
صناعة مواد البناء 
والمنتجات الكيميائية

صناعتنا القطرية فخرنا

281392
عدد المنتجاتعدد المصانع

مصانع بوزوير للغازات 
الصناعية

مصنع آسيد قطر
الوطني 

مصنع الجزيرة للعطور  مصنع الخليج لرغوة مصنع الخور لألسمدة
أطفاء الحريق 

مصنع األمل للمواد 
الالصقة 

• الصق سيراميك أبيض 
• الصق سيراميك أسود 

• هيدروجين
• أرجون

• هليوم
• خليط سائل

• خليط غاز ثنائي
• خليط غاز ثالثي
• خليط غاز رباعي

• غاز النيتروز
• خليط غاز في اسطوانة 
   غير قابلة إلعادة التعبئة

• نيتروجين )سائل(
• أكسجين )سائل(

• ثانى اوكسيد الكربون
• ثاني اكسيد الكربون

   )صلب( ثلج جاف
• هواء سائل وهواء 

   مضغوط
• غاز االسيتيلين

• حامض، كبرتيك
• ماء مقطر

مصنع قطر لمصفاة 
الزيوت

• زيوت اساسية
• زيوت تشحيم لمحركات 

ين    البنز
• زيوت تشحيم لمحركات 

   الديزل
• زيوت للفرامل 
   الهيدروليكية

• زيوت هيدروليك
• محضرات التشحيم

الشركة القطرية النتاج 
المواد االولية للمنظفات

• سلفونيك اسيد

• عطورات عربية

• اسمدة عضوية
• اسمدة عضوية سائلة

• سماد أحيائي
• بوتنج سويل )سماد غير 

   عضوي مع مغذيات(

المصنع القطري االلماني 
لألجزاء المانعة للتسرب

• مانعات تسرب السوائل

الشركة االسالمية
للتصنيع 

• منظفات بودرة
• منظفات سائلة 

• مطهرات

• رغوة اطفاء الحريق

شركة قطر للغازات
الصناعية

• نيتروجين
• أكسجين )غاز(
• غاز االسيتيلين

• غاز الفريون

الشركة اإلسالمية
لتصنيع الهيبوكلوريت

• عبوات بالستيكية 
   شفافة من مادة 

)PET(   
ير مختلفة االحجام • قوار

ير بالستيكية  • أغطية قوار
• مقابض بالستيكية من 

   البولي بروبلين
• اكواب بالستيكية
• أواني بالستيكية 

   لالستخدام مرة واحدة

شركة الخليج العالمية 
للتجارة - قسم طفايات 

الحريق

• طفايات حريق بودرة سعة 1 كجم
• طفايات حريق بودرة سعة 2 كجم
• طفايات حريق بودرة سعة 9 كجم

• طفايات حريق بودرة رغوة
   سعة 9 كجم

• طفايات حريق بغاز ثاني اكسيد 
   الكربون سعة 2 كجم

• طفايات حريق بغاز ثاني اكسيد 
   الكربون سعة 5 كجم

• طفايات حريق بغاز ثاني اكسيد 
   الكربون سعة 6 كجم

• طفايات حريق بغاز ثاني اكسيد 
   الكربون سعة 45 كجم

شركة مصنع االضافات 
القطرية

• اسفلت سائل
• خلطة تقوية الخرسانة 

   الجاهزة

الصناعات التحويلية 
لتطّورنا المستمر
نفتخر بدعم الصناعات التحويلية التي 

 مع رؤية 
ً
تكفل التقّدم المستمر تماشيا

قطر الوطنية ٢٠٣٠

شركة المشاريع
االنشائية - مصنع البيوت 

الجاهزة

• طابوق اسمنتي
• بالط مغطي بطبقة من

   الحجر المجروش
• خرسانة جاهزة

• عناصر غير انشائية 
   مسبقة الصنع

شركة مصانع االحمداني 
االتوماتيكية للبالط 
والطابوق و الرخام

• طابوق اسمنتي
• بالط مغطي بطبقة من 

   الحجر المجروش
• بالط انترلوك

شركة الشرق األوسط 
لصناعة البالط والطابوق

• بالط اسمنتي 
• طابوق أرصفة - 

   كربستون
• بالط موزايك

شركة قطر الوطنية 
لصناعة االسمنت

• جير
• اسمنت بورتالندي عادي 

   ومقاوم
• كربونات الكالسيوم

محاجر أسوان ألنتاج 
الكنكري

• بحص

شركة الطابوق الوطنية 

• طابوق اسمنتي

كسارة الغرافة 
)شركة الغرافة للتجارة 

والمقاوالت( 

• بحص

شركة العاصمة للصناعة 
والتجارة والمقاوالت

• منتجات الرخام 
• طابوق اسمنتي

• بالط مغطي بطبقة من 
   الحجر المجروش

• بالط انترلوك

أكتينج الشرق األوسط

• بالط اسمنتي 
• بالط انترلوك

الوحدة لمقاوالت
الردي مكس 

• خرسانة جاهزة

مجمع خالد للصناعات 
األسمنتية 

)بالط متشابك(

• طابوق أرصفة - 
   كربستون

• بالط انترلوك

شركة الخاطر والنعيمي 
للصناعة والهندسة

• طابوق اسمنتي
• بالط انترلوك

شركة حسن علي
بن علي - ردي مكس 

• خرسانة جاهزة

مجمع خالد للصناعات 
األسمنتية )طابوق عازل(

• طابوق عازل حراري

معمل طابوق الحسيني

• طابوق اسمنتي
• بالط انترلوك

شركة سالم صقر
الكواري وأوالده/

مصنع االنترلوك 

• بالط انترلوك

شركة المسند للخرسانة 
الجاهزة والطابوق

• طابوق اسمنتي
• خرسانة جاهزة

شركة سالم صقر
الكواري وأوالده-

مصنع الطابوق البالط

• بالط اسمنتي 
• بالط اسمنتي كسر رخام

شركة الرزاق للخرسانة 
الجاهزة 

• طابوق اسمنتي
• خرسانة جاهزة

المؤسسة الوطنية 
للمباني الجاهزة والرخام 

• منتجات الرخام 
• كرانيش جبسية

• بيوت جاهزة

شركة الربان للخرسانة 
الجاهزة 

• خرسانة جاهزة

الشركة القطرية 
السعودية لصناعة

الجبس 

• بودرة الجبس 

شركة المحاجر الخليجية

• بحص

مصنع اكوا سيل قطر

مصنع اس ايشيرا
للعطور

مصنع الحياة لمعالجة 
النفايات

مصنع الخصوصية 
لكيماويات البناء )اسبك(

• فضالت زيوت - زيت 
   أفران 1

• فضالت زيوت - زيت 
   أفران 2

• فضالت زيوت -شمع 
   شبة معالجة

• معاجين فواصل
• مواد ايبوكسية

• محضرات تضاف لإلسمنت 
   أو المالط أو الخرسانة

• مضافات للخرسانة 
   )محسنات خرسانية(

• بودرة الجبس 
• شمع برافين

• دهان أساسها زفت 
   وبوليمرات

• دهانات لالرضيات
• مواد طالء عازلة 

   ومانعة لتسرب المياه
• فواصل تحتوي على 
   بولسيلفايد )مخلوط(
• مخاليط تحتوي على 

   مشتقات مهلجنه
• مواد الصقة

• ايبوكسي تقشير 
   األرضيات

• مالط )مخاليط(
• خالئط تحتوي على راتنجات الفينول

• مركبات ترميم أساسها 
   بوليمرات

• ستايرن بوتادين التكس 
   المطاط

• عطورات

مصنع الدوحة لألصباغ 
والكيماويات

• دهانات اخشاب
• دهانات صناعية

• دهانات مائية
• تنر

مصنع فيتكو للمنظفات

• صابون سائل لغسيل 
   االطباق

• صابون سائل لاليدي 
• منظفات افران
• منظفات زجاج

• منظفات حمام
• منظفات متنوعة

• منظفات اثاث
• كيماويات تسليك 

   البالوعات

مصنع السيل لألصباغ

يتية  • أصباغ ز
• دهانات مائية
• دهانات اخرى

• مواد الصقة للبالط 
• مالط )مخاليط(

• خلطات لياسة
• مضافات للخرسانة 

   )محسنات خرسانية(

مصنع كلوبال للمنظفات

• صابون سائل لغسيل 
   االطباق

• منظفات سجاد
• منظفات سائلة 

• منظفات ارضيات  
• مطهرات

• معقمات لألواني

مصنع ابسيلون
لكيماويات البناء

• مضافات للخرسانة 
   )محسنات خرسانية(

يزية مصنع العز
للكيماويات

• تنر
• مزيالت أصباغ

مصنع برفيوم فاكتوري

• عطورات

مصنع الوحدة لمنتجات 
البالستيك

• مواد طالء ايبوكسي
• دهانات مائية

• دهانات مائية خارجية
• دهانات مائية للجدران 

   الحجرية
• انابيب من بي.في.سي

مصنع منصور جبر 
للكيماويات

• صابون سائل لاليدي 
• منظفات ارضيات  

• مطهرات
• مذيبات

مصنع النقاء للمطهرات 
والمنظفات ومعالجة 

الروائح

• منظفات سائلة 
• مطهرات ومعقمات

مصنع الخليج للمواد 
اإلضافية

• مضافات للخرسانة 
   )محسنات خرسانية(

مصنع الدوحة للخرسانة 
الجاهزة

• خرسانة جاهزة

المصنع الدولي للبالط 
والرخام

• بالط إسمنتي 25×25 
   مغطى بطبقة من الحجر 

   المجروش

مصانع النجاح 
االتوماتيكية للطابوق 

والبالط

• طابوق اسمنتي
• طابوق أرصفة - 

   كربستون
• بالط مغطى بطبقة من 

   الحجر المجروش
• بالط انترلوك

مصانع العمودي 
األتوماتيكية

• طابوق اسمنتي
• بالط مغطي بطبقة من 

   الحجر المجروش
• بالط انترلوك

مصنع الرخام والجرانيت

• حجر صناعي  
• منتجات الرخام 

• طابوق اسمنتي
• بالط مغطي بطبقة من 

   الحجر المجروش
• بالط انترلوك

مصنع المشعل
للطابوق العازل 

• طابوق اسمنتي

مصنع سمسمة للبالط 
والطابوق واالنترلوك

• طابوق اسمنتي
• بالط انترلوك

مصنع طابوق السد

• طابوق اسمنتي
• طابوق عازل حراري

مصنع القدس للتجارة 
وصناعة البالط والطابوق 

• طابوق اسمنتي
• بالط اسمنتي 

• طابوق أرصفة - 
   كربستون

مصانع البرج للبالط 
والطابوق

• طابوق اسمنتي
• بالط مغطي بطبقة من 

   الحجر المجروش

مصنع البالط االتوماتيك

• طابوق اسمنتي
• بالط مغطي بطبقة من 

   الحجر المجروش
• درج مغطاء حجر 

   المجروش
   بالط انترلوك

مصنع صقلية للبالط 
والطابوق والدرج

• بالط اسمنتي 
• بالط مغطي بطبقة من 

   الحجر المجروش
• ساللم حديدية 

مصانع الخليج للبالط

• طابوق أرصفة - 
   كربستون

• بالط مغطى بطبقة من 
   الحجر المجروش

• درج مغطى بطبقة
   من الحجر المجروش

مصنع طابوق قطر 
األوتوماتيكي

• طابوق اسمنتي
• طابوق أرصفة - 

   كربستون
• بالط انترلوك

مصنع األندلس للمنتجات 
األسمنتية

• طابوق عازل حراري
• بالط انترلوك

• خرسانة جاهزة

مصنع كتكو للطابوق 

• طابوق اسمنتي

مصنع بن طوار للطابوق 
ومواد البناء

• طابوق اسمنتي

مصانع اإلمارات 
األوتوماتيكية للبالط 

والطابوق والرخام 

• طابوق اسمنتي
• بالط اسمنتي 

• بالط اسمنتي كسر رخام
• بالط انترلوك

مصنع طابوق خط
النجوم )فرع(

• طابوق اسمنتي
• طابوق أرصفة -

   كربستون
• بالط انترلوك

مصنع طابوق جنكو 

• طابوق اسمنتي

مصنع قطر لمعالجة 
الرمال

• رمل طبيعي
• رمل مغسول

• رمل ناعم
• طين

• بحص

شركة قطر 
للبتروكيماويات )قابكو(   

ش.م.ق

• جازولين حراري
• خليط المكثفات
  البترولية السائلة

 C3C4 غازات •
• غيرها من غازات نفط 

   مسيله - بي غاز
• كبريت
• ايثلين

• بولي إيثيلين منخفض 
   الكثافة 

• بولي إيثيلين منخفض 
   الكثافة الخطي

شركة مصانع الغازات 
الصناعية الوطنية / فرع

• هيدروجين
• أرجون

• غاز النيتروز
• نيتروجين
• أكسجين

• ثاني اوكسيد الكربون
• غاز االسيتيلين

شركة قطر لألسمدة 
الكيماوية

• نشادر المائي -أمونيا
يا(ـ  وان كانت  • بوله )يور

   في محاليل مائية
يا فورمالدهايد • يور

شركة مارس للتجارة 
والمقاوالت

)مصنع الغازات(

• نيتروجين
• أكسجين

• غاز االسيتيلين

الشركة القطرية 
للمنظفات 

• منظفات بودرة
• منظفات سائله 

شركة أصباغ همبل
)قطر(

• دهانات انامل

الشركة القطرية
الكيمائية إلزالة األمالح

• كيماويات إلزالة األمالح

شركة قطر للفينيل 
المحدودة - 

كيو في.سي

يد هيدروجين  • كلور
   )حمض، كلور هيدريك(ـ

• صودا كاوية
يد االيثيلين • ثاني كلور

يدات الفينيل  • كلور
   االحادي )في.سي.ام.(

شركة ماسكو
“ ذ.م.م” 

• مواد عازلة للحريق

شركة رأس لفان للغاز 
الطبيعي المسال 

المحدودة )2(

• غاز طبيعي مسال
• مكثفات الحقل المعالجة

• مكثفات الحقل الغير 
   المعالجة

• مكثفات المصنع
• بروبان
• بوتان

• كبريت
• هليوم

شركة قطر غاز للتشغيل 
المحدودة

• غاز طبيعي مسال
• مكثفات الحقل المعالجة

• مكثفات المصنع
• بروبان
• بوتان

• كبريت
• هليوم

الشركة العالمية لصناعة 
مستحضرات التجميل 

• مستحضرات تجميل 
   متنوعة

شركة قطر لألحماض 
الكيماوية

• حامض، كبرتيك

شركة قطر للكيماويات 
المحدودة )كيوكيم(

• هكسين
• بولي إيثيلين عالي 

   الكثافة 

الشركة المتطورة 
للدهانات والكيماويات

يتية  • أصباغ ز
• دهانات مائية

• معاجين 

شركة المنتجات
البترولية الوطنية 

• ديزل
• زيوت اساسية

• تنر

شركة مصنع الثقة 
للغازات الصناعية

• هيدروجين
• نيتروجين )غاز(
• أكسجين )غاز(
• غاز االسيتيلين

شركة المواد االنشائية   
)فرع 1(

• معاجين فواصل
• محضرات تضاف لإلسمنت

   أو المالط أو الخرسانة
• كورنيش واعمدة 

   وديكورات من بولي 
يثين  ين وبولي يور    ستاير

شركة قاتوفين 
المحدودة

• غاز بترول مسال
• غيرها من غازات نفط 

   مسيله - بي غاز
• ايثلين

• بولي إيثيلين منخفض 
   الكثافة الخطي

شركة رأس لفان 
لالولفينس المحدودة

 C3C4 غازات •
• غيرها من غازات نفط 

   مسيله - بي غاز
• ايثلين

الشركة القطرية 
لألوكسجين

• غاز االرجون
• نيتروجين )غاز(
• أكسجين )غاز(

• غاز ثاني اكسيد الكربون
• غاز االسيتيلين

شركة مصانع األصباغ 
الوطني - أصباغ ناشيونال

• دهانات ديكور مستحلبة
يتية • دهانات ديكور ز

• محاليل تخفيف
• أساسات ومعاجين مائية

شركة إكسيد للصناعات 
المحدودة

• دهانات أساس ابيض
• دهانات اخرى

• معاجين خشب 
• غراء خشب

• مواد الصقة سريع

شركة قطر لإلضافات 
البترولية المحدودة 

)كفاك(

• ميثانول )كحول الميثيل(
• بيوتال االثير الثالثي

   الميثيل

شركة قطر للميالمين 

• ميالمين

شركة قطر للكيماويات 
)2( المحدودة 

)كيوكيم2(

• الفا اوليفن
• بولي إيثيلين عالي 

   الكثافة 

شركة قطر للحديد 
المجلفن

• طالء االلمونيوم 
   والحديد

شركة الجبر لصناعة 
األسمنت 

• اسمنت بورتالندي عادي
  ومقاوم

• اسمنت مدعم بخبث 
   الحديد

• اسمنت مدعم بالرماد 
   المتطاير

شركة اربيسك قطر 
ألعمال الزخرفة

االسالمية

• ديكورات من البالستيك 
   والفيبرجالس

• كورنيش واعمدة 
   وديكورات من بولي 

يثين  ين وبولي يور    ستاير
• منتجات جبسية جاهزة

• ديكورات جبسية 

شركة راية الخليج

• طابوق اسمنتي
• بالط انترلوك

شركة ريدي مكس قطر 
المحدودة

• خرسانة جاهزة

شركة خالد و حمد 
للخرسانة الجاهزة

• خرسانة جاهزة

شركة سلطان بن ناصر 
الطوار وأوالده )فرع 

الكسارة( 

• بحص
• بودرة الحجر الجيري

معمل كوثر للطابوق

• طابوق اسمنتي

معمل أحمد وإبراهيم 
محمد عبدااهلل العمادي

• طابوق اسمنتي

معمل طابوق الشرقي

• طابوق اسمنتي

معمل الطابوق الممتاز

• طابوق اسمنتي

كسارة التيسير 

• بحص

كسارة العطية 

• بحص

كسارة بوزوير

• بحص

كسارات مفكو - فرع
من مؤسسة مفكو 
للتجارة والمقاوالت 

• بحص
• بودرة الحجر الجيري

دون كونستركشن 
برودكتس - قطر

ية بولي • اصباغ بحر
   كاربوكسيليد

• معاجين سيلكون
• مواد الصقة للبالط 

• لواصق إبوكسي
• محضرات تضاف لإلسمنت 

   أو المالط أو الخرسانة
• مضافات للخرسانة 
  )محسنات خرسانية(

كيم كون

يتية  • أصباغ ز
• دهانات بالستيكية

• دهانات مواد أخرى
• دهانات مواد غير 

   منكمشة
• مواد الصقة

يوني بيتون ردي مكس

• خرسانة جاهزة

غزال )ش.م.ق( 

• سائل االرجون
• نيتروجين )سائل(

• نيتروجين )غاز(
• أكسجين )سائل(

• أكسجين )غاز(

دولفين للطاقة
المحدودة

• مكثفات منخفضة 
   الكبريت

• بروبان
• بوتان

• غاز طبيعي
• كبريت

• ايثان

جيو جرين شيلد

• زيوت اساسية
• زيوت محركات

• بيتومين

سودامكو - قطر 

• مواد أساس إسمنتية  
• مواد الصقة للبالط 
• مضافات للخرسانة 

   )ملدنات(

كريزو جلف

• مضافات للخرسانة 
   )محسنات خرسانية(

يوني كيم ليمتد 
للصناعات الكيميائية

يد الحديد • كلور
• هيبوكلوريت الصوديوم

سيكو الشرق األوسط 

يثين  • طالء بولي يور
• مواد طالء ايبوكسي

• مواد الصقة
• مركب البولي سلفيت

• مضافات للخرسانة 
   )محسنات خرسانية(

خليج الدوحة لمواد
البناء الكيماوية

• تعبئة بيتومين أساس
• مواد الصقة للبالط 

غزال ش.م.ق
)فرع راس لفان(

• سائل االرجون
• نيتروجين )سائل(

• نيتروجين )غاز(
• أكسجين )سائل(

• أكسجين )غاز(

بوزوير لثاني أكسيد 
الكربون

• ثاني اكسيد الكربون 
   )صلب( ثلج جاف

• غاز ثاني اكسيد الكربون
• ثاني اكسيد الكربون 

    )سائل(

ريدي مكس قطر )فرع 
المزروعة(

• خرسانة جاهزة

فهد بن عبداهلل
للخرسانة الجاهزة

• طابوق اسمنتي
• طابوق أرصفة - 

   كربستون
• بالط انترلوك

• خرسانة جاهزة

كتكو للخرسانة الجاهزة

• خرسانة جاهزة

مؤسسة كابريفاب 
للمقاوالت

• جسور اسمنتية مسبقة 
   الصنع

• منتجات اسمنتية مقواه 
   بااللياف الزجاجية

المتقدمة لصناعة 
المنظفات

• صابون سائل لغسيل 
   االطباق

• منظفات سجاد
• مزيالت شموع
• مبيض مالبس

• منظفات بودرة
• منظفات زجاج

• منظفات حمام
• منظفات متنوعة
• منظفات ارضيات  

يل بقع • مز
• مطهرات ومعقمات

• ملين ومنعم لالقمشة  

الخليج كلورين

يد هيدروجين  • كلور
)حمض، كلور هيدريك(

• صودا كاوية
يد الكالسيوم • كلور

يد الصوديوم • هيبوكلور

وذنان للصناعات

• زيوت اساس ثقيل
• زيوت اساس خفيف

غالف كرافتس

• ميداليات وأوسمة
   معدنية 

• هدايا ترويجية
• لوحات دعائية وارشادية  

• كؤوس 
• ميداليات تذكارية

ية  • دروع تذكار

منتجات أماكو 

• ألعاب أطفال )خشبية 
   وفيبرجالس( 

رأس لفان للغاز الطبيعي 
المسال المحدودة

• غاز طبيعي مسال
• مكثفات الحقل المعالجة

• مكثفات الحقل الغير 
   المعالجة

• مكثفات المصنع
• كبريت

• هليوم



صناعة مواد البناء 
والمنتجات الكيميائية

صناعتنا القطرية فخرنا

281392
عدد المنتجاتعدد المصانع

ماربل ارش للرخام 
والجرانيت

قطر لأللومنيوم 
المحدودة

األنابيب والصبات 
المتقدمة

تريمكس للخرسانةبرو كيم تكنولوجي
الجاهزة

القطرية لتصنيع الرخام

شركة الخليج للمواد 
االنشائية 

• بحص

مصانع البرج للطابوق 

• طابوق اسمنتي

مصنع نابينا لأللومنيوم  
والزجاج

• واجهات زجاجية للمباني
• زجاج مرايا ملون ومزخرف

• مرايا زجاج مزخرفة 
   ومشطوفة ومحفورة

• ابواب من األلومنيوم
• نوافذ من األلومنيوم

• ابواب ونوافذ من 
   الومنيوم

اعمال رديمكس

• خرسانة جاهزة

شركة باطون الدوحة 
للخرسانة الجاهزة

• خرسانة جاهزة

شركة الشرق األوسط 
لصناعة البالط والطابوق        

)فرع( 

• طابوق اسمنتي

الخليج للخرسانة الجاهزة

• خرسانة جاهزة
• عناصر غير انشائية 

   مسبقة الصنع

جفكو للبالط والطابوق 

• طابوق اسمنتي

مصانع الشارقة 
األوتوماتيكية للبالط 

والطابوق والرخام

• طابوق اسمنتي
• بالط اسمنتي 

• بالط اسمنتي كسر رخام

مصنع طابوق الرويس 

• طابوق اسمنتي

القلعة للخرسانة
الجاهزة 

• خرسانة جاهزة

مصانع قطر للزجاج 

• زجاج مسلح
• زجاج مزدوج )جيالتين(
• زجاج متعدد الطبقات

هندسة الدرويش - 
فرع الخرسانة الجاهزة 

• خرسانة جاهزة
• القوالب مسبقة الصنع

مصنع الدوحة للقوالب 
الخرسانية

• انابيب خرسانية مسلحة 
• القوالب الخرسانية 

   مسبقة الصنع
• غرف الصرف الصحي

النقطة الخضراء للخرسانة 
الجاهزة )جرين بوينت(

• خرسانة جاهزة

مصنع الريان للطابوق 
والمنتجات االسمنتية

• طابوق اسمنتي
• طابوق أرصفة - 

   كربستون
• بالط انترلوك

• خرسانة جاهزة

مصنع قطر للجيبسم 
بورد

• ألواح جيبسوم بورد
   12.5 مللي

• ألواح جيبسوم بورد
   9 مللي

مصنع العالمية للمنتجات 
الورقية و البالستيكية

• زجاج مسطح ملون
• زجاج مسطح عاكس
• زجاج مسطح شفاف

• زجاج عازل

مصنع الرخام الذهبي

• منتجات الرخام 

• انابيب بولي ايثلين عالي 
   الكثافة

• انابيب بولي بروبلين
• انابيب من االلياف 

   الزجاجية
• انابيب مقواة بالياف 

   للدفع األفقي 
ية • مطابق دائر

• عبارات صندوقية

• خلطة تقوية الخرسانة 
   الجاهزة

• خلطة تقوية الخرسانة 
   األرضية

• روالت بالستيكية من 
   البولي إيثلين

الجودة للزجاج

• اعمال الزجاج

مصنع قطر لأللياف 
المعدنية

• لفائف الصوف الصخري
• الواح صوف صخري 

شركة فنون سبكترا

• زجاج مسطح شفاف

مجمع خوزان للصناعات 
االسمنتية

• طابوق اسمنتي
• بالط انترلوك

• خرسانة جاهزة
• اسقف خرسانية مسبقة

   الصب والشد
• منتجات الجي ار سي

اعمال للصناعات 
االسمنتية

• طابوق اسمنتي
• بالط أسمنتي 

• طابوق أرصفة - 
   كربستون

• بالط انترلوك

سميت بريكاست

• االلواح المركبة من 
   الخرسانة العازلة

المصانع الفنية للزجاج
والمرايا

• زجاج مشغول ومزخرف
• زجاج مسطح ملون

• زجاج منحني )مشكل(
• زجاج ارضيات

• زجاج مصهور
• مرايا زجاجية

• زجاج مرايا ملون ومزخرف
• مرايا زجاج مزخرفة 

   ومشطوفة ومحفورة
• كريستال

مصانع الدعم لتشكيل 
المعادن

• صاج مشرح
• الواح صاج 

• الواح صاج مع الفوم 
   العازل

• الواح معدنية معزولة 
ين -      بالبوليستر
   ساندويش بانال

• زوايا حديدية
• قطع وثني وتشكيل 

   اسياخ حديد التسليح
• مشغوالت معدنية

• مسامير صلب ونجارة

مصنع الدحيل للمعادن

• قواطع حديدية للجدران 
   الجبسية

• زوايا حديدية مجلفن
• شبك حديد

• قواطع الومنيوم

مصنع طابوق العطية 

• طابوق أرصفة - 
   كربستون

• بالط انترلوك

شركة البناء القطرية
)فرع الخرسانة الجاهزة( 

• خرسانة جاهزة

شركة سبارتن للخرسانة 
الجاهزة والبالط 

• بالط مغطى بطبقة من 
   الحجر المجروش
• خرسانة جاهزة

مصنع طابوق حسنسكو 

• طابوق اسمنتي

شركة قطر لصناعة 
الخرسانة

• عناصر غير انشائية 
   مسبقة الصنع

• الواح مفرغة مسلحة

رواق للخزف

• لوحات فنية من 
   السيراميك

الشركة المتحدة
للخرسانة المسبوكة 

• جسور اسمنتية مسبقة 
   الصنع

• اسقف خرسانية مسبقة 
   الصب والشد

مصنع األسقف الجبسية 

• اسقف جبسية

المفتاح للخرسانة
الجاهزة 

• خرسانة جاهزة

شركة الزجاج الفني 
وااللمونيوم

• اسقف زجاجية )زجاج 
   ملون مصنع(

• مرايا زجاجية

ربان مد جلف للخرسانة 

• خرسانة جاهزة

طابوق الخور األتوماتيك 

• طابوق اسمنتي

سميت ريدي مكس

• خرسانة جاهزة

قطر ألحجار التبليط

• طابوق اسمنتي
• طابوق أرصفة - 

   كربستون
• بالط انترلوك

مصنع المهندي
للطابوق والبالط

• طابوق اسمنتي
• بالط مغطى بطبقة
   من الحجر المجروش

• خرسانة جاهزة

مصنع الصير للخرسانة 
الجاهزة

• خرسانة جاهزة

شركة الخليج لإلسمنت 
)إسمنت الخليج(

• اسمنت كلنكر
• اسمنت بورتالندي

   عادي ومقاوم

مصنع جاما للرخام 
والجرانيت 

• منتجات الرخام - 
   بالط  2 سم  

• منتجات الرخام -
   بالط  3 سم

• منتجات الجرانيت -
   بالط  2 سم  

• منتجات الجرانيت -
   بالط  3 سم  

لفان ردي مكس

• خرسانة جاهزة

شركة آرت جالس

• زجاج مشغول ومزخرف

شركة صناعات الخرسانة 
الخلوية القطرية

• بلوك خرساني خلوي
• عناصر غير انشائية 

   مسبقة الصنع

مصنع المالكي للرخام 
والجرانيت

• منتجات الرخام 

• تقطيع وتشكيل الرخام
• منتجات الرخام 

• منتجات الرخام - 
   بالط  30*60

• منتجات الرخام - 
   بالط  40*40

• منتجات الجرانيت
• منتجات الجرانيت -

   بالط  30*60
• منتجات الجرانيت -  

   بالط  40*40

البيت القطري للصناعات

• بالط انترلوك

مصنع زعيم قطر للرخام 
والجرانيت

• لوحات فنية من
   السيراميك

• منتجات الرخام 
• مطابخ من الرخام 

المصنع المتطور
لمواد البناء

يتية  • اصباغ ز
• معاجين 

• مواد الصقة للبالط 
• راتنجات ايبوكسيدية
• اسطح رخام صناعي
• الواح ومنتجات من 

   الرخام الصناعي

مصنع الشاهين للزجاج
• زجاج مسلح
• زجاج مفرد

• زجاج مصنفر
• زجاج حماية

• زجاج معشق
• زجاج فلوت

• زجاج منقوش )رسم 
   رملي(

• زجاج مزدوج )جيالتين(
• زجاج متعدد الطبقات
• زجاج مسطح شفاف

• زجاج مضاد للكسر )الواح(
• زجاج مزدوج  

• زجاج ذو مواصفات
   خاصة 

مصنع االنتر للطابوق 
والبالط والحجر الصناعي

• طابوق عازل حراري

يان للخرسانة الجاهزة  الر
والمنتجات االسمنتية

• طابوق اسمنتي
• بالط انترلوك

مصنع بوني لوك
للطابوق الصناعي

• طابوق اسمنتي

هيوجونج الصناعية 
المحدودة 

• تغليف انابيب صلب لنقل 
   الزيت والغاز

• خزانات من الفوالذ

• سادس، فلورو الومنيات
   الصوديوم
• كتل كربون

• مسحوق كربون
• الومنيوم سبائك مسبك

• الومنيوم سبائك البثق
• خليط األلومنيا

• قوالب الومنيوم أولية
• الشوائب الصلبة من 

   معدن األلومنيوم
• بطانة وعاء الصهر 

  المستخدمة "القطعة 
  األولى"

• وعاء الصهر المستخدمة
  "القطعة الثانية"

مصنع رصاص لتدوير 
البطاريات

• بودرة الجبس 
• مغلفات بولي بروبلين
• خردة رصاص )سبائك(

• مساحيق رصاص
• رقائق من رصاص

المصنع الوطني
للنحاس واأللومنيوم

• حبيبات بالستيك من 
  إعادة تدوير البالستيك

• قضبان واشكال نحاسية 
   مسبوكات الومنيوم

• قوالب الومنيوم أولية
  وقضبان واشكال خاصة

  من الومنيوم 
• قطاعات الومنيوم

مصنع المرقاب للطابوق 
والبالط

• منتجات الرخام 
• طابوق اسمنتي
• طابوق أرصفة - 

   كربستون
• بالط انترلوك

شركة قطر للطابوق 
األحمر 

• طابوق اسمنتي
• بالط انترلوك

• عناصر غير انشائية  
   مسبقة الصنع

الشركة القطرية 
السعودية للصناعات 

التحويلية

• اسمنت ابيض
• اسمنت بورتالندي عادي

• اسمنت بترولي
• مواد الصقة للبالط 

• طابوق اسمنتي
• بالط مغطى بطبقة من 

   الحجر المجروش

شركة معالجة خبث 
الحديد وإنتاج بحص 

• بحص
• خردة حديد مكبوسة 

مصنع الصخر الطبيعي 
والرخام 

• تقطيع وتشكيل الصخر   
   الطبيعي 

حمد بن خالد للخرسانة 
الجاهزة 

• خرسانة جاهزة

ماركو للردي مكس 

• خرسانة جاهزة

العيسى للخرسانة
الجاهزة والطابوق

• طابوق اسمنتي
• خرسانة جاهزة

الشركة الوطنية للرخام 
والحجارة

• منتجات الرخام 
• منتجات الجرانيت

الوزيري لغسيل الرمال 

• رمل مغسول

الشركة األوروبية 
لصناعة الخرسانة الجاهزة 

)يورومكس( 

• خرسانة جاهزة

شركة برزان ردي مكس 
قطر

• طابوق اسمنتي
• طابوق أرصفة - 

   كربستون
• بالط انترلوك

• خرسانة جاهزة
• خرسانة جاهزة سابقة 

   االجهاد

مصنع الدوحة لإلضافات 
األسمنتية والبالستيكية

• مالط خرسانة
• ديكورات من البالستيك 

   والفيبرجالس
• منتجات اسمنتية مقواة

   بااللياف الزجاجية

جفكو للصناعات
االسمنتية

• طابوق اسمنتي

دالس لتصنيع الزجاج 
الحراري

• اعمال الزجاج
• زجاج متعدد الطبقات

• الواح زجاجية
• رقائق الزجاج

يا • زجاج معالج ومجهز حرار

قطر بيتون

• خرسانة جاهزة

شركة انترميد للصناعة

• منتجات الرخام 

مصنع قطر بالستر
ذ.م.م

• خلطات لياسة

مصنع جب ستون

• الواح جبسية
• الواح جبس ضد الماء

• الواح جبس ضد الحريق

مصنع اإلختيار األلماني 
للزجاج

• زجاج مسلح
• زجاج متعدد الطبقات

مصنع بوزوير للرخام 
والجرانيت

• منتجات الرخام 
• منتجات الجرانيت

• خرسانة جاهزة

مصانع العاصمة
لمواد البناء

• منتجات الرخام 
• طابوق اسمنتي

• بالط مغطي بطبقة
   من الحجر المجروش

• بالط انترلوك

شركة روما للرخام 
والجرانيت

• الواح ومنتجات من 
   الرخام الصناعي

• تقطيع وتشكيل الرخام
• منتجات الرخام 

• رخام )ترابيع ومكعبات(
• منتجات الرخام - 

   بالط  30*60
• مطابخ من الرخام 

• ديكورات من الرخام 

مصنع بن سلمان للرخام 
والجرانيت

• الواح ومنتجات من 
   الرخام الصناعي
• منتجات الرخام 

• ديكورات من الرخام 
• منتجات الجرانيت

مصانع فهد عبداهلل 
للبريكاست

• طابوق اسمنتي
• طابوق أرصفة - 

   كربستون
• بالط انترلوك

• خرسانة جاهزة
• االلواح المركبة من 

   الخرسانة العازلة

مونديال للرخام
والجرانيت

• تقطيع وتشكيل الرخام
• منتجات الجرانيت

مصنع الحطاب للخرسانة 
الجاهزة

• خرسانة جاهزة

الفضلي للخرسانة 
الجاهزة-الفا مكس

• خرسانة جاهزة

فنشر جلف إلعادة
تصنيع المعادن

• خردة حديد مكبوسة 

مصنع الكوثر للمباني 
الحديدية

ين العازلة • الواح البولي ستير
• شريط فوالذ مربع

• مجاري حديد على شكل 
   حرف يو

• منتجات من ستانلس ستيل 
• منتجات حديد مسطحة

• قطع وثني وتشكيل 
   اسياخ حديد التسليح

• اسالك حديد
• براغي بعزقات )صواميل(

• اغطية فتحات تفتيش 
   الصرف الصحي

يد وتجميد • غرف تبر
• بيوت جاهزة

مصنع لفان لصناعة 
األلومنيوم

• الياف بولي إيثيلين
• الياف حديدية

• رغوة الومنيوم عازلة  
   للصوت بحجم 9 مم

• رغوة الومنيوم للوحات 
   الحماية بحجم 50 مم

• اسطوانات قطع وتجليخ 

مصنع آل سريع للطابوق 
االوتوماتيكي 

• طابوق اسمنتي
• طابوق عازل حراري

شركة حسنسكو
للخرسانة الجاهزة

• طابوق أرصفة - 
   كربستون

• خرسانة جاهزة

شركة مواد للتجارة 
والخدمات ذ.م.م

• طابوق عازل حراري
• طابوق أرصفة - 

   كربستون
• بلوك هوردي

• طابوق صلب
• بالط انترلوك

كتكو للخرسانة الجاهزة  
)فرع الخور(

• خرسانة جاهزة

البرنس للخرسانة الجاهزة 
واالنترلوك

• خلطات أسمنتية جاهزة 
   الصنع

• طابوق اسمنتي
• طابوق أرصفة - 

   كربستون
• بالط انترلوك

• خرسانة جاهزة

قطر باطون 

• خرسانة جاهزة

شركة ريدي مكس
قطر المحدودة 
)فرع مسيعيد( 

• خرسانة جاهزة

شركة قطر ألفا باطون 
للخرسانة الجاهزة

• خرسانة جاهزة

ير لإلنشاءات شركة الغر
- خرسانة 

• خرسانة جاهزة

مصنع السحمية
للمنتجات اإلسمنتية

• طابوق اسمنتي
• طابوق أرصفة - 

   كربستون
• بالط مغطى بطبقة من

   الحجر المجروش
• بالط انترلوك

شركة دوموبان - قطر

• حوائط أسقف وأرضيات 
ين     جاهزة من البوليستير

   العازل والمقوى
   بفرشات حديد

• ألواح من الفايبرجالس
• قواطع حديدية لالسقف 

   الجبسية
• حوامل وقواطع حديدة 

   لألسقف والجدران
• جسور واجزاؤها 

   للمنشآت من حديد 

شركة ردي مكس
باطون - قطر

• خرسانة جاهزة

الخليج جي.آر.سي
للتجارة

• منتجات الجي ار سي

مصنع الوطن
لأللومنيوم والزجاج

ً• اعمال الزجاج
يا • زجاج معالج ومجهز حرار

سام ردي مكس

• خرسانة جاهزة
• عناصر غير انشائية 

   مسبقة الصنع

مركز نشوان للزجاج

• ابواب خشبية
• نوافذ زجاج

• ابواب زجاجية
• واجهات زجاجية للمباني

المرمر للرخام والجرانيت

• منتجات الرخام 

مصنع بانوراما للزجاج

• زجاج منحني )مشكل(
• زجاج منقوش )رسم 

   رملي(
• زجاج مزدوج )جيالتين(
ً• زجاج متعدد الطبقات

يا • زجاج معالج ومجهز حرار

مصنع الدوحة لحلول 
الواجهات

• الياف زجاجية

• منتجات الرخام 
• مطابخ من الرخام 

• ديكورات من الرخام 
• منتجات الجرانيت

• بالط اسمنتي كسر رخام

مصنع الريان للطابوق 
والمنتجات االسمنتية - 

فرع

• طابوق اسمنتي
• طابوق أرصفة -

   كربستون
• بالط مغطى بطبقة
   من الحجر المجروش

• بالط انترلوك

السردال لتشكيل النحاس

• قضبان واشكال نحاسية
• الومنيوم سبائك مسبك

• اواني منزلية من 
   االلمنيوم

• مقابض وايادي نحاسية
•  نجف بانواعه

مصنع المها للديكور

ين  • الواح البولي ستير
   العازلة

ين  • الواح البولي ستير
   المغطاة بالميالمين

• الواح خشبية ملبسة 
   بالميالمين

• خزائن مطابخ
• خزائن خشبية

• خزائن خشبية أدراج

المصانع الحديثة للرخام 
والحجر الطبيعي

• تقطيع وتشكيل الصخر 
   الطبيعي

• تقطيع وتشكيل الرخام

مصنع نجم للرخام 
والجرانيت

• منتجات الرخام 
• منتجات الجرانيت

مصنع نابكو للطابوق

• طابوق اسمنتي

رويال ستون للحجر 
الطبيعي والقرميد 

الصناعي

• تقطيع وتشكيل الصخر
   الطبيعي

• تقطيع وتشكيل الرخام
• بلوك احمر

مصنع إيفل لسكب 
المعادن

• مسبوكات الومنيوم

مصنع عبدالنور
لأللومنيوم

• قواطع الومنيوم

القطرية إلنتاج حديد 
التسليح

• عروق صلب الطري
• قضبان حديد تسليح ذات 

   مقطع عرضي دائري
   من 32-10ملم

الصناعات التحويلية 
لتطّورنا المستمر
نفتخر بدعم الصناعات التحويلية التي 

 مع رؤية 
ً
تكفل التقّدم المستمر تماشيا

قطر الوطنية ٢٠٣٠

شركة مصنع االتحاد 
ألبنية الخرسانية مسبقة 

الصنع قطر

• عناصر غير انشائية 
   مسبقة الصنع

• اسقف خرسانية مسبقة 
   الصب والشد

• االلواح المركبة من 
   الخرسانة العازلة

• منتجات اسمنتية مقواه
   بااللياف الزجاجية

الشركة العالمية 
للصناعات المعدنية 

والميكانيكية

• اغطية فتحات تفتيش 
   االتصاالت والماء 

   والكهرباء
• اغطية فتحات تفتيش 

   الصرف الصحي

شركة صناعات ليمنار 
للتكييف - قطر

• انابيب حلزونية الغراض 
   التكييف المركزي

• انابيب نحاسية للتكييف 
ية    دائر

• وصالت نحاسية للتكييف

شركة قطر للحديد 
والصلب )قطر ستيل(

• جير حي
• جير الكالسيوم

• جير مطفي
• خبث وغثاء وفضالت 

   أخرى من صناعتي
   الحديد والصلب

• الحديد المطاوع الساخن
• كرات الحديد المطاوع 

   على البارد
• قضبان حديد تسليح ذات

   مقطع عرضي دائري
    من 32-10 ملم

الشركة القطرية لسحب 
األلمنيوم

• قضبان واشكال خاصة 
   من الومنيوم 

• قطاعات الومنيوم
ً• قواطع الومنيوم

يا    مدهونة حرار
ً• قواطع الومنيوم

   معالجة كيميائيا

الشركة الوطنية القطرية 
أللواح األلومنيوم

• لفات صلب مدهونة
• انابيب صلب 

• الواح الومنيوم 
• لفات الومنيوم 

   مدهونة

شركة القط االسود 
للهندسة واالنشائات

• انابيب حديدية
• هياكل حديدية

• اوعية ضغط

الشركة الوطنية
لقطاعات الصلب

• لفات حديد تسليح
• قضبان حديد تسليح ذات 
  مقطع عرضي دائري من

  32-10 ملم 

ورشة الشركة القطرية 
للرخام والزخارف 

االسالمية 

• منتجات الرخام 
• منتجات الجرانيت

ريدي مكس العطية 

• خرسانة جاهزة

بن سريع للخرسانة
الجاهزة 

• خرسانة جاهزة

معمل طابوق جاسم 
النعمة 

• طابوق اسمنتي
• بالط اسمنتي 

• بلوك اسمنتي 
   وكوليسترا

ليما لصناعة منتجات 
وأسقف الجبس 

• اسقف جبسية
• ديكورات جبسية 

• كرانيش جبسية

جنكو للخرسانة الجاهزة 
المتنقلة/ فرع

• خرسانة جاهزة

الربان للخرسانة الجاهزة - 
فرع مسيعيد

• خرسانة جاهزة

جيرسي للزجاج

• زجاج متعدد الطبقات
ً• الواح زجاجية

يا • زجاج معالج ومجهز حرار
• زجاج عازل

• مرايا زجاجية

معمل دانة الخليج
للبالط والطابوق

• طابوق اسمنتي
• بالط مغطى بطبقة

  من الحجر المجروش

األولى للرخام والجرانيت

• تقطيع وتشكيل الرخام


