
معادننا صلبة
القتصاد صلب

صناعة المعادن

نفتخر بدعم صناعة المعادن التي تتيح لنا 
الحصول على منتجات أساسية ومتنّوعة 
 مع 

ً
االستخدامات الزدهار اقتصادنا تماشيا

رؤية قطر الوطنية 2030

صناعتنا القطرية فخرنا

179291
عدد المنتجاتعدد المصانع

مصنع إيفل لألدوات 
المنزلية

مصنع الشرق االوسط 
لمواد البناء 

القطرية الكويتية 
لصناعة التبريد والتكييف

سوالس للزجاج 
واأللومنيوم

القطرية لصناعة
القوالب البالستيكية 

والحديدية

القايد الدولية 
للمظالت )انتر تند(

غلفا ستيل لصناعة 
المعادن والكابالت

مصنع الومنيوم إيفل

الوطنية لالنشاءات 
المعدنية

الما لأللومنيوم 
والحدادة

مصنع الوجالس 
لأللومنيوم

مصنع البقالي لألبواب 
االلكترونية

الكرمل للصناعات 
المعدنية

برتش الومنيوم

مصنع الومنيوم خلوري 

المانع
للصناعات الدقيقة

ايتوس اينرجى

شاطئ البحر لأللواح

قطر الفنية العالمية 
للصناعات المعدنية

المانع لإلنشاءات
الحديدية

• ابواب من الومنيوم
• فريمات سبورات حديد 

   والومنيوم
• طاوالت معدنية

• مكاتب ودواليب معدنية
• فريمات كراسي حديد

• مطابخ الومنيوم

مصنع ألومنيوم النجاح 

• ابواب من الومنيوم
• نوافذ من الومنيوم
• منتجات االلومنيوم

• مطابخ الومنيوم

شركة قطر لحديد 
الخرسانة ذ.م.م. )فرع(

• قطع وثني وتشكيل 
   اسياخ حديد التسليح

الشركة القطرية 
البلجيكية لأللومنيوم 

• ابواب خشبية
• قواطع من الزجاج

• ابواب ونوافذ من 
   الومنيوم

مجمع خالد للصناعات 
األسمنتية )حديد التسليح 

المجلفن( 

• قطع وثني وتشكيل 
  اسياخ حديد التسليح

الوطنية للصلب - قطر 

• اسالك حديدية
• قطع وثني وتشكيل
   اسياخ حديد التسليح

شركة الجابر إلعمال 
الحديد

• منتجات حديدية مجلفنة
• قطاعات حديدية شكل 

   حرف اتش
• حوامل وقواطع حديدة 

   لألسقف والجدران
• اعمال حديدية

القايد ألنظمة الحديد

• مظالت من مواد نسيجية
• هياكل حديدية

شركة الخليج للحديد 
والهندسة

• سقاالت معدنية
• هياكل حديدية

سافيد المحدودة

• مجاري تكييف من الحديد
• مجاري تكييف من الحديد 

   مستطيلة
• خامدات هواء وكاتمات 

   حريق
• واجهات تحكم بالهواء

• واجهات تحكم بالهواء  
   للمطابخ

• كاتمات صوت مكيفات

• الواح صاج
• الواح معدنية معزولة 

ين - ساندويش    بالبوليستر
   بانال

• مواسير حديدية
• اعمال حديدية

• ابواب ونوافذ حديدية
• ابواب ستانلس ستيل
• نوافذ من الومنيوم

الدانة أللواح األلومنيوم
بولي اثيلين المضغوط 

)الدانة بوند(

• صفائح الومنيوم 
   محشوة باللدائن

• ابواب ونوافذ من 
   الومنيوم

شركة صناعات عسكر

• خزانات مياه من ستانلس 
   ستيل

• مجالي ستانلس ستيل
• أفران مخابز

• أفران صناعية بأنواعها
يد   • ثالجات عرض )تبر

   وتجميد(
يد • أجهزة تبر

• سخانات مياه تعمل 
  بالطاقة الشمسية

• طاوالت ستانلس ستيل

مصنع الجابر للصناعات 
الحديدية والمعدنية 

• إعادة تشكيل الصاج 
   )الشينكو(

• الواح معدنية معزولة 
  بالبوليسترين ساندويش 

  بانال

شركة المعادن للتجارة 
والمقاوالت 

• أعمال الزجاج
• لف المعادن الخفيفة
• أبراج اتصاالت هوائية

• اعمدة انارة
• اعمال حديدية
• هياكل حديدية

• مشغوالت نحاسية
• منتجات االلومنيوم

شركة مصنع قطر 
لصناعة شبكات توزيع 

الهواء

• مجاري تكييف من 
   الستنلس ستيل

• مجاري تكييف من الحديد
• فتحات تهوية

• اشرطة الصقة الومنيوم
• مجاري هواء مرنة

• واجهات تحكم بالهواء

شعاع الخليج لصناعات 
األلومنيوم والزجاج

• تكسية واجهات المباني 
   بااللومنيوم

ألو مانا للصناعات 

• قباب زجاجية
• ابواب ونوافذ من 

   الومنيوم
• واجهات الومنيوم
ينات الومنيوم • درابز

• تكسية واجهات المباني 
   بااللومنيوم

دلة للصناعات التحويلية

• فيلم تغليف بالستيكي 
   -كلنج فيلم

• لفات الومنيوم مقاس 
0.30×1.5   

• لفات الومنيوم مقاس
0.45×1.5   

• لفات الومنيوم مقاس 
0.45×37.5   

• اغطية الومنيوم
• صحون الومنيوم ذات 

   استخدام واحد

شركة جرناس للتكييف 
والتبريد

• مجاري تكييف من الحديد

شركة منتجات قطر 
للسلك

• اسالك حديدية
• اسالك الحديد المجلفن

• اسالك الحديد المغطاء 
   بمادة ال بي في سي

• مسامير
• مسامير زوايا

• مسامير عادية مشكلة

كيو اير كونديشن

• مجاري تكييف من 
   االستنلس ستيل

• فتحات تهوية
• مجاري تهوية مضادة 

   للحريق
• كاتمات صوت مكيفات

• صمامات
• كاشفات دخان الحريق

• اواني منزلية من  
   ستانلس ستيل

• اواني منزلية من 
   االلومنيوم

• قطع وثني وتشكيل 
   اسياخ حديد التسليح
• شبك حديد التسليح

مصنع قطر للصناعات 
الحديدية

• الواح صاج مبذر
• الواح صاج مموجة

• الواح معدنية معزولة 
ين    بالبوليستر

• قطاعات حديدية شكل 
   )تيه(

• مواسير حديدية
• اسقف معدنية لتركيب 

   القرميد
• شبك حديد

شركة المانع
للهندسة والمقاوالت

)فرع األلومنيوم(

ينات حديدية • درابز
• ابواب من الومنيوم
• نوافذ من الومنيوم

شركة الخليج
لأللومنيوم

• طالء كهروستاتيكي 
   للمعادن بالنيكل
   والكروم والزنك

مركز العمودي
لهندسة وتشكيل 

المعادن 

• ابواب حديدية
ينات حديدية • درابز

• اعمال حديدية
• شبك حديد

• أثاث معدني

هندسة الصفا للمباني 
الحديدية واأللومنيوم 

• ابواب حديدية
• مظالت حديدية

• هياكل حديدية - شبرات
• اعمال حديدية

• منتجات االلومنيوم

ايجيبيل قطر 

• واجهات زجاجية للمباني
• ابواب من الومنيوم
• نوافذ من الومنيوم

دفاك داكت للتهوية 
والتكييف

• مجاري تكييف من الحديد
• مجاري هواء حلزونية

• مجاري هواء مرنة
• واجهات تحكم بالهواء
• كاتمات صوت مكيفات

شركة الخليج لحديد 
الخرسانة

• قطع وثني وتشكيل 
   اسياخ حديد التسليح

شاطئ البحر للحديد

• قضبان حديدية مستوية
• عروق صلب الطري

• قطاعات حديدية مشكلة 
   على البارد

• زوايا حديدية
• مواسير حديدية

• جسور واجزاؤها 
   للمنشآت من حديد

• هياكل حديدية
يد  • انابيب نحاسية للتبر

  والتسخين
• أجهزة تكييف هواء 

   )شباك(

• زجاج مسلح
• زجاج عازل

• ابواب ونوافذ من 
   الومنيوم

• واجهات الومنيوم

• منتجات حديدية مجلفنة
• تشكيل قوالب حديد 

   للبالستيك
• بيوت جاهزة

الومنيوم إسماعيل بن 
علي

• ابواب من الومنيوم
• ابواب ونوافذ من 

   الومنيوم
• واجهات الومنيوم

• خزائن مطابخ

العدساني وشركاه 
لألبواب االلكترونية 

• ابواب حديدية تعمل 
   باجهزة تحكم

الخليج خزائن
حائط أمريكية 

• خزائن خشبية

قطر سات 

• خيام من مواد نسيجية
• اربطة حديدية

• هياكل حديدية

كيل ويون تيرمل 
سوليوشنس

• وحدات مبادالت حرارية

البنعلي لأللومنيوم 

• ابواب ونوافذ من 
   الومنيوم

• خزائن مطابخ الومنيوم

سكاي وول
لأللومنيوم والزجاج

• أعمال الزجاج
• ألواح الومنيوم

• ابواب ونوافذ من  
   الومنيوم

• واجهات الومنيوم

الدوحة للكابالت - قطر

• كابالت كهربائية جهد 
   متوسط

• كابالت كهربائية جهد 
   منخفض

• كابالت كهربائية جهد 
   عالي

شركة
ألومنيوم التضامن

• ابواب من الومنيوم
• نوافذ من الومنيوم

• واجهات الومنيوم

خليفة للصناعات 
الحديدية

• قضبان حديد مقولب
• لفائف قضبان سلكية
• قطع وثني وتشكيل 

   اسياخ حديد التسليح
• شبك حديد التسليح

دلتا بريشر كونترول

• هياكل حديدية
• صمامات بوابية
• صمامات تحكم

• صمامات - سقف
   رأس بئر

• صمامات على شكل 
   كريسماس تري

• لوحات تحكم كهربائية

البداية للصناعات 
الحديدية

• قضبان لحام

الفنية القطرية 
لأللومنيوم

• ابواب زجاجية
• واجهات زجاجية للمباني

• نوافذ من الومنيوم
• واجهات الومنيوم

• جلفنة علب تمديد 
   الكابالت

• حامالت كابالت
• الومنيوم مطلي 

   بالبودره
• الومنيوم مطلي بالتحليل 

   الكهربائي
• طالء الواح الومنيوم

• مظالت من الياف تركيبية
• ابواب حديدية تعمل 

   باجهزة تحكم

التقنية الوطنية للتجارة 
والمقاوالت

• هياكل معدنية

الفتح لأللومنيوم 

• ابواب من الومنيوم
• نوافذ من الومنيوم

ينات الومنيوم • درابز
• مطابخ الومنيوم

مصنع قطر للبروفيالت 
واألسقف المستعارة 

)كابروفيل(

• ابواب سحابة حديدية
• الواح اسقف مشكلة 

  ومعزولة
• قواطع الومنيوم

• بيوت جاهزة

جيرسي للديكور 

• اعمال حديدية

ستيل فاب لإلنشاءات 
الحديدية 

• هياكل معدنية
• أثاث معدني

• أبنية جاهزة حديدية

سيجما
لألعمال المعدنية

• ابواب حديدية شبكية
• منصات معارض

ينات حديدية • درابز
• ساللم حديدية

• هياكل معدنية للوحات 
   اإلرشادية

ية  • لوحات ارشادية ومرور
   من االلومنيوم

اليرموك
لأللومنيوم والتجارة

• ابواب زجاجية
• ابواب ونوافذ من 

   الومنيوم
• واجهات الومنيوم

الطارق للصناعات 
المعدنية

• تشكيل وطالء المعادن
• مقاطع حديد سابقة 

   التصميم

شركة قطر
لالسوار المشبكة
وحواجز الطرقات

• عوارض معدنية لحواجز 
   الطرق

• شبك وسياج تسوير
• قضبان لحام

شركة المدار للزخارف 
الحديدية والديكور

• ابواب حديدية
• ابواب صلب

ينات حديدية • درابز
• شبك حديد

• الواح صاج مموجة
• زوايا حديدية

• خزانات من الفوالذ
• شبك حديد

• مسامير
• صندوق قالب

يج  • نصف مقطورة صهر
   ماء

• سطحات تريالت

ألومنيوم النهضة - 
فرع

• ابواب ونوافذ من 
   الومنيوم

شركة ألومنيوم
السالم 

• ابواب ونوافذ من 
   الومنيوم

• واجهات الومنيوم
ينات الومنيوم • درابز
• طاوالت الومنيوم

• خزائن مطابخ الومنيوم

شركة الجزيرة لألمن 
والسالمة 

• لوحات ارشادية ومرورية
   من االلومنيوم

كور الو كالد

• منتجات من ستانلس 
   ستيل

ينات من ستانلس  • درابز
   ستيل

• ابواب ونوافذ من 
   الومنيوم

• واجهات الومنيوم
• تكسية واجهات المباني

   بااللمنيوم

شركة قطر لحديد 
الخرسانة  

• قطاعات مجرى صلب 
   )قنوات(

• زوايا حديدية
• قطع وثني وتشكيل 

   اسياخ حديد التسليح
• اعمال حديدية

• شبك حديد التسليح

شركة ديباج للخدمات 
الصناعية

• الواح صاج كربون اسود
• قضبان صلب مستديرة

• ألواح من صلب مقاوم 
   للصدأ

• منتجات من ستانلس 
   ستيل

• انابيب صلب ال يصدأ
• منتجات االلومنيوم

ستة وعشرون صلب

• تقطيع وتجهيز االنابيب
• هياكل حديدية

شركة الوميل قطر

• واجهات زجاجية للمباني
• ابواب ونوافذ من 

   الومنيوم
• تكسية واجهات المباني 

   بااللومنيوم

شركة أنظمة تحميل 
الكوابل الصناعية

• جلفنة الحديد - 
   التغليف بالزنك

• مجاري كابالت 
• ساللم تحميل كابالت
• صواني تحميل كابالت

سيف قطر دكت فاب

• مجاري تكييف من الحديد
• فالتر هواء الومنيوم

• مصائد االتربة من 
   االلومنيوم

• خامدات هواء وكاتمات 
   حريق

• واجهات تحكم بالهواء
• مصدات الهواء

• كاتمات صوت مكيفات

كوستال ستيل اند 
جلفانا يزنج

• صناديق بالستيكية للنفايات
• عبوات بالستيكية لتعبئة 

   الدهانات
• عبوات بالستيكية لتعبئة 

   الكيماويات
• حواجز بالستيكية للطرق

يليك • فواصل أكر
• منتجات حديدية مجلفنة

• جلفنة علب تمديد الكابالت
• اعمدة انارة

• مقاعد بالستيكية للمتفرجين
يليك • دواليب من أكر

• زجاج ذو مواصفات 
   خاصة

• ابواب ونوافذ من 
   الومنيوم

• تكسية واجهات المباني 
   بااللمنيوم

• ابواب من الومنيوم
• نوافذ من الومنيوم

• واجهات الومنيوم
ينات الومنيوم • درابز

• خزائن مطابخ الومنيوم

شركة اإلمبراطورية 
ألعمال الحديد 

واأللومنيوم

• الواح صاج مموجة
• واجهات معدنية

• ابواب ونوافذ حديدية
ينات حديدية • درابز

• اعمال حديدية
• ابواب ونوافذ من 

   الومنيوم
• أثاث معدني

جيرسي لتصنيع منتجات 
تكييف الهواء

• أعمال الزجاج
• فتحات تهوية

• منتجات االلومنيوم
• وحدات تكييف هواء 

   مركزية ومستقلة

شركة المصادر
لأللومنيوم والتجارة

• ابواب من الومنيوم
• نوافذ من الومنيوم

• مطابخ الومنيوم

شركة تكامل ألنظمة 
المباني المحدودة

• ألواح حديدية معزولة 
يثين   بالبولي يور

• مقاطع حديد باشكال 
   مختلفة

• جسور وأجزاؤها 
   للمنشات من حديد

• اسقف مستعارة من 
   االلومنيوم

شركة قطر العالمية 
للكابالت

• موصالت كهربائية
• كابالت كهربائية

• كابالت كهربائية جهد 
   متوسط

• كابالت كهربائية جهد 
   منخفض

• اسالك كهربائية
• كابالت كهربائية جهد 

   عالي

االختيار لطالء المعادن

• طالء الواح الومنيوم

شركة الدوحة لألسوار 
المشبكة واألعمال 

المعدنية

ينات حديدية • درابز
• ساللم حديدية

• شبك وسياج تسوير

ايفر سنداى
للهندسة قطر

• أبنية جاهزة حديدية

• أبواب معدنية مصفحة

الشركة التكميلية 
لصناعات األلومنيوم   

)الوتك(

• زجاج عازل
• تلوين قطاعات الومنيوم

• ابواب ونوافذ من 
   الومنيوم

الشركة الصناعية 
ألنظمة السحب 

والتكييف المركزي 

• مجاري تكييف من الحديد
• أنظمة السحب والتكييف 

   المركزي والتهوية
• واجهات تحكم بالهواء

شركة كليك قطر للتجارة

• طالء بودر كوتينك
• عوارض معدنية لحواجز 

   الطرق
• أعمدة لألسوار
• اسالك شائكة

• سلك شائك حلزوني
• سلك شفرات الغراض 

   الحماية
• شبك وسياج تسوير
• ابواب من الومنيوم

شركة قطر لطالء 
المعادن 

• منتجات حديدية مجلفنة
• طالء كهروستاتيكي 

   للمعادن بالنيكل والكروم
   والزنك

شركة الدوحة
لإلنشاءات البترولية 
المحدودة “دوبت”

• جسور وهياكل حديدية 
   لقطاع الزيت والغاز

• هياكل حديدية

شركة التكنولوجيا 
للهندسة والمقاوالت

• هياكل حديدية

ألومكو - قطر

• واجهات زجاجية للمباني
• اعمال حديدية

• ابواب من الومنيوم
• نوافذ من الومنيوم

• قباب الومنيوم
ينات الومنيوم • درابز

شركة الشرف الصناعية

• طالء الواح الومنيوم

قطر ميديا لخدمات 
اللوحات اإلعالنية

ية  • لوحات ارشادية ومرور
   من االلومنيوم

شركة الريادة للمعادن
ذ.م.م.

• مجاري كابالت

اكسل للصناعات 
المعدنية

• ابواب ونوافذ حديدية
• ابواب معدنية واطاراتها مقاومة

   للحريق
• صناديق وبكرات اطفاء حريق

• حبال تعليق حديدية )للرفع والجر(
• حامالت كابالت

• مضخات حريق - كهربائي
• مضخات حريق - ديزل

• مضخات الجوكي
• لوحات توزيع كهربائية

• لوحات توزيع كهربائية جهد منخفض
• لوحات تحكم للمضخات

• لوحات تحكم لمضخة محرك الديزل
•لوحات تحكم لمضخة محرك كهربائية

• خزائن مطابخ ستانلس استيل

مجموعة الكبيسي 
للبيوت الجاهزة

• بيوت جاهزة

• رابطات )فلنجات( - من 
   صلب مقاوم للصدأ

• اربطة حديدية
• وصالت مواسير متنوعة
• ملحقات مواسير صلب 

  )اكواع /تيهات / نقاصات(
• اغطية فتحات تفتيش 

   الصرف الصحي

• الواح صاج
• الواح صاج مع الفوم 

   العازل
• أعمدة لألسوار

• قطع وثني وتشكيل 
   اسياخ حديد التسليح

• منتجات حديد مسطحة
• مشغوالت معدنية 

   مشكلة بالخراطة
• ابواب خزائن البنوك 

   والمصارف

• تشكيل وطالء المعادن

قطر التقنية لتشكيل 
المعادن

• وصالت بالستيكية
ير مختلفة االحجام • قوار

• أوعية بالستيكية منتجة بالحقن
• صناديق معدنية لعدادات المياه

• صناديق معدنية لعدادات 
  الكهرباء

• فتحات تهوية
• حامالت كابالت

• اسقف مستعارة من االلومنيوم
• ثالجات وبرادات مياه

يد • حوائط غرف تبر
• لوحات توزيع كهربائية
• إضاءة نيون للسقف

• مطابخ ستانلس ستيل

شركة االنقاذ للتجارة 
والصناعة 

• نوافذ خشبية
• ابواب خشبية واطاراتها 

   مقاومة للحريق
• ابواب معدنية واطاراتها 

   مقاومة للحريق
ينات حديدية • درابز

• ساللم حديدية
• مظالت حديدية

• هياكل حديدية - شبرات
• شبك وسياج تسوير

• خزائن خشبية
• بيوت جاهزة

شركة االختصاصي
ألعمال الحديد 
واأللومنيوم 

ً
يا • زجاج معالج ومجهز حرار

• دعامات عريضة من حديد 
   او صلب

• اعمال حديدية
• خزانات البترول

• ابواب ونوافذ من الومنيوم
• قواطع الومنيوم

• تكسية واجهات المباني 
   بااللومنيوم

• ستائر الومنيوم
• لوحات ارشادية معدنية

• مظالت من الياف تركيبية
• مظالت من مواد 

   نسيجية
• خيام انواع مختلفه

• مظالت حديدية
• هياكل حديدية - شبرات

• قواطع وحوائط معدنية

مصنع جرنتي للحديد

• جسور وأجزاؤها 
   للمنشآت من حديد

• اعمدة انارة
• هياكل حديدية

مصنع شاطىء البحر 
للجلفنه 

مصنع الحياة
لأللومنيوم والزجاج

• منتجات حديدية مجلفنة
• ابواب من الومنيوم
• نوافذ من الومنيوم

• مطابخ الومنيوم

المصنع الوطني
لتشكيل حديد التسليح

• قطع وثني وتشكيل 
  اسياخ حديد التسليح

• أسالك حديد

مصنع المهد للصناعات 
المعدنية 

• أعمال نجارة
• ابواب من الومنيوم

مصنع قطر للمطابخ 
وأعمال األلومنيوم 

والزجاج

• زجاج مسلح
• واجهات زجاجية للمباني

• ابواب ونوافذ من 
   الومنيوم

• واجهات الومنيوم
• قباب الومنيوم

• مطابخ الومنيوم

مصنع ساتال قطر 
لأللومنيوم 

• ابواب ونوافذ من 
   الومنيوم

• واجهات الومنيوم
ينات الومنيوم • درابز

• تكسية واجهات المباني 
   بااللومنيوم

• هياكل الومنيوم

مصنع تاج دكت فاب

• مجاري تكييف من الحديد

مصنع كيوروم لدهان 
األلومنيوم والحديد

• بروفيالت االلومنيوم
   الملونة

مصنع البيت االزرق 
ألنظمة األبواب 

االتوماتيكية

• ابواب حديدية شبكية
• ابواب رول سحابة 

   اتوماتيكية
• نوافذ من الومنيوم

مصنع بن الشيخ
لتقطيع حديد التسليح

• قطع وثني وتشكيل 
   اسياخ حديد التسليح

مصنع شروق للنيون 
واللوحات اإلعالنية

ية  •لوحات ارشادية ومرور
  من االلومنيوم

• لوحات ارشادية واعالنية
  مضيئة

مصنع الهجن لرقائق 
الحديد

• الواح صاج مموجة

مصنع العربية ام اي بي 
للدكتات

• ابواب حديدية
• مجاري تكييف من الحديد

• مجاري تكييف من 
   االستنلس ستيل اسود 

   اللون
• فتحات التهويه من 

   الومنيوم

مصنع ألومنيوم ديارنا

• تشكيل وطالء المعادن
• ابواب ونوافذ من 

   الومنيوم
• قواطع الومنيوم
• واجهات مكيفات

• مجاري هواء لشبكات 
   التكييف من االلومنيوم

مصنع العامر لرقائق 
األلومنيوم

• فيلم تغليف بالستيكي
   -كلنج فيلم

• اكياس بالستيكية
• مناديل سفرة
• اكواب ورقية

• رقائق الومنيوم
• اطباق وصوانى من 

   رقائق الومنيوم

مصنع نوروود قطر

•قواطع وحوائط معدنية

مصنع قطر للصناعات 
الحديدية- فرع

•الواح صاج مبذر
• الواح معدنية معزولة 

ين - ساندويش     بالبوليستر
   بانال

• قطاعات حديدية شكل )تيه(
• مواسير حديدية

• اعمال حديدية
• اسقف معدنية لتركيب  

   القرميد
• شبك حديد

مصنع جوريكا للتريالت

• ابواب ستانلس ستيل
• ارفف من ستانلس ستيل

• اعمال حديدية
• خزانات مياه من ستانلس 

   ستيل
• مجاري تكييف من 

   االستنلس ستيل
• مقطورات

• سطحات تريالت

مصانع قطر ديزاين

• ديكورات وزخارف خشبية
• واجهات الومنيوم

مصنع التجهيزات 
المعدنية ألنظمة التخزين

• جسور واجزاؤها   
   للمنشات من حديد

• ارفف معدنية
• انظمة تخزين ومناولة

• ابواب ونوافذ من 
   الومنيوم

• قباب الومنيوم
• قواطع الومنيوم

• بورت كابن ثابت

مصنع بن راشد
للمسامير

• قطع وثني وتشكيل 
   اسياخ حديد التسليح

• مسامير

مصنع المتحدة 
ألعمدة اإلنارة 

والصناعات الحديدية

• اعمدة انارة

مصنع الحمرا للزجاج 
واأللومنيوم

• أعمال الزجاج
• ساللم حديدية 

• ابواب ونوافذ من 
   الومنيوم

• خزائن مطابخ الومنيوم

المصانع الفنية
للتجهيزات المعدنية 

• مقاطع تعليق لألسقف 
   المعدنية

يد • ستاندات تبر
• أعمدة فواصل

• انظمة تخزين ومناولة
• ارفف سوبر ماركت

• عربات تحميل
ين الملفات • خزائن لتخز

المصنع الدولي
لقضبان اللحام

• قضبان لحام

مصنع
نمر ميتل اندستريز 

• زاوية حديدية مخرمة
• ابواب معدنية واطاراتها  

   مقاومة للحريق  
• زوايا ومرابط

ينات حديدية • درابز
• حدادة سيارات نقل

• شبك حديد
• روالت شبك حديد

• حامالت كابالت

مصنع قطر للصناعات 
الحديدية - فرع

• الواح صاج مبذر
• الواح صاج مموجة

• الواح معدنية معزولة
ين - ساندويش     بالبوليستر

   بانال
• قطاعات حديدية شكل 

   )تيه(
• اعمال حديدية

• اسقف معدنية لتركيب 
   القرميد

• شبك حديد

مصنع موارد
للتجهيزات الخاصة

• مقاعد ذات عجالت 
   لألشخاص المعاقين 

   للشاطئ و المناطق 
   الرملية

• مقاعد ذات عجالت 
   لألشخاص المعاقين 

   للسباحة
• منحدرات للكراسي 

   المتحركة

مصنع العربية لصناعة 
الدكت

• مجاري تكييف من الحديد

مصنع الدوحة للشبك 
الحديدي

• قضبان حديدية مستوية
• قطع وثني وتشكيل 

   اسياخ حديد التسليح
• شبك حديد

مصنع كى فور 
انترناشيونال 

للحديد المجلفن

• عوارض معدنية لحواجز 
   الطرق

• زاوية حديدية مخرمة
• ابواب معدنية واطاراتها 

   مقاومة للحريق
• هياكل حديدية
• قنوات حديدية

مصنع المدار لتصنيع 
قضبان اللحام

• ابواب ونوافذ حديدية
ينات حديدية • درابز

• هياكل حديدية
• مجاري تكييف من الحديد

• فالتر هواء الومنيوم
• قضبان لحام

مصنع سمارت هاوس 
للمباني مسبقة التجهيز

   
  

• الواح معدنية معزولة
ين - ساندويش     بالبوليستر

   بانال
• زوايا حديدية

• انابيب حديدية
• جسور واجزاؤها 

   للمنشآت من حديد
يج خزان مياه • صهار

• بيوت جاهزة

مصنع خنيصر للطاقة

• زوايا حديد مقاوم للصدأ
• زوايا حديدية مجلفن

• براغي بعزقات )صواميل(
يد  • مولدات كهربائية ال تز

   قدرتها عن 75 كيلو فولت
يد قدرتها  • مولدات كهرباء تز
   عن 75 وال تتجاوز 375 كيلو 

   فولت أمبير
يد قدرتها  • مولدات كهرباء تز

   عن 375 وال تتجاوز 750 كيلو 
   فولت امبير

• كاتمات الصوت ومواسير عادم 
• سطحات تريالت

مصنع فنر للصناعات 
المعدنية وغرف الصرف 

االلي

• واجهات معدنية
ية  • لوحات ارشادية ومرور

   من الومنيوم
• بورت كابن وكرفانات 

   متحركة

مصانع رامكو للصناعات 
االنشائية والمعدنية

• دعامات عريضه من 
   حديد او صلب

• جسور واجزاؤها 
   للمنشآت من حديد

• ابواب ونوافذ حديدية
• سقاالت معدنية

• صواني تحميل كابالت

مصنع الطوره

• سقاالت معدنية

مصنع
بلوستيل فاكتوري

• إعادة تشكيل الصاج 
   )الشينكو(

مصنع الودعاني
للخدمات والمشاريع

يج خزان مياه • صهار
• خزائن مطابخ الومنيوم

مصنع الغانم لشباك 
التسوير

• ابواب حديدية
• اسالك شائكة

مصنع ستيل ماستر

• سبك معادن
• ابواب ستانلس ستيل

• هياكل حديدية - شبرات
• الومنيوم سبائك مسبك

• بروفيالت االلومنيوم 
   الملونة

• مقطورات
• تجهيزات مطاعم 

   ستانلس ستيل

مصنع هيلنيك للبراميل 
المعدنية

• براميل حديدية سعة  
   55 جالون

مصنع البيت االزرق 
لصناعة االبواب 

االمنية

• ابواب حديدية شبكية
• ابواب سحابة حديدية

• ابواب رول سحابة 
   اتوماتيكية

• ابواب معدنية واطاراتها 
   مقاومة للحريق

• نوافذ من الومنيوم

شركة العتيبي للصناعة 

• مسامير خشبية وحلزونية

شركة الدوحة للخراطة 
وصب المعادن 

• اعمال حديدية
• حدادة سيارات نقل

• براغي بعزقات )صواميل(
• خراطة مكائن السيارات

• خراطة الكرنكات
• سلندر فرامل )تجديد(

• اعمدة بساتم الشفط

شركة الكترو للصناعات 

• اعمال حديدية
ية  • لوحات ارشادية ومرور

   من االلومنيوم
• لوحات ارشادية معدنية

شركة قطر لتغليف 
المعادن )كيو - كوت(

• حديد تسليح مغطى 
   بااليبوكسي

شركة خالد لصناعة 
شبكات توزيع الهواء

• صناديق معدنية 
   لعدادات الفولت امبير

• مجاري تكييف من الحديد
• كاتمات صوت مكيفات

• رذاذات مياه
• وحدات قياس قوة 

   الفولتاج

شركة الصناعات الشبكية 
المعدنية المحدودة

• منتجات حديدية لربط الطوب
• قواطع حديدية لالسقف  

   الجبسية
• قواطع حديدية للجدران الجبسية

• زوايا ومرابط
• مالزم )قمط( حديد

• ساللم حديدية
• اكسسوارات للكابالت

• روالت شبك حديد
• الواح شبكية

• مجاري كابالت
• لوحات توزيع كهربائية

شركة ألومنيوم 
ومحددة الجزيرة 

• طالء الواح الومنيوم
• ابواب من الومنيوم 
• نوافذ من الومنيوم

• خزائن مطابخ الومنيوم

شركة خالد للصناعات 
الحديدية

• هياكل حديدية - شبرات
• خزانات البترول

شركة الدوحة كويك 
سبان لألشغال المعدنية

•الواح صاج مموجة

شركة قطر لتكنولوجيا 
الحديد واأللومنيوم 

)قالتك(

• ابواب ونوافذ حديدية
• ابواب ونوافذ من 

   الومنيوم

شركة تشاين لينك 
يز أوف قطر  إندستر

للتجارة

• ابواب صلب
• اسالك شائكة

• شبك حديد

شركة الوادي
للمقاوالت واألعمال 

الحديدية

• هياكل حديدية - شبرات
• هياكل مقطورات

شركة رويال كانز
للعبوات  المعدنية 

والبالستيكية

• علب معدنية لتعبئة 
   الدهانات )1 جالون(

• علب معدنية لتعبئة 
   الدهانات )4 جالون(

شركة فراينز
لالنشاءات المعدنية 

الشرق األوسط

• أبنية جاهزة حديدية

الورشة العربية
للهندسة الميكانيكية 

• اعمال حديدية
• خزانات مياه

• مشغوالت معدنية 
   مشكلة بالخراطة

• ابواب ونوافذ من 
   الومنيوم

يج •  صهار
•  مقطورات

ورشة المرزوقي
للحدادة 

• مظالت حديدية
يج خزان مياه • صهار

ورشة االتحاد للحديد 
وااللومنيوم

• ابواب ونوافذ حديدية
• ابواب ونوافذ من 

   الومنيوم

ورشة األمل الحديثة 

• مشغوالت معدنية 
   مشكلة بالخراطة

ورشة االتحاد
الميكانيكية

• مشغوالت معدنية 
   مشكلة بالخراطة

ورشة آل سريع
للحدادة 

• ابواب ونوافذ حديدية
ينات حديدية • درابز

• هياكل حديدية

ورشة أبو مطر للخراطة 
والحدادة واأللومنيوم 

ينات حديدية • درابز
• هياكل حديدية - شبرات

• خزانات مياه
• ابواب ونوافذ من 

   الومنيوم
• صندوق قالب

• مطابخ الومنيوم

منجرة وألومنيوم 
العدالة الخليجية فرع 

األلومنيوم 

• ابواب من الومنيوم
• نوافذ من الومنيوم

ينات الومنيوم • درابز
• خزائن مطابخ الومنيوم

مشغل قطر الوطني 
للخراطة وسكب المعادن

• مشغوالت معدنية 
   مشكلة بالخراطة

محددة مدماك

• هياكل حديدية - شبرات
• خزانات مياه

مؤسسة األصدقاء 
لأللومنيوم والزجاج 

والتجارة

• ابواب ونوافذ من 
   الومنيوم

• مطابخ الومنيوم

مؤسسة محمد بن 
مسند لأللومنيوم 

التجارية 

• ابواب ونوافذ من 
   الومنيوم

مركز تشكيل المعادن

• سبك معادن
• طالء بودر كوتينك

• طالء كهروستاتيكي 
  للمعادن بالنيكل والكروم 

  والزنك
• مواسير حديدية

• ابواب حديدية
• مالزم )قمط( حديد

• سقاالت معدنية
• اعمال حديدية

مركز السويدي الفني 

• لوحات توزيع كهربائية
• مقطورات

درابزين للحديد
المشغول 

• ابواب حديدية
ينات حديدية • درابز

• شبك حديد
• أثاث من الحديد


