
تاريخ الطباعة :2018-04-02
االدارة العامه للدفاع المدني 12:28وقت الطباعة :

وزارة الداخلية

كشف بأسماء الشركات التي تزاول بيع وتركيب معدات االمن والسالمة

نوع النشاط
عدد المهندسين

اسم الشركة #
تاريخ انتهاء

رقم الهاتفالشهادة
FAالفئة FFالفئة

44588588-0-0بيع)شركه المواصالت ) كروه 1

-0-0قطر لالستثمارات الرياضيه 2

-0-0شركه حمايه للخدمات اآلمنيه 3

55492652-0-0شركه مطاحن الدقيق القطريه 4

44600567-0-0الشركه الوطنيه للصناعات الورقيه 5

44847111-0-0) شركه قطر للكيماويات المحدوده ) كيوكيم 6

55890111-0-0شركه رآس غاز المحدوده 7

55367887-0-0أوريكس لتحويل الغاز الي سوائل المحدوده 8

-0-0شركه قطر للتأمين العقاريه 9

0-0)قطر للوقود )وقود 55559859-تركيب 10

70034594-0-0  شركه راسقرطاسللطاقه 11

-0-0شركة المناطق االقتصادية 12

1-0نابينا للمقاوالت 2018/07/2344652345رابعةتركيب 13

44652345-0-0مصنع نابينا للرخام 14

44652345-0-0بيعمصنع نابينا للمطابخ واالبواب 15

44652345-0-0نابينا لمواد البناء 16

44652345-0-0نابينا للسيراميك 17

44558888-0-0بيعشركه المناعى التجاريه 18

55304449-0-0شركه الخليج للنشر والطباعه 19

44600714-0-0بيعمصنع سبيسمكير 20

-0-0بيعشركه العهد للتجاره والمقاوالت 21
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تاريخ الطباعة :2018-04-02
االدارة العامه للدفاع المدني 12:28وقت الطباعة :

وزارة الداخلية

كشف بأسماء الشركات التي تزاول بيع وتركيب معدات االمن والسالمة

نوع النشاط
عدد المهندسين

اسم الشركة #
تاريخ انتهاء

رقم الهاتفالشهادة
FAالفئة FFالفئة

31479294-0-0بيعشركه الجيده للسيارات والتجاره 22

0رابعة1بيعبرايم للخدمات االمنيه 2020/11/0744556600-تركيب 23

44451111-0-0بيعشركه حمد بن خالد للمقاوالت 24

44351050-0-0بيعشركه هندسه العماره القطريه ذ.م.م 25

44414862-0-0بيعالشركه العربيه لالنشاءات الهندسيه - شهما 26

44626275-0-0بيعدرويش وشركاه 27

55173435-0-0بيعشركه بن مفتاح التجاريه 28

0أولى4حمد و محمد الفطيم 2018/10/2344072000-تركيب 29

شركه العبيدلى واترنيت الخليج للتجاره ذ.م
44694111-0-0بيع.م 30

66614608-0-0بيعالخدمات التخصصيه النفطيه ذ.م.م 31

1-0حسنسكو لاللكتروميكانيك 2018/06/2544671474رابعةتركيب 32

1ثالثة2بيعهندسه الروضه 2018/06/2144510543رابعةتركيب 33

44433316-0-0بيعمركز واردات حقول النفط ذ.م.م 34

0-0بيعشركه االنشاءات االنمائيه ذ.م .م . 44093445-تركيب 35

44093445-0-0بيعشركة الفنون المعماية لالخشاب 36

44093445-0-0بيعشركة الفنون المعمارية لالخشاب 37

7أولى4الشركه الذكيه لالتصاالت 2018/07/1244093445أولىتركيب 38

55301046-0-0بيعمصنع قطر للمواد العازله 39

0رابعة1شركه يثرب للتجاره واالنشاءات ذ.م .م 2019/11/2030066023-تركيب 40

شركه تراجز للهندسه الكهربائيه و تكييف
5أولى4بيعالهواء 2018/06/1144414211أولىتركيب 41

-0-0فرساى 42
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تاريخ الطباعة :2018-04-02
االدارة العامه للدفاع المدني 12:28وقت الطباعة :

وزارة الداخلية
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44603105-0-0بيعمنجره السد 43

44114634-0-0بيعشركه خالد لصناعه شبكات توزيع الهواء 44

44651441-0-0مطابع الدوحه الحديثه المحدوده 45

44651441-0-0مصنع الدوحه الحديثه للعبوات الكرتونيه 46

شركه ناصر بن عبدالله واوالده الوطنى
1ثانية3للهندسه والمقاوالت 2018/07/0555871936رابعةتركيب 47

1ثانية3شركه مد جلف لالنشاءات 2018/07/2844431516رابعةتركيب 48

44880465-0-0بيعشركه بوجمهور للتجاره والمقاوالت 49

9أولى6بيعبوجمهور لالعمال الميكانيكية والكهربائية 2018/04/1644871714أولىتركيب 50

50202103-0-0شركة الهجن للتجاره والمقاوالت 51

44502678-0-0بيعهافلي 52

0097444684070-0-0بيعانصار سيتى 53

0097444486000-0-0بيعانصار جاليري 54

شركه الحمادي التجارية ألعمال الحديد
44600419-0-0بيعواأللمنيوم والنجارة 55

44878921-0-0بيعشركه مشاريع السالم 56

5أولى4شركه التيار للصناعه والهندسه 2018/04/1244365415أولىتركيب 57

44415499-0-0بيعشركه هيا للتجاره والخدمات والمقاوالت 58

0-0بيعدرايه للمقاوالت 44447513-تركيب 59

0-0شركه المانع للهندسه والمقاوالت 44513324-تركيب 60

1رابعة1شركه المانع للهندسه والمقاوالت 2018/10/0844513324رابعةتركيب 61

-0-0ستوديو ومحالت السالم 62

0-0بيعالكتروميكا لالعمال الكهروميكانيكة 44416198-تركيب 63
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االدارة العامه للدفاع المدني 12:28وقت الطباعة :

وزارة الداخلية
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44651441-0-0مصنع الشرق للعبوات البالستيكيه 64

44448434-0-0بيعأنتراماس ذ.م .م 65

55500851-0-0بيعاوربا بر وجيكت اند انرجي 66

44374573-0-0بيعشركه اضواء الخليج العصريه 67

44601690-0-0بيعمنجره اضواء الخليج العصريه 68

44098181-0-0شركه الجابر للتجاره والمقاوالت 69

-0-0دار الهندسه للتصميم واالستشارات الفنيه 70

1رابعة1بيعمجموعه الخدمات الصناعيه 2019/01/2144443365رابعةتركيب 71

0ثانية3بيعمؤسسه الشيبه للتجاره والمقاوالت 2020/04/1740358111-تركيب 72

44160777-0-0مصنع الريان للبالستيك 73

44434200-0-0بيعالشركه البحريه للتجاره والمقاوالت 74

44435229-0-0بيعشركه الرياض للتجاره والمقاوالت 75

44647195-0-0بيعاثاب قطر للهندسة والمقاوالت 76

40150800-0-0مصانع بوزوير للغازات الصناعيه 77

1رابعة1بيعمركز االمن والسالمه والتجاره 2018/09/1444427171رابعةتركيب 78

-0-0شركه الصرح للتجاره والمقاوالت ذ.م.م 79

44667158 974+-0-0بيعشركه الساحل للتجاره والهندسه 80

)شركه ابراهيم محمد الخليفى
33851740-0-0بيعالتجاريه)امالكو 81

44807797-0-0بيع- شركه الرافدين - رافكو 82

66430951-0-0بيعشركه البالغ للتجاره والمقاوالت 83

44321888-0-0بيعاضواء الدوحه للتجاره والمقاوالت 84
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موسسه ابوعادل للخدمات الهندسيه
1رابعة1والميكانيكيه 2018/05/2444600235رابعةتركيب 85

44209000-0-0بيعشركة التجارة الكهربائية 86

44694747-0-0بيعاالختصاصى العمال الحديد وااللمنيوم 87

44422129-0-0بيعالصقور للنجاره والديكور 88

55806833-0-0بيعالورشة الفنية للنجارة 89

44329738-0-0بيعشركه لفان للتجاره والمقاوالت 90

55203040-0-0شركه مشاريع الخليج 91

44600511-0-0بيعاسماعيل بن علي انتريرز 92

44600121-0-0بيعالخليج للمقاوالت والصناعه والتجاره 93

44601602-0-0بيعشركه مصانع االصباغ الوطنيه 94

-0-0موسسه على بن على 95

44325551-0-0بيععلي بن علي للمقاوالت 96

97455836718+-0-0بيعاحمد العثمان واخوانه 97

44151544-0-0بيعمصنع الشرق لالثاث 98

44583000-0-0بيعشركه مارس للتجاره والمقاوالت 99

44181859-0-0بيعمنجره المفتاح 100

44320534-0-0بيعالمفتاح كيبل فيجن 101

-0-0بيعالساريه العمال النجارة والديكور والتجارة 102

0-0بيعمجموعة العامر لتجارة المواد الكهربائية 55875798-تركيب 103

44667782-0-0بيعالشركه القطريه الدوليه للتجاره 104

الشركة القطرية الدولية االولى
0-0بيعلالكتروميكانك 44685303-تركيب 105
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تاريخ الطباعة :2018-04-02
االدارة العامه للدفاع المدني 12:28وقت الطباعة :
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55819040-0-0بيعمتجر العمودى 106

44466333-0-0بيعالشركه الشرقيه التجاريه المحدودة 107

1-0بتروسيرف المحدودة 2019/01/07رابعةتركيب 108

44508888 974+-0-0بيعالرميله للخدمات 109

)شركه الدوحه لالنشاءات البتروليه
55854294-0-0بيعالمحدوده)دوبت 110

55812850-0-0بيعمنجره السالمه ذ.م .م 111

-0-0شركه العلى للهندسه والمقاوالت والتجاره 112

44689977-0-0مصنع قطرالوطني للبالستيك 113

-0-0شركه فولتاج للهندسه المحدوده 114

44602121-0-0فنشر جلف للهندسه 115

شركة ولمسن الصالح الصالح المعدات
44510320-0-0بيعالبحرية 116

44680029-0-0بيعموسسه صالح بن مبارك الخليفى 117

55500114-0-0بيعشركه االمان دى اتش للتجاره 118

44508888-0-0بيعشركه ابراهيم الهندسيه للمقاوالت والتجاره 119

44606413-0-0بيعالمجموعه المتحده للمعدات 120

44606413-0-0بيعاسبكت للتجاره والمقاوالت 121

شركه محمد يوسف كافود واوالده للتجاره
44637777-0-0بيعوالمقاوالت 122

55561717-0-0بيعكويتا العالمية للتجاره والمقاوالت العامه 123

شركة المختار لخدمات المصانع وحقول
-0-0بيعالنفط 124

شركه الخدمات التجاريه والتوكيالت
1ثانية3بيعالمحدوده 2018/06/1466614608رابعةتركيب 125

55490372-0-0بيعنعمه كوربوريشن 126
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تاريخ الطباعة :2018-04-02
االدارة العامه للدفاع المدني 12:28وقت الطباعة :

وزارة الداخلية
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رقم الهاتفالشهادة
FAالفئة FFالفئة

44413076-0-0بيعامالك قطر للتسويق 127

44367336-0-0بيععالم المواد للتجاره 128

44324959-0-0بيعالغريرى وشركاه ذ.م .م 129

44410104-0-0بيعكار بلس 130

0-0البراحة للتجارة والمقاوالت والخدمات 55599176-تركيب 131

0-0بيعمؤسسة نجم تكنو للتجارة والمقاوالت 44438973-تركيب 132

موسسه الوعب للتجاره والمقاوالت
-0-0والنقليات 133

77891959-0-0منتجات فايبرجالس المفتاح 134

شركه معدات وخدمات الغاز ـ قطر
44582693-0-0بيعالمحدوده 135

44428544-0-0بيعشركه المعدات الصناعيه والخدمات 136

-0-0بيعشركه سلطان بن احمد للمقاوالت والتجاره 137

44600557-0-0بيعاالندلس العالميه لمواد البناء 138

-0-0بيعالخليج لمعدات التبريد والتكيف 139

55836833-0-0بيعالعماره للتجاره 140

0-0كي بي ام للخدمات البحريه -تركيب 141

0-0بيعالمركز الجديد للتجاره والخدمات الهندسيه 44412247-تركيب 142

44280333-0-0بيعشركه القط االسود للهندسه واالنشاءات 143

44212636-0-0بيعايباس قطر للتجاره والمقاوالت 144

0-0بيعباورتيك للتجاره والمقاوالت 55447331-تركيب 145

0-0بيعالشركه الدوليه للديكور والمقاوالت 55527430-تركيب 146

شركه خليفه الكهربائيه والميكانيكيه للهندسه
2أولى4والخدمات 2018/05/0744323689ثالثةتركيب 147
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االدارة العامه للدفاع المدني 12:28وقت الطباعة :
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رقم الهاتفالشهادة
FAالفئة FFالفئة

44419603-0-0بيعشركه تكنولوجيا البترول 148

0-0شركه تدمر للمقاوالت 44869911-تركيب 149

44699683-0-0بيعانوار الخليج للهندسه الكهربائيه 150

-0-0بيعشركه البركات للتجاره والمقاوالت 151

44994499-0-0منجرة المنجره 152

55848778-0-0بيعشاطى البحر للتجاره 153

44503121-0-0بيعشركه سماستيل 154

44674466-0-0بيعشركه المدار للمقاوالت 155

5أولى7بيعجى . بى . كيه كنترولز 2018/07/2044281000أولىتركيب 156

44112558-0-0بيعيونيفايد للكهرباء والميكانيك 157

0-0بيعلويسلبيع المعدات البحريه 44603388-تركيب 158

شركه الشرق االوسط للتنميه والتجاره
0-0بيعوالمقاوالت 44682596-تركيب 159

44428252-0-0بيعمنجره الكون 160

-0-0شركة بريفاب قطر للمباني الجاهزة 161

443283009-0-0بيعموسسه االتحاد الكهربائى والميكانيكى 162

55086169-0-0شركه الخاطر والنعيمى للصناعه والهندسه 163

0-0بيعمجموعه انترتك المحدوده 44696700-تركيب 164

44684280-0-0بيعالبقالي لالبواب االوتوماتيكيه 165

شركه جاما االلكتروميكانيكيه
0-0)جاما.اي.اند.ام.الهندسيه ( 44888036-تركيب 166

المهد للتجاره والمقاوالت واعمال الديكور
44606259-0-0بيعواالستيراد 167

0-0بيعشركه الدرويش  للتجاره 44566427-تركيب 168
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كشف بأسماء الشركات التي تزاول بيع وتركيب معدات االمن والسالمة
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FAالفئة FFالفئة

55064371-0-0بيعالدرويش  للخدمات البتروليه والصناعيه 169

شركه الخليج لتصنيع وتجاره االخشاب
44600822-0-0بيعالمحدوده 170

44600488-0-0بيعمجموعه الفارس للتجاره والمقاوالت 171

-0-0شركة السريع للتجارة والمقاوالت 172

شركة السريع للتجارة والمقاوالت فرع
44509609-0-0بيع/المنجره 173

0-0بيعشركه اعمار للتجاره والمقاوالت 44131770-تركيب 174

44763509-0-0بيعالمنازل القطرية للتطوير 175

0-0شركه البطل لالنشاءات القطريه 33255152-تركيب 176

2ثالثة2بيعجمبو للهندسه والوقايه من الحريق والسالمه 2018/04/0244011777ثالثةتركيب 177

-0-0مركز جمبو لالجهزه والخدمات االمنية 178

44510309-0-0بيعايه كيه سى للمقاوالت والتجهيزات 179

44603378-0-0بيعمنجره الهوب 180

-0-0شركه الخليج للصرافه 181

44358989-0-0بيعشركه الشرق االوسط لتطويــر االعمال 182

0-0بيعشركة عبدالله المال للتجارة والمقاوالت 44504062-تركيب 183

44418435-0-0بيعالوصل العربيه للتجاره 184

-0-0بست وسترن بلس  دوحه 185

شركة عبدالحميد عبدالرحيم العمادي
0-0بيعالتجارية 44325538-تركيب 186

44600172-0-0بيعشركه الكمال للنجارة والديكور 187

55898181-0-0مصنع العاصمه للبالستيك 188

44904324-0-0بيعشركه الوادى للمقاوالت واالعمال الحديديه 189
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تاريخ الطباعة :2018-04-02
االدارة العامه للدفاع المدني 12:28وقت الطباعة :

وزارة الداخلية

كشف بأسماء الشركات التي تزاول بيع وتركيب معدات االمن والسالمة

نوع النشاط
عدد المهندسين

اسم الشركة #
تاريخ انتهاء

رقم الهاتفالشهادة
FAالفئة FFالفئة

0-0بيعاساكو المحدوده للتجاره والمقاوالت 55520743-تركيب 190

44320853-0-0بيعتراماركـو ـ التجارة والتسويق والمقاوالت 191

الشركه الدوليه لمعدات الحريق والسالمه
44370933-0-0بيعالعامه 192

الشركة الدوليه لمعدات الحريق والسالمه
3ثالثة2بيعالعامه 2018/04/0244370933ثانيةتركيب 193

0رابعة1بيعزينر لمعدات االمن والسالمه 2018/10/1433620434-تركيب 194

55507448-0-0بيعشركه مناعكو للتجاره والمقاوالت 195

66687372-0-0بيعشركه مغديم للمقاوالت والتجاره والخدمات 196

55535506-0-0سيكو الشرق األوسط 197

44600692-0-0بيعمصانع السالم ذ.م.م 198

2-0بيعالسالم للخدمات البتروليه 2018/04/2350499264ثالثةتركيب 199

44583676-0-0بيعالدوليه للتوريدات الهندسيه 200

44929195-0-0بيعشركه اكمالكو للتجارة والمقاوالت 201

44601753-0-0بيعمنجره عبدالله للنجاره وااللمنيوم 202

1رابعة1)رامكو للتجاره والمقاوالت ) رامكو 2020/12/1144554400رابعةتركيب 203

44362928-0-0بيعكريستال للتصوير 204

شركه المأمون للتوريدات النفطيه
55527371-0-0بيعوالصناعيه 205

1رابعة1بيعبروتك للخدمات الفنيه 2020/05/2744169325رابعةتركيب 206

44692121-0-0بيعفهد للتجاره والمقاوالت ذ. م . م 207

-0-0بيعمجموعة شركات الفهد 208

شركه روضه خالد لالدوات الصحيه
44600881-0-0بيعوالكهربائيه ذ.م .م 209

0أولى4بيعشركه الخليج المتحده ذ.م .م 2018/05/1444059000-تركيب 210
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تاريخ الطباعة :2018-04-02
االدارة العامه للدفاع المدني 12:28وقت الطباعة :

وزارة الداخلية

كشف بأسماء الشركات التي تزاول بيع وتركيب معدات االمن والسالمة

نوع النشاط
عدد المهندسين

اسم الشركة #
تاريخ انتهاء

رقم الهاتفالشهادة
FAالفئة FFالفئة

44500763-0-0بيعوانكو للمقاوالت و التجاره 211

2ثالثة2بيعشركه بيونير للتجاره والمقاوالت 2020/07/1333350507ثالثةتركيب 212

/خدمات الحقول النفطيه والتجارة /اويل
44317300-0-0بيعسات 213

55557864-0-0بيعالنجم االزرق للتجاره والمقاوالت والعقارات 214

55518069-0-0بيعشركه اصباغ همبل ) قطر (ذ.م.م 215

3994 4432 974+-0-0بيعمؤسسه حمد بن جاسم للتجاره والمقاوالت 216

44310652-0-0بيعشركه شهجان للتجارة 217

0-0بيعشركه الخليج الدوليه لتنميه المشاريع 44411633-تركيب 218

44326000-0-0بيعموسسه بنى ياس لمواد البناء 219

44682073-0-0بيعالحصن للطوب والمواد العازلة 220

44353525-0-0بيععبدالرحمن بن عبدالله عبيدان واوالدة 221

3ثانية3بيعدلتا للوقايه من الحريق 2018/10/0244438090ثانيةتركيب 222

445217475-0-0بيعويليش 223

-0-0بيعمؤسسه يونس للمقاوالت والتجاره 224

0رابعة1بيعزحله للتجاره والصيانه 2018/05/2944372605-تركيب 225

44657222-0-0بيعشركه الدرويش المتحده ذ.م .م 226

55545946-0-0الشركه العربيه للتجاره 227

44582128-0-0بيعالفا ستار للتجارة 228

44366162-0-0بيعخزانه للتجاره والديكور 229

44600271-0-0بيعمصنع التوفيق للنجاره 230

0-0بيعمجنس انيرجي سيرفسز 44179681-تركيب 231
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تاريخ الطباعة :2018-04-02
االدارة العامه للدفاع المدني 12:28وقت الطباعة :

وزارة الداخلية

كشف بأسماء الشركات التي تزاول بيع وتركيب معدات االمن والسالمة

نوع النشاط
عدد المهندسين

اسم الشركة #
تاريخ انتهاء

رقم الهاتفالشهادة
FAالفئة FFالفئة

33605573-0-0بيعمنجره االشقاء 232

0رابعة1بيعالبا للخدمات الهندسيه 2020/05/2944423547-تركيب 233

0-0بيعديري للتجاره والمقاوالت 66616578-تركيب 234

44215675-0-0بيعمنجره الدوحه الحديثه 235

44325478-0-0بيعشركة فارفيد للتجارة والمقاوالت 236

44489002-0-0بيعالمانع ميبل 237

44027222-0-0بيعمجموعه دياركو العالميه 238

44412728-0-0بيعجوتن قطر لالصباغ 239

0-0بيعدياركو للخدمات االمنيه 40345555-تركيب 240

0-0بيعشركه مبارك عنبر للتجاره والمقاوالت 44356661-تركيب 241

44435103-0-0بيعثرى ستار للخدمات االمنيه 242

1-0بيعموسسه القمه لهندسه الحريق والتجاره 2020/03/1344328329رابعةتركيب 243

44421924-0-0بيعشركه جيه بى كيه - دوكاب 244

-0-0بوكشيشة الكتروميكانيكال 245

44354644-0-0بيعشركه ) اس. بى . كي ( ذ.م . م 246

44887365-0-0بيعمعبر الشرق للتجارة والمقاوالت 247

4أولى6بيعشركه الخليج العالميه للتجاره 2018/06/2844416018أولىتركيب 248

44903182-0-0بيعمصنع التصاميم المتحده 249

44501234-0-0بيعشركه االنقاذ للتجاره والصناعه 250

44995077-0-0بيعشركه جيرسى للتجاره والهندسه 251

3أولى7بيعشركه فاير لنك 2018/04/0244995040ثانيةتركيب 252
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تاريخ الطباعة :2018-04-02
االدارة العامه للدفاع المدني 12:28وقت الطباعة :

وزارة الداخلية

كشف بأسماء الشركات التي تزاول بيع وتركيب معدات االمن والسالمة

نوع النشاط
عدد المهندسين

اسم الشركة #
تاريخ انتهاء

رقم الهاتفالشهادة
FAالفئة FFالفئة

44413858-0-0بيعالشركه البحريه للتبريد والتكييف 253

44666405-0-0بيعمنجرة الدرويش 254

44358999-0-0بيعسنابل الخير التجاريه 255

44419545-0-0بيعشركه سمابكو الهندسيه 256

0-0بيعشركه المقاول العربى للتجارة والمقاوالت 40055377-تركيب 257

الشركه القطريه لالنظمه واالستشارات
0-0بيعاالمنيه كيو اس اس 44877193-تركيب 258

44311513-0-0بيعشركه بابصيل للتجاره 259

44600245-0-0بيعشركه منجره الرشيد التجاريه ذ ذ م 260

33929870-0-0صناعات المزن 261

55514066-0-0بيعشركه المعادن للتجاره والمقاوالت 262

)الخدمات الدقيقه لالنظمه االمنيه
44140999-0-0بيع)ميكروسيرف 263

77472140-0-0بيعكريو 264

0-0بيعاى بى كى لالعمال الكهروميكانيك 44169488-تركيب 265

44604404-0-0بيعاى بى كى العمال النجاره 266

0رابعة1بيعشركه بن لورى للتجاره والمقاوالت 2018/10/0455833381-تركيب 267

االمدادات الهندسيه للكهرباء واالجهزة
55004933-0-0بيعالدقيقه 268

44310540-0-0بيعتجار الشرق االوسط 269

0-0بيعاورجانيك الند للتجارة 55533538-تركيب 270

44363736-0-0بيعالنجم الجديد للتجاره والمقاوالت 271

-0-0بيعشركه فينيسيا العالمية ذ.م.م 272

44355995-0-0بيعشركه العلياء للتجاره والمقاوالت 273
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تاريخ الطباعة :2018-04-02
االدارة العامه للدفاع المدني 12:28وقت الطباعة :

وزارة الداخلية

كشف بأسماء الشركات التي تزاول بيع وتركيب معدات االمن والسالمة

نوع النشاط
عدد المهندسين

اسم الشركة #
تاريخ انتهاء

رقم الهاتفالشهادة
FAالفئة FFالفئة

770210961-0-0بيعمؤسسه سينا للتجاره والمقاوالت 274

0-0بيعشركه كيب ايست المحدوده 44372727-تركيب 275

40119396-0-0بيعبريشسللتجارة 276

)الشركه القطريه لالنظمه االلكترونيه )
0ثالثة2بيعتيكنو ـ كيو 2018/05/2844689494-تركيب 277

40009700-0-0بيعتكنو كيو لالجهزة االمنية 278

55002160-0-0شركة الكيماويات الحديثه ذ.م.م 279

-0-0شلمبرجير اوفر سيز اس ايه 280

44887159-0-0بيعبرتش الومنيوم 281

الشركة التكميليه لصناعات االلمنيوم )
44602334-0-0بيعالوتك ( ذ.م.م 282

44666207-0-0بيعشركه السيل لمواد البناء والصيانه 283

44436016-0-0بيعون تاش للتجاره والخدمات 284

44861034-0-0بيعشركه مركز الدوحه للصيانه والخدمات 285

44510693-0-0بيعشركة كيوب اليت لالناره 286

0ثانية3بيعشركه الخليج لالجهزه االمنيه 2018/06/1144425500-تركيب 287

شركه الدار الخليجيه للتجاره والمقاوالت
0-0ذ.م .م 66783858-تركيب 288

1رابعة1بيعناسكو للمقاوالت والتجاره 2018/04/1640016455رابعةتركيب 289

0رابعة1بيعبنج مارك للتجاره والخدمات الهندسيه 2020/04/0344604885-تركيب 290

-0-0بيعاالندلسيه للمقاوالت واالستيراد 291

-0-0بيعشركه البيرق للمقاوالت والتجاره 292

44360558-0-0بيعشركه فواز للتبريد وتكييف الهواء 293

77172130-0-0فريجو النتاج اجهزة تكييف الهواء 294
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تاريخ الطباعة :2018-04-02
االدارة العامه للدفاع المدني 12:28وقت الطباعة :

وزارة الداخلية

كشف بأسماء الشركات التي تزاول بيع وتركيب معدات االمن والسالمة

نوع النشاط
عدد المهندسين

اسم الشركة #
تاريخ انتهاء

رقم الهاتفالشهادة
FAالفئة FFالفئة

44601767-0-0بيعمصنع المنجره الدوليه 295

44986333-0-0بيعالشعله لالضاءه 296

44431123-0-0بيعالشعله لالدوات الكهربائيه 297

44606645-0-0بيعشركة مركز البراغي والعدد 298

44880445-0-0بيعشركه عيسى للكهرباء والتجاره 299

3ثانية3بيعمدينتى للمشاريع الهندسيه 2018/06/1444805089ثانيةتركيب 300

0-0بيعالسالم للحديد المشغول 44510205-تركيب 301

0-0بيعكورتيكسللتجاره والمقاوالت 40293379-تركيب 302

44601547-0-0بيعاالصدقاء لاللمنيوم والزجاج والتجارة 303

66667977-0-0بيعاالصدقاء للنجاره والديكور 304

1رابعة1بيعالعمادي النظمة الحريق 2018/11/2644666625رابعةتركيب 305

1ثانية3بيعافاق الخليج للتجاره والمقاوالت والهندسه 2018/06/1144376612رابعةتركيب 306

0-0بيعالبوابه العمال الكهر وميكانيكيه 44114557-تركيب 307

44515112-0-0بيعالتوازن للتجارة 308

70445589-0-0بيعشركة االمينه للتجاره والمقاوالت 309

0-0بقاله خوار 44414211-تركيب 310

55440953-0-0بيعشركه البيان للنيون والتجاره 311

1ثالثة2بيعجيرمن للتجاره والمقاوالت 2018/11/3044434370رابعةتركيب 312

0-0بيعالنور للنجاره والديكور 44434380-تركيب 313

44329991-0-0بيعنمر فور ميتل ووركس 314

44374899-0-0بيعمنجره االرز 315
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تاريخ الطباعة :2018-04-02
االدارة العامه للدفاع المدني 12:28وقت الطباعة :

وزارة الداخلية

كشف بأسماء الشركات التي تزاول بيع وتركيب معدات االمن والسالمة

نوع النشاط
عدد المهندسين

اسم الشركة #
تاريخ انتهاء

رقم الهاتفالشهادة
FAالفئة FFالفئة

44310207-0-0بيعالقمه لالعمال الكهروميكانيكيا 316

8أولى6بيع)الشركه العربيه لمقاوالت التكييف ) يورك 2018/06/2144071000أولىتركيب 317

1923 4464-0-0بيعشركة التكييف المركزي للتجارة والخدمات 318

55357170-0-0بيعمصنع العربية ام اي بي للدكتات 319

شركة تيك تريد دورز لتركيب وصيانة
55357170-0-0بيعاالبواب 320

44500599-0-0بيعروستيك ديكور 321

55851867-0-0بيعشركه نورس الهندسيه 322

0-0بيعشنن العمال النجاره والديكور 44771779-تركيب 323

شركة باب عشتار لالعمال الكهرو
4أولى5بيعميكانيكيه 2018/07/3066828232أولىتركيب 324

0-0بيعباب عشتار لالعمال الخشبيه وااللمنيوم 44580618-تركيب 325

44161259-0-0بيعمنجره االعتماد للنجاره و الديكور 326

44863719-0-0بيعالعز لتخليصالمعامالت والتجاره 327

44603637-0-0بيعالسراج لالدوات الكهربائيه 328

4أولى4بيعشركه التحرير للتجاره والمقاوالت 2018/04/1644432355أولىتركيب 329

44675409-0-0بيعجوانو و براسكيفيدس قطر 330

0-0بيعكيوتك ايلكتريك 44422173-تركيب 331

1أولى4بيعهندسه كيوتك 2018/07/3044422171رابعةتركيب 332

44775848-0-0بيعالحطاب للتجاره و المقاوالت والعقارات 333

44131644-0-0بيعشركه تماس للتجاره والمقاوالت 334

44630473-0-0بيعكامسكو لمواد البناء 335

2ثالثة2بيعيونيكو للخدمات والتجاره 2018/08/3044421007ثالثةتركيب 336

16 / 65



تاريخ الطباعة :2018-04-02
االدارة العامه للدفاع المدني 12:28وقت الطباعة :

وزارة الداخلية

كشف بأسماء الشركات التي تزاول بيع وتركيب معدات االمن والسالمة

نوع النشاط
عدد المهندسين

اسم الشركة #
تاريخ انتهاء

رقم الهاتفالشهادة
FAالفئة FFالفئة

44876655-0-0بيعلومار 337

شركه برج االعمال للتجاره والمقاوالت
0رابعة1بيعوالنقليات 2019/12/1244870260-تركيب 338

44870260-0-0بيعشركه كولونيل للتجاره 339

5ثانية3المجموعه االلكتروميكانيكيه القطريه 2018/05/1744424838أولىتركيب 340

1ثالثة2جي ٤ اسقطر ذ . م . م 2019/03/1644066000رابعةتركيب 341

0-0بيعجي ٤ اس للحلول االمنية اآللكترونية 44066075-تركيب 342

55669659-0-0بيعزووم للتصاميم 343

) شركه الثريا العالميه للتجاره) تي. تي .
0-0بيعسي 44311170-تركيب 344

44514502-0-0بيعالقطريه للمعدات الصناعيه 345

0-0بيعالسليمان النظمه الخدمات االمنية 44443545-تركيب 346

44514502-0-0بيعالسليمان للتكييف 347

0-0بيعترجت للصناعات المعدنية 44691221-تركيب 348

0رابعة1موسسه المنا للمقاوالت والخدمات 2021/03/0355116136-تركيب 349

1رابعة1بيعقوسالنصر ارك دوتريامف 2018/09/2444370707رابعةتركيب 350

663 44423-0-0بيعشركه الخاطر للتسويق 351

44366955-0-0بيعشركه كى .بى .اف .للتجاره و المقاوالت 352

0-0بيعاالمنه للكهرباء 66705050-تركيب 353

44919688-0-0بيعكوادرس  للمقاوالت و التجارة والديكور 354

70706720-0-0) توزيع المعلبات المحفوظه )خزان - قطر 355

-0-0مستشفي العمادي 356

44445544-0-0بيعاتيسقطر 357
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تاريخ الطباعة :2018-04-02
االدارة العامه للدفاع المدني 12:28وقت الطباعة :

وزارة الداخلية

كشف بأسماء الشركات التي تزاول بيع وتركيب معدات االمن والسالمة

نوع النشاط
عدد المهندسين

اسم الشركة #
تاريخ انتهاء

رقم الهاتفالشهادة
FAالفئة FFالفئة

44606822-0-0بيعام بالونجي 358

44607569-0-0بيعالمسيره لآلعمار والتجاره 359

77779914-0-0بيعبوالخير للخدمات العامة 360

33929870-0-0بيعمصنع الشرق للعوازل 361

1رابعة1بيعشركه دانه الدنيا للمقاوالت 2018/06/2555527538رابعةتركيب 362

شركه المسعود للتوريدات والخدمات
44360085-0-0بيعالبتروليه 363

44429946-0-0بيعالهندسة القارية 364

شركه التيسير للتجهيزات والخدمات
44603329-0-0بيعالصناعيه 365

55382846-0-0االسالميه القطريه للتجاره الدوليه 366

-0-0مجمع الوحده الطبي 367

44353213-0-0بيعشركه نوبل للنجاره والديكور 368

-0-0شركه عالج للخدمات الطبيه المحدوده 369

-0-0شركه دانه قطر 370

70441041-0-0بيع الليث االبيضللتجارة والمقاوالت 371

-0-0بيعالكواسر للتجاره والمقاوالت 372

44983545-0-0بيعالسعاده للمقاوالت 373

55505069-0-0مصنع قطر للحياه 374

44688466-0-0بيعشركه البرق االبيض الدولية 375

44666100-0-0بيعمشاريع جيراب الوطنيه 376

44687174-0-0بيعشركه حمد بن خالد لخدمات النفط والغاز 377

44669326-0-0بيعالمفتاح انترير 378
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تاريخ الطباعة :2018-04-02
االدارة العامه للدفاع المدني 12:28وقت الطباعة :

وزارة الداخلية

كشف بأسماء الشركات التي تزاول بيع وتركيب معدات االمن والسالمة

نوع النشاط
عدد المهندسين

اسم الشركة #
تاريخ انتهاء

رقم الهاتفالشهادة
FAالفئة FFالفئة

) شركه الشقيري للتجاره والمقاوالت )
0رابعة1بيعاليكترا 2018/04/0944431834-تركيب 379

44664126-0-0بيعشركه اقفال للتجاره والخدمات 380

- المؤسسه الفنيه الدوليه - ارتكورب
44506660-0-0بيعانترناشيونال 381

0-0بيعشركه بردويل المتخصصه- قطر 44699436-تركيب 382

5أولى6بيعهاوالمتحده للخدمات 2018/05/2840203500أولىتركيب 383

شركه انشاءات االيمان الخليجيه للتجاره
-0-0بيعوالمقاوالت 384

44603531-0-0بيعشركه االنظمه للتبريد 385

0رابعة1فالم قطر 2019/05/1744642427-تركيب 386

4-0سدره للخدمات الهندسيه 2018/05/0744665011أولىتركيب 387

-0-0شركه الفيلق للتجاره العالميه 388

1-0بيعشركه سمارتيك للتجاره واالنظمه 2018/11/0144441109رابعةتركيب 389

44796333-0-0بيعالواسط للبيوت الجاهزة ذ.م.م 390

0-0بيعام بى ام لمواد البناء 44427101-تركيب 391

0ثانية3االلتزام لـالعمال الهندسيه 2018/05/0344357497-تركيب 392

55388171-0-0بيعتيريننج ستار 393

-0-0بيعشركه جاما قطر 394

44600994-0-0بيعسيجما لالعمال المعدنيه 395

0-0ميجا اى اند ام للتجارة والمقاوالت 77752358-تركيب 396

44432247-0-0بيعدجيتيل للوقايه من الحريق 397

8أولى10بيعشركه التيسير للمقاوالت 2018/07/2344667260أولىتركيب 398

-0-0بيعشركه ماريتايم العالميه المحدوده 399
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تاريخ الطباعة :2018-04-02
االدارة العامه للدفاع المدني 12:28وقت الطباعة :

وزارة الداخلية

كشف بأسماء الشركات التي تزاول بيع وتركيب معدات االمن والسالمة

نوع النشاط
عدد المهندسين

اسم الشركة #
تاريخ انتهاء

رقم الهاتفالشهادة
FAالفئة FFالفئة

6أولى9بيعشركه هندسه الجابر 2018/04/0544446206أولىتركيب 400

0-0بيعالشركه العربيه للمواد الخصوصيه 44213636-تركيب 401

شركه الضياء للوقايه من الحريق والخدمات
1ثالثة2بيعالهندسيه 2018/05/0744693166رابعةتركيب 402

-0-0بيعشركه المحيطات للتجاره وصيانه المبانى 403

2أولى4شركه كونسبل قطر 2018/04/1130033342ثالثةتركيب 404

0-0بيعالخليج لتكنولوجياالطاقه والمشاريع 44127514-تركيب 405

الشركه الصناعيه النظمه السحب والتكييف
44603825-0-0بيعالمركزي 406

44995077-0-0بيعشركه قطر للعوازل 407

44362765-0-0بيعشركه االنشاءات البتروليه 408

44607770-0-0بيعسيجما القطريه للدهانات 409

1-0القرية للتطوير العمراني 2019/03/0244366742رابعةتركيب 410

44445150-0-0بيعايسيك 411

5أولى7بيعراماكو للتجاره والمقاوالت 2018/06/2344064666أولىتركيب 412

44667892-0-0بيعراماكو للديكور والنجارة 413

44580365-0-0بيعميتل الهندسيه 414

44665557-0-0بيعرمال المستقبل للتجارة والخدمات 415

44622411-0-0بيعالشركه القطريه الغربيه لتجاره المعدات 416

44626952-0-0بيعسفكو قطر للعوازل 417

44151505-0-0بيعشركه العالمه للتجاره والخدمات 418

44472485-0-0بيعايكو للخدمات البتروليه 419

44270382-0-0بيعشركة الفريج للتجارة 420
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تاريخ الطباعة :2018-04-02
االدارة العامه للدفاع المدني 12:28وقت الطباعة :

وزارة الداخلية

كشف بأسماء الشركات التي تزاول بيع وتركيب معدات االمن والسالمة

نوع النشاط
عدد المهندسين

اسم الشركة #
تاريخ انتهاء

رقم الهاتفالشهادة
FAالفئة FFالفئة

44686003-0-0بيعشعاع الخليج لصناعات االلمنيوم والزجاج 421

44686003-0-0بيعشعاع الخليج لاللمنيوم 422

0-0بيعشركة اعمال للتجارة والتوزيع 77397770-تركيب 423

2أولى4بيعشركه حمد بن خالد للخدمات الهندسيه 2018/05/0233443707ثالثةتركيب 424

44878517-0-0بيعشركه اي تي سبيدي 425

44581105-0-0بيعشركه المياسه للديكور 426

44688227-0-0بيعمركز اضواء الصالحيه 427

50646466-0-0) ناصر بن خالد وأوالده للسيارات ) ذ م م 428

44603160-0-0بيعشركه المصنع القطري للصناعات الجبسيه 429

)شركه كنترول للمقاوالت والتجاره
0رابعة1بيعالخصوصيه )قطر 2019/03/2044426805-تركيب 430

44274755-0-0بيعبيل كونستركشن كومبني ليميتد 431

50400964-0-0بيعالخيارين للتجارة الكهربائية 432

44478800-0-0بيعبتروفاك قطر 433

55502372-0-0قطر  لوجستكس 434

3ثانية3الشركه الهندسيه لالنشاء والتعمير 2018/11/2755962562ثانيةتركيب 435

شركه نافكو قطر النظمه االلكتروميكانيك
1ثالثة2بيعالمحدوده 2018/06/1466551900رابعةتركيب 436

44688527-0-0بيعالبهجه للنجاره والديكور 437

المجموعه الخليجيه المتكامله للتجاره
2ثالثة2بيعوالمقاوالت 2018/10/0444213636ثالثةتركيب 438

44553366-0-0بيعمان انتربرايز قطر 439

1-0المنتصر للمقاوالت والتجاره 2018/05/2840053636رابعةتركيب 440

شركه اليسر تاونزند اند بوتوم قطر
0-0بيعالمحدوده 44327574-تركيب 441

21 / 65



تاريخ الطباعة :2018-04-02
االدارة العامه للدفاع المدني 12:28وقت الطباعة :

وزارة الداخلية

كشف بأسماء الشركات التي تزاول بيع وتركيب معدات االمن والسالمة

نوع النشاط
عدد المهندسين

اسم الشركة #
تاريخ انتهاء

رقم الهاتفالشهادة
FAالفئة FFالفئة

44466384-0-0بيعشركه بتروسيرف للتحكم واالتصاالت 442

2ثانية3شركه كومودور قطر للمقاوالت 2018/06/1244654242ثالثةتركيب 443

44660041-0-0بيعالوطن العالميه للتجاره والمقاوالت 444

0-0بيعالشركه المتحده للتوريدات 44685033-تركيب 445

0-0مجموعه ضمك 44144174-تركيب 446

8أولى7بيعشركه مدماك للمقاوالت 2018/04/1644529290أولىتركيب 447

44654878-0-0بيعمؤسسه الشرق والغرب للتجاره الدوليه 448

0-0بيعفايز زون الهندسية 55559936-تركيب 449

44419001-0-0بيع)الكناري للمشاريع الهندسيه ) كيبكو 450

44515224-0-0بيعدور سبك 451

0-0شركه علي بن عيسى للتجاره والمقاوالت 44873952-تركيب 452

0-0اي .تي . ايه ستار للهندسه والمقاوالت 55201165-تركيب 453

2أولى4بيع)شركه الصيانه الهندسيه ) امكو قطر 2019/06/1944359181ثالثةتركيب 454

44117911-0-0بيعشركه الخياط الدوليه 455

44181569-0-0بيعشركه الدوحه بروجكت للتجاره 456

55555690-0-0بيعدهانات الجزيره 457

55540037-0-0بيعشركه الخليج الدوليه لالنشاءات والديكور 458

44760588-0-0بيعهيبورث بي .ام .اي -قطر 459

44604337-0-0بيعشركه قصر اال ندلس 460

30823233-0-0بيعوود ستوك 461

44604488-0-0بيعشركه الزجاج الفنى وااللمنيوم 462
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تاريخ الطباعة :2018-04-02
االدارة العامه للدفاع المدني 12:28وقت الطباعة :

وزارة الداخلية

كشف بأسماء الشركات التي تزاول بيع وتركيب معدات االمن والسالمة

نوع النشاط
عدد المهندسين

اسم الشركة #
تاريخ انتهاء

رقم الهاتفالشهادة
FAالفئة FFالفئة

44442666-0-0بيعميز التجاريه 463

66897533-0-0بيعشركه قطر المستقبل لتطوير االعمال 464

44604333-0-0بيعشركه مدار لمواد البناء 465

شركه التسهيالت الخليجيه للتجاره
44501152-0-0بيعوالمقاوالت 466

0رابعة1بيعسيجيليك قطر 2018/07/0244310909-تركيب 467

44621168-0-0بيعشركه انترموديل للخدمات 468

44600014-0-0بيعشركة المسند للمنتجات الخشبية وااللمنيوم 469

44651104-0-0بيعالمسند للتجارة و المقاوالت 470

44515467-0-0بيعكواليتي بالس 471

4أولى4بيعمابكوانك قطر 2018/09/1144666415أولىتركيب 472

) مجموعة المستثمرين القطريين الصناعيه
-0-0) كيو.اي.جي 473

44513636-0-0بيعالشركه القطريه لالعمال الهندسيه 474

الشركه العالميه لالنظمه المتقدمه واالجهزه
-0-0بيعاالمنيه 475

1رابعة1بيعالرفيع للمشاريع 2019/01/1444479543رابعةتركيب 476

3رابعة1بيعشركه رضا للمواد والمعدات المحدوده 2018/05/0744604654ثانيةتركيب 477

0-0بيعالبيان لالعمال الكهربائية والصحية 44632364-تركيب 478

44650175-0-0بيعشركه هيدرو للتجاره 479

444500909-0-0بيعشركه شابروس للتجاره 480

1ثانية3شركه دريك آند سكول انترناشيونال قطر 2018/09/1244440678رابعةتركيب 481

44664200-0-0بيع) الحمله للتجاره والخدمات )اي.تي.اس 482

44324524-0-0بيعهاند ميد لاللوان و المقاوالت العامة 483
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تاريخ الطباعة :2018-04-02
االدارة العامه للدفاع المدني 12:28وقت الطباعة :

وزارة الداخلية

كشف بأسماء الشركات التي تزاول بيع وتركيب معدات االمن والسالمة

نوع النشاط
عدد المهندسين

اسم الشركة #
تاريخ انتهاء

رقم الهاتفالشهادة
FAالفئة FFالفئة

446969841-0-0بيع)شركه عربي قطر)ذ.م.م 484

1-0بيعانقاذ لمعدات االمن و السالمه 2021/03/0144311068رابعةتركيب 485

55829427-0-0بيعجي ان بي للتجاره 486

55320398-0-0بيعالما لاللمنيوم والحداده 487

0ثالثة2بيعالحسن الكتروميكانيك 2018/09/2044984155-تركيب 488

50004816-0-0بيعماتيتو ) اوفرسيز ( قطر 489

44500047-0-0بيعكور الو كالد 490

44322011-0-0بيعالتقنيه االوربيه )قطر( لالنظمة االمنية 491

1رابعة1بيعاجيليتى 2019/03/2244493100رابعةتركيب 492

55267315-0-0شركه مطبعه الجزيره 493

0-0بيعالعاصمة لالنظمة االمنية 44550056-تركيب 494

33794885-0-0شركة حمد بن خالد للتجاره 495

44684437-0-0بيعشركه االمبراطوريه للتجاره والمقاوالت 496

44501133-0-0بيعالو بوند قطر 497

44311236-0-0بيعشركه كيمكو للصيانه والخدمات 498

2-0بيعشركة آثار لالنشاء والتطوير 2018/12/0344370707ثالثةتركيب 499

1-0بيعمكه للمقاوالت المتكامله 2019/02/1144802191رابعةتركيب 500

0-0بيعشركة رولك قطر لالنظمه االتوماتيكيه 44812700-تركيب 501

44866410-0-0بيعاجهزه التحكم المتطوره 502

55690066-0-0بيعالهندسيه الكترو ميكانيكال 503

44352221-0-0بيعشركه التجهيزات للتجاره والمقاوالت 504
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تاريخ الطباعة :2018-04-02
االدارة العامه للدفاع المدني 12:28وقت الطباعة :

وزارة الداخلية

كشف بأسماء الشركات التي تزاول بيع وتركيب معدات االمن والسالمة

نوع النشاط
عدد المهندسين

اسم الشركة #
تاريخ انتهاء

رقم الهاتفالشهادة
FAالفئة FFالفئة

50292899-0-0بيعشركه مشاريع سيجما 505

0-0بيعابراج الثلج للتجارة والمقاوالت 70404119-تركيب 506

0رابعة1بيعشركه العدسانى وشركاه للتجاره والمقاوالت 2018/12/1544358685-تركيب 507

55543220-0-0بيعمجموعه الزامل 508

44883713-0-0بيعمؤسسه الكنز للتجاره والخدمات 509

0-0بيعالكنز للتجاره في معدات االمن والسالمه 44883713-تركيب 510

0-0بيعشركه المانع روتانا للمشاريع والديكور 44516243-تركيب 511

44516243-0-0بيعشركه المانع روتانا للمشاريع والديكور 512

44500177-0-0بيعشركه سيرفتك انترناشيونال 513

5أولى4بيعالتعهدات االلكتروميكانيكيه - قطر 2018/07/0844684157أولىتركيب 514

44604334-0-0بيعكلوزال 515

شركه يونيتك قطر لمواد االنشاء والتعمير
44513301-0-0بيعالمحدوده 516

55759937-0-0شركه الخليج للمخازن 517

44929027-0-0بيعريالينسفاير بروتكشن 518

44633389-0-0بيعالمجموعه الدوليه للهندسه والتجاره 519

-0-0مركز الحياه الطبي 520

44422033-0-0بيعشركه كونكورد للتوريدات 521

44768100-0-0بيعالمستقبل لصناعه االنابيب 522

4أولى9بيعشركه االفضل للتجاره والمقاوالت 2018/04/0544807345أولىتركيب 523

4أولى4بيعشركه مجموعه دبلومات 2018/06/1444069444أولىتركيب 524

1-0بيعدبلومات النظمة الحريق 2018/11/1244685232رابعةتركيب 525
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تاريخ الطباعة :2018-04-02
االدارة العامه للدفاع المدني 12:28وقت الطباعة :

وزارة الداخلية

كشف بأسماء الشركات التي تزاول بيع وتركيب معدات االمن والسالمة

نوع النشاط
عدد المهندسين

اسم الشركة #
تاريخ انتهاء

رقم الهاتفالشهادة
FAالفئة FFالفئة

3أولى5بيعتايكو قطر للحريق واالمن 2018/05/2144502680ثانيةتركيب 526

0-0بيعساطع للهندسة 55861889-تركيب 527

)شركه الخدمات المتعددة )قطر( )ام اس
44411104-0-0بيعسي كيو 528

77979680-0-0شركه قطر شل .جي.تي . أل المحدوده 529

44316224-0-0بيعشركه مبارك العالميه 530

55905392-0-0بيعمجموعه االلب التجاريه 531

44581481-0-0بيعالعبدالقادر المحدوده 532

4أولى4سامكو العالميه 2018/06/28أولىتركيب 533

44604725-0-0بيعالجابر للديكور 534

44356747-0-0بيعشركه زكارنه للتجاره والمقاوالت والنقليات 535

-0-0بيعكرمه للتجاره والخدمات 536

شركه التقنيه لمعدات مكافحه الحريق
44662372-0-0بيعوالسالمه العامه 537

44418757-0-0بيعالعاجل للتجاره والهندسه والخدمات 538

40052777-0-0بيعمشروع الدوحه للتجاره والخدمات 539

55521020-0-0بيعالمصنع الوطني لالثاث والديكور 540

44689775-0-0بيعتكنولوجي واي للتجارة والمقاوالت 541

44321909-0-0بيعالفيروز العالميه للتجاره 542

4رابعة1بيعالقطريه النظمه البناء المتكامل 2018/07/2144324488أولىتركيب 543

44114242-0-0قطر فارما للصناعات الدوائيه 544

44425761-0-0بيعسفاري المداد المشاريع 545

4أولى4بيعمجموعه المؤيد العالميه 2018/07/0244607586أولىتركيب 546
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تاريخ الطباعة :2018-04-02
االدارة العامه للدفاع المدني 12:28وقت الطباعة :

وزارة الداخلية

كشف بأسماء الشركات التي تزاول بيع وتركيب معدات االمن والسالمة

نوع النشاط
عدد المهندسين

اسم الشركة #
تاريخ انتهاء

رقم الهاتفالشهادة
FAالفئة FFالفئة

شركه قطر ماسترز للتجاره والصيانه
55881514-0-0بيعوالمقاوالت 547

2رابعة1بيعدايكوتك قطر 2019/07/2644366353ثالثةتركيب 548

تكنولوجيا الصوت والصوره واالجهزه
0-0بيعاالمنيه 55384538-تركيب 549

0-0بيعتكنولوجيا الصوت والصوره 44582582-تركيب 550

44901477-0-0بيعوود وركس 551

شركة سيكيوريتي اند سافتى سوليوشنز
0-0بيعللخدمات االمنيه 44519593-تركيب 552

55547077-0-0بيعشركه نقطه للتجاره والمقاوالت 553

44367181-0-0بيعالشركه القطريه لتقنيه البناء 554

44607375-0-0بيعاليرموك لاللمنيوم والتجاره 555

55303370-0-0بيعشركه فرسان الخليج 556

44813130-0-0بيعشركه المنتجات الجديده 557

40068100-0-0بيعهندسة جاسكون 558

0-0شركه التطوير العمراني للمقاوالت والتجاره 40006800-تركيب 559

44672512-0-0بيعشركه هالكو العالميه 560

44372730-0-0بيعشركه سولتيك قطر 561

شركه ورشة الهندسه الميكانيكيه للخراطه
44421116-0-0بيعوسكب المعادن 562

1ثالثة2بيعشركه هامتون العالميه 2019/01/3144437464رابعةتركيب 563

5أولى4بيعالمؤيد للتكييف 2018/04/2344322217أولىتركيب 564

44446944-0-0بيععالم التجاره والمقاوالت 565

44630996-0-0بيعشركه جفكو لاللمنيوم والحديد 566

44874212-0-0بيعااليد للتجاره والخدمات الصناعية 567
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تاريخ الطباعة :2018-04-02
االدارة العامه للدفاع المدني 12:28وقت الطباعة :

وزارة الداخلية

كشف بأسماء الشركات التي تزاول بيع وتركيب معدات االمن والسالمة

نوع النشاط
عدد المهندسين

اسم الشركة #
تاريخ انتهاء

رقم الهاتفالشهادة
FAالفئة FFالفئة

44630996-0-0بيعفرس البحر للتجارة والخدمات الصنعية 568

44869365-0-0بيعشركه الرؤيه للتقنيه والتجاره 569

-0-0شركه الميره للمواد االستهالكيه 570

1-0شركه قطر العمال البنيه التحتيه 2018/05/2144660041رابعةتركيب 571

0-0بيعبن عربيد 44721446-تركيب 572

66822911-0-0بيعميتروسيف قطر 573

6ثانية3بيعشركه هندسه الطاقه الميكانيكيه 2018/04/0544659334أولىتركيب 574

55877561-0-0شركه  ام  -  اي  قطر 575

3ثانية3شركه الجابر الكهربائيه والميكانيكيه 2018/07/3044666192ثانيةتركيب 576

44503661-0-0بيعشركه كانام للسالمه 577

97444582494-0-0بيعشركه كابورال وموريتي - قطر 578

شركه  بن   ثانى   للمقاوالت
3أولى5الكهروميكانيكيه  والتجاره 2018/04/1244428888ثانيةتركيب 579

0-0بيعمركز قطر لواردات حقول النفط 66011260-تركيب 580

44575100-0-0بيعجونسون كونترولز للتكييف والتبريد قطر 581

66864876-0-0بيعشركه سيراميك الخليج 582

44438289-0-0بيعبريمير للهندسه والتجاره 583

0رابعة1دارين الخليج للتجاره والمقاوالت 2018/12/1244690440-تركيب 584

44419459-0-0بيعالمزروعي ايكاس 585

55547894-0-0بيعشركه الشعبي للتجاره واالدوات الكهربائيه 586

شركه المانع لحلول الشبكات والخدمات
0أولى7بيعاالمنية 2018/04/3044073000-تركيب 587

44501057-0-0بيعشركه برج االسد لالنشاءات الحديديه 588
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تاريخ الطباعة :2018-04-02
االدارة العامه للدفاع المدني 12:28وقت الطباعة :

وزارة الداخلية

كشف بأسماء الشركات التي تزاول بيع وتركيب معدات االمن والسالمة

نوع النشاط
عدد المهندسين

اسم الشركة #
تاريخ انتهاء

رقم الهاتفالشهادة
FAالفئة FFالفئة

44318311-0-0بيعشركة القارات للتبريد 589

40002400-0-0بيعشركة اداسترا 590

44431888-0-0بيعشركه بمكو للمقاوالت - قطر 591

4أولى6بيعشركه الهيكل قطر للتجاره والمقاوالت 2018/04/1944418507أولىتركيب 592

44678931-0-0بيعشركه دباسقطر 593

0-0بيعخدمات قطر للمواصالت 44320075-تركيب 594

44696226-0-0بيعشركة السهو التجاريه 595

44312101-0-0بيعشركه االفكار للتجاره والمشاريع 596

شركه تكفن لالنشاءات والتاسيسات
33848461-0-0المساهمه 597

0-0بيعبرزان تكنولوجي 44443624-تركيب 598

الشركه القطريه للهندسه المتخصصه
44685232-0-0بيعواالنشاءات 599

44600677-0-0بيعشركه الجابر العمال الحديد 600

الشركه القطريه النظمه تحميل الكوابل
40075757-0-0بيعالمحدوده 601

44436759-0-0بيعشركه ديبا - قطر 602

شركه مصنع قطر لصناعه شبكات توزيع
44423312-0-0بيعالهواء 603

44405040-0-0بيعشركه قطر للمواقع والطاقه 604

44114004-0-0بيعدون كونستركشن برودكتس- قطر 605

44506808-0-0بيعشركه شبكه الخليج للتجاره والمقاوالت 606

44508888-0-0بيعالرميله لمعدات المخازن 607

44433129-0-0بيعمواد تكنولوجي 608

0-0بيعمجموعة المرقاب للمشاريع 44442002-تركيب 609
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تاريخ الطباعة :2018-04-02
االدارة العامه للدفاع المدني 12:28وقت الطباعة :

وزارة الداخلية

كشف بأسماء الشركات التي تزاول بيع وتركيب معدات االمن والسالمة

نوع النشاط
عدد المهندسين

اسم الشركة #
تاريخ انتهاء

رقم الهاتفالشهادة
FAالفئة FFالفئة

55500548-0-0بيعمايستوزو للتجاره 610

2أولى4بيعشركه ارغون جلوبل للتجاره والمقاوالت 2018/04/2644313131ثالثةتركيب 611

44500118-0-0بيعشركه دفاك داكت للتهويه والتكييف 612

55243612-0-0بيعالشركه القطريه السويديه للتطوير العمرانى 613

44621513-0-0بيعشركة االنظمة االساسية والخدمات 614

2رابعة1شركه بلوبرنت 2018/09/0844117724ثالثةتركيب 615

44502342-0-0بيعشركة المعدات لالجارة والتجارة 616

0-0بيعالعقيق اليماني للتجارة والمقاوالت 44131066-تركيب 617

0-0شركه راديس  الهندسية 44867776-تركيب 618

-0-0الدار آلعمال الصرافه 619

0ثانية3بيعسيمنس 2018/06/1144560222-تركيب 620

0-0بيعشركه الخدمات الفنيه القطريه 44502125-تركيب 621

4رابعة1شركه ال عجاج المحدوده 2018/11/100097440006611أولىتركيب 622

50043555-0-0بيعشركة آل عجاج المحدوده الكو للتجارة 623

4أولى5هندسه االوميغا 2018/11/0344478822أولىتركيب 624

97444369776+-0-0بيعانتجرا انترناشيونال للتجارة والمقاوالت 625

5أولى11بيعالشركه المتحده لالنظمة الهندسيه 2018/04/0944655581أولىتركيب 626

44446868-0-0بيعالمفتاح بوليمار 627

44446868-0-0بيعالمفتاح اسبيشياليتيس 628

44429459-0-0بيعكونترا انترناشيونال دوحه 629

55808412-0-0بيعنتالي للهندسه 630
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تاريخ الطباعة :2018-04-02
االدارة العامه للدفاع المدني 12:28وقت الطباعة :

وزارة الداخلية

كشف بأسماء الشركات التي تزاول بيع وتركيب معدات االمن والسالمة

نوع النشاط
عدد المهندسين

اسم الشركة #
تاريخ انتهاء

رقم الهاتفالشهادة
FAالفئة FFالفئة

44099999-0-0بيعشركة دارالمنارات للمقاوالت والتجارة 631

30244077-0-0بيعالومكو - قطر 632

44099999-0-0بيعشركه دوموبان - قطر 633

0-0بيعشركه دوموبان -قطر 44099999-تركيب 634

44373412-0-0بيعشركه موهلهان دهان قطر 635

66336844-0-0كريزو جلف 636

44366886-0-0بيعشركه جلوب تك للهندسه 637

44981567-0-0بيعشركة المدد القطريه 638

0-0بيعشركه جدران للمبانى المعزوله 44622332-تركيب 639

44902624-0-0بيعساربالست قطر 640

0-0بيعشركة ديكوريل 44276049-تركيب 641

44500313-0-0بيعشركه ال نوح قطر 642

44509900-0-0بيعمصنع السحميه للمنتجات االسمنتيه 643

55096106-0-0الشركة القطرية لالوكسجين 644

0-0بيعشركه السعد للمقاوالت العامه 44317050-تركيب 645

66433899-0-0بيعشركه السويدي للكابالت - قطر 646

44506101-0-0بيعشركة اديكو للديكور والنجارة 647

44513143-0-0بيعشركه الفياض للنجاره والديكور 648

33633297-0-0بيعميشون تريدينغ ان كونتر اكتينغ 649

44020400-0-0غزال ش ٠م ٠ق 650

44367839-0-0بيعاالمدادات الصناعية للحقول 651
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تاريخ الطباعة :2018-04-02
االدارة العامه للدفاع المدني 12:28وقت الطباعة :

وزارة الداخلية

كشف بأسماء الشركات التي تزاول بيع وتركيب معدات االمن والسالمة

نوع النشاط
عدد المهندسين

اسم الشركة #
تاريخ انتهاء

رقم الهاتفالشهادة
FAالفئة FFالفئة

1رابعة1بيعفينيكس انترناشنال 2018/06/2544500014رابعةتركيب 652

44114870-0-0بيعشركه المواد االنشائيه 653

44111570-0-0بيع- شركه الكهرباء العالميه - جي اي سي 654

44502949-0-0بيعسكاي وول لاللمنيوم والزجاج 655

55843502-0-0بيعشركة الكتريك هاوس 656

44310547-0-0بيعبرومر قطر 657

44989387-0-0بيعمجموعه حمد بن فهد لالنظمه االمنيه 658

40292629-0-0بيعشركه احتراف للمقاوالت والتجاره 659

97444622991+-0-0بيعشركه لوماترون - قطر 660

شركه الوطنيه النظمه الحريق واالعمال
2أولى4بيعالكهروميكانيكيه 2018/05/1744418024ثالثةتركيب 661

-0-0مجمع الدكتور محمد امين زبيب الطبى 662

55043832-0-0بيعشركة  دايمنشن  جروب 663

44411800-0-0بيعسيركل للمقاوالت  قطر 664

44410763-0-0بيعشركة الفرمن للتجاره الدوليه 665

44699360-0-0بيعمركز الطاقة والضوء 666

44353880-0-0بيعالمجموعة القطرية للغازات 667

0رابعة1شركة دنفر للهندسه والمقاوالت 2018/09/2644581508-تركيب 668

شركة كروان للتجارة العالمية والمقاوالت
44850851 974+-0-0بيعوالخدمات 669

-0-0فندق ستراتو ورويك 670

44697424-0-0بيعشركة شبكات الخليج للحلول االمنيه 671

44501119-0-0بيعشركة قطر الدولية للكهرباء 672
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تاريخ الطباعة :2018-04-02
االدارة العامه للدفاع المدني 12:28وقت الطباعة :

وزارة الداخلية

كشف بأسماء الشركات التي تزاول بيع وتركيب معدات االمن والسالمة

نوع النشاط
عدد المهندسين

اسم الشركة #
تاريخ انتهاء

رقم الهاتفالشهادة
FAالفئة FFالفئة

44114873-0-0اميانتيت قطر لالنابيب وملحقاتها 673

0رابعة1قطوف للمقوالت 2020/01/1550471497-تركيب 674

شركه الدوحه الكتروميكانيكل بروجيكس
0رابعة1بيعللمقاوالت والتجاره 2020/05/1644313589-تركيب 675

4أولى4بيعالكترو واط 2018/04/1644986428أولىتركيب 676

شركة المشاريع الميكانيكية والكهربائية -
0-0قطر 44659493-تركيب 677

44659493-0-0بيعشركة الدوسري الهندسية التجارية 678

44357242-0-0بيعجيم  جروب 679

44315882-0-0بيعشركه الخليج تكنو للتجاره والمقاوالت 680

44914700-0-0بيعالشركه اللبنانيه للبناء - قطر 681

44666201-0-0بيعرمال المستقبل للتجارة والخدمات 682

40052599-0-0بيعارابيان كوست للتجاره والمقاوالت 683

44488144-0-0بيعليفينغ سبيسز 684

0-0بيعجي أن اسالقطرية للتجارة والمقاوالت 77772008-تركيب 685

-0-0)بنك الخليج التجاري )الخليجي 686

44363985-0-0بيعشركه الدوحه للخدمات الهندسيه 687

55173811-0-0شركه كيبل سيجرز للهندسه 688

77232043-0-0بيعنايسا ترايدينغ اند كونتراكتينغ 689

44420634-0-0بيعشركه كي بي ني جلف 690

0-0بيعشركه االماكن التجارية 66767576-تركيب 691

-0-0مجمع الدوحة التخصصي لالسنان 692

44507010-0-0بيعشركه غزاوى وشركاه - قطر 693
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تاريخ الطباعة :2018-04-02
االدارة العامه للدفاع المدني 12:28وقت الطباعة :

وزارة الداخلية

كشف بأسماء الشركات التي تزاول بيع وتركيب معدات االمن والسالمة

نوع النشاط
عدد المهندسين

اسم الشركة #
تاريخ انتهاء

رقم الهاتفالشهادة
FAالفئة FFالفئة

44475865-0-0بيعشركه ذا لووك 694

شركة كونستر اكشن ماتريل تريد نغ
0-0بيعكومباني 55590113-تركيب 695

44501223-0-0بيعمركز قطر الدولي للحماية 696

2أولى4بيعشركه ميراتك للتجاره والمقاوالت 2018/10/2344215675ثالثةتركيب 697

-0-0الفا الخليج لالنشاء والتعمير 698

44672295-0-0بيعمجموعه بيجنس انترناشيونال 699

55555859-0-0بيعساس ــ  تم شطب المحل ٧٠٠٢/٠١/٨٢ 700

44443612-0-0بيعشركه اداره وتوريد المواد الكهربائيه - قطر 701

44322209-0-0بيعشركة طالل بن محمد للتجاره 702

0-0بيعشركه كيو ٢ادفنسد تكنولوجى كونتر اكتنغ 66556459-تركيب 703

4أولى8بيعبرق جروب 2018/04/0544980563أولىتركيب 704

44443939-0-0بيعاتش ديكو قطر 705

3أولى4بيعاالمانه لالمن والسالمه 2018/07/2344351755ثانيةتركيب 706

44329990-0-0بيعشركه سايت تكنولوجى - قطر 707

0-0بيعشركه الغيث للتجارة والخدمات الصناعية 55762182-تركيب 708

97444569661-0-0بيعبرو تريدينج 709

1رابعة1بيعشركه المنار الكهروميكانيكيه 2018/05/2444500935رابعةتركيب 710

44641908-0-0بيعشركة المالكي للتجارة والمقاوالت 711

44582201-0-0بيعشركه الباسط للتجاره والنقليات 712

0-0بيعتكتر ونيكس للتجاره والمقاوالت 0097444358150-تركيب 713

شركه الشبكات للمقاوالت الكهربائيه
0-0بيعوالمكانيكيه 44329608-تركيب 714
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تاريخ الطباعة :2018-04-02
االدارة العامه للدفاع المدني 12:28وقت الطباعة :

وزارة الداخلية

كشف بأسماء الشركات التي تزاول بيع وتركيب معدات االمن والسالمة

نوع النشاط
عدد المهندسين

اسم الشركة #
تاريخ انتهاء

رقم الهاتفالشهادة
FAالفئة FFالفئة

0-0بلو ستار قطر 44582271-تركيب 715

44015777-0-0بيعشركة اف جي للتجارة والهندسة 716

-0-0تاليس لالتصاالت والسالمة 717

44354768-0-0بيعشركه بيو العالميه للتجاره 718

0-0بوم للمقاوالت العامه 44277458-تركيب 719

مصنع قطر الجهزه اطفاء الحريق وانظمه
15أولى8بيعالسالمه نافكو 2018/04/0944025888أولىتركيب 720

1رابعة1بيعكاهل لالعمال الكهروميكانيكية 2018/09/2744437140رابعةتركيب 721

44806170-0-0بيعشركه االداري للهندسه والخدمات 722

44550377-0-0بيعشركه صناعات الخرسانه الخلويه القطريه 723

-0-0بروفليكس  اينسوالشن اندستريس 724

55764872-0-0بيعشركه الو ماتيك - قطر 725

0-0بيعكريتيف الين للمشروعات 44513460-تركيب 726

44581811-0-0بيعشركه انترارك قطر 727

44274456-0-0بيعالغزال لحلول االعمال 728

44604476-0-0بيعالعبير للسكراب والنقليات 729

44374898-0-0بيعام اي اس - قطر 730

66324732-0-0بيعشركه جي مارك الشرق االوسط 731

44376661-0-0بيعشركه اركتكجرال جوينري 732

44310540-0-0بيعالشرق االوسط للتبريد والعوازل 733

44444438-0-0بيعشركه بايب الين للخدمات والتوزيع 734

شركة الدوحة لالضافات االسمنتيه
44504623-0-0بيعوالبالستيكيه 735
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تاريخ الطباعة :2018-04-02
االدارة العامه للدفاع المدني 12:28وقت الطباعة :

وزارة الداخلية

كشف بأسماء الشركات التي تزاول بيع وتركيب معدات االمن والسالمة

نوع النشاط
عدد المهندسين

اسم الشركة #
تاريخ انتهاء

رقم الهاتفالشهادة
FAالفئة FFالفئة

2ثانية3بيعشركه الصيانه والتعهدات 2018/11/0644876511ثالثةتركيب 736

0رابعة1بيعشركه مجموعه ال سعد للتجاره والمقاوالت 2021/02/1244877767-تركيب 737

66508686-0-0تدمر لوجيستيك 738

بمكو والمباني للهندسه والمقاوالت -
0-0يونيكورب 44431888-تركيب 739

44503624-0-0بيعدانه بالسللدكيور والتجاره 740

0-0بيعشركه قطر بوم للهندسه الكهربائيه 44327665-تركيب 741

44775242-0-0بيعبيلدتك للتجارة ومواد البناء 742

-0-0بيعسيراى كون تكنولوجي 743

0097444580499-0-0بيعالفنيه القطريه لاللمنيوم 744

-0-0شركة البرج للمختبرات الطبية 745

44426757-0-0بيعشركة التوريدات المتخصصة 746

44713072-0-0بيعبروكر لالستثمارات العقارية 747

0-0شركه ميدتك للتجاره والمقاوالت 55490048-تركيب 748

44437980-0-0بيعمتكوقطر للتجارة 749

0-0روزالند للهندسة والمقاوالت 55991288-تركيب 750

0-0الطارق ملتى انيرجى 44600581-تركيب 751

44682225-0-0بيعشركه جود واين قطر 752

4ثانية3بيعشركة مكسيم للتجارة والمقاوالت 2019/03/0644167728أولىتركيب 753

44424928-0-0بيعجلف بنل 754

0-0بيعالخليجيه الدوليه للنجاره والديكور 55550190-تركيب 755

0-0بيعسويره للتجاره والمقاوالت 44817909-تركيب 756
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تاريخ الطباعة :2018-04-02
االدارة العامه للدفاع المدني 12:28وقت الطباعة :

وزارة الداخلية

كشف بأسماء الشركات التي تزاول بيع وتركيب معدات االمن والسالمة

نوع النشاط
عدد المهندسين

اسم الشركة #
تاريخ انتهاء

رقم الهاتفالشهادة
FAالفئة FFالفئة

44419968-0-0بيعشركه اينسترول 757

44501763-0-0بيعاى جي سي للتهويه 758

3ثانية3بيعالفا فاير سيرفيسيس 2018/06/1844147790ثانيةتركيب 759

3أولى7بيعاورينت للمقاوالت والتجاره 2019/01/1744421812ثانيةتركيب 760

)شركه صك للتجارة والمقاوالت )ش .ش
1أولى5بيع.و 2018/10/0344094129رابعةتركيب 761

-0-0بنك بروة 762

شركه السعد للتجاره والمقاوالت والخدمات
44983149-0-0بيعالعقاريه 763

44684650-0-0بيعشهريار للتجاره والمقاوالت 764

44823470-0-0بيعشركه القواص للتجاره والمقاوالت 765

44771588-0-0بيعجاليريا ارت 766

0-0جلف سنتر 44015400-تركيب 767

44433939-0-0بيعاف تى سي - قطر 768

2ثالثة2بيعبات انجنيزنج انتربر ايسس 2018/04/1644582460ثالثةتركيب 769

44696201-0-0بيعشركه تكسس  للهندسه والتجاره والمقاوالت 770

70414004-0-0بيعفيم للتجارة والمقاوالت 771

44677599-0-0بيعشركة تندر تريدنج 772

1رابعة1بيعشركه يونيسيف الختصاص حمايه الحريق 2018/12/2444514047رابعةتركيب 773

44114892-0-0بيعالشركه الوطنيه القطريه اللواح االلمنيوم 774

) شركة اربي ان قروب ) المجموعة
0رابعة1بيعالعربية الهندية 2018/10/2944983386-تركيب 775

44500333-0-0بيعفلوترونيكس المحدوده )اف تي ( قطر 776

1-0شركه اسبك العالميه 2019/03/2744320543رابعةتركيب 777
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تاريخ الطباعة :2018-04-02
االدارة العامه للدفاع المدني 12:28وقت الطباعة :

وزارة الداخلية

كشف بأسماء الشركات التي تزاول بيع وتركيب معدات االمن والسالمة

نوع النشاط
عدد المهندسين

اسم الشركة #
تاريخ انتهاء

رقم الهاتفالشهادة
FAالفئة FFالفئة

44313039-0-0بيعاجتك 778

شركه فيجاى العربيه للحريق واالنظمه
5أولى4بيعاالمنيه 44982275 (974+)2018/04/16أولىتركيب 779

55800318-0-0بيعشركه ملتى كون للتجاره 780

55510246-0-0بيعشركه التميت للتجاره والمقاوالت 781

0-0بيعالدرة لمشروعات التكنولوجيا 44809707-تركيب 782

0-0بيعازيز للتجاره والمقاوالت 44310092-تركيب 783

-0-0فاير ايند للصناعات التكنولوجيه 784

1رابعة1بيعمجموعة بننسوالالهندسية 2018/06/1144553999رابعةتركيب 785

44665501-0-0بيعتدمر التجارية 786

33901424-0-0بيعفيوتشر جيت للتجارة والمقاوالت 787

4أولى7بيعتكييف لالعمال الكهربائية والميكانيكية 2018/05/0344514400أولىتركيب 788

55999699-0-0بيعجلوب لالنشاءات 789

44364764-0-0بيعتريجون الدولية 790

40119349-0-0بيعشركة  تيم  برو - قطر 791

44514149-0-0بيعشركة التعاون المتحدة للتجارة العامة 792

44181515-0-0بيعارتباط الهندسيه 793

44513662-0-0بيعستى الكتريكال فاكتورز 794

44510011-0-0بيعاورنينا للديكور 795

2ثالثة2شركه ايه جي ايه - مب للمقاوالت والهندسه 2018/05/2844569807ثالثةتركيب 796

روابى لالنظمه االلكترونيه والكابالت-
4أولى4بيعرسكو الخليج 2018/06/2344273008أولىتركيب 797

44311744-0-0بيعفلير للتجاره والمقاوالت 798
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تاريخ الطباعة :2018-04-02
االدارة العامه للدفاع المدني 12:28وقت الطباعة :

وزارة الداخلية

كشف بأسماء الشركات التي تزاول بيع وتركيب معدات االمن والسالمة

نوع النشاط
عدد المهندسين

اسم الشركة #
تاريخ انتهاء

رقم الهاتفالشهادة
FAالفئة FFالفئة

44174690-0-0بيعفليم تكنيك 799

44902191-0-0بيعالدوحه للكابالت - قطر 800

1رابعة1بيعشركه ادفانس للخدمات الفنيه والتقنيه 2020/04/0644671539رابعةتركيب 801

44933934-0-0بيعالدانه للخدمات الفنيه والهندسيه 802

0-0بيعسته وعشرون صلب 66686041-تركيب 803

0-0كيو برو للتجارة والمقاوالت 40053535-تركيب 804

44988507-0-0بيعشركه انال مب للصيانه والتشغيل 805

55676629-0-0بيعانفال لالبواب واالنظمه االوتوماتيكيه 806

44318720-0-0بيعتيك مارك للتجاره والمقاوالت 807

44568230-0-0بيعشركه سانكو للتجاره والخدمات 808

1رابعة1بيعابانتيا تامبو 2018/07/0744515559رابعةتركيب 809

44373695-0-0بيعثاويزالالعمال الكهربائيه والمكانيكيه 810

5أولى10بيعشركه جنريك للتقنيات الهندسيه والمقاوالت 2018/05/3155622219أولىتركيب 811

6أولى4ميتركسقطر 2018/04/1644553311أولىتركيب 812

44696418-0-0بيعتكنو اليت 813

شركه طومسون المتخصصه الشرق
4ثالثة2بيعاالوسط 2018/04/2644364937أولىتركيب 814

4أولى5بيعايشيلد لحلول االمن والسالمه 2019/02/0744917350أولىتركيب 815

44673009-0-0بيعشركة قطر العالمية لتجارة الكبالت 816

5أولى5بيعميكاترو نيكس 2018/04/1266900499أولىتركيب 817

44373131-0-0بيعبروفيشنال بارتنرز تريدينج 818

44321166-0-0بيعشركه ميجا تريد للتجاره والمقاوالت 819
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تاريخ الطباعة :2018-04-02
االدارة العامه للدفاع المدني 12:28وقت الطباعة :

وزارة الداخلية

كشف بأسماء الشركات التي تزاول بيع وتركيب معدات االمن والسالمة

نوع النشاط
عدد المهندسين

اسم الشركة #
تاريخ انتهاء

رقم الهاتفالشهادة
FAالفئة FFالفئة

44868596-0-0الشركة العامة لصناعة التغليف 820

2رابعة1بيعريجنسي لالجهزه والخدمات االمنيه 2018/07/0830109772ثالثةتركيب 821

44424849-0-0بيعكونسيليوم قطر 822

44369605-0-0بيعسيفتك الكتروميكانيك للتجارة والمقاوالت 823

0رابعة1بيعفايركس لمعدات االمن و السالمه 2018/11/0644691716-تركيب 824

1-0بيعديفنسا لدعم وتجهيز المشاريع 2019/02/2344071600رابعةتركيب 825

44647376-0-0بيعبي فايف للتصميم 826

44805319-0-0بيعشركه الجماعه للخدمات 827

5أولى4بيعالمتطورة لخدمات الصيانة الهندسية 2020/04/1744271003أولىتركيب 828

1-0بيع رايسأند شاين للتجارة والمقاوالت 2018/04/3066513662رابعةتركيب 829

44653426-0-0بيعالشركه الفنيه لتجهيزات حقول البترول 830

44111161-0-0بيعشركه بترو قطر للمشاريع الصناعيه 831

0-0اى ار ام اوف شور سيرفس 40065400-تركيب 832

1رابعة1كرافترز 2018/10/2633690628رابعةتركيب 833

66766927-0-0بيعشركة صحراء الخليج للتجارة والمقاوالت 834

44151999-0-0بيعالبتيل لالعمال الخشبية 835

سبانيش وود المنيوم ترايدينغ اند كونترا
44099802-0-0بيعكتينغ 836

3ثالثة2بيعشركه هايدر وللتجاره والمقاوالت 2018/09/1044650437ثانيةتركيب 837

44439062-0-0بيعبسيكو العالمية المحدودة 838

44039030-0-0بيعاورينتال المالكي 839

33037582-0-0بيعالدار الجميلة للديكور والتجارة والمقاوالت 840
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تاريخ الطباعة :2018-04-02
االدارة العامه للدفاع المدني 12:28وقت الطباعة :

وزارة الداخلية

كشف بأسماء الشركات التي تزاول بيع وتركيب معدات االمن والسالمة

نوع النشاط
عدد المهندسين

اسم الشركة #
تاريخ انتهاء

رقم الهاتفالشهادة
FAالفئة FFالفئة

40347272-0-0بيعبلو قطر 841

-0-0ادابتكس للمعدات االمنيه 842

-0-0مؤسسه الفيحاء الطبيه 843

44683982-0-0بيعبرايم تكنولوجي 844

44376565-0-0بيع) فيوتشر واي انتيرنال تريدينغ ) فيتكو 845

0-0بيعشركة بولترونا فراو - قطر 44916969-تركيب 846

مصنع البيت االزرق النظمة االبواب
44686453-0-0بيعاالتوماتيكية 847

4أولى4بيعشركة هاتكو للتجارة والمقاوالت - قطر 2018/10/2944449868أولىتركيب 848

44691947-0-0بيعشركة داالس التجارية 849

المجموعه الدوليه للتوريدات والتركيبات
0-0بيعالكهروميكانيكيه -تركيب 850

44989944-0-0بيعالشرق االوسط لالمن والسالمة 851

0-0بيعفيكتورى العالميه للخدمات 44677946-تركيب 852

44063609-0-0بيعهيلتي قطر 853

4أولى4بيعمجموعة محمد هايل للتجارة والمقاوالت 2018/04/0577251563أولىتركيب 854

44327080-0-0بيعشركة سيبوركس قطر 855

-0-0سيلكور الزاله الشعر بالليزر 856

44274769-0-0بيعماك كورب 857

30074008-0-0شركه كيمتك للتجارة 858

44675924-0-0بيعستار باور سستم 859

4أولى4بيعشركة فيكتور اليكترو ميكانيكل 2018/08/0244431622أولىتركيب 860

44726913-0-0بيع المحور بينتس 861
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تاريخ الطباعة :2018-04-02
االدارة العامه للدفاع المدني 12:28وقت الطباعة :

وزارة الداخلية

كشف بأسماء الشركات التي تزاول بيع وتركيب معدات االمن والسالمة

نوع النشاط
عدد المهندسين

اسم الشركة #
تاريخ انتهاء

رقم الهاتفالشهادة
FAالفئة FFالفئة

55177885-0-0بيعجوينت جلف بزنز 862

2أولى4بيعخدمات زينر االلكترونيه 2018/04/0344871144ثالثةتركيب 863

55125890-0-0بيعماداكارس للمقاوالت 864

0ثالثة2بيعشركه استرلنج ولسون ميدل ايست 2018/05/0755807738-تركيب 865

44252666-0-0بيعالعالمية لحلول االنشاءات 866

44167895-0-0بيعشوتك الخليج 867

0أولى4بيعهونيويل تكنولوجى سوليو شنزقطر 2020/07/1344066260-تركيب 868

44673755-0-0بيعليمنار جلوبال دستربيوشن اند سرفيسيز 869

0-0بيعشركة فيرشيلد للتجارة و المقاوالت 44583650-تركيب 870

-0-0المرقاب العقاريه 871

44697447-0-0بيعالجاثية للهندسيه 872

44478540-0-0بيعقطر اينيرجى اند بورجكت 873

33449225-0-0بيعاليت كرافت للتجارة 874

66753605-0-0هارب ميدل ايست قطر 875

0-0تيارات للمقاوالت 33088793-تركيب 876

44662372-0-0بيعكولومز لتجارة مواد البناء 877

0ثالثة2فالنسي للتجارة والمقاوالت والهندسة 2020/08/0944069222-تركيب 878

55527371-0-0بيعالحسام انترناشونال كونراتينغ 879

-0-0سميت 880

55636556-0-0بيعشوقي بركات للتجارة والمقاوالت 881

0أولى5بيعبال ك ارو للخدمات واالنظمه االمنيه 2018/06/0744365900-تركيب 882
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تاريخ الطباعة :2018-04-02
االدارة العامه للدفاع المدني 12:28وقت الطباعة :

وزارة الداخلية

كشف بأسماء الشركات التي تزاول بيع وتركيب معدات االمن والسالمة

نوع النشاط
عدد المهندسين

اسم الشركة #
تاريخ انتهاء

رقم الهاتفالشهادة
FAالفئة FFالفئة

44162843-0-0بيعالنظم العربية المتطورة 883

0-0بيعفايركو 44887608-تركيب 884

شركة المدد الخليجية للتجارة العامة و
44350600-0-0بيعالمقاوالت 885

44370141-0-0بيعالنور للتوريدات والدعم الفنى 886

-0-0مجمع االسراء الطبي 887

44374871-0-0بيع موسسة دعفوس لوقاية الحريق 888

44164478-0-0بيعانترفينشن سوليوشنز 889

44633032-0-0بيعشركه عبدالله الخورى للتجاره والمقاوالت 890

44162447-0-0بيعشركة المقاومة لخدمات البناء 891

0-0بيعهيل بوينت 44162535-تركيب 892

0ثالثة2شركة الوصيف الدارة االصول 2018/05/3155751589-تركيب 893

44516149-0-0بيعيورو سيستيمز 894

44984151-0-0بيعالمانع وبوير للبناء 895

1رابعة1بيعايفيكو قطر 2018/09/0644764649رابعةتركيب 896

44502153-0-0بيعشركة صناعات ليمنار للتكيف - قطر 897

2رابعة1بيعالماجد للتقنيات 2019/03/2544478888ثالثةتركيب 898

66448330-0-0بيعالوركاء للتجاره العامه والمقاوالت 899

0رابعة1بيعروتسللطاقة والخدمات الهندسة 2020/07/2044019600-تركيب 900

0-0بيعسنترا 44434877-تركيب 901

44377874-0-0بيعتكنو جارد للتجاره 902

66664563-0-0بيعارساف للتجاره والخدمات 903
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تاريخ الطباعة :2018-04-02
االدارة العامه للدفاع المدني 12:28وقت الطباعة :

وزارة الداخلية

كشف بأسماء الشركات التي تزاول بيع وتركيب معدات االمن والسالمة

نوع النشاط
عدد المهندسين

اسم الشركة #
تاريخ انتهاء

رقم الهاتفالشهادة
FAالفئة FFالفئة

1ثالثة2شركه بور انجينيرينغ سوليوشن 2018/12/1044413776رابعةتركيب 904

0-0فاير ستوب انسوليشن تكنو لوجيس 44151422-تركيب 905

عبدالله البوعينين وشركاة للمقاوالت
0-0بيعوالمباني 33211631-تركيب 906

5رابعة1بيعدعفوس للخدمات الفنيه 2018/06/1644374871أولىتركيب 907

1-0بيعكير كوم 2018/05/1044681140رابعةتركيب 908

شركه الساهر لالتصاالت واالجهزه االمنيه
1ثالثة2بيعوالتجارة 2018/06/2844321328رابعةتركيب 909

44515336-0-0بيعمتروماك اوتوماشن اند كاليبراشن 910

44516821-0-0بيعسنمار النظمه االنارة 911

55863639-0-0بيعمؤسسة االخوين للعقارات والخدمات 912

40164545-0-0بيعبيركان نولتى قطر 913

44314957-0-0بيعشركة دار اعمال الخليج العالمية 914

0-0شركة تكنو ميتال 40068727-تركيب 915

44995000-0-0بيعشركة مرجان ماريناز قطر 916

44126038-0-0بيعااللمبي للعقارات والمقاوالت 917

44151843-0-0بيعمصنع قطر للجيبسم بورد 918

44503832-0-0بيعشركة الخليج للحديد والهندسة 919

44160263-0-0بيعقطر كونسول 920

55234282-0-0بيعلمهاد للتجهيزات المعدنية للمباني والتجارة 921

44657064-0-0بيعزيوس للتجارة والمقاوالت 922

44316577-0-0بيعيسيسانترناشيونال انجينييرينغ 923

44322273-0-0بيعانيرجيا الدوليه للكابالت 924
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تاريخ الطباعة :2018-04-02
االدارة العامه للدفاع المدني 12:28وقت الطباعة :

وزارة الداخلية

كشف بأسماء الشركات التي تزاول بيع وتركيب معدات االمن والسالمة

نوع النشاط
عدد المهندسين

اسم الشركة #
تاريخ انتهاء

رقم الهاتفالشهادة
FAالفئة FFالفئة

55885802-0-0بيعسيغناجرللتجارة 925

ساين ويف للخدمات و االعمال
0رابعة1بيعااللكتروميكانيكية 2018/07/0944512041-تركيب 926

44501333-0-0بيعمجمع خالد للصناعات البالستيكيه 927

44699487-0-0بيعبرايت واى التجاريه 928

0رابعة1بيعالبراء لالمن والسالمه 2020/09/1844165827-تركيب 929

44082273-0-0بيعمكين تكنولوجي 930

44372277-0-0بيعون ثاوزند والز 931

44160343-0-0بيعكونفرت للهندسة والتجارة 932

55893388-0-0بيعافون للتجارة والمقاوالت 933

44731287-0-0بيعمصنع المناعي لصناعة العوازل 934

موسسه الزراع للمشاريع و التصميم
44323902-0-0بيعالداخلى 935

44439292-0-0بيعشركه جيسي قطر للمقاوالت 936

0رابعة1بيعشركه المشروعات االلكتروميكانيكية المتقنة 2019/10/2544119925-تركيب 937

44508795-0-0بيعانتيريور مانجمنت قطر 938

44151832-0-0بيعالكترو سيرف 939

44682615-0-0القطرية للمواد والمنتجات 940

44446206-0-0بيعالبرتا جولف/مشطوب في ٤١٠٢/٤٠/٨٠ 941

44154711-0-0بيعتيرموفير شرق االوسط 942

44763700-0-0بيعتكنو فلو قطر 943

شركه نيو ايماج بيلدنج سيرفيسز جلف
77043600-0-0بيعستايتس 944

44113628-0-0بيعشركة ويستمنستر قطر 945
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تاريخ الطباعة :2018-04-02
االدارة العامه للدفاع المدني 12:28وقت الطباعة :

وزارة الداخلية

كشف بأسماء الشركات التي تزاول بيع وتركيب معدات االمن والسالمة

نوع النشاط
عدد المهندسين

اسم الشركة #
تاريخ انتهاء

رقم الهاتفالشهادة
FAالفئة FFالفئة

77766565-0-0بيعالهطال للتجارة والمقاوالت 946

44023032-0-0بيعفينوانترناشيونال قطر 947

40068100-0-0بيعتكنوكيم ليميتد للتجارة والمقاوالت 948

55802825-0-0بيعبازار للمشارع الهندسية 949

44659318-0-0بيعكونترولز للطاقه الكهربائيه 950

44276979-0-0بيعفيلوغارد 951

66905622-0-0بيعشركه كيو دي ــ سي بي سي للصناعات 952

55554552-0-0بيعتوسولبوند كومبوسايتس 953

0ثالثة2بيعتواصل لالعمال الكهربائيه والميكانيكيه 2019/01/0644432413-تركيب 954

44121071-0-0بيعشركة جلف سيكوريتي سولوشن 955

44654394-0-0بيعدورميت 956

44663360-0-0بيعمصنع جب ستون 957

44420550-0-0بيعغو غرين انترناشيونال 958

1رابعة1بنان العالمية 2019/02/2144583684رابعةتركيب 959

-0-0المركز االلماني لطب االسنان 960

44372195-0-0بيعشركة المهاجرين األجهزة األمن والسالمة 961

0-0بيعسيف سايد للتجاره والمقاوالت 33446501-تركيب 962

1-0بيعالعبقريه انترناشيونال 2019/10/0944361278رابعةتركيب 963

44602002-0-0بيعشركة نجار قطر 964

فاير اند وتر الكتروميكنيك للتجارة
1-0بيعوالمقاوالت 2018/05/1444099813رابعةتركيب 965

سمارت كميونيكيشن للمقاوالت والخدمات
55419338-0-0بيعوالتجارة 966
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تاريخ الطباعة :2018-04-02
االدارة العامه للدفاع المدني 12:28وقت الطباعة :

وزارة الداخلية

كشف بأسماء الشركات التي تزاول بيع وتركيب معدات االمن والسالمة

نوع النشاط
عدد المهندسين

اسم الشركة #
تاريخ انتهاء

رقم الهاتفالشهادة
FAالفئة FFالفئة

0097444684121-0-0بيعالكتروفوسللمقاوالت 967

44166100-0-0بيعريتفر لالصباغ 968

44171159-0-0بيعشركة كيو اليت - قطر 969

55306343-0-0بيعجارديان لتجاره االبواب المعدنيه 970

66334486-0-0بيعالنوعيه الجديده للتجاره 971

33539291-0-0بيعانترايدي قطر 972

0-0بيعالدوحة لالعمال الكهروميكانيكيه والمقاوالت 44316742-تركيب 973

40387201-0-0بيعامكون للتجارة والمقاوالت 974

40164490-0-0بيعسيستيمير ميدل ايست 975

44759008-0-0بيعشركة هارون للتجهيزات المشاريع 976

44420707-0-0بيعسانتور الكهربائيه 977

44919854-0-0بيعشركة سنتور للتجارة والمقاوالت 978

40164006-0-0بيعقطر فاير سيلز 979

44416828-0-0بيعانزون قطر - للديكور 980

0-0بيعاورباكون للتجارة والمقاوالت 44292222-تركيب 981

44115884-0-0بيعسكان العالميه 982

44117489-0-0بيعجيما للتجارة والمقاوالت 983

66935896-0-0بيعالعالميه للسقاالت والقوالب الخرسانيه 984

3ثالثة2بيعشركة سوسالهندسية 2018/07/08444680408ثانيةتركيب 985

74461863-0-0بيعشركه قطر ماستر الكتروميكانيك 986

44116604-0-0بيعشركة دانوب لمواد البناء 987
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تاريخ الطباعة :2018-04-02
االدارة العامه للدفاع المدني 12:28وقت الطباعة :

وزارة الداخلية

كشف بأسماء الشركات التي تزاول بيع وتركيب معدات االمن والسالمة

نوع النشاط
عدد المهندسين

اسم الشركة #
تاريخ انتهاء

رقم الهاتفالشهادة
FAالفئة FFالفئة

0رابعة1بيعالمحروسه للتجارة و المقاوالت 2020/04/0544119915-تركيب 988

) قطر اكستريور انسيوالشن فينش سيستم )
44424412-0-0بيعقطر ايفس 989

0-0بيعفيتيران للمقاوالت العامه 40166777-تركيب 990

44116621-0-0بيعاورنتس  للتجارة و المقاوالت 991

-0-0نيو يو ميديكال سبا قطر 992

44363493-0-0بيعشركة بهادى جروب للتجارة والمقاوالت 993

44314894-0-0بيعاالوج  االروبي  للتجارة 994

44342919-0-0بيعهاتف قطر للتجارة والمقاوالت 995

-0-0مجموعة االئيد للتجاره والمقاوالت 996

0-0بيعبلودايموند للتجارة والخدمات 55658500-تركيب 997

44120837-0-0بيعجلوبسللمشاريع 998

44375662-0-0بيعباد كوميرشال سيرفيسز 999

44653238-0-0بيعبلوترونيك تريدينغ 1000

44632209-0-0بيعشركة قطر لضخ المياه 1001

55985498-0-0بيعفاساد سوليوشنز-الدوحة 1002

0-0فافكوتيك قلوبال فينتشورس 33443161-تركيب 1003

شركة الرؤية المتقدمه ألعمال الكهرباء
4أولى5بيعوالميكانيك 2018/04/1644123701أولىتركيب 1004

55854486-0-0بيعجتسللتوريدات والتجارة 1005

0رابعة1بيعالسالمه الزائدة للتجارة و المقاوالت 2021/02/2066669248-تركيب 1006

44687925-0-0بيعدوتشز الند تكنولوجي للتجارة والمقاوالت 1007

-0-0اليتينغ غروب 1008
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تاريخ الطباعة :2018-04-02
االدارة العامه للدفاع المدني 12:28وقت الطباعة :

وزارة الداخلية

كشف بأسماء الشركات التي تزاول بيع وتركيب معدات االمن والسالمة

نوع النشاط
عدد المهندسين

اسم الشركة #
تاريخ انتهاء

رقم الهاتفالشهادة
FAالفئة FFالفئة

44681810-0-0بيعهاملتون ديزاين 1009

0-0بيعقطر للمواد والحلول الهندسية 44421821-تركيب 1010

66547150-0-0بيعالشركه الكرواتيه للتقنيه واالعمال 1011

0097450203766-0-0القناطر للمقاوالت والنقليات 1012

44449441-0-0بيعبوكشيشه-دبليوسي دبليو انترناشيونال 1013

الشركة العربية العمال االلكتروميكانيكية
0-0بيعوالدكت 33567912-تركيب 1014

3أولى5بيعباور سبالى للتجارة والمقاوالت 2018/04/0940016478ثانيةتركيب 1015

33437280-0-0بيععبدالحافيظ للتجارة والمقاوالت 1016

6أولى5بيعاليتننغ لالعمال الكهربائية والميكانيكيه 2018/06/0455521526أولىتركيب 1017

-0-0)االوربية لمواد البناء ) يوروبيلد 1018

44501939-0-0بيعايه اسديزاين 1019

55002084-0-0بيعكاظمة للتجهيزات وقطع الغيار 1020

44181741-0-0بيعالكاظمي للمشاريع الهندسية 1021

4ثانية3بيعفير تشول بريدج تكنولوجي 2018/07/0255837209أولىتركيب 1022

44354011-0-0بيعوايت لتجاره معدات الحريق 1023

44351974-0-0بيعايديل سبيشل برودكتز 1024

44662043-0-0بيعسينا بار للتجارة 1025

0-0بيعبيم للمشاريع 30143193-تركيب 1026

-0-0بيعشركة الرضا سلوشنس 1027

0-0اسوسياتد تكنيكل سير فيسز 44622283-تركيب 1028

66757532-0-0بيعنوبلز للتجارة و الخدمات 1029
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تاريخ الطباعة :2018-04-02
االدارة العامه للدفاع المدني 12:28وقت الطباعة :

وزارة الداخلية

كشف بأسماء الشركات التي تزاول بيع وتركيب معدات االمن والسالمة

نوع النشاط
عدد المهندسين

اسم الشركة #
تاريخ انتهاء

رقم الهاتفالشهادة
FAالفئة FFالفئة

44664434-0-0بيعبيوندالينتغ 1030

44504667-0-0بيعسويتش  جير انترناشونال 1031

44918955-0-0بيعالحلول البينية  الخضراء 1032

شركة محمد بن نواف ال ثاني للتجارة
44918910-0-0بيعالعامة 1033

0-0بيعورلد الين للتجاره والخدمات 44863737-تركيب 1034

3155 4491-0-0بيعالخليج النظمة الحوائط 1035

-0-0ترينيتي انجنيرينغ سيرفيسس 1036

1-0بيعانلت للتجارة والمقاوالت 2018/09/0355380928رابعةتركيب 1037

66691134-0-0بيعشركة نوروود قطر 1038

1-0بيعبينجوين انتيريرس 2018/09/2466604629رابعةتركيب 1039

44805319-0-0بيعنارانج للمشاريع 1040

70135381-0-0بيعايواى كومباني ليمتد 1041

شركه اللوفر لتجاره معدات الحمايه من
44583850-0-0بيعالحريق 1042

44321111-0-0بيعاكسل للصناعات المعدنيه 1043

0-0بيعبيسك ايليمنتس سوليوشنز 40059991-تركيب 1044

44314499-0-0بيعسيبشياليست كونستراكشن سباليز ليمتد 1045

55993288-0-0بيعفيليون للتجارة و المقاوالت 1046

44655808-0-0بيعدتكو تينانت قطر 1047

44180373-0-0بيعسوالس للخدمات البحريه 1048

55523237-0-0بيعادوانسد فلويد بوار 1049

40161222-0-0بيعارمور فابر فليتنج انجنيرينج 1050
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تاريخ الطباعة :2018-04-02
االدارة العامه للدفاع المدني 12:28وقت الطباعة :

وزارة الداخلية

كشف بأسماء الشركات التي تزاول بيع وتركيب معدات االمن والسالمة

نوع النشاط
عدد المهندسين

اسم الشركة #
تاريخ انتهاء

رقم الهاتفالشهادة
FAالفئة FFالفئة

55595959-0-0بيعبرو قطر انتربرايس 1051

0-0بيعدرة الرفاع لالنشاءات 55597711-تركيب 1052

0-0بيعكريبتون سيستم للتجارة و المقاوالت 44430556-تركيب 1053

44674466-0-0بيعمجموعة المدار 1054

40161484-0-0بيعرابيدروب قطر 1055

0-0بيعشركه الفنطاس  للهندسه والمقاوالت 33786770-تركيب 1056

440164131-0-0بيعالمهندس االول لحلول التكنولوجيا 1057

44328431-0-0بيعلجلعه للتجاره والمقاوالت 1058

44691118-0-0بيع)ون لاللمنيوم واالخشاب )الو-ون 1059

3709 4413 974+-0-0بيعشاينينغ ستار للتجارة والمقاوالت 1060

77441507-0-0بيعقطر لآللياف المعدنية 1061

سيف قطر دكت فاب العمال الحداده
44171230-0-0بيعوااللمونيوم 1062

0-0بيعشركة اوسي اس قطر 44666870-تركيب 1063

33971687-0-0بيعشركة فيلكوم للتجارة 1064

70199077-0-0بيعالمقطع للتجارة 1065

40163366-0-0بيعسيكا قطر 1066

0-0فولتاس قطر 33269746-تركيب 1067

0ثالثة2بيعهيرب تريد قطر 2020/07/0344205035-تركيب 1068

)بوينت تو بوينت للتجاره والمقاوالت )بي
44671224-0-0بيعتوبي 1069

0-0بيعهليوبوليسللخدمات الفنية 97444319790+-تركيب 1070

55525345-0-0بيعاللهيب النظمه الحرائق س.تي . اي 1071
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تاريخ الطباعة :2018-04-02
االدارة العامه للدفاع المدني 12:28وقت الطباعة :

وزارة الداخلية

كشف بأسماء الشركات التي تزاول بيع وتركيب معدات االمن والسالمة

نوع النشاط
عدد المهندسين

اسم الشركة #
تاريخ انتهاء

رقم الهاتفالشهادة
FAالفئة FFالفئة

55577680-0-0) شركه قطر لتغليف المعادن )كيو - كوت 1072

66999128-0-0بيعسونفاديا جلوبال للتجارة والمقاوالت 1073

66779484-0-0الفا ون لالمن والسالمة 1074

شركه ارفاين  ـ النظمه الدفاع المدنى/
0-0بيعشطب تاريخ٧١٠٢/٣/٩١ 44116601-تركيب 1075

2ثالثة2بيعفلميكستريد للتجارة والمقاوالت 2020/06/0144550951ثالثةتركيب 1076

2أولى4بيعفاير سيفتي 2018/09/2740164545ثالثةتركيب 1077

شركة خليل المير للتجارة والمقاوالت
0-0وصيانة المباني 74401107-تركيب 1078

0ثالثة2دوحتك الكهروميكانيكية 2018/10/2644275625-تركيب 1079

66337240-0-0الجتال الصناعية 1080

44275249-0-0بيعالجو سيستمز قطر 1081

0-0بيعيونيكون ميديكلس تريدينغ اند كونتراكتينغ 33593173-تركيب 1082

44368517-0-0بيعزمبيكوسكونتر اكتينغ 1083

1رابعة1شركه مونسون للتجاره والمقاوالت 2018/11/1766630203رابعةتركيب 1084

1ثانية3بيعريشنال تريدينغ اند كونتراكتينغ 2018/07/1244621647رابعةتركيب 1085

1-0بيعشركه الفهد لالستشارات والتكنولوجيا 2020/04/0844140251رابعةتركيب 1086

-0-0فايبرنت 1087

3ثالثة2بيعالبندري لمعدات االمن والسالمة 2018/04/1644986427ثانيةتركيب 1088

33335504-0-0بيعبايلوت للتجارة والمقاوالت 1089

33321732-0-0بيعبيكون للتجاره والمقاوالت 1090

3أولى4بيعأكتور قطر 2018/06/0444562600ثانيةتركيب 1091

44150543-0-0بيعدافينا تكنولوجيس 1092
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تاريخ الطباعة :2018-04-02
االدارة العامه للدفاع المدني 12:28وقت الطباعة :

وزارة الداخلية

كشف بأسماء الشركات التي تزاول بيع وتركيب معدات االمن والسالمة

نوع النشاط
عدد المهندسين

اسم الشركة #
تاريخ انتهاء

رقم الهاتفالشهادة
FAالفئة FFالفئة

44587444-0-0بيعالفي فورم وورك سوليوشنز 1093

33706287-0-0بيعبن غرير التجارية قطر 1094

0رابعة1بيعسكايلرللخدمات االمنية 2018/09/060097433106676-تركيب 1095

44979595-0-0بيعكريدو تريدنج 1096

44218910-0-0بيعجلف بزنس  سيرفيسز 1097

44313761-0-0بيعالرواد للتبريد و التكييف 1098

2ثالثة2بيعزينيت للخدمات الفنية 2018/04/0233663123ثالثةتركيب 1099

44167183-0-0بيعطائر النورس  اتش في ايه سي للصناعه 1100

)مجموعة المالكي وشادا للتجارة)مجموعة
55040333-0-0بيعام سي تي 1101

44134514-0-0بيعيوني ليد تكنولوجيس 1102

0-0يونيفيد لخدمات الكهلرباء 33486405-تركيب 1103

30303213-0-0بيعوسبر سليوشن 1104

0-0بيعدبيل كير انجينيرينغ 44870848-تركيب 1105

0-0سنغافوره للهندسه والمقاوالت 44274506-تركيب 1106

0-0بيعدور ماسترز كونتر اكتنغ اند ترايدنغ 40164700-تركيب 1107

0-0بيبلس تريدينغ اند كونتر اكتينغ 44377392-تركيب 1108

0-0بيعمجموعة بن فالح التجارية 33330015-تركيب 1109

0-0بيعشركة بروفيشن لاللمنيوم 44962888-تركيب 1110

66945521-0-0بيعشركه بوالريسللتجاره والمقاوالت 1111

44165030-0-0بيعبانو ترون للتجارة والمقاوالت 1112

40165131-0-0بيعدرايوال قطر 1113
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تاريخ الطباعة :2018-04-02
االدارة العامه للدفاع المدني 12:28وقت الطباعة :

وزارة الداخلية

كشف بأسماء الشركات التي تزاول بيع وتركيب معدات االمن والسالمة

نوع النشاط
عدد المهندسين

اسم الشركة #
تاريخ انتهاء

رقم الهاتفالشهادة
FAالفئة FFالفئة

55844338-0-0بيعايفري ثنك دكتنك تريدنك اند كونتر اكتنك 1114

0-0بيعنور االمل للتجارة والمقاوالت 30200014-تركيب 1115

44568073-0-0بيعشركة نجارة المباني العصرية 1116

44151735-0-0بيعالكتروستيل الدوحة للتجارة 1117

0-0بيعيونيكورن الصين للتجارة والمقاوالت 40174297-تركيب 1118

شركة القحطاني واالحبابي للتجارة
1-0والمقاوالت 2018/10/1133555633رابعةتركيب 1119

40163263-0-0بيعبيرفكت للمقاوالت وانظمة الحريق 1120

3رابعة1بيعاوبتمل سلوشن للتجارة والمقاوالت 2018/05/2144141128ثانيةتركيب 1121

50010711-0-0بيعشركه زيبرانو لالعمال الخشبيه 1122

0رابعة1بيعهاي كواليتي للتجارة واعمال التكييف 2018/08/0244374694-تركيب 1123

1-0انسوليشان ديناميكستريدينغ اند كونتر 2018/09/2474462512رابعةتركيب 1124

44319485-0-0بيعبوسطن للخدمات 1125

0-0بيعبلو الجون للتجاره والمقاوالت 44551034-تركيب 1126

0-0بيعبالك تايقر للتجاره والمقاوالت 44503916-تركيب 1127

44149373-0-0بيعسبشياليزد تريدينغ 1128

74468226-0-0بيعسات اينجينيرينج اند سباليزر 1129

-0-0بيعاندر كونترول لالعمال االلكترونيه 1130

0-0بيعفريبيل الخليج للتجاره والمقاوالت 44621319-تركيب 1131

0-0ترايدنت الشرق االوسط للتجاره والمقاوالت 30731370-تركيب 1132

44126108-0-0بيعااللواح الذكية للتجارة والمقاوالت 1133

1رابعة1بيعاير ماستر اكيمنينت 2018/11/2240382606رابعةتركيب 1134
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تاريخ الطباعة :2018-04-02
االدارة العامه للدفاع المدني 12:28وقت الطباعة :

وزارة الداخلية

كشف بأسماء الشركات التي تزاول بيع وتركيب معدات االمن والسالمة

نوع النشاط
عدد المهندسين

اسم الشركة #
تاريخ انتهاء

رقم الهاتفالشهادة
FAالفئة FFالفئة

33384239-0-0بيعالكترو باور سيستمز 1135

77837363-0-0بيععوضعلي للتجاره والمقاوالت 1136

1ثالثة2بيعفايرمان سيفتي للخدمات والمقاوالت 2018/09/2455458658رابعةتركيب 1137

44317208-0-0بيعانظمة الحماية المتخصصة 1138

44168496-0-0بيعاوراسكوم لالنشاء والتعمير 1139

0رابعة1بيعجاردين سيفتى اند سيكورتي 2018/04/2344419719-تركيب 1140

)الشركة القطرية لتوزيع المنتجات التقنية
44082272-0-0بيع)كيودست 1141

40119373-0-0بيعايكونستو ميدايست 1142

44324468-0-0بيعبنفاير شيلد 1143

انترناشونال ديستركت ديزاين المقاوالت
77738070-0-0بيعالعامه 1144

2-0بيعشركة رادينت للمشاريع الهندسية 2018/04/1244292922ثالثةتركيب 1145

33115569-0-0بيعالربوع للمشاريع 1146

0ثالثة2بيعفورميوال للمقاوالت والبنيه التحتيه 2019/01/1074437662-تركيب 1147

0-0بيعكونسبت للهندسه والخدمات االمنيه 66224607-تركيب 1148

2رابعة1بيعالمهمه الهندسيه للمقاوالت 2018/09/2544932910ثالثةتركيب 1149

3ثانية3بيعتيرمال اريبيا ترايدينغ اند كونتراكتينغ 2018/04/0244758258ثانيةتركيب 1150

44376050-0-0بيعاوبتيمير تريدينغ اند كونتراكتينغ 1151

44884064-0-0بيعاليتينغ سولو شنز 1152

66572781-0-0بيعهيرمانوسجروب 1153

44533165-0-0بيعكيه سي سي ميدل ايست 1154

44666645-0-0بيعالفا تورس 1155
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تاريخ الطباعة :2018-04-02
االدارة العامه للدفاع المدني 12:28وقت الطباعة :

وزارة الداخلية

كشف بأسماء الشركات التي تزاول بيع وتركيب معدات االمن والسالمة

نوع النشاط
عدد المهندسين

اسم الشركة #
تاريخ انتهاء

رقم الهاتفالشهادة
FAالفئة FFالفئة

1-0بيعسنا الخليج لمشروعات التكنولوجيا 2019/02/2544810992رابعةتركيب 1156

44368459-0-0بيعقباء للتجارة والمقاوالت 1157

44566260-0-0بيعيور ديزاين للتجارة 1158

50012725-0-0بيعالصاعقة للكهربائيات المحدودة 1159

55005006-0-0بيعسمارت فيجن 1160

0-0بيعاالمم للخدمات االمنيه 55660756-تركيب 1161

50399754-0-0بيعتروكسالعربيه 1162

44519927-0-0بيعشركه الممتاز لالجهزة والخدمات االمنيه 1163

1-0بيعشركه ميسوبوتيميا للمقاوالت العامه 2019/10/0955128194رابعةتركيب 1164

44110259-0-0بيعمايتي للتجارة والمقاوالت 1165

0-0بيعوتساند ووتر الهندسيه 44150234-تركيب 1166

-0-0الصالبه للتجاره والمقاوالت 1167

0-0شركة مكين لالعمال الكهروميكانيكية 44141601-تركيب 1168

30290888-0-0مصنع الدوحه لالصباغ والكيماويات 1169

44475272-0-0بيعتوتل انتيريور سوليوشنز 1170

55807453-0-0بيعهيليوس للمقاوالت الكهربائيه والميكانيكية 1171

-0-0بيعايجيبت تكنولوجي 1172

0-0بيعنيو وايز تريدينغ آند كونتراكتينغ 55883543-تركيب 1173

44476963-0-0بيعجابان كالد 1174

بناء للتنمية العقارية و الصيانة و النقل و
66550144-0-0بيعالتجارة 1175

44914377-0-0بيعألديس 1176
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وزارة الداخلية

كشف بأسماء الشركات التي تزاول بيع وتركيب معدات االمن والسالمة

نوع النشاط
عدد المهندسين

اسم الشركة #
تاريخ انتهاء

رقم الهاتفالشهادة
FAالفئة FFالفئة

70555300-0-0بيعسيف سيتي لاللكترونيات 1177

0-0بيعتوسكانا سيكيورتي سيستم 44663330-تركيب 1178

ابناء عبدالله عبدالرحمن عبيدان فخرو
44174596-0-0بيعللتجارة 1179

55555978-0-0بيعيونايتد سيفتي انترناشيونال 1180

0-0بيعفايرفلو للخدمات التقنية والتجارة 70556084-تركيب 1181

1-0فايرفلو للخدمات التقنية والتجارة 2019/02/1844478196رابعةتركيب 1182

3رابعة1بيعالشعب النظمة الحريق 2018/06/1444424546ثانيةتركيب 1183

0-0بيعفاير ستوب ميدل ايست 70443055-تركيب 1184

-0-0بيعتريلو جيكس للهندسة والتكنولوجيا 1185

50179096-0-0بيعكاترل للتجاره والمقاوالت 1186

0-0بيعشركة المربع للخدمات التقنية 44414137-تركيب 1187

44087444-0-0بيعزيمان للخدمات والحلول 1188

33819849-0-0بيعدورس اند ويندوس تريدينغ 1189

اسيا تكنولوجي ستيل للتجارة في الحديد
55899211-0-0بيعوااللمنيوم 1190

-0-0رمال للخدمات االمنية 1191

40171347-0-0بيعيوتى اية لالعمال الكهروميكانيكية 1192

0-0بيعالمتحدة النظمه التكنولوجيا 44720173-تركيب 1193

1رابعة1بيعوين ماكس انجينيرينغ 2018/09/1844938766رابعةتركيب 1194

31479294-0-0جيده للطاقه 1195

-0-0االنظمة الذكية للخدمات االمنية 1196

شركة الخليج لمعدات الحريق والسالمة
44685232-0-0بيعالمحدودة 1197
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وزارة الداخلية

كشف بأسماء الشركات التي تزاول بيع وتركيب معدات االمن والسالمة

نوع النشاط
عدد المهندسين

اسم الشركة #
تاريخ انتهاء

رقم الهاتفالشهادة
FAالفئة FFالفئة

-0-0سينك تيكنيكال تريدينغ 1198

33204053-0-0بيعفيجيالنت تريدينغ اند كونتراكتينغ 1199

55696496-0-0بيعاي سي اس جلوبال ويراندكيبل 1200

44168819-0-0بيعستيل مارك مدل ايست 1201

0-0بيعفور بالس  للتجارة والمقاوالت 30195651-تركيب 1202

-0-0فلورانس للخدمات والمقاوالت 1203

1رابعة1تارجت الكتروميكنيكال 2018/11/1666819614رابعةتركيب 1204

-0-0اكتنج العمال الديكور والنجاره 1205

-0-0شركه تشالينجر للتجاره والمقاوالت 1206

1-0بيعالنموذجية الجهزة الحريق والسالمة 2021/02/0555999934رابعةتركيب 1207

0رابعة1بيعفاير شيلد لمعدات االطفاء واالنذار والسالمة 2019/03/0166046366-تركيب 1208

30271476-0-0بيعدويتشالند تكنولوجى 1209

33221121-0-0بيعالبدع سويتشقير 1210

0ثالثة2بيعرمال انترناشيونال 2018/04/2344583627-تركيب 1211

44699442-0-0بيعفراماكو انترناشيونال 1212

0-0بيعاراب بيلدرز للتجاره والمقاوالت 50720779-تركيب 1213

0-0بيعتكنوميشن للخدمات واالجهزة االمنية 44739471-تركيب 1214

-0-0المتقدمة النظمة االتصال والشبكات 1215

40379861-0-0بيعنيو كايرو للتجارة 1216

44446303-0-0بيعشارد للمشاريع 1217

0-0بيعبرك ستون للتجارة والمقاوالت 30306824-تركيب 1218
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وزارة الداخلية

كشف بأسماء الشركات التي تزاول بيع وتركيب معدات االمن والسالمة

نوع النشاط
عدد المهندسين

اسم الشركة #
تاريخ انتهاء

رقم الهاتفالشهادة
FAالفئة FFالفئة

0-0بيعبالميرجلف للتجاره و المقاوالت 44433435-تركيب 1219

66816128-0-0بيعفينو انتيريورز للتجاره والمقاوالت 1220

1رابعة1بيعسيسفاير سولوشنس 2019/01/1140389783رابعةتركيب 1221

44880551-0-0بيعمينتور للتجارة 1222

33681885-0-0بيعكونسورت للتجارة 1223

1ثالثة2بيعهاميلتون تريدينغ اند كونتراكتينغ 2018/05/1633782464رابعةتركيب 1224

33899661-0-0بيعروميو ديزاين 1225

0رابعة1بيعدوحه سيستماتك 2019/02/2140376680-تركيب 1226

0-0بيعبرايت ديزاين 40165788-تركيب 1227

44881955-0-0بيعجيبكا المحدودة 1228

55561207-0-0بيعالمسند للتجارة الدولية 1229

55520399-0-0بيعدوحه دريم للمقاوالت والتجارة 1230

77689652-0-0بيعاكزونوبل 1231

0-0بيعثاويزا للتجاره وأعمال الديكور 44326170-تركيب 1232

55552282-0-0بيعداون تودسك تريدينغ اند كونتراكتينغ 1233

40374772-0-0بيعايما جنيشن ديزاين 1234

0-0بيعكابستي للتجاره و المقاوالت 40374832-تركيب 1235

0-0بيعنيكساس لالنظمه الذكيه 40370605-تركيب 1236

66059039-0-0بيعالكواري كاباميليا للتجارة والمقاوالت 1237

55771977-0-0بيعتوب هيل للتجاره والمقاوالت والعقارات 1238

-0-0مركز اتوس  الطبي العام 1239
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وزارة الداخلية

كشف بأسماء الشركات التي تزاول بيع وتركيب معدات االمن والسالمة

نوع النشاط
عدد المهندسين

اسم الشركة #
تاريخ انتهاء

رقم الهاتفالشهادة
FAالفئة FFالفئة

3ثانية3بيعفيلد كرافت للمقاوالت والتجاره 2019/05/0140170074ثانيةتركيب 1240

0-0بيعماي ايدياز للتجارة و المقاوالت 33344421-تركيب 1241

66272127-0-0بيعمالتي تشويس الكهربائيه والميكانيكيه 1242

0-0بيعماجيك باور للمقاوالت الكهروميكانيكيه 33362486-تركيب 1243

66897081-0-0بيعارجو هوم فور نتشر تريدينغ 1244

0-0بيعبروفيشنال بيلدرز تريدينج كونتراكتينغ 31410043-تركيب 1245

0رابعة1بيعسيفتى واي للمقاوالت واالمن والسالمه 2019/01/1244317749-تركيب 1246

0-0بيعجلف سيستم سوليوشنز 44887936-تركيب 1247

40070888-0-0بيعدراج للتوريدات 1248

المتحدة األولى للهندسة واالنشاءات و
0-0بيعالتكييف 44311770-تركيب 1249

44438456-0-0شركة نافي الدوحة للخدمات العامة والتجارة 1250

44415659-0-0بيعبايبكو لتجارة الخزانات 1251

بيفرلي هيلزللتجاره والمقاوالت واالعمال
1رابعة1بيعالكهروميكانيكية 2018/08/1644374398رابعةتركيب 1252

6-0بيعسيكما تكنيكال انتربرايسيز أند تريدينك 2018/12/0844366331أولىتركيب 1253

55550381-0-0بيعرولينج ديزاين تريدينغ اند كونتر اكتينغ 1254

0-0بيعكرونيكال انترناشونال 77313492-تركيب 1255

44147931-0-0بيعاسوار المدينه للتجارة والمقاوالت والخدمات 1256

0-0بيعالمهنيون النظمة الحريق والسالمه 55912158-تركيب 1257

0-0بيعستيل تيك للتجارة والمقاوالت 55850751-تركيب 1258

0-0بيعتكنو دورز للتجارة والمقاوالت 33481638-تركيب 1259

0-0بيعتكنو دكتس  للتجارة والمقاوالت 33481638-تركيب 1260
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FAالفئة FFالفئة

0-0بيعسي.اي.اس. للخدمات والتجارة 40372132-تركيب 1261

0-0بيعايتا سيكوريزا غلف ليمتد 44634884-تركيب 1262

0-0بيعفاير دروبس 77328358-تركيب 1263

0ثالثة2بيعابراج لالعمال االلكتروميكانيكية 2018/10/2944685303-تركيب 1264

0-0سيز فاير 44501333-تركيب 1265

50405090-0-0بيعميتالكو لالبواب والنوافذ المقاومة للحريق 1266

0رابعة1ايسترن سنيرجي للمقاوالت 2020/09/0440412233-تركيب 1267

44533100-0-0بيعفان ليوين بايب اند تيوب ارابيا 1268

70690677-0-0بيعمصنع المتقدمة للبالستيك 1269

نايف لمعدات االلكترونيه الميكانيكية
44144108-0-0بيعوالتوريد والتجارة 1270

1-0بيعلوجيك  تكنولوجي لألمن والسالمة 2019/12/06009743383023رابعةتركيب 1271

1ثالثة2بيعاالمانه النظمة الحريق 2018/09/1044883118رابعةتركيب 1272

0-0بيعانفيكتا ديور استيل تريدينغ اند كونتراكتينغ 55854567-تركيب 1273

0رابعة1واتيكس للمقاوالت 2018/06/0740380429-تركيب 1274

66333598-0-0بيعاوبتيمم للتجارة والمقاوالت 1275

0-0بيعليد النظمة الحريق 44118317-تركيب 1276

1ثالثة2بيعارفاين انترناشيونال للوقايه من الحريق 2018/09/2533355684رابعةتركيب 1277

2رابعة1بيعالوادي بالس للتجارة 2018/07/2133816090ثالثةتركيب 1278

30307093-0-0بيعالزيتون الدولية للتجارة والمقاوالت 1279

صقر السالمة لالعمال االلكتروميكانيكيه
40396847-0-0بيعوالتجاره 1280

كونفرت للتجارة والمقاوالت
4ثانية3بيعالكهروميكانيكيه 2018/11/0270440502أولىتركيب 1281
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برايم سيرف للتجارة واعمال المباني
0-0بيعوالصيانة 33073719-تركيب 1282

0-0بيعاللجام لالمن والسالمه 97444688619-تركيب 1283

0-0التكنولوجيا الحديثة للمقاوالت 44311255-تركيب 1284

0رابعة1والتون تريدينغ اند كونتراكتينغ 2020/05/2350332255-تركيب 1285

44415529-0-0بيعبرامتون للمقاوالت والتجارة 1286

سفيكو لتجارة معدات وأجهزة السالمة
44422033-0-0بيعواطفاء الحرائق 1287

1-0بيعجلوبل االرمس لالمن والسالمة 2020/10/0944693963رابعةتركيب 1288

44342402-0-0بيعتروفي وكوفان تريدنج اند سيرفيسيز 1289

44505581-0-0بيعاندرو ميدا للتجارة والمقاوالت 1290

33051500-0-0بيعهات ايطاليان ديزاين الدوحه 1291

0-0بيعاكسل النظمة الحريق 55534318-تركيب 1292

44130433-0-0بيعفورت للتوريدات الفنية 1293

44151552-0-0بيعنجم الخليج لألمن و السالمه 1294

44431533-0-0بيعالشجرة العمال النجارة والديكور والتجارة 1295

0ثالثة2بيعشركة سيبكا لالجهزة االلكترونية 2018/06/2840382853-تركيب 1296

44274153-0-0بيعفيزيز للتجارة والمقاوالت 1297

0-0بيعملتى تك تريدينغ اند كونتراكتينغ 33224281-تركيب 1298

44344459-0-0بيعكاسبار لمواد البناء 1299

0-0فريسكو انترناشونال تريدينغ اند كونتراكتينغ 70383322-تركيب 1300

2ثانية3بيعاليت ألنظمة مكافحه الحريق 2018/06/1344602121ثالثةتركيب 1301

44319497-0-0بيعبالك فالكون للتجارة والمقاوالت 1302
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رقم الهاتفالشهادة
FAالفئة FFالفئة

0رابعة1بيعأورينتالز داينمك سوليوشنز 2018/11/1240058770-تركيب 1303

55555687-0-0بيعشركة لوزان للتجارة والمقاوالت 1304

-0-0رويال ميراج للشقق الفندقية 1305

40054911-0-0بيعفاير كول للتجارة والمقاوالت 1306

55595925-0-0بيعبرايورتي للتجاره 1307

0رابعة1بيعالدوحه للحراسات والخدمات االمنيه 2019/05/0144211752-تركيب 1308

1-0دانفربووير كونتراكتينغ اند سيرفيسيس 2018/09/1855801341رابعةتركيب 1309

0-0بيعتنفيذ النظمة الحريق 30000260-تركيب 1310

55634660-0-0بيعفيفيان تريديدنغ أند كونتراكتينغ 1311

0رابعة1تايم سيكيور للخدمات األمنية 2020/12/0555711555-تركيب 1312

0-0بيعزيترون دوحة فورتريدينج كونتراكتينج 55567748-تركيب 1313

44466111-0-0بيعالسير انترناشونال للتجارة والمقاوالت 1314

1-0بيعاي كونستركت للتجاره والمقاوالت 2018/12/2444163330رابعةتركيب 1315

44317793-0-0مصنع المنتجات الجديده للبالستيك نبرو 1316

0-0بيعغروب بي اس سي المساهمه 97433937460+-تركيب 1317

0-0بيعكيو فايار سيستم 77414131-تركيب 1318

اليت ويف زون للتجارة والمقاوالت
50550378-0-0بيعالكهربائية 1319

0-0بيعدينفلو تريدينغ اند كونتراكتينغ 44366331-تركيب 1320

0رابعة1نيوهورايزن الكتروميكنيكل 2020/06/1233115252-تركيب 1321

1-0وايت اوشن تريد ينغ اند كونتراكتينغ 2021/03/0466197263رابعةتركيب 1322

0رابعة1بيعالرئد لمعدات االمن والسالمه 2019/01/1270300023-تركيب 1323
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رقم الهاتفالشهادة
FAالفئة FFالفئة

1رابعة1بيعسافير النظمة مكافحة الحريق 2019/03/0666774641رابعةتركيب 1324

55844576-0-0بيعميغا زيرو كيلفين للتجارة والمقاوالت 1325

0-0االتحاد النظمة اطفاء الحريق والحماية 44691207-تركيب 1326

0-0بيعباور اكسبرتس للتجارة والمقاوالت 55846321-تركيب 1327

0رابعة1بيعكمفيرت النظمه الحريق 2020/10/0244519947-تركيب 1328

33333246-0-0بيعبيتك كول كير تريدينغ 1329

0-0بيعشفت لالنظمه االمنيه 33429522-تركيب 1330

40169021-0-0بيعاليت استيل كونستراكشن اند تريدينغ 1331

0097466588748-0-0بيعجي سي اس تربدينغ 1332

0-0بيعكنجز وود للمقاوالت والتجارة 44830074-تركيب 1333

44188269-0-0بيعبالم ستون تريدينج اند كونتراكتينج 1334

44909043-0-0بيعويل فير تريدينغ اند كونتراكتينغ 1335

44514178-0-0بيعويل سبرينغ للتجارة 1336

0-0بيعالحلول المتكاملة الذكية للمقاوالت 44131066-تركيب 1337

0-0بيعبي اس سي للتجارة والمقاوالت 50097946-تركيب 1338

70197722-0-0بيعسكاي توب لالستيراد و التجاره 1339

55965905-0-0بيعالطاقه الدولية للتجارة 1340

0-0بيعميقلدون انتربرايس 55523908-تركيب 1341

44506040-0-0بيعكنزا للتجارة 1342

55747438-0-0بيعبرو دكت مانوفاكتورينغ فكتوري 1343

1رابعة1بيعفالكون فور فاير تريدينغ اند كونتراكتينغ 2020/10/2233190200رابعةتركيب 1344
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44687067-0-0بيعاينوفيك للتجاره 1345

31220067-0-0بيعالشركة العربية للتوكيالت التجارية 1346

30246063-0-0بيعسوستيك للتجارة والمقاوالت 1347

77443691-0-0بيعجرين اير للتجارة والمقاوالت والخدمات 1348

50107726-0-0بيعايدج تيكنيكال سولوشن 1349

0رابعة1اوكتاف للمقاوالت الكهربائيه والميكانيكيه 2020/06/105554441100-تركيب 1350

55153476-0-0بيعجاكور للتجاره والمقاوالت 1351

55809629-0-0بيعبيراليت تريدينج اند كونتراكتينج 1352

الكهرباء المتقدمه للتجاره والمقاوالت
44271855-0-0بيعوالعقارات 1353

70488084-0-0بيعجولها للتجارة واالستيراد والتصدير 1354

0-0بيعشركة الخدمات الصناعية المتقدمة المحدودة 44878812-تركيب 1355

0ثالثة2بيعبوتر فاير لالنذار و االطفاء والسالمه 2020/05/2133469639-تركيب 1356

0-0بيعاالهداف الذكيه الجديده للتجاره والمقاوالت 44412087-تركيب 1357

44383839-0-0بيعواي اند كية للتجارة و المقاوالت 1358

55555081-0-0مصنع العزيزية للكيماويات 1359

55039821-0-0بيعمصنع فورما للفلين 1360

44434010-0-0بيعجست ماتيريال تريدينغ 1361

44671224-0-0بيعمنجره عبدالنور للتجارة والديكور 1362

44513324-0-0بيعالمانع للهندسه والمقاوالت 1363

0-0بيعالريان ألنظمة الحريق 33888553-تركيب 1364

0-0بيعاكتروس للتجارة والمقاوالت 31007277-تركيب 1365
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