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مساهمة الصناعات التحويلية الهدف
في الناتج المحلي اإلجمالي

يــر إلــى اســتعراض أهــم األرقــام المتعلقــة بقطــاع الصناعــة علــى مــدار العــام 2019 بمــا فــي ذلــك  يهــدف هــذا التقر
ية فــي  مســاهمة قطــاع الصناعــات التحويليــة فــي الناتــج المحلــي اإلجمالــي لدولــة قطــر واســتعراض التغيــرات الشــهر
الرقــم القياســي لإلنتــاج الصناعــي باإلضافــة إلــى التطــورات المتعلقــة بنمــو عــدد المنشــآت الصناعيــة القائمــة )المصانــع 
يــر كذلــك  المســجلة(، وحجــم االســتثمار وعــدد العمالــة فــي مختلــف أنشــطة الصناعــات التحويليــة. كمــا يســتعرض التقر

 خــال العــام.
ً
النمــو فــي عــدد المنتجــات المصنعــة محليــا
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مساهمة الصناعات التحويلية 
في الناتج المحلي اإلجمالي

راوحــت نســبة مســاهمة الصناعــات التحويليــة فــي الناتــج المحلــي اإلجمالــي خــال الســنوات الماضيــة حوالــي 10% 
وكمــا يتضــح مــن الرســم البيانــي رقــم )1(، فقــد انخفــض كل مــن الناتــج المحلــي اإلجمالــي ومســاهمة قطــاع الصناعــات 
التحويليــة خــال العاميــن 2015 و2016 إزاء االنخفــاض الحــاد الــذي شــهدته أســعار النفــط، والــذي انعكــس أثــره علــى 

قطــاع الصناعــات التحويليــة المرتبطــة بالنفــط بشــكل أساســي وأدى إلــى تأثرهــا. 

ــرض علــى دولــة قطــر منــذ يونيــو 2017 علــى قطــاع الصناعــات التحويليــة حيــث ارتفعــت 
ُ

لــم يؤثــر الحصــار الجائــر الــذي ف
مســاهمة هــذا القطــاع بنســبة %8.7 مقارنــة بـــ %8.5 فــي عــام 2016. وخــال العــام 2018، واصــل قطــاع الصناعــات 
 قــدره %21 مقارنــة بالعــام 

ً
التحويليــة نمــوه لتصــل نســبة مســاهمته إلــى %9.2، حيــث شــكلت هــذه النســبة نمــوا

الــذي يســبقه. 

يــز نمــو هــذا األخيــر وتطويــر أدائــه، حيــث تــم فــي هــذا  وبــدوره ســاهم الدعــم الحكومــي للقطــاع الصناعــي، فــي تعز
الصــدد إطــاق العديــد مــن المبــادرات والتســهيات بمــا فــي ذلــك تأجيــل بعــض دفعــات القــروض البنكيــة لبنــك قطــر 
 فــي قطــر خــال 

ً
ــادرة “امتلــك مصنعــا يــة فــي المناطــق الصناعيــة، وإطــاق مب للتنميــة، واإلعفــاء مــن القيمــة اإليجار

72 ســاعة”، وإيجــاد أســواق بديلــة تُتيــح للمصانــع المحليــة اســتيراد المــواد الخــام مــن خالهــا وتصديــر منتجاتهــا إليهــا. 

يعات والقوانين  وفــي إطــار مواجهــة تداعيــات الحصــار، عملــت دولــة قطــر علــى تطوير سياســات جديدة وتحديث التشــر
ية وفــي هــذا الصــدد تــم إطــاق اســتراتيجية الصناعــات التحويليــة، وتطويــر سياســات تشــجيع  المحفــزة للبيئــة االســتثمار
الصناعــات التحويليــة المحليــة بمــا مــن شــأنه تحقيــق االكتفــاء الذاتــي للدولــة، كمــا تــم إطــاق وكالــة ترويــج االســتثمار، 
وإطــاق خدمــات النافــذة الواحــدة. باإلضافــة إلــى التوســع فــي إنشــاء خطــوط ماحيــة بديلــة جديدة مــع بدء عمليات 
يع التنمويــة التــي يتــم طرحــا  التشــغيل فــي مينــاء حمــد، وإطــاق مبــادرات لتحفيــز مشــاركة القطــاع الخــاص فــي المشــار
يــادة مســاهمته فــي النهــوض باالقتصــاد الوطنــي، كمــا ســعت الدولــة إلــى االنفتــاح االقتصــاد وتوســيع  بمــا يضمــن ز

عاقاتهــا الدوليــة علــى الصعيديــن التجــاري واالســتثماري.
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الرقم القياسي لإلنتاج الصناعي

رسم بياني 1: مساهمة الصناعات التحويلية في الناتج المحلي اإلجمالي )2010 - 2018(

يادة السنوية في الناتج المحلي ومساهمة قطاع الصناعات التحويلية رسم بياني 2: الز
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رسم بياني 2:

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

النمو السنوي في الناتج المحلي ا�جماليالنمو السنوي في مساهمة قطاع الصناعات التحويلية

*المصدر: جهاز التخطيط وا�حصاء
*انخفاض نمو الناتج المحلي ا�جمالي ومساهمة قطاع الصناعات التحويلية في عامي 2015 و2016 بسبب ا�نخفاض الحاد في أسعار النفط
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8.9%
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680.07 723.37 750.66 588.73 552.31 607.62 696.56455.45 610.70

الناتج المحلي ا�جماليالنشاط ا�قتصادي للصناعة التحويليةنسبة مساهمة الصناعات التحويلية 

*المصدر: جهاز التخطيط وا�حصاء
ير ** لم يتم إصدار ا�حصائيات الختامية للعام 2019  حتى لحظة إعداد هذا التقر

ي
طر

 ق
لایر

ار 
ملي

رسم بياني ١: مساهمة الصناعات التحويلية في الناتج المحلي ا�جمالي )٢٠١٨٠٢٠١٠(  

   مساهمة الصناعات التحويلية   
  في الناتج المحلي اإلجمالي
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الرقم القياسي لإلنتاج الصناعي

رسم بياني 3:رسم بياني 3: التغير في الرقم القياسي لإلنتاج الصناعي - 2019   

2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019
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الرقم القياسي �نتاج الصناعيالتغير في الرقم القياسي 

*المصدر: جهاز التخطيط وا�حصاء
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-4.1%
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5.3%

ويتكون الرقم القياسي لإلنتاج الصناعي من أربعة مكونات رئيسية هي  

 .  التعدين بأهمية نسبية قدرها 83.6% 

 .  الصناعات التحويلية بأهمية نسبية قدرها 15.2%

 .  الكهرباء بأهمية نسبية قدرها 0.7% 

.  الماء بأهمية نسبية قدرها 0.5%

ــرات الماديــة التــي تحــدث  ــاج الصناعــي التغي يقيــس الرقــم القياســي لإلنت
فــي كميــة مخرجــات الصناعــات االســتخراجية كمخرجــات المناجــم والمحاجر 

والنفــط والغــاز وكذلــك الصناعــات التحويليــة بكافــة قطاعاتهــا. 
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رسم بياني 4: التغير في الرقم القياسي لإلنتاج الصناعي - الصناعات التحويلية - 2019 
رسم بياني 4:
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رسم بياني 5: الرقم القياسي لإلنتاج الصناعي - التعدين
رسم بياني 5:
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-6%

-4%

-2%

0%

2%

4%

8%

6%

104.1 107.7 107.7 107 101.9 99.9 105.799.9 105.5

التعدينالتغير 

*المصدر: جهاز التخطيط وا�حصاء

2019 2019 2019

94

96

98

100

102

104

106

108

110

0.0%

-2.4%

98.9106.5 103.9

يلمايويونيوأغسطسسبتمبرأكتوبرنوفمبرديسمبر ينايرفبرايرمارسأبر يوليو

-4.8%

5.6%

-1.3%

3.5%

0.0% -0.6%

-4.8%

-2.0%

5.8%

1.0%

الرقم القياسي لإلنتاج الصناعي  الرقم القياسي لإلنتاج الصناعي
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رسم بياني 7: الرقم القياسي لإلنتاج الصناعي - الماء
رسم بياني 7:

2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019

-8%

-6%

-4%

0%

-2%

2%

4%

6%

8%

99.3 104.4 104.9 102.1 103.2 97.4 92.593.6

الماءالتغير 

*المصدر: جهاز التخطيط وا�حصاء

2019 2019 2019

80

85

90

95

100

105

110

0.0%

-4.6%

88.394.2 89.9

يلمايويونيوأغسطسسبتمبرأكتوبرنوفمبرديسمبر ينايرفبرايرمارسأبر يوليو

-1.8%

5.9%

0.2%

5.1%

0.5%

-2.7%

1.1%

-5.6% -5.0%

6.0%

99.1

الرقم القياسي لإلنتاج الصناعي

رسم بياني 6: الرقم القياسي لإلنتاج الصناعي - الكهرباء
رسم بياني 6:

2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019
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  المنشآت الصناعية القائمة 

رسم بياني 8: النمو في عدد المصانع المسجلة

بلغ عدد المنشآت 
الصناعية القائمة 

والمقيدة في السجل 
الصناعي في عام 

 
ً
2018 نحو 795 مصنعا

وارتفع العدد ليصل 
في عام 2019 862 

يادة سنوية  ، وبز
ً
مصنعا

بلغت حوالي 8.4%.
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المنشآت الصناعية القائمة 

يــادة  يــادة الســنوية األكبــر مــن نصيــب عــدد المصانــع العاملــة فــي نشــاط صناعــة منتجــات المطــاط واللدائــن بز كانــت الز
يــادة   وبمعــدل نمــو ســنوي قــدره %14.3  ويليــه نشــاط صناعــة المنتجــات الغذائيــة بز

ً
بلغــت حوالــي 16 مصنعــا

10مصانــع وبمعــدل نمــو قــدره %25، ومــن ثــم نشــاط صنــع منتجات المعادن المشــكلة )باســتثناء اآلالت والمعدات( 
بدخــول 9 مصانــع جديــدة. 

فيمــا لــم تشــهد األنشــطة الصناعيــة التاليــة أي تطــور فــي عــدد المصانــع: نشــاط ُصنــع الخشــب ومنتجــات الخشــب 
الصيدالنيــة األساســية  المنتجــات  الــورق، ونشــاط صنــع  الــورق ومنتجــات  ُصنــع  األثــاث، ونشــاط  باســتثناء  والفليــن، 

والمســتحضرات الصيدالنيــة، ونشــاط صناعــة معــدات النقــل األخــرى ونشــاط الصناعــات التحويليــة األخــرى. 

هــذا ولــم يشــهد العاميــن 2018 و2019 تســجيل أيــة مصانــع جديــدة فيمــا يتعلــق بنشــاط الحواســيب والمنتجــات 
يــة، ونشــاط صناعــة منتجــات التبــغ )نشــاط غيــر مســموح بــه(، ونشــاط إصــاح وصيانــة وتركيــب  اإللكترونيــة والبصر

اآلآلت والمعــدات.

النمو في عدد المصانع
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المنشآت الصناعية القائمة 

جدول 1: عدد المصانع المسجلة حسب النشاط الصناعي لعامي 2018 - 2019

 معدل النمو20182019اسم القطاعرقم القطاع 
 2019-2018 

%405025.0صناعة المنتجات الغذائية10

%242712.5صناعة المشروبات11

-00صناعة منتجات التبغ12

%6716.7صناعة المنسوجات13

%3433.3صناعة الملبوسات14

%2350.0صُنع المنتجات الجلدية والمنتجات ذات الصلة15

ُصنع الخشب ومنتجات الخشب والفلين، باستثناء األثاث، ُصنع أصناف 16
من القش ومواد الضفر

35350.0%

%24240.0ُصنع الورق ومنتجات الورق17

%31336.5الطباعة واستنساخ وسائط األعالم المسجلة18

%242712.5صنع فحم الكوك والمنتجات النفطية المكررة19

%596510.2صناعة المواد والمنتجات الكيميائية20

%220.0صنع المنتجات الصيدالنية األساسية والمستحضرات الصيدالنية21

%11212814.3صناعة منتجات المطاط واللدائن22

ية األخرى )منتجات غير معدنية(23 %1731751.2صناعة منتجات المعادن الالفلز

%151820.0صنع الفلزات القاعدية24

%1561655.8صنع منتجات المعادن المشكلة )باستثناء اآلالت والمعدات(25

-00صنع الحواسيب والمنتجات اإللكترونية والبصرية26

%313512.9صناعة المعدات الكهربائية27

%131623.1صناعة اآلالت والمعدات غير المصنفة في موضع أخر.28

صناعة المركبات ذات المحركات والمركبات المقطورة ونصف 29
المقطورة

111318.2%

%550.0صناعة معدات النقل األخرى30

%25264.0صناعة األثاث31

%440.0الصناعات التحويلية األخرى32

-00إصالح وصيانة وتركيب اآلالت والمعدات33

%7958628.4إجمالي عدد المصانع
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0%

1%

2%

4%

3%

5%

6%

7%

8%

9%

-

40

60

80

100

120

140

160

20

180

200

صناعة المنتجات 
الغذائية

صناعة المواد
و المنتجات
الكيميائية

صناعة منتجات
المطاط واللدائن

صناعة منتجات
المعادن المشكلة

(باستثناء ا�ت والمعدات) 

صناعة منتجات
ية ا�خرى  المعادن ال�فلز

(منتجات غير معدنية) 

*المصدر: بوابة قطر الصناعية

نع
صا

لم
د ا

عد

50

175
165

128

65

11



  المنشآت الصناعية القائمة 

اسم المصنعماسم المصنعم
مطبعة أكون 2مصنع اوركا للقوارب 1

يز 4المصنع الوطني للقواطع الكهربائية3 مصنع نمر ميتل اندستر

مصنع منصور جبر للكيماويات 6مصنع زعيم قطر للرخام والجرانيت5

يتد بوليمر سولوشنز7 قطر لتقنيات الطاقة الشمسية 8انتغر

ية إلنتاج حديد التسليح 10يوني كيم ليمتد للصناعات الكيميائية9 القطر

مصنع المونديال للصناعات الغذائية12جيو جرين شيلد11

مصنع تدمر للمضخات14الشركة اإلسالمية لتصنيع الهيبوكلوريت13

مصنع الوحدة لمنتجات البالستيك 16السليمان للتكييف15

مصنع كيو يونيفورم 18مصنع فيتكو للمنظفات17

مصنع النور لصناعة  البالستيك20مصنع اف جي للصناعات 19

مصنع هيلنيك للبراميل المعدنية22مصنع العربية لصناعة الدكت21

مصنع النقاء للمعطرات24الشركة العربية لتصنيع المكيفات23

يرة هيلث كير26مصنع الدوحة النتاج الطبقات العازلة25 الجز

المصانع الحديثة للرخام والحجر الطبيعي28النورس لتصنيع اللحوم والخبز بأنواعه27

غلفا ستيل لصناعة المعادن والكابالت30مصنع برفيوم فاكتوري29

قار للمواد العازلة والبيتومين 32فرع /األولى لصناعات اإلنارة وملحقاتها31

يات الجافة للسيارات واآلليات 34المجموعة الوطنية للتصنيع الزراعي والحيواني33  مصنع ال شبيب لتجميع البطار
الزراعية والصناعية

مصنع راس قرطاس للطباعة وانتاج مواد التعبئة والتغليف36مصنع يونايتد لصناعات البريفورم ومواد التغليف35

فاين للنسج الغير منسوجة38مصنع المها للديكور37

 المصنع الوطني للمذيبات العضوية40مصنع جاما للصناعات البالستيكية 39

شاطئ البحر لأللواح42مصنع موارد للتجهيزات الخاصة41

يليك43 مصنع دار النسيج44مصنع اكر

االرقم للصناعات الورقية46هولسم اواسيس فود فاكتوري45

ين الدوحة للحديد واأللمونيوم المشغول47 أعمال للصناعات االسمنتية48مصنع درابز

مصنع الزيوت العالمية50البيان لصناعة يو بي في سي بورفيل وألواح بي سي49

مصانع قطر ديزاين52مصنع الغانم لشباك التسوير51

يان للصناعات الكرتونية53 مصنع الخليج للمواد اإلضافية54مصنع الر

مصنع االبداع األول لصناعة المنتجات الورقية والمكتبية56مصنع الكواري للقوارب55

شركة رويال كانز للعبوات  المعدنية والبالستيكية58مصنع المتحدة ألعمدة اإلنارة والصناعات الحديدية57

وذنان للصناعات60المصنع الوطني للنحاس واأللمونيوم59

مصنع رويال للكرفانات62مصنع المدار لتصنيع قضبان اللحام61

مصنع البوم للطرادات64الدانة لتصنيع اللوحات الكهربائية 63

مصنع االنتر للطابوق والبالط والحجر الصناعي66مصنع نافا إلنتاج الواح العزل الحراري وصناديق تعبئة65

المانع للصناعات الدقيقة67

جدول 2: قائمة المصانع التي قيدت في السجل الصناعي
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المنشآت الصناعية القائمة 

رسم بياني 6:

*المصدر: بوابة قطر الصناعية

صناعة منتجات المطاط واللدائن

قطاعات أخرى

صناعة المنتجات الغذائية

صناعة منتجات المعادن المشكلة
(باستثناء ا��ت والمعدات) 

24%

15%

13%

48%

تصدر نشاط صناعة 
منتجات المطاط واللدائن 
قائمة األنشطة األعلى 

 في عدد المصانع، 
ً
نموا

.
ً
يادة بلغت 16 مصنعا بز

 خالل العام 2019
ً
رسم بياني 9: األنشطة الصناعية األعلى نموا
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المنشآت الصناعية القائمة    المنشآت الصناعية القائمة 

يــة  تركــزت المنشــآت الصناعيــة خــال العاميــن 2018 و2019 بصــورة كبيــرة فــي نشــاط صناعــة منتجــات المعــادن الافلز
األخــرى )منتجــات غيــر معدنيــة( حيــث بلــغ عــدد المصانــع العاملــة فــي هــذا النشــاط حوالــي 173 منشــأة فــي العــام 
يــادة ســنوية قدرهــا %1.2. يليهــا مــن حيــث العــدد نشــاط صنــع منتجــات  2018 و175 منشــأة فــي العــام 2019 وبز
المعــادن المشــكلة )باســتثناء اآلالت والمعــدات( حيــث بلــغ عــدد المنشــآت العاملــة فــي هــذا النشــاط 156 منشــأة 

يــادة ســنوية قدرهــا 5.8%.  فــي عــام 2018 و165 منشــأة فــي عــام 2019 وبز

ــل نشــاط صنــع المنتجــات الصيدالنيــة األساســية والمســتحضرات الصيدالنيــة العــدد األقل مــن حيث عدد المصانع 
َ
فيمــا مث

حيــث بلــغ عددهــا منشــأتين صناعيتيــن فقــط فــي عــام 2018 وكذلــك في عام 2019.

تركز المصانع

تركز العدد األكبر من 
المصانع في نشاط 

صناعة منتجات المعادن 
ية األخرى  الافلز

)منتجات غير معدنية( 
ونشاط صنع منتجات 

المعادن المشكلة 
)باستثناء اآلالت 

والمعدات(.

رسم بياني 10: أعلى خمسة أنشطة صناعية حسب عدد المصانع )2019(
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المنشآت الصناعية القائمة 

رسم بياني 11: عدد المصانع المسجلة حسب النشاط الصناعي لعامي 2018 - 2019
رسم بياني 11:
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  المنشآت الصناعية القائمة 

رسم بياني 12: معدل النمو لعدد المصانع المسجلة حسب النشاط الصناعي لعام 2019

0.0% 10.0% 30.0%20.0% 40.0% 50.0% 60.0%
*المصدر: بوابة قطر الصناعية
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يــع المصانــع حســب الموقــع الجغرافــي فــي دولــة قطــر لعامــي 2018 - 2019 أن االرتفــاع األكبــر  أظهــرت بيانــات توز
.
ً
فــي عــدد المصانــع تركــز فــي منطقــة الصناعــات الصغيــرة والمتوســطة حيــث ارتفــع بمقــدار 61 مصنعــا

يتركــز العــدد األكبــر مــن المصانــع فــي المنطقــة الصناعيــة – الدوحــة التابعــة لــوزارة البلديــة والبيئــة ومنطقــة الصناعــات 
الصغيــرة والمتوســطة التابعــة لــوزارة التجــارة والصناعــة.

توزيع المصانع حسب الموقع الجغرافي

جدول 3: توزيع المصانع حسب الموقع الجغرافي - 2019

0.0% 10.0% 30.0%20.0% 40.0% 50.0% 60.0%
*المصدر: بوابة قطر الصناعية

صناعة المشروبات

صناعة المنتجات الغذائية 25.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

4.0%

18.2%

إص�ح وصيانة وتركيب ا��ت والمعدات

الصناعة التحويلية ا�خرى

صناعة ا�ثاث

صناعة معدات النقل ا�خرى 

صناعة المركبات ذات المحركات والمركبات المقطورة 

صناعة ا��ت والمعدات غير المصنفة في موضع آخر 

صناعة المعدات الكربائية

صنع الحواسيب والمنتجات ا�لكترونية والبصرية

صنع اللفزات القاعدية 

صنع فحم الكوك والمنتجات النفطية المكررة

الطباعة واستنساخ وسائط ا�ع�م المسجلة

صنع الورق ومنتجات الورق

صنع الخشب ومنتجات الخشب والفلين، باستثناء ا�ثاث

صنع المنتجات الجلدية والمنتجات ذات الصلة 

ية ا�خرى (منتجات غير معدنية) صناعة منتجات المعادن ا�فلز

صناعة منتجات المطاط واللدائن

صناعة المواد والمنتجات الكيميائية 

صناعة الملبوسات

صناعة المنسوجات

صناعة منتجات التبغ

صنع منتجات المعادن المشكلة (باستثناء ا��ت والمعدات) 

صنع المنتجات الصيد�نية ا�ساسية والمستحضرات الصيد�نية

50.0%

33.3%

16.7%

12.9%

5.8%

1.2%

14.3%

10.2%

12.5%

12.5%

6.5%

23.1%

20.0%

20182019الموقع الجغرافي
1213مدينة الدوحة

374375الدوحة - المنطقة الصناعية

269330الدوحة - منطقة الصناعات الصغيرة والمتوسطة

66الدوحة - منطقة الصناعات الصغيرة والمتوسطة - حاضنة قطر لألعمال

7072مدينة مسيعيد الصناعية

1617مدينة راس لفان الصناعية

88الخور - المنطقة الصناعية

22مدينة الخور

33مدينة الشمال

21مدينة الشمال - المنطقة الصناعية

34المنطقة الصناعية - وادي أبا صليل

55مدينة الوكرة

22أم قرن

44الكرعانه

33منطقة أم االفاعي

66منطقة أم باب

11أم صالل محمد

11الخريطيات

11أم الحوايا

11أم عذبة

11منطقة سميسمة

11روضة راشد

11منطقة الماجدة

22منطقة ام بركة

01المناطق االقتصادية - مسيعيد

11مدينة دخان

795862إجمالي عدد المصانع

17



  توزيع المصانع حسب الموقع الجغرافي

رسم بياني 13: توزيع المصانع حسب الموقع الجغرافي - 2019

اسم المنطقة
)عدد المصانع عام 2019 ٫عدد المصانع عام 2018(

مدينة الشمال
(3,3)

(3,3)

مدينة راس لفان الصناعية

مدينة الدوحة

مدينة الوكرة

المناطق ا�قتصادية - 
قطر

مدينة دخان

(16,17)

(375,374)

مدينة الشمال - 
المنطقة الصناعية

مدينة الدوحة - المنطقة الصناعية

المنطقة الصناعية - وادي أبا صليل

الكرعانة

(269,330)

الدوحة - منطقة الصناعات 
الصغيرة والمتوسطة

حاضنة قطر ل�عمال

روضة راشد

(2,1)

مدينة الخور
(2,2)

(2,2)

منطقة أم بركة

منطقة أم ا�فاعي

منطقة أم باب

منطقة سميسمة

(2,2)

منطقة الماجدة

أم ص�ل محمد
أم قرن

يطيات الخر

(1,1)

(1,1)

(5,5)

المناطق ا�قتصادية - 
مسيعيد 
(1,0)

(1,0)

(13,12)

مدينة مسيعيد 
الصناعية 
(70,72)

(1,1)

(1,1)

(1,1)

(4,4)

(4,3)

(6,6)

(6,6)

(1,1)

 الخور - 
المنطقة الصناعية

(8,8)

توزيع المصانع حسب حجم المنشأة
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يقصد بـ:

•    الصناعات الصغيرة: هي التي يقل حجم االستثمار فيها عن 10 مليون لاير قطري
•     الصناعــات المتوســطة: هــي التــي يتــراوح حجــم االســتثمار فيهــا مــن 10 مليــون لاير قطــري وأقــل مــن 50 مليــون 

لاير قطري
•    الصناعات الكبيرة: هي التي يبلغ حجم رأس مالها 50 مليون لاير قطري فأكثر

 معدل النمو20182019المصانع المسجلة
 2019-2018 

%3543715عدد المصانع الصغيرة

%31035013عدد المصانع المتوسطة

%6647218.6عدد المصانع الصغيرة والمتوسطة

%1311418عدد المصانع الكبيرة

جدول 4: توزيع المصانع حسب حجم المنشأة لعامي 2018 و2019

رسم بياني 9:
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صناعة المنتجات 
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الكيميائية

صناعة منتجات
المطاط واللدائن

صناعة منتجات
المعادن المشكلة

(باستثناء ا�ت والمعدات) 

صناعة منتجات
ية ا�خرى  المعادن ال�فلز

(منتجات غير معدنية) 

*المصدر: بوابة قطر الصناعية

نع
صا

لم
د ا

عد

50

175
165

128

65

توزيع المصانع حسب حجم المنشأة
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االستثمارات في القطاع الصناعي   توزيع المصانع حسب حجم المنشأة

رسم بياني :رسم بياني 14: توزيع المصانع حسب حجم المنشأة لعام 2019

*المصدر: بوابة قطر الصناعية

كبيرة

صغيرة

متوسطة

16%

41%

43%

شكلت الصناعات الصغيرة 
والمتوسطة حوالي 

%84 من إجمالي عدد 
المصانع في دولة قطر.
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االستثمارات في القطاع الصناعي

ارتفع حجم االستثمار في قطاع الصناعات التحويلية خال العام 2019 بنحو %3.5، ليصل إلى 262.2 مليار لاير قطري.

شــهد نشــاط صنــع المنتجــات الجلديــة والمنتجــات ذات الصلــة معــدل النمــو الســنوي األكبــر بنســبة %135، يليــه نشــاط 
صناعــة المنســوجات بنســبة %70 ثــم نشــاط صناعــة الملبوســات بنســبة %28 ونشــاط صناعــة المنتجــات الغذائيــة 

بنســبة 20%.

جدول 5: حجم االستثمارات حسب النشاط الصناعي لعامي 2018 - 2019

2018اسم القطاعرقم القطاع 
)مليون ر.ق(

2019
)مليون ر.ق(

 معدل النمو
 2019-2018 

%3,0123,61020صناعة المنتجات الغذائية10

%9159938.5صناعة المشروبات11

-00صناعة منتجات التبغ12

%406870صناعة المنسوجات13

%465928صناعة الملبوسات14

%1330135صُنع المنتجات الجلدية والمنتجات ذات الصلة15

ُصنع الخشب ومنتجات الخشب والفلين، باستثناء األثاث، ُصنع أصناف 16
من القش ومواد الضفر

42647612%

%5465745ُصنع الورق ومنتجات الورق17

%1,5781,5971الطباعة واستنساخ وسائط األعالم المسجلة18

8.%75,98882,031صنع فحم الكوك والمنتجات النفطية المكررة19

%91,17791,5520.4صناعة المواد والمنتجات الكيميائية20

%2912910.0صنع المنتجات الصيدالنية األساسية والمستحضرات الصيدالنية21

%2,8843,1579.5صناعة منتجات المطاط واللدائن22

ية األخرى )منتجات غير معدنية(23 %10,83511,1102.5صناعة منتجات المعادن الالفلز

%31,02631,8763صنع الفلزات القاعدية24

%3,7533,9144صنع منتجات المعادن المشكلة )باستثناء اآلالت والمعدات(25

-00صنع الحواسيب والمنتجات اإللكترونية والبصرية26

%37441812صناعة المعدات الكهربائية27

%6466805صناعة اآلالت والمعدات غير المصنفة في موضع أخر28

صناعة المركبات ذات المحركات والمركبات المقطورة ونصف 29
المقطورة

1401475%

%29,00029,0180.1صناعة معدات النقل األخرى30

%2742999صناعة األثاث31

%2522738الصناعات التحويلية األخرى32

-00إصالح وصيانة وتركيب اآلالت والمعدات33

%253,216262,1733.5إجمالي حجم االستثمارات

رسم بياني 9:

0%

1%

2%

4%

3%

5%

6%

7%

8%

9%

-

40

60

80

100

120

140

160

20

180

200

صناعة المنتجات 
الغذائية

صناعة المواد
و المنتجات
الكيميائية
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(باستثناء ا�ت والمعدات) 

صناعة منتجات
ية ا�خرى  المعادن ال�فلز

(منتجات غير معدنية) 

*المصدر: بوابة قطر الصناعية
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  االستثمارات في القطاع الصناعي

رسم بياني 15: أعلى خمسة أنشطة صناعية حسب حجم االستثمار )2019(

العاملون في القطاع الصناعي

تركزت االستثمارات في 
نشاطي صناعة المواد 

والمنتجات الكيميائية 
وصنع فحم الكوك 
والمنتجات النفطية 

رسم بياني ١٣:المكررة.

صنع فحم الكوك 
والمنتجات النفطية المكررة
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القاعدية

صناعة منتجات
ية اخرى  المعادن ال�فلز

(منتجات غير معدنية) 

*المصدر: بوابة قطر الصناعية
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العاملون في القطاع الصناعي

 
ً
 حيــث ارتفــع عــدد العامليــن مــن 95,793 عامــا

ً
ازداد عــدد العامليــن فــي قطــاع الصناعــات التحويليــة بنحــو 4,959 عامــا

يــادة ســنوية بلغــت 5.2%.  فــي عــام 2019 وبز
ً
فــي عــام 2018 ليصــل إلــى 100,752 عامــا

يــادة األكبــر فــي عــدد العامليــن فــي نشــاط صنــع منتجــات المعــادن المشــكلة )باســتثناء اآلالت والمعــدات(  تركــزت الز
 فــي عــام 2018، 

ً
 فــي عــام 2019 مقارنــة بـــ 19,261 عامــا

ً
حيــث ارتفــع عــدد العامليــن فيــه ليصــل إلــى 20,255 عامــا

. يليــه نشــاط صناعــة منتجــات المطــاط واللدائــن، والــذي بلــغ عــدد العامليــن فيــه 8,081 
ً
يــادة بلغــت 994 عامــا وبز

.
ً
يــادة بلغــت 856 عامــا  فــي عــام 2018 وبز

ً
 فــي عــام 2019، مقارنــة بـــ 7,225 عامــا

ً
عامــا

ــادة فــي عــدد العامليــن، حيــث بلــغ عــدد  ي وُيعــد نشــاط صنــع الــورق ومنتجاتــه، مــن أقــل األنشــطة التــي شــهدت ز
 فقــط.

ً
يــادة قدرهــا 15 عامــا ، بز

ً
العامليــن فيــه خــال العــام 2019 نحــو 1296 عامــا
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  العاملون في القطاع الصناعي

جدول 6: عدد العاملين حسب النشاط الصناعي لعامي 2018 و2019

 معدل النمو20182019اسم القطاعرقم القطاع 
 2019-2018 

%4,0854,65313.9صناعة المنتجات الغذائية10

%3,1803,3716.0صناعة المشروبات11

-00صناعة منتجات التبغ12

%25531021.6صناعة المنسوجات13

%33648544.3صناعة الملبوسات14

%89240169.7صُنع المنتجات الجلدية والمنتجات ذات الصلة15

ُصنع الخشب ومنتجات الخشب والفلين، باستثناء األثاث، ُصنع أصناف 16
من القش ومواد الضفر

4,5664,519-1.0%

%1,2811,2961.2ُصنع الورق ومنتجات الورق17

%2,2892,4607.5الطباعة واستنساخ وسائط األعالم المسجلة18

%5,2485,5926.6صنع فحم الكوك والمنتجات النفطية المكررة19

%19,95020,2151.3صناعة المواد والمنتجات الكيميائية20

%2912910.0صنع المنتجات الصيدالنية األساسية والمستحضرات الصيدالنية21

%7,2258,08111.8صناعة منتجات المطاط واللدائن22

ية األخرى )منتجات غير معدنية(23 %13,91714,3683.2صناعة منتجات المعادن الالفلز

%4,2584,4925.5صنع الفلزات القاعدية24

%19,26120,2555.2صنع منتجات المعادن المشكلة )باستثناء اآلالت والمعدات(25

-00صنع الحواسيب والمنتجات اإللكترونية والبصرية26

%1,8371,9777.6صناعة المعدات الكهربائية27

%2,2272,47010.9صناعة اآلالت والمعدات غير المصنفة في موضع أخر28

صناعة المركبات ذات المحركات والمركبات المقطورة ونصف 29
المقطورة

5706137.5%

%2,4502,4851.4صناعة معدات النقل األخرى30

%1,8341,9355.5صناعة األثاث31

%6446440.0الصناعة التحويلية األخرى32

-00إصالح وصيانة وتركيب اآلالت والمعدات33

%95,793100,7525.2إجمالي حجم االستثمارات
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(منتجات غير معدنية) 

*المصدر: بوابة قطر الصناعية
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العاملون في القطاع الصناعي
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العاملون في القطاع الصناعي

رسم بياني 16:
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*المصدر: بوابة قطر الصناعية
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رسم بياني 16: أعلى خمسة أنشطة صناعية حسب عدد العاملين )2019(

تصدر نشاط صنع 
منتجات المعادن 

المشكلة )باستثناء 
اآلالت والمعدات( 

ونشاط صناعة المواد 
والمنتجات الكيميائية 
قائمة األنشطة من 

حيث العاملين.

رسم بياني 17: توزيع العمالة حسب حجم المنشأة

*المصدر: بوابة قطر الصناعية

كبيرة

صغيرة

متوسطة

47%

19%

34%

تركز العدد األكبر من 
العاملين في المنشآت 

الكبيرة بنسبة 47% 
ثم في المنشآت 

المتوسطة بنسبة 34% 
 في المنشآت 

ً
وأخيرا

الصغيرة بنسبة 19%.
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المرفقات
ً
  النمو في عدد المنتجات المصنعة محليا

 لتصنيــف المنتجــات حســب رمــز 
ً
 وذلــك وفقــا

ً
 فــي عــام 2019 بنحــو 80 منتجــا

ً
ــا ارتفــع عــدد المنتجــات المصنعــة محلي

النظــام المنســق علــى 8 مســتويات )HS Digits 8( وبنســبة نمــو ســنوي بلغــت 14.7%. 

 لعامي 2018 و2019
ً
جدول 7: عدد المنتجات المصنعة محليا

 معدل النمو20182019اسم القطاع
 2019-2018 

ً
%54462414.7النمو في عدد المنتجات المصنعة محليا

 لعامي 2018 و2019
ً
رسم بياني 18: عدد المنتجات المصنعة محليا
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المرفقات

دليل المنتجات المصنعة في دولة قطر - 2019

تصنيف المنتجاسم المنتجم

96190030حفاضات للمرضى والمقعدين، من جميع المواد1

96190020حفاضات نسائية، من جميع المواد2

96190010حفاضات أطفال، من جميع المواد3

أختام بصمة، أختام مؤرخة أو مرقمة وأصناف مماثلة )بما في ذلك أجهزة طبع أو نقش الرقاع(، يدوية؛ صفافات حرف يدوية 4
ومجموعات طباعة يدوية محتوية على صفافات حرف

96110000

95089090غيرها من ألعاب تسلية5

94060090غيرها من مباني مسبقة الصنع من مواد أخرى6

94060054مباني للسكن أو للمدارس، من ألياف زجاجية )فيبر جالس(7

94060039غيرها من مباني مسبقة الصنع من حديد8

94060033مستودعات، من حديد9

94056000إشارات مضيئة ولوحات ارشادية أو اعالنية مضيئة وما يماثلها10

94054090غيرها من أجهزة إنارة كهربائية أخرى11

94054010مصابيح لإلنارة الخارجية )مصابيح الشوارع،مصابيح البوابات، مصابيح الحدائق العامة...الخ(12

يات وأجهزة إنارة كهربائية أخرى للتثبيت أو التعليق في السقوف أو الجدران، عدا األنواع المستعملة إلنارة الساحات 13 ثر
المكشوفة أو الشوارع العامة

94051000

94049040أطقم تحتوي على لحاف محشو وشرشف وكيس مخدة بغالف واحد14

94049020وسائد15

94049010لحف16

94042190غيرها من فرش )حشايا(،من مطاط خلوي أو من لدائن خلوية، سواء كانت مكسوة أو غير مكسوة17

94042110مراتب السوست مقاس 90/190 سم، من مطاط خلوي أو من لدائن خلوية سواء كانت مكسوة أو غير مكسوة18

94042100فرش من مطاط خلوي أو من لدائن خلويه وان كانت مكسوة19

94037000أثاث من لدائن20

94036000قطع أثاث أخرى من خشب، غير مذكوره وال داخله في موضع أخر21

94035090غيرها من أثاث من خشب من النوع المستخدم في غرف النوم22

94035020خزائن المالبس من خشب من النوع المستخدم في غرف النوم23

94035010أطقم غرف النوم، كاملة من خشب24

94034020أطقم سفر طعام، كاملة من خشب من النوع المستخدم في المطابخ25

94034010خزائن أواني وأدوات المائدة،من خشب من النوع المستخدم في المطابخ26

94033000أثاث من خشب من النوع المستخدم في المكاتب27

94032090غيرها من قطع أثاث أخرى من معدن28

94032050أثاث مطابخ من ألمونيوم29

94032000قطع أثاث أخرى من معدن30

27



دليل المنتجات المصنعة في دولة قطر - 2019

تصنيف المنتجاسم المنتجم

94031090غيرها من قطع األثاث من معدن من النوع المستخدم في المكاتب31

94031030خزائن لحفظ الملفات،كهربائية،من معدن من النوع المستخدم في المكاتب32

94031010طاوالت )مكاتب( من معدن33

94016100غيرها من مقاعد،بهياكل من خشب،منجدة34

90303100أجهزة قياس متعددة األغراض )مولتيميتر(،بدون أداة تسجيل35

90262000أجهزة وأدوات لقياس أو مراقبة الضغط في السوائل والغازات36

90189040أجهزة الكلى االصطناعية37

90183930قساطر وريدية38

90183200إبر أنبوبية من معدن وإبر لخياطة الجروح39

90183190غيرها من حقن بإبر أو بدونها الغراض طبية أخرى40

90183140حقن أدوية داخل الجلد )سرنجات( تستخدم لمرة واحدة41

89059090غيرها من أحواض سفن عائمة وما يماثلها42

89052000ارصفة مسطحة،عائمة أو غاطسة للحفر أو االنتاج43

ياضة44 89039900غيرها من يخوت وزوارق للنزهة أو الر

89019000سفن أخرى لنقل البضائع وسفن أخرى لنقل االشخاص والبضائع معا45

89012000سفن صهاريج46

87163990غيرها من المقطورات47

87163910مقطورات ومقطورات نصفية لألشغال العامة وإن كانت ذات صنـاديق قالبة48

87163100صهاريج49

87161000مقطورات ومقطورات نصفية من طراز القافالت )كرفان( للسكن أو للمخيمات50

87142000أجزاء ولوازم لعربات ومقاعد ذات عجالت أو لغيرها لذوي اإلعاقات51

87139000غيرها من مقاعد52

87089900غيرها من مكونات السياره53

87089200كاتمات الصوت ومواسير عادم54

87089100مبردات حراره بالماء رديترات55

87084000علب تغيير السرعه جير بوكس56

87083000مكابح )فرامل( ومكابح مساعدة )فرامل سرفو(، أجزاؤها57

87079090غيرها من صناديق السيارات المجهزه58

يد لسيارات نقل المواد الغذائية59 87079036صناديق تبر

87079035صناديق لسيارات القالب60

87079033ابدان لسيارات نقل القمامة61

87042360سيارات ذات تركيبات اليه ومعده خصيصا لنقل االسمنت بحالتيهما الطريه62

يد عن 1000 فولت63 85446010كابالت كهربائية يزيد مقطعها العرضي عن 10 ملم، معدة لجهد يز

85444949غيرها من أسالك البرق والهاتف تحتوي على أقل من عشرة أزواج64

85444929أسالك كهربائية ال يزيد مقطعها العرضي عن 10 ملم65
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تصنيف المنتجاسم المنتجم

يد عن 80 فولت66 85444921أسالك كهربائية ال يزيد مقطعها العرضي عن 10 ملم لجهد ال يز

85444220أسالك كهربائية ال يزيد مقطعها العرضي عن 10ملم مزودة بوصالت67

85444210كابالت كهربائية يزيد مقطعها العرضي عن 10 ملم وجهدها عن 300 فولت مزودة بوصالت68

85442010كابالت كهربائية متحدة المحور يزيد مقطعها العرضي عن 10 ملم وجهدها عن 300 فولت69

85441900غيرها من أسالك للف معزولة للكهرباء70

85411000صمامات ثنائية،عدا الصمامات الثنائية الحساسة للضوء أو الباعثة للضوء71

85399000أجزاء لمبات وأنابيب كهربائية تضىء بتوهج الشعيرات أو بالتفريغ وأجزاء مصابيح قوسية72

85393900غيرها من لمبات وأنابيب تضىء بالتفريغ،عدا اللمبات ذات االشعة فوق البنفسجية73

85393200لمبات ببخار الزئبق أو الصوديوم ؛لمبات بهاليدات معدنية،تضىء بالتفريغ74

85389000غيرها من أجزاء معدة لإلستعمال حصرا أو بصورة رئيسية مع األجهزة الداخلة في البنود 85.35، 85.36 أو 7585.37

يد عن 1000 فولت76 يع الكهربائي،أجهزة التحكم الرقمي،لجهد )توتر( ال يز 85371000لوحات وتابلوهات للتحكم أو التوز

يد عن 1000 فولت77 85366100قواعد لمبات لجهد ال يز

85322900غيرها من مكثفات كهربائية ثابتة78

مكثفـات ثابتة معدة لالستعمال في الدوائر الكهربائية، ذات تردد HZ 60/50 )هرتز( يمكنها استيعاب قدرة تفاعلية التقل عن 79
KVAR 0.5 )كيلو فولت أمبير تفاعلي( )مكثفات الطاقة(

85321000

غيرها من أجزاء أجهزة كهربائية للتنبيه بالصوت أو بالرؤية )مثل، األجراس والصفارات ولوحات الداللة وأجهزة التنبيه ضد السرقة 80
أو الحريق(، عدا تلك الداخلة في البند 85.12 أو 85.30

85319090

85311000أجهزة تنبيه ضد السرقة أو الحريق وأجهزة مماثلة81

85301000أجهزة كهربائية لإلشارة واالمان والرقابة والتحكم وتنظيم المرور للطرق الحديدية وما يماثلها82

85161000مسخنات فورية للمياه ومسخنات مياه مجمعة ومسخنات حرارية غاطسة، كهربائية83

85078000غيرها من مدخرات كهربائية84

85072000غيرها من مدخرات كهربائية بالرصاص والحامض85

يد قدرتها عن 500 كيلو فولت أمبير86 85043400غيرها من محوالت تز

ياح87 85023100مجموعات توليد كهرباء تعمل بقوة الر

يد قدرتها عن 375 كيلو فولت أمبير وال تتجاوز 750 كيلو فولت امبير88 85016300محركات ذات تيار متناوب متعددة األطوار تز

يد قدرتها عن 75 كليو فولت امبير وال تتجاوز 375 كيلو فولت أمبير89 85016200محركات ذات تيار متناوب متعددة األطوار تز

90)KVA( يد قدرتها عن 75 كيلو فولت أمبير 85016100مولدات التيار المتناوب ال تز

ير وغيرها من عناصر نقل الحركة 91 تروس وعجالت االحتكاك، عدا العجالت البسيطة المسننة والعجالت المسننة ذات الجناز
المقدمة على حدة؛ براغي ذات كرات أو دواليب؛ علب التروس وغيرها من مغيرات السرعة، بما فيها المغيرات ذات 

التعشيقات الهيدروليكية

84834000

84818060فوهات ومآخذ خراطيم الرش للري والزراعة92

84814000صمامات األمان أو الفائض93

84812000صمامات ألجهزة نقل الحركة التي تعمل هيدروليكيا بالزيت أو بالهواء المضغوط94

84811000صمامات تخفيض الضغط95

84807000قوالب لصب المطاط أو اللدائن96

84796000مبردات هواء تعمل بالتبخير )مكيفات صحراوية(97

84553000اسطوانات آلالت التشكيل للمعادن98
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دليل المنتجات المصنعة في دولة قطر - 2019

تصنيف المنتجاسم المنتجم

84314900غيرها من األجزاء الداخلة في البنود 84,26 أو 84,29 أو 9984,30

84314390غيرها من أجزاء آلالت حفر وسبر األعماق الداخلة في البند الفرعي 41 30 84 أو 49 30 10084

84314310مثاقب الحفر لآلبار الداخلة في البند الفرعي 41 30 84 أو 49 30 10184

يتات وما يماثلها الداخلة في البند 10284,25 84311000أجزاء للروافع ذات البكرات واسطوانات وعفر

ين( بهياكل متحركة على خط حديدي103 84263000روافع )كر

84241000آالت وأجهزة اطفاء الحرائق،وإن كانت معبأة104

84212110آالت وأجهزة لترشيح أو تنقية المياه لإلستعمال المنزلي105

84195000وحدات مبادالت حرارية106

84191910سخانات مياه تعمل بالطاقة الشمسية107

يد أو تجميد تتجاوز سعتها 900 لتر108 84186940غرف تبر

84186910برادات لمياه الشرب109

يه )مكائن تبريد(110 يد أو التجميد أخرى. مضخات حرار 84186000أجهزة التبر

يد أو التجميد في شكل أثاث111 84185000صناديق وخزائن وواجهات بيع أو عرض أخرى وما يماثلها من أجهزة التبر

84181000ثالجات مع مجمدات في جسم واحد،مجهزة بأبواب خارجية مستقلة112

84179000أجزاء ألفران الصناعة أو المختبرات113

84178000أفران للصناعةأوللمختبرات،بما فيها المرمدات )أفران لحرق القمامة والمخلفات(،غير الكهربائية114

84172000أفران للمخابز،بما فيها أفران صنع الفطائر والبسكويت115

يتات الحديد(116 ية للمعادن أو خاماتها )ثاني كبر 84171000أفران للتحميص أو للصهر أو لغيرها من المعالجات الحرار

84158390غيرها من آالت وأجهزة تكييف117

84158290غيرها من أجهزة تكييف هواء متضمنة وحدة تبريد118

84158220غيرها من أجهزة تكييف مركزية متضمنة وحدة تبريد119

84151000آالت تكييف هواء، من النوع المعد للنوافذ أو الجدران مؤلفه جسما واحدا أو "مفصال"120

يغ الهواء وأغطية تهوية121 84148000غيرها من مضخات هواء ومضخات تفر

يغ الهواء122 84141000مضخات تفر

84138190غيرها من مضخات سوائل123

84137000مضخات أخرى تعمل بالطرد المركزي للسوائل124

84136000مضخات إزاحه موجبه دواره أخرى )ماصة-أوماصة دافعة(125

84131910مضخات الحريق محتوية على أجهزة قياس126

84099130صمامات وأنابيب ادخال الوقود للمحركات التي يتم اإلشتعال فيها بالشرر127

84099110مكابس )بساتن( وشنابر المكابس للمحركات التي يتم اإلشتعال فيها بالشرر128

84029000أجزاء مراجل توليد األبخرة والمراجل األخرى129

84022000مرجل المياه المسعرة130

83119000غيرها من أسالك وعيدان اللحام بما في ذلك األجزاء، من معادن عادية131

83100090غيرها من الالفتات ولوحات األسماء من معادن عادية132

يين من معادن عادية مطلية بمعادن ثمينة133 83062100تماثيل صغيرة وأصناف أخرى للتز

30



تصنيف المنتجاسم المنتجم

82071900غيرها من أدوات حفر وثقب التربة والصخور من معادن عادية،بما فيها األجزاء134

78020000خردة وفضالت من رصاص .135

76169990غيرها من مصنوعات من ألومنيوم136

76169940ستائر معدنية )فنيسيان(،من ألومنيوم137

76169930فتحات التهوية غير اآللية،من ألومنيوم138

76169921نسج وشباك معدنية وألواح شبكية الشكل بالتمديد من ألومنيوم139

76151020أطباق وصواني من رقائق األلومونيوم140

أصناف مائـدة وأدوات مطبخيـه أو غيرهـا من أدوات منزليـه أو أجزاؤها ؛ جاليات القدور و وسيدات وأقفزه وما يماثلها من 141
ألومنيوم للجلي أو التلميع

76151000

76109090غيرها من منشآت وأجزاء منشآت من ألومنيوم142

76109060بالط أسقف للديكور،من ألومنيوم143

76109050فواصل جدران لعنابر المستشفيات والمطاعم والمكاتب ودورات المياه وما يماثلها،من ألومنيوم144

76109040درج )ساللم( ثابته،من ألومنيوم145

76109030مضالت وقبب،من ألومنيوم146

76101090غيرها من أبواب ونوافذ وأطرها وعتبات لألبواب،من ألومنيوم147

76101000أبواب ونوافـذ وأطرهـا وعتبـات لألبـواب من ألومنيوم148

76071910غيرها من لفات ألومنيوم مهيأة للبيع بالتجزئة ليست مثبتة على حوامل149

76069200غيرها من صفائح وألواح وأشرطة من خالئط ألومنيوم150

76061100صفائح وألواح وأشرطة،مستطيلة أو مربعة من ألومنيوم غير مخلوط، يزيد سمكها عن 0,2 مم151

76052100أسالك من خالئط ألومنيوم، يتجاوز مقاس أكبر مقطع عرضي لها 7 مم152

76041000قضبان وعيدان،أشكال وزوايا خاصة "بروفيالت" من ألومنيوم غير مخلوط153

76020000خردة وفضالت من ألومنيوم154

76012000خالئط ألومنيوم،خام155

76011000ألومنيوم غير مخلوط،خام156

74199990غيرها من مصنوعات من نحاس157

74122000لوازم مواسير أو أنابيب من خالئط نحاس )مثل وصالت وأكواع وأكمام(158

74112900غيرها من مواسير وأنابيب من خالئط نحاس159

74071000قضبان وعيدان وزوايا وأشكال خاصة "بروفيالت" من نحاس نقي160

73269099غيرها من مصنوعات من حديد أو صلب أخر161

 لوازم الخطوط الكهربائية )مثل مجاري األسالك والكابالت والمساند والمشابك والحوامل( وتركيبات تعليق وتثبيت 162
سالسل العازالت

73269060

73269030فتحات التهوية غير اآللية من حديد أو صلب163

73251010فتحات المراقبة وأغطية البالوعات واألصناف المماثلة للمجاري، من حديد صب غير قابل للطرق164

73241000مغاسل وأحواض غسيل،من صلب مقاوم للصدأ165

73239300أدوات مائدة وأدوات مطبخ وغيرها من األدوات المنزلية وأجزاؤها، من صلب مقاوم للصدأ166

73231000ألياف من حديد أو صلب؛ إسفنجات وقفازات وما يماثلها للجلي أو للتلميع أو إلستعماالت مماثلة، من حديد أو صلب167
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73181900غيرها من براغي وصواميل ومحاجن وأصناف مماثلة،ملولبة، من حديد أو صلب168

73170010مسامير صلب ومسامير نجارة من حديد أو صلب169

73145000ألواح شبكية بالتمديد،من حديد أو صلب170

73143100شباك وسياج شبكية أخرى،ملحومة عند نقاط التقاطع، من حديد أو صلب مطلية أو مغطاة بالزنك171

أسالك شائكة من حديد أو صلب ؛ أسالك مفتولة بشكل أطواق أو مفردة مسطحة و إن كانت شائكة، أو مزدوجة أو 172
 من األنواع المستعملة في السياج من حديد أو صلب 

ً
 رخوا

ً
مفتولة فتال

73130000

73129090غيرها من كوابل وما يماثلها من حديد أو صلب،غير معزولة173

غيرها من سالك مجدولة، حبال، كوابل،أمراس مضفورة بشكل أشرطة و حبال رفع وما يماثلها، من حديد أو صلب، غير معزولة 174
للكهرباء

73129000

خزانات وبراميل ودنان وصناديق وعلب وأوعية مماثلة لجميع المواد )عدا أوعية الغاز المضغوط أو المسيل(، من حديد صب أو 175
حديد أو صلب

73101000

غيرها من خزانات وصهاريج وخوابي وأوعية مماثلة لجميع المواد )عدا أوعية الغاز المضغوط أو المسيل(، من حديد صب أو 176
حديد أو صلب

73090090

يج خزان المياه لإلستعماالت المنزلية تتجاوز سعتها 300 لتر، من حديد صب أو حديد أو صلب177 73090010صهار

73089090غيرها من منشآت أو أجزاء من حديد صب أو حديد أو صلب178

73089060مظالت وقبب من حديد صب أو حديد أو صلب179

73089050درج )ساللم( ثابتة من حديد صب أو حديد أو صلب180

73089040سقاالت ودعائم ومنصات لوازم شد السقاالت من حديد صب أو حديد أو صلب181

73089030زوايا ومرابط لربط بالط الديكور في االسقف من حديد صب أو حديد أو صلب182

73089020ارفف كبيرة معدة للتجميع والتركيب الدائم في المحالت والورش والمخازن، من حديد صب أو حديد أو صلب183

 صناديق )كبائن( تثيت ضمن جدران المنشآت الحتواء أجهزة اطفاء الحريق أو أنابيب المياه من حديد صب أو حديد 184
أو صلب

73089010

منشآت وأجزاء منشآت مثل: بوابات السدود وسقوف وهياكل السقوف؛ ألواح وقضبان وزوايا وأشكال خاصـة وأنابيب 185
ومواسير، وما يماثلها، مهيأه لإلستعمال في المنشآت من حديد أو صب أو حديد أو صلب

73089000

 دعامات )مساند( ومعدات مماثلة للسقاالت،أو لهياكل المنشآت المؤقتة أو لدعامات المناجم، من حديد صب أو حديد 186
أو صلب

73084000

73083000أبواب ونوافذ واطرها وعتبات األبواب من حديد صب أو حديد أو صلب187

73082000أبراج وصواري شبكية من حديد صب أو حديد أو صلب188

73081000جسور ومقاطع جسورمن حديد صب أو حديد أو صلب189

73079900غيرها من لوازم للمواسير أو األنابيب من حديد أو صلب أخرى190

73079200أكواع ومفاصل وأكمام، ملولبة، للمواسير واألنابيب من حديد أو صلب أخرى191

73079100رابطات )فلنجات(،للمواسير واألنابيب من حديد أو صلب أخرى192

73072100رابطات )فلنجات(،للمواسير واألنابيب من صلب مقاوم للصدأ193

73061100أنابيب من األنواع المستعملة في خطوط نقل الزيت )البترول( والغاز ملحومة، من صلب مقاوم للصدأ194

يد قطرها الخارجي عن 406,4 مم، من حديد أو صلب195 ية يز 73053100مواسير وأنابيب ملحومة طوليا ذات مقاطع عرضية دائر

غيرها من أنابيب و مواسير من األنواع المستعملة في خطوط نقل الزيت )البترول( أو الغاز،ملحومة طوليا، يزيد قطرها 196
الخارجي عن 406,4 ملم

73051200

أنابيب ومواسير من األنواع المستعملة في خطوط نقل الزيت )البترول( أو الغاز، ملحومة طوليا بالقوس المغمور يزيد قطرها 197
الخارجي عن 406,4 ملم

73051100
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73012000زوايا وأشكال خاصة من حديد أو صلب198

73011000دعامات عريضة من حديد أو صلب199

72269900غيرها من منتجات مسطحة من خالئط فوالذية،بعرض أقل من 600 مم200

72209000غيرها من منتجات مسطحة من صلب مقاوم للصدأ،بعرض يقل عن 600مم201

72179000غيرها من أسالك من حديد أو صلب202

72166900غيرها من زوايا وأشكال خاصة ومقاطع من حديد أو صلب،غير مشغولة بأكثر من التشكيل أو التجهيز على البارد203

72165000زوايا زأشكال خاصة ومقاطع من حديد أو صلب،غير مشغولة بأكثر من التجليخ أو السحب أو البثق بالحرارة204

زوايا وأشكال خاصه )بروفيالت( من حديد أو صلب مقطعها بشكل حرف U غير مشغولة بأكثر من التجليخ أو السحب أو البثق 205
بالحرارة وبإرتفاع أقل من 80 مم أو أكثر

72163100

زوايا وأشكال خاصه )بروفيالت( من حديد أو صلب مقطعها بشكل حرف L غير مشغولة بأكثر من التجليخ أو السحب أو البثق 206
بالحرارة وبإرتفاع أقل من 80 مم

72162100

زوايا وأشكال خاصة )بروفيالت( من حديد أو صلب، مقطعها بشكل حرف U أو I أو H غير مشغولة بأكثر من التجليخ أو البثق 207
بالحرارة وبإرتفاع أقل من 80 مم

72161000

72149900غيرها من قضبان وعيدان من حديد أو صلب،غير مشغولة بأكثر من الطرق أو التجليخ أو السحب أو البثق بالحرارة208

72141020قضبان وعيدان من حديد أو صلب من غير الخالئط مطروقة ذات مقطع عرضي دائري من 10ملم 32ملم209

72139900غيرها من قضبان وعيدان مجلخة بالحرارة بشكل لفات غير منتظمة اللف، من حديد أو صلب210

72132000قضبان وعيدان مجلخة بالحرارة بشكل لفات غير منتظمة اللف،من صلب سهل القطع211

قضبان وعيدان مجلخة بالحرارة بشكل لفات غير منتظمة اللف من حديد أو صلب،تحتوي على تسنينات أو تضليعات أو حزوز أو 212
غيرها من التشكيالت الناتجة أثناء عملية التجليخ

72131000

72125000منتجات مسطحة من حديد أو صلب، مطلية أو مغطاة بطرق أخرى، بعرض أقل من 600 مم213

72124000منتجات مسطحة من حديد أو صلب، مدهونة أو مورنشة أو مغطاة بلدائن،بعرض أقل من 600 مم214

72109000غيرها من منتجات مسطحة من حديد أو صلب،مكسوة أو مطلية أو مغطاة، بعرض 600 مم أو أكثر215

72106900غيرها من منتجات مسطحة من حديد أو صلب، مطلية أو مغطاة باأللومنيوم، بعرض 600 مم أو أكثر216

72104100منتجات مموجة من حديد أو صلب مطلية أو مغطاة بالزنك،بعرض 600 مم أو أكثر217

72103000منتجات مسطحة من حديد أو صلب،مطلية أو مغطاة بالزنك بطريقة التحليل الكهربائي، بعرض 600 مم أو أكثر218

72099000غيرها من منتجات مسطحة من حديد أو صلب بشكل غير لفات،غير مشغولة بأكثر من التجليخ على البارد،بعرض 600مم أو أكثر219

72089000غيرها من منتجات مسطحة من حديد أو صلب بشكل غير اللفات،غير مشغولة بأكثر من التجليخ بالحرارة220

72084000منتجات مسطحة من حديد أو صلب بشكل غير اللفات، غير مشغولة بأكثر من التجليخ بالحرارة،ذات عالمات سطحية بارزة221

72045000سبائك )اينجوت( ناتجة عن إعادة صهر خردة الحديد أو الصلب222

72044900غيرها من خردة وفضالت من حديد أو صلب223

72039000غيرها منتجات حديدية متحصل عليها باإلختزال المباشر لخام الحديد وغيره من المنتجات الحديدية اإلسفنجية224

71179090غيرها من حلي غواية )مقلدة(225

71131910حلي ومجوهرات وأجزاؤها من ذهب وإن كانت مكسوة أو ملبسة بقشرة من معادن ثمينة أخرى226

70199090غيرها من مصنوعات من ألياف زجاجية227

70199060أنابيب ومواسير من ألياف زجاجية228

70199050صناديق مصنعة للعدادات الكهربائية من األلياف الزجاجية غير مجهزة كهربائيا229
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70199040أصناف ألغراض العزل )الحرارة، الصوت، الكهرباء( من ألياف زجاجية230

يين الداخلي من ألياف زجاجية231 70199030أصناف للمفروشات والتز

70199020خزانات المياه من ألياف زجاجية232

70191900غيرها من أصناف من ألياف زجاجية233

70169000غيرها من آجر )طوب( وكتل تبليط وترابيع وبالط وأصناف أخرى من زجاج لإلستعمال في البناء واإلنشاءات234

70099100مرايا من زجاج بدون أطر235

70080000زجاج عازل متعدد الطبقات .236

70072900غيره من زجاج مأمون منضد237

70071900غيره من زجاج مأمون مقسى238

زجاج مذكور في البند 70.03 أو 70.04 أو 70.05 محني أو مشغول األطراف أو مشطوف أو محفور أو مثقوب أو مطلي 239
بالمينا أو مشغول بطريقة أخرى، ولكن غير مزود بأطر وال مزود بمواد أخر

70060000

70053000زجاج مسلح متحصل عليه بالتعويم )فلوت(240

زجاج ملون في كتلته أو معتم أو مصفح بزجاج أخرى )مزذوج( أو ذو طبقة ماصة أو عاكسة أو غير عاكسة من زجاج 241
مسحوب أو منفوخ

70042000

70033000أشكال خاصة )بروفيالت( من زجاج مصبوب أو مرقق242

70031900غيرها من ألواح وصفائح غير مسلحة من زجاج مصبوب أو مرقق243

69141020الالفتات واألرقام واألحرف والشارات األخرى من بورسلين أو صيني244

ير صخري )اسبستوس( بأسمنت أو من خليط ألياف245 68118990غيرها من مصنوعات من خليط حر

68109100عناصر إنشائية مسبقة الصنع للبناء أو الهندسة المدنية من إسمنت أو خرسانة أو حجر اصطناعي246

68101990غيرها من مصنوعات من إسمنت أو خرسانة أو حجر اصطناعي247

68101929غيرها من بالط من إسمنت أو خرسانة أو حجر اصطناعي248

68101923بالط كسر رخام من إسمنت أو خرسانة أو حجر اصطناعي249

68101922بالط مغطي بطبقة من الحجر المجروش )عادي( لألرضيات والسطوح من إسمنت أو خرسانة أو حجر اصطناعي250

68101100كتل وأجزاء للبناء من إسمنت أو خرسانة أو حجر اصطناعي251

يات وأصناف مماثلة( من جص252 ينة وللزخرفة )رسوم وأعمدة وطاسات وأصص ومزهر 68099020أصناف مقولبة وأصناف معدة للز

68099010ألواح وصفائح ومربعات وأصناف مماثلة من جص مزخرفة253

68091100ألواح وصفائح وترابيع وأصناف مماثلة من جص غير مزخرفة مغطاة على الوجه أو مقواة بورق أو ورق مقوى فقط254

68079020ألواح التسقيف والبناء من أسفلت أو من مواد مماثلة255

68071000مصنوعات من أسفلت أو من مواد مماثلة بشكل لفات256

ية وألياف معدنية مماثلة، وان كانت مخلوطة فيما بينها، بشكل كتل أو صفائح257 68061000ألياف خبث المعادن وألياف صخر

68029300أحجار مقطعة أو منشورة بصورة بسيطة وبسطح منبسط من جرانيت258

68029190غيرها من مصنوعات من رخام وترافرتين ومرمر259

ينات أو األسوار، عتبات، أحجار الحدود أو المسافات وما يماثلها من رخام وترافرتين ومرمر260 يز للشبايك والدرابز 68029110درجات، طنف، افار

68022900أحجار أخرى من أحجار نصب وبناء261
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68010090ترابيع وأحجار تبيلط ورصف طرق من أحجار طبيعية أخرى262

خر263
ُ
65050040طواقي من مصنــرات أو كروشيه أو مصنوعــة من مسننات أو من لباد أو مواد نسيجية أ

ين وأحذية مماثلة بنعال خارجيه من مطاط أو 264 ياضة ؛ أحذية تنس وأحذية كرة السلة وأحذية ألعاب القوى وأحذية التمر أحذية للر
لدائن ووجوه من مواد نسجية

64041100

64035130أحذية من جلد طبيعي تغطي الكاحل لألطفال265

64035120أحذية من جلد طبيعي تغطي الكاحل للنساء أو البنات266

64035110أحذية من جلد طبيعي تغطي الكاحل للرجال أو الصبية267

63079097األقنعة من النوع المستعمل من قبل الجراحين أثناء العمليات وأقنعة الوجه للوقاية من الغبار والروائح من مواد نسجية268

63069100فرشات قابلة للنفخ من قطن269

63063000أشرعه المراكب و الزوارق270

63062900خيام من مواد نسجية أخرى271

63061920ظلل خارجية من مواد نسجية أخرى272

63061220ظلل خارجية من ألياف خارجية273

63049340أغطية وسائد من ألياف تركيبية من غير المصنرات274

63022200بياضات لألسرة من ألياف تركيبية أو اصطناعية،مطبوعة275

62171010توابع ألبسة )جوارب( من غير المصنرات276

62159000اربطة عنق بانواعها من مواد نسجية اخر من غير المصنرات277

ير من غير المصنرات278 ير أو من فضالت الحر 62141000شاالت،أوشحة،لفافات عنق،مناديل رأس وأخمرة وبراقع وأصناف مماثلة من حر

62101010ألبسة وأطقم ألبسة من نسيج داخلة في البند 56.02 و 56.03 وان كانت معقمة لغرف العمليات الجراحية من البولي بروبين279

62052000قمصان للرجال أو الصبية من قطن من غير المصنرات280

62034900بنطلونات بأنواعها للرجال أو الصبية من مواد نسجية أخرى من غير المصنرات281

62033900جاكيتات وبليزرات للرجال أو الصبية من مواد نسجية أخرى من غير المصنرات282

62031900بدل للرجال أو الصبية من مواد نسجية أخرى من غير المصنرات283

62031000بدل للرجال و الولد284

62021310عباءات نسائية من ألياف تركيبية أو اصطناعية من غير المصنرات285

ياضة من مواد نسجية اخر من مصنرات286 61121900اردية للر

61099000قمصان )تي شيرت( وقمصان قصيرة من مواد نسجية أخرى من مصنرات287

61072100قمصان نوم وبيجامات للرجال أو الصبية من قطن من مصنرات288

57033090غيره من سجاد من مواد نسجية تركيبية أو اصطناعية ذات أوبار289

يد عن150 290 أقمشة غير منسوجة وان كانت مشربة أو مطلية أو مغطاة أو منضدة، من شعيرات تركيبية أو اصطناعية بوزن يز
جم/م2

56031400

يد عن 25 291 أقمشة غير منسوجة وان كانت مشربة أو مطلية أو مغطاة أو منضدة، من شعيرات تركيبية أو اصطناعية بوزن يز
جم/م2 ولكن ال يتجاوز عن 70 جم/م2

56031200

56012900غيرها من حشو292

55051000فضالت من ألياف تركيبية293
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49119190غيرها من صور وصور فوتوغرافية294

49111010مطبوعات للدعاية واالعالن295

49090020بطاقات تهاني وما يماثلها296

49090010بطاقات بريدية297

49070090غيرها من وثائق ذات قيمة298

49070080دفاتر شيكات299

49060000تصاميم ورسوم هندسية"أصلية" مرسومة باليد للعمارة أو الهندسة أو التجارة أو المساحة أو الغراض مماثلة300

49021020مجالت تصدر على األقل اربع مرات في االسبوع301

49021010صحف تصدر على األقل اربع مرات في االسبوع302

49019940فهارس المتاحف والمكتبات العامة وفهارس المؤلفات وكتب األدلة السنوية303

49019911قرآن كريم )مصحف(304

49019910كتب وكتيبات ونشرات علمية أو فنية أو أدبية أو دينية أو حكومية معدة للمطالعة من جميع األنواع مطبوعة305

49019900كتب مطبوعه بأنواعه . مطبوعات متنوعه306

48239094ورق نماذج الحاسب االلي307

48237010االطباق المقولبة المستعملة في تعبئة البيض من عجائن الورق308

48236900غيرها من صواني وأطباق و صحون وأكواب وما يماثلها، من ورق أو ورق مقوى309

48211000رقاع من جميع األنواع من ورق وورق مقوى مطبوعة310

48209000غيرها من دفاتر مذكرات ومفكرات ...الخ من ورق311

48204000رزم نماذج أعمال مجمعه مانيفولد،وان اشتملت على مجموعات من ورق الكربون312

48203010مصنفات )عدا أغلفة الكتب( وملفات أوراق أغلفة ملفات من ورق بتركيبات معدنية313

48202000دفاتر التمارين314

سجالت وسجالت المحاسبة ودفاتر الجيب ودفاتر الطلبات ودفاتر اإليصآالت ودفاتر ورق الرسائل ومفكرات ومذكرات وأصناف 315
مماثلة

48201000

48194000أكياس أخرى،جعب ومخاريط من ورق316

48193000أكياس يبلغ عرض قاعدتها 40 سم أو أكثر من ورق317

48192090غيرها من علب، صناديق قابلة للطي، من ورق أو ورق مقوى مموج318

48191090غيرها من علب أو صناديق من ورق319

48183010فوط المائدة من عجائن الورق أو الورق أو حشو السليلوز أو طبقات من ألياف سيليلوزية320

48182000مناديل،مناديل إزالة مواد التطرية ومناشف من ورق321

48181000ورق صحي )تواليت(322

48171000مغلفات )ظروف( من الورق323

48162000ورق استنساخ ذاتي324

48114190غيرها من ورق الصق ذاتيا325

48053000ورق سلفيت للتغليف326

48051910ورق فلوتينج من ألياف معاد تصنيعها بوزن 150 جم /م2 أو أقل327
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47079090غيرها من نفايات و فضالت من ورق أو ورق مقوى328

45041090غيرها من كتل وصفائح وبالطات ...الخ من فلين مكتل329

ينة أخرى،من خشب330 44201000تماثيل وأصناف ز

44189090غيرها من مصنوعات نجارة معدة لالبنية واالنشاءات من خشب331

ين للساللم )الدرج( من خشب332 44189010درابز

44187900غيرها من ألواح األرضيات المجمعة333

44185000لويحات وفلق التسقيف )قرميد خشبي(،من خشب334

44182000أبواب و اطرها و عتباتها، من خشب335

44181000نوافذ،نوافذ أبواب )نوافذ فرنسية( وهياكلها واطرها من خشب336

44152000طبليات وطبليات صناديق وألواح تحميل أخرى وأطواق طبليات337

44151010صناديق عادية وصناديق صغيرة للتعبئة والنقل من خشب338

44129900غيره من خشب متعاكس وخشب مصفح وخشب منضد339

يتند ستراند بورد"340 44101100ألواح ويفربورد من قطع الخشب المغراة المضغوطة على الوجهتين بما فيها ألواح"أور

42033000أحزمة وحمآالت من جلد طبيعي أو مجدد341

42021230حقائب مدرسية سطحها الخارجي من لدائن أو من مواد نسجية342

صناديق وحقائب أمتعة، بما فيها حقائب أدوات التجميل وحقائب المستندات وحقائب لنقل األوراق والوثائق والحقائب 343
المدرسية واألوعية المماثلة

42021000

40170010مساحيق ونفايا وفضالت من مطاط مقسى344

40169510حشايا ووسائد ومساند هوائية قابلة للنفخ من مطاط345

40169400واقيات صدمات لرسو السفن،وان كانت قابلة للنفخ من مطاط346

40169300حلقات وفواصل من مطاط347

40169100أغطية أرضيات وبسط من مطاط348

40159090غيرها من أصناف ألبسة ولوازمها349

40151990قفازات إلستعماالت أخرى من مطاط مبركن350

40121900غيرها من اطارات مجددة351

40121200اطارات مجددة من األنواع المستعملة في الحافالت أو الشاحنات352

40103900غيرها من سيور نقل حركة353

40081100صفائح وألواح وأشرطة من مطاط خلوي354

40069020أقراص وحلقات وفواصل من مطاط غير مبركن355

ين ـ بيوتادين كاربوكسيلي )XSBR( من عصارات المطاط الطبيعي )التكس(356 ين ـ بوتادين )SBR( ؛ مطاط ستير 40021100مطاط ستير

39269099غيرها من أصناف من لدائن منوعة357

39269080األصناف الفنية لآلالت واألجهزة والمعدات الصناعية والزراعة من لدائن358

39261000ادوات مكتبية ومدرسية من لدائن359

39259000غيرها من ادوات بناء من لدائن360

يع أبواب أو نوافذ أو الستائر الداخلية والبالستيكية )بما في ذلك الستائر المضلعة( وأصناف مماثلة وأجزاؤها361 39253000مصار
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39252000أبواب ونوافذ وأطرها وعتبات األبواب من لدائن362

39251000صهاريج وخزانات ودنان وأوعية مماثلة تتجاوز سعتها 300 لتر من لدائن363

39249040عالقات مالبس من لدائن364

39241031صحون واطباق واكواب من لدائن خلوية )فوم(365

39241030صحون واطباق واكواب من لدائن366

39241020شوك ومالعق وسكاكين من لدائن367

39241000أدوات مائدة ومطبخ368

39239000غيرها من أصناف تغليف البضائع من لدائن369

39235000سدادات وأغطية وكبسوالت وغيرها من أصناف االغالق من لدائن370

ير وزجاجات ودوارق وأصناف مماثلة من لدائن371 39233000قوار

39232900أكياس وحقائب من لدائن أخرى372

39232100أكياس وحقائب من بوليمرات األيثيلين373

39231090غيرها من صناديق وعلب واقفاص وأصناف مماثلة من لدائن374

39231020صناديق وعلب واقفاص وأصناف مماثلة لنقل منتجات األلبان والمشروبات من لدائن375

39229000غيرها من مواد صحية من لدائن376

39222000مقاعد وأغطية مراحيض من لدائن377

39221000مغاطس،احواض،مرشات)دوش (ومغاسل من لدائن378

يثينات،خلوية379 39211300ألواح وصفائح ولفات وأشرطة وقدد أخرى من بولي يور

يد الفينيل،خلوية380 39211200ألواح وصفائح ولفات وأشرطة وقدد أخرى من بوليمرات كلور

ين،خلوية381 39211100ألواح وصفائح ولفات وأشرطة وقدد أخرى من بوليمرات ستير

39209900ألواح وصفائح ولفات وأشرطة وقدد أخرى من لدائن أخرى،غير خلوية382

39209200ألواح وصفائح ولفات وأشرطة وقدد أخرى من بولي اميدات،غير خلوية383

39206100ألواح وصفائح ولفات وأشرطة وقدد أخرى من بولي كربونات،غير خلوية384

يليك،غير خلوية385 39205900غيرها من ألواح وصفائح ولفات وأشرطة وقدد أخرى من بوليمرات االكر

39204900غيرها من ألواح وصفائح ولفـات وأشرطة وقـدد أخرى من لدائـن386

39202000ألواح وصفائح ولفات وأشرطة وقدد أخرى من بوليمرات البروبلين غير خلوية387

39201000ألواح وصفائح ولفات وأشرطة وقدد أخرى من بوليمرات األيثلين غير خلوية388

39174000تركيبات )لوازم( لألنابيب والمواسير والخراطيم،من لدائن389

39173900غيرها من أنابيب ومواسير وخراطيم من لدائن390

39173210أنابيب رشف المشروبات )مصاصات( من لدائن391

39172900أنابيب ومواسير وخراطيم،صلبة من لدائن أخرى392

يد الفينيل393 39172300أنابيب ومواسير وخراطيم،صلبة من بوليمرات كلور

39172200أنابيب ومواسير وخراطيم،صلبة من بوليمرات البروبلين394

39172100أنابيب ومواسير وخراطيم،صلبة من بوليمرات األيثيلين395

39159000نفايات وقصاصات وفضالت من لدائن أخرى396
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39152000نفايات وقصاصات وفضالت من بوليمرات الستيرين397

39151000نفايات وقصاصات وفضالت من بوليمرات األيثيلين398

يا399 يا ؛ راتنجات ثيويور 39091000راتنجات يور

39073000راتنجات أيبوكسيدية400

يد فينيل ملدنة401 39042200بولي كلور

يد الفينيل( غير الممزوج بمواد اخر402 39041000بولي )كلور

403)ABS( ين 39033000بوليمرات أكريالونترايل - بوتاداين - ستير

39012000بولي أيثلين وزنه النوعي 0,94 أو أكثر404

39011000بولي أيثلين وزنه النوعي يقل عن 4050,94

38249099غيرها من محضرات كيماوية406

38244000محضرات تضاف لإلسمنت أو المالط أو الخرسانة407

38160000إسمنت ومالط وخرسانة ومركبات مماثلة، متحملة للحرارة، عدا منتجات البند 38.01 .408

38159000غيرها من محضرات بادئة ومعجلة للتفاعل الكيماوي409

38151900غيرها من وسائط محمولة )عوامل مساعدة(410

38140090غيرها من مذيبات ومخففات عضوية مركبة411

مذيبات ومخففات عضوية مركبة تحتوي على ميثان، أيثان أو بروبين كلورو فلورو كربونات )CFCs (، وان كانت محتوية على 412
) HCFCs( هيدرو كلورو فلورو كربونات

38140010

38130090غيرها من محضرات وشحنات ألجهزة إطفاء الحريق؛قذائف معبأة إلطفاء الحريق413

38122000ملدنات مركبة للمطاط أو اللدائن414

38119000غيرها من محضرات مما يضاف للزيوت415

38112900غيرها من محضرات تضاف لزيوت التشحيم416

38111900غيرها من محضرات ضبط اإلشعال في وقود المحركات417

38101000محضرات لتنظيف سطح المعادن قبل طالئها؛مساحيق وعجائن مركبة من معادن ومواد أخرى للحام المعادن418

38099190غيرها من محضرات التشطيب المستعملة في صناعة النسيج419

38099110ملطف أقمشة ومناشف )مثل لينور...الخ(420

38089490غيرها من مطهرات421

38089410مطهرات تحتوي على بروموميثان )ميثيل بروميد( أو بروموكلوروميثان422

38059000غيرها من زيوت تربينتية423

38021000فحم منشط424

35069900غيرها من مواد الصقة425

35069100مواد الصقة أساسها المطاط أو المواد الالدنة )بالستيك( )بما فيها الراتنجات االصطناعية(426

35061000منتجات صالحة لإلستعمال كغراء أو كمواد الصقة، مهيأة للبيع بالتجزئة كغراء أو كمواد الصقة، ال يتجاوز وزنها الصافي 1كغ427

34031990غيرها من محضرات تشحيم أساسها النفط428

34031950محضرات مضادة للصدأ أو التآكل429

34029000غيرها من محضرات غسيل430
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34022029غيرها من محضرات غسيل مهيأة للبيع بالتجزئة431

34022022محضرات غسيل مائعة)سائلة( مهيأة للبيع بالتجزئة432

34022021محضرات غسيل جافة مسحوقة )مثل التأيد...الخ( مهيأة للبيع بالتجزئة433

34022010محضرات غواسل )مثل الكلوركس ...الخ( مهيأة للبيع بالتجزئة434

34021900غيرها من عوامل سطح عضوية435

34021300عوامل سطح عضوية غير أنيونية436

34012030صابون بشكل محاليل مائية )سائل(437

33074990غيرها من محضرات إزالة الروائح438

33049990غيرها من محضرات التجميل439

33030010عطور )بارفيوم( السائلة أو الجامدة440

33019090غيرها من زيوت عطرية441

32149000غيرها من معاجين حشو أو محضرات سطحية442

32141099غيرها من معاجين حشو443

 معاجين الحشو إلعداد االسطح للطالء بتسوية البروزات وحشو الشقوق والثقوب ويوضع عليها الطالء بعد 444
جفافها وصقل

32141094

32141080معاجين أساسها المواد البالستيكية المستعملة لمنع تسرب السوائل في بعض المفاصل ولتسوية سطوح األرضيات...الخ445

32141070معاجين أساسها الكبريت المستعملة كمواد سد قاسية ولتماسك القطع في موضعها446

يد الزنك المستعملة لمعجنة الخشب والمواد الخزفية وغيرها من المواد447 32141050معاجين أساسها أوكسي كلور

32129090غيرها من ألوان سطحية لصناعة الدهانات448

يليكية أو فينيلية مبددة في وسط مائي449 32091090غيرها من دهانات أساسها بوليمرات اكر

يليكية أو فينيلية مبددة في وسط مائي450 32091010ورنيش اساسه بوليمرات اكر

32089090غيرها من دهانات أساسها بوليمرات أخرى مبددة في وسط غير مائي451

يليكية أو فينيلية مبددة في وسط غير مائي452 32082090دهانات أخرى من بوليمرات اكر

32081090غيرها من دهانات أساسها البوليسترات453

32073000دهانات لماعة سائلة ومحضرات مماثلة454

32064900غيرها من مواد تلوين أخرى455

31059000غيرها من اسمدة456

يا(، وان كانت في محاليل مائية457 31021000البولة )يور

، أسمدة ناتجة عن خلط أو معالجة 458
ً
أسمدة من أصل حيواني أو نباتي وأن كانت مخلوطة فيما بينها أو معالجة كيماويا

 للمنتجات من أصل حيواني أو نباتي 
ً

كيماوية
31010000

30049010محاليل طبية مهيأة في مقادير معايرة أو في أغلفة للبيع بالتجزئة459

30043200أدوية تحتوي على هرمونات قشرة فوق الكلوية مهيأة للبيع بالتجزئة460

30042000أدوية محتوية على مضادات حيوية مهيأة للبيع بالتجزئة461

30034000أدوية تحتوي على اشباه قلويات أو على مشتقاتها،ولكن ال تحتوي هرمونات،غير مهيأة للبيع بالتجزئة462

29336100ميالمين463
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N،N29221930-ثاني اثيل2--امينوأيثانول وامالحه البروتونية464

29173990غيرها من أحماض كاربوكسيلية جماعية عطرية465

29091910بيوتال األثير الثالثي الميثل466

29051100ميثانول )كحول الميثيل(467

ية أو برومية أو يودية468 ية )لحلقية( فلور 29033000مشتقات هيدروكربونات ال دور

يد االيثيلين )ايزو( )1، 2 ـ ثاني كلورو إيثان (469 29031500ثاني كلور

29022000بنزين470

29012990غيرها من هيدروكربونات ال دورية مشبعة471

29012930غاز األسيتيلين472

29012200بروبين )بروبيلين(473

29012100أيثيلين474

29011010أيثان475

28530020هواء سائل وهواء مضغوط476

28530010ماء مقطر وماء قابل للتوصيل الكهربائي وماء ذو نقاوة مماثلة477

28365000كربونات الكالسيوم478

28289010هيبوكلوريت الصوديوم479

يد الكالسيوم480 28272000كلور

28263000سادس فلور والومينات الصوديوم )كريوليت تركيبي(481

28151100هيدروكسيد الصوديوم )صودا كاوي(،جامد482

28141000نشادر ال مائي483

28112100ثاني أكسيد الكربون484

28080020احماض سلفونتريك485

يتيك486 28070010حامض كبر

28061000كلورهيدروجين )حمض كلور هيدريك(487

28046100سيليسيوم )سيليكون( محتوي على ماال يقل عن 99,99? من السيليسيوم488

28044000أوكسجين489

28043000نيتروجين )ازوت(490

28042990غيرها من غازات نادرة491

28042910هليوم492

28042100ارغون493

28041000هيدروجين494

28020010زهر كبريت أو كبريت مرسب495

27132000قار نفطي496

27129000غيرها من شمع بارافين497

27112100غاز طبيعي في حالة غازية498
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27111900غيرها من غازات نفط مسيلة499

27111400غاز أيثيلين، بروبلين، بوتيلين، بوتادين، المسيلة500

27111300غاز بوتان مسال501

27111200غاز بروبان مسال502

27111100غاز طبيعي مسال503

27109900غيرها من فضالت زيوت504

27101999غيرها من زيوت الغراض أخرى505

27101998زيوت لمحضرات التشحيم االخر506

27101997زيوت بيضاء)مثل زيت الفازلين وزيت البارافين(507

27101996زيوت المحوالت وقاطعات التيار الكهربائي508

27101995زيوت لألنظمة الهيدروليكية والتربونية509

27101994زيوت للفرامل الهيدروليكية510

27101993زيوت لحل القوالب511

27101992زيوت للتنظيف512

27101991زيوت قواطع513

27101919غيرها من زيوت تزييت514

ييت لنأقل الحركة األوتوماتيكية515 27101915زيوت تز

27101913زيوت تشحيم لمحركات الديزل516

27101912زيوت تشحيم لمحركات البنزين517

ييت اساسية518 27101911زيوت تز

27101241زيت وقود للسفن519

27101230ديزل520

521)JP4( 27101222وقود لمحركات الطائرات النفاثة

27101221وقود للمحركات )عدا محركات الطائرات(522

27101214بنزين طبيعي523

27101210نافثا524

27073000اكسيلول525

27072000توليول526

26190000خبث وغثاء )غير الخبث المحبب(، شظايا تطريق )قشور( وفضالت أخرى من صناعتي الحديد والصلب527

25232990غيره من إسمنت بورتلندي528

25232910إسمنت عادي529

25232100إسمنت بورتالند ابيض وان تم تلوينه اصطناعيا530

25231000إسمنت كلنكر531

25222000كلس مطفأ532

25221000كلس حي533
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25201010جبس534

25174900غيرها من حبيبات وشظايا ومساحيق أحجار535

حصى حصباء وحجارة مجروشة أو مكسرة من األنواع المستعملة عادة للخرسانة أو رصف الطرق أوالسكك الحديدية أو أنواع 536
الرصف االخرى حصى شواطئ وأحجار صوان، وإن كانت معالجة بالحرارة

25171000

25084000أنواع أخرى من الغضار537

25051000رمال سيليسية ورمال مرو )كوارتز(538

25010090غيرها من ملح أو ماء بحر539

25010010ملح عادي )ملح الطعام(540

23099050محضرات مركزة لصناعة األعالف541

23099039غيرها من اعالف تحتوي على أحجار واغذية للطيور والحيوانات542

23099020اغذية للطيور والدواجن543

23023000نخالة من حنطة )قمح(544

22021023شراب الكوال )كالبيبسي كوال مثال(545

22019090غيرها من مياه طبيعية غير منكهة546

22019010مياه عادية طبيعية547

22011020مياه معدنية اصطناعية548

21069099غيرها من محضرات غذائية549

21069092محضرات لصناعة الليمونادة أو غيرها من المشروبات550

21050000مثلجات )بوضة( صالحة لألكل، وإن احتوت على كاكاو.551

21039010مايونيز552

21032000صلصه طماطم )بندورة( مسماه "كتشوب" وصلصات طماطم أخرى553

20099090غيرها من مخاليط عصائر554

20099010مخاليط عصير غير مركزة555

ية )مكسرات( محمصة556 20081920مخاليط أثمار قشر

20079919غيرها من مربيات وهالم557

20041000بطاطا )بطاطس( مجمدة،محضرة558

20029010هريس )معجون( البندورة559

20019014مخلالت مشكلة )طرشي(560

19059080محضرات هشة متماسكة للقرمشة )كريسب( مثل )الفشار والتشبس وما يماثلها( جاهزة لإلستهالك المباشر561

19059050كيك، جاتو وما يماثله562

19059040حلويات شرقية )كنافة،بقالوة وما يماثلها(563

19059030فطائر،)عدا الفطائر ذات الترابيع المجوفة( بما فيها فطائر )البيتزا(564

19059020خبز الدابوق المعد لمرضى السكر565

19059010خبز عادي)عيش (بأنواعه566

19054090غيرها من منتجات محمصة567
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19053100بسكويت محلى568

19042021رقائق حبوب محمصة أو حبوب منفشة محتوية على كاكاو569

19041091رقائق الذرة )كورن فليكس (وما يماثلها،محمصة570

19023000غيرها من عجائن غذائية571

19022010عجائن غذائية محشوة باللحم572

19021930شبس مصنوع من دقيق البطاطا بشكل مكرونة، غير جاهز غير محتوي على بيض573

19021130شبس مصنوع من دقيق البطاطا بشكل مكرونة، غير جاهز يحتوي على بيض574

مكرونة وشعيرية وأصناف مماثلة كالسباغتي والكانيلوتي والعجائن غير مطبوخة و تحتوي على بيض والتي بشكل اصداف أو 575
نجوم أو أحرف..الخ

19021110

ية )حالوة ـ سكاكر( محتوية على كاكاو في أغلفة مباشرة576 18069020منتجات سكر

17049060حالوة طحينية577

17049010سكاكر حالوة، دروبس، ومالبسات سكرية578

16029090غيرها من لحوم محضرة أو محفوظة579

 من اللحم )وجبات جاهزة(580
ً
16029010المحضرات الغذائية المحتوية على أكثر من 20 ? وزنا

16025010بسطرما )لحم مبهر ومحضر ومجفف( من فصيلة األبقار581

16023200محضرات لحوم من ديوك أو دجاجات من نوع جالوس ديمستكوس582

16010090غيره من سجق ومنتجات مماثلة583

ين وأغلفة مماثلة )مارتديل،سلمي نقانق ..الخ( من دواجن584 16010030سجق وما يماثله معبأة في مصار

16010020سجق وما يماثله معبأة في مصارين وأغلفة مماثلة )مارتديل،سلمي نقانق ..الخ( من فصيلة األبقار585

يئاتها،مهدرجة586 15162000دهون وزيوت نباتية وجز

15152900غيرها من زيت ذرة587

يئاتها محتوى على نسبة قليلة من حامض االيروسيك588 15141900غيره من زيت من لفت أو سلجم وجز

15121900غيرها من زيت بذور عباد الشمس أو القرطم589

15119000غيرها من زيت نخيل590

يتون591 15099000غيرها من زيت ز

13021930طحينة )عصارة السمسم(592

11010010دقيق حنطة )قمح(593

10039000غيرها من شعير594

09109100مخاليط بهارات وتوابل595

يد وزن محتواها عن 3 كيلو غرام596 09023090غيرها من شاي اسود )مخمر( وشاي مخمر جزئيا،في عبوات مباشرة ال يز

ية )مكسرات( أو فواكه مجففة من األنواع المذكورة في هذا الفصل597 08135000خليط ثمار قشر

08109090غيرها من فواكة طازجة598

08041010تمور رطبة أو طازجة599

07133900غيرها من لوبيا أو فاصوليا يابسة أو مجففة600

07119000خضر أخرى، خليط خضر محفوظة مؤقتا601
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07109000خضر مشكلة،مجمدة602

07099990غيرها من خضروات طازجة او مبردة603

04072100بيض دجاج من نوع جالوس دوميستيكوس طازج604

04069090غيرها من أجبان605

04061000أجبان طازجة )غير مخمرة أو غير مخثرة( بما في ذلك جبن مصل اللبن وجبن اللبن المخثر606

04039090غيرها من أنواع األلبان والقشدة المخمرة أو المحمضة607

04039020لبن مخيض ) مخيض اللبن (608

04039010لبنه ) لبن مصفى (609

04031000لبن رائب )زبادي،يوغرت(610

04029120قشدة مركزة غير محالة611

04029110حليب مركز غير محال612

يد عن 1? وزنا613 04011030لبن )حليب( طويل األجل بعبوات تزيد سعتها عن لتر واحد غير مركزة وال محالة، بنسبة دسم التز

614)Oysters( 03071900غيرها من محار

03062700ربيان ) قريدس أو جمبري( أخر، غير مجمدة615

03062100جراد بحر غير مجمد616

03054900غيرها من األسماك المدخنة617

شرائح من أسماك سلمون المحيط الهادي )اونكورهينوكس نركا، ونكورهينوكس غوربشا أونكورهينكوس كيثا، 618
وأونكورهينوكس تشاوتشا، أونكورهينوكس كيسوتش و أونكورهينوكس ماسو وأونكورهينوكس ردورس(, سلمون 

األطلنطي )سالموساالر( وسلمون الدانوب )هوكوهوكو(،طازجة أو مبردة

03044100

غيره من شرائح من سمك شبوط )سبرينوس كاربيو, كاراسيوس كاراسيوس, ستينوفارينجودون، آيدلوس، من نوع 619
هيبوفثالميكثيس، ومن نوع سيرهينوس، ميلوفارينجودون بيسوس(، سمك أنقليس)انجويال(، سمك ثعباني الراس )من نوع 

تشانا(،طازجة أو مبردة

03043900

02071100لحوم غير مقطعة من ديوك ودجاجات من جنس جالوس دوميستكوس طازجة أو مبردة620

02044310لحم مفروم من لحوم ضأن،مجمدة621

02042300لحوم ضأن بدون عظام طازجة أو مبردة622

02023010لحم مفروم من فصيلة األبقار، مجمد623

02013000لحوم بدون عظام من فصيلة األبقار طازجة أو مبردة624
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اسم المصنعم
رقم 
السجل

الصناعي

رقم النشاط 
الصناعي 

ISIC
صندوق وصف النشاط الصناعي

البريد
رقم الهاتف 

1
رقم الهاتف 

2
رقم الهاتف 

3
 رقم الفاكس

1 
 رقم الفاكس

يد اإللتكروني  2 عنوان البر

أنشطة أخرى لصناعة الصهاريج واألوعية 955251290مصنع المدار لتصنيع قضبان اللحام1
المماثلة من المعادن مثل حاويات جمع 

النفايات

232944678264446744665552201244652551almaderrealeatate@almadar-holding.com

صناعة آالت وأجهزة تنقية وترشيح السوائل أو 936281941نوران للتقنية2
الغازات

209305551665040163366ahmedalsheeb@yahoo.com

24642448156045552188844873806info@dallahfacotory.comإنتاج السجق )النقانق ( والهامبورجر من اللحوم942101051مصنع دله للمنتجات الغذائية3

17840446038267708477144601724hr@exmetco.comصناعة أعمدة واإلنارة998259964مصنع المتحدة ألعمدة اإلنارة والصناعات الحديدية4

صهر ودرفلة وسحب وتنقية وسبك المعادن 963242040المصنع الوطني للنحاس واأللمونيوم5
غير الحديدية الخام وخالئطها )عدا المعادن 

الثمينة(

3389442755525583939544275554info@nfca.qa.com

1985446255555555297844625559wael@qbcqatar.com.qaأنشطة أخرى لسبك المعادن غير الحديدية939243290مصنع لفان لصناعة األلمنيوم6

8181441143024411430144500241qatupvc@qatar.net.qaورش األلمنيوم918251160شركة قطر لتكنولوجيا الحديد واأللمنيوم )قالتك(7

403744355530668528425505043444355530e-r-1985@yahoo.comصناعة اليخوت وقوارب التجديف972301211مصنع الكواري للقوارب8

ية الموحدة العالمية9 49264478488044784881صناعة التوربينات العاملة بالبخار900281120القطر

صناعة األثاث والموبيليا من الخشب للمنازل، 935310010الكاسا للصناعة10
ية، المساجد،  للفنادق، المكاتب، المحالت التجار

المدارس ..الخ

1661444460555500773044440855
admin@jewangroup.com
finance@jewangroup.com

5587044516025660977094468429744683612صناعة األكياس من اللدائن908222044ستايرو للمشاريع11

يان للصناعات الكرتونية12 صناعة علب كرتون، صناديق، شنط مطوية 975170230مصنع الر
أو مفردة من الورق أو من الورق المقوى 

المموج

8886556558755599099544800600hamad1436@gmail.com

ين الدوحة للحديد واأللمونيوم المشغول13 صناعة لوازم البناء مثل النوافذ واألبواب 989222030مصنع درابز
والستائر ولوازم العزل ومنع التسرب ولوازم 
اإلنارة وأغطية األرضيات واألسقف والجدران 

على شكل لفات أو بالط ... الخ، والمصنوعة 
من اللدائن

234324411455144866735555522244411455144866726qatar_cec@construction-engineering.com.qa

أصناف مصنوعة من األسالك مثل: سلك شائك، 973259930مصنع الغانم لشباك التسوير14
سياج، شبك ممدد ... الخ

200147449369085588710044936910

55245555572345555723455557234albayan4wpc@gmail.comصناعة ألواح وقضبان وصفائح980221910البيان لصناعة يو بي في سي بورفيل وألواح بي سي15

1520444406217711717144440631chairman@millennia-qatar.comأنشطة أخرى لصناعة األحذية929152090مصنع ميلينيا لألحذية وأدوات األمن والسالمة16
md@millenniasafetyshoes.com

1988866600296444155005555833344838888s.almuhyas@gmail.comانتاج وتعبئة المياه النقية المفلترة930110422مصنع الغيث لتعبئة المياه النقية17
office@acvia.qa

صناعة أصناف من الجبس مثل األطر والبراويز 945239580مصنع المها للديكور18
ينة  المنقوشة والتماثيل والفازات وأصناف الز

األخرى

219551446905553311441544509485almahafurniture@hotmail.com

صناعة أطعمة اإلفطار )كورن فليكس، شيبس. 997106150هولسم اواسيس فود فاكتوري19
الخ (، من الحبوب على شكل رقائق.

4120266612612contact@wholesomeoasis.com

يز ميدل ايست لصناعة االنارة20 أنشطة أخرى لصناعة المصابيح ومعدات اإلنارة 961274090الور
الكهربائية

20895403797503333066044696901

ية للصناعات الغذائية "فودكو"-فرع21 ير زيت الذرة و دوار الشمس950104013الشركة القطر 1444444150005549265244438137إنتاج وتكر

ير بمختلف أشكالها من اللدائن1011222043مصنع جاما للصناعات البالستيكية22 2050448880355541125144888037anas@mjk-group.comصناعة القوار

صناعة األصناف الزجاجية المستخدمة في 933231021شركة فنون سبكترا23
اإلنشاءات

139445811125550993744581113info@spectraarts.com

دليل المصانع*
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ية للصناعات الغذائية "فودكو"-فرع21 ير زيت الذرة و دوار الشمس950104013الشركة القطر 1444444150005549265244438137إنتاج وتكر

ير بمختلف أشكالها من اللدائن1011222043مصنع جاما للصناعات البالستيكية22 2050448880355541125144888037anas@mjk-group.comصناعة القوار

صناعة األصناف الزجاجية المستخدمة في 933231021شركة فنون سبكترا23
اإلنشاءات

139445811125550993744581113info@spectraarts.com
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اسم المصنعم
رقم 
السجل

الصناعي

رقم النشاط 
الصناعي 

ISIC
صندوق وصف النشاط الصناعي

البريد
رقم الهاتف 

1
رقم الهاتف 

2
رقم الهاتف 

3
 رقم الفاكس

1 
 رقم الفاكس

يد اإللتكروني  2 عنوان البر

322744600862444412025552274744888037dwairi@monneli.comأنشطة أخرى لقطع ونشر الرخام وصناعة منتجاته990239690المصنع المتطور للرخام الصناعي24

ير بمختلف أشكالها من اللدائن949222043مصنع يونايتد لصناعات البريفورم ومواد التغليف25 29144277228443289233040202144581113info@ufpp-qatar.comصناعة القوار

16162444104265552512544447242sulton@mawredq.comورش الحدادة987251151مصنع موارد للتجهيزات الخاصة26

يليك27 صناعة منتجات نصف مصنعة من اللدائن مثل 977222010مصنع اكر
ألواح، شرائح، صفائح، أشرطة،مواسير وخراطيم 

ولوازمها ... الخ

10228443551133333686044566702larilo@hotmail.com

27111445289195553369844605527y@1st-lighting.comصناعة المصابيح الكهربائية993274010فرع /األولى لصناعات اإلنارة وملحقاتها28

2436733492970330399793303997944874713mhd@ranhkoussi.comإنتاج أنواع الدواجن واألرانب والطيور الطازجة962101021المجموعة الوطنية للتصنيع الزراعي والحيواني29

5946444414095552188844528176info@artandframe.qaأعمال الديكور الخشبي938162240مصنع آرت ان فريم30

96143448017806675462344320121riyaz@wiltzgroup.comصناعة وتركيب السقاالت974251152مصنع الطوره31

ير بمختلف أشكالها من اللدائن943222043مصنع الفالح للبالستيك32 55915444115275551212944447793hr@alfalahplastic.comصناعة القوار

6660850344815092صناعة العطورات الرجالية و النسائية984202341مصنع برفيوم فاكتوري33

19445446019735551121944411236sbahzad@gmail.comصناعة األكياس من اللدائن958222044مصنع الوجيه للصناعات البالستيكية34

صناعة أجهزة تكييف الهواء )وحدات أو مركزي( 994281931الشركة العربية لتصنيع المكيفات35
فريون

440710005535717044567555

5031144903836501911965552981744903835info@dohaprcast.comصناعة لوازم العزل ومنع التسرب967222033مصنع الدوحة النتاج الطبقات العازلة36
info@dohawaterproof.com

2049444463756446010146646290444429260PRO@WOODENBAKERY-QATAR.COMصناعة الخبز ومنتجاته بواسطة المخابز اآللية976107120النورس لتصنيع اللحوم والخبز بأنواعه37

يع للطباعة والنشر38 طباعة أوراق المراسالت القرطاسية التجارية 927181150الخط السر
وتشمل الفواتير

7780447256325592129244315630www.@speedlineqatar.com

ية للكيماويات39 يز صناعة المذيبات والمخففات المركبة العضوية 915202270مصنع العز
مثل صناعة محضرات إزالة الدهانات أو الورنيش

21898441105525555508144118913enquiries@alazizyachemicais.com

أنشطة أخرى لصناعة المنتجات الكيميائية 902202990مصنع ابسيلون لكيماويات البناء40
األخرى غير المصنفة في موضع أخر مثل الزيوت 

ية، مواد كيميائية إلطفاء الحرائق، مواد  العطر
كيميائية مساعدة للبلل والنفاذ ومنتجات 

كيمائية لالستخدام الصناعي  .. الخ

184124029716140298479

صناعة المواد الالصقة أو مركبات الجلفنة أو 512202260دون كونستركشن برودكتس - قطر41
المستحضرات غير الحرارية المماثلة المستخدمة 

في الحشو أو تسوية السطوح

248394411400444114014

37519441147745552796244114775s.hassan@qatarlube.comصناعة قضبان حديد التسليح514251141الوطنية للصلب - قطر42

79224436100844361009صناعة لوازم البناء مثل النوافذ واألبواب515222031شركة الخليج ألنتاج ال يو . بي. في .سي43

ير516281942شركة المستقبل الهندسية44 119564450227044502268صناعة آالت ومعدات التقطير والتكر

صناعة مواسير وخراطيم وأنابيب بالستيكية 914222020مصنع جودوين قطر لألنابيب45
ووصالتها ولوازمها

130664468222544510831

صناعة األثاث والموبيليا من الخشب للمنازل، 916310010بيرفكشن للصناعة46
ية، المساجد،  للفنادق، المكاتب، المحالت التجار

المدارس ..الخ.

11427445004204465377744722779info@perfection.com.qa

صناعة األصناف الزجاجية المستخدمة في 920231021مصنع الشاهين للزجاج47
اإلنشاءات

602994444077744725688jarir2022@gmail.com

صناعة مشابك تثبيت معدنية مثل المسامير 921259910ايتوس اينرجى48
والدبابيس والصواميل والحلقات بأنواعها

247624450550944606122pro@petromech.com.qa

يز أوف قطر للتجارة49 أصناف مصنوعة من األسالك مثل: سلك شائك، 884259930شركة تشاين لينك إندستر
سياج، شبك ممدد ... الخ

401254451041344510417
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1
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رقم الهاتف 
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 رقم الفاكس

يد اإللتكروني  2 عنوان البر

322744600862444412025552274744888037dwairi@monneli.comأنشطة أخرى لقطع ونشر الرخام وصناعة منتجاته990239690المصنع المتطور للرخام الصناعي24

ير بمختلف أشكالها من اللدائن949222043مصنع يونايتد لصناعات البريفورم ومواد التغليف25 29144277228443289233040202144581113info@ufpp-qatar.comصناعة القوار

16162444104265552512544447242sulton@mawredq.comورش الحدادة987251151مصنع موارد للتجهيزات الخاصة26

يليك27 صناعة منتجات نصف مصنعة من اللدائن مثل 977222010مصنع اكر
ألواح، شرائح، صفائح، أشرطة،مواسير وخراطيم 

ولوازمها ... الخ

10228443551133333686044566702larilo@hotmail.com

27111445289195553369844605527y@1st-lighting.comصناعة المصابيح الكهربائية993274010فرع /األولى لصناعات اإلنارة وملحقاتها28

2436733492970330399793303997944874713mhd@ranhkoussi.comإنتاج أنواع الدواجن واألرانب والطيور الطازجة962101021المجموعة الوطنية للتصنيع الزراعي والحيواني29

5946444414095552188844528176info@artandframe.qaأعمال الديكور الخشبي938162240مصنع آرت ان فريم30

96143448017806675462344320121riyaz@wiltzgroup.comصناعة وتركيب السقاالت974251152مصنع الطوره31

ير بمختلف أشكالها من اللدائن943222043مصنع الفالح للبالستيك32 55915444115275551212944447793hr@alfalahplastic.comصناعة القوار

6660850344815092صناعة العطورات الرجالية و النسائية984202341مصنع برفيوم فاكتوري33

19445446019735551121944411236sbahzad@gmail.comصناعة األكياس من اللدائن958222044مصنع الوجيه للصناعات البالستيكية34

صناعة أجهزة تكييف الهواء )وحدات أو مركزي( 994281931الشركة العربية لتصنيع المكيفات35
فريون

440710005535717044567555

5031144903836501911965552981744903835info@dohaprcast.comصناعة لوازم العزل ومنع التسرب967222033مصنع الدوحة النتاج الطبقات العازلة36
info@dohawaterproof.com

2049444463756446010146646290444429260PRO@WOODENBAKERY-QATAR.COMصناعة الخبز ومنتجاته بواسطة المخابز اآللية976107120النورس لتصنيع اللحوم والخبز بأنواعه37

يع للطباعة والنشر38 طباعة أوراق المراسالت القرطاسية التجارية 927181150الخط السر
وتشمل الفواتير

7780447256325592129244315630www.@speedlineqatar.com

ية للكيماويات39 يز صناعة المذيبات والمخففات المركبة العضوية 915202270مصنع العز
مثل صناعة محضرات إزالة الدهانات أو الورنيش

21898441105525555508144118913enquiries@alazizyachemicais.com

أنشطة أخرى لصناعة المنتجات الكيميائية 902202990مصنع ابسيلون لكيماويات البناء40
األخرى غير المصنفة في موضع أخر مثل الزيوت 

ية، مواد كيميائية إلطفاء الحرائق، مواد  العطر
كيميائية مساعدة للبلل والنفاذ ومنتجات 

كيمائية لالستخدام الصناعي  .. الخ

184124029716140298479

صناعة المواد الالصقة أو مركبات الجلفنة أو 512202260دون كونستركشن برودكتس - قطر41
المستحضرات غير الحرارية المماثلة المستخدمة 

في الحشو أو تسوية السطوح

248394411400444114014

37519441147745552796244114775s.hassan@qatarlube.comصناعة قضبان حديد التسليح514251141الوطنية للصلب - قطر42

79224436100844361009صناعة لوازم البناء مثل النوافذ واألبواب515222031شركة الخليج ألنتاج ال يو . بي. في .سي43

ير516281942شركة المستقبل الهندسية44 119564450227044502268صناعة آالت ومعدات التقطير والتكر

صناعة مواسير وخراطيم وأنابيب بالستيكية 914222020مصنع جودوين قطر لألنابيب45
ووصالتها ولوازمها

130664468222544510831

صناعة األثاث والموبيليا من الخشب للمنازل، 916310010بيرفكشن للصناعة46
ية، المساجد،  للفنادق، المكاتب، المحالت التجار

المدارس ..الخ.

11427445004204465377744722779info@perfection.com.qa

صناعة األصناف الزجاجية المستخدمة في 920231021مصنع الشاهين للزجاج47
اإلنشاءات

602994444077744725688jarir2022@gmail.com

صناعة مشابك تثبيت معدنية مثل المسامير 921259910ايتوس اينرجى48
والدبابيس والصواميل والحلقات بأنواعها

247624450550944606122pro@petromech.com.qa

يز أوف قطر للتجارة49 أصناف مصنوعة من األسالك مثل: سلك شائك، 884259930شركة تشاين لينك إندستر
سياج، شبك ممدد ... الخ

401254451041344510417
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اسم المصنعم
رقم 
السجل

الصناعي

رقم النشاط 
الصناعي 

ISIC
صندوق وصف النشاط الصناعي

البريد
رقم الهاتف 

1
رقم الهاتف 

2
رقم الهاتف 

3
 رقم الفاكس

1 
 رقم الفاكس

يد اإللتكروني  2 عنوان البر

23000446862054468568244505899انتاج وتعبئة المياه النقية المفلترة912110422واحة قطر لتعبئة مياه الشرب50

صناعة لوازم البناء مثل النوافذ واألبواب 913222030مصنع الصفا للعزل الحراري و البالستيك51
والستائر ولوازم العزل ومنع التسرب ولوازم 
اإلنارة وأغطية األرضيات واألسقف والجدران 

على شكل لفات أو بالط ... الخ، والمصنوعة 
من اللدائن

75614455370944210942

6635446030105555608844603020صناعة إشارات ولوحات التنبيه الكهربائية911279003مصنع واصل52

9622441144425502855544443448info@aletihad.qaانتاج وتعبئة المياه النقية المفلترة910110422مصنع االتحاد للمرطبات53

901994433939544867463info@qatarlube.comإنتاج زيوت التشحيم للمعدات و المحركات919192040شركة قطر لوبر يكنس اند بتروكيميكاس "ش ش و"54

37777446207335560308944620768alkhivami@yahoo.comانتاج وتعبئة المياه النقية المفلترة922110422ماال فيال إلنتاج و تعبئة المياه55

1511445011116664404444501777صناعة البلك األسمنتي المفرغ واآلجر923239510مجمع خوزان للصناعات االسمنتية56

صناعة علب كرتون، صناديق، شنط مطوية 924170230مصنع نايس تيشو57
أو مفردة من الورق أو من الورق المقوى 

المموج

501344881801778816884488180144881807Hossam.aiy@fbaholding.com.qa

أنشطة أخرى لقطع ونشر الرخام وصناعة 907239690األولى للرخام والجرانيت58
منتجاته

37647446836114468361244643612

ير زيت الذرة و دوار الشمس.917104013مصنع الكريستال لزيوت الطعام59 10679558752754490242144902421info@crystalfoodoil.comإنتاج وتكر

صناعة مواسير وخراطيم وأنابيب بالستيكية 881222020مصنع المنتجات الجديدة للبالستيك - نبرو60
ووصالتها ولوازمها

237834431779344816991

صناعة المباني سابقة الصنع المكونة بصفة 885251130شركة خالد للصناعات الحديدية61
رئيسية من المعدن

108154432063344320661

صناعة لوحات مفاتيح الكهرباء بما فيها لوحات 887271070باور باسبار للصناعات الكهربائية62
التحكم العددية

136944314342669581854431030240016478khalifa.tarek@q-bars.com

ية لصناعة القوالب البالستيكية والحديدية63 صناعة منتجات معدنية تامة وشبه تامة الصنع 888259110القطر
بالطرق، أو الكبس، أو السبك والدلفنة .

750077777337844881315

صناعة لوازم البناء مثل النوافذ واألبواب 890222030سيكشن للصناعات الحديثة64
والستائر ولوازم العزل ومنع التسرب ولوازم 
اإلنارة وأغطية األرضيات واألسقف والجدران 

على شكل لفات أو بالط ... الخ، والمصنوعة 
من اللدائن

71356666485544684313

صناعة منتجات معدنية تامة وشبه تامة الصنع 891259110الكرمل للصناعات المعدنية65
بالطرق، أو الكبس، أو السبك والدلفنة

8354443666275555003844366628alkarmel.metal@gmail.com

صناعة منتجات مطاطية أخرى لم تصنف في 892221990المصنع الوطني للمنتجات البالستيكية66
مكان أخر

7304444993944323399

90731448876663089609044887661info@alarabiyaqatar.comانتاج وتعبئة المياه النقية المفلترة894110422مصنع العربية للمياه المعدنية والتعبئة67

صناعة المنتجات المعدنية اإلنشائية وأجزائها 895251111شركة الوادي للمقاوالت واألعمال الحديدية68
للجسور و األبراج

407564460098244904324

35514415316344153192صناعة المصابيح الكهربائية896274010مصنع سياتل لألدوات الكهربائية69

صناعة المباني سابقة الصنع المكونة بصفة 898251130مصنع ستيل ماستر70
رئيسية من المعدن

2011844432350944292244

صناعة لوازم البناء مثل النوافذ واألبواب 899222030مصنع الخليج للمواد العازلة71
والستائر ولوازم العزل ومنع التسرب ولوازم 
اإلنارة وأغطية األرضيات واألسقف والجدران 

على شكل لفات أو بالط ... الخ، والمصنوعة 
من اللدائن

130624450663344506677

456384416778844167799ورش الحدادة901251151شركة الدوحة كويك سبان لألشغال المعدنية72
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 رقم الفاكس

يد اإللتكروني  2 عنوان البر

23000446862054468568244505899انتاج وتعبئة المياه النقية المفلترة912110422واحة قطر لتعبئة مياه الشرب50

صناعة لوازم البناء مثل النوافذ واألبواب 913222030مصنع الصفا للعزل الحراري و البالستيك51
والستائر ولوازم العزل ومنع التسرب ولوازم 
اإلنارة وأغطية األرضيات واألسقف والجدران 

على شكل لفات أو بالط ... الخ، والمصنوعة 
من اللدائن

75614455370944210942

6635446030105555608844603020صناعة إشارات ولوحات التنبيه الكهربائية911279003مصنع واصل52

9622441144425502855544443448info@aletihad.qaانتاج وتعبئة المياه النقية المفلترة910110422مصنع االتحاد للمرطبات53

901994433939544867463info@qatarlube.comإنتاج زيوت التشحيم للمعدات و المحركات919192040شركة قطر لوبر يكنس اند بتروكيميكاس "ش ش و"54

37777446207335560308944620768alkhivami@yahoo.comانتاج وتعبئة المياه النقية المفلترة922110422ماال فيال إلنتاج و تعبئة المياه55

1511445011116664404444501777صناعة البلك األسمنتي المفرغ واآلجر923239510مجمع خوزان للصناعات االسمنتية56

صناعة علب كرتون، صناديق، شنط مطوية 924170230مصنع نايس تيشو57
أو مفردة من الورق أو من الورق المقوى 

المموج

501344881801778816884488180144881807Hossam.aiy@fbaholding.com.qa

أنشطة أخرى لقطع ونشر الرخام وصناعة 907239690األولى للرخام والجرانيت58
منتجاته

37647446836114468361244643612

ير زيت الذرة و دوار الشمس.917104013مصنع الكريستال لزيوت الطعام59 10679558752754490242144902421info@crystalfoodoil.comإنتاج وتكر

صناعة مواسير وخراطيم وأنابيب بالستيكية 881222020مصنع المنتجات الجديدة للبالستيك - نبرو60
ووصالتها ولوازمها

237834431779344816991

صناعة المباني سابقة الصنع المكونة بصفة 885251130شركة خالد للصناعات الحديدية61
رئيسية من المعدن

108154432063344320661

صناعة لوحات مفاتيح الكهرباء بما فيها لوحات 887271070باور باسبار للصناعات الكهربائية62
التحكم العددية

136944314342669581854431030240016478khalifa.tarek@q-bars.com

ية لصناعة القوالب البالستيكية والحديدية63 صناعة منتجات معدنية تامة وشبه تامة الصنع 888259110القطر
بالطرق، أو الكبس، أو السبك والدلفنة .

750077777337844881315

صناعة لوازم البناء مثل النوافذ واألبواب 890222030سيكشن للصناعات الحديثة64
والستائر ولوازم العزل ومنع التسرب ولوازم 
اإلنارة وأغطية األرضيات واألسقف والجدران 

على شكل لفات أو بالط ... الخ، والمصنوعة 
من اللدائن

71356666485544684313

صناعة منتجات معدنية تامة وشبه تامة الصنع 891259110الكرمل للصناعات المعدنية65
بالطرق، أو الكبس، أو السبك والدلفنة

8354443666275555003844366628alkarmel.metal@gmail.com

صناعة منتجات مطاطية أخرى لم تصنف في 892221990المصنع الوطني للمنتجات البالستيكية66
مكان أخر

7304444993944323399

90731448876663089609044887661info@alarabiyaqatar.comانتاج وتعبئة المياه النقية المفلترة894110422مصنع العربية للمياه المعدنية والتعبئة67

صناعة المنتجات المعدنية اإلنشائية وأجزائها 895251111شركة الوادي للمقاوالت واألعمال الحديدية68
للجسور و األبراج

407564460098244904324

35514415316344153192صناعة المصابيح الكهربائية896274010مصنع سياتل لألدوات الكهربائية69

صناعة المباني سابقة الصنع المكونة بصفة 898251130مصنع ستيل ماستر70
رئيسية من المعدن

2011844432350944292244

صناعة لوازم البناء مثل النوافذ واألبواب 899222030مصنع الخليج للمواد العازلة71
والستائر ولوازم العزل ومنع التسرب ولوازم 
اإلنارة وأغطية األرضيات واألسقف والجدران 

على شكل لفات أو بالط ... الخ، والمصنوعة 
من اللدائن

130624450663344506677

456384416778844167799ورش الحدادة901251151شركة الدوحة كويك سبان لألشغال المعدنية72
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اسم المصنعم
رقم 
السجل

الصناعي

رقم النشاط 
الصناعي 

ISIC
صندوق وصف النشاط الصناعي

البريد
رقم الهاتف 

1
رقم الهاتف 

2
رقم الهاتف 

3
 رقم الفاكس

1 
 رقم الفاكس

يد اإللتكروني  2 عنوان البر

صناعة المواد الالصقة أو مركبات الجلفنة أو 903202260مصنع السيل لألصباغ73
ية المماثلة المستخدمة  المستحضرات غير الحرار

في الحشو أو تسوية السطوح

15114450111144501777

411224472665544726655أنشطة أخرى لصناعة منتجات اللدائن904222090مصنع فورما للفلين74

صناعة الصابون بجميع أشكاله ) معجون، سائل، 909202311مصنع كلوبال للمنظفات75
جاف(

154735582601044516009mk.aljalahma@globaldetergent.com

صناعة الورق والورق المقوي )الكرتون( 897170210السويدي لصناعة الورق - فرع76
المموج

406004460457144606773

55125550030544784020n-n3emi@hotmail.comصناعة األبواب والنوافذ لخشبية893162220مصنع االندلس لالخشاب77

32604019306055667666500222114016888355380176mustafa.elhassan@albinasnacks.comتحميص وتعبئة المكسرات883103061البينا سناكس78
info.btqatar@gmail.com

صناعة آالت وأجهزة تنقية وترشيح السوائل أو 906281941صناعات المزن79
الغازات

139444016145540161453

أنشطة أخرى لقطع ونشر الرخام وصناعة 905239690شركة روما للرخام والجرانيت80
منتجاته

50134465113444500992

457096633365944649058ورش األلمنيوم886251160مصنع الودعاني للخدمات والمشاريع81

طباعة أوراق المراسالت القرطاسية التجارية 426181150قوس قزح للطباعة والنشر والتوزيع82
وتشمل الفواتير

202114460009144413310

صناعة األثاث والموبيليا من الخشب للمنازل، 427310010شركة منجرة العطاء83
ية، المساجد،  للفنادق، المكاتب، المحالت التجار

المدارس ..الخ

85694460126444601208

صناعة البالط و الموازيكو األسمنتي بكافة 428239520شركة مواد للتجارة والخدمات ذ.م.م84
أصنافه

224255589825444833356

طباعة أوراق المراسالت القرطاسية التجارية 429181150مطبعة السنابل85
وتشمل الفواتير

76154450186744507166

أصناف مصنوعة من األسالك مثل: سلك شائك، 430259930شركة كليك قطر للتجارة86
سياج، شبك ممدد ... الخ

23599441146134411461744503723dicqatar@clicq8.com

يتون431104011شركة األمان للصناعات الغذائية87 ير زيت الز 752754450321044503758إنتاج وتكر

4729440982223300984144657053ayman.hr@orientalsqatar.comصناعة قضبان حديد التسليح432251141المصنع الوطني لتشكيل حديد التسليح88

603524472264844722647إنتاج خرسانة جاهزة الخلط458239530كتكو للخرسانة الجاهزة  )فرع الخور(89

صناعة األثاث والموبيليا من الخشب للمنازل، 459310010شركة محمد يوسف السيد للنجارة الديكور90
ية، المساجد،  للفنادق، المكاتب، المحالت التجار

المدارس ..الخ

351554460442244607722

تعديل الزيوت والدهون كيمائيا مثل :البلمرة 460202932مصنع قطر لمصفاة الزيوت91
واألكسدة

407344460778044501136

أنشطة أخرى لصناعة األبدان للمركبات ذات 461292090المصنع القطري لهياكل السيارات92
المحركات وصناعة المركبات المقطورة ونصف 

المقطورة

411334460633344602876saeed@qvsfqa.com
info@qvsfqa.com

صناعة األثاث والموبيليا من الخشب للمنازل، 462310010مصنع أندورز لالثاث93
ية، المساجد،  للفنادق، المكاتب، المحالت التجار

المدارس ..الخ

32024446999204469994044601891

صناعة المواد الالصقة أو مركبات الجلفنة أو 464202260سودامكو - قطر94
ية المماثلة المستخدمة  المستحضرات غير الحرار

في الحشو أو تسوية السطوح 

225204442381644425149

6814443424144412872إنتاج خرسانة جاهزة الخلط325239530ريدي مكس العطية95

دليل المصانع*
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15114450111144501777

411224472665544726655أنشطة أخرى لصناعة منتجات اللدائن904222090مصنع فورما للفلين74

صناعة الصابون بجميع أشكاله ) معجون، سائل، 909202311مصنع كلوبال للمنظفات75
جاف(

154735582601044516009mk.aljalahma@globaldetergent.com

صناعة الورق والورق المقوي )الكرتون( 897170210السويدي لصناعة الورق - فرع76
المموج

406004460457144606773

55125550030544784020n-n3emi@hotmail.comصناعة األبواب والنوافذ لخشبية893162220مصنع االندلس لالخشاب77

32604019306055667666500222114016888355380176mustafa.elhassan@albinasnacks.comتحميص وتعبئة المكسرات883103061البينا سناكس78
info.btqatar@gmail.com

صناعة آالت وأجهزة تنقية وترشيح السوائل أو 906281941صناعات المزن79
الغازات

139444016145540161453

أنشطة أخرى لقطع ونشر الرخام وصناعة 905239690شركة روما للرخام والجرانيت80
منتجاته

50134465113444500992

457096633365944649058ورش األلمنيوم886251160مصنع الودعاني للخدمات والمشاريع81

طباعة أوراق المراسالت القرطاسية التجارية 426181150قوس قزح للطباعة والنشر والتوزيع82
وتشمل الفواتير

202114460009144413310

صناعة األثاث والموبيليا من الخشب للمنازل، 427310010شركة منجرة العطاء83
ية، المساجد،  للفنادق، المكاتب، المحالت التجار

المدارس ..الخ

85694460126444601208

صناعة البالط و الموازيكو األسمنتي بكافة 428239520شركة مواد للتجارة والخدمات ذ.م.م84
أصنافه

224255589825444833356

طباعة أوراق المراسالت القرطاسية التجارية 429181150مطبعة السنابل85
وتشمل الفواتير

76154450186744507166

أصناف مصنوعة من األسالك مثل: سلك شائك، 430259930شركة كليك قطر للتجارة86
سياج، شبك ممدد ... الخ

23599441146134411461744503723dicqatar@clicq8.com

يتون431104011شركة األمان للصناعات الغذائية87 ير زيت الز 752754450321044503758إنتاج وتكر

4729440982223300984144657053ayman.hr@orientalsqatar.comصناعة قضبان حديد التسليح432251141المصنع الوطني لتشكيل حديد التسليح88

603524472264844722647إنتاج خرسانة جاهزة الخلط458239530كتكو للخرسانة الجاهزة  )فرع الخور(89

صناعة األثاث والموبيليا من الخشب للمنازل، 459310010شركة محمد يوسف السيد للنجارة الديكور90
ية، المساجد،  للفنادق، المكاتب، المحالت التجار

المدارس ..الخ

351554460442244607722

تعديل الزيوت والدهون كيمائيا مثل :البلمرة 460202932مصنع قطر لمصفاة الزيوت91
واألكسدة

407344460778044501136

أنشطة أخرى لصناعة األبدان للمركبات ذات 461292090المصنع القطري لهياكل السيارات92
المحركات وصناعة المركبات المقطورة ونصف 

المقطورة

411334460633344602876saeed@qvsfqa.com
info@qvsfqa.com

صناعة األثاث والموبيليا من الخشب للمنازل، 462310010مصنع أندورز لالثاث93
ية، المساجد،  للفنادق، المكاتب، المحالت التجار

المدارس ..الخ

32024446999204469994044601891

صناعة المواد الالصقة أو مركبات الجلفنة أو 464202260سودامكو - قطر94
ية المماثلة المستخدمة  المستحضرات غير الحرار

في الحشو أو تسوية السطوح 

225204442381644425149

6814443424144412872إنتاج خرسانة جاهزة الخلط325239530ريدي مكس العطية95
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اسم المصنعم
رقم 
السجل

الصناعي

رقم النشاط 
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1
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رقم الهاتف 

3
 رقم الفاكس

1 
 رقم الفاكس

يد اإللتكروني  2 عنوان البر

ية )فرع الخرسانة الجاهزة (96 19854460097744600768إنتاج خرسانة جاهزة الخلط326239530شركة البناء القطر

20124450198644600771صناعة البلك األسمنتي المفرغ واآلجر466239510شركة الشرق األوسط لصناعة البالط    والطابوق        ) فرع (97

ية لصناعة النسيج الوطنية       ذ . م . م98 قص وتفصيل المالءات، أكياس الوســائد، 467139211الحر
المفارش واأللحفة، الوسائد

221484460129344600987

13793446666505511297444662211info@qayedtents.comورش الحدادة889251151القايد الدولية للمظالت ) انتر تند (99
khalid@qayedtents.com

2020864441002644763933صناعة مواد العزل للصوت والحرارة882239920مصنع قطر لأللياف المعدنية100

48514460110944602754إنتاج خرسانة جاهزة الخلط334239530شركة سبارتن للخرسانة الجاهزة والبالط101

صناعة أصناف من الجبس مثل األطر والبراويز 335239580ليما لصناعة منتجات وأسقف الجبس102
ينة  المنقوشة والتماثيل والفازات وأصناف الز

األخرى

26114460214444602144

601004472284444720564معالجة وطلي المعادن  بالصقل و التلميع336259211مصنع شاطىء البحر للجلفنه103

130446523454466055544660555صناعة منتجات من اللدائن بطريقة الروتومولد352222060مصنع نابينا للرخام104

صناعة األثاث والموبيليا من الخشب للمنازل، 353310010منجرة األشقاء105
ية، المساجد،  للفنادق، المكاتب، المحالت التجار

المدارس ..الخ

940244601545

يكية106 45504468663644680622info@akawqatar.comورش األلمنيوم354251160الخليج خزائن حائط أمر

3319544421250558998745568044944438963ghazi@qatarpac.netصناعة األكياس من اللدائن356222044شركة قطر بوليمر الصناعية107
sales@qatarpac.net

طباعة أوراق المراسالت القرطاسية التجارية 357181150مطابع دار الثقافة108
وتشمل الفواتير

43554462166244622160

219384460408144604082ورش األلمنيوم359251160شركة ألومنيوم السالم109

صناعة قواطع وألواح وأطر ومباني جاهزة من 418239540شركة قطر لصناعة الخرسانة110
الخرسانة سابقة الصنع

50074460306644651534

143304441987044326970صناعة األبواب والنوافذ لخشبية419162220مصنع تاس لألثاث والديكور111

241774450038544501426سبك الحديد والصلب منتجات )تامة الصنع(420243111الشركة العالمية للصناعات المعدنية والميكانيكية112

قطع وتشكيل وتجهيز األحجار لالستخدام في 421239610شركة معالجة خبث الحديد وإنتاج بحص113
البناء والتشييد والطرق ... الخ

96724468012044687875

صناعة مواسير وخراطيم وأنابيب بالستيكية 422222020هيبورث بي . ام . أي - قطر114
ووصالتها ولوازمها

502074476058844760525info@hepworth.qa

يرة لألمن والسالمة115 صناعة لوحات السيارات والالفتات واللوحات 423259972شركة الجز
اإلرشادية

77064460268444602274

صناعة منتجات نصف مصنعة من اللدائن مثل 434222010مصنع البيت األزرق للحجر الصناعي116
ألواح، شرائح، صفائح، أشرطة،مواسير وخراطيم 

ولوازمها ... الخ

901234468645344686437

36124460074444600059ورش الحدادة436251151مركز العمودي لهندسة وتشكيل المعادن117

118)G.R.C(  أنشطة أخرى لصناعة األصناف المنتجة من 437239590مجمع خالد للصناعات األسمنتية
الخرسانة واألسمنت والجبس

35464450111144501777

30824444022444442264إنتاج خرسانة جاهزة الخلط438239530شركة باطون الدوحة للخرسانة الجاهزة119

ينة والتحف والتماثيل 439239320رواق للخزف120 صناعة أصناف الز
والمجسمات المصنوعة من الخزف والفخار

5004450410644690579

أنشطة أخرى لصناعة المحركات والمولدات 440271090شركة بنوراما للمقاوالت والخدمات الهندسية121
والمحوالت الكهربائية

405724450468344364623
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ية )فرع الخرسانة الجاهزة (96 19854460097744600768إنتاج خرسانة جاهزة الخلط326239530شركة البناء القطر

20124450198644600771صناعة البلك األسمنتي المفرغ واآلجر466239510شركة الشرق األوسط لصناعة البالط    والطابوق        ) فرع (97

ية لصناعة النسيج الوطنية       ذ . م . م98 قص وتفصيل المالءات، أكياس الوســائد، 467139211الحر
المفارش واأللحفة، الوسائد

221484460129344600987

13793446666505511297444662211info@qayedtents.comورش الحدادة889251151القايد الدولية للمظالت ) انتر تند (99
khalid@qayedtents.com

2020864441002644763933صناعة مواد العزل للصوت والحرارة882239920مصنع قطر لأللياف المعدنية100

48514460110944602754إنتاج خرسانة جاهزة الخلط334239530شركة سبارتن للخرسانة الجاهزة والبالط101

صناعة أصناف من الجبس مثل األطر والبراويز 335239580ليما لصناعة منتجات وأسقف الجبس102
ينة  المنقوشة والتماثيل والفازات وأصناف الز

األخرى

26114460214444602144

601004472284444720564معالجة وطلي المعادن  بالصقل و التلميع336259211مصنع شاطىء البحر للجلفنه103

130446523454466055544660555صناعة منتجات من اللدائن بطريقة الروتومولد352222060مصنع نابينا للرخام104

صناعة األثاث والموبيليا من الخشب للمنازل، 353310010منجرة األشقاء105
ية، المساجد،  للفنادق، المكاتب، المحالت التجار

المدارس ..الخ

940244601545

يكية106 45504468663644680622info@akawqatar.comورش األلمنيوم354251160الخليج خزائن حائط أمر

3319544421250558998745568044944438963ghazi@qatarpac.netصناعة األكياس من اللدائن356222044شركة قطر بوليمر الصناعية107
sales@qatarpac.net

طباعة أوراق المراسالت القرطاسية التجارية 357181150مطابع دار الثقافة108
وتشمل الفواتير

43554462166244622160

219384460408144604082ورش األلمنيوم359251160شركة ألومنيوم السالم109

صناعة قواطع وألواح وأطر ومباني جاهزة من 418239540شركة قطر لصناعة الخرسانة110
الخرسانة سابقة الصنع

50074460306644651534

143304441987044326970صناعة األبواب والنوافذ لخشبية419162220مصنع تاس لألثاث والديكور111

241774450038544501426سبك الحديد والصلب منتجات )تامة الصنع(420243111الشركة العالمية للصناعات المعدنية والميكانيكية112

قطع وتشكيل وتجهيز األحجار لالستخدام في 421239610شركة معالجة خبث الحديد وإنتاج بحص113
البناء والتشييد والطرق ... الخ

96724468012044687875

صناعة مواسير وخراطيم وأنابيب بالستيكية 422222020هيبورث بي . ام . أي - قطر114
ووصالتها ولوازمها

502074476058844760525info@hepworth.qa

يرة لألمن والسالمة115 صناعة لوحات السيارات والالفتات واللوحات 423259972شركة الجز
اإلرشادية

77064460268444602274

صناعة منتجات نصف مصنعة من اللدائن مثل 434222010مصنع البيت األزرق للحجر الصناعي116
ألواح، شرائح، صفائح، أشرطة،مواسير وخراطيم 

ولوازمها ... الخ

901234468645344686437

36124460074444600059ورش الحدادة436251151مركز العمودي لهندسة وتشكيل المعادن117

118)G.R.C(  أنشطة أخرى لصناعة األصناف المنتجة من 437239590مجمع خالد للصناعات األسمنتية
الخرسانة واألسمنت والجبس

35464450111144501777

30824444022444442264إنتاج خرسانة جاهزة الخلط438239530شركة باطون الدوحة للخرسانة الجاهزة119

ينة والتحف والتماثيل 439239320رواق للخزف120 صناعة أصناف الز
والمجسمات المصنوعة من الخزف والفخار

5004450410644690579

أنشطة أخرى لصناعة المحركات والمولدات 440271090شركة بنوراما للمقاوالت والخدمات الهندسية121
والمحوالت الكهربائية

405724450468344364623
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اسم المصنعم
رقم 
السجل

الصناعي

رقم النشاط 
الصناعي 

ISIC
صندوق وصف النشاط الصناعي

البريد
رقم الهاتف 

1
رقم الهاتف 

2
رقم الهاتف 

3
 رقم الفاكس

1 
 رقم الفاكس

يد اإللتكروني  2 عنوان البر

صناعة األثاث والموبيليا من الخشب للمنازل، 441310010الخزائن المبتكرة122
ية، المساجد،  للفنادق، المكاتب، المحالت التجار

المدارس ..الخ

111944442431844424319

صناعة المواد الالصقة أو مركبات الجلفنة أو 443202260مصنع األمل للمواد الالصقة123
ية المماثلة المستخدمة  المستحضرات غير الحرار

في الحشو أو تسوية السطوح 

404114460407544604497

346344421277/844444032صناعة  أنواع األحذية الرجالية من الجلد444152011خطوات للصناعات الجلدية124

174424460600544607781صناعة منتجات من اللدائن بطريقة الروتومولد445222060مصنع الندى لخزانات المياه الرتومولد125

أنشطة أخرى لقطع ونشر الرخام وصناعة 446239690مصنع الصخر الطبيعي والرخام126
منتجاته

124204450032444500321

246254460669944606690انتاج وتعبئة المياه النقية المفلترة448110422شركة صفا الدولية127

صناعة األنابيب والمواسير واألشكال المجوفة 449241050هيوجونج الصناعية المحدودة128
من الحديد والصلب

44935593708255937044

صناعة األثاث والموبيليا من الخشب للمنازل، 450310010دوحة أربيسك لألخشاب129
ية، المساجد،  للفنادق، المكاتب، المحالت التجار

المدارس ..الخ

154014460245244603602

صناعة األثاث المعدني للمنازل والمكاتب 452310021استانلس ستيل قطر130
والمطاعم والفنادق .. الخ

236784450060244500603

221454466468844663147إنتاج اإلسفلت453192052مصنع بوم لألسفلت131

4729338886644476096244657053info@orientalsqatar.comصناعة لوازم العزل ومنع التسرب454222033مصنع الشرق للعوازل132

7974460058644602374صناعة البلك األسمنتي المفرغ واآلجر455239510مصنع البالط والطابوق الخصوصي133

13914450009944500088صناعة قضبان حديد التسليح456251141المصنع الهندسي لهيكلة حديد التسليح134

ية األلمانية للمستلزمات الطبية135 22556445812015577917244581328info@qgmd.comصناعة األبر والمحاقن الطبية أو خالف ذلك469325061الشركة القطر
sales@qgmd.com

83664460625944601308ورش الحدادة470251151مصنع المهد للصناعات المعدنية136

صناعة وتركيب اإلنشاءات الفوالذية سابقة 471251121شركة المعادن للتجارة والمقاوالت137
ير الصنع لوحدات المصافي والتكر

40710446023435551406644602344metalex@qatar.net.qa

أنشطة أخرى لصناعة األبدان للمركبات ذات 472292090مصنع الخليفي للمقطورات والمنتجات الحديدية138
المحركات وصناعة المركبات المقطورة ونصف 

المقطورة

408084460111444601319

صناعة المباني سابقة الصنع المكونة بصفة 473251130قطر سات139
رئيسية من المعدن

69984460687744601712

227744450004744500048ورش األلمنيوم474251160كور الوكالد140

صناعة قواطع وألواح وأطر ومباني جاهزة من 475239540الشركة المتحدة للخرسانة المسبوكة141
الخرسانة سابقة الصنع

229954477016744770157

215384460254844604585info@colosseumdeli.comصناعة المثلجات )األيسكريم( من الحليب476105050كولوسيوم لاليسكريم142
faheem@colosseumdeli.com

13625551769544438729إنتاج خرسانة جاهزة الخلط477239530حمد بن خالد للخرسانة الجاهزة143

406714016373340163729ورش األلمنيوم478251160مصنع قطر للمطابخ وأعمال االلمونيوم والزجاج144

198444432984444439844إنتاج خرسانة جاهزة الخلط479239530البرنس للخرسانة الجاهزة واالنترلوك145

20504488803544888037إنتاج خرسانة جاهزة الخلط480239530الخليج للخرسانة الجاهزة146

33304450133344501333معالجة وطلي المعادن  بالصقل و التلميع481259211مجمع خالد للصناعات األسمنتية     )حديد التسليح المجلفن(147

601004472284344720564صناعة أبدان المركبات من المعدن482292012شاطىء البحر لألجسام وشاسي السيارات148

دليل المصانع*

* التكملة في الصفحة المقابلة 56



اسم المصنعم
رقم 
السجل

الصناعي

رقم النشاط 
الصناعي 

ISIC
صندوق وصف النشاط الصناعي

البريد
رقم الهاتف 

1
رقم الهاتف 

2
رقم الهاتف 

3
 رقم الفاكس

1 
 رقم الفاكس

يد اإللتكروني  2 عنوان البر

صناعة األثاث والموبيليا من الخشب للمنازل، 441310010الخزائن المبتكرة122
ية، المساجد،  للفنادق، المكاتب، المحالت التجار

المدارس ..الخ

111944442431844424319

صناعة المواد الالصقة أو مركبات الجلفنة أو 443202260مصنع األمل للمواد الالصقة123
ية المماثلة المستخدمة  المستحضرات غير الحرار

في الحشو أو تسوية السطوح 

404114460407544604497

346344421277/844444032صناعة  أنواع األحذية الرجالية من الجلد444152011خطوات للصناعات الجلدية124

174424460600544607781صناعة منتجات من اللدائن بطريقة الروتومولد445222060مصنع الندى لخزانات المياه الرتومولد125

أنشطة أخرى لقطع ونشر الرخام وصناعة 446239690مصنع الصخر الطبيعي والرخام126
منتجاته

124204450032444500321

246254460669944606690انتاج وتعبئة المياه النقية المفلترة448110422شركة صفا الدولية127

صناعة األنابيب والمواسير واألشكال المجوفة 449241050هيوجونج الصناعية المحدودة128
من الحديد والصلب

44935593708255937044

صناعة األثاث والموبيليا من الخشب للمنازل، 450310010دوحة أربيسك لألخشاب129
ية، المساجد،  للفنادق، المكاتب، المحالت التجار

المدارس ..الخ

154014460245244603602

صناعة األثاث المعدني للمنازل والمكاتب 452310021استانلس ستيل قطر130
والمطاعم والفنادق .. الخ

236784450060244500603

221454466468844663147إنتاج اإلسفلت453192052مصنع بوم لألسفلت131

4729338886644476096244657053info@orientalsqatar.comصناعة لوازم العزل ومنع التسرب454222033مصنع الشرق للعوازل132

7974460058644602374صناعة البلك األسمنتي المفرغ واآلجر455239510مصنع البالط والطابوق الخصوصي133

13914450009944500088صناعة قضبان حديد التسليح456251141المصنع الهندسي لهيكلة حديد التسليح134

ية األلمانية للمستلزمات الطبية135 22556445812015577917244581328info@qgmd.comصناعة األبر والمحاقن الطبية أو خالف ذلك469325061الشركة القطر
sales@qgmd.com

83664460625944601308ورش الحدادة470251151مصنع المهد للصناعات المعدنية136

صناعة وتركيب اإلنشاءات الفوالذية سابقة 471251121شركة المعادن للتجارة والمقاوالت137
ير الصنع لوحدات المصافي والتكر

40710446023435551406644602344metalex@qatar.net.qa

أنشطة أخرى لصناعة األبدان للمركبات ذات 472292090مصنع الخليفي للمقطورات والمنتجات الحديدية138
المحركات وصناعة المركبات المقطورة ونصف 

المقطورة

408084460111444601319

صناعة المباني سابقة الصنع المكونة بصفة 473251130قطر سات139
رئيسية من المعدن

69984460687744601712

227744450004744500048ورش األلمنيوم474251160كور الوكالد140

صناعة قواطع وألواح وأطر ومباني جاهزة من 475239540الشركة المتحدة للخرسانة المسبوكة141
الخرسانة سابقة الصنع

229954477016744770157

215384460254844604585info@colosseumdeli.comصناعة المثلجات )األيسكريم( من الحليب476105050كولوسيوم لاليسكريم142
faheem@colosseumdeli.com

13625551769544438729إنتاج خرسانة جاهزة الخلط477239530حمد بن خالد للخرسانة الجاهزة143

406714016373340163729ورش األلمنيوم478251160مصنع قطر للمطابخ وأعمال االلمونيوم والزجاج144

198444432984444439844إنتاج خرسانة جاهزة الخلط479239530البرنس للخرسانة الجاهزة واالنترلوك145

20504488803544888037إنتاج خرسانة جاهزة الخلط480239530الخليج للخرسانة الجاهزة146

33304450133344501333معالجة وطلي المعادن  بالصقل و التلميع481259211مجمع خالد للصناعات األسمنتية     )حديد التسليح المجلفن(147

601004472284344720564صناعة أبدان المركبات من المعدن482292012شاطىء البحر لألجسام وشاسي السيارات148
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اسم المصنعم
رقم 
السجل

الصناعي

رقم النشاط 
الصناعي 

ISIC
صندوق وصف النشاط الصناعي

البريد
رقم الهاتف 

1
رقم الهاتف 

2
رقم الهاتف 

3
 رقم الفاكس

1 
 رقم الفاكس

يد اإللتكروني  2 عنوان البر

صناعة أصناف من الجبس مثل األطر والبراويز 483239580مصنع األسقف الجبسية149
ينة  المنقوشة والتماثيل والفازات وأصناف الز

األخرى

33304450133344415738

21394460423544686631إنتاج اإلسفلت484192052ماركو لإلسفلت150

21394460115244686047إنتاج خرسانة جاهزة الخلط485239530ماركو للردي مكس151

21394468604744686631إنتاج خرسانة جاهزة الخلط486239530قطر باطون152

أنشطة أخرى لصناعة األبدان للمركبات ذات 487292090السيلطي للصناعات المعدنية153
المحركات وصناعة المركبات المقطورة ونصف 

المقطورة 

10954460185244606426

453804468466344684704ورش الحدادة488251151هندسة الصفا للمباني الحديدية واأللومنيوم154

صناعة لوحات مفاتيح الكهرباء بما فيها لوحات 489271070الصناعات الهندسية الكهربائية المتطورة155
التحكم العددية

60134460514244604746

42194450490944504840صناعة البلك األسمنتي المفرغ واآلجر490239510جفكو للبالط والطابوق156

صناعة المباني سابقة الصنع المكونة بصفة 491251130ستيل فاب لإلنشاءات الحديدية157
رئيسية من المعدن

99204450089544667783

157564450495944504957info@castlemba.comصناعة لوازم العزل ومنع التسرب492222033مصنع إكسسوارات البناء الحديث158

7922449950196681771144995088rana.arshad@gssg.comصناعة قنوات التكييف وملحقاتها )الدكت (493251170جيرسي لتصنيع منتجات تكييف الهواء159

30274450658844506589إنتاج خرسانة جاهزة الخلط494239530المفتاح للخرسانة الجاهزة160

ية إلنتاج اإلسفلت161 403184460036544602660إنتاج اإلسفلت495192052شركة البناء القطر

94094481383844812935أنشطة أخرى لصناعة األلعاب واللعب 496324099منتجات أماكو162

يع الهواء163 408524450360244503747صناعة قنوات التكييف وملحقاتها )الدكت (497251170شركة مصنع قطر لصناعة شبكات توز

صناعة مواسير وخراطيم وأنابيب بالستيكية 498222020المستقبل لصناعة األنابيب - قطر164
ووصالتها ولوازمها

246784476811144114595sales-qatar@futurepipe.com

إنتاج أنواع الوقود السائلة )منتجات مصافي 499192010السيف المحدودة165
البترول(

500774013430040139525

604294472200644721170إنتاج خرسانة جاهزة الخلط500239530العيسى للخرسانة الجاهزة والطابوق166

189694411435844114583ahme.fahmy@gmail.comصناعة األكياس من اللدائن501222044مصنع العاصمة للبالستيك167

237944411498444114982doha@kelvion.comصناعة مراجل راديترات التدفئة المركزية502251220كيل ويون تيرمل سوليوشنس168

أنشطة أخرى لصناعة األبدان للمركبات ذات 503292090مصنع األهرامات للهياكل الحديدية169
المحركات وصناعة المركبات المقطورة ونصف 

المقطورة 

66975580557044600602

1811449122665551223344912256info@qrc.com.qaصناعة قضبان حديد التسليح504251141شركة قطر لحديد الخرسانة170

50074477267844651534إنتاج خرسانة جاهزة الخلط505239530شركة ريدي مكس قطر المحدودة     )فرع مسيعيد(171

ية للصناعات المطاطية172 صناعة منتجات مطاطية أخرى لم تصنف في 506221990الشركة القطر
مكان أخر

5342446003074460030844600308info@qatarrubber.com
qatarrubber@gmail.com

صناعة المواد الالصقة أو مركبات الجلفنة أو 507202260سيكو الشرق األوسط173
ية المماثلة المستخدمة  المستحضرات غير الحرار

في الحشو أو تسوية السطوح

295441147473324221344114792souhail.haidar@cikome.com

22674441148524490972044114853معالجة وطلي المعادن  بالصقل و التلميع508259211شركة قطر لطالء المعادن174

7564033800044771346صناعة البولي أثيلين1201360شركة قطر للبتروكيماويات )قابكو(   ش . م . ق175

يع المعلبات المحفوظة176 5613446026337746019044602600sameh.salah@mezzan.comانتاج وتعبئة المياه النقية المفلترة2110422شركة توز

دليل المصانع*

* التكملة في الصفحة المقابلة 58



اسم المصنعم
رقم 
السجل

الصناعي

رقم النشاط 
الصناعي 

ISIC
صندوق وصف النشاط الصناعي

البريد
رقم الهاتف 

1
رقم الهاتف 

2
رقم الهاتف 

3
 رقم الفاكس

1 
 رقم الفاكس

يد اإللتكروني  2 عنوان البر

صناعة أصناف من الجبس مثل األطر والبراويز 483239580مصنع األسقف الجبسية149
ينة  المنقوشة والتماثيل والفازات وأصناف الز

األخرى

33304450133344415738

21394460423544686631إنتاج اإلسفلت484192052ماركو لإلسفلت150

21394460115244686047إنتاج خرسانة جاهزة الخلط485239530ماركو للردي مكس151

21394468604744686631إنتاج خرسانة جاهزة الخلط486239530قطر باطون152

أنشطة أخرى لصناعة األبدان للمركبات ذات 487292090السيلطي للصناعات المعدنية153
المحركات وصناعة المركبات المقطورة ونصف 

المقطورة 

10954460185244606426

453804468466344684704ورش الحدادة488251151هندسة الصفا للمباني الحديدية واأللومنيوم154

صناعة لوحات مفاتيح الكهرباء بما فيها لوحات 489271070الصناعات الهندسية الكهربائية المتطورة155
التحكم العددية

60134460514244604746

42194450490944504840صناعة البلك األسمنتي المفرغ واآلجر490239510جفكو للبالط والطابوق156

صناعة المباني سابقة الصنع المكونة بصفة 491251130ستيل فاب لإلنشاءات الحديدية157
رئيسية من المعدن

99204450089544667783

157564450495944504957info@castlemba.comصناعة لوازم العزل ومنع التسرب492222033مصنع إكسسوارات البناء الحديث158

7922449950196681771144995088rana.arshad@gssg.comصناعة قنوات التكييف وملحقاتها )الدكت (493251170جيرسي لتصنيع منتجات تكييف الهواء159

30274450658844506589إنتاج خرسانة جاهزة الخلط494239530المفتاح للخرسانة الجاهزة160

ية إلنتاج اإلسفلت161 403184460036544602660إنتاج اإلسفلت495192052شركة البناء القطر

94094481383844812935أنشطة أخرى لصناعة األلعاب واللعب 496324099منتجات أماكو162

يع الهواء163 408524450360244503747صناعة قنوات التكييف وملحقاتها )الدكت (497251170شركة مصنع قطر لصناعة شبكات توز

صناعة مواسير وخراطيم وأنابيب بالستيكية 498222020المستقبل لصناعة األنابيب - قطر164
ووصالتها ولوازمها

246784476811144114595sales-qatar@futurepipe.com

إنتاج أنواع الوقود السائلة )منتجات مصافي 499192010السيف المحدودة165
البترول(

500774013430040139525

604294472200644721170إنتاج خرسانة جاهزة الخلط500239530العيسى للخرسانة الجاهزة والطابوق166

189694411435844114583ahme.fahmy@gmail.comصناعة األكياس من اللدائن501222044مصنع العاصمة للبالستيك167

237944411498444114982doha@kelvion.comصناعة مراجل راديترات التدفئة المركزية502251220كيل ويون تيرمل سوليوشنس168

أنشطة أخرى لصناعة األبدان للمركبات ذات 503292090مصنع األهرامات للهياكل الحديدية169
المحركات وصناعة المركبات المقطورة ونصف 

المقطورة 

66975580557044600602

1811449122665551223344912256info@qrc.com.qaصناعة قضبان حديد التسليح504251141شركة قطر لحديد الخرسانة170

50074477267844651534إنتاج خرسانة جاهزة الخلط505239530شركة ريدي مكس قطر المحدودة     )فرع مسيعيد(171

ية للصناعات المطاطية172 صناعة منتجات مطاطية أخرى لم تصنف في 506221990الشركة القطر
مكان أخر

5342446003074460030844600308info@qatarrubber.com
qatarrubber@gmail.com

صناعة المواد الالصقة أو مركبات الجلفنة أو 507202260سيكو الشرق األوسط173
ية المماثلة المستخدمة  المستحضرات غير الحرار

في الحشو أو تسوية السطوح

295441147473324221344114792souhail.haidar@cikome.com

22674441148524490972044114853معالجة وطلي المعادن  بالصقل و التلميع508259211شركة قطر لطالء المعادن174

7564033800044771346صناعة البولي أثيلين1201360شركة قطر للبتروكيماويات )قابكو(   ش . م . ق175

يع المعلبات المحفوظة176 5613446026337746019044602600sameh.salah@mezzan.comانتاج وتعبئة المياه النقية المفلترة2110422شركة توز
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اسم المصنعم
رقم 
السجل

الصناعي

رقم النشاط 
الصناعي 

ISIC
صندوق وصف النشاط الصناعي

البريد
رقم الهاتف 

1
رقم الهاتف 

2
رقم الهاتف 

3
 رقم الفاكس

1 
 رقم الفاكس

يد اإللتكروني  2 عنوان البر

3612446007345580074444600059صناعة البلك األسمنتي المفرغ واآلجر3239510مصانع العمودي األتوماتيكية177

إنتاج الغازات األولية مثل االوكسجين 4201121شركة مصانع الغازات الصناعية الوطنية / فرع178
والهيدروجين .. الخ

13914458300044583333

صناعة الحديد النقي بواسطة العمليات 5241022شركة قطر للحديد والصلب   )قطر ستيل(179
الكيميائية

5009044778778555308804476071944771424

1333446938004469390044712585qatercement@qatar.net.qaصناعة األسمنت العادي )بورتالند(6239411شركة قطر الوطنية لصناعة االسمنت180

503114490383644903835mail@dohaprecast.comإنتاج خرسانة جاهزة الخلط7239530مصنع الدوحة للخرسانة الجاهزة181

967124460212144601332أنشطة أخرى لصناعة الحديد والصلب8241090فنشر جلف إلعادة تصنيع المعادن182

194454460197344504073info@behzadplastic.comصناعة األكياس من اللدائن9222044منتوجات بهزاد للبالستيك183

13444601028446010295588813444601027mohammed@aljiwan.comتنجيد األثاث10310041شركة قطر لصناعة االسفنج والمفروشات184

22774479061644790617صناعة البلك األسمنتي المفرغ واآلجر11239510شركة المشاريع االنشائية - مصنع البيوت الجاهزة185

يا واألمالح الفوسفاتية والبوتاسية 12201240شركة قطر لألسمدة الكيماوية186 صناعة اليور
الطبيعية

50001442288886663132844770347

صناعة البالط و الموازيكو األسمنتي بكافة 13239520مصنع الرخام والجرانيت187
أصنافه

11529446001614442230344600750

9864441417644414176صناعة البلك األسمنتي المفرغ واآلجر14239510معمل أحمد وإبراهيم محمد عبدااهلل العمادي188

صناعة البالط و الموازيكو األسمنتي بكافة 16239520المصنع الدولي للبالط والرخام189
أصنافه

230144810726

4954443230044447799ورش األلمنيوم19251160مصنع ألمونيوم إيفل190

169904458002244580055صناعة الخبز ومنتجاته بواسطة المخابز اآللية20107120مخابز نابولي191

صناعة األثاث والموبيليا من الخشب للمنازل، 21310010شركة الخليج لتصنيع وتجارة األخشاب المحدودة192
ية، المساجد،  للفنادق، المكاتب، المحالت التجار

المدارس ..الخ

48004460082244602584

14444441500044438137spathan@qfm.qaتعبئة وطحن القمح22106111شركة مطاحن الدقيق القطرية193

2239446035004442298044603700info@dandy.qaانتاج الحليب واللبن23105010شركة داندي  المحدودة194

3194460083744621787إنتاج اإلسفلت25192052خالطة بوزوير لألسفلت195

سبك المعادن غير الحديدية مثل األلمنيوم 26243211مصنع إيفل لسكب المعادن196
والزنك  ... الخ )منتجات تامة الصنع(

4954460079444437799

صناعة األواني المعدنية المجوفة وما يماثلها 27259951مصنع إيفل لألدوات المنزلية197
من أدوات المطبخ والمائدة وأدوات الشوي 

والقلي

4954460006644504423

19374442683844600100صناعة البلك األسمنتي المفرغ واآلجر28239510شركة مصانع االحمداني االتوماتيكية للبالط والطابوق و الرخام198

169744600086صناعة البلك األسمنتي المفرغ واآلجر34239510معمل طابوق الشرقي199

إنتاج أنواع الوقود السائلة )منتجات مصافي 35192010مصفاة قطر للبترول200
البترول(

500334477655544772880

ين الثلج37107930معمل الخور للثلج201 604074472087647722128صناعة  وتخز

1534494966644771687أنشطة أخرى لبناء السفن38301190الترسانة البحرية واالنشائية المعدنية )فرع شركة المالحة(202

226124402545344025420طباعة الصحف41181111مطابع الوراق203

27204460009844600079أعمال ورش النجارة بشكل عام )عدا األثاث(42162250منجرة السالمة204

ية المرطبة43110411شركة علي بن علي للمرطبات205 754446988844433778صناعة المشروبات الغاز

دليل المصانع*

* التكملة في الصفحة المقابلة 60



اسم المصنعم
رقم 
السجل

الصناعي

رقم النشاط 
الصناعي 

ISIC
صندوق وصف النشاط الصناعي

البريد
رقم الهاتف 

1
رقم الهاتف 

2
رقم الهاتف 

3
 رقم الفاكس

1 
 رقم الفاكس

يد اإللتكروني  2 عنوان البر

3612446007345580074444600059صناعة البلك األسمنتي المفرغ واآلجر3239510مصانع العمودي األتوماتيكية177

إنتاج الغازات األولية مثل االوكسجين 4201121شركة مصانع الغازات الصناعية الوطنية / فرع178
والهيدروجين .. الخ

13914458300044583333

صناعة الحديد النقي بواسطة العمليات 5241022شركة قطر للحديد والصلب   )قطر ستيل(179
الكيميائية

5009044778778555308804476071944771424

1333446938004469390044712585qatercement@qatar.net.qaصناعة األسمنت العادي )بورتالند(6239411شركة قطر الوطنية لصناعة االسمنت180

503114490383644903835mail@dohaprecast.comإنتاج خرسانة جاهزة الخلط7239530مصنع الدوحة للخرسانة الجاهزة181

967124460212144601332أنشطة أخرى لصناعة الحديد والصلب8241090فنشر جلف إلعادة تصنيع المعادن182

194454460197344504073info@behzadplastic.comصناعة األكياس من اللدائن9222044منتوجات بهزاد للبالستيك183

13444601028446010295588813444601027mohammed@aljiwan.comتنجيد األثاث10310041شركة قطر لصناعة االسفنج والمفروشات184

22774479061644790617صناعة البلك األسمنتي المفرغ واآلجر11239510شركة المشاريع االنشائية - مصنع البيوت الجاهزة185

يا واألمالح الفوسفاتية والبوتاسية 12201240شركة قطر لألسمدة الكيماوية186 صناعة اليور
الطبيعية

50001442288886663132844770347

صناعة البالط و الموازيكو األسمنتي بكافة 13239520مصنع الرخام والجرانيت187
أصنافه

11529446001614442230344600750

9864441417644414176صناعة البلك األسمنتي المفرغ واآلجر14239510معمل أحمد وإبراهيم محمد عبدااهلل العمادي188

صناعة البالط و الموازيكو األسمنتي بكافة 16239520المصنع الدولي للبالط والرخام189
أصنافه

230144810726

4954443230044447799ورش األلمنيوم19251160مصنع ألمونيوم إيفل190

169904458002244580055صناعة الخبز ومنتجاته بواسطة المخابز اآللية20107120مخابز نابولي191

صناعة األثاث والموبيليا من الخشب للمنازل، 21310010شركة الخليج لتصنيع وتجارة األخشاب المحدودة192
ية، المساجد،  للفنادق، المكاتب، المحالت التجار

المدارس ..الخ

48004460082244602584

14444441500044438137spathan@qfm.qaتعبئة وطحن القمح22106111شركة مطاحن الدقيق القطرية193

2239446035004442298044603700info@dandy.qaانتاج الحليب واللبن23105010شركة داندي  المحدودة194

3194460083744621787إنتاج اإلسفلت25192052خالطة بوزوير لألسفلت195

سبك المعادن غير الحديدية مثل األلمنيوم 26243211مصنع إيفل لسكب المعادن196
والزنك  ... الخ )منتجات تامة الصنع(

4954460079444437799

صناعة األواني المعدنية المجوفة وما يماثلها 27259951مصنع إيفل لألدوات المنزلية197
من أدوات المطبخ والمائدة وأدوات الشوي 

والقلي

4954460006644504423

19374442683844600100صناعة البلك األسمنتي المفرغ واآلجر28239510شركة مصانع االحمداني االتوماتيكية للبالط والطابوق و الرخام198

169744600086صناعة البلك األسمنتي المفرغ واآلجر34239510معمل طابوق الشرقي199

إنتاج أنواع الوقود السائلة )منتجات مصافي 35192010مصفاة قطر للبترول200
البترول(

500334477655544772880

ين الثلج37107930معمل الخور للثلج201 604074472087647722128صناعة  وتخز

1534494966644771687أنشطة أخرى لبناء السفن38301190الترسانة البحرية واالنشائية المعدنية )فرع شركة المالحة(202

226124402545344025420طباعة الصحف41181111مطابع الوراق203

27204460009844600079أعمال ورش النجارة بشكل عام )عدا األثاث(42162250منجرة السالمة204

ية المرطبة43110411شركة علي بن علي للمرطبات205 754446988844433778صناعة المشروبات الغاز
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اسم المصنعم
رقم 
السجل

الصناعي

رقم النشاط 
الصناعي 

ISIC
صندوق وصف النشاط الصناعي

البريد
رقم الهاتف 

1
رقم الهاتف 

2
رقم الهاتف 

3
 رقم الفاكس

1 
 رقم الفاكس

يد اإللتكروني  2 عنوان البر

754401500044633483طباعة الصحف44181111مطابع علي بن علي206

أنشطة أخرى لصناعة المصابيح ومعدات اإلنارة 45274090شركة قطر لتنوير النيون والفلورسنت207
الكهربائية

7144487487044862944

7784460084944433960أعمال ورش النجارة بشكل عام )عدا األثاث(46162250منجرة الوفاء208

36124460074444600059صناعة البلك األسمنتي المفرغ واآلجر47239510مصانع النجاح االتوماتيكية للطابوق والبالط209

ية للمنظفات210 صناعة الصابون بجميع أشكاله )معجون،سائل، 48202311الشركة القطر
جاف(

69834423877744601921qdc@qdd.qa
export@qdd.qa

48214442501544833493صناعة الخبز ومنتجاته بواسطة المخابز اآللية50107120مخبز وحلويات الحبيب211

107684468428044682012صناعة وتركيب أبواب الكراجات52251153مصنع البقالي لألبواب االلكترونية212

صناعة األثاث والموبيليا من الخشب للمنازل، 84310010مصنع نابكو لألثاث213
ية، المساجد،  للفنادق، المكاتب، المحالت التجار

المدارس ..الخ

16544466664644666636

صناعة البالط و الموازيكو األسمنتي بكافة 85239520مصنع البالط االتوماتيك214
أصنافه

2974460001944600162

196904460148344601439طباعة الكتب المدرسية86181122مؤسسة العهد  للصحافة والطباعة والنشر215

533444665554442417144600630طباعة الصحف87181111شركة الخليج للنشر و للطباعة216

صناعة البالط و الموازيكو األسمنتي بكافة 88239520مصنع سمسمة للبالط والطابوق واالنترلوك217
أصنافه

30824450108944506519

824524416120944981242ورش األلمنيوم89251160ورشة االتحاد للحديد وااللمونيوم218

ين الثلج90107930مصنع ميناء الوكرة للثلج219 32834464528444881944صناعة  وتخز

66384461038944603545خراطة المعادن91259230ورشة االتحاد الميكانيكية220

ية الصناعية221 67614460141844863751صناعة الثالجات والمجمدات92275011بالميرا التجار

407394460796744607962صناعة مقاعد السيارات93293094الشركة النموذجية لتصنيع قطع غيار السيارات222

اليوجد4009844600627خراطة المعادن99259230مشغل قطر الوطني للخراطة وسكب المعادن223

239774450321244503252صناعة قضبان حديد التسليح100251141مصنع الشرق االوسط لمواد البناء224

40764460003844602659sunil@gulfglassfibre.comصناعة منتجات من اللدائن بطريقة الروتومولد101222060شركة الخليج لأللياف الزجاجية225

400074460034944601806صناعة البلك األسمنتي المفرغ واآلجر102239510مصنع القدس للتجارة وصناعة البالط والطابوق226

صناعة البالط و الموازيكو األسمنتي بكافة 103239520مصانع البرج للبالط والطابوق227
أصنافه

28814460055244601785

طباعة التقاويم الزمنية والكروت الشخصية 104181142العالمية للطباعة والنشر228
وبطاقات األفراح والبطاقات الذكية

196904460131144601439

يان لتعبئة المياه المعدنية229 733344327637444369994487557744327637smith@rayyanwater.comانتاج وتعبئة المياه النقية المفلترة105110422شركة الر

يدينغ اند كونتراكتنغ230 صناعة المنتجات المعدنية اإلنشائية وأجزائها 107251111ناشونال بيلتيك تر
للجسور و األبراج

23599441146135588317144114617clicqatar@clicq8.com

4014044600540خراطة المعادن109259230ورشة األمل الحديثة231

صناعة مواسير وخراطيم وأنابيب بالستيكية 110222020مجموعة قطر للصناعات واالضافات البالستيكية232
ووصالتها ولوازمها

40290446037705580668644603993hasanbour@qaddcoqatar.com
hasanbour@yahoo.com

72624005020040050222info@qsf.com.qaصناعة العلب والصناديق من اللدائن111222041مصنع قطر لالستيروبور233

يا234 907214411773544117739صناعة الخبز ومنتجاته بواسطة المخابز اآللية112107120مخابز كور

دليل المصانع*

* التكملة في الصفحة المقابلة 62



اسم المصنعم
رقم 
السجل

الصناعي

رقم النشاط 
الصناعي 

ISIC
صندوق وصف النشاط الصناعي

البريد
رقم الهاتف 

1
رقم الهاتف 

2
رقم الهاتف 

3
 رقم الفاكس

1 
 رقم الفاكس

يد اإللتكروني  2 عنوان البر

754401500044633483طباعة الصحف44181111مطابع علي بن علي206

أنشطة أخرى لصناعة المصابيح ومعدات اإلنارة 45274090شركة قطر لتنوير النيون والفلورسنت207
الكهربائية

7144487487044862944

7784460084944433960أعمال ورش النجارة بشكل عام )عدا األثاث(46162250منجرة الوفاء208

36124460074444600059صناعة البلك األسمنتي المفرغ واآلجر47239510مصانع النجاح االتوماتيكية للطابوق والبالط209

ية للمنظفات210 صناعة الصابون بجميع أشكاله )معجون،سائل، 48202311الشركة القطر
جاف(

69834423877744601921qdc@qdd.qa
export@qdd.qa

48214442501544833493صناعة الخبز ومنتجاته بواسطة المخابز اآللية50107120مخبز وحلويات الحبيب211

107684468428044682012صناعة وتركيب أبواب الكراجات52251153مصنع البقالي لألبواب االلكترونية212

صناعة األثاث والموبيليا من الخشب للمنازل، 84310010مصنع نابكو لألثاث213
ية، المساجد،  للفنادق، المكاتب، المحالت التجار

المدارس ..الخ

16544466664644666636

صناعة البالط و الموازيكو األسمنتي بكافة 85239520مصنع البالط االتوماتيك214
أصنافه

2974460001944600162

196904460148344601439طباعة الكتب المدرسية86181122مؤسسة العهد  للصحافة والطباعة والنشر215

533444665554442417144600630طباعة الصحف87181111شركة الخليج للنشر و للطباعة216

صناعة البالط و الموازيكو األسمنتي بكافة 88239520مصنع سمسمة للبالط والطابوق واالنترلوك217
أصنافه

30824450108944506519

824524416120944981242ورش األلمنيوم89251160ورشة االتحاد للحديد وااللمونيوم218

ين الثلج90107930مصنع ميناء الوكرة للثلج219 32834464528444881944صناعة  وتخز

66384461038944603545خراطة المعادن91259230ورشة االتحاد الميكانيكية220

ية الصناعية221 67614460141844863751صناعة الثالجات والمجمدات92275011بالميرا التجار

407394460796744607962صناعة مقاعد السيارات93293094الشركة النموذجية لتصنيع قطع غيار السيارات222

اليوجد4009844600627خراطة المعادن99259230مشغل قطر الوطني للخراطة وسكب المعادن223

239774450321244503252صناعة قضبان حديد التسليح100251141مصنع الشرق االوسط لمواد البناء224

40764460003844602659sunil@gulfglassfibre.comصناعة منتجات من اللدائن بطريقة الروتومولد101222060شركة الخليج لأللياف الزجاجية225

400074460034944601806صناعة البلك األسمنتي المفرغ واآلجر102239510مصنع القدس للتجارة وصناعة البالط والطابوق226

صناعة البالط و الموازيكو األسمنتي بكافة 103239520مصانع البرج للبالط والطابوق227
أصنافه

28814460055244601785

طباعة التقاويم الزمنية والكروت الشخصية 104181142العالمية للطباعة والنشر228
وبطاقات األفراح والبطاقات الذكية

196904460131144601439

يان لتعبئة المياه المعدنية229 733344327637444369994487557744327637smith@rayyanwater.comانتاج وتعبئة المياه النقية المفلترة105110422شركة الر

يدينغ اند كونتراكتنغ230 صناعة المنتجات المعدنية اإلنشائية وأجزائها 107251111ناشونال بيلتيك تر
للجسور و األبراج

23599441146135588317144114617clicqatar@clicq8.com

4014044600540خراطة المعادن109259230ورشة األمل الحديثة231

صناعة مواسير وخراطيم وأنابيب بالستيكية 110222020مجموعة قطر للصناعات واالضافات البالستيكية232
ووصالتها ولوازمها

40290446037705580668644603993hasanbour@qaddcoqatar.com
hasanbour@yahoo.com

72624005020040050222info@qsf.com.qaصناعة العلب والصناديق من اللدائن111222041مصنع قطر لالستيروبور233

يا234 907214411773544117739صناعة الخبز ومنتجاته بواسطة المخابز اآللية112107120مخابز كور
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اسم المصنعم
رقم 
السجل

الصناعي

رقم النشاط 
الصناعي 

ISIC
صندوق وصف النشاط الصناعي

البريد
رقم الهاتف 

1
رقم الهاتف 

2
رقم الهاتف 

3
 رقم الفاكس

1 
 رقم الفاكس

يد اإللتكروني  2 عنوان البر

ية النتاج الدواجن235 3606447290425581276844729028aqcfpp@gmail.comإنتاج أنواع الدواجن واألرانب والطيور الطازجة113101021الشركة العربية القطر

طباعة أوراق المراسالت القرطاسية التجارية 114181150شركة المطبعة األهلية236
وتشمل الفواتير

31144432282344422504

235464460015444437138ورش األلمنيوم115251160مصنع الوجالس لأللومنيوم237

يج والخزانات116251210ورشة المرزوقي للحدادة238 4025044600572صناعة الصهار

17604460056644684033أعمال ورش النجارة بشكل عام ) عدا األثاث(117162250منجرة قبس239

1987644601642ورش األلمنيوم118251160مؤسسة محمد بن مسند لأللومنيوم التجارية240

213144688006صناعة الخبز ومنتجاته بواسطة المخابز اآللية119107120أفران لبنان الحديثة241

صناعة أطعمة اإلفطار )كورن فليكس، شيبس . 120106150شركة مصانع قطر لألغذية - بفكي قطر242
الخ(، من الحبوب على شكل رقائق

16122446015404460184044601740qatarfoodfactories@yahoo.com

صناعة األثاث والموبيليا من الخشب للمنازل، 121310010مصانع السالم243
ية، المساجد،  للفنادق، المكاتب، المحالت التجار

المدارس ..الخ

221204460069244602073

400544883218صناعة البالط و الموازيكو األسمنتي بكافة أصنافه122239520مصنع صقلية للبالط والطابوق والدرج244

10244460058644602374صناعة البلك األسمنتي المفرغ واآلجر123239510مصنع طابوق السد245

78024460154644414597أعمال ورش النجارة بشكل عام ) عدا األثاث(124162250شركة سالم حسن األنصاري - قسم النجارة و الديكور246

875444468684411432544114679polymer@almuftah.comصناعة منتجات من اللدائن بطريقة الروتومولد125222060المفتاح بوليمار247

صناعة األثاث والموبيليا من الخشب للمنازل، 126310010مصنع موبيليات الرضوان248
ية، المساجد،  للفنادق، المكاتب، المحالت التجار

المدارس ..الخ.

5264460291544500351

3944460019844600198صناعة البلك األسمنتي المفرغ واآلجر127239510معمل الطابوق الممتاز249

5446501015588788844653777aljameel@qatar.net.qaتنجيد األثاث128310041المصنع الوطني لصناعة األسفنج والمفروشات250

يد والتجهيزات الفندقية251 220284460095544600855صناعة الثالجات والمجمدات130275011شركة صناعات الخليج للتبر

66584460078744600792ورش األلمنيوم133251160شركة ألومنيوم ومحددة الجزيرة252

51074460065244600761خراطة المعادن134259230الورشة العربية للهندسة الميكانيكية253

3144460635744606358إنتاج خرسانة جاهزة الخلط135239530كتكو للخرسانة الجاهزة254

7505446013564465377744601356aljameel@aljameel.com.qaتفصيل الحشايا ) المراتب ( بمختلف أنواعها136310042المصنع الوطني للمراتب255

صناعة البالط و الموازيكو األسمنتي بكافة 137239520مصانع الخليج للبالط256
أصنافه

22164460056944600594

ين الثلج138107930مصنع الحصباء للثلج257 32834486742644881944صناعة وتخز

صناعة لوحات مفاتيح الكهرباء بما فيها لوحات 139271070مفاتيح قطر الكهربائية258
التحكم العددية

83484460372744423360

قطع وتشكيل وتجهيز األحجار لالستخدام في 140239610محاجر أسوان ألنتاج الكنكري259
البناء والتشييد والطرق ... الخ

20634471274044414319

صناعة البالط و الموازيكو األسمنتي بكافة 141239520أكتينج الشرق األوسط260
أصنافه

153964460612944602072

221254450104744501046إنتاج خرسانة جاهزة الخلط142239530مصنع األندلس للمنتجات األسمنتية261

صناعة الورق الصحي والمناديل ومناديل 144170941الشركة الوطنية للصناعات الورقية262
التنظيف والمناشف

406314460056744600685admin@napico.com.qa
algozali2003@yahoo.com

330454458232644582276صناعة لوازم العزل ومنع التسرب146222033مصنع قطر للمواد العازلة263

دليل المصانع*

* التكملة في الصفحة المقابلة 64



اسم المصنعم
رقم 
السجل

الصناعي

رقم النشاط 
الصناعي 

ISIC
صندوق وصف النشاط الصناعي

البريد
رقم الهاتف 

1
رقم الهاتف 

2
رقم الهاتف 

3
 رقم الفاكس

1 
 رقم الفاكس

يد اإللتكروني  2 عنوان البر

ية النتاج الدواجن235 3606447290425581276844729028aqcfpp@gmail.comإنتاج أنواع الدواجن واألرانب والطيور الطازجة113101021الشركة العربية القطر

طباعة أوراق المراسالت القرطاسية التجارية 114181150شركة المطبعة األهلية236
وتشمل الفواتير

31144432282344422504

235464460015444437138ورش األلمنيوم115251160مصنع الوجالس لأللومنيوم237

يج والخزانات116251210ورشة المرزوقي للحدادة238 4025044600572صناعة الصهار

17604460056644684033أعمال ورش النجارة بشكل عام ) عدا األثاث(117162250منجرة قبس239

1987644601642ورش األلمنيوم118251160مؤسسة محمد بن مسند لأللومنيوم التجارية240

213144688006صناعة الخبز ومنتجاته بواسطة المخابز اآللية119107120أفران لبنان الحديثة241

صناعة أطعمة اإلفطار )كورن فليكس، شيبس . 120106150شركة مصانع قطر لألغذية - بفكي قطر242
الخ(، من الحبوب على شكل رقائق

16122446015404460184044601740qatarfoodfactories@yahoo.com

صناعة األثاث والموبيليا من الخشب للمنازل، 121310010مصانع السالم243
ية، المساجد،  للفنادق، المكاتب، المحالت التجار

المدارس ..الخ

221204460069244602073

400544883218صناعة البالط و الموازيكو األسمنتي بكافة أصنافه122239520مصنع صقلية للبالط والطابوق والدرج244

10244460058644602374صناعة البلك األسمنتي المفرغ واآلجر123239510مصنع طابوق السد245

78024460154644414597أعمال ورش النجارة بشكل عام ) عدا األثاث(124162250شركة سالم حسن األنصاري - قسم النجارة و الديكور246

875444468684411432544114679polymer@almuftah.comصناعة منتجات من اللدائن بطريقة الروتومولد125222060المفتاح بوليمار247

صناعة األثاث والموبيليا من الخشب للمنازل، 126310010مصنع موبيليات الرضوان248
ية، المساجد،  للفنادق، المكاتب، المحالت التجار

المدارس ..الخ.

5264460291544500351

3944460019844600198صناعة البلك األسمنتي المفرغ واآلجر127239510معمل الطابوق الممتاز249

5446501015588788844653777aljameel@qatar.net.qaتنجيد األثاث128310041المصنع الوطني لصناعة األسفنج والمفروشات250

يد والتجهيزات الفندقية251 220284460095544600855صناعة الثالجات والمجمدات130275011شركة صناعات الخليج للتبر

66584460078744600792ورش األلمنيوم133251160شركة ألومنيوم ومحددة الجزيرة252

51074460065244600761خراطة المعادن134259230الورشة العربية للهندسة الميكانيكية253

3144460635744606358إنتاج خرسانة جاهزة الخلط135239530كتكو للخرسانة الجاهزة254

7505446013564465377744601356aljameel@aljameel.com.qaتفصيل الحشايا ) المراتب ( بمختلف أنواعها136310042المصنع الوطني للمراتب255

صناعة البالط و الموازيكو األسمنتي بكافة 137239520مصانع الخليج للبالط256
أصنافه

22164460056944600594

ين الثلج138107930مصنع الحصباء للثلج257 32834486742644881944صناعة وتخز

صناعة لوحات مفاتيح الكهرباء بما فيها لوحات 139271070مفاتيح قطر الكهربائية258
التحكم العددية

83484460372744423360

قطع وتشكيل وتجهيز األحجار لالستخدام في 140239610محاجر أسوان ألنتاج الكنكري259
البناء والتشييد والطرق ... الخ

20634471274044414319

صناعة البالط و الموازيكو األسمنتي بكافة 141239520أكتينج الشرق األوسط260
أصنافه

153964460612944602072

221254450104744501046إنتاج خرسانة جاهزة الخلط142239530مصنع األندلس للمنتجات األسمنتية261

صناعة الورق الصحي والمناديل ومناديل 144170941الشركة الوطنية للصناعات الورقية262
التنظيف والمناشف

406314460056744600685admin@napico.com.qa
algozali2003@yahoo.com

330454458232644582276صناعة لوازم العزل ومنع التسرب146222033مصنع قطر للمواد العازلة263
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اسم المصنعم
رقم 
السجل

الصناعي

رقم النشاط 
الصناعي 

ISIC
صندوق وصف النشاط الصناعي

البريد
رقم الهاتف 

1
رقم الهاتف 

2
رقم الهاتف 

3
 رقم الفاكس

1 
 رقم الفاكس

يد اإللتكروني  2 عنوان البر

45154460100744602863خراطة المعادن147259230شركة الدوحة للخراطة وصب المعادن264

34844460088144600901صناعة الدهانات148202210شركة أصباغ همبل )قطر(265

38864499449944994500صناعة المباني الخشبية سابقة التجهيز149162270سبيسميكر266

76764468454544500676صناعة المباني الخشبية سابقة التجهيز151162270شركة آل عمران للمباني الجاهزة267

طباعة أوراق المراسالت القرطاسية التجارية 55181150مطابع الدوحة الحديثة المحدودة268
وتشمل الفواتير

1454465144144651502

1130944324207أعمال ورش النجارة بشكل عام ) عدا األثاث(56162250ورشة الشيبيى للنجارة269

يني للبالستيك270 ية - الز 7554432525044412111صناعة األكياس من اللدائن57222044شركة صناعات الورق و النايلون القطر

إنتاج الغازات األولية مثل االوكسجين 58201121مصانع بوزوير للغازات الصناعية271
والهيدروجين .. الخ

3194015080044503408

طباعة اإلعالنات والملصقات والنشرات 59181141مطابع قطر الوطنية272
اإلعالمية

3554444845244360950

ية التونسية  للصناعات الغذائية273 يتون60104011الشركة القطر ير زيت الز 41192443215754432175744693751mkumar@nafco.qaإنتاج وتكر

صناعة مواسير وخراطيم وأنابيب بالستيكية 61222020مصنع قطر الوطني للبالستيك274
ووصالتها ولوازمها

5615446899776655642244689922sc1@qnplast.com
PRO@GNPLAST.COM

34054460033144411123ورش األلمنيوم64251160مصنع ألمونيوم خلوري275

صناعة األثاث والموبيليا من الخشب للمنازل، 65310010مصنع الشرق لألثاث276
ية، المساجد،  للفنادق، المكاتب، المحالت التجار

المدارس ..الخ

34054460033144411123

20124460004644600771صناعة البالط و الموازيكو األسمنتي بكافة أصنافه67239520شركة الشرق األوسط لصناعة البالط والطابوق277

طباعة أوراق المراسالت القرطاسية التجارية 68181150مطبعة الحياة278
وتشمل الفواتير

223134460057544602911

33174460024644600246صناعة البلك األسمنتي المفرغ واآلجر69239510معمل كوثر للطابوق279

30924460085044428091أعمال ورش النجارة بشكل عام ) عدا األثاث(70162250منجرة نارم280

طباعة أوراق المراسالت القرطاسية التجارية 71181150مطابع الشرق األوسط281
وتشمل الفواتير

43284460026044600210

409904460081044601687ورش الحدادة72251151المانع لإلنشاءات الحديدية282

18204460025344600237إنتاج خرسانة جاهزة الخلط154239530شركة الرزاق للخرسانة الجاهزة283

ين للحديد المشغول284 92114431161044320834ورش الحدادة157251151درابز

295443277665083333344412354info@aalaf.com.qaصناعة األعالف المركزة للحيوانات 158108011المرقاب لالستثمار الصناعي )أعالف(285

4694447717725550205044770692hassainar@lafargeholcim.comصناعة األسمنت العادي )بورتالند159239411شركة الجبر لصناعة األسمنت286

أنشطة أخرى لصناعة األصناف المنتجة من 160239590شركة اربيسك قطر ألعمال الزخرفة االسالمية287
الخرسانة واألسمنت والجبس

48004460010744602933

ية الكيمائية إلزالة األمالح288 أنشطة أخرى لصناعة المنتجات الكيميائية 161202990الشركة القطر
األخرى غير المصنفة في موضع أخر مثل الزيوت 

ية، مواد كيميائية إلطفاء الحرائق، مواد  العطر
كيميائية مساعدة للبلل والنفاذ ومنتجات 

كيمائية لالستخدام الصناعي  .. الخ

34244460119344422504

يع الهواء289 792244995077449950196681771144995088info@kmqatar.comصناعة قنوات التكييف وملحقاتها )الدكت (162251170شركة خالد لصناعة شبكات توز
rana.arshad@gssg.com

6471446030314418183244604159انتاج وتعبئة المياه النقية المفلترة163110422الكوثر لمعالجة المياه290

دليل المصانع*

* التكملة في الصفحة المقابلة 66



اسم المصنعم
رقم 
السجل

الصناعي

رقم النشاط 
الصناعي 

ISIC
صندوق وصف النشاط الصناعي

البريد
رقم الهاتف 

1
رقم الهاتف 

2
رقم الهاتف 

3
 رقم الفاكس

1 
 رقم الفاكس

يد اإللتكروني  2 عنوان البر

45154460100744602863خراطة المعادن147259230شركة الدوحة للخراطة وصب المعادن264

34844460088144600901صناعة الدهانات148202210شركة أصباغ همبل )قطر(265

38864499449944994500صناعة المباني الخشبية سابقة التجهيز149162270سبيسميكر266

76764468454544500676صناعة المباني الخشبية سابقة التجهيز151162270شركة آل عمران للمباني الجاهزة267

طباعة أوراق المراسالت القرطاسية التجارية 55181150مطابع الدوحة الحديثة المحدودة268
وتشمل الفواتير

1454465144144651502

1130944324207أعمال ورش النجارة بشكل عام ) عدا األثاث(56162250ورشة الشيبيى للنجارة269

يني للبالستيك270 ية - الز 7554432525044412111صناعة األكياس من اللدائن57222044شركة صناعات الورق و النايلون القطر

إنتاج الغازات األولية مثل االوكسجين 58201121مصانع بوزوير للغازات الصناعية271
والهيدروجين .. الخ

3194015080044503408

طباعة اإلعالنات والملصقات والنشرات 59181141مطابع قطر الوطنية272
اإلعالمية

3554444845244360950

ية التونسية  للصناعات الغذائية273 يتون60104011الشركة القطر ير زيت الز 41192443215754432175744693751mkumar@nafco.qaإنتاج وتكر

صناعة مواسير وخراطيم وأنابيب بالستيكية 61222020مصنع قطر الوطني للبالستيك274
ووصالتها ولوازمها

5615446899776655642244689922sc1@qnplast.com
PRO@GNPLAST.COM

34054460033144411123ورش األلمنيوم64251160مصنع ألمونيوم خلوري275

صناعة األثاث والموبيليا من الخشب للمنازل، 65310010مصنع الشرق لألثاث276
ية، المساجد،  للفنادق، المكاتب، المحالت التجار

المدارس ..الخ

34054460033144411123

20124460004644600771صناعة البالط و الموازيكو األسمنتي بكافة أصنافه67239520شركة الشرق األوسط لصناعة البالط والطابوق277

طباعة أوراق المراسالت القرطاسية التجارية 68181150مطبعة الحياة278
وتشمل الفواتير

223134460057544602911

33174460024644600246صناعة البلك األسمنتي المفرغ واآلجر69239510معمل كوثر للطابوق279

30924460085044428091أعمال ورش النجارة بشكل عام ) عدا األثاث(70162250منجرة نارم280

طباعة أوراق المراسالت القرطاسية التجارية 71181150مطابع الشرق األوسط281
وتشمل الفواتير

43284460026044600210

409904460081044601687ورش الحدادة72251151المانع لإلنشاءات الحديدية282

18204460025344600237إنتاج خرسانة جاهزة الخلط154239530شركة الرزاق للخرسانة الجاهزة283

ين للحديد المشغول284 92114431161044320834ورش الحدادة157251151درابز

295443277665083333344412354info@aalaf.com.qaصناعة األعالف المركزة للحيوانات 158108011المرقاب لالستثمار الصناعي )أعالف(285

4694447717725550205044770692hassainar@lafargeholcim.comصناعة األسمنت العادي )بورتالند159239411شركة الجبر لصناعة األسمنت286

أنشطة أخرى لصناعة األصناف المنتجة من 160239590شركة اربيسك قطر ألعمال الزخرفة االسالمية287
الخرسانة واألسمنت والجبس

48004460010744602933

ية الكيمائية إلزالة األمالح288 أنشطة أخرى لصناعة المنتجات الكيميائية 161202990الشركة القطر
األخرى غير المصنفة في موضع أخر مثل الزيوت 

ية، مواد كيميائية إلطفاء الحرائق، مواد  العطر
كيميائية مساعدة للبلل والنفاذ ومنتجات 

كيمائية لالستخدام الصناعي  .. الخ

34244460119344422504

يع الهواء289 792244995077449950196681771144995088info@kmqatar.comصناعة قنوات التكييف وملحقاتها )الدكت (162251170شركة خالد لصناعة شبكات توز
rana.arshad@gssg.com

6471446030314418183244604159انتاج وتعبئة المياه النقية المفلترة163110422الكوثر لمعالجة المياه290
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اسم المصنعم
رقم 
السجل

الصناعي

رقم النشاط 
الصناعي 

ISIC
صندوق وصف النشاط الصناعي

البريد
رقم الهاتف 

1
رقم الهاتف 

2
رقم الهاتف 

3
 رقم الفاكس

1 
 رقم الفاكس

يد اإللتكروني  2 عنوان البر

1234460113344603123طباعة الكتب المدرسية165181122مطابع الخليج291

400174460271144600509صناعة البلك األسمنتي المفرغ واآلجر166239510شركة راية الخليج292

صناعة األثاث والموبيليا من الخشب للمنازل، 167310010منجرة المفتاح293
ية، المساجد،  للفنادق، المكاتب، المحالت التجار

المدارس ..الخ

875441818624418185944181861carpentry@almuftah.com

875444468687767439744446160hameedmt@almuftah.comصناعة منتجات من اللدائن بطريقة الروتومولد168222060منتجات فايبر جالس المفتاح294

5151446018884441456544600421g_gplass@yahoo.comصناعة األكياس من اللدائن169222044شركة الخليج للبالستيك295
gplast@qatar.net.qa

50074460303344600938إنتاج خرسانة جاهزة الخلط170239530شركة ريدي مكس قطر المحدودة296

صناعة قواطع وألواح وأطر ومباني جاهزة من 74239540مؤسسة كابريفاب للمقاوالت297
الخرسانة سابقة الصنع

3494460666744607667

50075553370544651534إنتاج خرسانة جاهزة الخلط76239530ريدي مكس قطر )فرع المزروعة(298

طباعة أوراق المراسالت القرطاسية التجارية 77181150دار العلوم للطباعة والنشر والتوزيع299
وتشمل الفواتير

16714442323444325900

314744600576صناعة البلك األسمنتي المفرغ واآلجر78239510شركة العاصمة للصناعة والتجارة والمقاوالت300

ية إلنتاج األلبان  - غدير301 8324446011075552557344600516faysal.hr@ghadeerr.comانتاج الحليب واللبن79105010الشركة العربية القطر

50134455099444500992إنتاج خرسانة جاهزة الخلط80239530فهد بن عبداهلل للخرسانة الجاهزة302

38864499449944994500صناعة األبواب والنوافذ لخشبية81162220نوركو للصناعات الخشبية303

1544810258ورش األلمنيوم82251160ألمونيوم إسماعيل بن علي304

405444460160244602721صناعة الدهانات176202210شركة مصانع األصباغ الوطنية_أصباغ ناشيونال305

804474464150044640847صناعة منتجات من اللدائن بطريقة الروتومولد177222060شركة الوكرة للصناعة والتجارة306

أنشطة أخرى لصناعة منتجات أخرى من الورق 178170990شركة طالب لصناعة وكبس الكرتون307
والورق المقوى

19754450603244503833

صناعة البالط و الموازيكو األسمنتي بكافة 180239520مصنع طابوق قطر األوتوماتيكي308
أصنافه

400174450026944600509

684448106280صناعة الثالجات والمجمدات181275011مؤسسة العصر الفنية309

173734444349944446943إنتاج خرسانة جاهزة الخلط182239530الوحدة لمقاوالت الردي مكس310

46204460009244474546صناعة البلك األسمنتي المفرغ واآلجر184239510معمل طابوق الحسيني311

أنشطة أخرى لقطع ونشر الرخام وصناعة 185239690المؤسسة الوطنية للمباني الجاهزة والرخام312
منتجاته

81104460102344432057

21944460103344602295صناعة البلك األسمنتي المفرغ واآلجر186239510شركة الطابوق الوطنية313

صناعة البالط و الموازيكو األسمنتي بكافة 188239520مجمع خالد للصناعات األسمنتية     )بالط متشابك(314
أصنافه

32464450111144501777

صناعة لوحات مفاتيح الكهرباء بما فيها لوحات 190271070مؤسسة أبو عادل للخدمات الهندسية والميكانيكية315
التحكم العددية

18204460023544600237

45574467124944671469أعمال ورش النجارة بشكل عام )عدا األثاث(192162250مصانع فرزانة للنجارة والديكور316

28644460181044671667صناعة األبواب والنوافذ لخشبية193162220منجرة باب الدوحة317

400374477726044667809صناعة األبواب والنوافذ لخشبية30162220منجرة الكورنيش الحديثة318

123454447695844606063صناعة البلك األسمنتي المفرغ واآلجر32239510مصنع المشعل للطابوق العازل319

دليل المصانع*

* التكملة في الصفحة المقابلة 68



اسم المصنعم
رقم 
السجل

الصناعي

رقم النشاط 
الصناعي 

ISIC
صندوق وصف النشاط الصناعي

البريد
رقم الهاتف 

1
رقم الهاتف 

2
رقم الهاتف 

3
 رقم الفاكس

1 
 رقم الفاكس

يد اإللتكروني  2 عنوان البر

1234460113344603123طباعة الكتب المدرسية165181122مطابع الخليج291

400174460271144600509صناعة البلك األسمنتي المفرغ واآلجر166239510شركة راية الخليج292

صناعة األثاث والموبيليا من الخشب للمنازل، 167310010منجرة المفتاح293
ية، المساجد،  للفنادق، المكاتب، المحالت التجار

المدارس ..الخ

875441818624418185944181861carpentry@almuftah.com

875444468687767439744446160hameedmt@almuftah.comصناعة منتجات من اللدائن بطريقة الروتومولد168222060منتجات فايبر جالس المفتاح294

5151446018884441456544600421g_gplass@yahoo.comصناعة األكياس من اللدائن169222044شركة الخليج للبالستيك295
gplast@qatar.net.qa

50074460303344600938إنتاج خرسانة جاهزة الخلط170239530شركة ريدي مكس قطر المحدودة296

صناعة قواطع وألواح وأطر ومباني جاهزة من 74239540مؤسسة كابريفاب للمقاوالت297
الخرسانة سابقة الصنع

3494460666744607667

50075553370544651534إنتاج خرسانة جاهزة الخلط76239530ريدي مكس قطر )فرع المزروعة(298

طباعة أوراق المراسالت القرطاسية التجارية 77181150دار العلوم للطباعة والنشر والتوزيع299
وتشمل الفواتير

16714442323444325900

314744600576صناعة البلك األسمنتي المفرغ واآلجر78239510شركة العاصمة للصناعة والتجارة والمقاوالت300

ية إلنتاج األلبان  - غدير301 8324446011075552557344600516faysal.hr@ghadeerr.comانتاج الحليب واللبن79105010الشركة العربية القطر

50134455099444500992إنتاج خرسانة جاهزة الخلط80239530فهد بن عبداهلل للخرسانة الجاهزة302

38864499449944994500صناعة األبواب والنوافذ لخشبية81162220نوركو للصناعات الخشبية303

1544810258ورش األلمنيوم82251160ألمونيوم إسماعيل بن علي304

405444460160244602721صناعة الدهانات176202210شركة مصانع األصباغ الوطنية_أصباغ ناشيونال305

804474464150044640847صناعة منتجات من اللدائن بطريقة الروتومولد177222060شركة الوكرة للصناعة والتجارة306

أنشطة أخرى لصناعة منتجات أخرى من الورق 178170990شركة طالب لصناعة وكبس الكرتون307
والورق المقوى

19754450603244503833

صناعة البالط و الموازيكو األسمنتي بكافة 180239520مصنع طابوق قطر األوتوماتيكي308
أصنافه

400174450026944600509

684448106280صناعة الثالجات والمجمدات181275011مؤسسة العصر الفنية309

173734444349944446943إنتاج خرسانة جاهزة الخلط182239530الوحدة لمقاوالت الردي مكس310

46204460009244474546صناعة البلك األسمنتي المفرغ واآلجر184239510معمل طابوق الحسيني311

أنشطة أخرى لقطع ونشر الرخام وصناعة 185239690المؤسسة الوطنية للمباني الجاهزة والرخام312
منتجاته

81104460102344432057

21944460103344602295صناعة البلك األسمنتي المفرغ واآلجر186239510شركة الطابوق الوطنية313

صناعة البالط و الموازيكو األسمنتي بكافة 188239520مجمع خالد للصناعات األسمنتية     )بالط متشابك(314
أصنافه

32464450111144501777

صناعة لوحات مفاتيح الكهرباء بما فيها لوحات 190271070مؤسسة أبو عادل للخدمات الهندسية والميكانيكية315
التحكم العددية

18204460023544600237

45574467124944671469أعمال ورش النجارة بشكل عام )عدا األثاث(192162250مصانع فرزانة للنجارة والديكور316

28644460181044671667صناعة األبواب والنوافذ لخشبية193162220منجرة باب الدوحة317

400374477726044667809صناعة األبواب والنوافذ لخشبية30162220منجرة الكورنيش الحديثة318

123454447695844606063صناعة البلك األسمنتي المفرغ واآلجر32239510مصنع المشعل للطابوق العازل319
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اسم المصنعم
رقم 
السجل

الصناعي

رقم النشاط 
الصناعي 

ISIC
صندوق وصف النشاط الصناعي

البريد
رقم الهاتف 

1
رقم الهاتف 

2
رقم الهاتف 

3
 رقم الفاكس

1 
 رقم الفاكس

يد اإللتكروني  2 عنوان البر

صناعة األحماض غير العضوية )عدا حمض 195201130مصنع آسيد قطر الوطني320
يتيك والهيدروكلوريك  النتريك( مثل حامض الكبر

و النشادر ...الخ

41684460498444600466

3044460037444424179صناعة السخانات الكهربائية203275023مصنع قطر لسخانات المياه321

يان للفايبر جالس322 120205551019944816328صناعة منتجات من اللدائن بطريقة الروتومولد204222060الر

صناعة مشابك تثبيت معدنية مثل المسامير 205259910شركة العتيبي للصناعة323
والدبابيس والصواميل والحلقات بأنواعها

402674460099744600615

صناعة البالط و الموازيكو األسمنتي بكافة 217239520شركة سالم صقر الكواري وأوالده / مصنع االنترلوك324
أصنافه

19004460057444600034

طباعة أوراق المراسالت القرطاسية التجارية 218181150مطابع الباكر325
وتشمل الفواتير

94462279244622381

5009044778778402110494477142444576650emeem@muntajat.qaمعالجة وطلي المعادن  بالصقل و التلميع219259211شركة قطر لتغليف المعادن ) كيو - كوت (326

3144460027544606375صناعة البلك األسمنتي المفرغ واآلجر220239510مصنع كتكو للطابوق327

قطع وتشكيل وتجهيز األحجار لالستخدام في 221239610كسارة الغرافة )شركة الغرافة للتجارة والمقاوالت (328
البناء والتشييد والطرق ... الخ

163004486455244864706

صناعة البالط و الموازيكو األسمنتي بكافة 222239520شركة الخاطر والنعيمي للصناعة والهندسة329
أصنافه

37014460067344601078

صناعة علب كرتون، صناديق، شنط مطوية 223170230قطر للصناعات الورقية330
أو مفردة من الورق أو من الورق المقوى 

المموج 

4109044601262446069857010000044602523qp@qatar.net.qa

أنشطة أخرى لصناعة المحركات والمولدات 224271090المتحدة العامة للصناعة331
والمحوالت الكهربائية

78364460110844440407

صناعة علب كرتون، صناديق، شنط مطوية 198170230مصنع الدوحة الحديثة للعبوات الكرتونية332
أو مفردة من الورق أو من الورق المقوى 

المموج

1454460228144602280dmfcpl@qatar.net.qa

قطع وتشكيل وتجهيز األحجار لالستخدام في 208239610مؤسسة الدوحة للكسارة333
البناء والتشييد والطرق ... الخ

28814460122144601785

1394460133644602392إنتاج خرسانة جاهزة الخلط229239530شركة المسند للخرسانة الجاهزة والطابوق334

1454480838244802355oriplast@dmpp.com.qaصناعة األكياس من اللدائن230222044مصنع الشرق للعبوات البالستيكية335
dk.gupta2005@gmail.com

8854460038044601800إنتاج خرسانة جاهزة الخلط231239530شركة الربان للخرسانة الجاهزة336

18611446009585550806844603966bintawar_factory@yahoo.comصناعة البلك األسمنتي المفرغ واآلجر232239510مصنع بن طوار للطابوق ومواد البناء337

3331446031305553463944600571habareadymix@gmail.comإنتاج خرسانة جاهزة الخلط233239530شركة حسن علي بن علي - ردي مكس338

7006446002504460176344600891sales@nfc.qaإنتاج السجق )النقانق ( والهامبورجر من اللحوم213101051الشركة الوطنية لألغذية339

صناعة لوحات السيارات والالفتات واللوحات 215259972شركة الكترو للصناعات340
اإلرشادية

244254450300744448403

401824460185144601657صناعة  أنواع األحذية الرجالية من الجلد235152011شركة فانتينو للصناعات الجلدية341

33094478940544789900صناعة البلك األسمنتي المفرغ واآلجر237239510مصنع طابوق خط النجوم )فرع(342

صناعة مواسير وخراطيم وأنابيب بالستيكية 239222020الشركة المتحدة لصناعة المواد البالستيكية343
ووصالتها ولوازمها

84174460084044600840

صناعة األوعية المعدنية المستخدمة في نقل 241259940مركز السويدي الفني344
وتعبئة السلع مثل:البراميل وحاويات النفايات 
والمخلفات والدالء والصناديق والعلب ... الخ

406004460108744601334

دليل المصانع*
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اسم المصنعم
رقم 
السجل

الصناعي

رقم النشاط 
الصناعي 

ISIC
صندوق وصف النشاط الصناعي

البريد
رقم الهاتف 

1
رقم الهاتف 

2
رقم الهاتف 

3
 رقم الفاكس

1 
 رقم الفاكس

يد اإللتكروني  2 عنوان البر

صناعة األحماض غير العضوية )عدا حمض 195201130مصنع آسيد قطر الوطني320
يتيك والهيدروكلوريك  النتريك( مثل حامض الكبر

و النشادر ...الخ

41684460498444600466

3044460037444424179صناعة السخانات الكهربائية203275023مصنع قطر لسخانات المياه321

يان للفايبر جالس322 120205551019944816328صناعة منتجات من اللدائن بطريقة الروتومولد204222060الر

صناعة مشابك تثبيت معدنية مثل المسامير 205259910شركة العتيبي للصناعة323
والدبابيس والصواميل والحلقات بأنواعها

402674460099744600615

صناعة البالط و الموازيكو األسمنتي بكافة 217239520شركة سالم صقر الكواري وأوالده / مصنع االنترلوك324
أصنافه

19004460057444600034

طباعة أوراق المراسالت القرطاسية التجارية 218181150مطابع الباكر325
وتشمل الفواتير

94462279244622381

5009044778778402110494477142444576650emeem@muntajat.qaمعالجة وطلي المعادن  بالصقل و التلميع219259211شركة قطر لتغليف المعادن ) كيو - كوت (326

3144460027544606375صناعة البلك األسمنتي المفرغ واآلجر220239510مصنع كتكو للطابوق327

قطع وتشكيل وتجهيز األحجار لالستخدام في 221239610كسارة الغرافة )شركة الغرافة للتجارة والمقاوالت (328
البناء والتشييد والطرق ... الخ

163004486455244864706

صناعة البالط و الموازيكو األسمنتي بكافة 222239520شركة الخاطر والنعيمي للصناعة والهندسة329
أصنافه

37014460067344601078

صناعة علب كرتون، صناديق، شنط مطوية 223170230قطر للصناعات الورقية330
أو مفردة من الورق أو من الورق المقوى 

المموج 

4109044601262446069857010000044602523qp@qatar.net.qa

أنشطة أخرى لصناعة المحركات والمولدات 224271090المتحدة العامة للصناعة331
والمحوالت الكهربائية

78364460110844440407

صناعة علب كرتون، صناديق، شنط مطوية 198170230مصنع الدوحة الحديثة للعبوات الكرتونية332
أو مفردة من الورق أو من الورق المقوى 

المموج

1454460228144602280dmfcpl@qatar.net.qa

قطع وتشكيل وتجهيز األحجار لالستخدام في 208239610مؤسسة الدوحة للكسارة333
البناء والتشييد والطرق ... الخ

28814460122144601785

1394460133644602392إنتاج خرسانة جاهزة الخلط229239530شركة المسند للخرسانة الجاهزة والطابوق334

1454480838244802355oriplast@dmpp.com.qaصناعة األكياس من اللدائن230222044مصنع الشرق للعبوات البالستيكية335
dk.gupta2005@gmail.com

8854460038044601800إنتاج خرسانة جاهزة الخلط231239530شركة الربان للخرسانة الجاهزة336

18611446009585550806844603966bintawar_factory@yahoo.comصناعة البلك األسمنتي المفرغ واآلجر232239510مصنع بن طوار للطابوق ومواد البناء337

3331446031305553463944600571habareadymix@gmail.comإنتاج خرسانة جاهزة الخلط233239530شركة حسن علي بن علي - ردي مكس338

7006446002504460176344600891sales@nfc.qaإنتاج السجق )النقانق ( والهامبورجر من اللحوم213101051الشركة الوطنية لألغذية339

صناعة لوحات السيارات والالفتات واللوحات 215259972شركة الكترو للصناعات340
اإلرشادية

244254450300744448403

401824460185144601657صناعة  أنواع األحذية الرجالية من الجلد235152011شركة فانتينو للصناعات الجلدية341

33094478940544789900صناعة البلك األسمنتي المفرغ واآلجر237239510مصنع طابوق خط النجوم )فرع(342

صناعة مواسير وخراطيم وأنابيب بالستيكية 239222020الشركة المتحدة لصناعة المواد البالستيكية343
ووصالتها ولوازمها

84174460084044600840

صناعة األوعية المعدنية المستخدمة في نقل 241259940مركز السويدي الفني344
وتعبئة السلع مثل:البراميل وحاويات النفايات 
والمخلفات والدالء والصناديق والعلب ... الخ

406004460108744601334
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اسم المصنعم
رقم 
السجل

الصناعي

رقم النشاط 
الصناعي 

ISIC
صندوق وصف النشاط الصناعي

البريد
رقم الهاتف 

1
رقم الهاتف 

2
رقم الهاتف 

3
 رقم الفاكس

1 
 رقم الفاكس

يد اإللتكروني  2 عنوان البر

36124460106444600059ورش الحدادة242251151مصنع ألومنيوم النجاح345

73944460049444600395ورش الحدادة243251151مركز تشكيل المعادن346

690844600426ورش األلمنيوم244251160الفتح لأللومنيوم347

178404460382644601724atarsales@exmetco.comورش الحدادة245251151شركة الصناعات الشبكية المعدنية المحدودة348

ية السعودية لصناعة الجبس349 220524460216544602169صناعة الجص والجبس246239430الشركة القطر

118844468444244684443صناعة لوازم العزل ومنع التسرب 247222033مصنع آالء لألدوات الصناعية350

361244114805441148065550574444114804info@alamoudiplasticfactory.comصناعة األكياس من اللدائن249222044مصنع العمودي للبالستيك351

قطع وتشكيل وتجهيز األحجار لالستخدام في 267239610كسارة العطية352
البناء والتشييد والطرق ... الخ

6814443424144412872

56014460154744437877ورش األلمنيوم268251160مؤسسة األصدقاء لأللومنيوم والزجاج والتجارة353

42434460002744432031صناعة البلك األسمنتي المفرغ واآلجر269239510مصنع طابوق جنكو354

ية أخرى270239990مصنع قطر لمعالجة الرمال355 19926440291204402911144914780qstp@qatar.net.qaصناعة منتجات معدنية الفلز

62764460287744415281صناعة العلب والصناديق من اللدائن271222041مصنع العالمية للبالستيك356

قطع وتشكيل وتجهيز األحجار لالستخدام في 272239610شركة سلطان بن ناصر الطوار وأوالده     )فرع الكسارة(357
البناء والتشييد والطرق ... الخ

31444350999

994434300044423378heat.transfer@nehmeh.comصناعة الرادياتيرات 273293021نعمة للمشاريع والصناعات358

قطع وتشكيل وتجهيز األحجار لالستخدام في 274239610كسارة بوزوير359
البناء والتشييد والطرق ... الخ

3194462154144621878

صناعة األثاث والموبيليا من الخشب للمنازل، 275310010مؤسسة القصر القطري الحديث للنجارة والديكور360
ية، المساجد،  للفنادق، المكاتب، المحالت التجار

المدارس ..الخ

161674460277044690829

قطع وتشكيل وتجهيز األحجار لالستخدام في 276239610كسارات مفكو - فرع من مؤسسة مفكو للتجارة والمقاوالت361
البناء والتشييد والطرق ... الخ

346344421276

قص وتفصيل المالءات، أكياس الوســائد، 277139211مصنع الدوحة للمفروشات362
المفارش واأللحفة، الوسائد

30430444144475012364744413421aosman@simex-co.com

402114460064644603574ورش األلمنيوم278251160ألومنيوم النهضة - فرع363

صناعة المركبات نصف المقطورة من نوع 279292022مؤسسة الخليج للكرافانات والبيوت الجاهزة364
الكارفان

9095644601717

91154460008844600077صناعة البلك األسمنتي المفرغ واآلجر251239510مصانع اإلمارات األوتوماتيكية للبالط والطابوق والرخام365

يرة للعطور366 57474413155544341555صناعة العطورات الرجالية و النسائية253202341مصنع الجز

6814460179744412872إنتاج اإلسفلت254192052مصنع العطية لألسفلت367

أنشطة أخرى لصناعة المنتجات الكيميائية 255202990مصنع الخليج لرغوة أطفاء الحريق368
األخرى غير المصنفة في موضع أخر مثل الزيوت 

ية، مواد كيميائية إلطفاء الحرائق، مواد  العطر
كيميائية مساعدة للبلل والنفاذ ومنتجات 

كيمائية لالستخدام الصناعي  .. الخ

56534460476344602643

قطع وتشكيل وتجهيز األحجار لالستخدام في 256239610كسارة التيسير369
البناء والتشييد والطرق ... الخ

26304463191344447934

طباعة أوراق المراسالت القرطاسية التجارية 257181150الشركة الحديثة للطباعة وتحويل الورق370
وتشمل الفواتير

3359444345257409377644420931

صناعة البالط و الموازيكو األسمنتي بكافة 258239520شركة سالم صقر الكواري وأوالده-مصنع الطابوق البالط371
أصنافه

1900446005745555230644600034sskuwari@gmail.com

دليل المصانع*
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اسم المصنعم
رقم 
السجل

الصناعي

رقم النشاط 
الصناعي 

ISIC
صندوق وصف النشاط الصناعي

البريد
رقم الهاتف 

1
رقم الهاتف 

2
رقم الهاتف 

3
 رقم الفاكس

1 
 رقم الفاكس

يد اإللتكروني  2 عنوان البر

36124460106444600059ورش الحدادة242251151مصنع ألومنيوم النجاح345

73944460049444600395ورش الحدادة243251151مركز تشكيل المعادن346

690844600426ورش األلمنيوم244251160الفتح لأللومنيوم347

178404460382644601724atarsales@exmetco.comورش الحدادة245251151شركة الصناعات الشبكية المعدنية المحدودة348

ية السعودية لصناعة الجبس349 220524460216544602169صناعة الجص والجبس246239430الشركة القطر

118844468444244684443صناعة لوازم العزل ومنع التسرب 247222033مصنع آالء لألدوات الصناعية350

361244114805441148065550574444114804info@alamoudiplasticfactory.comصناعة األكياس من اللدائن249222044مصنع العمودي للبالستيك351

قطع وتشكيل وتجهيز األحجار لالستخدام في 267239610كسارة العطية352
البناء والتشييد والطرق ... الخ

6814443424144412872

56014460154744437877ورش األلمنيوم268251160مؤسسة األصدقاء لأللومنيوم والزجاج والتجارة353

42434460002744432031صناعة البلك األسمنتي المفرغ واآلجر269239510مصنع طابوق جنكو354

ية أخرى270239990مصنع قطر لمعالجة الرمال355 19926440291204402911144914780qstp@qatar.net.qaصناعة منتجات معدنية الفلز

62764460287744415281صناعة العلب والصناديق من اللدائن271222041مصنع العالمية للبالستيك356

قطع وتشكيل وتجهيز األحجار لالستخدام في 272239610شركة سلطان بن ناصر الطوار وأوالده     )فرع الكسارة(357
البناء والتشييد والطرق ... الخ

31444350999

994434300044423378heat.transfer@nehmeh.comصناعة الرادياتيرات 273293021نعمة للمشاريع والصناعات358

قطع وتشكيل وتجهيز األحجار لالستخدام في 274239610كسارة بوزوير359
البناء والتشييد والطرق ... الخ

3194462154144621878

صناعة األثاث والموبيليا من الخشب للمنازل، 275310010مؤسسة القصر القطري الحديث للنجارة والديكور360
ية، المساجد،  للفنادق، المكاتب، المحالت التجار

المدارس ..الخ

161674460277044690829

قطع وتشكيل وتجهيز األحجار لالستخدام في 276239610كسارات مفكو - فرع من مؤسسة مفكو للتجارة والمقاوالت361
البناء والتشييد والطرق ... الخ

346344421276

قص وتفصيل المالءات، أكياس الوســائد، 277139211مصنع الدوحة للمفروشات362
المفارش واأللحفة، الوسائد

30430444144475012364744413421aosman@simex-co.com

402114460064644603574ورش األلمنيوم278251160ألومنيوم النهضة - فرع363

صناعة المركبات نصف المقطورة من نوع 279292022مؤسسة الخليج للكرافانات والبيوت الجاهزة364
الكارفان

9095644601717

91154460008844600077صناعة البلك األسمنتي المفرغ واآلجر251239510مصانع اإلمارات األوتوماتيكية للبالط والطابوق والرخام365

يرة للعطور366 57474413155544341555صناعة العطورات الرجالية و النسائية253202341مصنع الجز

6814460179744412872إنتاج اإلسفلت254192052مصنع العطية لألسفلت367

أنشطة أخرى لصناعة المنتجات الكيميائية 255202990مصنع الخليج لرغوة أطفاء الحريق368
األخرى غير المصنفة في موضع أخر مثل الزيوت 

ية، مواد كيميائية إلطفاء الحرائق، مواد  العطر
كيميائية مساعدة للبلل والنفاذ ومنتجات 

كيمائية لالستخدام الصناعي  .. الخ

56534460476344602643

قطع وتشكيل وتجهيز األحجار لالستخدام في 256239610كسارة التيسير369
البناء والتشييد والطرق ... الخ

26304463191344447934

طباعة أوراق المراسالت القرطاسية التجارية 257181150الشركة الحديثة للطباعة وتحويل الورق370
وتشمل الفواتير

3359444345257409377644420931

صناعة البالط و الموازيكو األسمنتي بكافة 258239520شركة سالم صقر الكواري وأوالده-مصنع الطابوق البالط371
أصنافه

1900446005745555230644600034sskuwari@gmail.com
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اسم المصنعم
رقم 
السجل

الصناعي

رقم النشاط 
الصناعي 

ISIC
صندوق وصف النشاط الصناعي

البريد
رقم الهاتف 

1
رقم الهاتف 

2
رقم الهاتف 

3
 رقم الفاكس

1 
 رقم الفاكس

يد اإللتكروني  2 عنوان البر

صناعة األواني المعدنية المجوفة وما يماثلها 259259951شركة صناعات عسكر372
من أدوات المطبخ والمائدة وأدوات الشوي 

والقلي

159104441424244327127

53894460020144600201صناعة األبواب والنوافذ لخشبية283162220ورشة فنكو للنجارة والتجارة373

406254460233444602319ورش األلمنيوم284251160الشركة التكميلية لصناعات األلومنيوم   )الوتك(374

صناعة المواد الالصقة أو مركبات الجلفنة أو 285202260شركة إكسيد للصناعات المحدودة375
ية المماثلة المستخدمة  المستحضرات غير الحرار

في الحشو أو تسوية السطوح

46214460014544601661

قطع وتشكيل وتجهيز األحجار لالستخدام في 286239610شركة الخليج للمواد االنشائية376
البناء والتشييد والطرق ... الخ

406674460296644603780

طباعة التقاويم الزمنية والكروت الشخصية 287181142مطابع ابن القيم377
وبطاقات األفراح والبطاقات الذكية

177854487638444881997

242004473800044738480تسييل الغاز الطبيعي288201180رأس لفان للغاز الطبيعي المسال المحدودة378

15280446023155553474144602316rotomould@qatar.net.qaصناعة منتجات من اللدائن بطريقة الروتومولد289222060مصنع قطر روتومولد لمنتجات البالستيك379
francis@qatarrotomould.com

91544460002344600404إنتاج اإلسفلت290192052مصنع العبيدلي لالسفلت380

صناعة منتجات نصف مصنعة من اللدائن مثل 292222010المصنع القطري للبالستيك المقوي381
ألواح، شرائح، صفائح، أشرطة،مواسير وخراطيم 

ولوازمها ... الخ

188884460330744603308

ين الثلج293107930شركة ثلج قطر382 6794460048444600483صناعة  وتخز

18114460269644602750صناعة قضبان حديد التسليح294251141شركة قطر لحديد الخرسانة     ذ . م . م )فرع(383

صناعة البالط و الموازيكو األسمنتي بكافة 296239520مصنع طابوق العطية384
أصنافه

6814443424144412872

7734460010144442239صناعة البلك األسمنتي المفرغ واآلجر298239510مصنع المرقاب للطابوق والبالط385

صناعة منتجات معدنية تامة وشبه تامة الصنع 300259110مصنع قطر للصناعات الحديدية386
بالطرق، أو الكبس، أو السبك والدلفنة

111824435557744352735ghullam@qatarsteelfactory.com
info@qatarsteelfactory.com

42434442480144432031إنتاج خرسانة جاهزة الخلط301239530جنكو للخرسانة الجاهزة المتنقلة/ فرع387

صناعة منتجات معدنية تامة وشبه تامة الصنع 303259110مصنع قطر للبروفيالت واألسقف المستعارة )كابروفيل(388
بالطرق، أو الكبس، أو السبك والدلفنة

3044460173440379886

طباعة أوراق المراسالت القرطاسية التجارية 304181150دار الحكمة للطباعة والنشر والتوزيع389
وتشمل الفواتير

77804468198444681875

صناعة منتجات معدنية تامة وشبه تامة الصنع 305259110شركة اإلمبراطورية ألعمال الحديد واأللومنيوم390
بالطرق، أو الكبس، أو السبك والدلفنة

236654468443744690881

صناعة حنفيات ومحابس وصمامات وما يماثلها 306281340شركة دلتا  كوربوريشن391
من أجهزة

49264405011144784881delta@deltacrp.com
wael@deltacrp.com

ية للرخام والزخارف االسالمية392 77224465500644655008قطع ونشر الرخام307239640ورشة الشركة القطر

220394460176744603452صناعة األبواب والنوافذ لخشبية308162220مصنع المنجرة الدولية393

17584460084844602331صناعة األبواب والنوافذ لخشبية309162220منجرة مدماك394

17584460233144602331ورش الحدادة310251151محددة مدماك395

22750445832385586361344583288info@qalco.qaإنتاج زيوت التشحيم للمعدات و المحركات311192040شركة قطر للزيوت )قالكو(396

يع للخرسانة الجاهزة397 30824441180044603200إنتاج خرسانة جاهزة الخلط312239530بن سر

طباعة أوراق المراسالت القرطاسية التجارية 313181150دار الحقوق للطباعة والنشر والتوزيع398
وتشمل الفواتير

45464460285044602853

دليل المصانع*
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اسم المصنعم
رقم 
السجل

الصناعي

رقم النشاط 
الصناعي 

ISIC
صندوق وصف النشاط الصناعي

البريد
رقم الهاتف 

1
رقم الهاتف 

2
رقم الهاتف 

3
 رقم الفاكس

1 
 رقم الفاكس

يد اإللتكروني  2 عنوان البر

صناعة األواني المعدنية المجوفة وما يماثلها 259259951شركة صناعات عسكر372
من أدوات المطبخ والمائدة وأدوات الشوي 

والقلي

159104441424244327127

53894460020144600201صناعة األبواب والنوافذ لخشبية283162220ورشة فنكو للنجارة والتجارة373

406254460233444602319ورش األلمنيوم284251160الشركة التكميلية لصناعات األلومنيوم   )الوتك(374

صناعة المواد الالصقة أو مركبات الجلفنة أو 285202260شركة إكسيد للصناعات المحدودة375
ية المماثلة المستخدمة  المستحضرات غير الحرار

في الحشو أو تسوية السطوح

46214460014544601661

قطع وتشكيل وتجهيز األحجار لالستخدام في 286239610شركة الخليج للمواد االنشائية376
البناء والتشييد والطرق ... الخ

406674460296644603780

طباعة التقاويم الزمنية والكروت الشخصية 287181142مطابع ابن القيم377
وبطاقات األفراح والبطاقات الذكية

177854487638444881997

242004473800044738480تسييل الغاز الطبيعي288201180رأس لفان للغاز الطبيعي المسال المحدودة378

15280446023155553474144602316rotomould@qatar.net.qaصناعة منتجات من اللدائن بطريقة الروتومولد289222060مصنع قطر روتومولد لمنتجات البالستيك379
francis@qatarrotomould.com

91544460002344600404إنتاج اإلسفلت290192052مصنع العبيدلي لالسفلت380

صناعة منتجات نصف مصنعة من اللدائن مثل 292222010المصنع القطري للبالستيك المقوي381
ألواح، شرائح، صفائح، أشرطة،مواسير وخراطيم 

ولوازمها ... الخ

188884460330744603308

ين الثلج293107930شركة ثلج قطر382 6794460048444600483صناعة  وتخز

18114460269644602750صناعة قضبان حديد التسليح294251141شركة قطر لحديد الخرسانة     ذ . م . م )فرع(383

صناعة البالط و الموازيكو األسمنتي بكافة 296239520مصنع طابوق العطية384
أصنافه

6814443424144412872

7734460010144442239صناعة البلك األسمنتي المفرغ واآلجر298239510مصنع المرقاب للطابوق والبالط385

صناعة منتجات معدنية تامة وشبه تامة الصنع 300259110مصنع قطر للصناعات الحديدية386
بالطرق، أو الكبس، أو السبك والدلفنة

111824435557744352735ghullam@qatarsteelfactory.com
info@qatarsteelfactory.com

42434442480144432031إنتاج خرسانة جاهزة الخلط301239530جنكو للخرسانة الجاهزة المتنقلة/ فرع387

صناعة منتجات معدنية تامة وشبه تامة الصنع 303259110مصنع قطر للبروفيالت واألسقف المستعارة )كابروفيل(388
بالطرق، أو الكبس، أو السبك والدلفنة

3044460173440379886

طباعة أوراق المراسالت القرطاسية التجارية 304181150دار الحكمة للطباعة والنشر والتوزيع389
وتشمل الفواتير

77804468198444681875

صناعة منتجات معدنية تامة وشبه تامة الصنع 305259110شركة اإلمبراطورية ألعمال الحديد واأللومنيوم390
بالطرق، أو الكبس، أو السبك والدلفنة

236654468443744690881

صناعة حنفيات ومحابس وصمامات وما يماثلها 306281340شركة دلتا  كوربوريشن391
من أجهزة

49264405011144784881delta@deltacrp.com
wael@deltacrp.com

ية للرخام والزخارف االسالمية392 77224465500644655008قطع ونشر الرخام307239640ورشة الشركة القطر

220394460176744603452صناعة األبواب والنوافذ لخشبية308162220مصنع المنجرة الدولية393

17584460084844602331صناعة األبواب والنوافذ لخشبية309162220منجرة مدماك394

17584460233144602331ورش الحدادة310251151محددة مدماك395

22750445832385586361344583288info@qalco.qaإنتاج زيوت التشحيم للمعدات و المحركات311192040شركة قطر للزيوت )قالكو(396

يع للخرسانة الجاهزة397 30824441180044603200إنتاج خرسانة جاهزة الخلط312239530بن سر

طباعة أوراق المراسالت القرطاسية التجارية 313181150دار الحقوق للطباعة والنشر والتوزيع398
وتشمل الفواتير

45464460285044602853
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اسم المصنعم
رقم 
السجل

الصناعي

رقم النشاط 
الصناعي 

ISIC
صندوق وصف النشاط الصناعي

البريد
رقم الهاتف 

1
رقم الهاتف 

2
رقم الهاتف 

3
 رقم الفاكس

1 
 رقم الفاكس

يد اإللتكروني  2 عنوان البر

15694460315744603481صناعة البلك األسمنتي المفرغ واآلجر314239510شركة قطر للطابوق األحمر399

15104450031244884336صناعة وتركيب أبواب الكراجات315251153العدساني وشركاه لألبواب االلكترونية400

ينودا الحديثة401 طباعة أوراق المراسالت القرطاسية التجارية 317181150مطابع ر
وتشمل الفواتير

30814441541444516318

يع للطابوق االوتوماتيكي402 30824450108944506519صناعة البلك األسمنتي المفرغ واآلجر318239510مصنع آل سر

297844601516صناعة األبواب والنوافذ لخشبية319162220منجرة والومنيوم العدالة الخليجية  - فرع المنجرة403

297844601516ورش األلمنيوم320251160منجرة وألومنيوم العدالة الخليجية فرع األلومنيوم404

صناعة األثاث والموبيليا من الخشب للمنازل، 321310010منجرة آل سريع405
ية، المساجد،  للفنادق، المكاتب، المحالت التجار

المدارس ..الخ

30824441180044442264

يع للحدادة406 30824460117544442264ورش الحدادة322251151ورشة آل سر

قطع وتشكيل وتجهيز األحجار لالستخدام في 261239610شركة المحاجر الخليجية407
البناء والتشييد والطرق ... الخ

13914468908344682764

13914458300044601839إنتاج خرسانة جاهزة الخلط262239530شركة خالد و حمد للخرسانة الجاهزة408

32464450111144501777صناعة البلك األسمنتي المفرغ واآلجر263239510مجمع خالد للصناعات األسمنتية  )طابوق عازل(409

ين الثلج264107930مصنع الوكرة الحديث للثلج410 18654464256544640240صناعة  وتخز

100944600021صناعة البلك األسمنتي المفرغ واآلجر328239510معمل طابوق جاسم النعمة411

19094460075844601782ورش  األلمنيوم 329251160شركة المانع للهندسة والمقاوالت )فرع األلومنيوم(412

8854477092044770921إنتاج خرسانة جاهزة الخلط330239530الربان للخرسانة الجاهزة - فرع مسيعيد413

28814460363944601785صناعة البلك األسمنتي المفرغ واآلجر332239510مصانع البرج للطابوق414

406394460362944606243صناعة منتجات من اللدائن بطريقة الروتومولد339222060مصنع الفايبر جالس الوطني415

3488445577775508800044601659legal@daralsharq.netطباعة الصحف340181111دار الشرق للطباعة والنشر والتوزيع416

77754442216444622663صناعة الخبز ومنتجاته بواسطة المخابز اآللية341107120مخبز البتيل417

صناعة المطهرات لالستخدام الزراعي 342202140شركة التفوق لصناعة الكيماويات الضوئية418
واالستخدامات األخرى

6084460218344603832

45924460030744601893ورش األلمنيوم343251160مصنع الحياة لأللومنيوم والزجاج419

صناعة األسالك والكابالت الكهربائية 344273200مصنع جنرال لالضاءة واألدوات الكهربائية420
وااللكترونية األخرى

108324460285244602352

أنشطة أخرى لصناعة المنتجات المعدنية 345251190قطر التقنية لتشكيل المعادن421
اإلنشائية

254594460699944606777info@qatarechnical.com
sales@qatarechnical.com

10069446020844408355544602092bee@qatar.net.qaصناعة أجهزة التوزيع والتحكم بالكهرباء346271030بن غالب للهندسة422

صناعة مواسير وخراطيم وأنابيب بالستيكية 347222020معمل الخليج لصناعة المواسير البالستيك423
ووصالتها ولوازمها

201414460042944600429

8181441143024411430144696899qatupvc@qatar.net.qaصناعة لوازم البناء مثل النوافذ واألبواب.348222031قطر يو .بي . في . سي لألبواب والنوافذ424

أنشطة أخرى لصناعة األسمدة والمركبات 363201290مصنع الخور لألسمدة425
االزوتية

86814443167844442385

صناعة الكيماويات العضوية األساسية وتشمل 364201110شركة قطر لإلضافات البترولية المحدودة )كفاك(426
االستلين عدا األسمدة والمركبات األزوتيه 

)النتروجينية(

227004477340044773555

400154460382544604413صناعة قنوات التكييف وملحقاتها )الدكت (365251170الشركة الصناعية ألنظمة السحب والتكييف المركزي427

دليل المصانع*
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اسم المصنعم
رقم 
السجل

الصناعي

رقم النشاط 
الصناعي 

ISIC
صندوق وصف النشاط الصناعي

البريد
رقم الهاتف 

1
رقم الهاتف 

2
رقم الهاتف 

3
 رقم الفاكس

1 
 رقم الفاكس

يد اإللتكروني  2 عنوان البر

15694460315744603481صناعة البلك األسمنتي المفرغ واآلجر314239510شركة قطر للطابوق األحمر399

15104450031244884336صناعة وتركيب أبواب الكراجات315251153العدساني وشركاه لألبواب االلكترونية400

ينودا الحديثة401 طباعة أوراق المراسالت القرطاسية التجارية 317181150مطابع ر
وتشمل الفواتير

30814441541444516318

يع للطابوق االوتوماتيكي402 30824450108944506519صناعة البلك األسمنتي المفرغ واآلجر318239510مصنع آل سر

297844601516صناعة األبواب والنوافذ لخشبية319162220منجرة والومنيوم العدالة الخليجية  - فرع المنجرة403

297844601516ورش األلمنيوم320251160منجرة وألومنيوم العدالة الخليجية فرع األلومنيوم404

صناعة األثاث والموبيليا من الخشب للمنازل، 321310010منجرة آل سريع405
ية، المساجد،  للفنادق، المكاتب، المحالت التجار

المدارس ..الخ

30824441180044442264

يع للحدادة406 30824460117544442264ورش الحدادة322251151ورشة آل سر

قطع وتشكيل وتجهيز األحجار لالستخدام في 261239610شركة المحاجر الخليجية407
البناء والتشييد والطرق ... الخ

13914468908344682764

13914458300044601839إنتاج خرسانة جاهزة الخلط262239530شركة خالد و حمد للخرسانة الجاهزة408

32464450111144501777صناعة البلك األسمنتي المفرغ واآلجر263239510مجمع خالد للصناعات األسمنتية  )طابوق عازل(409

ين الثلج264107930مصنع الوكرة الحديث للثلج410 18654464256544640240صناعة  وتخز

100944600021صناعة البلك األسمنتي المفرغ واآلجر328239510معمل طابوق جاسم النعمة411

19094460075844601782ورش  األلمنيوم 329251160شركة المانع للهندسة والمقاوالت )فرع األلومنيوم(412

8854477092044770921إنتاج خرسانة جاهزة الخلط330239530الربان للخرسانة الجاهزة - فرع مسيعيد413

28814460363944601785صناعة البلك األسمنتي المفرغ واآلجر332239510مصانع البرج للطابوق414

406394460362944606243صناعة منتجات من اللدائن بطريقة الروتومولد339222060مصنع الفايبر جالس الوطني415

3488445577775508800044601659legal@daralsharq.netطباعة الصحف340181111دار الشرق للطباعة والنشر والتوزيع416

77754442216444622663صناعة الخبز ومنتجاته بواسطة المخابز اآللية341107120مخبز البتيل417

صناعة المطهرات لالستخدام الزراعي 342202140شركة التفوق لصناعة الكيماويات الضوئية418
واالستخدامات األخرى

6084460218344603832

45924460030744601893ورش األلمنيوم343251160مصنع الحياة لأللومنيوم والزجاج419

صناعة األسالك والكابالت الكهربائية 344273200مصنع جنرال لالضاءة واألدوات الكهربائية420
وااللكترونية األخرى

108324460285244602352

أنشطة أخرى لصناعة المنتجات المعدنية 345251190قطر التقنية لتشكيل المعادن421
اإلنشائية

254594460699944606777info@qatarechnical.com
sales@qatarechnical.com

10069446020844408355544602092bee@qatar.net.qaصناعة أجهزة التوزيع والتحكم بالكهرباء346271030بن غالب للهندسة422

صناعة مواسير وخراطيم وأنابيب بالستيكية 347222020معمل الخليج لصناعة المواسير البالستيك423
ووصالتها ولوازمها

201414460042944600429

8181441143024411430144696899qatupvc@qatar.net.qaصناعة لوازم البناء مثل النوافذ واألبواب.348222031قطر يو .بي . في . سي لألبواب والنوافذ424

أنشطة أخرى لصناعة األسمدة والمركبات 363201290مصنع الخور لألسمدة425
االزوتية

86814443167844442385

صناعة الكيماويات العضوية األساسية وتشمل 364201110شركة قطر لإلضافات البترولية المحدودة )كفاك(426
االستلين عدا األسمدة والمركبات األزوتيه 

)النتروجينية(

227004477340044773555

400154460382544604413صناعة قنوات التكييف وملحقاتها )الدكت (365251170الشركة الصناعية ألنظمة السحب والتكييف المركزي427
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اسم المصنعم
رقم 
السجل

الصناعي

رقم النشاط 
الصناعي 

ISIC
صندوق وصف النشاط الصناعي

البريد
رقم الهاتف 

1
رقم الهاتف 

2
رقم الهاتف 

3
 رقم الفاكس

1 
 رقم الفاكس

يد اإللتكروني  2 عنوان البر

ين الثلج366107930مصنع ثلج السد428 62024411441844114419صناعة  وتخز

12504466007244908210إنتاج اإلسفلت368192052شركة قطر لالسفلت - مصنع القار المخلوط429

97534460277644600675انتاج وتعبئة المياه النقية المفلترة369110422شركة مصنع مياه المنهل المحدودة430

501744477081944770896qppc@qppc.netصناعة األكياس من اللدائن371222044شركة قطر للمنتجات البالستيكية431

432Q.V.C صناعة الكيماويات العضوية األساسية وتشمل 372201110شركة قطر للفينيل المحدودة
االستلين عدا األسمدة والمركبات األزوتيه 

)النتروجينية(

24440403380004432470044771346

ية البلجيكية لأللومنيوم433 22135443820005505505544382019info@qbel.qaورش األلمنيوم373251160الشركة القطر

198044460659044603827معالجة وطلي المعادن  بالصقل و التلميع374259211شركة الخليج لاللمونيوم434

استبدال األسطح الخارجية لإلطارات الهوائية 375221150السويدي لتلبيس اإلطارات435
المستعملة

745446035305586584344603530suwaidigroup@yahoo.com

42194460366844369759ورش الحدادة376251151جيرسي للديكور436

صناعة األصناف الزجاجية المستخدمة في 377231021جيرسي للزجاج437
اإلنشاءات

404364021955540219556sales@jgqatar.com

أنشطة أخرى لصناعة المنتجات الكيميائية 379202990شركة ماسكو " ذ . م . م"438
األخرى غير المصنفة في موضع أخر مثل الزيوت 

ية، مواد كيميائية إلطفاء الحرائق، مواد  العطر
كيميائية مساعدة للبلل والنفاذ ومنتجات 

كيمائية لالستخدام الصناعي  .. الخ

124905506356344602989

54465234544652345صناعة األبواب والنوافذ لخشبية380162220مصنع نابينا للمطابخ واألبواب439

صناعة األصناف الزجاجية المستخدمة في 381231021مصنع نابينا لاللمونيوم والزجاج440
اإلنشاءات

1304465234544660555

148014460388544603886أنشطة أخرى لصناعة منتجات اللدائن382222090قطر بالست441

أنشطة أخرى لصناعة منتجات أخرى من الورق 383170990السويدي لصناعة الورق442
والورق المقوى

40600446045714460133444606773info@alsuwaidipaper.com
karthick@alsuwaidipaper.com

4025144603828ورش الحدادة385251151ورشة أبو مطر للخراطة والحدادة واأللومنيوم443

45574467147444671469صناعة البلك األسمنتي المفرغ واآلجر386239510مصنع طابوق حسنسكو444

55564460183544419637صناعة لوازم البناء مثل النوافذ واألبواب387222031شركة البنعلي للصناعات الخفيفة445

صناعة أصناف من الجبس مثل األطر والبراويز 388239580شركة المصنع القطري لصناعة المواد الجبسية - كيوجبس446
ينة  المنقوشة والتماثيل والفازات وأصناف الز

األخرى

26114460214444602144

408884460140044601500صناعة المنصات الخشبية389162332مصنع الخليج للمنصات الخشبية447

242004473800044738480تسييل الغاز الطبيعي390201180شركة رأس لفان للغاز الطبيعي المسال المحدودة )2(448

226664473600044736677تسييل الغاز الطبيعي391201180شركة قطر غاز للتشغيل المحدودة449

أنشطة أخرى لصناعة الصابون والمطهرات 392202390الشركة العالمية لصناعة مستحضرات التجميل450
ومستحضرات التنظيف والتلميع والعطورات 

ومستحضرات التجميل

26084460417444604174

555334466336044666584صناعة العباءات النسائية393141023مصنع انش لصناعة النسيج والعباءات451

ية السعودية للصناعات التحويلية452 502954477130044772692صناعة األسمنت العادي )بورتالند(394239411الشركة القطر

2221144602002446873734460222044689696info@gulfcrafts.netصناعة النياشين والشارات والميداليات396321132غالف كرافتس453

دليل المصانع*
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اسم المصنعم
رقم 
السجل

الصناعي

رقم النشاط 
الصناعي 

ISIC
صندوق وصف النشاط الصناعي

البريد
رقم الهاتف 

1
رقم الهاتف 

2
رقم الهاتف 

3
 رقم الفاكس

1 
 رقم الفاكس

يد اإللتكروني  2 عنوان البر

ين الثلج366107930مصنع ثلج السد428 62024411441844114419صناعة  وتخز

12504466007244908210إنتاج اإلسفلت368192052شركة قطر لالسفلت - مصنع القار المخلوط429

97534460277644600675انتاج وتعبئة المياه النقية المفلترة369110422شركة مصنع مياه المنهل المحدودة430

501744477081944770896qppc@qppc.netصناعة األكياس من اللدائن371222044شركة قطر للمنتجات البالستيكية431

432Q.V.C صناعة الكيماويات العضوية األساسية وتشمل 372201110شركة قطر للفينيل المحدودة
االستلين عدا األسمدة والمركبات األزوتيه 

)النتروجينية(

24440403380004432470044771346

ية البلجيكية لأللومنيوم433 22135443820005505505544382019info@qbel.qaورش األلمنيوم373251160الشركة القطر

198044460659044603827معالجة وطلي المعادن  بالصقل و التلميع374259211شركة الخليج لاللمونيوم434

استبدال األسطح الخارجية لإلطارات الهوائية 375221150السويدي لتلبيس اإلطارات435
المستعملة

745446035305586584344603530suwaidigroup@yahoo.com

42194460366844369759ورش الحدادة376251151جيرسي للديكور436

صناعة األصناف الزجاجية المستخدمة في 377231021جيرسي للزجاج437
اإلنشاءات

404364021955540219556sales@jgqatar.com

أنشطة أخرى لصناعة المنتجات الكيميائية 379202990شركة ماسكو " ذ . م . م"438
األخرى غير المصنفة في موضع أخر مثل الزيوت 

ية، مواد كيميائية إلطفاء الحرائق، مواد  العطر
كيميائية مساعدة للبلل والنفاذ ومنتجات 

كيمائية لالستخدام الصناعي  .. الخ

124905506356344602989

54465234544652345صناعة األبواب والنوافذ لخشبية380162220مصنع نابينا للمطابخ واألبواب439

صناعة األصناف الزجاجية المستخدمة في 381231021مصنع نابينا لاللمونيوم والزجاج440
اإلنشاءات

1304465234544660555

148014460388544603886أنشطة أخرى لصناعة منتجات اللدائن382222090قطر بالست441

أنشطة أخرى لصناعة منتجات أخرى من الورق 383170990السويدي لصناعة الورق442
والورق المقوى

40600446045714460133444606773info@alsuwaidipaper.com
karthick@alsuwaidipaper.com

4025144603828ورش الحدادة385251151ورشة أبو مطر للخراطة والحدادة واأللومنيوم443

45574467147444671469صناعة البلك األسمنتي المفرغ واآلجر386239510مصنع طابوق حسنسكو444

55564460183544419637صناعة لوازم البناء مثل النوافذ واألبواب387222031شركة البنعلي للصناعات الخفيفة445

صناعة أصناف من الجبس مثل األطر والبراويز 388239580شركة المصنع القطري لصناعة المواد الجبسية - كيوجبس446
ينة  المنقوشة والتماثيل والفازات وأصناف الز

األخرى

26114460214444602144

408884460140044601500صناعة المنصات الخشبية389162332مصنع الخليج للمنصات الخشبية447

242004473800044738480تسييل الغاز الطبيعي390201180شركة رأس لفان للغاز الطبيعي المسال المحدودة )2(448

226664473600044736677تسييل الغاز الطبيعي391201180شركة قطر غاز للتشغيل المحدودة449

أنشطة أخرى لصناعة الصابون والمطهرات 392202390الشركة العالمية لصناعة مستحضرات التجميل450
ومستحضرات التنظيف والتلميع والعطورات 

ومستحضرات التجميل

26084460417444604174

555334466336044666584صناعة العباءات النسائية393141023مصنع انش لصناعة النسيج والعباءات451

ية السعودية للصناعات التحويلية452 502954477130044772692صناعة األسمنت العادي )بورتالند(394239411الشركة القطر

2221144602002446873734460222044689696info@gulfcrafts.netصناعة النياشين والشارات والميداليات396321132غالف كرافتس453
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اسم المصنعم
رقم 
السجل

الصناعي

رقم النشاط 
الصناعي 

ISIC
صندوق وصف النشاط الصناعي

البريد
رقم الهاتف 

1
رقم الهاتف 

2
رقم الهاتف 

3
 رقم الفاكس

1 
 رقم الفاكس

يد اإللتكروني  2 عنوان البر

ين الثلج397107930قطرنا النتاج الثلج454 822214464411744642081صناعة  وتخز

30100446849813128323244683581dohadates@mahaseel.qaتجفيف وتعبئة التمور وصناعة منتجاتها398103041الوطنية للتصنيع  الغذائي - محاصيل455

45574460618944606217إنتاج خرسانة جاهزة الخلط400239530شركة حسنسكو للخرسانة الجاهزة456

صناعة األحماض غير العضوية )عدا حمض 403201130شركة قطر لألحماض الكيماوية457
يتيك والهيدروكلوريك  النتريك( مثل حامض الكبر

و النشادر ...الخ 

16875448311993368873644837878info@qataracids.com.qa

صناعة منتجات معدنية تامة وشبه تامة الصنع 404259110مصنع الجابر للصناعات الحديدية والمعدنية458
بالطرق، أو الكبس، أو السبك والدلفنة .

9524442134144438932

صناعة مواسير وخراطيم وأنابيب بالستيكية 405222020شركة سعود بن خالد للصناعات البالستيكية459
ووصالتها ولوازمها

221474450102644322818

صناعة الكيماويات العضوية األساسية وتشمل 406201110شركة قطر للكيماويات المحدودة )كيوكيم(460
االستلين عدا األسمدة والمركبات األزوتيه 

)النتروجينية(

246464484711144837379

صناعة علب كرتون، صناديق، شنط مطوية 407170230مصنع الخليج للصناديق الورقية461
أو مفردة من الورق أو من الورق المقوى 

المموج 

20666446066355533879840165881gulfcartons@gmail.com

405574460393944603838إنتاج خرسانة جاهزة الخلط408239530اعمال رديمكس462

8284460594344684313صناعة الدهانات409202210الشركة المتطورة للدهانات والكيماويات463

22120440958885556442544601905info@alu-nasa.comورش األلمنيوم411251160شركة الو ناسا464

229514411400144114002dohaplastic@dohaplastic.comأنشطة أخرى لصناعة منتجات اللدائن412222090دوحة بالستيك465

146264460108144416108أنشطة أخرى لصناعة منتجات اللدائن413222090برجوال ديزاين466

صناعة الورق الصحي والمناديل ومناديل 414170941الخليج للصناعات الورقية       ذ . م .م467
التنظيف والمناشف

24292446019617722060244602368info@gpiqatar.com

استبدال األسطح الخارجية لإلطارات الهوائية 415221150شركة إطارات القمة468
المستعملة

168144450553544500605

صناعة صفائح وألواح ولفائف شريطية وقضبان 518241040مصنع الكوثر للمباني الحديدية469
وأسياخ وزوايا وأسالك ومقاطع بكافة 

أشكالها

6763441147805593132544114781

19958443609893352653344360846info@halulboat.comصناعة قوارب وزوارق الصيد519301220مصنع حالول للقوارب470

صناعة لوازم البناء مثل النوافذ واألبواب 520222030مصنع الشركة المتكاملة للتجارة والتنمية471
والستائر ولوازم العزل ومنع التسرب ولوازم 
اإلنارة وأغطية األرضيات واألسقف والجدران 

على شكل لفات أو بالط ... الخ، والمصنوعة 
من اللدائن 

394244487595944875775

91154460000944600077صناعة البلك األسمنتي المفرغ واآلجر521239510مصانع الشارقة األوتوماتيكية للبالط والطابوق والرخام472

صناعة األصناف الزجاجية المستخدمة في 522231021شركة الزجاج الفني وااللمونيوم473
اإلنشاءات

244424460448844604499

قص وتفصيل المالءات، أكياس الوســائد، 525139211المصنع الوطني للمراتب - فرع474
المفارش واأللحفة، الوسائد

457095528639544114812

140044432300344604871ورش األلمنيوم526251160ايجيبيل قطر475

ية لألخشاب476 8388446006935588960444093555صناعة األبواب والنوافذ لخشبية528162220شركة الفنون المعمار

245134460363544503695ورش األلمنيوم529251160مصنع ساتال قطر لأللومنيوم477

238884469973144689951معالجة وطلي المعادن  بالصقل و التلميع530259211مصنع كيوروم لدهان األلمونيوم والحديد478

دليل المصانع*
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ين الثلج397107930قطرنا النتاج الثلج454 822214464411744642081صناعة  وتخز
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45574460618944606217إنتاج خرسانة جاهزة الخلط400239530شركة حسنسكو للخرسانة الجاهزة456

صناعة األحماض غير العضوية )عدا حمض 403201130شركة قطر لألحماض الكيماوية457
يتيك والهيدروكلوريك  النتريك( مثل حامض الكبر

و النشادر ...الخ 

16875448311993368873644837878info@qataracids.com.qa

صناعة منتجات معدنية تامة وشبه تامة الصنع 404259110مصنع الجابر للصناعات الحديدية والمعدنية458
بالطرق، أو الكبس، أو السبك والدلفنة .

9524442134144438932

صناعة مواسير وخراطيم وأنابيب بالستيكية 405222020شركة سعود بن خالد للصناعات البالستيكية459
ووصالتها ولوازمها

221474450102644322818

صناعة الكيماويات العضوية األساسية وتشمل 406201110شركة قطر للكيماويات المحدودة )كيوكيم(460
االستلين عدا األسمدة والمركبات األزوتيه 

)النتروجينية(

246464484711144837379

صناعة علب كرتون، صناديق، شنط مطوية 407170230مصنع الخليج للصناديق الورقية461
أو مفردة من الورق أو من الورق المقوى 

المموج 

20666446066355533879840165881gulfcartons@gmail.com

405574460393944603838إنتاج خرسانة جاهزة الخلط408239530اعمال رديمكس462

8284460594344684313صناعة الدهانات409202210الشركة المتطورة للدهانات والكيماويات463

22120440958885556442544601905info@alu-nasa.comورش األلمنيوم411251160شركة الو ناسا464

229514411400144114002dohaplastic@dohaplastic.comأنشطة أخرى لصناعة منتجات اللدائن412222090دوحة بالستيك465

146264460108144416108أنشطة أخرى لصناعة منتجات اللدائن413222090برجوال ديزاين466

صناعة الورق الصحي والمناديل ومناديل 414170941الخليج للصناعات الورقية       ذ . م .م467
التنظيف والمناشف

24292446019617722060244602368info@gpiqatar.com

استبدال األسطح الخارجية لإلطارات الهوائية 415221150شركة إطارات القمة468
المستعملة

168144450553544500605

صناعة صفائح وألواح ولفائف شريطية وقضبان 518241040مصنع الكوثر للمباني الحديدية469
وأسياخ وزوايا وأسالك ومقاطع بكافة 

أشكالها

6763441147805593132544114781

19958443609893352653344360846info@halulboat.comصناعة قوارب وزوارق الصيد519301220مصنع حالول للقوارب470

صناعة لوازم البناء مثل النوافذ واألبواب 520222030مصنع الشركة المتكاملة للتجارة والتنمية471
والستائر ولوازم العزل ومنع التسرب ولوازم 
اإلنارة وأغطية األرضيات واألسقف والجدران 

على شكل لفات أو بالط ... الخ، والمصنوعة 
من اللدائن 

394244487595944875775

91154460000944600077صناعة البلك األسمنتي المفرغ واآلجر521239510مصانع الشارقة األوتوماتيكية للبالط والطابوق والرخام472
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457095528639544114812
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ية لألخشاب476 8388446006935588960444093555صناعة األبواب والنوافذ لخشبية528162220شركة الفنون المعمار

245134460363544503695ورش األلمنيوم529251160مصنع ساتال قطر لأللومنيوم477

238884469973144689951معالجة وطلي المعادن  بالصقل و التلميع530259211مصنع كيوروم لدهان األلمونيوم والحديد478
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اسم المصنعم
رقم 
السجل

الصناعي

رقم النشاط 
الصناعي 

ISIC
صندوق وصف النشاط الصناعي

البريد
رقم الهاتف 

1
رقم الهاتف 

2
رقم الهاتف 

3
 رقم الفاكس

1 
 رقم الفاكس

يد اإللتكروني  2 عنوان البر

أنشطة أخرى لقطع ونشر الرخام وصناعة 531239690الشركة الوطنية للرخام والحجارة479
منتجاته

1654460133044601364

12374450934344509343صناعة المباني الخشبية سابقة التجهيز532162270مصنع تاسكو للمنتجات الخشبية480

ين الثلج533107930مصنع الراشد للثلج481 96224411444544114445صناعة  وتخز

237924432466144907475إنتاج اإلسفلت534192052مصنع الجابر ومخلوف لألسفلت482

239524450405244501758إنتاج خرسانة جاهزة الخلط535239530شركة قطرألفا باطون للخرسانة الجاهزة483

174424460600544607781صناعة منتجات من اللدائن بطريقة الروتومولد536222060مصانع الندى العالمية لخزانات مياه الروتومولد484

أنشطة أخرى لصناعة منتجات أخرى من الورق 537170990شركة بن سالمة الصناعية485
والورق المقوى 

152364431492044310982

20756446860035553203444686009sales@agrqatar.comورش األلمنيوم538251160شعاع الخليج لصناعات األلمونيوم والزجاج486

88784460010644600033صناعة البلك األسمنتي المفرغ واآلجر540239510مصنع طابوق الرويس487

4744555066288ورش األلمنيوم541251160البنعلي لأللمونيوم488

إنتاج أنواع الوقود الغازية 542192020أوريكس لتحويل الغاز إلى سوائل المحدودة489
)اإليثان،البيوتان،البروبان ..إلخ (

22533448437774484370244743101

إنتاج الغازات األولية مثل االوكسجين 543201121غزال    )ش.م.ق(490
والهيدروجين .. الخ

249834402040044934326

38864499449944994555صناعة األبواب والنوافذ لخشبية544162220منجرة المنجرة491

27634442373144433586إنتاج خرسانة جاهزة الخلط545239530ربان مد جلف للخرسانة492

يري لغسيل الرمال493 ية أخرى546239990الوز 106995550918944550649صناعة منتجات معدنية الفلز

ينة547222051شركة البيادر باك قطر494 23117441143566681122944114357moayad.m@albayader.comصناعة األدوات المنزلية وأدوات المطبخ والز
ayman.e@albayader.com

ير لإلنشاءات - خرسانة495 553194468295944687087إنتاج خرسانة جاهزة الخلط548239530شركة الغر

376134450580344505804صناعة لوازم البناء مثل النوافذ واألبواب549222031مصنع القطرية الكويتية للنوافذ496

صناعة مواسير وخراطيم وأنابيب بالستيكية 550222020اميانتيت قطر لألنابيب وملحقاتها497
ووصالتها ولوازمها

401944411487344114875info@aqap.com.qa

155954436200244361766إنتاج خرسانة جاهزة الخلط551239530القلعة للخرسانة الجاهزة498

600534472172544721199صناعة البلك األسمنتي المفرغ واآلجر552239510طابوق الخور األتوماتيك499

222704460078344500957إنتاج خرسانة جاهزة الخلط553239530الشركة األوروبية لصناعة الخرسانة الجاهزة )يورومكس(500

أنشطة أخرى لصناعة األبدان للمركبات ذات 554292090مصنع السيلية للمقطورات501
المحركات وصناعة المركبات المقطورة ونصف 

المقطورة

46514450391844601702

240524450990044509911صناعة البلك األسمنتي المفرغ واآلجر555239510مصنع السحمية للمنتجات اإلسمنتية502

يرة لألسفلت503 5006445056064450450144501758إنتاج اإلسفلت556192052مصنع الجز

طباعة اإلعالنات والملصقات والنشرات 557181141الدار للطباعة504
اإلعالمية

85454460260744602670

23343446040226608000044503022dohaupvc@hotmail.comصناعة لوازم البناء مثل النوافذ واألبواب558222031الدوحة يو . بي .في . سي لألبواب والشبابيك505

350984450015944500241صناعة قنوات التكييف وملحقاتها )الدكت(560251170مصنع تاج دكت فاب506

247484411457444114576صناعة لوازم العزل ومنع التسرب 561222033مجموعة جروتك الصناعية507

دليل المصانع*
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23343446040226608000044503022dohaupvc@hotmail.comصناعة لوازم البناء مثل النوافذ واألبواب558222031الدوحة يو . بي .في . سي لألبواب والشبابيك505

350984450015944500241صناعة قنوات التكييف وملحقاتها )الدكت(560251170مصنع تاج دكت فاب506

247484411457444114576صناعة لوازم العزل ومنع التسرب 561222033مجموعة جروتك الصناعية507

83



اسم المصنعم
رقم 
السجل

الصناعي

رقم النشاط 
الصناعي 

ISIC
صندوق وصف النشاط الصناعي

البريد
رقم الهاتف 

1
رقم الهاتف 

2
رقم الهاتف 

3
 رقم الفاكس

1 
 رقم الفاكس

يد اإللتكروني  2 عنوان البر

طباعة أوراق المراسالت القرطاسية التجارية 562181150مطبعة السالم508
وتشمل الفواتير

162504037285144431221

صناعة األصناف الزجاجية المستخدمة في 563231021مصانع قطر للزجاج509
اإلنشاءات

20925446055225553203444605533fouad@agrqatar.com
info@qatarglass.com

صناعة وتركيب اإلنشاءات الفوالذية سابقة 564251121شركة الدوحة لإلنشاءات البترولية المحدودة "دوبت"510
ير الصنع لوحدات المصافي والتكر

17444460035044601066

استبدال األسطح الخارجية لإلطارات الهوائية 565221150هاي تيك إلعادة تدوير اإلطارات المستخدمة511
المستعملة

559444469039744602619

32535445900003117582544592168ngadelkarim@smeet.com.qaإنتاج خرسانة جاهزة الخلط566239530سميت ريدي مكس512

23546441818583374147944448919gm@jsc-qa.comورش الحدادة567251151شركة الجابر إلعمال الحديد513

411194411424244114448qatarpharma@qatar.net.qaصناعة األدوية568210051قطر فارما للصناعات الدوائية514

صناعة المواد الالصقة أو مركبات الجلفنة أو 569202260المصنع القطري االلماني لألجزاء المانعة للتسرب515
ية المماثلة المستخدمة  المستحضرات غير الحرار

في الحشو أو تسوية السطوح .

40806441144045575420244114401sales@qger.com
shiyas@qger.com

556194450011844500117صناعة قنوات التكييف وملحقاتها )الدكت (570251170دفاك داكت للتهوية والتكييف516

صناعة مواسير وخراطيم وأنابيب بالستيكية 571222020سار بالست قطر517
ووصالتها ولوازمها

40519449026245551212944902261info@sarplastqatar.com
sales@sarplastqatar.com

2293844114349441145806678471144114305gm@alshamslighting.comصناعة المصابيح الكهربائية573274010الشمس لتقنيات اإلضاءة المتقدمة518

33167446009944460099344600995info@sigma-industries.comصناعة إشارات المرور574259965سيجما لألعمال المعدنية519

82213449011793302219344901182hrandamin@barzanredymix.comإنتاج خرسانة جاهزة الخلط575239530شركة برزان ردي مكس قطر520

صناعة علب كرتون، صناديق، شنط مطوية 576170230مصنع قوس قزح لألدوات المكتبية وعلب الهدايا واألكياس521
أو مفردة من الورق أو من الورق المقوى 

المموج 

202114441045044413310rainbowpress@hotmail.com

ية أللواح األلمونيوم522 صهر ودرفلة وسحب وتنقية وسبك األلمنيوم 577242042الشركة الوطنية القطر
وخالئطه

37809441144304411489244114891mjhariprakash@q-nap.com

صناعة المواد الالصقة أو مركبات الجلفنة أو 578202260خليج الدوحة لمواد البناء الكيماوية523
ية المماثلة المستخدمة  المستحضرات غير الحرار

في الحشو أو تسوية السطوح 

231844450011344680385

27924460101644326687ورش األلمنيوم579251160شركة المصادر لأللمونيوم والتجارة524

أنشطة أخرى لصناعة األصناف المنتجة من 580239590شركة دوموبان - قطر525
الخرسانة واألسمنت والجبس

24023440999994409999144114440

1834466640544655442إنتاج اإلسفلت581192052هندسة الدرويش - فرع األسفلت526

1834450285244655442إنتاج خرسانة جاهزة الخلط582239530هندسة الدرويش - فرع الخرسانة الجاهزة527

233004458251344582520ورش األلمنيوم583251160ألو مانا للصناعات528

556814450295144502517ورش األلمنيوم584251160سكاي وول لأللمونيوم والزجاج529

243134498670144986712ورش الحدادة585251151شركة ديباج للخدمات الصناعية530

صناعة لوحات مفاتيح الكهرباء بما فيها لوحات 586271070شركة قطر للمحوالت531
التحكم العددية

309874411434044114345

صناعة المركبات نصف المقطورة من نوع 588292022مركز سكاب لتجميع الهياكل الثقيلة532
الكارفان

932315510043244607609

40611440271534402711144027110qatarpavingstones@qatar.net.qaصناعة البلك األسمنتي المفرغ واآلجر589239510قطر ألحجار التبليط533

40394435553044355520صناعة المباني الخشبية سابقة التجهيز590162270مجموعة الكواري لصناعة البيوت الجاهزة534

دليل المصانع*
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المستعملة

559444469039744602619

32535445900003117582544592168ngadelkarim@smeet.com.qaإنتاج خرسانة جاهزة الخلط566239530سميت ريدي مكس512

23546441818583374147944448919gm@jsc-qa.comورش الحدادة567251151شركة الجابر إلعمال الحديد513

411194411424244114448qatarpharma@qatar.net.qaصناعة األدوية568210051قطر فارما للصناعات الدوائية514

صناعة المواد الالصقة أو مركبات الجلفنة أو 569202260المصنع القطري االلماني لألجزاء المانعة للتسرب515
ية المماثلة المستخدمة  المستحضرات غير الحرار

في الحشو أو تسوية السطوح .

40806441144045575420244114401sales@qger.com
shiyas@qger.com

556194450011844500117صناعة قنوات التكييف وملحقاتها )الدكت (570251170دفاك داكت للتهوية والتكييف516

صناعة مواسير وخراطيم وأنابيب بالستيكية 571222020سار بالست قطر517
ووصالتها ولوازمها

40519449026245551212944902261info@sarplastqatar.com
sales@sarplastqatar.com

2293844114349441145806678471144114305gm@alshamslighting.comصناعة المصابيح الكهربائية573274010الشمس لتقنيات اإلضاءة المتقدمة518

33167446009944460099344600995info@sigma-industries.comصناعة إشارات المرور574259965سيجما لألعمال المعدنية519

82213449011793302219344901182hrandamin@barzanredymix.comإنتاج خرسانة جاهزة الخلط575239530شركة برزان ردي مكس قطر520

صناعة علب كرتون، صناديق، شنط مطوية 576170230مصنع قوس قزح لألدوات المكتبية وعلب الهدايا واألكياس521
أو مفردة من الورق أو من الورق المقوى 

المموج 

202114441045044413310rainbowpress@hotmail.com

ية أللواح األلمونيوم522 صهر ودرفلة وسحب وتنقية وسبك األلمنيوم 577242042الشركة الوطنية القطر
وخالئطه

37809441144304411489244114891mjhariprakash@q-nap.com

صناعة المواد الالصقة أو مركبات الجلفنة أو 578202260خليج الدوحة لمواد البناء الكيماوية523
ية المماثلة المستخدمة  المستحضرات غير الحرار

في الحشو أو تسوية السطوح 

231844450011344680385

27924460101644326687ورش األلمنيوم579251160شركة المصادر لأللمونيوم والتجارة524

أنشطة أخرى لصناعة األصناف المنتجة من 580239590شركة دوموبان - قطر525
الخرسانة واألسمنت والجبس

24023440999994409999144114440

1834466640544655442إنتاج اإلسفلت581192052هندسة الدرويش - فرع األسفلت526

1834450285244655442إنتاج خرسانة جاهزة الخلط582239530هندسة الدرويش - فرع الخرسانة الجاهزة527

233004458251344582520ورش األلمنيوم583251160ألو مانا للصناعات528

556814450295144502517ورش األلمنيوم584251160سكاي وول لأللمونيوم والزجاج529

243134498670144986712ورش الحدادة585251151شركة ديباج للخدمات الصناعية530

صناعة لوحات مفاتيح الكهرباء بما فيها لوحات 586271070شركة قطر للمحوالت531
التحكم العددية

309874411434044114345

صناعة المركبات نصف المقطورة من نوع 588292022مركز سكاب لتجميع الهياكل الثقيلة532
الكارفان

932315510043244607609

40611440271534402711144027110qatarpavingstones@qatar.net.qaصناعة البلك األسمنتي المفرغ واآلجر589239510قطر ألحجار التبليط533

40394435553044355520صناعة المباني الخشبية سابقة التجهيز590162270مجموعة الكواري لصناعة البيوت الجاهزة534
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رقم النشاط 
الصناعي 
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رقم الهاتف 

3
 رقم الفاكس
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يد اإللتكروني  2 عنوان البر

صناعة أصناف من الجبس مثل األطر والبراويز 591239580مصنع الدوحة لإلضافات األسمنتية والبالستيكية535
ينة  المنقوشة والتماثيل والفازات وأصناف الز

األخرى

41253445046235550960644505922hr@dohaextracto.com

صناعة المباني سابقة الصنع المكونة بصفة 592251130شركة التكنولوجيا للهندسة والمقاوالت536
رئيسية من المعدن

407784460478744603730

صناعة الكيماويات العضوية األساسية وتشمل 593201110شركة قاتوفين المحدودة537
االستلين عدا األسمدة والمركبات األزوتيه 

)النتروجينية(

550134033800044325936

237974443516144310935إنتاج خرسانة جاهزة الخلط594239530شركة ردي مكس باطون - قطر538

ينت قطر539 50240449023485506430244902332zeid.ghazouani@chariant.comصناعات أخرى خاصة بصناعة المنتجات النفطية595192090كالر

صناعة لوحات مفاتيح الكهرباء بما فيها لوحات 596271070فيرجر ديلبورت قطر540
التحكم العددية

407794469394044693941

320804450663344506677صناعة منتجات من اللدائن بطريقة الروتومولد597222060اكوا تانكس لخزانات المياه والبال ستيك541

صناعة أصناف من الخرسانة أو األسمنت مثل 598239551مصنع الدوحة للقوالب الخرسانية542
األنابيب والمواسير

50311449038365551135144903835info@dohaprcast.com

604294472200644721170صناعة البلك األسمنتي المفرغ واآلجر600239510مصنع المهندي للطابوق والبالط543

901234468465344686437صناعة وتركيب أبواب الكراجات601251153مصنع البيت االزرق ألنظمة األبواب االتوماتيكية544

391464450490944504840صناعة البلك األسمنتي المفرغ واآلجر603239510جفكو للصناعات االسمنتية545

42614442631344687921صناعة أعمدة واإلنارة604259964مصنع شروق للنيون واللوحات اإلعالنية546

374484460770544607697أنشطة أخرى لصناعة منتجات اللدائن605222090المصنع التقني للمنتجات البالستيكية547

248964460737544607379ورش األلمنيوم606251160اليرموك لأللمونيوم والتجارة548

222754494949444920270تسييل الغاز الطبيعي607201180دولفين للطاقة المحدودة549

صناعة لوحات مفاتيح الكهرباء بما فيها لوحات 608271070شركة الفراج للتجارة والصناعة550
التحكم العددية

961764411486444114865csftmc@farraj.qa

صناعة المنتجات المعدنية اإلنشائية وأجزائها 609251111شركة تكامل ألنظمة المباني المحدودة551
للجسور و األبراج

228144411444744114449

92050446036065555355244600751zia@gulfgrc.comأنشطة أخرى لصناعة المنتجات الخزفية الحرارية610239190الخليج للجي . آر . سي للتجارة552
info@gulfgrc.com

243924460668944606689صناعة البلك األسمنتي المفرغ واآلجر611239510معمل دانة الخليج للبالط والطابوق553

20572445031015552012044601655manager@supercabin.netصناعة المباني الخشبية سابقة التجهيز612162270شركة سوبر كابن554

صناعة األواني المعدنية المجوفة وما يماثلها 613259951دلة للصناعات التحويلية555
من أدوات المطبخ والمائدة وأدوات الشوي 

والقلي

40997445030555555168144604632info@dciqatar.com

8204490288044440221إنتاج خرسانة جاهزة الخلط614239530مصنع الصير للخرسانة الجاهزة556

246464484711144572480صناعة البولي أثيلين615201360شركة رأس لفان لالولفينس المحدودة557

177504469474744690881صناعة منتجات أولية من الزجاج616231010دالس لتصنيع الزجاج الحراري558

57714460623844606238صناعة منتجات أولية من الزجاج617231010مصنع الوطن لأللمونيوم والزجاج559

224844460408944604092صناعة األبواب والنوافذ لخشبية618162220شركة جاسم وجوزيف كونسبت560

ية لألوكسجين561 إنتاج الغازات األولية مثل االوكسجين 619201121الشركة القطر
والهيدروجين .. الخ

223864411460344114350

ين بوينت(562 70524490382744905633إنتاج خرسانة جاهزة الخلط620239530النقطة الخضراء للخرسانة الجاهزة )جر
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يد اإللتكروني  2 عنوان البر

صناعة أصناف من الجبس مثل األطر والبراويز 591239580مصنع الدوحة لإلضافات األسمنتية والبالستيكية535
ينة  المنقوشة والتماثيل والفازات وأصناف الز

األخرى

41253445046235550960644505922hr@dohaextracto.com

صناعة المباني سابقة الصنع المكونة بصفة 592251130شركة التكنولوجيا للهندسة والمقاوالت536
رئيسية من المعدن

407784460478744603730

صناعة الكيماويات العضوية األساسية وتشمل 593201110شركة قاتوفين المحدودة537
االستلين عدا األسمدة والمركبات األزوتيه 

)النتروجينية(

550134033800044325936

237974443516144310935إنتاج خرسانة جاهزة الخلط594239530شركة ردي مكس باطون - قطر538

ينت قطر539 50240449023485506430244902332zeid.ghazouani@chariant.comصناعات أخرى خاصة بصناعة المنتجات النفطية595192090كالر

صناعة لوحات مفاتيح الكهرباء بما فيها لوحات 596271070فيرجر ديلبورت قطر540
التحكم العددية

407794469394044693941

320804450663344506677صناعة منتجات من اللدائن بطريقة الروتومولد597222060اكوا تانكس لخزانات المياه والبال ستيك541

صناعة أصناف من الخرسانة أو األسمنت مثل 598239551مصنع الدوحة للقوالب الخرسانية542
األنابيب والمواسير

50311449038365551135144903835info@dohaprcast.com

604294472200644721170صناعة البلك األسمنتي المفرغ واآلجر600239510مصنع المهندي للطابوق والبالط543

901234468465344686437صناعة وتركيب أبواب الكراجات601251153مصنع البيت االزرق ألنظمة األبواب االتوماتيكية544

391464450490944504840صناعة البلك األسمنتي المفرغ واآلجر603239510جفكو للصناعات االسمنتية545

42614442631344687921صناعة أعمدة واإلنارة604259964مصنع شروق للنيون واللوحات اإلعالنية546

374484460770544607697أنشطة أخرى لصناعة منتجات اللدائن605222090المصنع التقني للمنتجات البالستيكية547

248964460737544607379ورش األلمنيوم606251160اليرموك لأللمونيوم والتجارة548

222754494949444920270تسييل الغاز الطبيعي607201180دولفين للطاقة المحدودة549

صناعة لوحات مفاتيح الكهرباء بما فيها لوحات 608271070شركة الفراج للتجارة والصناعة550
التحكم العددية

961764411486444114865csftmc@farraj.qa

صناعة المنتجات المعدنية اإلنشائية وأجزائها 609251111شركة تكامل ألنظمة المباني المحدودة551
للجسور و األبراج

228144411444744114449

92050446036065555355244600751zia@gulfgrc.comأنشطة أخرى لصناعة المنتجات الخزفية الحرارية610239190الخليج للجي . آر . سي للتجارة552
info@gulfgrc.com

243924460668944606689صناعة البلك األسمنتي المفرغ واآلجر611239510معمل دانة الخليج للبالط والطابوق553

20572445031015552012044601655manager@supercabin.netصناعة المباني الخشبية سابقة التجهيز612162270شركة سوبر كابن554

صناعة األواني المعدنية المجوفة وما يماثلها 613259951دلة للصناعات التحويلية555
من أدوات المطبخ والمائدة وأدوات الشوي 

والقلي

40997445030555555168144604632info@dciqatar.com

8204490288044440221إنتاج خرسانة جاهزة الخلط614239530مصنع الصير للخرسانة الجاهزة556

246464484711144572480صناعة البولي أثيلين615201360شركة رأس لفان لالولفينس المحدودة557

177504469474744690881صناعة منتجات أولية من الزجاج616231010دالس لتصنيع الزجاج الحراري558

57714460623844606238صناعة منتجات أولية من الزجاج617231010مصنع الوطن لأللمونيوم والزجاج559

224844460408944604092صناعة األبواب والنوافذ لخشبية618162220شركة جاسم وجوزيف كونسبت560

ية لألوكسجين561 إنتاج الغازات األولية مثل االوكسجين 619201121الشركة القطر
والهيدروجين .. الخ

223864411460344114350

ين بوينت(562 70524490382744905633إنتاج خرسانة جاهزة الخلط620239530النقطة الخضراء للخرسانة الجاهزة )جر
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يد اإللتكروني  2 عنوان البر

22487449021914033950244902176info@dohacables.comصناعة كابالت وشرائط معدنية من النحاس621259922الدوحة للكابالت - قطر563

صناعة منتجات معدنية تامة وشبه تامة الصنع 622259110مصنع الهجن لرقائق الحديد564
بالطرق، أو الكبس، أو السبك والدلفنة

15354437009344309252

713544683382557931374446831344684313صناعة األكياس من اللدائن623222044بتروفوم للمنتجات البالستيكية565

ت 37291ورش األلمنيوم624251160ألومكو - قطر566
44607078:

44607073

51964432960844905681إنتاج اإلسفلت625192052مصنع ماربو للخلطات االسفلتية567

22504444459003368816444446900m.metwally@alkhalijcement.comصناعة األسمنت العادي )بورتالند(626239411شركة الخليج لألسمنت )أسمنت الخليج(568
k.hadhri@qatarinvestors.com

صناعة األنابيب والمواسير واألشكال المجوفة 627241050شركة صناعات ليمنار للتكييف - قطر569
من الحديد والصلب

38414450215144502154

133214450392844600490صناعة قضبان حديد التسليح628251141مصنع بن الشيخ لتقطيع حديد التسليح570

صناعة مخاليط المطاط التركيبي والمطاط 629201330شركة قطر للميالمين571
الطبيعي

500014422888844770319

411884451313044513120قص وتفصيل الخيام واألشرعة630139241مصنع فن للخيام572

83884409344444093555إنتاج خرسانة جاهزة الخلط631239530قطر بيتون573

6357446007754468338244684313wael@petro-plastic.netصناعة األكياس من اللدائن632222044بترو إلنتاج البالستيك574

400914450561044505634صناعة قضبان حديد التسليح633251141شركة الخليج لحديد الخرسانة575

أنشطة أخرى لصناعة المنتجات المعدنية 634251190الطارق للصناعات المعدنية576
اإلنشائية

127504460435244566333

15991440851115532256544673230صناعة كابالت وشرائط معدنية من النحاس.635259922شركة قطر العالمية للكابالت577

أنشطة أخرى لصناعة األبدان للمركبات ذات 636292090مصنع ساف لتشكيل الحديد578
المحركات وصناعة المركبات المقطورة ونصف 

المقطورة 

176564450594844115739

15114450111144501777صناعة منتجات من اللدائن بطريقة الروتومولد637222060مجمع خالد للصناعات البالستيكية579

125654436148644361707انتاج وتعبئة المياه النقية المفلترة638110422مصنع الخليج الغربي إلنتاج الثلج والمياه580

929874415199944114847info@albateelinteriors.comصناعة األبواب والنوافذ لخشبية639162220البتيل لألعمال الخشبية581

ين للبالستيك582 صناعة مواسير وخراطيم وأنابيب بالستيكية 640222020مصنع الخيار
ووصالتها ولوازمها

37461441143206623579144114324info@alkhayarinplastic.com

24646448471115511212244837379صناعة البولي أثيلين641201360شركة قطر للكيماويات )2( المحدودة )كيوكيم2(583

يزو جلف584 أنشطة أخرى لصناعة المنتجات الكيميائية 642202990كر
األخرى غير المصنفة في موضع أخر مثل الزيوت 

ية، مواد كيميائية إلطفاء الحرائق، مواد  العطر
كيميائية مساعدة للبلل والنفاذ ومنتجات 

كيمائية لالستخدام الصناعي  .. الخ

22849445008406633684444500830chadi.chahine@chrysogulf.com

205044888035/644888037صناعة السجاد643139320مصنع الخليج للسجاد585

شركة قطر شل . جي . تي . ال المحدودة )اللؤلؤة لتحويل الغاز 586
إلي سوائل(

إنتاج أنواع الوقود الغازية 644192020
)اإليثان،البيوتان،البروبان ..إلخ (

37474495777744957778

71354450470144504701صناعة األكياس من اللدائن645222044مصنع جي بالست587

222714499811144576330أنشطة أخرى لبناء السفن 646301190شركة قطر لنقل الغاز المحدودة)ناقالت-الحوض الجاف(588

22284435853744358456إنتاج خرسانة جاهزة الخلط647239530سام ردي مكس589

يان للطابوق والمنتجات االسمنتية590 40957449019395588317144901914m.abdelsalam@albandaryroup.comصناعة البلك األسمنتي المفرغ واآلجر648239510مصنع الر

دليل المصانع*
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اسم المصنعم
رقم 
السجل

الصناعي

رقم النشاط 
الصناعي 

ISIC
صندوق وصف النشاط الصناعي

البريد
رقم الهاتف 

1
رقم الهاتف 

2
رقم الهاتف 

3
 رقم الفاكس

1 
 رقم الفاكس

يد اإللتكروني  2 عنوان البر

22487449021914033950244902176info@dohacables.comصناعة كابالت وشرائط معدنية من النحاس621259922الدوحة للكابالت - قطر563

صناعة منتجات معدنية تامة وشبه تامة الصنع 622259110مصنع الهجن لرقائق الحديد564
بالطرق، أو الكبس، أو السبك والدلفنة

15354437009344309252

713544683382557931374446831344684313صناعة األكياس من اللدائن623222044بتروفوم للمنتجات البالستيكية565

ت 37291ورش األلمنيوم624251160ألومكو - قطر566
44607078:

44607073

51964432960844905681إنتاج اإلسفلت625192052مصنع ماربو للخلطات االسفلتية567

22504444459003368816444446900m.metwally@alkhalijcement.comصناعة األسمنت العادي )بورتالند(626239411شركة الخليج لألسمنت )أسمنت الخليج(568
k.hadhri@qatarinvestors.com

صناعة األنابيب والمواسير واألشكال المجوفة 627241050شركة صناعات ليمنار للتكييف - قطر569
من الحديد والصلب

38414450215144502154

133214450392844600490صناعة قضبان حديد التسليح628251141مصنع بن الشيخ لتقطيع حديد التسليح570

صناعة مخاليط المطاط التركيبي والمطاط 629201330شركة قطر للميالمين571
الطبيعي

500014422888844770319

411884451313044513120قص وتفصيل الخيام واألشرعة630139241مصنع فن للخيام572

83884409344444093555إنتاج خرسانة جاهزة الخلط631239530قطر بيتون573

6357446007754468338244684313wael@petro-plastic.netصناعة األكياس من اللدائن632222044بترو إلنتاج البالستيك574

400914450561044505634صناعة قضبان حديد التسليح633251141شركة الخليج لحديد الخرسانة575

أنشطة أخرى لصناعة المنتجات المعدنية 634251190الطارق للصناعات المعدنية576
اإلنشائية

127504460435244566333

15991440851115532256544673230صناعة كابالت وشرائط معدنية من النحاس.635259922شركة قطر العالمية للكابالت577

أنشطة أخرى لصناعة األبدان للمركبات ذات 636292090مصنع ساف لتشكيل الحديد578
المحركات وصناعة المركبات المقطورة ونصف 

المقطورة 

176564450594844115739

15114450111144501777صناعة منتجات من اللدائن بطريقة الروتومولد637222060مجمع خالد للصناعات البالستيكية579

125654436148644361707انتاج وتعبئة المياه النقية المفلترة638110422مصنع الخليج الغربي إلنتاج الثلج والمياه580

929874415199944114847info@albateelinteriors.comصناعة األبواب والنوافذ لخشبية639162220البتيل لألعمال الخشبية581

ين للبالستيك582 صناعة مواسير وخراطيم وأنابيب بالستيكية 640222020مصنع الخيار
ووصالتها ولوازمها

37461441143206623579144114324info@alkhayarinplastic.com

24646448471115511212244837379صناعة البولي أثيلين641201360شركة قطر للكيماويات )2( المحدودة )كيوكيم2(583

يزو جلف584 أنشطة أخرى لصناعة المنتجات الكيميائية 642202990كر
األخرى غير المصنفة في موضع أخر مثل الزيوت 

ية، مواد كيميائية إلطفاء الحرائق، مواد  العطر
كيميائية مساعدة للبلل والنفاذ ومنتجات 

كيمائية لالستخدام الصناعي  .. الخ

22849445008406633684444500830chadi.chahine@chrysogulf.com

205044888035/644888037صناعة السجاد643139320مصنع الخليج للسجاد585

شركة قطر شل . جي . تي . ال المحدودة )اللؤلؤة لتحويل الغاز 586
إلي سوائل(

إنتاج أنواع الوقود الغازية 644192020
)اإليثان،البيوتان،البروبان ..إلخ (

37474495777744957778

71354450470144504701صناعة األكياس من اللدائن645222044مصنع جي بالست587

222714499811144576330أنشطة أخرى لبناء السفن 646301190شركة قطر لنقل الغاز المحدودة)ناقالت-الحوض الجاف(588

22284435853744358456إنتاج خرسانة جاهزة الخلط647239530سام ردي مكس589

يان للطابوق والمنتجات االسمنتية590 40957449019395588317144901914m.abdelsalam@albandaryroup.comصناعة البلك األسمنتي المفرغ واآلجر648239510مصنع الر
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اسم المصنعم
رقم 
السجل

الصناعي

رقم النشاط 
الصناعي 

ISIC
صندوق وصف النشاط الصناعي

البريد
رقم الهاتف 

1
رقم الهاتف 

2
رقم الهاتف 

3
 رقم الفاكس

1 
 رقم الفاكس

يد اإللتكروني  2 عنوان البر

إنتاج الغازات األولية مثل االوكسجين 649201121غزال  ش . م . ق )فرع راس لفان(591
والهيدروجين .. الخ

249834402040044934326

88754443145844318634info@uniplastqatar.comصناعة األكياس من اللدائن650222044شركة يوني بالست592
ahmed@uniplastqatar.com

20504488803544504342قطع ونشر الرخام651239640مصنع جاما للرخام والجرانيت593

556444402588844114630صنع معدات إطفاء الحريق.652281962مصنع قطر ألجهزة إطفاء الحريق وأنظمة السالمة )نافكو(594

سبك المعادن غير الحديدية مثل األلمنيوم 653243211قطر لأللمونيوم المحدودة595
والزنك  ... الخ )منتجات تامة الصنع(

230864403111144030800

407894468936244140929انتاج وتعبئة المياه النقية المفلترة654110422مصنع الواحات إلنتاج وتعبئة المياه596

235804490383944903842صناعة الزيوت األساسية 655202931شركة المنتجات البترولية الوطنية597

46684401177744761715صناعة قنوات التكييف وملحقاتها )الدكت (656251170شركة جرناس للتكييف والتبريد598

صناعة األثاث والموبيليا من الخشب للمنازل، 657310010مصنع المطبخ االمريكي للمنتجات الخشبية599
ية، المساجد،  للفنادق، المكاتب، المحالت التجار

المدارس ..الخ

58914466090244604508

صناعة األثاث والموبيليا من الخشب للمنازل، 659310010السارية العمال النجارة والديكور600
ية، المساجد،  للفنادق، المكاتب، المحالت التجار

المدارس ..الخ

2018795587108244644208

صناعة وتركيب اإلنشاءات الفوالذية سابقة 660251122ستة وعشرون صلب601
الصنع للمنشآت الصناعية

902854490587544360714

186044418410144184099alhaya.po@gmail.comصناعة األكياس من اللدائن661222044مصنع الحياة لمعالجة البالستيك602
b.okasha@alhayaplastic.com

601774479633344796555info@gets-group.comصناعة المباني الخشبية سابقة التجهيز662162270الواسط للبيوت الجاهزة603

أنشطة أخرى لصناعة المضخات والضواغط 663281390مانوير604
والحنفيات والصمامات

764460009944076498

يان للبالستيك605 20195044160777555050445580748244160888info@alrayyanplastics.comصناعة األكياس من اللدائن664222044مصنع الر

245074442754044169581قطع ونشر الرخام665239640شركة انترميد للصناعة606

طباعة أوراق المراسالت القرطاسية التجارية 666181150مطبعة االقصي607
وتشمل الفواتير

216094416626244166363

صناعة األصناف الزجاجية المستخدمة في 667231021مركز نشوان للزجاج608
اإلنشاءات

80094468240044602300

صناعة مواسير وخراطيم وأنابيب بالستيكية 668222020مصنع خيرات قطر للمنتجات البالستيكية609
ووصالتها ولوازمها

61504435744844796235

164204451521544515215صناعة لوازم البناء مثل النوافذ واألبواب669222031االختصاص االروبي يو بي في سي للنوافذ واالبواب610

179624436204244362066معالجة وطلي المعادن  بالصقل و التلميع670259211شركة الشرف الصناعية611

صناعة المباني سابقة الصنع المكونة بصفة 671251130القايد ألنظمة الحديد612
رئيسية من المعدن

137934466665044662211

411004436124144361248steel@eeashoreqatar.comصناعة قضبان حديد التسليح672251141شاطئ البحر للحديد613

13186446426745580040444642674alebda-plastic@hotmail.comصناعة األكياس من اللدائن673222044اإلبداع للصناعات البالستيكية614

304304486874744413421انتاج وتعبئة المياه النقية المفلترة674110422المتحدة للمياه المعدنية615

صناعة أوعية من الورق أو من الورق المقوي 676170220مصنع البردي للصناعات الورقية والكرتون616
المموج لألغذية والمشروبات واألغراض األخرى

391004450150344369071

صناعة أصناف من الجبس مثل األطر والبراويز 677239580مصنع قطر للجيبسم بورد617
ينة  المنقوشة والتماثيل والفازات وأصناف الز

األخرى

921604415184344151997info@qgyps.com
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اسم المصنعم
رقم 
السجل

الصناعي

رقم النشاط 
الصناعي 

ISIC
صندوق وصف النشاط الصناعي

البريد
رقم الهاتف 

1
رقم الهاتف 

2
رقم الهاتف 

3
 رقم الفاكس

1 
 رقم الفاكس

يد اإللتكروني  2 عنوان البر

إنتاج الغازات األولية مثل االوكسجين 649201121غزال  ش . م . ق )فرع راس لفان(591
والهيدروجين .. الخ

249834402040044934326

88754443145844318634info@uniplastqatar.comصناعة األكياس من اللدائن650222044شركة يوني بالست592
ahmed@uniplastqatar.com

20504488803544504342قطع ونشر الرخام651239640مصنع جاما للرخام والجرانيت593

556444402588844114630صنع معدات إطفاء الحريق.652281962مصنع قطر ألجهزة إطفاء الحريق وأنظمة السالمة )نافكو(594

سبك المعادن غير الحديدية مثل األلمنيوم 653243211قطر لأللمونيوم المحدودة595
والزنك  ... الخ )منتجات تامة الصنع(

230864403111144030800

407894468936244140929انتاج وتعبئة المياه النقية المفلترة654110422مصنع الواحات إلنتاج وتعبئة المياه596

235804490383944903842صناعة الزيوت األساسية 655202931شركة المنتجات البترولية الوطنية597

46684401177744761715صناعة قنوات التكييف وملحقاتها )الدكت (656251170شركة جرناس للتكييف والتبريد598

صناعة األثاث والموبيليا من الخشب للمنازل، 657310010مصنع المطبخ االمريكي للمنتجات الخشبية599
ية، المساجد،  للفنادق، المكاتب، المحالت التجار

المدارس ..الخ

58914466090244604508

صناعة األثاث والموبيليا من الخشب للمنازل، 659310010السارية العمال النجارة والديكور600
ية، المساجد،  للفنادق، المكاتب، المحالت التجار

المدارس ..الخ

2018795587108244644208

صناعة وتركيب اإلنشاءات الفوالذية سابقة 660251122ستة وعشرون صلب601
الصنع للمنشآت الصناعية

902854490587544360714

186044418410144184099alhaya.po@gmail.comصناعة األكياس من اللدائن661222044مصنع الحياة لمعالجة البالستيك602
b.okasha@alhayaplastic.com

601774479633344796555info@gets-group.comصناعة المباني الخشبية سابقة التجهيز662162270الواسط للبيوت الجاهزة603

أنشطة أخرى لصناعة المضخات والضواغط 663281390مانوير604
والحنفيات والصمامات

764460009944076498

يان للبالستيك605 20195044160777555050445580748244160888info@alrayyanplastics.comصناعة األكياس من اللدائن664222044مصنع الر

245074442754044169581قطع ونشر الرخام665239640شركة انترميد للصناعة606

طباعة أوراق المراسالت القرطاسية التجارية 666181150مطبعة االقصي607
وتشمل الفواتير

216094416626244166363

صناعة األصناف الزجاجية المستخدمة في 667231021مركز نشوان للزجاج608
اإلنشاءات

80094468240044602300

صناعة مواسير وخراطيم وأنابيب بالستيكية 668222020مصنع خيرات قطر للمنتجات البالستيكية609
ووصالتها ولوازمها

61504435744844796235

164204451521544515215صناعة لوازم البناء مثل النوافذ واألبواب669222031االختصاص االروبي يو بي في سي للنوافذ واالبواب610

179624436204244362066معالجة وطلي المعادن  بالصقل و التلميع670259211شركة الشرف الصناعية611

صناعة المباني سابقة الصنع المكونة بصفة 671251130القايد ألنظمة الحديد612
رئيسية من المعدن

137934466665044662211

411004436124144361248steel@eeashoreqatar.comصناعة قضبان حديد التسليح672251141شاطئ البحر للحديد613

13186446426745580040444642674alebda-plastic@hotmail.comصناعة األكياس من اللدائن673222044اإلبداع للصناعات البالستيكية614

304304486874744413421انتاج وتعبئة المياه النقية المفلترة674110422المتحدة للمياه المعدنية615

صناعة أوعية من الورق أو من الورق المقوي 676170220مصنع البردي للصناعات الورقية والكرتون616
المموج لألغذية والمشروبات واألغراض األخرى

391004450150344369071

صناعة أصناف من الجبس مثل األطر والبراويز 677239580مصنع قطر للجيبسم بورد617
ينة  المنقوشة والتماثيل والفازات وأصناف الز

األخرى

921604415184344151997info@qgyps.com
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اسم المصنعم
رقم 
السجل

الصناعي

رقم النشاط 
الصناعي 

ISIC
صندوق وصف النشاط الصناعي

البريد
رقم الهاتف 

1
رقم الهاتف 

2
رقم الهاتف 

3
 رقم الفاكس

1 
 رقم الفاكس

يد اإللتكروني  2 عنوان البر

88865599099544800600إنتاج خرسانة جاهزة الخلط678239530لفان ردي مكس618

صناعة لوحات مفاتيح الكهرباء بما فيها لوحات 679271070باك انترناشيونال619
التحكم العددية

405874416134044683201

إنتاج الغازات األولية مثل االوكسجين 680201121شركة مصنع الثقة للغازات الصناعية620
والهيدروجين .. الخ

635374411431044114315

ين الثلج681107930مصنع النفيحي للثلج621 700694473157544731248صناعة  وتخز

صناعة لوحات مفاتيح الكهرباء بما فيها لوحات 682271070ترجت للصناعات المعدنية622
التحكم العددية

124384469122144691218

ية الهندية لالعمال الفنية ذ . م . م623 صناعة المنتجات المعدنية اإلنشائية وأجزائها 683251111الشركة القطر
للجسور و األبراج

177504469474744689564

406884407100044567555صناعة قنوات التكييف وملحقاتها )الدكت (684251170مصنع العربية ام اي بي للدكتات624

يرة625 25084450955544509444انتاج وتعبئة المياه النقية المفلترة685110422شركة مياه الجز

243434444111244566561صناعة قضبان حديد التسليح686251141خليفة للصناعات الحديدية626

244424460448844580498ورش األلمنيوم687251160شركة الوميل قطر627

صهر ودرفلة وسحب وتنقية وسبك األلمنيوم 688242042الشركة القطرية لسحب االلمونيوم628
وخالئطه

2016984433355544333500

96494447589644788935chairman@fitcoplast.com.qaأنشطة أخرى لصناعة منتجات اللدائن689222090مصنع فلورا العالمي للبالستيك629

أنشطة أخرى لصناعة المنتجات الكيميائية 690202990شركة المواد االنشائية   )فرع 1(630
األخرى غير المصنفة في موضع أخر مثل الزيوت 

ية، مواد كيميائية إلطفاء الحرائق، مواد  العطر
كيميائية مساعدة للبلل والنفاذ ومنتجات 

كيمائية لالستخدام الصناعي  .. الخ

50074465307044651534

249534419066644190667صناعة إشارات المرور691259965قطر ميديا لخدمات اللوحات اإلعالنية631

صناعة لوحات مفاتيح الكهرباء بما فيها لوحات 692271070شركة الخليج للمفاتيح الكهربائية632
التحكم العددية

4046744501967308440435581303044502532sales@gulfswitchgears.com
m.alhasan@gulfswitchgears.com

73784415150044151533صناعة الخبز ومنتجاته بواسطة المخابز اآللية.693107120مخابز السلوي االتوماتيكية633

صناعة مواسير وخراطيم وأنابيب بالستيكية 694222020الشركة القطرية األلمانية لالنابيب634
ووصالتها ولوازمها

400644410910944109100siddique@pipegreen.com
info@pipegreen.com

صناعة المباني سابقة الصنع المكونة بصفة 695251130شركة الخليج للحديد والهندسة635
رئيسية من المعدن

220284450383244602497

229604460477744604888صناعة األبواب والنوافذ لخشبية696162220مصنع التصاميم المتحدة636

31616446000145587690544602392info@almisnadjoinery.comصناعة األبواب والنوافذ لخشبية697162220شركة المسند للمنتجات الخشبية واأللمونيوم637

32124422334644748469صناعات أخرى خاصة بصناعة المنتجات النفطية698192090مركز معالجة النفايات الخطرة638

صناعة لوازم صحية من اللدائن مثل: أحواض 699222037مصنع تدمر لألسطح الصلبة639
الغسيل واالستحمام والمراحيض ... الخ

374934433700044337100

صهر ودرفلة وسحب وتنقية وسبك األلمنيوم 700242042مصنع عبدالنور لأللمنيوم640
وخالئطه

35514441014144602110668716064441721644697379info@alunoorqa.com
alunoor@alunoorqa.com

أنشطة أخرى لصناعة المنتجات المعدنية 701251190مصنع نوروود قطر641
اإلنشائية

698444335500442945004466550244294510sale@norwoodqatar.com
info@norwoodqatar.com

طباعة أوراق المراسالت القرطاسية التجارية 702181150مطبعة المجرة642
وتشمل الفواتير

2010465555364744583670

إنتاج الغازات األولية مثل االوكسجين 703201121بوزوير لثاني أكسيد الكربون643
والهيدروجين .. الخ

3194015080044503408

دليل المصانع*
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اسم المصنعم
رقم 
السجل

الصناعي

رقم النشاط 
الصناعي 

ISIC
صندوق وصف النشاط الصناعي

البريد
رقم الهاتف 

1
رقم الهاتف 

2
رقم الهاتف 

3
 رقم الفاكس

1 
 رقم الفاكس

يد اإللتكروني  2 عنوان البر

88865599099544800600إنتاج خرسانة جاهزة الخلط678239530لفان ردي مكس618

صناعة لوحات مفاتيح الكهرباء بما فيها لوحات 679271070باك انترناشيونال619
التحكم العددية

405874416134044683201

إنتاج الغازات األولية مثل االوكسجين 680201121شركة مصنع الثقة للغازات الصناعية620
والهيدروجين .. الخ

635374411431044114315

ين الثلج681107930مصنع النفيحي للثلج621 700694473157544731248صناعة  وتخز

صناعة لوحات مفاتيح الكهرباء بما فيها لوحات 682271070ترجت للصناعات المعدنية622
التحكم العددية

124384469122144691218

ية الهندية لالعمال الفنية ذ . م . م623 صناعة المنتجات المعدنية اإلنشائية وأجزائها 683251111الشركة القطر
للجسور و األبراج

177504469474744689564

406884407100044567555صناعة قنوات التكييف وملحقاتها )الدكت (684251170مصنع العربية ام اي بي للدكتات624

يرة625 25084450955544509444انتاج وتعبئة المياه النقية المفلترة685110422شركة مياه الجز

243434444111244566561صناعة قضبان حديد التسليح686251141خليفة للصناعات الحديدية626

244424460448844580498ورش األلمنيوم687251160شركة الوميل قطر627

صهر ودرفلة وسحب وتنقية وسبك األلمنيوم 688242042الشركة القطرية لسحب االلمونيوم628
وخالئطه

2016984433355544333500

96494447589644788935chairman@fitcoplast.com.qaأنشطة أخرى لصناعة منتجات اللدائن689222090مصنع فلورا العالمي للبالستيك629

أنشطة أخرى لصناعة المنتجات الكيميائية 690202990شركة المواد االنشائية   )فرع 1(630
األخرى غير المصنفة في موضع أخر مثل الزيوت 

ية، مواد كيميائية إلطفاء الحرائق، مواد  العطر
كيميائية مساعدة للبلل والنفاذ ومنتجات 

كيمائية لالستخدام الصناعي  .. الخ

50074465307044651534

249534419066644190667صناعة إشارات المرور691259965قطر ميديا لخدمات اللوحات اإلعالنية631

صناعة لوحات مفاتيح الكهرباء بما فيها لوحات 692271070شركة الخليج للمفاتيح الكهربائية632
التحكم العددية

4046744501967308440435581303044502532sales@gulfswitchgears.com
m.alhasan@gulfswitchgears.com

73784415150044151533صناعة الخبز ومنتجاته بواسطة المخابز اآللية.693107120مخابز السلوي االتوماتيكية633

صناعة مواسير وخراطيم وأنابيب بالستيكية 694222020الشركة القطرية األلمانية لالنابيب634
ووصالتها ولوازمها

400644410910944109100siddique@pipegreen.com
info@pipegreen.com

صناعة المباني سابقة الصنع المكونة بصفة 695251130شركة الخليج للحديد والهندسة635
رئيسية من المعدن

220284450383244602497

229604460477744604888صناعة األبواب والنوافذ لخشبية696162220مصنع التصاميم المتحدة636

31616446000145587690544602392info@almisnadjoinery.comصناعة األبواب والنوافذ لخشبية697162220شركة المسند للمنتجات الخشبية واأللمونيوم637

32124422334644748469صناعات أخرى خاصة بصناعة المنتجات النفطية698192090مركز معالجة النفايات الخطرة638

صناعة لوازم صحية من اللدائن مثل: أحواض 699222037مصنع تدمر لألسطح الصلبة639
الغسيل واالستحمام والمراحيض ... الخ

374934433700044337100

صهر ودرفلة وسحب وتنقية وسبك األلمنيوم 700242042مصنع عبدالنور لأللمنيوم640
وخالئطه

35514441014144602110668716064441721644697379info@alunoorqa.com
alunoor@alunoorqa.com

أنشطة أخرى لصناعة المنتجات المعدنية 701251190مصنع نوروود قطر641
اإلنشائية

698444335500442945004466550244294510sale@norwoodqatar.com
info@norwoodqatar.com

طباعة أوراق المراسالت القرطاسية التجارية 702181150مطبعة المجرة642
وتشمل الفواتير

2010465555364744583670

إنتاج الغازات األولية مثل االوكسجين 703201121بوزوير لثاني أكسيد الكربون643
والهيدروجين .. الخ

3194015080044503408
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اسم المصنعم
رقم 
السجل

الصناعي

رقم النشاط 
الصناعي 

ISIC
صندوق وصف النشاط الصناعي

البريد
رقم الهاتف 

1
رقم الهاتف 

2
رقم الهاتف 

3
 رقم الفاكس

1 
 رقم الفاكس

يد اإللتكروني  2 عنوان البر

32834486742644881944alhasba.qa@gmail.comصناعة منتجات من اللدائن بطريقة الروتومولد704222060مصنع الحصباه لخزانات المياه644

تعديل الزيوت والدهون كيمائيا مثل :البلمرة 705202932مصنع الحياة لمعالجة النفايات645
واألكسدة

186044490708744903622manu@alhayaqatar.com

أنشطة أخرى لصناعة األصناف المنتجة من 706239590مصنع قطر بالستر ذ . م . م646
الخرسانة واألسمنت والجبس

822014490417444901686

2015114498305044514286صناعة لوازم البناء مثل النوافذ واألبواب707222031مصنع فنستر للسحب647

أصناف مصنوعة من األسالك مثل: سلك شائك، 708259930شركة قطر لالسوار المشبكة وحواجز الطرقات648
سياج، شبك ممدد ... الخ

4914448900244510347

صناعة األسالك والكابالت الكهربائية 709273200فاير ايند للصناعات التكنولوجية649
وااللكترونية األخرى

556974408959166931638Mohamed_aly09@yahoo.com

صناعة صفائح وألواح ولفائف شريطية وقضبان 710241040مصانع الدعم لتشكيل المعادن650
وأسياخ وزوايا وأسالك ومقاطع بكافة 

أشكالها

96932441146073348766244114608firosmfsf@gmail.com
info@qatarmfsf.com

130044451644444516644معالجة وطلي المعادن  بالصقل و التلميع711259211االختيار لطالء المعادن651

398844681810402931084468843340293102anas@alhodaifi.comصناعة لوازم العزل ومنع التسرب712222033الهديفي لمكونات الكوابل652

130374451081544510815انتاج وتعبئة المياه النقية المفلترة713110422مياه الوادي النقية653

صناعة األواني المعدنية المجوفة وما يماثلها 714259951مصنع العامر لرقائق األلمونيوم654
من أدوات المطبخ والمائدة وأدوات الشوي 

والقلي

805874427771244680993550623474427771544981068mamoun_h@alamer-group.com
info@alamer-foilfactory.com

صناعة المباني سابقة الصنع المكونة بصفة 715251130دلتا بريشر كونترول655
رئيسية من المعدن

49264478488044784881info@doc.com

أنشطة أخرى لصناعة المنتجات المعدنية 716251190شركة أنظمة تحميل الكوابل الصناعية656
اإلنشائية

221084444624644446242icms@qatar.net.qa

صناعة الورق والورق المقوي )الكرتون( 717170210مصنع المجرة للكرتون657
المموج

2010465555364744583670

4026344504667558881163338314844607388info@switchgearinternational.comصناعة أجهزة التوزيع والتحكم بالكهرباء718271030سويتش جير انترناشيونال658
rbalech@switchgearinternational.com

177854486353344881997صناعة أنواع األخرى من الورق719170139مصنع ابن القيم للقرطاسية والمستلزمات المدرسية659

130044416766644167999info@alikhtyaar.comصناعة لوازم البناء مثل النوافذ واألبواب720222031االختيار االلماني للنوافذ واالبواب660

أنشطة أخرى لصناعة المضخات والضواغط 721281390بروسيرف قطر661
والحنفيات والصمامات

379664450251944502065

60545447889265505722244934857انتاج وتعبئة المياه النقية المفلترة722110422مصنع الخليج للمياه المحاله والثلج662

2010194426882644507819صناعة الراتنجات723202923مصنع اكوا سيل قطر663

ينة 724222052الشركة العامة لصناعة التغليف664 صناعة األدوات المنزلية وأدوات المطبخ والز
من الميالمين

40054443628627477777744868593admin@universalwrapping.com

454704411961044868788انتاج وتعبئة المياه النقية المفلترة725110422مصنع نيتروبايت للمنتجات الغذائية665

صناعة منتجات مطاطية أخرى لم تصنف في 726221990الهديفى للتدوير - فرع ام األفاعي666
مكان أخر

22205446818104469944144697379anas@alhodaifi.com

16814441641614416416344294510انتاج وتعبئة المياه النقية المفلترة727110422مصنع مروة الدولي تعبئة المياه النقية667

3708204490701944149077admin@qaplant.comإنتاج اإلسفلت728192052مصنع كواليتي اسفلت برودكتس668

يع الديكور669 197084469922444687250أعمال الديكور الخشبي729162240مصنع بيور لمشار

230074441188044411885إنتاج اإلسفلت730192052صحاري لالسفلت670

دليل المصانع*
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اسم المصنعم
رقم 
السجل

الصناعي

رقم النشاط 
الصناعي 

ISIC
صندوق وصف النشاط الصناعي

البريد
رقم الهاتف 

1
رقم الهاتف 

2
رقم الهاتف 

3
 رقم الفاكس

1 
 رقم الفاكس

يد اإللتكروني  2 عنوان البر

32834486742644881944alhasba.qa@gmail.comصناعة منتجات من اللدائن بطريقة الروتومولد704222060مصنع الحصباه لخزانات المياه644

تعديل الزيوت والدهون كيمائيا مثل :البلمرة 705202932مصنع الحياة لمعالجة النفايات645
واألكسدة

186044490708744903622manu@alhayaqatar.com

أنشطة أخرى لصناعة األصناف المنتجة من 706239590مصنع قطر بالستر ذ . م . م646
الخرسانة واألسمنت والجبس

822014490417444901686

2015114498305044514286صناعة لوازم البناء مثل النوافذ واألبواب707222031مصنع فنستر للسحب647

أصناف مصنوعة من األسالك مثل: سلك شائك، 708259930شركة قطر لالسوار المشبكة وحواجز الطرقات648
سياج، شبك ممدد ... الخ

4914448900244510347

صناعة األسالك والكابالت الكهربائية 709273200فاير ايند للصناعات التكنولوجية649
وااللكترونية األخرى

556974408959166931638Mohamed_aly09@yahoo.com

صناعة صفائح وألواح ولفائف شريطية وقضبان 710241040مصانع الدعم لتشكيل المعادن650
وأسياخ وزوايا وأسالك ومقاطع بكافة 

أشكالها

96932441146073348766244114608firosmfsf@gmail.com
info@qatarmfsf.com

130044451644444516644معالجة وطلي المعادن  بالصقل و التلميع711259211االختيار لطالء المعادن651

398844681810402931084468843340293102anas@alhodaifi.comصناعة لوازم العزل ومنع التسرب712222033الهديفي لمكونات الكوابل652

130374451081544510815انتاج وتعبئة المياه النقية المفلترة713110422مياه الوادي النقية653

صناعة األواني المعدنية المجوفة وما يماثلها 714259951مصنع العامر لرقائق األلمونيوم654
من أدوات المطبخ والمائدة وأدوات الشوي 

والقلي

805874427771244680993550623474427771544981068mamoun_h@alamer-group.com
info@alamer-foilfactory.com

صناعة المباني سابقة الصنع المكونة بصفة 715251130دلتا بريشر كونترول655
رئيسية من المعدن

49264478488044784881info@doc.com

أنشطة أخرى لصناعة المنتجات المعدنية 716251190شركة أنظمة تحميل الكوابل الصناعية656
اإلنشائية

221084444624644446242icms@qatar.net.qa

صناعة الورق والورق المقوي )الكرتون( 717170210مصنع المجرة للكرتون657
المموج

2010465555364744583670

4026344504667558881163338314844607388info@switchgearinternational.comصناعة أجهزة التوزيع والتحكم بالكهرباء718271030سويتش جير انترناشيونال658
rbalech@switchgearinternational.com

177854486353344881997صناعة أنواع األخرى من الورق719170139مصنع ابن القيم للقرطاسية والمستلزمات المدرسية659

130044416766644167999info@alikhtyaar.comصناعة لوازم البناء مثل النوافذ واألبواب720222031االختيار االلماني للنوافذ واالبواب660

أنشطة أخرى لصناعة المضخات والضواغط 721281390بروسيرف قطر661
والحنفيات والصمامات

379664450251944502065

60545447889265505722244934857انتاج وتعبئة المياه النقية المفلترة722110422مصنع الخليج للمياه المحاله والثلج662

2010194426882644507819صناعة الراتنجات723202923مصنع اكوا سيل قطر663

ينة 724222052الشركة العامة لصناعة التغليف664 صناعة األدوات المنزلية وأدوات المطبخ والز
من الميالمين

40054443628627477777744868593admin@universalwrapping.com

454704411961044868788انتاج وتعبئة المياه النقية المفلترة725110422مصنع نيتروبايت للمنتجات الغذائية665

صناعة منتجات مطاطية أخرى لم تصنف في 726221990الهديفى للتدوير - فرع ام األفاعي666
مكان أخر

22205446818104469944144697379anas@alhodaifi.com

16814441641614416416344294510انتاج وتعبئة المياه النقية المفلترة727110422مصنع مروة الدولي تعبئة المياه النقية667

3708204490701944149077admin@qaplant.comإنتاج اإلسفلت728192052مصنع كواليتي اسفلت برودكتس668

يع الديكور669 197084469922444687250أعمال الديكور الخشبي729162240مصنع بيور لمشار

230074441188044411885إنتاج اإلسفلت730192052صحاري لالسفلت670
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اسم المصنعم
رقم 
السجل

الصناعي

رقم النشاط 
الصناعي 

ISIC
صندوق وصف النشاط الصناعي

البريد
رقم الهاتف 

1
رقم الهاتف 

2
رقم الهاتف 

3
 رقم الفاكس

1 
 رقم الفاكس

يد اإللتكروني  2 عنوان البر

صناعة مواسير وخراطيم وأنابيب بالستيكية 731222020شركة الوطنية للمواسير ومستلزماتها671
ووصالتها ولوازمها

375194411477444114775

64714418183244181840انتاج وتعبئة المياه النقية المفلترة732110422الكوثر لمعالجة المياه )فرع(672

أنشطة أخرى لصناعة المنتجات المعدنية 733251190شركة االنقاذ للتجارة والصناعة673
اإلنشائية

42594450123444601235

120064411467244114673صناعة الدهانات734202210شركة قطر للحديد المجلفن674

291447262325000525244675626info@qipbf-qatar.comصناعة األكياس من اللدائن735222044مصنع قطر المتكامل لألكياس البالستيكية675

أنشطة أخرى لصناعة المضخات والضواغط 736281390ايتاج الدولية676
والحنفيات والصمامات

17204411414244114424aipc@qatar.net.qa

55915444112355551212944411236hr@sigmaplastic.comأنشطة أخرى لصناعة منتجات اللدائن737222090مصنع سيجما بالستيكس677

صناعة األثاث والموبيليا من الخشب للمنازل، 738310010شركة المانع روتانا للمشاريع والديكور678
ية، المساجد،  للفنادق، المكاتب، المحالت التجار

المدارس ..الخ

201517445017435521955344501743Rawad.sabra@rotanaprojects.com

يان679 طباعة أوراق المراسالت القرطاسية التجارية 739181150مطبعة الر
وتشمل الفواتير

298884450677744509552

أنشطة أخرى لصناعة المنتجات المعدنية 740251190مصنع ألمونيوم ديارنا680
اإلنشائية

457094464905844649058

354094450411944602832صناعة الدهانات741202210مصنع الدوحة لألصباغ والكيماويات681

صناعة لوحات مفاتيح الكهرباء بما فيها لوحات 742271070مصنع كيوتك سويتش جير682
التحكم العددية

244774442217144362656744915204442217244410161belal@qtecqatar.com

90038446813815556638844692484imports@almarmar.netقطع ونشر الرخام743239640المرمر للرخام والجرانيت683

233004458251344582520صناعة الحاويات من اللدائن745222042مصنع العالمية للمنتجات الورقية و البالستيكية684

176784411435844114583صناعة األكياس من اللدائن746222044مصنع عالم البالستيك685

صناعة األصناف الزجاجية المستخدمة في 747231021شركة آرت جالس686
اإلنشاءات

28644458021844603079

23294467446644652517ورش الحدادة748251151شركة المدار للزخارف الحديدية والديكور687

صناعة أصناف من الجبس مثل األطر والبراويز 749239580مصنع جب  ستون688
ينة  المنقوشة والتماثيل والفازات وأصناف الز

األخرى

555334466658244666584

صناعة لوازم البناء مثل النوافذ واألبواب 750222030مصنع قطر لمنتجات البوليسترين689
والستائر ولوازم العزل ومنع التسرب ولوازم 
اإلنارة وأغطية األرضيات واألسقف والجدران 

على شكل لفات أو بالط ... الخ، والمصنوعة 
من اللدائن

103514432190944321933

أنشطة أخرى لصناعة المضخات والضواغط 751281390دائم لألعمال الهندسية690
والحنفيات والصمامات

74084490187544606969

صناعة منتجات مطاطية أخرى لم تصنف في 752221990قطر للمنتجات اللدنية691
مكان أخر

410494460234344602244

ير753281942شركة اوريكس للحلول الهندسية692 239124015988840159899صناعة آالت ومعدات التقطير والتكر

13062445066333337134044506677m.abdelsalam@albandarygroup.comصناعة منتجات من اللدائن بطريقة الروتومولد754222060أكواتانكس لخزانات المياه والبالستيك693

يات694 صهر ودرفلة وسحب وتنقية وسبك الرصاص 755242043مصنع رصاص لتدوير البطار
والزنك والقصديروخالئطها

883944351835558393953338871544351698info@rassas-recycling.com
rassas.battery.recycling@gmail.com

6029944713717403999004451517640399900admin@alshaheenfactory.comصناعة لوازم البناء مثل النوافذ واألبواب756222031مصنع الشاهين لأللمونيوم695
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1 
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صناعة مواسير وخراطيم وأنابيب بالستيكية 731222020شركة الوطنية للمواسير ومستلزماتها671
ووصالتها ولوازمها

375194411477444114775

64714418183244181840انتاج وتعبئة المياه النقية المفلترة732110422الكوثر لمعالجة المياه )فرع(672
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291447262325000525244675626info@qipbf-qatar.comصناعة األكياس من اللدائن735222044مصنع قطر المتكامل لألكياس البالستيكية675

أنشطة أخرى لصناعة المضخات والضواغط 736281390ايتاج الدولية676
والحنفيات والصمامات

17204411414244114424aipc@qatar.net.qa

55915444112355551212944411236hr@sigmaplastic.comأنشطة أخرى لصناعة منتجات اللدائن737222090مصنع سيجما بالستيكس677

صناعة األثاث والموبيليا من الخشب للمنازل، 738310010شركة المانع روتانا للمشاريع والديكور678
ية، المساجد،  للفنادق، المكاتب، المحالت التجار

المدارس ..الخ

201517445017435521955344501743Rawad.sabra@rotanaprojects.com

يان679 طباعة أوراق المراسالت القرطاسية التجارية 739181150مطبعة الر
وتشمل الفواتير

298884450677744509552

أنشطة أخرى لصناعة المنتجات المعدنية 740251190مصنع ألمونيوم ديارنا680
اإلنشائية

457094464905844649058

354094450411944602832صناعة الدهانات741202210مصنع الدوحة لألصباغ والكيماويات681

صناعة لوحات مفاتيح الكهرباء بما فيها لوحات 742271070مصنع كيوتك سويتش جير682
التحكم العددية

244774442217144362656744915204442217244410161belal@qtecqatar.com

90038446813815556638844692484imports@almarmar.netقطع ونشر الرخام743239640المرمر للرخام والجرانيت683

233004458251344582520صناعة الحاويات من اللدائن745222042مصنع العالمية للمنتجات الورقية و البالستيكية684

176784411435844114583صناعة األكياس من اللدائن746222044مصنع عالم البالستيك685

صناعة األصناف الزجاجية المستخدمة في 747231021شركة آرت جالس686
اإلنشاءات

28644458021844603079

23294467446644652517ورش الحدادة748251151شركة المدار للزخارف الحديدية والديكور687

صناعة أصناف من الجبس مثل األطر والبراويز 749239580مصنع جب  ستون688
ينة  المنقوشة والتماثيل والفازات وأصناف الز

األخرى

555334466658244666584

صناعة لوازم البناء مثل النوافذ واألبواب 750222030مصنع قطر لمنتجات البوليسترين689
والستائر ولوازم العزل ومنع التسرب ولوازم 
اإلنارة وأغطية األرضيات واألسقف والجدران 

على شكل لفات أو بالط ... الخ، والمصنوعة 
من اللدائن

103514432190944321933

أنشطة أخرى لصناعة المضخات والضواغط 751281390دائم لألعمال الهندسية690
والحنفيات والصمامات

74084490187544606969

صناعة منتجات مطاطية أخرى لم تصنف في 752221990قطر للمنتجات اللدنية691
مكان أخر

410494460234344602244

ير753281942شركة اوريكس للحلول الهندسية692 239124015988840159899صناعة آالت ومعدات التقطير والتكر

13062445066333337134044506677m.abdelsalam@albandarygroup.comصناعة منتجات من اللدائن بطريقة الروتومولد754222060أكواتانكس لخزانات المياه والبالستيك693

يات694 صهر ودرفلة وسحب وتنقية وسبك الرصاص 755242043مصنع رصاص لتدوير البطار
والزنك والقصديروخالئطها

883944351835558393953338871544351698info@rassas-recycling.com
rassas.battery.recycling@gmail.com

6029944713717403999004451517640399900admin@alshaheenfactory.comصناعة لوازم البناء مثل النوافذ واألبواب756222031مصنع الشاهين لأللمونيوم695
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اسم المصنعم
رقم 
السجل

الصناعي

رقم النشاط 
الصناعي 

ISIC
صندوق وصف النشاط الصناعي

البريد
رقم الهاتف 

1
رقم الهاتف 

2
رقم الهاتف 

3
 رقم الفاكس

1 
 رقم الفاكس

يد اإللتكروني  2 عنوان البر

50174447708195527622844770896qwpc@qppc.netصناعة المنصات الخشبية757162332شركة قطر للمنتجات الخشبية696
m.weliue@qppc.net

20721044272487504885084427342240178014أنشطة أخرى لصناعة منتجات اللدائن758222090شركة توايلة العادة التدوير697

ين الثلج759107930معمل الخريطيات للثلج698 73234497125444791257صناعة  وتخز

صناعة لوحات مفاتيح الكهرباء بما فيها لوحات 760271070مصنع البيان لإللكترونيات وتقنيات ال أي دي699
التحكم العددية

29434411143544111436info@b-ledtec.com

ينترس700 طباعة أوراق المراسالت القرطاسية التجارية 761181150كليفتن بر
وتشمل الفواتير

2010154029141040371668

صناعة منتجات معدنية تامة وشبه تامة الصنع 762259110مصنع قطر للصناعات الحديدية- فرع701
بالطرق، أو الكبس، أو السبك والدلفنة

111824435557744352735

صناعة األصناف الزجاجية المستخدمة في 763231021مصنع بانوراما للزجاج702
اإلنشاءات

400224488782144657549

88184417738444177384قطع ونشر الرخام764239640مصنع الرخام الذهبي703

صناعة آالت الثقب والحفر والتنقيب سواء كانت 765282420جيرمن اكسكافيشن تكنولوجي704
معدة لالستخدام تحت األرض أو غير معدة 

لذلك

45975441634584034759944163428info@kemroc.me

32076403241004032112صناعة البلك األسمنتي المفرغ واآلجر766239510شركة صناعات الخرسانة الخلوية القطرية705

أصناف مصنوعة من األسالك مثل: سلك شائك، 767259930شركة منتجات قطر للسلك706
سياج، شبك ممدد ... الخ

2359944114613441856964411461744185466sales@qatarwire.com
info@qatarwire.com

2111244421123444454665552581840376255info@sunrise-qa.comصناعة أسياخ اللحام768259981البداية للصناعات الحديدية707

صناعة خبز األكالت الشعبية  ورقائق المعجنات 769107160مصنع مونه للمواد الغذائية708
النيئة و تشمل المتاي

1778544863533700606674487353344881997kuwari-sh@asak-group.com
haitham@asak-group.com

124384217123044601252صناعة قنوات التكييف وملحقاتها )الدكت (770251170سيف قطر دكت فاب709

73784450911544631448صناعة منتجات المخابز المجمدة771107170مخابز االرز االتوماتيكية710

صناعة لوحات مفاتيح الكهرباء بما فيها لوحات 772271070البدع سويتش قير711
التحكم العددية

1582744355518403596135586184944355519ramaswamy@albiddaswitchgear.com
info@albiddaswitchgear.com

750074488131544881315انتاج وتعبئة المياه النقية المفلترة773110422شركة مصنع فلورا للمياه المعدنية712

صناعة األصناف الزجاجية المستخدمة في 774231021مصنع اإلختيار األلماني للزجاج713
اإلنشاءات 

130044451611144516644

يادة للمعادن ذ . م . م714 4914462207944688497صناعة األسقف المعدنية ولوازمها.775259975شركة الر

2427145093146450931467070234344514170nalrotomouldbags@gmail.comصناعة منتجات من اللدائن بطريقة الروتومولد776222060نال للصناعات البالستيكية715

96035553556844874163صناعة قوارب وزوارق الصيد777301220مصنع قوارب بلهمبار716

ينة778222051شركة البيادر العالمية717 231174411435644114357صناعة األدوات المنزلية وأدوات المطبخ والز

أنشطة أخرى لصناعة المنتجات الكيميائية 779202990مصنع الخصوصية لكيماويات البناء )اسبك(718
األخرى غير المصنفة في موضع أخر مثل الزيوت 

ية، مواد كيميائية إلطفاء الحرائق، مواد  العطر
كيميائية مساعدة للبلل والنفاذ ومنتجات 

كيمائية لالستخدام الصناعي  .. الخ

74534029199240290755

أنشطة أخرى لصناعة منتجات أخرى من الورق 780170990النور للصناعات التحويلية الورقية719
والورق المقوى 

40600446924105527777244692410rashid@qatar.net.qa

242124450115244607714صناعة قنوات التكييف وملحقاتها )الدكت(781251170سافيد المحدودة720

صناعة األصناف الزجاجية المستخدمة في 782231021مصنع الدوحة لحلول الواجهات721
اإلنشاءات

242124450115244607714
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50174447708195527622844770896qwpc@qppc.netصناعة المنصات الخشبية757162332شركة قطر للمنتجات الخشبية696
m.weliue@qppc.net

20721044272487504885084427342240178014أنشطة أخرى لصناعة منتجات اللدائن758222090شركة توايلة العادة التدوير697

ين الثلج759107930معمل الخريطيات للثلج698 73234497125444791257صناعة  وتخز

صناعة لوحات مفاتيح الكهرباء بما فيها لوحات 760271070مصنع البيان لإللكترونيات وتقنيات ال أي دي699
التحكم العددية

29434411143544111436info@b-ledtec.com

ينترس700 طباعة أوراق المراسالت القرطاسية التجارية 761181150كليفتن بر
وتشمل الفواتير

2010154029141040371668

صناعة منتجات معدنية تامة وشبه تامة الصنع 762259110مصنع قطر للصناعات الحديدية- فرع701
بالطرق، أو الكبس، أو السبك والدلفنة

111824435557744352735

صناعة األصناف الزجاجية المستخدمة في 763231021مصنع بانوراما للزجاج702
اإلنشاءات

400224488782144657549

88184417738444177384قطع ونشر الرخام764239640مصنع الرخام الذهبي703

صناعة آالت الثقب والحفر والتنقيب سواء كانت 765282420جيرمن اكسكافيشن تكنولوجي704
معدة لالستخدام تحت األرض أو غير معدة 

لذلك

45975441634584034759944163428info@kemroc.me

32076403241004032112صناعة البلك األسمنتي المفرغ واآلجر766239510شركة صناعات الخرسانة الخلوية القطرية705

أصناف مصنوعة من األسالك مثل: سلك شائك، 767259930شركة منتجات قطر للسلك706
سياج، شبك ممدد ... الخ

2359944114613441856964411461744185466sales@qatarwire.com
info@qatarwire.com

2111244421123444454665552581840376255info@sunrise-qa.comصناعة أسياخ اللحام768259981البداية للصناعات الحديدية707

صناعة خبز األكالت الشعبية  ورقائق المعجنات 769107160مصنع مونه للمواد الغذائية708
النيئة و تشمل المتاي

1778544863533700606674487353344881997kuwari-sh@asak-group.com
haitham@asak-group.com

124384217123044601252صناعة قنوات التكييف وملحقاتها )الدكت (770251170سيف قطر دكت فاب709

73784450911544631448صناعة منتجات المخابز المجمدة771107170مخابز االرز االتوماتيكية710

صناعة لوحات مفاتيح الكهرباء بما فيها لوحات 772271070البدع سويتش قير711
التحكم العددية

1582744355518403596135586184944355519ramaswamy@albiddaswitchgear.com
info@albiddaswitchgear.com

750074488131544881315انتاج وتعبئة المياه النقية المفلترة773110422شركة مصنع فلورا للمياه المعدنية712

صناعة األصناف الزجاجية المستخدمة في 774231021مصنع اإلختيار األلماني للزجاج713
اإلنشاءات 
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يادة للمعادن ذ . م . م714 4914462207944688497صناعة األسقف المعدنية ولوازمها.775259975شركة الر

2427145093146450931467070234344514170nalrotomouldbags@gmail.comصناعة منتجات من اللدائن بطريقة الروتومولد776222060نال للصناعات البالستيكية715

96035553556844874163صناعة قوارب وزوارق الصيد777301220مصنع قوارب بلهمبار716

ينة778222051شركة البيادر العالمية717 231174411435644114357صناعة األدوات المنزلية وأدوات المطبخ والز

أنشطة أخرى لصناعة المنتجات الكيميائية 779202990مصنع الخصوصية لكيماويات البناء )اسبك(718
األخرى غير المصنفة في موضع أخر مثل الزيوت 

ية، مواد كيميائية إلطفاء الحرائق، مواد  العطر
كيميائية مساعدة للبلل والنفاذ ومنتجات 

كيمائية لالستخدام الصناعي  .. الخ

74534029199240290755

أنشطة أخرى لصناعة منتجات أخرى من الورق 780170990النور للصناعات التحويلية الورقية719
والورق المقوى 

40600446924105527777244692410rashid@qatar.net.qa

242124450115244607714صناعة قنوات التكييف وملحقاتها )الدكت(781251170سافيد المحدودة720

صناعة األصناف الزجاجية المستخدمة في 782231021مصنع الدوحة لحلول الواجهات721
اإلنشاءات

242124450115244607714
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صناعة مواسير وخراطيم وأنابيب بالستيكية 783222020مصنع البراء للبالستيك722
ووصالتها ولوازمها

904494488396540295608info@albaraaplastic.com
moataz@albaraaplastic.com

391994444278044442781صناعة لوازم العزل ومنع التسرب 784222033مصنع بيتو مود قطر للمواد العازلة723

20504432357144408378info@gulffoodproduction.comانتاج الحليب واللبن785105010الخليج للمنتجات الغذائية - روعة724

10131443219546600041644683863marketing@aljattal.qaصناعة األكياس من اللدائن786222044الجتال الصناعية725

ية النتاج اللحوم726 1961344363840445127944436192544476181info@tahaluf.qaإنتاج السجق )النقانق ( والهامبورجر من اللحوم787101051الشركة القطر

صناعة مواسير وخراطيم وأنابيب بالستيكية 788222020مصنع الوعب للبالستيك727
ووصالتها ولوازمها

1491844655181403820443393566644937664eslam@alwaabplastic.com

صناعة أصناف من الخرسانة أو األسمنت مثل 789239551األنابيب والصبات المتقدمة728
األنابيب والمواسير

35409401904003392302340190498o.zaghloul@apc-lokma.com
samer.jamal@apc-lokma.com

صناعة أجهزة تكييف الهواء )وحدات أو مركزي( 790281931فريجو إلنتاج أجهزة تكييف الهواء729
فريون

30864436055844360557

صناعة األثاث لكافة األغراض من البالستيك 791310032ميركات بوليمرز730
واللدائن 

208074486874044868739

يان الجديد لخزانات المياه731 9003844150582403737965083212040373796marketing@newrayyan.comصناعة منتجات من اللدائن بطريقة الروتومولد792222060مصنع الر

211334416756544167565قطع ونشر الرخام793239640مصنع المالكي للرخام والجرانيت732

40738403393395551280144600690ataha@coca-cola.com.qaانتاج وتعبئة المياه النقية المفلترة794110422شركة كوكا كوال المانع733

18844443221244422255صناعة معدات وغرف التجميد والتبريد795281921مصنع قطر لمعدات الغاز والبترول734

صناعة مواسير وخراطيم وأنابيب بالستيكية 796222020مصنع المتقدمة للبالستيك735
ووصالتها ولوازمها

157564029822544153061

يرة736 طباعة أوراق المراسالت القرطاسية التجارية 797181150شركة مطبعة الجز
وتشمل الفواتير

55347446061114460602244169575

40888446014005503858544601500gpf.doha@hotmail.comصناعة المنصات الخشبية798162332مصنع الخليج للمنصات الخشبية )فرع(737

1775044694747407909004469697544118182charles@sasconet.comورش األلمنيوم799251160شركة االختصاصي ألعمال الحديد واأللمونيوم738

201966444435404432649144640407mimariqatar79@gmail.comصناعة لوازم البناء مثل النوافذ واألبواب800222031شركة معماري قطر يو . بي . في . سي739
authorizedpartneroffice@mimariqatar.com

249864455390744566561صناعة قضبان حديد التسليح801251141مصنع الدوحة للشبك الحديدي740

صناعة المستحضرات الصيدالنية لالستخدام 802210010مصنع قطر للحياه741
البشري

40241441796175528172144179617

صناعة الورق الصحي والمناديل ومناديل 803170941المتكاملة للمنتجات الورقية742
التنظيف والمناشف

291403759455000525240374709info@ipp-qatar.com

صناعة مواسير وخراطيم وأنابيب بالستيكية 804222020مصنع السادة لألنابيب البالستيكية743
ووصالتها ولوازمها

235754471599444719566info@alsadapipes.com.qa
info@alsadaprofiles.com.qa

16995444247994451082344433315sami@falconserves.comإعادة صناعة اإلطارات805221140مصنع الغد المشرق إلعادة تدوير اإلطارات744

1691240177028403981885088883144377692info@binamanidustries.comصناعة األكياس من اللدائن806222044مصنع بن أمان للصناعات البالستيكية745

صناعة األنابيب والمواسير واألشكال المجوفة 807241050شركة القط االسود للهندسة واالنشاءات746
من الحديد والصلب

127144428036344429899awada@blackcat.com.qa

صناعة الورق والورق المقوي )الكرتون( 808170210النخبة العادة تدوير الورق747
المموج

2436644965000505723637790749844601112admin@eprqatar.com
info@eprqatar.com

3382403588884429799444292244انتاج الحليب واللبن809105010بلدنا للصناعات الغذائية748

أصناف مصنوعة من األسالك مثل: سلك شائك، 810259930شركة الدوحة لألسوار المشبكة واألعمال المعدنية749
سياج، شبك ممدد ... الخ

40137445103465581168644510347ahmedabdelkader.hr@almanagroup.com
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يد اإللتكروني  2 عنوان البر

ير بمختلف أشكالها من اللدائن811222043مصنع كام تاك العالمية للبالستيك750 31227445540813357853944516953darshan@chemtechqatar.comصناعة القوار

8284441766144020111صناعة األكياس من اللدائن812222044مصنع الندي للبالستيك - فرع751

صناعة المنتجات المعدنية اإلنشائية وأجزائها 813251111مصنع التجهيزات المعدنية ألنظمة التخزين752
للجسور و األبراج

3612447707445550574444772744metalfactry.qa@gmaila.com

9175443585415561666144823602shaikha@s-ishira.comصناعة العطورات الرجالية و النسائية814202341مصنع اس ايشيرا للعطور753
pa@s-ishira.com

صناعة مواسير وخراطيم وأنابيب بالستيكية 815222020الدوحة ريجونال للحلول البالستيكية754
ووصالتها ولوازمها

40613443662443330008844366277rrajesh@drps.com.qa

13281555329044036377944135806info@kenzhosierymill.comصناعة الجوارب بجميع أنواعها816143040مصنع كنز للجوارب755

طباعة التقاويم الزمنية والكروت الشخصية 817181142الطباعة الدولية756
وبطاقات األفراح والبطاقات الذكية

551894435155944372612

20529441844455550926044184446info@membco.comصناعات أخرى خاصة بصناعة المنتجات النفطية818192090الشرق االوسط للبيتومين المعدل757

صناعة علب كرتون، صناديق، شنط مطوية 819170230شركة أمجاد لصناعة وطباعة الورق758
أو مفردة من الورق أو من الورق المقوى 

المموج

322914488066244117026

ية لأللمونيوم759 244424458049944580498ورش األلمنيوم820251160الفنية القطر

أنشطة أخرى لقطع ونشر الرخام وصناعة 821239690مصنع بوزوير للرخام والجرانيت760
منتجاته

3194476438744621787

ال يوجد3745844180326صناعة الحلي والمجوهرات من الذهب822321113مصنع الدوحة لصناعة الذهب والمجوهرات761

4097441301555579920044669193inf@coastalqatar.comمعالجة وطلي المعادن  بالصقل و التلميع823259211كوستال ستيل اند جلفانا يزنج762

حفظ األسماك والمنتجات السمكية بواسطة 824102020المحيط لألسماك )اوشن(763
التجفيف أو التدخين أو التمليح

164844500333555277173326403444781083info@oceanfish.com.qa
orders@oceanfish.com.qa

555444888214تفصيل الحشايا )المراتب(  بمختلف أنواعها825310042مصنع الفضاء لتصنيع االسفنج وإعادة تصنيع االسفنج764

7804084423111144414144أنشطة أخرى لصناعة المنتجات المعدنية اإلنشائية826251190اكسل للصناعات المعدنية765

550914491800044918001إنتاج خرسانة جاهزة الخلط827239530يوني بيتون ردي مكس766

ية لتصنيع الرخام767 15575449148485581006644914844m.saied@elqatariamarble.comقطع ونشر الرخام828239640القطر

212684488214344475909أنشطة أخرى لصناعة منتجات اللدائن829222090مصنع قطر ننوفن768

453994468639944988452انتاج وتعبئة المياه النقية المفلترة830110422مصنع الدوحة للعصائر والمشروبات والمواد الغذائية769

يكا للتريالت770 141774450000644501824ورش الحدادة831251151مصنع جور

صناعة مواسير وخراطيم وأنابيب بالستيكية 832222020مصنع بومطر االلماني للمنتجات البالستيكية771
ووصالتها ولوازمها

9311443665045555958644367924alami@bgfplast.com
info@bgfplast.com

صناعة علب كرتون، صناديق، شنط مطوية 833170230مصنع جسور لالكياس772
أو مفردة من الورق أو من الورق المقوى 

المموج 

402435581101144811011

طباعة اإلعالنات والملصقات والنشرات 834181141السليمان ميديا773
اإلعالمية

93774432649344326198

501064490439444903892إنتاج اإلسفلت835192052مدماك كوالس لالسفلت774

صناعة الصابون بجميع أشكاله )معجون، سائل، 836202311الشركة االسالمية للتصنيع775
جاف(

69834423877744601921

صناعة األسالك والكابالت الكهربائية 837273200مصنع المنصور للكابالت776
وااللكترونية األخرى

360364488290044882800

أنشطة أخرى لصناعة األصناف المنتجة من 838239590برو كيم تكنولوجى777
الخرسانة واألسمنت والجبس.

235994411461344114617
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322914488066244117026

ية لأللمونيوم759 244424458049944580498ورش األلمنيوم820251160الفنية القطر

أنشطة أخرى لقطع ونشر الرخام وصناعة 821239690مصنع بوزوير للرخام والجرانيت760
منتجاته

3194476438744621787

ال يوجد3745844180326صناعة الحلي والمجوهرات من الذهب822321113مصنع الدوحة لصناعة الذهب والمجوهرات761

4097441301555579920044669193inf@coastalqatar.comمعالجة وطلي المعادن  بالصقل و التلميع823259211كوستال ستيل اند جلفانا يزنج762

حفظ األسماك والمنتجات السمكية بواسطة 824102020المحيط لألسماك )اوشن(763
التجفيف أو التدخين أو التمليح

164844500333555277173326403444781083info@oceanfish.com.qa
orders@oceanfish.com.qa

555444888214تفصيل الحشايا )المراتب(  بمختلف أنواعها825310042مصنع الفضاء لتصنيع االسفنج وإعادة تصنيع االسفنج764

7804084423111144414144أنشطة أخرى لصناعة المنتجات المعدنية اإلنشائية826251190اكسل للصناعات المعدنية765

550914491800044918001إنتاج خرسانة جاهزة الخلط827239530يوني بيتون ردي مكس766

ية لتصنيع الرخام767 15575449148485581006644914844m.saied@elqatariamarble.comقطع ونشر الرخام828239640القطر

212684488214344475909أنشطة أخرى لصناعة منتجات اللدائن829222090مصنع قطر ننوفن768

453994468639944988452انتاج وتعبئة المياه النقية المفلترة830110422مصنع الدوحة للعصائر والمشروبات والمواد الغذائية769

يكا للتريالت770 141774450000644501824ورش الحدادة831251151مصنع جور

صناعة مواسير وخراطيم وأنابيب بالستيكية 832222020مصنع بومطر االلماني للمنتجات البالستيكية771
ووصالتها ولوازمها

9311443665045555958644367924alami@bgfplast.com
info@bgfplast.com

صناعة علب كرتون، صناديق، شنط مطوية 833170230مصنع جسور لالكياس772
أو مفردة من الورق أو من الورق المقوى 

المموج 

402435581101144811011

طباعة اإلعالنات والملصقات والنشرات 834181141السليمان ميديا773
اإلعالمية

93774432649344326198

501064490439444903892إنتاج اإلسفلت835192052مدماك كوالس لالسفلت774

صناعة الصابون بجميع أشكاله )معجون، سائل، 836202311الشركة االسالمية للتصنيع775
جاف(

69834423877744601921

صناعة األسالك والكابالت الكهربائية 837273200مصنع المنصور للكابالت776
وااللكترونية األخرى

360364488290044882800

أنشطة أخرى لصناعة األصناف المنتجة من 838239590برو كيم تكنولوجى777
الخرسانة واألسمنت والجبس.

235994411461344114617
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اسم المصنعم
رقم 
السجل

الصناعي

رقم النشاط 
الصناعي 

ISIC
صندوق وصف النشاط الصناعي

البريد
رقم الهاتف 

1
رقم الهاتف 

2
رقم الهاتف 

3
 رقم الفاكس

1 
 رقم الفاكس

يد اإللتكروني  2 عنوان البر

153964435888644358885قطع ونشر الرخام839239640ماربل ارش للرخام والجرانيت778

2914464559744764405info@hpf-qatar.comصناعة حفائظ األطفال840170943هايجين برودكتس فاكتورى779

إنتاج الغازات األولية مثل االوكسجين 841201121شركة قطر للغازات الصناعية780
والهيدروجين .. الخ

3004411489644114897

961634431133744311339صناعة أسياخ اللحام842259981المصنع الدولى لقضبان اللحام781

ين الثلج843107930مصنع الماسة للثلج782 607145553669244163912صناعة  وتخز

صناعة المواد الالصقة أو مركبات الجلفنة أو 844202260كيم كون783
ية المماثلة المستخدمة  المستحضرات غير الحرار

في الحشو أو تسوية السطوح

237674450426544504264

صناعة المنتجات الغذائية المصنعة من 845103023مصنع الرائد لتجهيز االغذية الطازجة784
البطاطس)بما فيها رقائق البطاطس(

391994444278044442781

صناعة منتجات معدنية تامة وشبه تامة الصنع 846259110مصنع كى فورانترناشيونال للحديد المجلفن785
بالطرق، أو الكبس، أو السبك والدلفنة 

132744725787_

26304477726044667809إنتاج اإلسفلت847192052شركة التيسير للمقاوالت - فرع االسفلت786

صناعة المنتجات المعدنية اإلنشائية وأجزائها 848251111ايفر سنداى للهندسة قطر787
للجسور و األبراج

352834411437844114381

صناعة منتجات نصف مصنعة من اللدائن مثل 849222010شركة الدوحة لتصنيع البوليمرات788
ألواح، شرائح، صفائح، أشرطة،مواسير وخراطيم 

ولوازمها ... الخ

73044441436444414385550086344441439info@dohawpc.com

إنتاج أنواع الدواجن واألرانب والطيور المبردة و 850101022مزرعة الدواجن وطائر السمان789
المجمدة

1778544863533700606677446883844881997kuwari-sh@asak-group.com
haitham@asak-group.com

مصنوعات معدنية عادية غير حديدية )أسالك، 851242060الشركة الوطنية لقطاعات الصلب790
مواسير، أنابيب، مساحيق، أوراق، صفائح  ... 

الخ(

375194411477444114775

صناعة لوحات مفاتيح الكهرباء بما فيها لوحات 852271070مصنع العامر لصناعة اللوحات الكهربائية791
التحكم العددية

805874458326344583262

تريكو المالبس الخارجية ) بلوفرات، بلوزات، 853143030شركة الخدمات المتكاملة792
سترات،...الخ ( المسنرة من الخيوط

187594462133144621001

907914486010644883928إنتاج أنواع الدواجن واألرانب والطيور الطازجة854101021مزارع الشمال النتاج الدواجن793

239784019306344823602قص وتفصيل الخيام واألشرعة855139241مصنع سيلين لمستلزمات الرحالت البرية794

ير بمختلف أشكالها من اللدائن856222043بوليتك للصناعات البالستيكية795 73334443699944327637صناعة القوار

372714460748444607274kasim@rahaqatar.comتفصيل الحشايا )المراتب(  بمختلف أنواعها857310042بولي برودكتس796

914614414152744422815rahabi@inorbit.comصناعة األكياس من اللدائن858222044مصنع النقيب للبالستيك797

309944446000544176613انتاج وتعبئة المياه النقية المفلترة859110422شركة مارك قطر إلنتاج وتعبئة المياه798

أنشطة أخرى لصناعة األبدان للمركبات ذات 860292090مصنع االتحاد للحديد799
المحركات وصناعة المركبات المقطورة ونصف 

المقطورة 

20061444175973

314534467608644676082إنتاج خرسانة جاهزة الخلط861239530تريمكس للخرسانة الجاهزة800

يان للطابوق والمنتجات االسمنتية - فرع801 صناعة البالط و الموازيكو األسمنتي بكافة 862239520مصنع الر
أصنافه

409574490193944901914

صناعة لوحات مفاتيح الكهرباء بما فيها لوحات 863271070إتش واي زد للمولدات الكهربائية802
التحكم العددية

149914017536344860706

دليل المصانع*

* التكملة في الصفحة المقابلة 104



اسم المصنعم
رقم 
السجل

الصناعي

رقم النشاط 
الصناعي 

ISIC
صندوق وصف النشاط الصناعي

البريد
رقم الهاتف 

1
رقم الهاتف 

2
رقم الهاتف 

3
 رقم الفاكس

1 
 رقم الفاكس

يد اإللتكروني  2 عنوان البر

153964435888644358885قطع ونشر الرخام839239640ماربل ارش للرخام والجرانيت778

2914464559744764405info@hpf-qatar.comصناعة حفائظ األطفال840170943هايجين برودكتس فاكتورى779

إنتاج الغازات األولية مثل االوكسجين 841201121شركة قطر للغازات الصناعية780
والهيدروجين .. الخ

3004411489644114897

961634431133744311339صناعة أسياخ اللحام842259981المصنع الدولى لقضبان اللحام781

ين الثلج843107930مصنع الماسة للثلج782 607145553669244163912صناعة  وتخز

صناعة المواد الالصقة أو مركبات الجلفنة أو 844202260كيم كون783
ية المماثلة المستخدمة  المستحضرات غير الحرار

في الحشو أو تسوية السطوح

237674450426544504264

صناعة المنتجات الغذائية المصنعة من 845103023مصنع الرائد لتجهيز االغذية الطازجة784
البطاطس)بما فيها رقائق البطاطس(

391994444278044442781

صناعة منتجات معدنية تامة وشبه تامة الصنع 846259110مصنع كى فورانترناشيونال للحديد المجلفن785
بالطرق، أو الكبس، أو السبك والدلفنة 

132744725787_

26304477726044667809إنتاج اإلسفلت847192052شركة التيسير للمقاوالت - فرع االسفلت786

صناعة المنتجات المعدنية اإلنشائية وأجزائها 848251111ايفر سنداى للهندسة قطر787
للجسور و األبراج

352834411437844114381

صناعة منتجات نصف مصنعة من اللدائن مثل 849222010شركة الدوحة لتصنيع البوليمرات788
ألواح، شرائح، صفائح، أشرطة،مواسير وخراطيم 

ولوازمها ... الخ

73044441436444414385550086344441439info@dohawpc.com

إنتاج أنواع الدواجن واألرانب والطيور المبردة و 850101022مزرعة الدواجن وطائر السمان789
المجمدة

1778544863533700606677446883844881997kuwari-sh@asak-group.com
haitham@asak-group.com

مصنوعات معدنية عادية غير حديدية )أسالك، 851242060الشركة الوطنية لقطاعات الصلب790
مواسير، أنابيب، مساحيق، أوراق، صفائح  ... 

الخ(

375194411477444114775

صناعة لوحات مفاتيح الكهرباء بما فيها لوحات 852271070مصنع العامر لصناعة اللوحات الكهربائية791
التحكم العددية

805874458326344583262

تريكو المالبس الخارجية ) بلوفرات، بلوزات، 853143030شركة الخدمات المتكاملة792
سترات،...الخ ( المسنرة من الخيوط

187594462133144621001

907914486010644883928إنتاج أنواع الدواجن واألرانب والطيور الطازجة854101021مزارع الشمال النتاج الدواجن793

239784019306344823602قص وتفصيل الخيام واألشرعة855139241مصنع سيلين لمستلزمات الرحالت البرية794

ير بمختلف أشكالها من اللدائن856222043بوليتك للصناعات البالستيكية795 73334443699944327637صناعة القوار

372714460748444607274kasim@rahaqatar.comتفصيل الحشايا )المراتب(  بمختلف أنواعها857310042بولي برودكتس796

914614414152744422815rahabi@inorbit.comصناعة األكياس من اللدائن858222044مصنع النقيب للبالستيك797

309944446000544176613انتاج وتعبئة المياه النقية المفلترة859110422شركة مارك قطر إلنتاج وتعبئة المياه798

أنشطة أخرى لصناعة األبدان للمركبات ذات 860292090مصنع االتحاد للحديد799
المحركات وصناعة المركبات المقطورة ونصف 

المقطورة 

20061444175973

314534467608644676082إنتاج خرسانة جاهزة الخلط861239530تريمكس للخرسانة الجاهزة800

يان للطابوق والمنتجات االسمنتية - فرع801 صناعة البالط و الموازيكو األسمنتي بكافة 862239520مصنع الر
أصنافه

409574490193944901914

صناعة لوحات مفاتيح الكهرباء بما فيها لوحات 863271070إتش واي زد للمولدات الكهربائية802
التحكم العددية

149914017536344860706
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2260744933344444406234493389844440632info@alkalive.comانتاج وتعبئة المياه النقية المفلترة864110422مصنع لوسيل للمياه المعدنية803

233434469032944163007تقطيع وشطف الزجاج العادي865231052الجودة للزجاج804

صناعة الوصالت الكهربائية وقنوات تمديد 866273371ادفانس الين لصناعة حوامل الكابالت وملحقاتها805
األسالك من المعدن

7655444198276614172644419827info@al-qatar.com

133214450392844600490صناعة شبكات حديد التسليح867251142مصنع بن راشد للمسامير806

237545552624444872350صناعة البلك األسمنتي المفرغ واآلجر868239510البيت القطري للصناعات807

صناعة البالط و الموازيكو األسمنتي بكافة 869239520مصانع العاصمة لمواد البناء808
أصنافه

31475555377744667181

ية النتاج المواد االولية للمنظفات809 صناعة األحماض غير العضوية )عدا حمض 870201130الشركة القطر
يتيك والهيدروكلوريك  النتريك( مثل حامض الكبر

و النشادر ...الخ

160954444336544443328

صناعة منتجات معدنية تامة وشبه تامة الصنع 871259110مصنع قطر للصناعات الحديدية - فرع810
بالطرق، أو الكبس، أو السبك والدلفنة 

111824435557744352735

151044455440044554999صناعة وتركيب السقاالت872251152مصانع رامكو للصناعات االنشائية والمعدنية811

901234468465344686437صناعة وتركيب أبواب الكراجات873251153مصنع البيت االزرق لصناعة االبواب االمنية812

صناعة منتجات معدنية تامة وشبه تامة الصنع 874259110الوطنية لالنشاءات المعدنية813
بالطرق، أو الكبس، أو السبك والدلفنة 

86394460477744604888

160954444336544443328صناعة األكياس من اللدائن875222044مصنع موهاجل للبالستيك814

يد والتكييف815 ية الكويتية لصناعة التبر ---7501455444484معالجة وطلي المعادن  بالصقل و التلميع876259211القطر

صناعة علب كرتون، صناديق، شنط مطوية 877170230مناديل للصناعات الورقية816
أو مفردة من الورق أو من الورق المقوى 

المموج 

750077777337844141352

صناعة منتجات مطاطية أخرى لم تصنف في 878221990شفت للصناعات المطاطية817
مكان أخر

207784467884144678906

صناعة علب كرتون، صناديق، شنط مطوية 879170230مصنع بيبريكات818
أو مفردة من الورق أو من الورق المقوى 

المموج 

71447776778844314555

ير بمختلف أشكالها من اللدائن880222043مصنع قطر العالمي للبالستيك819 40130446811163055258544315609mohamed-zaghloul@sic-q.comصناعة القوار

ير وطحن ملح الطعام926107940الشركة الدولية للصناعات820 82662444346785552500144680079alqadi2@hotmail.comتكر

يان يو بي في سي لألبواب والشبابيك821 صناعة لوازم البناء مثل النوافذ واألبواب 931222030الر
والستائر ولوازم العزل ومنع التسرب ولوازم 
اإلنارة وأغطية األرضيات واألسقف والجدران 

على شكل لفات أو بالط ... الخ، والمصنوعة 
من اللدائن 

9934448507745550995544123991rashidnasseroffice@gmail.com

508442055555552328244885518info@al-rawda.comانتاج وتعبئة المياه النقية المفلترة75110422الشركة العامة للمياه والمرطبات822

407396668842266688422nedal@arrowradiations.comصناعة الرادياتيرات 934293021مصنع السهم للمبادالت الحرارية823

32469446069805583136944603354bashar@sabeelco.comانتاج وتعبئة المياه النقية المفلترة928110422الشركة العالمية للمياه المعدنية824

1242443113665505105144311366nancy@almeerpaint.qaصناعة الدهانات944202210مصنع الوحدة لمنتجات البالستيك825

63129448233236666706644813407themarqatar@gmail.comإنتاج عصائر الفواكه946103012مصنع ثمار للعصائر826

15444445056615557792144505661shaherqtr@gmail.comإنتاج السجق )النقانق ( والهامبورجر من اللحوم925101051برادايس للصناعات الغذائية827
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2260744933344444406234493389844440632info@alkalive.comانتاج وتعبئة المياه النقية المفلترة864110422مصنع لوسيل للمياه المعدنية803

233434469032944163007تقطيع وشطف الزجاج العادي865231052الجودة للزجاج804

صناعة الوصالت الكهربائية وقنوات تمديد 866273371ادفانس الين لصناعة حوامل الكابالت وملحقاتها805
األسالك من المعدن

7655444198276614172644419827info@al-qatar.com

133214450392844600490صناعة شبكات حديد التسليح867251142مصنع بن راشد للمسامير806

237545552624444872350صناعة البلك األسمنتي المفرغ واآلجر868239510البيت القطري للصناعات807

صناعة البالط و الموازيكو األسمنتي بكافة 869239520مصانع العاصمة لمواد البناء808
أصنافه

31475555377744667181

ية النتاج المواد االولية للمنظفات809 صناعة األحماض غير العضوية )عدا حمض 870201130الشركة القطر
يتيك والهيدروكلوريك  النتريك( مثل حامض الكبر

و النشادر ...الخ

160954444336544443328

صناعة منتجات معدنية تامة وشبه تامة الصنع 871259110مصنع قطر للصناعات الحديدية - فرع810
بالطرق، أو الكبس، أو السبك والدلفنة 

111824435557744352735

151044455440044554999صناعة وتركيب السقاالت872251152مصانع رامكو للصناعات االنشائية والمعدنية811

901234468465344686437صناعة وتركيب أبواب الكراجات873251153مصنع البيت االزرق لصناعة االبواب االمنية812

صناعة منتجات معدنية تامة وشبه تامة الصنع 874259110الوطنية لالنشاءات المعدنية813
بالطرق، أو الكبس، أو السبك والدلفنة 

86394460477744604888

160954444336544443328صناعة األكياس من اللدائن875222044مصنع موهاجل للبالستيك814

يد والتكييف815 ية الكويتية لصناعة التبر ---7501455444484معالجة وطلي المعادن  بالصقل و التلميع876259211القطر

صناعة علب كرتون، صناديق، شنط مطوية 877170230مناديل للصناعات الورقية816
أو مفردة من الورق أو من الورق المقوى 

المموج 

750077777337844141352

صناعة منتجات مطاطية أخرى لم تصنف في 878221990شفت للصناعات المطاطية817
مكان أخر

207784467884144678906

صناعة علب كرتون، صناديق، شنط مطوية 879170230مصنع بيبريكات818
أو مفردة من الورق أو من الورق المقوى 

المموج 

71447776778844314555

ير بمختلف أشكالها من اللدائن880222043مصنع قطر العالمي للبالستيك819 40130446811163055258544315609mohamed-zaghloul@sic-q.comصناعة القوار

ير وطحن ملح الطعام926107940الشركة الدولية للصناعات820 82662444346785552500144680079alqadi2@hotmail.comتكر

يان يو بي في سي لألبواب والشبابيك821 صناعة لوازم البناء مثل النوافذ واألبواب 931222030الر
والستائر ولوازم العزل ومنع التسرب ولوازم 
اإلنارة وأغطية األرضيات واألسقف والجدران 

على شكل لفات أو بالط ... الخ، والمصنوعة 
من اللدائن 

9934448507745550995544123991rashidnasseroffice@gmail.com

508442055555552328244885518info@al-rawda.comانتاج وتعبئة المياه النقية المفلترة75110422الشركة العامة للمياه والمرطبات822

407396668842266688422nedal@arrowradiations.comصناعة الرادياتيرات 934293021مصنع السهم للمبادالت الحرارية823

32469446069805583136944603354bashar@sabeelco.comانتاج وتعبئة المياه النقية المفلترة928110422الشركة العالمية للمياه المعدنية824

1242443113665505105144311366nancy@almeerpaint.qaصناعة الدهانات944202210مصنع الوحدة لمنتجات البالستيك825

63129448233236666706644813407themarqatar@gmail.comإنتاج عصائر الفواكه946103012مصنع ثمار للعصائر826

15444445056615557792144505661shaherqtr@gmail.comإنتاج السجق )النقانق ( والهامبورجر من اللحوم925101051برادايس للصناعات الغذائية827
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اسم المصنعم
رقم 
السجل

الصناعي

رقم النشاط 
الصناعي 

ISIC
صندوق وصف النشاط الصناعي

البريد
رقم الهاتف 

1
رقم الهاتف 

2
رقم الهاتف 

3
 رقم الفاكس

1 
 رقم الفاكس

يد اإللتكروني  2 عنوان البر

صناعة مواسير وخراطيم وأنابيب بالستيكية 937222020مصنع اليمامة للبالستيك828
ووصالتها ولوازمها

1717544621101555277004486341444440632info@alyamamaplastic.com

انتاج الشكوالته بالحليب والشوكالته البيضاء 959107320مصنع المونديال للصناعات الغذائية829
والغامقة وغيرها من أنواع الشوكالته

915885553001155530011almondiol.qa@gmail.com

يغ الغاز والهواء 954281330مصنع تدمر للمضخات830 212023446031705550232744337100mohamed.shahat@gulfcentre.netصناعة مضخات ضواغط وتفر

صناعة مشابك تثبيت معدنية مثل المسامير 956259910الدانة أللواح األلمنيوم بولي اثيلين المضغوط )الدانة بوند(831
والدبابيس والصواميل والحلقات بأنواعها

9918403972075550777240397207info@aldana.qa

تعبئة الشاي وبدائل الشاي مثل الزهورات 1028107960مصنع جاهز للتعبئة832
ية والبابونج واألعشاب البر

1687544148008qimc@qimc.com

يات الجافة للسيارات واآلليات الزراعية 833 مصنع ال شبيب لتجميع البطار
والصناعية

يات السائلة 957272020 5077443563773337870244356377qatarbatt@gmail.comصناعة البطار

صناعة الصابون بجميع أشكاله )معجون، سائل، 940202311المتقدمة لصناعة المنظفات834
جاف(

10111443653615551355144217209yalkazima@hotmail.com

40734446077805588880544501136ahmedbehis.grop@gmail.comإنتاج زيوت التشحيم للمعدات و المحركات965192040المصنع الوطني للمذيبات العضوية835

صناعة القلويات بما فيها الصودا الكاوية )ال 966201140الخليج كلورين836
تشمل األمونيا(

55627441471006650607144147200

قص وتفصيل المالءات، أكياس الوســائد، 964139211فاين للنسج الغير منسوجة837
المفارش واأللحفة، الوسائد

40042441788845533355744178882m..owafi@finemattress.com.qa

صناعة أوعية من الورق أو من الورق المقوي 986170220مصنع راس قرطاس للطباعة وانتاج مواد التعبئة والتغليف838
المموج لألغذية والمشروبات واألغراض األخرى

2487444134115556500944413411info@rgppack.com

يز839 23229706107817444339444329992acc@nemermetal.comصناعة شبكات حديد التسليح969251142مصنع نمر ميتل اندستر

صناعة المواد الالصقة أو مركبات الجلفنة أو 970202260مصنع منصور جبر للكيماويات840
ية المماثلة المستخدمة  المستحضرات غير الحرار

في الحشو أو تسوية السطوح 

7135551805187777777344683382info@mansourchemicals.com

أنشطة أخرى لصناعة المنتجات الكيميائية 971202990شركة الخليج العالمية للتجارة - قسم طفايات الحريق841
األخرى غير المصنفة في موضع أخر مثل الزيوت 

ية، مواد كيميائية إلطفاء الحرائق، مواد  العطر
كيميائية مساعدة للبلل والنفاذ ومنتجات 

كيمائية لالستخدام الصناعي  .. الخ

6572440883005587559244088444info@chubbfire.com.qa

صناعات أخرى خاصة بصناعة منتجات أفران 979191090قطر لتقنيات الطاقة الشمسية842
الكوك

28999402020225587406240202324aalnaemi@qstec.com

ية إلنتاج حديد التسليح843 صناعة الحديد النقي بواسطة العمليات 978241022القطر
الكيميائية

230394444065444440653

صناعة المالبس الرجالية الجاهزة مثل الثياب 983141011مصنع كيو يونيفورم844
الجاهزة والبدل والمعاطف والبنطلونات

19524446053456663385444980870

4355446216623399938044622160info@abrjgroup.qaصناعة األكياس من اللدائن982222044مصنع النور لصناعة  البالستيك845

صناعة مشابك تثبيت معدنية مثل المسامير 947259910مصنع الخدمات الهندسية846
والدبابيس والصواميل والحلقات بأنواعها

11857445030865007636444503786pro@khonaysserqatar.com

صناعة األوعية المعدنية المستخدمة في نقل 960259940مصنع هيلنيك للبراميل المعدنية847
وتعبئة السلع مثل:البراميل وحاويات النفايات 
والمخلفات والدالء والصناديق والعلب ... الخ

9033444354445550818744435444faisalmarine2003@hotmail.com

صناعة منتجات نصف مصنعة من اللدائن مثل 968222010السادة للقطاعات البالستيكية848
ألواح، شرائح، صفائح، أشرطة،مواسير وخراطيم 

ولوازمها ... الخ

23575447159945598666644719566info@nfca.qa.com

3551443244685554452844324468info@bonfire-shield.comصناعة األبواب والنوافذ لخشبية951162220بنفاير شيلد849

12797402920815553693640292081alnaqaamanufacture@gmail.comصناعة مستحضرات تعطير الغرف وإزالة الروائح952202330مصنع النقاء للمعطرات850

دليل المصانع*
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اسم المصنعم
رقم 
السجل

الصناعي

رقم النشاط 
الصناعي 

ISIC
صندوق وصف النشاط الصناعي

البريد
رقم الهاتف 

1
رقم الهاتف 

2
رقم الهاتف 

3
 رقم الفاكس

1 
 رقم الفاكس

يد اإللتكروني  2 عنوان البر

صناعة مواسير وخراطيم وأنابيب بالستيكية 937222020مصنع اليمامة للبالستيك828
ووصالتها ولوازمها

1717544621101555277004486341444440632info@alyamamaplastic.com

انتاج الشكوالته بالحليب والشوكالته البيضاء 959107320مصنع المونديال للصناعات الغذائية829
والغامقة وغيرها من أنواع الشوكالته

915885553001155530011almondiol.qa@gmail.com

يغ الغاز والهواء 954281330مصنع تدمر للمضخات830 212023446031705550232744337100mohamed.shahat@gulfcentre.netصناعة مضخات ضواغط وتفر

صناعة مشابك تثبيت معدنية مثل المسامير 956259910الدانة أللواح األلمنيوم بولي اثيلين المضغوط )الدانة بوند(831
والدبابيس والصواميل والحلقات بأنواعها

9918403972075550777240397207info@aldana.qa

تعبئة الشاي وبدائل الشاي مثل الزهورات 1028107960مصنع جاهز للتعبئة832
ية والبابونج واألعشاب البر

1687544148008qimc@qimc.com

يات الجافة للسيارات واآلليات الزراعية 833 مصنع ال شبيب لتجميع البطار
والصناعية

يات السائلة 957272020 5077443563773337870244356377qatarbatt@gmail.comصناعة البطار

صناعة الصابون بجميع أشكاله )معجون، سائل، 940202311المتقدمة لصناعة المنظفات834
جاف(

10111443653615551355144217209yalkazima@hotmail.com

40734446077805588880544501136ahmedbehis.grop@gmail.comإنتاج زيوت التشحيم للمعدات و المحركات965192040المصنع الوطني للمذيبات العضوية835

صناعة القلويات بما فيها الصودا الكاوية )ال 966201140الخليج كلورين836
تشمل األمونيا(

55627441471006650607144147200

قص وتفصيل المالءات، أكياس الوســائد، 964139211فاين للنسج الغير منسوجة837
المفارش واأللحفة، الوسائد

40042441788845533355744178882m..owafi@finemattress.com.qa

صناعة أوعية من الورق أو من الورق المقوي 986170220مصنع راس قرطاس للطباعة وانتاج مواد التعبئة والتغليف838
المموج لألغذية والمشروبات واألغراض األخرى

2487444134115556500944413411info@rgppack.com

يز839 23229706107817444339444329992acc@nemermetal.comصناعة شبكات حديد التسليح969251142مصنع نمر ميتل اندستر

صناعة المواد الالصقة أو مركبات الجلفنة أو 970202260مصنع منصور جبر للكيماويات840
ية المماثلة المستخدمة  المستحضرات غير الحرار

في الحشو أو تسوية السطوح 

7135551805187777777344683382info@mansourchemicals.com

أنشطة أخرى لصناعة المنتجات الكيميائية 971202990شركة الخليج العالمية للتجارة - قسم طفايات الحريق841
األخرى غير المصنفة في موضع أخر مثل الزيوت 

ية، مواد كيميائية إلطفاء الحرائق، مواد  العطر
كيميائية مساعدة للبلل والنفاذ ومنتجات 

كيمائية لالستخدام الصناعي  .. الخ

6572440883005587559244088444info@chubbfire.com.qa

صناعات أخرى خاصة بصناعة منتجات أفران 979191090قطر لتقنيات الطاقة الشمسية842
الكوك

28999402020225587406240202324aalnaemi@qstec.com

ية إلنتاج حديد التسليح843 صناعة الحديد النقي بواسطة العمليات 978241022القطر
الكيميائية

230394444065444440653

صناعة المالبس الرجالية الجاهزة مثل الثياب 983141011مصنع كيو يونيفورم844
الجاهزة والبدل والمعاطف والبنطلونات

19524446053456663385444980870

4355446216623399938044622160info@abrjgroup.qaصناعة األكياس من اللدائن982222044مصنع النور لصناعة  البالستيك845

صناعة مشابك تثبيت معدنية مثل المسامير 947259910مصنع الخدمات الهندسية846
والدبابيس والصواميل والحلقات بأنواعها

11857445030865007636444503786pro@khonaysserqatar.com

صناعة األوعية المعدنية المستخدمة في نقل 960259940مصنع هيلنيك للبراميل المعدنية847
وتعبئة السلع مثل:البراميل وحاويات النفايات 
والمخلفات والدالء والصناديق والعلب ... الخ

9033444354445550818744435444faisalmarine2003@hotmail.com

صناعة منتجات نصف مصنعة من اللدائن مثل 968222010السادة للقطاعات البالستيكية848
ألواح، شرائح، صفائح، أشرطة،مواسير وخراطيم 

ولوازمها ... الخ

23575447159945598666644719566info@nfca.qa.com

3551443244685554452844324468info@bonfire-shield.comصناعة األبواب والنوافذ لخشبية951162220بنفاير شيلد849

12797402920815553693640292081alnaqaamanufacture@gmail.comصناعة مستحضرات تعطير الغرف وإزالة الروائح952202330مصنع النقاء للمعطرات850
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اسم المصنعم
رقم 
السجل

الصناعي

رقم النشاط 
الصناعي 

ISIC
صندوق وصف النشاط الصناعي

البريد
رقم الهاتف 

1
رقم الهاتف 

2
رقم الهاتف 

3
 رقم الفاكس

1 
 رقم الفاكس

يد اإللتكروني  2 عنوان البر

أنشطة أخرى لتجهيز وحفظ وتعليب وصناعة 953103090مصنع المنال لالغذية851
منتجات أخرى من الفواكه والخضراوات

14156440621115550238444889260info@almanal.qa

5013445009933300192444500992iinfo@fbaind.com.qaصناعة البلك األسمنتي المفرغ واآلجر948239510مصانع فهد عبداهلل للبريكاست852

24477444221715533553344422172صناعة قنوات التكييف وملحقاتها )الدكت(941251170كيو اير كونديشن853

صناعة لوازم البناء مثل النوافذ واألبواب 981222030مصنع المناعي لصناعة العوازل854
والستائر ولوازم العزل ومنع التسرب ولوازم 
اإلنارة وأغطية األرضيات واألسقف والجدران 

على شكل لفات أو بالط ... الخ، والمصنوعة 
من اللدائن 

82411447312815552278544731287info@3azel.com

يرة هيلث كير855 صناعة األصناف الصحية أو الصيدالنية من 985221940الجز
المطاط

22429446601135550536244351128sales@gjmeclieal.com.qa

أنشطة أخرى لقطع ونشر الرخام وصناعة 988239690المصانع الحديثة للرخام والحجر الطبيعي856
منتجاته

23923441100715564117144692405marblemodern2022@yahoo.com

207410449628885505299944979599a.elsaedy@galvasteel-qa.comمعالجة وطلي المعادن  بالصقل و التلميع991259211غلفا ستيل لصناعة المعادن والكابالت857

1421446491465554437744329607إنتاج اإلسفلت992192052قار للمواد العازلة والبيتومين858

طباعة اإلعالنات والملصقات والنشرات 995181141مطبعة أكون859
اإلعالمية

445002805592180944500290info@aconpress.com

3286448738066699756844873806ealkhulaifi@yahoo.comورش األلمنيوم932251160برتش الومونيوم860

39994478067166565941nafaeps01@gmail.comصناعة منتجات من اللدائن بطريقة الروتومولد996222060مصنع نافا إلنتاج الواح العزل الحراري وصناديق تعبئة861

صناعة لوحات مفاتيح الكهرباء بما فيها لوحات 1010271070الدانة لتصنيع اللوحات الكهربائية862
التحكم العددية

39203744969367449665540006622Info@aldanaqatar.me
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الصناعي

رقم النشاط 
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صندوق وصف النشاط الصناعي

البريد
رقم الهاتف 

1
رقم الهاتف 

2
رقم الهاتف 

3
 رقم الفاكس

1 
 رقم الفاكس

يد اإللتكروني  2 عنوان البر

أنشطة أخرى لتجهيز وحفظ وتعليب وصناعة 953103090مصنع المنال لالغذية851
منتجات أخرى من الفواكه والخضراوات

14156440621115550238444889260info@almanal.qa

5013445009933300192444500992iinfo@fbaind.com.qaصناعة البلك األسمنتي المفرغ واآلجر948239510مصانع فهد عبداهلل للبريكاست852

24477444221715533553344422172صناعة قنوات التكييف وملحقاتها )الدكت(941251170كيو اير كونديشن853

صناعة لوازم البناء مثل النوافذ واألبواب 981222030مصنع المناعي لصناعة العوازل854
والستائر ولوازم العزل ومنع التسرب ولوازم 
اإلنارة وأغطية األرضيات واألسقف والجدران 

على شكل لفات أو بالط ... الخ، والمصنوعة 
من اللدائن 

82411447312815552278544731287info@3azel.com

يرة هيلث كير855 صناعة األصناف الصحية أو الصيدالنية من 985221940الجز
المطاط

22429446601135550536244351128sales@gjmeclieal.com.qa

أنشطة أخرى لقطع ونشر الرخام وصناعة 988239690المصانع الحديثة للرخام والحجر الطبيعي856
منتجاته

23923441100715564117144692405marblemodern2022@yahoo.com

207410449628885505299944979599a.elsaedy@galvasteel-qa.comمعالجة وطلي المعادن  بالصقل و التلميع991259211غلفا ستيل لصناعة المعادن والكابالت857

1421446491465554437744329607إنتاج اإلسفلت992192052قار للمواد العازلة والبيتومين858

طباعة اإلعالنات والملصقات والنشرات 995181141مطبعة أكون859
اإلعالمية

445002805592180944500290info@aconpress.com

3286448738066699756844873806ealkhulaifi@yahoo.comورش األلمنيوم932251160برتش الومونيوم860

39994478067166565941nafaeps01@gmail.comصناعة منتجات من اللدائن بطريقة الروتومولد996222060مصنع نافا إلنتاج الواح العزل الحراري وصناديق تعبئة861

صناعة لوحات مفاتيح الكهرباء بما فيها لوحات 1010271070الدانة لتصنيع اللوحات الكهربائية862
التحكم العددية

39203744969367449665540006622Info@aldanaqatar.me

111








