carton Factory, established in 1999, is a primary 
carton manufacturer in Qatar that is a provider of 
core tube, edge protector and auto box facility. 

The Company has a facility in Old Industrial Area with 
a production capacity of 0.5 million cartons per year.

Gulf Carton Factory began exporting in 2006  
and is keen on looking at exporting opportunities 
in the GCC.

P.O. Box 20666, Doha, Qatar, Tel: +974 4460 6635, Fax: +974 4016 5881 
gulfcartons@gmail.com, www.gulfcartonqatar.com

HS CODES: 48191010, 59061000, 96140020, 1031077, 39191000

Contact Person

Paul Mathai 
General Manager
Mob: +974 5533 8798

Gulf Carton  
Factory

العام 1999، وهو  الورقية في  للصناعات  تأسس مصنع اخلليج 
يعتبر من أبرز مصانع الكرتون في قطر وينتج الكراتني واللواصق 

ومستلزماتها.

ومتلك الشركة منشأة في املنطقة الصناعية القدمية تبلغ طاقتها 
اإلنتاجية 0٫5 مليون صندوق في السنة.

العام  في  التصدير  الورقية  للصناديق  اخلليج  بدأت شركة  وقد 
مجلس  دول  في  تصدير  فرص  عن  بالبحث  مهتمة  وهي   200٦

اخلليجي. التعاون 

 مصنع الخليج
للصناديق الورقية

Product Details

• 3-Ply Carton

• 5-Ply Carton

• Corrugated Carton Rolls

• Packing Tape – Clear/Brown

• Bubble Sheet

• Foam Rolls

• Polythene Sheets

• Stretch Films

• Packing Papers.

تفاصيل المنتجات
كرتون 3 رقائق  •
كرتون 5 رقائق  •
رول الكرتون  •
• TAPE_CLEAR/BROWN تعبئة
• BUSSBLE ورق
رول الرغوة •
صحائف البوليثني •
االشرطة املمتدة  •
أوراق التغليف •

Exporter مصدّر
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Gulf Paper Industries has been in operation since 
2001 and primarily operates in the paper converting 
industry. The company produces all sorts of paper 
products such as toilet rolls, bed rolls, and other 
forms of napkins.

Zone 81, Building 81, Street 340, Tel: +974 44601961 
aimane@gpiqatar.com, www.gpiqatar.com

HS CODES: 48030010

ISO 9001, ISO 45001, ISO 14001

Contact Person

Ayman Dhari
Operations Manager 
Mob: +974 7474 7212

Gulf Paper  
Industries

تعمل شركة اخلليج لصناعة الورق منذ عام 2001 وقد تخصصت 
بشكل أساسي في صناعة حتويل الورق. تنتج الشركة جميع أنواع 
وأشكال  السرير  ولفائف  التواليت  لفافات  مثل  الورقية  املنتجات 

املناديل األخرى.

 الخليج للصناعات 
الورقية

Product Details

• Towels and Tissues

تفاصيل المنتجات
مناشف ومناديل •
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P.O. Box 291, Doha, Qatar, Building 446, Street 29, Zone 81 
New Industrial Area, Tel: +974 4444 1885, 4464 5597, 4029 5105 
Fax: +974 4476 4405, info@hpf-qatar.com, www.hpf-qatar.com

HS CODES: 96190020, 96190010, 96190030

Contact Person

Hemant Kumar Telang
Factory Manager
Mob: +974 7001 3097

Hygiene Products Factory

تأسس املصنع عام 201٦ ويقوم بإنتاج املنتجات الصحية املاصة 
عاملية الطراز في قطر. جميع منتجاتنا مصممة من قبل مستشارين 
فنيني معروفني عامليًا من الواليات املتحدة وأوروبا ساهموا أيضًا في 
إعداد التكنولوجيا املستخدمة في املصنع. وقد مت تصميم املنتجات 
الراحة واالطمئنان وحرية احلركة مع أعلى  إلعطاء كافة عمالئنا 

قدرة على االمتصاص.

مصنعنا هو األول من نوعه في دولة قطر يقوم بتصنيع املنتجات 
التالية:

حفاضات األطفال )كافة األحجام( •

حفاضات البالغني )كافة األحجام( •

الفوط الصحية النسائية الرقيقة )للسيدات( •

الفوط الصحية النسائية العادية )للسيدات(. •

هايجين برودكتس فاكتوري

Established in 2016, produces world-class absorbent 
hygiene products in Qatar. All products are designed 
by world renowned technical consultants from 
USA and Europe, who also helped to customize 
the technology used in the facility. The products 
are designed to give all our customers the best fit 
and comfort, offering freedom of movement with 
optimum absorption capacity.

The facility is the first of its kind in State of Qatar that 
manufacture the following:

• Baby Diapers (All sizes)

• Adult diapers (All sizes)

• Ultra Thin Pad Sanitary Napkins (Ladies)

• Regular Pad Sanitary Napkins (Ladies). 

Product Details

• Women Sanitary Napkins (regular & ultra thin 
pads)

• Diapers For Babies

• Diapers for Adults.

تفاصيل المنتجات
الفوط الصحية النسائية )العادية والرقيقة( •
حفاضات األطفال •
حفاضات البالغني •
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Ibn Al Qaim Stationery & School Supplies Factory 
primarily operates in the production of school 
supplies. The company produces stationery and 
school equipment that is generally used for 
educational purposes such as class decorations and 
course projects.

Zone 81, Building 585, Street 200, Tel: +974 74468310 
pm@asak.com, www.asak-group.com

HS CODES: 42021230, 48204000, 48202000, 39232900

Contact Person

Wesam Hilmi
Production Manager 
Mob: +974 744 68427

Ibn Al Qaim Stationery & 
School Supplies Factory

يعمل »مصنع ابن القيم للقرطاسية واملستلزمات املدرسية« بصفة 
أساسية في إنتاج املستلزمات املدرسية. وُتنتج الشركة القرطاسية 
التعليمية مثل  التي ُتستخدم عموًما لألغراض  واملعدات املدرسية 

تزيني الفصول ومشاريع الدورات التدريبية.

مصنع ابن القيم للقرطاسية 
والمستلزمات المدرسية

Product Details

• School Bags, Paper, School Notebooks, Plastic 
Files

تفاصيل المنتجات
احلقائب املدرسية، الورق، دفاتر مدرسية، احلافظات البالستيكية •
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A factory that produce wide range of high quality 
tissue paper products using the latest European 
technologies in the Industry. The Plant is having an 
annual Production capacity of 7,200 Metric tons of 
Tissue Paper Products at international standards 
and has increased the demand for hygienic paper 
consumption in the region while at same time being 
able to meet the requirements of a developing 
market IPP started production in April 2015.

• Facial Tissue

• Interfold

• Maxi Rolls 

• Kitchen Towels 

• Toilet Rolls 

• Hospital Bed Sheets Rolls 

• T. Tork Rolls

• Refreshing Wipes

• Refreshing Wipes

• Cleaning Wet Wipes

• Napkins.

P.O. Box 291, Building 420, Street 29, Zone 81, New Industrial Area, 
Doha, Qatar, Tel: +974 4037 5945, Fax: +974 4037 4709 
info@ipp-qatar.com, www.ipp-qatar.com

HS CODE: 48182000

Contact Person

Lubhaj Abdullah
General Manager
Mob: +974 3149 9376

Integrated Paper Products

عالية  املناديل  منتجات  من  متنوعة  بإنتاج مجموعة  يقوم  مصنع 
اجلودة باستخدام أحدث التقنيات األوروبية في هذا املجال. ميلك 
املصنع قدرة إنتاجية سنوية تعادل 7200 طن من منتجات املناديل 
مبعايير دولية أدت إلى رفع الطلب على استهالك املناديل الصحية 
في املنطقة مع القدرة على تلبية متطلبات األسواق الناشئة في نفس 
الوقت. بدأت عمليات املتكاملة للمنتجات الورقية في أبريل 2015. 

مناديل الوجه •

الورق املطوي •

اللفائف كبيرة احلجم •

ورق املطبخ •

ورق التواليت •

اللفائف الورقية ألسّرة املستشفى •

• T. Tork لفائف

املناديل املنعشة •

املناديل املنعشة •

مناديل التنظيف املبللة •

مناديل الطاولة. •

المتكاملة للمنتجات الورقية

Product Details

• Handkerchiefs, Cleansing or Facial Tissues and 
Towels, of Paper Pulp, Paper, Cellulose Wadding 
or Webs of Cellulose Fibres.

تفاصيل المنتجات
املناديل القماشية أو املنظفة أو مناديل الوجه واملناشف املصنوعة  •

من لب الورق أو الورق أو احلشو السليلوزي أو شبكات األلياف 
السليلوزية.
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P.O. Box 40243, Building 29, Street 14, Zone 81, New Industrial Area, 
Doha, Qatar, Tel: +974 4431 1558, guruvasudevan.rajaram@jassor.com 
www.jassorfactory.com

HS CODES: 48181000, 48182000, 48191090, 48194000, 48236900

Contact Person

Guruvasudevan R.
General Manager
Mob: +974 3301 6473

Jassor Factory مصنع جسور لالكياس

High Quality Premium Tissue paper product 
Manufacturers ‘Made In Qatar’.

Equivalent to European products. Toilet Rolls, 
coreless toilet rolls, Kitchen Rolls, Maxi Rolls, Facial 
Box, Soft Pack, Napkins, Bed Rolls, Interfold Towels 
& Jumbo Roll Tissue.

Production capacity is 18,000 Ton/Year. 
All products available with Lamination facility. 
Specialized in tailor-made products suitable for 
customer’s requirement.

مصّنعو املنتجات الورقية املمتازة فائقة اجلودة “صنع في قطر”.

معادلة للمنتجات األوروبية. لفائف التواليت، لفائف التواليت بدون 
أنبوب وسطي، ورق املطبخ، مناديل الوجه، املناديل الناعمة، لفائف 

األسرة، املناديل املطوية واملناديل كبيرة احلجم. 

القدرة إنتاجية تصل إلى 18000 طن/العام. تتوفر كافة املنتجات 
مع إمكانية الترقيق. مختصون في املنتجات املصنعة حسب الطلب 

املناسبة حلاجات العميل. 

Product Details

• Paper Napkins Roll
• Paper Napkins
• Corrugated Carton Boxes & Cans
• Cement Packing Sacks
• Paper Cups.

تفاصيل المنتجات
لفائف املناديل الورقية •
املناديل الورقية •
صناديق وعلب الكرتون املموج •
أكياس تغليف االسمنت •
األكواب الورقية. •
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At Papercut Factory, we reflect the eco friendly 
ideology which we intend to shape into a globally-
acknowledged practice. We believe in the traditions 
and ethics of environmentalism and imbibe those 
ideas into the principal structure of our products 
and services. Our commitment to nature doesn’t 
cease at packaging itself. We are a humble host of 
various products created out of recyclable paper and 
biodegradable plastic. We present a whole gamut 
of eco friendly products such as stationery items, 
bags, clear bottles and cups, and many more along 
the lines. That’s one of our initiatives towards making 
the world green and healthy.

Zone 81, Building 165, Street 1, Tel: +974 40386178 
admin@papercut.qa, www.papercut.qa

HS CODES: 48191090, 48194000, 48044900, 44190000, 48191010, 48236900

ISO 9001, ISO 45001, ISO 14001

Contact Person

Hajamaideen
Admin Manager 
Mob: +974 5534 5615

Papercut Factory

التي  للبيئة  الصديقة  األيديولوجية  تنعكس  بيبركات  مصنع  في 
نعتزم تشكيلها لتصبح ممارسة معترف بها عاملًيا. نؤمن بأهمية 
حماية البيئة واحلفاظ عليها ومن ثم ندمج تلك األفكار في الهيكل 
الرئيسي ملنتجاتنا وخدماتنا. والتزامنا نحو البيئة ال يتوقف عند 
الورق  من  مختلفة  منتجات  ننتج  فنحن  فحسب،  التعبئة  عملية 
القابل إلعادة التدوير والبالستيك القابل للتحلل، كما نقدم مجموعة 
كاملة من املنتجات الصديقة للبيئة مثل األدوات املكتبية واحلقائب 
والزجاجات واألكواب الشفافة وغيرها. هذه إحدى مبادراتنا جلعل 

للبيئة. العالم صحيا وصديًقا 

مصنع بيبركات

Product Details

• Carton Box, Paper Bag, Food Box, Gift Box, Fancy 
Bags, Paper Cup

تفاصيل المنتجات
عبوة كرتون، أكياس ورقية، عبوات حلفظ طعام، صناديق الهدايا،  •

اكواب ورقية

ROWAD - 2021
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Qatar Filling and Packaging Co. is a manufacturer of 
Sugar packets, packaging food boxes. The company 
was established in 2011 and is located in the Al 
Rayyan.

Zone 81, Building 262, Street 15, Tel: +974 44880400 
q_marketing@hotmail.com

HS CODES: 48191090

Contact Person

Khalifa Alkuwari
General Manager 
Mob: +974 5506 6644

Qatar Filling and 
Packaging Co.

الشركة القطرية للتعبئة والتغليف هي شركة تصنيع عبوات السكر 
ويقع  الشركة عام 2011  تأسست  الغذائية.  املواد  تغليف  وعلب 

مقرها في منطقة الريان.

 الشركة القطرية
للتعبئة والتغليف

Product Details

• Carton

تفاصيل المنتجات
الكرتون •
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We are a factory that produces packing materials.

Zone 57, Building 7, Street 44 
Tel: +974 44413411 
info@rasqartas.com

HS CODES: 648196000, 48211002, 39201092, 76169990, 48192090, 
48236900, 39231090, 39269099, 48236900, 49119930, 48191090

Contact Person

Abulrashid Mahmoud
CEO 
Mob: +974 5556 5009

Ras Kirtas Printing and 
Packaging Materials 
Production Factory

مصنع ينتج مواد التعبئة والتغليف.

 مصنع راس قرطاس 
 للطباعة وانتاج مواد 

التعبئة والتغليف

Product Details

• Paper Bags, Label, Wrapping Film, Aluminum 
Container, Carton Boxes, Paper Containers, Plastic 
Containers, Plastic Bags, Paper Cups, Teller paper, 
Carton boxes

تفاصيل المنتجات
امللصق، بكرة تغليف الهدايا، عبوة من األلومنيوم، عبوات ورقية،  •

عبوات بالستيك، احلقائب البالستيكية، اكواب ورقية، ورق الصراف
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Taleb Carton Company operates in the production of 
recycled carton and paper. The company has been 
in operation since 1984 and is located in Industrial 
Area.

Zone 57, Building 124, Street 50, Tel: +974 44601340 
tahertaleb66@qatar.net.qa

HS CODES: 47079090

Contact Person

George K.L
Factory Manager 
Mob: +974 5550 8529

Taleb Carton  
Company

الكرتون  إنتاج  في  الكرتون  وكبس  لصناعة  طالب  تعمل شركة 
والورق املعاد تدويره. تعمل الشركة منذ عام 1984 ويقع مقرها 

الصناعية. املنطقة  في 

 شركة طالب لصناعة 
وكبس الكرتون

Product Details

• Compressed Waste Paper

تفاصيل المنتجات
ورق نفايات مضغوط •
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Printing and Reproduction
of Recorded Media

 طباعة وإعادة إنتاج
الوسائط المسجلة
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At Acon Printing Press, we believe we contribute 
to the great traditions of print. Driven by our 
clients exacting print needs. And backed by our 
range of modern European printing machines and 
accessories. Complemented by the technical and 
artistic skills of our partners in print.

Zone 57, Building 28, Street 530, Tel: +974 44500280 
gm@aconpress.com, www.aconpress.com

HS CODES: 79050010

Contact Person

Moideen Kutty
General Manager 
Mob: +974 5557 9694

Acon Printing Press

نلبي  التقليدية، فنحن  للطباعة  في مطبعة أكون، نؤمن مبا نقدمه 
احتياجات عمالئنا بكل ما أوتينا من قوة. وجنهز مطبعتنا بكافة 
آالت وإكسسوارات الطباعة األوروبية احلديثة. ونعمل على تكمله 

هذا األمر باملهارات الفنية املطلوبة.

مطبعة أكون

Product Details

• Printing Products

تفاصيل المنتجات
مواد طباعة •

330 SME Directory 2022



Al Aqsa Printing Press is a unique and most trusted 
name in the printing industry in Qatar. Breaking the 
silos of conventional printing practices, Al Aqsa 
is successfully offering creative packages to cater 
to technology prone consumers and the shifting 
needs of clients. Renowned for the state-of-the-art 
infrastructure, highly skilled team, robust processes 
and adoption of the latest technological advances 
Al Aqsa proves to be the best. With decades of 
experience we have evolved and expanded in 
line with the continuous change in market and 
technological trends. We adopt a hands-on approach 
to devising customer solutions, ensuring that we 
tailor our services to their specific needs. At Al Aqsa, 
transformation is a continual process - thanks to our 
customer focus, fresh thinking and environmentally 
conscientious working style.

Zone 57, Building 156, Street 125, Tel: +974 44166262 
Azeez@qwascoqatar.com, www.alaqsaprintingpress.com

HS CODES: 49090020, 48114190, 48201000, 49111010, 49090020

Contact Person

Abdulaziz Kutaiot
General Manager 
Mob: +974 5589 6655

Al Aqsa Press

مطبعة األقصى هي شركة فريده واألكثر ثقة في صناعة الطباعة 
في قطر. كسر صوامع ممارسات الطباعة التقليدية، تقدم األقصى 
املعرضني  املستهلكني  احتياجات  لتلبية  إبداعية  حزم  بنجاح 
للتكنولوجيا واحتياجات العمالء املتغيرة. تشتهر ببنية حتتية متطورة 
وبفريق ذو مهارات عالية وعمليات قوية وباعتماد أحدث التطورات 
التكنولوجية وذلك يثبت األقصى أنه األفضل. مع عقود من اخلبرة، 
السوق  في  املستمر  التغيير  مع  يتماشى  مبا  وتوسعنا  تطورنا 
واالجتاهات التكنولوجية. نعتمد نهًجا عملًيا البتكار احللول للعمالء، 
أننا نصمم خدماتنا وفًقا الحتياجاتهم اخلاصة. في  مما يضمن 
األقصى، التحول هو عملية مستمرة - بفضل تركيزنا على العمالء 

والتفكير اجلديد وأسلوب العمل الصديق للبيئة.

مطبعة األقصى

Product Details

• Gift Cards, Stickers, Commercial Publication, 
Publications, Wedding Cards

تفاصيل المنتجات
بطاقات  • الطباعية,  التجارية,  الطباعة  الهدايا, ملصقات,  بطاقات 

الزفاف حفالت 
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Al Dar began serving the people and businesses of 
Qatar with its printing services in 2004. Although 
our company started with humble beginnings, our 
ambitions for future success were clear and resonate. 
Today, we are a full-service printing & packaging 
solutions provider, with 63 dedicated professionals 
who deliver the best work possible to our associated 
client partners. But we don’t see ourselves as a 
printing & packaging company; we label ourselves as 
pixel pushers. We push pixels forward by redefining 
creative boundaries, rethinking common processes, 
and helping our clients reach their business results. 
Our philosophy is to be first with a creative solution, 
rather than the last stage of the creative process.

Gate 170, Street 10, New Industrial Area, Doha, Qatar 
Tel: +974 4460 2607, info@aldarprinting.com, www.aldarprinting.com

HS CODES: 48169000, 48171000, 49111010, 48191090, 49019990, 
76061200

Contact Person

Moustafa Hulou
Factory Manager
Mob: +974 5555 7625

Al Dar Printing

بدأت الدار بتزويد األفراد والشركات في قطر بخدماتها للطباعة 
بداية متواضعة،  بدأت  الرغم من أن شركتنا  عام 2004. وعلى 
إال أن طموحاتنا بالنجاح املستقبلي كانت واضحة وراسخة. وقد 
أصبحنا اليوم مزودًا حللول الطباعة والتغليف املتكاملة حيث يعمل 
لدينا ٦3 مختصًا يقومون بتقدمي أفضل اخلدمات املمكنة لشركائنا 
من العمالء. إال أننا ال نرى أنفسنا شركة للطباعة والتغليف، بل 
نرى أنفسنا فناني تصميم. فنحن نعيد تعريف حدود االبتكار ونعيد 
ابتكار العمليات املتعارف عليها ونساعد عمالئنا في الوصول إلى ما 
يطمحون إليه من نتائج. فلسفتنا هي أن نكون أول من يقدم احللول 
اإلبداعية بداًل من أن نكون احملطة األخيرة في العملية اإلبداعية. 

الـدار للطبـاعـة

Product Details

• Advertising papers

• Envelopes

• Printed Matter For Pulicity & Advertisement

• Carton, Boxes & Cases, of Corrugated Paper 
or Paperboard, Excluding those for Perfumes, 
Jewelery or Gifts

• Printed Books, Books, Printed

• Plates, Sheets And Strip, of Aluminum Alloys, of 
a Thickness of > 0,2 Mm, Square or Rectangular 
(Excl. Expanded Plates, Sheets and Strip).

تفاصيل المنتجات
أوراق اإلعالنات •
املغلفات •
املطبوعات ألغراض الدعاية واإلعالن •
الكرتون والصناديق واحملافظ املصنوعة من الورق املموج أو املقوى  •

ما عدا تلك املخصصة للعطور أو املجوهرات أو الهدايا
الكتب املطبوعة. الكتب، املطبوعة •
األطباق واأللواح والشرائط املصنوعة من خالئط األملنيوم بسمك <  •

0٫2 ملم، املربعة أو املستطيلة )ما عدا األطباق واأللواح والشرائك 
املمدودة(.
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P.O. Box 22313, Building 221, Street 8, Zone 57, Old Industrial Area, 
Doha, Qatar, Tel: +974 4460 0575, 4460 0585 
alhayatqatar@gmail.com, www.alhayatprintingpress.com

HS CODE: 49111010

Contact Person

Abdullah Saleh Alhamad 
Almaneaa
CEO
Mob: +974 4460 0575

Al Hayat Printing Press

تأسست مطبعة احلياة عام 1994 وهي مملوكة للسيد/عبدلله صالح 
املانع )أحد أقسام مؤسسة املانع( 

 تستخدم كافة منتجاتنا املطبوعة لألغراض التجارية أحدث آالت 
الطباعة األوفسيت لتحقيق الرضا الكامل للعمالء.

مطبعـة الحيـــاة

Al Hayat press established in 1994 and belongs to 
Mr. Abdulla Saleh Al Mana (A Division of K.A. Al 
Mana Est.).

All our printing products for commercial purpose 
using latest off set printing machines for customer’s 
full satisfaction.

Product Details

• Prints

تفاصيل المنتجات
املطبــوعـــات •
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Al Jazeera Printing Press , established in the year 
2003 by Mr. Yousef Al Hashemi started functioning in 
June 2003 in NBK complex in Al Aziziya – Salwa Road. 
Later on moved to a more spacious building in Gate 
No. 297 of Street No. 24 in Industrial area, Doha, 
Qatar in May 2005 . Of late from 01.01.2007 the 
Printing Press is taken over by the new management 
under the leadership of Mr. Jacob Kannath, Director, 
with new vision and mission.

Consequent upon the ownership change of 
the company, it is his business acumen and 
leadership that steer the business and every 
aspect of Al Jazeera Printing Press. As a part of 
massive expansion in tune with the vision of the 
company, in July 2008 Al Jazeera moved to a very 
spacious building in Gate No. 252 of Street No. 24 

The present Al Jazeera team of more than 100 
staff members contributed heavily for the present 
position achieved by Al jazeera accredited with ISO 
9001:2015, OHSAS 18001:2007 and ISO 14001:2015 
certifications in November 2018.

Gate 252, Street 24, Old Industrial Area, Doha, Qatar 
Tel: +974 4460 6111, 4451 4636, 4451 4277, info@aljazeeraprinting.com 
www.aljazeeraprinting.com

Contact Person

Jacob Kannath
Director
Mob: +974 4460 6111

Al Jazeera  
Press Company

تأسست مطبعة اجلزيرة عام 2003 على يد السيد/يوسف الهاشمي 
وبدأت أعمالها في يونيو 2003 في مجمع NBK في شارع العزيزية 
- سلوى. ثم انتقلت في وقت الحق إلى مبنى أكثر اتساعًا في البوابة 
رقم 297 من شارع رقم 24 في املدينة الصناعية، الدوحة، قطر في 
مايو 2005. وقد انتقلت إدارة املطبعة مؤخرًا منذ 01٫01٫2007 
إلى السيد/جيكوب كناث، املدير التنفيذي، برؤية ورسالة جديدة. 
قيادته  إليه، أصبحت  اجلزيرة  مطبعة  ملكية شركة  انتقال  وبعد 
ومعرفته باألعمال هي التي توجه الشركة وكافة أمورها. كجزء من 
التوسع الضخم الذي مت بالتماشي مع رؤية الشركة، قامت مطبعة 
اجلزيرة في يوليو 2008 باالنتقال إلى مبنى واسع في البوابة رقم 

252 من الشارع رقم 24

أكثر من  من  يتألف  الذي  اجلزيرة  فريق مطبعة  يساهم  واليوم، 
التي حصلت  املطبعة  إليه  الذي وصلت  املركز  في  موظفًا   100
على موظفًا في املركز الذي وصلت إليه املطبعة التي حصلت على 
و   ISO 9001:2015  ,OHSAS 18001:2007 شهادات 

 .2018 نوفمبر  في   ISO 14000:2015

 شركة مطبعة 
الجـزيـرة

Product Details

• Brochures and posters

• Books and catalogues

تفاصيل المنتجات
الكتيبات وامللصقات •
الكتب والكتالوجات •
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Energy Street, Zone 81, New Industrial Area, Doha, Qatar 
Tel: +974 4443 1001, 4037 2851, info@alsalamprinting.com 
www.alsalamprinting.com

HS CODES: 49090020, 48192090, 48194000, 48182000, 48180000, 
48183010 

Contact Person

Mohamed Rashid 
Al-Fehaida
Representative
Mob: +974 5580 0404

Al Salam Printing Press

دولة قطر ومتتاز  في  الرائدة  املطابع  إحدى  السالم هي  مطبعة 
بسمعة ال ُتضاهى في اخلدمة واجلودة. وقد اقترن اسم السالم 
باملطبوعات عالية اجلودة واملعايير املمتازة في خدمة العمالء. نقدم 
أفضل اخلدمات في الطباعة الرقمية وما قبل الطباعة واللمسات 
النهائية والربط باستخدام تكنولوجيا وحلول بأحدث طراز. حترص 
واآلليات  التكنولوجيا  لدمج  االبتكار بصفة مستمرة  السالم على 
احلديثة لضمان حصول العمالء على األفضل. ويعمل لديها مجموعة 
كبيرة من املوظفني املختصني والفنيني إحياء لشعارها »عميل راٍض«. 
لدينا فريق ملتزم يّتسم بالكفاءة واحلماس. كما أن أسعارنا ومستوى 

خدماتنا هما األفضل في القطاعني العام واخلاص.

مطبعة السالم

Al Salam Printing Press is one of the leading printing 
companies in the State of Qatar, with an envious 
reputation for service and quality. A very high quality 
of printing and excellent customer service standards 
have become Al Salam’s Brand.

We offer the best service in digital printing, pre-
press, finishing, and binding using state-of-art 
technology and solutions. Al Salam has been 
continuously inventing to integrate new technology 
and machinery to ensure that customers get only the 
best. It’s vast pool of well-trained professionals and 
technicians live up to its motto of ‘Satisfied Client’.

We at Al Salam has an efficient committed and 
motivated team. We command the very best 
rates and top levels of service in the private and 
government bodies.

Product Details

• Wedding Invitation Cards
• Carton
• Paper Bags
• Paper Napkins
• Toilet Paper
• Table Napkin.

تفاصيل المنتجات
بطاقات دعوات األفراح •
الكرتون •
األكياس الورق •
املناديل الورقية •
ورق التواليت •
مناديل املائدة. •

Exporter مصدّر
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Gate 110, Street 2, Old Industrial Area, Doha, Qatar 
Tel: +974 4425 9441, marketing@alwaraq.qa, www.daralsharq.net

HS CODES: 49029020, 49111010, 49019910

Contact Person

Carmina Soberano
Executive Assistant
Mob: +974 5009 5454

Al Waraq  
Printing Press

 مطابـع
 الـوراق

Al Waraq Printing Press is the result of the merger of 
Dar Al Sharq and Dar Al Arab printing houses making 
it a unique and integrated printing city offering fully 
comprehensive printing services. Al Waraq Printing 
Press has been at the forefront of innovation in 
colour printing and runs the most up-to-date printing 
machines. We have the resources and commitment 
to provide premium standards and outstanding 
quality, no matter the size or particular needs of 
your business. Our company has the capacity and 
technology to produce any type of printing, besides 
printing daily newspapers. Our team’s manufacturing 
expertise extends beyond newspapers and our work 
includes high quality commercial and corporate 
print, brochures, reports and accounts, cake boxes, 
take away boxes, burger boxes, paper cups, paper 
bags, all kind of packaging materials, marketing 
materials and even colour hardback books.

Our team includes some of the most respected 
experts in Qatar’s print communications – working 
with the clients to develop innovative solutions 
whatever the challenge.

Al Waraq Printing combines expertise and a ‘can 
do’ attitude with the latest technology to meet the 
needs of a wide client base and the commitment to 
our client’s deadlines quality expectations is key to 
Al Waraq Printing’s success.

نشأت مطبعة الوراق نتيجة اندماج مطبعتي دار الشرق ودار العرب، 
مما جعلها مبثابة مدينة طباعة فريدة ومتكاملة توفر خدمات طباعة 
شاملة. لطاملا احتلت مطبعة الوراق مركز الصدارة في ابتكارات 
الطباعة امللونة وهي تدير أحدث آالت الطباعة. كما منلك املوارد 
وااللتزام الذي يؤهلنا لتقدمي أفضل املعايير وأعلى جودة بغض النظر 
عن حجم أو احتياجات أعمالكم. متلك شركتنا القدرة والتكنولوجيا 
الالزمة إلنتاج أي نوع من املطبوعات إلى جانب طباعة الصحف 
من  أبعد  هو  ما  إلى  التصنيع  في  فريقنا  خبرة  ومتتد  اليومية. 
الصحف حيث تشمل أعمالنا إنتاج املطبوعات والنشرات والتقارير 
واحلسابات عالية اجلودة للشركات واملؤسسات، وعلب الكعك وعلب 
الطعام وعلب البرجر واألكواب الورقية واألكياس الورقية وكافة أنواع 

مواد التغليف ومواد التسويق وحتى أغلفة الكتب امللونة.

املواد  في مجال  اخلبراء شهرة  أكثر  من  بعضًا  فريقنا  يتضمن 
لتطوير حلول مبتكرة  العمالء  يعملون مع  املطبوعة في قطر وهم 

التحدي. كان  مهما 

جتمع مطبعة الوراق ما بني اخلبرة وروح التحدي وأحدث التقنيات 
للوفاء باحتياجات قاعدة العمالء العريضة ومواعيد التسليم وتوقعات 
ملا حققته مطبعة  بعمالءنا وهما حجر األساس  اجلودة اخلاصة 

الوراق من جناح. 

Product Details

• Magazines, Whether or Not Illustrated or 
Containing Advertising Material

• Printed Matter for Publicity & Advertisement

• Books, Booklets & Pamphlets, Consisting 
Essentially of Textual Matter of any kind, Printed.

تفاصيل المنتجات
املجالت سواء احتوت على الصور أم ال أو على املواد الدعائية ماعدا  •

تلك املصنفة حتت العنوان 4902٫1

املواد املطبوعة للدعاية واإلعالن •
الكتب والكتيبات والنشرات التي تتألف بشكل رئيسي من النصوص  •

من أي نوع، املطبوعة.
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Arqam Paper Industries has been in operation since 
2019 and primarily operates in the printing industry. 
The company produces papers, envelopes, cards, 
advertisement prints and is located in Industrial Area.

Zone 81, Building 10, Street 6 Tel: +974 44329512 
Khamagdi99@gmail.com

HS CODES: 48192090, 48201000, 48202000, 48203010, 48239099, 
49090020

Contact Person

Majdi Ahmed Khalil
Representative 
Mob: +974 5560 6364

Arqam Paper 
Industries

يعمل مصنع األرقم للصناعات الورقية منذ عام 2019 وقد تخصص 
بشكل أساسي في مواد الطباعة. حيث ينتج األوراق، والبروفيالت 

، والبطاقات، واملطبوعات اإلعالنية، ويقع في املنطقة الصناعية.

 االرقم للصناعات
الورقية

Product Details

• Carton Cans, Commercial Prints, School 
Notebooks, Paper And Paperboard Folders, 
Cleaning Paper, Wedding Invitation Cards

تفاصيل المنتجات
علب كرتون حلفظ العلب املعدنية، مطبوعات جتارية، دفاتر مدرسية،  •

مجلدات من الورق العادي أو الورق املقوي، ورق التنظيف، بطاقات 
دعوات الزفاف
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Gate 14, Street 28, Old Industrial Area, Doha, Qatar 
Tel: +974 4029 1410, vijo@clifton.qa, www.clifton.qa

HS CODES: 49019910, 48201000, 49090020, 49111090, 49070020, 
48092000

Contact Person

Vijo Thomas John
General Manager
Mob: +974 7479 0463

Clifton Printers

من  للطباعة  هايدلبرج  وحدات  بأربع  مجهزة  للطابعات  كليفتون 
كافة  بأداء  املدربون  املساندة وموظفونا  آالتنا  لنا  أملانيا. تسمح 
األعمال داخليًا وبالتالي من تخفيض وقت التسليم واحلفاظ على 

العمالء.  رضا 

أهم منتجاتنا هي:

القرطاسية املكتبية. الترويسات وبطاقات األعمال واملغلفات  )أ( 
التعريف  والشهادات وبطاقات  والدالئل  ودفاتر املالحظات 

بالهوية.
لورق كربون -  التي ال حتتاج  الدفاتر  الدفاتر احملاسبية.  )ب( 
)قسائم الدفع، قسائم االستالم، مالحظات التسليم، قسائم 
النقد النثري، طلب املواد، طلب الصيانة، تقارير اخلدمة(. 
الدفاتر والنماذج والفواتير وبطاقات العمل وسجالت احلضور 

ودفاتر األستاذ العام وبطاقات الوقت.
امللفات والكتيبات. امللفات، امللفات املقطوعة بواسطة قالب،  )ج( 

القوائم.  ودفاتر  الكتيبات  الورقية،  األكياس 

كليفتون برينترس

Clifton Printers is equipped with four major Heidelberg 
printing units from Germany. Our supporting machine 
and trained manpower enable us to do all work in 
house, with which we are able reduce the turn-around 
item, thus we maintain customer satisfaction.

Our major products are:

A) Office Stationery. Letter heads, Business Cards, 
Envelopes, Note pads, Directories, Certificates, 
ID Cards.

B) Account Books. NCR books -No Carbon Required 
books – (Payment Voucher, Receipt Voucher, 
Delivery Note, Petty Cash voucher, Material 
Requisition, Maintenance request, Service reports). 
Pads, Continues forms, Invoices, Job Cards, 
Attendance Registers, Leger Books, Time Cards.

C)Folders and Booklets. Folders, Die cut Folder, 
Paper Bags, Brochures and menu books.

Product Details

• Books, Booklets & Pamphlets, Consisting 
Essentially of Textual Matter of any kind, Printed

• Registers, Account Books, Notebooks, Order Books, 
Receipt Books, Letter Pads, Memorandum Pads, 
Diaries and Similar Articles, of Paper or Paperboard

• Printed Cards Bearing Personal Greetings, 
Messages or Announcements, whether or 
not Illustrated, with or without Envelopes or 
Trimmings; Commercial Catalogues & the like

• Papers, Cards or Envelopes Impressed With 
Stamps

• Self-Copy Paper, whether or not Printed, In Rolls 
of A Width > 36 cm or in Square or Rectangular 
Sheets with one Side > 36 cm and the other side 
> 15 Cm In The Unfolded State (Excl. Carbon and 
Similar Copying Papers) 

تفاصيل المنتجات
الكتب والكتيبات والنشرات التي تتألف بشكل رئيسي من النصوص  •

من أي نوع، املطبوعة
السجالت، دفاتر احملاسبة، دفاتر املالحظات، دفاتر الطلبات، دفاتر  •

اإليصاالت، دفاتر الرسائل، دفاتر املذكرات، املذكرات الشخصية وما 
شابه من منتجات املصنوعة من الورق أو الورق املقوى

البطاقات املطبوعة التي حتمل حتيات شخصية أو رسائل أو إعالنات  •
سواء كانت مصحوبة بالرسوم أم ال مع أو بدون مغلفات أو زخارف، 

الكتالوجات التجارية وما شابه
األوراق أو البطاقات أو املغلفات التي حتمل األختام •
الورق ذاتي النسخ، سواء كان مطبوعًا أم على هيئة لفائف بعرض  •

< 3٦ سم أو على هيئة صفحات مربعة أو مستطيلة تكون إحدى 
جهاته < 3٦ سم واجلهة األخرى < 15سم في حال عدم الطي )ما 

عدا ورق الكربون وما شابه من ورق النسخ(.
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Dar Al Thaqafah Printing Press was established in 
1968 with the beginning of the offset and digital 
printing activity and became an advanced center 
among the major entities in the Qatari market. where 
it provides all types of commercial printing (offset or 
digital small or large) starting from (personal card, 
letterhead, flyers, brochures, Books, catalogs, paper 
bags, receipts, invoices & envelopes). The printing 
press has a distinctive plan in the manufacture and 
implementation of gift boxes and cans specially 
designed for various occasions and direct printing on 
gifts, and we are authorized distributors for the best 
types of photographic paper and TRODAT seals, and 
we have gained confidence To customers in product 
quality and commitment to the implementation and 
supply of customer orders on time, which earned it 
a good reputation within the Qatari market for more 
than 50 years.

Zone 42, Building 144, Street 310, Tel: +974 44621662 
daralthaqafapp@salembinhassan.com

HS CODES: 48201000

Contact Person

Ahmed Naser Ibrahem
Customer Service Maneger 
Mob: +974 7479 4702

Dar Al-Thaqafah  
Printing Press

ست »مطابع دار الثقافة« عام 19٦8 مع بداية نشاط الطباعة  تأسَّ
امللساء غير املباشرة والطباعة الرقمية، وأصبحت مركًزا متقدًما 
ر الشركة جميع  بني الكيانات الرئيسية في السوق القطري. وتوفِّ
الصغير  الرقمية،  أو  امللساء  )الطباعة  التجارية  الطباعة  أنواع 
ذات  األوراق  الشخصية،  )البطاقة  من  ابتداًء  الكبيرة(  أو  منها 
الرأسية والنشرات والكتيبات والكتب والكتالوجات واألكياس الورقية 
واإليصاالت والفواتير واملظاريف(. وتنتهج املطبعة خطة مُميَّزة في 
يصا ملختلف  مة خصِّ تصنيع وتنفيذ صناديق الهدايا والُعلب املُصمَّ
عون ُمعتمدون  املناسبات والطباعة املباشرة على الهدايا. ونحن ُموزَّ
وقد  »ترودات«،  وأختام  الفوتوغرافي  الورق  أنواع  لتوفير أفضل 
بتنفيذ طلبات  وااللتزام  املنتجات  العمالء في جودة  ثقة  اكتسبنا 
الشركة سمعة  أكسب  د؛ مما  احمُلدَّ الوقت  في  وتوريدها  العمالء 

جيدة داخل السوق القطرية ألكثر من 50 عاًما.

 مطابع دار 
الثقافة

Product Details

• Commercial Prints

تفاصيل المنتجات
مطبوعات جتارية •
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Doha modern printing press is a packaging and 
containers company based out of Al Rayyan Road, 
Doha, Qatar. The company has been operating in 
the industry of printing press since 1975.

Zone 57, Building 335, Street 2, Tel: +974 44803404 
print@dmpp.com.qa

HS CODES: 49111010

Contact Person

Anwar
Manager 
Mob: +974 5553 7114

Doha Modern  
Printing Press

مطبعة الدوحة احلديثة هي شركة تغليف وتعبئة يقع مقرها في منطقة 
الريان ، الدوحة ، قطر. تعمل الشركة في الطباعة منذ عام 1975.

 مطابع الدوحة 
الحديثة المحدودة

Product Details

• Prints

تفاصيل المنتجات
مطبوعات •
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Established in 2004, Galaxy Printing Press is a 
Qatar-based company that has carved a niche 
for itself through a perfect symbiosis between 
the highest parameters of printing technology, 
creative implementation and quality. The company 
has been a leader in the acquisition of the most 
sophisticated printing press in Qatar to be able to 
give its national clients’ products that surpass world 
class benchmarks in quality and style. Within a short 
span of time Galaxy Printing Press has carved a niche 
in the printing, advertising and services sector and 
emerged as a symbol of reliability, dependability 
and adaptability.

Zone 57, Building 06, Street 38, Tel: +974 44582675 
info@galaxypressqatar.com, www.galaxypressqatar.com

HS CODES: 49119990

Contact Person

Ashraf Soliman
Operation Manager 
Mob: +974 3308 0377

Galaxy Press

قطر،  مقرها  وهي شركة   ،  2004 عام  املجرة  مطبعة  تأسست 
وقد خلقت لنفسها مكانة بارزة من خالل التوفيق بني االستخدام 
املثالي ألعلى معايير تكنولوجيا الطباعة والتنفيذ اإلبداعي واجلودة. 
استطاعت مطبعة املجرة أن تكون املطبعة األكثر تطورًا في قطر 
بعد أن منحت عمالئها الوطنيني منتجات جتاوزت املعايير العاملية 
في اجلودة واألناقة. ففي غضون فترة زمنية قصيرة، جنحت مطبعة 
املجرة في وضع مكانة متميزة في قطاع الطباعة واإلعالن واخلدمات 

وظهرت كرمز للموثوقية واجلدارة والقدرة على التكيف.

مطبعة المجرة

Product Details

• Business Cards and Receipts

تفاصيل المنتجات
بطاقات عمل وإيصاالت •
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Al-Raya newspaper. A daily Arabic newspaper 
published in Qatar and provides the latest 
information On 5/10/1979, Al-Raya newspaper, 
which was initially a weekly, was published until it 
became a daily in 1980. Five months before that, the 
Gulf Times newspaper, the sister of the first banner, 
was published by the Gulf Publishing and Printing 
Corporation.

Since that date, the banner has Not disappointed 
its readers in terms of the new style, content and 
artistic direction, and has Not abandoned its role and 
responsibilities, which embody a slogan from Qatar 
to the Arabs and from the Arabs to the world and 
the formation of conviction and awareness among 
the Qatari street on issues of national construction 
and social development.

Zone 43, Building 189, Street 230 Tel: +974 44466555 
www.raya.com

HS CODES: 48201000, 49111010, 49021010

ISO 9001:2015

Contact Person

Yousef Mohamed Jasem 
Eldarweesh
Executive Manager 
Mob: +974 7060 6047

Gulf Publishing & Printing 
Establishment

»جريدة الراية صحيفة يومية عربية تصدر في قطر وتنشر أحدث 
الراية في 05\10\1979  واألخبار. صدرت صحيفة  املعلومات 
حيث كانت في البداية تصدر أسبوعًيا، ثم أصبحت تصدر يومًيا 
منذ عام 1980، وقبل خمسة أشهر من ذلك، صدرت صحيفة جلف 
تاميز - شقيقة صحيفة الراية األولى - عن شركة اخلليج للطباعة 
والنشر. ومنذ ذلك التاريخ، لم تخذل الراية قراءها من حيث تقدمي 
األسلوب واحملتوى اجلديدين واالجتاه الفني، كما أنها لم تتخلى 
عن دورها ومسؤولياتها، التي تتجسد في كونها رمًزا لقطر إلى 
العرب ومن العرب إلى العالم وتكوين االقتناع والوعي في الشارع 

القطري بقضايا البناء الوطني والتنمية االجتماعية«

 شركة الخليج 
للنشر و للطباعة

Product Details

• Commercial Printers, Other Printers, Daily 
Newspapers

تفاصيل المنتجات
الطابعات التجارية، طابعات أخرى، الصحف اليومية •
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Gate 293, Street 2, Old Industrial Area, Doha, Qatar 
Tel: +974 4460 0260, 4460 0261, info@middleeastpp 
gm@middleeastpp.com, www.middleeastpp.com

HS CODE: 48201000

Contact Person

Mr. Housam Aoukar
PR Manager
Mob: +974 4460 0260

Middle East 
Printing Press

 197٦ عام  الطباعة  خلدمات  األوسط  الشرق  مطبعة  تأسست 
بعقد  لدينا  واإلنتاج  الشركة  فريق  قام  وعاملية.  إقليمية  بتطلعات 
شراكات مع مؤسسات وشركات استهالكية وعالمات جتارية معروفة 
بعمالئنا  اهتمامنا  ويعد  بارزين  إلى أشخاص  باإلضافة  وناشئة 
وريادتنا في السوق حجر األساس في رؤيتنا. منلك املهارة واملعرفة 
باإلضافة إلى احلرص على تقدمي حلول ناجحة ونتائج سليمة خلدمة 
املشاريع  إدارة  نتيجة سنوات اخلبرة في  سمعتنا ومعرفتنا هي 
واألوفست  التحرير  العامة وخدمات  والعالقات  املنتجات  وتطوير 
إلى  باإلضافة  الصلة  ذات  املعدات احلديثة  والتكنولوجيا وشراء 

املعارض واملؤمترات. إدارة منصات 

أعمالنا

والترويسات  العمل  وبطاقات  والنشرات  والبروشورات  الفواتير 
أنواع  وكافة  مختلفة  بأحجام  املداري  ودفاتر  الشركات  وملفات 

امللصقات

رؤيتنا

إلهام االبتكار وبناء تاريخ لعمالئنا بتحقيق أهداف وفرص العالمات 
والشركات. 

 مطابع الشرق 
األوسط

Middle East Printing Press for printing services was 
founded in 1976 with a local and a global interest.

Our firm and production team have partnered with 
established and emerge corporations and consumer 
companies, brands, start-up companies as well as 
high-profile individuals.

Our dedication to our clients and leadership in the 
industry marks the corner stone of our vision.

We are resourceful and keen on delivering 
successful and sounding results that serves 
our reputation. Our know how is the result of 
years of experience in project management 
product development, public relations, 
editorial services, offset, technologies, relevant 
state-of-the-art equipment procuring, exhibition 
stands and conference management.

Our Works 
Invoices, brochures, flyers, business cards, 
letterheads, profile company, school notebooks 
with different sizes, all kind of stickers.

Vision 
To inspire innovation & create a legacy for 
our clients at all forefronts of the brands’ and 
companies’ objectives and prospects. 

Product Details

• Different commercial prints.

تفاصيل المنتجات
املطبوعات التجارية املتنوعة. •
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Qatar Paper Industries was formed in 1991 as the 
Manufacturer of Corrugated Carton Boxes. It is 
situated in Salwa Industrial Area, Street No. 6.

Inspired to meet the growing demand for Packing 
Materials, it is rebuilt with new factory and all new 
advance and modern machinery in beginning of 
2005 and started production with newest and 
advanced machine and equipments to meet the 
requirement of its beloved customers. We aim 
at giving the best satisfaction to customers by 
providing quality service. Our company basically 
deals with Corrugated Carton Boxes, File Boxes, 2 
ply corrugated rolls & Sheet for packaging, Paper 
Core/tube making, Paper Bags manufacturing, Paper 
Plates Making, Rolls cutting, rewinding and printing 
services etc.

With the vision to be recognized as the BEST Quality 
Service provider, we have been focusing on quality 
service, thus, we are well equipped with latest 
technology and with very skilled and dedicated 
professional staffs. Our mission is to satisfy our 
valued customer’s needs and meet their expectation 
by providing reliable and quality service. 

P.O. Box 41090, Street 6, Old Industrial Area, Doha, Qatar 
Tel: +974 4460 1262, qpi@qatar.net.qa, www.qatar.net.qa

HS CODES: 48109200, 48181000, 48196000, 48194000, 48101300

Contact Person

Ser B. Karki
Sales and Marketing 
Manager
Mob: +974 4460 1262

Qatar Paper Industries

لصناديق  1991 كمصّنع  عام  الورقية  للصناعات  قطر  تأسست 
الصناعية،  السلوى  منطقة  في  املصنع  يوجد  املموج.  الكرتون 

.٦ رقم  الشارع 

بدافع من رغبة الشركة في تبلية الطلب املتزايد على مواد التغليف، 
قامت الشركة بإنشاء مصنع جديد مجهز بأحدث اآلالت املتطورة 
مطلع عام 2005 وبدأت اإلنتاج باستخدام أحدث اآلالت واملعدات 
إرضاء عمالئنا من  إلى  نهدف  الكرام.  للوفاء مبتطلبات عمالئنا 
خالل تقدمي أفضل اخلدمات جودًة. تقوم شركتنا بتصنيع صناديق 
ذات  املموج  الكرتون  ولفائف  امللفات  املموج وصناديق  الكرتون 
الطبقتني املخصصة للتغليف وتصنيع األنابيب الورقية واألكياس 
إعادة  اللفائف وخدمات  الورقية وقص  الورقية وصناعة األطباق 

اللف والطباعة إلخ.

من خالل رؤيتها في أن تصبح مزود اجلودة األفضل، فقد ركزت 
الشركة على اخلدمات عالية اجلودة، ولذلك نحن مجهزون بأحدث 
التقنيات وأمهر املوظفني ذوي اخلبرة والكفاءة. مهمتنا هي الوفاء 
بحاجات عمالئنا الكرام وتوقعاتهم من خالل تقدمي خدمات موثوقة 

عالية اجلودة.

 قطر للصناعات الورقية

Product Details

• Compressed Waste Paper, Paper Napkins Roll
• Corrugated Carton Boxes & Cans
• Paper Bags
• Paper Plates

تفاصيل المنتجات
الورق املستعمل املضغوط؛ لفائف املناديل الورقية •
صناديق وعلب الكرتون املموج •
األكياس الورقية •
األطباق الورقية. •
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Renoda Modern Printing Press primarily operates in 
the paper printing industry. The company has been 
in operation since 1985 and is located in Al Jasra.

Zone 57, Building 345, Street 2, Tel: +974 44451414

HS CODES: 48171000
Contact Person

Medhat
Manager 
Mob: +974 5580 3023

Renoda Modern 
Printing Press

تعمل »مطابع رينودا احلديثة« في املقام األول في صناعة طباعة 
ويقع مقرها  منذ 1985،  املجال  الشركة في هذا  وتعمل  الورق. 

في اجلسرة.

 مطابع رينودا 
الحديثة

Product Details

• Envelopes

تفاصيل المنتجات
املظاريف •
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Sanabel media was established in 2002 in Qatar. 
Through this time Sanabel has achieved success and 
exceeded expectations in the activities of media & 
advertising, printing, gifts and Signage.

Zone 57, Tel: +974 44501867 
www.sanabelprinting.com

HS CODES: 48192090, 48201000

ISO Certificate

Contact Person

Osman Shafeeq
Manager 
Mob: +974 4436 3031

Sanabel Printing Press

السنابل« في 2002 في قطر. وحقَّقت »مطبعة  ست »مطبعة  تأسَّ
عات في مجال  سنابل« مبرور هذه املدة جناًحا، بل وجتاوزت التوقُّ

أنشطة اإلعالم واإلعالن والطباعة والهدايا والالفتات.

مطبعة السنابل

Product Details

• Carton Cans, Commercial Prints

تفاصيل المنتجات
علب كرتون حلفظ العلب املعدنية, مطبوعات جتارية •
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Established in 2006, Al Sulaiman media, group of 
Sulaiman Holdings is a QATAR based company 
that has carved a niche for itself through a perfect 
symbiosis between the highest parameters of 
printing technology, creative implementation and 
quality. The company has been a leader in the 
acquisition of the most sophisticated printing press 
in Qatar to be able to give its national and global 
clients products that surpass world class benchmarks 
in quality and style.

Zone 91, Building 93, Street 3082, Tel: +974 44326493 
info@sulaimanmedia.com.qa, rajeev@sulaimanmedia.com.qa, www.
sulaimanmedia.com

HS CODES: 48114190, 48171000, 48201000, 49070090, 49090020, 
49111010

Contact Person

Rajeev Ravu
Operation Manager 
Mob: +974 5582 1351

Sulaiman Media

ست »شركة السليمان ميديا« في 200٦، من مجموعة سليمان  تأسَّ
القابضة، وهي شركة يقع مقرها في قطر، وقد نحتت لنفسها مكانة 
الطباعة  تكنولوجيا  معايير  أعلى  بني  التوافق  التناغم  من خالل 
والتنفيذ اإلبداعي واجلودة. وقد كانت الشركة من الشركات الرائدة 
في االستحواذ على املطابع األكثر تطورًا في قطر؛ وذلك حتى تتحلّْى 
بالقدرة على منح عمالئها احملليني والعامليني منتجات تتجاوز املعايير 

العاملية في اجلودة واألسلوب.

السليمان ميديا

Product Details

• Self-Adhesive Paper, Envelopes, Commercial 
Prints, School Certificates, Wedding Invitation 
Cards, Printed Advertisements

تفاصيل المنتجات
الشهادات  • جتارية،  مطبوعات  املظاريف،  الذاتي،  اللصق  ورق 

املطبوعة اإلعالنات  الزفاف،  دعوات  بطاقات  املدرسية، 
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Rubber and 
Plastic Products

 المطاط
والمواد البالتسيكية
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Acrylic Factory is first in its class of sheet extrusion 
in Qatar, established by under the leadership of Mr. 
Mansour Al Qassabi in 2015. We are manufacturer of 
Polycarbonate, Acrylic (PMMA), Polystyrene (GPPS), 
PET-G, ABS, SAN, Hips & Thermofoming Articles. 
Acrylic Factory has well established manufacturing 
and distributor network in Qatar, which after 
inception expanded to cater needs of global market. 

Our products offer appealing features and meet 
building regulations. We provide a wide range 
in thermoplastic sheet, With our highly trained 
professionals we understand the essential of modern 
demand from customers which allowing us to design 
specific products to meet their requirements.

Our Objective

• To become global supplier of thermoplastic 
extrusion sheet production

• To exceed our customers’ expectations in 
quality, delivery, and cost through continuous 
improvement and customer interaction

• To enable our customers to benefit from 
customized solutions with quality products and 
better supply

Factory 10, Street 1, Zone 81, New Industrial Area, Doha, Qatar 
Tel: +974 4435 5113, lari10@hotmail.com

HS CODE: 39264049

Contact Person

Mansour Al Qassabi
General Manager
Mob: +974 3333 6860

Acrylic  
Factory  

مصنع األكريليك هو األول من فئته في األلواح املشكلة في قطر 
وقد تأسست حتت قيادة السيد/منصور القصابي عام 2015. نقوم 
 )GPPS( والبوليسترين )PMMA( بتصنيع بوليكربونات األكريليك
و PET-G ، ABS ، SAN ، HIPS ومنتجات التشكيل احلراري. 
يحظى مصنع األكريليك بشبكة تصنيع وتوزيع راسخة في قطر 

اتسعت بعد تأسيسه لتلبية احتياجات السوق العاملي. 

توفر منتجاتنا خواص جذابة كما أنها مطابقة للوائح اإلنشاء. نقدم 
نطاقًا واسعًا من منتجات البالستيك احلراري، كما أننا وموظفونا 
املختصون على علم ودراية باملتطلبات العصرية لعمالئنا، األمر الذي 

يسمح لنا بتصميم منتجات مخصصة لتلبية احتياجاتهم.

هدفنا
أن نصبح موردًا عامليًا ملنتجات ألواح البالستيك احلراري املشكلة •
من خالل  • والتكلفة  والتسليم  اجلودة  في  عمالءنا  توقعات  جتاوز 

العمالء مع  والتفاعل  املستمر  التطوير 
لهم  • متكني عمالئنا من االستفادة من احللول املصممة خصيصًا 

أفضل.  وتوريد  عالية اجلودة  منتجات  باستخدام 

 مصنع 
اكريليك

Product Details

• Acrylic Sheets.

تفاصيل المنتجات
ألواح األكريليك. •
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P.O. Box 35409, Doha, Qatar, Tel: +974 4019 0414, Fax: +974 4019 0498 
samer.jamil@apc-lokma.com, www.apc-lokma.com

HS CODE: 68109100

Contact Person

Ameer Hamid
Manager
Mob: +974 5032 6839

Advanced Pipes & 
Casts Co. (APC)

ذ.م.م هي شراكة بني شركة  املتقدمة  والصبات  األنابيب   شركة 
لقمة. ومجموعة  أعمال 

باألنابيب  واخلليجي  القطري  السوق  لتزويد  الشركة  أنشئت 
التحتية في قطر واخلليج  البنى  تكنولوجيا متطورة ملشاريع  ذات 
ومبواصفات عالية اجلودة مثل األنابيب اخلرسانية املسلحة )مبطنة 
وغير مبطنة(، أنابيب الدفع األفقي اخلرسانية، غرف املناهل الدائرية 
للصرف الصحي، عبارات الصندوقية اخلرسانية، أنابيب الفايبر 

املقواة. جالس 

إن التنوع التنقني والفني املستخدم في صناعة األنابيب ساعد على 
سهولة مواكبتها وموافقتها ملعظم االستخدامات املطلوبة، ومرونة 

تركيبها، وخدمتها لفترات طويلة حتت ظروف صعبة. 

مشاريع  في  تنافسية  بأسعار  العالم  حول  مستخدمة  منتجاتنا 
املجاري والصرف الصحي والتصريف للمياه اجلوفية.الـتكلفة الفعلية 
طويلة املدى منخفضة قياسا وسهولة التخزين والتركيب بدون احلاجة 
لصيانة كبيرة. عنايتنا بالتصنيع ساعدت على ايجاد احللول الالزمة 

ملعظم احتياجات العمالء واملستخمدمني لهذه األنابيب.

  شركة األنابيب
والصبات المتقدمة

Advanced Pipes and Casts Co. W.L.L (APC) is a joint 
venture company between AAMAL Company and 
Lokma Group – two organizations with outstanding 
track records in their business fields.

APC is the largest pipe plant in the Gulf and was 
developed to supply Qatar’s and the GCC market’s 
infrastructure projects with pipes of different 
technologies like Reinforced Concrete Pipes (RCP), 
Reinforced Concrete Jacking Pipe (RCJP), Reinforced 
Concrete Box Culverts & Reinforced Concrete 
Manholes, Glass Fiber Reinforced Pipes (GRP). 

The Company’s in-depth knowledge and experience 
in pipe manufacturing has allowed it to develop and 
offer solutions of diverse technologies for almost 
all pipe application needs. Our range of products 
have a number of specific advantages like ease of 
installation, long life corrosion-proofed, etc.

They are used worldwide for potable water supply, 
sanitary sewer pipeline and storm drainage 
applications. Made available at competitive prices, 
even the life-cycle cost of our pipes are insignificant, 
considering the ease of storage, installation 
and transportation with negligible repair and 
maintenance expenses.

Product Details
• Reinforced Concrete Pipes (RCP)
• Reinforced Concrete Jacking Pipes (RCJP)
• Reinforced Concrete Manholes
• Box Culverts
• Other Concrete products.

تفاصيل المنتجات
األنابيب اخلرسانية املسلحة مبطنة وغير مبطنة •
أنابيب الدفع األفقي اخلرسانية •
غرف املناهل الدائرية للصرف الصحي •
العبارات الصندوقية اخلرسانية •
مختلف املنتجات اخلرسانية. •

Exporter مصدّر
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Building 156, Street 2, Zone 81, New Industrial Area, Doha, Qatar 
Tel: +974 4029 8225, 4029 4810, info@advanced-pipe.com 
www.advanced-pipe.com

HS CODES: 39172100, 39172200, 29172900

Contact Person

Waleed Hamdy
HR and Purchasing Manager
Mob: +974 7069 0677

Advanced Plastic Factory مصنع المتقدمة للبالستيك

We are pleased to extend our service in Qatar 
construction market with our new production facility, 
Advanced Plastic Factory. The new unit is established 
to cover the market needs from the pipes HDPE 
Pipes and Fabrication Fittings and UPVC Pipes that 
have excellent quality. The pipes are produced by 
highly trained and experienced team of workers and 
professional manpower under the supervision of 
highly qualified technical staff. The in-house testing 
facilities allow us to perform all kind of essential 
tests for close quality control on all type of products. 
Based on our technical strength and professional 
approach so.

Manufacturing Details

a. Production Department includes 3 lines for 
HDPE and UPVC manufacture size range from 
20mm up to 800mm with average capacity of 
15,500 ton per year.

b.   Maintenance Management
c.   Electrical Management
d.   Planning and follow Management
e.   Quality Control Management
f.   The Storage Management

يسرنا تقدمي خدماتنا في سوق اإلنشاءات في قطر من خالل مرافق 
اإلنتاج اجلديدة، مصنع املتقدمة للبالستيك. تأسست الوحدة اجلديدة 
لتغطية احتياجات السوق من أنابيب HDPE وتركيبات التصنيع 
وأنابيب يو بي في سي ذات اجلودة املمتازة. يتم إنتاج األنابيب 
على يد فريق من العاملني املدربني ذوي اخلبرة حتت إشراف طاقم 
فني عالي الكفاءة. تسمح لنا مرافق االختبار الداخلية بإجراء كافة 
أنواع االختبارات األساسية ملراقبة اجلودة عن قرب لكافة أنواع 

املنتجات. وبناء على قوتنا الفنية ومنهجنا املهني.

تفاصيل التصنيع

 HDPE يتضمن قسم اإلنتاج ثالث خطوط لتصنيع أنابيب أ. 
وأنابيب يو بي في سي من حجم 20 ملم إلى 800 ملم وهو 

السنة. يبلغ معدلها15٫500طن في  إنتاجية  ذو قدرة 
ب.  إدارة الصيانة

ج.  اإلدارة الكهربائية
د.   إدارة التخطيط واملتابعة

هـ.  إدارة مراقبة اجلودة
و.   إدارة التخزين

Product Details

• Tubes, Pipes and Hoses, and Fittings Therefor 
(For Example, Joints, Elbows, Flanges), of Plastics, 
Polycarboxylic acids, their anhydrides, halides, 
peroxides and peroxyacids, Halogenated, 
sulphated, nitrated or nitro sated derivatives.

تفاصيل المنتجات
األنابيب واخلراطيم وتركيباتها )مثل املفاصل والوصالت واحلواف(  •

املفاصل  )مثل  وتركيباتها  واخلراطيم  األنابيب  البالستيكية، 
كربوكسيليك  البولي  البالستيكية، أحماض  واحلواف(  والوصالت 
البيروكسي  وأحماض  وبيروكسيدها  وهاليداتها  وانهدريداتها 
النيتروجينية. أو  النيتراتية  أو  الكبريتية  أو  الهالوجينية  ومشتقاتها 
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Al-Hodaifi Group, established in 1975, is one of 
Qatar’s leading organizations that has successfully 
grown in line with the economic growth experienced 
by Qatar under the guidance of leadership. With 30 
companies prospering under its umbrella, Al-Hodaifi 
Group operates through many sectors: Construction, 
Oil and Gas, Trade, Electrical and Mechanical 
Engineering, Consumables, Agriculture, Information 
Technology, Services, Industrial Activities, and 
Project Consultancy are sectors in which Al-Hodaifi 
Group has built a formidable credibility.

Zone 81, Building 95, Street 8, Tel: +974 44941300 
lenin.mr@jerseygroup.com, www.kmcqatar.com

HS CODES: 40170010

ISO 9001

Contact Person

Lenen
Manufacturing Manager 
Mob: +974 3324 9255

Al - Hudaifi Recycling – 
Umm Al Afaai Branch

 تأسست مجموعة الهديفي للتدوير في 1975، وهي إحدى الشركات 
والتي منت منوا متصاعدا وناجحا متاشيًا مع  الرائدة في قطر 
النمو االقتصادي الذي شهدته دولة قطر. باإلضافة إلى 30 شركة 
أخرى متفرعة عن الشركة األم. تعمل مجموعة الهديفي في العديد 
من القطاعات وهم: اإلنشاءات والنفط والغاز والتجارة والهندسة 
وتكنولوجيا  والزراعة  واملواد االستهالكية  وامليكانيكية  الكهربائية 
املعلومات واخلدمات واألنشطة الصناعية واستشارات املشاريع ، 
وقد حققت مجموعة الهديفي مصداقية هائلة في كافة هذه القطاعات.

 الهديفى للتدوير - 
فرع ام األفاعي

Product Details

• Rubber Granules

تفاصيل المنتجات
حبيبات مطاطية •

Exporter مصدّر
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Al Nada Rotomould Water Tanks for healthy water 
storage and protection from pollution is so uniquely 
characterized by excellent quality and standard 
specifications that is received the Quality Certificate 
from the Qatar General Board For Standard 
Specifications.

Zone 81, Building 93, Street 23, Tel: +974 44606005 
www.alnadainternational.com

HS CODES: 39172900, 39232100

Contact Person

Ahmed Mohammed
Financial Manager 
Mob: +974 7777 2807

Al - Nadi Plastic  
Factory Branch

تتميَّز شركة »مصنع الندي خلزانات الروتومولد للمياه« لتخزين املياه 
الصحية واحلماية من التلوث بجودة ممتازة ومواصفات قياسية على 
نحٍو فريد من نوعه، وهي شركة حاصلة على شهادة اجلودة من 

الهيئة العامة القطرية للمواصفات واملقاييس.

 مصنع الندي 
للبالستيك - فرع

Product Details

• Plastic Pipes, Plastic Bags

تفاصيل المنتجات
مواسير بالستيك, احلقائب البالستيكية •
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Plastic plant for the manufacture of plastic bolts, 
bags, table rolls and recycling of raw material LLDPE.

Gate 75, Street 15, Old Industrial Area Doha, Qatar, Tel: +974 4460 2877 
ipfqatarplast@hotmail.com

HS CODES: 39204900, 39231020, 39269040, 39231090, 39232100, 
39261000

Contact Person

Hassan Al Majed
Chief Executive Officer
Mob: +974 5555 5983

Al Alamia  
Plastic Factory

مصنع بالستيك لصناعة املسامير البالستيكية واالكياس وروالت 
.LLDPE السفرة واعادة تدوير املواد اخلام

 مصنع العالمية
 للبالستيك

Product Details
• Plastic rolls
• Plastic cans for foodstuff packing
• Plastic screws, bolts, washers and similar fittings 

of general use
• Jewelry & gift plastic boxes
• Nylon bags
• Plastic stationery.

تفاصيل المنتجات
اللفائف البالستيكي •
العلب البالستيكية لتغليف املواد الغذائية •
املسامير واحللقات البالستيكية والتركيبات املشابهة لالستخدام العام •
الصناديق البالستيكية للمجوهرات والهدايا •
أكياس النايلون •
القرطاسية البالستيكية. •
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P.O. Box 2674, Gate 17, Street 20, Zone 81, New Industrial Area, Doha, 
Qatar, Tel: +974 4480 2388, info@sbkgroup.net, eqe@sbkgroup.net 
www.sbkgroup.net

HS CODE: 39201000

Contact Person

Ali Fathi AbdelAziz Ibrahim
Representative
Mob: +974 6653 9563

Al Alyaa for Core 
Carton Packaging and 
Plastic Rolls Production

مصنع العلياء النتاج كارتون التغليف ولفائف البالستيك، يسرنا 
االساسية،  الورق  لروالت  مزود  أفضل  بأننا  أنفسنا  نقدم  أن 
،PPR مثل  البالستيكية  املنتجات  وتوزيع  التمدد  فيلم   تصنيع 
PVC و UPVC فضاًل عن أنواع مختلفة من الكرتون في الدوحة 
- قطر. هدفنا من ذلك هو تلبية احتياجات جميع عمالئنا وتوفير 
مستوى عالي من اخلدمة، من خالل توقع احتياجاتهم واالستجابة 
لهم مع معايير عالية من معايير الشركات التنافسية، وكذلك استخدام 
أفضل التقنيات املتاحة من حيث املعاجلة، االنتاج والبيع وبالتالي 

يصبح املصنع رائد في السوق.

Al Alyaa Co. for Core Carton Packaging & Plastic Rolls 
Production (AAC) is pleased to introduce ourselves 
as Paper Core Rolls, Stretch Film Manufacturing and 
distribution of Plastic products like PPR, PVC, and 
UPVC etc. and different types of cartons in Doha, 
Qatar.

The intention is to meet needs of all customers 
and carry the best service, by anticipating the need 
of our customers and responding pleasingly and 
competitively through extensive skill, knowledge 
and high standards of corporate behaviour to have 
updated technology and methodology in terms of 
processing, producing and selling thus be a market 
leader.

 العلياء النتاج روالت 
ولفائف التغليف من الكرتون 

والبالستيك

Product Details

• Chemicals and petrochemicals

• Plates, sheets, film, foil, of polymers of Ethylene

• Core carton.

تفاصيل المنتجات
املواد الكيماوية والبتروكيماوية •
األطباق واأللواح واألفالم واللفائف وبوليمرات اإلثيلني •
الكرتون. •
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Al Amer Factory for Aluminum Foils is specialized 
in the field of manufacturing disposable aluminum 
foil containers, platters, cling film, plastic tableware, 
paper cups, paper towels and various other products. 
Our product range contains more than 200 different 
products which are available in variable sizes and 
specifications which can be tailored to the customer’s 
needs.

P.O. Box 80587, Doha, Qatar, Tel: +974 4468 0993, Fax: +974 4498 1068 
raedmonzer@alamer-foilfactory.com, info@alamer-foilfactory.com 
www.alamerfactory.com

HS CODES: 761290, 761510

Contact Person

Raed N. Ezzeddine
Sales Manager
Mob: +974 3378 2482

Al Amer Factory for 
Aluminum Foils

مصنع العامر لرقائق األملنيوم رواد مجال تصنيع رقائق األلومنيوم 
املائدة  أدوات  التغليف،  مواد  األطباق،  واحدة،  ملرة  لالستعمال 
املصنوعة من البالستيك، األكواب الورقية واملناشف الورقية وغيرها 
من املنتجات. حتتوي مجموعة منتجات مصنع العامر لرقائق األملنيوم 
على أكثر من 200 منتج مختلف ومتوفر بأحجام متعددة وميكن 

تخصيصها وفقًا الحتياجات العمالء.

 مصنع العامر
لرقائق األلمنيوم

Product Details

• Aluminum Container 8325 with Lid

• Aluminum Container 8342 with Lid

• Aluminum Container 8389 with Lid

• Aluminum Container 8576 with Lid

• Aluminum Container 83185 with Lid

• Aluminum Container 83120 with Lid

• Aluminum Container 83190 with Lid

• Aluminum Container 2010 with Lid

• Aluminum Oval Tray 6586 EM

• Aluminum Oval Tray 65180 EM

• Aluminum Oval Tray 65220 EM

• Aluminum Round Tray 1350

• Aluminum Round Tray 1450.

تفاصيل المنتجات
حاوية ألومنيوم 8325 مع غطاء •
حاوية أملنيوم 8342 مع غطاء •
حاوية أملنيوم 8389 مع غطاء •
حاوية أملنيوم 857٦ مع غطاء )3 حجرات( •
حاوية أملنيوم 83185 مع غطاء •
حاوية أملنيوم 83120 مع غطاء •
حاوية أملنيوم 83190 مع غطاء •
حاوية أملنيوم 2010 مع غطاء •
• EM ٦58حاوية أملنيوم بيضاوية ٦
• EM ٦5180 حاوية أملنيوم بيضاوية
• EM٦5220 حاوية أملنيوم بيضاوية
صحن ألومنيوم 1350  •
صحن ألومنيوم 1450. •

Exporter مصدّر
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Building 4, Green Zone (L), New Industrial Area, Doha, Qatar 
Tel: +974 4411 4805, 4411 4806, omar_eter@yahoo.com 
www.alamoudiplasticfactory.com

HS CODES: 39019000, 39011000, 39029000, 39031900, 39241090

Contact Person

Omar Mohammed 
Al Eter
Sales & Marketing Executive
Mob: +974 5551 7140

Al Amoudi  
Plastic Factory

تاسس مصنع العمودي للبالستيك عام 1993 في قطر وهو مسجل 
والصناعة وأصبح أحد شركات صناعة  للتجارة  لدى غرفة قطر 
البالستيك الرائدة في املنطقة الصناعية اجلديدة في الدوحة، قطر.

 مصنع العمودي
 للبالستيك

Al Amoudi Plastic Factory, established in 1993 
registered in the Qatar chamber of commerce and 
industry has become one of the leading plastic 
manufacturing company located in the new industrial 
area of Doha, Qatar. 

Product Details
• Plastic granules recycled
• Plastic rolls
• Plastic cans for foodstuff packing
• Plastic bags
• Plastic table sheets and rolls
• Plastic house ware.

تفاصيل المنتجات
احلبيبات البالستيكية معادة التدوير •
اللفائف البالستيكية •
العلب البالستيكية لتغليف املواد الغذائية •
األكياس البالستيكية •
لفائف وأغطية الطاوالت البالستيكية •
األدوات املنزلية البالستيكية. •

Exporter مصدّر
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We are Al-Annabi Plastic Factory establishment in 
New Industrial Area, Doha our products is PPR Pipes 
& Fittings plus Plastic Bags and Plastic Chairs.

Plot 5209, Zone 81, New Industrial Area, Doha, Qatar 
Tel: +974 4476 2836, abdelnaser@helsinco.comContact Person

Abdelnaser Elhalwagy
General Manager
Mob: +974 7478 0579

Al Annabi  
Plastic Factory

املنطقة  في  للبالستيك  العنابي  مصنع  مؤسسة  في  بكم  نرحب 
الصناعية اجلديدة في الدوحة. نقوم بإنتاج أنابيب وتركيبات بي 
بي آر باإلضافة إلى األكياس البالستيكية والكراسي البالستيكية.

 مصنع العنابي
لتصنيع البالستيك
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Al Baraa Plastic Factory was formed in 2015. It is 
the fast growing industry and dynamic leading 
manufacturing facilities in the Middle East. Our 
company is committed to excellence in every area 
of its operations to meet the increasing demand for 
UPVC & PPR pipes in the region.

Because of higher quality standards our products 
and customer satisfaction we achieved a remarkable 
success in a very short span of time.

The company is facilitate with a fully integrated plant 
for the production of UPVC, and PPR plastic pipe 
products and operates sophisticated state of art 
plant and machinery for manufacturing of standard 
and custom built items for meeting accelerated 
needs of fast expending industries in the gulf. The 
fully automated Extrusion facilities are efficiently 
exploited by a dedicated team of expert technicians 
to achieve customer satisfaction.

P. O. Box 90449, Doha, Qatar, Gate 260, Street 39, New Industrial Area 
Tel: +974 4029 5608, Fax: +974 4029 5608, moataz@albaraaplastic.com 
info@albaraaplastic.com, www.albaraaplastic.com

HS CODES: 39172200, 39172300, 39232000, 39174000, 85411000

Contact Person

Moataz Ezz ElDin
Sales Manager
Mob: +974 7047 2331

Al Baraa  
Plastic Factory

تأسس مصنع البراء للبالستيك عام 2015. وهو من أكبر الصناعات 
ومرافق التصنيع في الشرق األوسط. شركتنا ملتزمة بالتميز في 
كافة نواحي عملياتها لتلبية الطلب املتزايد على أنابيب يو بي في 

سي وبي بي آر في املنطقة.
وقد حققنا جناحًا باهرًا خالل فترة زمنية قصيرة بفضل معايير 

جودة منتجاتنا ورضا عمالءنا.
والشركة مجهزة مبصنع متكامل إلنتاج أنابيب يو بي في سي وبي 
بي آر، كما أن لديها مصنع وآليات معقدة وحديثة لتصنيع املنتجات 
االحتياجات  مع  تتوافق  بحيث  الطلب  واملصنعة حسب  املعيارية 
املتزايدة للصناعات اآلخذة باالتساع في منطقة اخلليج. يعمل فريق 
مكرس من الفنيني اخلبراء على تشغيل مرافق االستخراج املؤمتتة 

بالكامل لتحقيق رضا العمالء

 مصنع البراء
 للبالستيك

Product Details
• Polypropylene pipes
• PVC pipes
• Sacks of plastics bags & handbags of plastic
• Cones of plastics
• Shopping bags of plastics
• Plastic sacks, bags, shopping bags & handbags
• Polypropylene accessories
• PVC accessories
• LED lights.

تفاصيل المنتجات
أنابيب البولي بروبلني •
أنابيب البي في سي •
أكياس البالستيك •
األكياس واحلقائب البالستيكية •
األقماع البالستيكية •
أكياس التسوق البالستيكية •
األكياس واحلقائب وأكياس التسوق البالستيكية •
املستلزمات املصنوعة من البولي بروبلني •
مستلزمات مصنوعة من البي في سي •
أضواء الليد. •
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Our Al Bayader International family has grown 
in number across the GCC to become an 
international leader in manufacturing and supplying 
comprehensive food packaging solutions. With a 
dedicated team of around 900 employees and the 
support of over 400 business partners, 9000 happy 
business customers and millions of consumers we 
deliver added value to the global food and beverage 
industries and offer an extensive 3000+ product 
portfolio, which represents the backbone of retail 
and food service sectors.

As part of our constantly expanding business, we 
currently own and operate three manufacturing 
facilities with a vast production capacity. Having 
15 industrial and logistic locations, we lead several 
GCC markets with a substantial market share, while 
steadily increasing penetration into markets further 
afield, including Europe and Africa.

Zone 81, Building 73, Street 400, Tel: +974 44114356 
malek.o@albayader.com, www.albayader.com

HS CODES: 76071910, 38241030, 39201000, 39241030, 39241020

ISO 45001, ISO 14001, ISO 9001

Contact Person

Malek Awkan
Deputy Account Manager 
Mob: +974 3307 7268

Al Bayader Bag

التعاون  مجلس  دول  جميع  في  الدولية  البيادر  عائلة  عدد  »منا 
اخلليجي مما جعلها شركة عاملية رائدة في تصنيع وتوريد مواد 
وخامات تغليف املواد الغذائية. وذلك من خالل فريق متخصص مكون 
من 900 موظف وبدعم من أكثر من 400 شريك جتاري، و9000 
عميل وماليني املستهلكني، نقدم قيمة مضافة إلى صناعات األغذية 
واملشروبات العاملية ونقدم مجموعة منتجات تزيد عن 3000 منتج مما 
 يجعل شركتنا العمود الفقري لقطاعي التجزئة واخلدمات الغذائية.

ثالثة مرافق  يوم ومنتلك حالًيا  بعد  يوما  التجارية  أعمالنا  تزداد 
صناعًيا  موقًعا   15 اآلن  ولدينا  هائلة.  إنتاجية  بقدرة  تصنيع 
ولوجستًيا ، ونحظى بريادة أسواق دول مجلس التعاون اخلليجي 
بحصة سوقية كبيرة ، كما أننا نختراق األسواق األوربية واألفريقية 

بشكل مطرد.«

شركة البيادر باك قطر

Product Details

• Aluminum Foil Rolls, Plastic Cups, Plastic Rolls, 
Plastic Plates, Plastic forks, spoons and knives

تفاصيل المنتجات
لفات بالستيكية،  • أكواب بالستيكية،  األملونيوم،  رقائق  روالت من 

بالستيكية معالق وشوك وسكاكني  بالستيكية،  أطباق 

Exporter مصدّر
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Al Bayan Factory Co., started its operation in 
August of 1991 specializing in wrought iron works, 
producing decorative steel doors, handrails and 
other steel related works.

Today, Al Bayan Factory Co. has become one of the 
well known companies in the field of steel, stainless 
steel, wood, aluminum handrail systems and artificial 
marble (Corian) not just in Saudio Arabia, but in the 
neighboring Gulf countries as well.

With its skilled and professional workforce and 
determination to upgrade and enhance our 
performance, we were able to maintain excellent 
quality products. At the same time, every employee 
ensures that each project undertaken meets the 
customer’s requirements.

Zone 81, Building 135, Street 19, Tel: +974 55557234 
albayan4wpc

HS CODES: 39211200, 39202000, 39252000

Contact Person

Ahmad Saaeed
Accountant 
Mob: +974 3027 7307

Al Bayan For Upc Bourville 
and Pc Panels

»استهلَّت شركة »«البيان لصناعة يو بي في سي بورفيل وألواح بي 
صة في  سي«« عملها في أغسطس من عام 1991، وهي ُمتخصِّ
أعمال احلديد املطاوع وإنتاج أبواب حديدية مزخرفة والدرابزين 

وغيرها من األعمال األخرى املُتعلِّقة باحلديد.

اليوم، فقد أصبحت شركة »«البيان لصناعة يو بي في سي  ا  أمَّ
بورفيل وألواح بي سي«« إحدى الشركات ذائعة الصيت في مجال 
الفوالذ والفوالذ املقاوم للصدأ واخلشب وأنظمة الدرابزين األلومنيوم 
السعودية  العربية  اململكة  في  ليس  )كوريان(  الصناعي  والرخام 

فحسب بل أيًضا في دول اخلليج املجاورة.

ترقية  على  وعزمها  لديها  واملهنية  املاهرة  العاملة  القوى  وبفضل 
نا من احلفاظ على توفير منتجات عالية  أدائنا وحتسينه، فقد متكَّ
اجلودة. وفي الوقت ذاته، يضمن كل موظف أن ُيلبي كل مشروع 

يتم تنفيذه متطلبات العميل.«

البيان لصناعة يو بي في سي 
بورفيل وألواح بي سي

Product Details

• PVC Panel, Plastic Floor, UPVC Profiles

تفاصيل المنتجات
األلواح املصنوعة من كلوريد متعدد الفاينيل، األرضيات البالستيك،  •

املقاطع الطولية املصنوعة من كلوريد البولي فينيل املكلور
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Factory 13, Street 1, Zone 81, New Industrial Area, Doha, Qatar 
Tel: +974 4441 1235, mail@sigmaplastic.com 
accounts@alfalahplastic.com, purchase@alfalahplastic.com

HS CODES: 39233000, 39235000

Contact Person

Abdurahiman Suthan
Managing Director
Mob: +974 3308 0839

Al Falah Plastic 
Factory

مصنع الفالح للبالستيك هو أحد أبرز الشركات التابعة ملجموعة 
عام 2017 في  الشركة  تأسست  األنصاري.  عبدلله  عبدالرحمن 
الدوحة في املنطقة الصناعية اجلديدة. نقوم بتصنيع عبوات املياة 
لتلبية  املصنوعة من البولي كربونات )بسعة 5 جالون( وأغطيتها 

متطلبات شركات تعبئة مياه الشرب.

ميلك املصنع أحدث اآلليات التي توظف أحدث تقنيات صنع القوالب 
باحلقن - النفخ لعمل عبوات املياه البالستيكية.

عالية اجلودة إلرضاء عمالءنا  منتجات  إنتاج  على  قادرون  نحن 
اخلبرة. ذوي  املؤهلني  موظفينا  مبساعدة 

 مصنع الفالح
 للبالستيك

Al Falah Plastic Factory is one of the most prominent 
companies of Abdul Rahman Abdullah Al Ansari 
Group. The company was established in the year 
2017 in Doha, New Industrial Area. We manufacture 
Poly Carbonate Water Bottles (5 Gallon) and Caps 
to meet with the requirements of Drinking water 
filling companies.

The factory has a state-of-the-art machinery 
employing with latest technologies of injunction 
– stretch blow moulding for PC bottles. With the 
help of professional and experienced staff we are 
able to produce high quality products to satisfy our 
customers. 

Product Details
• Plastic containers by injection
• Plastic caps & other closures.

تفاصيل المنتجات
احلاويات البالستيكية املصنوعة باحلقن •

األغطية البالستيكية وغيرها من األغطية. •
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Al Haya Plastic Factory W.L.L, is the largest 
manufacturer and exporter of Degradable Plastic 
Shopping Bags, Trash Bags & Plastic Film Products.

Manufacturer of HD/LD shopping bags etc. in the 
State of Qatar.

A significant part of its production is exported to 
GCC countries where it has established a reputation 
for the Quality as well as for the Service Reliability.

Building 61, Street 22, Zone 81, New Industrial Area, Doha, Qatar 
Tel: +974 4418 4101, alhaya.po@gmail.com

HS CODES: 39232100, 39229000

Contact Person

Bakr Okasha
General Manager
Mob: +974 3385 1151

Al Haya  
Plastics

مصنع احلياة للبالستيك ذ.م.م. هو أكبر مصّنع ومصّدر ألكياس 
التسوق البالستيكية القابلة للتحلل وأكياس القمامة ومنتجات الرقائق 

البالستيكية وأكياس التسوق HD/LD إلخ.. في دولة قطر.

ويتم تصدير جزء كبير من منتجاته إلى دول مجلس التعاون اخلليجي 
حيث تتمتع بسمعة من اجلودة وموثوقية اخلدمة.

 مصنع الحياة
لمعالجة البالستيك

Product Details

• Sacks & Bags (Including Cones), of Polymers of 
Ethylene for the Conveyance or Packing of Goods

• Bidets, Lavatory Pans, Flushing Cisterns and 
Similar Sanitary Ware, of Plastics (Excl. Baths, 
Shower-Baths, Sinks, Washbasins, Lavatory Seats 
and Covers).

تفاصيل المنتجات
من  • األقماع(  )شاملة  والصغيرة  الكبيرة  البالستيكية  األكياس 

السلع تغليف  أو  لنقل  اإليثيلني  بوليمرات 

أحواض االغتسال، أحواض املراحيض، صهاريج الشطف وغيرها  •
)ما عدا أحواض  البالستيك  املصنوعة من  الصحية  األدوات  من 
ومقاعد  املغاسل  وأحواض  واملغاسل  والشورات  االستحمام 

وأغطيتها(. املراحيض 
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Building 165, Street 24, Zone 81, New Industrial Area, Doha, Qatar 
Tel: +974 4029 3115, tamer.omar@alhodaifi.com, www.alhodaifi.com

HS CODE: 39011000

Contact Person

Ahmed Riad
Manager
Mob: +974 7066 9161

Al Hodaifi Cable 
Compounding

شركة قطرية 100% مملوكة ملجموعة احلذيفي وهي تقوم بإنتاج 
مركبات البولي ايثلني عالية اجلودة لقطاع األسالك والكابالت. يوجد 
املصنع في املنطقة الصناعية اجلديدة في قطر بقدرة إنتاجية سنوية 
متوقعة تبلغ 10٫000 طن متري من مركبات التغليف XLPE و 

PE منخفضة الفولتية.

 الهديفي
لمكونات الكوابل

A 100% Qatari company fully owned by Al Hodaifi 
Group, the company produces high quality 
Polyethylene Compounds for the Wire & Cable 
industry. The factory is located in the New Industrial 
Area of Qatar with a projected annual production 
capacity of 10,000 metric Ton of Low Voltage XLPE 
and PE Jacketing compounds. 

Product Details
• Polyethylene with a Specific Gravity of <0,94, in 

Primary Forms.

تفاصيل المنتجات
البولي إثيلني ذو جاذبية محددة 0٫94 بشكله األساسي. •
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P.O. Box 13004, Doha, Qatar, Tel: +974 4416 7666, Fax: +974 4416 7999 
Ibrahim.ashmawy@alikhtyaar.com, www.alikhtyaar.com

HS CODES: 39251000, 39252000, 39253000, 39259000

Contact Person

Ibrahim Sayed Gharieb
Marketing Manager
Mob: +974 5586 7174

Al Ikhtyar German uPVC –
Aluminium – Glass & Powder 
Coating (Windows & Doors)

والزجاج  واألملنيوم  بي في سي  لليو  األملاني  اإلختيار  إن شركة 
والتي  لإلستثمار  اإلختيار  مجموعة  عضو  هي  كوتينغ  والبودر 
تأسست عام 1983 وهي قطرية 100% وتعد من الشركات الرائدة 
في دولة قطر فلقد قمنا بتجهيز مصانعنا بأحدث ما توصلت إليه 
التكنولوجيا العاملية من معدات وتقنيات ومواد خام عالية اجلودة 

بالعتماد على أفضل الفنيني ذوي اخلبرة اإلحترافية.

اإلختيار األلماني لليو بي في 
سي واأللمنيوم والزجاج والبودر 

كوتينغ)نوافذ وأبواب(

Al Ikhtiyaar German uPVC is a member of  
Al Ikhtiyaar Investment Group established in  
1982 is a 100% Qatari owned and considered  
one of the leading companies in the 
State of Qatar. Our plants have the latest 
German equipment and use techniques and  
high-quality raw materials and are manned by highly 
experienced professionals.

Product Details

• Conventional Structural Glazing and Curtain Wall 
Systems

• Architectural Metal Cladding (Aluminum 
Composite Panel)

• Rooms And Balconies Systems made of Aluminum 
and Glass

• Powder Coating for Aluminum and Steel Sections
• Aluminum Works (Windows & Doors)
• UPVC Works (Windows & Doors)
• Skylights and Domes Systems
• Frameless Glazing
• Partitions Systems
• Spider Systems.

تفاصيل المنتجات
وول-  • )الكـارتـن  البنيويـة  الـزجـاجيـة  الـواجهـات  أنظـمــة 

كليزينغ( الستراكتشورال 
األملنيوم  • ألواح  باستخدام  املعماري  املعدني  التلبيس  أنظـمــة 

ستيل االستانلس  أو  )الكالدينغ( 
أنظـمــة الواجهــات العنكبوتيــة املصنـوعــة من الزجــاج واالستانلس  •

ستيل )السبايدر سيستم(
والزجاج  • األملنيوم  من  املصنوعة  واجلدران  الفواصل  أنظـمــة 

)البارتشن(
أنظـمــة الغرف والُشرف )البلكونات( املصنوعة من األملنيوم والزجاج •
أنظمة السكاي اليت والقبب املصنوعة من األملنيوم والزجاج •
أعمال اليو بي في سي اخلاصة بالنوافذ واألبواب •
أنظمة طالء األملنيوم واملعادن )البودر كوتينغ( •
أعمال األملنيوم اخلاصة بالنوافذ واألبواب •
أنظمة الواجهات الزجاجية الفرميلس. •
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Al Jattal is a young and vibrant company specializing 
in manufacturing of plastic disposable products.

The company has facility in new industrial area Qatar 
equipped with the latest technology and state of the 
art machinery from Europe.

We follows international production standards, with 
special emphasis on health & safety, hygiene and 
clean working environment.

We constantly seeks to improve our standards 
and spur growth through new product technology 
and process. We give paramount importance to 
customer satisfaction by delivering quality products 
at an attractive price.

Building 39, Street 21, Zone 81, New Industrial Area, Doha, Qatar 
Tel: +974 4432 1954, marketing@aljattal.qa, www.aljattal.qa

HS CODE: 39239000

Contact Person

Ahmad Alsayed Mihamedy
Relationship Manager
Mob: +974 6653 8909

Al Jattal Industry

املنتجات  بتصنيع  تتخصص  وحيوية  فتية  شركة  هي  اجلتال 
الواحد. االستعمال  ذات  البالستيكية 

متلك الشركة مرافق في املنطقة الصناعية اجلديدة في قطر مزودة 
بأحدث التقنيات واآلليات من أوروبا.

نقوم باتباع معايير اإلنتاج الدولية مع التركيز بشكل خاص على 
الصحة والسالمة والنظافة وبيئة العمل الصحية.

كما نسعى باستمرار إلى حتسني معاييرنا ودفع النمو من خالل 
تقنيات وعمليات إنتاج جديدة. نولي أهمية كبيرة لرضا العمالء من 

خالل تقدمي منتجات عالية اجلودة بسعر جذاب.

الجتال الصناعية

Product Details

• Plastic cups
• Plastic containers
• Juice cups
• Plastic plates.

تفاصيل المنتجات
األكواب البالستيكية •
العلب البالستيكية •
أكواب العصير •
األطباق البالستيكية. •

Exporter مصدّر

366 SME Directory 2022



P.O. Box 20141, Doha, Qatar, Tel: +974 4460 0429, Fax: +974 4569 7906 
alkhaleejplastic@gmail.com

HS CODES: 39191000, 39199000, 39232100, 39201000

Contact Person

Ashfaq Ahmed
General Manager
Mob: +974 5583 8541

Al Khaleej Plastics

أنشئت اخلليج للبالستيك في عام 1989، وهي الشركة املصنعة 
الرئيسية للمنتجات البالستيكية املُشكلة بالبثق مثل أنابيب الصرف 
الصحي PVC لفائف البولي إيثيلني لإلسخدامات املنزلية والصناعية 

وقطاع البناء.

متتلك الشركة منشأة في املنطقة الصناعية بطاقة إنتاجية تصل 
إلى 300 طن شهريا من صحائف البولي إيثيلني PE و200 طن 

من األنابيب شهريًا. 

 ISO 9001 للبالستيك احلائزة على شهادة  بدأت شركة اخلليج 
التصدير منذ عام 200٦، وتهدف إلى التصدير إلى أسواق جديدة 

في أوروبا والواليات املتحدة.

الخليج للبالستيك

Al Khaleej Plastics, established in1989, is a 
primary manufacturer of extruded plastic products 
such as PVC pipes and polyethylene sheets for 
construction, industrial and household applications.

The Company has a facility in Industrial Area  
with a current production capacity of 300 tons  
per month of PE sheets and 200 tons per month 
of pipes.

Al Khaleej Plastics is ISO 9001 certified and began 
exporting from the year 2006. It wants to explore 
new markets in Europe and the US. 

Product Details
• Polyethylene Sheets
• Garbage Bags
• PVC Pipes, etc.

تفاصيل المنتجات
لفائف البولي إيثيلني •
أكياس القمامة •
أنابيب الصرف الصحي PVC وغيرها. •

Exporter مصدّر
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Al Khayarin Plastic Factory (KG Plastic) is one of the 
major pillars of KG Group of Companies. It is an 
outcome of the long term vision of KG Group to 
open a plastic manufacturing unit for the growing 
requirements of plastic products and accessories 
in State of Qatar by utilizing experience of our 
professionals.

At KG Plastic, we have a manufacturing facility that 
is designed for an annual turnover of QR 50 million 
approx. The paid up capital of KG Plastic is QR 12 
million. KG Plastic is constantly updating its products 
with innovative technology, purpose-built facility and 
top notch professionals. Our plant facility consists 
of purpose-built state-of-the-art and cutting edge 
profile and blown film extruders. It`s not the end 
of story. We have enough resources to meet any 
demands, pertaining to our market offerings. We 
are committed to meet any trending and seasonal 
challenges. 

At KG Plastic, we have a wide range of market 
offerings. Our products have multi-disciplinary 
usages in different industries. To name a few 
are Cable Management Systems, PVC Pipes, 
Civil Applications and Polyethylene Sheets for 
Construction. Our monthly capacity is 1,000 MT.

P.O. Box 37461, Doha, Qatar, Gate 18, Street 22, New Industrial Area 
Tel: +974 4411 4320, Fax: +974 4411 4324, osman@alkhayaringroup.com 
info@alkhayarinplastic.com, www.alkhayarinplastic.com

HS CODES: 39172300, 39172900, 39232100

Contact Person

Osman Idrees
General Manager
Mob: +974 6600 0356

Al Khayarin 
Plastic Factory

مصنع اخليارين للبالستيك )كي جي بالستيك( هي أحد أهم أعمدة 
مجموعة شركات كي جي. وهو نتيجة رؤية املجموعة بإنشاء مصنع 
للبالستيك لتلبية االحتياجات املتنامية ملنتجات ومستلزمات البالستيك 

في دولة قطر بواسطة موظفينا املختصني. 

لدينا مرافق تصنيع مصممة لتوليد إيرادات بقيمة 50 مليون ريال 
قطري تقريبًا في السنة. ويبلغ رأس املال املدفوع لكي جي بالستيك 
12 مليون ريال قطري. تعمل كي جي بالستيك على تطوير منتجاتها 
باستمرار من خالل التكنولوجيا احلديثة واملرافق املبنية الستخدامات 
معينة وأفضل املوظفني املهنيني. يتألف مصنعنا من أحدث أجهزة 
اإلنتاج وآالت البثق. وليس هذا آخر احلكاية. فلدينا ما يكفي من 
أننا  كما  منتجاتنا.  من  بأي  تتعلق  احتياجات  أي  لتلبية  املوارد 

ملتزمون بتلبية أي حتديات ناشئة أو موسمية. 

ولدينا مجموعة متنوعة من املنتجات املتوفرة في السوق. كما أن 
منتجاتنا هي ذات استخدامات متعددة في عدة قطاعات. ومن األمثلة 
على منتجاتنا أنظمة إدارة الكابالت وأنابيب بي في سي والتطبيقات 
املدنية وألواح البولي ايثلني لإلنشاءات. قدرتنا اإلنتاجية الشهرية 

هي 1000 طن متري.

 مصنع الخيارين 
للبالستيك

Product Details

• PVC Pipes
• Plastic pipes for Electric
• Plastic Bags.

تفاصيل المنتجات
أنابيب بي في سي •
األنابيب البالستيكية للكهرباء •
األكياس البالستيكية. •

Exporter مصدّر
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Al Muftah Fiberglass Products WLL, was registered 
during 1977. It is the first company Qatar to 
have started fabrication and manufacturing of 
fiberglass reinforced plastic products. The company 
commenced with the production of water tanks, 
through which people took to the concept of safe 
and hygienic need of water for drinking purpose. It, 
thus, became the pioneer of GRP/FRP products in 
Qatar and during the years have developed into a 
full-fledged outstanding company catering to many 
areas.

Gate 109, Street 2, New Industrial Area, Doha, Qatar 
Tel: +974 4465 2728, hameedmt@almuftah.com, www.almuftah.com

HS CODES: 39251000, 39173900, 39204990, 94037000, 70199020, 
39251000

Contact Person

Ravindra Nallur
Division Manager
Mob: +974 7789 1959

Al Muftah 
Fiberglass Products

مت تسجيل ملنتجات الفايبرجالس ذ.م.م. عام 1977. وهي أول شركة 
في قطر إلنتاج وتصنيع املنتجات البالستيكية املعززة بالفايبرجالس. 
تعرف  منتجاتها  ومن خالل  املياه  بإنتاج خزانات  الشركة  بدأت 
املستهلكون على مفهوم احلاجة إلى املياه اآلمنة والصحية للشرب. 
 GRP/FRP وبالتالي، أصبحت الشركة رائدة في مجال منتجات
تقدم  متكاملة  لتصبح شركة  السنوات  خالل  وتطورت  قطر  في 

اخلدمات لعدة مجاالت.

 المفتاح منتجات
 فايبر جالس

Product Details
• Reservoirs, Tanks, Vats and similar containers, of 

Plastics, with a capacity of > 300 L
• Flexible Tubes, Pipes and Hoses, of Plastics, 

Reinforced or otherwise combined with other 
Materials (Excl. those with a burst Pressure of >= 
27,6 Mpa)

• Plates, Sheets, Film, Foil & Strip of Polymers of 
Vinyl Chloride other than containing by weight 
not less than 6 % of Plasticizers

• Furniture of Plastics (Excl. Medical, Dental, 
Surgical or Veterinary, and Seats)

• Furniture of FiberGlass. 
• Plastic Pipes for Sanitary Drainage
• Plastic Tanks
• Plastic Road Barricades.

تفاصيل المنتجات
املستودعات واخلزانات واألحواض وما شابه من حاويات مصنوعة  •

من البالستيك بسعة <300 لتر
أو  • املقـوى  البالستيـك  املصنوعـة من  املرنـة  واألنابيب  اخلراطيـم 

 = > االنفجار  تلك ذات ضغط  عدا  )ما  مـواد أخرى  املـركب مع 
ميغاباسكال(  27٫٦

األطباق واأللواح والرقائق والشرائط املصنوعة من بوليمرات الفينيل  •
كلورايد ما عدا تلك التي حتتوي على ما ال يقل عن ٦% من وزنها 

من املواد البالستيكية
بطب  • املتعلق  أو  الطبي  عدا  )ما  البالستيك  من  املصنوع  األثاث 

واملقاعد( البيطري  الطب  أو  اجلراحة  أو  األسنان 
أثاث الفايبرجالس. •
األنابيب البالستيكية للصرف الصحي •
اخلزانات البالستيكية •
حواجز الطرق البالستيكية. •

Exporter مصدّر
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Al Nada Rotomould Water Tanks for healthy water 
storage and protection from pollution is so uniquely 
characterized by excellent quality and standard 
specifications that is received the Quality Certificate 
from the Qatar General Board For Standard 
Specifications.

In order to maintain such quality in the physical and 
mechanical processes of production, the Factory 
performs follow-up through its highly professional 
technicians with a view to delivering a uniquely 
excellent product to the customer, making it the 
best of its kind in Qatar provided that the customer 
should observe the conditions of the 12 years 
Warranty Certificate.

Zone 81, Building 72, Street 23, Tel: +974 44606005 
acc@alnadainternational.com

HS CODES: 39172900, 39251000, 39251000

Contact Person

Ahmed Mohammed
Financial Manager 
Mob: +974 7777 2807

Al Nada International 
Factories for Water 
Tanks Rotomold

تتميَّز شركة »مصنع الندي خلزانات الروتومولد للمياه« لتخزين املياه 
الصحية واحلماية من التلوث بجودة ممتازة ومواصفات قياسية على 
نحٍو فريد من نوعه، وهي شركة حاصلة على شهادة اجلودة من 

الهيئة العامة القطرية للمواصفات واملقاييس.

املادية  العمليات  في  اجلودة  هذه  تقدمي  على  احلفاظ  أجل  ومن 
وامليكانيكية لإلنتاج، يقوم املصنع باملتابعة من خالل فنيني محترفني 
للغاية؛ وذلك بهدف تقدمي منتج بجودة ممتازة على نحٍو فريد للعميل؛ 
مما يجعله األفضل من نوعه في قطر، وذلك شريطة أن يلتزم العميل 

مبراعاة شروط شهادة الضمان التي تبلغ مدتها 12عاًما.

 مصانع الندى العالمية
 لخزانات مياه

 الروتومولد

Product Details

• Plastic Pipes, Plastic Tanks., Plastic Road 
Barricades.

تفاصيل المنتجات
مواسير بالستيك, خزانات بالستيك, احلواجز البالستيكية للطرق •
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Al Naqeeb Plastics was established in year 
2014. Form the date of the foundation-stone, 
the management is striving for the excellence in 
manufacturing highest quality polypropylene woven 
sacks and related products which meet the client’s 
requirement and expectation.

It was only possible with a plant that fully equipped 
with up to date machinery for its production line 
which was procured by experienced international 
manufacturer under the supervision and consultancy 
of qualified engineers.

Al Naqeeb Plastics started its production journey in 
late 2015 and got big and prestigious names on its 
client list in local and international markets.

Handpicked professional staff is indented as the 
workman asset for Al Naqeeb Plastics from around 
the world having a blend of different races with equal 
rights and no discrimination based on nationalities 
and religion.

At Al Naqeeb Plastics, we are focused to improve 
relationship with our customers, vendors, employees 
and the stakeholders. Moreover, we are proud of the 
teamwork and commitment established by all our 
team players which helps to give us an advantage 
over our competitors.

P.O. Box 91461, Building 58, Street 20, Zone 81, New Industrial Area, 
Doha, Qatar, Tel: +974 4414 1527, info@alnaqeeb.qa, www.alnaqeeb.qa

HS CODE: 39232100

Contact Person

Shahzad Amin
Chief Operations Officer
Mob: +974 4414 1527

Al Naqeeb Plastics

تأسس مصنع النقيب للبالستيك عام 2014. ومنذ تاريخ نشأته، 
سعت إدارة املصنع نحو التميز في صناعة أكياس البولي بروبلني 
املنسوج عالية اجلودة وما يتعلق بها من منتجات تستوفي متطلبات 

العميل وتوقعاته.

آليات  بأحدث  مجهز  مصنع  من خالل  إال  ذلك ممكنًا  يكن  ولم 
قبل مصّنعني  من  عليه  الذي مت احلصول  املصنع  منتجات  خط 
مؤهلني. مهندسني  واستشارة  إشراف  ذوي خبرة حتت   دوليني 
أواخر 2015  في  اإلنتاج  عمليات  للبالستيك  النقيب  بدأ مصنع 
في  العمالء  من  ومرموقة  كبيرة  قائمة  على  ومتكن من احلصول 

والدولي. احمللي  السوقني 

ويعتبر طاقمنا املختص املختار بعناية أهم موارد مصنع النقيب 
للبالستيك، فهم مختارون من عدة دول من حول العالم في مزيج من 
األعراق متساوية احلقوق دون متييز بني أي من اجلنسيات واألديان.

في مصنع النقيب للبالستيك، نركز على حتسني عالقتنا بعمالئنا 
بروح  نفخر  كما  لدينا.  املصلحة  وأصحاب  وموظفينا  وموّردينا 
الفريق وااللتزام الذي يبديه كافة أعضاء فريقنا مما يساهم في 

منافسينا.  متييزنا عن 

مصنع النقيب للبالستيك

Product Details
• Plastic Bags.

تفاصيل المنتجات
األكياس البالستيكية. •

Exporter مصدّر
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Al Noor Plastic Factory is a member of the Abdul 
Aziz Bin Jassim Group. A manufacturer of Plastic 
Products, Al Noor has a state of the-art plant 
at Doha’s New Industrial Area with cutting-edge 
equipment, employing the latest technologies in 
extrusion of plastic film, granulating and recycling. 
We aim at being a leading regional and global 
player in the plastic product industry by focusing 
on innovation, quality and technology. We consider 
it our mission to adopt the latest technologies to 
produce high quality products that fulfill the need 
of our customers. While achieving this we are also 
committed to protect our environment and pay 
maximum attention to the convenience of the 
consumers and welfare of our employees.

Zone 81, Tel: +974 44621662 
info@abrjgroup.qa, www.nff.qa

HS CODES: 39201000

ISO Certificate

Contact Person

Esia
Manager 
Mob: +974 3399 9380

Al Nour Plastic 
Industry Factory

ُيعد »مصنع النور لصناعة البالستيك« أحد أعضاء »مجموعة عبد 
العزيز بن جاسم«. متتلك شركة »مصنع النور لصناعة البالستيك« 
مصنًعا على أحدث طراز في املنطقة الصناعية اجلديدة بالدوحة؛ 
د بأحدث املعدات، ويستخدم أحدث التقنيات في سحب  وهو مزوَّ
األغشية البالستيكية وحتبيبها وإعادة تدويرها. ونهدف إلى أن نكون 
جهة فاعلة رائدة إقليمًيا وعاملًيا في صناعة املنتجات البالستيكية 
من خالل التركيز على االبتكار واجلودة والتكنولوجيا. ونعتقد أن 
مهمتنا تتمثَّل في تبّنْي أحدث التقنيات إلنتاج منتجات عالية اجلودة 
تلبي احتياجات عمالئنا. وفي غضون حتقيق ذلك، فنحن ملتزمون 
أيًضا بحماية بيئتنا وإيالء أقصى قدر من االهتمام لراحة املستهلكني 

ورفاهية موظفينا.

 مصنع النور
لصناعة البالستيك

Product Details

• Plastic Rolls From Polyetylene

تفاصيل المنتجات
اللفائف البالستيكية املصنوعة من البولي ايثيلني •
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Al Rayyan Plastic Factory was established in 2011 
and is situated at Doha’s New Industrial Area with 
a plinth area of 25,648 sqm. Our factory is fully 
equipped with the latest technology, with hygiene 
and cleanliness as priorities. The area has several 
sections and multiple warehouses for various 
production lines.

Zone 81, Building 73, Street 21, Tel: +974 44160777 
info@alrayyanplastics.com, www.alrayyanplastics.com

HS CODES: 39172900

ISO Certificate

Contact Person

Munir
Manager 
Mob: +974 5580 7482

Al Rayyan 
Plastics Factory

املنطقة  ويقع في  للبالستيك« في 2011،  الريان  س »مصنع  تأسَّ
وُيعد  مربًعا.  بالدوحة مبساحة 25٫٦48متًرا  الصناعية اجلديدة 
النظافة  مراعاة  مع  التقنيات،  بأحدث  بالكامل  ًزا  ُمجهَّ مصنعنا 
متعددة  ومخازن  أقسام  عدة  املنطقة  تضم  كأولويات.  والنظافة 

املختلفة. اإلنتاج  خلطوط 

 مصنع 
الريان للبالستيك

Product Details

• Plastic Products, Plastic Containers, Plastic Bags

تفاصيل المنتجات
منتجات البالستيك، العلب البالستيكية، أكياس البالستيك •
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Al Rayan uPVC Windows & Doors WLL has state 
of the art new processing and fabrication facility 
with skillful labour and talented engineers, where 
in we can fabricate the Windows and Doors as per 
the specifications and designs of customers to their 
satisfaction.
We believe in precision manufacturing wherein 
utmost care has been taken in each and every 
step, from choosing profile to welding, from steel 
reinforcement to screws, from Gas kit to silicone and 
all of the above special attention has given towards 
accessories.
Al Rayyan uPVC Windows & Doors provides 
one of the best uPVC window profile systems. If 
you’re looking for a Durable, Cost effective & Low-
maintenance window solution, Al Rayyan uPVC 
windows are the right and best choice for you.

P.O. Box 9934, Building 291, Street 2, Zone 81, New Industrial Area, 
Doha, Qatar, commercial@alrayyanupvc.com.qa 
www.alrayyanupvc.com.qa

HS CODE: 76101090

Contact Person

Abdulqader Saleh
General Manager
Mob: +974 5053 6092

AL Rayyan uPVC 
Windows & Doors

متلك شركة الريان لنوافذ وأبواب يو بي في سي ذ.م.م. مصنعًا 
جديدًا مزود بعمال مهرة ومهندسني موهوبني حيث ميكننا صناعة 
النوافذ والشبابيك وفقًا ملواصفات وتصاميم العمالء لنيل رضاهم. 

نؤمن بالدقة في التصنيع ونحرص عليها في كل خطوة ابتداء من 
اختيار البروفايل إلى اللحام ومن تعزيز الفوالذ إلى البراغي ومن 
الصمامات إلى السليكون باإلضافة إلى االهتمام مبستلزمات كل ما 
سبق. تقدم شركة الريان لنوافذ وأبواب يو بي في سي ذ.م.م. أحد

أفضل أنظمة بروفايالت نوافذ يو بي في سي. إذا كنتم تبحثون 
عن حلول نوافذ متينة واقتصادية وال حتتاج لكثير من الصيانة، 
فإن نوافذ الريان يو بي في سي هي اخليار األنسب واألفضل لكم.

 الريان يو بي في سي
لألبـواب والشبابيك

Product Details

• Doors and windows from uPVC.

تفاصيل المنتجات
أبواب ونوافذ يو بي في سي. •
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Al Sada Factory for Plastic Pipes (Al Sada Pipes) 
marked the entry to plastic industry to the Qatar 
Market with the opening plant in the Industrial Area, 
Qatar, under the band name ‘Al-Sada Pipes’. Al Sada 
Pipes produces range of PPR Pipes and Fittings. 
Our main aim, focus on product quality better than 
available in the market. 

The Pipe and fittings are produced in all the major 
international standards such as British Standard BS 
EN ISO 15874 and German Standards DIN 8077, 
DIN 8078, DIN 16928, DIN 16962.

Our full product and production line designed with 
European Technology. All our products are made 
from Virgin PPR and other premium materials 
that have passed a rigid end-to-end product and 
business process quality control.

We have the complete solution for Hot and Cold 
Water Piping System from PPR. Standard Green 
Colour Pipe and Fittings we are manufacturing for 
Hot and Cold Water System with PN16 to PN20 
pressure capacity.

P.O. Box 23575, Street 22, Zone 81, New Industrial Area, Doha,Qatar 
Tel: +974 4471 5994, info@alsadapipes.com.qa 
www.alsadapipes.com.qa

HS CODES: 39172100, 39172200, 39174000

Contact Person

Ahmed Fawzy
Factory Manager
Mob: +974 5510 5985

Al Sada Factory for 
Plastic Pipes

دشن مصنع السادة لألنابيب البالستيكية )السادة لألنابيب( بداية 
دخول الشركة قطاع املواد البالستيكية في قطر مع افتتاح أول 
مصنع له في املنطقة الصناعية حتت اسم »السادة لألنابيب«. ينتج 
املصنع مجموعة من أنابيب وتركيبات PPR. هدفنا الرئيسي هو 
التركيز على جودة املنتجات وجعلها أفضل مما هو متوفر السوق. 

يتم إنتاج األنابيب والتركيبات وفقًا لكافة املعايير الدولية الكبرى 
مثل املعايير البريطانية BS EN ISO 15874 واملعايير األملانية 
 ..DIN 8077 ,DIN 8078 ,DIN 16928 ,DIN 16962

باستخدام  مصممة  إنتاجنا  وخطوط  منتجاتنا  كامل  أن  كما 
 Virgin التكنولوجيا األوروبية. جميع منتجاتنا مصنوعة من مواد
PPR وغيرها من املواد املمتازة التي اجتازت اختبارات صارمة 
للرقابة على اجلودة منذ بداية التصنيع حتى نهايته باإلضافة إلى 

العمل.  الرقابة على إجراءات 

 .PPR لدينا حلول متكاملة ألنظمة أنابيب املياه الساخنة والباردة من
نقوم بتصنيع األنابيب والتركيبات باللون األخضر املعياري ألنظمة 
.PN20 إلى PN16 املياه الساخنة والباردة ذات سعة الضغط من

 مصنع السادة
لألنابيب البالستيكية

Product Details
• Polyethylene pipes
• Polypropylene pipes
• Polypropylene fittings
• Plastic joints for sewerage pipe fittings
• Plastic joints for drinking water pipe fittings
• Plastic joints for electricity.

تفاصيل المنتجات
أنابيب البولي إثلني •
أنابيب البولي بروبلني •
تركيبات البولي بروبلني •
الوصالت البالستيكية لتركيبات أنابيب املجاري •
الوصالت البالستيكية لتركيبات أنابيب مياه الشرب •
الوصالت البالستيكية للكهرباء. •

Exporter مصدّر
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Al Sada Plastic Profiles marked the entry of plastic 
industry in Qatar with the opening the plant in 
industrial area, Qatar under the brand name Al 
Sada Profile.

Al Sada Profile produces various sizes of plastic lumber 
an environmentally sound and sustainable, robust, 
weatherproof & maintenance free. Alternative to wood  
we continuously strive for product improvement 
and excellence the main aim, focus on the quality to 
achieve the following characteristics of our products. 

P.O. Box 23575, Zone 81, New Industrial Area, Doha, Qatar 
Tel: +974 4471 5994, info@alsadaprofiles.com.qa 
www.alsadaprofiles.com.qa

HS CODE: 39209900

Contact Person

Anwar Sadeq
Manager
Mob: +974 5555 9235

Al Sada  
Plastic Profiles

املواد  قطاع  بداية  البالستيكية  للمواد  السادة  مصنع  دشن 
الصناعة حتت  املنطقة  بافتتاح املصنع في  البالستيكية في قطر 

البالستيكية«. للقطاعات  السادة  »مصنع  اسم 
ينتج مصنع السادة عدة أحجام من ألواح البالستيك، وهو بديل 
وال  للمياه  متني، مضاد  لالستدامة،  قابل  للبيئة،  للخشب صديق 
يحتاج إلى صيانة. نسعى باستمرار لتحسني منتجاتنا ومتيزها. 
الهدف الرئيسي هو التركيز على اجلودة لتحقيق املواصفات املثالية 

ملنتجاتنا.

 مصنع السادة
للقطاعات البالستيكية

Product Details
• Plastic wood.

تفاصيل المنتجات
اخلشب البالستيكي. •

Exporter مصدّر
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Al-Suwaidi Tire Re-Treading, established in 2003, has 
grown to become the largest and longest-running 
Tire Re-treading and Repair company in Qatar. 

Located in the New Industrial area; Tire re-treading 
and repair production of 1,000 Tires per month. We 
have invested in state-of the-art computer controlled 
machinery and best practice training of our staff. 

The first tire re-treading factory in Qatar to be quality 
certified in ISO 9001:2008 Quality Management 
System, our company has a focus on quality first 
and foremost, thus Al-Suwaidi Tires can provide 
unmatched warranty and services in Qatar.

Our rubber materials are supplied by high-quality 
international manufacturers who we work with on 
technical audits to monitor re-treading production 
quality to highest standards.

Gate 37, Diplomatic Industrial Zone, New Industrial Area, Doha, Qatar 
Tel: +974 4460 3530, suwaidiretd@yahoo.com, www.alsuwaidityres.com

HS CODE: 40121200

Contact Person

Moayad Solaiman
Executive Manager
Mob: +974 7734 3502

Al Suwaidi Tire Re-Treading  
(Elgi Tread)

لتلبيس اإلطارات عام 2003 وتطورت  السويدي  تأسست شركة 
تلبيس وتصليح اإلطارات في قطر.  لتصبح أكبر وأقدم شركات 

توجد الشركة في املنطقة الصناعية اجلديدة وتقوم بإعادة تلبيس 
وتصنيع 1000 إطار في الشهر. لقد استثمرنا في أحدث اآلالت 
وفقًا  بتدريب موظفينا  قمنا  الكمبيوتر، كما  بواسطة  بها  املُتحكم 

املمارسات.  ألفضل 

أول مصنع إعادة تلبيس اإلطارات في قطر سيحصل على شهادة 
ISO 9001:2008  لنظام إدارة اجلودة، وهذا دليل على تركيز 
شركتنا على اجلودة بالدرجة األولى، ولذلك فإن السويدي لإلطارات 

قادرة على تقدمي ضمان وخدمات ال مثيل لهما في قطر.

يتم توريد موادنا املطاطية بواسطة مصّنعني دوليني بجودة عالية 
نعمل معهم على إجراء عمليات التدقيق الفني ملراقبة جودة إعادة 

تلبيس اإلطارات لضمان توافقها مع أعلى املعايير.

 السـويـدي
لتلبيس اإلطارات

Product Details
• Tires renewed are used in Buses or Trucks
• Tires renewed are used in bulldozers.

تفاصيل المنتجات
يتم استخدام اإلطارات املجددة في احلافالت أو الشاحنات •
يتم استخدام اإلطارات املجددة في البلدوزرات. •

Exporter مصدّر
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The company was established in 2017 led by Mr. Ali 
Namlan a reputed businessman from Doha Qatar, 
company has been creating benchmarks in the field 
through dedication and manufacturing UPVC profile 
which is Proudly Made in Qatar. We aim to provide 
satisfaction to our nations through inNovation and 
by meeting their expectations.

Zone 81, Building 83, Street 1, Tel: +974 44141699 
om@althuraiyaupvc.qa, www.atthuraiyaupvc.qa

HS CODES: 39162020

ISO 9001:2015, ISO 14001 2015, ISO: 45001:2018

Contact Person

Alaa Eldin Abdelkarim
Operation Manager 
Mob: +974 6619 5946

Al Thuraya  
Plastic Factory

تأسست الشركة في 2017 بقيادة السيد علي منالن ، وهو رجل 
إنشاء  الشركة على  ، وقد عملت  الدوحة قطر  أعمال مرموق من 
معايير في هذا املجال من خالل التفاني في تصنيع قطاعات اليو 
بي في سي املصنوع بفخر في قطر. ونحن نهدف إلى توفير الرضا 

لدولتنا من خالل االبتكار وتلبية توقعاتهم.

 مصنع الثريا 
للبالستيك

Product Details

• Board

تفاصيل المنتجات
اللوحات •
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This is Al Waab Plastics Factory, for manufacturing 
(FlowGuard CPVC pipes and fittings ideal for 
hot and cold water supply), the only agent from 
the International Lubrizol in Qatar and the only 
Manufacturer of CPVC Piping system in Doha, Qatar. 

Approved from Kahramaa, Ashghal, MoI, Awqaf, 
and several consultant offices in Qatar, and also 
Complying with QCS 2014 requirements. And the 
first middle eastern company that having the EPD 
Certificate by GSAS, for declaring our product 
as a green product, and also been awarded and 
approved by QGBC for Green and sustainable 
buildings. 

And according to Kahramaa Regulations, our 
product is the only product which is WRAS & NSF 
Certified Product, for water purity.

Excellent Physical Properties with high UV 
Resistance, Chlorine Resistant, Better Antimicrobial 
performance, Eco-Friendly & Recycling & Quality 
Assured.

Gate 4, Street 47, Old Industrial Area, Doha, Qatar, Tel: +974 4465 5181 
info@alwaabplastics.com, www.alwaabplastics.com

HS CODES: 39172300, 39174000, 39172390, 39173990

Contact Person

Rajandran
Operations Manager
Mob: +974 3317 8335

Al Waab  
Plastics Factory مصنع الوعب للبالستيك

هذا هو مصنع الوعب للبالستيك لتصنيع )أنابيب وتركيبات سي بي 
في سي من نوع فلوجارد املناسبة للتزويد باملياه احلارة أو الباردة(، 
الوكيل الوحيد في قطر لشركة لوبريزول العاملية واملصنع الوحيد 

ألنظمة أنابيب سي بي في سي في الدوحة، قطر.

حاصل على اعتماد من كهرماء واألشغال ووزارة الداخلية واألوقات 
امتثاله  إلى  باإلضافة  املكاتب االستشارية في قطر  والعديد من 
هو  املصنع  أن  كما   .2014 لإلنشاء  قطر  مواصفات  ملتطلبات 
أول شركة في الشرق األوسط حتصل على شهادة اعتماد منتج 
بيئي )EPD( الصادرة عن )GSAS( العتماد منتجاتنا كمنتجات 
خضراء، إلى جانب احلصول على شهادة املباني اخلضراء املستدامة 

 .)QGBC( الصادرة عن مجلس قطر للمباني اخلضراء

على  احلاصلة  الوحيدة  هي  فمنتجاتنا  كهرماء،  أنظمة  وبحسب 
 )NSF( واعتماد )WRAS( موافقة اخلطة االستشارية لنظام املياه

لنقاوة املياه.

متتاز منتجاتنا مبواصفات مادية ممتازة وهي مقاومة لألشعة ما فوق 
البنفسجية بشكل عالي ومقاومة للكلور وامليكروبات كما أنها صديقة 

للبيئة وقابلة إلعادة التصنيع ولديها ضمان للجودة.

Product Details
• Cpvc Pipes

• Cpvc pipes fitting

• UPVC pipes elbows & fitting

• UPVC Pipes

• UPVC Electric Pipe

• UPVC Electric Pipe Fittings.

تفاصيل المنتجات
أنابيب سي بي في سي •
تركيب أنابيب سي بي في س •
مفاصل وتركيبات أنابيب يو بي في سي •
أنابيب يو بي في سي •
أنابيب يو بي في سي الكهربائية •
تركيبات أنابيب يو بي في سي الكهربائية. •

Exporter مصدّر
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At Behzad, we started our journey seventy years ago. 
Every bit of kNowledge we gained, every ounce of 
the reputation we built was through the unparalleled 
leadership and skills of Mr. Ali Hussain Bahzad. 
Through him, we learned. We envisioned. We grew.

Over the years, the Behzad Group diversified its 
interests steadily widening the scope of business 
and the customer base. The Group has Now four 
major divisions under its flag and is professionally 
managed and supported by skilled staff.

Zone 81, Building 121, Street 1 Tel: +974 44601973 
surendranathukumar@hotmail.com, www.behzadgroup.com.qa

HS CODES: 39219096, 39209900

Contact Person

Kumaran
General Manager 
Mob: +974 5587 3843

Al Wajeh Plastic 
Industries Factory

»بدأنا رحلتنا في بهزاد قبل سبعني عاما. ويعزو كل جزء من املعرفة 
التي اكتسبناها، وكل لبنة من السمعة التي بنيناها إلى قيادة السيد 
علي حسني بهزاد ومهاراته التي ليس لها نظير. فمنه تعلمنا، وبنينا 

رؤيتنا، وازدهرنا.

تنوعت اهتمامات مجموعة بهزاد بشكل مطرد على مر السنني، حيث 
وسعت نطاق أعمالها وقاعدة عمالءها. ولدى املجموعة اآلن أربعة 
أقسام رئيسية تعمل حتت مظلتها، تديرها إدارة مهنية ويدعمها 

موظفون مهرة.«

مصنع الوجيه للصناعات 
البالستيكية

Product Details

• Plastic Bag, Plastic Rolls

تفاصيل المنتجات
أكياس بالستيك، لفات بالستيكية •
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Engaged in the production of hydraulic and 
pneumatic elastomeric low and high pressure seals 
used in hydraulic cylinders, valves, pumps and 
hydraulic power-packs using latest SKF-Economos 
CNC Seal machine and in various material such as 
rubber, polyurethane, viton, silicone.

Including manufacturing, installation, re-sealing and 
testing of the seals in hydraulic cylinders, pumps, 
valves and power-packs. 

Gate 7, Street 45, Old Industrial Area, Doha, Qatar, Tel: +974 4468 4442 
qatar@afi.com.sa, www.afi.com.sa

HS CODE: 40169300

Contact Person

Ashish A. Pagdiwala
Regional Manager
Mob: +974 5550 9658

Alaa for Industry

واملضخات  والصمامات  السدادات  إنتاج  مجال  في  تعمل 
والعالي  املنخفض  الضغط  ذات  املطاطية  والهوائية  الهيدروليكية 
واحلشوات الهيدروليكية باستخدام أحدث آلة لتصنيع السدادات 
املطاط  لعدة مواد مثل  الرقمي احلاسوبي  التحكم  بنظام  العاملة 

والسليكون. والفيتون  يوريثني  والبولي 
في  السدادات  وفحص  سد  وإعادة  وتركيب  صناعة  يشمل 
الطاقة. الهيدروليكية واملضخات والصمامات وحزم  االسطوانات 

آالء للصناعة

Product Details
• Gaskets, Washers and other seals, of Vulcanized 

Rubber (Excl. Hard Rubber and those of Cellular 
Rubber).

تفاصيل المنتجات
احلشوات وحلقات منع التسرب وغيرها من السدادات املصنوعة  •

من  املصنوعة  وتلك  القاسي  املطاط  عدا  )ما  املَُفلَكن  املطاط  من 
املسامي(. املطاط 
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Al-Ebda Plastic Industries was founded in 2011 
and is specialized in the manufacture and trade of 
plastic bags. The factory is located in the Industrial 
Area with a current production capacity of 3,000 
tons per year. We aim to provide plastic products 
of the highest quality to help the country achieve 
self-sufficiency in the local market in line with the 
Vision of the State of Qatar, helping avoid the need 
to import from abroad and to further compete in 
the international market by exporting our products.

P.O. Box 13186, Industrial Area, Street No. 36, Doha, Qatar 
Tel: +974 4464 2674, Fax: +974 4464 2674, alebda-plastic@hotmail.com

HS CODE: 392321

Contact Person

Omran Aqel
Production Manager
Mob: +974 3040 9000

Al-Ebda Plastic Industries

وهي   2011 عام  فى  البالستيكية  للصناعات  اإلبداع  تأسست 
البالستيكية. األكياس  وجتارة  تصنيع  فى  متخصصة 

ويقع موقع املصنع فى املنطقة الصناعية مع قدرة إنتاجية حالية 
تصل الى 3000 طن سنويا.

ونطمح الى توفير املنتج األفضل من املنتجات البالستيكية عالية 
اجلودة لتحقيق اإلكتفاء الذاتى للسوق احمللي مبا يخدم رؤية دولة 
قطر وعدم احلاجة لإلستيراد من اخلارج ومنافسة السوق العاملى 

عبرتصديرمنتجاتنا للسوق اخلارجي.

اإلبداع للصناعات البالستيكية

Product Details

• Shopping Bags

• Polyethylene Wrapping

• Laundry Bags 

• Mattresses Covers

• Trash Bags

• Vegetable Wrapping.

تفاصيل المنتجات
أكياس التسوق •

لفائف البولي إيثلني •

أكياس املغاسل •

لفائف املفارش •

أكياس القمامة •

لفائف اخلضار. •

Exporter مصدّر
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Al Suwaidi Tyre retrading was established in 2003 
and it is a 100% Qatari based Company. We fix 
the damaged tyres to make it usable once again 
instead of getting rid of it. This helps in decreasing 
the material waste and saves cash for the clients who 
wants new tyres.

Zone 81, Building 16, Street 22, Tel: +974 44603530 
al.suwaidi.tire@gmail.com

HS CODES: 40121200

ISO 9001

Contact Person

Gamal Ahmed Ali
Manager 
Mob: +974 3337 8337

Alsuwaidi Tyre Re-Trading.
(Elgi Tread)

تأسست شركة السويدي لتلبيس اإلطارات في 2003 وهي شركة 
قطرية بنسبة 100%. نصلح اإلطارات التالفة لنعيد استخدامها مرة 
أخرى بداًل من التخلص منها، مما يساعدنا في تقليل نفايات املواد 

وتوفير األموال للعمالء الذين يرغبون في شراء إطارات جديدة.

 السويدي لتلبيس 
اإلطارات

Product Details

• Tyres

تفاصيل المنتجات
إطارات •
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A new Qatari factory, established in 2015, and 
specialized in the production of high quality 
plastic containers from 20 Liter Jerrycans up to 
220 Liter Drums. Our factory has emerged as a 
result of combined experiences invested by our 
management, loyal associates and a team of hard-
working employees. Bringing their experiences 
together to produce a factory of high-caliber quality 
products. Being a, relatively, new factory in Qatar we 
have adopted and employed the latest machines, 
technologies and methods to increase quality, 
ensure efficiency and maintain the end-value of our 
products for our customers.

Zone 81, Building 263, Street 3, Tel: +974 44621101 
accounts@alyamamaplastic.com, www.Alyamamaplastic.com

HS CODES: 39172900, 39201000, 39232100

ISO 9001

Contact Person

Jishad C.A
Financial Manager 
Mob: +974 3045 4422

Alyamama Factory

مصنع اليمامة هو مصنع قطري جديد، تأسس في 2015 ،النتاج 
عبوات بالستيكية عالية اجلودة بدءا من العبوة ذات احلجم 20 لتر 
)جركن( وصوال باحلجم 220 لتر )برميل(. وقد برز مصنعنا في 
السوق نتيجة للتجارب املشتركة التي استثمرتها إدارتنا، واجتهاد 
جميع الشركاء املخلصني وتفاني املوظفني في العمل. حيث خصص 
اجلميع خبراتهم إلنشاء مصنع ينتج منتجات عالية اجلودة. ونظرا 
لكون املصنع جديًدا نسبًيا في السوق القطري ، فقد استخدمنا 
على  لزيادة اجلودة واحلفاظ  واألساليب  والتقنيات  اآلالت  أحدث 

القيمة النهائية ملنتجاتنا لعمالئنا.

مصنع اليمامة للبالستيك

Product Details

• Plastic Pipes, Plastic Rolls, Plastic Bags

تفاصيل المنتجات
مواسير بالستيك، لفات بالستيكية، احلقائب البالستيكية •
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Al-Zaini Converting Industries, a merger of two of 
the most important companies in Plastic & paper 
industries both are strategically located in Doha, 
Qatar.
Zaini Plastic was established in 1975 and Gulf Plastic 
Company was established in 1988.
Under the new name (Al Zaini Converting Industries), 
the company continues to follow the two companies’ 
approach in terms of quality, commitment and 
customer satisfaction under the highest level of 
management to work with complete integrity in 
all aspects to offer a nontoxic and environmentally 
good product.
We cater to a wide range of commercial and 
governmental companies, hotels, supermarkets 
and boutiques. 

Gate 180, Street 2, Zone 81, New Industrial Area, Doha, Qatar 
Tel: +974 4460 1888, shaker@zainici.com, www.zainici.com

HS CODES: 39231090, 48194000, 48236900, 39241030, 39173210, 
39235000

Contact Person

Shakir
Manager 
Mob: +974 3333 0935

Al-Zaini 
Converting Industries

أهم  من  اثنتني  اندماج  نتيجة  التحويلية،  للصناعات  الزيني 
 الشركات في مجال صناعة البالستيك والورق في الدوحة، قطر.
تأسست الزيني للبالستيك عام 1975 كما تأسست شركة اخلليج 

للبالستيك عام 1988.

حتت االسم اجلديد )الزيني للصناعات التحويلية(، تستمر الشركة 
باتباع نهج الشركتني من حيث اجلودة وااللتزام ورضا العميل وفقًا 
ألعلى مستويات اإلدارة للعمل مبنتهى املصداقية من كافة املجاالت 

لتوفير منتج غير سام وصديق للبيئة.

نقوم بتلبية احتياجات نطاق واسع من الشركات التجارية واحلكومية 
والفنادق والسوبرماركتات واحملالت.

 شركة الخليج
 للبالستيك

Product Details
• Boxes, Cases, Crates & similar articles, of Plastics 

for the conveyance or Packing of Goods, excluding 
those used for Transportations of Poultry or Dairy 
Products

• Sacks and Bags, Incl. Cones, of Paper, Paperboard, 
Cellulose Wadding or Webs of Cellulose Fibres 
(Excl. those having a base of a Width of >= 40 
cm, and Record Sleeves)

• Paper Cups
• Plastic Cups
• Plates, Dishes & Cups, of Plastics
• Drinking Straws of Plastics, Stoppers, Lids, Caps 

and other Closures, of Plastics.

تفاصيل المنتجات
البالستيك  • والعلب واحلاويات وما شابه املصنوعة من  الصناديق 

أو  الدواجن  لنقل  املستخدمة  تلك  عدا  ما  السلع،  تغليف  أو  لنقل 
األلبان منتجات 

األكياس واحلقائب شاملة األقماع الورقية أو املصنوعة من الورق  •
)ما  السليلوزية  األلياف  شبكة  أو  السليلوزي  احلشو  أو  املقوى 
عدا تلك التي تكون قاعدتها بعرض <= 40سم واملغلفات اخلاصة 

بالتسجيالت(
األكواب الورقية •
األكواب البالستيكية •
األطباق والصحون واألكواب البالستيكية •
العبوات  • أغطية  من  وغيرها  البالستيكية  واألغطية  املصاصات 

. لبالستيكية ا
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Amiantit Qatar Pipes Company (AQAP) was 
established in 2007 in Doha, Qatar, with a 
cumulative experience of more than 90 years.  
The Company has grown steadily and successfully 
to become a leading player in the industrial pipes 
business in Qatar.

The facility in the New Industrial Area in Qatar 
manufactures pipes in sizes up to 4,000 mm in 
diameter for underground, aboveground, and 
sub-aqueous installations in accordance with  
the latest international standards. AQAP partners with 
Flowtite Technology, and its technical department 
provides analyses in stress, finite element, surge and 
other engineering services.

The factory has a production of 500 km of pipes per 
year. Its current production capacity is 55,000 tons 
per year. AQAP is an ISO 9001:2008, ISO14001:2004 
and OHSAS 18001:2007 certified company. It started 
exporting a year after its inception in 2008.

P.O. Box 40194, Doha, Qatar, Tel: +974 4411 4873, Fax: +974 4411 4875 
info@aqap.com.qa, www.aqap.com.qa

HS CODE: 7199060

Contact Person

Hussein Khatoun
General Manager
Mob: +974 5586 1336

Amiantit Qatar Pipes 
Company

تأسست شركة أميانتيت قطر لألنابيب في عام 2007 في الدوحة، 
قطر، بخبرة متراكمة تزيد عن 90 عامًا، شهدت الشركة منوًا مطردًا 

لتصبح العبًا رئيسيًا في مجال صناعة األنابيب في قطر.

تقع منشأة الشركة في املنطقة الصناعية اجلديدة ويصل حجم قطر 
األنابيب التي تقوم الشركة بتصنيعها إلى 4٫000 مم للتركيبات 
التي قد تكون حتت األرض، أو فوق األرض، أو شبه املائية، وذلك 

وفقا ألحدث املعايير الدولية. 

تتشارك أميانتيت قطر لألنابيب مع فلوتايت للتكنولوجيا وقسمها 
الفني الذي يعمل على توفير حتليالت لألنابيب في حتمل الضغط 

ووجود أي ترسيب والنفاذية والفحوصات الهندسية األخرى.

يصل إنتاج املصنع إلى 500 كيلو متر من األنابيب سنويًا، وتبلغ 
طاقته اإلنتاجية احلالية 55٫000 طن في السنة. أميانتيت قطر 
 14001:2004 ,ISO 9001:2008 لألنابيب حائزة على شهادة
بدأت  املهنية ISO 18001:2007. وقد  ISO وشهادة الصحة 
في التصدير في عام 2008 م وذلك بعد عام واحد من انشائها.

 شركة أميانتيت
قطر لألنابيب

Product Details
• FRP/GRP/ GRE Pipes, Fittings and Tanks
• Pipes and Fittings from 25 m to 4000 mm in 

diameter and in pressure classes up to 32 bar.

تفاصيل المنتجات
أنابيب  •  ،)GRP( الزجاجية  باأللياف  املدعمة  البالستيكية  أنابيب 

الفايبر جالس.  وجتهيزات 
الى 4000 مم وبفئات  • يبلغ قطر األنابيب والتجهيزات من 52 م 

بار.  32 لغاية  ضغط 

Exporter مصدّر
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Aqua Tanks (W.L.L) provides tanks and polyethylene 
derivatives for intermediate work of sites. For 
finished buildings and other areas, they also offer a 
variety of other plastic products varying from road 
barriers / blockers and cones to fences and outdoor 
furniture, flower pots, as well as pipe decoration 
and protection.

Zone 81, Building 263, Street 2, Tel: +974 44556633 
info@aquatanks.com, www.big.qa

HS CODES: 39251000, 39259000, 39173100

ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, OHAS 18001:2007

Contact Person

Mohammed Saaied
Finance Manager 
Mob: +974 7091 1988

Aqua Tanks for Water 
Tanks and Plastic

تعمل »شركة اكوا تانكس خلزانات املياه والبالستيك ذ.م.م« في 
مجال تصنيع اخلزانات ومشتقات البولي إيثيلني لألعمال املتوسطة 
ر  توفِّ واملناطق األخرى،  باملباني اجلاهزة  وفيما ستعلَّق  للمواقع. 
الشركة أيًضا مجموعة متنوعة من املنتجات البالستيكية األخرى 
بدًءا من حواجز / موانع الطرق واألقماع وحتى السياج واألثاث 
اخلارجي وأواني زراعة الزهور، فضاًل عن أنابيب الزخرفة واحلماية.

 اكوا تانكس لخزانات
المياه والبال ستيك

Product Details

• Water tanks, Road blocks, Electrical pipes

تفاصيل المنتجات
خزانات املياه, حواجز الطرق, األنابيب الكهربائية •
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ASAS Construction Chemicals Factory, Qatar is a 
ISO 9001, ISO 14001 & ISO 45001 certified state-
of-art facility for manufacturing high quality chemical 
formulations for the construction, petrochemical, 
and oil & gas sectors.

We manufacture over 100 chemical products for 
various applications in construction sector under 
the brand name “GULFTIGHT”. The fully automated 
concrete admixtures unit, powder products plant 
and resin products facility help in manufacturing 
products in large volumes with consistent quality and 
shorter production times. The products are designed 
and developed to comply with Qatar Construction 
Specifications and relevant international standards.

Zone 57, Building 348, Street 39, Tel: +974 40426501 
parkash.menon@asas-ccf.com, www.asas-ccf.com

HS CODES: 32089090

ISO 45001, ISO 9001, ISO 14001, UKAS5965

Contact Person

Prakash Menon
General Manager 
Mob: +974 5586 0127

ASAS Building  
Chemicals Factory

»حصل مصنع أساس لكيماويات مواد البناء ، قطر على شهادة 
تركيبات  لتصنيع   ISO 9001, ISO 14001 & ISO 45001
كيميائية عالية اجلودة لكل من قطاع اإلنشاءات والبتروكيماويات 

والغاز. والنفط 

نصنع أكثر من 100 منتج كيميائي ملختلف التطبيقات في قطاع 
البناء حتت اسم العالمة التجارية »«GULFTIGHT««. تساعد 
وحدة الدمج اخلرساني املؤمتتة بالكامل ومصنع منتجات املسحوق 
كبيرة  بكميات  املنتجات  تصنيع  في  الراتينج  منتجات  ومنشأة 
بجودة متسقة وأوقات إنتاج أقصر من ذي قبل. لقد قمنا بتصميم 
املنتجات وتطويرها لتتوافق مع مواصفات البناء القطرية واملعايير 

الدولية ذات الصلة.«

 مصنع أساس لكيماويات 
مواد البناء

Product Details

• Water Anti-Leakage Insulating Paint

تفاصيل المنتجات
دهان عازل للماء ومضاد للتسرب •
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Asima Plastic factory was founded in 1993. Over the 
last two decades it has gained an enormous wealth 
of experience in the packaging field and has been 
labelled as one of the largest plastic manufacturers 
in Qatar.

Located in Doha, Asima produces plastic vest 
carriers, patch handle, polythene sacks, bin liners, 
refuse sacks, polythene sheets and counter bags.

Our strategic plan is based on market risk 
diversification, focusing sales only on big traders and 
offering reliable eco-friendly products at affordable 
prices, all this supported by an excellent team, 
outstanding power supply and very low overhead 
costs.

Our Vision

To become one of the leading and more reliable 
Plastic Bags factories in Middle East shaping markets 
in Europe, Australia and North of Africa.

Our Mission

To satisfy our customers’ needs through the 
generation of value by supplying high quality 
products and the best service.

Building 129, Street 4, Zone 81, New Industrial Area, Doha, Qatar 
Tel: +974 4411 4358, jalonso@asimaplastic.net, www.asimaplastic.net

HS CODES: 39232100, 39012000, 39172100

Contact Person

Mohamed Gasaden
Accountant
Mob: +974 4411 4358

Asima  
Plastic Factory

املاضيني،  العقدين  عام 1993. وخالل  العاصمة  تأسس مصنع 
اكتسب املصنع خبرة واسعة في مجال التغليف وأصبح أحد أكبر 

مصنعي البالستيك في قطر. 
الناقلة  السترات  ينتج  وهو  الدوحة،  في  العاصمة  يوجد مصنع 
احلاويات  وحشوات  األحجام  مبختلف  البالستيكية  واألكياس 
الكاونترات.  وأكياس  ايثيلني  البولي  وصفائح  القمامة   وأكياس 
تركيز  السوق مع  تنويع مخاطر  مبنية على  خطتنا االستراتيجية 
املبيعات على التجار الكبار فقط وتقدمي منتجات موثوقة وصديقة 
للبيئة بأسعار معقولة وذلك كله بدعم من فريق متميز ومصدر ممتاز 

للطاقة وتكاليف منخفضة.
رؤيتنا

أن نصبح من مصانع األكياس البالستيكية الرائدة واملوثوقة في 
أوروبا  ترك بصمة على األسواق في  إلى جانب  الشرق األوسط 

أفريقيا. وأستراليا وشمال 
 مهمتنا

توريد  القيمة بواسطة  توليد  باحتياجات عمالءنا من خالل  الوفاء 
عالية اجلودة وأفضل اخلدمات. منتجات 

 مصنع العاصمة
للبالستيك

Product Details
• Sacks & Bags (Including Cones), of Polymers of 

Ethylene for the Conveyance or Packing of Goods

• Polyethylene with a Specific Gravity of >= 0.94, 
in Primary Forms

• Rigid Tubes, Pipes and Hoses, of Polymers of 
Ethylene.

تفاصيل المنتجات
تصنيع األكياس البالستيكية الكبيرة والصغيرة )شاملة األقماع(  •

من بوليمرات اإليثيلني لنقل أو تغليف السلع
البولي إثيلني ذو جاذبية محددة <=0٫94 بشكله األساس •
األنابيب واخلراطيم القاسية املصنوعة من بوليمرات اإلثيلني. •

Exporter مصدّر
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Behzad Plastic Products started their manufacturing 
facility in 1978 and has now emerged as one of 
the pioneer manufacturer of wide range of food 
packaging products.

The company has made an undisputed reputation in 
the packing field during the last 40 years and offers 
a wide range of polyethylene and Polypropylene 
products. This pouches, sheets, shrink wrapping 
films, laminate films, bottle labels, food packaging 
films, barrier film froze food, greenhouse films, UV 
agricultural grow bags etc.

Gate 98, Street 29, Old Industrial Area, Doha, Qatar 
Tel: +974 4460 1973, info@behzadplastic.com 
www.behzadgroup.com.qa

HS CODES: 39204900, 39232100, 39190000

Contact Person

Kumaran
General Manager
Mob: +974 5587 3843

Behzad  
Plastic Products

البالستيكية مصنعها عام 1978  للمنتجات  بهزاد  أنشأت شركة 
مواد  من  متنوعة  ُمصّنعي مجموعة  رواد  من  واحدة  اليوم  وهي 
لنفسها سمعة ال تضاهي في  الشركة  بنت  تغليف األطعمة. وقد 
تقدم مجموعة  املاضية وهي  عامًا  األربعني  التغليف خالل  مجال 
بروبيلني. ويشمل ذلك  والبولي  ايثلني  البولي  متنوعة من منتجات 
اجلرابات والصحائف ولفائف البالستيك املنكمش ولفائف التغليف 
وملصقات العبوات ولفائف تغليف الطعام ولفائف تغليف الطعام 
املجمد ولفائف تغطية البيوت اخلضراء وأكياس الزراعة املضادة 

لألشعة ما فوق البنفسجية، إلخ.

 منتجات بهزاد
 للبالستيك

Product Details

• Plastic Tapes

• Plastic Rolls

• Sacks & Bags (Including Cones), of Polymers of 
Ethylene for the Conveyance or Packing of Goods

• Self adhesive plates, sheets, film, foil, tape, strip 
and other flat shapes, of plastics, whether or not 
in rolls.

تفاصيل المنتجات
الشرائط البالستيكية •
اللفائف البالستيكية •
من  • األقماع(  )شاملة  والصغيرة  الكبيرة  البالستيكية  األكياس 

السلع تغليف  أو  لنقل  اإليثيلني  بوليمرات 
من  • املسطحة  األشكال  من  وغيرها  والشرائط  واأللواح  األطباق 

ال. أم  لفائف  هيئة  على  كانت  ذاتيًا سواء  الالصق  البالستيك 

390 SME Directory 2022



Bin Aman Plastic Industries are a 700 sq.m. state-of-
the-art factory with a production capacity of 10K ton/
year of plain/printed film based packaging products 
like different types of plastic bags and plastic sheets 
used mainly on the construction field and in other 
added value industries. 

Building 122, Street 2, New Industrial Area, Doha, Qatar 
Tel: +974 4017 7028, info@binamanindustries.com 
www.binamanindustries.com

HS CODE: 39201000

Contact Person

Rami Al-Qasrawi
Executive Manager
Mob: +974 5580 7261

Bin Aman 
Plastic Industries

بن أمان للصناعات البالستيكية هي عبارة عن مصنع متطور ميتد 
على مساحة 700 متر مربع ذو قدرة إنتاجية تبلغ 10 آالف طن/ 
السنة من لفائف التغليف العادية/ امللونة مثل مختلف أنواع األكياس 
رئيسي في  املُستخدمة بشكل  البالستيكية  واللفائف  البالستيكية 

قطاع اإلنشاء وغيره من قطاعات القيمة املضافة.

 مصنع بن أمان
للصناعات البالستيكية

Product Details
• Plastic Rolls From Polyethylene.

تفاصيل المنتجات
اللفائف البالستيكية من البولي اثيلني. •

Exporter مصدّر
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Bitumode Qatar is a producer and supplier of 
polymer-modified bitumen waterproofing membrane 
made up from the highest quality materials keeping 
your commercial or residential structure protected 
years-round.

We are a dynamic company fully equipped with an 
automatic production line with a capacity exceeding 
20 million meter/years dedicated to provide our 
clients services of the best quality standards 
regardless of the size of the project.

Zone 81, Building 237, Street 4 Tel: +974 44442717 
n.prasannan@bitumodeqatar.com, www.bitumodeqatar.com

HS CODES: 68071000

ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001

Contact Person

Nihel Brasnan
Operation Manager 
Mob: +974 7403 1876

Bitumode Qatar Factory 
For Insulation Materials

املائي من  العزل  لغشاء  منتج ومورد  بيتو مود قطر هو  »مصنع 
البيتومني املعدل بالبوليمر واملكون من مواد عالية اجلودة حتافظ على 
الهيكل التجاري أو السكني اخلاص بك لعدد من السنوات القادمة.

نحن شركة ديناميكية مجهزة بالكامل بخط إنتاج آلي بسعة تتجاوز 
20 مليون متر / سنة مخصصة لتقدمي أفضل اخلدمات لعمالئنا 

بأفضل معايير اجلودة أيا كان حجم املشروع.«

 مصنع بيتو مود قطر
للمواد العازلة

Product Details

• Polystyrene Boards

تفاصيل المنتجات
ألواح من البوليسترين •
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Bright Future Tyre Recycling Factory (BFF)  
was established on 2011 as a branch of Falcon 
Trading Company which has been active in  
Qatar since 1992.

The factory helps solve a part of a very big 
environment problem. BFF’s disposal of scrap tires 
helps eliminate the breeding of mosquitoes and 
rodents as well as in controlling the emission of toxic 
gases.

In addition, BFF also converts the harmful waste 
into beneficial materials that can be reused in the 
industry.

Our production started on 5th of November 2016 
and we have commenced exports of our product to 
Europe and Asia.

P.O. Box 16995, Doha, Qatar, Tel: +974 4442 4799, Fax: +974 4443 3315 
sami@falconserves.com, www.brightfuturefactory.com

HS CODE: 40030000

Contact Person

Sami Matar
Managing Director
Mob: +974 5550 0698

Bright Future 
Tyre Recycling

مصنع الغد املشرق إلعادة تدوير اإلطارات )BFF( تأسست في 
عام 2011 كفرع من شركة فالكون التجارية التي تنشط في قطر 

منذ عام 1992.

يساعد املصنع في حل جزء من مشكلة بيئية كبيرة جًدا. يساعد 
تخلص BFF من اإلطارات اخلردة في القضاء على تكاثر البعوض 

والقوارض وكذلك في التحكم في انبعاث الغازات السامة.

باإلضافة إلى ذلك، يقوم BFF أيًضا بتحويل النفايات الضارة إلى 
مواد مفيدة ميكن إعادة استخدامها في الصناعة.

بدأ إنتاجنا في اخلامس من نوفمبر 201٦ وبدأنا تصدير منتجاتنا 
إلى أوروبا وآسيا.

 مصنع الغد المشرق
إلعادة تدوير اإلطارات

Product Details
• Reclaimed rubber to manufacture Tyres, Rubber 

Sheets, Rubber Mats, Rubber Hoses, Fan Belts, 
Shoes, etc.

تفاصيل المنتجات
مطاط مستصلحة لتصنيع اإلطارات، والصفائح املطاطية، واحلصائر  •

املطاطية، واخلراطيم املطاطية، وأحزمة املراوح، واألحذية، إلخ

Exporter مصدّر
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In 2015, we stepped in to the field of manufacturing 
with all kind of pope and pipe fittings with a 
production capacity of 600 – 800 ton/month. 
Our company has the most up to date advanced 
technology provided from multi inveterate brands 
and we always keen for the quality measured by 
our German Technology IPT lab which tests our 
products against all the expected hydrostatic and 
hydronamic pressure to ensure that the best quality 
product reaches the customers. 

BGF owns one of the most advanced laboratories in 
Qatar. In BGF we are not only producing a Quality 
product we are trying to show the world that the 
Qatari products is one of the best products world 
wide. 

Gate 230, Street 1, Zone 81, New Industrial Area, Doha, Qatar 
Tel: +974 4436 6504, info@bgfplast.com, www.bgfplast.com

HS CODES: 39172100, 39172200, 39172300, 39174000

Contact Person

Sayed Ayad
Director Finance and 
Administrator
Mob: +974 5554 1897

Bu Matar German Factory 
for Plastic Products

دخلت الشركة مجال التصنيع في عام 2015 لتنتج جميع أنواع 
األنابيب وجتهيزاتها بطاقة إنتاجية تتراوح بني ٦00و 800 طن / 
شهريا. متتلك الشركة أحدث التقنيات املتقدمة من العالمات التجارية 
املتعددة العريقة وحترص دائًما على توفير اجلودة التي يقوم مختبر 
مقابل  منتجاتنا  يختبر  بقياسها حيث   IPT األملاني  التكنولوجيا 
الضغط الهيدروستاتيكي والهيدروناميكي املتوقع لضمان وصول 

أعلى درجات اجلودة للعمالء.
 BGF أحد أكثر املختبرات تطورًا في قطر. فنحن في BGF متتلك
، ال ننتج منتًجات عالي اجلودة فقط ، بل نحاول أن نظهر للعالم 
املنتجات في جميع  أفضل  واحدة من  القطرية هي  املنتجات  أن 

أنحاء العالم.

مصنع بومطر االلماني 
للمنتجـات البالستيكيـة

Product Details
• Polyethylene Pipes

• Polypropylene Pipes

• PVC Pipes

• PVC Joints.

تفاصيل المنتجات
أنابيب البولي ايثلني •
أنابيب البولي بروبلني •
أنابيب بي في سي •
وصالت بي في سي. •
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Doha Plastic, established in 2003, is manufacturing 
High pressure pipes, drip irrigation pipes, construction 
polyethylene sheet, plastic bags and green house 
sheet in addition to agricultural plastic tunnels. 
The company has a facility in Doha New Industrial 
Area that consists of 15,000 sq.m. of production 
space, It has a current production capacity of 5,000 
tons per year.

The Company is totally committed to quality 
and develops its range of products to surpass 
set standards and inspects them thoroughly 
before launching them in the market.  
This total commitment to quality that includes 
paying attention to every product detail during 
manufacturing and checking them repeatedly 
before their final launch has helped to cement the 
relationship between customers and the Company.

Doha Plastic has been exporting since 2003 to GCC, 
Iraq, Jordan, North and western African Countries 
like Tunisia, Morocco and Burkina Faso.

Building 134, Street 3, Zone 81, New Industrial Area, Doha, Qatar 
Tel: +974 4411 4001, dohaplastic@dohaplastic.com 
www.dohaplastic.com

HS CODES: 39012000, 39172900, 39173000, 39199000, 39232100

Contact Person

Mahmud Alqam
Representative
Mob: +974 5520 5961

Doha Plastic

على تصنيع  تعمل  وهي   2003 عام  للبالستيك  الدوحة  تأسست 
أنابيب الضغط العالي وأنابيب الري املثقبة وصفائح البولي ايثلني 
املستخدمة في البناء واألكياس البالستيكية وأغطية البيوت اخلضراء 

باإلضافة إلى األنفاق البالستيكية ألغراض الزراعة.

بالدوحة  اجلديدة  الصناعية  املنطقة  في  مصنعًا  الشركة  متلك 
مبساحة إنتاج تبلغ 15000 متر مربع وقدرة إنتاجية تصل إلى 

السنة. في  5000 طن 

لتفوق  منتجاتها  بتطوير مجموعة  وتقوم  باجلودة  ملتزمة  الشركة 
املعايير احلالية وتقوم بفحص منتجاتها بدقة قبل طرحها في السوق. 

وهذا االلتزام الكامل باجلودة الذي يشمل االنتباه ألدق تفاصيل 
كل منتج أثناء التصنيع والتحقق منها بشكل متكرر قبل طرحها 
في السوق هو ما ساهم في ترسيخ العالقة بني الشركة وعمالئها.

ُتصدر الدوحة للبالستيك منتجاتها منذ عام 2003 إلى دول مجلس 
تونس  أفريقيا مثل  والعراق واألردن ودول شمال وغرب  التعاون 

واملغرب وبوركينا فاسو.

دوحــة بالستيـك

Product Details
• Plastic Granules Recycled
• Plastic Pipes
• Drip Irrigation Pipes
• Elbows, Joints and Plastic Pipe Fittings
• Plastic bags
• FiberGlass Moulds.

تفاصيل المنتجات
احلبيبات البالستيكية معادة التدوير •
األكياس البالستيكي •
أنابيب الري املثقبة •
وصالت وتركيبات األنابيب البالستيكية •
األكياس البالستيكية •
قوالب الفايبرجالس. •
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Wood-Plastic Composite (WPC): It’s a mixture 
of wood and high quality polymer HDPE (High-
density Polyethylene).An optimal proportion of 
both ingredients gives to unique properties to the 
material, especially the high endurance and little 
maintenance need. WPC is a subtype of wider 
materials called natural fiber plastic composites 
(NFPC). WPC is a new material compared to the 
use of traditional lumber as the building material. We 
are the first manufacturer of Wood Plastic Composite 
(WPC) in The State of Qatar. We produce WPC for 
both Indoor usages and Outdoor usages
Doha Polymers Industry is a member of MJFAK 
Holding Group. 

Building 63, Street 22, Zone 81, New Industrial Area, Doha, Qatar 
Tel: +974 4444 1436, 4444 1437, 4444 1438, info@dohawpc.com 
www.dohawpc.com

HS CODES: 39189000, 39251000, 39219000

Contact Person

Faisal Mohamed Omar
Executive Director
Mob: +974 5550 0863

Doha Polymers  
Industry

مركب اخلشب-البالستيك )WPC(: هو مزيج من اخلشب وبوليمر 
كال  من  مثالية  بنسبة  الكثافة(  عالي  ايثلني  )بولي  اجلودة  عالي 
العنصرين بحيث تعطي مزايا فريدة للمادة وخاصة قوة التحمل 
مركب اخلشب-البالستيك  الصيانة.  من  كثير  إلى  احلاجة  دون 
هو نوع فرعي من مجموعة أشمل من املنتجات املسماة مركبات 
األلياف البالستيكية الطبيعية )NFPC(. وهو مادة جديدة مقارنة 
باالستخدام التقليدي للخشب كمادة للبناء. نحن أول من قام بتصنيع 
مركب اخلشب مع البالستيك )WPC( في دولة قطر. ونقوم بإنتاج 

هذا املركب لالستخدام الداخلي واخلارجي.

في  األعضاء  الشركات  إحدى  هي  البوليمرات  لصناعة  الدوحة 
القابضة. مجفاك  مجموعة 

 شركة الدوحة
لتصنيع البوليمرات

Product Details
• Floor Coverings of Plastics, whether or not Self-

Adhesive, in Rolls or in the Form of Tiles, and 
Wall or Ceiling Coverings in Rolls with a Width of 
>= 45 cm, consisting of a layer of plastics fixed 
permanently on a backing of any material other 
than paper

• Reservoirs, Tanks, Vats and Similar Containers, of 
Plastics, with a Capacity of >300 L

• Plates, Sheets, Film, Foil and Strip, of Plastics, 
Reinforced, Laminated, Supported or similarly 
combined with other Materials, unworked 
or merely Surface-Worked or merely cut into 
Squares or Rectangles (Excl. of Cellular Plastic, 
Self-Adhesive Products.

تفاصيل المنتجات
أغطية لألرضيات من البالستيك سواء كانت من النوع الالصق أم ال  •

أو على هيئة لفائف أو بالط، أغطية اجلدران أو األسقف على هيئة 
لفائف بعرض <= 45 سم تتألف من طبقة من البالستيك مثبتة بشكل 

دائم على خلفية من أي مواد أخرى ما عدا الورق.
املستودعات واخلزانات واألحواض وما شابه من حاويات مصنوعة  •

من البالستيك بسعة < 300 لتر.
أو  • املقواة  البالستيك سواء  والشرائط  والرقائق  األطباق واأللواح 

املغلفة أو املدعمة أو مخلوطة مع أي منتجات أخرى سواء مشغولة 
أو مشغولة سطحيًا فقط أو مقطعة إلى مربعات أو مستطيالت فقط 

)ما عدا البالستيك املسامي واملنتجات ذاتية اللصق.
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Doha Regional Plastic Solutions (DRPS) is a pipe 
manufacturing company based in the State of Qatar. 
It produces High Density Polyethylene (HDPE) pipes, 
fittings and provides welding services to its customers.

DRPS is the leading Qatari manufacturer of HDPE 
pipes & fittings for water, drainage and other uses. 
The Company offers end-to-end HDPE system 
solutions with the aid of an integrated and diverse 
product portfolio, all made in the State of Qatar, from 
quality raw materials, using advanced automated 
manufacturing equipment and systems.

DRPS concentrates its efforts and resources on 
innovation and on continuously improving quality, 
service and competitiveness for the benefit of the 
customer. It is also committed to ensure a safe 
and challenging workplace where employees can 
effectively contribute as well as develop their skills 
to their fullest potential.

New Industrial Area, Zone 81, Qatar, Tel: +974 4436 6244 
Fax: +974 4436 6277, rrajesh@drps.com.qa, www.drps.com.qa

HS CODE: 39172200

Contact Person

Rajesh Raveendran
Sales Manager
Mob: +974 3320 0088

Doha Regional 
Plastic Solutions

بصناعة  تقوم  شركة  هي  البالستيكية  للحلول  ريجونال  الدوحة 
األنابيب وملحقات التركيب من البولي ايثيلني عالي الكثافة في دولة 
قطر كما توفر خدمات احلام لزبائنها. وهي من اكبر املصنعي في 
قطر لألنابيب وملحقات التركيبات من البولي ايثيلني عالي الكثافة 
الستخدامات املياه والصرف الصحي والعديد من االستخدامات 
عالي  ايثيلني  للبولي  متكاملة  نظام حلول  الشركة  وتقدم  األخرى 
الكثافة من خالل تنوع املنتجات واستخدام مواد خام ذات جودة 

عالية وذلك حتت شعار صنع في قطر.

تركز الشركة جهودها ومواردها في االبتكار والتحسني املستمر 
للجودة واخلدمة والقدرة التنافسية لضمان تلبية احتياجات العمالء. 
وتلتزم أيضا بضمان بيئة عمل آمنة ومتكني املوظفني من التطوير 

واملساهمة بأقصى إمكاناتهم.

نظام األنابيب من البولي ايثيلني عالي الكثافة مت تصميمه وتصنيعه 
يجعلها  األوسط مما  الشرق  منطقة  في  املناخية  الظروف  لتلبية 

مناسبة ملعظم اإلستخدامات.

 الدوحة ريجونال
للحلول البالستيكية

Product Details
• HDPE Pipes – from 40 mm to 800 mm diameter 

available
• Injection Molded Fittings – Elbow 90° & Equal 

Tee from 110 mm, 160 mm & 200 mm
• Stup End Flange from 110 mm, 160 mm & 200 

mm
• Reducer – 200 mm x 160 mm, 160 mm x 1100 mm
• Fabricated Fittings – Equal Tee from 250 mm 

to 800 mm & Elbow 45° & 90° from 250 mm to 
800 mm

• Wye – from 250 mm to 800 mm.

تفاصيل المنتجات
أنابيب البولي إيثيلني عالي الكثافة لألقطار من 40مم إلى 800مم •

ملحقات تركيبات مصبوبة باحلقن تشمل:
أكواع 90ْ  مقاسات: 110مم، 1٦0مم، 200مم •
ملحقات تركيب شكل حرف T متساوي للمقاسات: 110م ، 1٦0مم  •

، 200مم
فلنشات نهايات للمقاسات: 110مم، 1٦0مم، 200مم •
مخفضات للمقاسات: 110مم، 1٦0مم، 200مم •

ملحقات تركيبات مجزأة تشمل:
ملحقات تركيب شكل حرف T متساوي للمقاسات من 250مم إلى 800 مم •
أكواع 45ْ  و 90ْ  للمقاسات من 250مم إلى 800 مم •
ملحقات تركيب شكل حرف Y للمقاسات من 250مم إلى 800 مم. •

Exporter مصدّر
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Doha Waterproof Factory (DWF) was established in 
Qatar 2014 as the First and the leading manufacturer 
and supply of high quality plastic lining system 
(T-Lock, V-stud and plain sheet) that are widely used 
for protection of concrete pipes and structures in 
infrastructure development project throughout the 
gulf region.

Product Description

Concrete Embedment Liners are thick sections 
of HDPE with a number of studs protruding from 
one side. The embedment liner is fastened to the 
inside of forms before concrete is poured to create a 
surface that is lined with plastic. The concrete flows 
around the studs anchoring the sheet firmly in place.

The studs securely fasten the sheeting to the surface 
of the concrete. The result is a protective coating of 
polymer with very high pullout resistance. Concrete 
Embedment Liners are ideal for protecting concrete 
from harsh environments.

The thick sections of polymer are resistant to 
most acids, bases, hydrocarbons, vapors and 
microbiological materials, which can degrade 
concrete over time.

P.O. Box 50311, Flat 21, Gabbro Area Mesaieed Industrial City, Qatar 
Tel: +974 4490 3836, info@dohawaterproof.com 
www.dohawaterproof.com

HS CODES: 39201000, 39211900

Contact Person

Ahmad Al-Masri
Factory Superintendent
Mob: +974 5019 1196

Doha Waterproof Factory

كأول  قطر  في   2014 عام  املائي  للعزل  الدوحة  تأسس مصنع 
مصنع إلنتاج وتوريد أنظمة العزل البالستيكية عالية اجلودة )أنظمة 
T-Lock و V-Stud واألغطية العادية( املستخدمة على نطاق واسع 
حلماية األنابيب والهياكل االسمنتية في مشاريع البنية التحتية في 

منطقة دول مجلس التعاون.
وصف املنتجات

حواشي املطمورات االسمنتية هي عبارة عن أقسام سميكة من 
البولي ايثلني عالي الكثافة التي يوجد بها عدد من األزرار البارزة 
قبل صب  اإلطار  بداخل  احلاشية  تثبيت  يتم  واحدة.  جهة  من 
تتدفق  البالستيك.  من  بطبقة  مغطى  سطح  لتشكيل  اخلرسانة 
تثبت  مكانه.  في  الغطاء  تثبت  التي  األزرار  حول  اخلرسانة 
والنتيجة  ثابت.  بشكل  اخلرسانة  سطح  على  الغطاء  األزرار 
هذه  وتعتبر  للسحب.  قابل  غير  البوليمر  من  عازل  غطاء  هي 
 احلواشي مناسبة حلماية االسمنت من الظروف البيئية القاسية.
وذلك ألن األقسام السميكة من البوليمر تقاون معظم أنواع األحماض 
والقواعد والهيدروكربونات واألبخرة واملواد امليكروبيولوجية التي 

ميكن أن تؤدي إلى حتلل االسمنت مع مرور الوقت. 

مصنع الدوحة للعزل المائي

Product Details
• Plates, Sheets, Film, Foil and Strip, of Non-

Cellular Polymers of Ethylene, Not Reinforced, 
Laminated, Supported or similarly combined with 
other Materials, without backing, unworked or 
merely surface-worked or merely cut into Squares 
or Rectangles

• Plates, Sheets, Film, Foil and Strip, of Cellular 
Plastic, unworked or merely surface-worked 
or merely cut into squares or rectangles (Excl. 
those of Polymers of Styrene, Vinyl Chloride, 
Polyurethanes and Regenerated Cellulose, Self-
Adhesive Products.

تفاصيل المنتجات
أو  • املقواة  البالستيك سواء  والشرائط  والرقائق  األطباق واأللواح 

املغلفة أو املدعمة أو مخلوطة مع أي منتجات أخرى سواء مشغولة 
أو مشغولة سطحياً فقط أو مقطعة إلى مربعات أو مستطيالت فقط

املسامي  • البالستيك  من  والشرائط  والرقائق  واأللواح  األطباق 
مربعات  إلى  مقطعة  أو  فقط  أو مشغولة سطحيًا  سواء مشغولة 
الستايرين  بوليمرات  من  املصنوعة  عدا  )ما  فقط  أو مستطيالت 
وكلوريد الفينيل والبولي يوريثني والسليولوز معاد التكوين واملنتجات 

اللص. ذاتية 
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The factory is a subsidiary of SASCO GROUP 
founded in 1983. It includes more than 30 companies 
with an employee strength of around ten thousand 
people to serve you in all fields. We are desirous to 
provide all the wishes of our valued customers for 
the manufacture of different products of windows 
and doors. We have established our company to be 
the leader in the region.

Zone 55, Building 06, Street 467, Tel: +974 44515215 
sreekanth@euroupve.com, www.europve.com

HS CODES: 39252000, 39252000

ISO 9001

Contact Person

Sreekanth Vacankl
Accounts Manager 
Mob: +974 5567 8859

European Specialty UPVC 
Windows and Doors

ست في 1983.  الشركة هي شركة تابعة ملجموعة ساسكو التي تأسَّ
قرابة  موظفيها  عدد  يبلغ  30 شركة  من  أكثر  املجموعة  وتضم 
عشرة آالف شخص لتقدمي اخلدمة إليكم في جميع املجاالت. نحن 
حريصون على تلبية جميع رغبات عمالئنا القيِّمني لتصنيع منتجات 
لتكون  بتأسيس شركتنا  قمنا  لقد  واألبواب.  النوافذ  مختلفة من 

الرائدة في هذا املجال في املنطقة.

االختصاص األوروبي يو بي في 
سي للنوافذ واالبواب

Product Details

• Windows, Doors

تفاصيل المنتجات
النوافذ، أبواب •
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Specialized Qatar UPVC Systems Company is a 
subsidiary of SASCO GROUP founded in 1983. It 
includes more than 30 companies with an employee 
strength of around ten thousand people to serve 
you in all fields. We are desirous to provide all the 
wishes of our valued customers for the manufacture 
of different products of windows and doors. We have 
established the Specialized Qatar U.P.V.C Systems 
Company to be the leader in the region.

Zone 56, Building 313, Street 340, Tel: +974 44418118 
hr@sq-upvc.com, www.sq-upvc.com

HS CODES: 39252000

ISO 9001

Contact Person

Sajid Noor
HR and Admin Manager 
Mob: +974 3129 5868

Fenster Extrusion  
Factory

شركة قطرية متخصصة في أنظمة اليو بي في سي وهي شركة 
تابعة ملجموعة ساسكو SASCO التي تأسست عام 1983. تضم 
بها حوالي عشرة  العاملني  ويبلغ عدد  تابعة  أكثر من 30 شركة 
املجاالت. وحترص  يعملون على خدمتك في جميع  آالف موظف 
الشركة على تقدمي كل ما يتمناه عمالئها الكرام من أبواب ونوافذ. 
لقد قمنا بتأسيس شركة قطر املتخصصة ألنظمة اليو بي في سي 
لتكون الشركة األولى في منطقة اخلليج العربي والشرق األوسط.

 مصنع فنستر 
للسحب

Product Details

• Doors And Windows Made Of U.P.V.C.

تفاصيل المنتجات
• UPVC أبواب ونوافذ من مادة
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Started in 2004 to carry out activities in the plastic 
manufacturing sector with high production quality 
principles. By considering the rapid development and 
increasing competition in the plastic manufacturing 
sector, our investment to advanced technology and 
people continues increasingly.

We continuously work hard to cope with the rapid 
successive developments in the field of the plastic 
Industry. We always concentrate on the principle 
of “added value” in our operations that are not 
limited to competing in price, but also the quick 
response to market requirements with high quality 
and characterized products.

P.O. Box 22179, New Industrial Area, Zone 23, Building 7, Doha, Qatar 
Tel: +974 4447 5896, Fax: +974 4478 8935, chairman@fitcoplast.com.qa 
www.fitcoqplast.com

HS CODES: 39201000, 39204990, 39159000, 39172100

Contact Person

Kmala Mohamed
Operations Manager
Mob: +974 7766 3106

Flora International Plastic 
Factory (Fitco Plast)

املنتجات  لتصنيع  الدولي  فلورا  في عام 2004 مت انشاء مصنع 
البالستيكية. ويشهد قطاع الصناعات البالستيكية منافسة شرسة 
ويعود ذلك الى التطور السريع في القطاع، ومنذ انشاء املصنع 
يتواصل استثماره الناجح في تسخير التكنولوجيا املتقدمة واملوارد 

البشرية ذات اخلبرة. 

ونعمل بكفاءة عالية ملواكبة التطورات السريعة في مجال صناعة 
البالستيك. ونركز دائًما على مبدأ »القيمة املضافة« في كافة مراحل 
االنتاج وال تقتصر على تقدمي االسعار التنافسية في فحسب، بل 
تشمل أيًضا االستجابة السريعة ملتطلبات األسواق وتقدمي منتجات 

ذات اجلودة العاملية واملتميزة.

 مصنع فلورا
الدولي للبالستيك

Product Details
• Low Density Poly Ethylene (LDPE) Sheets
• Construction Rolls
• Plastic Bottles/Plastic Container
• Garbage Bags/Trash Bags
• Plastic Bags (LDPE/HDPE/PP).

تفاصيل المنتجات
• )LDPE( ألواح البولي إيثيلني منخفضة الكثافة
روالت بالستيكية للبناء •
زجاجات بالستيكية/حاوية بالستيكية •
أكياس النفايات •
• .)LDPE/HDPE/PP( أكياس بالستيكية

Exporter مصدّر
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Established in 2004, Future Pipe Industries (FPI) 
is a member of the Future Pipe Group (FPG), the 
global leader in the Fiberglass pipe industry. FPI is 
ISO 9001 and ISO 14001 certified. The Company 
is also accredited by OHSAS, Kitemark, WRAS, FM 
and other international bodies.

All FPI products are manufactured in accordance 
with stringent customer specifications and the 
most demanding international standards, using 
the latest technology. FPI offers the largest and 
the most versatile large diameter fiberglass pipe 
product range in the market today. With diameters 
ranging from 25mm up to 4000mm, with an ability to 
withstand immense pressures of up to 5000 PSI, FPI’s 
fiberglass-composite non-corrosive pipe systems can 
transport Water, Oil and Gas and Petrochemicals 
including H2S.

P.O. Box 24678, Doha, Qatar, Tel: +974 4476 8107 
Fax: +974 4411 4772 / 4595, sales-qatar@futurepipe.com 
www.futurepipe.com

HS CODES: 39172900, 39173210

Contact Person

Iskandar Ghazal
Sales Manager
Mob: +974 4476 8111

Future Pipe Industries

تأسست شركة املستقبل لصناعة األنابيب في عام 2004 وهي احدى 
شركات مجموعة املستقبل لصناعة األنابيب الرائدة عامليا في صناعة 
وتوريد أنابيب الفيبرغالس املقواة باأللياف الزجاجية. حازت الشركة 
على شهادة  ISO 9001 و ISO 14001 في كل من مجاالت أعمالها 
منها: اإلنتاج، الفحص، االختبار، التطوير، املناولة، التخزين وشحن 
جميع املنتجات. يتم صناعة أنابيب الفيبرغالس حسب املواصفات 
األميركية واألوروبية التي تتصف بالصرامة العالية، إضافة إلى انها 
معتمدة عامليا وحاصلة على شهادات اجلودة باالضافة الى شهادات 
التي   WRAS و  FM و  Kitemark و OHSAS اخرى مثل

تّنص على أن هذه النوعية من األنابيب صاحلة لنقل مياه الشرب.

بصفتها املزود العاملي الرائد للحلول املتكاملة في اسواق أنابيب 
الشركة سمعة  اكتسبت  الزجاجية،  باأللياف  املقواة  الفيبرغالس 
التصميم،  خالل  من  وذلك  العملية  احللول  تقدمي  في  ممتازة 
والتدريب  للتركيب  الداخلية  االختبارات  الهندسية،  االستشارات 
واالشراف في املوقع. كما تعد شركة املستقبل لصناعة األنابيب 
متكاملة  تقدم خدمات هندسية  التي  العالم  في  الوحيدة  الشركة 
التي  الفيبرغالس  أنابيب  منتجات  من  تشكيلة  أوسع  وامتالكها 
الى يصل  ضغط  مع  ملم   4000 لغاية  ملم   25 من   تتراوح 
PSI 5000 كما توفر الشركة مجموعة واسعة من احللول ملجاالت 
تصنيع وتوريد االنابيب الستعماالت البنية التحتية، النفط والغاز، 

القطاع الصناعي واملياه.

المستقبل لصناعة األنابيب

Product Details
• Fiberstrong: GRP/GRV Pipes and Fittings up to 

4000mm diameter

• Wavistrong: GRE Pipes and Fittings up to 1600mm 
diameter.

تفاصيل المنتجات
أنظمة أنابيب فايبرسترونغ: •

أنابيب وجتهيزات GRP/GRV تصل الى 4000 ملم في القطر

أنظمة أنابيب وافيسترونغ: •
أنابيب وجتهيزات GRE تصل الى 1٦00 ملم في القطر.

Exporter مصدّر
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MJK Contracting & Trading Co., was established 
officially in 1968 having in fact been trading for 
several years previously. We operate in diversified 
business sectors related to construction like, 
Ready-mix Concrete, Marble & Granite, Carpets 
Manufacturing, Construction Machinery & 
Automobiles. Jama Plastic Industries Factory is a 
manufacturer of food packaging plastic disposables.

Tel: +974 44888035 
shiju@jamaplastics.com, www.mjk-group.com

HS CODES: 39204900, 39233000, 39241000, 94037000

Contact Person

Shaiju Thomas
General Manager 
Mob: +974 6604 9598

Gamma Plastic Industries 
Factory (MJK)

تأسست شركة م.ج.ك للمقاوالت والتجارة رسمًيا في عام 19٦8 
بعد أن كانت في الواقع تتداول منذ عدة سنوات. نحن نعمل في 
بالبناء مثل اخلرسانة اجلاهزة  املتعلقة  املتنوعة  قطاعات األعمال 
والسيارات.  البناء  وآالت  السجاد  وتصنيع  واجلرانيت  والرخام 
مصنع جاما للصناعات البالستيكية هو مصنع لتعبئة املواد الغذائية 

البالستيكية. واملستهلكات 

مصنع جاما للصناعات 
البالستيكية

Product Details

• Plastic Rolls, PET Plastic Bottles, Mixture of house 
tools, Plastic Garden Chairs And Tables

تفاصيل المنتجات
لفات بالستيكية، زجاجات بالستيك حرارية PET، أدوات منزلية،  •

كراسي وطاوالت بالستيكية للحديقة
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Goodwin Qatar Industry for Pipes was established 
in 2007 as a manufacturing, trading & contracting 
company based in Doha – State of Qatar. Our 
business was formed to meet the increasing demand 
for high quality construction materials and supply 
of related products in infrastructure sector, building 
constructions and mainly for manufacturing & 
installation of sewerage GRP Liners with complete 
accessories of sewerage networking systems. We are 
now recognized as a manufacturer & contractor in 
Qatar specialized in GRP works and have numerous 
associations with leading contractors throughout 
Qatar. Our success during this short period can 
be attributed to the outstanding relationship we 
maintain with our clients by providing timely work 
completion and maintaining quality as per the 
standards.

Zone 81, Building 151, Street 24, Tel: +974 44682225 
md@goodwinqatar.com, www.goodwinqatar.com

HS CODES: 70199090

ISO 45001, ISO 14001,ISO 9001

Contact Person

Khayel Mohamed Abdullah
General Manager 
Mob: +974 5556 3997

Goodwin Qatar Industry 
For Pipes

ست شركة »مصنع جودوين قطر لألنابيب« في2007 بوصفها  تأسَّ
في  مقرها  واملقاوالت  والتجارة  التصنيع  تعمل في مجال  شركة 
الطلب  تلبية  بهدف  شركتنا  ست  تأسَّ لقد  قطر.  بدولة  الدوحة، 
املتزايد على مواد البناء عالية اجلودة وتوريد املنتجات ذات الصلة 
في قطاع البنية التحتية وإنشاءات املباني، وبصفة أساسية لتصنيع 
مة بألياف زجاجية وتركيبها للصرف الصحي  بطانات اللدائن املُدعَّ
ونشتهر  الصحي.  الصرف  شبكات  ألنظمة  كاملة  ملحقات  مع 
حالًيا بوصفنا شركة تعمل في مجال التصنيع واملقاولة في قطر، 
بألياف زجاجية، ونحظى  مة  املُدعَّ اللدائن  صة في أعمال  ومتخصِّ
بالعديد من االرتباطات مع كبار املقاولني في جميع أنحاء قطر. وقد 
ُيعزى جناحنا خالل هذه الفترة القصيرة إلى العالقة املتميِّزة التي 
نحافظ عليها مع عمالئنا؛ وذلك من خالل إجناز األعمال املوكلة إلينا 

في الوقت املناسب واحلفاظ على اجلودة وفًقا للمعايير.

 مصنع جودوين قطر 
لألنابيب

Product Details

• Glass Reinforced Plastic

تفاصيل المنتجات
مة بألياف زجاجية • اللدائن املُدعَّ
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Plastics factory based in Doha, Qatar

Zone 81, Building 703, Street 200, Tel: +974 44568650 
akram.abbas@metito.com, www.metito.com

HS CODES: 39259000, 85371000

Contact Person

Akram Abbas
Chemical Manager 
Mob: +974 5589 0173

Gulf Container and  
Plastic Factory

مصنع بالستيك مقره الدوحة، قطر

مصنع الخليج للحاويات 
والبالستيك

Product Details

• Plastic Barriers, Electrical Switchgear and 
Equipments

تفاصيل المنتجات
حواجز بالستيكية، معدات ومفاتيح كهربائية •
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Vision 
To maintain the market dominance of supplying 
HVAC products and solutions by sustaining 
the exceptionally high quality of products and 
services. 

Mission  
To continuously provide high quality and best 
value solutions for HVAC products in the market 
ensuring services that let clients choose to work 
with Gulf Desert over and over again.

Core Values 
Quality – The most important aspect of Gulf 
Desert is the quality in products and services. It 
is a common denominator for everything that is 
carried out within the company.

Passion for performance – Gulf Trading has started 
with passion and it remains as a key ingredient which 
not only helps build the company but can also be 
seen in the daily work routine. The staff continuously 
aims for ‘customer delight’ which means to be able 
to provide a solution which is better than expected.

Factory 27, Street 1, Zone 81, New Industrial Area, Doha, Qatar 
Tel: +974 4442 7654, 4450 5306, hassan@gulfdesert.com 
www.gulfdesert.com

HS CODES: 76082000, 39199000

Contact Person

Hassan Mohammed
Managing Director
Mob: +974 6676 6927

Gulf Desert Industries

الرؤية
احلفاظ على الصدارة في السوق لتوريد منتجات وحلول التهوية 

والتدفئة من خالل احلفاظ على جودة املنتجات واخلدمات. 
الرسالة

عالية  والتدفئة  التهوية  ومنتجات  أفضل حلول  بتقدمي  االستمرار 
اجلودة في السوق وضمان تقدمي خدمات تدفع العمالء إلى اختيار 

التعامل مع صحراء اخلليج مرارًا وتكرارًا.
القيم األساسية

وخدمات صحراء  منتجات  أهم سمات  اجلودة  تعتبر   - اجلودة 
الشركة. به  تقوم  ما  كل  في  املشترك  العامل  وهي  اخلليج. 

الشغف باألداء
بدأت صحراء اخلليج نشاطاتها بشغف وال زال هذا الشغف هو 
العنصر الرئيسي الذي ال يساهم فقط في بناء الشركة بل يبدو 
واضحًا في روتني العمل اليومي. يهدف املوظفون باستمرار إلى 
“إسعاد العمالء” ما يعني القدرة على تقدمي حلول تفوق توقعاتهم.

صحراء الخليج للصناعة

Product Details
• Tubes and Pipes of Aluminum Alloys (Excl. Hollow 

Profiles)
• Self-Adhesive Plates, Sheets, Film, Foil, Tape, Strip 

and other Flat Shapes, of Plastics, whether or not 
in Rolls >20 cm Wide (Excl. Floor, Wall and Ceiling 
Coverings of Heading 3918).

تفاصيل المنتجات
املواسير واألنابيب املصنوعة من خالئط األملنيوم )ما عدا املنتجات  •

املجوفة(.
من  • املسطحة  األشكال  من  وغيرها  والشرائط  واأللواح  األطباق 

البالستيك الالصق ذاتيًا سواء كانت على هيئة لفائف أم ال بعرض 
< 20سم )ما عدا كسوة األرضيات واجلدران واألسقف حتت الفئة 

.)3918

406 SME Directory 2022



Gulf Insulation Factory L.L.C in Doha, Qatar is 
a member of AL BANDARY INTERNATIONAL 
GROUP. Al Bandary International Group (W.L.L) – 
B.I.G. – began as an engineering and contracting 
company, diversifying over the years into new market 
sectors and industries, yet consistently committed to 
quality production and the highest levels of service 
and project execution. This has proven to be the 
Group’s key competitive differentiator and vital to 
its continued success. We are also highly committed 
to our community and dedicated to its durable 
development to better fit the local policy. We remain 
dynamic and creative to make sure to stay on the 
lead position and remain the pioneers. We keep an 
eye on long-term partnerships and cooperation’s 
to maintain our foundation solid and better adapt 
to the changing market and cover it in the most 
competitive way in various domains.

Zone 81, Building 263, Street 2, Tel: +974 44506633 
info@gif.qa, www.big.qa

HS CODES: 39211100

OHSAS 18001, ISO 14001, ISO 9001, SA 8000, AA 1000

Contact Person

Mohammed Saaed
Accounting Manager 
Mob: +974 7091 1988

Gulf Insulation  
Materials Factory

مصنع اخلليج للمواد العازلة ذ م م في الدوحة، قطر هو عضو في 
مجموعة البندري الدولية استهلَّت »مجموعة البندري الدولية )ذ.م.م(« 
عملها بوصفها شركة تعمل في مجال الهندسة واملقاوالت، وتنوَّعت 
على مر السنني في قطاعات وصناعات جديدة في السوق، بّيْد أنها 
تلتزم على نحٍو دؤوب بجودة اإلنتاج وأعلى مستويات اخلدمة وتنفيذ 
املشاريع. وقد ثبت أن هذا هو العامل التنافسي الرئيسي للمجموعة، 
والعامل احليوي لنجاحها على نحٍو متواصل. وعالوة على ذلك، فنحن 
ملتزمون بشدة جتاه مجتمعنا وُنكرِّس جهودنا لتطويره الدائم مبا 
بالتحلّْي  ونتميَّز  السياسة احمللية.  مع  أفضل  نحٍو  على  يتناسب 
اد  د من بقائنا في الصدارة وُنصبح الروِّ بالديناميكة واإلبداع للتأكُّ
في مجالنا. ونتابع عن كثب الشراكات والتعاون طويل األجل للحفاظ 
على أساسنا متيًنا والتكيُّف على نحٍو أفضل مع السوق املتغيرة، 

وتغطيتها بأكثر الطرق تنافسية في مختلف املجاالت.

 مصنع الخليج 
للمواد العازلة

Product Details

• Polystyrene Panels.

تفاصيل المنتجات
ألواح البوليسترين •
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Hepworth PME (Qatar) WLL was established in 
2003 and is the leading manufacturer and supplier 
in Qatar of quality thermoplastic piping systems to 
the building & construction, civil engineering and 
industrial market sectors.

An ISO 9001, ISO 14001 and OHSAS 18001 
registered company, in 2009 Hepworth PME (Qatar) 
WLL became the first plastic pipe manufacturer in 
Qatar to achieve ‘kitemark’ third party certification 
on its soil & waste and drainage products, clearly 
demonstrating the company`s commitment and 
dedication to supplying its customers with the 
highest quality piping systems.

Hepworth PME (Qatar) WLL manufactures and 
supplies a wide range of piping systems for many 
applications, including:

• HDPE Polyethylene piping systems for potable 
water, gas, sewerage, surface water, irrigation and 
fireman distribution networks. 

• PVC-U and ABS piping systems for soil, waste and 
drainage applications.

• PP-R and PB piping systems for hot & cold water 
applications within buildings. 

Building 17, Street 359, Zone 92, Mesaieed, Qatar, Tel: +974 4476 0588 
essam@hepworthpme.com, www.hepworth.qa

HS CODES: 39172100, 39172200, 39172300, 39172900, 39174000, 
70199060

Contact Person

Ahmed Kamal Said
Specification & Technical 
Manager
Mob: +974 5559 1451

Hepworth PME

تأسست شركة هيبورث بي ام اي )قطر( ذ.م.م. عام 2003 وهي 
البالستيك  أنابيب  نظم  وتوريد  تصنيع  مجال  في  رائدة  شركة 
املدنية والسوق  والهندسة  والبناء  التشييد  إلى قطاعات  احلراري 

الصناعي في قطر.

 ISO 9001 ISO 14001شهادات على  الشركة   حصلت 
و OHSAS 18001، وأصبحت عام 2009 أول شركة تصنيع 
 ”kitemark“ اعتماد أنابيب بالستيكية في قطر حتصل على 
بتزويد  الشركة  التزام  على  يدل  ما  والفضالت،  التربة  لتصريف 

األنابيب ذات أفضل جودة بأنظمة  عمالئها 

تقوم هبورث بي ام اي )قطر( ذ.م.م. بصناعة وتوريد مجموعة متنوعة 
من أنظمة األنابيب ذات االستخدامات املتعددة مثل:

نظام أنابيب HDPE بولي ايثلني لشبكات املياه والغاز واملجاري  •
ومياه السطح والري وشبكات توزيع املطافي. 

والنفايات  • التربة  لتطبيقات   ABS و   PVC-U أنابيب  أنظمة 
لتصريف.  ا و

والباردة  • الساخنة  املياه  لتطبيقات   PB و   PP-R أنابيب  أنظمة 
املباني.  في 

هيبورث بي . ام . أي قطر

Product Details
• Polyethylene Pipes

• Polypropylene Pipes

• PVC Pipes

• Acrylamide Butadiene Styrene - (Abs) Pipes

• Elbows, Joints and Plastic Pipe Fittings

• Pipes & Tubes, of Glass Fibres or Glass Wool.

تفاصيل المنتجات
أنابيب البولي  •
أنابيب البولي بروبلني •
أنابيب بي في سي •
• )Abs( أنابيب أكريالميد بيوتادين ستايرين
فواصل ووصالت وتركيبات األنابيب البالستيكية •
األنابيب واملواسير املصنوعة من الفايبرجالس أو الصوف الزجاجي. •

Exporter مصدّر
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Khalid Plastic Industries Complex W.L.L is a subsidiary 
of KHEIRA HOLDING WLL. And well known as a 
leading manufacturer of fiberglass, Rotomould and 
plastic product in state of Qatar, our main stream 
product are FRP/GRP Water tanks, Septic Tanks, 
Rotomould Water Tanks, polyethylene Safety Road 
barriers.

Zone 81, Building 55, Street 6, Tel: +974 44501111 
majed@imdoha.com, www.kpic.qa

HS CODES: 39221000, 39251000, 39259000

ISO 9001:2015

Contact Person

Ahmed Fathy
Public Relations Manager 
Mob: +974 3131 9830

Khalid Plastic Industries 
Complex

الى خيرة  تابعة  البالستيكية هي شركة  للصناعات  خالد  مجمع 
القابضة ومصنعة رائدة لأللياف الزجاجية والروتومولد واملنتجات 
خزانات  هي  الرئيسية  ومنتجاتنا  قطر،  دولة  في  البالستيكية 
املياه FRP/GRP، وخزانات الصرف الصحي، وخزانات املياه 

إيثيلني. البولي  وحواجز طرق   ،Rotomould

 مجمع خالد للصناعات 
البالستيكية

Product Details

• “Bathtub, Water Tank, Traffic Barriers“

تفاصيل المنتجات
»أحواض االستحمام, خزانات املياه, حواجز املرور» •

دليل الشركات الصغيرة والمتوسطة 409٢٠٢٢



MIFCO manufactures Thermal Insulation (XPS) 
Boards and Expandable Polystyrene (EPS) blocks as 
per customer required densities and compressive 
strength with high insulation properties.

Street 1, New Industrial Area, Doha, Qatar, Tel: +974 4473 1287 
info@3azel.com, faisal@3azel.com, www.3azel.com

HS CODES: 39111000, 39031100

Contact Person

Sridhar Jayaseelan
Production Manager
Mob: +974 3316 5309

Mannai 
Insulations Factory

وبلوكات   )XPS( احلراري  العزل  ألواح  بتصنيع  ميفكو  تقوم 
البوليسترين القابل للتمدد )EPS( بحسب الكثافات والقوة الضاغطة 

التي يطلبها العميل مبواصفات عزل عالية.

 مصنع المناعي
 للعوازل

Product Details
• Petroleum Resins, Coumarone, Indene or 

Coumarone-Indene Resins and Polyterpenes, in 
Primary Forms

• Expansible Polystyrene, in Primary Forms.

تفاصيل المنتجات
راتينجات البترول، راتينجات الكومارون أو اإلندين أو الكومارون- •

إندين، بأشكالها األساسية
بوليسترين قابل للتمدد بأشكاله األساسية. •
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The company was founded in 2013 by ambitious 
Qatari youth To connect the name of Mezlay to all 
parts of the country and the expansion of the name 
spread in the Gulf countries and their ambition has 
been working a lot of small and medium enterprises 
and large projects. We started to expand production 
from the doors and windows of the insulation of 
UBVC and aluminum. The kitchen industry was 
introduced. Our activities include doors and 
windows of cabins, houses, villas, palaces, tents and 
even large boats.

Zone 57, Building 283, Street 27, Tel: +974 50075005 
www.upvcmezlayqatar.com

HS CODES: 39252000

Contact Person

Abdelkarim Ahmed
Factory Manager 
Mob: +974 5000 1603

Mezlay UPVC

ست الشركة في 2013 على يد شباب قطريني طموحني لربط  تأسَّ
اسم »ميزالي« بكافة أنحاء الدولة، ومتديد االسم في دول اخلليج، 
ومتثَّل طموحهم في إنشاء الكثير من املشاريع الصغيرة واملتوسطة 
بدًءا من تصنيع األبواب  اإلنتاج  والكبيرة. وقد استهلّيْنا توسيع 
املكلور. ومت  فينيل  البولي  كلوريد  املصنوعة من  العازل  والنوافذ 
ونوافذ  أبواب  تصنيع  أنشطتنا  وتشمل  املطابخ.  تصنيع  إدخال 
الكبائن واملنازل والفيالت والقصور واخليام وحتى القوارب الكبيرة.

ميزالى يو بى فى سى

Product Details

• UPVC Doors

تفاصيل المنتجات
األبواب املصنوعة من كلوريد البولي فينيل املكلور •
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Tel: +974 4432 6941, 4444 3540, Fax: +974 4464 0407 
www.mimariqatar.com

HS CODE: 39252000

Contact Person

Yousef Al Mohanadi
Managing Director
Mob: +974 6622 0072

Mimari Qatar UPVC معمــاري قـطــر

Mimari Qatar was established in 2007 in Qatar 
to be a leading company in isolating Windows & 
Doors industry by L.C.N.C technology, whereas 
minimum man can participate in this industry, the 
matter that provide high quality product. Raw 
materials were chosen especially to fit the Weather 
conditions in gulf area such as high temperature, 
ultraviolet rays, humidity rate and high salts. The 
company is coaching its administrative & technical 
staff till it controlled the local market and was able 
to provide distinguished products entrusted by 
customers. QATAR U.P.V.C utilizes special designed 
parts distinguished by full accuracy & attractive 
view. They were especially made to fit the tough 
weather conditions. So the company will ensure 
lifetime warranty the product which is a proof  
of our trust in the quality. 
The company uses the most modern German 
accessories which are rustproof and ensured 
for 10 years. Such accessories provide different 
opening such as: zip fasteners, hinges, openable 
from both sides and invertible which meet 
customer satisfaction. The company uses 
single and double glass of different thickness  
up to 24 mm, provide maximum thermal and sound 
level of isolation.

تأسست معماري قطر يو بي في سي في عام 2007 في قطر لتكون 
من الشركات الرائدة في مجال صناعة النوافذ واالبواب العازلة 
حيث مت انشاء اول مصنع في قطر يعمل بتكنولوجيا ال سي ان 
سي )cnc( والتي تقلص تدخل العنصر البشري في عملية التصنيع 
الى احلد األدنى مما يوفر منتج عإلى اجلودة ،ومت اختيار مواد أولية 
صنعت خصيصا لتتناسب مع العوامل اجلوية في منطقة اخلليج 
الرطوبة  البنفسجية ونسب  من درجات حرارة عالية وأشعة فوق 
واألمالح العالية، كما اهتمت معماري قطر بتنمية مهارات وكفاءات 
الكوادر البشرية االدارية والفنية حتى تربعت معماري قطر على 
عرش السوق احمللي ومتكنت من تقدمي منتج متميز حاز على ثقة 
عمالءها. تستخدم معمارى قطريوبى فى سى مقاطع ذات تصميم 
انها صنعت  كما  اجلذاب  والشكل  التام  باالحكام  تتميز  خاص 
خصيصا لتتناسب مع عوامل الطقس القاسية من حرارة ورطوبة 
وامالح واشعة الشمس الشديدة ولهذايقوم معماري قطر بضمان 
املنتج مدى احلياة والذي يعد دليل ثقتنا بجودة املنتج. تستخدم 
معماري قطر يو بي في سي احدث انواع االكسسوارات االملانية 
الصنع واملصدر الغير قابلة للصداء واملكفولة ملدة 10 سنوات والتي 
تتيح طرق فتح مختلفة مثل السحاب واملفصالت والفتح من االجتاهني 
والقالب مما يلبي كافة االحتياجات. تستخدم معماري قطر يو بي 
في سي سماكات مختلفة من الزجاج املفرد واملزدوج والتي تصل 
إلى 24مم والتي تؤمن اعلي مستويات عزل الصوت واحلرارة. لدى 
معماري قطر يو بي في سي فريق فني مدرب على اعلى مستوى 
ملساعدتكم علي اختيار الشكل وطريقة الفتح التي تناسب احتياجتكم 
وتلبي رغباتكم. معماري قطر يو بي في سي عضو فى مجلس قطر 
للمابني اخلضراء منذ تأسيسة وجميع اخلامات املستخدمة مطابقة 

للمواصفات التي تتطلبها عضوية املجلس.

Product Details
• UPVC Windows
• UPVC Doors
• UPVC Kitchen.

تفاصيل المنتجات
نوافذ يو بي في سي •
أبواب يو بي في سي •
مطابخ يو بي في سي. •

Exporter مصدّر
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We are pleased to introduce our company, Modern 
Building Accessories Factory. The company was 
established in year 2005 by experienced staff in 
the plastic industry and in serving the construction 
sector. 

Our engineering, sales, marketing office and 
production facilities is located in Doha Industrial 
Area, Qatar. All in all we are employing only 36 
people including engineers, technicians, and 
workers. Our products are developed based on 
many years of experience of our engineers.

For a detailed product information please refer to 
our catalogue. Our material certificate is available 
on request.

Our product is approved by highly reputable 
organization and consultants.

P.O. Box 15756, Building 22, Street 42, Zone 81, New Industrial Area, 
Doha, Qatar, Tel: +974 4411 4597, 4005 3334, info@castle-mba.com 
mba.factory@gmail.com, www.castle-mba.com

HS CODES: 39172900, 39259000

Contact Person

Akram
Manager
Mob: +974 5556 9009

Modern Building 
Accessories Factory

يسرنا تقدمي شركتنا: املصنع احلديث ملستلزمات البناء تأسست 
الشركة عام 2005 من قبل موظفني خبراء في مجال البالستيك 

وخدمة قطاع اإلنشاءات. 

يوجد مكتب الهندسة واملبيعات والتسويق ومرافق اإلنتاج اخلاصة 
بنا في املنطقة الصناعية في الدوحة، قطر. يعمل لدينا 3٦ موظفًا 
منهم املهندسون والفنيون والعمالء. يتم تطوير منتجاتنا بناء على 

سنوات اخلبرة التي ميتاز بها مهندسونا.

للحصول على املزيد من املعلومات عن منتجاتنا، يرجى الرجوع إلى 
كتالوج الشركة. تتوفر شهادات املواد الصادرة لنا بناء على الطلب.

قبل مؤسسات ومستشارين معروفني ذوي  منتجاتنا معتمدة من 
طيبة. سمعة 

 مصنع إكسسوارات
البناء الحديث

Product Details
• Plastic Pipes
• Plastic Builders Wares.

تفاصيل المنتجات
األنابيب البالستيكية •
أدوات البّنائني البالستيكية. •

Exporter مصدّر
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Modern Recycling Factory (MRF) is a Qatari 
owned manufacturing company engaged in the 
production of different types of rubber sports 
flooring products and is the sole and unique factory 
having technologically advanced methods which is 
at par with internationally renowned standards and 
certification such as INTERTEK, TUV NORD GROUP, 
KIWA ISA SPORTS, LABOSPORT ITALIA, SGS 
and TRIAX 2015 (for impact testing methodology 
systems).

P.O. Box 50627, Mesaieed, Qatar, Tel: +974 4464 6402, 4460 
6045 
gm@qatarmrf.com, www.qatarmrf.com

HS CODES: 4002.20, 4002.70

Contact Person

Ziad Ben Hassine
Business Manager
Mob: +974 5090 2244

Modern Recycling Factory مصنع التدوير الحديث

شركة تصنيع قطرية تعمل في إنتاج أنواع مختلفة من منتجات 
الذي ميتلك  والفريد  الوحيد  الرياضية واملصنع  املطاط  أرضيات 
طرًقا أوروبية متطورة تقنًيا والتي تتساوى مع املعايير والشهادات 
املشهورة عاملًيا مثل INTERTEK و TUV NORD GROUP و 
 SGS و LABOSPORT ITALIA و KIWA ISA SPORTS

وTRIAX 2015 )ألنظمة اختبار األثر(.

Product Details
• Rubber Tiles
• Rubber Tiles – EPDM
• Interlock Rubber Tiles
• Interlock Rubber Tiles – EPDM
• Rubber Sheet
• Insulation Rubber Mats
• Interlock Rubber Pavers
• Interlock Rubber Pavers – EPDM
• Anti-Stumble Edge
• Anti-Stumble Edge – EPDM
• Stable Mats
• Safety Tiles
• Sandpit Edging Block
• Ecofel
• Rubber Granules.

تفاصيل المنتجات
البالط املطاطي •
• EPDM - البالط املطاطي
إنترلوك مطاطي  •
• EPDM - إنترلوك مطاطي
الواح مطاطية •
العازل املطاطي  •
أرضيات مطاطية •
• EPDM - انترلوك األرضيات مطاطية
احلواف املضادة للتعثر •
• EPDM- مكافحة التعثر
مستقر ماتس •
بالط األمان •
•  Sandpit Edging Block
• Ecofel
حبيبات املطاط. •

Exporter مصدّر
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Mohajl Plastics was established in 2015 and its vision 
is to become a leading manufacturer and exporter 
of HDPE/LDPE films in Qatar also to establish the 
manufacturing of HDPE Drums. 

Its existing product line includes HDPE/LDPE Films 
of 8 to 80 Microns and T-Shirt Bags while the factory 
can also supply Drums and Blown films of various 
specifications.

Street 5, Zone 81, New Industrial Area, Doha, Qatar, Tel: +974 4436 3959 
niyas@qatar-connect.com, www.mohajl.com

HS CODE: 39232110

Contact Person

Mr. Niyas Kaippengal
Production Engineer
Mob: +974 4436 3959

Mohajl Plastics

أن تصبح  ورؤيتها هي  للبالستيك عام 2015  تأسست موهاجل 
املصّنع واملصدر األول لرقائق HDPE/LDPE في قطر وتأسيس 

 .HDPE صناعة البراميل املصنوعة من

وتشمل منتجاتها احلالية رقائق HDPE/LDPE من 8 إلى 80 
ميكرون واألكياس البالستيكية، كما ميكن للمصنع إنتاج البراميل 

والرقائق املنفوخة وفقًا لعدة مواصفات.

مصنع موهاجل للبالستيك

Product Details
• Biodegradable polymers of ethylene.

تفاصيل المنتجات
بوليمرات اإلثيلني القابلة للتحلل. •
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Our company operates in the field of manufacturing 
plastic bags and sheets of 200 up to 5,000 gallons. 
In the field of plastic bags, we produce all types 
of plain and printed shopping bags, laundry bags, 
bakery bags and packaging used by companies 
and factories, especially food industries. We also 
manufacture easy open bags for exports. We also 
specialize in producing PE shrink rolls for packaging 
water, soft drinks and dairy products as well as 
advanced technology high quality stretch film. 

Our Company was established based on a modern 
and accurate system that guarantees production 
quality and accuracy. Our staff is specialized and 
experienced in this field and constantly works 
to develop our products in line with the latest 
advancements in terms of the product or method 
of production. 

P.O. Box 7780, Building 55, Street 20, Zone 81, New Industrial Area, 
Doha, Qatar, Tel: +974 4460 5618, nalrotomould@gmail.com

HS CODE: 39232100

Contact Person

Fakhry Bustami
General Manager
Mob: +974 5093 1465

Nal Plastic Industries

البالستيكية  والرقائق  األكياس  في مجال صناعة  تعمل شركتنا 
وتنكات املياه البالستيكية من احجام 200 جالون ولغاية 5000 
جالون. وفي مجال األكياس البالستيكية نقوم بإنتاج جميع انواع 
اكياس التسوق السادة واملطبوع وأكياس املغاسل وأكياس املخابز 
والتعبئة والتغليف اخلاصة بالشركات واملصانع وبخاصة الصناعات 
الغذائية وكذلك نقوم بصناعة أكياس التسوق سهلة الفتح واخلاصة 
بالتصدير Easy Open Bags. ونختص بإنتاج روالت الشرنك 
املياه واملشروبات  بتغليف عبوات  اخلاصة   PE Shrink Rolls
عالية  وبجودة   Stretch Film األلبان وكذلك الغازية ومنتجات 

وتكنولوجيا متطورة. 
تأسست شركتنا على نظام حديث ودقيق يضمن جودة اإلنتاج ودقة 
التصنيع وكادرنا متخصص وخبرات طويلة في هذا املجال، ويعمل 
بشكل دائم ومستمر على تطوير منتجاتنا ومواكبة جميع التطورات 

سواء من ناحية املنتج أو طرق اإلنتاج.

نال روتومولد

Product Details
• Plastic Bags Rolls.

تفاصيل المنتجات
لفائف األكياس البالستيكية. •
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Gate 50, Street 54, Old Industrial Area, Doha, Qatar, Tel: +974 4460 3629 
nfgf@qatar.net.qa, nfgf@gmail.com, www.nfgftank.com

HS CODES: 73090010, 70199060, 89039920

Contact Person

Ayman Hasan Mohammed
Factory Representative
Mob: +974 6601 7002

National Fibre 
Glass Factory

تأسس املصنع الوطني لأللياف الزجاجية ذ.م.م. عام 1998 لتصنيع 
منتجات البالستيك املعزز بالزجاج في دولة قطر. وخالل فترة زمنية 
قصرة، منت الشركة وأصبح لديها عدة مشاريع مقاوالت في دولة 
قطر. وقد جنح املصنع الوطني لأللياف الزجاجية ذ.م.م. في هذا 
الفترة الزمنية القصيرة بفضل عالقتنا املميزة  املجال خالل هذه 
بالعمالء وتسليم املنتجات في الوقت املناسب والتطابق مع املعايير 
 واجلودة. وخير دليل على ذلك هو حصولنا على شهادات دولية هي

.OHSAS 18001:2007وISO 9001:2015

يعمل املصنع الوطني لأللياف الزجاجية ذ.م.م. وفقًا لهيكل تنظيمي 
ونظام إدارة فعال ملتزم متامًا بإرضاء العمالء وبذل جهود متواصلة 
لتحسني جودة اخلدمات املقدمة. نحن ومعنا مديرنا العام السيد/
صالح بن أحمد اخلليفي نتشارك الهدف ذاته وهو حتقيق الرؤية 

الوطنية لقطر 2030.

 مصنع الفايبر
 جالس الوطني

National Fibre Glass Factory W.L.L. was established 
in 1998, a manufacturer of GRP Products based in 
the State of Qatar. Within just a very short span of 
time, it has grown remarkably and now has numerous 
trading contracting ventures throughout the State of 
Qatar. National Fiber Glass Factory W.L.L. succeeded 
in this line during this short period because of its 
outstanding relationship with the clients, providing 
right time delivery and conforming to the standards 
and quality. As proof for this, we have International 
Certification namely, ISO 9001:2015 & OHSAS 
18001:2007.

National Fiber Glass Factory W.L.L. has organizational 
structure and efficient management system totally 
committed to provide customer satisfaction and 
places its continuous efforts in improving the quality 
of services offered. Together with our General 
Manager, Mr. Saleh Bin Ahmed Al Khulaifi, we share 
the same goal in aiming the Qatar National Vision 
2030.

Product Details
• Water Tanks for household use, of Iron or Steel, of 

a capacity exceeding 300 L, whether or not lined 
or Heat-Insulated, but not fitted with Mechanical 
or Thermal Equipment

• Pipes & Tubes, of Glass Fibres or Glass Wool
• FiberGlass Boats without Outboard Motor.

تفاصيل المنتجات
خزانات املياه لالستخدام املنزلي املصنوعة من احلديد أو الطلب  •

بسعة تزيد عن 300 لتر سواء كانت مبطنة أو معزولة حراريًا أم ال 
ولكنها غير مجهزة مبعدات ميكانيكية أو حرارية

األنابيب واملواسير املصنوعة من الفايبرجالس أو الصوف الزجاجي •
قوارب الفايبرجالس دون محرك خارجي. •
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The needs of customers are the biggest driving 
force for the company’s development. Now we will 
focus on customers, adhere to the corporate tenet 
of “sustainable development as the orientation, 
inovation and truth-seeking; satisfying customers 
as the eternal pursuit, reputation first”, pioneering 
and inovating, and constantly making progress 
in cooperation, advancing with the times, and 
strengthening Improve and create a more brilliant 
tomorrow.

Zone 81, Building 61, Street 8 Tel: +974 44114774 
Saidboghdady@yahoo.com, www.alwatanigroup.com

HS CODES: 39172200, 39172300, 39174000

Contact Person

Said Elbaghdady
Financial Manager 
Mob: +974 5552 7962

National Pipes & 
Accessories Company

ُتعد تلبية احتياجات العمالء هي أكبر قوة دافعة لتطوير الشركة، 
فنحن اآلن نركز على احتياجات العمالء، ونتمسك مببادئ الشركة 
في »التنمية املستدامة كسبيل نحو تعزيز توجه الشركة نحو االبتكار 
الشركة على  العمالء كأهم مساعي  وإرضاء  واستجالء احلقيقة؛ 
الدوام، حيث أن السمعة اجليدة تأتي أوال«. كما أننا نتصدر الريادة 
واالبتكار، ونحرز التقدم على الدوام في التعاون والتقدم والتحسني 

مع مرور الزمن، وخلق غد أكثر إشراقا.

شركة الوطنية للمواسير 
ومستلزماتها

Product Details

• PPR, PVC Panels, Connections And Spacers

تفاصيل المنتجات
البولي بروبلني، ألواح البولي فينيل كلوريد، املوصالت والفواصل •
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New Rayyan Water Tank Factory is a well known and 
a leading manufacturer of fiber glass, Rotomould in 
State of Qatar. Our main stream products are road 
barriers, water tanks and many more. Our factory lies 
in more than 7000 M2. New Rayyan is a subsidiary of 
Al Marmar Marble and Granite Company founded 
in the year 2000.which is a leader in stone products 
we have grown very rapidly with the help of our 
valued customers.

Our long experience with technological process 
equipment, great vision of our management. 
Research and quality assurance have ensured new 
Rayyan water tank factory to be one of Qatar’s 
leading manufacturer and supplier of Rotomould 
and fiber products.

As one of the trusted organizations, we have always 
endeavoured to remain on top of the market by 
offering supreme quality products, for best prices. 
Sales team maintain full coordination with our 
customers in order to understand their need & 
deliver products according to their requirements. 

P.O. Box 90038, Plot 5111/A, Street 41, Zone 81, New Industrial Area, 
Doha, Qatar, Tel: +974 4415 0582, admin@newrayyan.com 
accounts@newrayyan.com, operations@newrayyan.com 
www.newrayyan.com

HS CODES: 39222000, 39229000, 39251000, 70199020 

Contact Person

Mohammed A. Khawi
Operations Manager
Mob: +974 5083 2120

New Rayyan  
Water Tanks Factory

األلياف  أحد مصّنعي  هو  املياه  اجلديد خلزانات  الريان  مصنع 
قطر،  دولة  في  والوراد  املعروفني  الدوارة  والقوالب  الزجاجية 
املياه وغيرها.  الطرق وخزانات  الرئيسية هي حواجز  ومنتجاتنا 
يشغل مصنعنا مساحة 7000 متر مربع. وشركة الريان اجلديدة 
هي شركة تابعة لشركة املرمر للرخام واجلرانيت تأسست عام 2000 
وهي من الشركات الرائدة في منتجات احلجر، وقد منت بشكل 

الكرام.  سريع بفضل عمالئنا 

وبفضل خبرتنا الطويلة في معدات العمليات الفنية والرؤية الرائعة 
التي تتحلى بها إدارتنا إلى جانب األبحاث وضمان اجلودة، فقد 
أبرز  أحد  املياه  الريان اجلديد خلزانات  يكون مصنع  أن  ضمّنا 

مصّنعي وموردي القوالب الدوارة ومنتجات األلياف في قطر.

كواحدة من املؤسسات املوثوقة، فقد سعينا دائمًا ألن نبقى في قمة 
السوق من خالل تقدمي منتجات متفوقة اجلودة بأفضل األسعار. 
لفهم  تام مع عمالئنا  التنسيق بشكل  على  املبيعات  فريق  ويعمل 

احتياجاتهم وتقدمي املنتجات تبعًا لتلك االحتياجات. 

 مصنع الريان
الجديد لخزانات المياه

Product Details
• Bathroom Seats

• Mobile Plastic Bathrooms

• Plastic Tanks

• Plastic Road Barricades

• Water Tanks of Glass Fibres for Sewage.

تفاصيل المنتجات
مقاعد احلمام •
احلمامات البالستيكية املتنقلة •
اخلزانات البالستيكية •
حواجز الطرق املصنوعة من البالستيك •
خزانات املياه املصنوعة من ألياف الزجاج للصرف الصحي. •

Exporter مصدّر
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Orient Plastic Containers Factory was established 
in 1992 as a subsidiary of the A & J Group 
formerly known as Doha Motors Group.  
It specializes in the manufacture of Plastic products 
like Food packing Containers, Bottles and Rolls for 
construction works.

The Company has state-of-the-art facility in Street 
No.47, Salwa Industrial Area with a production 
capacity of 5,000 Metric Tons per year of Plastic 
Bags, Disposable Dairy Cups, Glasses & Household 
items and Industrial Containers for packing of liquid 
Detergents and Lube Oils, etc.

Orient Plastic Containers Factory follows international 
standards and complies with GCC Standards. It 
began exporting from 2007 to the GCC with plans 
to expand its exporting territory.

P.O. Box 145, Doha, Qatar, Tel: +974 4480 2262, 4480 8382 
Fax: +974 4480 2355, oriplast@dmpp.com.qa 
dk.gupta.2005@gmail.com, www.dohamotorsgroup.com

HS CODES: 39241000, 39232100

Contact Person

D. K. Gupta
General Manager
Mob: +974 5553 7154

Orient Plastic 
Containers Factory

تأسس مصنع الشرق للحاويات البالستيكية في عام 1992 كشركة 
مجموعة  باسم  سابقًا  تعرف  كانت  والتي   A&J ملجموعة  تابعة 
البالستيكية  املواد  موتورز، وهي متخصصة في تصنيع  الدوحة 

للبناء. والزجاجات، واأللواح  مثل احلاويات 

رقم 47 مبنطقة سلوى  منشأة حديثة في شارع  الشركة  متتلك 
الصناعية و بطاقة إنتاجية قدرها 5000 طن متري سنويًا من أكياس 
البالستيك، واحلاويات الصناعية املنزلية التي ميكن التخلص منها.

يتوافق ويخضع مصنع الشرق للحاويات البالستيكية ملعايير دول 
بدأ في تصدير منتجاته في عام  ولقد  التعاون اخلليجي،  مجلس 
في  لزيادة  مع خطط  اخلليجي  التعاون  دول مجلس  إلى   2007

املنطقة. لدول  التصدير 

 مصنع الشرق
للحاويات البالستيكية

Product Details
• Plastic Containers for Food Packing Containers 

& Dairy products.
• Plastic Bottles & Industrial purpose Jerry Cans.
• Low Density (LD) Poly ethylene (PE) Sheets, 

suitable for Construction Industry.

تفاصيل المنتجات
احلاويات البالستيكية لألطعمة ومنتجات االلبان. •
زجاجات البوليستيرين واحلاويات البالستيكية لألغراض الصناعية. •
ألواح EP عالية الكثافة املستخدمة في صناعات البناء. •

Exporter مصدّر
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We are specialized in the manufacturing of PET 
performs, closures and five gallon PC bottles. 

P.O. Box 12565, Street 3, Zone 81, New Industrial Area, Doha, Qatar 
Tel: +974 4436 1486, nsakhria@oryxplastics.com, www.oryxplastics.com

HS CODES: 39233000, 39235000

Contact Person

Noureddine Sakhria
Factory Manager
Mob: +974 6614 1730

Oryx Plastic  
Bottles

نحن متخصصون في صناعة العبوات البالستيكية اجلاهزة للتشكيل 
واألغطية وعبوات سعة 5 جالونات.

 أوريكس لصناعة
العبوات البالستيكية

Product Details
• Plastic Bottles (Pet) Material

• Plastic Caps & Other Closures

• Plastic Bottles of 5 Gallon Capacity.

تفاصيل المنتجات
مواد العبوات البالستيكية •
األغطية البالستيكية وغيرها من األغطية •
عبوات بالستيكية بسعة 5 جالونات. •
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Petrofoam is one of the leading manufacturers of 
Polyethylene sheets, stretch film, shrink film , air 
bubble film, etc. Over the years, we at Petrofoam 
Factory have successfully created a remarkable 
reputation for our enterprise by establishing 
unrivaled quality and reliability in all our materials 
and services offerings. Our products are also 
approved by the various government departments, 
consultants and construction companies in Qatar. 
We are an ISO certified company to ensure that we 
are offering good quality products.

Zone 81, Building 89, Street 24 Tel: +974 44114632, 44683382 
accounts@petrofoam.com, www.petrofoam.com

HS CODES: 39204900, 39159000, 39179200, 39232100, 39204900, 
39159000, 39179200, 39232100

ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018

Contact Person

Mhamed Adel Soliman
CFO 
Mob: +974 5579 3137

Petrofoam For Plastic 
Productions

الشركات  أكبر  واحدة من  البالستيكية  للمنتجات  بتروفوم  تعتبر 
املصنعة الرائدة أللواح البولي إيثيلني ، واألفالم املطاطية وأفالم 
الفقاعات الهوائية، وما إلى ذلك، باإلضافة إلى أننا نقدم كثير من 
املوافقة على  ومواد. متت  نقدمه من خدمات  ما  العروض بشأن 
منتجاتنا من قبل مختلف األقسام احلكومية والشركات االستشارية 
وشركات البناء في قطر. كما حصلنا أيضا على شهادة األيزو مما 

يؤكد أننا نقدم منتجات عالية اجلودة.

 بتروفوم للمنتجات 
البالستيكية

Product Details

• Warning Tapes , Plastic Rolls, Recycled Plastic 
Blocks, Plastic Pipes, Plastic Bags, Warning Tapes, 
Plastic Rolls, Plastic granules from plastic recycling, 
recycled plastic blocks, Plastic Pipes, Plastic Bags

تفاصيل المنتجات
اشرطة حتذير من بالستيك، كتل بالستيكية معاد تدويرها، مواسير  •

بالستيك، احلقائب البالستيكية، اشرطة حتذير من بالستيك، مواسير 
بالستيك، احلقائب البالستيكية

Exporter مصدّر
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We are proud to possess the latest technology and 
are equipped with the latest machineries, highly 
experienced professional and skilled technicians in 
the field of plastic and its applications. Our products 
are manufactured from different kinds of components 
to satisfy varied customer requirements. The printing 
of the products is done by flexographic printing lines 
of up to 6 colors, which ensures excellent quality 
of printing.

Zone 81, Building 129, Street 4, Tel: +974 44938207 
thankcy@gmail.com, www.worldplasticqatar.com

HS CODES: 32064900

ISO 18001, ISO 14000, ISO 9001

Contact Person

Thankachen Kurain
Managing Director 
Mob: +974 5587 0310

Plastic World Factory

نحن فخورون بامتالكنا ألحدث التقنيات وشركتنا مجهزة بأحدث 
العالية وباملهنيني املهرة في مجال  األجهزة والفنيني ذوي اخلبرة 
البالستيك وتطبيقاته. يتم تصنيع منتجاتنا من أنواع مختلفة من 
املكونات لتلبية متطلبات العمالء املتنوعة. يتم طباعة املنتجات عن 
طريق خطوط طباعة فلكسوغرافية تصل إلى ٦ ألوان، مما يضمن 

جودة طباعة ممتازة.

مصنع عالم البالستيك

Product Details

• Polystyrene Sheet

تفاصيل المنتجات
ألواح البوليسترين •
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QATAR KUWAIT COMPANY FOR UPVC and 
ALUMINUM DOORS AND WINDOWS established 
in 2005. An agent to Deceuninck Co. and Alumil 
aluminum co. which is working to provide the 
modern and satisfactory service in the field of doors, 
windows, shutters, aluminums and kitchen cabinets 
to the clients. Within Eleven years of experience 
in the said fields, it already proves itself for best 
satisfactory it can provide the customer.

Zone 81, Building 157, Street 3 Tel: +974 44505803 
shadi_serhan@hotmail.com, www.qkc.qa

HS CODES: 39252000

Contact Person

Shadi Alsarhan
Accounts Manager 
Mob: +974 5565 7159

Qatar & Kuwait Factory 
For Windows

تأسس مصنع الكويتية القطرية للنوافذ اليو بي في سي واألملنيوم 
 Alumil وشركة Deceuninck في 2005. وهي وكيل لشركة
Aluminum الالتي تعمالن على تقدمي خدمة حديثة ومرضية في 
املطبخ. وقد  والستائر واألملنيوم وخزائن  والنوافذ  مجال األبواب 
أثبتث نفسها على أرض الواقع خالل أحد عشر عاًما من اخلبرة في 
املجاالت املذكورة ، وتأكد أنها األفضل في جميع ما تقدمه للعميل.

 مصنع القطرية الكويتية 
للنوافذ

Product Details

• Doors And Windows Made Of U.P.V.C.

تفاصيل المنتجات
• UPVC أبواب ونوافذ من مادة
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Qatar German Gasket Factory, established in 2007, 
is an Industrial Gasket Factory that was set up to 
meet the unique gasketing requirements of the State 
of Qatar and specializes in the production of high 
quality metallic and non-metallic industrial gaskets.

The Company has a state-of-the-art factory located 
in New Industrial Area that is equipped with the 
latest technologies and has a current production 
capacity of 60,000 gaskets per month. It began 
exporting in 2010 mainly to Yemen and has plans 
to export to countries in Europe and Africa in the 
near future.

Qatar German Gasket Factory is ISO 9001:2008 
certified as well as has API 6A monogram from  
the American Petroleum Institute. It has also 
received the Best Factory Award for Small and 
Medium Industry in Qatar for the year 2010  
by the GCC Council.

P.O. Box 40806, Doha, Qatar, Tel: +974 4411 4404, Fax: +974 4411 4401 
sales@qger.com / shiyas@qger.com, www.qger.com

HS CODES: 84841000, 84842000, 84849000

Contact Person

Shiyas Lateef
Operations and Marketing 
Manager
Mob: +974 5575 4202

Qatar German 
Gasket Factory

تأسس املصنع القطري األملاني للجاسكيت في عام 2007، وهو 
إنتاج  للتسرب واملتخصص في  املانعة  مصنع لألجزاء الصناعية 
مواد مانعة للتسرب املعدنية وغير املعدنية عالية اجلودة املستخدمة 

في مجال الصناعات. 

متتلك الشركة مصنعًا حديثًا في املنطقة الصناعية اجلديدة ومجهز 
وتبلغ قدرته اإلنتاجية حاليًا ٦0٫000 جزء في  التقنيات  بأحدث 

الشهر.

بدأت الشركة في التصدير من عام 2010 إلى اليمن ولديها خطط 
للتصدير إلى بلدان في أوروبا وأفريقيا في املستقبل القريب.

على شهــادة حــائـز  للجاسـكيـت  األملـانـي  القـطـري   الـمصـنع 
البترول  معهد  من   API6A ومونوغرام   ISO  9001:2008
مـصنع  أفضل  جائزة  على  أيـضًا  املـصنع  وحصل  األمريكي، 
ـِبل مــجلس دول  للصناعات الصـغيرة واملتوسطــة فـي قطــر من ق

.2010 عام  في  اخلليـجي  التعاون 

 المصنع القطري
األلماني للجاسكيت

ROWAD - 2021

Product Details
• Spiral Wound, Heat Exchanger Gaskets, Non-

metallic, Ring-Joint, Solid Metal, Camprofile, 
Metal Jacketed and Packings.

تفاصيل المنتجات
املواد املانعة للتسرب من أجزاء حلزونية ذات اللفائف، وأجزاء مبادل  •

حراري، وأجزاء غير معدنية، وحلقات مشتركة، واملعادن الصلبة، 
كامبروفيل، وجاكت معدنية وأغلفة.

Exporter مصدّر
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Manufacturer & Exporter of PP woven Industrial 
Bags, PP woven Fabric Roll, PP HDPE Bags, and 
Wrapping fabrics. Our products quality is tested 
continuously for maximum performance. The 
factory is equipped for a large capacity for PP 
extrusion, tape production, weaving, printing and 
commercial/ industrial bags manufacturing. Provide 
excellent packaging solutions for many industries by 
manufacturing custom made:

• Polypropylene woven bags
• Fabric sheets
• PP fabric rolls
These bags are specially designed for toughness, 
safety and leak-proof packaging of products. We 
even offer custom designed PP Bags.

Industries in which our products find useful 
applications are as follows:

• Plastics & Polymer Industry
• Pharmaceutical Industry
• Food Grain Industry
• Chemical Industry
• Fertilizer Industry
• Cement Industry
• Sugar Industry
• Textile Industry
• Salt Industry. 

Building 238, Street 4, Zone 81, New Industrial Area, Doha, Qatar 
Tel: +974 4472 6232, info@qipbf-qatar.com, www.qipbf-qatar.com

HS CODE: 39232900

Contact Person

Sandeep Nair
Sales Manager
Mob: +974 5501 9077

Qatar Integrated 
Plastic Bags Factory

البولي  من  األقمشة  ولفائف  الصناعية  لألكياس  مصّنع ومصّدر 
بروبلني املنسوج وأكياس PP HDPE وأقمشة التغليف يتم فحص 
جودة منتجاتنا باستمرار لضمان أفضل أداء. املصنع مجهز إلنتاج 
كميات كبيرة من البولي بروبلني والشرائط والنسج والطباعة وصناعة 
األكياس التجارية/ الصناعية. تقدمي أفضل حلول التغليف للعديد 

من القطاعات من خالل تصنيع ما يلي حسب الطلب:
أكياس البولي بروبلني املنسوج •
قطع األقمشة •
لفائف البولي بروبلني املنسوج  •

صممت هذه األكياس خصيصًا للمتانة واألمان وحماية املنتجات من 
البلل. كما نقوم بصناعة أكياس البولي بروبلني املنسوج املصممة 

حسب الطلب.
الصناعات التي تستفيد على نحو خاص من منتجاتنا هي:

صناعة املواد البالستيكية والبوليمرات  •
الصناعة الدوائية  •
صناعة حبوب الغذاء  •
الصناعية الكيميائية  •
صناعة األسمدة  •
صناعة االسمنت  •
صناعة السكر  •
صناعة األقمشة  •
صناعة امللح. •

 مصنع قطر المتكامل
لألكياس البالستيكية

Product Details
• Polypropylene Woven Bags.

تفاصيل المنتجات
أكياس البولي بروبلني املنسوج. •

Exporter مصدّر
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Qatar International Plastic Factory (QPLAST) is 
considered one of the largest producer of uPVC 
warning tapes and pipes exporter in the State 
of Qatar. We also manufacture a full range of 
fittings, polyethylene pipes, polyethylene sheets, 
polyethylene uPVC caps, polyethylene marker tapes 
and duct spacers. 
Qatar International Plastic Factory was established 
in the year 1998 by the leader Mohammed bin 
Abdullah Al-Attiyah, under  Al-Attiyah Group.Our 
products are approved by government departments, 
consultants and contracting companies in Qatar.
We use the latest European and American testing 
equipment to ensure the quality of the production 
line.
We can provide with a full range of BSEN, BS, 
NEMA, QCS, (PVC pipes and fittings) of the highest 
quality for our foreign customers. We are dedicated 
to expand our exports and international sales and 
distribution of our products.

P.O. Box 40668, New Industrial Area, Zone No.57, Doha, Qatar 
Fax: +974 4431 5609, mohamed.zaghloul@sic-q.com, www.sic-q.com

HS CODES: 39204900, 39233000

Contact Person

Eng. Mohamed Zaghloul
General Manager
Mob: +974 3055 2585

Qatar International 
Plastic Factory

منتج  أكبر   )QPLAST( للبالستيك  الدولي  قطر  مصنع  يعتبر 
ومصدر ألنابيب uPVC اشرطة التنبيه من البولي إيثيلني في دولة 
قطر. كما نقوم بتصنيع مجموعة كاملة من تركيبات uPVC، أنابيب 
البولي إيثيلني، صفائح البولي إيثيلني، أغطية البولي إيثيلني، أشرطة 

ماركر البولي إيثيلني وفواصل مجاري الهواء.
تأسس مصنع قطر الدولي للبالستيك في عام 1977 من قبل الزعيم 
محمد بن عبد اللـه العطية وهو واحد من مجموعة شركات العطية. 
متت املوافقة على منتجاتنا من قبل الدوائر احلكومية واالستشاريني 
معدات  أحدث  نستخدم  اننا  قطر. حيث  في  املقاوالت  وشركات 

االختبار األوروبية واألمريكية لضمان جودة خط اإلنتاج.
ميكن أن يوفر مصنع قطر الدولي للبالستيك مجموعة كاملة من 
 BSEN, BS, NEMA, QCS,( وقطع التركيب PVC أنابيب
KM, DIN, ASTM and ANZ( من أعلى مستويات اجلودة 
لعمالئنا في اخلارج. حيث اننا نسعى بجد من اجل تطوير عملية 

التصدير واملبيعات الدولية والتوزيع ملنتجاتنا. 

 مصنع قطر
الدولي للبالستيك

Product Details
• PVC pipes
• PVC sanitary parts
• Plastic rolls
• Warning tapes

تفاصيل المنتجات
• PVC أنابيب
• PVC قطع صحية
روالت بالستيكية •
شرائط حتذيريه. •

Exporter مصدّر
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Zone 81, New Industrial Area, Doha, Qatar, Tel: +974 4468 9977 
azeez@qnplast.com, www.qnplast.comContact Person

Mr. Abdul Azeez
Representative
Mob: +974 4468 9977

Qatar National 
Plastic Factory

املصّنع  هو   )QNPF( ذ.م.م.  للبالستيك  الوطني  قطر  مصنع 
من: لكل  الرائد 

)1( أنابيب وتركيبات بي في سي
)2( أنابيب بي إي؛

)3( ألواح وأشرطة التحذير للبناء املصنوعة من بي إي؛ و
)PE( بالط حماية الكابالت )4(

تأسس املصنع عام 1977 )وهو أحد أقدم املصنعني في قطر( ونعمل 
اآلن على استكمال برنامج استثمار بقيمة 70 مليون ريال قطري 
لتحديث وتوسيع نطاق املنتجات والقدرة اإلنتاجية في مصنعنا الذي 
تبلغ مساحته 22000 متر مربع في املنطقة الصناعية اجلديدة في 
الدوحة. نقوم بإضافة نطاق كامل من التركيات )التصريف والتربة 
والنفايات والضغط واملوصالت ومحددات املسافات، إلخ.( إلى خط 
إنتاج Qplast اخلاص بنا املصّنع وفقًا ألفضل املواصفات الدولية 

وسيكون متاحًا بحلول الربع األخير من 2018.
نحن مرخصون بالكامل لبيع كافة منتجاتنا في قطر ولدينا سجل 
حافل بالنجاح على مدى 41 عامًا. نقوم بتصنيع أنابيب بي في سي 
من 20 ململ إلى ٦30 ملم؛ أنابيب بي إي من 1٦ ملم إلى 800 ملم.
نقوم  فنحن  السنوات األخيرة.  العامة خالل  فلسفتنا  تغيرت  وقد 
باالستثمار في أفضل معدات اإلنتاج لتحسني الكفاءة وبناء شبكة 
توزيع مياه أكبر. نستخدم )PB( اخلالي من الرصاص في منتجاتنا 
ونقوم بإعادة التدوير بأكبر قدر ممكن. نساهم في حتسني البيئة 
القطرية حيث نشتري ما بني 2400 إلى 2700 طن من مخلفات 
البالستيك من قطر لنقوم بإعادة استخدامها في إنتاج بالط التحذير، 
إال أننا ال نستخدم أيًا منها في إنتاج األنابيب. وقد قمنا مؤخرًا 
ملا تسببه من مشاكل  نتيجة  البالستيكية  بإلغاء تصنيع األكياس 
بيئية؛ ونقوم باعتماد إجراءات لتوفير الطاقة في مصنعنا خلفض 

التلوث والبصمة الكربونية.

 مصنع قطر
الوطني للبالستيك

Qatar National Plastic Factory W.L.L. (QNPF) is 
leading manufacturer of:

i) PVC Pipes and Fittings

ii) PE Pipes

iii) PE Construction Sheets and Warning Tapes and

iv) Cable Protection Tiles (PE)

Founded in 1977 (and one of the oldest industrial 
manufacturers in Qatar) and now completing a QAR 
70 million programme of investment to modernise 
and expand the production range and capacity at our 
22,000 sqm facility in Doha-New Industrial Area. We 
are adding a complete range of fittings (drainage, soil 
& waste,pressure,conduits, spacers,etc) to our Qplast 
product line, manufactured to the highest international 
specifications and available by Q4, 2018.

We are fully approved for the sale of all products 
in Qatar with a 41-year record of success. We 
manufacture PVC pipes from 20mm to 630mm; PE 
pipes from 16mm to 800mm.

In recent years, our general philosophy has changed. 
We are investing in the best technology production 
equipment to improve efficiency and to create a 
healthier water distribution network. We use no 
lead (Pb) in our products and we recycle as much as 
possible. To help improve the Qatari environment, 
we purchase between 2,400 and 2,700MT of 
Qatari waste plastic for reuse in our warning tile 
production, but we use none of this waste in our pipe 
production. We have recently terminated plastic bag 
production due to environmental problems; and we 
are introducing energy saving measures into our 
factory to reduce our pollution and carbon footprint.
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Qatar Plastic Additives & Industries Group, 
established in 1997, is specialized in manufacturing 
highly quality plastic pipes and additives to 
international specification.

The Company has three state-of-the-art facilities in 
Industrial Area with a current production capacity 
of 8,500 tons per year of pipes and fittings and 600 
tons per month of master batches.

Qatar Plastic Additives is an ISO 9001:2008 
certified company whose product quality has  
also been certified by GCC, British, American  
and German Standards.

P.O. Box 40290, Doha, Qatar, Tel: +974 4460 3773, 4460 3883 
Fax: +974 4460 3993, hasanhour@yahoo.com, www.qaddcoqatar.com

HS CODES: 39172100, 39172200, 39172300, 39172900, 39173100, 
39173400

Contact Person

Yaser Mohd. Yassin
Procurement Manager
Mob: +974 5529 6490

Qatar Plastic Additives 
& Industries Group

أنشئت مجموعة قطر للصناعات واإلضافات البالستيكية في عام 
1997، وهي متخصصة في تصنيع األنابيب واملواسير البالستيكية 
وملحقاتها على درجة عالية من التطور واجلودة وطبقًا للمواصفات 

العاملية.

متتـلك الشركة ثـالث منشآت حديثـة في املنطقة الصناعية بطاقة 
والتجهـيـزات األنـابيب   إنتـاجيـة حـالـيـة 8500 طن سنـويـًا من 

و ٦00 طن شهريـًا من األصبغـة.

على  حائزة  البالستيكية  واإلضافات  للصناعات  قطر  مجموعة 
من  أيضًا  منتجاتها  اعتماد  ومت   ،ISO 9001:2008 شهادة
قبل منظمات املعايير األملانية واألمريكية والبريطانية ودول مجلس 

اخلليجي. التعاون 

مجموعة قطر للصناعات 
واإلضافات البالستيكية

Product Details
• PVC Pipes and Fittings
• HDPE Pipes and Fittings
• High Pressure UPVC Pipes and Fittings
• PPRC Pipes and Fittings
• Electrical Cable Ducts and QTEL Ducts
• PVC Compound
• Master Batches.

تفاصيل المنتجات
•  PVC أنابيب وجتهيزات
•  HDPE أنابيب وجتهيزات
•  UPVC أنابيب وجتهيزات الضغط العالي
•  CRPP أنابيب وجتهيزات
• QTEL أنابيب الكابالت الكهربائية وأنابيب أسالك اإلتصاالت
األصبغة البالستيكية. •

Exporter مصدّر
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Qatar Plastic and Wooden Products Company 
W.L.L. is one of the biggest downstream companies 
in Qatar developing and manufacturing flexible 
packaging using polyethylene resins. The company 
has been in operation since 2000 and is located in 
Mesaieed.

The company was established on 19 September 
1998 at a project cost of QR 42 million and a shared 
capital of QR 27 million. QPPC started commercial 
production in August 2000 and was inaugurated by 
His Excellency Abdullah Bin Hamad Al Attiyah (the 
State of Qatar’s Second Deputy Premier and Minister 
of Energy and Industry) in November 2000. Around 
90% of the production is being sold to the local 
market while the balance is marketed in the other 
Gulf countries and in Europe. Located at Mesaieed 
Industrial City.

QPPC is a private company owned by two 
shareholders. QAPCO 33.34%, QIMC 66.66%.

Zone 92, Building 214, Street 356, Tel: +974 44770815 
m.waliue@qppc.net, www.qppc.net

HS CODES: 39129000, 39232100, 39209900, 39204900

ISO 9001

Contact Person

Muhanad Hani Waled
Sales Manager 
Mob: +974 5507 8560

Qatar Plastic Products- 
QPPC

««شركة قطر للمنتجات اخلشبية والبالستيكية ذ.م.م«« إحدى أكبر 
شركات التكرير والبتروكيماويات في قطر، وتقوم بتطوير وتصنيع 
العبوات املرنة باستخدام راتنجات البولي إيثيلني. وتعمل الشركة 

في هذا املجال منذ عام 200، ويقع مقرها في مسيعيد.

ست الشركة في 19 سبتمبر 1998 بتكلفة مشروع تبلغ 42  تأسَّ
مليون ريال قطري، ورأس مال سهمي قدره 27 مليون ريال قطري. 
ذ.م.م««  والبالستيكية  للمنتجات اخلشبية  »«شركة قطر  استهلَّت 
عملها في مجال اإلنتاج التجاري في أغسطس 2000، وافتتحها 
سعادة عبد الله بن حمد العطية )النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء 
ووزير الطاقة والصناعة لدولة قطر( في نوفمبر 2000. ويتم بيع 
حوالي 90% من اإلنتاج للسوق احمللي، في حني يتم تسويق اجلزء 
الشركة في مدينة  تقع  وأوروبا.  املتبقي في دول اخلليج األخرى 

ميسعيد الصناعية.

وُتعد »شركة قطر للمنتجات اخلشبية والبالستيكية ذ.م.م« شركة 
خاصة ميلكها مساهمان اثنان: »شركة قطر للبتروكيماويات بنسبة 
33٫34%، والشركة القطرية للصناعات التحويلية بنسبة ٦٦٫٦٦%.

شركة قطر للمنتجات 
البالستيكية

Product Details

• Plastic films for buildings, Plastic bags for packing, 
Wood plastic composite, Plastic Packing Film

تفاصيل المنتجات
بات  • األغشية البالستيكية للمباني، األكياس البالستيكية للتغليف، املُركَّ

اخلشبية البالستيكية، أغشية التغليف البالستيكية
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Qatar Polymer Industrial Company as the leading 
ISO and HACCP certified manufacturer and 
exporter of Polypropylene Woven products 
based in Qatar. The Company was established in 
the year 1999 and promoted by one of Qatar’s 
leading entrepreneur Mr. Abdul Aziz Al Dolaimi. 
Qatar Polymer Industries has fully Integrated 
World Class manufacturing facility with an installed 
production capacity of 16,000 metric Ton per annum 
spread over 17,000 sq.m. Our manufacturing facility 
has capabilities to produce huge quantities and 
a wide range of industrial Polypropylene Woven 
products as per customer requirements. 

P.O. Box 33195, Gate 99, Street 38, Zone 57 Old Industrial Area, Doha, 
Qatar, Tel: +974 4442 1250, sales@qatarpac.net, www.qatarpac.net

HS CODES: 39199000, 39239000, 63053300, 63053200, 39219000, 
39023000, 39232110, 39202000, 39209900, 39239000 

Contact Person

Mahmoud Shabib
Managing Director
Mob: +974 3353 3231

Qatar Polymer 
Industrial Co.

شركة قطر بوليمر الصناعية هي مصّنع ومستورد رائد حاصل على 
شهادتي اآليزو و HACCP ملنتجات البولي بروبلني املنسوج في 
قطر. تأسست الشركة عام 1999 ومت ترويجها بواسطة أحد أهم 

رواد األعمال في قطر السيد/عبدالعزيز الدليمي.
بوليمر الصناعية مرافق تصنيع متكاملة عاملية  متلك شركة قطر 
السنة على مساحة  تبلغ 1٦000 طن في  إنتاجية  الطراز بسعة 
17000 متر مربع. مصنعنا قادر على إنتاج كميات كبيرة ومجموعة 
بحسب  الصناعية  املنسوج  بروبلني  البولي  منتجات  من  متنوعة 

العميل.  متطلبات 

 شركة قطر
 بوليمر الصناعية

Product Details
• Self-adhesive plates, sheets, film, foil, tape, strip & 

other flat shapes, of plastics, whether or not in rolls
• Other articles for the conveyance or packing of 

goods, of plastic
• Sacks and bags, of a kind used for the packing of 

goods, Other, of polyethylene or polypropylene 
strip or the like

• Flexible intermediate bulk containers
• Other plates, sheets, film, foil & strip, of plastics
• Propylene copolymers
• Stoppers, lids, caps & other closures, of plastics
• Biodegradable plates, sheets, film, foil of polymers 

of Propylene
• Plastics, non-cellular, not reinforced of other 

Plastics.

تفاصيل المنتجات
األطبـاق واأللواح والرقائق والشرائط واألشكال املسطحة األخرى  •

ذاتية اللصق من البالستيك، سواء كانت أم لم تكن على هيئة لفائف. 
األطباق الالصقة ذاتيًا، وغيرها

املنتجات األخرى لنقل أو تغليف السلع املصنوعة من البالستيك •
السلع، أصناف  • لتغليف  املستخدم  النوع  واحلقائب من  األكياس 

أو ما شابه بروبلني  البولي  أو  ايثلني  البولي  أخرى، من شرائط 
األكياس واحلقائب من النوع املستخدم لتغليف السلع، احلاويات  •

املرنة متوسطة احلجم
األطباق واأللواح والرقائق والشرائط البالستيكية األخرى •
كوبوليمرات البروبلني •
املنتجات املستخدمة لنقل أو تغليف السلع، من البالستيك •
األغطية واألقفال وغيرها من السدادات البالستيكية. القابلة للتحلل •
بوليمرات  • من  املصنوعة  والرقائق  والشرائط  واأللواح  األطباق 

البروبلني
املسامية غير  • البالستيكية األخرى غير  املواد  البالستيكية؛  املواد 

املسلحة
املنتجات األخرى املستخدمة لنقل أو تغليف السلع، املصنوعة من  •

البالستيك.

Exporter مصدّر
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Qatar Rubber Industries (QRI) is the pioneer rubber 
manufacturing company in the State of Qatar. QRI is 
a limited liability ISO 9001:2008 certified company, 
which has been leading in the manufacturing sector 
for more than a decade since its inception in 2003.

With a highly trained and qualified technical team, 
and organized management, QRI is planning to head 
into the global market.

The deeply rooted ethical values and high quality 
products assures its up coming success in the 
international market.

P.O. Box 40029, Building 7, Street 538, Zone 57, Old Industrial Area, 
Doha, Qatar, Tel: +974 4460 0307, 4458 3001, info@qatarrubber.com 
qatarrubber@gmail.com, www.qatarrubber.com

HS CODES: 40103900, 40169100, 40169300, 40169400

Contact Person

Sasidaharan Nair
General Manager
Mob: +974 7096 9600

Qatar Rubber  
Industries

املطاط  تصنيع  شركة  هي  املطاط  لصناعات  قطر  شركة 
لشهادة حملة  محدودة  شركة  وهي  قطر،  دولة  في   األولى 
ISO 9001:2008 تصدرت قطاع الصناعة منذ أكثر من عقد من 

الزمن منذ نشأتها عام 2003.

يعمل لدى الشركة طاقم فني مؤهل ومدرب وإدارة منظمة مما دفعها 
إلى التخطيط لدخول السوق العاملية.

وبفضل قيمها األخالقية األصيلة ومنتجاتها عالية اجلودة، فإن جناح 
الشركة في السوق العاملية هو أمر مؤكد.

 الشركة القطرية
للصناعات المطاطية

Product Details
• Rubber Pieces for Movement Belts
• Floor Mats
• Rubber Joining Rings for Irrigation
• Rubber Barriers for Cars Parking
• Rubber Mould for Tiles Factory.

تفاصيل المنتجات
قطع املطاط لسيور احلركة •
احلصائر األرضية •
حلقات الربط املطاطية ألنظمة الري •
احلواجز املطاطية ملواقف السيارات •
قوالب املطاط ملصانع البالط. •
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Qatar Rubber Industries is a professionally managed 
manufacturer of Rubber Products since 2003. QRI 
have well trained and skilled staff. Gradually, after 
more than a decade since its inception, our company 
became one of the leading source/manufacturing 
of Rubber products in the state of Qatar. QRI is 
leading in various fields of Rubber applications. 
We uses the latest technology and quality products 
backed up by the expertise of vastly experienced 
and qualified technologist and the dynamic vision 
of management..

Zone 81, Building 92, Street 21, Tel: +974 44602343 
qrpqatar@gmail.com, www.qatarrubber.com

HS CODES: 40169100, 55051000, 73129090

Contact Person

Ghassan S KH Khader
General Manager 
Mob: +974 5550 8231

Qatar Rubber Products

شركة »قطر للمنتجات اللدنية« هي شركة تعمل في مجال تصنيع 
 .2003 عام  منذ  باحتراف  إدارتها  يتم  والتي  املطاط،  منتجات 
وحتظى شركة »قطر للمنتجات اللدنية« مبوظفني مهرة مت تدريبهم 
جيًدا. وبعد أكثر من عقد من الزمان منذ إنشاء الشركة، أصبحت 
رة الرائدة في  شركتنا على نحٍو تدريجي إحدى املصادر / املُصدِّ
»قطر  وُتعد شركة  دولة قطر.  املطاط في  منتجات  مجال تصنيع 
للمنتجات اللدنية« رائدة في مجاالت مختلفة من تطبيقات املطاط. 
نحن نستخدم أحدث التقنيات واملنتجات عالية اجلودة، مدعومة بخبرة 

فني مؤهل ذي خبرة واسعة، والرؤية الديناميكية لإلدارة 

قطر للمنتجات اللدنية

Product Details

• Floor covers and Tiles, Waste Of Synthetic Fibers-
Nylon, Recycled Wires Made Of Waste Tires

تفاصيل المنتجات
أغطية األرضيات والبالط، نفايات األلياف االصطناعية - النايلون  •

،األسالك املُعاد تدويرها املصنوعة من نفايات اإلطارات
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For over three and half decades, QSF has been 
an industry leader in Expanded Polystyrene (EPS) 
manufacturing, providing architectural insulations, 
geofoam, protective packaging and industrial 
applications. When combining block molding and 
shape molding, QSF has the most extensive EPS 
processing capabilities in the state of Qatar. 

QSF maintains the highest standards of the 
excellence in products, quality and customer service. 
So quality is one of the many reasons our customers 
continue with us for years. The combination of quality 
products, superior, service and innovation add value. 
This results in long-lasting business partnerships. 
QSF has a comprehensive quality management 
system in place to insure consistency and traceability, 
also our quality control technicians performs regular 
product testing for this physical properties. 

Building 173, Street 356, Zone 92, Mesaieed, Qatar 
Tel: +974 4005 0200, info@qsf.com.qa, www.qsf.com.qa

HS CODE: 39211100

Contact Person

Prem
CEO
Mob: +974 5045 6774

Qatar  
Styropor Factory

منذ أكثر من ثالث عقود ونصف، يحتل مصنع قطر لالستيروبور 
صدارة صناعات البوليستيرين املمدد )EPS( حيث يقدم مواد العزل 
الصناعية. عند  والتطبيقات  الواقية  واألغلفة  املعمارية واجليوفوم 
اجلمع ما بني تشكيل القوالب وتشكل األشكال، فإن لدى املصنع 
أفضل قدرات معاجلة )EPS( في دولة قطر. ويحافظ املصنع على 
أعلى معايير التميز في اإلنتاج واجلودة وخدمة العمالء. وبالتالي، 
يرغبون  العمالء  التي جتعل  العديدة  األسباب  أحد  هي  اجلودة 
املنتجات ذات  ما بني  إن اجلمع  لعدة سنوات.  باالستمرار معنا 
إلى  ذلك  ويؤدي  القيمة.  كلها تضيف  واالبتكار  واخلدمة  اجلودة 
شراكات األعمال طويلة العمر. ميلك املصنع نظامًا شاماًل إلدارة 
اجلودة لضمان ثبات منتجاته وإمكانية تتبعها. كما يقوم فنيو رقابة 
اجلودة لدينا بفحص املنتجات بانتظام للتأكد من خصائصة املادية.

 مصنع قطر
 لالستيروبور

Product Details
• Polystyrene Boards.

تفاصيل المنتجات
ألواح البوليستيرين. •
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Qatar uPVC Windows & Doors, a subsidiary of 
Jassem Bin Ahmed Bin Khalifa Al Thani & Partners 
(JA & P Group), was established in 1996, with the 
sole aim of introducing uPVC products to Qatar. 
Now, it is the leading manufacturer of uPVC windows 
and doors in Qatar and has executed many high 
profile projects for both government and private 
clients in Qatar, UAE & Oman. The company is ISO 
certified (ISO-9001:2015, Quality Management, BS 
OSHAS 18001: 2007, and has Occupational Health 
and safety management system.

Being the first in Qatar to get an industry license 
to sell uPVC doors and windows, the company 
hasn’t let their standards drop over time and made 
sure to remain ahead of their competition always. 
The company with ISO certified and has received 
numerous other industry rewards & certifications, 
got a Performance Award from Ministry of Interior, 
Qatar in 2012, it got the Best Fabricator Award in 
Middle East from their supplier Veka, and in 2016 
awarded SME Excellence Award in Qatar. Recently, 
the company was awarded with the business rating 
of ‘1’ by QDB and Dun & Bradstreet which implies 
‘Very Strong Confidence on Business Performance’. 

P.O. Box 8181, Gate 133, Street 3, Zone 81, New Industrial Area, Doha, 
Qatar, Tel: +974 4411 4302, qatupvc@qatar.net.qa 
accounts@qatarupvc.com.qa, www.qatarupvc.com.qa

HS CODES: 39252000, 39259000

Contact Person

Jacob Koshy
Managing Director
Mob: +974 5552 4535

Qatar uPVC 
Windows & Doors

تأسست قطر يو بي في سي لألبواب والنوافذ، شركة تابعة لشركة جاسم 
بن أحمد بن خليفة آل ثاني وشركاه )مجموعة جاسم آل ثاني وشركاه( 
عام 199٦ بهدف وحيد هو إنتاج منتجات يو بي في سي في قطر. واآلن، 
في قطر  بي في سي  يو  وأبواب  لنوافذ  األول  املصّنع  الشركة  أصبحت 
ونفذت العديد من املشاريع البارزة في القطاعني العام واخلاص في قطر 

وُعمان. واإلمارات 

اجلودة،  إدارة   ،ISO  9001:2015( شهادات  على  حاصلة  الشركة 
BS OSHAS 18001:2007، نظام إدارة الصحة والسالمة في العمل( 
كما أنها األولى في قطر التي حصلت على ترخيص ببيع أبواب ونوافذ يو 

بي في سي.

أن  اليوم وحرصت على  الشركة على جودة معاييرها حتى  وقد حافظت 
تسبق املنافسة دائمًا. وقد حصلت الشركة إلى جانب شهادة اآليزو على 
العديد من اجلوائز والشهادات في القطاع، فقد حصلت على جائزة لألداء 
من وزارة الداخلية القطرية عام 2012 وعلى جائزة أفضل املُصّنعني في 
الشرق األوسط من موردها Veka، كما حصلت عام 201٦ على جائزة 
التميز للمشاريع الصغيرة واملتوسطة في قطر. ومؤخرًا، حصلت الشركة على 
التصنيف األول لألعمال من بنك قطر للتنمية وشركة دون آند برادستريت، 

ما يعني “الثقة العالية بخصوص أداء األعمال”. 

 قطر يو .بي . في . سي
لألبواب والنوافذ

Product Details
• Doors and Window made of uPVC
• Building elements for the manufacture of Floors, 

Walls, Partition Walls, Ceilings, Roofs, etc., of Plastics
• Gutters and accessories of Plastics
• Railings, Fences and Similar Barriers, of Plastics
• Large Shelves, for Assembly and Permanent 

Installation.

تفاصيل المنتجات
األبواب والنوافذ املصنوعة من يو بي في س •
عناصر البناء املستخدمة لصنع األرضيات واجلدران والفواصل واألسقف  •

إلخ. من البالستيك
املصارف ومستلزماتها املصنوعة من البالستي •
الدرابزين واألسوار وما شابه من حواجز، من البالستيك •
األرفف الكبيرة للتجميع والتركيب الدائم. •

Exporter مصدّر
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Manufacturing Polymer Concrete Jacking Pipes & 
Manholes. 

P.O. Box 40064, Building 184, Street 2, New Industrial Area, Zone 81, 
Doha, Qatar, Tel: +974 4410 9109, info@pipegreen.com 
www.pipegreen.com

HS CODE: 39173100

Contact Person

Hamid
Executive Manager
Mob: +974 7006 0774

Qatar-German  
Pipe Company

تصنيع أنابيب الرفع وفتحات املجاري املصنوعة من بوليمر االسمنت.

 الشركة القطرية
األلمانية لألنابيب

Product Details
• Polymer Concrete Jacking Pipes

• Polymer Concrete Precast Manhole.

تفاصيل المنتجات
أنابيب الرفع من بوليمر االسمنت •
فتحات املجاري مسبقة الصب من بروليمر االسمنت. •
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Sarplast Qatar is the world leading company in the 
design, manufacturing and supply of Fiber Glass 
Reinforced Plastic (GRP) pipes, fittings and Tanks.

It was established in 2006 in Doha, Qatar and has 
grown to supply a complete range of services. 
Sarplast Qatar is certified by Applus Velosi for ISO 
9001-2015, ISO 14001-2015 & ISO 18001-2007. In 
addition independent associations have certified 
the compliance of our products, among these 
are FM, WRAS and all major clients in Qatar and 
Internationally.

Our core business activities comprise of:

• Design and Manufacturing of GRP, GRV, GRE 
pipes, Fittings and Tanks.

• Installation, Maintenance, NDT inspection and 
Preventive maintenance.

• Project management and technical services.

The sarplast manufacturing method of fiberglass 
pipes is the ‘Dual Helix Filament Winding’ 
technology, where the GRP Pipes are manufactured 
on to a rotating mandrel in various lengths (12meter 
usually). Diameters are available from 20mm to DN 
3050 mm, and for operating pressures up to 30 bars.

P.O. Box 40519, Building 48, Street 2, Zone 81, New Industrial Area, 
Doha, Qatar, Tel: +974 4490 2624, info@sarplastqatar.com 
sales@sarplastqatar.com, www.sarplast.com

HS CODES: 70199090, 70199060

Contact Person

Hussam Ahmad
Sales Manager
Mob: +974 6677 5643

Sarplast Qatar

ساربالست قطر هي من الشركات الرائدة في العالم في تصميم 
من  املصنوعة  واخلزانات  والتركيبات  األنابيب  وتوريد  وتصنيع 

الزجاجية. باأللياف  املعزز  البالستيك 

كبرت  وقد  قطر  الدوحة،  في   200٦ عام  الشركة  تأسست 
اخلدمات.  من  كاملة  مجموعة  تقدمي  على  قادرة  وأصبحت 
 ساربالست قطر خاصلة على شهادة من Applus Velosi عن
 18001-2007 ,ISO 9001-2015 ,ISO 14001-2015
ISO باإلضافة إلى ذلك، فقد قامت مؤسسات مستقلة بترخيص 
امتثال منتجاتنا ومنها FM و WRAS وكافة العمالء الكبار في 

والعالم. قطر 

تتألف نشاطات أعمالنا األساسية من:

• .GRE ,GRP ,GRV تصميم وتصنيع أنابيب وتركيبات وخزانات

تركيب وصيانة وفحص NDT والصيانة والوقائية. •

خدمات إدارة املشروع واخلدمات الفنية. •

طريقة التصنيع التي تعتمدها ساربالست لصناعة أنابيب األلياف 
الزجاجية هي تقنية “لف الفتائل بشكل لولبي مزدوج” حيث يتم تصنيع 
 أنابيب GRP على عمود دوار بأطوال مختلفة )12 متر في العادة(
وتتوفر األنابيب بأقطار مختلفة من 20 ملم إلى 3050DN ملم 

وبضغط تشغيل يصل إلى 30 بار.

سار بالست قطر

Product Details
• Polyester Pipe with fiber glass
• Fiberglass tube fittings.

تفاصيل المنتجات
أنابيب البوليستر مع ألياف الزجاج •
تركيبات أنابيب ألياف الزجاج. •
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Khalid Plastic Industries Complex W.L.L is a subsidiary 
of KHEIRA HOLDING WLL. And well known as a 
leading manufacturer of fiberglass, rotomould and 
plastic product in state of Qatar, our main stream 
product are FRP/GRP water tanks, septic Tanks, 
rotomould water tanks, polyethylene Safety Road 
barriers, and many more.

Zone 57, Tel: +974 44501026 
www.kpic.qa

HS CODES: 39173900

Contact Person

Assem Saeed Alwadi
Sales Manager 
Mob: +974 4436 7821

Saud Bin Khalid Plastic 
Industries Company

ع سعود بن خالد للصناعات البالستيكية ذ.م.م« هي شركة تابعة  ُمجمَّ
لشركة خيرة القابضة ذ م م. وتشتهر الشركة بأنها جهة تصنيع 
رائدة في مجال األلياف الزجاجية والتشكيل الدوراني واملنتجات 
في تصنيع  الرئيسي  منتجنا  ويكُمن  قطر.  دولة  في  البالستيكية 
اة بألياف زجاجية / البالستيكية  خزانات املياه البالستيكية املقوَّ
اة بالزجاج، وخزانات الصرف الصحي، وخزانات املياه ذات  املقوَّ
ارة، وحواجز الطرق اآلمنة املصنوعة من البولي إيثيلني،  القوالب الدوَّ

وغير ذلك الكثير.

 شركة سعود بن خالد
للصناعات البالستيكية

Product Details

• Drip Irrigation Pipes

تفاصيل المنتجات
أنابيب الري بالتنقيط •
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Schonline uPVC Factory ‘uPVC Doors & Windows 
System’ was established in Doha, Qatar in the year 
2016 to meet the increasing demand from market for 
processed UPVC windows & doors products with 
high quality standards. 

P.O. Box 63699, Gate 4, Building 76, Street 750, Zone 71 
Umm Salal Mohamed, Qatar, Tel: +974 4480 6913 
info@schonlineupvc.com, www.schonlineupvc.com

HS CODE: 39252000

Contact Person

Sayed Ahmed
Sales Manager
Mob: +974 5082 5552

Schonline  
uPVC Factory

تأسس مصنع شون الين لليو بي في سي “أنظمة أبواب ونوافذ يو 
بي في سي” في الدوحة، قطر عام 201٦ للوفاء باملتطلبات املتزايدة 
على منتجات أبواب ونوافذ يو بي في سي ذات معايير اجلودة العالية.

 مصنع شون الين
لليو بي في سي

Product Details
• Windows made of uPVC

• Doors made of uPVC.

تفاصيل المنتجات
النوافذ املصنوعة من يو بي في سي •
األبواب املصنوعة من يو بي في سي. •
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Rubber Lining, Neoprene Rubber Bearing Pads, 
Rubber Mountings, Giant Gaskets, Rubber Clamps, 
Rubber Bellows, Rubber Chutes, Speen Humps, 
Wheel Stoppers, Vulcanizing of Conveyor belt, 
Polyurethane Products and all kind of Rubber 
products customization.

Gate 26, Street 45, Old Industrial Area, Doha, Qatar 
Tel: +974 4467 8841, info@shiftrubber.qa, mmohamad@shiftrubber.qa 
www.shiftrubber.qa

HS CODES: 40081100, 40121900, 40169300, 40169510, 40081900

Contact Person

Moizuddin Mohamad
Operation Manager
Mob: +974 5542 6505

Shift Rubber Industries

البطانة املطاطية، حشوات مطاط النيوبرين، التركيبات املطاطية، 
الصمامات الضخمة، اخلوانق املطاطية، املنافخ املطاطية، املزالق 
املطاطية، منحنيات السرعة، موقفات العجالت، كبرتة سيور النقل، 
منتجات البولي يوريثني وكافة أنواع املنتجات املطاطية حسب الطلب.

شفت للصناعات المطاطية

Product Details
• Rubber Products
• Rubber Wheel Solid
• Rubber Joints
• Rubber Barriers for Cars Parking
• Rubber Pillows
• Hoops for machines.

تفاصيل المنتجات
أنابيب البوليستر مع ألياف الزجاج •
منتجات املطاط •
عجلة املطاط القاسي •
الوصالت املطاطية •
احلواجز املطاطية ملواقف السيارات •
الوسائد املطاطية •
حلقات اآلالت. •
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Sigma Plastic Factory is one of the major member 
of Abdul Rahman Abdullah Al Ansari Group. The 
company was established in the year 2007 as a 
manufacturer of Printed and Non Printed plastic 
shopping bags and Polyethylene sheets. Our 
factory is situated in Doha new industrial area with 
a production capacity of 7200 TPA with wide range 
of products to meet the requirements of the retail 
outlets, supermarkets, industrial and construction 
companies.

The factory has a state of the art plant and machinery 
employing latest technologies in extrusion of plastic 
film, flexo printing, bag making and recycling with 
the help of professionals and dedicated staffs. We 
are able to produce high quality products to satisfy 
our customers. 

Building 35, Street 21, Zone 81, New Industrial Area, Doha, Qatar 
Tel: +974 4441 1235, hr@sigmaplastic.com, www.sigmaplastic.com

HS CODES: 39232190, 39204910, 39011000

Contact Person

Abdul Rahman Sulthan
Representative
Mob: +974 3308 0839

Sigma Plastic Factory 

مصنع سيجما للبالستيك هو أحد أبرز الشركات التابعة ملجموعة 
عبد الرحمن عبدلله األنصاري. تأسست الشركة عام 2007 كمصّنع 
ألكياس التسوق البالستيكية املطبوعة وغير املطبوعة وصفائح البولي 
ايثلني. يقع مصنعنا في املنطقة الصناعية اجلديدة بالدوحة وله قدرة 
إنتاجية تعامل 7200 طن ملجموعة متنوعة من املنتجات التي تفس 
مبتطلبات محالت التجزئة والسوبرماركتات والشركات الصناعية 

وشركات اإلنشاءات.
الرقائق  استخالص  في  والتقنيات  اآلليات  أحدث  املصنع  ميلك 
البالستيكية والطباعة وصناعة األكياس وإعادة التدوير مبساعدة 
املوظفني املختصني املكرسني. ميكننا تصنيع منتجات عالية اجلودة 

إلرضاء عمالئنا.

مصنع سيجما بالستيك

Product Details
• Other Biodegradable of polymers of ethylene

• Tablecloths of Polymers of Vinyl Chloride other 
than containing by weight not less than 6% of 
Plasticizers

• Polyethylene with a Specific Gravity of <0,94, in 
Primary Forms.

تفاصيل المنتجات
بوليمرات اإلثيلني األخرى القابلة للتحلل •
شراشف املائدة من بوليمرات كلوريد الفينيل عدا عن تلك التي حتتوي  •

على مواد بالستيكية ال تقل عن ٦% من وزنها
البولي إثيلني ذو جاذبية محددة >0٫94 بشكله األساسي. •
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Technical Factory is an established and highly 
reputable company specialized in the design and 
production of packaging products. It provides both 
flexible and rapid solutions always consistent with 
quality and committed to delivering on time and on 
budget. Our operation was founded in 2001 and is 
staffed with a highly-skilled and experienced team 
operating one of the largest factories in Qatar.

Zone 81, Building 281, Street 3, Tel: +974 44607705 
info@technicalqatar.com, www.technicalqatar.com

HS CODES: 48236900, 39251000, 39232100, 39204900, 39204900, 
39151000

Contact Person

Ahmed Jumaa
General Manager 
Mob: +974 6653 7849

Technical Plastic  
Products Factory

املصنع التقني هو شركة راسخة ذات سمعة طيبة متخصصة في 
تصميم وإنتاج مواد التعبئة والتغليف. فهو يوفر حلوالً مرنة وسريعة 
ذات جودة متميزة، ويلتزم بتقدمي خدماته في الوقت احملدد وفي 
حدود ميزانية العميل. تأسست أعمال املصنع في عام 2001 ويعمل 
به فريق من ذوي املهارات العالية واخلبرة القادرون على إدارة واحًدا 

من أكبر املصانع في قطر.

 المصنع التقني 
للمنتجات البالستيكية

Product Details

• Paper Cups, Plastic Road Barricades, Plastic Bags, 
Warning Plastic Nets, Warning Plastic Boards, 
Recycled Polyethylene Granules

تفاصيل المنتجات
اكواب ورقية، حواجز طرق بالستيكية، احلقائب البالستيكية، شبكات  •

بالستيكية حتذيرية، ألواح بالستيك حتذيرية
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Twyla Recycling is a subsidiary of Twyla, a Qatari 
organization dedicated to the betterment of all our 
communities.

Taking inspiration from the environmental pillar of 
the Qatar National Vision 2030, and the country’s 
forward-looking environmental policies, Twyla 
Recycling was established in 2014 to provide a 
much-needed service to all of Qatar’s communities – 
a means to remove, recycle, and reuse waste to 
ensure a greener Qatar for generations to come. It 
is our hope that we can play a major role in Qatar’s 
continued regional leadership in environmental and 
green-friendly policies.

We are currently the first factory in the country for 
recycling plastic waste coming from industries and 
consumers. In the next few years, the majority of 
our waste will come from consumers rather than 
industries – from households, communities, schools, 
and so forth – also a first in Qatar.

Zone 81, Building 233, Street 4, Tel: +974 40178029 
bod@twyla.com.qa

HS CODES: 39151000

Contact Person

Zaher Qasem Assi
General Manager 
Mob: +974 3382 5237

Twyla Recycling Company

شركة توايلة العادة التدوير هي شركة تابعة ملجموعة توايلة، وهي 
سة لتحسني جميع مجتمعاتنا. مؤسسة قطرية ُمكرَّ

ست شركة توايلة العادة التدوير في 2014، وهي مستوحاة  تأسَّ
من الركيزة البيئية لرؤية قطر الوطنية 2030 والسياسات البيئية 
التطلعية للبالد، لتوفير خدمة تشتد احلاجة إليها جلميع املجتمعات 
وإعادة  تدويرها  وإعادة  النفايات  لإلزالة  وسيلة  وهي  قطر؛  في 
استخدامها لضمان قطر أكثر خضرة لألجيال القادمة. ونأمل أن 
ن الشركة من أداء دور رئيسي في القيادة اإلقليمية املستمرة  نتمكَّ

لدولة قطر في شأن السياسات البيئية والصديقة للبيئة.

تدوير  إعادة  في مجال  يعمل  البالد  في  أول مصنع  حالًيا  نحن 
املُستمدة من الصناعات واملستهلكني. وفي  البالستيكية  النفايات 
السنوات القليلة املقبلة، ستأتي ُجل نفاياتنا من املستهلكني بداًل من 
الصناعات - من املنازل واملجتمعات واملدارس وما إلى ذلك - وهي 

األولى أيًضا في قطر.

شركة توايلة العادة التدوير

Product Details

• Poly Ethylene Granules Recycled

تفاصيل المنتجات
حبيبات البولي ايثيلني املُعاد تدويرها •
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The largest manufacturing establishment in Qatar for 
PET preforms and HDPE closures. The facility has a 
state-of-the-art plant, which utilizes latest technology 
with fully automated machineries from Europe.

It has set superior hygienic standards with a 
controlled production environment that has no touch 
of human hand–from raw material to final packing.

• PET Preforms

• HDPE Closures for Bottling Industries

The above products are widely use to fill water, juice, 
dairy and cooking oil products.

Street 5, Zone 81, New Industrial Area, Doha, Qatar, Tel: +974 4427 7228 
info@ufpp-qatar.com, www.ufpp-qatar.com

HS CODES: 39233000, 39235000

Contact Person

Ashok Armojam
General Manager
Mob: +974 6622 2539

United Factory for 
Preform & Packaging

أكبر مؤسسة تصنيع في قطر للقوالب البالستيكية املشكلة )بريفورم( 
واألغطية املصنوعة من HDPE. يتضمن املصنع أحدث اآلليات 
التي تستخدم تكنولوجيا متطورة وأوتوماتيكية من أوروبا. كما يتبع 
املصنع أعلى معايير النظافة من خالل بيئة اإلنتاج اخلاضعة للتحكم 
التام بحيث ال تدخل فيها أيدي بشرية ابتداء من املواد اخلام وصواًل 

إلى التغليف النهائي.

القوالب البالستيكية املشكلة )بريفورم( •

األغطية املصنوعة من HDPE لصناعات التعليب تستخدم املنتجات  •
أعاله بشكل واسع لتعبئة املياه والعصير ومنتجات األلبان وزيوت 

الطهي.

 مصنع يونايتد لصناعات
البريفورم ومواد التغليف

Product Details
• Plastic preforms
• Stoppers, Lids, Caps and Other Closures, of 

Plastics.

تفاصيل المنتجات
القوالب البالستيكية املشكلة •
األغطية البالستيكية وغيرها من أغطية العبوات البالستيكية. •
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Established in 2006, Universal Wrapping L.L.C. is 
a Qatari Limited Liability Company that specializes 
in the manufacture of plastic disposable products.

The company produces a variety of Polypropylene 
and Polystyrene products including cups, containers, 
boxes, bowls, pots and plates as well as PET Lids 
that are distributed mainly in Europe and the Middle 
East. 

Building 158, Street 3, Zone 8, New Industrial Area, Doha, Qatar 
Tel: +974 4436 2862, nha@universalwrapping.com  
www.universalwrapping.com

HS CODE: 39241090

Contact Person

Siddiq
Manager
Mob: +974 5590 2070

Universal  
Wrapping

م  عا م.  م. ذ. لتغليف  ا لصناعة  لعامة  ا الشركة  تأسست 
متخصصة  محدودة  مسؤولية  ذات  قطرية  كشركة   200٦
واحدة. ملرة  تستعمل  التي  البالستيكية  املنتجات  صناعة   في 
تقوم الشركة بإنتاج عدة أنواع من منتجات البولي بروبلني والبولي 
والسلطانيات  والصناديق  واحلاويات  األكواب  تشمل  ستايرين 
التي يتم توزيعها   PET واألواني واألطباق باإلضافة إلى أغطية

بشكل رئيسي في أوروبا والشرق األوسط.

 الشركة العامة
لصناعة التغليف

Product Details
• Tableware & Kitchenware, of Plastics.

تفاصيل المنتجات
أدوات املائدة وأدوات املطبخ من البالستيك. •
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Textiles

المنسوجـات

15



أنشأت شركة البركة القطرية في عام 2004 كمستورد للخيام، وأما 
اليوم هي الشركة الرائدة والوحيدة في صناعة اخليام في قطر.

حيث تنشط الشركة في صناعة مجموعة واسعة من اخليام. وتعمل 
الشركة على دمج أحدث التقنيات في عمليات التصنيع وفي كافة 

عملياتها لتربط املاضي مع احلاضر. 

هي  املواد  واستخدام  اختيار  في  اجلودة  معايير  على  احلفاظ 
أولويتنا العليا وذلك لضمان اجلودة العالية واألسعار التنافسية. 
ويتم االعتماد على ذات املعايير العالية في عمليات تنفيذ املشاريع 

العاملة.  من حيث جودة اخليام وكفاءة األيدي 

Al Baraka Al Qataria is a leading Tent manufacturing 
company in Qatar. 

Established in 2004. as an Importer of Tents, 
Al Baraka Al Qataria today manufactures a wide 
range of Tents and is the only professional company 
to manufature Tents in the State of Qatar.

Its aim is to incorporate the latest technology into 
the manufacture not only Arbic Tents all kind of Tents 
thereby connecting the past with the present. Al 
Baraka imports and retail traditional tents.

Keeping the quality standards in the selection 
and usage of material is our highest priority.  
The same standards are kept in the 
workmanship and durability of our Tents  
ensuring quality and competitive pricing.

P.O. Box 91717, Doha, Qatar, Tel: +974 4469 0717, Fax: +974 4469 0727 
info@albarakaqa.com, www.albarakaqa.com Contact Person

Taleb Al Hinjad
Owner
Mob: +974 5550 0775

Al Baraka Al Qataria البركة القطرية

Product Details

• Traditional Rope Tents (Canvas Tents)

• Arabic Majlis Tents

• Car Park Shades

• PVC Tents

• Desert Tents

• Camping Tents

• Garden Tents.

تفاصيل المنتجات
اخليام التقليدية )خيام قماشية( •
خيام املجالس العربية •
مواقف السيارات •
• Pvc خيم
خيام الصحراء •
خيام رحالت التخييم •
خيام احلدائق. •

Exporter مصدّر
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Al Hurriya National Textile Industry has been in 
operation since 1996 and primarily operates in the 
textile and clothing industry. The company produces 
worker uniforms, covers and sheets, pillow cases, 
sponge mattresses, quilts, pillows and is located in 
Industrial Area.

Zone 57, Building 136, Street 38, Tel: +974 44601293 
info@linkiqa.com, www.linkiqa.com

HS CODES: 62031900, 63022200, 94049020

Contact Person

Emad Bahgat
General Manager 
Mob: +974 5552 5013

Al Hurriya National  
Textile Industry

تعمل شركة »احلرية لصناعة النسيج الوطنية« منذ عام 199٦بصفة 
بإنتاج  الشركة  تقوم  واملالبس.  املنسوجات  أساسية في صناعة 
األزياء الرسمية للعمال واألغطية واملفارش وأكياس الوسائد واملراتب 
اإلسفنجية واألحلفه والوسائد، ويقع مقرها في املنطقة الصناعية.

 الحرية لصناعة 
النسيج الوطنية

Product Details

• Worker uniforms, Covers and Sheets, Pillows

تفاصيل المنتجات
األزياء الرسمية للعمال، أغطية ومفارش لألسرة، الوسائد •
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P.O. Box 13793, Doha, Qatar, Tel: +974 4466 6650, Fax: +974 4466 2211 
o.gergawi@qayedtents.com, www.qayedtents.com

HS CODES: 63062900, 63062200

Contact Person

Arnond
Administrative Manager
Mob: +974 5546 3513

Al Qayed 
International Tents

القايد الدولية للمظالت متخصصة في تصميم وبناء مظالت مواقف 
السيارات وهياكل املظالت.

وتشارك في إنتاج العديد من األغطية املنحنية على شكل القباب 
بتوريد منتجات  الشركة  تقوم  السباحة.  وبرك  واملداخل  للممرات 

للعمالء بإضافة اسم وشعار شركاتهم عليها.

كما تقوم بتركيب نظم تظليل تتراوح من املظالت املنسوجة من البولي 
إثيلني عالي الكثافة وأقمشة بولي كلوريد الفينيل والتي تطبق معدالت 

مرتفعة من احلماية ضد أشعة الشمس فوق البنفسجية.

للوزارات  الشركة منشأة حديثة في قطر وتعهدت مبشاريع  لدى 
في  بها  قامت  التي  املهام  من  متنوعة  قائمة  بني  من  احلكومية 

األخيرة. السنوات 

القـايـد الدوليـة للمظـالت

Al Qayed International Tents specializes in the 
design and construction of car park shades and area 
shade structures. It is involved in the production of 
numerous curved vault shaped covers for walkways, 
entrances and swimming pools. The Company 
supplies products to clients with their company name 
or logo woven into them. It installs shading systems 
that range from knitted high-density polyethylene 
and PVC fabric that provides full protection against 
the UV rays of the sun.

The Company has a state-of-the-art facility in Qatar 
and has undertaken many projects for Government 
Ministries in addition to its diverse list of assignments 
in recent years.

Product Details

• Car Parking Shades
• Tents and Canopies
• Motorized Awnings.

تفاصيل المنتجات
مظالت مواقف السيارات •
اخليام والستائر •
املظالت اآللية. •

Exporter مصدّر
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P.O. Box 30430, Doha, Qatar, Tel: +974 4486 8747, Fax: +974 4441 3421 
aosman@simex-co.com, www.daralnaseej.com

HS CODE: 55131300

Contact Person

Mohammed Dawood
Factory Manager
Mob: +974 7470 0270

Dar Al Naseej دار النسيج

دار النسيج هى إحدى الشركات التابعة ملجموعة سيميكس للتجارة 
وهى شركة رائدة فى مجال جتارة وصناعة األثاث واملفروشات 

ألكثر من 50 عامًا.

ة التى توفر الراحة  تنتج الشركة تشكيالت واسعة من املراتب واألِسَرّ
واجلمال معًا لعمالئها، تتميز الشركة بإنتاجها املتميز من املراتب 
املرنة ذات النوابض مبجموعة واسعة من التصميمات واإلختيارات 
هذه  إنتاج  فى  الرائدة  الشركات  من  تعد  بذلك  وهى  واألحجام 

النوعية من املراتب.

متتلك الشركة مكانة متميزة فى السوق القطرى من خالل موزعني 
البيع  دولة قطر، ومن خالل  أنحاء  ملنتجاتها فى جميع  معتمدين 

املباشر لكبار العمالء فى قطاع الضيافة واخلدمات الفندقية.

Bed
• Steel Bed & Wardrobe
• Bed Base
• Bed Headboards
• Foam products
• Foam cutting.

األَسرة
األَسرة واخلزانات الصلبة  •
قواعد األَسرة •
الواجهات األمامية لألَسرة •
منتجات اإلسفنج وتقطيعة  •

الى كافة املقاسات

Dar Al Naseej is a subsidiary of Simex Group, 
a leading company in the field of trading and 
manufacturing furniture and furnishings for more than 
50 years where you discover the finest mattresses in 
Qatar. We have the prime selection of beds that we 
produce a vast assortment of mattress accessories, 
featuring our own products and durability materials. 
Covered with amazing design and colours offer a 
night comfort guarantee, assuring you that the 
mattress you purchase will bring years of quality.

Dar Al Naseej brings the best mattress values and 
quality of customer service, distributing through a 
network of authorized retailers who directly sell to 
big clients in the hospitality and hotel services sector.

Product Details
We produce all sizes, colors, designs and 
specification of:

Mattresses
• Spring
• Foam 
• Folding
• Therapeutic
• Baby

تفاصيل المنتجات
نحن نقوم بإنتاج كافة األحجام، األلوان والتصميمات من التالي:

املراتب
املراتب األسبرجن •
املراتب األسفنجية •
املراتب القابلة للطى •
املراتب الطبية •
مراتب األطفال. •

Exporter مصدّر
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P.O. Box 30430, Doha, Qatar, Street 45, Zone 81, New Industrial Area 
Tel: +974 4460 2521, Fax: +974 4441 3421, dff@simex-co.com 
aosman@simex-co.com, www.daralnaseej.com

HS CODE: 94042910

Contact Person

Mohammad Dawood
Plant Manager
Mob: +974 4460 2521

Doha Linens

دوحـة لينينـز هي واحد من أهم شركات صناعة املنسوجات في 
قطر املتخصصة في إنتاج األغطية واملخدات والوسائد والشراشف 
بتشكيلة واسعة من األلوان واملالمس واألشكال التي ُترضي مختلف 
أفضل  نستخدم  اجلودة.  عالية  بياضات  منتجات  نقدم  األذواق. 
وتكنولوجيا متقدمة مقرونة  بأعلى كفاءة ممكنة  املتوفرة  األقمشة 
مبعايير اجلودة املتفوقة. يتم فحص كل خطوة من خطوات اإلنتاج 

لدينا بدقة لضمان اجلودة.

رؤيتنا هي أن نصبح الرائد اإلقليمي في مجال البياضات من خالل 
تقدمي منتجات ذات جودة متفوقة باستخدام حرفية ال تقارن والسعي 

الدائم نحو الكمال.

متلك دوحـة لينينـز مصنعًا حديثًا منظمًا مبساحة أرض كلية تبلغ 
3500 متر مربع في قطر.

في دوحـة لينينـز، نؤمن بأن قوتنا تكمن في فريفنا ملدرب عالي 
الكفاءة واملعرفة. نحن ملتزمون بتقدمي تصاميم مبتكرة ومنتجات 

عالية اجلودة للعمالء إلى جانب خدمة عمالء ال ُتضاهى.

دوحـة لينينـز

Doha Linens is one of the pioneers of fabric industries 
in the state of Qatar that specializes in producing 
comforters, pillows, cushions, quilts and bed spreads 
in array of classical and trendy colours, textures and 
shapes that caters to different taste. We offer high 
quality linen products. We use the finest available 
fabrics with high efficiency, advanced technology, 
coupled with superior quality standards. Every step 
of our production process is thoroughly inspected, 
to ensure excellence.

Our vision is to become the regional leader in the 
field of Linens by delivering outstanding quality 
products; through incomparable workmanship and 
constant endeavours for perfection.

Doha Linens has a modern, well organized factory 
facility, having total land area of 3,500 square meter, 
located in State of Qatar.

At Doha Linens, we believe that our strength comes 
from our highly experienced, knowledgeable and 
passionate team. We are committed to providing 
our clients with innovative design, quality products 
and unbeatable customer service.

Product Details

• Comforters, Pillows, Mattress Protectors, Bed 
Sheets, Cushions, Quilts, Bed Spreads.

تفاصيل المنتجات
األغطية، املخدات، األغطية احلامية للفرشات، الشراشف،الوسائد،  •

اللحافات، أغطية السرائر.

دليل الشركات الصغيرة والمتوسطة 451٢٠٢٢



Specialists of importing elegant types of tissues and 
customizing traditional genuine Qatari clothing from 
Sewing, Press Buttons to Needle Work and Whip 
Stitch.

Tailoring all types of work uniforms for Government 
departments, Schools, Hospitals, Hotels, Military 
College, National Service, Graduation Coats, Bank 
Uniforms (Abaya/Suit), Cleaning Workers, etc.

P.O. Box 12847 Doha, Qatar, Tel: +974 5543 6552 
almashmom2@icloued.com

HS CODES: 61036104

Contact Person

Nadia Hamad
Al Mannai
Owner
Mob: +974 5543 6552

Mashgal Al Mashmom

متخصصون في توريد أنواع من األقمشة وتفصيل املالبس التراثية 
القطرية األصلية من )خياطة، دق زري، تطريز، شك(.

احلكومية  للدوائر  اخلدمية  اليونيفورمات  أنواع  جميع  تفصيل 
واخلدمة  العسكرية  والكليات  والفنادق  واملستشفيات  واملدارس 
الوطنية بالطوات التخرج والزي املوحد للبنوك )عباية/بدلة( وعمال 

النظافة. 

مشغل المشموم للخياطة

Product Details

• Kids Clothing

• Party Dresses

• Skirts

• Suits

• Abayas

• Travel Clothing

• Clothes for National Day

تفاصيل المنتجات
مالبس اطفال •
فساتني سهرة •
تنانير •
بدالت •
عبايات •
مالبس سفر •
مالبس اليوم الوطني •

Exporter مصدّر
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Qatar Tents Factory are specialized in manufacturing 
Arabic tents with different sizes, designs and 
decoration. The company has been in operation 
since 2017 and is located in Al Rayyan

Qatar Tents Factory

العربية مبختلف  اخليام  في صناعة  متخصص  للخيام  قطر  مصنع 
األحجام والتصاميم والديكورات. تعمل الشركة منذ عام 2017 ويقع 

الريان. مقرها في 

مصنع قطر للخيام

Zone 81, Building 17, Street 10, Tel: +974 44632056 
ahmedg@artofpottery.net, www.artofpottery.net

HS CODES: 63062900, 94035090, 94016900, 63062900, 94035090, 
94016900

Contact Person

Ahmed Sameer
HR Manager 
Mob: +974 5570 6061

Product Details
• Tents, Beds, Chairs, Tents, Beds, Chairs

تفاصيل المنتجات
رة, مقاعد جلوس • رة, مقاعد جلوس, اخليام, األسِّ اخليام, األسِّ
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Wearing Apparel

المالبس
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Al Siddiqi Retail is the only factory in Qatar awarded 
with ISO 9001:2015 certification for ready-to-wear 
garments, uniform, suits, and medical uniform, 
ensuring quality for all products.

Our factory came into existence in the year 1983, 
essentially targeted the domestic retails segment, 
we moved to Corporate Work wear and Uniforms 
in the year 2013.

Our products come with the highest quality 
standards, we are proud of our four-point quality 
check. 

With full area 12,000 sqm our factory working for 
Al-Motahajiba, Dary, AL SHAL daily orders and 
uniforms.

Gate 98, Street 29, New Industrial Area, Doha, Qatar 
Tel: +974 4466 3361, mfaheem@sig.com.qa, www.alsiddiqiholding.com

HS CODES: 62021310, 62141000

Contact Person

Mohsin Abu Yousef
Factory Manager
Mob: +974 3349 4010

Almotahajiba Factory

الصديقي للتجزئة هو املصنع الوحيد في قطر احلاصل على شهادة
الطبية  واملالبس  واألطقم  واألزياء  للمالبس   ISO 9001:2015
اجلاهزة، ما يضمن جودة كافة منتجاتنا. تأسس مصنعنا عام 1983 
وكان يستهدف شريحة التجزئة احمللية بشكل أساسي، ثم انتقلنا 

إلى إنتاج األزياء املوحدة ومالبس العمل عام 2013.

نصنع منتجاتنا وفقًا ألفضل معايير اجلودة ونحن فخورون بفحص 
اجلودة الرباعي الذي نعتمده. 

اليومية  تبلغ مساحة مصنعنا 12000 متر مربع إلنتاج الطلبات 
املتحجبة وداري والشال.  لكل من  املوحدة  واألزياء 

مصنع المتحجبة

Product Details

• Women’s cloaks

• Shawls, scarves

• Face cover for ladies Nikab.

تفاصيل المنتجات
العبايات والشاالت •
احلجابات •
أغطية الوجه )النقاب( للسيدات. •
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P.O. Box 16465, Sayer Block 40, 2nd Floor Barwa Commercial Avenue, 
Doha, Qatar, Tel: +974 4416 1112, 4416 1113, info@darz.com.qa 
inair@darz.com.qa, www.darz-design.com

HS CODE: 70971144

Contact Person

Lalu G Nair
General Manager
Mob: +974 7097 1144

Darz Design

تصنيع وبيع العبايات الفاخرة في قطر.

درز للتصميم

Manufacturer and retailers of high-end luxury abayas 
in Qatar.

تفاصيل المنتجات
العبايات النسائية. •

Product Details

• Women’s cloaks.
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Kinz Socks factory is manufacturer of all types of 
men’s and youth socks, made of the finest types of 
cotton. The company has been in operation since 
2015 and is located in Industrial Area.

Zone 57, Building 41, Street 594 Tel: +974 55532094 
info@kenzhosierymill.com

HS CODES: 62171010

Contact Person

Mohammed Sharbati
General Manager 
Mob: +974 5553 2094

Kinz Socks Factory

ب  ر ا جلو ا ع  ا نو أ جميع  بتصنيع  كنز  مصنع  م  يقو
. لقطن ا ع  ا نو أ د  جو أ من  بية  لشبا ا و لية  جا لر  ا
جوارب رياضية وكالسيكية. تعمل الشركة منذ عام 2015 ويقع 

مقرها في املنطقة الصناعية. 

مصنع كنز للجوارب

Product Details

• Socks of all kinds

تفاصيل المنتجات
جوارب مختلفة األنواع •
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Wood and Wood 
Products Except Furniture

 الخشب ومنتجات 
الخشب ماعدا األثاث
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Al Manjara Joinery’s reputation rests on our passion 
to achieve the beauty and quality our client want. We 
combine traditional crafts man ship and expertise 
with the latest technology and joinery products. Al 
Manjara provides a total package, from design to 
manufacture to installation, which guarantees you 
quality and reliability, every step of the way.

Street 41, Zone 81, New Industrial Area, Doha, Qatar 
Tel: +974 4499 4499, shady.shamoun@gulfcontracting.com 
www.gulfcontracting.com

HS CODES: 39252000, 44189090, 44187200, 44190000, 44209020

Contact Person

Shady Shamoun
Group Business 
Development Manager
Mob: +974 5583 0435

Al Manjara Joinery

إلى اجلمال  بالوصول  على شغفها  املنجرة سمعتها  منجرة  بنت 
احلرفية  بني  ما  نحن جنمع  عمالئنا.  بها  يرغب  التي  واجلودة 
التقليدية واخلبرة وأحدث التقنيات ومنتجات النجارة. تقدم املنجرة 
حزمة متكاملة من التصميم إلى التصنيع إلى التركيب وبذلك تضمن 

اجلودة واملوثوقية لكم في كل خطوة.

منجـرة المنجـرة

Product Details

• Doors, Windows and their Frames and Thresholds 
for Doors, of Plastics

• Builders’ Joinery & Carpentry of Wood

• Flooring Panels, Multilayer, Assembled, of Wood 
(Excl. For Mosaic Floors)

• Tableware and Kitchenware, of Wood

• Articles of Wooden Furniture (such as Clothes 
Brush Hangers, Letter Trays for Office Use, 
Ashtrays, etc.).

تفاصيل المنتجات
األبواب والنوافذ وإطاراتها وعتباتها املصنوعة من البالستيك •
أعمال النجارة اخلاصة بالبّنائني •
ألواح األرضيات تعددة الطبقات املجمعة من اخلشب )ماعدا أرضيات  •

املوزائيك(
أدوات املائدة وأدوات املطبخ من اخلشب، أنواع األثاث اخلشبي  •

ما عدا تلك املذكورة في الباب 94 )مثل عالقات املالبس وصواني 
الرسائل املستخدمة في املكاتب

منفضات السجائر، إلخ.. •
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Alkhor Industrial Area 60177, Building No. 26, Zone 74, Street 5, Qatar 
Tel: +974 4479 6333, Fax: +974 4479 6555, info@getc-group.com 
www.getc-group.com

HS CODES: 441810, 940330, 940340, 940350, 940360, 940610, 940690

Contact Person

Hassan Mounib
Sales Manager
Mob: +974 5513 3117

Al Wasit Cabins/Getc Group

الواسط للبيوت اجلاهزة منذ إنشائها عام 2007 من قبل السيد: 
ابراهيم املهندي تسعى ألن تصنع فرقا في عاملنا من خالل إدراكها 
التام أن النجاح في العمل يأتي باتباع أعلى املعاييروالبحث املستمر 

عن إرضاء العمالء.
لذلك فقد كرست الواسط للبيوت اجلاهزة جميع جهودها ومواردها 
املتاحة لكي متنح العمالء منتجاتها بأسعار منافسة ومواصفات عالية. 
بدأت الواسط للبيوت اجلاهزة جتذب االنتباه جتاه منتجاتها من األبنية .

Established in 2007 by Mr. Ibrahim Al Mohnnadi, 
Al Wasit Cabins is a service oriented company 
offering premium works in the field of porta- cabins. 
steel, aluminum, carpentry and general renovation 
activities. We can design, fabricate and erect a range 
of steel structures of varying designs.

Al Wasit Cabins is one among the major suppliers 
of Prefabricated Buildings/ Portable Cabins such as 
Staff/ Labor Camps, Site Offices, Ablution Blocks 
and bespoke units related to our valued client’s 
requirements. 

الواسط للبيوت الجاهزة

تفاصيل المنتجات
جودة التصنيع اجلاهز:

ڤيالت •
مكاتب سكن •
املوظفني والعمال •
كبائن األمن •
متوضىء •
دورات املياه •
املساجد •

أقسام اخلدم •
كبائن حديدية •
كبائن خاصة مقاومة للحريق •
ن  • ز ملخا ا و ت  عا د ملستو ا مجلس 

ية يد حلد ا
املقاس  • لتصنيع الصلب  ورشة عمل 

)فرام كاد(. بالضوء 

Product Details

Manufacturer of quality pre-fabricated:

• Villas
• Site Offices
• Staff/Labour Camps
• Security Cabins
• Ablutions/Toilet Blocks
• Mosques
• Servant Quarters

• Steel Cabins
• Special Fire Resistant 

Cabins
• Steel Hangers & 

Workshops made 
from light gauge 
steel (Frame CAD).
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At Al-Wafa Carpentry, we are very proud of our team 
accuracy, where all timbers can be cut and fabricated 
to mach your specifications, Thus our machineries 
are very high tech in order to produce furniture, 
doors, kitchens, wood flooring and any exceptional 
wooden cut ideally to meet your requirements and 
satisfaction.

Al-Wafa experienced purchases team makes a 
regular trips to the potential markets in order to 
improve and provide a higher standard of quality 
to there customers, however we liaise closely with 
specialist sawmills to ensure the wood is sourced 
and cuts to our exacting standards.

With the decades of Al-Wafa experience in the 
timber trade, you can expect efficiency, personal 
service and our team approach, These old fashioned 
quality are the root cause of the success of Al-Wafa 
in the past, now and in the future.

Gate 96, Street 21. Old Industrial Area, Doha, Qatar, Tel: +974 4460 0849 
admin@alwafa.com.qa, www.alwafatrading.com

HS CODES: 44182000, 44187900, 94034010, 94035020

Contact Person

Ayman Zain
Accounts Manager
Mob: +974 7700 0053

Al-Wafa Carpentry

في منجرة الوفاء، نفخر بالدقة التي يتمتع بها فريقنا حيث ميكن 
تقطيع وتصنيع كافة األخشاب حسب مواصفاتكم باستخدام آالتنا 
املتطورة التي ميكنها إنتاج األثاث واألبواب واملطابخ واألرضيات 
وينال  متطلباتكم  يناسب  شكل  بأي  اخلشب  وتقطيع  اخلشبية 

رضاكم. 

يقوم فريق املشتريات اخلبير من منجرة الوفاء بعمل زيارات منتظمة 
إلى األسواق لتحسني وتقدمي معايير جودة أعلى للعمالء، كما نقوم 
بالتواصل مع موردي األخشاب املختصني لضمان احلصول على 

اخلشب وتقطيعه حسب معاييرنا. 

بفضل خبرة الوفا في جتارة األخشاب والتي متتد عبر عقود من 
الفريق  ونهج  الشخصية  الكفاءة واخلدمة  توقع  بإمكانكم  الزمن، 
في مجال اجلودة هي  التقليدية  امليزات  وهذه  قبلنا،  املعتمد من 

واملستقبل. املاضي واحلاضر  الوفا في  أساس جناح 

منجرة الوفاء

Product Details

• Wooden doors

• Parquet flooring

• Kitchen cabinets

• Wooden cabinets.

تفاصيل المنتجات
األبواب اخلشبية •
أرضيات الباركيه •
خزائن املطبخ •
اخلزائن اخلشبية. •
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Wood Architectural Work (WAW) is one of the most 
exceptional woodwork, decorative, and joinery 
companies in the State of Qatar. WAW is providing 
service in the field of high-quality joinery and 
woodwork, furniture, and fittings works.

Zone 57, Building 263, Street 413, Tel: +974 44600679 
k.wehbe@waw-qatar.com, www.waw-qatar.com

HS CODES: 94035020, 44182000, 94036000, 94034010, 94036000

ISO 9001:2015, ISO 45001:2018, ISO 14001:2015

Contact Person

Khalil Wehbe
Acting General Manager 
Mob: +974 5548 4578

Architectural Arts 
Company for Wood

ُتعد »شركة الفنون املعمارية لألخشاب« إحدى أكثر شركات األعمال 
ًزا في دولة قطر. وتعمل »شركة  والنجارة متيُّ والديكور  اخلشبية 
واألعمال  النجارة  أعمال  في مجال  لألخشاب«  املعمارية  الفنون 

اخلشبية واألثاث والتجهيزات عالية اجلودة.

 شركة الفنون
المعمارية لألخشاب

Product Details

• Wooden cabinets, Wooden doors, Counters, 
Kitchen cabinets, Couch set

تفاصيل المنتجات
خزائن خشبية, أبواب خشبية, الطاوالت, خزائن املطبخ, اآلرائك •
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Factory 22, Street 1, Zone 81, New Industrial Area, Doha, Qatar  
Tel: +974 4442 1391, mawash2010@hotmail.com 
binmansour.rm@gmail.com

HS CODES: 44189090, 49119190, 76169990

Contact Person

Mohamed Zeyada
Head of Operations
Mob: +974 6667 8866

Art & Frame 
Factory

خدمات الشركة

تصميم وإنتاج منصات املعارض •

تصميم وإنتاج املسارح •

إنتاج الفعاليات •

مقاوالت التصميم الداخلي •

األطر •

Company Services

• Exhibition stand design and production

• Stage design and production

• Event production

• Interior decor contractor 

• Frame. 

 مصنع
 آرت آند فريم

Product Details

• Wooden decorations

• Wooden frame for pictures

• Promotional posters and prints

• Aluminum frames (for pictures).

فاصيل المنتجات
الديكورات اخلشبية •
اإلطارات اخلشبية للصور •
اللوحات واملطبوعات الترويجية •
إطارات األملنيوم )للصور(. •
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Elegancia is a consortium of professional service 
companies. Together with its 20,000 staff, elegancia 
assists clients to become industry leaders. elegancia 
is dedicated to providing comprehensive services, 
including project management, turn-key solutions, 
marine works, healthcare, and a wide range of 
industries. elegancia group also contributes to the 
long-term progress of the communities it serves.

Elegancia Joinery manufactures and executes 
premium contracts for high-end furniture, interiors 
and turnkey interior fit-out projects. The company 
uses only the highest-quality raw materials and 
European grade stains and lacquers to manufacture 
any design in a variety of sizes, species and styles, 
with our advanced manufacturing techniques.

Zone 57, Building 158, Street 315, Tel: +974 44760340 
gm@qataracids.com.qa

HS CODES: 44182000, 44189090

ISO 9001

Contact Person

Hani Mohammed Soliman
General Manager 
Mob: +974 3368 8736

Elegancia Joinery

»««شركة اليغانسيا جوينيري«« هي احتاد شركات مكوَّن من شركات 
اخلدمات املهنية. تساعد »«شركة اليغانسيا جوينيري««، إلى جانب 
موظفيها البالغ عددهم 20٫000 موظف، العمالء في أن يصبحوا 
اًدا في الصناعة. وُتكرِّس »«شركة اليغانسيا جوينيري«« نفسها  روَّ
لتقدمي خدمات شاملة، مبا في ذلك إدارة املشاريع، وتوفير احللول 
اجلاهزة، واألعمال البحرية، والرعاية الصحية، ومجموعة واسعة 
من الصناعات. وُتساهم »«شركة اليغانسيا جوينيري«« أيًضا في 

م طويل املدى للمجتمعات التي تخدمها.  حتقيق التقدُّ

وتنفيذ  في تصنيع  اليغانسيا جوينيري««  »«شركة  وتعمل شركة 
عقود متميزة لألثاث الراقي والديكورات الداخلية ومشاريع التجهيز 
الداخلي اجلاهزة. تستخدم الشركة املواد اخلام عالية اجلودة فحسب 
أي تصميم  لتصنيع  األوروبية  الدرجة  والورنيش من  والصبغات 
مبجموعة متنوعة من األحجام واألنواع واألمناط، وذلك نظًرا لتوافر 

تقنيات التصنيع املتقدمة لدينا.«

اليغانسيا جوينيري

Product Details

• Wooden Doors, Wooden Decorations

تفاصيل المنتجات
أبواب خشبية، زخارف خشبية •
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Gulf Pallets Factory (GPF) is one of the leading 
manufacturers and suppliers of Wooden Pallets in 
State of Qatar.

Gulf Pallets Factory (GPF) was established in State of 
Qatar in the year of 2000 with its Head office located 
in Saniya Industrial Area with a massive workshop 
and huge store.

As a result of our sincere determination, efforts and 
experience over the years the company has become 
well known organization in the State of Qatar in it’s 
sphere of activities.

We manufacture Wooden Pallets mainly for 
Industrial, Commercial and Service sectors of various 
dimensions according to customer’s requirement 
and specification. We are dealing mainly with Petro 
Chemical companies as well as with other leading 
private sectors.

As a result of our sincere determination and hardship, 
we have expanded one more factory in ‘Mesaieed’ 
with highly modernized and fully automated pallet 
line and machinery.

Gate 37, Street 35, Old Industrial Area, Doha, Qatar 
Tel: +974 4427 1505, 4460 1400, gpf.doha@hotmail.com 
www.gulfpallet.com

Contact Person

Mohammed Abdullah Al 
Buinin
General Manager
Mob: +974 5503 8585

Gulf Pallets 
Factory (G.P.F)

واملوّردين  املصّنعني  أحد  للمنصات اخلشبية  اخلليج  يعد مصنع 
دولة قطر. للمنصات اخلشبية في  األوائل 

تأسس مصنع اخلليج للمنصات اخلشبية عام 2000 في قطر ومقره 
الرئيسي في املنطقة الصناعية حيث ميلك ورشة ومستودعًا ضخمًا.

السنوات، فقد أصبحت  لعزمنا وجهودنا وخبرتنا على مر  نتيجة 
الشركة معروفة في مجال أعمالها في دولة قطر

والتجارية  الصناعية  للقطاعات  املنصات اخلشبية  بتصنيع  نقوم 
ومواصفاتهم.  العمالء  متطلبات  مقاييس حسب  بعدة  واخلدمية 
نتعامل بشكل رئيسي مع شركات البترول باإلضافة إلى شركات 

القطاع اخلاص. أخرى ضمن 

نتيجة إلصرارنا وقيادتنا املخلصة، فقط قمنا بإضافة مصنع في 
مسيعيد يضم آليات حديثة وأوتوماتيكية لتصنيح املنصات اخلشبية.

 مصنع الخليج
للمنصات الخشبية

Product Details

• Pallets, Box Pallets and Other Load Boards of 
Wood

• Pallet Collars of Wood (Excl. Containers Specially 
Designed and Equipped for one or More Modes 
of Transport).

تفاصيل المنتجات
التحميل  • منصات  من  وغيرها  الصندوقية  واملنصات  املنصات 

اخلشب من  املصنوعة 
واملهيئة  • املعدة  احلاويات  عدا  )ما  اخلشب  من  املنصات  حلقات 

النقل(. وسائل  من  أكثر  أو  لوسيلة  خصيصًا 
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Building 57, Street 17, Old Industrial Area, Doha, Qatar 
Tel: +974 4460 1767, ibrahim@int-carpentry.com

HS CODES: 44181000, 44182000, 44187900, 44189010, 44189090, 
94034010, 94035020, 94036000

Contact Person

Nashaat Barakat
Interior Architect
Mob: +974 5585 1532

International 
Carpentry Factory

شركة املنجرة الدولية ذ.م.م. هي شركة جنارة وأعمال خشبية رائدة 
تأسست عام 1995 في دولة قطر. نختلف عن غيرنا في املجال من 
حيث كفاءتنا وموثوقيتنا العالية ومعايير اجلودة اخلاصة بنا. وقد 
متكنا خالل بضعة سنوات من بناء سمعة طيبة في إجناز العديد من 
األعمال الرائعة في قطر وقد أبدى أهم االستشاريني رضاهم التام 

عن أدائنا. فيما يلي وصف موجز ألنشطتنا وخبراتنا املهنية إلخ:

النجارة واألعمال اخلشبية •
أعمال الديكور الداخلي واخلارجي •
صناعة األثاث اخلشبي •
أعمال ألواح اجلص •
األبواب اخلشبية/ األبواب املقاومة للحريق •
اخلزائن اخلشبية املصنعة حسب الطلب. •

International Carpentry Factory W.L.L is a leading 
carpentry & joinery work contractor was established 
in 1995 in state of Qatar. We differ from others in 
the field for its highly competence reliability & 
quality standards. Within a few years we developed 
important recognition realizing great works in 
Qatar Well-known consultants have expressed total 
satisfaction in our performance. A brief description 
of our activities management, professional expertise 
etc. is given hereunder:

• Carpentry & joinery works
• Interior & exterior decoration works
• Manufacturing of wooden furniture
• Gypsum board works
• Wooden doors / Fire rated doors
• Custom made dressing cabinets.

 مصنع المنجرة
 الدولية

Product Details

• Wooden Windows
• Wooden Doors
• Fire Resistant Wooden Doors and Frames
• Parquet Flooring
• Wooden Handrails
• Wooden Awnings
• Wooden Decorations
• Kitchen Cabinets
• Wooden Cabinets
• Furniture.

تفاصيل المنتجات
النوافذ اخلشبية •
األبواب اخلشبية •
األبواب واإلطارات اخلشبية املقاومة للحريق •
أرضيات الباركيه •
الدرابزينات اخلشبية •
املظالت اخلشبية •
الديكورات اخلشبية •
خزائن املطبخ •
اخلزائن اخلشبية •
األثاث. •
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Strong Performance of the Qatar’s Economy and 
boom in construction industry to meet the country’s 
growth drivers namely sports events, education 
and industry outlined the need for cutting edge 
Architectural & Interiors company that can support 
with Innovative, High Quality Products and Services.

Niche product accreditations were attained by 
adherence to compliance standards and adjudged 
by leading International testing & certification 
bodies such as BM TRADA and lntertek. Fire Rated 
Doors manufactured by ABI were approved by Qatar 
Civil Defence and have been installed at prestigious 
upscale projects in Qatar

ABI has been partner in transforming various 
properties for more than 15 years. 

Mission: Our Mission is to build a portfolio of 
profitable & sustainable products and services with 
a focus on providing most reliable manufacturing 
practices in the Qatar Building Construction Industry 

P.O. Box 92987, Building 74, Street 24, Zone 81, New Industrial Area, 
Doha, Qatar, Tel: +974 4415 1999, info@albateelinteriors.com 
www.albateelinteriors.com

HS CODES: 44182000, 94034010, 94035020, 94036000

Contact Person

Pierre Smit
General Manager
Mob: +974 6600 8685

Metrica 
(Al Bateel Interiors)

القطري وازدهار قطاع اإلنشاءات  القوي لالقتصاد  للنمو  نتيجة 
لتلبية محفزات النمو في الدولة مثل الفعاليات الرياضية والتعليم 
املعمارية  للهندسة  شركة  إلى  احلاجة  برزت  فقد  والصناعات، 
قادرة  وتكون  االبتكارات  وفقًا ألحدث  تعمل  الداخلية  والتصاميم 
على الدعم من خالل توفير املنتجات واخلدمات املبتكرة عالية اجلودة. 

وقد مت احلصول على شهادات اعتماد ملنتجاتنا الفريدة من خالل 
للفحص  رائدة  دولية  قبل جهات  والفحص من  باملعايير  االلتزام 
والترخيص مثل BM TRADA و LNTERTEK. وقد حصلت 
األبواب املقاومة للحريق املصنوعة بواسطة ABI على اعتماد الدفاع 
املدني القطري كما مت تركيبها في مشاريع راقية ومعروفة في قطر

وقد ساهمت ABI في حتويل العديد من العقارات على مدى 15 
عامًا. 

املهمة
مهمتنا هي بناء محفظة من املنتجات واخلدمات املستدامة املُدرة 
للربح مع التركيز على تقدمي أفضل ممارسات التصنيع في قطاع 

القطري. اإلنشاءات 

 البتيل
 لألعمال الخشبية

Product Details

• Wooden Doors

• Kitchen Cabinets

• Wooden Cabinets

• Chairs

• Tables.

تفاصيل المنتجات
األبواب اخلشبية •
خزائن املطبخ •
اخلزائن اخلشبية •
الكراسي •
الطاوالت. •
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Gate 57, Street 28, Old Industrial Area, Doha, Qatar 
Tel: +974 4460 0826, mcc.k@hotmail.com

HS CODE: 44182000

Contact Person

Khairallah Saed
General Manager
Mob: +974 5550 7660

Modern  
Cornish Carpentry

 Carpentry for manufacturing wooden doors andمنجرة لتصنيع االبواب اخلشبية واخلزائن.
cabinets.

 منجرة الكورنيش
 الحديثة

Product Details

• Wooden Doors Solid.

تفاصيل المنتجات
األبواب اخلشبية. •
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Modern Timber Industries (MTI) was born out of 
the of the need for bespoke wood products in the 
Qatar market. Currently operating from a state of 
the art 3,000 sq.m manufacturing facility in the 
New Industrial Area of Qatar. Our dedicated team 
of engineers, designers, and project managers 
ensure that each stage of any projects development 
and installation is delivered to the highest quality 
standards.

As a provider of complete turnkey solutions for 
all wood and timber products. MTI objective is to 
deliver one-stop solutions to meet the unique and 
distinctive requirements of customers by employing 
a highly skilled workforce coupled with the latest 
manufacturing technologies.

P.O. Box 22238, Factory 14, Street 1, Zone 81, New Industrial Area, 
Doha, Qatar, Tel: +974 4412 5125, ahmed@mtiqatar.com 
foreman@mtiqatar.com, www.mtiqatar.com

HS CODES: 44182000, 94035020, 44189010, 44189090

Contact Person

Ahmed Barzenji
Representative
Mob: +974 7761 4567

Modern  
Timber Industries

منتجات  إلى  للحاجة  نتيجة  احلديثة  اخلشبية  الصناعات  نشأت 
خشبية مصنعة حسب الطلب في سوق قطر. وهي تعمل حاليًا من 
مصنعها احلديث الذي تبلغ مساحته 3000 متر مربع في املنطقة 
الصناعية اجلديدة في قطر. ويقوم فريقنا املكرس من املهندسني 
واملصممني ومديري املشاريع باحلرص على أن تسليم كل مرحلة 
من مراحل تطوير وتركيب أي مشروع وفقًا ألعلى معايير اجلودة.

نقدم حلوالً متكاملة جاهزة لكافة منتجات اخلشب واألعمال اخلشبية. 
وتهدف الشركة إلى تقدمي حلول متكاملة تفي باملتطلبات الفريدة 
واملتميزة للعمالء من خالل توظيف قوى عاملة ماهرة مقرونة بأحدث 

تقنيات التصنيع.

 الصناعات 
الخشبية الحديثة

Product Details

• Doors and their frames and thresholds of wood

• Wooden wardrobes, being furniture of a kind 
used in bedrooms

• Handrails for staircases, of wood

• Builders’ joinery & carpentry of wood.

تفاصيل المنتجات
األبواب وإطاراتها وعتباتها املصنوعة من اخلشب •
خزائن املالبس املصنوعة من اخلشب كأثاث يستخدم في غرف النوم •
درابزين الساللم املصنوع من اخلشب •
أعمال اخلشب والنجارة للبّنائني غير املذكورة في فئات أخرى. •
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P.O. Box 3092, Gate 17, Street 42, Zone 57, Old Industrial Area, Doha, 
Qatar, Tel: +974 4467 5564, narm.co@hotmail.com

HS CODES: 44182000, 94036000, 94035020

Contact Person

Hassan El Sayed
Factory Manager
Mob: +974 5550 1432

Narm Carpentry 
& Decoral

شركة متخصصة في كافة تطبيقات اخلشب من تصنيع كافة أعمال 
األبواب واملخازن وأنواع متعددة من أعمال الديكور.

A company specialized in the implementation of all 
woodwork from manufacturing for all door works, 
storage and various decorative works. 

 نـارم للنجارة
 والديكور

Product Details

• Wooden Doors

• Tables

• Wooden Cabinets.

تفاصيل المنتجات
األبواب اخلشبية •
الطاوالت •
اخلزائن اخلشبية. •
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We are one of the leading specialized Designing and 
Contracting in the field of Interior Fit-Out of Retail 
Outlets, Showrooms, Department Stores, Hotels, 
Villas, and Official Buildings especially in Turnkey 
Projects including MEP and Civil Works handled 
by our Teams (No Sub-Contractors), including 
ready-made furniture. The custom-made furniture 
is manufactured in our factory by various designs of 
aluminium profiles of our system or different types of 
wood, incorporating with brass, PVC décor profiles, 
Glass Marbles, Granites, Steel, etc, to cater any type 
of requirement desired by our valued customers. 
Our Shop Fittings components are being exported 
to Africa, Asia and CIS countries.

P.O. Box 19708, Building 152, Street 50 Zone 57, Old Industrial Area, 
Doha, Qatar, Tel: +974 4469 9224, 4469 9225 
pureqtr@pure-decor.com.qa, www.pure-decor.com

HS CODE: 44189090

Contact Person

Mohammad Akki
General Manager
Mob: +974 5586 5145

Pure Decor 
Enterprises

نحن من الرواد املختصني بالتصميم والتعاقد في مجال التجهيزات 
األقسام  متعددة  واملتاجر  واملعارض  التجزئة  الداخلية حملالت 
والفنادق والفلل واملباني الرسمية وخاصة املشاريع اجلاهزة شاملة 
أعمال امليكانيكا والكهرباء والسباكة واألشغال املدنية التي ينفذها 
اجلاهز.  األثاث  ذلك  في  الباطن( مبا  من  التعاقد  )دون  فريقنا 
ويتم تصنيع األثاث اجلاهز في مصنعنا باستخدام قوالب أملنيوم 
مختلفة التصاميم أو أنواع مختلفة من اخلشب التي تضم النحاس 
الزجاج  وكريات  في سي  بي  من  املصنوعة  الديكور  ومنتجات 
بها عمالؤنا  يرغب  متطلبات  أي  لتلبية  إلخ.  والصلب  واجلرانيت 
وآسيا  أفريقيا  إلى  عناصر جتهيز احملالت  يتم تصدير  الكرام. 

املستقلة. الدول  ورابطة 

 مصنع بيور 
لمشاريع الديكور

Product Details

• Wooden Decorations.

تفاصيل المنتجات
الديكورات اخلشبية. •
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Qatar Plastic and Wooden Products Company 
W.L.L. is one of the biggest downstream companies 
in Qatar developing and manufacturing flexible 
packaging using polyethylene resins. 

The company was established on 19 September 
1998 at a project cost of QR 42 million and a shared 
capital of QR 27 million. QPPC started commercial 
production in August 2000 and was inaugurated by 
His Excellency Abdullah Bin Hamad Al Attiyah (the 
State of Qatar’s Second Deputy Premier and Minister 
of Energy and Industry) in November 2000. Around 
90% of the production is being sold to the local 
market while the balance is marketed in the other 
Gulf countries and in Europe. Located at Mesaieed 
Industrial City.

QPPC is a private company owned by two 
shareholders. QAPCO 33.34%, QIMC 66.66%.

Zone 92, Building 172, Street 357, Tel: +974 44770815 
qwpc@qppc.net, www.qppc.net

HS CODES: 44152000

ISO 9001

Contact Person

Muhanad Hani Waled
Sales Manager 
Mob: +974 6691 3944

Qatar Plastic and Wooden 
Products Company

شركة قطر للمنتجات اخلشبية والبالستيكية ذ.م.م«« إحدى أكبر 
شركات التكرير والبتروكيماويات في قطر، وتقوم بتطوير وتصنيع 

العبوات املرنة باستخدام راتنجات البولي إيثيلني. 

ست الشركة في 19 سبتمبر 1998 بتكلفة مشروع تبلغ 42  تأسَّ
مليون ريال قطري، ورأس مال سهمي قدره  27مليون ريال قطري. 
استهلَّت »شركة قطر للمنتجات اخلشبية والبالستيكية ذ.م.م« عملها 
في مجال اإلنتاج التجاري في أغسطس 2000، وافتتحها سعادة 
الوزراء  لرئيس مجلس  الثاني  )النائب  العطية  بن حمد  الله  عبد 
ووزير الطاقة والصناعة لدولة قطر( في نوفمبر 2000. ويتم بيع 
حوالي 90% من اإلنتاج للسوق احمللي، في حني يتم تسويق اجلزء 
الشركة في مدينة  تقع  وأوروبا.  املتبقي في دول اخلليج األخرى 

ميسعيد الصناعية.

وُتعد »«شركة قطر للمنتجات اخلشبية والبالستيكية ذ.م.م«« شركة 
خاصة ميلكها مساهمان اثنان: »«شركة قطر للبتروكيماويات بنسبة 
33٫34%، والشركة القطرية للصناعات التحويلية بنسبة ٦٦٫٦٦%

 شركة قطر
للمنتجات الخشبية والبالستكية

Product Details

• Wooden Pallets

تفاصيل المنتجات
املنصات اخلشبية •
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Wood Art Factory is a manufacturer of wooden 
products. The company has been in operation since 
2016 and is located in Al Rayyan.

Zone 57, Building 3022, Street 07, Tel: +974 44172111 
artofuood.qa@gmail.com

HS CODES: 44182000

Contact Person

Tareef Hamdy
CEO / Owner 
Mob: +974 5505 9880

Wood Art Factory

»مصنع فن اخلشب« هو مصنع يعمل في مجال تصنيع املنتجات 
ويقع  منذ عام 201٦،  املجال  الشركة في هذا  وتعمل  اخلشبية. 

الريان. مقرها في 

مصنع فن الخشب

Product Details

• Wooden Doors

تفاصيل المنتجات
أبواب خشبية •
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Al Amoudi Automatic Factories operates in the 
manufacturing of cement products and their 
derivatives. The company has been in operation 
since 1970, and is located in Industrial Area.

Zone 57, Building 199, Street 24, Tel: +974 44600734 
basaqer@qatar.net.qa

HS CODES: 68101100, 68030010, 68101921, 68101100, 68030010, 
68101921, 73089090, 73089050, 73083000, 94032000, 68101100

ISO 45001-2018, ISO 4001-2015, ISO 9001-2015

Contact Person

Othman Elamoudi
General Manager 
Mob: +974 5580 0744

Al Amoudi Automatic 
Factories

تعمل »مصانع العمودي األتوماتيكية« في مجال تصنيع منتجات 
األسمنت ومشتقاته، وتعمل الشركة في هذا املجال منذ عام 1970، 

ويقع مقرها في املنطقة الصناعية.

 مصانع العمودي 
األتوماتيكية

Product Details

• Cement Bricks, Curbstone, Interlock Tiles, Cement 
Bricks, Curbstone, Interlock tiles, Metal works, 
Metal Derabzin, Metal Doors, Metal Furniture, 
Cement Blocks

تفاصيل المنتجات
البالط األسمنتي، أحجار الرصيف، بالط انترلوك، البالط األسمنتي،  •

أحجار الرصيف، بالط انترلوك، أعمال معدنية، الدرابزين املعدني، 
األبواب املعدنية، األثاث املعدني، كتل اسمنتية
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Al Burj Block Factory is located in Al Rayyan (Qatar). 
This business is working in the following industry: 
Management consultancy activities, Wholesale of 
building materials, metallic structural materials, 
plumbing and heating equipment and supplies.

Zone 57, Building 111, Street 25, Tel: +974 44603639 
srmhrd@aae.com.qa, www.aae.com.qa

HS CODES: 68101100

ISO 9001 , ISO 14001 , OHSAS 18001

Contact Person

Rami Ali
HR Manager 
Mob: +974 6000 1899

Al Burj Block Factory

تقع »مصانع البرج للطابوق« في الريان )قطر(. وتعمل هذه الشركة 
في املجاالت اآلتي بيانها أدناه: أنشطة االستشارات اإلدارية، وبيع 
مواد البناء باجلملة، واملواد اإلنشائية املعدنية، ومعدات ولوازم أعمال 

السباكة والتدفئة.

مصانع البرج للطابوق

Product Details

• Cement Blocks

تفاصيل المنتجات
كتل اسمنتية •
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Values in Market In the last Six years since Al-Hitmi 
Block Factory initially launched, the business has 
undergone a phenomenal growth that places it 
among the top block manufacturing companies in 
Qatar. Piloting this expansion are the experienced 
management team at Al-Hitmi Block Factory which 
has a proven track record in executing large-scale, 
complex and demanding projects on time and 
within budget. Because of its outstanding technical 
competency Al-Hitmi Block Factory combines 
the industry’s best practices with expertly skilled 
manpower who have the knowledge and skills to 
help our client base.

Zone 81, Building 564, Street 741, Tel: +974 44917747 
shahen@alhitmigroup.com, www.alhitmiblock.com

HS CODES: 68101100

Contact Person

Mohamed Hilmi Shahen
Financial Manager 
Mob: +974 3002 0887

Al - Hitmi Tiles & Blocks 
Factory

ته  منتجا بوق  لطا ا و للبالط  لهتمي  ا مصنع  طلق  أ منذ  «
ئاًل  ها ا  منًو ية  ر لتجا ا ل  األعما شهدت  لسوق،  ا داخل 
قطر. في  الطابوق  تصنيع  شركات  أفضل  بني  من   جعلها 
يقود هذا التوسع فريق إدارة محنك يتمتع بسجل حافل في تنفيذ 
املشاريع الكبيرة واملعقدة التي تكون مطلوبة في وقت ضيق وميزانية 
محدودة. ونظًرا لكفاءة الفريق الفنية املتميزة ، يجمع مصنع الهتمي 
للطابوق بني أفضل ممارسات الصناعة والقوى العاملة املاهرة ذات 
اخلبرة التي لديها املعرفة واملهارات الالزمة لتوسيع قاعدة عمالئنا.«

 مصنع الهتمي للبالط 
والطابوق

Product Details

• Cement Blocks

تفاصيل المنتجات
كتل اسمنتية •
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Tempering, Lamination, Double Glazing, Holing, 
Polishing, Stained Glass Works, Sand Blasted, 
Bulletproof, Argon Gas, Fire Rated, Skylight Glass, 
Partition Glass, Smart Glass, Curve Glass, Balustrade 
Glass, Shower Glass, Color Glass, Jumbo Glass

Building 18, Street 26, Zone 81, New Industrial Area, Doha, Qatar 
Tel: +974 4411 5144, info@alikhtyaar.com 
www.alikhtyaar.com

HS CODES: 70080000, 70052100

Contact Person

Nedal Shareki
General Manager 
Mob: +974 6661 1998

Al Ikhtyar German uPVC – 
Aluminum – Glass & Powder 
Coating (Glass Factory)

واحلفر  املزدوج  والتزجيج  والترقيق  احلراري  الزجاج  أشغال 
والصقل والزجاج امللون والزجاج املنحوت بالرمل والزجاج املضاد 
للرصاص والزجاج احملفور باستخدام غاز األرغون والزجاج املانع 
للحرائق وزجاج فتحات اإلنارة وزجاج الفواصل والزجاج الذكي 
والزجاج املنحني وزجاج الدرابزين وزجاج الشور والزجاج املعشق 

والواجهات الزجاجية الكبيرة.

اإلختيار األلماني لليو بي في 
سي واأللمنيوم والزجاج والبودر 

كوتينغ )مصنع الزجاج(

Product Details

• Multiple-walled insulating unit of glass

• Float Glass and Surface Ground Glass, in Sheets, 
Coloured throughout the mass ‘Body Tinted’, 
Opacified, Flashed or merely surface ground, 
but not otherwise worked (Excl. Wired Glass or 
Glass Having an Absorbent, Reflecting or Non-
Reflecting Layer)

تفاصيل المنتجات
وحدة زجاجية عازلة مصنوعة من عدة طبقات •
الزجاج العائم والزجاج ذو السطح املجلخ والزجاج املصقول، على  •

هيئة واجهات، ولكنه غير مشغول بخالف ذلك )ما عدا الزجاج املقوى 
باألسالك أو الزجاج امللون بالكامل أو املطموس أو الالمع أو املجلخ 
أو الزجاج الذي يحتوي على مادة ماصة أو عاكسة أو غير عاكسة(.
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Al - Khour Automatic Blocks is a manufacturer 
of blocks, mainly for construction purposes. The 
company has been in operation since 2017 and is 
located in Al Khor.

Zone 74, Building 31, Street 3, Tel: +974 44721725 
gamal19678@gmail.com

HS CODES: 68101100

Contact Person

Gamal Mahmoud Ali
Representative 
Mob: +974 5073 6367

Al - Khour 
Automatic Blocks

للطابوق  ُمصنِّعة  شركة  األتوماتيك«  اخلور  »طابوق  شركة  ُتعد 
ألغراض البناء بصفة أساسية. وتعمل الشركة في هذا املجال منذ 

2017، ويقع مقرها في اخلور.

 طابوق الخور 
األتوماتيك

Product Details

• Cement Blocks

تفاصيل المنتجات
كتل اسمنتية •
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Malki Marble & Granite Factory started from 1999, 
formed by Mr. Ismail & Majid Al Malki and we supply 
& apply all kinds of Marble & Granite. We have 
Gangsaw and Polishing Machine, so, we are cutting 
the blocks and making the slabs also.

P.O. Box 21133, Building 229, Street 8  
Zone 81, New Industrial Area, Doha, Qatar 
malkimarble@hotmail.com

HS CODES: 68029190

Contact Person

Anwar Abdullah
Accountant 
Mob: +974 5555 4659

Al Malki Marble  
& Granite Factory

بدأ مصنع املالكي للرخام واجلرانيت أعماله منذ عام 1999 عندما 
تأسس على يد السيد/إسماعيل وماجد املالكي، ونحن نقوم بتوريد 
للنشر  آلة  كما منلك  واجلرانيت.  الرخام  أنواع  كافة  واستخدام 
والصقل، أي أننا نقوم بتقطيع الصخور وصنع ألواح الرخام أيضًا.

 مصنع المالكي
للرخام والجرانيت

Product Details

• Marble Products

تفاصيل المنتجات
منتجات الرخام •
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Al Sawari Bright Light is a company specialized in the 
supply and installation of market leading glass and 
aluminum facades. The company delivers innovative 
and premium quality technical systems for aluminum 
and glass windows, doors, curtain walls, and glazings 
are their specialty.

Zone 63, Building 11, Street 11, Tel: +974 44468222 
B.shahine@asbl-program.com, www.alsawariholding.com

HS CODES: 38249038

ISO 45001, ISO 14001,ISO 9001

Contact Person

Bashar Shahine
Sales and Marketing 
Manager 
Mob: +974 3345 0102

Al Sawari Bright  
Light

صة في مجال توريد  ُتعد »شركة السواري بريت اليت« شركة ُمتخصِّ
م الشركة  وتركيب واجهات زجاجية وأملنيوم رائدة في السوق. وُتقدِّ
واجلدران  واألبواب  للنوافذ  اجلودة  وعالية  ُمبتكرة  تقنية  أنظمة 

والستائر املصنوعة من األلومنيوم والزجاج.

 السواري بريت 
اليت

Product Details

• Metal Products.

تفاصيل المنتجات
املنتجات املعدنية •
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In Art of Pottery your satisfaction is our primary 
concern, you can be certain that all of our products 
are choose to satisfy you. And will provide you with 
every design with an unparalleled dedication to 
perfection and the only name that can give you free 
style in perfection.

Zone 57, Building 205, Street 19, Tel: +974 44632056 
info@amber-qa.com, www.amber-qa.com

HS CODES: 94016900, 94016100, 94035090, 69131030

Contact Person

Ahmed Sameer
Finance Manager 
Mob: +974 5570 6061

Art of Pottery Industries

فن الفخار رضاك هو شاغلنا األساسي ، وميكنك التأكد من أن 
جميع منتجاتنا يتم اختيارها إلرضائك. وسوف نزودك بكل تصميم 
بتفان ال مثيل له لتحقيق الكمال واالسم الوحيد الذي ميكن أن مينحك 

أسلوًبا مجانًيا في الكمال.

فن الفخار للصناعات الخزفية

Product Details

• Chairs, Majless, Doors, Ceramic Plates And Cups

تفاصيل المنتجات
مقاعد جلوس, مجالس, أبواب, أطباق وأكواب السيراميك •

482 SME Directory 2022



Baroque Design & Build was established in 2012 
in the heart of Qatar. It is specialized in interior, 
architectural, graphic and furniture design as well 
as the implementation of offices, shops, restaurants, 
towers, compounds and housing spaces from 
concept to completion.

We design and oversee the construction works with 
highly experienced team to provide you with fast, 
modern, effective, and reliable services.

P.O Box 22039, Zone No.44  
Street No. 875, Building No.19  
mohanad@baroque-db.com

Contact Person

Mohanad Barakat
Representative
Mob: +974 3322 2257

Baroque Design & Build

تأسس باروك ديزاين آند بيلد عام 2012 في قلب قطر. تختص 
الشركة بالتصميم الداخلي الهندسي وتصميم اجلرافيك واألثاث 
واألبراج  واملطاعم  واحملالت  املكاتب  تطبيقات  إلى  باإلضافة 

االستكمال. املفهوم حتى  من  والبيوت  واملجمعات 

تقوم بتصميم واإلشراف على أعمال البناء بفريق ذو خبرة لنقدم 
لكم خدمات سرعة وعصرية وفعالة وموثوقة.

باروك ديزاين آند بيلد

Product Details

• Interior & Exterior design – Classic, new classic, 
modern, baroque, Islamic & country style

• Furniture design – Modern, Classic & organic

• Graphic design – Identity design, montage, 
websites & packaging.

تفاصيل المنتجات
التصاميم الداخلية واخلارجية الكالسيكية والنيو كالسيك والعصرية  •

والباروكية واإلسالمية والريفية.

تصميم األثاث. العصري الكالسيكي والعضوي. •

اإللكترونية  • واملواقع  واملونتاج  الهوية  وتصميم  اجلرافيك  تصميم 
التغليف. ومواد 
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We would like to inform our Company, Central Air 
conditioning Trading & Services (CAT Duct Factory) 
as a leading Manufacture of HVAC ducts and 
accessories in State of Qatar.

Company Strength

1. Member of reputed Al Malki Group, a well-
diversified Qatar-based organization with 
over 3,500 skilled employees and offers a 
broad spectrum of products and services: Civil 
Contracting, MEP Contracting, Manufacturing, 
trading in Engineered Products and Systems, 
Building Materials, Maintenance of Building 
Serv ices ,  Fac i l i t y  Management ,  Duct 
Manufacturing, Assembly of LV Electrical Panels, 
Real Estate, Food Logistics and other growth 
areas. 

2. Financial & Resource Support from the Al Malki 
Group.

3. State-of-Art Duct Fabrication Machinery from 
USA, UK and Germany.

4. Over one decade of successfully operation and 
one of the largest Duct Fabrication factory in 
Qatar.

sales@catduct.com 
www.catduct.comContact Person

Narayanan
Representative
Mob: +974 5557 2617

Central Airconditioning 
Trading & Services (Catduct)

املركزي  الهواء  تكييف  لتجارة  كات  عن شركتنا  اإلعالن  منود 
التهوية  ملجاري  رائد  كمصّنع  دكت(  كات  )مصنع  واخلدمات 

قطر. في  ومستلزماتها 

نقاط قوة الشركة

1- عضو في مجموعة املالكي املعروفة، وهي شركة قطرية عريقة 
متنوعة من  وتقدم مجموعة  ماهر  أكثر من 3500 موظف  لديها 
األعمال  مقاوالت  املدنية،  األعمال  مقاوالت  واخلدمات:  املنتجات 
امليكانيكية والهندسية والسباكة، صناعة وجتارة املنتجات واألنظمة 
املرافق  وإدارة  املباني  وخدمات صيانة  البناء  ومواد  الهندسية 
وصناعة مجاري التهوية وتركيب اللوحات الكهربائية ذات الفولتية 
املنخفضة، العقارات، واألغذية واخلدمات اللوجستية وغيرها من 

النمو.  مجاالت 

2- الدعم املالي والدعم باملوارد من مجموعة املالكي

3- آالت تصنيع حديثة من الواليات املتحدة واململكة املتحدة وأملانيا

4- أكثر من عقد من الزمن من العمليات الناجحة ومن أكبر مصانع 
إنتاج مجاري التهوية في قطر

 كات لتجارة تكييف الهواء
المركزي والخدمات

Product Details

• HVAC ducts

تفاصيل المنتجات
مجاري التهوية. •
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Part of Al Mana International Holding, which was 
originally formed in 1952, International Gulf Trading 
Company (IGTC) is the country’s leading fire safety 
equipment and security solutions provider. Its 
capabilities range from the provision of sophisticated 
fire detection and fire-fighting systems for major 
high-risk, high-value installations to the smallest, 
industrial, commercial or domestic requirement. 
These involve the supply and installation of world-
leading fire prevention, retardation and extinguishing 
equipment, as well as a suite of cutting-edge security 
products.“

Zone 81, Building 272, Street 9 Tel: +974 44088222 
Gerrit@igtc.qa, www.igtc.qa

HS CODES: 84241000

ISO 9001, ISO 14001, ISO 18001

Contact Person

Gerrit Ellerman
General Manager 
Mob: +974 5071 8288

Gulf International 
Trading Company – Fire 
Extinguishers Section

»تعد شركة اخلليج العاملية للتجارة )IGTC( هي الشركة الرائدة في 
مجال معدات السالمة من احلريق واحللول األمنية في البالد، وهي 
جزء من شركة املانع الدولية القابضة التي تأسست في عام 1952. 
وتتراوح قدرات هذه الشركة ما بني توفير أنظمة دقيقة في الكشف 
عن احلرائق ومكافحة احلرائق حلماية املنشآت عالية املخاطر وفي 
نفس الوقت حتقيق أصغر املتطلبات الصناعية والتجارية واحمللية. 
ويشتمل نشاط الشركة توريد وتركيب معدات رائدة عامليا للوقاية 
من احلرائق، وإيقافه وإطفاءه ، فضال عن مجموعة من املنتجات 

االمنية املتطورة.«

 شركة الخليج العالمية 
 للتجارة - قسم طفايات 

الحريق

Product Details

• Fire extinguishers

تفاصيل المنتجات
طفايات احلريق •
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Gulf Tile has been family owned and operated 
factory. We’ve been a leading authority on tile, stone 
and glass.

Tile contractors, builders and homeowners alike 
trust us to help them bring each project to life and 
our ability to consistently exceed their expectations 
keeps them coming back.

Zone 57, Building 190, Street 15, Tel: +974 44600565 
gulftiles@gmail.com, www.gulftiles.com

HS CODES: 68101922, 68109100, 68101100

Contact Person

Ramy Mosleh
Manager and Partner 
Mob: +974 5553 0616

Gulf Tiles Factories

إحدى  كنا  لقد  عائلة.  من  تشغيله  ويتم  مملوك  للبالط  اخلليج 
والزجاج. واحلجر  بالبالط  يتعلق  فيما  الرائدة  الشخصيات 

يثق بنا مقاولو البالط والبنائني وأصحاب املنازل على حد سواء 
على جتاوز  وقدرتنا  لكل مشروع  احلياة  إعادة  على  ملساعدتهم 

يعودون. باستمرار جتعلهم  توقعاتهم 

مصانع الخليج للبالط

Product Details
• Tiles, Curbstone, Cluster

تفاصيل المنتجات
بالط، أحجار الرصيف، الكتل احلجرية •
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Millennia safety shoes and Safety Tools is the 
first factory in Qatar to manufacture International 
standard safety shoes to meet the industrial growth 
and need of commercial safety. Using state of the art 
fully automatic Italian GUSBI and AUTEC machine 
for producing safety shoes under the trade brand 
name Millennia.

Zone 81, Building 294, Street 15, Tel: +974 44440621 
md@millenniasafetyshoes.com, www.millenniasafetytools.qa

HS CODES: 64041100

ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018

Contact Person

Tarek Al Said
General Manager 
Mob: +974 5581 1530

Millennia Shoes & Security 
& Safety Tools Factory

مصنع ميلينيا لألحذية وأدوات األمن والسالمة هو أول مصنع في 
قطر لتصنيع أحذية السالمة القياسية الدولية لتلبية النمو الصناعي 
واحتياجات السالمة التجارية. نحن نستخدم أحدث اآلالت اإليطالية 
األوتوماتيكية بالكامل GUSBI و AUTEC إلنتاج أحذية السالمة 

حتت االسم التجاري ميلينيا.

 مصنع ميلينيا لألحذية 
وأدوات األمن والسالمة

Product Details

• Safety Shoes

تفاصيل المنتجات
أحذية السالمة •
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Nishwan Accessories and Decoration has been in 
operation since 2004 and primarily operates in the 
decoration and accessories industry. The company 
is specialised in producing wooden doors and is 
located in Industrial Area.

Zone 56, Building 299, Street 340 Tel: +974 44682400 
nashwancenter@yahoo.com

HS CODES: 44182000

Contact Person

Abdelrahman Al Masdi
Projects Manager 
Mob: +974 3398 2621

Nishwan Accessories and 
Decoration

تعمل شركة نشوان لإلكسسوارات والديكور منذ عام 2004 وقد 
األبواب  إنتاج  وبخاصة  اإلكسسوارات  في صناعة  تخصصت 

الصناعية. املنطقة  في  ويقع مقرها  اخلشبية 

 نشوان لالكسسوارات 
والديكور

Product Details

• Decorations

تفاصيل المنتجات
الزينة •
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Aal Imran Housing, established in 1981 is a supplier of 
pre-engineered and pre-fabricated building systems. 
These structures have found wide application around 
the State of Qatar as field construction camps, 
workforce camps, and for use in large compounds 
of major contractors and constructors.

Utilizing its experience and through the continuous 
Research & Development, the Company started 
to enhance its products range by introducing new 
materials such as Aluminium Sheets for Cladding 
External Walls and Rockwool for Insulation is 
considered one of the best solution for Sound and 
Heat Insulation.

Aal Imran Housing also offers the Rental of Cabins 
for the workforce accommodation. The Packages 
include Delivery of Cabins, Assembling and 
complete mechanical and electrical systems which 
are essential for self-supporting facilities.

Aal Imran’s experience and demonstrated capability 
permit rapid development of any kind of facility 
tailored to meet the specific and individual needs 
anywhere in Qatar. Whilst holding specific expertise 
in market, Aal Imran operates in many sectors and 
has a prestigious client list that continues to grow 
with the status of the company.

Gate 77, Street 41, Old Industrial Area, Doha, Qatar, Tel: +974 4468 4545 
info@aalimran.com, irfan@aalimran.com, www.aalimran.com

HS CODE: 94060090

Contact Person

Ahmad Shaaban Mohamed
Accountant
Mob: +974 7798 3051

Aal Imran Housing

تأسست شركة آل عمران للمباني اجلاهزة عام 1981 وهي مورد 
ألنظمة البناء املصممة واملصنعة مسبقًا. وقد وجدت هذه الهياكل 
مواقع  في  قطر كمساكن جاهزة  والية  في  متعددة  استخدامات 
مجمعات  في  استخدامها  جانب  إلى  للعمال  وسكنات  اإلنشاء 

الكبرى. والبّنائني  املقاولني 

وقد متكنت الشركة من خالل توظيف خبرتها ومن خالل األبحاث 
والتطوير املستمر من حتسني منتجاتها عن طريق طرح مواد جديدة 
مثل ألواح األملنيوم لكسوة اجلدران اخلارجية، كما يعتبر الصوف 

الصخري للعزل من أفضل حلول عزل الصوت واحلرارة.

العمال.  إلسكان  الكبائن  تأجير  لإلسكان  عمران  آل  تقدم  كما 
وتتضمن احلزم تسليم الكبائن وتركيبها وتركيب األنظمة امليكانيكية 

والكهربائية بالكامل التي تعتبر ضرورية للمرافق املستقلة.

تسمح خبرة آل عمران وقدرتها املجربة بالتطوير السريع ألي مرافق 
مصممة خصيصًا للوفاء باحتياجات محددة في أي مكان في قطر. 
وعلى الرغم من خبرتها املتخصصة في هذا املجال، إال أن العمران 
تعمل عبر عدة قطاعات ولديها قائمة مرموقة من العمالء املتنامني 

مع تنامي سمعة الشركة ومركزها. 

 شركة آل عمران
للمباني الجاهزة

Product Details

• Prefabricated Houses.

تفاصيل المنتجات
املنازل املبنية مسبقًا. •
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Al Kawari Group prefabricated houses manufacturer 
has been in operation since 2009. The company is 
located in Al Rayyan.

Zone 81, Building 143, Street 7, Tel: +974 44555520 
saad.alkuwariboat@gmail.com

HS CODES: 94060090

Contact Person

Saad Khalifa Al Matar
Retired 
Mob: +974 5505 0424

Al Kawari Group 
Prefabricated Houses 
Manufacture

مجموعة الكواري لصناعة البيوت اجلاهزة تعمل منذ عام 2009. 
تقع الشركة في الريان.

 مجموعة الكواري 
 لصناعة البيوت 

الجاهزة

Product Details

• Prefabricated Houses

تفاصيل المنتجات
بيوت مسبقة التجهيز •
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Ghada Al Buainain is a fine jewelry brand originated 
in Qatar and created by the young Qatari designer 
Ghada Rashid Al Buainain. The brand aims for 
eminence and distinction in creating peerless, urban 
designs inspired by the region.

While the perception of the jewelry is that it makes 
the brand distinctive, Ghada looks at jewelry is 
differently. Ghada believes in the power of jewelry 
and the transformative quality it has on any outfit.

By combining this mode of thinking with the shapes 
made of the most unconventional of materials comes 
the brand’s first collection – Pipe In Gold.

The Designer: Ghada started designing jewelry 
when she turned twenty years old. She designed 
her first collection by the age of twenty-two in 2014.

Tel: +974 4029 3108, Miss-samra@hotmail.com 
ghadarahsdalbuainain@gmail.com 
www.ghadaalbuainain.com

HS CODES: 711319, 711320

Contact Person

Ghada Al Boinain
Founder & CEO 
Mob: +974 5505 2041

Ghada Al Buainain 
Jewelry Designer

غادة البوعينني هي عالمة جتارية للمجوهرات الراقية نشأت في قطر 
وصنعتها املصممة القطرية الشابة غادة راشد البوعينني.

تهدف العالمة التجارية إلى التفوق والتميز في إنشاء تصاميم مبتكرة 
ومنقطعة النظير مستوحاة من املنطقة.

وفي حني أن مفهوم املجوهرات هو جعل العالمة التجارية مميزة، 
مبدعة ومختلفة. ومن خالل اجلمع بني طريقة  نظرة  غادة  متتلك 
التقليدية،  غير  املواد  أكثر  املصنوعة من  واألشكال  التفكير هذه 

الذهب. تأتي املجموعة األولى من نوعها في 

بدأت غادة بتصميم املجوهرات عندما بلغت العشرين من العمر. 
وصممت مجموعتها األولى بعمر 22 عام 2014.

 مجوهرات
غادة البوعينين

Product Details

• Pipe In Gold Collection

• Digital Garden Collection

تفاصيل المنتجات
مجموعة اخلوامت الذهبية •
مجموعة ديجيتال جاردن •
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Hairaat, established in 2011, brings a new level in 
creative luxury in the world of jewellery by linking 
Qatar’s remarkable cultural and architectural 
concepts with highest of jewellery design standards. 
By radiating Qatar’s rich culture blended with 
International appeal each Hairaat piece makes a 
unique statement and tells a story inspired by its 
designer’s memories of culture and family. 

Our unique pieces evolve with creativity and last 
beyond trends.

• We care about our client’s comfort

• We operate in a timely, professional manner

• We pay attention to detail and our pieces hold 
highest of purity values

• We understand sophisticated finishing

• We do not follow trends, we create them

The Designer: Nada Khamis Al-Sulaiti is an award-
winning Qatari jewellery designer. In 2007 Nada 
won her best regional award and started designing 
professionally. She has a unique sense of combining 
Qatar’s rich culture with international jewelry 
techniques. Her passion toward designing unique 
pieces was highlighted with her recently receiving 
the Merit Award in International Jewellery Design 
Excellence from Hong Kong 2017.

Tel: +974 5580 3388 
info@hairaat.com 
www.hairaat.com

HS CODES: 711319, 711320

Contact Person

Nada Al-Sulaiti
Founder & CEO 
Mob: +974 5580 3388

Hairaat

تأسست في عام 2011، وتقدم مستوى جديد من الرفاهية اإلبداعية 
في عالم املجوهرات من خالل ربط املفاهيم الثقافية واملعمارية الرائعة 
في قطر بأعلى معايير تصميم املجوهرات. وبنشر الثقافة الغنية في 
قطر والعالم، تقدم كل قطعة من قطعة هيرات قصة فريدة ومعبرة 

مستوحاة من ذكريات املصمم والثقافة والعائلة.

لدينا قطع فريدة تتطور مع اإلبداع وتتخطى املوضة.
نهتم براحة عمالئنا  •

نعمل مبهنية واحترافية •

نهتم بالتفاصيل وقطعنا ذات قيمة عالية •

ال نتبع املوضة، ولكن نصناعها •

ندى خميس السليطي مصممة مجوهرات قطرية حائزة على جوائز 
عدة. وفي عام 2007 ، فازت ندى بأفضل جائزة إقليمية لها وبدأت 
بني  باجلمع  فريد  لديها إحساس  احترافي.  التصميم بشكل  في 
الضوء  الدولية. مت تسليط  املجوهرات  وتقنيات  الغنية  ثقافة قطر 
على شغفها بتصميم قطع فريدة من نوعها مع حصولها مؤخرًا 
على جائزة االستحقاق في التميز في تصميم املجوهرات الدولية 

من هوجن كوجن 2017.

هيرات

Product Details

• Fine jewellery lines
• Bespoke jewellery

تفاصيل المنتجات
مجموعات مجوهرات راقية •
تصميم وتنفيذ مجوهرات بالطلب •
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Gate 260, Street 39, Old Industrial Area, Doha, Qatar 
Tel: +974 4450 3101, info@supercabin.net, www.supercabin.net

HS CODES: 94060019, 94060014, 87032460, 94060029

Contact Person

Abu Saqer Al-Yaffie
General Manager
Mob: +974 5552 0120

Super Cabin Company

مصنع سوبر كابن قطر، أول مصنع عربي ينتج كبائن فايبرجالس 
بكافة  منتجات جديدة  وتطوير  االبتكار  على  مبنية  اجلودة  عالية 
األحجام غير املتاحة عامليًا إال من سوبر كابن قطر، مثل كرفانات 
وكبائن الفايبرجالس بعرض 5٫10 متر حيث املنتج النهائي هو 
عبارة عن )بيوت أو مساجد أو مجالس متنقلة أو كبينات متنوعة 

متنقلة(. وحمامات 

الشكل  وجميلة  الوزن  خفيفة  منتجاتنا  جميع  التنافسية:  امليزة 
ومتينة الصنع وحتقق مستويات ال مثيل لها من حيث جودة تصنيع 

العالم. الكبائن حول 

بيئة أكثر نظافة: )سوبر كابن قطر( ملتزمة باحلفاظ على نظافة البيئة 
من خالل إنتاج كبائن صحية نظيفة ال حتتاج لصيانة.

Super Cabin Factory is the first Arabian factory, to 
produce high quality fiberglass cabins. Innovation 
and development of new products and sizes that are 
not available globally such as fiberglass caravans and 
cabins of width 5.10 meters are available here. The 
final products are mobile homes, mosques, councils, 
various cabins and mobile bathrooms.

Competitive Advantage: All our products are light 
weight, elegant shape, high durability and achieve 
unprecedented levels of quality in producing cabin’s 
in the world.

A Cleaner Environment: Super Cabin Qatar is 
committed to maintain the cleanliness of the 
environment by producing healthy and clean cabin 
and do not require any maintenance.

شركة سوبر كابن

Product Details

• Prefabricated houses

• Prefabricated houses (caravan)

• Movable toilets.

تفاصيل المنتجات
املنازل املبنية مسبقًا •
الكرافانات املبنية مسبقًا •
املراحيض املتنقلة. •
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Poly Products, established in Oman in the year 1979, 
have carved an unparalleled position in the GCC 
Market by making relentless endeavour to cater our 
clients with premium quality products. 

Our excellence in manufacturing, genuine team 
spirit, clear objectives, ethical business practices 
and a well-defined goal have infused an accelerated 
growth in the market expansion of our company. 

We have supplied over 600,000 hotel rooms 
covering all the reputed and leading international 
hotel chains. The hard earned reputation for quality 
products and services has helped the company in 
enhancing its customer base. 

We have a state of the art manufacturing facility for 
our products in Qatar now, which in turn facilitates 
better availability of products to our customers. 
Our manufacturing plant uses the latest techniques 
and machinery to ensure industry specific quality 
standards.

Gate 20, Street 20N, New Industrial Area, Doha, Qatar 
Tel: +974 4460 7484, rahaqatar@qatar.net.qa 
kasim@rahaqatar.com, www.rahaoman.com

HS CODES: 94035090, 94042100, 94042110

Contact Person

Mohamed Ahmed
Sales Manager 
Mob: +974 6660 7523

Poly Products 
– Raha

تأسست بولي برودكتس في عمان عام 1979 وقد بنت لنفسها مركزًا 
ال مثيل له في السوق اخلليجي من خالل مساعيها املتواصلة لتزويد 

العمالء مبنتجات فائقة اجلودة. 

إن متيزنا في التصنيع وروح فريقنا األصيلة وأهدافنا الواضحة 
وممارسات أعمالنا األخالقية ضمنت لنا منوًا متسارعًا في السوق.

قمنا بتوريد منتجاتنا إلى أكثر من ٦00٫000 غرفة فندقية تضمنت 
كافة الفنادق املرموقة والدولية. وقد ساهمت سمعتنا وجودة منتجاتنا 

وخدماتنا في توسعة قاعدة عمالئنا. 

منلك مصنعًا مزودًا بأحدث التقنيات ملنتجاتنا في قطر األمر الذي 
التقنيات  أحدث  مصنعنا  يعتمد  للعمالء.  منتجاتنا  توفير  يسهل 
واآلليات لضمان حتقيق معايير اجلودة املتعارف عليها في القطاع.

 بولي
 بـرودكـتس

Product Details

• Divan Beds

• Sponge Blocks

• Spring Mattress Bedsteads

تفاصيل المنتجات
سرائر ديفان •
بلوكات االسفنج •
إطارات املرتبات املرنة •
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Other Non-Metallic 
Mineral Products

 منتجات المعادن
الالفلزية األخرى

20



A leading producer of paving stones and concrete 
blocks with an annual production capacity of 
approximately 25 million blocks of paving stones, 
Aamal Cement Industries supplies a range of curb 
stones and concrete blocks for a variety of uses 
including highways, walkways, and bus stops.

Aamal Cement Industries is committed to recycling 
all the waste generated by its factories and has in 
place a strict recycling policy covering wastewater 
and concrete waste.

Zone 67, Building 253, Street 41, Tel: +974 44502010 
keith.smith@aamalcement.com, www.aamal.com.qa

HS CODES: 68101100

ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001

Contact Person

Keith Smith
DGM 
Mob: +974 6627 0873

Aamal Cement Industries

»ُتعد شركة »أعمال للصناعات االسمنتية« إحدى الشركات الرائدة 
في مجال إنتاج أحجار الرصف والكتل اخلرسانية بطاقة إنتاجية 
ر الشركة  سنوية تقارب 25 مليون قطعة من أحجار الرصف. وتوفِّ
مجموعة من أحجار األرصفة والكتل اخلرسانية ملجموعة متنوعة 
من االستخدامات مبا في ذلك الطرق السريعة واملمرات ومحطات 

احلافالت.

تدوير جميع  بإعادة  للصناعات االسمنتية«  »أعمال  وتلتزم شركة 
النفايات الناجتة عن مصانعها، وتتَّبع سياسة إعادة تدوير صارمة 

تغطي مياه الصرف الصحي والنفايات اخلرسانية.«

أعمال للصناعات االسمنتية

Product Details

• Cement Blocks

تفاصيل المنتجات
كتل اسمنتية •
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Aamal Readymix is a subsidiary 100% owned by 
Aamal Company, and it is considered one of the 
largest producers of quality ready mixed concrete in 
Qatar. Aamal Readymix has production facilities near 
major construction activity hubs in the country and is 
regarded by a wide variety of business contractors, 
including mega-scale projects in both the public and 
private sectors, as the preferred source of quality 
ready mix concrete. Aamal Readymix was honored to 
receive the “GCC 2015 Annual Business Excellence 
Award” as a best supplier from one of the leading 
projects in Qatar in recognition of exceptional 
service and quality.

In 2016, Aamal Readymix was awarded the Qatar 
Sustainability Award for introducing a special type 
of concrete “Green concrete” which is environment 
friendly and has less carbon foot prints.

Zone 57, Building 47, Street 546, Tel: +974 44603939 
parveez.aslam@aamalreadymix.com, www.aalmalreadymix.com

HS CODES: 68101990

ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001

Contact Person

Parveez Aslam
General Manager 
Mob: +974 5550 5417

Aamal Readymix

ُتعد شركة »اعمال ردميكس« شركة تابعة مملوكة بنسبة %100 
لشركة اعمال، وُتعد إحدى أكبر منتجي اخلرسانة اجلاهزة عالية 
اجلودة في قطر. متتلك شركة »اعمال ردميكس« مرافق إنتاج بالقرب 
الدولة، وتعتبرها مجموعة  الرئيسية في  البناء  من مراكز أنشطة 
كبيرة من مقاولي األعمال، مبا في ذلك املشاريع الضخمة في كل 
اًل إلنتاج اخلرسانة  ُمفضَّ العام واخلاص، مصدًرا  القطاعني  من 
فت شركة »اعمال ردميكس« باحلصول  اجلاهزة عالية اجلودة. تشرَّ
على جائزة التميُّز السنوية في األعمال لعام 2015من دول مجلس 
د من أحد املشاريع الرائدة في قطر؛  التعاون اخلليجي كأفضل مورِّ

وكان ذلك تقديرًا للخدمة املُميَّزة واجلودة.

»جائزة  عام  201٦على  في  »اعمال ردميكس«  وحصلت شركة 
نوًعا خاًصا من اخلرسانة »اخلرسانة  لتقدميها  قطر لالستدامة« 
اخلضراء« الصديقة للبيئة، والتي حتتوي على آثار أقل من الكربون.

اعمال رديمكس

Product Details

• Ready Mixed Concrete

تفاصيل المنتجات
خرسانة جاهزة •
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Advanced Building Materials Factory is a 
manufacturer of various building materials such as 
oil paints. The company has been in operation since 
2015 and is located in Al Rayyan.

Zone 81, Tel: +974 44600862

HS CODES: 32081090
Contact Person

Eyad Soraya
Factory Manager 
Mob: +974 4477 0663

Advanced Building 
Materials Factory

املصنع املتطور ملواد البناء« هو مصنع يعمل في مجال تصنيع مواد 
البناء املختلفة مثل الدهانات الزيتية. وتعمل الشركة في هذا املجال 

منذ عام 2015، ويقع مقرها في الريان.

المصنع المتطور لمواد البناء

Product Details

• Oil Paints

تفاصيل المنتجات
الدهانات الزيتية •

دليل الشركات الصغيرة والمتوسطة 499٢٠٢٢



We would like to introduce Al Andalus Factory for 
Cement Products with Commercial Registration 
number 22885 was owned and operated by the 
Qatar Family Sheikh Khalid Hamad Abdallah Jasim 
Al-Thani and his sons namely Sheikh Khalifa Khalid 
H.A. Al-Thani, Sheikh Falah Khalid H.A. Al-Thani & 
Sheikh Abdulrahman Khalid H.A. Al-Thani.

We are pleased to introduce or company which 
has extensive experience in establishing business 
in State of Qatar for more than 20 years. Al Andalus 
Factory for Cement products is one leading 
manufacturer of ready mix concrete in Qatar. We are 
offering Fluid Thermal Backfill, Cement Bond Sand 
,20;25;30;35;40;45;50;60 Ordinary Portland Cement 
/Sulphate Resisting Cement, Foam Concrete, Water 
well concrete, screed, Oil well concrete, Interlock 
and blocks.

Gate 154, Street 37, Old Industrial Area, Doha, Qatar 
Tel: +974 4450 1047 
alandalusfact2012@yahoo.com

HS CODES: 68101929

Contact Person

Nasser Naji
General Manager 
Mob: +974 5524 1470

Al-Andalus Factory for 
Cement Products

نرحب بكم في مصنع األندلس ملنتجات اإلسمنت، سجل جتاري رقم 
22885، اململوك واملُدار من قبل العائلة القطرية الشيخ خالد حمد 
عبدلله جاسم آل ثاني وأبناءه وهم الشيخ خليفة خالد حمد عبدلله 
آل ثاني والشيخ فالح خالد حمد عبدلله آل ثاني والشيخ عبدالرحمن 

خالد حمد عبدلله آل ثاني.

كما يسرنا تقدمي شركتنا ذات اخلبرة العريقة في دولة قطر منذ 
أكثر من 20 عامًا. مصنع األندلس ملنتجات اإلسمنت هو أحد رواد 
تصنيع اخلرسانة مسبقة اخللط في قطر. كما نقدم منتجات الردم 
احلراري السائل ورمل ربط االسمنت، 20، 25، 30، 35، 40، 45، 
50، ٦0 اسمنت بورتلند العادي/االسمنت املقاوم للكبريت، االسمنت 
الرغوي، اسمنت آبار املياه، ثخانات الرصف، اسمنت آبار النفط، 

البالط املتشابك والطابوق.

 مصنع األندلس
للمنتجات األسمنتية

Product Details

• Ready mixed concrete

• Interlock tiles

تفاصيل المنتجات
اخلرسانة سابقة اخللط •
البالط املتشابك )االنترلوك( •
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We are produce all kinds of glass:

• Shower glass 

• Frameless glass

• Mirror glass

• Double glass

We also make sandblasting design on glass and 
Georgian bar design inside double glazing our 
factory have the best technology in glass field to 
achieve the quality and speed.

Gate 17, Street 38, Zone 57, Old Industrial Area, Doha, Qatar 
Tel: +974 4469 0329, mohamad@al-jawdahglass.com 
www.al-jawdahglass.co

HS CODES: 70052900

Contact Person

Mohamad Mnawar
Executive Manager 
Mob: +974 3330 0505

Al-Jawdah  
Glass

نقوم بإنتاج كافة أنواع الزجاج:

زجاج احلمامات •

زجاج بدون إطار •

زجاج املرايا •

الزجاج املزدوج •

والتصاميم  الزجاج  بالرمل على  النحت  بعمل تصاميم  نقوم  كما 
املزدوج. الزجاج  داخل  اجلورجية 

ميتاز مصنعنا بأحدث التقنيات في مجال الزجاج لتحقيق اجلودة 
والسرعة.

 الجـودة
للزجــاج

Product Details

• Float Glass and Surface Ground and Polished 
Glass, in Sheets, but not otherwise worked (Excl. 
Wired Glass or Glass Colored throughout the 
Mass ‘Body Tinted’, Opacified, Flashed or Merely 
Surface Ground, or Glass having an Absorbent, 
Reflecting or Non-Reflecting Layer)

تفاصيل المنتجات
الزجاج العائم والزجاج ذو السطح املجلخ والزجاج املصقول، على  •

هيئة ألواح، ولكنه غير مشغول بخالف ذلك )ما عدا الزجاج املقوى 
باألسالك أو الزجاج امللون بالكامل أو املطموس أو الالمع أو املجلخ 
أو الزجاج الذي يحتوي على مادة ماصة أو عاكسة أو غير عاكسة.
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Al Marmar had its beginning in May 2000.  
Al Marmar offers complete service in the stone 
industry including slabs and tiles by converting 
minerals into uncommonly beautiful granite, 
marble, and other natural stones, which grace the 
finest home, exquisite fireplaces, and many other 
examples of excellent landscape improvements. 
We build confidence and respect in industrial filed 
due to our technical distinction, potential will, 
and production extra ability. Our company work 
force more than 60 working together to make a 
multicultural climate to secure you services as good 
as you wish to be your first choice.

Our factory lies in more than 5000 m2 area, 
especially for marble and granite production. We 
updated its design coping international designs in 
marble and well experienced labour force taking 
into consideration environmental side and industrial 
security. This factory has high efficiency making 
us committed to terms and conditions, receiving 
dates demanded by our ideal customers putting 
our company within big national and region ones. 

Zone 81, New Industrial Area, Doha, Qatar, Tel: +974 4468 1381, 4460 
4962, imports@almarmar.net, sales@almarmar.net 
www.almarmar.net

HS CODES: 68029190

Contact Person

Mahmoud El Tayeb
General Manager 
Mob: +974 6653 3753

Al Marmer  
Marble & Granite

شهد مصنع املرمر بداياته في مايو من عام 2000. يقدم املرمر 
خدمات متكاملة في مجال الصخور تشكل األلواح والبالط من خالل 
أنواع  حتويل املعادن إلى أحجار اجلرانيت والرخام وغيرها من 
األحجار رائعة اجلمال التي تزين أرقى البيوت واملدافئ والعديد من 
أمثلة التحسينات املمتازة للحدائق. نبني الثقة واالحترام في مجال 
الصناعة من خالل متيزنا الفني وقدراتنا وإمكانياتنا املتفوقة في 
اإلنتاج. يعمل لدينا أكثر من ٦0 موظفًا متعددي الثقافات يعملون 
معًا لتقدمي أفضل اخلدمات لكم كما ترغبون لنكون اختياركم األول.

ميتد مصنعنا على مساحة 5000 متر مربع وهو مخصص إلنتاج 
الرخام واجلرانيت. قمنا بتحديث تصميمه ملواكبة التصاميم الدولية 
للرخام مقرونًا بالقوى العاملة ذات اخلبرة آخذين باالعتبار احلفاظ 
على البيئة واألمن الصناعي. ميتاز هذا املصنع بالكفاءة العالية ما 
يجعلنا ملتزمني بالشروط واألحكام وتواريخ التسليم التي يطلبها 
عمالؤنا مما رفع شركتنا إلى مصاف الشركات احمللية واإلقليمية 

الكبرى.

 المـرمـر
للرخام والجرانيت

Product Details
• Marble Products

تفاصيل المنتجات
منتجات الرخام •
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Al Meshal Isolated Blocks Factory have started it’s 
operation in the late 90s (1997). The company is 
specialised in the readymix and block industry since 
it’s opening. The factory is located in the industrial 
area.

Zone 57, Building 330, Street 45, Tel: +974 44606063 
abdu200985@gmail.com

HS CODES: 68101100

Contact Person

Abulrahman Ahmed
Company Representative 
Mob: +974 5531 7967

Al Meshal Isolated  
Blocks Factory

أواخر  في  عمله  العازل«  للطابوق  املشعل  »مصنع  استهلَّ  لقد 
ص املصنع منذ افتتاحه  تسعينيات القرن املاضي )1997( وتخصَّ
في صناعة اخلرسانة اجلاهزة والطابوق. ويقع املصنع في املنطقة 

الصناعية.

 مصنع المشعل 
للطابوق العازل

Product Details

• Cement blocks

تفاصيل المنتجات
كتل اسمنتية •
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Al Najah Automatic Tiles & Blocks Factory is 
a manufacturer of cement products and their 
derivatives such as blocked and tiles for construction 
purposes. The company has been in operation since 
1979 and is located in Industrial Area.

Zone 57, Building 24, Street 183, Tel: +974 44600744

HS CODES: 68101100, 68030010, 68101921

ISO 9001:2015; ISO 14001:2015; OHSAS 18001:2007

Contact Person

Othman Elamoudi
General Manager 
Mob: +974 5557 1744

Al Najah Automatic 
Tiles & Blocks Factory

والبالط« في مجال  للطابوق  االتوماتيكية  النجاح  يعمل »مصانع 
والبالط  الطابوق  مثل  ومشتقاتها  األسمنتية  املنتجات  تصنيع 
املُستخدمة في أغراض البناء. وتعمل الشركة في هذا املجال منذ 

الصناعية. املنطقة  ويقع مقرها في  عام 1979، 

مصانع النجاح االتوماتيكية 
للطابوق والبالط

Product Details

• Cement Bricks, Curbstone, Interlock tiles

تفاصيل المنتجات
البالط األسمنتي, أحجار الرصيف, بالط انترلوك •
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Al Rayyan Readymix Concrete & Cement Products 
is one of the most prominent manufacturers and 
suppliers of cement products such as interlock 
blocks, curbstones and building blocks.

The Company owns the latest German machinery 
and high level of experience, which allow it to take 
a leading position in terms of quality and quantity in 
the cement industry. The Company also owns a full 
fleet to transport the final product and offer logistic 
support to customer locations across the country.

Our products contributed to the completion of many 
vital projects in the country such as the new Hamad 
Port, the Doha Railway, the naval base in Mesaieed 
South as well as Kahramaa stations in Doha and 
Lusail, highways connecting Mesaieed South with 
main roads in the country and inner road network 
development for areas north and south of Salwa and 
Al Wakra South.

Building 117, Street 713, Zone 92, Mesaieed, Qatar, Tel: +974 4445 1111 
hazem.aladawy@alrayyanrcp.com 
www.hbkcontracting.com

HS CODES: 68101921, 68101929

Contact Person

Ahmed Rayan Ahmed
Manager 
Mob: +974 6614 0048

Al Rayyan Readymix & 
Cement Products

احد  االسمنتيه  واملنتجات  اجلاهزه  للخرسانه  الريان  مصانع 
البالط  مثل  االسمنتيه  للمنتجات  واملوردين  املصنعني  اهم 
بلوك  الطرق)الكيربستون(و  وحواجز  املتشابك)االنترلوك( 

البناء)الطابوق(.

حيث متتلك الشركه احدث تكنولوجيا املاكينات االملانيه واخلبرات 
العاليه مما اهلها للرياده من حيث اجلوده وكم االنتاج فى مجال 
االسمنتيات وكما متتلك الشركه اسطولها اخلاص فى نقل املنتج 
النهائى والدعم اللوجيستى ملواقع العمالء فى كافة انحاء الدوله.

وقد ساهمت منتجاتنا فى اجناز العديد من املشاريع احليويه بالدوله 
مثل انشاء ميناء حمد البحرى اجلديد ومشاريع قطار الدوحه واعمال 
انشاء  مشاريع  وكذلك  جنوبا  مسيعيد  البحريه مبنطقة  القاعده 
وتطوير محطات كهرماء بالدوحه ولوسيل وشبكة الطرق السريعه 
التى تربط مسيعيد جنوبا بكافة الطرق الرئيسيه فى الدوله وكذلك 
للمناطق شمال وجنوب  الداخليه  الطرق  لتطوير  مشاريع اشغال 

طريق سلوى والوكره جنوبا.

 الريان للخرسانة
الجاهزة واالسمنت

Product Details

• Tiles and Blocks for Road Paving, of Cement, of 
Concrete or of Artificial Stone, whether or not 
Reinforced

• Interlock Tiles

تفاصيل المنتجات
البالط والطابوق لرصف الطرق املصنوعة من االسمنت أو اخلرسانة  •

أو احلجر الصناعي سواء كان مسلحًا أم ال
البالط املتشابك )االنترلوك( •
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AlShibani Marbles & Granites has been in operation 
since 1998. The company produces various sorts 
and designs of marble, granite and ceramics. The 
company is located in Industrial Area.

Zone 81, Building 78, Street 4, Tel: +974 44311588 
Alij2016@gmail.com, www.alshibanimarbles.comContact Person

Ali Nasser Jaafri
Manager 
Mob: +974 6656 5105

AlShibani Marbles & 
Granites

 .1998 عام  منذ  واجلرانيت  للرخام  الشيباني  شركة  تعمل 
الرخام واجلرانيت  أنواًعا وتصميمات مختلفة من  الشركة  وتنتج 

الصناعية. املنطقة  في  الشركة  تقع  والسيراميك. 

 الشيباني للرخام 
والجرانيت
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Al Mana Precision Industries, is a member of M.H Al 
Mana Group of companies located at New Industrial 
Area, a leading manufacturer of Fire Rated and Non-
Fire Rated solid Single, Double, Fully glazed doors, 
Windows, Cabinets, Kahramaa Door, Fire Rated 
Hardwares and Fire Rated Glass.

Al Mana Precision Industries is a reliable Fire Door 
manufacturer in Qatar region by using high quality 
materials, latest technology facility and machineries 
equipped with well-trained and qualified personnel.

Zone 81, Building 280, Street 9, Tel: +974 44936746

HS CODES: 68029190
Contact Person

Saad Mohammed Almanea
General Manager 
Mob: +974 5522 5289

Almana For Precision 
Industries

املانع للصناعات الدقيقة ، هي عضو في مجموعة شركات م. ح. 
املانع الواقعة في املنطقة الصناعية اجلديدة، وهي شركة رائدة في 
مجال تصنيع األبواب الصلبة املفردة واملزدوجة واملزّججة بالكامل 
األجهزة  للحريق،  واملقاومة  كهرماء  وأبواب  واخلزائن  والنوافذ 

والزجاج املقاوم للحريق.

املانع للصناعات الدقيقة هي شركة موثوقة لتصنيع أبواب النار في 
منطقة قطر باستخدام مواد عالية اجلودة وأحدث مرافق التكنولوجيا 

واآلليات املجهزة بأفراد مدربني تدريبًا جيدًا ومؤهلني.

 المانع للصناعات 
الدقيقة

Product Details

• Marble Products

تفاصيل المنتجات
منتجات من الرخام •
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A factory for the production of glass, importing raw 
materials, which are glass panels and forming glass 
according to the specifications appropriate to the 
destinations of buildings and other construction 
works.

Zone 57, Building 106, Street 27, Tel: +974 44167097 
amjad.abuseir@almana-glass.com

HS CODES: 70072900, 70072100, 70080000, 70072900

ISO 9001:2015

Contact Person

Amjad Abo Seir
General Manager 
Mob: +974 5584 1286

Almana Glass

مصنع النتاج الزجاج واستيراد املواد االولية وتشكيل الزجاج حسب 
املواصفات املناسبة لوجهات البناء واالعمال االنشائية االخرى.

المانع للزجاج

Product Details

• Clear glass, reflective glass, insulating glass, tinted 
glass

تفاصيل المنتجات
زجاج شفاف، زجاج عاكس، زجاج عازل، زجاج ملون •
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Al-Mirgab Blocks & Tiles Factory operates in 
industrial manufacturing, producing all kinds of 
blocks and tiles. The company has been in operation 
since 1983 and is located in Industrial Area.

Zone 57, Building 134, Street 21, Tel: +974 44600101 
Abuhana205020@gmail.com

HS CODES: 68101100

Contact Person

Mustafa Saied
Representative 
Mob: +974 5554 5449

Al-Mirgab Blocks & Tiles 
Factory

الصناعات  مجال  في  والبالط«  للطابوق  املرقاب  »مصنع  يعمل 
التحويلية، ويقوم بإنتاج جميع أنواع الكتل والبالط. وتعمل الشركة 

في هذا املجال منذ 1983، ويقع مقرها في املنطقة الصناعية.

 مصنع المرقاب 
للطابوق والبالط

Product Details

• Cement Blocks

تفاصيل المنتجات
كتل اسمنتية •

دليل الشركات الصغيرة والمتوسطة 509٢٠٢٢



Arabesque GRC Qatar is a subsidiary of the renowned 
Qatari company Kassem Darwish Fakhro and Sons 
and was founded in the year 1983. Arabesque GRC 
is a pioneer in the field of manufacturing of the 
Interior and Exterior items/products of Glass Fiber 
Reinforce Concrete (GFRC), Glass Fiber Reinforced 
Gypsum (GFRG) and Pre-cast Concrete (PCC) in 
Qatar, and we have started manufacturing (GFRP) 
industrial products recently.

Arabesque GRC has implemented and maintains a 
Quality Management System which fulfils the ISO 
9001:2008 standard and AIB-Vincotte International, 
Belgium and IQNet (International Quality Network) 
have certified it. Arabesque GRC Qatar is the first 
organization in Qatar, honoured with prestigious 
ISO 9001:2000 certification in the field of GFRC, 
GFRG and PCC as manufacturer and erectors. This 
certification is also a proof of quality standards 
achieved by our professional and expert team.

P.O. Box 4800, Qatar, Tel: +974 4460 0107, 4460 0108 
grc@arabesq.qa, w.coronel@arabesq.qa 
www.arabesq.qa

HS CODES: 39259000, 68109100, 68099010, 68099020

Contact Person

Mahmoud Elsayed 
Mahmoud
Operations Manager
Mob: +974 4460 0107

Arabesque 
GRC Qatar

للشركة  التابعة  الشركات  أرابيسك جي آر سي قطر هي إحدى 
القطرية املعروفة قاسم درويش فخرو وأبناؤه وتأسست عام 1983. 
أرابيسك جي آر سي هي شركة رائدة في مجال تصنيع منتجات 
الزجاج  بألياف  املعزز  الداخلي واخلارجي من االسمنت  الديكور 
واجلص املعزز بألياف الزجاج واالسمنت سابق الصب في قطر، 

كما بدأنا مؤخرًا بتصنيع ألواح اجلص املعززة بألياف الزجاج.

يستوفي  الذي  إدارة اجلودة  نظام  آر سي  أرابيسك جي  تعتمد 
معيار رقم ISO 9001:2008، كما أنه معتمد من قبل ايه آي 
بي-فينكوت انترناشيونال في بلجيكا وآي كيو نت )شبكة اجلودة 
الدولية(. أرابيسك جي ار سي قطر هي أول مؤسسة قطرية حتصل 
على شهادة ISO 9001:2000 في مجال االسمنت املعزز بألياف 
الزجاج واالسمنت سابق الصب  بألياف  املعزز  الزجاج واجلص 
كمصّنعني وُبناة. كما أن هذه الشهادة هي إثبات ملعايير اجلودة 

التي حققها فريقنا احملترف واملختص.

 شركة اربيسك 
 جي.آر.سي قطر

Product Details

• Decoration Materials made of Plastic & Fiberglass

• Cement Products reinforced with Fibre Glass

• Decorated gypsum panels

• Gypsum decorations

تفاصيل المنتجات
مواد الديكور املصنوعة من البالستيك والفايبرجالس •
مواد الديكور املصنوعة من البالستيك والفايبرجالس •
منتجات االسمنت املسلحة بالفايبرجالس •
ألواح اجلص املزخرفة، ديكورات اجلص. •
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With the glass industry continuing to be growth 
sector and with the indispensable role that glass 
plays in modern industry, Art Glass Company was 
established in 2003 in Doha, Qatar in reply to the 
high demand of glass installation.

Zone 57, Building 319, Street 24, Tel: +974 44580218 
abdulmanan@artglass.com, www.artglassqatar.com

HS CODES: 70031900

ISO 9001, ISO 45001, ISO 14001

Contact Person

Abdulmanan Abdelkarim
Operation Manager 
Mob: +974 5575 5829

Art Glass

ونظًرا الستمرار صناعة الزجاج في النمو، ومع الدور الذي ال غنى 
ست »شركة ارت  عنه الذي يلعبه الزجاج في الصناعة احلديثة، تأسَّ
جالس« في عام 2003 في الدوحة، قطر استجابة للطلب املتزايد 

على تركيب الزجاج.

شركة ارت جالس

Product Details

• Wrought and Decorated Glass

تفاصيل المنتجات
الزجاج املشغول واملُزين •
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Bin Salman Factory For Marble & Granite is a 
manufacturer of marble and granite products. The 
company was established in 2020 and is located in 
Al Rayyan.

Zone 81, Building 243, Street 2, Tel: +974 44866735 
info@cecqatar.com

HS CODES: 68029190

Contact Person

Samer Ahmed
General Manager 
Mob: +974 5584 4459

Bin Salman Factory for 
Marble & Granite

في مجال تصنيع  واجلرانيت«  للرخام  بن سلمان  يعمل »مصنع 
عام 2020،  في  الشركة  ست  وتأسَّ واجلرانيت.  الرخام  منتجات 

الريان. في  مقرها  ويقع 

مصنع بن سلمان للرخام 
والجرانيت

Product Details

• Marble and Granite

تفاصيل المنتجات
الرخام واجلرانيت •
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Bin Sraiya Concrete is totally committed to providing 
its customers with the finest products, using the 
latest Quality Assurance standards.

Our ongoing investment in new technology and the 
application of modern business practices means Bin 
Sraiya Concrete is thriving in a highly competitive 
construction market

Qatar’s growth into a dynamic modern economy 
over the last decade has enabled our company to 
develop and expand. We now operate five concrete 
batching plants supported by a fleet of 70 transit 
mixers and 12 concrete pumps.

Zone 57, Building 271, Street 45 Tel: +974 44605755 
sm@binsraiyareadymix.com, www.binsraiyareadymix.com

HS CODES: 68101990

ISO 9001, QGOS, NRMCA

Contact Person

Daefallah Alaji
General Manager 
Mob: +974 5551 0591

Bin Sraiya 
Readymix

بتزويد  تاًما  التزاًما  اجلاهزة  للخرسانة  بن سريع  »تلتزم شركة 
عمالئها بأفضل املنتجات من خالل استخدام أحدث معايير ضمان 

اجلودة.

إن استثمارنا املستمر في التكنولوجيا اجلديدة وتطبيق املمارسات 
اجلاهزة  للخرسانة  بن سريع  أن شركة  يعني  احلديثة  التجارية 

ستزدهر في سوق اإلنشاءات شديد التنافسية.

إن منو دولة قطر إلى اقتصاد حديث وديناميكي خالل العقد املاضي 
مّكن شركتنا من التطور والتوسع نحو األفضل. وبناء عليه فنحن 
نقوم اآلن بتشغيل خمس محطات خلط خرسانية مدعومة بأسطول 

مكون من 70 خالطة ترانزيت و12 مضخة خرسانة.«

 بن سريع للخرسانة 
الجاهزة

Product Details

• Ready Mixed Concrete

تفاصيل المنتجات
خرسانة جاهزة •
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Bin Tawar Block Factory operates in the production 
of cement blocks, building completion and finishing, 
and non-specialized wholesale trade. The company 
has been in operation since 2015 and is located in 
Industrial Area.

Zone 57, Building 323, Street 41, Tel: +974 44600958 
bintawar/factory@yahoo.com

HS CODES: 68101100

Contact Person

Jassim Jabr Sultan Tawar
General Manager 
Mob: +974 5550 8068

Bin Tawar  
Block Factory

إنتاج  في مجال  البناء«  ومواد  للطابوق  بن طوار  يعمل »مصنع 
الطابوق األسمنتي وإجناز املباني وتشطيبها وجتارة اجلملة غير 
صة. وتعمل الشركة في هذا املجال منذ عام 2015، ويقع  املتخصِّ

مقرها في املنطقة الصناعية.

 مصنع بن طوار
للطابوق ومواد البناء

Product Details

• Cement Blocks

تفاصيل المنتجات
كتل اسمنتية •
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Blue House Group Since its inception in 1990, with 
uncompromising integrity and under the slogan 
“Better Products, Better Services”, it has striven 
to create products and delivery services for our 
customers.

On behalf of the public and on behalf of the 
members of the Board of Directors, I am pleased 
to welcome you all.

Zone 57, Building 81, Street 43, Tel: +974 44686453 
www.bluehouse.com.qa

HS CODES: 68101100, 68101100

Contact Person

Mohammed Khawaja
Representative 
Mob: +974 5530 9705

Blue House Artificial  
Stone Factory

»لقد سعى »«مصنع البيت األزرق للحجر الصناعي«« سعًيا حثيًثا 
فيها وحتت شعار  بنزاهة ال هوادة  إنشائه في عام 1990،  منذ 
وخدمات  منتجات  لتوفير  أفضل««،  خدمات  أفضل،  »«منتجات 

لعمالئنا. توصيل 

ب بكم جميًعا نيابة عن اجلمهور  وإنه ملن دواعي سروري أن ُأرحِّ
ونيابة عن أعضاء مجلس اإلدارة.«

مصنع البيت األزرق للحجر 
الصناعي

Product Details

• Cement Blocks, Curbstones

تفاصيل المنتجات
كتل اسمنتية، أحجار الرصف •

دليل الشركات الصغيرة والمتوسطة 515٢٠٢٢



Our values are the foundational principles on which 
we base our approach and methods. As the result of 
30 years of managerial experience, they are rooted 
in our everyday practices and activities, and are 
constantly being assessed and cultivated.

Zone 57, Building 123, Street 11, Tel: +974 44114813 
marc.pusing@blusteelfactory, www.blusteelfactory.com

HS CODES: 68029190

ISO 45001, ISO 14001, ISO 9001

Contact Person

Mark Anthony
Cheif Accountant 
Mob: +974 6616 8077

Blue Steel Factory

قيمنا هي املبادئ األساسية التي نبني عليها نهجنا وطرقنا. نتيجة 
30 عاًما من اخلبرة اإلدارية ، فهي متجذرة في ممارساتنا وأنشطتنا 

اليومية ، ويتم تقييمها وصقلها باستمرار.

مصنع بلوستيل فاكتوري

Product Details

• Marble Products

تفاصيل المنتجات
منتجات من الرخام •
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Buzwair Marble and Granite is a part of Buzwair 
Group, specialist in Marble, stone and granite, 
proposes the best materials in accordance with the 
trends of the moment.

Strengthened by its experience in numerous projects 
in Middle East, brings its knowhow and guarantee of 
quality for designers and contractors. In addition, we 
advises our private clients in the choice of materials. 
caring to extend its range of products,

Street 7, Zone 81, New Industrial Area, Doha, Qatar 
Tel: +974 4482 2805, 4476 4387, info@buzwairmarble.com 
wajdi@buzwairholding.com, www.buzwairmarble.com

HS CODES: 68029190, 68029300

Contact Person

Wajdi Hilal
Manager & Partner
Mob: +974 6672 1645

Buzwair 
Marble & Granite

بوزوير،  للرخام واجلرانيت هو جزء من مجموعة  بوزوير  مصنع 
وهو مختص في الرخام واحلجر واجلرانيت ويقترح أفضل املواد 

الدارجة. وفقًا لألمناط 

يقدم املصنع ضمانًا باجلودة للمصممني واملقاولني معززًا بخبرته 
في العديد من املشاريع في الشرق األوسط. كما نقدم املشورة إلى 
عمالءنا في القطاع اخلاص فيما يتعلق باختيار املواد إلى جانب 

رغبتنا في توسعة نطاق منتجاتنا.

 مصنع بوزوير
للرخام والجرانيت

Product Details

• Marble products

• Granite products

تفاصيل المنتجات
منتجات الرخام •
منتجات اجلرانيت •
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Capital Factories for building materials has been 
established in 1979 to serve the construction industry 
in Qatar. Capital Factories manufactures and supplies 
top quality Terrazzo Tiles which are produced using 
the most advanced Italian production lines, multi 
stage grinding and polishing lines consisting of five 
diamond grinding heads followed by twelve stage 
abrasive polishing heads. Our production facilities 
are in line with European Standards.

Capital Factories was established with the modest 
annual production capacity of 300,000 sqm Today as 
a mark of our customer’s confidence in our products, 
the company has increased to 600,000 sqm per 
annum till date and have the ability to produce a 
wide variety of floor tiles.

We have been an established and popular company 
with an excellent track record for the best customer 
satisfaction. We have never compromised on the 
quality and the services provided to the customer. 
We believe in keeping the customers happy and 
providing them with products at a very competent 
price.

We pledge that we will continue to strive to keep 
our customers first and deliver what we promise.

Gate 42, Street 18, Old Industrial Area, Doha, Qatar 
info@capitaly.net, mohammad@capitaly-enterprises.com 
www.capitaly.net

HS CODES: 25151200

Contact Person

Ali Hasiri
Manager 
Mob: +974 5555 3777

Capital 
Factories

تأسست مصانع العاصمة ملواد البناء منذ عام 1979 خلدمة قطاع 
أفضل  وتوريد  العاصمة بصنع  تقوم مصانع  قطر.  في  اإلنشاء 
أكثر خطوط  باستخدام  إنتاجها  يتم  التي  املوزائيك  بالط  أنواع 
اإلنتاج اإليطالية تطورًا، وخطوط الطحن والصقل متعددة املراحل 
التي تتألف من خمس رؤوس طحن مصنوعة من األملاس متبوعة 
برؤوس صقل على 12 مرحلة. تتوافق مرافق اإلنتاج اخلاصة بنا 

مع املعايير األوروبية.

تأسست مصانع العاصمة بقدرة إنتاج متواضعة بلغت 300٫000 
متر مربع سنويًا، واليوم، وإميانًا من الشركة بثقة عمالءنا مبنتجاتنا، 
فقط رفعنا اإلنتاج إلى ٦00٫000 متر مربع في السنة حتى تاريخه 

ولدينا القدرة على إنتاج أنواع متعددة من البالط.

ُموّثق  بالشعبية وذات سجل إجنازات  قائمة وحتظى  نحن شركة 
ألفضل مستويات رضا العمالء. ولطاملا حرصنا على اجلودة واخلدمة 
التي نقدمها إلى عمالءنا دون تراجع. كما أننا نؤمن باحلفاظ على 

سعادة عمالءنا وتزويدهم باملنتجات بأسعار تنافسية.

نتعهد باالستمرار في السعي إلى احلفاظ على عمالءنا أواًل وحتقيق 
ما وعدنا به.

 مصانع
العاصمة لمواد البناء

Product Details

• Terrazzo Tiles

تفاصيل المنتجات
بالط املوزائيك •
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CLIC Qatar Trading Co. W.L.L., established in 2003, 
is a chain link fence manufacturing company that 
offers complete fencing solutions to its customers.

The Company has a state-of-the-art factory in 
Doha Industrial Area that is totally equipped to 
manufacture Strained Wire Animal Fence, Chain 
Link fence, Barbed Wire Concertina Barbed Wire.

CLIC QTC is an ISO 9001:2008 certified company.

P.O. Box 23599, Doha, Qatar, Tel: +974 4411 4613,4411 4878 
Fax: +974 4411 4617, 4450 3723, clicqatar@clicq8.com 
www.clicq8.com, www.alsraiyagroup.com

HS CODES: 73142000, 73143900, 73130000, 73151900, 73269070

Contact Person

Sampath Kumar
Deputy General Manager 
Mob: +974 5588 3171

CLIC Qatar 
Trading Co.

تاسست شركة كليك قطر للتجارة احملدودة في عام 2003، وهي 
شركة مصنعة لسلسة سياج الربط التي تقدم حلول سياج كاملة 

لعمالئها.

لدى الشركة مصنع حديث في املنطقة الصناعية في الدوحة الذي مت 
جتهيزه بالكامل لصناعة جميع أنواع السياج ومنها سياج للحيوانات 
البرية لعدم دخولها أو خروجها من مناطق معينة، واألسياج املترابطة 

واألسالك الشائكة والبوابات.

.ISO 9001:2008 شركة كليك قطر حائزة على شهادة

 شركة
كليك قطر للتجارة

تفاصيل المنتجات
أنظمة األسياج املترابطة •
قضبان احلماية واحلواجز •
البوابات األوتوماتيكية القابلة للتأرجح واملنزلقة •
األعمدة الرابطة •
مساحيق الطالء للسياج •
جميع أنواع تصنيع املواد احلديدية •

Product Details

• Chain Link Fence Systems

• Guard Rails and Crash Barriers

• Automatic Sliding/Swing Gates

• Bollards

• Powder Coating

• All types of Steel Fabrication works

Exporter مصدّر
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Dallah Converting Industries (DCI) was founded in 
2008 in the State of Qatar for the manufacture and 
production of Disposable Aluminum Food Containers 
in different sizes, Aluminum Foil Households, Cling 
Film, Paper Lids, Paper Plates and Paper Cups with 
product measurements and different sizes according 
to customers’ choice.

Dallah Converting Industries is considered one of 
Qatar’s leading manufacturers and is distinguished 
by the quality of the products, the high standards 
it maintains and its conformity to health standards. 
On the other hand our customer care department 
provide a unique experience for our clients 
even after the sale has been finalized. We have 
acquired an excellent share of the domestic 
market and the Middle East, and are currently in 
the process of expanding our reach to Europe  
and Africa.

The factory has been set-up with sophisticated, 
state-of-the-art technology, equipment, raw 
materials of high quality and experienced industry 
professionals. We have adopted international 
quality of services and production standards. 
Dallah Converting Industries is ISO certified  
(ISO 9001: 2008 / ISO 14001 / OHSAS 18001).

P.O. Box 40997, Doha, Qatar, Tel: +974 4450 3055 
Fax: +974 4460 4632, info@dciqatar.com 
www.dciqatar.com

HS CODES: 760719, 761100

Contact Person

Mohammad Al Safadi
Financial Manager 
Mob: +974 5555 1381

Dallah 
Converting Industries

تأسس مصنع دلة للصناعات التحويلية عام 2008 في دولة قطر 
لصناعة وإنتاج صحون األملنيوم مبقاسات مختلفة، ورق القصدير، 
الورقية  الصحون  الورقية،  األغطية  فيلم(،  )كلينغ  نايلون شفاف 
والكاسات الورقية كاًل من هذه املنتجات بقياسات وأحجام مختلفة 

حسب إختيار العمالء.

وتعتبر دلة للصناعات التحويلية من املصانع الرائدة في دولة قطر 
وذلك ملا نتميز به من جودة في منتجاتنا من ناحية املواصفات العالية 
واملطابقة لشروط الصحة العاملية ومن ناحية اخرى إهتمامنا بعمالئنا 
وتوفير خدمة مميزة ما بعد البيع، حيث أننا إستحوذنا على حصة 
ممتازة في األسواق القطرية وبعض دول اخلليج والشرق األوسط، 

ونحن اآلن بصدد التطوير لتصل منتجاتنا لدول أوروبا وأفريقيا.

حيث أننا قمنا بتجهيز املصنع بأجهزة حديثة ومتطورة بأحدث ما 
توصلت إليه التكنولوجيا العاملية من معدات وتقنيات ومواد خام عالية 
اجلودة وإختيار أفضل الفنيني ذوي اخلبرة اإلحترافية والطويلة في 
مجال صناعاتنا. وقد مت إعتماد معايير اجلودة العاملية خلدماتنا 
 ISO 9001: 2008( وجلودة إنتاجنا وذلك بحصولنا على شهادة

.)ISO 14001/OHSAS 18001

 دلة
للصناعات التحويلية

Product Details
• Aluminum Food Containers
• Aluminum Household Foils
• PVC Cling Film
• Paper Lids for Aluminum Containers

تفاصيل المنتجات
صحون أملنيوم •
روالت قصدير •
روالت نايلون •
أغطية ورقية •

Exporter مصدّر
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Dallas Glass a IGCC/IGMA & ISO certified glass 
processor to meet the ever increasing demand of 
architectural glass products. Dallas Glass processing 
facility has proven the ability and expertise our 
highest quality, widest range of products and large 
size of glass products yet to be processed in the 
region.

P.O. Box 17750, Building 149, Street 3, Zone 81, New Industrial Area, 
Doha, Qatar, Tel: +974 4411 4651, info@dallasqatar.com 
anil@dallasqatar.com, www.dallasqatar.com

HS CODES: 70071900, 70072900

Contact Person

Anil Koshy
Executive Manager 
Mob: +974 5514 4211

Dallas Thermal Glass 
Manufacturing

 IGCC/IGMA للزجاج، مصنع زجاج يحمل ترخيص داالس 
الهندسية.  الزجاج  منتجات  على  املتزايد  الطلب  لتلبية  واأليزو، 
أثبت مصنع داالس للزجاج قدرته وخبراته من خالل منتجاته عالية 
اجلودة متعددة األنواع وأكبر حجم من منتجات الزجاج التي سيتم 

تصنيعها في املنطقة.

 دالس
لتصنيع الزجاج الحراري

Product Details

• Glass works

• Multi-layer glass

• Glass panels

• Glass sheets

• Treatment and preparation of thermal glass

تفاصيل المنتجات
أعمال الزجاج •
الزجاج متعدد الطبقات •
اللوحات الزجاجية •
األلواح الزجاجية •
معاجلة وإعداد الزجاج احلراري •
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Doha Concrete Molds Factory operates in 
construction, primarily producing reinforced 
concrete pipes. The company has been in 
operation since 2019 and is located in Al Rayyan.

Zone 81, Building 312, Street 20, Tel: +974 44903836

HS CODES: 68109100

ISO Certificate

Contact Person

Nasser
Manager 
Mob: +974 5564 5780

Doha Concrete 
Molds Factory

يعمل »مصنع الدوحة للقوالب اخلرسانية« في مجال البناء، وينتج 
بصفة أساسية أنابيب اخلرسانة املسلحة. وتعمل الشركة في هذا 

املجال منذ عام 2019، ويقع مقرها في الريان.

 مصنع الدوحة
للقوالب الخرسانية

Product Details

• Reinforced Concrete Pipes

تفاصيل المنتجات
أنابيب اخلرسانة املسلحة •
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Doha Extraco, established in 2007, manufactures 
and supplies the demands of the fiber glass industry, 
producing all kinds of GRC, GRG, and GRP products 
in line with ISO 9001:2008 quality standards.

The Company undertakes all types of GRC works for 
any desired design and is capable of performing a 
complete job starting from design to manufacturing 
up to final site erection.

Its factory, located in Doha Industrial Area, is 
fully equipped with the latest generation mixing 
machines, spray stations and vibration platforms in a 
covered production area of 600 sqm and is capable 
of producing more than 400 sqm per day of GRC, 
GRG and GRP to cover the following areas; Pattern 
& Mould works, Casting, Finishing, Utilities-Crane 
operators, Drivers, etc.

P.O. Box 41253, Doha, Qatar, Tel: +974 4450 1454, 4450 4623 
Fax: +974 44505922, gm@dohaextraco.com, www.dohaextraco.com

HS CODES: 68109100, 68109910, 39251000, 39252000, 39253000, 
39259000

Contact Person

Essam Mustafa
General Manager 
Mob: +974 6610 5518

Doha 
Extraco

الدوحة إكستراكو في عام 2007، وهي شركة مصنعة  تأسست 
وموردة ملتطلبات صناعة ألياف الزجاج وتنتج جميع أنواع منتجات 
املقوى  والبالستيك   GRC الزجاجية  باأللياف  املقوى  األسمنت 
 GRG واجلبس املقوى باأللياف الزجاجية GRP باأللياف الزجاجية

.ISO 9001:2008 وفقًا ملعايير اجلودة لشهادة
تقوم الشركة بجميع أنواع أعمال األسمنت املقوى باأللياف الزجاجية 
GRC. لدى الدوحة إكستراكو القدرة على توفير أي تصميم مطلوب 
والقيام بالعمل بالكامل بدًءا من مرحلة التصميم والتصنيع إلى البناء 

النهائي في املوقع.
يقع مصنع الشركة في املنطقة الصناعية بالدوحة وهو مجهز بالكامل 
بأحدث جيل من آالت اخللط ومحطات الرش ومنصات اإلهتزاز في 
منطقة إنتاج مغطاة تبلغ مساحتها ٦00 متر مربع وبقدرة إنتاجية 
أكثر من 400 متر مربع في اليوم من االسمنت املقوى والبالستيك 
التصميم  أعمال  التالية:  االعمال  ليغطي  املقوى  واجلبس  املقوى 
والروافع  املعدات  ومشغلي  والتشطيب  والصب  القوالب  وجتهيز 

والسائقني الخ.

 الدوحة
إكستراكو

Product Details
• All kind of GRC, GRG, GRP products: Screens 

(Cladding) Panels, Cornices, Column Shafts, 
Column Capitals and Pedestals. Waterproofing, 
Protected Coats and Thermal Insulation Systems.

تفاصيل المنتجات
جميع أنواع منتجات االسمنت املقوى بااللياف الزجاجية والبالستيك  •

املقوى باأللياف الزجاجية واجلبس املقوى باأللياف الزجاجية، ومنها: 
الداخلية  والتصاميم  للمباني  للكسوة اخلارجية  املعمارية  األلواح 
املياه  التثبيت واألقواس وتستخدم إيضا في منع تسرب  وأعمدة 

وكطبقة حامية للطالء وللعزل احلراري.

Exporter مصدّر

دليل الشركات الصغيرة والمتوسطة 523٢٠٢٢



For the past several years, these buzzwords have 
been resonating in the markets of Qatar, and 
rightfully so. With double-digit growth expected 
into the foreseeable future, and a vision that sees 
Qatar prepare itself in less than two decades to face 
the challenges of the future, the prospects of this 
country look bright.

Domopan has proudly played a big role in the 
development of Qatar. In the first three years since 
the launch of our company, our turnover grew an 
incredible 20-fold. As of the beginning of 2012, we 
have successfully supplied over a million Square 
Meter of Domo Gypsum – an incredible amount, 
considering that we have only been involved in the 
market for less than five years.

Building 73, Street 6, Zone 81, New Industrial Area, Doha, Qatar 
Tel: +974 4016 0333, info@domoqatar.com 
www.domoqatar.com

HS CODES: 68104100, 73029000

Contact Person

Hisham Abdullah 
Mohammed
Operations Manager 
Mob: +974 7069 2214

Domopan 
Company – Qatar

أصبحت هذه الكلمات متداولة بشكل كبير في أسواق قطر خالل 
السنوات املاضية، وهي جديرة بذلك. فمع النمو الكبير املتوقع في 
املستقبل القريب ورؤية باستعداد قطر خالل أقل من عقدين من الزمن 

ملواجهة حتديات املستقبل، فإن مستقبل هذه الدولة يبدو مشرقًا.

فخالل  قطر.  تنمية  في  كبيرًا  دورًا  وبكفخر  دوموبان  لعبت  وقد 
السنوات الثالثة األولى من تأسيس شركتنا، شهدت عوائدنا منوًا 
مذهاًل بلغ 20 ضعفًا. ومنذ بداية عام 2012، جنحنا في توريد أكثر 
من مليون متر مربع من منتج دومو للجس - وهي كمية مذهلة نظرًا 

ألننا لم نكن قد دخلنا السوق سوى منذ خمس سنوات.

 شركة
دوموبان - قطر

Product Details

• Cement, of Concrete or of Artificial Stone, whether 
or Not Reinforced

• Railway or tramway track construction material of 
iron or steel, the following: rails, check-rails and 
rack rails, switch blades, crossing frogs, point 
rods and other crossing pieces, sleepers (cross-
ties), fish-plates, chairs, chair wedges, sole plates 
(base plates), rail clips, bedplates, ties and other 
material specialized for jointing or fixing rails

• Articles of Cement, of concrete or of artificial 
stone, whether or not reinforced

تفاصيل المنتجات
االسمنت، من اخلرسانة أو احلجر االصطناعي، سواء كان مقوى  •

أم ال
مواد بناء السكك احلديدية أو الترام املصنوعة من احلديد أو الفوالذ  •

كما يلي: السكك والقضبان والشبكات وشفرات تغيير املسار ونقاط 
العبور والقضبان وغيرها من القطع التي توضع على نقاط العبور، 
الروابط املتقاطعة، األلواح السينية، املقاعد، أوتاد املقاعد، صفائح 
القاعدة، مالقط السكك، األربطة وغيرها من املواد املتخصصة بربط 

أو تثبيت السكك
املنتجات االسمنتية املصنوعة من اخلرسانة أو احلجر االصطناعي  •

سواء كان مقوى أم ال
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Since its establishment in Qatar in 1990 it has 
became the leading manufacturer and supplier 
of construction materials all over the Qatar this 
only producing with automatic and latest version 
machinery with it and its branches ‘Emarat Automatic 
Blocks, Tiles and Marble Factories’ is one of the 
experience and high quality of its production line 
concrete blocks for the wall and ceiling according 
to the national standard approved by Qatar General 
organization for Standards and metrology also 
specialized in the field of producing mosaic tiles in 
the different types and sizes. Beside of this we are 
dealing with marble/interlocking and all kind of Lime 
stone and marble stone.

Gate 154, Street 23, Old Industrial Area, Doha, Qatar 
Tel: +974 4460 0088, info@emaratautoblocks.com 
www.emaratautoblocks.com

HS CODES: 68101100, 68101922, 68101923, 68101929

Contact Person

Mohamed Abdallah Al Ali
Factory Manager
Mob: +974 4460 0088

Emirates Automatic Tiles, 
Blocks & Marble Factories

واملورد  املُصّنع  الشركة  تأسيسه في قطر 1990، أصبحت  منذ 
الرئيسي ملواد البناء في كافة أنحاء قطر. تصنع الشركة منتجاتها 
باستخدام أحدث اآلليات وقد أصبحت شركة “مصانع اإلمارات 
األوتوماتيكية للطابوق والبالط والرخام” من الشركات ذات اخلبرة 
في إنتاج الطابوق االسمنتي للجدران واألسقف بجودة عالية وفقًا 
للمواصفات  القطرية  العامة  الهيئة  املعتمدة من  الوطنية  للمعايير 
أنواع  بعدة  املزائيك  إنتاج  في  الشركة  تختص  كما  والتقييس. 
أنواع حجر  وكافة  االنترلوك  الرخام/  بالط  إلى جانب  وأحجام 

والرخام. اجلير 

 مصانع اإلمارات األوتوماتيكية
للبالط والطابوق والرخام

Product Details

• Building Blocks and Bricks of Cement, Concrete or 
Artificial Stone, whether or Not Reinforced

• Local Tiles for Flooring or Roofing, of Cement, of 
Concrete or of Artificial Stone, Whether or Not 
Reinforced

• Granulated Marble Tiles, of Cement, of Concrete 
or of Artificial Stone, whether or Not Reinforced

• Tiles of Cement, of Concrete or of Artificial Stone, 
whether or Not Reinforced

تفاصيل المنتجات
طابوق وبالط البناء املصنوعة من االسمنت أو اخلرسانة أو احلجر  •

الصناعي سواء كان مسلحًا أم ال
أو  • االسمنت  املصنوع من  األسقف  أو  لألرضيات  البالط احمللي 

أم ال كان مسلحًا  الصناعي سواء  أو احلجر  اخلرسانة 
بالط الرخام احُلبيبي من االسمنت أو اخلرسانة أو احلجر الصناعي  •

سواء كان مسلحًا أم ال
البالط املصنوع من االسمنت أو اخلرسانة أو احلجر الصناعي سواء  •

كان مسلحًا أم ال، غير املصنف ضمن فئات أخرى
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Fahad Bin Abdulla Ready Mix Co. has been in 
operation since April 2015 and primarily operates 
in the construction industry. The company produces 
readymix, blocks, and other mixtures that are 
generally used in construction.

Zone 57, Building 285, Street 43, Tel: +974 44500993 
SaidSakr@fbaind.com.qa

HS CODES: 68101100, 68101100, 68101929, 68101990

ISO 9001

Contact Person

Salam Al Hamdi Saad
PRO 
Mob: +974 3357 1785

Fahad Bin Abdulla  
Ready Mix

تعمل شركة »فهد بن عبدالله للخرسانة اجلاهزة« منذ أبريل 2015، 
وتعمل بصفة أساسية في صناعة البناء والتشييد. وتنتج الشركة 
ُتستخدم  التي  األخرى  والطابوق واخلالئط  اخلرسانات اجلاهزة 

بوجه عام في البناء.

 فهد بن عبدهللا 
للخرسانة الجاهزة

Product Details

• Cement Blocks, Kerb Stones, Interlock Tiles, 
Concrete

تفاصيل المنتجات
الطابوق األسمنتي، أحجار الرصيف، بالط اإلنترلوك، خرسانة •
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Manufacturers of bituminous membrane rolls.

P.O. Box 1421, Building 58, Street 4 , Zone 81, New Industrial Area, 
Doha, Qatar, Tel: +974 4464 9146 
info@garqa.com, www.garqa.com

HS CODES: 68071000, 27150000

Contact Person

Yusuph Patel
Plant Manager 
Mob: +974 3311 5375

Gar Water 
Proofing and Bitumen

تصنيع لفائف األغشية القطرانية.

 مصنع قار
للمواد العازلة والبيتومين

Product Details

• Articles of asphalt in rolls

• Bituminous mixtures based on natural asphalt, 
natural bitumen, petroleum bitumen, mineral tar 
or mineral tar pitch

تفاصيل المنتجات
املنتجات اإلسفلتية على هيئة لفائف •
ذات  • القطرانية  اخللطات  لفائف،  هيئة  على  اإلسفلتية  املنتجات 

األساس املصنوع من االسفلت الطبيعي، من القطران الطبيعي، من 
القطران النفطي، من القطران املعدني أو القطران املعدني الكثيف، 
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Qatari marble and granite company from multiple 
sources including Spanish, Italian, Greek, Chinese 
and Indian.

P.O. Box 93375, Building 814, Street 200 Zone 81, New Industrial Area, 
Doha, Qatar, golden-marble@hotmail.com 
othman0051@hotmail.com

HS CODES: 68029190

Contact Person

Moahmmed Tareq Allah
Manager 
Mob: +974 6677 3631

Golden  
Marble Factory

شركة قطرية للرخام واجلرانيت من مصادر متعددة منها االسباني 
واإليطالي واليوناني والصيني والهندي.

 مصنع
المنصور للرخام الذهبي

Product Details

• Marble Products

تفاصيل المنتجات
منتجات الرخام •
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Green Wall 3D Panels Factory, a 100% Qatari Factory 
delivering the latest innovative building technology.

Green Wall Factory has been established in 2018 based 
on Schnell Home’s Italian Technology and Machines 
we grant you the Excellent mix of Performance & Cost  
Supporting Qatar’s National Vision, complying with 
Leed & Gas Rating Systems Principals, We assure 
you a Pure Sustainable Building Material.

Our Product is been approved from Ministry of 
Civil Defence and is been awarded by Kahramaa 
(Tarsheed) & QGBC as Green & Sustainable 
Buildings as Best Sustainable product for the year 
2018. Beside that our Product is complying with QCS 
2014, which is also full fill the requirements of LEED 
& GSAS for the Qatar National Vision 2030, because 
Green Wall 3D Panels are more sustainable, reliable 
and economical, which makes it the best selection 
for project team to meet sustainability measure and 
to achieve QNV-2030. 

Zone 91, Birkat Al Awamer, Mesaieed, Qatar 
Tel: +974 4412 0344, info@gwf.qa 
www.gwf.qa

HS CODES: 39211100

Contact Person

Amr Ahmad
Engineer
Mob: +974 4412 0344

Green Wall  
3D Panels Factory

مصنع  األبعاد،  ثالثية  لأللواح  األخضر  اجلدار  مصنع 
 . ء للبنا لتقنية  ا االبتكارات  أحدث  يقدم   %100  قطري 
شنيل  على  بناء   2018 عام  األخضر  اجلدار  مصنع  تأسس 
من  ممتازًا  مزيجًا  لكم  ليقدم  اإليطالية  واآلليات  للتقنيات  هوم 
ليد  مببادئ  واالمتثال  الوطنية  قطر  رؤية  لدعم  والتكلفة  األداء 
مستدامة.  بناء  مواد  لكم  نضمن  الغاز.  تصنيف   وأنظمة 

املدني كما حصلت  الدفاع  وزارة  موافقة  على  منتجاتنا حاصلة 
على شهادات من كهرماء )ترشيد( ومجلس قطر للمباني اخلضراء 
كأفضل منتج مستدام لعام 2018. باإلضافة إلى ذلك، فإن منتجنا 
 LEED باإلضافة إلى متطلبات QCS 2014 يتطابق مع معايير
اجلدار  ألواح  أن  حيث   2030 الوطنية  قطر  لرؤية   GSAS و 
إلى  باإلضافية  وموثوقية  استدامة  أكثر  األبعاد  ثالثية  األخضر 
كونها اقتصادية، ما يجعلها االختيار األفضل لفريق املشروع للوفاء 

مبعايير االستدامة وحتقيق رؤية قطر الوطنية 2030. 

 مصنع جرين وول لاللواح
ثالثية األبعاد

Product Details
• Polystyrene Walls, Ceilings, Floors, Reinforced 

with Iron Rods

تفاصيل المنتجات
جدران وأسقف وأرضيات البوليسترين املسلحة بقضبان احلديد •

دليل الشركات الصغيرة والمتوسطة 529٢٠٢٢



Kheira Holding is a diversified Holding company 
that combines capital, inovation and exceptional 
services that are managed by our team of experts in 
their respective fields, directed to exceed customer 
expectations and deliver superior products and 
services. Kheira Holding manages businesses in 
different sectors throughout Qatar and Mena region. 
The company designs, manufactures, engineers 
and markets thousands of exceptional products 
to an extensive customer platform locally and 
internationally, from consumer products to building 
and much more. The holding is diversified over 
18 different sectors across the region with highly 
experienced human capital.

Zone 57, Building 156, Street 41, Tel: +974 44501338 
majed@imdoha.com, www.g1bik.com

HS CODES: 68101100, 68101990

ISO 9001:2015

Contact Person

Ahmed Fathy
Public Relations Manager 
Mob: +974 3131 9830

Group One for Blocks, 
Interlock & Carbastone

املال  رأس  بني  متنوعة جتمع  قابضة  القابضة هي شركة  خيرة 
اخلبراء  من  فريق  يديرها  التي  االستثنائية  واخلدمات  واالبتكار 
العمالء  توقعات  لتجاوز  موجهة   ، مجاالت تخصصهم  في  لدينا 
وتقدمي منتجات وخدمات متفوقة. تدير شركة خيرة القابضة شركات 
في قطاعات مختلفة في جميع أنحاء قطر ومنطقة الشرق األوسط 
وشمال إفريقيا. تقوم الشركة بتصميم وتصنيع وهندسة وتسويق 
اآلالف من املنتجات االستثنائية ملنصة عمالء واسعة النطاق محلًيا 
ودولًيا ، من املنتجات االستهالكية إلى البناء وغير ذلك الكثير. تتنوع 
الشركة القابضة في أكثر من 18 قطاًعا مختلًفا في جميع أنحاء 

املنطقة مع رأس مال بشري ذي خبرة عالية

جروب ون للطابوق واالنترلوك 
والكربستون

Product Details

• Bricks

تفاصيل المنتجات
طوب •
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Ever since its establishment in 1977 (Rayat Al Khalij) 
Company aspires to keep up with development. It 
initially specialized in the development of different 
types of bricks to satisfy the need of the Qatar 
market, taking into consideration the evolving of 
the market and products. The aspiration of the 
company for constant development led it to add 
the production of interlock to its line of products in 
1996 through Italian (Shakma) machines which have 
a production capacity of 2000m2 per day in different 
colors, sizes and shapes.

Zone 57, Building 137, Street 4, Tel: +974 44602711 
www.gulfflag.com

HS CODES: 68101100

Contact Person

Ahmred Abdulhaq
Marketing Manager 
Mob: +974 4460 0508

Gulf Flag Company

ر منذ تأسيسها في عام  تطمح شركة »راية اخلليج« ملواكبة التطوُّ
أنواع  بادئ األمر في تطوير  الشركة في  صت  1977 وقد تخصَّ
مختلفة من الطوب؛ وذلك لتلبية حاجة السوق القطري، مع األخذ 
الشركة  أدى طموح  وقد  واملنتجات.  السوق  ر  تطوُّ االعتبار  بعنْي 
وتطلُّعاتها نحو التطوير املستمر إلى إضافة إنتاج بالط اإلنترلوك 
إلى خط منتجاتها في 199٦ من خالل »شاكما« اإليطالية )آالت 
تبلغ طاقتها اإلنتاجية 2000 متر مربع يومًيا في ألوان وأحجام 

وأشكال مختلفة(.

شركة راية الخليج

Product Details

• Cement Blocks

تفاصيل المنتجات
كتل اسمنتية •
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Gulf GRC and Trading Company, established in 
1995, is a division of the Gulf Group of Companies 
that specializes in the manufacture and production 
of building accessories like GRC, GFRG & GFRP 
products, Corniche, Balustrade, Columns, Claddings, 
Facade items, Panels, etc.

The Company has a state-of-the-art facility in 
Qatar that has the latest technological equipment 
and infrastructure. The Company has a current 
production capacity of 1,50,000 sqm of products. It 
is considering the possibility of exporting to global 
markets in the near future.

Gulf GRC and Trading Company is an ISO certified 
company whose product quality is adjudged by 
British Standards. It has been certified by GRCA 
(Glass Fiber Reinforced Concrete Association).

P.O. Box 92050, Doha, Qatar, Tel: +974 4460 3606, 4450 5610 
Fax: +974 4460 0751, info@gulfgrc.com 
www.gulfgrc.com

HS CODES: 68109100, 68109910, 68109990

Contact Person

Eng. Parvez Iqbal
Managing Director 
Mob: +974 5550 1782

Gulf GRC 
and Trading Company

أنشئت شركة اخلليج جي آر سي للتجارة في عام 1995، وهي 
من ضمن شركات مجموعة اخلليج ومتخصصة في تصنيع وانتاج 
ملحقات مواد البناء مثل منتجات األسمنت املقوى باأللياف الزجاجية، 
الكورنيش، الدرابزينات، األعمدة، مواد كسوة الواجهات، اللوحات 

إلى آخره.

متتلك الشركة منشأة حديثة في قطر حتتوي على أحدث املعدات 
التكنولوجية والبنية التحتية. لدى اخلليج جي آر سي للتجارة طاقة 
إنتاجية تصل إلى 1٫50٫000 متر مربع من املنتجات، وتنظر في 

إمكانية التصدير إلى األسواق العاملية في املستقبل القريب.

شـركة اخلـليج جـي آر سـي للتجـارة حــائزة على األيزو والتي قد 
متت مطابقة جودة منتجاتها مع املعايير البريطانية. كما مت حصول 
الشركة على شهادة اعتماد من جمعية شهادات التقوية باأللياف 

.GRCA الزجاجية

 شركة
الخليج جي آر سي للتجارة

Product Details
• GRC, GFRG & GFRP products, Corniche, 

Balustrades, Columns, Claddings, Façade items, 
Panels, etc.

تفاصيل المنتجات
منتجات األسمنت املقوى باأللياف الزجاجية GRC, GFRG و  •

مواد  املباني،  األعمدة، كسوة  الدربزينات،  الكورنيش،   ،GFRP
إلى آخره. اللوحات  الواجهات، 

Exporter مصدّر
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Gulf Pearl Block and Tiles Factory is established in 
1999 is a member of factories in Qatar for supply of 
cement products as per the standards of Qatar of 
chamber of commerce & industry (QCCI).

Gulf Pearl Block and Tiles Factory Specialized 
in Kahramaa projects. We have approved from 
Kahramaa to recommended us in electricity projects. 
Our Products is comply with Kahramaa specifications.

Gulf Pearl Block and Tiles Factory also Products 
Various Products like Blocks, Curbstones Claustra, 
Interlocks, Precast Materials, Hydraulic Tiles, Route 
Markers, Cable and Cement Tiles.

Our factory is located in Industrial Area, Street No. 
12, Gate No. 132 and we have to stock locations 
and total working and Stock area approximately 
13,000 sqm.

Manpower Strength
Management: 15
Foreman and Technician: 15
Labour and Drivers: 120

Gate 132, Street 12, Old Industrial Area, Doha, Qatar 
Tel: +974 4460 6689, gulfpearlqatar@yahoo.com 
www.gulf-pearl.com

HS CODES: 68101100, 68101922, 68101929

Contact Person

Hadi
Manager
Mob: +974 4460 6689

Gulf Pearl Block 
and Tiles Factory

كأحد   1999 عام  والبالط  للطابوق  اخلليج  لؤلؤة  تأسس مصنع 
املصانع العاملة في قطر في مجال توريد منتجات االسمنت بحسب 

معايير غرفة التجارة والصناعة القطرية.

يختص مصنع لؤلؤة اخلليج للطابوق والبالط في مشاريه كهرماء. 
وقد حصلنا على موافقة كهرماء للتوصية بنا في مشاريع الكهرباء. 

تتطابق منتجاتنا مع مواصفات كهرماء

كما ينتج مصنع لؤلؤة اخلليج للطابوق والبالط عدة منتجات مثل 
الطابوق والبالط وأحجار الرصيف والبالط املتشابك )اإلنترلوك(، 
املواد مسبقة الصب، البالط الهيدروليكي، مخططات الطرق وبالط 

الكابالت واالسمنت.

يقع مصنعنا في الشارع رقم 12 في املنطقة الصناعية، البوابة 
رقم 132. كما لدينا مواقع تخزين ومساحة كلية للعمل والتخزين 

تبلغ 13000 متر مربع.

القوى العاملة
اإلدارة: 15

مشرف وفنيون: 15
عمال وسائقون: 120

 معمل دانة الخليج
للبالط والطابوق

Product Details
• Cement Blocks
• Cement tiles with stone chips
• Tiles of Cement, of Concrete or of Artificial Stone, 

Whether or not Reinforced

تفاصيل المنتجات
الطابوق االسمنتي •
البالط املصنوع من االسمنت الذي يحتوي على كسرات من احلجر •
الصناعي  • أو احلجر  أو اخلرسانة  املصنوع من االسمنت  البالط 

سواء كان مسلحًا أم ال
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Gulf Readymix was founded in 2005 with one site 
in the Doha Industrial Area and has since expanded 
to become one of the fastest growing readymix 
companies in Qatar. The company now has four sites, 
each with two batching plants, a fleet of some 70 
truck mixers, 13 concrete pumps plus fully equipped 
labs at each site location.

Gulf readymix is one of the wing in MJK GROUP 
OF COMPANIES which was emerged as one of the 
most respected general contracting firms in Qatar 
with divisions in diversified fields related to Civil 
construction. MJK Group of Companies, which are 
100% Qatari owned and managed by the Sons of 
Late, highly respected founder, Mohd. Bin Jassem 
Al Kuwari, whose fundamental principles of integrity, 
correct behaviour and value for money are strictly 
adhered to.

Zone 57, Building 358, Street 38, Tel: +974 44888035 
admin@mjk-group.com, www.gulfreadymixqatar.com

HS CODES: 68101990

Contact Person

Ali Mohammed Jasim
CEO 
Mob: +974 5553 2153

Gulf Readymix

تأسست شركة اخلليج للخرسانة اجلاهزة في عام 2005 مبوقع 
واحد في املنطقة الصناعية بالدوحة وتوسعت منذ ذلك احلني لتصبح 
واحدة من أسرع شركات اخلرسانة اجلاهزة منًوا في قطر. متتلك 
الشركة اآلن أربعة مواقع، كل منها به محطتان للخلط، وأسطول 
من حوالي 70 شاحنة خالطة، و 13 مضخة خرسانية باإلضافة 

إلى مختبرات مجهزة بالكامل في كل موقع.

للخرسانة اجلاهزة أحد األجنحة في مجموعة  تعد شركة اخلليج 
املقاوالت  أكثر شركات  التي ظهرت كواحدة من  شركات م.ج.ك 
العامة احتراًما في قطر ولديها أقسام في مجاالت متنوعة تتعلق 
بالبناء املدني. مجموعة شركات م.ج.ك، التي ميلكها ويديرها أبناء 
االلتزام  يتم  الذي  الكواري،  الراحل مؤسسها محمد. بن جاسم 
مببادئه األساسية املتمثلة في النزاهة والسلوك الصحيح والقيمة 

املال. مقابل 

الخليج للخرسانة الجاهزة

Product Details

• Ready Mixed Concrete

تفاصيل المنتجات
خرسانة جاهزة •
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Gulf Walls System, are an exclusive manufacturer 
of Insulating Concrete Forms (ICF). ICF is a novel 
concept of Building System; we are proud to present 
a contemporary technology.

Gwalls is manufacturing iForm® product line of 
Reward Walls Systems Inc USA. iForm®, Insugreen® 
& Decolite® are brands of Gwalls.

P.O. Box 23612, Doha, Qatar, Tel: +974 4491 3150 / 51 
Fax: +974 4491 3156, info@gwalls.qa 
sales@gwalls.qa, www.gwalls.qa

HS CODES: 3926909790, 3921110000

Contact Person

Abey Issac 
Executive – Project 
Operation 
Mob: +974 5598 8776

Gulf Walls 
System

للقوالب  الوحيد  املصنع احلصري  احلوائط، هي  ألنظمة  اخلليج 
اخلرسانية العازلة )ICF( ويعتبر الـ ICF مفهوم جديد ومبتكر في 
انظمة البناء، ونفتخر نحن بتقدمي التكنولوجيا املعاصرة في البناء. 
ينتج مصنع اخلليج Gwalls كل منتجات iForm® لشركة ريورد 
 Gwalls ول سيستم اي.ان.سي – امريكا. والعالمات التجارية للـ

 .®Decolite و ®iForm®, Insugreen هي

 الخليج
ألنظمة الحوائط

Product Details
• iForm® Insulating Concrete Forms 

System of Concrete Formwork cum Thermal and 
acoustic Insulation made of EPS for reinforced 
concrete buildings. ICF acts as permanent 
interior and exterior substrate for walls.

• Insugreen® EPS Insulation Boards 
Thermal Insulation boards made of EPS used 
in construction, manufacturing etc. Insugreen® 
is available as, boards, Blocks and in Special 
Shapes.

• Decolite® EPS Building Decoration 
Exterior & Interior Building decoration items 
mould / carved out of EPS, it is available 
in various sizes, shapes and finishing as s 
replacement of GRC decorations.

تفاصيل المنتجات
 ®iForm قوالب خرسانية عازلة  •

هي نظام قوالب لصب اخلرسانة مع عزل حراري وعزل صوتي 
 ICF للمباني اخلرسانية املسلحة، بإعتبار الـ EPS مصنوع من

يعمل مبثابة بديل دائم للحوائط الداخلية واخلارجية. 

• EPS ألواح عازلة Insugreen® 
ألواح عازلة حرايا مصنوع من EPS. يستخدم في البناء 

والتصنيع إلخ.®Insugreen متوفر في شكل ألواح وكتل وكما 
في أشكال خاصة. 

• EPS بناء الديكور Decolite® 
مواد الديكور – داخلي و خارجي، قوالب األشكال منحوتة من الـ 

EPS، وهي متوفرة في مختلف األحجام واألشكال والعديد من 
 .GRC التشطيبات كبديل للديكور الـ

Exporter مصدّر
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Gyptone Factory is a manufacturer of gypsum 
products and stones. The company has been in 
operation since 2010 and is located in Industrial 
Area.

Zone 57, Building 286, Street 340, Tel: +974 33596827 
jana@gyp-stone.com, www.gyp-stone.com

HS CODES: 68091900, 68091900, 68091900

ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018

Contact Person

Jana Dhanan Murugan
Commercial Manager 
Mob: +974 3359 6027

Gyptone Factory

»مصنع جب ستون« هو مصنع يعمل في مجال تصنيع منتجات 
اجلص واألحجار. وتعمل الشركة في هذا املجال منذ عام 2010، 

ويقع مقرها في املنطقة الصناعية.

مصنع جب ستون

Product Details

• Gypsum Board, Water Resistant Gypsum Board, 
Fire Rated Gypsum Board

تفاصيل المنتجات
األلواح اجلبسية، األلواح اجلبسية املقاومة للماء، األلواح اجلبسية  •

املقاومة للحريق

536 SME Directory 2022



Hassan Ali Bin Ali Co. Ready Mix was established in 
the early seventies, the company is one of the oldest 
and best concrete producers and suppliers in Qatar. 
It has accomplished a large number of projects since 
then. The management have been at the forefront 
of effort to improve the quality and efficiency of 
service. This being the prime objective and as we 
are advancing into the new millennium, recently we 
have acquired a new batching plant which is the 
state of art in business. The plant is fully automatic 
and can produce concrete with very high strength 
using Micro-silica and Fly ash. The company follow 
the strict quality control measure with support of 
experienced Engineers and Technicians. We hope 
that you will find the enclosure informative and look 
forward to receive your valued inquiries.

Zone 57, Building 285, Street 39, Tel: +974 44603130 
samirfakhouri@hotmail.com, www.habareadymix.com

HS CODES: 38249038

C.E.D

Contact Person

Samir Fakhouri
General Manager 
Mob: +974 5553 4639

Hassan Ali Bin Ali 
Company (Readymix)

تأسست شركة حسن علي بن علي للخرسانة اجلاهزة في أوائل 
وموردي  منتجي  وأفضل  أقدم  من  واحدة  وهي   ، السبعينيات 
اخلرسانة في قطر. وقد أجنزت عددا كبيرا من املشاريع منذ ذلك 
احلني. كانت اإلدارة في طليعة اجلهود املبذولة لتحسني جودة وكفاءة 
اخلدمة. هذا هو الهدف األساسي ، وبينما نتقدم نحو األلفية اجلديدة 
، فقد استحوذنا مؤخًرا على مصنع خلط جديد ميثل أحدث ما 
توصلت إليه األعمال التجارية. املصنع أوتوماتيكي بالكامل وميكنه 
إنتاج اخلرسانة بقوة عالية جًدا باستخدام السيليكا الدقيقة والرماد 
املتطاير. تتبع الشركة إجراءات مراقبة اجلودة الصارمة بدعم من 
املهندسني والفنيني ذوي اخلبرة. نأمل أن جتد املرفق مليًئا باملعلومات 

ونتطلع إلى تلقي استفساراتك القيمة..

 شركة حسن علي بن 
علي - ردي مكس

Product Details

• Ready Mix Concrete

تفاصيل المنتجات
خرسانة جاهزة •
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Hassanesco is an engineering enterprise, founded 
on over half a century ago in the state of Qatar. 
Through our fully integrated services we are 
delivering a single-source solution for all prestigious 
projects across the state of Qatar making a positive 
contribution to the success of the construction sector 
and adding a real value the Qatar market place.

Hassanesco Trading and Contracting is a privately 
owned, engineering enterprise with world-class 
capabilities spanning the entire client value chain. We 
operate an integrated business model comprising 
the full range of Engineering and Construction  
services delivering single-source solutions for our 
clients.

Zone 57, Building 259, Street 50, Tel: +974 44606189 
e.salah@hassanesco.com, www.hassanesco.com

HS CODES: 68101990, 68101100

Contact Person

Ahmed Saleh
General Manager 
Mob: +974 5564 6123

Hassanesco Ready  
Mix

للخرسانة اجلاهزة«« مؤسسة هندسية،  »ُتعد »«شركة حسنسكو 
م، من خالل  ست منذ أكثر من نصف قرن في دولة قطر. إننا ُنقدِّ تأسَّ
خدماتنا املتكاملة، حاًل أحادي املصدر جلميع املشاريع املرموقة في 
جميع أنحاء دولة قطر؛ مما يساهم على نحٍو إيجابي في جناح قطاع 

البناء، وإضافة قيمة حقيقية إلى السوق القطري.

هندسية  مؤسسة  هي  واملقاوالت««  للتجارة  »«حسنسكو  شركة 
مملوكة للقطاع اخلاص، وتتمتع بقدرات عاملية تغطي سلسلة قيمة 
العميل بأكملها. تقوم الشركة بتشغيل منوذج أعمال متكامل يشمل 
م حلواًل  مجموعة كاملة من اخلدمات الهندسية واإلنشائية التي ُتقدِّ

أحادية املصدر لعمالئنا.«

شركة حسنسكو للخرسانة 
الجاهزة

Product Details

• Ready Mixed Concrete

• Cement Blocks

تفاصيل المنتجات
خرسانة جاهزة •
كتل اسمنتية •
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Iron Slag Processing Company has been in operation 
since 2014 and operates in the processing of iron, 
in addition to the production of steel grains. The 
company is located in Al Shahaneya.

Zone 92, Tel: +974 44680120

HS CODES: 25171000
Contact Person

Baby
Manager 
Mob: +974 5554 6857

Iron Slag 
Processing Company

مجال  في   2014 عام  منذ  احلديد«  خبث  معاجلة  »شركة  تعمل 
ويقع مقر  الصلب.  إنتاج حبيبات  إلى  باإلضافة  معاجلة احلديد، 

الشحانية. في  الشركة 

 شركة معالجة 
خبث الحديد

Product Details

• Gravel

تفاصيل المنتجات
احلصباء •
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Jama Marble Factory, a division of MJK GROUP 
is an ISO 9001:2008 certified company, dealing in 
natural stones. We are one of the most respected 
and trusted companies providing natural stones 
in State of Qatar. With over 13 years of combined 
experience, we have been serving the residential and 
commercial stone industry from complex large-scale 
commercial projects to simple residential projects.

Zone 81, Building 244, Street 8, Tel: +974 44888035 
admin@mjk-group.com, www.mjk-group.com

HS CODES: 68029190, 68029300

Contact Person

Ali Mohammed Alkuwari
CEO 
Mob: +974 5553 2153

Jama Marble & Granite 
Factory

محمد  ملجموعة  التابعة  الشركات  أحد  هو  للرخام  جاما  مصنع 
 ISO الكواري وأوالده وهي شركة حاصلة على شهادة  اجلاسم 
2008 :9001، وتعمل في مجال األحجار الطبيعية. نحن أكثر 
الشركات احتراما وثقة في توفير األحجار الطبيعية في دولة قطر. 
لدينا أكثر من 13 عاًما من اخلبرة املشتركة ، ونعمل على توفير 
املعقدة  التجارية  للمشاريع  والتجارية  السكنية  األحجار  صناعة 

البسيطة. السكنية  واملشاريع  النطاق  واسعة 

 مصنع جاما للرخام 
والجرانيت

Product Details

• Tiles, Granite

تفاصيل المنتجات
بالط، جرانيت •

540 SME Directory 2022



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

Zone 81, Building 32, Street 26, Tel: +974 40219555 
christopher.p@jgqatar.com, www.jgqatar.com

HS CODES: 70071900

Contact Person

Christoper Parakikay
HR Manager 
Mob: +974 7049 1980

Jersey Glass

لقد جعلت شركة »«جيرسي للزجاج«« أفق الدوحة فخورًا بجودتها 
بعًضا  تستخدم  التي  املثالية  العمالء  وخدمة  لها  مثيل  ال  التي 
لضمان  العالم  في  الزجاج  معاجلة  وتقنيات  آالت  أفضل  من 
الصناعية  املنطقة  في  احلديث  مصنعنا  في  املعالج  الزجاج  أن 
عاملًيا.  السائدة  الراقية  اجلودة  معايير  ُيلبي  قطر  في  اجلديدة 
اعتماًدا على آالت التحكم العددي احلاسوبي ذات املستوى العاملي 
التلدين  وفرن  )فنلندا(  و««جالستون««  )النمسا(  »«ليزيك««  مثل 
احلصر،  وليس  املثال  سبيل  على   ،500 سي  أف  »«تامجالس 
فقد حازت شركة »«جيرسي للزجاج«« على الشارة التميُّز لكونها 
كبار  قبل  من  الزجاج  من  النهائية  للمنتجات  املعتمد  املعالج 
وشركة  جوبان««  »«سان  مثل شركة  العامليني  الزجاج  ُمصنِّعي 
»«جارديان««  وشركة  »«جالستروش««  وشركة  »«بيلكنجتون«« 
وشركة »«فيترو««. ونحن أيًضا بصدد توسيع بصمتنا التصديرية 
حالًيا، مع تصدير الشحنات إلى عمان، وسوف يكون حلضورنا 
أثٌر محسوٌس في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا وخارجها.

جيرسي للزجاج

Product Details

• Multi-Layer Glass

تفاصيل المنتجات
الزجاج متعدد الطبقات •
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We are one of the first factories in Qatar and we 
started since 1981 and proud of our products and 
most importantly we are proud that we were and 
will be in the service of the country and the Qatari 
people loyal.

Gate 124, Street 4, Zone 52, Old Industrial Area, Doha, Qatar 
Tel: +974 4460 0246 
alawadi.qatar@gmail.com

HS CODES: 68101100

Contact Person

Saleh Ahmed
General Manager 
Mob: +974 5555 1348

Kawther 
Blocks Factory

نحن من أوائل املصانع في قطر حيث تأسسنا عام 1981 ونفخر 
مبنتجاتنا، واألهم هو أننا نفخر بخدمة وطننا وشعبه

 معمل
كوثر للطابوق

Product Details

• Building blocks and bricks

تفاصيل المنتجات
طابوق وحجر البناء •
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Since 2009 Marble Arch has provided its customers 
with unique premium quality natural stones and 
exceptional design and installation services we 
have successfully completed projects ranging from 
medium to large scale enterprises in the commercial 
and residential sectors we take pride in being able 
to supply our customers with any selection of a wide 
range of natural stones comprising marble granite 
onyx and mosaics our products are imported from 
the four corners of the world and selected upon 
marble arch standards of exceptional quality even 
at the lowest price range.

Building 302, Street 7, Zone 81, New Industrial Area, Doha, Qatar, 
Tel: +974 4435 8886, 4436 0170, marblearch.doha@gmail.com, 
s.marblearch@yahoo.com, m.marblearch@yahoo.com 
info@actingtradecont.com

HS CODES: 68029110, 68029190, 68029300, 68010020

Contact Person

Bard Abdullah
Representative
Mob: +974 5580 3435

Marble  
Arch

تقدم ماربل آرش لعمالئها منذ عام 2009 األحجار الطبيعية الفريدة 
عالية اجلودة وخدمات التصميم والتركيب االستثنائية. وقد جنحنا 
في استكمال مشاريع تتراوح ما بني مؤسسات متوسطة إلى كبيرة 
بقدرتنا  نفخر  أننا  والسكني، كما  التجاري  القطاعني  احلجم في 
التي  الطبيعية  تزويد عمالئنا مبجموعة متنوعة من األحجار  على 
والعقيق واملوزائيك واملستوردة من  الرخام واجلرانيت  تتألف من 
كافة أرجاء العالم واملختارة بناء على معايير ماربل آرش للجودة 

حتى بأقل نطاق للسعر.

 ماربل ارش
للرخام والجرانيت

Product Details
• Articles such as Steps, Cornices Pediments, 

Balustrades, Corbels and Supports, Door or 
Window Frames and Lintels Thresholds

• Mantelpieces
• Window Sills
• Door Steps
• Tombstones
• Boundary Stones and Milestones, Bollards
• Panoramic Indicators and the like
• Marble, Travertine & Alabaster & Articles thereof, 

worked otherwise than simply cut or Sawn, with a 
flat or even surface

• Granite, in any form, polished, Decorated or 
Otherwise Worked (Excl. Tiles, Cubes and similar 
articles of Subheading 6802.10

تفاصيل المنتجات
والزوايا  • والدرابزين  والنتوءات واألقواس  الدرجات،  منتجات مثل 

والعتبات واألبواب  النوافذ  وإطارات  والدعائم 
أرفف املواقد •
حواف النوافذ •
العتبات •
شواهد القبور •
أحجار الرصف والتحديد •
أعمدة اإلنارة •
واملرمر  • الرخام واحلجر اجليري  البنورامية وما شابه؛  املؤشرات 

النشر ذات األسطح املستوية أو  القطع  املشغولة بشكل عدا عن 
اجلرانيت بأي شكل سواء املصقول أو املزخرف أو املشغول بأي  •

شكل آخر )ما عدا البالط واملكعبات وما شابه من منتجات حتت 
الفئة ٦802،10
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The Company was established in 1972 in Bin 
Mahmoud. It relocated to the Industrial Area in 1977. 
We manufacture tiles using the latest specialized 
Italian machinery in addition to an integrated 
German made blocks and interlock factory.

We offer high quality products by skilled hands 
specialized in manufacturing tiles and blocks.

Gate 113, Street 13, Old Industrial Area, Doha, Qatar 
Tel: +974 4460 0046 
mohamed.yaqoub@gmail.com

HS CODES: 68101100, 68101929, 68101923, 68101922, 68101921

Contact Person

Khalid Abbas
Public Relationship Officer 
Mob: +974 5545 8319

Middle East  
Tiles & Blocks Factory

تأسست الشركة عام 1972 وكان مقرها بنب محمود ومت نقلها الى 
بأحدث  البالط  املنطقة الصناعية عام 1977 ونعمل على صناعة 
املاكينات اإليطالية املتخصصة في املجال ومصنع طابوق وانتلوك 

صناعة املانية آلي متكامل.

نحن نقدم منتجات عالية اجلودة بأيدي ماهرة ومتخصصة في مجال 
صناعة البالط والطابوق.

 شركة الشرق األوسط
لصناعة البالط والطابوق

Product Details

• Cement blocks

• Tiles of cement, of concrete or of artificial stone, 
whether or not reinforced

• Granulated marble tiles, of cement, of concrete 
or of artificial stone, whether or not reinforced

• Local tiles for flooring or roofing, of cement, of 
concrete or of artificial stone, whether or not 
reinforced

• Tiles and blocks for road paving, of cement, of 
concrete or of artificial stone, whether or not 
reinforced

تفاصيل المنتجات
طابوق االسمنت •
بالط االسمنت أو اخلرسانة أو احلجر الصناعي سواء كان مسلحًا  •

احُلبيبي من  الرخام  فئات أخرى، بالط  املذكور ضمن  أم ال غير 
االسمنت أو اخلرسانة أو احلجر الصناعي سواء كان مسلحاً أم ال

أو  • االسمنت  املصنوع من  األسقف  أو  لألرضيات  البالط احمللي 
أم ال كان مسلحًا  الصناعي سواء  أو احلجر  اخلرسانة 

البالط والطابوق لرصف الطرق املصنوع من االسمنت أو اخلرسانة  •
أو احلجر الصناعي سواء كان مسلحًا أم ال
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Modern Company is a leading supplier of natural 
stone in the region.

What distinguishes us is that we are able to 
manufacture any type of stone design by importing 
raw materials represented in rock blocks, as our 
factory is equipped with Italian manufacturing 
machines and high-tech production lines, cutting 
and installing marble of all kinds.

Zone 81, Building 224, Street 8, Tel: +974 44110071 
Marblemodern2001@yahoo.com

HS CODES: 68159900, 68022190

Contact Person

Salem Maroof Al Ayaash
General Manager 
Mob: +974 5538 0728

Modern Factories For 
Marble and Natural Stone

د الرئيسي  »ُتعد »«املصانع احلديثة للرخام واحلجر الطبيعي«« املورِّ
لألحجار الطبيعية في املنطقة.

نتميَّز عن غيرنا بقدرتنا على تصنيع أي نوع من األحجار التصميمية 
الصخرية،  الكتل  في  املتمثلة  اخلام  املواد  استيراد  طريق  عن 
عالية  اإلنتاج  اإليطالية وخطوط  التصنيع  بآالت  ز  ُمجهَّ فمصنعنا 

التقنية وتقطيع الرخام وتركيبه بجميع أنواعه.«

 المصانع الحديثة للرخام 
والحجر الطبيعي.

Product Details

• Stone, Marble

تفاصيل المنتجات
األحجار، الرخام •
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Mumtaz Block Factory (MBF) was established in 1996 
with an aim to provide high quality concrete blocks 
in the State of Qatar. Well Focused on producing 
every kind of concrete blocks using semi-automatic 
Italian hydraulic press machineries.

The continued confidence envisaged by our clients 
has pushed us to extend our existing products range 
to meet their future requirements. The Company 
is in its highly progressive phase and expanding 
its infrastructure and workforce in order to ensure 
that increasing demands are being met. With this 
enormous progress, the company is entering in a 
new era to serve our existing and potential clients.

Moreover, MBF a customer focused company which 
considered as one of the major stockiest in the State 
of Qatar, engaged in providing the construction 
industry with wide range of concrete block product 
solutions.

MBF can arrange specialized services not covered 
in our product catalogue with the help of readily 
available professional consultants in the respective 
fields. We will develop viable solutions to such need 
for the ultimate satisfaction of our customers.

Gate 110, Street 26, Old Industrial Area, Doha, Qatar 
Tel: +974 4460 0198 
mumtazblocks@gmail.com

HS CODES: 68101100

Contact Person

Mohammed Aswath
Sales Executive 
Mob: +974 3349 4974

Mumtaz  
Block Factory

تأسس مصنع ممتاز للطابوق )MBF( عام 199٦ بهدف توفير 
الطابوق االسمنتي عالي اجلودة في دولة قطر.

باستخدام  االسمنتي  الطابوق  أنواع  كافة  إنتاج  على  نركز 
ليكي و ر لهيد ا للضغط  تيكية  ما تو و أ شبه  لية  يطا إ ت  ليا  آ
إن الثقة املستمرة التي مينحنا إياها عمالؤنا هي ما يدفعنا لتوسعة 
نطاق منتجاتنا للوفاء مبتطلباتهم في املستقبل. متر الشركة مبرحلة 
العاملة  وقواها  التحتية  بنيتها  توسعة  على  وتعمل  تطوير شاملة 
تدخل  الهائل،  التطور  هذا  ومع  املتزايد.  بالطلب  الوفاء  لتضمن 

الشركة حقبة جديدة خلدمة عمالئها احلاليني واملستقبليني.

كما أن الشركة تؤمن بالتركيز على العميل ما يجعلها من كبرى 
تزود قطاع اإلنشاءات مبنتجات وحلول  التي  الشركات في قطر 

األسمنتي. للطابوق  متنوعة 

غير مشمولة ضمن  متخصصة  تقدمي خدمات  الشركة  وبإمكان 
كتالوج املنتجات مبساعدة استشاريينا املتواجدين دائمًا في كافة 
املجاالت. سنقوم بتطوير حلول ذات جدوى لتلبية كافة احتياجات 

عمالئنا واحلصول على رضاهم التام.

 مصنع
ممتاز للطابوق

Product Details

• Cement Blocks

تفاصيل المنتجات
الطابوق االسمنتي •
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Established in the year 2000 & still growing in terms 
of innovation and quality with having most modern 
manufacturing services of glass in the local market.

We are a factory which deals everything that comes 
under glass work with total commitment. 

Our main goal is built trusting & long lasting 
relationship with our valued customers.

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

HS CODES: 70042000, 70023900, 76101090, 76069100, 76109090

Contact Person

Bijay Koirala 
Manager 
Mob: +974 3059 5388

Nabina Aluminum  
& Glass Factory

االبتكار  حيث  من  تنمو  زالت  وال   2000 عام  الشركة  تأسست 
 واجلودة وامتالك أحدث خدمات تصنيع الزجاج في السوق احمللية.
نحن مصنع يتخصص في كل ما يقع ضمن أعمال الزجاج بالتزام 

كامل. 

هدفنا الرئيسي هو بناء عالقة ثقة طويلة األجل مع عمالئنا الكرام.

 مصنع نابينا
لأللومنيوم والزجاج

Product Details

• Glass mirrors with colored and decorated

• Engraved glass mirrors

• Aluminum doors

• Aluminum windows

• Decoration Doors & Windows

• Decoration of facades of buildings

تفاصيل المنتجات
املرايا الزجاجية امللونة واملزخرفة •
املرايا الزجاجية املنقوشة •
أبواب األلومنيوم •
نوافذ األلومنيوم •
أبواب ونوافذ الزينة •
زخرفة واجهات املباني •
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Part of Nabina Group founded 1951, providing 
Qatar market with a wide range of superior quality 
of elegant, stylish kitchen, doors, Wardrobe and 
marble. In addition, very luxury sanitary ware and 
porcelain showcased in retail outlet in Qatar. NBM 
products cover palaces, villas, mansions, apartments 
as well as hotels, furnished apartments, contract 
furniture, VIP lounges and educational institutions.

NBM spares no effort in adapting to changing 
trends, strive to stay at the pinnacle of each area of 
design, style and living concepts. This commitment 
offering the best design and manufacturing solutions 
to clients’ budgets with guaranteed satisfaction has 
made Nabina one of the leading companies in 
Kitchen and Marble industry in Qatar today. 

NBM successfully executed several projects in 
Kitchen and Marble for commercial and residential. 
Our ‘Project Division’ consists of designers and 
engineers for the turnkey solutions providing any 
interior design work, furniture concept and designs 
consultancy.

Zone 57, Building 121, Street 16, Tel: +974 4465 2345 
nabinagroup@qatar.net.qa 
www.nabinagroup.com

Contact Person

Mansoor Nabina
Managing Director
Mob: +974 4465 2345

Nabina Building Materials

جزء من مجموعة نابينا التي تأسست عام 1951 لتزويد السوق 
للمطابخ  القطري مبجموعة كبيرة من األبواب واخلزائن والرخام 
بتشكيلة أنيقة وراقية. باإلضافة إلى األدوات الصحية والبورسالت 
الفاخر املعروض في محلنا في قطر. تشمل منتجات نابينا القصور 
املفروضة وعقود  والشقق  الفنادق  إلى  باإلضافة  والشقق  والفلل 
التأثيث وصاالت الفي آي بي واملؤسسات التعليمية. تسخر نابينا 
جزءًا كبيرًا من جهدها في مواكبة األمناط املتغيرة في السوق وتسعى 
لتبقى في قمة مفاهيم التصميم واألسلوب واملعيشة. وهذا االلتزام 
بتقدمي أفضل حلول التصميم والتصنيع لعمالئنا بناء على ميزانياتهم 
مع ضمان رضاهم هو ما جعل نابينا واحدة من أبرز الشركات في 
قطاع املطابخ والرخام في قطر اليوم. نفذت نابينا العديد من مشاريع 
املطابخ والرخام بنجاح للقطاعني التجاري والسكني. يتألف “قسم 
املشاريع” من مصممي ومهندسي احللول اجلاهزة الذين يقدمون 
 كافة أعمال التصميم الداخلي ومفاهيم األثاث واستشارات التصميم.

نابينا لمواد البناء

Product Details

• Kitchens

• Doors

• Marble products

تفاصيل المنتجات
مطابخ •
أبواب •
منتجات الرخام •
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Our Mission at Nafa Insulation factory is to supply 
our customers with quality expanded polystyrene 
(EPS) products that satisfy their needs at the right 
price.

Our friendly knowledgeable and professional staff 
will educate problem-solve and innovate for our 
customers 

We will continuously exceed the expectations of 
our customers while conserving resources and 
preserving the quality of the environment and our 
products.

P.O. Box 3999, Street 4, Zone 81 
New Industrial Area, Doha, Qatar 
nasser.nafa@hotmail.com

Contact Person

Khalid Hamad Alhajri
Manager 
Mob: +974 5557 9090

Nafa for 
Insulation Factory

مهمتنا في مصنع نافا للمواد العازلة هو تزويد عمالئنا مبنتجات 
بالسعر  بحاجاتهم  تفي  التي  اجلودة  عالي  املمدد  البوليسترين 

املناسب. 

عمالئنا  توعية  على  املختصون  املوظفون  موظفونا  يعمل 
لهم االبتكارات  وتقدمي  مشاكل  من  يعترضهم  ما   وحل 
نعمل على أن نفوق توقعات عمالئنا دائمًا مع احلفاظ على مواردنا 

وجودة البيئة احمليطة بنا ومنتجاتنا.

 منصع نافا النتاج ألواح العزل
الحراري وصناديق التعبئة

Product Details

• Polystyrene products

تفاصيل المنتجات
منتجات البوليسترين •
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The company is located in Mesaaied industrial area 
on a 20,000 sqm area, The built area is 6500sqm 
specialized in the production of bituminous water 
base waterproofing emulsions traditional 60/70 base 
bitumen and special polymer modified bituminous 
emulsion and additives. Our company started in year 
2018 a new production line for the production water 
reduing superplacticized (admixtures) for concrete, 
Naphtalene and Polycarboxelice for ready mix and 
precast concrete. Note: The actual start date was in 
2020 after we obtained the custom duty exemption 
which allowed us to compete in the market.

Zone 92, Building 147, Street 356, Tel: +974 44489943 
gm@qadco.qa , vinesh@qadco.qa, www.qadco.qa

HS CODES: 27149090, 38244000

ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018

Contact Person

Imad Haidar
General Manager 
Mob: +974 5581 5880

Qatar Additives Factory 
Company

تقع الشركة في منطقة مسيعيد الصناعية على مساحة 20000 
متر مربع، وتبلغ املساحة املبنية ٦500 متًرا مربًعا، وهي شركة 
القاعدة  ذات  املائي  العزل  مستحلبات  إنتاج  في  متخصصة 
البيتومينية التقليدية ٦0\70. من البيتومني األساسي ومستحلب 
البيتومني املعدل بالبوليمر واملواد املضافة.  بدأت شركتنا في عام 
2018 خط إنتاج جديد إلنتاج املياه من خالل خلط املياه املكثة مع 
النفتالني والبولي كربوكسيل للخلطات اجلاهزة واخلرسانة مسبقة 
الصب. ملحوظة: كان تاريخ البدء الفعلي في عام 2020 بعد أن 
حصلنا على إعفاء من الرسوم اجلمركية مما سمح لنا بالتنافس 

القطري. السوق  داخل 

 شركة مصنع االضافات 
القطرية

Product Details

• Bituminous waterproofing emulsions, Concrete 
admixtures

تفاصيل المنتجات
مستحلب عازل من البيتومني، إضافات اخلرسانة •
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Since the beginning of 1994, Aerated Concrete 
Industries Co. (ACICO) has been producing AAC 
(Autoclaved Aerated Concrete) Building materials 
in Kuwait which is equipped with the most modern 
production technology with license from HEBEL 
International - Germany, which has more than 50 
years of experience in the production and use of 
building materials. With more than 45 licensed 
plants all over the world, the company is a leading 
producer of building materials.

Zone 92, Building 433, Street 702, Tel: +974 40324100 
Mkanan@acico.com.qa, www.acico.com.qa

HS CODES: 38160000, 38160000

ISO 9001:2015, ISO 45001:2018, ISO 14001:2015

Contact Person

Mahmoud Kinan
Sales Manager 
Mob: +974 5520 0441

Qatar Aerated Concrete 
Industries Company

اخللوية  تقوم شركة صناعات اخلرسانة   ،1994 عام  بداية  منذ 
AAC )اخلرسانة اخللوية  البناء  بإنتاج مواد  )أسيكو(  القطرية 
املعقمة( في الكويت وهي مجهزة بأحدث تقنيات اإلنتاج بترخيص 
من HEBEL International - أملانيا ، ولديها خبرة تزيد عن 
50 عاًما خبرة في إنتاج واستخدام مواد البناء. عالوة على أكثر 
من 45 مصنًعا مرخًصا في جميع أنحاء العالم ، ولذا فإنها تعد 

منتًجا رائًدا ملواد البناء.

 شركة صناعات الخرسانة 
الخلوية القطرية

Product Details

• Unreinforced aerated concrete panels, Reinforced 
aerated concrete panels

تفاصيل المنتجات
ألواح خرسانة غير مسلحة، ألواح خرسانة مسلحة •
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Betoon W.L.L is a leading Qatar-based company 
specializing in readymix concrete. Since 1998, 
Betoon has cemented its position as the market 
leader of readymix concrete with 8 batching 
plants and a maximum capacity of 360m³/hour of 
production per site. We take pride in our quality 
and timely service.

Zone 23, Building 48, Street 231, Tel: +974 44446088 
nagi_andraos@batonqatar.com, www.betonqatar.com

HS CODES: 39160000, 39160000

ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001

Contact Person

Nagi Andraos
HR Manager 
Mob: +974 6641 4253

Qatar Betoon

رائدة في قطر متخصصة في اخلرسانة  بيتون هي شركة  قطر 
اجلاهزة. منذ عام 1998، عززت بيتون مكانتها كشركة رائدة في 
إنتاجية  للخلط وبطاقة  للخرسانة اجلاهزة مع 8 محطات  السوق 
قصوى تبلغ 3٦0 متر مكعب / ساعة لكل موقع. نحن نفتخر بتقدمي 

اجلودة واخلدمة في الوقت املناسب.

قطر بيتون

Product Details

• Concrete Mortar

تفاصيل المنتجات
مالط خرساني •
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Headquartered in Doha since 1971, Qatar Building 
Company (QBC) is comprised of three divisions: 
CIVIL CONTRACTING PRODUCTION TRADING 
We maintain “Grade A” classification in 
each contracting category of the Ministry of 
finance. We are the contractor of choice for 
infrastructure projects of any size and complexity. 
QBC Production delivers the best asphalt, 
steel, ready-mix and precast concrete, 
adhering to the highest international standards. 
QBC Trading provides heavy equipment, 
spare parts and after-sales service from 
the most trusted brands around the world. 
With over 45 offices, workshops, plants, factories 
and showrooms strategically located across Qatar, 
QBC provides the most reliable support and on-
time delivery. We are committed to delivering each 
project, product, and service with excellence and 
care for the community.

Zone 57, Building 278, Street 47, Tel: +974 44600365 
akram.tolba@qbcqatar.com.qa, www.qbcqatar.com.qa

HS CODES: 68101990

Contact Person

Akram Ahmed Tulba
Legal Representative 
Mob: +974 7479 5354

Qatar Building (Readymix 
Division)

اجلاهزة(««،  اخلرسانة  )فرع  القطرية  البناء  »«شركة  »تتألف 
فروع: ثالثة  من   ،1971 عام  منذ  الدوحة  في  مقرها   الكائن 
»«الرتبة  بتصنيف  نحتفظ  التجارة  اإلنتاج  املدنية  املقاوالت 
ل  املُفضَّ املقاول  وُنعد  املالية.  بوزارة  تعاقدية  فئة  كل  في  أ«« 
كان. تعقيد  وأي  حجم  أي  من  التحتية  لبنية  ا  ملشاريع 
القطرية )فرع اخلرسانة اجلاهزة(«« أفضل  البناء  م »«شركة  ُتقدِّ
أنواع خراسانات األسفلت والصلب واخلرسانة اجلاهزة واخلرسانة 
 سابقة الصب، مع االلتزام في الوقت ذاته بأعلى املعايير الدولية.
ر »«شركة البناء القطرية )فرع التجارة(«« املعدات الثقيلة وقطع  كما توفِّ
 الغيار وخدمة ما بعد البيع من العالمات التجارية األكثر ثقة حول العالم.
ر »«شركة البناء القطرية«« الدعم األكثر موثوقية والتسليم في  توفِّ
الوقت احملدد؛ وذلك بفضل توافر أكثر من 45 مكتًبا وورشة عمل 
ومنشأة ومصنًعا وصالة عرض في مواقع استراتيجية في جميع 
أرجاء قطر. ونلتزم أيًضا بتسليم كل مشروع ومنتج وخدمة مبستٍو 

عاٍل من التميُّز والرعاية للمجتمع.«

شركة البناء القطرية )فرع 
الخرسانة الجاهزة (

Product Details

• Ready Mixed Concrete

تفاصيل المنتجات
خرسانة جاهزة •
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Qatar Clay Bricks Company manufactures clay in 
different shapes and sizes, and is operating within 
the Construction Contractors, Engineering & 
Building Materials Sector. The company has been 
in operation since 1995 and is located in Industrial 
Area.

Zone 57, Building 125, Street 52, Tel: +974 44603487 
uday@qcbc.com.qa, www.QCBC.com.qa

HS CODES: 68101100, 68101921

ISO 9001:2015, ISO 45001:2018, ISO 14001:2015

Contact Person

Uday T Suvarna
Chief Accountant 
Mob: +974 5535 8519

Qatar Clay Bricks  
Company

تقوم »شركة قطر للطابوق األحمر« بتصنيع الطابوق األحمر بأشكال 
وأحجام مختلفة، وتعمل ضمن قطاع مقاولي اإلنشاءات والهندسة 
ومواد البناء. وتعمل الشركة في هذا املجال منذ 1995، ويقع مقرها 

في املنطقة الصناعية.

 شركة قطر للطابوق 
األحمر

Product Details

• Cement brick In different sizes, Cement interlock 
bricks

تفاصيل المنتجات
الطوب األسمنتي ملختلف األحجام، بالط اإلنترلوك األسمنتي •
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Qatar Glass Industries is the biggest glass 
processing, tempering and double glazing factory. 
We are equipped with the latest state- of the-art 
and advanced machinery and well supported by 
experienced and qualified management and 
technicians in the field of glass processing, tempering 
and double glazing and have the capacity to comply 
with international standards.

P.O. Box 20925, Gate 7, Street 53, Old Industrial Area, Doha, Qatar 
Tel: +974 4460 5522, info@qatarglass.com 
www.qatarglass.com

HS CODES: 70032000, 70052900, 70042000

Contact Person

Fouad A. Al Masri
Managing Partner 
Mob: +974 5553 2034

Qatar  
Glass Industries

مصنع لفان لألملنيوم هو املُصّنع الرائد لرغوة األملنيوم في الشرق 
للزجاج هي أكبر مصنع ملعاجلة الزجاج باحلرارة  امصانع قطر 
تطورًا  وأكثرها  اآلالت  أحدث  لدينا  املزدوج.  الزجاج  وصناعة 
في مجال صناعة  وكفاءة  ذو خبرة  وفني  إداري  بطاقم  مدعومة 
املزدوج وقادر على  الزجاج  الزجاج ومعاجلته باحلرارة وصناعة 

الدولية. باملعايرر  االلتزام 

 مصانع
قطر للزجاج

Product Details

• Reinforced Glass

• Duplex Glass – Gelatine

• Multi-Layer Glass

تفاصيل المنتجات
الزجاج املسلح •
الزجاج-اجليالتني املزدوج •
الزجاج متعدد الطبقات •
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Qatar Gypsum Board Factory (QGYPS) is Qatar’s 
only Gypsum Board manufacturer that offers a 
variety of Gypsum Board and Gypsum PVC Ceiling 
Tiles. Known for their strict adherence to quality 
procedures, QGYPS aims to supply the Middle 
East’s biggest and most prestigious projects with 
sustainable eco-friendly solutions.

The Company’s certified products includes a  
wide range of Gypsum Boards in various sizes  
and thicknesses to meet all kinds of drywall 
application requirements.

P.O. Box 92160, Doha, Qatar, Tel: +974 4415 1843 
Fax: +974 4415 1997, info@qgyps.com 
www.qgyps.com

HS CODES: 680911, 252020, 68099000

Contact Person

Eng. Reda Hassan Aly
General Manager 
Mob: +974 6660 6509

Qatar 
Gypsum Board Factory

مصنع قطر للجيبسم بورد )Qgyps( هو املصنع الوحيد فى قطر 
لتصنيع األلواح اجلبسية وبالطات األسقف اجلبسية مع اإللتزام 
الشديد مبعايير اجلودة ويعمل املصنع على توريد املشاريع الضخمة 

ودعمها بحلول دائمة من منتجات صديقة البيئة.

يوفر املصنع منتجاته املعتمدة واملطابقة للمواصفات العاملية مبختلف 
األلواح  من  السوق  متطلبات  لتناسب جميع  واملقاسات  األنواع 

اجلبسية وبالطات األسقف واجلبس البودرة.

 مصنع قطر
للجيبسم بورد

Product Details

Gypsum Boards

• QGYPS RG – Regular Board for standard 
applications

• QGYPS FR – Fire Resistant Board

• QGYPS MR – Moisture Resistant

• QGYPS FMR – Fire and Moisture Resistant 
Board

• Fire shield partition – 2 hours fire rated partition

Gypsum PVC Ceiling Tiles

• 59.5cm x 59.5cm

Gypsum Powder

• 33 Kg/Bag

تفاصيل المنتجات
األلواح اجلبسية

األلواح العادية اجلبسية •
األلواح املقاومة للرطوبة •
األلواح املقاومة للحريق •
األلواح املقاومة للحريق والرطوبة •
نظام حوائط مقاوم للحريق ملدة ساعتني  •

بالطات األسقف
بالطات أسقف مصنعة من اجلبس مغطاة بـ PVC مبقاس 59٫5 

سم x 59٫5 سم

اجلبس البودرة
أكياس جبس بودرة بوزن 33 كجم / كيس.

Exporter مصدّر
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Qatar Leader Factory For Marble & Granite has been 
in operation since 2019 and is located in Al Rayyan.

Zone 81, Building 269, Street 21 Tel: +974 44685838 
gm.samer.cecqatar.com

HS CODES: 49060000, 68029190

Contact Person

Samer Ahmed
General Maneger 
Mob: +974 5584 4459

Qatar Leader Factory For 
Marble & Granite

مصنع زعيم قطر للرخام واجلرانيت يعمل منذ عام 2019 ويقع 
الريان. في 

مصنع زعيم قطر للرخام 
والجرانيت

Product Details

• Decorative Shapes Made Of Ceramic, Marble 
Products

تفاصيل المنتجات
ديكورات مصنوعة من السيراميك، منتجات من الرخام •
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I would like to introduce our company Qatar Marble 
Manufacturing that has been in business (marble 
manufacturing) for the past 12 years.

We have been an established and popular company 
with an excellent track recording for the best 
customer satisfaction , we never compromised on 
quality and the service provided to the customer.

We believe in keeping the customer happy and 
providing them with products at  a very competent 
price. We have an excellent staff who will guide 
you with there best ideas. We look forward to a 
wonderful relationship together and success for all 
concerned.

P.O. Box 15575, Street 10, Zone 81, New Industrial Area, Doha, Qatar 
Tel: +974 4458 1440 
info@alqatariamarble.com

HS CODES: 68029190, 68029300, 68101923

Contact Person

Mohamed Saeed
Factory Manager 
Mob: +974 7002 1800

Qatar Marble 
Manufacturing

يسرني التعريف بشركتنا، شركة قطر ألعمال الرخام، التي متارس 
أعمالها )أعمال الرخام( منذ 12 عامًا.

إجنازات  سجل  وذات  بالشعبية  وحتظى  قائمة  شركة  نحن 
عن  نتنازل  ال  نحن  العمالء.  رضا  مستويات  ألفضل  ُموّثق 
على  باحلفاظ  ونؤمن  للعميل  نقدمها  التي  واخلدمة  اجلودة 
تنافسية. ر  بأسعا ملنتجات  با وتزويدهم  نا  عمالء دة   سعا
لدينا طاقم متميز سيقوم بدعمكم بأفضل األفكار نأمل في عالقة 

رائعة ناجحة بني كافة األطراف.

 القطرية
لتصنيع الرخام

Product Details

• Marble Products

• Kitchens from marble

• Decoration of marble

• Granite Products

• Gravel

تفاصيل المنتجات
منتجات الرخام •
مطابخ الرخام •
الديكورات املصنوعة من الرخام •
منتجات اجلرانيت •
احلصى •
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Qatar Mineral Fibers is the first company of its kind in 
Qatar. We produce Rockwool, which is an insulation 
material that is beneficial in several ways whether it’s 
thermal insulation, acoustic insulation or fire proof 
insulation, Rockwool is your solution.

Building 339, Street 7, Zone 81, New Industrial Area, Doha, Qatar 
Tel: +974 4441 0026, ewis.morsy@qmfrockwool.com 
qmfrockwool.com

HS CODES: 68061000

Contact Person

Mohamed
Manager 
Mob: +974 5551 0374

Qatar 
Mineral Fibers

شركة قطر لأللياف املعدنية هي أول شركة من نوعها في قطر. نقوم 
بإنتاج الصوف الصخري، وهو مادة عازلة ذات عدة استخدامات 
سواء للعزل احلراري أو عزل الصوت أو العزل الواقي من احلريق.

 قطر
لأللياف المعدنية

Product Details

• Slag-Wool, Rock-Wool and similar Mineral Wools, 
incl. Intermixtures thereof, in bulk, sheets or rolls

تفاصيل المنتجات
الصوف املعدني، الصوف الصخري وما شابه من أنواع الصوف  •

املعدني شاملة خالئط ذلك الصوف، املباعة باجلملة أو على هيئة 
ألواح أو لفائف
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Qatar Paving Stones (QPS) was established in 2007 
which is a wholly owned subsidiary of the Qatar 
Industrial Manufacturing Company (QIMC) and 
is one of the largest manufacturers, suppliers of 
concrete products with ISO 9001:2015 standard in 
the State of Qatar.

The factory is equipped to produce concrete 
products such as interlocking paving blocks, 
curbstones masonry blocks and Tiles. The plant has 
been designed to produce premium quality paving 
stones in different colors and sizes to meet our client 
requirements. We ensure customer satisfaction with 
cost effectiveness, quality, after-sales service and 
technical assistance.

Zone 82, Building 151, Street 390, Tel: +974 44027111 
inthizamm@gmail.com, www.qatarpavingstones.com

HS CODES: 68101100, 68101100, 68101929

Contact Person

Mahmoud Entitham
Financial Manager 
Mob: +974 3355 2139

Qatar Paving 
Stones

»تأسست شركة قطر ألحجار التبليط في عام 2007 وهي شركة 
 ،)QIMC( تابعة مملوكة بالكامل لشركة قطر للصناعات التحويلية
وهي تعتبر أكبر الشركات املصنعة واملوردة للمنتجات اخلرسانية 

احلاصلة على شهادة ISO 9001:2015 في دولة قطر.

لقد مت جتهيز املصنع إلنتاج منتجات خرسانية مثل كتل الرصف 
املتشابكة ،و أحجار الرصيف ، وطابوق البناء والبالط. مت تصميم 
املصنع إلنتاج أحجار رصف عالية اجلودة بألوان وأحجام مختلفة 
ترضي عمالئنا وتلبي متطلباتهم. فنحن حريصون على توفير تكلفة 
معقولة وجودة مميزة وخدمة ما بعد البيع سريعة فضال عن تقدمي 

أي مساعدات فنية أخرى.«

 قطر ألحجار
التبليط

Product Details

• Cement Blocks, Curbstones, Interlock Tiles

تفاصيل المنتجات
كتل اسمنتية، أحجار الرصف، بالط انترلوك •
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Qatar Sand Treatment Plant (QSTP) established in 
1992 which is wholly Owned by Qatar Industrial 
Manufacturing Co. (QIMC). We are the largest sand 
treatment plant in the state of Qatar. We started 
with a production capacity of 5,000 tons per day and 
our present capacity is 40,000 tons per day. We are 
producing Washed Sand which is mainly used for 
construction and agriculture.

Zone 82, Building 151, Street 90, Tel: +974 44029130 
Qstp.lab@hotmail.com, qstp@qatarsandplant.com.qa 
www.qimc.com.qa

HS CODES: 25051000, 25051000

Classification – 19002163/SRV/001

Contact Person

Bassam Abu Harb
Head of Quality and Sales 
Mob: +974 5581 6379

Qatar Sand Treatment 
Plant

س »مصنع قطر ملعاجلة الرمال« في عام 1992، وهو مملوك  تأسَّ
بالكامل للشركة القطرية للصناعات التحويلية. نحن أكبر مصنع 
ملعاجلة الرمال في دولة قطر، وقد استهلّيْنا العمل بطاقة إنتاجية 
تبلغ 5000 طن يومًيا، وتبلغ طاقتنا احلالية 40000 طن يومًيا. 
نحن ننتج الرمال املغسولة التي ُتستخدم في املقام األول في أعمال 

والزراعة. اإلنشاءات 

 مصنع قطر لمعالجة 
الرمال

Product Details

• Washed Sand, Washed Sand

تفاصيل المنتجات
الرمال املغسولة, الرمال املغسولة •
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Qatari Marble & Islamic Mosaic Workshop operates 
in the cutting and assembly of marble and granite. 
The company has been in operation since 2019 and 
is located in Industrial Area.

Zone 57, Building 95, Street 45, Tel: +974 44655006 
nasserhiekal1958@yahoo.com

HS CODES: 68029190, 68029300

Contact Person

Abdulnaseer Haiekal
Finance Manager 
Mob: +974 5582 8513

Qatari Marble & Islamic 
Mosaic Workshop

تعمل ورشة الشركة القطرية للرخام والزخارف االسالمية القطرية 
في تقطيع وجتميع الرخام واجلرانيت. تعمل الشركة منذ عام 2019 

ويقع مقرها في املنطقة الصناعية.

ورشة الشركة القطرية للرخام 
والزخارف االسالمية القطرية

Product Details

• Marble Products, Granite Products

تفاصيل المنتجات
منتجات من الرخام، منتجات من اجلرانيت •
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The first dedicated concrete company in Qatar, 
Rabban Readymix is a wholly owned local Qatari 
organization offering complete concrete supply 
solutions. With over 40 years of continuous 
participation in the development of Qatar, we have 
the knowledge and experience to deliver quality, 
service, and value to all project types.

Zone 57, Building 212, Street 24 Tel: +974 44600380 
Ahmed@rabbanreadymix.com, www.rabbanreadymix.com

HS CODES: 68101990

ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001

Contact Person

Ahmad Alkhouly
Legal Coordinator 
Mob: +974 5524 9945

Rabban Readymix

للخرسانة اجلاهزة هي أول شركة متخصصة  الربان  ُتعد شركة 
في اخلرسانة في قطر، وهي شركة محلية مملوكة بالكامل لقطريني 
بتوريد اخلرسانة. وقد أسهمت  يتعلق  فيما  وتقدم حلوال متكاملة 
مع أكثر من 40 عاما من العمل املستمر في حتقيق التنمية بقطر.

شركة الربان للخرسانة الجاهزة

Product Details

• Ready Mix Concrete

تفاصيل المنتجات
خرسانة جاهزة •
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Since opening for business in 2007, Rayyan Block 
Factory – a member of Al Bandary International 
Group (BIG) has been working in the competitive 
block manufacturing sector in the gulf state of Qatar. 
Today, Al Rayyan Block Factory work with a range 
of business clients supplying them with the highest 
quality blocks to support their building needs.

Al Rayyan Block Factory combines a rigorous focus 
on superior client service. By listening to the needs 
of our clients and tailoring blocks to the needs of 
their projects. Our dedicated team are on hand 
to manufacture the blocks package to suit our 
customer’s needs.

P.O. Box 40957, Gate 57, Street 41, Old Industrial Area, Doha, Qatar 
Tel: +974 4490 1939, info@alrayyanblockfactory.com 
www.alrayyanblockfactory.com

HS CODES: 68101100, 68101929, 68101921, 84743100

Contact Person

Ahmed Rayan Ahmed
Manager
Mob: +974 4490 1939

Rayyan 
Blocks Factory

منذ االفتتاح للعمل في عام 2007، يعمل مصنع الريان للطابوق 
- عضو في مجموعة البندري الدولية - منذ تأسيسه ضمن قطاع 
تصنيع الطابوق التنافسي في دولة قطر. واليوم، يعمل مصنع الريان 
للطابوق مع مجموعة من األعمال لتزويدها بالطابوق عالي اجلودة 

لدعم احتياجاتها للبناء.

ميتاز مصنع الريان للطابوق بتركيزه الشديد على اخلدمة املتفوقة 
وتصميم  عمالءنا  الحتياجات  االستماع  من خالل  وذلك  للعمالء 
الطابوق حسب احتياجات مشاريعهم. وفريقنا املكرس جاهز على 

الدوام لصناعة حزمة الطابوق التي تناسب احتياجات عميلنا.

 مصنع الريان للطابوق
والمنتجات االسمنتية

Product Details

• Building Blocks and Bricks of Cement, Concrete or 
Artificial Stone, whether or Not Reinforced

• Tiles of Cement, of Concrete or of Artificial Stone, 
whether or not Reinforced

• Tiles and Blocks for Road Paving, of Cement, of 
Concrete or of Artificial Stone, Whether or Not 
Reinforced

• Concrete or Mortar Mixers (Excl. those Mounted 
on Railway Wagons or Lorry Chassis)

تفاصيل المنتجات
طابوق وبالط البناء املصنوعة من االسمنت أو اخلرسانة أو احلجر  •

الصناعي سواء كان مسلحًا أم ال
الصناعي  • أو احلجر  أو اخلرسانة  املصنوع من االسمنت  البالط 

سواء كان مسلحًا أم ال
البالط والطابوق لرصف الطرق املصنوع من االسمنت أو اخلرسانة  •

أو احلجر الصناعي سواء كان مسلحًا أم ال
خالطات االسمنت أو املالط )ما عدا تلك املركبة على عربات السكك  •

احلديدية أو الشاحنات(
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Readymix Qatar is a Joint Venture Company, which 
was established in 1977 in Qatar. Readymix Qatar 
went into production in March 1978 with one batching 
plant in the Old Airport area of Doha. The company 
holds ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, OHSAS 
18001:2007 and ISO 39001:2012 certification.

The Managing Partner is LafargeHolcim, born of the 
merger of Lafarge and Holcim in 2015. With over 
180 years of combined experience and operating 
in around 80 countries LafargeHolcim has a global 
and well-balanced footprint.

Zone 57, Building 402, Street 39, Tel: +974 44603033 
amin.yousef@lafargeholcim.com

HS CODES: 68101990

Contact Person

Ameen Al Agamy
Manager 
Mob: +974 5583 5410

Readymix  
Qatar

»ريدي مكس قطر احملدودة« هي شركة مشروع مشترك  شركة 
»ريدي  استهلَّت شركة  وقد  قطر.  في   1977 عام  في  ست  تأسَّ
مكس قطر احملدودة« اإلنتاج في مارس من عام 1978 مع أحد 
في  العتيق  املطار  منطقة  في  احلصويات  وخلط  مصانع سحب 
 ISO 9001:»« الدوحة. وقد حصلت الشركة على شهادة األيزو
2008««، وشهادة األيزو »«ISO 14001: 2004««، وشهادة 
 ISO»« وشهادة األيزو ،»»OHSAS 18001: 2007»« األيزو

.»»39001: 2012

ض  وُيعد الشريك اإلداري هو شركة »«الفارج هولسيم««، الذي متخَّ
عن االندماج بني شركة الفارج الفرنسية لألسمنت، وشركة هولسيم 
السويسرية في 2015 لقد أصبح لشركة »«الفارج هولسيم«« أثر 
عاملي حسن التوازن؛ وذلك مع مرور أكثر من 180 عاًما من اخلبرة 

عة والعمل في قرابة 80 بلًدا. املُجمَّ

 شركة ريدي مكس
قطر المحدودة

Product Details

• Ready Mixed Concrete

تفاصيل المنتجات
خرسانة جاهزة •
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Since its establishment in Qatar in 2007 it has 
became the leading manufacturer and supplier 
of construction materials all over the Qatar this 
only producing with automatic and latest version 
machinery with it and its branches ‘Sharjah Automatic 
Blocks, Tiles and marble factories’ is one of the 
experience and high quality of its production line 
concrete blocks for the wall and ceiling according 
to the national standard approved by Qatar General 
Organization for Standards and Metrology.

Gate 154, Street 23, Old Industrial Area, Doha, Qatar 
Tel: +974 4460 0088, 4460 0009, 4418 2960, sharjah@yahoo.com 
a.elfayoumi@emaratautoblocks.com

HS CODES: 68101100, 68101922, 68101923

Contact Person

Mohamed Abdallah Al Ali
Factory Manager
Mob: +974 4460 0088

Sharjah Automatic Tiles, 
Blocks & Marble Factories

واملورد  املُصّنع  الشركة  تأسيسه في قطر 2007، أصبحت  منذ 
الرئيسي ملواد البناء في كافة أنحاء قطر. تصنع الشركة منتجاتها 
باستخدام أحدث اآلليات وقد أصبحت شركة “مصانع الشارقة 
األوتوماتيكية للطابوق والبالط والرخام” من الشركات ذات اخلبرة 
في إنتاج الطابوق االسمنتي للجدران واألسقف بجودة عالية وفقًا 
للمواصفات  القطرية  العامة  الهيئة  املعتمدة من  الوطنية  للمعايير 

والتقييس.

 مصانع الشارقة األوتوماتيكية
للبالط والطابوق والرخام

Product Details

• Building Blocks and Bricks of Cement, Concrete or 
Artificial Stone, whether or Not Reinforced

• Local Tiles for Flooring or Roofing, of Cement, 
of Concrete or of Artificial Stone, whether or Not 
Reinforced

• Granulated Marble Tiles, of Cement, of Concrete 
or of Artificial Stone, whether or Not Reinforced

تفاصيل المنتجات
طابوق وبالط البناء املصنوعة من االسمنت أو اخلرسانة أو احلجر  •

الصناعي سواء كان مسلحًا أم ال
أو  • االسمنت  املصنوع من  األسقف  أو  لألرضيات  البالط احمللي 

أم ال كان مسلحًا  الصناعي سواء  أو احلجر  اخلرسانة 
بالط الرخام احُلبيبي من االسمنت أو اخلرسانة أو احلجر الصناعي  •

سواء كان مسلحًا أم ال
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Established in 1964, SBF is one of the first concrete 
block factories in Doha, Qatar, our company is 
specialized in the field of leading manufacturer 
of bricks, the company was renowned in 2014 by 
purchasing QUADRA fully automatic concrete block 
machine. the manufacture of high quality concrete 
blocks, which maintains the good and high quality 
of concrete block production.

We committed in constriction services of consistent 
quality that conform fully with company, statutory 
requirements and in our clients documented and 
implied expectations in terms of technical, and time 
compliance.

Gate 125, Street 13, Zone 51, Old Industrial Area, Doha, Qatar 
Tel: +974 4460 0086, javid@sharqeblockfactory.com 
www.sharqeblockfactory.com

Contact Person

Javid Mohd Hassan Shaikhi 
Factory Manager 
Mob: +974 5550 1298

Sharqe 
Block Factory

تأسس مصنع طابوق الشرقي عام 19٦4 وهو من بني أوائل مصانع 
الطابوق االسمنتي في الدوحة، قطر. تتخصص شركتنا في مجال 
 )QUADRA( صناعة الطابوق وقد اشتهرت عام 2014 بشراء آلة
األوتوماتيكية لصناعة الطابوق عالي اجلودة التي حتافظ على جودة 

إنتاج الطابوق االسمنتي.

تتطابق مع متطلبات  بتقدمي خدمات عالية اجلودة  نحن ملتزمون 
أو  املوثقة  ومتطلبات عمالءنا سواء  النظامية  واملتطلبات  الشركة 

والزمني. الفني  االلتزام  الضمنية من حيث 

مصنع طابوق الشرقي

Product Details

• Building Blocks and Bricks of Cement, Concrete or 
Artificial Stone, whether or not Reinforced

تفاصيل المنتجات
طابوق وحجر البناء املصنوع من االسمنت أو اخلرسانة أو احلجر  •

الصناعي سواء كان مسلحًا أم ال
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Simsimah Tiles, Blocks & Interlock Factory is a 
member of Al Sarei Holding Group. It is long 
established as a company specializing in cement 
products like local tiles, blocks, interlock and 
curbstone.

Since its inception, Simsimah has been a leader in 
this industry starting from the use of semi-automatic 
machines and subsequent updates to the use of 
modern German technology.

All this equipment is operated by qualified and 
trained employees who are masters of high quality 
production to meet customer needs.

P.O. Box 3082, Gate 256, Street 41, Old Industrial Area, Doha, Qatar  
Tel: +974 4450 1089, info@simsimacement.com 
mahmoud.issa@simsimacement.com, www.simsimacement.com

HS CODES: 68101100, 68101922, 68101929

Contact Person

Abdul Hakim Alkhatib
Executive Manager
Mob: +974 4450 1089

Simsimah Tiles, Blocks & 
Interlock Factory

من  شركة  واالنترلوك  والطابوق  للبالط  سمسمة  مصنع  يعتبر 
شركات مجموعة أل سريع القابضة، تأسس منذ مدة طويلة كشركة 
متخصصة في املنتجات االسمنتية مثل البالط الشعبي، الطابوق،  

والكربستون. أالنترلوك 

الرائدة  الشركة  كانت سمسمة هي  الشركة  تأسيس  بداية  منذ   
في هذة الصناعة، بدءًا باستخدام االالت نصف األوتوماتيكية وما 
تبع ذلك من تطور وإستخدام أحدث التكنولوجيا األملانية احلديثة.

املوظفني  قبل  لدينا من  املتطورة  املعدات  تشغيل جميع هذه  يتم 
لتلبية  العالية  اإلنتاج ذو اجلودة  يتقنون  الذين  واملدربني  املؤهلني 

العمالء. إحتياجات 

 مصنع سمسمة للبالط
والطابوق واالنترلوك

Product Details

• Cement Blocks

• Kerb Stones

• Cement Tiles with Stone Chips

• Mosaic Stairs

• Interlock Tiles

تفاصيل المنتجات
الطابوق االسمنتي •
أحجار الرصف •
البالط املصنوع من االسمنت الذي يحتوي على كسرات من احلجر •
ساللم املوزائيك •
البالط املتشابك )االنترلوك( •
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Spartan Readymix operates in the manufacturing of 
readymix, hollow block, fielding and precast, flooring 
tiles, cladding. The company has been in operation 
since 1996 and is located in Al Rayyan.

Zone 53, Building 34, Street 125 Tel: +974 44259888 
tariq@talebgroup.com, www.spartanreadymix.com

HS CODES: 68101100, 68101100, 68101912, 68101912, 68101100, 
68101100, 68101912, 68101912, 68701100

Contact Person

Tariq Ali ElGhaiti
General Manager 
Mob: +974 5583 5024

Spartan 
Readymix & Tiles

كما  املُفرغ،  والطوب  اجلاهزة  اخلرسانة  تصنع  شركة سبارتن 
توفر توصيل اخلرسانة السائلة وصبها، وكذلك اخلرسانة اجلاهزة 
واألرضيات اخلرسانية والتكسية. تعمل الشركة منذ عام 199٦ 

ويقع مقرها في الريان.

شركة سبارتن للخرسانة الجاهزة 
والبالط

Product Details

• Readymix, Bricks, Precast Readymix, Tile, 
Readymix, Bricks, Precast Readymix, Tile, Ready 
made walls

تفاصيل المنتجات
الصب،  • ُمسبقة  اجلاهزة  اخلرسانات  اجلاهزة، طوب،  اخلرسانة 

ُمسبقة  اجلاهزة  اخلرسانات  اجلاهزة، طوب،  اخلرسانة  البالط، 
اجلاهزة اجلدران  البالط،  الصب، 
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The National Marble & Stone Factory has started it’s 
operation in 2004, and primarly operates in the stone 
and marble industry. The company is specialised 
in Marble and stone products, marble cutting and 
polishing..etc

Zone 57, Building 219, Street 23, Tel: +974 44601330 
Nationalmarble@gmail.com

HS CODES: 68029190

ISO QAR

Contact Person

Mustafa Mohamed
Representative 
Mob: +974 3344 2339

The National Marble & 
Stone Factory

للرخام واحلجارة« عملها في عام  الوطنية  »الشركة  لقد استهلَّت 
2004، وتعمل بصفة أساسية في مجال صناعة احلجارة والرخام. 
صها في تصنيع منتجات الرخام واحلجارة  وتتميَّز الشركة بتخصُّ

وتقطيع وتلميع الرخام وما إلى ذلك.

 الشركة الوطنية 
للرخام والحجارة

Product Details

• Marble Products

تفاصيل المنتجات
منتجات من الرخام •
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Established in 1977 in Al Ain and expanding 
to Abu Dhabi in 1980 and Dubai in 
1989, Tremix has grown to operate 
in all the seven emirates of the United Arab 
Emirates as one of the leading ready mix concrete 
producers and suppliers in the country. Tremix 
with its large fleet of transit mixers, state of the 
art computerized batching plants and well trained 
personnel has been serving and supporting 
the construction industry here as well as in 
neighbouring Qatar.

Zone 57, Building 234, Street 50, Tel: +974 44676086 
ehabmourad@trimixqatar.com

HS CODES: 68101990

QGOSM

Contact Person

Ehab Morad
General Manager 
Mob: +974 5586 2711

Tremix Ready Mix 
Concrete

تأسست في عام 1977 في العني وتوسعت إلى أبو ظبي في عام 
1980 ودبي في عام 1989، منت ترميكس وتطورت في اإلمارات 
السبع بدولة اإلمارات العربية املتحدة كواحدة من املنتجني واملوردين 
الرائدين للخرسانة اجلاهزة بها. تعمل ترميكس من خالل أسطول 
كبير مكون من خالطات الترانزيت وأحدث محطات اخللط احملوسبة 
واملوظفني املدربني تدريبًا جيدًا على خدمة ودعم صناعة البناء في 

دولة اإلمارات وكذلك في دولة قطر املجاورة.

 تريمكس للخرسانة
الجاهزة

Product Details

• Ready Mixed Concrete

تفاصيل المنتجات
خرسانة جاهزة •
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UltraCrete Precast is dedicated to work with 
architects, builders and end users to create 
innovative, effective and sustainable precast concrete 
solutions. Our product line covers all kinds of precast 
concrete elements using in the areas of architectural, 
industrial, agricultural, infrastructural and waste 
management. Through our successful journey from 
2014 we developed dozens of new precast products 
and services. Our production process generates 
elegant finishes and a vast array of standard products 
to meet your projects requirements.

Zone 57, Building 41, Street 224 
Tel: +974 44501111 
info@ultracrete.qa, www.ultracete.qa

HS CODES: 39259000

Contact Person

Ramzy Hamoud
Sales Manager 
Mob: +974 7094 1444

UltraCrete 
Contracting

املعماريني  املهندسني  للتعامل مع  نفسه  التراكريت  كرس مصنع 
النهائيني إلنشاء حلول خرسانية مسبقة  واملستخدمني  والبنائني 
الصب مبتكرة وفعالة ومستدامة. يغطي خط اإلنتاج لدينا جميع 
أنواع العناصر اخلرسانية مسبقة الصب املستخدمة في مجاالت 
وإدارة  التحتية  والبنية  والزراعية  والصناعية  املعمارية  الهندسة 
بتطوير  قمنا   ،2014 عام  منذ  الناجحة  رحلتنا  وأثناء  النفايات. 
العشرات من املنتجات واخلدمات اجلديدة اجلاهزة لالستخدام. تولد 
عملية اإلنتاج لدينا تشطيبات أنيقة ومجموعة واسعة من املنتجات 

لتلبية متطلبات املشاريع املختلفة. القياسية 

التراكريت

Product Details

• Barriers

تفاصيل المنتجات
حواجز •
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Union Precast Factory L.L.C. , Qatar. (UPF) specializes 
in the design, manufacture and erection of precast 
concrete products in the state of Qatar.

Zone 92, Building 453, Street 702, Tel: +974 55260745 
esam.qubaja@upf/qatar.com, www.upf-qatar.com

HS CODES: 68109100

ISO 45001, 9001 and 14001

Contact Person

Eng. Essam Qubaja
Operations Manager 
Mob: +974 744 41914

Union Precast Concrete 
Buildings Qatar

ُتعد »شركة مصنع االحتاد ألبنية اخلرسانية مسبقة الصنع ذ.م.م 
صة في مجال تصميم منتجات اخلرسانة ُمسبقة الصب  قطر ُمتخصِّ

وتصنيعها وتركيبها في دولة قطر.

شركة مصنع االتحاد ألبنية 
الخرسانية مسبقة الصنع قطر

Product Details

• Cement and Concrete

تفاصيل المنتجات
األسمنت واخلرسانات •
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Other Transport 
Equipment

معدات النقل األخرى
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Al-Kauwari Boats Factory is a manufacturer of special 
boats and related products, such as Fiberglass 
Cruiser. The company has been in operation since 
2019 and is located in Al Rayyan.

Zone 81, Building 86, Street 19, Tel: +974 44727553 
saad.alkuwariboat@gmail.com

HS CODES: 89039900

ISO 4500, ISO 14001

Contact Person

Saad Khalifa Al Matar
Retired 
Mob: +974 5505 0424

Al-Kauwari Boats  
Factory

مصنع الكواري للقوارب هو مصنع للقوارب اخلاصة واملنتجات ذات 
الصلة ، مثل الفيبرجالس كروزر. تعمل الشركة منذ عام 2019 

ويقع مقرها في الريان.

 مصنع الكواري 
للقوارب

Product Details

• Fiberglass Cruiser

تفاصيل المنتجات
كروزر من األلياف الزجاجية •
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Balhambar Boat Factory has been manufacturing 
fiber boats in Qatar since the last five years.

We will design the Boat and Built it for you, whatever 
you want! Pleasure, Fishing or Speed boats! Our 
years of personal experience in speed boat racing 
as well as competitive fishing allows us to ensure 
that the boats we create are suite your requirements.

Building 296, Street 1, New Industrial Area, Doha, Qatar 
Tel: +974 4441 1018, info@balhambar.com 
www.balhambar.com

HS CODES: 89039900

Contact Person

Yousef Al Khulaifi
Owner 
Mob: +974 5553 5568

Balhambar 
Boat Factory

يعمل مصنع قوارب بلهمبار منذ خمس سنوات في قطر.

تريده! قوارب  الذي  التصميم  القارب حسب  وبناء  نقوم بتصميم 
الرفاهية أو الصيد أو القوارب السريعة! تسمح لنا سنوات اخلبرة 
الطويلة في سباقات القوارب السريعة باإلضافة إلى قوارب منافسات 

الصيد بضمان بناء القوارب التي تفي مبتطلباتكم.

 مصنع
قوارب بلهمبار

Product Details

• Fiberglass Boats

تفاصيل المنتجات
القوارب الفايبرجالس •
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Halul Boats has always been committed to quality 
and over the past few years, we have taken that 
commitment to quality and ingrained it into the fabric 
of our culture by putting consistent processes and 
disciplines in place. Although we build a customized 
hand built boat for every customer, our commitment 
to quality is designed to reduce any deviations 
from different people building your boat. Halul 
Boat is committed to manufacturing and delivering 
the highest quality boat in the towboat segment. 
Our commitment to quality includes producing 
high quality products, on CUSTOMER FOCUSED, 
PERFORMANCE MINDED, and IMPROVEMENT 
DRIVEN. Halul Boat quality management system 
identifies the following primary quality objectives 
commits us to a process that assures success in the 
achievement of each of them.

Zone 81, Building 103, Street 14, Tel: +974 44360989 
salah.alkhazraiji@halulboat.com, www.halulboat.com

HS CODES: 89039900

ISO Certificate

Contact Person

Husam Aldeen Saeed
Representative 
Mob: +974 7070 5351

Halul Boats Factory

لطاملا التزمت شركة »مصنع حالول للقوارب« باجلودة، وقد أخنا 
على عاتقنا على مدى السنوات القليلة املاضية هذا االلتزام باجلودة 
خناه في نسيج ثقافتنا من خالل تطبيق العمليات والضوابط  ورسَّ
املُتَّسقة ووضعها قيد التنفيذ. وعلى الرغم من أننا نقوم ببناء قارب 
م لتقليل أي  ص يدوًيا لكل عميل، إال أن التزامنا باجلودة ُمصمَّ ُمخصَّ
انحرافات قد تقع من مختلف األشخاص الذين يقومون ببناء قاربك. 
تلتزم شركة »مصنع حالول للقوارب« بتصنيع القارب وتسليمه بأعلى 
إنتاج  باجلودة  التزامنا  ويشمل  القْطر.  قوارب  قطاع  في  جودة 
منتجات عالية اجلودة ترتكز على العمالء، وترتكز على األداء ودفع 
عملية التحسني. ويعمل نظام إدارة اجلودة في شركة »مصنع حالول 
للقوارب« على حتديد أهداف اجلودة األساسية التالية التي ُتلزمنا 

باتِّباع إجراءات تضمن النجاح في حتقيق كل منها.

مصنع حالول للقوارب

Product Details

• Fiberglass Boats

تفاصيل المنتجات
القوارب املصنوعة من األلياف الزجاجية •
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Mawared is a modern fabrication facility based in 
Doha the capital of Qatar. Our vision is to empower 
people with special needs to be a core part of the 
society. Our professional team is committed to 
produce state-of-the-art products enabling people 
with special needs to be more productive, connected 
to each other and enjoying their time. We produce 
medical equipment like hospital bed, wheelchair, 
patient lif, ramps, medical furniture, etc..

Zone 81, Building 233, Street 1, Tel: +974 44410426 
info@mawaredq.com, www.mawaredq.com

HS CODES: 87131090, 87089900

ISO 9001:2015

Contact Person

Sultan Al Remali
CEO 
Mob: +974 3334 0022

Mawared Factory For 
Special Supplies

موارد هي منشأة تصنيع حديثة مقرها في الدوحة عاصمة قطر. 
اخلاصة  االحتياجات  ذوي  األشخاص  في متكني  رؤيتنا  تتمثل 
ليكونوا جزًءا أساسًيا من املجتمع. يلتزم فريقنا احملترف بإنتاج 
أحدث املنتجات التي متكن األشخاص ذوي االحتياجات اخلاصة من 
أن يكونوا أكثر إنتاجية ، ومتصلني ببعضهم البعض ، واالستمتاع 
املستشفى،  أسرة  مثل  الطبية  املعدات  بتصنيع  نقوم  بوقتهم. 
والكراسي املتحركة، وخيوط اجلراحة، واملنحدرات، واألثاث الطبي 

، إلخ.

 مصنع موارد للتجهيزات 
الخاصة

Product Details

• Wheelchair, Ramps

تفاصيل المنتجات
كرسي متحرك، ممر منحدر •
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If you wish to update the details of your company

or register your company in the SME Directory,

please call 4430 0000

or through https://moushtarayat.qdb.qa/

إذا كنت ترغب في حتديث تفاصيل شركتك أو تسجيل

شركتك في دليل الشركات الصغيرة واملتوسطة،

يرجى االتصال على ٤٤٣٠٠٠٠٠

https://moushtarayat.qdb.qa/ أو عبر
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