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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: 2021/01/03مستخرج ببعض بيانات السجل التجرى 

*28566*

000002075766562رقم التسجيل الضريبي:28566رقم السجل التجارى:
السمة التجارية:شركة قطر لنقل الغاز  المحدوده ( ناقالت )األسم التجارى:

13/01/2022تاريخ انتهاء السجل:   18/07/2004تاريخ انشاء السجل:
5540263600راس المال:شركة مساهمة عامةالشكل القانونى:

قطرجنسية المنشأة: نشط حالة السجل:
0عدد الفروع:

معلومات االتصال
66002313أرقام االتصال:22271صندوق البريد:

الشركاء

الحالةالنسبةالجنسيةرقم السجلرقم اإلثباتاألسم
نشط15.161733قطرالشركة القطرية للنقل البحري

نشط 5.053911قطرقطر للبترول
نشط 2.021564قطرصندوق التعليم والصحة التابع لوزاره الماليه

نشط 1.010782قطر24872قطرللوقود(وقود) 
صندوق المعاشات التابع لهيئة التفاعد 

والمعاشات
نشط 7.075476قطر

نشط15.161733قطرشركه قطر الوطنية للمالحة
مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية 

المجتمع
نشط 5.053911قطر
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المدراء (المخولون بالتوقيع)

الصفة (الصالحية)الجنسيةرقم السجلرقم اإلثباتاألسم
  صالحيات كاملة ومطلقة - نائب قطر25963400443احمد سيف احمد السليطى 

رئيس مجلس اإلدارة
  صالحيات كاملة ومطلقة - مديرقطر27541400005عبدالله فضاله عبدالله الفضاله السليطى

  صالحيات كاملة ومطلقة - رئيس قطر26163400358محمد صالح عبدالله الساده 
مجلس اإلدارة

أعضاء مجلس االدارة

الصفة (الصالحية)الجنسيةرقم اإلثباتاألسم
 نائب رئيس مجلس قطر25963400443احمد سيف احمد السليطى 

اإلدارةصالحيات كاملة ومطلقة
صندوق المعاشات التابع لهيئة التفاعد 
والمعاشات و يمثلها فيصل عبدالواحد 

على الحمادى 

 عضو مجلس اإلدارة قطر27663400078

 رئيس مجلس اإلدارةصالحيات قطر26163400358محمد صالح عبدالله الساده 
كاملة ومطلقة

 عضو مجلس اإلدارة قطر25763400716حمد مبارك سعيد آل إبراهيم المهندى
الشركة القطرية للنقل البحري و يمثلها 

عبدالرحمن عيسى  المناعي 
 عضو مجلس اإلدارة قطر28363403224

 عضو مجلس اإلدارة قطر27163401096عيسى هالل على عمران الكوارى
 عضو مجلس اإلدارة قطر26163400174على احمد زايد احمد الكوارى
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األنشطة التجارية

إسم النشاطالرقم
إدارة السفن و تشغيلها5222005
االستثمار فى االسهم والسندات و االموال لصالح6499101

صاحب السجل
بناء و اصالح السفن351100
تملك االسهم والحصص فى الشركات659310
تاجير و استئجار العقارات701200

ادارة وتشغيل ناقالت الغاز الطبيعى المسال7010006
التجارة في المواد الغذائية4630901
التجارة في المواد الكيماويه المتعلقه ببناء 4669041

واصالح السفن
التجارة في االجهزه البحريه االسلكيه2004658

إسم النشاطالرقم
تموين السفن4711901
تمثيل شركات عالمية2003445
صيانة السفن352020
بيع وشراء العقارات701110
تاسيس الشركات والمؤسسات745010
تجارة اجهزة ومعدات بحرية549401

التجارة في الطلقات الناريه واشارات االستغاثه الخاصه 4773922
بالسفن

التجارة في المواد الطبيه واالدويه الخاصه بالسفن2004657
التجارة  في أجهزة االتصاالت2003499
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