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االستراتيجية الوطنية للصناعات التحويلية 2018 - 2022  رؤية وزارة التجارة والصناعة ورسالتها

خلــــق بيئــــة تنافســــية تشــــجع االبتــــكار وتزخــــر بالفــــرص، تســــاهم بتأســــيس وتنميــــة األعمــال وجــذب االســــتثمار، لتحقيــق 
ــتهلك. ــتدام لقطاعــات التجــارة والصناعــة والمســ نمــو مســ

تطويــــر بيئــــة أعمــــال جاذبــــة عبــــر جــــودة الخدمــــات المقدمــــة مــــن خــال رســــم السياســــات العامــــة لتنميــــة األعمــــال 
يــــة وحمايــــة  وتشــــجيع االســــتثمار وتنميــــة الصناعــــات الوطنيــــة فــــي ظــــل منظومــــة تضمــــن تنميــــة الملكيــــة الفكر

يــــة. المســــتهلك وحمايــــة المنافســــة ومنــــع الممارســــات االحتكار

يادي واالبتكار   •   التفكير الر
 •   الشفافية

 •   الخدمة المتميزة للمستفيدين
•   التعاون كشركاء

الرؤية

الرسالة

القيم

اســتندت االســتراتيجية الوطنيــة للصناعــات التحويليــة لدولــة قطــر )2018 - 2022( عنــد إعدادهــا إلــى نهــج منتظــم 
للغايــة، حيــث انطلــق هــذا النهــج مــن األهــداف المحــددة فــي رؤيــة قطــر الوطنيــة مــن منطلــق أن ركيــزة التنميــة 
يــز  التنــوع االقتصــادي وتعز إلــى تحقيــق  التصنيــع، والتــي تســعى   بقطــاع 

ً
ارتباطــا الركائــز  االقتصاديــة هــي مــن أكثــر 

الخــاص.  القطــاع  مشــاركة 

مــن جانبــه ُيعــد قطــاع التصنيــع أساســًيا للغايــة لتنويــع االقتصــاد بعيــًدا عــن  قطاعــي النفــط والغــاز. وفــي  الوقــت ذاتــه  
ية المتاحــة، ال ســيما فيمــا يخــص رواد  إتاحــة المجــال أمــام مشــاركة القطــاع الخــاص فــي العديــد مــن الفــرص االســتثمار

األعمــال والمنشــآت الصغيــرة والمتوســطة. 

يــد  إلــى جانــب ذلــك تنطــوي  االســتراتيجية علــى تبنــي عــدة مبــادرات تســهم فــي خلــق التنويــع االقتصــادي و توفيــر المز
يــز تطــور  مــن فــرص العمــل واســتقطاب  االســتثمار األجنبــي المباشــر، والتــي مــن شــأنها كذلــك المســاهمة فــي تعز

وتقــدم الصناعــة ومدخاتهــا.

شــير االســتراتيجية إلــى أن تنفيــذ هــذه المبــادرات يحتــاج إلــى توافــر تســعة  عوامــل مســاعدة لتحســين القــدرة 
ُ
هــذا وت

التنافســية لقطــاع الصناعــات التحويليــة، بحيــث تســتخدم المــوارد الطبيعيــة والمواهــب واالبتــكار والقــدرات الماليــة 
بشــكل متكامــل لتحقيــق اقتصــاد مســتدام ومزدهــر ومتنــوع. وهــذه العوامــل تشــمل:

 1.   التنسيق المؤسسي للصناعة التحويلية
 2.   المناطق والتجمعات الصناعية

 3.   االستثمار األجنبي المباشر
يادة األعمال والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة  4.   ز

 5.   التمويل المحلي
ية  6.   التجارة الخارجية واالتفاقيات التجار

 7.   االبتكار والبحث والتطوير
 8.   استقطاب المواهب المحلية
9.   استقطاب المواهب األجنبية

ركــز االســتراتيجية  علــى عــدة قطاعــات مســتهدفة تتضمــن )7 قطاعــات اســتراتيجية( والتــي ســيتم التركيــز عليهــا 
ُ
كمــا ت

مــن قبــل قطــاع شــؤون الصناعــة بحيــث تشــمل:  
 1.   المنتجات الغذائية والمشروبات

 2.   الصناعات الدوائية
 3.   تحلية المياه وحلول البيئات الصعبة ومعالجة الغاز الطبيعي

 4.   الطباعة ثاثية األبعاد
 5.   منتجات الباستيك

 6.   األلومنيوم
7.   الكيماويات )البوليمرات(

ســفر االســتراتيجية عــن نمــو قطــاع الصناعــات التحويليــة مــن 50.2 مليــار لاير قطــري فــي العــام 2016 
ُ
مــن المتوقــع أن ت

ليصــل إلــى 93.1 مليــار لاير قطــري فــي العــام 2030، وذلــك بمعــدل نمــو ســنوي مركــب مقــداره 4.5 %.
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  قطاع شؤون الصناعة

يتألف قطاع شؤون الصناعة بوزارة التجارة والصناعة من ثاث إدارات تسهم جميعها في تحقيق األهداف التالية:

 •   مساهمة الصناعة في التنوع االقتصادي
 •   التحول إلى الصناعات المعرفية

يز تنافسية المنتج الوطني  •   تعز
 •   المساهمة في تحقيق االكتفاء الذاتي

 •   تسهيل بدء األعمال في القطاع الصناعي وتأمين الحوافز المائمة له
 •   تحسين الكفاءة التنظيمية لقطاع الصناعة وكفاءة تقديم الخدمات

 •   التحول الرقمي وأتمتة خدمات قطاع الصناعة
 •   تطوير المناطق الصناعية وتوسيعها

•   استقطاب موظفين أكفاء وتطويرهم واإلبقاء عليهم واتباع ثقافة تنظيمية منفتحة تتسم بالشفافية  

 مكتب وكيل الوزارة 
المساعد لشؤون الصناعة

 إدارة التنمية 
الصناعية

 إدارة المناطق 
الصناعية

 إدارة دعم تنافسية 
المنتج الوطني

إدارة التنمية الصناعية

1.   إعداد استراتيجية التنمية الصناعية والخطط الصناعية، ومتابعة تنفيذها.

2.  إعداد الدراسات الخاصة بمواقع الموارد التعدينية وحجمها ونوعها ومواصفاتها، وتحديد فرص استثمارها.

ية المبدئية للفرص الواعدة منها،  3.   دراسة فرص االستثمار الصناعية الجديدة، وإعداد دراسات الجدوى االستثمار
والعمل على ترويجها في الداخل والخارج، بالتنسيق مع الجهات المختصة بالدولة.

ير، عن واقع الصناعة والتنمية الصناعية بالدولة، وسبل تنميتها، وتقديم المقترحات  4.   إعداد الدراسات والتقار
والحلول لمعوقات الصناعة في القطاعات المختلفة، بالتعاون مع الجهات المختصة بالدولة.

5.   إعداد دراسات وخطط وبرامج شبكة النظام المتكامل للبيانات والمعلومات المتعلقة باألنشطة الصناعية 
ية المعنية. بالدولة، بالتنسيق مع الوحدة اإلدار

6.   التعاون مع الجهات والهيئات والمنظمات المتخصصة الخليجية والعربية والدولية والهيئات والمؤسسات 
ية في مجال إعداد الدراسات والبحوث والتسويق والتخطيط الصناعي، في الداخل  والشركات االستشار

والخارج، وتوطيد العاقة معها.

ين في الصناعة وأصحاب  7.   تقديم االستشارات الفنية الممكنة والدراسات واألبحاث المتوفرة لديها للمستثمر
المشروعات الصناعية والباحثين.

8.  وضع االشتراطات العامة التي تلتزم بها المشروعات الصناعية.

9.   تلقي طلبات الترخيص للمشروعات الصناعية وتسجيلها، وبحثها، وإبداء الرأي بشأنها، وإصدار الموافقات 
المبدئية.

10.  التوصية بإصدار أو وقف أو إلغاء تراخيص المشروعات الصناعية.

11.    إجراء القيد في السجل الصناعي، وتجديده، وتعديله، وإصدار شهادات التسجيل الصناعي، ومتابعة البيانات 
للمنشآت الصناعية المسجلة.

12.   الرقابة على المشروعات الصناعية في جميع مراحل إنشائها، ومتابعة مدى التزام أصحابها باستخدام المزايا 
واإلعفاءات في األوجه الصحيحة.

يعات واألنظمة الصناعية. 13.  التفتيش على المنشآت الصناعية، للتأكد من التزامها بأحكام التشر

 إلــى القــرار األميــري رقــم )12( لســنة 2019 بالهيــكل التنظيمــي لــوزارة التجــارة والصناعــة، فــإن إدارات قطــاع 
ً
اســتنادا

شــؤون الصناعــة تختــص بمــا يلــي:

مهام واختصاصات إدارات قطاع شؤون الصناعة
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يعات   للتشر
ً
14.   التوصية بمنح وإلغاء واسترداد المزايا واإلعفاءات المقررة للمشروعات الصناعية المرخصة، وفقا

ية. السار

يعات الازمة لها، وتحديد رقم التصنيف لكل منشأة صناعية. 15.  استخدام نظام التصنيف الدولي للصناعة والتفر

16.  التنسيق مع مراكز المعلومات الخليجية، فيما يتعلق بقواعد المعلومات الصناعية الخليجية.

17.   التنسيق مع المنظمات الدولية، بما فيها األمانة الفنية لمكافحة اإلغراق لدول مجلس التعاون لدول الخليج 
العربية،التخاذ التدابير الازمة ضد الممارسات الضارة بالصناعات الخليجية، بالتنسيق مع الجهات المختصة بالدولة.

18.  العمل على تنفيذ بنود االتفاقيات الدولية ذات الصلة باختصاصات اإلدارة، بالتنسيق مع الجهات المختصة.

  إدارة المناطق الصناعية

يعات الخاصة بالمناطق الصناعية بالدولة. 1.  تنفيذ التشر

2.  إعداد استراتيجية اختيار وتطوير المناطق الصناعية، ومتابعة تنفيذها.

3.   إجراء الدراسات والمسوح الازمة الختيار مواقع المناطق الصناعية الجديدة، واقتراح مساحاتها وحدودها وما 
يلزم لتطويرها، بالتنسيق مع الجهات المختصة في الدولة.

4.   اقتراح خطط إنشاء المناطق الصناعية الخاصة بالصناعات الصغيرة والمتوسطة واإلشراف عليها، وتقسيمها 
وتوزيعها، وتحديد رسوم وشروط تخصيصها.

5.   تخطيط وتطوير واستغال المناطق الصناعية التابعة للوزارة، وإعادة تنظيم وتأهيل المناطق الصناعية القائمة 
التي تنقل إليها تبعيتها.

6.   متابعة مراحل تنفيذ إقامة المناطق الصناعية التابعة للوزارة ومرافقها، وتزويدها بالخدمات، بالتنسيق مع 
الجهات الحكومية.

7.  الترويج للمناطق الصناعية التابعة للوزارة، وجذب االستثمارات الصناعية إليها، بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة.

8.   تخصيص األراضي للمشروعات الصناعية في المناطق الصناعية التابعة للوزارة، بعد التأكد من استيفاء الشروط 
الازمة لذلك.

إدارة دعم تنافسية 
المنتج الوطني

يعات الخاصة بدعم تنافسية المنتجات الوطنية ومكافحة الممارسات الضارة بها في التجارة  1.   تنفيذ التشر
الدولية، بالتنسيق مع الجهات المختصة بالدولة.

2.   توفير البيانات والمعلومات في مجال دعم تنافسية المنتجات الوطنية ومكافحة الممارسات الضارة بها في 
التجارة الدولية، بالتنسيق مع الجهات المختصة بالدولة.

ية في األسواق الخارجية، واقتراح التوصيات  يز القدرة التنافسية للمنتجات القطر 3.   إعداد الدراسات الازمة لتعز
في هذا الشأن.

4.   التنسيق مع المنظمات الدولية والجهات المعنية في الدول األخرى، فيما يتعلق بمكافحة الممارسات الضارة 
بالمنتجات الوطنية في التجارة الدولية.

5.  إجراء األبحاث والدراسات عن الممارسات الضارة بالمنتجات الوطنية، وتقديم المقترحات بشأنها.

6.   التنسيق مع المنظمات العربية واإلقليمية والدولية، التخاذ التدابير الازمة ضد الممارسات الضارة بالمنتجات 
الوطنية، بالتنسيق مع الجهات المختصة بالدولة.

ية المعنية  9.   إعداد النظم واللوائح والعقود الازمة لتخصيص األراضي الصناعية، بالتنسيق مع الوحدات اإلدار
والجهات المختصة.

10.  إدارة أراضي المناطق الصناعية التابعة للوزارة، واإلشراف عليها، ورقابة التزام المرخص لهم بشروط التخصيص.

11.   التعاون والتنسيق مع الجهات الحكومية لتوفير الخدمات الازمة للمشروعات الصناعية في المناطق الصناعية 
التابعة لها.
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نظرة على أهم مؤشرات الصناعة

 قصيــر 
ً
 حجميــا

ً
يــف المؤشــر: يتــم إصــدار المؤشــر مــن قبــل جهــاز التخطيــط واإلحصــاء، ويعتبــر هــذا المؤشــر مؤشــرا تعر

المــدى بحيــث يقيــس التغيــر الكمــي فــي ســلة مختــارة مــن المنتجــات الصناعيــة فــي فتــرة زمنيــة معينــة، منســوبة 
إلــى فتــرة زمنيــة مختــارة تســمى فتــرة األســاس، ويتكــون الرقــم القياســي لإلنتــاج الصناعــي مــن مكونــات رئيســية هــي 
التعديــن وتبلــغ أهميتهــا النســبية 83.6 % ، والصناعــة التحويليــة بأهميــة نســبية قدرهــا 15.2 %، والكهربــاء بأهميــة 

نســبية قدرهــا 0.7 %، والميــاه بأهميــة نســبية قدرهــا 0.5 %

أداء المؤشــر خــال عــام 2020: بــدأ المؤشــر بانخفــاض طفيــف مقــداره 1.8 % مقارنــة بالشــهر الســابق )ديســمبر 
 وكانــت 

ً
2019(، ثــم ضغــط علــى األداء الشــهري لإلنتــاج الصناعــي فــي فبرايــر، حيــث بــدأ تفشــي فيــروس كورونــا عالميــا

ــة عامــة،  ــة طــوارئ صحي ــروس ُيشــكل حال ــر أن تفشــي الفي ــة رســمًيا فــي 30 يناي قــد أعلنــت منظمــة الصحــة العالمي
ثــم أكــدت تحــول الحالــة إلــى جائحــة منتصــف مــارس 2020، وقــد أدى ذلــك باإلضافــة إلــى مــا ترتــب علــى الجائحــة مــن 
 وكذلــك تســجيل أول حالــة فــي دولــة قطــر فــي 29 فبرايــر  2020،  إلــى إنخفــاض أداء 

ً
انخفــاض أســعار النفــط عالميــا

يــل 2020 مــع تبنــي الدولــة العديــد مــن اإلجــراءات   فــي أبر
ً
المؤشــر  فــي مــارس 2020 ثــم انخفــض المؤشــر مجــددا

يــة للحــد مــن تفشــي فيــروس كورونــا بمــا فــي ذلــك  قــرار اللجنــة الُعليــا إلدارة األزمــات بإغــاق أجــزاء مــن المنطقــة  االحتراز
الصناعيــة فــي الدوحــة بنهايــة مــارس. إلــى جانــب ذلــك شــهد شــهر مايــو ذروة انتشــار الفيــروس فــي دولــة قطــر، 
يــل، وذلــك بالشــارعين رقــم 1 و2  يــخ 22 أبر يجــي للجــزء المغلــق مــن المنطقــة الصناعــة بتار وكان قــد بــدأ االفتتــاح التدر
وشــارع الــوكاالت،  إال أنــه فــي المقابــل تــم نقــل مــا يقــرب مــن 6500 عامــل فــي تلــك المنطقــة للحجــر االحتــرازي األمــر 
الــذي أثــر بــا شــك   علــى اإلنتــاج الصناعــي، ومــن ثــم علــى أداء مكــون الصناعــات التحويليــة ضمــن مؤشــر الرقــم 
 لارتفــاع فــي الكميــات المنتجــة فــي مجموعــة 

ً
القياســي لإلنتــاج الصناعــي، بينمــا ارتفــع المؤشــر بشــكل عــام نظــرا

النفــط والغــاز الطبيعــي وكذلــك االرتفــاع فــي الكهربــاء المنتجــة. 

يــة فــي الدولــة، فــي منتصــف شــهر يونيــو 2020،  انعكــس  ومــع بــدء أولــى مراحــل رفــع القيــود واإلجــراءات االحتراز
يجــي فــي 1   لبــدء المرحلــة الثانيــة مــن الفتــح التدر

ً
 علــى المؤشــر و اســتمر  فــي التحســن فــي يوليــو نظــرا

ً
ذلــك إيجابــا

 لانخفــاض الــذي حــدث فــي الكميــات المنتجــة 
ً
يوليــو 2020. لينخفــض المؤشــر بعــد ذلــك فــي أغســطس 2020؛ نظــرا

فــي مجموعــة النفــط والغــاز الطبيعــي ضمــن قطــاع التعديــن وانخفــاض اإلنتــاج فــي أربــع مجموعــات ضمــن قطــاع 
الصناعــات التحويليــة وهــي: صناعــة الفلــزات القاعديــة )المعــادن األساســية( وصناعــة اإلســمنت ومنتجــات المعــادن 
يــة األخــرى وصناعــة المــواد الكيميائيــة والمنتجــات الكيميائيــة وصناعــة المشــروبات وكذلــك االنخفــاض فــي إنتــاج  الافلز
 لانخفــاض فــي جميــع مكونــات المؤشــر: قطــاع 

ً
 فــي ســبتمبر 2020 نظــرا

ً
الكهربــاء. ثــم انخفــض المؤشــر مجــددا

؛ 
ً
التعديــن، قطــاع الصناعــات التحويليــة، وقطاعــي الكهربــاء والميــاه. أمــا فــي شــهر أكتوبــر فقــد شــهد المؤشــر ارتفاعــا

 لارتفــاع الــذي شــهده  قطــاع التعديــن والمتمثــل فــي ارتفــاع الكميــات المنتجــة فــي مجموعــة اســتخراج النفــط 
ً
نظــرا

الخــام والغــاز الطبيعــي ومجموعــة األنشــطة األخــرى للتعديــن واســتغال المحاجــر وكذلــك االرتفــاع الطفيــف ضمــن 
 
ً
قطــاع الصناعــات التحويليــة. أمــا فــي شــهر نوفمبــر 2020 فقــد ســجل الرقــم القياســي لإلنتــاج الصناعــي انخفاضــا متأثــرا

ــاج  ــاج النفــط الخــام و الغــاز الطبيعــي وكذلــك االنخفــاض فــي إنت باالنخفــاض فــي قطــاع التعديــن كمحصلــة لتراجــع إنت
يــادة اإلنتــاج فــي أربــع مجموعــات رئيســية   نتيجــة لز

ً
الميــاه. فــي المقابــل شــهد مكــون قطــاع الصناعــات التحويليــة ارتفاعــا

هــي: مجموعــة صناعــة المنتجــات النفطيــة المكــررة ، وصناعــة الفلــزات القاعديــة )المعــادن األساســية(، وصناعــة 
يــة األخــرى، والطباعــة واستنســاخ وســائط األعــام المســجلة. وأنهــى المؤشــر  اإلســمنت ومنتجــات المعــادن الافلز

العــام 2020 بتســجيل معــدل نمــو نتيجــة االرتفــاع فــي قطــاع التعديــن وقطــاع الصناعــات التحويليــة.

الرقم القياسي لإلنتاج الصناعي
رسم بياني 1: التغير في الرقم القياسي لإلنتاج الصناعي - 2020  

رسم بياني 2: التغير في الرقم القياسي لإلنتاج الصناعي - الصناعات التحويلية - لعام 2020
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يــف المؤشــر: يتــم إعــداد مؤشــر PMI التابــع لمركــز قطــر للمــال مــن ِقبــل مجموعــة “IHS Markit” مــن خــال  تعر
يات فــي هيئــة تضــم حوالــي 400 شــركة مــن  االســتعانة بالــردود علــى االســتبيانات المرســلة إلــى مديــري المشــتر
شــركات القطــاع الخــاص. والهيئــة مقســمة حســب الحجــم التفصيلــي للقطاعــات وحجــم القــوى العاملــة بالشــركات، 
وبنــاًء علــى المســاهمات فــي إجمالــي الناتــج المحلــي. وتتضمــن  القطاعــات التــي شــملتها الدراســة: التصنيــع والبنــاء 
وتجــارة الجملــة والتجزئــة والخدمــات. ويتــم جمــع الــردود علــى االســتبيان فــي النصــف الثانــي مــن كل شــهر، ويشــير إلــى 

اتجــاه التغييــر مقارنــة بالشــهر الســابق. 

أداء المؤشــر خــال عــام 2020: أظهــر المؤشــر بــأن الشــركات كانــت متفائلــة فــي ينايــر بخصــوص توقعــات اإلنتــاج فــي 
2020 وقــد نجــم االرتفــاع عــن خطــة اإلصــاح المســتمر وتصنيــف مشــروع البنــك الدولــي لممارســة أنشــطة األعمــال 
2020 قطــر ضمــن قائمــة أفضــل 20 دولــة تتوفــر فيهــا البيئــة المائمــة لممارســة األعمــال، وقــد اســتمر المؤشــر 
يــة لشــركات القطــاع الخــاص غيــر  فــي مســاره التصاعــدي فــي فبرايــر 2020. أمــا فــي مــارس 2020 فــإن األعمــال التجار
ــة لمنــع انتشــار  ي فــت بســبب القيــود المفروضــة بشــكل مفاجــئ علــى الســفر واألنشــطة التجار

ّ
المرتبــط بالطاقــة توق

ــا حــاًدا فــي باقــي دول 
ً
فيــروس كورونــا عالمًيــا، وســجلت مؤشــرات اإلنتــاج والطلبــات الجديــدة وعــروض الشــراء ُهبوط

العالــم عــن مســتوياتها الُمســجلة فــي شــهر فبرايــر وشــهدت توقعــات النشــاط الكلــي لاثنــي عشــر شــهًرا المقبلــة 
يــًدا مــن التراجــع، وهــو مــا يعكــس قــدًرا كبيــًرا مــن الشــّك بشــأن األثــر االقتصــادي العالمــي لتفشــي فيــروس كورونــا  مز
يــل  يــة بدولــة قطــر فــي أبر وقــد واصلــت إجــراءات اإلغــاق المتخــذة لمواجهــة فيــروس كورونــا إعاقــة األعمــال التجار
يــل 2017.  2020 وكذلــك فــي مايــو 2020، حيــث وصــل المؤشــر  إلــى أدنــى قــراءة لــه منــذ بــدء الدراســة فــي أبر
أمــا فــي يونيــو 2020 فعلــى الرغــم مــن االرتفــاع الــذي شــهده المؤشــر، فــإن شــركات القطــاع الخــاص غيــر المرتبطــة 
يــة صعبــة وســط اســتمرار تطبيــق إجــراءات اإلغــاق المخففــة الحتــواء تفشــي جائحــة  بالطاقــة ال تــزال تواجــه ظروفــا تجار
ــات الجديــدة  ــاج والطلب ــا رغــم تعافــي مؤشــري اإلنت  إضافي

ً
ــا، وشــهد النشــاط التجــاري الكلــي تدهــورا فيــروس كورون

مــن انخفاضهمــا القياســي فــي مايــو، مــا يشــير إلــى معــدالت انخفــاض ولكــن بوتيــرة أبطــأ بكثيــر. وال تــزال بيانــات مؤشــر 
النشــاط التجــاري المســتقبلي تشــير إلــى توقعــات إيجابيــة للعــام المقبــل والتــي عكســت علــى األرجــح التفــاؤل الناجــم 
ــا. وبصــورة واعــدة، أشــارت الدراســة فــي يونيــو إلــى هبــوط قياســي  يجي عــن تنفيــذ خطــة إعــادة فتــح االقتصــاد تدر
ــاج، لتخفــف بذلــك مــن بعــض الضغــوط الواقعــة علــى هوامــش الربــح.  فــي مؤشــر إجمالــي أســعار مســتلزمات االنت
أمــا فــي يوليــو 2020 فقــد ســجل المؤشــر أعلــى قــراءة منــذ 2017 حيــث أن أعمــال الشــركات غيــر المرتبطــة بالطاقــة 
 نظــرا لتخفيــف إجــراءات اإلغــاق المتخــذة إلحتــواء تفشــي جائحــة كورونــا وكان أثــر هــذا التخفيــف 

ً
شــهدت انتعاشــا

 فــي قــراءة المؤشــر لشــهر أغســطس والتــي ســجلت ثانــي أعلــى قــراءة منــذ 2017. 
ً
ظاهــرا

اســتمر اقتصــاد شــركات القطــاع الخــاص غيــر المرتبــط بالطاقــة فــي التوســع فــي شــهر ســبتمبر مــع مواصلــة تخفيــف 
إجــراءات احتــواء تفشــي جائحــة فيــروس كورونــا  وشــهد مؤشــر  اإلنتــاج واألعمــال الجديــدة نمــوا جديــدا بســبب 
يــر تفيــد بــأن أعمالهــا قــد عــادت إلــى وضعهــا الطبيعــي بعــد إغاقهــا ألشــهر وبعــد إعــادة فتــح  تقديــم الشــركات لتقار
ــر مــن عاميــن ومنــذ بــدء  المناطــق الصناعيــة وقــد ســجل المؤشــر فــي ســبتمبر ثالــث أعلــى قــراءة مســجلة فــي أكث
ــر الُمرتبــط بالطاقــة خــال شــهر  يــل 2017. هــذا واســتمر تعافــي اقتصــاد شــركات القطــاع الخــاص غي الدراســة فــي أبر
 فــي نوفمبــر نتيجــة 

ً
أكتوبــر نتيجــة التوقعــات اإليجابيــة للنشــاط التجــاري والصفقــات الُمنجــزة. ليعــود لارتفــاع مجــددا

مســاهمات إيجابيــة قويــة مــن مؤشــري اإلنتــاج والتوظيــف، حيــث ارتفــع مؤشــر اإلنتــاج بأســرع معــدل لــه منــذ شــهر 
لة منــذ شــهر ينايــر لعــام 2019،  أغســطس فــي حيــن كان معــدل اســتحداث الوظائــف مــن أقــوى المعــدالت الُمســجَّ
ممــا يعكــس العــودة إلــى اتجاهــات مــا قبــل تفشــي وبــاء كوفيــد- 19. أنهــى المؤشــر العــام 2020 بتســجيل معــدل 
 بمعــدل أعلــى مــن 

ً
نمــو جديــد أعلــى مــن متوســط الدراســة علــى المــدى الطويــل، وشــهدت الطلبــات الجديــدة نمــوا

متوســط الدراســة علــى المــدى الطويــل فيمــا ســجلت األعمــال غيــر المنجــزة أعلــى ارتفــاع لهــا منــذ يوليــو مــن عــام 

يــادة معــدالت التوظيــف  2018، مشــيرة إلــى تزايــد ضغــط الطلــب علــى القــدرة اإلنتاجيــة للشــركات وواصلــت الشــركات ز
ورفــع الرواتــب، بينمــا اســتمرت أســعار مســتلزمات اإلنتــاج باالنخفــاض فــي المتوســط، األمــر الــذي ســمح للشــركات 

بالحفــاظ علــى اســتقرار أســعار الســلع والخدمــات.

•   الصناعات الغذائية والمشروبات: ارتفع عدد المصانع العاملة في صناعة المنتجات الغذائية والمشروبات من 74 
 بنهاية 2020.

ً
 في 2019 إلى 87 مصنعا

ً
مصنعا

 في 2019 
ً
•   صناعة المنتجات الكيميائية: ارتفع عدد المصانع العاملة في إنتاج المنتجات الكيميائية من 75 مصنعا

 بنهاية 2020.
ً
إلى 78 مصنعا

•   المنتجات الصيدالنية: ارتفع عدد المصانع العاملة في إنتاج المواد الصيدالنية والمستلزمات الطبية من 4 مصانع 
في 2019 إلى 5 مصانع بنهاية 2020.

 في 2019 إلى 
ً
•   المنتجات الباستيكية: ارتفع عدد المصانع العاملة في إنتاج المواد الباستيكية من 126 مصنعا

 بنهاية 2020.
ً
141 مصنعا

 في 
ً
•   الفلزات القاعدية “األلمونيوم”: ارتفع عدد المصانع العاملة في إنتاج الفلزات القاعدية من 22 مصنعا

 بنهاية 2020.
ً
2019 إلى 25 مصنعا

PMI مؤشر مديري المشتريات

 PMI رسم بياني 3: مؤشر مديري المشتريات
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أهم إنجازات قطاع شؤون الصناعة لعام 2020 

مبادرة أرض وقرض صناعي 

أطلقــت وزارة التجــارة والصناعــة وبالتعــاون مــع بنــك قطــر للتنميــة مبــادرة “أرض وقــرض صناعــي “خــال الربــع األول مــن 
ين مــن التقــدم للحصــول علــى التراخيــص الصناعيــة واألراضــي الصناعيــة  مكــن المبــادرة المســتثمر

ُ
عــام 2020 ، حيــث ت

فــي منطقــة الصناعــات الصغيــرة والمتوســطة واســتكمال إجــراءات التمويــل مــن خــال نفــس الطلــب مباشــرة وتهــدف 
يين والشــركات الصغيرة والمتوســطة لاســتثمار في  ين ورواد األعمال القطر المبادرة إلى  دعم وتشــجيع المســتثمر
القطــاع الصناعــي، مــن خــال توفيــر الوقــت والجهــد عبــر توفيــر نقطــة اتصــال واحــدة أمــام المســتثمر والتــي تتمثــل 
يع الناشــئة، وتشــجيع  فــي النافــذة الواحــدة.  وجــاءت المبــادرة فــي إطــار الجهــود المبذولــة فــي مجــال دعــم المشــار
يع الصغيــرة والمتوســطة الواعــدة لمزاولــة األنشــطة الصناعيــة فــي القطاعــات المختلفــة، وتحفيــز  أصحــاب المشــار
 مــع رؤيــة قطــر 

ً
القطاعــات الصناعيــة فــي الدولــة لارتقــاء بمســتوى الخدمــات االقتصاديــة المقدمــة، وذلــك تماشــيا

الوطنيــة 2030.

إطاق المرحلة األولى من حملة تشجيع المنتج الوطني في ديسمبر 2020

تهــدف الحملــة التــي أطلقتهــا وزارة التجــارة والصناعــة إلــى دعــم المنتــج الوطنــي وتســويقه فــي األســواق المحليــة 
ين وإتاحــة الفرصــة لهــم للوصــول بســهولة للمســتهلكين، باإلضافــة إلــى خلــق وعــي  بشــكل مباشــر ودعــم للمســتثمر
الوطنــي،  للمنتــج  الشــراء  أولويــة  الوطنــي وتحفيزهــم إلعطــاء  المنتــج  بأهميــة  الثقــة  يــز  المســتهلكين وتعز لــدى 

باإلضافــة إلــى تحفيــز منافــذ البيــع الرئيســية إلعطــاء األولويــة لعــرض المنتجــات الوطنيــة.

مبادرة تمكين 

يات  تركــز المبــادرة علــى التواصــل مــع الجهــات الحكوميــة وشــبه الحكومية لتحفيزهم على إعطاء األولوية في المشــتر
يات. الحكومية للمنتج الوطني وتضمينه في عقود المشــتر

تسجيل حلقات من برنامج تلفزيوني خاص بالتعريف بالمنتجات الوطنية في نهاية 2020  

يهدف البرنامج إلى دعم المصانع المحلية وإيصال رسائل للمستهلكين إلعطاء األولوية للمنتج الوطني، وتعريفهم 
يون قطر.  يونية بالتعــاون مع تلفز يــق تصويــر حلقات تلفز بتلــك المصانــع بشــكل أكبــر وذلــك عــن طر

تطوير منطقة الصناعات الصغيرة والمتوسطة  

تم اإلنتهاء من مشروع توسعة منطقة الصناعات الصغيرة والمتوسطة من الناحية الشمالية، وكذلك إعادة تصميم 
المدخل الرئيسي )بوابة 1( والمدخل الجنوبي )بوابة 4 من ناحية الجسر( لمنطقة الصناعات الصغيرة والمتوسطة. 

مبادرات استراتيجية الصناعة التحويلية )2018 - 2022(  

يعمــل قطــاع شــؤون الصناعــة بــوزارة التجــارة والصناعــة علــى تنفيــذ اســتراتيجية قطــر للصناعــات التحويليــة 2018 - 2022، 
حيــث إن هنــاك 16 مبــادرة  مــن أصــل 40 مبــادرة  تقــع مســؤولية  تنفيذهــا علــى عاتــق القطــاع بينمــا تقــع مســؤولية 
تنفيــذ الـــ 24 مبــادرة المتبقيــة علــى عاتــق جهــات أخــرى فــي الدولــة نذكــر منهــا علــى ســبيل المثــال ال الحصــر: بنــك قطــر 

للتنميــة، وشــركة المناطــق االقتصاديــة، ومؤسســة قطــر للتربيــة والعلــوم وتنميــة المجتمــع وغيرهــا مــن الجهــات. 
وقــد عمــل قطــاع شــؤون الصناعــة خــال عــام 2020 علــى تنفيــذ ســبعة مــن مبــادرات االســتراتيجية الوطنيــة للصناعــات 

التحويليــة والتــي شــملت :

ين بقطــاع التصنيــع: حيــث تــم إعــداد حزمــة تعمل على توحيــد جميع المعلومات  يفيــة للمســتثمر 1.   إعــداد حزمــة تعر
ين الحالييــن والمســتقبليين  ذات الصلــة بقطــاع التصنيــع فــي دولــة قطــر، فــي ســجل واحــد، يمكــن للمســتثمر
فــي قطــاع التصنيــع الوصــول إليــه، كمــا يمكنهــم اســتخدام الحزمــة كوســيلة اتصــال رئيســية وأداة تســويق 
 عــن اســتخدام الحزمــة كمنصــة مشــتركة للتواصــل والتنســيق مــع جميــع الجهــات الحكوميــة 

ً
ألعمالهــم، فضــا

يــن فــي دولــة قطــر وأصحــاب المصلحــة اآلخر

ين فــي قطــاع التصنيــع: تــم تدشــين بوابــة إلكترونيــة كنقطــة اتصــال واحــدة  2.   إطــاق بوابــة إلكترونيــة للمســتثمر
يــز وظائــف  للوصــول إلــى جميــع المعلومــات ذات الصلــة بقطــاع التصنيــع فــي دولــة قطــر، إلــى جانــب تعز
يــق تحســين و تنفيــذ مميــزات تتــاءم مــع أفضــل الممارســات الدوليــة لبوابــات  منصــة النافــذة الواحــدة عــن طر
ين وســتضم البوابــة جميــع المعلومــات التــي تنطبــق علــى رحلــة المســتثمر الصناعــي بمــا فــي ذلــك  المســتثمر

)السياســات واإلجــراءات والقوانيــن واللوائــح والحوافــز والدعــم(.

3.   إطــاق برنامــج اســتقبال وإرشــاد لمســتثمري التصنيــع: تهــدف هــذه المبــادرة إلــى التعامــل مــع خاصيــة “التتبــع 
ــر حســابات  ــة االســتراتيجية ، وإشــراك مدي ــة المســتثمر للموافقــة علــى االســتثمارات الصناعي يع” فــي رحل الســر
 مبرمجــا ُينفــذ ضمــن نظــام النافــذة الواحــدة. ويعتمــد هــذا القــرار المبرمــج علــى 

ً
قطــاع فرعــي، بإعتبــاره قــرارا

يع لاســتثمارات المحليــة واألجنبيــة فــي المناطــق الحــرة ــــ علــى النحــو الــذي وافقــت  معاييــر متميــزة للتتبــع الســر
عليــه الســلطات التنظيميــة المعنيــة.

ين الصناعييــن   مكــن المســتثمر
ُ
ــادرة إلــى تحســين الكفــاءة التــي ت 4.   تبســيط رحلــة المســتثمر الصناعــي: تهــدف المب

مــن تأســيس المصانــع فــي المناطــق الصناعيــة بالدولــة.

ين الرئيســيين علــى المســتوى الدولــي: يهــدف البرنامــج إلــى اســتقطاب  كُبــرى  5.   إطــاق برنامــج لجــذب المســتثمر
ــرى فــي قطاعــات الصناعــات االســتراتيجية  ــة قطــر لاســتثمار فــي مشــروعات كب ــة إلــى دول الشــركات العالمي
ين  الدولييــن فــي كل قطــاع فرعــي  يــق وضــع قائمــة تســتهدف المســتثمر الفرعيــة المســتهدفة، ويتــم عــن طر
اســتراتيجي وعبــر البلــدان الرئيســية، ممــا ســيضع دولــة قطــر كوجهــة رئيســية لاســتثمار األجنبــي المباشــر  ضمــن 

هــذه القطاعــات.

يــادة  يــادة أعــداد ونطاقــات اتفاقيــات التجــارة الدوليــة: تهــدف المبــادرة إلــى  توفيــر الدعــم لدولــة  قطــر عبــر ز 6.   ز
ييــن  عــدد ونطــاق اتفاقيــات التجــارة الثنائيــة والمتعــددة األطــراف، التــي مــن شــأنها أن توفــر للمصنعيــن القطر
يعة النمــو، وبالتالــي دفــع التوســع فــي اإلنتــاج المحلــي واالســتثمار   إلــى األســواق الدوليــة ســر

ً
 تفضيليــا

ً
وصــوال

األجنبــي المباشــر ونقــل التكنولوجيــا. 

7.   إعــداد خطــة رئيســية للمواهــب المتخصصــة بقطــاع التصنيــع علــى مــدار 10 ســنوات: تهــدف المبــادرة إلــى وضــع  
تصــور بعيــد المــدى  لتحديــد احتياجــات  قطــاع التصنيــع فــي دولــة قطــر مــن المواهــب وذلــك مــن عــام آلخــر،    
وبحســب مجموعــة المواهــب و القطاعــات الفرعيــة وستســهم هــذه الخطــة فــي تشــكيل نظــام التعليــم 
يــب المحلــي فــي دولــة قطــر. ستشــمل النتائــج المتوقعــة توقعــات عــرض المواهــب لعشــر ســنوات  والتدر

حســب القطاعــات ومجموعــة المهــارات .
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أهم إحصائيات عن الخدمات المقدمة خالل 2020 

اشتراطات البناء في منطقة الصناعات الصغيرة والمتوسطة  

يلخــص دليــل االشــتراطات أهــم الشــروط التــي يجــب أن تتوفــر فــي بنــاء المصانــع، باإلضافــة إلــى المتطلبــات التــي 
توفرهــا.  يســتوجب 

دليل القطاعات والقيود على األنشطة الصناعية في دولة قطر

يصنــف الدليــل األنشــطة الصناعيـــة فـــي دولـــة قطـــر للعـــام 2020 إلــى األنشــطة الســــلبية واألنشــطة التــــي تســــتوجب 
موافقــات مســبقة مــن الجهــات المختصــة بدولــة قطــر لبــدء النشــاط، واألنشطة اإليجابية التي تحتاج إلى موافقة 

مســبقة مــن جهــات أخــرى بالدولــة.

دليل األنشطة الصناعية غير المستهدفة في منطقة الصناعات الصغيرة والمتوسطة 

يعــرض فــي هــذا الدليــل األنشــطة الصناعيــة المحــددة ضمــن منطقــة الصناعــات الصغيــرة والمتوســطة، التــي يســمح  
بإصــدار تراخيــص صناعيــة لهــا فقــط دون منحهــا أراٍض، وذلــك نظــًرا لعــدة عوامــل أهمهــا: 

•  الفجوة بين العرض والطلب في السوق المحلي.

•  ارتفاع التكلفة السوقية. 

•  اكتفاء السوق المحلي. 

استراتيجية قطر الوطنية للصناعات التحويلية )2018 - 2022(   

يســتعرض هــذا اإلصــدار التطــور االقتصــادي فــي الدولــة، مــروًرا بمبــادرات االســتراتيجية وإطــار عملهــا، وأهــم القطاعــات 
النمــو  توقعــات  إلــى  باإلضافــة  االســتراتيجية(،  الصناعيــة  )القطاعــات  المرحلــة  هــذه  فــي  المســتهدفة  الصناعيــة 

ــج المحلــي اإلجمالــي فــي قطــاع الصناعــات التحويليــة فــي دولــة قطــر.  وتوقعــات النات

مطوية الصناعة القطرية   

ين فــي الصناعــة، والقطاعــات الصناعيــة ذات  تلخــص المطويــة الخدمــات التــي يقدمهــا قطــاع الصناعــة للمســتثمر
األولويــة فــي هــذه المرحلــة )بحســب اســتراتيجية قطــر الوطنيــة للصناعــات التحويليــة 2018 - 2022(. كذلــك توضــح 
يقــة التقديــم للحصــول علــى األراضــي والتراخيــص الصناعيــة وكافــة الخدمــات التــي يقدمهــا القطــاع،  المطويــة طر

يــع األراضــي الصناعيــة فــي الدولــة.  باإلضافــة إلــى توز

ير صناعية )فنية(   تقار

يــر  يــر الصناعيــة التــي تهــدف إلــى دراســة مجموعــة مــن المنتجــات بحيــث يشــمل التقر قــام القطــاع بنشــر عــدد مــن التقار
 لحجــم الســوق المحلــي، وأهــم الــدول المــوردة للمنتــج والمصانــع المحليــة القائمــة واألخــرى قيــد اإلنشــاء، ومــن 

ً
تحديــدا

يــر تتــم اإلشــارة فــي حــال  وجــود فجــوة أو اكتفــاء فــي ســوق المنتــج وقــد تــم خــال عــام 2020 إعــداد  خــال هــذا التقر
يــر للمنتجــات التالية: تقار

رمز النظام المنسقاسم المنتج

08041010تمور رطبة أو طازجة 1

08041021تمور مجففة مكنوزه2

ين وأغلفة مماثلة )مارتديال، سلمي نقانق ..الخ( من فصيلة األبقار3 16010020سجق وما يماثله معبأة في مصار

 على 4
ً
 من الفركتوز محسوبا

ً
أنواع أخرى من الفركتوز وسائل الفركتوز تحتوي على أكثر من 50 % وزنا

الحالة الجافة باستثناء السكر المنعكس
17026000

19059010خبز عادي )عيش( بأنواعه 5

19053100بسكويت محلى6

19059091الخبز غير المخمر أو الماكزوس 7

19022090غيرها من عجائن غذائية محشوة8

19059030فطائر،)عدا الفطائر ذات الترابيع المجوفة( بما فيها فطائر )البيتزا(9

20029010هريس )معجون( البندورة10

20079990عجن فواكة أو ثمار 11

20099090غيرها من مخاليط عصائر12

22011030مياه غازية13

220210مياه، بما فيها المياه المعدنية والمياه الغازية مضاف اليهما سكر اومواد تحلية اخرى او منكهة14

ية أساسها االسفلت أو القار الطبيعيان أو القار النفطي أو القار المعدني أو زفت القطران 15 مخاليط قار
المعدني )معاجين قارية ومعاجين كت – باك ، مثال( 

27150000

29054500جليسيرول16

35069900غيرها من مواد الصقة 17

38089490غيرها من مطهرات 18

38122000 ملدنات مركبة للمطاط أو اللدائن 19

 من زيوت نفط أو زيوت متحصل 20
ً
ديزل حيوي ومخاليطه، غير محتوي أو محتوي على أقل من %70 وزنا

ية. عليها من مواد معدنية قار
38260000

39076000بولي )ايثلين تيرفثاالت(21

39232110أكياس وحقائب )بما في ذلك المخاريط( من بوليمرات اإليثيلين قابلة للتحلل22

39241010أوعية لحفظ الثلج والمأكوالت من لدائن23

39252000أبواب ونوافذ وأطرها وعتبات األبواب من لدائن24

392690منتجات غير مذكورة في مكان أخر من بالستيك أصناف غير مذكور في مكان أخر من بالستيك25

44182000أبواب و اطرها و عتباتها ، من خشب26

47069300عجائن خشب شبه كيماوية من مواد ليفية سليلوزية27

48191090غيرها من علب أو صناديق من ورق28

48236900غيرها من صواني وأطباق و صحون وأكواب وما يماثلها، من ورق أو ورق مقوى29

61034300بنطلونات بأنواعها للرجال أو الصبية من ألياف تركيبية من مصنرات30

61099000قمصان )تي شيرت( وقمصان قصيرة من مواد نسجية أخرى من مصنرات 31

62021310عباءات نسائية من ألياف تركيبية أو اصطناعية من غير المصنرات 32

63053900غيرها من أكياس تعبئة وتغليف من مواد نسيجية تركيبية أو اصطناعية33

73024000ألواح شد وقواعد لخطوط السكك الحديدية من حديد أو صلب34

73021000قضبان لخطوط السكك الحديدية من حديد أو صلب 35
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رمز النظام المنسقاسم المنتج

7303مواسير وأنابيب وأشكال خاصة )بروفيالت( مجوفة ، من حديد صب 36

مواسير وأنابيب وأشكال خاصة )بروفيالت( مجوفة أخر ، )مثل ، المضمومة الحواف أو الملحومة أو 37
المبرشمة أو المغلقة بطريقة مماثلة( ، من حديد أو صلب 

7306

76012000خالئط ألومنيوم ،خام 38

ية للماء تعمل بالغاز39 84191100مسخنات فور

84191910سخانات مياه تعمل بالطاقة الشمسية40

ية للمياه ومسخنات مياه مجمعة ومسخنات حرارية غاطسة، كهربائية41 85161000مسخنات فور

87161000مقطورات ومقطورات نصفية من طراز القافالت )كرفان(42

87163910مقطورات ومقطورات نصفية لألشغال العامة43

94033090غيرها من أثاث من خشب من النوع المستخدم في المكاتب44

إحصائيات عن الخدمات المقدمة خالل عام 2020

400 
مليون لاير قطري

إجمالي قيمة اإلعفاءات 
الجمركية المقدمة

المنشآت المستفيدة من اإلعفاء 
الجمركي

الموافقات المبدئية الصادرة

تمديد الموافقات المبدئية

التراخيص الصناعية - تخصيص جديد 
)إقامة( 

خدمة أرض وقرض

286 
منشأة

277 
موافقة مبدئية

58 
تمديد لموافقات مبدئية

77 ً
 صناعيا

ً
ترخيصا

172 ً
طلبا
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اسم المصنعماسم المصنعم
مجموعة الكبيسي للبيوت الجاهزة2مصنع الكريستال لزيوت الطعام1

مصنع بلوستيل فاكتوري4مونديال للرخام والجرانيت3

مصنع نجم للرخام والجرانيت6سميت بريكاست5

مصنع دوحة ساندوتش بانال8مصنع الجود للبالستيك والفحم7

مصنع الحطاب للخرسانة الجاهزة10مصنع دي ار للمواد الغذائيه9

مجمع المها لصناعة المستلزمات الطبية12مصنع فنر للصناعات المعدنية وغرف الصرف الصحي11

المخبز والمطعم المركزي الكبير14مصنع الدحيل للمعادن13

مصنع بن سلمان للرخام والجرانيت16مصنع جاهز للتعبئة15

مخبز مسيعيد18المصانع الفنية للزجاج والمرايا17

شركة مصنع االضافات القطرية20اتش بي للتصنيع19

قطر الفنية العالمية للصناعات المعدنية22المصانع الفنية للتجهيزات المعدنية21

يرانج24مصنع العربية للمياه المعدنية والتعبئة23 مخبز ار

بلدنا للصناعات الغذائية - فرع منتجات البان26قطر لإلضافات البالستيكية فرع25

يرة للصناعات البالستيكية والورقية27 بلدنا للصناعات الغذائية-مصنع بالستيك28مصنع الجز

السردال لتشكيل النحاس30ملتي باك اندستريس29

يا للبالستيك32مصنع فريش ميت لتجهيز اللحوم31 مصنع الثر

مصنع يوني لوك للطابوق االسمنتي34الما لأللمونيوم والحدادة33

الفضلى للخرسانة الجاهزة )الفا ميكس(36مصنع عويضة النتاج الكرتون والشريط الالصق والمحارم الورقية35

شركة مصنع االتحاد ألبنية الخرسانية مسبقة الصنع قطر38مصنع اساس لكيماويات مواد البناء37

مصنع الحمرا للزجاج واأللمونيوم40شركة فراينز لالنشاءات المعدنية الشرق األوسط39

يان للخرسانة الجاهزة والمنتجات االسمنتية41 المصنع الوطني لمنتجات البوليسترين42الر

مصنع فيرست باك للتعبئة والتغليف44الكرمل للصناعات المعدنية43

اليغانسيا جوينيري46مصنع فن الخشب45

مصنع جرنتي للحديد48مصنع نابكو للطابوق47

مصنع الوجبة لأللبان والعصائر50سوالس للزجاج واأللمونيوم49

مصنع الخليج جلفنايز52فن الفخار للصناعات الخزفية51

مصنع سمارت هاوس للمباني مسبقة التجهيز54مصنع فيوز لوصالت األسالك األلكترونية53

بالستو باك فاكتوري56مصنع مياه الوجبة55

مصنع كيو دي - سي بي سي لاللمنيوم58مصنع الجسرة للفايبر بالست57

مصنع الدوحة النتاج االسفلت60رويال ستون للحجر الطبيعي والقرميد الصناعي59

جروب ون للطابوق واالنترلوك والكربستون62شركة اقوات للتجارة وانتاج اللحوم61

مصنع الهتمي للبالط والطابوق64المتحدة للخرسانة الجاهزة - فرع63

مصنع استون للصناعات66مصنع بولي بالست للمنتجات البالستيكية65

ية الدولية للخرسانة جاهزة الصنع67 المتحدة للمخابز68الشركة القطر

لكي ستار اللويز70المتحدة للخرسانة الجاهزة - فرع بوقليلة69

مصنع الوسيل لالثاث الخشبي الفاخر72مصنع الدوحة أللواح المغنسيوم71

شركة قطر للمركبات البالستيكية ذ م م74مصنع الصقر للبالستيك73

جدول 1: قائمة المصانع التي قيدت في السجل الصناعي خال العام 2020

316 
 لتراخيص صناعية

ً
تمديدا

312 
 بأنواع مختلفة

ً
 صناعيا

ً
ترخيصا

72 
شهادة قيد في السجل الصناعي

285 
تجديد لشهادة قيد في السجل الصناعي

1,017 
معاينة

132 
مخالفة

63 ً
أرضا

تمديد التراخيص الصناعية

التراخيص الصناعية األخرى 
بأنواعها المختلفة

شهادات القيد في السجل 
الصناعي

تجديد شهادات القيد في 
السجل الصناعي

المعاينات على المنشآت 
الصناعية

المخالفات الصادرة

عدد األراضي المخصصة
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اسم المصنعم
رقم 
السجل

الصناعي
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يع المعلبات المحفوظة1 sameh.salah@mezzan.com 774601905613 7746019044602600 44602633انتاج وتعبئة المياه النقية المفلترة2110422شركة توز

صناعة الخبز ومنتجاته بواسطة المخابز 20107120مخابز نابولي2
اآللية

44580022  44580055 logistics@napolibakeries.com 5553383316990

spathan@qfm.qa  1444 44438137  44415000تعبئة وطحن القمح 22106111شركة مطاحن الدقيق القطرية3

amin@dandy.qa 662201132239 44603700 4460350044422980انتاج الحليب واللبن23105010شركة داندي  المحدودة4

ين الثلج37107930معمل الخور للثلج                5 4460260060407   47722128  44720876صناعة  وتخز

ية المرطبة43110411شركة علي بن علي للمرطبات6 4458005575   44433778  44469888صناعة المشروبات الغاز

صناعة الخبز ومنتجاته بواسطة المخابز 50107120مخبز وحلويات الحبيب7
اآللية

44425015  44833493   444381374821

ية التونسية  للصناعات الغذائية8 يتون60104011الشركة القطر ير زيت الز mkumar@nafco.qa 4460370041192 44693751 4432157544321757إنتاج وتكر

ية إلنتاج األلبان  - غدير9 faysal.hr@ghadeerr.com 555255738324 446011075552557344600516انتاج الحليب واللبن79105010الشركة العربية القطر

ين الثلج90107930مصنع ميناء الوكرة للثلج10 wakra.icefactory@gmail.com 774040403283 44881944 44645284صناعة  وتخز

يان لتعبئة المياه المعدنية11 44327637444369994487557744327637smith@rayyanwater.com  7333انتاج وتعبئة المياه النقية المفلترة105110422شركة الر

يا12 صناعة الخبز ومنتجاته بواسطة المخابز 112107120مخابز كور
اآللية 

44117735 44117739    90721

ية النتاج الدواجن13 إنتاج أنواع الدواجن واألرانب والطيور 113101021الشركة العربية القطر
الطازجة

447290425581276844729028 aqcfpp@gmail.com 558127683606

صناعة الخبز ومنتجاته بواسطة المخابز 119107120أفران لبنان الحديثة 14
اآللية 

44688006       2131

صناعة أطعمة اإلفطار )كورن فليكس، 120106150 شركة مصانع قطر لألغذية - بفكي قطر15
شيبس . الخ ( ، من الحبوب على شكل 

رقائق 

446015404460184044601740 qatarfoodfactories@yahoo.com  16122

ين الثلج138107930مصنع الحصباء للثلج16 3283    44881944 44867426صناعة  وتخز

info@aalaf.com.qa 5083333324393 443277665083333344412356صناعة األعالف المركزة للحيوانات .158108011المرقاب لالستثمار الصناعي )أعالف(17

إنتاج السجق )النقانق ( والهامبورجر من 213101051الشركة الوطنية لألغذية18
اللحوم

44600250 4460176344600891sales@nfc.qa  7006

ين الثلج264107930مصنع الوكرة الحديث للثلج19 1865    44640240 44642565صناعة  وتخز

صناعة الخبز ومنتجاته بواسطة المخابز 341107120مخبز البتيل 20
اآللية. 

44422164 44622663    7775

ين الثلج366107930مصنع ثلج السد21 6202    44114419 44114418صناعة  وتخز

9753    44600675 44602776انتاج وتعبئة المياه النقية المفلترة369110422شركة مصنع مياه المنهل المحدودة22

ين الثلج397107930قطرنا النتاج الثلج23 omerid217@gmail.com 5552244182221 44642081 44644117صناعة  وتخز

dohadates@mahaseel.qa 5555448430100 446849813128323244683581تجفيف وتعبئة التمور وصناعة منتجاتها398103041 الوطنية للتصنيع  الغذائي - نافكو24

24625    44606690 44606699انتاج وتعبئة المياه النقية المفلترة448110422شركة صفا الدولية25

ين الثلج533107930مصنع الراشد للثلج26 700796559622   44114445 44114445صناعة  وتخز

financemanger@westbaywifi.com  12565 44391707 44361486انتاج وتعبئة المياه النقية المفلترة638110422مصنع الخليج الغربي إلنتاج الثلج والمياه27

 تشغيل المجازر 653101010قطر لأللمونيوم المحدودة28
)ذبح وتهيئة لحوم المواشي( 

4403111144030800   6697085523086
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40789    44140929 44689362انتاج وتعبئة المياه النقية المفلترة654110422مصنع الواحات إلنتاج وتعبئة المياه29

info@simex-co.vom 5552978030430 44413421  44868747انتاج وتعبئة المياه النقية المفلترة674110422مصنع المتحدة للمواد الغذائية30

ين الثلج.681107930مصنع النفيحي للثلج31 70069    44731248  44731575صناعة  وتخز

13037    44510815 4451081544422980انتاج وتعبئة المياه النقية المفلترة713110422شركة الوادي للصناعات الغذائية32

gm@gulfwaterplant.com 5505722260545 5505722244934857  44788926انتاج وتعبئة المياه النقية المفلترة722110422مصنع الخليج للمياه المحاله والثلج33

45470    44868788  44119610انتاج وتعبئة المياه النقية المفلترة725110422مصنع جنان للمنتجات الغذائية34

hamzam@gmail.com 5585080816814 44164163  44164161انتاج وتعبئة المياه النقية المفلترة727110422مصنع مروة الدولي تعبئة المياه النقية35

6471    44181840 4418183244321757انتاج وتعبئة المياه النقية المفلترة732110422الكوثر لمعالجة المياه )فرع(36

ين الثلج.759107930معمل الخريطيات للثلج37 7323    449712545552557344791257صناعة  وتخز

صناعة خبز األكالت الشعبية  ورقائق 769107160مصنع مونه للمواد الغذائية38
المعجنات النيئة و تشمل المتاي.  

44863533700606674487353344881997 kuwari-sh@asak-group.comhaitham@asak-group.com7006066717785

صناعة خبز األكالت الشعبية  ورقائق 771107160مخابز االرز االتوماتيكية39
المعجنات النيئة و تشمل المتاي.  

44509115  44631448    7378

a55505069@yhoo.com 5550506975007 44881315  44881315انتاج وتعبئة المياه النقية المفلترة773110422شركة مصنع فلورا للمياه المعدنية40

info@gulffoodproduction.com  2050 44408378  44323571انتاج الحليب واللبن785105010 الخليج للمنتجات الغذائية - روعة41

ية النتاج اللحوم42 إنتاج السجق )النقانق ( والهامبورجر من 787101051الشركة القطر
اللحوم

4451279444363840 4447618144361925m_ko2020@yahoo.com 5550156293839

ataha@coca-cola.com.qa 5551280140738 44600690 4033933955512801انتاج وتعبئة المياه النقية المفلترة794110422شركة كوكا كوال المانع43

3382   4429799444292244  40358888انتاج الحليب واللبن809105010بلدنا للصناعات الغذائية44

تقطيع وتنظيف األسماك واألحياء 824102080المحيط لألسماك )اوشن(45
المائية

44500333555277173326403444781083 info@oceanfish.com.qaorders@oceanfish.com.qa55527717
33264034

1648

مصنع الدوحة للعصائر والمشروبات والمواد 46
الغذائية

45399    44988452  44686399انتاج وتعبئة المياه النقية المفلترة830110422

ين الثلج.843107930مصنع الماسة للثلج47 5553669260714   44163912  55536692صناعة  وتخز

تعبئة وحفظ البقوليات )المطبوخة وغير 845103021مصنع الرائد لتجهيز االغذية الطازجة48
المطبوخة( بالتعليب

44442780  44442781   3354944839199

إنتاج أنواع الدواجن واألرانب والطيور 850101022مزرعة الدواجن وطائر السمان49
المبردة و المجمدة

44863533700606677446883844881997 kuwari-sh@asak-group.comhaitham@asak-group.com70060667
74468838

17785

4493389844440632info@alkalive.com 6654777722607 4493334444440623انتاج وتعبئة المياه النقية المفلترة864110422مصنع لوسيل للمياه المعدنية50

23000   4468568244505899  44686205انتاج وتعبئة المياه النقية المفلترة912110422واحة قطر لتعبئة مياه الشرب51

أنشطة أخرى لتجهيز وحفظ وتعليب 942103090مصنع دله للمنتجات الغذائية52
وصناعة منتجات أخرى من الفواكه 

والخضراوات

44815604 5552188844783956 info@dallahfacotory.com 5552188824642

ير الزيوت النباتية األخرى.917104019مصنع الكريستال لزيوت الطعام53 info@crystalfoodoil.com 5587527510679 44902421 5587527544902421إنتاج وتكر

info@aletihad.qa 550285559622 44114442300030095502855544443448انتاج وتعبئة المياه النقية المفلترة910110422مصنع االتحاد للمرطبات54

.4019306055667666500222114016888355380176mustafa.elhassan@albinasnacksتحميص وتعبئة المكسرات883103061البينا سناكس55
com

info.btqatar@gmail.com50022211
55667666

3260

s.almuhyas@gmail.comoffice@acvia.qa5555833319888 66600296444155005555833344838888انتاج وتعبئة المياه النقية المفلترة930110422مصنع الغيث لتعبئة المياه النقية56
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صناعة أطعمة اإلفطار )كورن فليكس ، 997106150هولسم اواسيس فود فاكتوري57
شيبس . الخ ( ، من الحبوب على شكل 

رقائق. 

  66612612  contact@wholesomeoasis.com 6661261241202

ية للصناعات الغذائية فودكو58 ير الزيوت النباتية األخرى.950104019الشركة القطر 554926521444   5549265244438137 44415000إنتاج وتكر

ين الثلج.1021107930مصنع الكريستال للثلج الجاف59 555321006088   5553210044449943 44449942صناعة  وتخز

mhd@ranhkoussi.com 33492970 33492970330399793303997944320121إنتاج اللحوم المبردة والمجمدة962101042المجموعة الوطنية للتصنيع الزراعي والحيواني60
33039979

24367

info@alarabiyaqatar.comsalama@alarabiyaqatar.com3089609090731 3089609044887661 44887666انتاج وتعبئة المياه النقية المفلترة894110422مصنع العربية للمياه المعدنية والتعبئة61

إنتاج السجق )النقانق ( والهامبورجر من 1162101051شركة اقوات للتجارة وانتاج اللحوم62
اللحوم

33528810  40398085   3352881020319

alkhivami@vahoo.com 5560308937777 44620768 4462073355603089انتاج وتعبئة المياه النقية المفلترة922110422ماال فيال إلنتاج و تعبئة المياه63

يرانج64 proatar201285@gmail.com 777777735300    40390704صناعة الخبز البلدي )المحلي(1106107110مخبز ار

صناعة الخبز ومنتجاته بواسطة المخابز 976107120النورس لتصنيع اللحوم والخبز بأنواعه65
اآللية. 

44463756446010146646290444429260 PRO@WOODENBAKERY-QATAR.
COM

  20494

ير وطحن ملح الطعام.926107940الشركة الدولية للصناعات66 alqadi2@hotmail.com 5552500182662 44680079 4443467855525001تكر

info@al-rawda.com 55523282508 44885518 4420555555523282انتاج وتعبئة المياه النقية المفلترة75110422الشركة العامة للمياه والمرطبات67

bashar@sabeelco.com 5583136932469 44603354 4460698055831369انتاج وتعبئة المياه النقية المفلترة928110422الشركة العالمية للمياه المعدنية68

themarqatar@gmail.com 5051687963129 6666706644813407 44823323صناعة صلصة الطماطم.946103050مصنع ثمار للعصائر69

إنتاج السجق )النقانق ( والهامبورجر من 925101051برادايس للصناعات الغذائية70
اللحوم

4450566155577921 44505661 shaherqtr@gmail.com 5557792115444

انتاج الشكوالته بالحليب والشوكالته 959107320مصنع المونديال للصناعات الغذائية71
البيضاء والغامقة وغيرها من أنواع 

الشوكالته

55530011 55530011  almondiol.qa@gmail.com 5553001191588

إنتاج أنواع الدواجن واألرانب والطيور 1044101022مصنع فريش ميت لتجهيز اللحوم72
المبردة و المجمدة

44999323 5553353840165580 info@fmf.qa 5553353824558

تعبئة الشاي وبدائل الشاي مثل 1028107960مصنع جاهز للتعبئة73
ية الزهورات والبابونج واألعشاب البر

44148008    qimc@qimc.com  16875

صناعة الخبز ومنتجاته بواسطة المخابز 1184107120المتحدة للمخابز74
اآللية. 

44919924    hossam@zad.qa  1444

أنشطة أخرى لتجهيز وحفظ وتعليب 953103090مصنع المنال لالغذية75
وصناعة منتجات أخرى من الفواكه 

والخضراوات

44062111 5550238444889260 info@almanal.qa 5550238414156

ين الثلج.1012107930مركزالدوحة للثلج76 himo5@windoslive.com 555277008144 5552770044861414 44871872صناعة  وتخز

أنشطة أخرى لصناعة الزيوت والدهون 1020104090مصنع الزيوت العالمية77
الحيوانية والنباتية.

44818184 5588371244168189 global.oils.factory@gmail.com 5588371296798

صناعة أطعمة اإلفطار )كورن فليكس ، 1049106150مصنع دي ار للمواد الغذائيه78
شيبس . الخ ( ، من الحبوب على شكل 

رقائق. 

40193056 55005951  info@drfoodstaff.com 5500595190221

55525007203145   40373086   صناعة دقيق وعجين للمخابز.1060106140المخبز والمطعم المركزي الكبير79

يخ للمواد الغذائية80 صناعة الجاتوه والبيتيفور والكعك 1209107140مصنع مر
بأنواعه.

       66669969 

صناعة الخبز ومنتجاته بواسطة المخابز 1103107120مخبز مسيعيد81
اآللية. 

44415000  44438137 hossam@zad.qa 554926521444

legal.support@baladna.com 303031483382    40358888انتاج أنواع أخرى من األجبان1108105039بلدنا للصناعات الغذائية - فرع منتجات البان82
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صناعة المشروبات المنكهه بخالصات أو 1134110412مصنع الوجبة لأللبان والعصائر83
أرواح الفاكهة

44442899    info@alwajbadairy.com 3000026040309

إنتاج أنواع الدواجن واألرانب والطيور 1199101022مصنع عافية للدواجن84
المبردة و المجمدة

33915555    info@afia.qa 339155558112

5504333090502       ُصنع وجبات وأطباق جاهزة1132107500مصنع الشالل للمياة المعدنية85

5552595631839      44770448انتاج وتعبئة المياه النقية المفلترة1144110422مصنع مياه الوجبة86

55516999499   44881400  44880400صناعة صلصة الطماطم.1228103050مصنع الشمال للمواد الغذائية87
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قص وتفصيل المالءات ، أكياس الوســائد 277139211مصنع الدوحة للمفروشات1
، المفارش واأللحفة ، الوسائد 

44414447306017135012364744413421 aosman@simex-co.cominfo@simex-co.com50123647
30601713

30430

atahoo@sig.com.qa 5000238155533 44666584  44663360صناعة العباءات النسائية393141023مصنع إنش للصناعات2

ية لصناعة النسيج الوطنية3 قص وتفصيل المالءات ، أكياس الوســائد 467139211الحر
، المفارش واأللحفة ، الوسائد 

44601293  44600987    22148

info@alsalamprinting.com 5580040416250 44431221 4037285144431221صناعة مناديل وفوط ومناشف األطباق 562139230مطبعة السالم4

5507000741188   44513120  44513130قص وتفصيل الخيام واألشرعة630139241مصنع فن للخيام5

558000222050   44888037  44888035صناعة السجاد643139320مصنع الخليج للسجاد6

info@kenzhosierymill.com 5553290413281 44135806  40363779صناعة الجوارب بجميع أنواعها 816143040مصنع كنز للجوارب7

تريكو المالبس الخارجية ) بلوفرات ، 853143030شركة الخدمات المتكاملة8
بلوزات ، سترات ،...الخ ( المسنرة من 

الخيوط 

44621331  44621001    18759

info@qayedtents.comkhalid@qayedtents.com5511297413793 5511297444662211 44666650قص وتفصيل الستائر889139250القايد الدولية للمظالت ) انتر تند (9

قص وتفصيل المالءات ، أكياس الوســائد 964139211فاين للنسج الغير منسوجة10
، المفارش واأللحفة ، الوسائد 

44178884 5533355744178882 m..owafi@finemattress.com.qa 5533355740042

صناعة المالبس الرجالية الجاهزة مثل 983141011مصنع كيو يونيفورم 11
الثياب الجاهزة والبدل والمعاطف 

والبنطلونات

44605345 6663385444980870    19524

قص وتفصيل المالءات ، أكياس الوســائد 1017139211مصنع دار النسيج12
، المفارش واأللحفة ، الوسائد 

44444989 5581198044775088 info@daraineaseej.com 5581198020430

ياء13 تريكو المالبس الخارجية ) بلوفرات ، 853143030مصنع الخدمات المتكاملة لألز
بلوزات ، سترات ،...الخ ( المسنرة من 

الخيوط 

44621331  44621001 finace@integralqatar.com 5522507918759

دليل المصانع* - صناعة المنسوجات والملبوسات
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اسم المصنعم
رقم 
السجل

الصناعي

رقم 
النشاط 
الصناعي 

ISIC

وصف النشاط الصناعي
رقم 

 الهاتف
1 

رقم 
 الهاتف 

2

رقم 
 الهاتف 3

رقم 
 الفاكس

1 

رقم 
 الفاكس

2 

يد اإللكتروني  عنوان البر
1

يد اإللكتروني  عنوان البر
2

رقم 
الهاتف 
الجوال

صندوق 
البريد

40182    44601657  44601851صناعة  أنواع األحذية الرجالية من الجلد. 235152011شركة فانتينو للصناعات الجلدية1

chairman@millennia-qatar.commd@millenniasafetyshoes.com771171711520 44440631 4444062177117171أنشطة أخرى لصناعة األحذية929152090مصنع ميلينيا لألحذية وأدوات األمن والسالمة2

دليل المصانع* - صنع المنتجات الجلدية والمنتجات ذات الصلة

اسم المصنعم
رقم 
السجل

الصناعي

رقم 
النشاط 
الصناعي 

ISIC

وصف النشاط الصناعي
رقم 

 الهاتف
1 

رقم 
 الهاتف 

2

رقم 
 الهاتف 3

رقم 
 الفاكس

1 

رقم 
 الفاكس

2 

يد اإللكتروني  عنوان البر
1

يد اإللكتروني  عنوان البر
2

رقم 
الهاتف 
الجوال

صندوق 
البريد

5554745940037   44667809  44777260صناعة األبواب والنوافذ لخشبية30162220منجرة الكورنيش الحديثة1

أعمال ورش النجارة بشكل عام ) عدا 42162250منجرة السالمة2
األثاث(

44600098  44600079    2720

أعمال ورش النجارة بشكل عام ) عدا 46162250منجرة الوفاء3
األثاث(

44600849  44433960    778

أعمال ورش النجارة بشكل عام ) عدا 56162250ورشة الشيبيى للنجارة4
األثاث(

44324207       11309

أعمال ورش النجارة بشكل عام ) عدا 70162250منجرة نارم5
األثاث(

44600850  44428091    3092

3886    44994500  44994499صناعة األبواب والنوافذ لخشبية81162220منجرة المنجرة6

أعمال ورش النجارة بشكل عام ) عدا 117162250منجرة قبس7
األثاث(

44600566  44684033    1760

info@goulfcontracting.com 555123453886 5551234544994500 44994499صناعة المباني الخشبية سابقة التجهيز149162270سبيسميكر8

779830537676   7798305344683535 44684545صناعة المباني الخشبية سابقة التجهيز151162270شركة آل عمران للمباني الجاهزة 9

أعمال ورش النجارة بشكل عام ) عدا 192162250مصانع فرزانة للنجارة والديكور10
األثاث(

44671249  44671469    4557

2864    44671667  44601810صناعة األبواب والنوافذ لخشبية193162220منجرة باب الدوحة 11

22039    44603452  44601767صناعة األبواب والنوافذ لخشبية308162220مصنع المنجرة الدولية 12

55533448130   44652345 4465234544606184صناعة األبواب والنوافذ لخشبية380162220مصنع نابينا للمطابخ واألبواب13

40888    44601500  44601400صناعة المنصات الخشبية389162332مصنع الخليج للمنصات الخشبية14

ية لألخشاب15 a.mansour@cdc-qatar.com 558896048388 44093555 4460069355889604صناعة األبواب والنوافذ لخشبية528162220شركة الفنون المعمار

5510043293231   44607609  55100432صناعة المباني الخشبية سابقة التجهيز588162270مركز سكاب لتجميع الهياكل الثقيلة16

4039    44355520  44355530صناعة المباني الخشبية سابقة التجهيز590162270مجموعة الكواري لصناعة البيوت الجاهزة17

37332    44356146  44600862صناعة األبواب والنوافذ لخشبية599162220منجرة األرز18

manager@supercabin.net 5552012020572 5552012044601655 44503101صناعة المباني الخشبية سابقة التجهيز612162270شركة سوبر كابن19

info@albateelinteriors.com  92987 44114847  44151999صناعة األبواب والنوافذ لخشبية639162220البتيل لألعمال الخشبية20

دليل المصانع* - صنع الخشب ومنتجات الخشب والفلين

31* التكملة في الصفحة المقابلة 30



اسم المصنعم
رقم 
السجل

الصناعي

رقم 
النشاط 
الصناعي 

ISIC

وصف النشاط الصناعي
رقم 

 الهاتف
1 

رقم 
 الهاتف 

2

رقم 
 الهاتف 3

رقم 
 الفاكس

1 

رقم 
 الفاكس

2 

يد اإللكتروني  عنوان البر
1

يد اإللكتروني  عنوان البر
2

رقم 
الهاتف 
الجوال

صندوق 
البريد

info@gets-group.com  60177 44796555  44796333صناعة المباني الخشبية سابقة التجهيز662162270الواسط للبيوت الجاهزة21

info@almisnadjoinery.com 5556120731616 44600014558769055587690544600015صناعة األبواب والنوافذ لخشبية697162220شركة المسند للمنتجات الخشبية واأللمونيوم22

qwpc@qppc.netm.weliue@qppc.net5527622850174 5527622844770896 44770819صناعة المنصات الخشبية757162332شركة قطر للمنتجات الخشبية23

gpf.doha@hotmail.com 5503858540888 44601500 4460140055038585صناعة المنصات الخشبية798162332مصنع الخليج للمنصات الخشبية )فرع(24

مصنع الفضاء لتصنيع االسفنج وإعادة تصنيع 25
االسفنج

أنشطة أخرى لصناعة صفائح من قشرة 825162190
الخشب وصناعة الخشب المقوى 

وغيرها من ألواح الخشب

44888214       5554

info@alkaun.com 555505054235 44412766  44428252صناعة األبواب والنوافذ لخشبية1189162220منجرة الكون26

ينات 1164162231مصنع بولي بالست للمنتجات البالستيكية27 44449939 - صناعة الساللم والدرابز
44449987

  44323399   33737533730

-gov.liasionsupport@powerfold 44292223  44292220صناعة األبواب والنوافذ لخشبية1123162220اليغانسيا جوينيري28
ing-intl.com

 66903704201184

artofuood.qa@gmail.com 550059886440 44693835  44172111صناعة األبواب والنوافذ لخشبية1047162220مصنع فن الخشب29

info@artandframe.qa 555218885946 44447023 4444140955521888أعمال الديكور الخشبي.938162240مصنع آرت ان فريم30

info@bonfire-shield.com 555445283551 5554452844324468 44324468صناعة األبواب والنوافذ لخشبية951162220بنفاير شيلد31

ziad@gulfcrafts.net 7777907122211 7777907144602220 44602002أعمال الديكور الخشبي.1000162240مصانع قطر ديزاين32

558878887505   44653777  44603394صناعة شرائح أرضيات الباركية 355162233مصنع الخط الذهبي لالثاث والديكور33

3111383223930     443521444694893صناعة المباني الخشبية سابقة التجهيز1188162270مصنع نيسكو النتاج المساكن الخشبية الجاهزة34

.m.abdelsalam@albandarygroup 44772669  44771588أعمال الديكور الخشبي.1186162240مصنع الوسيل لالثاث الخشبي الفاخر35
com

 3322831432163

552252891391      44644329صناعة األبواب والنوافذ لخشبية1190162220مصنع الخور للمنتجات الخشبية36

دليل المصانع* - صنع الخشب ومنتجات الخشب والفلين

33* التكملة في الصفحة المقابلة 32



اسم المصنعم
رقم 
السجل

الصناعي

رقم 
النشاط 
الصناعي 

ISIC

وصف النشاط الصناعي
رقم 

 الهاتف
1 

رقم 
 الهاتف 

2

رقم 
 الهاتف 3

رقم 
 الفاكس

1 

رقم 
 الفاكس

2 

يد اإللكتروني  عنوان البر
1

يد اإللكتروني  عنوان البر
2

رقم 
الهاتف 
الجوال

صندوق 
البريد

صناعة الورق الصحي والمناديل ومناديل 144170941الشركة الوطنية للصناعات الورقية1
التنظيف والمناشف.

44600567  44600685 admin@napico.com.qaalgozali2003@yahoo.com 40631

يني للصناعات التحويلية2 صناعة منتجات ورقية  لألغراض المنزلية 169170950الز
مثل األطباق واألكواب 

7030105344414565 44600421 alaadino830@gmail.comgplast@qatar.net.qa55529632755

أنشطة أخرى لصناعة منتجات أخرى من 178170990شركة طالب لصناعة وكبس الكرتون3
الورق والورق المقوى .

44506032  44503833    1975

صناعة علب كرتون ، صناديق ، شنط 198170230مصنع الدوحة الحديثة للعبوات الكرتونية4
مطوية أو مفردة من الورق أو من 

الورق المقوى المموج .

4460228144651441 4460228044651502dmfcpl@qatar.net.qa  145

صناعة الورق الصحي والمناديل ومناديل 223170941قطر للصناعات الورقية5
التنظيف والمناشف.

44601262446069857010000044602523 malkiyami@gcfsqatar.commalkhiyami@gcfsqatar.com5519655141090

a.tawfik@daralsharq.net 550880003488 44601659 4455777755088000صناعة ورق الرسم و الطباعة340170132مطابع دار الشرق6

صناعة علب كرتون ، صناديق ، شنط 407170230مصنع الخليج للصناديق الورقية7
مطوية أو مفردة من الورق أو من 

الورق المقوى المموج .

44606635 5533879840165881 gulfcartons@gmail.com 5533879820666

صناعة الورق الصحي والمناديل ومناديل 414170941الخليج للصناعات الورقية8
التنظيف والمناشف.

44601961 7722060244602368 info@gpiqatar.com 7722060224292

أنشطة أخرى لصناعة منتجات أخرى من 537170990شركة بن سالمة الصناعية9
الورق والورق المقوى .

44314920  44310982 araltalla@binsalama.com  15236

صناعة أوعية من الورق أو من الورق 547170220شركة البيادر باك قطر10
المقوي المموج لألغذية والمشروبات 

واألغراض األخرى

4411435666811229 44114357 moayad.m@albayader.comayman.e@albayader.com5500433923117

يان للبالستيك11 صناعة علب كرتون ، صناديق ، شنط 664170230مصنع الر
مطوية أو مفردة من الورق أو من 

الورق المقوى المموج .

44160777555050445580748244160888 info@alrayyanplastics.com 55807482
55505044

201950

صناعة الورق والورق المقوي )الكرتون( 717170210مصنع المجرة للكرتون12
المموج .

55553647 44583670 info@galaxycarton.com 55553647201046

مصنع ابن القيم للقرطاسية والمستلزمات 13
المدرسية

17785    44881997  44863533صناعة أنواع األخرى من الورق 719170139

أنشطة أخرى لصناعة منتجات أخرى من 780170990النور للصناعات التحويلية الورقية14
الورق والورق المقوى .

4469241055277772 44692410 rashid@qatar.net.qa 5527777240600

يرة15 صناعة أظرف الخطابات وبطاقات 797170920شركة مطبعة الجز
يدية غير  المراسلة والبطاقات البر

المصورة

44606111  4460602244169575  5555547655347

صناعة الورق الصحي والمناديل ومناديل 803170940المتكاملة للمنتجات الورقية16
التنظيف والمناشف والفوط الصحية 
وفوط األطفال والمائدة و حشوات 

امتصاص النزيف ... الخ ، واألنواع األخرى 
من المنتجات الورقية ذات االستخدام 

الشخصي .

4037594550005252 40374709 info@ipp-qatar.com 50005252291

صناعة الورق والورق المقوي )الكرتون( 808170210النخبة العادة تدوير الورق17
المموج .

44965000505723637790749844601112 admin@eprqatar.cominfo@eprqatar.com50572363
77907498

24366

صناعة علب كرتون ، صناديق ، شنط 819170230شركة أمجاد لصناعة وطباعة الكرتون18
مطوية أو مفردة من الورق أو من 

الورق المقوى المموج .

44880662  44117026   3302120332291

صناعة علب كرتون ، صناديق ، شنط 833170230مصنع جسور لالكياس19
مطوية أو مفردة من الورق أو من 

الورق المقوى المموج .

44311557  44369020 lhajrih@jassor.com 5581101140242

دليل المصانع* - صنع الورق ومنتجات الورق
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اسم المصنعم
رقم 
السجل

الصناعي

رقم 
النشاط 
الصناعي 

ISIC

وصف النشاط الصناعي
رقم 

 الهاتف
1 

رقم 
 الهاتف 

2

رقم 
 الهاتف 3

رقم 
 الفاكس

1 

رقم 
 الفاكس

2 

يد اإللكتروني  عنوان البر
1

يد اإللكتروني  عنوان البر
2

رقم 
الهاتف 
الجوال

صندوق 
البريد

صناعة الورق الصحي والمناديل ومناديل 840170940هايجين برودكتس فاكترى20
التنظيف والمناشف والفوط الصحية 
وفوط األطفال والمائدة و حشوات 

امتصاص النزيف ... الخ ، واألنواع األخرى 
من المنتجات الورقية ذات االستخدام 

الشخصي .

44645597  44441885 info@hpf-qatar.com 50005252291

صناعة علب كرتون ، صناديق ، شنط 877170230مناديل للصناعات الورقية21
مطوية أو مفردة من الورق أو من 

الورق المقوى المموج .

77773378  44141352   7777337875007

صناعة الورق الصحي والمناديل ومناديل 1002170941مصنع نابولي للمحارم الورقية22
التنظيف والمناشف.

44277655 5552282244277566 m.badawi@napolitissue.com 5552282216990

يان للصناعات الكرتونية23 صناعة علب كرتون ، صناديق ، شنط 975170230مصنع الر
مطوية أو مفردة من الورق أو من 

الورق المقوى المموج 

55655875 5599099544800600 hamad1436@gmail.com 55990995
55655875

8886

صناعة الورق والورق المقوي )الكرتون( 897170210السويدي لصناعة الورق - فرع 241
المموج .

44604571 44606773 rashid@qatar.net.qa40600

صناعة علب كرتون ، صناديق ، شنط 879170230مصنع بيبركات25
مطوية أو مفردة من الورق أو من 

الورق المقوى المموج .

40386178      777677887144

صناعة أوعية من الورق أو من الورق 1037170220ملتي باك اندستريس26
المقوي المموج لألغذية والمشروبات 

واألغراض األخرى

559107004435734455507555  kmkubaisi@gmail.comkmkubaisi@gmail.com55507555
55910700

15762

صناعة الورق والورق المقوي )الكرتون( 924170210مصنع نايس تيشو27
المموج .

44761503 4488180144903972   3002218831839

مصنع راس قرطاس للطباعة وانتاج مواد التعبئة 28
والتغليف

صناعة أوعية من الورق أو من الورق 986170220
المقوي المموج لألغذية والمشروبات 

واألغراض األخرى

44413411 5556500944413411 info@rgppack.com 555650092487

55833072   44521001  44521010صناعة أنواع األخرى من الورق 1122170139مصنع فيرست باك للتعبئة والتغليف29
55830220

10352

مصنع االبداع األول لصناعة المنتجات الورقية 30
والمكتبية

صناعة الورق والورق المقوي )الكرتون( 1005170210
المموج .

44989121 5554295444989121 info@alebdaefactory.qa 5554295491682

يرة للصناعات البالستيكية والورقية31 صناعة أوعية من الورق أو من الورق 1036170220مصنع الجز
المقوي المموج لألغذية والمشروبات 

واألغراض األخرى

44909040 55558513  sami@aljazeerappi.com 5555851315690

مصنع عويضة النتاج الكرتون والشريط الالصق 32
والمحارم الورقية

صناعة علب كرتون ، صناديق ، شنط 1039170230
مطوية أو مفردة من الورق أو من 

الورق المقوى المموج .

         

صناعة الورق الصحي والمناديل ومناديل 1183170941مصنع استون للصناعات33
التنظيف والمناشف.

     info@astonindustries.qa 552790113330

pro2@clicq8.com  23599 44114617  44114878صناعة أكياس ورقيه1178170240بالستو باك فاكتوري34

* التكملة في الصفحة المقابلة

دليل المصانع* - صنع الورق ومنتجات الورق
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اسم المصنعم
رقم 
السجل

الصناعي

رقم 
النشاط 
الصناعي 

ISIC

وصف النشاط الصناعي
رقم 

 الهاتف
1 

رقم 
 الهاتف 

2

رقم 
 الهاتف 3

رقم 
 الفاكس

1 

رقم 
 الفاكس

2 

يد اإللكتروني  عنوان البر
1

يد اإللكتروني  عنوان البر
2

رقم 
الهاتف 
الجوال

صندوق 
البريد

22612    44025420  44025453طباعة الصحف41181111مطابع الوراق1

75    44633483  44015000طباعة الصحف44181111مطابع علي بن علي2

طباعة أوراق المراسالت القرطاسية 55181150مطابع الدوحة الحديثة المحدودة3
التجارية وتشمل الفواتير

44651441  44651502   55512330145

طباعة اإلعالنات والملصقات والنشرات 59181141مطابع قطر الوطنية4
اإلعالمية

44448452  44360950    355

طباعة أوراق المراسالت القرطاسية 68181150مطبعة الحياة5
التجارية وتشمل الفواتير

44600575  44602911    22313

طباعة أوراق المراسالت القرطاسية 71181150مطابع الشرق األوسط6
التجارية وتشمل الفواتير

44600260  44600210    4328

طباعة أوراق المراسالت القرطاسية 77181150دار العلوم للطباعة والنشر والتوزيع7
التجارية وتشمل الفواتير

44423234  44325900    1671

55304449533  4442417144600630  44466555طباعة الصحف87181111شركة الخليج للنشر و للطباعة8

طباعة التقاويم الزمنية والكروت 104181142العالمية للطباعة والنشر9
الشخصية وبطاقات األفراح والبطاقات 

الذكية

44601311  44601439    19690

طباعة أوراق المراسالت القرطاسية 114181150شركة المطبعة األهلية10
التجارية وتشمل الفواتير

44322823  44422504    3114

طباعة أوراق المراسالت القرطاسية 218181150مطابع الباكر 11
التجارية وتشمل الفواتير

44622792  44622381    9

طباعة أوراق المراسالت القرطاسية 257181150الشركة الحديثة للطباعة وتحويل الورق12
التجارية وتشمل الفواتير

4443452574093776 44420931 npc@qatar.net.qa 740937763359

ينودا الحديثة13 طباعة أوراق المراسالت القرطاسية 317181150مطابع ر
التجارية وتشمل الفواتير

44451414  44516318    3081

a.tawfik@daralsharq.net 550880003488 44601659 4455777755088000طباعة الصحف340181111مطابع دار الشرق14

طباعة أوراق المراسالت القرطاسية 357181150مطابع دار الثقافه15
التجارية وتشمل الفواتير

44621662  44622160 info@salembinhassan.com 313399394355

طباعة أوراق المراسالت القرطاسية 429181150مطبعة السنابل16
التجارية وتشمل الفواتير

44501867  44507166    7615

طباعة اإلعالنات والملصقات والنشرات 557181141الدار للطباعة17
اإلعالمية

44602607  44602670   555218888545

طباعة أوراق المراسالت القرطاسية 666181150مطبعة االقصي18
التجارية وتشمل الفواتير

44166262  44166363 aaaaah337@gmail.com 5544448421609

طباعة أوراق المراسالت القرطاسية 702181150مطبعة المجرة19
التجارية وتشمل الفواتير

55553647  44583670   55553647201046

ينترس20 طباعة أوراق المراسالت القرطاسية 761181150كليفتن بر
التجارية وتشمل الفواتير

4487527040291410 40371668 vijo@clifton.qa 55897181201015

يرة21 طباعة أوراق المراسالت القرطاسية 797181150شركة مطبعة الجز
التجارية وتشمل الفواتير

44606111  4460602244169575  5555547655347

طباعة التقاويم الزمنية والكروت الشخصية 817181142الطباعة الدولية22
وبطاقات األفراح والبطاقات الذكية

44351559  44372612 imad@iprintqatar.com 5531532055189

طباعة اإلعالنات والملصقات والنشرات 834181141السليمان ميديا23
اإلعالمية

44326493  44326198    9377

طباعة التقاويم الزمنية والكروت الشخصية 879181142مصنع بيبركات24
وبطاقات األفراح والبطاقات الذكية

40386178      777677887144

دليل المصانع* - الطباعة واستنساخ وسائط األعام المسجلة

39* التكملة في الصفحة المقابلة 38



اسم المصنعم
رقم 
السجل

الصناعي

رقم 
النشاط 
الصناعي 

ISIC

وصف النشاط الصناعي
رقم 

 الهاتف
1 

رقم 
 الهاتف 

2

رقم 
 الهاتف 3

رقم 
 الفاكس

1 

رقم 
 الفاكس

2 

يد اإللكتروني  عنوان البر
1

يد اإللكتروني  عنوان البر
2

رقم 
الهاتف 
الجوال

صندوق 
البريد

يع للطباعة والنشر25 طباعة أوراق المراسالت القرطاسية 927181150الخط السر
التجارية وتشمل الفواتير

4472563255921292 44315630 www.@speedlineqatar.com 559212927780

طباعة اإلعالنات والملصقات والنشرات 995181141مطبعة أكون 26
اإلعالمية

44500280 55921809 44500290info@aconpress.com 55921809 

طباعة اإلعالنات والملصقات والنشرات 1018181141االرقم للصناعات الورقية27
اإلعالمية

44229512 5554229240295607 khmagdi99@gmail.com 5554229214224

دليل المصانع* - الطباعة واستنساخ وسائط األعام المسجلة

اسم المصنعم
رقم 
السجل

الصناعي

رقم 
النشاط 
الصناعي 

ISIC

وصف النشاط الصناعي
رقم 

 الهاتف
1 

رقم 
 الهاتف 

2

رقم 
 الهاتف 3

رقم 
 الفاكس

1 

رقم 
 الفاكس

2 

يد اإللكتروني  عنوان البر
1

يد اإللكتروني  عنوان البر
2

رقم 
الهاتف 
الجوال

صندوق 
البريد

319    44621787  44600837إنتاج اإلسفلت.25192052خالطة بوزوير لألسفلت 1

إنتاج أنواع الوقود السائلة )منتجات 35192010مصفاة قطر للبترول2
مصافي البترول (

44776555  44772880    50033

4460179733503710555326984441287244503710madi@arc.qa 55532698إنتاج اإلسفلت.254192052مصنع الكات لألسفلت3
33503710

220152

إنتاج زيوت التشحيم للمعدات و 311192040شركة قطر للزيوت )قالكو(4
المحركات

4458323855863613 44583288 info@qalco.qa 5586361322750

1250    44908210  44660072إنتاج اإلسفلت.368192052شركة قطر لالسفلت - مصنع القار المخلوط5

22145    44663147  44664688إنتاج اإلسفلت.453192052مصنع بوم لألسفلت6

2139    44686631  44604235إنتاج اإلسفلت.484192052ماركو لإلسفلت 7

ية إلنتاج اإلسفلت 8 40318    44602660  44600365إنتاج اإلسفلت.495192052شركة البناء القطر

إنتاج أنواع الوقود السائلة )منتجات 499192010السيف المحدودة9
مصافي البترول (

40134300  40139525    50077

23792    44907475  44324661إنتاج اإلسفلت.534192052مصنع جي اتش كونستركشن لألسفلت10

إنتاج أنواع الوقود الغازية 542192020أوريكس لتحويل الغاز إلى سوائل المحدودة11
)اإليثان،البيوتان،البروبان ..إلخ (

44843777  4484370244743101  5580330722533

يرة لألسفلت12 5006   4450450144501758 4450560644905575إنتاج اإلسفلت.556192052مصنع الجز

183    44655442  44666405إنتاج اإلسفلت.581192052هندسة الدرويش - فرع األسفلت 13

ينت قطر14 صناعات أخرى خاصة بصناعة المنتجات 595192090كالر
النفطية

44902348 5506430244902332 zeid.ghazouani@chariant.com 5506430250240

555000555196   44905681  44329608إنتاج اإلسفلت.625192052مصنع ماربو للخلطات االسفلتية15

شركة قطر شل . جي . تي . ال المحدودة 16
)اللؤلؤة لتحويل الغاز إلي سوائل(

إنتاج أنواع الوقود الغازية 644192020
)اإليثان،البيوتان،البروبان ..إلخ (

44957777  44957778 sofiane.hamache@shell.com 333677623747

صناعات أخرى خاصة بصناعة المنتجات 698192090مركز معالجة النفايات الخطرة17
النفطية

44223346  44748469    3212

admin@qaplant.com 370820  44149077  44907019إنتاج اإلسفلت.728192052مصنع كواليتي اسفلت برودكتس18

5583009123007   44411885 4441188077048934إنتاج اإلسفلت.730192052صحاري لالسفلت19

دليل المصانع* - صنع فحم الكوك والمنتجات النفطية المكررة 

41* التكملة في الصفحة المقابلة 40



اسم المصنعم
رقم 
السجل

الصناعي

رقم 
النشاط 
الصناعي 

ISIC

وصف النشاط الصناعي
رقم 

 الهاتف
1 

رقم 
 الهاتف 

2

رقم 
 الهاتف 3

رقم 
 الفاكس

1 

رقم 
 الفاكس

2 

يد اإللكتروني  عنوان البر
1

يد اإللكتروني  عنوان البر
2

رقم 
الهاتف 
الجوال

صندوق 
البريد

صناعات أخرى خاصة بصناعة المنتجات 818192090الشرق االوسط للبيتومين المعدل20
النفطية

4418444555509260 44667809   558043832630

dohaupvc@hotmail.com 6608000023343 44163007  44904394إنتاج اإلسفلت.835192052مدماك كوالس لالسفلت21

info@qatarlube.com 6666666290199 44867463  44777260إنتاج اإلسفلت.847192052شركة التيسير للمقاوالت - فرع االسفلت22

إنتاج زيوت التشحيم للمعدات و 865192040الجودة للزجاج23
المحركات

44690329 5550333144113154 integrated@polymerqa.com 555033317374

شركة قطر لوبر يكنس اند بتروكيميكلس 24
)ش.ش.و(

إنتاج زيوت التشحيم للمعدات و 919192040
المحركات

44339395  44501136 ahmedbehis.grop@gmail.com 5588880540734

يتد بوليمر سولوشنز25 aalnaemi@qstec.com 5587406228999 5587406240202324 44113687إنتاج اإلسفلت.1025192052انتغر

إنتاج زيوت التشحيم للمعدات و 965192040 المصنع الوطني للمذيبات العضوية26
المحركات

44607780558888055554437744329607   555443771421

صناعات أخرى خاصة بصناعة منتجات 979191090قطر لتقنيات الطاقة الشمسية 27
أفران الكوك

40202022 5550818744435444 faisalmarine2004@hotmail.com.
com

 555081879033

44728997joud.charcoal@gmail.com 5552444263137 55524442 44649146إنتاج اإلسفلت.992192052مصنع قار للمواد العازلة والبيتومين28

إنتاج زيوت التشحيم للمعدات و 1022192040مصنع البوم للزيوت والكيماويات29
المحركات

44435444  44513263 info@qadco.qa 5581588050441

gm@dohaasphalt.com 5551135140311    44415159إنتاج فحم الكوك أو الفحم المكربن1031191010مصنع الجود للبالستيك والفحم30

5006   4450450144501758 5566583533926589إنتاج اإلسفلت.1105192052شركة مصنع االضافات القطرية31

183    44655442  44600365إنتاج اإلسفلت.1180192052مصنع الدوحة النتاج االسفلت32

دليل المصانع* - صنع فحم الكوك والمنتجات النفطية المكررة 

43* التكملة في الصفحة المقابلة 42



اسم المصنعم
رقم 
السجل

الصناعي

رقم 
النشاط 
الصناعي 

ISIC

وصف النشاط الصناعي
رقم 

 الهاتف
1 

رقم 
 الهاتف 

2

رقم 
 الهاتف 3

رقم 
 الفاكس

1 

رقم 
 الفاكس

2 

يد اإللكتروني  عنوان البر
1

يد اإللكتروني  عنوان البر
2

رقم 
الهاتف 
الجوال

صندوق 
البريد

55824777756   44324700  40338000صناعة البولي أثيلين1201360شركة قطر للبتروكيماويات )قابكو(   ش . م . ق1

إنتاج الغازات األولية مثل االوكسجين 4201121شركة مصانع الغازات الصناعية الوطنية / فرع2
والهيدروجين .. الخ

44583000  44583333    1391

يا واألمالح الفوسفاتية 12201240شركة قطر لألسمدة الكيماوية3 صناعة اليور
والبوتاسية الطبيعية

4422888866631328 44770347 qafco.com  50001

إنتاج الغازات األولية مثل االوكسجين 18201121شركة مارس للتجارة والمقاوالت )مصنع الغازات(4
والهيدروجين .. الخ

44600193  44601290    148

ية للمنظفات5 صناعة الصابون بجميع أشكاله ) معجون 48202311الشركة القطر
،سائل ، جاف (

44238777  44601921 qdc@qdd.qaexport@qdd.qa 6983

إنتاج الغازات األولية مثل االوكسجين 58201121مصانع بوزوير للغازات الصناعية6
والهيدروجين .. الخ

40150800  44503408    319

3484    44600901  44600881صناعة الدهانات148202210شركة أصباغ همبل )قطر(7

ية الكيمائية إلزالة األمالح8 أنشطة أخرى لصناعة المنتجات الكيميائية 161202990الشركة القطر
األخرى غير المصنفة في موضع أخر مثل 
ية ، مواد كيميائية إلطفاء  الزيوت العطر

الحرائق ، مواد كيميائية مساعدة للبلل 
والنفاذ ومنتجات كيمائية لالستخدام 

الصناعي  .. الخ

44601193  44422504    3424

info@npfqatar.com 5550570440544 5550570444600368 44601602صناعة الدهانات176202210 شركة مصانع األصباغ الوطنية_أصباغ ناشيونال9

صناعة األحماض غير العضوية )عدا 195201130مصنع آسيد قطر الوطني10
يتيك  حمض النتريك( مثل حامض الكبر

والهيدروكلوريك و النشادر ...الخ .

44604984  44600466    4168

يرة للعطور11 5747    44341555  44131555صناعة العطورات الرجالية و النسائية253202341مصنع الجز

24200    44738480  44738000تسييل الغاز الطبيعي288201180رأس لفان للغاز الطبيعي المسال المحدودة 12

أنشطة أخرى لصناعة األسمدة 363201290مصنع الخور لألسمدة13
والمركبات االزوتية

44431678  44442385    8681

صناعة الكيماويات العضوية األساسية 364201110شركة قطر لإلضافات البترولية المحدودة )كفاك(14
وتشمل االستلين عدا األسمدة 
والمركبات األزوتيه )النتروجينية(

44773400  44773555 skqutubuddin@qafac.com.qa  22700

 شركة قطر للفينيل المحدوده)كيو.في.سي(15
ش.م.خ.ق

صناعة الكيماويات العضوية األساسية 372201110
وتشمل االستلين عدا األسمدة 
والمركبات األزوتيه )النتروجينية(

40338000  4032470044771346  5099997424440

شركة رأس لفان للغاز الطبيعي المسال 16
المحدودة )2( 

24200    44738480  44738000تسييل الغاز الطبيعي390201180

22666    44736677  44736000تسييل الغاز الطبيعي391201180شركة قطر غاز للتشغيل المحدودة17

الشركة العالمية لصناعة مستحضرات 18
التجميل

أنشطة أخرى لصناعة الصابون 392202390
والمطهرات ومستحضرات التنظيف 
والتلميع والعطورات ومستحضرات 

التجميل

44604174  44604174    2608

صناعة األحماض غير العضوية )عدا 403201130شركة قطر لألحماض الكيماوية19
يتيك  حمض النتريك( مثل حامض الكبر

والهيدروكلوريك و النشادر ...الخ .

44831199 3368873644837878 info@qataracids.com.qa 3368873616875

صناعة الكيماويات العضوية األساسية 406201110شركة قطر للكيماويات المحدودة )كيوكيم(20
وتشمل االستلين عدا األسمدة 
والمركبات األزوتيه )النتروجينية(

44847111  44837379    24646

دليل المصانع* - صناعة المواد والمنتجات الكيميائية
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اسم المصنعم
رقم 
السجل

الصناعي

رقم 
النشاط 
الصناعي 

ISIC

وصف النشاط الصناعي
رقم 

 الهاتف
1 

رقم 
 الهاتف 

2

رقم 
 الهاتف 3

رقم 
 الفاكس

1 

رقم 
 الفاكس

2 

يد اإللكتروني  عنوان البر
1

يد اإللكتروني  عنوان البر
2

رقم 
الهاتف 
الجوال

صندوق 
البريد

828    44684313  44605943صناعة الدهانات409202210الشركة المتطورة للدهانات والكيماويات21

تعديل الزيوت والدهون كيمائيا مثل 460202932مصنع قطر لمصفاة الزيوت22
:البلمرة واألكسدة

44607780  44501136 Qatareclamation@gmail.com 5588880540734

صناعة المواد الالصقة أو مركبات 464202260سودامكو - قطر 23
الجلفنة أو المستحضرات غير الحرارية 

المماثلة المستخدمة في الحشو أو 
تسوية السطوح .

44423816  44425149    22520

صناعة المواد الالصقة أو مركبات 507202260سيكو الشرق األوسط24
الجلفنة أو المستحضرات غير الحرارية 

المماثلة المستخدمة في الحشو أو 
تسوية السطوح .

44114747 3324221344114792 souhail.haidar@cikome.com 33242213295

صناعة المواد الالصقة أو مركبات 512202260دون كونستركشن برودكتس - قطر25
الجلفنة أو المستحضرات غير الحرارية 

المماثلة المستخدمة في الحشو أو 
تسوية السطوح .

44114004  44114014    24839

إنتاج الغازات األولية مثل االوكسجين 543201121غزال  ش . م . ق26
والهيدروجين .. الخ

44020400  44934326    24983

صناعة المواد الالصقة أو مركبات 569202260المصنع القطري االلماني لألجزاء المانعة للتسرب27
الجلفنة أو المستحضرات غير الحرارية 

المماثلة المستخدمة في الحشو أو 
تسوية السطوح .

44114404 5575420244114401 sales@qger.comshiyas@qger.com5575420240806

صناعة المواد الالصقة أو مركبات 578202260خليج الدوحة لمواد البناء28
الجلفنة أو المستحضرات غير الحرارية 

المماثلة المستخدمة في الحشو أو 
تسوية السطوح .

44500113  44680385    23184

صناعة الكيماويات العضوية األساسية 593201110شركة قاتوفين المحدودة29
وتشمل االستلين عدا األسمدة 
والمركبات األزوتيه )النتروجينية(

40338000  44325936    55013

5554483222275   44920270  44949494تسييل الغاز الطبيعي607201180دولفين للطاقة المحدودة30

24646    44572480  44847111صناعة البولي أثيلين615201360شركة رأس لفان لالولفينس المحدودة31

ية لألوكسجين32 إنتاج الغازات األولية مثل االوكسجين 619201121الشركة القطر
والهيدروجين .. الخ

44114603  44114350    22386

صناعة مخاليط المطاط التركيبي 629201330شركة قطر للميالمين33
والمطاط الطبيعي .

44228888  44770319    50001

شركة قطر للكيماويات )2( المحدودة 34
)كيوكيم2(

5511212224646   5511212244837379 44847111صناعة البولي أثيلين641201360

يزو جلف35 أنشطة أخرى لصناعة المنتجات الكيميائية 642202990كر
األخرى غير المصنفة في موضع أخر مثل 
ية ، مواد كيميائية إلطفاء  الزيوت العطر

الحرائق ، مواد كيميائية مساعدة للبلل 
والنفاذ ومنتجات كيمائية لالستخدام 

الصناعي  .. الخ

4450084066336844 44500830 chadi.chahine@chrysogulf.com  22849

إنتاج الغازات األولية مثل االوكسجين 649201121غزال  ش . م . ق )فرع راس لفان(36
والهيدروجين .. الخ

44020400  44934326    24983

imad@qalco.net 5554189523580 44903842  44903839صناعة الزيوت األساسية .655202931شركة المنتجات البترولية الوطنية37

إنتاج الغازات األولية مثل االوكسجين 680201121شركة مصنع الثقة للغازات الصناعية38
والهيدروجين .. الخ

44114310  44114315   7400303963537
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اسم المصنعم
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الهاتف 
الجوال

صندوق 
البريد

إنتاج الغازات األولية مثل االوكسجين 703201121بوزوير لثاني أكسيد الكربون39
والهيدروجين .. الخ

40150800  44503408    319

تعديل الزيوت والدهون كيمائيا مثل 705202932مصنع الحياة لمعالجة النفايات40
:البلمرة واألكسدة

44907087  44903622 manu@alhayaqatar.com  18604

صناعة مواد التلوين المستخدمة 723202250مصنع اكوا سيل قطر41
في صنع الدهانات ، ومواد التلوين 
المستخدمة من الفنانين وغيرهم .

4426882633948081 44507819    201019

qatarmeta@qatarmetacoats.com 5550745512006 44114673  44114672صناعة الدهانات734202210قطر ميتا كوتس ورك شوب43

info@dohapaints.com 5505544035409 44602832  44504119صناعة الدهانات741202210مصنع الدوحة لألصباغ والكيماويات44

أنشطة أخرى لصناعة المنتجات الكيميائية 779202990مصنع الخصوصية لكيماويات البناء )اسبك(45
األخرى غير المصنفة في موضع أخر مثل 
ية ، مواد كيميائية إلطفاء  الزيوت العطر

الحرائق ، مواد كيميائية مساعدة للبلل 
والنفاذ ومنتجات كيمائية لالستخدام 

الصناعي  .. الخ

40291992  40290755    7453

أنشطة أخرى لصناعة الصابون 814202390مصنع اس ايشيرا للعطور46
والمطهرات ومستحضرات التنظيف 
والتلميع والعطورات ومستحضرات 

التجميل

44358541 5561666144823602 shaikha@s-ishira.compa@s-ishira.com5561666140491

صناعة الصابون بجميع أشكاله ) معجون 836202311الشركة االسالمية للتصنيع47
،سائل ، جاف (

44238777  44601921   558102686983

clicqatar@clicq8.com 5588317123599 44114617  44114613صناعة الدهانات838202210برو كيم تكنولوجى48

إنتاج الغازات األولية مثل االوكسجين 841201121شركة قطر للغازات الصناعية49
والهيدروجين .. الخ

44114896  44114897    300

صناعة المواد الالصقة أو مركبات 844202260كيم كون50
الجلفنة أو المستحضرات غير الحرارية 

المماثلة المستخدمة في الحشو أو 
تسوية السطوح .

4450426566228830 44504264   6658406023767

ية النتاج المواد االولية للمنظفات51 صناعة األحماض غير العضوية )عدا 870201130الشركة القطر
يتيك  حمض النتريك( مثل حامض الكبر

والهيدروكلوريك و النشادر ...الخ .

44443365  44443328 info@mohaji.com 5551115316095

ahmedalsheeb@yahoo.com 5551665020930   5551665040163366صناعة الدهانات936202210نوران للتقنية52

صناعة الخيوط الصناعية مثل النايلون 939203012مصنع لفان لصناعة األلمنيوم53
والبوليستر... الخ

44625555 5555297844625559 wael@qbcqatar.com.qa 555529781985

صناعة األحماض غير العضوية )عدا 1026201130 يوني كيم ليميتد للصناعات الكيميائية54
يتيك  حمض النتريك( مثل حامض الكبر

والهيدروكلوريك و النشادر ...الخ .

44601135  44580683 info@unichem.com.qa  55909

أنشطة أخرى لصناعة الصابون 1007202390الشركة اإلسالمية لتصنيع الهيبوكلوريت55
والمطهرات ومستحضرات التنظيف 
والتلميع والعطورات ومستحضرات 

التجميل

44238777 554926524460192144821808hossam@zad.qa 554926526983

k@ftcod.com 55532100 5553210044252505 33336372صناعة المنظفات الصناعية.1024202321مصنع فيتكو للمنظفات56
33336372

17180

.khalid.alhajri@geogreenshield 6666259044434366 44179860صناعة الزيوت األساسية .1009202931جيو جرين شيلد57
com

 6666259092545

صناعة المذيبات والمخففات المركبة 902202270مصنع ابسيلون لكيماويات البناء58
العضوية مثل صناعة محضرات إزالة 

الدهانات أو الورنيش

40297161  40298479    18412
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الهاتف 
الجوال

صندوق 
البريد

6660850396867      44322294صناعة العطورات الرجالية و النسائية984202341مصنع برفيوم فاكتوري59

صناعة المنتجات الكيميائية الزراعية 962202190المجموعة الوطنية للتصنيع الزراعي والحيواني60
األخرى

33492970330399793303997944320121 mhd@ranhkoussi.com 33492970
33039979

24367

sectionmodren2017@gmail.com 666648557135 44684313  66664855صناعة الدهانات890202210سيكشن للصناعات الحديثة61

صناعة المواد الالصقة أو مركبات 903202260مصنع السيل لألصباغ62
الجلفنة أو المستحضرات غير الحرارية 

المماثلة المستخدمة في الحشو أو 
تسوية السطوح .

44501111  44501777    1511

صناعة الصابون بجميع أشكاله ) معجون 909202311مصنع كلوبل للمنظفات63
،سائل ، جاف (

55826010  44516009 mk.aljalahma@globaldetergent.
com

 5582601015473

ية للكيماويات64 يز صناعة المذيبات والمخففات المركبة 915202270مصنع العز
العضوية مثل صناعة محضرات إزالة 

الدهانات أو الورنيش

4411055255555081 44118913 enquiries@alazizyachemicais.com 5555508121898

nancy@almeerpaint.qa 550510511242 5505105144311366 44311366صناعة الدهانات944202210مصنع الوحدة لمنتجات البالستيك 65

صناعة الصابون بجميع أشكاله ) معجون 940202311المتقدمة لصناعة المنظفات66
،سائل ، جاف (

4436536155513551 44217209 yalkazim9@hotmail.com 5551355110111

صناعة القلويات بما فيها الصودا 966201140الخليج كلورين67
الكاوية )ال تشمل األمونيا (

44147100 6650607144147200   6650607155627

أنشطة أخرى لصناعة األلياف والخيوط 964203090فاين للنسج الغير منسوجة68
الصناعية

44178884 5533355744178882 m..owafi@finemattress.com.qa 5533355740042

صناعة المواد الالصقة أو مركبات 970202260مصنع منصور جبر للكيماويات69
الجلفنة أو المستحضرات غير الحرارية 

المماثلة المستخدمة في الحشو أو 
تسوية السطوح .

55180518777777737777777344683382 info@mansourchemicals.com 55180518
77777773

7135

شركة الخليج العالمية للتجارة - قسم طفايات 70
الحريق 

أنشطة أخرى لصناعة المنتجات الكيميائية 971202990
األخرى غير المصنفة في موضع أخر مثل 
ية ، مواد كيميائية إلطفاء  الزيوت العطر

الحرائق ، مواد كيميائية مساعدة للبلل 
والنفاذ ومنتجات كيمائية لالستخدام 

الصناعي  .. الخ

44088300 5587559244088444 info@chubbfire.com.qa 558755926572

مصنع النقاء للمطهرات والمنظفات ومعالجة 71
الروائح

صناعة مستحضرات تعطير الغرف وإزالة 952202330
الروائح

40292081 5553693640292081 alnaqaamanufacture@gmail.com 5553693612797

أنشطة أخرى لصناعة المنتجات الكيميائية 1001202990مصنع الخليج للمواد اإلضافية72
األخرى غير المصنفة في موضع أخر مثل 
ية ، مواد كيميائية إلطفاء  الزيوت العطر

الحرائق ، مواد كيميائية مساعدة للبلل 
والنفاذ ومنتجات كيمائية لالستخدام 

الصناعي  .. الخ

44888035 5553215344888037 Mjk-groupe.com 555321532050

تعديل الزيوت والدهون كيمائيا مثل 1004202932وذنان للصناعات73
:البلمرة واألكسدة

40391360 5500766340396946 khalid-alraisi@outlook.com 5500766323511

أنشطة أخرى لصناعة البالستيك في 1022201390مصنع البوم للزيوت والكيماويات74
أشكالها األولية وصناعة المطاط 

التركيبي

44435444 5550818744435444 faisalmarine2004@hotmail.com 555081879033

أنشطة أخرى لصناعة المواد والمنتجات 1116201190المصنع الوطني لمنتجات البوليسترين75
الكيميائية األساسية عدا األسمدة 

والمركبات النبتروجينية

4460200655504212 44602001   7070042923561

pro2@clicq8.com  23599 44114617  44114878صناعة الدهانات1178202210بالستو باك فاكتوري76
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.ali.alemadi@alrefeeenterprises    66650747صناعة الورنيشات ) مواد الصقل (1229202220مصنع الرفيع لالنشاءات الالصقة77
com

 5550240231948

أنشطة أخرى لصناعة البالستيك في 1168201390مصنع الصقر للبالستيك78
أشكالها األولية وصناعة المطاط 

التركيبي

44114805  44114804 yasser.info@yahoo.com 555057443612

اسم المصنعم
رقم 
السجل

الصناعي

رقم 
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2

رقم 
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1 
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الهاتف 
الجوال

صندوق 
البريد

qatarpharma@qatar.net.qa 7700006641119 44114448  44114242صناعة األدوية568210051قطر فارما للصناعات الدوائية1

صناعة المستحضرات الصيدالنية 802210010مصنع قطر للحياه2
لالستخدام البشري

44179617 5528172144179617   5528172140241

صناعة الضمادات الجراحية ضمادات 1058210041مجمع المها لصناعة المستلزمات الطبية3
الكسور

44111340 5588631644111430 h.sorour@almahamedical.qa 558863168541

اسم المصنعم
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رقم 
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1 
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 الهاتف 

2
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1 
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الهاتف 
الجوال

صندوق 
البريد

info@behzadplastic.com  19445 44504073  44601973صناعة األكياس من اللدائن9222044منتوجات بهزاد للبالستيك1

صناعة مواسير وخراطيم وأنابيب 61222020مصنع قطر الوطني للبالستيك2
بالستيكية ووصالتها ولوازمها

44689977 6655642244689922 pro@qnplast.comPRO@GNPLAST.COM665564225615

صناعة منتجات من اللدائن بطريقة 101222060شركة الخليج لأللياف الزجاجية3
الروتومولد

44600038  44602659 sunil@gulfglassfibre.com 555197974076

صناعة مواسير وخراطيم وأنابيب 110222020مجموعة قطر للصناعات واالضافات البالستيكية4
بالستيكية ووصالتها ولوازمها

4460377355806686 44603993 hasanbour@qaddcoqatar.comhasanbour@yahoo.com5580668640290

info@qsf.com.qa  7262 40050222  40050200صناعة العلب والصناديق من اللدائن111222041مصنع قطر لالستيروبور5

4444686844114325776743974411467944446160polymer@almuftah.com 77674397875أنشطة أخرى لصناعة منتجات اللدائن 125222090المفتاح بوليمار6

33045    44582276  44582326صناعة لوازم العزل ومنع التسرب . 146222033مصنع قطر للمواد العازلة7

صناعة منتجات من اللدائن بطريقة 168222060منتجات فايبر جالس المفتاح8
الروتومولد

4444686877674397 444461608hameedmt@almuftah.comamromohd@almuftah.com77674397875

يني للصناعات التحويلية9 alaadino830@gmail.comgplast@qatar.net.qa55529632755 44600421 7030105344414565صناعة األكياس من اللدائن169222044الز
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يان للفايبر جالس10 صناعة منتجات من اللدائن بطريقة 204222060الر
الروتومولد

55510199  44816328   5551019912020

dohmotor@qatar.net.qadk.gupta2005@gmail.com 145 44802355  44808382صناعة األكياس من اللدائن230222044مصنع الشرق للعبوات البالستيكية11

11884    44684443  44684442صناعة لوازم العزل ومنع التسرب . 247222033مصنع آالء لألدوات الصناعية 12

info@alamoudiplasticfactory.com 555057443612 44114805441148065550574444114804صناعة األكياس من اللدائن249222044مصنع العمودي للبالستيك13

6276   4441528144602877  44602877صناعة العلب والصناديق من اللدائن271222041مصنع العالمية للبالستيك14

صناعة منتجات من اللدائن بطريقة 289222060مصنع قطر روتومولد لمنتجات البالستيك15
الروتومولد

44602315 5553474144602316 rotomould@qatar.net.qafrancis@qatarrotomould.com5553474115280

صناعة منتجات من اللدائن بطريقة 339222060مصنع الفايبر جالس الوطني 16
الروتومولد

44603629  44606243    40639

صناعة لوازم البناء مثل النوافذ 348222031قطر يو .بي . في . سي لألبواب والنوافذ17
واألبواب.

44114302  4411430144696899qatupvc@qatar.net.qa  8181

صناعة منتجات من اللدائن بطريقة 352222060مصنع نابينا للرخام18
الروتومولد

4465234544607035 4466055544660555   130

ghazi@qatarpac.netsales@qatarpac.net5589987433195 5568044944438963 44421250صناعة األكياس من اللدائن356222044شركة قطر بوليمر الصناعية19

qppc@qppc.net 5527622850174 44770896  44770819صناعة األكياس من اللدائن371222044شركة قطر للمنتجات الخشبية و البالستيكية20

استبدال األسطح الخارجية لإلطارات 375221150السويدي لتلبيس اإلطارات21
الهوائية المستعملة

4460353055865843 44603530 suwaidigroup@yahoo.com 55865843745

ahmedshek68@gmail.com 5550045522951 44114002  44114001أنشطة أخرى لصناعة منتجات اللدائن 412222090شركة دوحة بالستيك22

14626    44416108  44601081أنشطة أخرى لصناعة منتجات اللدائن 413222090برجوال ديزاين 23

صناعة مواسير وخراطيم وأنابيب 422222020هيبورث بي . ام . أي - قطر 24
بالستيكية ووصالتها ولوازمها

44760588  44760525 info@hepworth.qa  50207

صناعة منتجات نصف مصنعة من اللدائن 434222010مصنع البيت األزرق للحجر الصناعي25
مثل ألواح، شرائح، صفائح، أشرطة 
،مواسير وخراطيم ولوازمها ... الخ

44686453 5585722244686437 bluehousedoha@hotmail.com 5585722290123

صناعة منتجات من اللدائن بطريقة 445222060مصنع الندى لخزانات المياه الرتومولد26
الروتومولد

44606005  44607781    17442

info@orientalsqatar.com 338886644729 44657053 3388866444760962صناعة لوازم العزل ومنع التسرب . 454222033مصنع الشرق للعوازل 27

info@castle-mba.com 5597779515756 40059902  40053333صناعة لوازم العزل ومنع التسرب . 492222033مصنع إكسسوارات البناء الحديث28

صناعة مواسير وخراطيم وأنابيب 498222020المستقبل لصناعة األنابيب - قطر29
بالستيكية ووصالتها ولوازمها

44768100  44114595 qatar@futurepipe.com 5585902624678

ahme.fahmy@gmail.com  18969 44114583  44114358صناعة األكياس من اللدائن501222044مصنع العاصمة للبالستيك30

ية للصناعات المطاطية31 صناعة منتجات مطاطية أخرى لم تصنف 506221990الشركة القطر
في مكان أخر

4460030744600308 44600308 qatarrubber@gmail.comqatarrubber@gmail.com6605250840029

صناعة لوازم البناء مثل النوافذ 515222031شركة الخليج النتاج ال يو بي في سي32
واألبواب.

44361009  44361008   550272727922

صناعة منتجات من اللدائن بطريقة 536222060مصانع الندى العالمية لخزانات مياه الروتومولد33
الروتومولد

44606005  44607781    17442

ير بمختلف أشكالها من 547222043شركة البيادر باك قطر34 صناعة القوار
اللدائن

4411435666811229 44114357 moayad.m@albayader.comayman.e@albayader.com5500433923117

ية الكويتية للنوافذ35 صناعة لوازم البناء مثل النوافذ 549222031مصنع القطر
واألبواب.

44505803  44505804    37613
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صناعة مواسير وخراطيم وأنابيب 550222020اميانتيت قطر لألنابيب وملحقاتها36
بالستيكية ووصالتها ولوازمها

44941800  44114875 info@aqap.com.qa 5586133640194

صناعة لوازم البناء مثل النوافذ 558222031الدوحة يو . بي .في . سي لألبواب والشبابيك37
واألبواب.

4460402266080000 44503022 dohaupvc@hotmail.com  23343

5584229024748   44114576  44114574صناعة لوازم العزل ومنع التسرب . 561222033مجموعة جروتك الصناعية38

صناعة األصناف الصحية أو الصيدالنية من 568221940قطر فارما للصناعات الدوائية39
المطاط

44114242  44114448 qatarpharma@qatar.net.qa 7700006641119

صناعة مواسير وخراطيم وأنابيب 571222020سار بالست قطر40
بالستيكية ووصالتها ولوازمها

44941800 5551212944902261 info@sarplastqatar.comsales@sarplastqatar.com5586133640519

صناعة منتجات من اللدائن بطريقة 597222060اكوا تانكس لخزانات المياه والبال ستيك 41
الروتومولد

44506633  44506677    32080

ahmed.tfpp@gmail.com 7788777837448 44607697  44607673أنشطة أخرى لصناعة منتجات اللدائن 605222090المصنع التقني للمنتجات البالستيكية42

557931374446831344684313info@petrofoam.com 557931377135 44683382صناعة األكياس من اللدائن623222044بتروفوم للمنتجات البالستيكية43

wael@petro-plastic.net  6357 44684313 4460077544683382صناعة األكياس من اللدائن632222044بترو إلنتاج البالستيك44

صناعة منتجات من اللدائن بطريقة 637222060مجمع خالد للصناعات البالستيكية45
الروتومولد

4450111144278327 4450177744603555info@kpic.qa 555109991511

ين للبالستيك46 صناعة مواسير وخراطيم وأنابيب 640222020مصنع الخيار
بالستيكية ووصالتها ولوازمها

44114320  44114324 info@alkhayarinplastic.com  37461

7135    44504701  44504701صناعة األكياس من اللدائن645222044مصنع جي بالست47

info@uniplastqatar.comahmed@uniplastqatar.com 8875 44318634  44431458صناعة األكياس من اللدائن650222044شركة يوني بالست48

alhaya.po@gmail.comb.okasha@alhayaplastic.com 18604 44184099  44184101صناعة األكياس من اللدائن661222044مصنع الحياة لمعالجة البالستيك49

يان للبالستيك50 info@alrayyanplastics.com 55807482 44160777555050445580748244160888صناعة األكياس من اللدائن664222044مصنع الر
55505044

201950

االختصاص االروبي يو بي في سي للنوافذ 51
واالبواب

صناعة لوازم البناء مثل النوافذ 669222031
واألبواب.

44515215  44515215    16420

alebda-plastic@hotmail.com 5580040413186 5580040444642674 44642674صناعة األكياس من اللدائن673222044االبداع للصناعات البالستيكية52

     44788935  44475896أنشطة أخرى لصناعة منتجات اللدائن 689222090مصنع فلورا العالمي للبالستيك53

ية األلمانية لالنابيب54 صناعة مواسير وخراطيم وأنابيب 694222020الشركة القطر
بالستيكية ووصالتها ولوازمها

44109109  44109100 info@pipegreen.cominfo@pipegreen.com 40064

صناعة لوازم صحية من اللدائن مثل: 699222037مصنع تدمر لألسطح الصلبة55
أحواض الغسيل واالستحمام والمراحيض 

... الخ

44337000  44337100   3337123437493

صناعة منتجات من اللدائن بطريقة 704222060مصنع الحصباه لخزانات المياه56
الروتومولد

44867426  44881944 alhasba.qa@gmail.com  3283

صناعة لوازم البناء مثل النوافذ 707222031مصنع فنستر للسحب57
واألبواب.

44983050  44514286    201511

4468843340293102tamer.omar@alhodaifi.comanas@alhodaifi.com 3988 4468181040293108صناعة لوازم العزل ومنع التسرب . 712222033الهديفي لمكونات الكوابل58

صناعة لوازم البناء مثل النوافذ 720222031االختيار االلماني للنوافذ واالبواب59
واألبواب.

44167666  44167999 info@alikhtyaar.com 6661199813004

صناعة األدوات المنزلية وأدوات المطبخ 724222052الشركة العامة لصناعة التغليف60
ينة من الميالمين والز

44362862 7477777744868593 admin@universalwrapping.com 7477777740054

صناعة منتجات مطاطية أخرى لم تصنف 726221990الهديفى للتدوير - فرع ام األفاعي61
في مكان أخر

44681810  44699441  anas@alhodaifi.com 22205
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صناعة مواسير وخراطيم وأنابيب 731222020شركة الوطنية للمواسير ومستلزماتها62
بالستيكية ووصالتها ولوازمها

44114774   44114775   5552796237519

صناعة لوازم البناء مثل النوافذ 733222030شركة االنقاذ للتجارة والصناعة63
واألبواب والستائر ولوازم العزل ومنع 

التسرب ولوازم اإلنارة وأغطية األرضيات 
واألسقف والجدران على شكل لفات أو 

بالط ... الخ، والمصنوعة من اللدائن .

44501234  44601235    4259

info@qipbf-qatar.com 50005252291 44675626 4472623250005252صناعة األكياس من اللدائن735222044مصنع قطر المتكامل لألكياس البالستيكية64

hr@sigmaplastic.com 5551212955915 44411236 4441123555512129أنشطة أخرى لصناعة منتجات اللدائن 737222090مصنع سيجما بالستيكس65

5589987417678   44114583  44114358صناعة األكياس من اللدائن746222044مصنع عالم البالستيك66

صناعة لوازم البناء مثل النوافذ 750222030مصنع قطر لمنتجات البوليسترين67
واألبواب والستائر ولوازم العزل ومنع 

التسرب ولوازم اإلنارة وأغطية األرضيات 
واألسقف والجدران على شكل لفات أو 

بالط ... الخ، والمصنوعة من اللدائن .

44321909  44321933    10351

5541125141049   44602244  44602343صناعة ألواح وقضبان وصفائح752221910قطر للمنتجات اللدنية68

صناعة منتجات من اللدائن بطريقة 754222060أكواتانكس لخزانات المياه والبالستيك69
الروتومولد

44506633 3337134044506677 m.abdelsalam@albandarygroup.
com

 3337134013062

صناعة لوازم البناء مثل النوافذ 756222031مصنع الشاهين لأللمونيوم70
واألبواب.

4471371740399900 4451517640399900admin@alshaheenfactory.com 5501000260299

50488508207210  504885084427342240178014 44272487أنشطة أخرى لصناعة منتجات اللدائن 758222090شركة توايلة العادة التدوير71

صناعة منتجات من اللدائن بطريقة 776222060نال للصناعات البالستيكية72
الروتومولد

45093146450931467070234344514170 nalrotomouldbags@gmail.com 7070234324271

صناعة مواسير وخراطيم وأنابيب 783222020مصنع البراء للبالستيك73
بالستيكية ووصالتها ولوازمها

44883965  40295608 info@albaraaplastic.commoataz@albaraaplastic.com 90449

6666442039199   44442781  44442780صناعة لوازم العزل ومنع التسرب . 784222033مصنع بيتو مود قطر للمواد العازلة74

صناعة األدوات المنزلية وأدوات المطبخ 786222051الجتال الصناعية75
ينة والز

44321954 6600041644683863 marketing@aljattal.qa  10131

صناعة مواسير وخراطيم وأنابيب 788222020مصنع الوعب للبالستيك76
بالستيكية ووصالتها ولوازمها

44655181441703563393566644783634 info@alwaabplastics.com 5554205514918

يان الجديد لخزانات المياه77 صناعة منتجات من اللدائن بطريقة 792222060مصنع الر
الروتومولد

44150582403737965083212040373796 marketing@newrayyan.com 5555539290038

صناعة مواسير وخراطيم وأنابيب 796222020مصنع المتقدمة للبالستيك78
بالستيكية ووصالتها ولوازمها

40298225  44153061    15756

صناعة لوازم البناء مثل النوافذ 800222030شركة معماري قطر يو . بي . في . سي79
واألبواب والستائر ولوازم العزل ومنع 

التسرب ولوازم اإلنارة وأغطية األرضيات 
واألسقف والجدران على شكل لفات أو 

بالط ... الخ، والمصنوعة من اللدائن .

4444354044326491  44640407 mimariqatar79@gmail.comauthorizedpartneroffice@mimari-
qatar.com

 201966

صناعة مواسير وخراطيم وأنابيب 804222020مصنع السادة لألنابيب البالستيكية80
بالستيكية ووصالتها ولوازمها

44715994  44719566 info@alsadapipes.com.qainfo@alsadaprofiles.com.qa 23575

sami@falconserves.com  16995 44433315 4442479944510823إعادة صناعة اإلطارات 805221140مصنع الغد المشرق إلعادة تدوير اإلطارات81

info@binamanidustries.com 5088883116912 40177028403981885088883144377692صناعة األكياس من اللدائن806222044مصنع بن أمان للصناعات البالستيكية82

دليل المصانع* - صناعة  منتجات المطاط واللدائن

59 58



* التكملة في الصفحة المقابلة

اسم المصنعم
رقم 
السجل

الصناعي

رقم 
النشاط 
الصناعي 

ISIC

وصف النشاط الصناعي
رقم 

 الهاتف
1 

رقم 
 الهاتف 

2

رقم 
 الهاتف 3

رقم 
 الفاكس

1 

رقم 
 الفاكس

2 

يد اإللكتروني  عنوان البر
1

يد اإللكتروني  عنوان البر
2

رقم 
الهاتف 
الجوال

صندوق 
البريد

شركة الدوحة لألسوار المشبكة واألعمال 83
المعدنية

صناعة لوازم البناء مثل النوافذ 810222030
واألبواب والستائر ولوازم العزل ومنع 

التسرب ولوازم اإلنارة وأغطية األرضيات 
واألسقف والجدران على شكل لفات أو 

بالط ... الخ، والمصنوعة من اللدائن .

44510346  5581168644510347 ahmedabdelkader.hr@almana-
group.com

 5581168640137

ير بمختلف أشكالها من 811222043مصنع كام تاك العالمية للبالستيك84 صناعة القوار
اللدائن

44554081 3357853944516953 darshan@chemtechqatar.com 3357853931227

4402011144607781acc@international.com 5583584317442 4441766144606005صناعة األكياس من اللدائن812222044مصنع الندى للبالستيك - فرع85

rrajesh@drps.com.qa 5588808840613 44366244333000883330008844366277أنشطة أخرى لصناعة منتجات اللدائن 815222090الدوحة ريجونال للحلول البالستيكية86

صناعة مواسير وخراطيم وأنابيب 832222020  مصنع بومطر االلماني للمنتجات البالستيكية87
بالستيكية ووصالتها ولوازمها

44366504 5555958644367924 alami@bgfplast.cominfo@bgfplast.com555595869311

clicqatar@clicq8.com 5588317123599 44114617  44114613صناعة الحاويات من اللدائن838222042برو كيم تكنولوجى88

صناعة منتجات نصف مصنعة من اللدائن 849222010شركة الدوحة لتصنيع البوليمرات89
مثل ألواح، شرائح، صفائح، أشرطة 
،مواسير وخراطيم ولوازمها ... الخ

44441436444414385550086344441439 info@dohawpc.com 55500863730

ير بمختلف أشكالها من 856222043بوليتك للصناعات البالستيكية90 صناعة القوار
اللدائن

44436999  44327637    7333

rahabi@inorbit.com 5000117991461 44422815  44141527صناعة األكياس من اللدائن858222044مصنع النقيب للبالستيك91

صناعة لوازم البناء مثل النوافذ 873222030مصنع البيت االزرق لصناعة االبواب االمنية92
واألبواب والستائر ولوازم العزل ومنع 

التسرب ولوازم اإلنارة وأغطية األرضيات 
واألسقف والجدران على شكل لفات أو 

بالط ... الخ، والمصنوعة من اللدائن .

44684653  44686437    90123

5580645016095   44443328  44443365صناعة األكياس من اللدائن875222044مصنع موهاجل للبالستيك93

صناعة منتجات مطاطية أخرى لم تصنف 878221990شفت للصناعات المطاطية94
في مكان أخر

44678841  44678906    20778

ير بمختلف أشكالها من 880222043مصنع قطر العالمي للبالستيك95 صناعة القوار
اللدائن

44681116 3055258544315609 mohamed-zaghloul@sic-q.com 3055258540130

صناعة األنابيب والمواسير والخراطيم 1015221920كالبير لالنابيب واالكسسوارات96
وسيور نقل الحركة ونقل المواد

44418507443542345551145644214150 ibrahimbaida@structure-int.com 5551145623214

صناعة لوازم البناء مثل النوافذ 886222030موكاسكو اكسبرس لتشكيل الحديد97
واألبواب والستائر ولوازم العزل ومنع 

التسرب ولوازم اإلنارة وأغطية األرضيات 
واألسقف والجدران على شكل لفات أو 

بالط ... الخ، والمصنوعة من اللدائن .

66333659  44649058 legal@mokasco.com 6633365945709

صناعة لوازم البناء مثل النوافذ 1030222030مصنع الدحيل للمعادن98
واألبواب والستائر ولوازم العزل ومنع 

التسرب ولوازم اإلنارة وأغطية األرضيات 
واألسقف والجدران على شكل لفات أو 

بالط ... الخ، والمصنوعة من اللدائن .

44861215555510205555102044878813 jcc@janas.com.qa 555510205538

استبدال األسطح الخارجية لإلطارات 726221150الهديفي للتدوير - فرع أم األفاعي99
الهوائية المستعملة

44699442  44697675    22205

44449939 صناعة األكياس من اللدائن1164222044مصنع بولي بالست للمنتجات البالستيكية100
44449987

  44323399   33737533730

55870   4468429744683612 4451602566097709صناعة األكياس من اللدائن908222044ستايرو للمشاريع101
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* التكملة في الصفحة المقابلة

اسم المصنعم
رقم 
السجل

الصناعي

رقم 
النشاط 
الصناعي 

ISIC

وصف النشاط الصناعي
رقم 

 الهاتف
1 

رقم 
 الهاتف 

2

رقم 
 الهاتف 3

رقم 
 الفاكس

1 

رقم 
 الفاكس

2 

يد اإللكتروني  عنوان البر
1

يد اإللكتروني  عنوان البر
2

رقم 
الهاتف 
الجوال

صندوق 
البريد

ين الدوحة للحديد واأللمونيوم 102 مصنع درابز
المشغول

صناعة لوازم البناء مثل النوافذ 989222030
واألبواب والستائر ولوازم العزل ومنع 

التسرب ولوازم اإلنارة وأغطية األرضيات 
واألسقف والجدران على شكل لفات أو 

بالط ... الخ، والمصنوعة من اللدائن .

4411455144866735 5581168644510347 ahmedabdelkader.hr@almana-
group.com

 5581168640137

ير بمختلف أشكالها من 949222043مصنع يونايتد لصناعات البريفورم ومواد التغليف103 صناعة القوار
اللدائن

44277228443289233040202144566702 info@ufpp-qatar.com 30402021291

البيان لصناعة يو بي في سي بورفيل وألواح 104
بي سي

albayan4wpc@gmail.com 5555723455245 5555723455557234 55557234صناعة ألواح وقضبان وصفائح980221910

kmkubaisi@gmail.comkmkubaisi@gmail.com55507555  559107004435734455507555صناعة األكياس من اللدائن1037222044ملتي باك اندستريس105
55910700

15762

صناعة منتجات نصف مصنعة من اللدائن 1239222010مصنع لفان لالنابيب106
مثل ألواح، شرائح، صفائح، أشرطة 
،مواسير وخراطيم ولوازمها ... الخ

44903036  44903835    50311

ير بمختلف أشكالها من 1011222043مصنع جاما للصناعات البالستيكية107 صناعة القوار
اللدائن

44888035 55411251 44888037anas@mjk-group.com 554112512050

يا للبالستيك108 gm@thuraiyagroup.com 5553739914062 4414699  44141699صناعة ألواح وقضبان وصفائح1110221910مصنع الثر

يليك109 صناعة منتجات نصف مصنعة من اللدائن 977222010مصنع اكر
مثل ألواح، شرائح، صفائح، أشرطة 
،مواسير وخراطيم ولوازمها ... الخ

44355113 3333686044874713 larilo@hotmail.com 3333686010228

صناعة مواسير وخراطيم وأنابيب 1053222020مصنع فيوز لوصالت األسالك األلكترونية110
بالستيكية ووصالتها ولوازمها

44881101  44881108 akalmeer@fusawiring.com 5588872021713

hr@alfalahplastic.com 5551212955915 5551212944411236 44411527صناعة العلب والصناديق من اللدائن943222041مصنع الفالح للبالستيك111

555112194466333644504073sbahzad@gmail.com 5551121919445 44601973صناعة األكياس من اللدائن958222044مصنع الوجيه للصناعات البالستيكية112

صناعة مواسير وخراطيم وأنابيب 881222020مصنع المنتجات الجديدة للبالستيك - نبرو113
بالستيكية ووصالتها ولوازمها

44317793  44816991    23783

صناعة لوازم البناء مثل النوافذ 890222030سيكشن للصناعات الحديثة114
واألبواب والستائر ولوازم العزل ومنع 

التسرب ولوازم اإلنارة وأغطية األرضيات 
واألسقف والجدران على شكل لفات أو 

بالط ... الخ، والمصنوعة من اللدائن .

66664855  44684313 sectionmodren2017@gmail.com 666648557135

صناعة منتجات مطاطية أخرى لم تصنف 892221990المصنع الوطني للمنتجات البالستيكية115
في مكان أخر

44449939  44323399 nationlplasticqatar@gmail.com 33555357730

صناعة لوازم البناء مثل النوافذ 899222030مصنع الخليج للمواد العازلة116
واألبواب والستائر ولوازم العزل ومنع 

التسرب ولوازم اإلنارة وأغطية األرضيات 
واألسقف والجدران على شكل لفات أو 

بالط ... الخ، والمصنوعة من اللدائن .

44506633  44506677 m.abdalsalam@albandarygroup.
com

 3004453313062

41122    44726655  44726655أنشطة أخرى لصناعة منتجات اللدائن 904222090مصنع فورما للفلين117

صناعة لوازم البناء مثل النوافذ 913222030مصنع الصفا للعزل الحراري و البالستيك118
واألبواب والستائر ولوازم العزل ومنع 

التسرب ولوازم اإلنارة وأغطية األرضيات 
واألسقف والجدران على شكل لفات أو 

بالط ... الخ، والمصنوعة من اللدائن .

44553709  44210942 info@jmjqatar@.com 666666677561

صناعة مواسير وخراطيم وأنابيب 914222020مصنع جودوين قطر لألنابيب119
بالستيكية ووصالتها ولوازمها

44682225  44510831    13066

دليل المصانع* - صناعة  منتجات المطاط واللدائن

63 62



* التكملة في الصفحة المقابلة

اسم المصنعم
رقم 
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الصناعي
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النشاط 
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 الهاتف
1 

رقم 
 الهاتف 

2
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 الهاتف 3
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 الفاكس

1 

رقم 
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1

يد اإللكتروني  عنوان البر
2

رقم 
الهاتف 
الجوال

صندوق 
البريد

info@dohaprcast.cominfo@dohawaterproof.com50191196 5552981744903835 4490383650191196صناعة لوازم العزل ومنع التسرب . 967222033مصنع الدوحة النتاج الطبقات العازلة120
55529817

50311

يان يو بي في سي لألبواب والشبابيك121 صناعة لوازم البناء مثل النوافذ 931222030الر
واألبواب والستائر ولوازم العزل ومنع 

التسرب ولوازم اإلنارة وأغطية األرضيات 
واألسقف والجدران على شكل لفات أو 

بالط ... الخ، والمصنوعة من اللدائن .

44135707    commercial@alrayyanupvc.com 6666996996648

صناعة مواسير وخراطيم وأنابيب 937222020مصنع اليمامة للبالستيك 122
بالستيكية ووصالتها ولوازمها

4462110155527700 44863414 info@alyamamaplastic.com 5552770017175

info@abrjgroup.qa 339993804355 3399938044622160 44621662صناعة األكياس من اللدائن982222044مصنع النور لصناعة  البالستيك123

صناعة منتجات نصف مصنعة من اللدائن 968222010السادة للقطاعات البالستيكية124
مثل ألواح، شرائح، صفائح، أشرطة 
،مواسير وخراطيم ولوازمها ... الخ

44715994 5598666644719566 info@nfca.qa.com 5598666623575

صناعة لوازم البناء مثل النوافذ 981222030مصنع المناعي لصناعة العوازل125
واألبواب والستائر ولوازم العزل ومنع 

التسرب ولوازم اإلنارة وأغطية األرضيات 
واألسقف والجدران على شكل لفات أو 

بالط ... الخ، والمصنوعة من اللدائن .

44731281 5552278544731287 info@3azel.com 5552278582411

يرة هيلث كير126 صناعة األصناف الصحية أو الصيدالنية من 985221940الجز
المطاط

44660113655053625550536244351128 sales@gjmeclieal.com.qa 5550536222429

مصنع نافا إلنتاج الواح العزل الحراري وصناديق 127
تعبئة

صناعة منتجات من اللدائن بطريقة 996222060
الروتومولد

44780671 66565941  nafaeps01@gmail.com  3999

ير بمختلف أشكالها من 1031222043مصنع الجود للبالستيك والفحم128 صناعة القوار
اللدائن

44415159 55524442 44728997joud.charcoal@gmail.com 5552444263137

صناعة منتجات نصف مصنعة من اللدائن 1032222010اتش بي للتصنيع129
مثل ألواح، شرائح، صفائح، أشرطة 
،مواسير وخراطيم ولوازمها ... الخ

44433381 5552114144433382 info@hpqatar.com 5552114137774

صناعة مواسير وخراطيم وأنابيب 1034222020قطر لإلضافات البالستيكية فرع130
بالستيكية ووصالتها ولوازمها

44603773 55806686 44603993eliwaa70@gmail.com 5580668640290

يرة للصناعات البالستيكية والورقية131 sami@aljazeerappi.com 5555851315690  55558513 44909040صناعة األكياس من اللدائن1036222044مصنع الجز

ير بمختلف أشكالها من 1107222043بلدنا للصناعات الغذائية-مصنع بالستيك132 صناعة القوار
اللدائن

40358888    legal.support@baladna.com 303031483382

صناعة منتجات من اللدائن بطريقة 1152222060مصنع الجسرة للفايبر بالست133
الروتومولد

31303055  44582520 tharwat.ashry@redcoalmana.com 3.01E+08223300

صناعة لوازم البناء مثل النوافذ 1046222031يونايتد يو بي في سي134
واألبواب.

40391160  40391160   7788993160195

صناعة لوازم البناء مثل النوافذ 1043222030مصنع اساس لكيماويات مواد البناء135
واألبواب والستائر ولوازم العزل ومنع 

التسرب ولوازم اإلنارة وأغطية األرضيات 
واألسقف والجدران على شكل لفات أو 

بالط ... الخ، والمصنوعة من اللدائن .

40426501  40426500 mohamed.shhat@gulfcentr.net  40021

صناعة األدوات المنزلية وأدوات المطبخ 1183222052مصنع استون للصناعات136
ينة من الميالمين والز

 info@astonindustries.qa552790113330

صناعة منتجات نصف مصنعة من اللدائن 1187222010شركة قطر للمركبات البالستيكية ذ م م137
مثل ألواح، شرائح، صفائح، أشرطة 
،مواسير وخراطيم ولوازمها ... الخ

44603773   44603993 eliwaa70@gmail.com5580668640290

yasser.info@yahoo.com 555057443612 44114804  44114805صناعة العلب والصناديق من اللدائن1168222041مصنع الصقر للبالستيك138
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رقم 
السجل

الصناعي

رقم 
النشاط 
الصناعي 

ISIC

وصف النشاط الصناعي
رقم 

 الهاتف
1 
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5580074444600059558007443612 44600734صناعة البلك األسمنتي المفرغ واآلجر3239510مصانع العمودي األتوماتيكية1

446938004469390044712585qatercement@qatar.net.qa1333صناعة األسمنت العادي )بورتالند(.6239411شركة قطر الوطنية لصناعة االسمنت2

4483875144832334watancon@watancon.com5581799524381إنتاج خرسانة جاهزة الخلط 7239530مصنع الدوحة للخرسانة الجاهزة3

شركة المشاريع االنشائية - مصنع البيوت 4
الجاهزة

44790616447906172277صناعة البلك األسمنتي المفرغ واآلجر11239510

صناعة البالط و الموازيكو األسمنتي 13239520مصنع الرخام والجرا5
بكافة أصنافه

44600161444223034460075011529

444141764460019444414176alkhayat@qatar.net.qa55536037986صناعة البلك األسمنتي المفرغ واآلجر14239510معمل أحمد وإبراهيم محمد عبدااهلل العمادي6

شركة مصانع االحمداني االتوماتيكية للبالط 7
والطابوق و الرخام

44426838446001001937صناعة البلك األسمنتي المفرغ واآلجر28239510

44476958446060635552753612345صناعة البلك األسمنتي المفرغ واآلجر32239510مصنع المشعل للطابوق العازل8

1697  44600086صناعة البلك األسمنتي المفرغ واآلجر34239510معمل طابوق الشرقي9

44600744446000593612صناعة البلك األسمنتي المفرغ واآلجر47239510مصانع النجاح االتوماتيكية للطابوق والبالط10

شركة الشرق األوسط لصناعة البالط والطابوق 11
- فرع

صناعة البالط و الموازيكو األسمنتي 67239520
بكافة أصنافه

4460004644600771khaled-abbas11@yahoo.com555245782012

44600246446002463317صناعة البلك األسمنتي المفرغ واآلجر69239510معمل كوثر للطابوق12

5553370544651534555337055007إنتاج خرسانة جاهزة الخلط 76239530ريدي مكس قطر )فرع المزروعة(13

446005763147صناعة البلك األسمنتي المفرغ واآلجر78239510شركة العاصمة للصناعة والتجارة والمقاوالت14

44550994445009925013إنتاج خرسانة جاهزة الخلط 80239530فهد بن عبداهلل للخرسانة الجاهزة15

صناعة البالط و الموازيكو األسمنتي 85239520مصنع البالط االتوماتيك16
بكافة أصنافه

4460001944600162297

صناعة البالط و الموازيكو األسمنتي 88239520مصنع سمسمة للبالط والطابوق واالنترلوك17
بكافة أصنافه

44501089445065193082

446003494460180640007صناعة البلك األسمنتي المفرغ واآلجر102239510مصنع القدس للتجارة وصناعة البالط والطابوق 18

صناعة البالط و الموازيكو األسمنتي 103239520مصانع البرج للبالط والطابوق19
بكافة أصنافه

44600552446017852881

صناعة البالط و الموازيكو األسمنتي 122239520مصنع صقلية للبالط والطابوق والدرج20
بكافة أصنافه

44883218  4005

44600586446023741024صناعة البلك األسمنتي المفرغ واآلجر123239510مصنع طابوق السد21

4460019844600198394صناعة البلك األسمنتي المفرغ واآلجر127239510معمل الطابوق الممتاز22

صناعة البالط و الموازيكو األسمنتي 137239520مصانع الخليج للبالط23
بكافة أصنافه

4460056544600564gulftiles@gmail.com555306162216

قطع وتشكيل وتجهيز األحجار 140239610محاجر أسوان ألنتاج الكنكري24
لالستخدام في البناء والتشييد والطرق 

... الخ

44712740444143192063

صناعة البالط و الموازيكو األسمنتي 141239520أكتينج الشرق األوسط25
بكافة أصنافه

446061294460207215396

445010474450104622125إنتاج خرسانة جاهزة الخلط 142239530مصنع األندلس للمنتجات األسمنتية 26

44600253446002371820إنتاج خرسانة جاهزة الخلط 154239530شركة الرزاق للخرسانة الجاهزة 27

447717725550205044770692hassainar@lafargeholcim.com555020504694صناعة األسمنت العادي )بورتالند(.159239411شركة الجبر لصناعة األسمنت 28

دليل المصانع* - صناعة منتجات المعادن الافلزية األخرى )منتجات غير معدنية(
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أنشطة أخرى لصناعة األصناف المنتجة 160239590شركة اربيسك قطر ألعمال الزخرفة االسالمية29
من الخرسانة واألسمنت والجبس. 

44600107 44602933555001124800

4460271144600508840017صناعة البلك األسمنتي المفرغ واآلجر166239510شركة راية الخليج30

446030334460093885007إنتاج خرسانة جاهزة الخلط 170239530شركة ريدي مكس قطر المحدودة31

صناعة البالط و الموازيكو األسمنتي 180239520مصنع طابوق قطر األوتوماتيكي 32
بكافة أصنافه

445002694460050940017

أنشطة أخرى لقطع ونشر الرخام 185239690المؤسسة الوطنية للمباني الجاهزة والرخام 33
وصناعة منتجاته

44601023444320578110

شركة سالم صقر الكواري وأوالده فرع مصنع 34
االنترلوك

صناعة البالط و الموازيكو األسمنتي 217239520
بكافة أصنافه

44600574446000341900

4460027544606375314صناعة البلك األسمنتي المفرغ واآلجر220239510مصنع كتكو للطابوق 35

كسارة الغرافة )شركة الغرافة للتجارة 36
والمقاوالت ( 

قطع وتشكيل وتجهيز األحجار 221239610
لالستخدام في البناء والتشييد والطرق 

... الخ

448645524486470616300

صناعة البالط و الموازيكو األسمنتي 222239520شركة الخاطر والنعيمي للصناعة والهندسة37
بكافة أصنافه

44600673446010783701

4460001444600015info@almisnedrm.com5556120731616إنتاج خرسانة جاهزة الخلط 229239530شركة المسند للخرسانة الجاهزة والطابوق38

4460038044601800a.said@alrabbanholding.com7774419145061إنتاج خرسانة جاهزة الخلط 231239530شركة الربان للخرسانة الجاهزة39

446009585550806844603966bintawar_factory@yahoo.com5550806818611صناعة البلك األسمنتي المفرغ واآلجر232239510مصنع بن طوار للطابوق ومواد البناء40

44603130555346395553463944600571habareadymix@gmail.com555346393331إنتاج خرسانة جاهزة الخلط 233239530شركة حسن علي بن علي - ردي مكس 41

44789405447899003309صناعة البلك األسمنتي المفرغ واآلجر237239510مصنع طابوق خط النجوم )فرع(42

ية السعودية لصناعة الجبس43 446021654460216922052صناعة الجص والجبس246239430الشركة القطر

4460088044600077info@alasas-fcp.com555020079115صناعة البلك األسمنتي المفرغ واآلجر251239510مصنع االساس للمشاريع االسمنتية44

قطع وتشكيل وتجهيز األحجار 256239610كسارة التيسير 45
لالستخدام في البناء والتشييد والطرق 

... الخ

44631913444479342630

شركة سالم صقر الكواري وأوالده-مصنع 46
الطابوق البالط

صناعة البالط و الموازيكو األسمنتي 258239520
بكافة أصنافه

44600574555523066688030944600034sskuwari@gmail.com555523061900

44583000446018391391إنتاج خرسانة جاهزة الخلط 262239530شركة خالد و حمد للخرسانة الجاهزة47

قطع وتشكيل وتجهيز األحجار 267239610كسارة العطية48
لالستخدام في البناء والتشييد والطرق 

... الخ

44434241 44412872681

ية أخرى270239990مصنع قطر لمعالجة الرمال 49 440291304402911144914780qstp@qatar.net.qaqstp.lab@hotmail.com19926صناعة منتجات معدنية الفلز

قطع وتشكيل وتجهيز األحجار 274239610كسارة بوزوير50
لالستخدام في البناء والتشييد والطرق 

... الخ

44621541447714384462187866627485319

4460010144442239773صناعة البلك األسمنتي المفرغ واآلجر298239510مصنع المرقاب للطابوق والبالط51

44424801444320314243إنتاج خرسانة جاهزة الخلط 301239530جنكو للخرسانة الجاهزة المتنقلة/ فرع52

ية للرخام والزخارف 53 ورشة الشركة القطر
االسالمية

44655006446550087722قطع ونشر الرخام307239640

يع للخرسانة الجاهزة54 44411800446032003082إنتاج خرسانة جاهزة الخلط 312239530بن سر
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* التكملة في الصفحة المقابلة

اسم المصنعم
رقم 
السجل

الصناعي

رقم 
النشاط 
الصناعي 

ISIC

وصف النشاط الصناعي
رقم 

 الهاتف
1 

رقم 
 الهاتف 

2

رقم 
 الهاتف 3

رقم 
 الفاكس

1 

رقم 
 الفاكس

2 

يد اإللكتروني  عنوان البر
1

يد اإللكتروني  عنوان البر
2

رقم 
الهاتف 
الجوال

صندوق 
البريد

446034811569 44603124صناعة البلك األسمنتي المفرغ واآلجر314239510شركة قطر للطابوق األحمر55

يع للطابوق االوتوماتيكي 56 44501089445065193082صناعة البلك األسمنتي المفرغ واآلجر318239510مصنع آل سر

ية )فرع الخرسانة الجاهزة (57 4460097755529780446007681985إنتاج خرسانة جاهزة الخلط 326239530شركة البناء القطر

1009 44600021صناعة البلك األسمنتي المفرغ واآلجر328239510معمل طابوق جاسم النعمة 58

4477092044770921885إنتاج خرسانة جاهزة الخلط 330239530الربان للخرسانة الجاهزة - فرع مسيعيد59

44603639446017859106صناعة البلك األسمنتي المفرغ واآلجر332239510مصانع البرج للطابوق60

44601109446027544851إنتاج خرسانة جاهزة الخلط 334239530شركة سبارتن للخرسانة الجاهزة والبالط61

صناعة األصناف الزجاجية المستخدمة 377231021جيرسي للزجاج62
في اإلنشاءات .

4402195540219556sales@jgqatar.com40436

صناعة األصناف الزجاجية المستخدمة 381231021مصنع نابينا لاللمونيوم والزجاج63
في اإلنشاءات .

4465234544660555130

44671474446714694557صناعة البلك األسمنتي المفرغ واآلجر386239510مصنع طابوق حسنسكو 64

ية السعودية للصناعات التحويلية 65 الشركة القطر
1 -

447713004477269250295صناعة األسمنت العادي )بورتالند(.394239411

44606189446062174557إنتاج خرسانة جاهزة الخلط 400239530شركة حسنسكو للخرسانة الجاهزة66

446039394460383840557إنتاج خرسانة جاهزة الخلط 408239530اعمال رديمكس67

صناعة قواطع وألواح وأطر ومباني 418239540شركة قطر لصناعة الخرسانة68
جاهزة من الخرسانة سابقة الصنع

44603066446515345007

قطع وتشكيل وتجهيز األحجار 421239610شركة معالجة خبث الحديد وإنتاج بحص  69
لالستخدام في البناء والتشييد والطرق 

... الخ

44680120446878759672

صناعة البالط و الموازيكو األسمنتي 428239520شركة مواد للتجارة والخدمات ذ.م.م70
بكافة أصنافه

55898254448333565589825422425

44440224444422643082إنتاج خرسانة جاهزة الخلط 438239530شركة باطون الدوحة للخرسانة الجاهزة71

447226484472264760352إنتاج خرسانة جاهزة الخلط 458239530كتكو للخرسانة الجاهزة  )فرع الخور( 72

44501986446007712012صناعة البلك األسمنتي المفرغ واآلجر466239510شركة الشرق األوسط لصناعة البالط والطابوق73

صناعة قواطع وألواح وأطر ومباني 475239540الشركة المتحدة للخرسانة المسبوكة74
جاهزة من الخرسانة سابقة الصنع

44770159 5556476544770157upc@upcqatar.com5556476522445

5551769544438729555176951362إنتاج خرسانة جاهزة الخلط 477239530حمد بن خالد للخرسانة الجاهزة 75

44888035448880372050إنتاج خرسانة جاهزة الخلط 480239530الخليج للخرسانة الجاهزة76

صناعة أصناف من الجبس مثل األطر 483239580مصنع األسقف الجبسية77
والبراويز المنقوشة والتماثيل والفازات 

ينة األخرى وأصناف الز

44501333444157383330

44601152446860472139إنتاج خرسانة جاهزة الخلط 485239530ماركو للردي مكس 78

44686047446866312139إنتاج خرسانة جاهزة الخلط 486239530قطر باطون 79

44504909445048404219صناعة البلك األسمنتي المفرغ واآلجر490239510جفكو للبالط والطابوق 80

44506588445065893027إنتاج خرسانة جاهزة الخلط 494239530المفتاح للخرسانة الجاهزة 81

4472117060429 44722006إنتاج خرسانة جاهزة الخلط 500239530العيسى للخرسانة الجاهزة والطابوق82
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* التكملة في الصفحة المقابلة

اسم المصنعم
رقم 
السجل

الصناعي

رقم 
النشاط 
الصناعي 

ISIC

وصف النشاط الصناعي
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 الهاتف
1 

رقم 
 الهاتف 

2

رقم 
 الهاتف 3

رقم 
 الفاكس

1 

رقم 
 الفاكس

2 

يد اإللكتروني  عنوان البر
1

يد اإللكتروني  عنوان البر
2

رقم 
الهاتف 
الجوال

صندوق 
البريد

شركة ريدي مكس قطر المحدودة     )فرع 83
مسيعيد(

446515345007 44772678إنتاج خرسانة جاهزة الخلط 505239530

صناعة األصناف الزجاجية المستخدمة 515231021شركة الخليج النتاج ال يو بي في سي84
في اإلنشاءات .

4436100944361008550272727922

441829604460008844600077555020079115صناعة البلك األسمنتي المفرغ واآلجر521239510مصانع الشروق للمشاريع االسمنتية85

صناعة األصناف الزجاجية المستخدمة 522231021شركة الزجاج الفني وااللمونيوم86
في اإلنشاءات .

446044884460449924442

أنشطة أخرى لقطع ونشر الرخام 531239690الشركة الوطنية للرخام والحجارة87
وصناعة منتجاته

4460133044601364nationalmarble@gmail.com33442339165

445040524450175823952إنتاج خرسانة جاهزة الخلط 535239530شركة قطرألفا باطون للخرسانة الجاهزة88

44423731444335862763إنتاج خرسانة جاهزة الخلط 545239530ربان مد جلف للخرسانة 89

يري لغسيل الرمال 90 ية أخرى546239990الوز 55509189445506495550918910699صناعة منتجات معدنية الفلز

443620024436176615595إنتاج خرسانة جاهزة الخلط 551239530القلعة للخرسانة الجاهزة 91

447217254472119960053صناعة البلك األسمنتي المفرغ واآلجر552239510طابوق الخور األتوماتيك 92

445099004450991124052صناعة البلك األسمنتي المفرغ واآلجر555239510مصنع السحمية للمنتجات اإلسمنتية93

445900003117582544592168ngadelkarim@smeet.com.qa3117582532535إنتاج خرسانة جاهزة الخلط 566239530سميت ريدي مكس94

.449011793302219344901182hrandamin@barzanredymixإنتاج خرسانة جاهزة الخلط 575239530شركة برزان ردي مكس قطر95
com

3302219382213

أنشطة أخرى لصناعة األصناف المنتجة 580239590شركة دوموبان - قطر96
من الخرسانة واألسمنت والجبس. 

44099999440999914411444024023

4450285244655442183إنتاج خرسانة جاهزة الخلط 582239530هندسة الدرويش - فرع الخرسانة الجاهزة 97

.440271534402711144027110qatarpavingstones@qatar.netصناعة البلك األسمنتي المفرغ واآلجر589239510قطر ألحجار التبليط98
qa

40611

صناعة أصناف من الجبس مثل األطر 591239580مصنع الدوحة لإلضافات األسمنتية والبالستيكية99
والبراويز المنقوشة والتماثيل والفازات 

ينة األخرى وأصناف الز

445046235550960644505922hr@dohaextracto.com5550960641253

444351614431093523797إنتاج خرسانة جاهزة الخلط 594239530شركة ردي مكس باطون - قطر100

صناعة أصناف من الخرسانة أو األسمنت 598239551مصنع الدوحة للقوالب الخرسانية101
مثل األنابيب والمواسير

449038365551135144903835info@dohaprcast.com5551135150311

4472117060429 44722006صناعة البلك األسمنتي المفرغ واآلجر600239510مصنع المهندي للطابوق والبالط102

445049094450484039146صناعة البلك األسمنتي المفرغ واآلجر603239510جفكو للصناعات االسمنتية103

أنشطة أخرى لصناعة المنتجات الخزفية 610239190الخليج للجي . آر . سي للتجارة104
ية الحرار

446036065555355244600751zia@gulfgrc.cominfo@gulfgrc.com5555355292050

4460668944606689gulfpearlqatar@yahoo.com6664664224392صناعة البلك األسمنتي المفرغ واآلجر611239510معمل دانة الخليج للبالط والطابوق105

4490288044440221820إنتاج خرسانة جاهزة الخلط 614239530مصنع الصير للخرسانة الجاهزة106

446947474469088117750صناعة منتجات أولية من الزجاج616231010دالس لتصنيع الزجاج الحراري107

ين بوينت(108 44903827449084157052إنتاج خرسانة جاهزة الخلط 620239530النقطة الخضراء للخرسانة الجاهزة )جر

.444459003368816444446900m.metwally@alkhalijcementصناعة األسمنت العادي )بورتالند(.626239411شركة الخليج لألسمنت )أسمنت الخليج(109
com

k.hadhri@qatarinvestors.com3368816422504

440935558388 44093444إنتاج خرسانة جاهزة الخلط 631239530قطر بيتون110
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اسم المصنعم
رقم 
السجل

الصناعي

رقم 
النشاط 
الصناعي 

ISIC

وصف النشاط الصناعي
رقم 

 الهاتف
1 
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الهاتف 
الجوال

صندوق 
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443584562228 44358537إنتاج خرسانة جاهزة الخلط 647239530شركة نيومكس للصناعات الخرسانية111

يان للطابوق والمنتجات االسمنتية112 .449019395588317144901914m.abdelsalam@albandaryroupصناعة البلك األسمنتي المفرغ واآلجر648239510مصنع الر
com

55883171

44888035445043422050قطع ونشر الرخام651239640مصنع جاما للرخام والجرانيت113

444275404416958124507قطع ونشر الرخام665239640شركة انترميد للصناعة114

صناعة األصناف الزجاجية المستخدمة 667231021مركز نشوان للزجاج115
في اإلنشاءات .

44682400446023008009

صناعة أصناف من الجبس مثل األطر 677239580مصنع قطر للجيبسم بورد116
والبراويز المنقوشة والتماثيل والفازات 

ينة األخرى وأصناف الز

4415184344151997info@qgyps.com6656565292160

5599099544800600559909958886إنتاج خرسانة جاهزة الخلط 678239530لفان ردي مكس117

أنشطة أخرى لصناعة األصناف المنتجة 706239590مصنع قطر بالستر118
من الخرسانة واألسمنت والجبس. 

449041744490168682201

446813815556638844692484imports@almarmar.net5556638890038قطع ونشر الرخام743239640المرمر للرخام والجرانيت119

صناعة األصناف الزجاجية المستخدمة 747231021شركة آرت جالس120
في اإلنشاءات .

445802185580734644603079info@artglass.com.qa558073462864

صناعة أصناف من الجبس مثل األطر 749239580مصنع جب  ستون121
والبراويز المنقوشة والتماثيل والفازات 

ينة األخرى وأصناف الز

44666582446665845539693655533

صناعة األصناف الزجاجية المستخدمة 763231021مصنع بانوراما للزجاج122
في اإلنشاءات .

448878214465754940022

44177384442144134417738493375قطع ونشر الرخام764239640مصنع الرخام الذهبي123

40324100403211232076صناعة البلك األسمنتي المفرغ واآلجر766239510شركة صناعات الخرسانة الخلوية القطرية124

صناعة األصناف الزجاجية المستخدمة 774231021مصنع اإلختيار األلماني للزجاج125
في اإلنشاءات .

445161114451664413004

صناعة األلياف الزجاجية بما فيها الصوف 782231081مصنع الدوحة لحلول الواجهات126
الزجاجي ... الخ

445011524488804144888043afathy260@gmail.com55555560220

صناعة أصناف من الخرسانة أو األسمنت 789239551األنابيب والصبات المتقدمة127
مثل األنابيب والمواسير

401904003392302340190498o.zaghloul@apc-lokma.comsamer.jamal@apc-lokma.com3392302335409

4416756544167565malkimarble@hotmail.com5552395021133قطع ونشر الرخام793239640مصنع المالكي للرخام والجرانيت128

أنشطة أخرى لقطع ونشر الرخام 821239690بوزوير للرخام والجرانيت129
وصناعة منتجاته

4476438744621787319

4491800155091 44918000إنتاج خرسانة جاهزة الخلط 827239530يوني بيتون ردي مكس130

ية لتصنيع الرخام131 449148485581006644914844m.saied@elqatariamarble.com5581006615575قطع ونشر الرخام828239640القطر

أنشطة أخرى لصناعة األصناف المنتجة 838239590برو كيم تكنولوجى132
من الخرسانة واألسمنت والجبس. 

4411461344114617clicqatar@clicq8.com5588317123599

443588864435888515396قطع ونشر الرخام839239640ماربل ارش للرخام والجرانيت133

446760864467608231453إنتاج خرسانة جاهزة الخلط 861239530تريمكس للخرسانة الجاهزة134

يان للطابوق والمنتجات االسمنتية - فرع135 صناعة البالط و الموازيكو األسمنتي 862239520مصنع الر
بكافة أصنافه

4490193944901914m.abdelsalam@
albandarygroup.com

3322831440957

4469032944163007dohaupvc@hotmail.com6608000023343تقطيع وشطف الزجاج العادي865231052الجودة للزجاج136
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* التكملة في الصفحة المقابلة

اسم المصنعم
رقم 
السجل

الصناعي

رقم 
النشاط 
الصناعي 

ISIC

وصف النشاط الصناعي
رقم 

 الهاتف
1 

رقم 
 الهاتف 

2

رقم 
 الهاتف 3

رقم 
 الفاكس

1 

رقم 
 الفاكس

2 

يد اإللكتروني  عنوان البر
1

يد اإللكتروني  عنوان البر
2

رقم 
الهاتف 
الجوال

صندوق 
البريد

448723505552624423754 55526244صناعة البلك األسمنتي المفرغ واآلجر868239510البيت القطري للصناعات137

صناعة البالط و الموازيكو األسمنتي 869239520مصانع العاصمة لمواد البناء138
بكافة أصنافه

5555377744667181555537773147

أنشطة أخرى لقطع ونشر الرخام 907239690األولى للرخام والجرانيت139
وصناعة منتجاته

446836114468361244643612www.firstmarbleqatar.com5589037337647

إنتاج أحجار رحى الطواحين وأحجار السن 882239940مصنع قطر لأللياف المعدنية140
والصقل والشحذ... الخ

4441002644763933202086

-448667355584445944866726Qatar_cec@construetion-engiقطع ونشر الرخام1006239640مصنع زعيم قطر للرخام والجرانيت141
neering.com.qa

5584445923432

أنشطة أخرى لصناعة األصناف المنتجة 936239590نوران للتقنية142
من الخرسانة واألسمنت والجبس. 

5551665040163366ahmedalsheeb@yahoo.com5551665020930

558752754490242144902421info@crystalfoodoil.com5587527510679صناعة زجاج كريستال النجف.917231023مصنع الكريستال لزيوت الطعام143

أنشطة أخرى لقطع ونشر الرخام 905239690شركة روما للرخام والجرانيت144
وصناعة منتجاته

444269304.47E+0844423409hr@deemahstone.com3350103230386

443295125560636440295607443295125554239314324صناعة زجاج كريستال النجف.1109231023السردال لتشكيل النحاس145

4491774744917744shaheen@alhitmigroup.com55849494119صناعة البلك األسمنتي المفرغ واآلجر1182239510مصنع الهتمي للبالط والطابوق146

صناعة األصناف الزجاجية المستخدمة 933231021شركة فنون سبكترا147
في اإلنشاءات .

445811125550993744581113info@spectraarts.com55509937139

ية أخرى1167239990مصنع الدوحة أللواح المغنسيوم148 4442744744320631inf@dohamgoboard.com335023913008صناعة منتجات معدنية الفلز

أنشطة أخرى لقطع ونشر الرخام 990239690المصنع المتطور لمواد البناء149
وصناعة منتجاته

44600862444412025552274744447242dwairi@monneli.com555227473227

أنشطة أخرى لقطع ونشر الرخام 1102239690مصنع بن سلمان للرخام والجرانيت150
وصناعة منتجاته

4486673544866726info@cecqatar.com5578236223432

4463205644513120nasser@amber-qa.com5507000741188صناعة أدوات المطبخ والمائدة.1051231031فن الفخار للصناعات الخزفية151

صناعة أصناف من الجبس مثل األطر 945239580مصنع المها للديكور152
والبراويز المنقوشة والتماثيل والفازات 

ينة األخرى وأصناف الز

446905553311441544509485almahafurniture@hotmail.com33114415201733

44501338445814806699965945235صناعة البلك األسمنتي المفرغ واآلجر1181239510جروب ون للطابوق واالنترلوك والكربستون153

44906779449067805557549724142إنتاج خرسانة جاهزة الخلط 1163239530المتحدة للخرسانة الجاهزة - فرع154

4450111166644044445017771511صناعة البلك األسمنتي المفرغ واآلجر923239510مجمع خوزان للصناعات االسمنتية155

صناعة األصناف الزجاجية المستخدمة 920231021مصنع الشاهين للزجاج156
في اإلنشاءات .

44440777 44725688gmail.com@jarir202260299

445009933300192444500992iinfo@fbaind.com.qa330019245013صناعة البلك األسمنتي المفرغ واآلجر948239510مصانع فهد عبداهلل للبريكاست157

أنشطة أخرى لقطع ونشر الرخام 988239690المصانع الحديثة للرخام والحجر الطبيعي158
وصناعة منتجاته

441100715564117144692405marblemodern2022@yahoo.
com

5564117123923

445020105551050944514778info@aamalreadymix.com5551050940632صناعة البلك األسمنتي المفرغ واآلجر1019239510أعمال للصناعات االسمنتية159

5580636777810102Qatar511@hotmail.com55806367صناعة البلك األسمنتي المفرغ واآلجر1013239510مصنع االنتر للطابوق والبالط والحجر الصناعي160
77810102

16143

.777500017003349440297302mondialmarblegranite@gmailقطع ونشر الرخام1027239640مونديال للرخام والجرانيت161
com

77750001
70033494

17959

ية أخرى1041239990شركة فراينز لالنشاءات المعدنية الشرق األوسط162 50003980500039814490585950003981صناعة منتجات معدنية الفلز
50003980

22466
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* التكملة في الصفحة المقابلة

اسم المصنعم
رقم 
السجل

الصناعي

رقم 
النشاط 
الصناعي 

ISIC

وصف النشاط الصناعي
رقم 

 الهاتف
1 

رقم 
 الهاتف 

2

رقم 
 الهاتف 3

رقم 
 الفاكس

1 

رقم 
 الفاكس

2 

يد اإللكتروني  عنوان البر
1

يد اإللكتروني  عنوان البر
2

رقم 
الهاتف 
الجوال

صندوق 
البريد

5523199044306161najemfactory@gmail.com5523199023445 44314141قطع ونشر الرخام1055239640مصنع نجم للرخام والجرانيت163

صناعة قواطع وألواح وأطر ومباني 1059239540سميت بريكاست164
جاهزة من الخرسانة سابقة الصنع

445900003117582544902876ngadelkarim@smeet.com.qa3117582522525

صناعة األصناف الزجاجية المستخدمة 1152231021مصنع الجسرة للفايبر بالست165
في اإلنشاءات .

3130305544582520tharwat.ashry@redcoalmana.
com

3.01E+08223300

صناعة زجاج األمان بما فيها زجاج 745231051المانع للزجاج166
السيارات .

4458251344582520abdullah@aljassra-fiberplast.
com

7731854523300

شركة مصنع االتحاد ألبنية الخرسانية مسبقة 167
الصنع قطر

أنشطة أخرى لصناعة األصناف المنتجة 1114239590
من الخرسانة واألسمنت والجبس. 

4445111144451000744419141362

يان للخرسانة الجاهزة والمنتجات االسمنتية168 @4445111144451000hazem.aladawyصناعة البلك األسمنتي المفرغ واآلجر1045239510الر
hbkcontracting.com

661400481362

4418640344775849779070704810إنتاج خرسانة جاهزة الخلط 1057239530مصنع الحطاب للخرسانة الجاهزة169

fadel092014@gmail.com555509541654صناعة البلك األسمنتي المفرغ واآلجر1048239510مصنع نابكو للطابوق170

44441943444410245551667615430صناعة زجاج المرايا.1038231053المصانع الفنية للزجاج والمرايا171

4421369944694309ziad.comair@tcremix.com705291118235إنتاج خرسانة جاهزة الخلط 1113239530الطيونة للخرسانة172

قطع وتشكيل وتجهيز األحجار 1112239610مصنع يوني لوك للطابوق االسمنتي173
لالستخدام في البناء والتشييد والطرق 

... الخ

5553341812962

صناعة قواطع وألواح وأطر ومباني 1238239540أي بيلد للصناعات االسمنتية174
جاهزة من الخرسانة سابقة الصنع

5511140516562

أنشطة أخرى لصناعة األسمنت والجير 1210239490مصنع السحميه للمنتجات االسمنتية - فرع175
والجص

44509905588116924052

4490677924142إنتاج خرسانة جاهزة الخلط 1166239530المتحدة للخرسانة الجاهزة - فرع بوقليلة176

أنشطة أخرى لقطع ونشر الرخام 1154239690رويال ستون للحجر الطبيعي والقرميد الصناعي177
وصناعة منتجاته

4486177144861771550100778577

ية الدولية للخرسانة جاهزة الصنع178 صناعة قواطع وألواح وأطر ومباني 1165239540الشركة القطر
جاهزة من الخرسانة سابقة الصنع

44905702449057039920
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* التكملة في الصفحة المقابلة

اسم المصنعم
رقم 
السجل

الصناعي

رقم 
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وصف النشاط الصناعي
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 الهاتف
1 

رقم 
 الهاتف 

2

رقم 
 الهاتف 3

رقم 
 الفاكس

1 

رقم 
 الفاكس

2 

يد اإللكتروني  عنوان البر
1

يد اإللكتروني  عنوان البر
2

رقم 
الهاتف 
الجوال

صندوق 
البريد

صناعة الحديد النقي بواسطة العمليات 5241022شركة قطر للحديد والصلب )قطر ستيل(1
الكيميائية.

44778778  555308804476071944771424www.qatarsteel.com.qa 5553088050090

mousa@alnasrholding.com 3370710496712 44602244  44602121أنشطة أخرى لصناعة الحديد والصلب8241090فنشر جلف إلعادة تصنيع المعادن2

صناعة األنابيب والمواسير واألشكال 449241050هيوجونج الصناعية المحدودة 3
المجوفة من الحديد والصلب

55937082  55937044   559370824493

صناعة صفائح وألواح ولفائف شريطية 518241040مصنع الكوثر للمباني الحديدية4
وقضبان وأسياخ وزوايا وأسالك 

ومقاطع بكافة أشكالها

4411478055931325 44114781   559313256763

ية أللواح األلمونيوم5 صهر ودرفلة وسحب وتنقية وسبك 577242042الشركة الوطنية القطر
األلمنيوم وخالئطه

4411443044114892 44114891 mjhariprakash@q-nap.com  37809

صناعة األنابيب والمواسير واألشكال 627241050شركة صناعات ليمنار للتكييف - قطر6
المجوفة من الحديد والصلب

44502151  44502154    3841

سبك المعادن غير الحديدية مثل األلمنيوم 653243211قطر لأللمونيوم المحدودة7
والزنك  ... الخ )منتجات تامة الصنع(.

44031111  44030800   6697085523086

صنع أنابيب ومواسير وأشكال مجوفة 663243120مانوير8
ووصالت أنابيب أو مواسير

44600099  44076498   5585297576

صهر ودرفلة وسحب وتنقية وسبك 688242042الشركة القطرية لسحب االلمونيوم9
األلمنيوم وخالئطه

44333555  44333500   55512129201698

صهر ودرفلة وسحب وتنقية وسبك 700242042مصنع عبدالنور لأللمنيوم10
األلمنيوم وخالئطه

4441014144602110668716064441721644697379info@alunoorqa.comalunoor@alunoorqa.com 3551

صناعة صفائح وألواح ولفائف شريطية 710241040مصانع الدعم لتشكيل المعادن11
وقضبان وأسياخ وزوايا وأسالك 

ومقاطع بكافة أشكالها

44114607558733783348766244114608 ssami197@gmail.cominfo@qatarmfsf.com5587337896932

يات12 صهر ودرفلة وسحب وتنقية وسبك 755242043مصنع رصاص لتدوير البطار
الرصاص والزنك والقصديروخالئطها

44351835558393953338871544351698 info@rassas-recycling.comrassas.battery.recycling@
gmail.com

55839395
33388715

8839

صناعة األنابيب والمواسير واألشكال 807241050شركة القط االسود للهندسة واالنشاءات13
المجوفة من الحديد والصلب

4428035744895611 44429899 awada@blackcat.com.qa 6675656212714

مصنوعات معدنية عادية غير حديدية )أسالك، 851242060الشركة الوطنية لقطاعات الصلب14
مواسير، أنابيب، مساحيق، أوراق، صفائح  ... الخ ( 

44114774  44114775    37519

almaderrealeatate@almadar-holding.com 555220122329 44678264446744665552201244652551أنشطة أخرى لسبك الحديد والصلب955243190مصنع المدار لتصنيع قضبان اللحام15

صنع أنابيب ومواسير وأشكال مجوفة 1015243120كالبير لالنابيب واالكسسوارات16
ووصالت أنابيب أو مواسير

44418507443542345551145644214150 ibrahimbaida@structure-int.
com

 5551145623214

صهر ودرفلة وسحب وتنقية وسبك 1030242042مصنع الدحيل للمعادن17
األلمنيوم وخالئطه

44861215555510205555102044878813 jcc@janas.com.qa 555510205538

صهر ودرفلة وسحب وتنقية وسبك 963242040المصنع الوطني للنحاس واأللمونيوم18
المعادن غير الحديدية الخام وخالئطها (

عدا المعادن الثمينة)

44275552 5583939544275554 info@nfca.qa.com 558393953389

أنشطة أخرى لسبك المعادن غير 939243290مصنع لفان لصناعة األلمنيوم19
الحديدية

44625555 5555297844625559 wael@qbcqatar.com.qa 555529781985

صنع أنابيب ومواسير وأشكال مجوفة 970243120مصنع منصور جبر للكيماويات20
ووصالت أنابيب أو مواسير

55180518777777737777777344683382 info@mansourchemicals.com 55180518
77777773

7135

ية النتاج حديد التسليح21 صناعة الحديد النقي بواسطة العمليات 978241022القطر
الكيميائية.

44440654  44440653    23039

khalid-alraisi@outlook.com 5500766323511 5500766340396946 40391360انتاج الذهب المشغول عدا المجوهرات1004242021وذنان للصناعات22

5554397340090   5554397344111815 44114813أنشطة أخرى لصناعة الحديد والصلب1056241090مصنع بلوستيل فاكتوري23

سبك المعادن غير الحديدية مثل األلمنيوم 1185243212لكي ستار اللويز24
والزنك  ... الخ )منتجات  نصف تامة الصنع(.

44115322    info@luckystaralloys.com 5570090040543
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* التكملة في الصفحة المقابلة

اسم المصنعم
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 الهاتف
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رقم 
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رقم 
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رقم 
 الفاكس

1 

رقم 
 الفاكس
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1

يد اإللكتروني  عنوان البر
2

رقم 
الهاتف 
الجوال

صندوق 
البريد

495    44447799   44432300ورش األلمنيوم.19251160مصنع ألمونيوم إيفل1

صناعة األواني المعدنية المجوفة وما 27259951مصنع إيفل لألدوات المنزلية2
يماثلها من أدوات المطبخ والمائدة 

وأدوات الشوي والقلي 

44600066  44504423    495

10768    44682012  44684280صناعة وتركيب أبواب الكراجات52251153مصنع البقالي لألبواب االلكترونية3

40990    44601687  44600810ورش الحدادة72251151المانع لإلنشاءات الحديدية4

15       44810258ورش األلمنيوم.82251160المنيوم إسماعيل بن علي5

82452    44981242  44161209ورش األلمنيوم.89251160ورشة االتحاد للحديد وااللمونيوم6

6638    44603545  44610389خراطة المعادن 91259230ورشة االتحاد الميكانيكية7

40098       44600627خراطة المعادن 99259230مشغل قطر الوطني للخراطة وسكب المعادن8

23977    44503252  44503212صناعة قضبان حديد التسليح100251141مصنع الشرق االوسط لمواد البناء9

يدينغ اند كونتراكتنغ10 صناعة المنتجات المعدنية اإلنشائية 107251111ناشيونال بيلتيك تر
وأجزائها للجسور و األبراج 

44114613 5588317144114617 clicqatar@clicq8.com 5588317123599

يج والخزانات116251210ورشة المرزوقي للحدادة 11 40250       44600572صناعة الصهار

19876       44601642ورش األلمنيوم.118251160مؤسسة محمد بن مسند لأللومنيوم التجارية 12

يرة13 6658    44600792  44600787ورش األلمنيوم.133251160شركة ألومنيوم ومحددة الجز

5107    44600761  44600652خراطة المعادن 134259230الورشة العربية للهندسة الميكانيكية 14

ين للحديد المشغول15 4432083444604187gm@drabzin.com 558850979211 4431161044450125ورش الحدادة157251151مصنع درابز

يع الهواء16 صناعة قنوات التكييف وملحقاتها 162251170شركة خالد لصناعة شبكات توز
)الدكت (

44995077449950196681771144995088 info@kmqatar.comrana.arshad@gssg.com 7922

صناعة مشابك تثبيت معدنية مثل 205259910شركة العتيبي للصناعة 17
المسامير والدبابيس والصواميل 

والحلقات بأنواعها

44600997  44600615    40267

صناعة لوحات السيارات والالفتات 215259972شركة الكترو للصناعات18
واللوحات اإلرشادية

44503007  44448403   5552889924425

معالجة وطلي المعادن  بالصقل و 219259211شركة قطر لتغليف المعادن19
التلميع

4477864840211049331482704477859544576650emeem@muntajat.qa 5557768050090

صناعة األوعية المعدنية المستخدمة 241259940مركز السويدي الفني20
في نقل وتعبئة السلع مثل:البراميل 

وحاويات النفايات والمخلفات والدالء 
والصناديق والعلب ... الخ

44601087  44601334    40600

3612    44600059  44601064ورش الحدادة242251151مصنع الومنيوم النجاح21

atarsales@exmetco.com  17840 44601724  44603826ورش الحدادة245251151شركة الصناعات الشبكية المعدنية المحدودة 22

40625    44602842  44602334ورش األلمنيوم.284251160الشركة التكميلية لصناعات األلومنيوم   )الوتك(23

1811    44602750  44602696صناعة قضبان حديد التسليح294251141شركة قطر لحديد الخرسانة     ذ . م . م )فرع(24

صناعة منتجات معدنية تامة وشبه 300259110مصنع قطر للصناعات الحديدية25
تامة الصنع بالطرق ، أو الكبس ، أو 

السبك والدلفنة .

44355577  44352735 ghullam@qatarsteelfactory.
com

info@qatarsteelfactory.com5589976511182

مصنع قطر للبروفيالت واألسقف المستعارة 26
)كابروفيل(

صناعة منتجات معدنية تامة وشبه 303259110
تامة الصنع بالطرق ، أو الكبس ، أو 

السبك والدلفنة .

44601734  40379886   55820925304
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* التكملة في الصفحة المقابلة

اسم المصنعم
رقم 
السجل

الصناعي

رقم 
النشاط 
الصناعي 

ISIC

وصف النشاط الصناعي
رقم 

 الهاتف
1 

رقم 
 الهاتف 

2

رقم 
 الهاتف 3

رقم 
 الفاكس

1 

رقم 
 الفاكس

2 

يد اإللكتروني  عنوان البر
1

يد اإللكتروني  عنوان البر
2

رقم 
الهاتف 
الجوال

صندوق 
البريد

kabdelaleem@midmac.net 335688481758 44440864  4452945244515279ورش الحدادة310251151محددة مدماك27

يع للحدادة28 3082    44442264  44601175ورش الحدادة322251151ورشة آل سر

شركة المانع للهندسة والمقاوالت )فرع 29
األلومنيوم(

1909    44601782  44600758ورش األلمنيوم.329251160

معالجة وطلي المعادن  بالصقل و 336259211مصنع شاطىء البحر للجلفنه30
التلميع

44722844  44720564    60100

أنشطة أخرى لصناعة المنتجات المعدنية 345251190قطر التقنية لتشكيل المعادن31
اإلنشائية

44606999  44606777 info@qatarechnical.comsales@qatarechnical.com 25459

21938    44604082  44604081ورش األلمنيوم.359251160شركة ألومنيوم السالم 32

الشركة الصناعية ألنظمة السحب والتكييف 33
المركزي

صناعة قنوات التكييف وملحقاتها )الدكت 365251170
)

44603825  44604413    40015

ية البلجيكية لاللمنيوم34 info@qbel.qa 5505505522135 44382019 4438200055055055ورش األلمنيوم.373251160الشركة القطر

معالجة وطلي المعادن  بالصقل و 374259211شركة الخليج لاللمونيوم35
التلميع

44606590  44603827    19804

4219    44369759  44603668ورش الحدادة376251151جيرسي للديكور36

صناعة منتجات معدنية تامة وشبه 404259110مصنع الجابر للصناعات الحديدية والمعدنية37
تامة الصنع بالطرق ، أو الكبس ، أو 

السبك والدلفنة .

44421341  44438932    952

info@alu-nasa.com 5556442522120 44601905 4409588855564425ورش األلمنيوم.411251160شركة الو ناسا38

يرة لألمن والسالمة 39 صناعة لوحات السيارات والالفتات 423259972شركة الجز
واللوحات اإلرشادية

44602684  44602274    7706

أصناف مصنوعة من األسالك مثل: سلك 430259930شركة كليك قطر للتجارة40
شائك ، سياج ، شبك ممدد ... الخ

44114613  4411461744503723dicqatar@clicq8.com  23599

ayman.hr@orientalsqatar.com 330098414729 44657053 4409822233009841صناعة قضبان حديد التسليح432251141المصنع الوطني لتشكيل حديد التسليح41

3612    44600059  44600744ورش الحدادة436251151مركز العمودي لهندسة وتشكيل المعادن42

pro@ebmcqatar 5585741622960 44500088  44500099صناعة قضبان حديد التسليح456251141المصنع الهندسي لهيكلة حديد التسليح43

صناعة وتركيب اإلنشاءات الفوالذية 471251121شركة المعادن للتجارة والمقاوالت 44
ير سابقة الصنع لوحدات المصافي والتكر

4460234355514066 44602344 metalex@qatar.net.qa 5551406640710

22774    44500048  44500047ورش األلمنيوم.474251160كور الوكالد45

pro@mastertrading.com.qa 6606070541148 44582072  44582386ورش األلمنيوم.478251160مصنع قطر للمطابخ وأعمال االلمونيوم والزجاج46

5550847145380   44684704  44684663ورش الحدادة488251151هندسة الصفا للمباني الحديدية واأللومنيوم47

صناعة المباني سابقة الصنع المكونة 491251130ستيل فاب لإلنشاءات الحديدية 48
بصفة رئيسية من المعدن

44500895  44667783    9920

صناعة قنوات التكييف وملحقاتها 493251170جيرسي لتصنيع منتجات تكييف الهواء49
)الدكت (

44995019 6681771144995088 rana.arshad@gssg.com  7922

يع الهواء50 صناعة قنوات التكييف وملحقاتها )الدكت 497251170شركة مصنع قطر لصناعة شبكات توز
)

4450360255372533 44503747 amir.hamed@apc-lokma.com 5550008540852

3376144723794   44114982  44114984صناعة مراجل راديترات التدفئة المركزية 502251220كيل ويون تيرمل سوليوشنس51
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* التكملة في الصفحة المقابلة

اسم المصنعم
رقم 
السجل

الصناعي

رقم 
النشاط 
الصناعي 

ISIC

وصف النشاط الصناعي
رقم 

 الهاتف
1 

رقم 
 الهاتف 

2

رقم 
 الهاتف 3

رقم 
 الفاكس

1 

رقم 
 الفاكس

2 

يد اإللكتروني  عنوان البر
1

يد اإللكتروني  عنوان البر
2

رقم 
الهاتف 
الجوال

صندوق 
البريد

info@qrc.com.qa 550554991811 44912256  4491226655512233صناعة قضبان حديد التسليح504251141شركة قطر لحديد الخرسانة52

معالجة وطلي المعادن  بالصقل و 508259211شركة قطر لطالء المعادن53
التلميع

44114852  4490972044114853   22674

s.hassan@qatarlube.com 5552796237519 44114775 4411477455527962صناعة قضبان حديد التسليح514251141الوطنية للصلب - قطر54

14004    44604871  44323003ورش األلمنيوم.526251160ايجيبيل قطر55

معالجة وطلي المعادن  بالصقل و 530259211مصنع كيوروم لدهان األلمونيوم والحديد56
التلميع

44699731  44689951    23888

sales@agrqatar.com 5553203420756 5553203444686009 44686003ورش األلمنيوم.538251160شعاع الخليج لصناعات األلمونيوم والزجاج57

صناعة األواني المعدنية المجوفة وما 547259951شركة البيادر باك قطر58
يماثلها من أدوات المطبخ والمائدة 

وأدوات الشوي والقلي 

4411435666811229 44114357 moayad.m@albayader.comayman.e@albayader.com5500433923117

صناعة قنوات التكييف وملحقاتها 560251170مصنع تاج دكت فاب59
)الدكت (

44500159  44500241 tajeng@qatar.net.qa  35098

شركة الدوحة لالنشاءات البترولية المحدودة 60
"دوبت"

صناعة وتركيب اإلنشاءات الفوالذية 564251121
ير سابقة الصنع لوحدات المصافي والتكر

44600350  44601066   555066291744

gm@jsc-qa.com 3374147923546 3374147944448919 44181858ورش الحدادة567251151شركة الجابر إلعمال الحديد61

صناعة قنوات التكييف وملحقاتها 570251170دفاك داكت للتهوية والتكييف62
)الدكت (

44500118  44500117    55619

2792    44326687  44601016ورش األلمنيوم.579251160شركة المصادر لأللمونيوم والتجارة63

صناعة المنتجات المعدنية اإلنشائية 583251111ألو مانا للصناعات64
وأجزائها للجسور و األبراج 

44582513  44582520    23300

deebaj@qatar.net.qa 5583022124313 44659682  46519000ورش الحدادة585251151شركة ديباج للخدمات الصناعية65

صناعة المباني سابقة الصنع المكونة 592251130شركة التكنولوجيا للهندسة والمقاوالت66
بصفة رئيسية من المعدن

44604787  44603730    40778

5585722290123   44686437  44684653صناعة وتركيب أبواب الكراجات601251153مصنع البيت االزرق ألنظمة األبواب االتوماتيكية67

24896    44607379  44607375ورش األلمنيوم.606251160اليرموك لأللمونيوم والتجارة68

صناعة المنتجات المعدنية اإلنشائية 609251111بي اس اي العالمية النظمة المباني69
وأجزائها للجسور و األبراج 

44114447  44114449   6699965922814

صناعة األواني المعدنية المجوفة وما 613259951دلة للصناعات التحويلية70
يماثلها من أدوات المطبخ والمائدة 

وأدوات الشوي والقلي 

44503055 5555168144604632 info@dciqatar.com 5555168140997

صناعة كابالت وشرائط معدنية من 621259922الدوحة للكابالت - قطر71
النحاس.

4490219140339502 44902176 info@dohacables.com  22487

صناعة منتجات معدنية تامة وشبه 622259110مصنع الهجن لرقائق الحديد72
تامة الصنع بالطرق ، أو الكبس ، أو 

السبك والدلفنة .

44370093  44309252 info@alhijin.com 504057991535

37291    44607073   44607078   ورش األلمنيوم.624251160ألومكو - قطر73

info@binalsheikh.com 5504506013321 44600490  44503928صناعة قضبان حديد التسليح628251141مصنع بن الشيخ لتقطيع حديد التسليح74

zia@gulfgrc.com 5555355240091 44505634  44505610صناعة قضبان حديد التسليح633251141شركة الخليج لحديد الخرسانة75

أنشطة أخرى لصناعة المنتجات المعدنية 634251190الطارق للصناعات المعدنية76
اإلنشائية

44604352  44566333    12750
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* التكملة في الصفحة المقابلة

اسم المصنعم
رقم 
السجل

الصناعي

رقم 
النشاط 
الصناعي 

ISIC

وصف النشاط الصناعي
رقم 

 الهاتف
1 

رقم 
 الهاتف 

2

رقم 
 الهاتف 3

رقم 
 الفاكس

1 

رقم 
 الفاكس

2 

يد اإللكتروني  عنوان البر
1

يد اإللكتروني  عنوان البر
2

رقم 
الهاتف 
الجوال

صندوق 
البريد

صناعة كابالت وشرائط معدنية من 635259922شركة قطر العالمية للكابالت77
النحاس.

4408511155322565  44673230   5532256515991

صناعة وتركيب اإلنشاءات الفوالذية 660251122ستة وعشرون صلب78
سابقة الصنع للمنشآت الصناعية

44905875  44360714    90285

صناعة األوعية المعدنية المستخدمة 663259940مانوير79
في نقل وتعبئة السلع مثل:البراميل 

وحاويات النفايات والمخلفات والدالء 
والصناديق والعلب ... الخ

44600099  44076498   5585297576

معالجة وطلي المعادن  بالصقل و 670259211شركة الشرف الصناعية80
التلميع

44362042  44362066    17962

صناعة المباني سابقة الصنع المكونة 671251130القايد ألنظمة الحديد81
بصفة رئيسية من المعدن

44666650  44662211    13793

steel@eeashoreqatar.com 5557774441100 44361248  44361241صناعة قضبان حديد التسليح672251141شاطئ البحر للحديد82

24343    44566561  44441112صناعة قضبان حديد التسليح686251141خليفة للصناعات الحديدية83

24442    44580498  44604488ورش األلمنيوم.687251160شركة الوميل قطر84

24953    44190667  44190666صناعة إشارات المرور.691259965اعالن ساينج85

صناعة المباني سابقة الصنع المكونة 695251130شركة الخليج للحديد والهندسة86
بصفة رئيسية من المعدن

44503832  44602497 info@gulf-steel.com 5556442522028

أنشطة أخرى لصناعة المنتجات المعدنية 701251190مصنع نوروود قطر87
اإلنشائية

3314924744294500 44665502 mohamed.shahat@gulfcentere.
net

info@norwoodqatar.com3337123449337

أنشطة أخرى لصناعة المنتجات المعدنية 710251190مصانع الدعم لتشكيل المعادن88
اإلنشائية

44114607558733783348766244114608 ssami197@gmail.cominfo@qatarmfsf.com5587337896932

معالجة وطلي المعادن  بالصقل و 711259211االختيار لطالء المعادن89
التلميع

44516444  44516644    13004

صناعة األواني المعدنية المجوفة وما 714259951مصنع العامر لرقائق األلمونيوم90
يماثلها من أدوات المطبخ والمائدة 

وأدوات الشوي والقلي 

4427771244680993550623474427771544981068mamoun_h@alamer-group.
com

info@alamer-foilfactory.com5506234780587

صناعة المباني سابقة الصنع المكونة 715251130دلتا بريشر كونترول91
بصفة رئيسية من المعدن

44784880  44784881  info@doc.com 4926

أنشطة أخرى لصناعة المنتجات المعدنية 716251190شركة أنظمة تحميل الكوابل الصناعية92
اإلنشائية

44446246  44446242  icms@qatar.net.qa5556981422108

أنشطة أخرى لصناعة المنتجات المعدنية 733251190شركة االنقاذ للتجارة والصناعة93
اإلنشائية

44501234  44601235    4259

صناعة األوعية المعدنية المستخدمة 741259940مصنع الدوحة لألصباغ والكيماويات94
في نقل وتعبئة السلع مثل:البراميل 

وحاويات النفايات والمخلفات والدالء 
والصناديق والعلب ... الخ

44504119  44602832 info@dohapaints.com 5505544035409

555220122329   44652517  44674466ورش الحدادة748251151شركة المدار للزخارف الحديدية والديكور95

صناعة منتجات معدنية تامة وشبه 762259110مصنع قطر للصناعات الحديدية- فرع961
تامة الصنع بالطرق ، أو الكبس ، أو 

السبك والدلفنة .

44355577  44352735 hassan@steelcoqatar.com 5557677711182

أصناف مصنوعة من األسالك مثل: سلك 767259930شركة منتجات قطر للسلك97
شائك ، سياج ، شبك ممدد ... الخ

4411461344185696 4411461744185466sales@qatarwire.cominfo@qatarwire.com 23599

info@sunrise-qa.com 5552581821112 44421123444454665552581840376255صناعة أسياخ اللحام.768259981البداية للصناعات الحديدية98
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* التكملة في الصفحة المقابلة

اسم المصنعم
رقم 
السجل

الصناعي

رقم 
النشاط 
الصناعي 

ISIC

وصف النشاط الصناعي
رقم 

 الهاتف
1 

رقم 
 الهاتف 

2

رقم 
 الهاتف 3

رقم 
 الفاكس

1 

رقم 
 الفاكس

2 

يد اإللكتروني  عنوان البر
1

يد اإللكتروني  عنوان البر
2

رقم 
الهاتف 
الجوال

صندوق 
البريد

صناعة قنوات التكييف وملحقاتها 770251170سيف قطر دكت فاب99
)الدكت (

42171230   44601252    12438

يادة للمعادن ذ . م . م100 491    44688497  44622079صناعة األسقف المعدنية ولوازمها.775259975شركة الر

صناعة األدوات المعدنية للمكاتب )عدا 781259971سافيد المحدودة101
األثاث المعدني( .

44501152  44607714    24212

4469697544118182charles@sasconet.com  17750 4019099744694747ورش األلمنيوم.799251160شركة االختصاصي ألعمال الحديد واأللمونيوم102

3306525124343   44566561 4455390744441112صناعة قضبان حديد التسليح801251141مصنع الدوحة للشبك الحديدي103

شركة الدوحة لألسوار المشبكة واألعمال 104
المعدنية

أصناف مصنوعة من األسالك مثل: سلك 810259930
شائك ، سياج ، شبك ممدد ... الخ

44510346 5581168644510347 ahmedabdelkader.hr@
almanagroup.com

 5581168640137

صناعة المنتجات المعدنية اإلنشائية 813251111مصنع التجهيزات المعدنية ألنظمة التخزين105
وأجزائها للجسور و األبراج 

5550574455505744 44772744 metalfactry.qa@gmaila.com 555057443612

ية لأللمونيوم106 24442    44580498  44580499ورش األلمنيوم.820251160الفنية القطر

معالجة وطلي المعادن  بالصقل و 823259211كوستال ستيل اند جلفانا يزنج107
التلميع

4413015555799200 44669193 inf@coastalqatar.com 557992004097

أنشطة أخرى لصناعة المنتجات المعدنية 826251190اكسل للصناعات المعدنية108
اإلنشائية

44321111  44414144 info@excelqatar.com 55611174106

يكا للتريالت109 14177    44501824  44500006ورش الحدادة831251151مصنع جور

info@iwrf.qa 5588524496163 44311339  44311337صناعة أسياخ اللحام.842259981انترناشونال ولدنج رودز فاكتوري110

صناعة منتجات معدنية تامة وشبه 846259110مصنع كى فورانترناشيونال للحديد المجلفن111
تامة الصنع بالطرق ، أو الكبس ، أو 

السبك والدلفنة .

44725787       1327

صناعة المنتجات المعدنية اإلنشائية 848251111ايفر سنداى للهندسة قطر112
وأجزائها للجسور و األبراج 

44114378  44114381   6619930035283

200614    44175973  4480278ورش الحدادة860251151مصنع االتحاد للحديد113

asnraf_alnopy@yahoo.com  13321 44600490 4450392844506272صناعة شبكات حديد التسليح867251142مصنع بن راشد للمسامير114

صناعة منتجات معدنية تامة وشبه 871259110مصنع قطر للصناعات الحديدية - فرع1152
تامة الصنع بالطرق ، أو الكبس ، أو 

السبك والدلفنة .

44355577  44352735    11182

rcmi@ramcoqatar.com 5554349515104 44554999 4455440055508865صناعة وتركيب السقاالت872251152مصانع رامكو للصناعات االنشائية والمعدنية116

90123    44686437  44684653صناعة وتركيب أبواب الكراجات873251153مصنع البيت االزرق لصناعة االبواب االمنية117

صناعة منتجات معدنية تامة وشبه 874259110المانع للصناعات المعدنية118
تامة الصنع بالطرق ، أو الكبس ، أو 

السبك والدلفنة .

44604777  44604888    8639

يد والتكييف119 ية الكويتية لصناعة التبر معالجة وطلي المعادن  بالصقل و 876259211القطر
التلميع

55444484      5544448475014

أنشطة أخرى لصناعة الصهاريج واألوعية 955251290مصنع المدار لتصنيع قضبان اللحام120
المماثلة من المعادن مثل حاويات جمع 

النفايات

44678264446744665552201244652551 almaderrealeatate@alma-
dar-holding.com

 555220122329

legal@mokasco.com 6633365945709 44649058  66333659ورش األلمنيوم.886251160موكاسكو اكسبرس لتشكيل الحديد121
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مصنع المتحدة ألعمدة اإلنارة والصناعات 122
الحديدية

44601724hr@exmetco.com 7708477117840 77084771  44603826صناعة أعمدة واإلنارة.998259964

info@qayedtents.comkhalid@qayedtents.com5511297413793 5511297444662211 44666650ورش الحدادة889251151القايد الدولية للمظالت ) انتر تند (123

معالجة وطلي المعادن  بالصقل و 1142259211مصنع الخليج جلفنايز124
التلميع

55655875  44800600   559909958886

4411430144500241qatupvc@qatar.net.qa  8181  44114302ورش األلمنيوم.918251160شركة قطر لتكنولوجيا الحديد واأللمنيوم )قالتك(125

أنشطة أخرى لصناعة المنتجات المعدنية 1052251190مجموعة الكبيسي للبيوت الجاهزة126
اإلنشائية

55007002  44727578 info@alkubaisigroup.net 5500700270204

info@almacomp.com 16917  44607335  44602575ورش األلمنيوم.1040251160الما لأللمونيوم والحدادة127

صناعة األواني المعدنية المجوفة وما 1109259951السردال لتشكيل النحاس128
يماثلها من أدوات المطبخ والمائدة 

وأدوات الشوي والقلي 

4432951255606364 4029560744329512  5554239314324

k.kasim@al-qamra.com 6643298890199 44867463  44339357ورش األلمنيوم.1050251160سوالس للزجاج واأللمونيوم129

صناعة المباني سابقة الصنع المكونة 1143251130مصنع سمارت هاوس للمباني مسبقة التجهيز130
بصفة رئيسية من المعدن

44420654  44681103   5584701141140

أصناف مصنوعة من األسالك مثل: سلك 973259930مصنع الغانم لشباك التسوير131
شائك ، سياج ، شبك ممدد ... الخ

44936908 5588710044936910 alghanimfence.qa 55887100200147

taher@binalsheikh.com 5585333713321 44600490 4450392855045060صناعة شبكات حديد التسليح1115251142مصنع الحمرا للزجاج واأللمونيوم132

البيان لصناعة يو بي في سي بورفيل وألواح 133
بي سي

albayan4wpc@gmail.com 5555723455245 5555723455557234 55557234ورش األلمنيوم.980251160

5580050031344   44607760  44606055ورش الحدادة1208251151مصنع الرحالت لتجهيز الكرافانات134

صناعة األواني المعدنية المجوفة وما 1037259951ملتي باك اندستريس135
يماثلها من أدوات المطبخ والمائدة 

وأدوات الشوي والقلي 

559107004435734455507555  kmkubaisi@gmail.comkmkubaisi@gmail.com55507555
55910700

15762

يز أوف قطر للتجارة136 أصناف مصنوعة من األسالك مثل: سلك 884259930شركة تشاين لينك إندستر
شائك ، سياج ، شبك ممدد ... الخ

44510413 6670309544510417 chainlink@chainlinkqatar.com  40125

صناعة الخزائن الحديدية و األبواب 1104259963قطر الفنية العالمية للصناعات المعدنية137
المصفحة ألغراض الحماية

44502181  44502180 info@qtic.com 5506360535192

صناعة المنتجات المعدنية اإلنشائية 895251111شركة الوادي للمقاوالت واألعمال الحديدية138
وأجزائها للجسور و األبراج 

44600982  4490432444505194okhalid@alwadicontracting.net  40756

صناعة المباني سابقة الصنع المكونة 885251130شركة خالد للصناعات الحديدية139
بصفة رئيسية من المعدن

4451338  44581480 bahaa.almashagbah@khalid-
steel.com

 6699965945235

ية لصناعة القوالب البالستيكية والحديدية140 صناعة منتجات معدنية تامة وشبه 888259110القطر
تامة الصنع بالطرق ، أو الكبس ، أو 

السبك والدلفنة .

77773378  44881315   7777337875007

صناعة منتجات معدنية تامة وشبه 891259110الكرمل للصناعات المعدنية141
تامة الصنع بالطرق ، أو الكبس ، أو 

السبك والدلفنة .

44366627 5555003844366628 alkarmel.metal@gmail.com 555500388354

صناعة المباني سابقة الصنع المكونة 898251130مصنع ستيل ماستر142
بصفة رئيسية من المعدن

44323509  44292244    201184

5552388745638   44167799  44167788ورش الحدادة901251151شركة الدوحة كويك سبان لألشغال المعدنية143

صناعة قنوات التكييف وملحقاتها 1003251170مصنع اف جي للصناعات144
)الدكت (

40018888 5555292240018877 info@fjqatar.com 5555292231809

صناعة قنوات التكييف وملحقاتها 1023251170مصنع العربية لصناعة الدكت145
)الدكت (

44513536 5553002044604315 marc.raphael@aemd.com 55530020201756
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riyaz@wiltzgroup.com  96143 6675462344815092  44801780صناعة وتركيب السقاالت974251152مصنع الطوره146

صناعة مشابك تثبيت معدنية مثل 921259910ايثوس اينرجى147
المسامير والدبابيس والصواميل 

والحلقات بأنواعها

44020108  44002011 pro@petromech.com.qa 5563616324762

الدانة أللواح األلمنيوم بولي اثيلين المضغوط 148
)الدانة بوند(

صناعة مشابك تثبيت معدنية مثل 956259910
المسامير والدبابيس والصواميل 

والحلقات بأنواعها

4039720755507772 40397207 info@aldana.qa 555077729918

يز149 acc@nemermetal.com 70610781 7444339444329992 70610781صناعة شبكات حديد التسليح969251142مصنع نمر ميتل اندستر
 74443394

23229

صناعة مشابك تثبيت معدنية مثل 947259910مصنع خنيصر للطاقة150
المسامير والدبابيس والصواميل 

والحلقات بأنواعها

44503086 5007636444503786 pro@khonaysserqatar.com 5007636411857

صناعة األوعية المعدنية المستخدمة 960259940مصنع هيلنيك للبراميل المعدنية151
في نقل وتعبئة السلع مثل:البراميل 

وحاويات النفايات والمخلفات والدالء 
والصناديق والعلب ... الخ

44435444 5550818744435444 hotmail.com@faisalmarine2003 555081879033

صناعة قنوات التكييف وملحقاتها )الدكت 941251170كيوتك اير كونديشن152
)

44422171 5533553344422172   5533553324477

معالجة وطلي المعادن  بالصقل و 991259211غلفا ستيل لصناعة المعادن والكابالت153
التلميع

44962888 5505299944979599 a.elsaedy@galvasteel-qa.com 55052999207410

448738065.56E+0866997568 44873806ealkhulaifi@yahoo.com 669975683286ورش األلمنيوم.932251160برتش الومونيوم154

financ@sppqatar.com 5557774441100 5557774444361248 44361241صناعة شبكات حديد التسليح999251142شاطئ البحر لأللواح155

أنشطة أخرى لصناعة منتجات المعادن 1000259990مصانع قطر ديزاين156
المشكلة األخرى غير مصنفة في مكان 

أخر

44602002 7777907144602220 ziad@gulfcrafts.net 7777907122211

صناعة األوعية المعدنية المستخدمة 1042259940شركة رويال كانز للعبوات  المعدنية والبالستيكية157
في نقل وتعبئة السلع مثل:البراميل 

وحاويات النفايات والمخلفات والدالء 
والصناديق والعلب ... الخ

44373944 5550570444365875 info@rcfqatar.com 5550570492416

مصنع فنر للصناعات المعدنية وغرف الصرف 158
الصحي

صناعة لوحات السيارات والالفتات 1029259972
واللوحات اإلرشادية

44411307 55513100  fanarneon@qatar.net.qa 555131002796

 44553333admin@dspqatar.com 55225289 55225289 44936746صناعة وتركيب أبواب الكراجات1014251153المانع للصناعات الدقيقة159

صناعة منتجات معدنية تامة وشبه 1035259110المصانع الفنية للتجهيزات المعدنية160
تامة الصنع بالطرق ، أو الكبس ، أو 

السبك والدلفنة .

44441943 55516676 44441024salam@alamindecor.com 5551667615430

أنشطة أخرى لصناعة المنتجات المعدنية 740251190مصنع موكاسكو اكسبرس ستيل161
اإلنشائية

66333659  44649058 legal@mokasco.com 5500859045709

أنشطة أخرى لتشكيل المعادن 1218259190قطر التقنية لتشكيل المعادن - فرع162
وتشكيلها من مساحيق

44606999  44606777 info@qatartechnical.com 5551990115929

صناعة المنتجات المعدنية اإلنشائية 1133251111مصنع جرنتي للحديد163
وأجزائها للجسور و األبراج 

       5500772763157

صناعة األواني المعدنية المجوفة وما 1183259951مصنع استون للصناعات164
يماثلها من أدوات المطبخ والمائدة 

وأدوات الشوي والقلي 

     info@astonindustries.qa 552790113330

أصناف مصنوعة من األسالك مثل: سلك 708259930شركة قطر لالسوار المشبكة وحواجز الطرقات165
شائك ، سياج ، شبك ممدد ... الخ

44489002  44510347   55811686491
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أنشطة أخرى لصناعة المصابيح ومعدات 45274090شركة قطر لتنوير النيون والفلورسنت 1
اإلنارة الكهربائية

44874870   44862944    714

ية الصناعية2 6761    44863751  44601418صناعة الثالجات والمجمدات.92275011بالميرا التجار

يد والتجهيزات الفندقية 3 22028    44600855  44600955صناعة الثالجات والمجمدات.130275011شركة صناعات الخليج للتبر

صناعة لوحات مفاتيح الكهرباء بما فيها 139271070مفاتيح قطر الكهربائية4
لوحات التحكم العددية

4442310544603727 44423360 muftah@mh-almuftah.com 555288808348

مؤسسة أبو عادل للخدمات الهندسية 5
والميكانيكية

صناعة لوحات مفاتيح الكهرباء بما فيها 190271070
لوحات التحكم العددية

44600235  44600237    1820

304    44424179  44600374صناعة السخانات الكهربائية.203275023مصنع قطر لسخانات المياه 6

أنشطة أخرى لصناعة المحركات والمولدات 224271090المتحدة العامة للصناعة 7
والمحوالت الكهربائية .

44601108  44440407    7836

صناعة األسالك والكابالت الكهربائية 344273200مصنع جنرال لالضاءة واألدوات الكهربائية8
وااللكترونية األخرى

44602852  44602352    10832

bee@qatar.net.qa  10069 44602092 4460208444083555 صناعة أجهزة التوزيع والتحكم بالكهرباء346271030بن غالب للهندسة9

صناعة لوحات مفاتيح الكهرباء بما فيها 489271070الصناعات الهندسية الكهربائية المتطورة 10
لوحات التحكم العددية

44605142  44604746    6013

صناعة لوحات مفاتيح الكهرباء بما فيها 586271070شركة قطر للمحوالت11
لوحات التحكم العددية

44114340  44114345    30987

صناعة لوحات مفاتيح الكهرباء بما فيها 596271070فيرجر ديلبورت قطر12
لوحات التحكم العددية

44693940  44693941   6662298940889

صناعة لوحات مفاتيح الكهرباء بما فيها 608271070شركة الفراج للتجارة والصناعة13
لوحات التحكم العددية

44114864  44114865 csftmc@farraj.qa  96176

صناعة لوحات مفاتيح الكهرباء بما فيها 679271070باك انترناشيونال14
لوحات التحكم العددية

44161340  44683201    40587

صناعة لوحات مفاتيح الكهرباء بما فيها 682271070ترجت للصناعات المعدنية15
لوحات التحكم العددية

44691221  44691218   5581501012438

صناعة لوحات مفاتيح الكهرباء بما فيها 692271070شركة الخليج للمفاتيح الكهربائية16
لوحات التحكم العددية

44501967308440435581303044502532 sales@gulfswitchgears.comm.alhasan@gulfswitchgears.
com

55813030
30844043

40467

صناعة األسالك والكابالت الكهربائية 709273200فاير ايند للصناعات التكنولوجية17
وااللكترونية األخرى

44089591    Mohamed_aly09@yahoo.com 6693163855697

.info@switchgearinternational 44504667558881163338314844607388 صناعة أجهزة التوزيع والتحكم بالكهرباء718271030سويتش جير انترناشيونال18
com

rbalech@
switchgearinternational.com

55888116
33383148

40263

صناعة لوحات مفاتيح الكهرباء بما فيها 742271070مصنع كيوتك سويتش جير19
لوحات التحكم العددية

4436265644422171744915204441016144422172belal@qtecqatar.com 7449152024477

صناعة لوحات مفاتيح الكهرباء بما فيها 760271070 مصنع البيان لإللكترونيات وتقنيات ال أي دي20
لوحات التحكم العددية

44111435  44111436 info@b-ledtec.com  2943

صناعة لوحات مفاتيح الكهرباء بما فيها 772271070البدع سويتش قير21
لوحات التحكم العددية

4435551840359613 5586184944355519 ramaswamy@
albiddaswitchgear.com

info@albiddaswitchgear.com5586184915827

صناعة األسالك والكابالت الكهربائية 837273200مصنع المنصور للكابالت22
وااللكترونية األخرى

55522255  44882800    36036

صناعة لوحات مفاتيح الكهرباء بما فيها 852271070مصنع العامر لصناعة اللوحات الكهربائية23
لوحات التحكم العددية

44583263  44583262    80587

صناعة الوصالت الكهربائية وقنوات 866273371ادفانس الين لصناعة حوامل الكابالت وملحقاتها24
تمديد األسالك من المعدن

44419827 6614172644419827 info@al-qatar.com 6614172696068

.ibrahimbaida@structure-int 44418507443542345551145644214150صناعة المحوالت الكهربائية1015271020كالبير لالنابيب واالكسسوارات25
com

 5551145623214

دليل المصانع* - صناعة المعدات الكهربائية
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* التكملة في الصفحة المقابلة

اسم المصنعم
رقم 
السجل

الصناعي

رقم 
النشاط 
الصناعي 

ISIC

وصف النشاط الصناعي
رقم 

 الهاتف
1 

رقم 
 الهاتف 

2

رقم 
 الهاتف 3

رقم 
 الفاكس

1 

رقم 
 الفاكس

2 

يد اإللكتروني  عنوان البر
1

يد اإللكتروني  عنوان البر
2

رقم 
الهاتف 
الجوال

صندوق 
البريد

ahmedalsheeb@yahoo.com 5551665020930    5551665040163366صناعة المراوح الكهربائية.936275015نوران للتقنية26

يز ميدل ايست لصناعة االنارة27 أنشطة أخرى لصناعة المصابيح ومعدات 961274090الور
اإلنارة الكهربائية

40379750 3333066044696901   3333066020895

صناعة لوحات مفاتيح الكهرباء بما فيها 1053271070مصنع فيوز لوصالت األسالك األلكترونية28
لوحات التحكم العددية

44881101  44881108 akalmeer@fusawiring.com 5588872021713

1st-lighting.com@y 5553369827111 5553369844528176 44528919صناعة المصابيح الكهربائية993274010األولى لصناعات اإلنارة وملحقاتها29

صناعة لوحات مفاتيح الكهرباء بما فيها 887271070باور باسبار للصناعات الكهربائية30
لوحات التحكم العددية

44314342 669581854431030240016478khalifa.tarek@q-bars.com  1369

3551    44153192  44153163صناعة المصابيح الكهربائية896274010مصنع سياتل لألدوات الكهربائية31

صناعة لوحات مفاتيح الكهرباء بما فيها 1003271070مصنع اف جي للصناعات32
لوحات التحكم العددية

40018888 5555292240018877 info@fjqatar.com 5555292231809

ahmed@wasel.qa 555560886635 44603020 4460301055556088صناعة إشارات ولوحات التنبيه الكهربائية911279003مصنع واصل33

يات الجافة 34 مصنع ال شبيب لتجميع البطار
للسيارات واآلليات الزراعية والصناعية

يات السائلة .957272020 qatarbatt@gmail.com 333787025077 3337870244356377 44356377صناعة البطار

صناعة لوحات مفاتيح الكهرباء بما فيها 1010271070الدانة لتصنيع اللوحات الكهربائية35
لوحات التحكم العددية

74496936 74496655 40006622Info@aldanaqatar.me 74496936 
74496655

39203

صناعة المعدات الكهربائية األخرى غير 1054279009مصنع دوحة ساندوتش بانال36
المصنفة في موضع آخر

44167431 5552422444162053   555242242781

6674001047148   44775665  44442295صناعة األفران1198275051ولف استنلس استيل37

دليل المصانع* - صناعة المعدات الكهربائية
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* التكملة في الصفحة المقابلة

اسم المصنعم
رقم 
السجل

الصناعي

رقم 
النشاط 
الصناعي 

ISIC

وصف النشاط الصناعي
رقم 

 الهاتف
1 

رقم 
 الهاتف 

2

رقم 
 الهاتف 3

رقم 
 الفاكس

1 

رقم 
 الفاكس

2 

يد اإللكتروني  عنوان البر
1

يد اإللكتروني  عنوان البر
2

رقم 
الهاتف 
الجوال

صندوق 
البريد

صناعة حنفيات ومحابس وصمامات وما 306281340شركة دلتا  كوربوريشن1
يماثلها من أجهزة 

44050111   44784881 delta@deltacrp.comwael@deltacrp.com 4926

صناعة مكيفات الهواء الصحراوي 502281932كيل ويون تيرمل سوليوشنس2
بمختلف األحجام.

44114984  44114982   3376144723794

ير.516281942شركة المستقبل الهندسية 3 11956    44502268  44502270صناعة آالت ومعدات التقطير والتكر

مصنع قطر ألجهزة إطفاء الحريق وأنظمة 4
السالمة )نافكو(

55644    44114630  44025888صنع معدات إطفاء الحريق.652281962

أنشطة أخرى لصناعة المضخات 663281390مانوير5
والضواغط والحنفيات والصمامات.

44600099  44076498   5585297576

أنشطة أخرى لصناعة المضخات 721281390بروسيرف قطر6
والضواغط والحنفيات والصمامات.

44502519  44502065    37966

أنشطة أخرى لصناعة المضخات والضواغط 736281390ايتاج الدولية7
والحنفيات والصمامات.

44114142  44114424 aipc@qatar.net.qa  1720

ير.753281942شركة اوريكس للحلول الهندسية8 23912    40159899  40159888صناعة آالت ومعدات التقطير والتكر

صناعة آالت الثقب والحفر والتنقيب 765282420جيرمن اكسكافيشن تكنولوجي9
سواء كانت معدة لالستخدام تحت 

األرض أو غير معدة لذلك.

4034751544163428 44163428 info@kemroc.me 5552575145975

صناعة أجهزة تكييف الهواء )وحدات أو 790281931فريجو إلنتاج أجهزة تكييف الهواء10
مركزي ( فريون

44360558  44713143   558174553086

يد.795281921مصنع قطر لمعدات الغاز والبترول11 tragdoh@qatar.net.qa 551195771884 44422255 4443221244462900صناعة معدات وغرف التجميد والتبر

ية الموحدة العالمية12 4926    44784881  44784880صناعة التوربينات العاملة بالبخار900281120القطر

صناعة آالت وأجهزة تنقية وترشيح 936281941نوران للتقنية13
السوائل أو الغازات .

5551665040163366   ahmedalsheeb@yahoo.com 5551665020930

صناعة آالت وأجهزة تنقية وترشيح 906281941صناعات المزن14
السوائل أو الغازات .

44413909  40161453 mozon59@yahoo.com 5550890013944

صناعة أجهزة تكييف الهواء )وحدات أو 1008281931السليمان للتكييف15
مركزي ( فريون

40350350 5550667740135030 info@qatari-industrial.com 555066779377

صناعة اآلليات األخرى لنقل آلياتربة في 1104282453قطر الفنية العالمية للصناعات المعدنية16
البناء والتشييد 

44502181  44502180 info@qtic.com 5506360535192

صناعة أجهزة تكييف الهواء )وحدات أو 994281931الشركة العربية لتصنيع المكيفات17
مركزي ( فريون

44071000 55357170 44567555  55357170 

يغ الغاز 954281330مصنع تدمر للمضخات18 صناعة مضخات ضواغط وتفر
والهواء .

44603170 5550232744337100 mohamed.shahat@gulfcentre.
net

 55502327212023

5556731419002      44582290صناعة عدد آلية للتشكيل بالختم.1211282231هارول للصناعات19

دليل المصانع* - صناعة االالت والمعدات غير المصنفة في موضع اخر
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* التكملة في الصفحة المقابلة

اسم المصنعم
رقم 
السجل

الصناعي

رقم 
النشاط 
الصناعي 

ISIC

وصف النشاط الصناعي
رقم 

 الهاتف
1 

رقم 
 الهاتف 

2

رقم 
 الهاتف 3

رقم 
 الفاكس

1 

رقم 
 الفاكس

2 

يد اإللكتروني  عنوان البر
1

يد اإللكتروني  عنوان البر
2

رقم 
الهاتف 
الجوال

صندوق 
البريد

40739    44607962   44607967صناعة مقاعد السيارات93293094الشركة النموذجية لتصنيع قطع غيار السيارات1

heat.transfer@nehmeh.com 5550213399 44423378  44343000 صناعة الرادياتيرات .273293021نعمة للمشاريع والصناعات2

أنشطة أخرى لصناعة األبدان للمركبات 461292090المصنع القطري لهياكل السيارات3
ذات المحركات وصناعة المركبات 

المقطورة ونصف المقطورة . 

44606333  44602876 saeed@qvsfqa.cominfo@qvsfqa.com 41133

أنشطة أخرى لصناعة األبدان للمركبات 472292090مصنع الخليفي للمقطورات والمنتجات الحديدية4
ذات المحركات وصناعة المركبات 

المقطورة ونصف المقطورة . 

44601114  44601319   5557312340808

60100    44720564  44722843صناعة أبدان المركبات من المعدن .482292012شاطىء البحر لألجسام وشاسي السيارات5

أنشطة أخرى لصناعة األبدان للمركبات 487292090السيلطي للصناعات المعدنية 6
ذات المحركات وصناعة المركبات 

المقطورة ونصف المقطورة . 

44601852  44606426    1095

أنشطة أخرى لصناعة األبدان للمركبات ذات 503292090مصنع األهرامات للهياكل الحديدية 7
المحركات وصناعة المركبات المقطورة 

ونصف المقطورة . 

55805570  44600602   558055706697

أنشطة أخرى لصناعة األبدان للمركبات 554292090مصنع السيلية للمقطورات8
ذات المحركات وصناعة المركبات 

المقطورة ونصف المقطورة . 

44503918  44601702    4651

صناعة حاويات لنقل البضائع )كونتيرات( 588292040مركز سكاب لتجميع الهياكل الثقيلة9
عادية و مبردة.

55100432  44607609   5510043293231

أنشطة أخرى لصناعة األبدان للمركبات 636292090مصنع ساف لتشكيل الحديد10
ذات المحركات وصناعة المركبات 

المقطورة ونصف المقطورة . 

44505948  44115739    17656

أنشطة أخرى لصناعة األبدان للمركبات 860292090مصنع االتحاد للحديد11
ذات المحركات وصناعة المركبات 

المقطورة ونصف المقطورة . 

4480278  44175973    200614

 صناعة المركبات نصف المقطورة من 1208292022مصنع الرحالت لتجهيز الكرافانات12
نوع الكارفان .

44606055  44607760   5580050031344

nedal@arrowradiations.com 6668842240739   6668842266688422 صناعة الرادياتيرات .934293021مصنع السهم للمبادالت الحرارية13

 صناعة المركبات نصف المقطورة من 1033292022مصنع رويال للكرفانات 14
نوع الكارفان .

44503057 55535375   alattiyah_transport@yahoo.
com

5553537590080

دليل المصانع* - صناعة المركبات ذات المحركات والمركبات المقطورة ونصف المقطورة
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* التكملة في الصفحة المقابلة

اسم المصنعم
رقم 
السجل

الصناعي

رقم 
النشاط 
الصناعي 

ISIC

وصف النشاط الصناعي
رقم 

 الهاتف
1 

رقم 
 الهاتف 

2

رقم 
 الهاتف 3

رقم 
 الفاكس

1 

رقم 
 الفاكس

2 

يد اإللكتروني  عنوان البر
1

يد اإللكتروني  عنوان البر
2

رقم 
الهاتف 
الجوال

صندوق 
البريد

الترسانة البحرية واالنشائية المعدنية )فرع شركة 1
المالحة(

153    44771687   44949666أنشطة أخرى لبناء السفن . 38301190

info@halulboat.com 3352653319958 3352653344360846 44360989صناعة قوارب وزوارق الصيد.519301220مصنع حالول للقوارب2

شركة قطر لنقل الغاز المحدودة)ناقالت-الحوض 3
الجاف(

22271    44576330  44998111أنشطة أخرى لبناء السفن . 646301190

555355689603   44874163  55535568 صناعة اليخوت وقوارب التجديف .777301211مصنع قوارب بلهمبار4

yahoo.com@1985-e-r 550504344037 44355530668528425505043444355530 صناعة اليخوت وقوارب التجديف .972301211مصنع الكواري للقوارب5

sulton@mawredq.com 5552512516162 5552512544605527 44410426صناعة معدات النقل األخرى 987309990مصنع موارد للتجهيزات الخاصة6

orcaboat@hotmail.com 55778872  55778872 55776626صناعة قوارب وزوارق الصيد.1016301220مصنع اوركا للقوارب 7
55776626

70412

دليل المصانع* - صناعة معدات النقل األخرى

دليل المصانع* - صناعة األثاث

اسم المصنعم
رقم 
السجل

الصناعي

رقم 
النشاط 
الصناعي 

ISIC

وصف النشاط الصناعي
رقم 

 الهاتف
1 

رقم 
 الهاتف 

2

رقم 
 الهاتف 3

رقم 
 الفاكس

1 

رقم 
 الفاكس

2 

يد اإللتكروني  عنوان البر
1

يد اإللتكروني  عنوان البر
2

رقم 
الهاتف 
الجوال

صندوق 
البريد

mohammed@aljiwan.com 55888134134 5588813444601027 4460102844601029تنجيد األثاث10310041شركة قطر لصناعة االسفنج والمفروشات1

صناعة األثاث والموبيليا من الخشب 21310010شركة الخليج لتصنيع وتجارة األخشاب المحدودة2
للمنازل ، للفنادق ، المكاتب ، المحالت 

ية ، المساجد ، المدارس ..الخ. التجار

44600822  44602584 joinery@gulftimber.qa  4800

صناعة األثاث والموبيليا من الخشب 84310010مصنع نابكو لألثاث3
للمنازل ، للفنادق ، المكاتب ، المحالت 

ية ، المساجد ، المدارس ..الخ. التجار

44666646  44666636    1654

صناعة األثاث والموبيليا من الخشب 121310010مصانع السالم4
للمنازل ، للفنادق ، المكاتب ، المحالت 

ية ، المساجد ، المدارس ..الخ. التجار

44600692  44602073    22120

صناعة األثاث والموبيليا من الخشب 126310010مصنع موبيليات الرضوان5
للمنازل ، للفنادق ، المكاتب ، المحالت 

ية ، المساجد ، المدارس ..الخ. التجار

44602915  44500351    526

aljameel@qatar.net.qa 558878885 44653777 4465010144602328تنجيد األثاث128310041المصنع الوطني لصناعة األسفنج والمفروشات6

558878884465377744601356aljameel@aljameel.com.qa 558878887505 44601356تفصيل الحشايا ) المراتب (  بمختلف أنواعها136310042المصنع الوطني للمراتب7

صناعة األثاث والموبيليا من الخشب 167310010منجرة المفتاح8
للمنازل ، للفنادق ، المكاتب ، المحالت 

ية ، المساجد ، المدارس ..الخ. التجار

4499880044181859772771884418186144446160carpentry@almuftah.comamromohd@almuftah.com77277188875

صناعة األثاث والموبيليا من الخشب 321310010منجرة آل سريع9
للمنازل ، للفنادق ، المكاتب ، المحالت 

ية ، المساجد ، المدارس ..الخ. التجار

44411800  44442264    3082

صناعة األثاث والموبيليا من الخشب 353310010منجرة األشقاء10
للمنازل ، للفنادق ، المكاتب ، المحالت 

ية ، المساجد ، المدارس ..الخ. التجار

44601545        9402
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* التكملة في الصفحة المقابلة

اسم المصنعم
رقم 
السجل

الصناعي

رقم 
النشاط 
الصناعي 

ISIC

وصف النشاط الصناعي
رقم 

 الهاتف
1 

رقم 
 الهاتف 

2

رقم 
 الهاتف 3

رقم 
 الفاكس

1 

رقم 
 الفاكس

2 

يد اإللكتروني  عنوان البر
1

يد اإللكتروني  عنوان البر
2

رقم 
الهاتف 
الجوال

صندوق 
البريد

صناعة األثاث والموبيليا من الخشب 427310010شركة منجرة العطاء11
للمنازل ، للفنادق ، المكاتب ، المحالت 

ية ، المساجد ، المدارس ..الخ. التجار

44601264   44601208    8569

صناعة األثاث والموبيليا من الخشب 441310010الخزائن المبتكرة12
للمنازل ، للفنادق ، المكاتب ، المحالت 

ية ، المساجد ، المدارس ..الخ. التجار

44424318  44424319    11194

صناعة األثاث المعدني للمنازل والمكاتب 452310021استانلس ستيل قطر13
والمطاعم والفنادق .. الخ .

44500602  44500603    23678

صناعة األثاث والموبيليا من الخشب 459310010شركة محمد يوسف السيد للنجارة الديكور14
للمنازل ، للفنادق ، المكاتب ، المحالت 

ية ، المساجد ، المدارس ..الخ. التجار

44604422  44607722 alsayedahm@gmail.com 5504393935155

صناعة األثاث والموبيليا من الخشب 462310010مصنع أندورز لالثاث15
للمنازل ، للفنادق ، المكاتب ، المحالت 

ية ، المساجد ، المدارس ..الخ. التجار

44699920  4469994044601891  5550554432024

صناعة األثاث لكافة األغراض من 558310032الدوحة يو . بي .في . سي لألبواب والشبابيك16
البالستيك واللدائن .

4460402266080000 44503022 dohaupvc@hotmail.com  23343

صناعة األثاث والموبيليا من الخشب للمنازل 659310010السارية العمال النجارة والديكور والتجارة17
، للفنادق ، المكاتب ، المحالت التجارية ، 

المساجد ، المدارس ..الخ.

55871082  44644208   55871082201879

صناعة األثاث والموبيليا من الخشب 738310010شركة المانع روتانا للمشاريع والديكور18
للمنازل ، للفنادق ، المكاتب ، المحالت 

ية ، المساجد ، المدارس ..الخ. التجار

4450174355219553 44501743 Rawad.sabra@rotanaprojects.
com

 55219553201517

صناعة األثاث لكافة األغراض من 791310032ميركات بوليمرز19
البالستيك واللدائن .

44868740  44868739    20807

مصنع الفضاء لتصنيع االسفنج وإعادة تصنيع 20
االسفنج

تفصيل الحشايا ) المراتب ( بمختلف 825310042
أنواعها

44888214       5554

kasim@rahaqatar.com  37271 44607274  44607484تفصيل الحشايا ) المراتب ( بمختلف أنواعها857310042بولي برودكتس21

صناعة األثاث المعدني للمنازل والمكاتب 935310021الكاسا للصناعة22
والمطاعم والفنادق .. الخ .

4444605555007730 44440855 admin@jewangroup.comfinance@jewangroup.com550077301661

صناعة األثاث والموبيليا من الخشب 1123310010اليغانسيا جوينيري23
للمنازل ، للفنادق ، المكاتب ، المحالت 

ية ، المساجد ، المدارس ..الخ. التجار

44292220  44292223 gov.liasionsupport@powerfold-
ing-intl.com

 66903704201184

صناعة األثاث والموبيليا من الخشب 1051310010فن الفخار للصناعات الخزفية24
للمنازل ، للفنادق ، المكاتب ، المحالت 

ية ، المساجد ، المدارس ..الخ. التجار

44632056  44513120 nasser@amber-qa.com 5507000741188

صناعة األثاث المعدني للمنازل والمكاتب 898310021مصنع ستيل ماستر25
والمطاعم والفنادق .. الخ .

44323509  44292244    201184

صناعة األثاث والموبيليا من الخشب 916310010بيرفكشن للصناعة26
للمنازل ، للفنادق ، المكاتب ، المحالت 

ية ، المساجد ، المدارس ..الخ. التجار

44500420  4465377744722779info@perfection.com.qa 5555435811427

m..owafi@finemattress.com.qa 5533355740042 5533355744178882 44178884تفصيل الحشايا ) المراتب ( بمختلف أنواعها964310042فاين للنسج الغير منسوجة27

صناعة األثاث والموبيليا من الخشب 1000310010مصانع قطر ديزاين28
للمنازل ، للفنادق ، المكاتب ، المحالت 

ية ، المساجد ، المدارس ..الخ. التجار

44602002 7777907144602220 ziad@gulfcrafts.net 7777907122211

صناعة األثاث المعدني للمنازل والمكاتب 1198310021ولف استنلس استيل29
والمطاعم والفنادق .. الخ .

44442295  44775665   6674001047148

دليل المصانع* - صناعة األثاث
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* التكملة في الصفحة المقابلة

اسم المصنعم
رقم 
السجل

الصناعي

رقم 
النشاط 
الصناعي 

ISIC

وصف النشاط الصناعي
رقم 

 الهاتف
1 

رقم 
 الهاتف 

2

رقم 
 الهاتف 3

رقم 
 الفاكس

1 

رقم 
 الفاكس

2 

يد اإللكتروني  عنوان البر
1

يد اإللكتروني  عنوان البر
2

رقم 
الهاتف 
الجوال

صندوق 
البريد

صناعة األثاث والموبيليا من الخشب 355310010مصنع الخط الذهبي لالثاث والديكور30
للمنازل ، للفنادق ، المكاتب ، المحالت 

ية ، المساجد ، المدارس ..الخ. التجار

44603394   44653777   558878887505

صناعة األثاث والموبيليا من الخشب 1186310010مصنع الوسيل لالثاث الخشبي الفاخر31
للمنازل ، للفنادق ، المكاتب ، المحالت 

ية ، المساجد ، المدارس ..الخ. التجار

44771588  44772669 m.abdelsalam@
albandarygroup.com

 3322831432163

صناعة المطابخ من الخشب واأللمنيوم 1190310070مصنع الخور للمنتجات الخشبية32
.. الخ .

44644329      552252891391

دليل المصانع* - صناعة األثاث

دليل المصانع* - الصناعات التحويلية األخرى

اسم المصنعم
رقم 
السجل

الصناعي

رقم 
النشاط 
الصناعي 

ISIC

وصف النشاط الصناعي
رقم 

 الهاتف
1 

رقم 
 الهاتف 

2

رقم 
 الهاتف 3

رقم 
 الفاكس

1 

رقم 
 الفاكس

2 

يد اإللكتروني  عنوان البر
1

يد اإللكتروني  عنوان البر
2

رقم 
الهاتف 
الجوال

صندوق 
البريد

4460222044689696info@gulfcrafts.net  22211  4460200244687373صناعة النياشين والشارات والميداليات .  396321132غالف كرافتس1

ية األلمانية للمستلزمات الطبية2 صناعة األبر والمحاقن الطبية أو خالف 469325061الشركة القطر
ذلك

44581201 5577917244581328 info@qgmd.comsales@qgmd.com5577917222556

9409    44812935  44813838 أنشطة أخرى لصناعة األلعاب واللعب .496324099منتجات أماكو 3

3212    44748469  44223346صناعة أصناف متنوعة698329079مركز معالجة النفايات الخطرة4

ياضة صيد األسماك .1109323021السردال لتشكيل النحاس5 5554239314324  4029560744329512 4432951255606364صناعة مستلزمات ر
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