آالتنا ومعداتنا تحرك
عجلتنا االقتصادية
نفتخر بدعم آالتنا ومعداتنا التي تحرك
االقتصادية وتساهم في نجاح
عجلتنا
ً
دولتنا تماشيا مع رؤية قطر الوطنية 2030

صناعتنا القطرية فخرنا

صناعة اآلالت
ومعدات النقل

عدد المنتجات

عدد المصانع
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مصنع حالول للقوارب

مصنع قوارب بلهمبار

مصنع الكواري للقوارب

مصنع اوركا للقوارب

• قوارب فايبرجالس

• قوارب فايبرجالس

• قوارب فايبرجالس
• يخت  55قدم
• يخت  75قدم
• طراد  40قدم
• طراد  28 - 20 - 18قدم
• طراد  38قدم

• قوارب فايبرجالس

المصنع القطري لهياكل
السيارات

مصنع الخليفي
للمقطورات والمنتجات
الحديدية

مصنع األهرامات للهياكل
الحديدية

مصنع السيلية
للمقطورات

• صندوق قالب
• صهاريج
• مقطورات
• سطحات تريالت
• بيوت جاهزة

• ابواب حديدية
• سطحات تريالت

• صندوق قالب  18متر
• صندوق قالب  42متر
• نصف مقطورة قالب
• نصف مقطورة صهريج
• محروقات وقود
• نصف مقطورة مسطحة

• صندوق قالب
• صهاريج
• سطحات تريالت

مصنع ساف لتشكيل
الحديد

مصنع االتحاد للحديد

مصنع السهم للمبادالت
الحرارية

مصنع رويال للكرفانات

• اعمال حديدية
• صناديق سيارات صغيرة
• صناديق سيارات كبيرة

• هياكل حديدية
• مكابس جمع ونقل النفايات
• صندوق قالب  18متر
• نصف مقطورة قالب
• صناديق تبريد لسيارات النقل
• نصف مقطورة صهريج ماء
• نصف مقطورة صهريج
محروقات وقود
• صهاريج ستانلس ستيل
• صهريج محروقات وقود
• صهاريج ومضخات لشفط
المياه
• نصف مقطورة مسطحة
• نصف مقطورة مسطحة
منخفضة

• راديترات
• اغطية راديترات

مصنع قطر ألجهزة
إطفاء الحريق وأنظمة
السالمة (نافكو)

مصنع قطر لمعدات
الغاز والبترول

مصنع تدمر للمضخات

• كرافانات متنقلة
• عربات تحميل
• فايبرجالس (بورت كابن)

شركة قطر لنقل الغاز
المحدودة (ناقالت-
الحوض الجاف)

• صناديق وبكرات اطفاء
حريق
• مضخات حريق
• طفايات حريق الرغوة
• طفايات حريق بودرة
وثاني اكسيد الكربون
• طفايات حريق مواد
االطفاء النظيفة
• كاشفات دخان الحريق
• لوحات توزيع كهربائية
• سيارات اطفاء الحرائق

• وحدات مبادالت حرارية
للغاز والبترول

• مضخات حريق
• مضخات إزاحة موجبة
دوارة
• مضخات تعمل بالطرد
المركزي
• غيرها من مضخات سوائل
• مضخات تفريغ الهواء

• بناء السفن
بأنواعها (سفن
اإلمداد ،صاهاريج ،زوارق
إسناد ،سفن سالح
البحرية واليخوت)
• اصالح الوحدات البحرية
المختلفة
• صيانة وإصالح السفن
وإعادة بناء تجهيز السفن

الشركة النموذجية
لتصنيع قطع غيار
السيارات

شركة دلتا كوربوريشن

شركة المستقبل
الهندسية

شركة اوريكس للحلول
الهندسية

• فرامل سيارات

• صمامات بوابية
• صمامات تحكم
• صمامات  -سقف رأس بئر
• صمامات على شكل
كريسماس تري
• لوحات تحكم
هيدروليكية

• جسور وهياكل حديدية
لقطاع الزيت والغاز

• انابيب صلب
• رابطات (فلنجات) من صلب مقاوم للصدا
• وصالت مواسير متنوعة
• ملحقات مواسير صلب
(اكواع /تيهات /نقاصات)
• صهاريج خزان مياه
• براغي وصواميل
• مراجل تسخين مياه
• اجزاء غاليات وغاليات مركزية
• بساتن محركات
• صمامات وقود
• قطع غيار مضخات
• اجزاء الفران الصناعة او المختبرات
• مثاقب الحفر لآلبار
• اجزاء صمامات
• اجزاء منظمات ومحركات نفاثة
• مولدات كهرباء
• اجزاء محركات ومولدات
• علب تروس (جير بوكس)

الشركة العربية لتصنيع
المكيفات

الترسانة البحرية
واالنشائية المعدنية
(فرع شركة المالحة)

نعمة للمشاريع
والصناعات

مؤسسة الخليج
للكرافانات والبيوت
الجاهزة

• مجاري تكييف من
الستانلس ستيل
• مجاري تهوية من الحديد
المجلفن
• مجاري تهوية مضادة للحريق
• مراوح دفع الهواء
للمكيفات المركزية
• مكيفات سبليت جداري
• اجهزة تكييف هواء (شباك)
• وحدات تكييف هواء
مركزية ومستقلة
• وحدات تكييف
• لوحات توزيع كهربائية

• دوبات نقل البضائع
السائبة
• سفن البضائع المتنوعة
• استكمال بناء الوحدات
البحرية
• اصالح الوحدات البحرية
المختلفة
• سفن الدعم واالمداد
البحري
• وحدات تصدير البترول
العائمة

• وحدات مناولة الهواء
• مراوح دفع الهواء
للمكيفات المركزية
• وحدات تكييف هواء
مركزية ومستقلة
• وحدة تبريد هواء مركزية
تشلر
• ملفات مكثفات
• مبردات هواء تعمل
بالتبخير (مكيفات صحراوية)
• راديترات
• اغطية راديترات

• غرف متنقلة
• كرافانات متنقلة

شاطىء البحر لألجسام
وشاسي السيارات

السيلطي للصناعات
المعدنية

مركز سكاب لتجميع
الهياكل الثقيلة

مانوير

• هياكل مقطورات

• مقطورات
• بيوت جاهزة

• رافعات علوية
• تنكر إسمنت
• مكابس جمع ونقل النفايات
• صندوق قالب  18متر
• نصف مقطورة قالب
• صناديق تبريد لسيارات النقل
• نصف مقطورة صهريج ماء
• صهاريج
• نصف مقطورة سطحة
منخفضة
• هياكل مقطورات

• رابطات (فلنجات) من
صلب مقاوم للصدا
• وصالت مواسير متنوعة
• جسور وهياكل حديدية
لقطاع الزيت والغاز
• حاويات تخزين
• عدد ثقب الصخور بما
في ذلك االجزاء

بروسيرف قطر

ايتاج الدولية

دائم لألعمال الهندسية

جيرمن اكسكافيشن
تكنولوجي

• اجهزة حقن البئر
بالكيماويات
• لوحات تحكم اوتوماتيك
آبار النفط والغاز
• اجهزة قياس الضغط

• صمامات نفط وغاز
ضغط عالي

• مواسير حديدية
• ابراج حديدية
• ارضيات صناعية وشبك
ارضيات (حديدية)
• انشاءات فوالذية
• هياكل ومنصات حديدية
• خزانات من الفوالذ
• صوامع تخزين

• عدد ثقب الصخور بما
في ذلك االجزاء
• صناديق حماية النظام
الهيدروليكي
• معدات حفر دائرية
للصخور واالتربة
• وصالت ربط المعدات
مع الحفارة
• صناديق تروس لمعدات
الحفر

فريجو إلنتاج أجهزة
تكييف الهواء

القطرية الموحدة
العالمية

نوران للتقنية

صناعات المزن

• وحدات مناولة الهواء
• مكيفات سبليت جداري
• اجهزة تكييف هواء
(شباك)
• وحدات تكييف هواء
مركزية ومستقلة
• اجهزة تسخين الهواء
• اجهزة تنقية الهواء
• اجهزة تبريد

• صمامات تحكم
• صمامات بلسان أو
صمامات الحجز
(ضد الرجوع)
• صمامات -
سقف رأس بئر
• صمامات على شكل
كريسماس تري
• لوحات تحكم
هيدروليكية

• مواد طالء ايبوكسي
• مانعات تسرب السوائل
• مواد الصقة
• محضرات تضاف لإلسمنت
أو المالط أو الخرسانة
• خلطة تقوية الخرسانة
الجاهزة
• مجموعات توليد كهرباء
تعمل بقوة الرياح

• فلتر مياه

السليمان للتكييف

• فتحات تهوية

المصدر :بوابة قطر الصناعية بحسب احصائيات العام  2020وتم تصنيف المصانع بناء على نشاطها الرئيسي

