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تشهد غرفة تجارة و صناعة قطر بان المنشاة المذكورة اعاله سجلت لدينا
Qatar Chamber certifies that the above mentioned establishment has been registered

تاريخ الطباعة: 2017/05/22مستخرج ببعض بيانات السجل التجرى 

*15466*

15466رقم التسجيل الضريبي:15466رقم السجل التجارى:
السمة التجارية: مجموعة ازدان القابضةاألسم التجارى:

24/05/2018تاريخ انتهاء السجل:   24/05/1993تاريخ انشاء السجل:
26524966910راس المال:شركة مساهمة عامةالشكل القانونى:

قطرجنسية المنشأة: نشط حالة السجل:
1عدد الفروع:

معلومات االتصال
k.dib@ezdanholصندوق البريد:

ding.q
97466499255+أرقام االتصال:

الشركاء

الحالةالنسبةالجنسيةرقم السجلرقم اإلثباتاألسم
نشط 100قطرمساهمون قطريون

المدراء (المخولون بالتوقيع)

الصفة (الصالحية)الجنسيةرقم السجلرقم اإلثباتاألسم
  صالحيات كاملة ومطلقة - مديرقطر26963402150الشيخ عبدالله ثانى عبدالله ثانى ال ثانى
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  صالحيات كاملة ومطلقة - مديرلبنان28442201158خضر احمد  ديب 
  صالحيات كاملة ومطلقة - مديرمصر28381805365محمد السيد لبيب غراب 

  صالحيات كاملة ومطلقة - مديرقطر26463400206الشيخ خالد ثانى عبدالله ثانى ال ثانى
  الصالحيات المالية - مديرمصر27581804313مدحت محمد  عبدالمجيد 

  صالحيات كاملة ومطلقة - مديرلبنان28442201172اسامه حسين  ياغي 
  الصالحيات المالية - مديرقطر27663401303حنان سالم عبدالله كردان 
  الصالحيات اإلدارية (الجوازات) - مديرقطر27663401303حنان سالم عبدالله كردان 

  صالحيات كاملة ومطلقة - مديرمصر28981804527محمود عبدالعال زكريا الكاشف 
  صالحيات كاملة ومطلقة - مديرمصر24981800562محمود عبدالوهاب عبدالرحمن محمد 

  صالحيات كاملة ومطلقة - مديرلبنان28542200974محمد نصرت  الصفدى 
  الصالحيات االدارية - مديرقطر27663401303حنان سالم عبدالله كردان 

  صالحيات كاملة ومطلقة - رئيس قطر26763400575على محمد على سليمان العبيدلى
المجلس التنفيذي

أعضاء مجلس االدارة

الصفة (الصالحية)الجنسيةرقم اإلثباتاألسم
شركة فسيل لالعمال و العقارات و يمثلها/

السيد جابر سالم خلفي الحرمي 
 عضو مجلس اإلدارة قطر26936400003

شركة قصر الشرق للتطوير العقاري و 
يمثلها/ الشيخ/ عبد الله خالد عبد الله ثاني 

ال ثاني 

 عضو مجلس اإلدارة قطر29363403272

شركة دار العرب و يمثلها/وليد احمد 
ابراهيم السعدي 

 عضو مجلس اإلدارة االردن26042200089

شركة الوفاق للهندسة للمقاوالت و 
يمثلها/ الشيخ/ عبد الله ثاني عبد الله ال 

ثاني 

 نائب رئيس مجلس قطر26963402150
اإلدارةصالحيات كاملة ومطلقة

شركة مطابع الوراق و يمثلها/ هشام 
مصطفى محمد السحتري  

 عضو مجلس اإلدارة مصر26581801626

مستخرج ببعض بيانات السجل التجارى
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شركة الصرح لألعمال و يمثلها/ 
الشيخ/خليفة ثاني عبد الله ثاني ال ثاني 

 عضو مجلس اإلدارة قطر29463404324

 و يمثلها/ الشيخ تركي خالد ثاني عبد الله 
ال ثاني  

 عضو مجلس اإلدارة قطر4317

شركة دار الشرق و يمثلها/ الشيخ/ محمد 
ثاني عبد الله ثاني ال ثاني 

 عضو مجلس اإلدارة قطر28463401683

وقف الشيخ/ثاني بن عبد الله ال ثاني و 
يمثلها /السيد علي عبد الرحمن الهاشمي  

 عضو مجلس اإلدارة قطر26963400938

شركة النبراس لالعمال و العقارات و 
يمثلها/ الشيخ/ خالد ثاني عبد الله ثاني ال 

ثاني 

 رئيس مجلس اإلدارةصالحيات قطر26463400206
كاملة ومطلقة

شركة سراج الدوحة للتجارة و يمثلها/ 
الشيخ/حسن ثاني عبد الله ال ثاني 

 عضو مجلس اإلدارة قطر29563404589

الفروع

حالة الفرعرقم السجل للفرعاسم الفرعالرقم التسلسلى
مشطوب15466/1اسكان لإلنشاءات1

األنشطة التجارية

إسم النشاطالرقم
السيطرة المالية واألدارية على شركة او اكثر من 2004367

الشكات األخرى وذلك من خالل تملك 51%على 
االقل من اسهم او حصص تلك الشركة أو 

الشركات
االستثمار فى االوراق المالية واالسهم و 6499103

السندات

إسم النشاطالرقم
المشاركة فى ادارة الشركات التابعة لها او التى تساهم 995158

فيها
توفير الدعم الالزم للشركات التابعة لها6420006
تملك المنقوالت والعقارات الالزمة لمباشرة نشاطها فى6420007
تأسيس الشركات ذات االهداف الخاصه داخل وخارج دولة 2003706

قطر
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تملك براءات االختراع واالعمال التجارية واالمتيازات 2004193
وغيرها من الحقوق المعنوية واستغاللها 

وتاجيرها للشركات التابعة لها ولغيرها
تاسيس أو المشاركه في تأسيس الشركات 2003710

الصناعيه والمساهمه وذات المسؤوليه 
المحدوده على اختالف انواعها
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