
 

 

 
الشركات المدرجة قائمة  

 
 

 إسم الشركة لالتصال

    www.qnb.qaالموقع االلكتروني :  

             44407407               الهاتف:

      44137753               :الفاكس

 الوطني قطر بنك

 www.qib.com.qaالموقع االلكتروني: 

     44448444            : الهاتف

 44412700              :الفاكس

 مصرف قطر اإلسالمي

 www.cbq.qaالموقع االلكتروني: 

 44490000             الهاتف:

 44490070              :الفاكس

   3232 ص.ب.:            

 البنك التجاري القطري

   www.dohabank.com.qaالموقع االلكتروني:

 44456600             الهاتف:

  44416631             :الفاكس

 بنك الدوحة

   www.ahlibank.com.qaالموقع االلكتروني:

 44205222             الهاتف:

 44130992              :الفاكس

   2309 ص.ب.:            

 البنك األهلي

   www.qiib.com.qaالموقع االلكتروني:

 44840001             الهاتف:

  44444101             :الفاكس

 بنك قطر الدولى اإلسالمي

  www.alrayan.comالموقع االلكتروني:

 44253333             الهاتف:

 44351720              :الفاكس

 مصرف الريان

   www.alkhaliji.comالموقع االلكتروني:

 44940494             الهاتف:

  44940808             :الفاكس

 بنك الخليج التجاري

  http://www.qfb.com.qaالموقع االلكتروني:

 3333 4448             الهاتف:

 44483560              :الفاكس

 األول قطر بنك
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   www.alijarah.comالموقع االلكتروني:

 44100400             الهاتف:

 44444132              :الفاكس

 اإلجارة القابضة

   www.dlalaholding.comالموقع االلكتروني:

 44440900             الهاتف:

 44440700              :الفاكس

 داللة للوساطة و اإلستثمار القابضة

   oman.com-www.qatarالموقع االلكتروني:

 44914888             الهاتف:

  44914887        الفاكس:      

 قطر وعمان لإلستثمار

   QA.INMA.WWW الموقع االلكتروني:

 44498832             الهاتف:

   44498802 الفاكس:           

   12402 ص.ب.:           

 القابضة انماء

   www.zad.com.qaالموقع االلكتروني:

 44415000             الهاتف:

 44438137        الفاكس:      

 1444 ص.ب.:           

 شركة زاد القابضة

   www.qgmd.comالموقع االلكتروني:

 44581201             الهاتف:

  44581328 الفاكس:            

 األلمانية للمستلزمات الطبيةالقطرية 

   www.salaminternational.comالموقع االلكتروني:

 44838733 - 44830439             الهاتف:

   44833576 الفاكس:            

 15224 ص.ب.:           

 السالم العالمية لإلستثمار المحدودة

   www.medicare.com.qaالموقع االلكتروني:

 44898876 - 44898805 – 44898804             الهاتف:

   44898803 الفاكس:            

   6401 ص.ب.:           

 مجموعة للرعاية الطبيةال

  www.qatarcinemas.comالموقع االلكتروني:

 44357758             الهاتف:

  44671511 الفاكس:           

 1970 ص.ب.:           

 قطر للسينما و توزيع األفالم

   www.woqod.com.qaالموقع االلكتروني:

 40217000             الهاتف:

  44427700 الفاكس:           

 قطر للوقود

   www.mawashi.com.qaالموقع االلكتروني:

 44433331             الهاتف:

  44433340 الفاكس:            

 شركة ودام الغذائية
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  www.mannai.comالموقع االلكتروني:

 44558888             الهاتف:

 44558880 الفاكس:           

 76  ص.ب.:           

 مجمع شركات المناعي

   www.almeera.comالموقع االلكتروني:

 40119111             الهاتف:

 40119113 الفاكس:            

 شركة الميرة للمواد اإلستهالكية

   www.qimc.com.qaالموقع االلكتروني:

 44344222             الهاتف:

  44837878      الفاكس:      

  16875 ص.ب.:           

 القطرية للصناعات التحويلية 

  www.qatarcement.comااللكتروني:الموقع 

 44693800             الهاتف:

 44693900 الفاكس:           

 قطر الوطنية لصناعة اإلسمنت 

   www.industriesqatar.com.qaالموقع االلكتروني:

 44308681             الهاتف:

 44308628 الفاكس:           

 صناعات قطر

  www.qatariinvestors.comالموقع االلكتروني:

 44747000             الهاتف:

 44860976  الفاكس:           

  22504 ص.ب.:           

 المستثمرين القطريينمجموعة 

   www.qewc.comالموقع االلكتروني:

 44858527             الهاتف:

 44831116 الفاكس:           

 22046  ص.ب.:           

 الكهرباء و الماء القطرية

   www.aamal.com.qa:الموقع االلكتروني

 44350666             الهاتف:

 44350777 الفاكس:           

 أعمال القابضة

  www.gis.com.qaالموقع االلكتروني:

 44308681             الهاتف:

 44308628 الفاكس:           

 الخليج الدولية للخدمات 

   www.mphc.qaااللكتروني:الموقع 

 40132055             الهاتف:

 40139729 الفاكس:           

 مسيعيد للبتروكيماويات القابضة

   www.ihgqatar.comالموقع االلكتروني

 44681810             الهاتف:

   44688944              الفاكس:

 القابضة استثمار
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   www.qamco.com.qaالموقع االلكتروني:

 40132277             الهاتف:

 40139750 الفاكس:           

 شركة قطر لصناعة األلمنيوم

  .baladna.comwww الموقع االلكتروني

 8888 4035             الهاتف:

  3382 ص.ب.:           

 شركة بلدنا

  www.qatarinsurance.comالموقع االلكتروني:

 44962222             الهاتف:

 44831569 الفاكس:           

 قطر للتأمين

   www.dig.qa:الموقع االلكتروني

 44292777             الهاتف:

 44657777 الفاكس:           

 7171  ص.ب.:           

 الدوحة للتأمينمجموعة ا

  www.qgirco.comالموقع االلكتروني:

 44282222             الهاتف:

 44437302 الفاكس:           

 4500  ص.ب.:           

 العامة للتأمين و إعادة التأمين القطرية

   www.alkhaleejtakaful.comالموقع االلكتروني:

 44041111             الهاتف:

 44041122 الفاكس:           

 الخليج للتأمين التكافلي 

  www.qiic.com.qaالموقع االلكتروني:

 44658808  - 44658888             الهاتف:

 44550999 - 44550111 الفاكس:           

 22676  ص.ب.:           

 اإلسالمية للتأمين

   www.udcqatar.comالموقع االلكتروني:

 44098584             الهاتف:

 44098303 الفاكس:           

  7256 ص.ب.:           

 المتحدة للتنمية 

  www.barwa.com.qaالموقع االلكتروني:

 44088888             الهاتف:

 44088885  الفاكس:           

 شركة بروة العقارية

   www.ezdanholding.qaالموقع االلكتروني:

 44334744 - 44334101             الهاتف:

 44125662 – 44796570 الفاكس:           

 30503  ص.ب.:           

 مجموعة إزدان القابضة

  www.mazayaqatar.comالموقع االلكتروني:

 40121212             الهاتف:

 40121213 الفاكس:           

 18132  ص.ب.:           

 شركة مزايا للتطوير العقاري
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   www.vodafone.qaالموقع االلكتروني:

 44096666             الهاتف:

 44096669 الفاكس:           

 27727  ص.ب.:           

 فودافون قطر

  www.ooredoo.qaالموقع االلكتروني:

 44400400             الهاتف:

 44830011 الفاكس:           

Ooredoo 

   www.milaha.comالموقع االلكتروني:

 44949666             الهاتف:

 44833244 الفاكس:           

 القطريةالمالحة 

  WWW.GWCLOGISTICS.COMالموقع االلكتروني:

 44023508 -  44023656             الهاتف:

 44493100  الفاكس:           

  24434 ص.ب.:           

 الخليج للمخازن 

   www.nakilat.com.qaالموقع االلكتروني:

 44968811             الهاتف:

 44483111 الفاكس:           

 22271  ص.ب.:           

 )ناقالت(قطر لنقل الغاز المحدودة 

  COMWWW.LESHABANK. الموقع االلكتروني:

 44483333             الهاتف:

 44483560 الفاكس:           

  28028 ص.ب.:           

 بنك لشا
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