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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: 2022/06/19مستخرج ببعض بيانات السجل التجرى 

*26487*

5000974394رقم التسجيل الضريبي:26487رقم السجل التجارى:
االجاره القابضهالسمة التجارية:الشركة الوطنية لالجارة القابضهاألسم التجارى:

05/08/2023تاريخ انتهاء السجل:   07/08/2003تاريخ انشاء السجل:
494802000راس المال:شركة مساهمة عامةالشكل القانونى:

قطرجنسية المنشأة: نشط  حالة السجل:
2عدد الفروع:

معلومات االتصال
974+أرقام االتصال:صندوق البريد:

الشركاء

الحالةالنسبةالجنسيةرقم السجلرقم اإلثباتاألسم
نشط 100قطرمساهمون

المدراء (المخولون بالتوقيع)

الصفة (الصالحية)الجنسيةرقم السجلرقم اإلثباتاألسم
  صالحيات كاملة ومطلقة - نائب قطر25363400136سالم بطى راشد الجفالى النعيمى

رئيس مجلس اإلدارة

مستخرج ببعض بيانات السجل التجارى
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  صالحيات كاملة ومطلقة - رئيس قطر26363400683الشيخ فالح جاسم جبر محمد ال ثانى
مجلس اإلدارة

  صالحيات كاملة ومطلقة - الرئيس قطر27663400042حمد عبدالله محمد شريف العمادى
التنفيذي

    - عضو مجلس اإلدارةقطر29363405046الشيخ حمد فالح جاسم جبر ال ثانى
  صالحيات كاملة ومطلقة - مديرقطر28563403977على محمد على محمد عبدالرحمن

أعضاء مجلس االدارة

الصفة (الصالحية)الجنسيةرقم اإلثباتاألسم
بنك الدوحه  (ش.م.ق)  و يمثلها راشد 

عبدالرحمن محمد جبر ال ثاني
 عضو مجلس اإلدارة قطر27563401942

الهاشمي القابضه ذ.م.م و يمثلها محمد
عبدالله احمد المصطفوى الهاشمى

 عضو مجلس اإلدارة قطر27363400409

الخليج للتأمين التكافلي و يمثلها  عبدالله 
احمد عبدالله احمد ال ثانى

 عضو مجلس اإلدارة قطر25663400577

الدوليه للتوكيالت المحدوده  و يمثلها 
حمد فالح جاسم جبر ال ثانى

 عضو مجلس اإلدارة قطر29363405046

شركه المجال الدولي للتجاره والمقاوالت  
و يمثلها فالح جاسم جبر محمد ال ثانى

 رئيس مجلس اإلدارةصالحيات قطر26363400683
كاملة ومطلقة

شركة قطر الوطنيه لصناعة االسمنت  و 
يمثلها سالم بطى راشد الجفالى النعيمى

 نائب رئيس مجلس قطر25363400136
اإلدارةصالحيات كاملة ومطلقة

الفروع

حالة الفرعرقم السجل للفرعاسم الفرعالرقم التسلسلى
مشطوب26487/1الوطنيه للمعدات1
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مشطوب26487/2الوطنيه لالجاره2

األنشطة التجارية

إسم النشاطالرقم
المشاركة فى ادارة الشركات التابعة لها او التى 995158

تساهم فيها
توفير الدعم الالزم للشركات التابعة لها6420006
تملك المنقوالت و العقارات الالزمة لمباشرة 6420005

نشاطها في الحدود المسموح بها وفق القانون

إسم النشاطالرقم
استثمار اموالها فى االسهم والسندات واالوراق المالية995159

تملك براءات االختراع واالعمال التجارية واالمتيازات وتاجيرها6910301
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