




  



مدير إدارة التسجيل والتراخيص التجارية

<Bar Code>
2021/03/03 تاريخ الطباعة:

No 1 of 1 صفحة رقم:

رخصة تجارية

*97909*

2014/03/06تاريخ اصدار الرخصة:97909رقم الرخصة:
2022/03/04تاريخ انتهاء الرخصة:راما للمصاعد األسم التجارى:

64236رقم السجل التجارى:شركةنوع المنشأة التجارية:
السمة التجارية:

بيانات المدير المسؤول :

محمد رافت عبدالله عبدالرحمن فياضاسم المدير المسئول:

مصرجنسية المدير المسئول:26981805514رقم اإلثبات:

نموذج ختم المنشأة التجارية :بيانات الموقع :
18عقار رقم:تجاريتصنيف الموقع:

رقم الدور/ الوحدة:مكتب تجارينوع الموقع:

مدينه لالستثمار اسم مالك العقار :51    الغرافةالمنطقة:
والتطوير العقاري

نوع الرخصة :اللقطه   الشارع:
بلدية الريان - الغرافةوصف العنوان :371رقم الشارع :

:التجاريةاألنشطة

إسم النشاطالنشاط رقم
اعمال تركيب المصاعد والساللم المتحركه457020

وصيانتها واصالحها

إسم النشاطرقم النشاط
التجاره فى المصاعد والساللم 531900

الكهربائيه



<Bar Code>

 

Page 1 of 2
رقم السجل : 64236

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: 2021/02/28مستخرج ببعض بيانات السجل التجرى 

*64236*

5000311969رقم التسجيل الضريبي:64236رقم السجل التجارى:
السمة التجارية:راما للمصاعد األسم التجارى:

11/02/2022تاريخ انتهاء السجل:   13/02/2014تاريخ انشاء السجل:
600000راس المال:شركة ذات مسئولية محدودةالشكل القانونى:

قطرجنسية المنشأة: نشط حالة السجل:
0عدد الفروع:

معلومات االتصال
974+أرقام االتصال:صندوق البريد:

الشركاء

الحالةالنسبةالجنسيةرقم السجلرقم اإلثباتاألسم
نشط 49مصرA03382384محمد رأفت عبدالله عبدالرحمن فياض

نشط 51قطر26463401373حمد عبدالرحمن سعود عبدالرحمن ال ثانى

المدراء (المخولون بالتوقيع)

الصفة (الصالحية)الجنسيةرقم السجلرقم اإلثباتاألسم
  صالحيات كاملة ومطلقة - مديرقطر26463401373حمد عبدالرحمن سعود عبدالرحمن ال ثانى

مستخرج ببعض بيانات السجل التجارى
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Page 2 of 2
رقم السجل : 64236

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

  صالحيات كاملة ومطلقة - مديرمصر26981805514محمد رافت عبدالله عبدالرحمن فياض
  صالحيات كاملة ومطلقة - مديرمصر29581802401عبدالله محمد رافت عبدالله فياض

األنشطة التجارية

إسم النشاطالرقم
اعمال تركيب المصاعد والساللم المتحركه 457020

وصيانتها واصالحها

إسم النشاطالرقم
التجاره فى المصاعد والساللم الكهربائيه531900

مستخرج ببعض بيانات السجل التجارى





THE CERTIFICATION

INTERNATIONAL

Lusail city, Marina Twin Towers (A), Floor (19),Office,(194),Zone
No(69)-Street No(319)-Building No (34)
P.O. Box: 63598, Doha, State of Qatar

Has been assessed and found to meet the requirements of:

The certificate is valid for the following scope of operation:

Certificate No. 01827

Certificate Issue Date: 04/04/2021Initial Registration Date: 04/04/2021

Certification Expiry Date: 03/04/2024*Next Audit Due Date: 20/03/2022

*ln case if Surveillance Audit is not allowed to be conducted on or before the specified date, the
Certificate shall be Suspended/Withdrawn.

‘After successful completion of surveillance audit, new certificate shall be issued
In the course of validity of the present certificate the client management system must permanently satisfy the requirements of
the International Regulations. The fulfillment of these regulations will be regularly controlled by The Certification International.

5|U/IFTHE CERTIFICATION
INTERNATIONAL

ector

' 5de certification International
Website: www.thecertification.org Email:info@thecertification.org

Ar'rmrlltotlAn hw IIni+orl A/'̂ rorli+afinn FrumHa+inn

CERTIFICATION OF REGISTRATION
Quality Management Systems

RAMA ELEVATORS

ISO 9001:2015

Providing Services of Lift Maintenance, Supply, Installation and
  Trading of Elevators and Escalators
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The certificate is valid for the following scope of operation:

Initial Registration Date: 04/04/2021

*Next Audit Due Date: 20/03/2022

Certificate Issue Date: 04/04/2021

Certification Expiry Date: 03/04/2024
*ln case if Surveillance Audit is not allowed to be conducted on or before the specified date,the Certificate shall be Suspended/Withdrawn.

‘After successful completion of surveillance audit, new certificate shall be issued

In the course of validity of the present certificate client management system must permanently satisfy the requirements of
the International Regulations.The fulfillment of these regulations will be regularly controlled by The Certification International.

THE CERTIFICATION *
INTERNATIONAL

Director
IS°'4 ° The feertificatTcm Internal CTv

JLI A: r-

  THE CERTIFICATION

INTERNATIONAL

CERTIFICATION OF REGISTRATION
This is to certify that

Environmental Management Systems
of

RAMA ELEVATORS
Lusail city, Marina Twin Towers (A), Floor (19),Office,(194),Zone

  No(69)-Street No(319)-Building No (34)
P.O. Box: 63598, Doha, State of Qatar

Has been assessed and found to meet the requirements of:

ISO 14001:2015

Providing Services of Lift Maintenance, Supply, Installation and Trading
  of Elevators and Escalators

Certificate No. E-01828



*ln case if Surveillance Audit is not allowed to be conducted on or before the specified date, the
Certificate shall be Suspended/Withdrawn.

‘After successful completion of surveillance audit, new certificate shall be issued
In the course of validity of the present certificate the client management system must permanently satisfy the requirements of
the International Regulations. The fulfillment of these regulations will be regularly controlled by The Certification International.
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Website: www.thecertification.org Email:info@thecertification.org
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  THE CERTIFICATION

INTERNATIONAL

CERTIFICATION OF REGISTRATION
Occupational Health & Safety Management Systems

RAMA ELEVATORS
Lusail city, Marina Twin Towers (A), Floor (19),Office,(194),Zone

  No(69)-Street No(319)-Building No (34)
P.O. Box: 63598, Doha, State of Qatar

Has been assessed and found to meet the requirements of:

ISO 45001:2018
The certificate is valid for the following scope of operation:

Providing Services of Lift Maintenance, Supply, Installation and Trading
  of Elevators and Escalators

Certificate No. 0-01829

Initial Registration Date: 04/04/2021 Certificate Issue Date: 04/04/2021

*Next Audit Due Date: 20/03/2022 Certification Expiry Date: 03/04/2024

















Project pictureProject Detailsتفاصيل المشروعم

1

ثامر بن محمد قصر:   المشروع اسم

الغرافة:          العنوان

1:   المصاعد عدد

 ماكٌنات غرفة بدون:    المصعد نوع

كجم 450:         الحمولة

3:   الطوابق عدد

Project Name      : Mohamed Bin 

Thamer Palace

Address                 :Al ghrafa

No of elevators   : 1

Type                        : machine 

roomless

Capacity                : 450 KG

Floors                     : 3

2

          الصرح مجموعة:   المشروع اسم

                           القابضة      

الثمامة:           العنوان

2:    المصاعد عدد

ماكٌنات غرفة:       المصعد نوع

كجم 800:         الحمولة

4:     الطوابق عدد

Project Name      : Al Sarh Holding 

Group

Address                : Althumama     

No of elevators   : 1

Type                        : machine room

Capacity                : 800 KG

Floors                     : 4

3

للمقاوالت مكٌن شركة:   المشروع اسم

الوكرة:          العنوان

1:   المصاعد عدد

 ماكٌنات غرفة:    المصعد نوع

كجم 630:         الحمولة

6:   الطوابق عدد

Project Name    : Makien 

contracting co.

Address               : Alwakra

No of elevators : 1

Type                      : Machine room

Capacity               : 630 KG

Floors                    : 6

4

 مكتب- بدر شركة:      المشروع اسم

ادارى

محمود بن:             العنوان

  1:    المصاعد عدد

بانوراما:       المصعد نوع

كجم 450:            الحمولة

2:      الطوابق عدد

Project Name    : Badr Co. 

administrative office

Address               : Bin Mahmoud 

No of elevators : 1

Type                      : panoramic 

elevators

Capacity               : 450 KG

Floors                   : 2

5

الدفنة مستشفى:     المشروع اسم

الغربى الخلٌج:             العنوان

 3:  المصاعد عدد

ماكٌنات غرفة بدون:     المصعد نوع

كجم: 1000/630/630:         الحمولة

3/3/4:    الطوابق عدد

Project Name    : Dafna Hospital

Address               : alkhaleg al-

arabie

No of elevators :  4

Type                      : Machine 

roomless

Capacity               : 

1000/630/630KG

Floors                   : 3/3/4



6

(صٌانة) الرٌان بلدٌة:    المشروع اسم

الرٌان:            العنوان

  9:      المصاعد عدد

ماكٌنات غرفة بدون:      المصعد نوع

كجم1200:800:           الحمولة

3:    الطوابق عدد

Project Name    : Rayyan Municipal

Address               : Rayyan

No of elevators : 9

Type                      : (Maintenance)

Capacity              : 1200 : 800 Kg

Floors                  : 3

7

 بناء–  ادارى مبنى:    المشروع اسم

والعقارات للتنمٌة

مارك الالند بجوار:            العنوان

  2:     المصاعد عدد

ماكٌنات غرفة:      المصعد نوع

كجم 630:         الحمولة

 4:     الطوابق عدد

Project Name    : Administartive                          

                     Building   - Waffa 

Hashad

Address               : Near land mark

No of elevators : 2

Type                      : machine room

Capacity               : 630Kg

Floors                    : 4

8

الحاتى مطعم:   المشروع اسم

سلوي طرٌق:           العنوان

 2:  المصاعد عدد

طعام سٌرفٌس مصعد:    المصعد نوع

كجم 50:           الحمولة

 2:    الطوابق عدد

Project Name       : Elhaty  

restaurant

Address                  : Salwa Road

No of elevators    : 2

Type                         : kitchen-

dumbwaiter-lift

Capacity                 : 50KG

Floors                      : 2

9

االلمانٌة القطرٌة الشركة:    المشروع اسم

لخبة ام:            العنوان

 9:   المصاعد عدد

ماكٌنات غرفة بدون:      المصعد نوع

كجم 450:          الحمولة

3:    الطوابق عدد

Project Name        : Qatari German 

Co.

Address                   : Um lokhba

Num of elevators  :  9

Type                         : Machine 

roomless

Capacity                  : 450 KG

Floors                       : 3

10

ثانً ال غانم الشٌخ قصر:   المشروع اسم

الوكٌر:          العنوان

 1:  المصاعد عدد

فٌال مصعد:    المصعد نوع

 400:         الحمولة

2:   الطوابق عدد

Project Name      : Sheikh 

–Ghaneim Al-Thanie -palace

Address                 : Alwakeer

No of elevators  : 1

Type                       : Villa lift

Capacity                : 400 Kg

Floors                     : 2
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عطٌة ال خلٌفة–  فٌال:    المشروع اسم

هاجر بنً:            العنوان

 2:   المصاعد عدد

ماكٌنات غرفة بدون:      المصعد نوع

كجم  630/400:          الحمولة

2 / 3:   الطوابق عدد

Project Name      : Khaliefa All 

Atiea -villa

Address                  : Bani Hagar

No of elevators    : 1

Type                         : Machine 

roomless

Capacity                  : 400/630 KG

Floors                      : 3/ 2

12

 مبارك حمد–  عمارة:   المشروع اسم

السلٌطى

القدٌم المطار:           العنوان

1:   المصاعد عدد

ماكٌنات غرفة بدون:      المصعد نوع

كجم 630:           الحمولة

4:     الطوابق عدد

Project Name      : Hamad 

Mubarak                        Al Selietey -

villa

Address                 : Old airport

No of elevators   : 1

Type                        : Machine 

roomless

Capacity                 : 630 Kg

Floors                      : 4

13

      بن على الشٌخ- قصر:   المشروع اسم

        ثانً ال فالح

خالد عٌن:           العنوان

 1:   المصاعد عدد

ماكٌنات غرفة بدون:      المصعد نوع

كجم630:          الحمولة

3:     الطوابق عدد

Project Name    : Sheikh –Ali Bin 

Falleh Al-Thanie palace

Address               : Ain Khalid

No of elevators : 1

Type                     : Machine room 

less

Capacity              : 630 Kg

Floors                  : 3

14

    السعدى عادل-     فٌال:    المشروع اسم

                  الٌافعى     

الخرٌطٌات:            العنوان

1:    المصاعد عدد

  بانوراما:       المصعد نوع

كجم1000:           الحمولة

 3:     الطوابق عدد

Project Name     : Adel Alsadie 

Alyafie -villa

Address                : Alkorietat

No of elevators  : 1

Type                       : Panoramic 

elevators

Capacity                : 1000

Floors                     : 3

15

 سلطان محمد-  تجاري:     المشروع اسم

النعمٌى

الدوم ام:           العنوان

 1:   المصاعد عدد

ماكٌنات غرفة بدون:        المصعد نوع

كجم 630:            الحمولة

4:       الطوابق عدد

Project Name    : Mohamed Sultan                       

                      Al Nouamie - villa

Address               : Um Doom

No of elevators : 1

Type                      :  Machine room 

less

Capacity               : 630 Kg

Floors                   : 4
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 مندنى محمد-  فٌال:    المشروع اسم

العمادى

الثمامة:           العنوان

1:   المصاعد عدد

ماكٌنات غرفة بدون:     المصعد نوع

كجم630:           الحمولة

 3:    الطوابق عدد

Project Name      : Mohamed     

Mandanie AlAmadie-villa

Address                 : Al Somama

No of elevators  : 1

Type                       : Machine 

roomless

Capacity               : 630 Kg

Floors                   : 3

17

 الفهٌدة راشد على–  فٌال:    المشروع اسم

المره:           العنوان

1:   المصاعد عدد

ماكٌنات غرفة بدون:      المصعد نوع

كجم 630:           الحمولة

4:     الطوابق عدد

Project Name      : Ali Rashed Al 

Fhieda - villa

Address                 : Almorra

No of elevators   : 1

Type                        : Machine 

roomless

Capacity                : 630 Kg

Floors                     : 4

18

الخلٌوى عٌد– فٌال:    المشروع اسم

السٌلٌة:           العنوان

1:   المصاعد عدد

 ماكٌنات غرفة بدون:     المصعد نوع

كجم  630:          الحمولة

3:    الطوابق عدد

Project Name        : Aied 

Alkhielawie villa

Address                   : Alseleia

No of elevators  : 1

Type                         : Machine 

roomless

Capacity                  : 630 KG

Floors                       : 3

19

 ال محمد الشٌخ–  فٌال:    المشروع اسم

ثانى

الغرافة:           العنوان

 1:   المصاعد عدد

بانوراما لٌفت فٌال:      المصعد نوع

كجم 400:           الحمولة

2:     الطوابق عدد

Project Name      : Sheikh- 

Mohamed Al-Thanie -villa

Address                 : Garafa

No of elevators  : 1

Type                       : Panoramic villa 

lift

Capacity                : 400KG

Floors                     : 2

20

ٌوسف حسن–  فٌال:    المشروع اسم

الخرٌطٌات:           العنوان

 1:  المصاعد عدد

 لٌفت فٌال:     المصعد نوع

 كجم 400:          الحمولة

3:    الطوابق عدد

Project Name    : Hassan Youssief 

villa

Address               : Khorietat

No of elevators : 1

Type                      : Villa elevators

Capacity               : 400KG

Floors                    : 3
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 احمد فٌال ادراك شركة:   المشروع اسم

المنصورى

المناصٌر:           العنوان

1:   المصاعد عدد

ماكٌنات غرفة بدون:    المصعد نوع

كجم 630:          الحمولة

3:    الطوابق عدد

Project Name     : Edrak co. 

(Ahmed Almoansourie) villa

Address                : Almanaseer

No of elevators  : 1

Type                       : machine 

roomless

Capacity               : 630KG

Floors                    : 3

22

الثمنة ناصر–  فٌال:  المشروع اسم

الغرافة:          العنوان

1:  المصاعد عدد

لٌفت فٌال:    المصعد نوع

كجم 450:          الحمولة

:    الطوابق عدد

Project Name     : Nasser Alsamna -

villa

Address                : Garafa

NO of elevators  : 1

Type                      : villa elevators 

Capacity               : 450KG

Floors                   : 3

23

 سعد محمد–  فٌال:   المشروع اسم

 السلٌطى

الدفنة:           العنوان

1:   المصاعد عدد

ماكٌنات غرفة بدون:    المصعد نوع

كجم 450:         الحمولة

3:   الطوابق عدد

Project Name      : Mohamed Saad            

          Alsaliety - villa

Address                  : Dafna

No of elevators    : 1

Type                         : Machine 

roomless

Capacity                 : 450 KG

Floors                      : 3

24

النعٌمى حمد-  فٌال:    المشروع اسم

الصخامة:          العنوان

 1:  المصاعد عدد

بانوراما لٌفت فٌال:      المصع نوع

كجم 400:         الحمولة

 3:   الطوابق عدد

Project Name      : Hamad       

Alnaieme-villa

Address                  : Alsakhama

No of elevators   : 1

Type                        : Panoramic 

villa Lift

Capacity                : 400KG

Floors                     : 3

25

الجابر احمد–  فٌال:    المشروع اسم

اسباٌر:           العنوان

1:   المصاعد عدد

ماكٌنات غرفة بدون:      المصعد نوع

كجم 1000:          الحمولة

3:     الطوابق عدد

Project Name    : Ahmed Al gabber 

villa

Address               : Aspire Zone

No of elevators :1

Type                      : Machine 

roomless               Capacity              : 

1000KG

Floors                   : 3
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المرى فهد–  فٌال:     المشروع اسم

هاجر بنى:             العنوان

 1:    المصاعد عدد

ماكٌنات غرفة:        المصعد نوع

كجم 450:            الحمولة

3:      الطوابق عدد

Project Name      : Fahid Almirre - 

villa

Address                 : Bani Hagar

No of elevators  :1

Type                       :Machine room

Capacity               : 450 KG

Floors                    :3

27

النعٌمى مرٌم/د–  فٌال:     المشروع اسم

الخٌسة:            العنوان

 1:    المصاعد عدد

لٌفت فٌال:      المصعد نوع

كجم  400:           الحمولة

2:     الطوابق عدد

Project Name      : Dr.Mariem 

Alnaiemy –villa

Address                 : Alkhiesa

No of elevators   : 1

Type                        : Villa elevators

Capacity                 : 400 KG

Floors                      : 2

28

حسٌنة الشٌخة-  فٌال:    المشروع اسم

الغرافة:           العنوان

 1:  المصاعد عدد

 بابٌن كابٌنة لٌفت فٌال:     المصعد نوع

درجة 90

كجم 450:          الحمولة

2:     الطوابق عدد

Project Name      : Sheikha- 

Hasiena villa

Address                  : Garafa

No of elevators     : 1

Type                        :  villa lift 

cabinet with two 90 degree doors  

Capacity                : 450 KG

Floors                    : 2

29

بهزاد هللا عبد/ ا:       المشروع اسم

خالد عٌن:             العنوان

1:      المصاعد عدد

 غرفه بدون بانوراما:       المصعد نوع

ماكٌنات

450:             الحمولة

2:      الطوابق عدد

Project Name      :  Abed Allah 

Bahzad

Address                 : Ain Khalid

No of elevators   :  1

Type                        :   Machine 

roomless

Capacity                 : 450

Floors                      :  2

30

الكبٌسى محمد/د–  فٌال:    المشروع اسم

الدفنة:           العنوان

 1:   المصاعد عدد

لٌفت فٌال:      المصعد نوع

كجم 400:            الحمولة

2:      الطوابق عدد

Project Name      : Dr.Mohamed Al 

kobiessie -villa

Address                  : Dafna

No of elevators    : 1

Type                        : villa elevators

Capacity                 : 400KG

Floors                     : 2
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السلٌطى خالد–   فٌال:    المشروع اسم

خالد عٌن:           العنوان

 1:   المصاعد عدد

ماكٌنات غرفة بدون:      المصعد نوع

كجم 450:          الحمولة

3:    الطوابق عدد

Project Name      : Um Khalid 

Alsoliety -villa

Address                 : Ain Khalid

NM of elevators   : 1

Type                        : Machine 

roomless

Capacity                 : 450 KG

Floors                     : 3

32

سمٌسمه هللا عبد–  فٌال:     المشروع اسم

تنبك:             العنوان

1:     المصاعد عدد

ماكٌنات غرفة بدون:        المصعد نوع

كجم 400:           الحمولة

 3:     الطوابق عدد

Project Name      :  Abd Allah 

Simisma -villa

Address                  : Tanbuk

No of elevators    : 1

Type                         : Machine 

roomless

Capacity                  : 400KG

Floors                       :3

33

 جابر محمد–  فٌال:     المشروع اسم

الحمٌدى

الحمام روضة:            العنوان

 1:    المصاعد عدد

 ماكٌنات غرفة بدون:      المصعد نوع

بانوراما

كجم 450:           الحمولة

3:     الطوابق عدد

Project Name      : Mohamed 

Gabber Alhmedie -villa

Address                 : Rawdat 

Alhmam

No of elevators    : 1

Type                       : Panoramic 

roomless machine

Capacity               : 450KG

Floors                    : 3

34

 المعز مجموعة:      المشروع اسم

للمشارٌع

الخور مدٌنة:            العنوان

5:    المصاعد عدد

 ماكٌنات غرفة بدون:      المصعد نوع

 كجم 450:          الحمولة

3:     الطوابق عدد

CEG  اشراف تحت

Project Name    : ALMOEZ group 

for projects

Address               : Alkor city

No of elevators : 5

Type                     : Machine 

roomless

Capacity              :  450 kg

Floors                  : 3 floors

With supervision of CEG

35

للعمال سكن مبنً 2:     المشروع اسم

 المنطقة 28 ش:            العنوان

الصناعٌة

2:     المصاعد عدد

ماكٌنات غرفه:      المصعد نوع

450:            الحمولة

4:      الطوابق عدد

Project Name      :  2   residential 

buildings for workers 

Address               : street no. 28 

The Industrial Area

No of elevators    :  2

Type                     : Machine room

Capacity              :  450

Floors                  :  4



36

 عبد قصً مهندس:    المشروع اسم

الودٌة المجٌد

العزٌزٌة:            العنوان

1:     المصاعد عدد

ماكٌنات غرفة بدون:      المصعد نوع

450:           الحمولة

3:     الطوابق عدد

Project Name      :   Eng. Kosai 

Abed Almagid Alwadia

Address               : Al Azizia

No of elevators    :  1

Type                     :  Machine 

roomless

Capacity              :  450

Floors                  :  3

37

 عوجان بن شركة:      المشروع اسم  

 للمقاوالت

معٌذر:             العنوان

1:      المصاعد عدد

ماكٌنات غرفه بدون:       المصعد نوع

630:             الحمولة

4:       الطوابق عدد

Project Name      :   Bin Awgan 

Contracting Company   

Address               :  Mauither

No of elevators :  1

Type                     :   Machine 

roomless

Capacity              :  630

Floors                  :  4

38

ٌوسف الرحمن عبد/ ا:      المشروع اسم

الخٌسة-  الدفنة:            العنوان

3:     المصاعد عدد

ماكٌنات غرفة بدون:      المصعد نوع

450:            الحمولة

2:      الطوابق عدد

Project Name    :   MR Abed Al 

Rahman Youssef 

Address               : Dafina - AlKessa

No of elevators :  3

Type                      : MRL

Capacity               :  450

Floors                    :  2

39

للمقاوالت اٌالف شركة:    المشروع اسم

الخٌسة:            العنوان

4:     المصاعد عدد

ماكٌنات غرفة بدون:      المصعد نوع

450:           الحمولة

3:     الطوابق عدد

Project Name      :   Elaf contacting 

company

Address               : AlKeesa

No of elevators    :  4

Type                     :  Machine 

roomless

Capacity              :  450

Floors                  :  3

40

للمقاوالت مكٌن شركة:   المشروع اسم

الوكرة:          العنوان

2:   المصاعد عدد

 ماكٌنات غرفة:    المصعد نوع

كجم 800:         الحمولة

5:   الطوابق عدد

Project Name      : Makien 

contracting co.

Address               : Alwakra

No of elevators    : 2

Type                     : machine room

Capacity              : 800 KG

Floors                  : 5



41

 عبد ابراهٌم محمد فٌال:   المشروع اسم

 هللا عبد الرحمن

الوكرة:          العنوان

1:   المصاعد عدد

 ماكٌنات غرفة بدون:    المصعد نوع

كجم 600:         الحمولة

3:   الطوابق عدد

Project Name      : Mohamed         

Ibrahim Abed Al Rahman Abed 

Allah 

Address                 : Alwakra

No of elevators   : 1

Type                        : machine 

roomless

Capacity                : 600 KG

Floors                     : 3

42

 سالم مبارك هللا عبد فٌال:   المشروع اسم

العدسانً

هاجر بنً:          العنوان

1:   المصاعد عدد

 ماكٌنات غرفة بدون:    المصعد نوع

كجم 450:         الحمولة

3:   الطوابق عدد

Project Name      : Abed Allah 

Mubarak Salem Aladsani

Address                 : Bani Hagar

No of elevators   : 1

Type                        : machine 

roomless

Capacity                : 450 KG

Floors                     : 3

43

للتجمٌل لندن صالون:   المشروع اسم

معٌذر:          العنوان

1:   المصاعد عدد

 ماكٌنات غرفة بدون:    المصعد نوع

كجم 400:         الحمولة

2:   الطوابق عدد

Project Name      : London beauty 

salon

Address                 : Mauthier

No of elevators   : 1

Type                        : machine 

roomless

Capacity                : 400 KG

Floors                     : 2

44

 ناصر على الشٌخ:   المشروع اسم

السلٌطً

هامور ابو:          العنوان

1:   المصاعد عدد

 ماكٌنات غرفة بدون:    المصعد نوع

كجم 400:         الحمولة

3:    الطوابق عدد

Project Name      : Shiekh Ali 

Nasser Alselity

Address                 : Abo Hamour

No of elevators   : 1

Type                        : machine 

roomless

Capacity                : 400 KG

Floors                     : 2

45

 محمد سٌف موضً-  م:   المشروع اسم

المسلم

لخبة ام:          العنوان

1:   المصاعد عدد

 ماكٌنات غرفة بدون:    المصعد نوع

كجم 450:         الحمولة

2:    الطوابق عدد

Project Name      : Mudi Seif 

Muhamed

Address                 : Um Lakhbah

No of elevators   : 1

Type                        : machine 

roomless

Capacity                : 450 KG

Floors                     : 2

46

 راشد هللا عبد حمد:   المشروع اسم

الهاجري الشهوانً

هاجر بنى:          العنوان

1:   المصاعد عدد

 ماكٌنات غرفة بدون:    المصعد نوع

كجم 630:         الحمولة

3:    الطوابق عدد

Project Name      : Hamad Abed 

Allah Rashed Alhagry

Address                 : Bani Hager

No of elevators   : 1

Type                        : machine 

roomless

Capacity                : 630 KG

Floors                     : 3



47

 عبد بن حمد الشٌخ:   المشروع اسم

ثانً ال سعود الرحمن

نجمة:          العنوان

2:   المصاعد عدد

 ماكٌنات غرفة:    المصعد نوع

كجم 630:         الحمولة

5:    الطوابق عدد

Project Name      : Shiekh Hamad 

Bin Abed Al Rahman Sauid All 

Thani

Address                 : Najma

No of elevators   : 2

Type                        : machine room

Capacity                : 630 KG

Floors                     : 5

48

 سعٌد ابراهٌم هللا عبد/ ا:    المشروع اسم

 المهندي المطوي

الدفنة:          العنوان

1:   المصاعد عدد

 ماكٌنات غرفة بدون:    المصعد نوع

كجم 450:         الحمولة

3:    الطوابق عدد

Project Name      : Abed Allah 

Ibrahim Said Almohandi

Address                 :Dafna

No of elevators   : 1

Type                        : machine 

roomless

Capacity                : 450 KG

Floors                     : 3

49

الهاجري عوٌضة سعٌد:   المشروع اسم

هاجر بنً:          العنوان

1:   المصاعد عدد

 ماكٌنات غرفة بدون:    المصعد نوع

كجم 450:         الحمولة

3:    الطوابق عدد

Project Name      :  Said Ewida 

Alhagry 

Address                 : Bani Hagar

No of elevators   : 1

Type                        : machine 

roomless

Capacity                : 450 KG

Floors                     : 3

50

للمقاوالت الطور شركة:   المشروع اسم

الصناعٌة المنطقة:          العنوان

2:   المصاعد عدد

 ماكٌنات غرفة:     المصعد نوع

كجم 450:         الحمولة

4:    الطوابق عدد

Project Name      :  Eltor 

contracting company

Address                 : Industrial zone

No of elevators   : 2

Type                        : machine room

Capacity                : 450 KG

Floors                     :4

51

للمقاوالت بٌبلوس شركة:   المشروع اسم

مارك الالند:          العنوان

1:   المصاعد عدد

 ماكٌنات غرفة بدون:     المصعد نوع

كجم 450:         الحمولة

2:    الطوابق عدد

Project Name      :  Byblos 

contracting company

Address                 :Land mark

No of elevators   : 1

Type                        : machine 

roomless

Capacity                : 450 KG

Floors                     :2



52

للمشارٌع عجٌان بن شركة:   المشروع اسم

الصناعٌة 52 شارع:          العنوان

1:   المصاعد عدد

 ماكٌنات غرفة:     المصعد نوع

كجم 450:         الحمولة

4:    الطوابق عدد

Project Name      : Bin Agian 

contracting company

Address                 : Street no 52 

Indusrial zone

No of elevators   : 1

Type                        : machine room

Capacity                : 450 KG

Floors                     : 4

53

السلٌطً غانم علً. ا:   المشروع اسم

السنٌم ام:          العنوان

1:   المصاعد عدد

 ماكٌنات غرفة بدون:     المصعد نوع

كجم 630:         الحمولة

3:    الطوابق عدد

Project Name      : ALI Ganim Al 

soliti

Address                 : Um Al Sanim

No of elevators   : 1

Type                        : machine 

roomless

Capacity                : 630 KG

Floors                     : 3

54

الخلٌفً راشد حسن:   المشروع اسم

الدفنة:          العنوان

1:   المصاعد عدد

 ماكٌنات غرفة:     المصعد نوع

كجم 450:         الحمولة

3:    الطوابق عدد

Project Name      : Hassan Rashid 

ALkilify

Address                 : AL Dafna

No of elevators   : 1

Type                        : machine room

Capacity                : 450 KG

Floors                     : 3

55

  البوعٌنٌن على لولو:   المشروع اسم

الوكرة:          العنوان

1:   المصاعد عدد

 ماكٌنات غرفة بدون:     المصعد نوع

كجم 450:         الحمولة

3:    الطوابق عدد

Project Name      : Lolo ALI Aloainin

Address                 : AL Wakra

No of elevators   : 1

Type                        : machine 

roomless

Capacity                : 450 KG

Floors                     : 3

56

 الرمٌحً حمد عائشه/م:   المشروع اسم

الخٌسة:          العنوان

1:   المصاعد عدد

 بانوراما:     المصعد نوع

كجم 450:         الحمولة

3:    الطوابق عدد

Project Name      : Aesha Hamad 

Alromihi 

Address                 : AL Kessa

No of elevators   : 1

Type                        : Panoramic

Capacity                : 450 KG

Floors                     : 3

57

 على راشد على/ ا:     المشروع اسم

الكواري

الخٌسة:           العنوان

 1:  المصاعد عدد

بانوراما:     المصعد نوع

كجم 450:          الحمولة

3:     الطوابق عدد

Project Name      : Ali Rashed Ali 

Alkwari

Address                 : AL Kessa

No of elevators   : 1

Type                        : Panoramic

Capacity                : 450 KG

Floors                     : 3



58

البوعٌنٌن سالم مبارك/ ا:     المشروع اسم

الدحٌل:           العنوان

 1:  المصاعد عدد

ماكٌنات غرفة بدون:     المصعد نوع

كجم 450:          الحمولة

2:     الطوابق عدد

Project Name      : Mubarak Salem 

Alboanin

Address                 : AL Duhail

No of elevators   : 1

Type                        : machine 

roomless

Capacity                : 450 KG

Floors                     : 2

59

 راشد بادي سعد/ ا:     المشروع اسم

النعٌمً

الخرٌطٌات:           العنوان

 1:  المصاعد عدد

ماكٌنات غرفة بدون:     المصعد نوع

كجم 450:          الحمولة

2:     الطوابق عدد

Project Name      : Saad Bay 

Rashed Alnoaamy

Address                 : AL Kartiyat

No of elevators   : 1

Type                        : machine 

roomless

Capacity                : 450 KG

Floors                     : 2

60

الطبً فالٌو سنتر:    المشروع اسم

مارك الالند منطقة:           العنوان

 1:  المصاعد عدد

ماكٌنات غرفة بدون:     المصعد نوع

كجم 450:          الحمولة

4:     الطوابق عدد

Project Name      : Value Medical 

Center

Address                 : Land Mark

No of elevators   : 1

Type                        : machine 

roomless

Capacity                : 450 KG

Floors                     : 4

61

االنصاري العزٌز عبد. ا:    المشروع اسم

خالد عٌن:            العنوان

 1:  المصاعد عدد

ماكٌنات غرفة بدون:     المصعد نوع

كجم 450:          الحمولة

3:     الطوابق عدد

Project Name      : Abd Alaziz 

ALansary

Address                 : Ain Khaled

No of elevators   : 1

Type                        : machine 

roomless

Capacity                : 450 KG

Floors                     : 3

62

 القطرٌة الشركة:    المشروع اسم

االلمانٌة النروٌجٌة

الالندمارك:            العنوان

4:  المصاعد عدد

ماكٌنات غرفة بدون:     المصعد نوع

كجم 450:          الحمولة

3:     الطوابق عدد

Project Name      : Qatary 

Norwigian German contracting 

company

Address                 : Land mark

No of elevators   : 4

Type                        : machine 

roomless

Capacity                : 450 KG

Floors                     : 3

63

النعٌمً خالد:    المشروع اسم

قرن ام:            العنوان

2:    المصاعد عدد

ماكٌنات غرفة بدون:     المصعد نوع

كجم 450:          الحمولة

3:     الطوابق عدد

Project Name      : Khaled 

Alnoaamy

Address                 : Um Karn

No of elevators   : 2

Type                        : machine 

roomless

Capacity                : 450 KG

Floors                     : 3



64

 محمد الدكتور مركز:    المشروع اسم

االسنان لطب السعٌد

الدحٌل:            العنوان

1:    المصاعد عدد

ماكٌنات غرفة:      المصعد نوع

كجم 450:          الحمولة

4:     الطوابق عدد

Project Name      : Dr. Mohamed 

ElSaid Dental center

Address                 : Duhail

No of elevators   : 1

Type                        : machine room

Capacity                : 450 KG

Floors                     : 4

65

 جاسر سٌف جبر/ ا:     المشروع اسم

المسلم

الحمام دحل:            العنوان

1:    المصاعد عدد

ماكٌنات غرفة بدون:      المصعد نوع

كجم 630:          الحمولة

3:     الطوابق عدد

Project Name      : Gaber Sief 

Gasser Elmssalm

Address                 : Dahal El 

Hamam

No of elevators   : 1

Type                        : machine 

roomless

Capacity                : 630 KG

Floors                     : 3

66

 مكٌن شركة:    المشروع اسم

الكترومٌكانٌكال

عمران بن:            العنوان

2:    المصاعد عدد

ماكٌنات غرفة:       المصعد نوع

كجم 630:          الحمولة

4:     الطوابق عدد

Project Name      : Makeen 

Electromechanical

Address                 : Bin Omran

No of elevators   : 2

Type                        : machine room

Capacity                : 630 KG

Floors                     : 4

67

 محمود الدكتور مركز:    المشروع اسم

شرارة

الدحٌل:            العنوان

1:    المصاعد عدد

ماكٌنات غرفة بدون:       المصعد نوع

كجم 450:          الحمولة

3:     الطوابق عدد

Project Name      : Dr. Mahmoud 

Sharara

Address                 : Duhail

No of elevators   : 1

Type                        : machine 

roomless

Capacity                : 450 KG

Floors                     : 3

68

الشٌب سلطان ابراهٌم/ ا:     المشروع اسم

الحمام روضة:            العنوان

1:    المصاعد عدد

ماكٌنات غرفة بدون:       المصعد نوع

كجم 630:          الحمولة

3:     الطوابق عدد

Project Name      : Ibrahim Soltan 

Al Shaib

Address                 : Rawdet 

Alhamam

No of elevators   : 1

Type                        : machine 

roomless

Capacity                : 630 KG

Floors                     : 3

69

 مراد على/ ا:    المشروع اسم

القدٌم المطار:            العنوان

1:    المصاعد عدد

ماكٌنات غرفة بدون:       المصعد نوع

كجم 630:          الحمولة

2:     الطوابق عدد

Project Name      : Ali Morad

Address                 : Matar Qadim

No of elevators   : 1

Type                        : machine 

roomless

Capacity                : 450 KG

Floors                     : 2



70

 الجاسم فهد/ ا:    المشروع اسم

الحمامة روضة:           العنوان

1:    المصاعد عدد

ماكٌنات غرفة بدون:       المصعد نوع

كجم 630:          الحمولة

3:     الطوابق عدد

Project Name      : Fahf Algasim

Address                 : Rawdet 

Alhamam

No of elevators   : 1

Type                        : machine 

roomless

Capacity                : 630 KG

Floors                     : 3

71

االنصاري احمد/ ا:    المشروع اسم

خالد عٌن:          العنوان

1:    المصاعد عدد

ماكٌنات غرفة بدون:       المصعد نوع

كجم 630:          الحمولة

3:     الطوابق عدد

Project Name      : Ahmed Alansary

Address                 : Ain Khaled

No of elevators   : 1

Type                        : machine 

roomless

Capacity                : 630 KG

Floors                     : 3

72

 ابراهٌم هللا عبد/ ا:    المشروع اسم

الهاشمً

اللقطة:           العنوان

1:    المصاعد عدد

ماكٌنات غرفة بدون:       المصعد نوع

كجم 630:          الحمولة

2:     الطوابق عدد

Project Name      : Abed Allah 

Ibrahim ElHashmy

Address                 : Alukata

No of elevators   : 1

Type                        : machine 

roomless

Capacity                : 630 KG

Floors                     : 2

73

 والمدٌنة مكه مجموعة:    المشروع اسم

والمقاوالت للتجارة

الصناعٌة المنطقة:           العنوان

1:    المصاعد عدد

ماكٌنات غرفة بدون:       المصعد نوع

كجم 450:          الحمولة

2:     الطوابق عدد

Project Name      : Makha and 

Madina Contracting and Trading

Address                 : Industrial Area

No of elevators   : 1

Type                        : machine 

roomless

Capacity                : 450 KG

Floors                     : 2

74

 السعٌد محمد/د مركز:    المشروع اسم

االسنان لطب

االمٌر شارع:           العنوان

1:    المصاعد عدد

ماكٌنات غرفة بدون:       المصعد نوع

كجم 450:          الحمولة

2:     الطوابق عدد

Project Name      : Dr. Mohamed 

ElSaid Dental center

Address                 : Al-Amir St.

No of elevators   : 1

Type                        : machine 

roomless

Capacity                : 450 KG

Floors                     : 2

75

العمادي ابراهٌم:    المشروع اسم

الهالل:           العنوان

1:    المصاعد عدد

ماكٌنات غرفة بدون:       المصعد نوع

كجم 450:          الحمولة

3:     الطوابق عدد

Project Name      : Ebrahim El 

Emadi

Address                 : EL Helal

No of elevators   : 1

Type                        : machine 

roomless

Capacity                : 450 KG

Floors                     : 3



76

القحطانً فهٌد مبارك:    المشروع اسم

الرٌان:           العنوان

1:    المصاعد عدد

ماكٌنات غرفة بدون:       المصعد نوع

كجم 630:          الحمولة

3:     الطوابق عدد

Project Name      : Mubarak Fahid 

ElKahtany

Address                 : EL Rayyan

No of elevators   : 1

Type                        : machine 

roomless

Capacity                : 630 KG

Floors                     : 3

77

 على احمد العزٌز عبد:   المشروع اسم

االنصاري

الدفنة:          العنوان

1:    المصاعد عدد

ماكٌنات غرفة بدون:       المصعد نوع

كجم 450:         الحمولة

3:     الطوابق عدد

Project Name      : Abd ElAziz 

Ahmed Ali El Ansary

Address                 : EL Dafna

No of elevators   : 1

Type                        : machine 

roomless

Capacity                : 450 KG

Floors                     : 3

78

البدوي محمد انور.ا:    المشروع اسم

الخٌسة:           العنوان

1:    المصاعد عدد

ماكٌنات غرفة بدون:       المصعد نوع

كجم 1000:          الحمولة

3:     الطوابق عدد

Project Name      : Anwar 

Mohamed Elbadway

Address                 : Al Kessa

No of elevators   : 1

Type                        : machine 

roomless

Capacity                : 1000 KG

Floors                     : 3

79

المدنً ٌوسف سلٌم:    المشروع اسم

الحمامة روضة:           العنوان

1:    المصاعد عدد

ماكٌنات غرفة بدون:       المصعد نوع

كجم 400:         الحمولة

3:     الطوابق عدد

Project Name      : Salim Yousef 

Elmadny

Address                 : Rawdet EL 

hamam

No of elevators   : 1

Type                        : machine 

roomless

Capacity                : 400 KG

Floors                     : 3

80

 للتجارة النشٌرة شركة:   المشروع اسم

والمقاوالت

السٌل وادي:          العنوان

1:    المصاعد عدد

ماكٌنات غرفة بدون:       المصعد نوع

كجم   630:          الحمولة

3:     الطوابق عدد

Project Name      : Alnishery for 

trading and contracting

Address                 : Wady El Sail

No of elevators   : 1

Type                        : machine 

roomless

Capacity                :630 KG

Floors                     : 3

81

احمد محمد على:   المشروع اسم

خالد عٌن:          العنوان

1:    المصاعد عدد

ماكٌنات غرفة بدون:       المصعد نوع

كجم 630:         الحمولة

4:    الطوابق عدد

Project Name      : Ali Mohamed 

Ahmed

Address                 : Ain Khaled

No of elevators   : 1

Type                        : machine 

roomless

Capacity                :630 KG

Floors                     : 4



82

    هللا عبد محمد جاسم:   المشروع اسم

      المالكً ٌوسف

الحمامة روضة:          العنوان

1:    المصاعد عدد

ماكٌنات غرفة بدون:       المصعد نوع

كجم 630:         الحمولة

3:     الطوابق عدد

Project Name      : Gasim 

Mohamed Elmalky

Address                 : Rawdet El

No of elevators   : 1

Type                        : machine 

roomless

Capacity                :630 KG

Floors                     : 4

83

     الهاجري راشد حسن:    المشروع اسم

هاجر بنً:     العنوان

1:    المصاعد عدد

ماكٌنات غرفة بدون:       المصعد نوع

كجم 630:          الحمولة

3:     الطوابق عدد

Project Name      : Hassan Rashed 

Elhagry

Address                 :   Bani Hager    

No of elevators   : 1

Type                        : machine 

roomless

Capacity                :630 KG

Floors                     : 3

84

 المسلم هللا عبد على:   المشروع اسم

الدحٌل:          العنوان

1:    المصاعد عدد

ماكٌنات غرفة بدون:       المصعد نوع

كجم 630:         الحمولة

2:     الطوابق عدد

Project Name      : Ali Abd Allah 

Almssalam 

Address                :   Duhail           No 

of elevators   : 1

Type                        : machine 

roomless

Capacity                :630 KG

Floors                     : 2

85

 الهاجري على مبارك:   المشروع اسم

الخور:          العنوان

1:    المصاعد عدد

ماكٌنات غرفة بدون:       المصعد نوع

كجم 450:         الحمولة

3:     الطوابق عدد

Project Name      : Mubark Ali 

Alhagry 

Address                :   Alkhor          No 

of elevators   : 1

Type                        : machine 

roomless

Capacity                :450 KG

Floors                     : 3

86

 المالكً خمٌس مبارك:   المشروع اسم

الخرٌطٌات:          العنوان

1:    المصاعد عدد

ماكٌنات غرفة بدون:       المصعد نوع

كجم 450:         الحمولة

2:     الطوابق عدد

Project Name      : Mubark Khamis 

Elmalky

Address                :   Alkoritiyat      

No of elevators   : 1

Type                        : machine 

roomless

Capacity                :450 KG

Floors                     : 2

87

               المهندي سعد:   المشروع اسم

الخور:          العنوان  

1:    المصاعد عدد

ماكٌنات غرفة بدون:      المصعد نوع

كجم 630:         الحمولة

3:     الطوابق عدد

Project Name      : Saad 

Elmohanndy

Address                :   Alkhor         No 

of elevators   : 1

Type                        : machine room

Capacity                :630 KG

Floors                     : 3



88

             الشمائل شركة:   المشروع اسم

 العنوان                 والمقاوالت للتجارة 

العزٌزٌة        : 

2:    المصاعد عدد

ماكٌنات غرفة:      المصعد نوع

كجم 630:         الحمولة

5:     الطوابق عدد

Project Name      : Al Shmael 

Contracting & Trading

Address                :   Alaziziya         

No of elevators   : 2

Type                        : machine room

Capacity                :630 KG

Floors                     : 5

89

 الكعبً لحدان محمد. ا:   المشروع اسم

الخرٌطٌات:          العنوان

1:    المصاعد عدد

ماكٌنات غرفة بدون:      المصعد نوع

كجم 630:         الحمولة

3:     الطوابق عدد

Project Name      : Mohamed 

Lahdan Elkaaby

Address                :   Alkoritiyat       

No of elevators   : 1

Type                        : machine 

roomless

Capacity                :630 KG

Floors                     : 3

90

 محمد ٌوسف احمد حاجً:   المشروع اسم

    العنوان                          القحطانً

الخرٌطٌات     : 

1:    المصاعد عدد

ماكٌنات غرفة بدون:      المصعد نوع

كجم 450:         الحمولة

2:     الطوابق عدد

Project Name      : Hagy Ahmed 

Yousef AlKahtany

Address                :   AL koriyiyat   

No of elevators   : 1

Type                        : machine 

roomless

Capacity                :450 KG

Floors                     : 2

91

 للمشارٌع براٌد شركة:   المشروع اسم

الحمامة روضة:          العنوان

1:    المصاعد عدد

ماكٌنات غرفة بدون:      المصعد نوع

كجم 630:         الحمولة

4:     الطوابق عدد

Project Name      : Pride Projects

Address                :   Rawdet El 

Hamama                                          

No of elevators   : 1

Type                        : machine 

roomless

Capacity                :630 KG

Floors                     : 4

92

               سلمان ناصر:   المشروع اسم

  العنوان                     المنصوري     

الحمامة روضة       : 

1:    المصاعد عدد

ماكٌنات غرفة بدون:      المصعد نوع

كجم 630:         الحمولة

3:     الطوابق عدد

Project Name      :Nasser Salman 

El mansory

Address                :   Rawdet El 

Hamama                                          

No of elevators   : 1

Type                        : machine 

roomless

Capacity                :630 KG

Floors                     : 3

93

      الدوحة جرٌتر شركة:   المشروع اسم

  العنوان               والمقاوالت للتجارة  

النجمة       : 

3:   المصاعد عدد

ماكٌنات غرفة:       المصعد نوع

كجم 800:         الحمولة

10:     الطوابق عدد

Project Name      :Greater Doha 

for trading and contracting

Address                :   Al - Najma  No 

of elevators   : 3

Type                        : machine room

Capacity                :800 KG

Floors                     : 10



94

        العالً السد مؤسسة:   المشروع اسم

  العنوان                والمقاوالت للتجارة 

الوكٌر       : 

4:    المصاعد عدد

ماكٌنات غرفة بدون:      المصعد نوع

كجم 630:         الحمولة

3:     الطوابق عدد

Project Name      :High Dam For 

trading and contracting

Address                :   Al Wakeer      

No of elevators   :4

Type                        : machine 

roomless

Capacity                :630 KG

Floors                     : 3

95

 مبنً ) كلٌفٌخ حمد/ ا:    المشروع اسم

                                      ( تجاري

معٌذر:           العنوان

1:    المصاعد عدد

ماكٌنات غرفة بدون:      المصعد نوع

كجم 630:         الحمولة

4:     الطوابق عدد

Project Name      :Mr/ Hamad 

Kolifikh  ( Administrative Building)

Address                : Muither        No 

of elevators   : 1

Type                        : machine 

roomless

Capacity                : 630  KG

Floors                     : 4

96

   للمشارٌع براٌد شركة:   المشروع اسم

الخرٌطٌات:          العنوان

1:    المصاعد عدد

ماكٌنات غرفة:       المصعد نوع

كجم 400:         الحمولة

3:     الطوابق عدد

Project Name      : Pride projects

Address                : Alkoritiyat    No 

of elevators   : 1

Type                        : machine 

roomless

Capacity                : 400 KG   

Floors                     : 3

97

   مطر بو على شركة:   المشروع اسم

عمران بن:          العنوان

1:    المصاعد عدد

ماكٌنات غرفة:       المصعد نوع

كجم 630:         الحمولة

4:     الطوابق عدد

Project Name      : Ali Bu Mattar

Address                : Bin Omran    No 

of elevators   : 1

Type                        : machine room

Capacity                : 450 KG   

Floors                     : 4

98

النعٌمى حمد- ا:    المشروع اسم

لعبٌب:          العنوان

 1:  المصاعد عدد

ماكٌنات غرفة بدون:      المصعد نوع

كجم 630:         الحمولة

 3:   الطوابق عدد

Project Name      : Hamad       

Alnoemy

Address                  : Laabib

No of elevators   : 1

Type                        : MRL

Capacity                : 630 KG

Floors                     : 3

99

 المري هللا عبد حمد.ا:   المشروع اسم

 سكن ) الصناعٌة المنطقة:           العنوان

( عمال

4:    المصاعد عدد

ماكٌنات غرفة:      المصعد نوع

كجم 630:         الحمولة

4:     الطوابق عدد

Project Name      : Hamad 

Abdullah Almerry

Address                : Industrial Area ( 

Labour Residence )         No of 

elevators   : 4

Type                        : machine room

Capacity                : 630 KG   

Floors                     : 4



100

النعٌمى محمد/ ا:    المشروع اسم

لعبٌب:          العنوان

 1:  المصاعد عدد

ماكٌنات غرفة بدون:      المصعد نوع

كجم 630:         الحمولة

 3:   الطوابق عدد

Project Name      : Mohamed       

Alnoemy

Address                  : Laabib

No of elevators   : 1

Type                        : MRL

Capacity                : 630 KG

Floors                     : 3

101

 للتجارة القرضاب شركة:   المشروع اسم

    العنوان                        والمقاوالت

خالد عٌن     :  

1:    المصاعد عدد

ماكٌنات غرفة بدون:      المصعد نوع

كجم 630:         الحمولة

3:     الطوابق عدد

Project Name      : Alqordap 

contracting & trading

Address                : Ain Khalid        

No of elevators   : 1

Type                        : machine 

roomless

Capacity                : 630 KG

Floors                     : 3

102

      هللا العبد ولٌد. ا:   المشروع اسم 

الوكرة:          العنوان

1:    المصاعد عدد

ماكٌنات غرفة بدون:      المصعد نوع

كجم 450:         الحمولة

3:     الطوابق عدد

Project Name      : Walid El 

Abdullah

Address                :  Alwakra       No 

of elevators   : 1 

Type                        : machine 

roomless

Capacity                : 450  KG

Floors                     : 3

103

               جاسم مً/ د:   المشروع اسم

                          المرٌسً      

عبٌرٌة ام:          العنوان

1:    المصاعد عدد

ماكٌنات غرفة بدون:      المصعد نوع

كجم 450:         الحمولة

3:     الطوابق عدد

Project Name      : Dr.Mai Gasim 

Almrisi

Address                :  Um Abiria       

No of elevators   : 1

Type                        : machine 

roomless

Capacity                : 630 KG

Floors                     : 3

104

       العذبة عائض خالد:   المشروع اسم

السٌلٌة:          العنوان

1:    المصاعد عدد

ماكٌنات غرفة بدون:      المصعد نوع

كجم 400:          الحمولة

2:     الطوابق عدد

Project Name      : Khalid Aeid 

Alazba

Address                : Alciliya           No 

of elevators   : 1

Type                        : machine 

roomless

Capacity                :  400 KG

Floors                     : 2

105

 الخلٌفً راشد هاله/ م:   المشروع اسم

علً صالل ام:          العنوان

1:    المصاعد عدد

ماكٌنات غرفة بدون:      المصعد نوع

كجم 630:           الحمولة

3:    الطوابق عدد

Project Name      : Hala Rashid 

Elkilify

Address                :  Um Sala Ali     

No of elevators   : 1 

Type                        : machine 

roomless

Capacity                : 630  KG

Floors                     : 3



106

              الدوحة شركة:   المشروع اسم

                          للمشارٌع    

القدٌم المطار:          العنوان

1:    المصاعد عدد

ماكٌنات غرفة بدون:      المصعد نوع

كجم 630:          الحمولة

4:     الطوابق عدد

Project Name      : Doha Company 

for projects

Address                :  Old Airport       

No of elevators   : 1 

Type                        : machine 

roomless

Capacity                :  630 KG

Floors                     : 4

107

               راشد ٌوسف:   المشروع اسم

                           السوٌدي     

الوكرة:           العنوان

 1:   المصاعد عدد

ماكٌنات غرفة بدون:      المصعد نوع

كجم 1000:          الحمولة

3:     الطوابق عدد

Project Name      : Yousif Rashid 

Alsiwidy

Address                : Alwakra        No 

of elevators   : 1

Type                        : machine 

roomless

Capacity                :  1000 KG

Floors                     : 3

108

   السوٌدي راشد احمد:   المشروع اسم

الوكرة:          العنوان

1:    المصاعد عدد

ماكٌنات غرفة بدون:      المصعد نوع

كجم 1000:          الحمولة

1:     الطوابق عدد

Project Name      : Ahmed Rashid 

Alsiwidy

Address                :   Alwakra       No 

of elevators   : 1

Type                        : machine 

roomless

Capacity                : 1000  KG

Floors                     : 3

109

   العمادي خالد محمد:    المشروع اسم

الوكرة:           العنوان

1:    المصاعد عدد

ماكٌنات غرفة بدون:      المصعد نوع

كجم 630:         الحمولة

3:     الطوابق عدد

Project Name      : Mohamed 

Khalid El emady

Address                : Alwakra         No 

of elevators   : 1

Type                        : machine 

roomless

Capacity                : 630 KG

Floors                     : 3

110

   المهندي بشٌر لٌلً:   المشروع اسم

هاجر بنً:          العنوان

1:    المصاعد عدد

ماكٌنات غرفة بدون:      المصعد نوع

كجم 450:         الحمولة

2:     الطوابق عدد

Project Name      : Leila Bashir 

Elmohandy

Address                : Bani Hagar         

No of elevators   : 1

Type                        : machine 

roomless

Capacity                : 450 KG

Floors                     : 2

111

 العنوان      براند مركز:   المشروع اسم 

السد        : 

1:    المصاعد عدد

ماكٌنات غرفة بدون:      المصعد نوع

كجم 450:         الحمولة

2:     الطوابق عدد

Project Name      : Band Center 

Address                : Alsaad            No 

of elevators   : 1

Type                        : machine 

roomless

Capacity                : 450 KG

Floors                     : 2



112

        غانم عٌسى سلطان:   المشروع اسم

 العنوان                   الحمٌدي المترف 

قرن ام        : 

2:    المصاعد عدد

ماكٌنات غرفة بدون:      المصعد نوع

كجم 630:         الحمولة

3:     الطوابق عدد

Project Name      : Sultan Eissa 

Ghanim  

Address                : Um Garan          

No of elevators   : 2

Type                        : machine 

roomless

Capacity                : 630 KG

Floors                     : 3

113

      الحمٌدي حمد ناصر:   المشروع اسم

الحمامة روضة:          العنوان

1:    المصاعد عدد

ماكٌنات غرفة بدون:      المصعد نوع

كجم 450:         الحمولة

3:     الطوابق عدد

Project Name      : Nasser Hamad 

Alhamidy 

Address                : Rawdet 

Hamama                                             

No of elevators   : 1

Type                        : machine 

roomless

Capacity                : 450 KG

Floors                     : 3

114

       احمد ٌوسف محمد:   المشروع اسم

 العنوان                        الكواري علً

الحمامة روضة        : 

1:    المصاعد عدد

ماكٌنات غرفة بدون:      المصعد نوع

كجم 800:         الحمولة

3:     الطوابق عدد

Project Name      : Mohamed 

Yousief Elkawary 

Address                : Rawdet 

Hamama                                             

No of elevators   : 1

Type                        : machine 

roomless

Capacity                : 800 KG

Floors                     : 3

115

  الكواري غٌث خلٌفة:   المشروع اسم

الدحٌل:          العنوان

1:    المصاعد عدد

ماكٌنات غرفة بدون:      المصعد نوع

كجم 450:         الحمولة

3:     الطوابق عدد

Project Name      : Khalifa Gheis  

Elkawary 

Address                : Duhail               

No of elevators   : 1

Type                        : machine 

roomless

Capacity                : 450 KG

Floors                     : 3

116

   العنوان     الماجد احمد:   المشروع اسم

الحمامة روضة      : 

1:    المصاعد عدد

ماكٌنات غرفة بدون:      المصعد نوع

كجم 630:         الحمولة

4:     الطوابق عدد

Project Name      : Ahmed Elmajid

Address                : Rawdet 

Elhamam                                        No 

of elevators   : 1

Type                        : machine 

roomless

Capacity                : 630 KG

Floors                     : 4



117

 للتجارة الصهوة شركة:   المشروع اسم

   العنوان                         والمقاوالت

على صالل ام      :

1:    المصاعد عدد

ماكٌنات غرفة بدون:      المصعد نوع

كجم 630:         الحمولة

3:     الطوابق عدد

Project Name      : Alsahwa 

Contracting and trading

Address                : Um Salal       No 

of elevators   : 1

Type                        : machine 

roomless

Capacity                : 630 KG

Floors                     : 3

118

 هللا عبد سعٌد هللا عبد.ا:  المشروع اسم

الوكٌر:          العنوان

1:    المصاعد عدد

ماكٌنات غرفة بدون:      المصعد نوع

كجم 630:         الحمولة

3:     الطوابق عدد

Project Name      : Abdullah Said 

Abdullah

Address                : Al Wakair       No 

of elevators   : 1

Type                        : machine 

roomless

Capacity                : 630 KG

Floors                     : 3

119

           عوجان بن شركة:  المشروع اسم

 العنوان                والمقاوالت للتجارة  

النصر        : 

2:    المصاعد عدد

ماكٌنات غرفة بدون:      المصعد نوع

كجم 630:         الحمولة

5:     الطوابق عدد

Project Name      : Bin Aojan 

contracting and trading

Address                : Al Nassar      No 

of elevators   : 2

Type                        : machine room

Capacity                : 630 KG

Floors                     : 5

120

           عوجان بن شركة:  المشروع اسم

 العنوان                والمقاوالت للتجارة  

الصناعٌة المنطقة        : 

1:    المصاعد عدد

ماكٌنات غرفة بدون:      المصعد نوع

كجم 630:         الحمولة

4:     الطوابق عدد

Project Name      : Bin Aojan 

contracting and trading

Address                : Industrial 

AreaNo of elevators   : 1

Type                        : machine 

roomless

Capacity                : 630 KG

Floors                     : 4

121

           الدوسري احمد:  المشروع اسم

الحمامة روضة:          العنوان

1:    المصاعد عدد

ماكٌنات غرفة بدون:      المصعد نوع

كجم 630:         الحمولة

3:     الطوابق عدد

Project Name      : Ahmed Eldosary

Address                : Rawdet 

Elhamama                                      No 

of elevators   : 1

Type                        : machine 

roomless

Capacity                : 630 KG

Floors                     : 3

122

           العنزي ثامر:   المشروع اسم  

السٌلٌة:          العنوان

1:    المصاعد عدد

ماكٌنات غرفة بدون:      المصعد نوع

كجم 630:         الحمولة

3:     الطوابق عدد

Project Name      :Thamer Elanzi

Address                : Al cilia               

No of elevators   : 1

Type                        : machine 

roomless

Capacity                : 630 KG

Floors                     : 3



123

 الرحمن عبد ابراهٌم:  المشروع اسم    

  العنوان                              الناصر

لفان راس       : 

1:    المصاعد عدد

ماكٌنات غرفة بدون:      المصعد نوع

كجم 630:         الحمولة

2:     الطوابق عدد

Project Name      :Ibrahim 

Abdulrahman Elnasir

Address                : Ras Lafan         

No of elevators   : 1

Type                        : machine 

roomless

Capacity                : 630 KG

Floors                     : 2

124

 العنوان    الهٌدوس فاطمة:  المشروع اسم

الهالل        : 

1:    المصاعد عدد

ماكٌنات غرفة بدون:      المصعد نوع

كجم 630:         الحمولة

2:     الطوابق عدد

Project Name      Fatma ElHaidos

Address                : Al Hilal         No 

of elevators   : 1

Type                        : machine 

roomless

Capacity                : 630 KG

Floors                     : 2

125

 العنوان    الهاجري محمد:   المشروع اسم

السٌلٌة        : 

1:    المصاعد عدد

ماكٌنات غرفة بدون:      المصعد نوع

كجم 450:         الحمولة

3:     الطوابق عدد

Project Name      Mohamed 

Elhagry

Address                : Al Cilia           No 

of elevators   : 1

Type                        : machine 

roomless

Capacity                : 450 KG

Floors                     : 3

126

  العنوان   الكبٌسً هللا عبد:  المشروع اسم

الخرٌطٌات       : 

1:    المصاعد عدد

ماكٌنات غرفة بدون:      المصعد نوع

كجم 630:         الحمولة

3:     الطوابق عدد

Project Name      : Abdullah Al 

Kubasi

Address                : Al Karitiat         

No of elevators   : 1

Type                        : machine 

roomless

Capacity                : 630 KG

Floors                     : 3

127

   المهندي سعد عٌسى:   المشروع اسم

الدحٌل:          العنوان

1:    المصاعد عدد

ماكٌنات غرفة بدون:      المصعد نوع

كجم 450:         الحمولة

3:     الطوابق عدد

Project Name      : Eissa Saad 

Elmohannady

Address                : Duhail            No 

of elevators   : 1

Type                        : machine 

roomless

Capacity                : 450 KG

Floors                     : 3

128

           العزٌز عبد احمد:  المشروع اسم

 العنوان                   االسحاق موسى   

خالد عٌن        : 

1:    المصاعد عدد

ماكٌنات غرفة بدون:      المصعد نوع

كجم 630:         الحمولة

3:     الطوابق عدد

Project Name      : Ahmed 

Abdelaziz Mousa Aleisshak

Address                : Ain Khalid         

No of elevators   : 1

Type                        : machine 

roomless

Capacity                : 630 KG

Floors                     : 3



129

     الحجاجً أحمد علً:  المشروع اسم

الخرٌطٌات:          العنوان

1:    المصاعد عدد

ماكٌنات غرفة بدون:      المصعد نوع

كجم 450:         الحمولة

2:     الطوابق عدد

Project Name      : Ali Ahmed 

Alhaggagy

Address                : Alkhoritiyat        

No of elevators   : 1

Type                        : machine 

roomless

Capacity                : 450 KG

Floors                     : 2

130

    العنوان   ابراهٌم خلٌل:   المشروع اسم

خالد عٌن     : 

1:    المصاعد عدد

ماكٌنات غرفة بدون:      المصعد نوع

كجم 630:         الحمولة

3:     الطوابق عدد

Project Name      : Khalil Ibrahim

Address                : Ain Khalid        

No of elevators   : 1

Type                        : machine 

roomless

Capacity                : 630 KG

Floors                     : 3

131

   السلٌطً سعد محمد:   المشروع اسم

خالد عٌن:          العنوان

1:    المصاعد عدد

ماكٌنات غرفة بدون:      المصعد نوع

كجم 630:         الحمولة

2:     الطوابق عدد

Project Name      : Mohamed Saad 

Alsoliati

Address                : Ain Khalid        

No of elevators   : 1

Type                        : machine 

roomless

Capacity                : 630 KG

Floors                     : 2 

132

   التمٌمً سالم احمد:   المشروع اسم

الوكرة:           العنوان

1:    المصاعد عدد

ماكٌنات غرفة بدون:      المصعد نوع

كجم 630:         الحمولة

4:     الطوابق عدد

Project Name      : Ahmed Sallim 

Altamimy

Address                : Alwakra        No 

of elevators   : 1

Type                        : machine 

roomless

Capacity                : 630 KG

Floors                     : 4

133

       ابراهٌم ٌوسف خالد:   المشروع اسم

                           الفضالة     

الحمامة روضة:           العنوان

1:    المصاعد عدد

ماكٌنات غرفة بدون:      المصعد نوع

كجم 450:         الحمولة

3:     الطوابق عدد

Project Name      : Khalid Ibrahim 

Alfadala

Address                : Rawdet 

Alhamam                                        No 

of elevators   : 1

Type                        : machine 

roomless

Capacity                : 450 KG

Floors                     : 3

134

   الكبٌسً غانم محمد:   المشروع اسم

الخرٌطٌات:           العنوان

1:    المصاعد عدد

ماكٌنات غرفة بدون:      المصعد نوع

كجم 630:         الحمولة

3:     الطوابق عدد

Project Name      : Mohamed 

Ghanim Alkobasi

Address                : Alkhoritiyat        

No of elevators   : 1

Type                        : machine 

roomless

Capacity                : 450 KG

Floors                     : 3



135

      فالكون روٌال شركة:   المشروع اسم

                البناء ومواد للمقاوالت

السٌلٌة:           العنوان

1:    المصاعد عدد

ماكٌنات غرفة بدون:       المصعد نوع

كجم 630:         الحمولة

3:     الطوابق عدد

Project Name      : Royal Falcon for 

Contracting and Trading

Address                : Al cilia            No 

of elevators   : 1

Type                        : machine 

roomless

Capacity                : 630 KG

Floors                     : 3

136

   السوٌدي هللا عبد:   المشروع اسم

الوكرة:          العنوان

1:    المصاعد عدد

ماكٌنات غرفة بدون:      المصعد نوع

كجم 630:          الحمولة

1:     الطوابق عدد

Project Name      : Abdullah  

Alsiwidy

Address                :   Alwakra       No 

of elevators   : 1

Type                        : machine 

roomless

Capacity                : 630  KG

Floors                     : 3

137

          راشد محمد حبٌب:  المشروع اسم

                            الهاجري   

هاجر بنً:          العنوان

1:    المصاعد عدد

ماكٌنات غرفة بدون:      المصعد نوع

كجم 450:         الحمولة

3:     الطوابق عدد

Project Name      : Habib 

Mohamed Rashid Elhagry

Address                : Bani Hagar         

No of elevators   : 1

Type                        : machine 

roomless

Capacity                : 450 KG

Floors                     : 3

138

           المهندي خالد:  المشروع اسم

الدحٌل:          العنوان

1:    المصاعد عدد

ماكٌنات غرفة بدون:      المصعد نوع

كجم 630:         الحمولة

4:     الطوابق عدد

Project Name      : Khalid 

Elmohannadi

Address                : Duhail            No 

of elevators   : 1

Type                        : machine 

roomless

Capacity                : 630 KG

Floors                     : 4

139

        ٌوسف الرحمن عبد:  المشروع اسم

                            الحمٌدي    

الحمامة روضة:          العنوان

1:    المصاعد عدد

ماكٌنات غرفة بدون:      المصعد نوع

كجم 630:         الحمولة

3:     الطوابق عدد

Project Name      : Abdelrahman 

Yousef Alhamidi

Address                : Rawdet 

Alhamama                                      

No of elevators   : 1

Type                        : machine 

roomless

Capacity                : 630 KG

Floors                     : 3

140

          حمد على حفٌض:   المشروع اسم

 العنوان                              المري  

نخلة ابو        : 

1:    المصاعد عدد

ماكٌنات غرفة بدون:      المصعد نوع

كجم 630:         الحمولة

2:     الطوابق عدد

Project Name      : Hafid Ali Hamad 

Almerri

Address                : Abou Nakhla                                                               

                                                        No 

of elevators   : 1

Type                        : machine 

roomless

Capacity                : 630 KG

Floors                     : 2



141

 الخاطر مسعود فاطمه:   المشروع اسم

الوكرة:          العنوان

1:    المصاعد عدد

ماكٌنات غرفة بدون:      المصعد نوع

كجم 450:         الحمولة

2:     الطوابق عدد

Project Name      : Fatima 

Massoud Alkhatir

Address                : AlWakra                                                                       

                                                        No 

of elevators   : 1

Type                        : machine 

roomless

Capacity                : 630 KG

Floors                     : 2

142

       احمد بن خالد الشٌخ:   المشروع اسم

                  ثانً ال محمد بن   

الغرافة:          العنوان

1:    المصاعد عدد

ماكٌنات غرفة:       المصعد نوع

كجم 450:         الحمولة

3:     الطوابق عدد

Project Name      :  Sheikh Khalid 

Al Thani

Address                : Al gharrafa                                                                       

                                                             

No of elevators   : 1

Type                        : machine room

Capacity                : 450 KG

Floors                     : 3

143

    المدنً ٌوسف سلٌم:   المشروع اسم

الحمامة روضة:          العنوان

1:    المصاعد عدد

ماكٌنات غرفة بدون:       المصعد نوع

كجم 450:         الحمولة

3:     الطوابق عدد

Project Name      :  Salim Yousef 

Elmadni

Address                : Rawdet 

Elhamam                                             

No of elevators   : 1

Type                        : machine 

roomless

Capacity                : 450 KG

Floors                     : 3

144

    لوبانً غٌاث/ م:   المشروع اسم

الدحٌل:          العنوان

1:    المصاعد عدد

ماكٌنات غرفة بدون:       المصعد نوع

كجم 630:         الحمولة

3:     الطوابق عدد

Project Name      :  Ghiath Lobany

Address                : Duhai Elhamam                                             

                                           No of 

elevators   : 1

Type                        : machine 

roomless

Capacity                : 630 KG

Floors                     : 3

145

   العنوان     الٌافعً دٌنا:    المشروع اسم

الصخامة      : 

1:    المصاعد عدد

ماكٌنات غرفة بدون:       المصعد نوع

كجم 450:         الحمولة

3:     الطوابق عدد

Project Name      :  Dina Alyafei

Address                : Al Skhama        

No of elevators   : 1

Type                        : machine 

roomless

Capacity                : 450 KG

Floors                     : 3



146

 حمدالمطاوعة محمد.ا:   المشروع اسم

الدحٌل:          العنوان

1:    المصاعد عدد

ماكٌنات غرفة بدون:       المصعد نوع

كجم 450:         الحمولة

3:     الطوابق عدد

Project Name      :  Mohamed 

Hamad Almotawaa

Address                : Duhail            No 

of elevators   : 1

Type                        : machine 

roomless

Capacity                : 630 KG

Floors                     : 3

147

 الكبٌسً خالد محمد.ا:   المشروع اسم

الخرٌطٌات:          العنوان

1:    المصاعد عدد

ماكٌنات غرفة بدون:       المصعد نوع

كجم 630:         الحمولة

3:     الطوابق عدد

Project Name      :  Mohamed 

Khalid Alkubasi

Address                : AlKoritiyat            

 No of elevators   : 1

Type                        : machine 

roomless

Capacity                : 630 KG

Floors                     : 3

148

      مٌرزا علً.ا:   المشروع اسم 

الدفنة:          العنوان

1:    المصاعد عدد

ماكٌنات غرفة بدون:       المصعد نوع

كجم 450:         الحمولة

3:     الطوابق عدد

Project Name      :  Ali Merza

Address                : Dafina           No 

of elevators   : 1

Type                        : machine 

roomless

Capacity                : 450 KG

Floors                     : 3

149

      الجاسم سلطان.ا:   المشروع اسم 

الحمامة روضة:          عنوان

1:    المصاعد عدد

ماكٌنات غرفة بدون:       المصعد نوع

كجم 630:         الحمولة

3:     الطوابق عدد

Project Name      :  Sultan Aljasim

Address                : Rawdet 

Alhamama                                      

No of elevators   : 1

Type                        : machine 

roomless

Capacity                : 630 KG

Floors                     : 3

150

      طالب العزٌز عبد. ا:   المشروع اسم 

                           المدحوس       

عبٌرٌة ام:          العنوان

1:    المصاعد عدد

ماكٌنات غرفة بدون:       المصعد نوع

كجم 630:         الحمولة

3:     الطوابق عدد

Project Name      :  Abd Alaziz Talib 

Almadhoos 

Address                : Um Abiria        

No of elevators   : 1

Type                        : machine 

roomless

Capacity                : 630 KG

Floors                     : 3

151

      علً الهادي عبد. ا:   المشروع اسم 

                              المري حسٌن

عبٌرٌة ام:          العنوان

1:    المصاعد عدد

ماكٌنات غرفة بدون:       المصعد نوع

كجم 800:         الحمولة

4:     الطوابق عدد

Project Name      :  Abd Elhadi Ali 

Hussain Almerri

Address                : Um Abiria        

No of elevators   : 1

Type                        : machine 

roomless

Capacity                : 800 KG

Floors                     : 4



152

        البلم ناصر احمد. ا:   المشروع اسم 

خالد عٌن:          العنوان    

1:    المصاعد عدد

ماكٌنات غرفة بدون:       المصعد نوع

كجم 630:         الحمولة

3:     الطوابق عدد

Project Name      :  Ahmed Nasser 

Albalam

Address                : Ain Khalid        

No of elevators   : 1

Type                        : machine 

roomless

Capacity                : 630 KG

Floors                     : 3

153

             فرهود غانم. ا:   المشروع اسم 

                           المعاضٌد    

السٌلٌة:          العنوان

1:    المصاعد عدد

ماكٌنات غرفة بدون:       المصعد نوع

كجم 450:         الحمولة

3:     الطوابق عدد

Project Name      :  Ghanim 

Farhood Almaadid 

Address                : Alcilia              

No of elevators   : 1

Type                        : machine 

roomless

Capacity                : 450 KG

Floors                     : 3

154

         هللا عبد ابراهٌم. ا:   المشروع اسم 

                               العلً      

خالد عٌن:          العنوان

1:    المصاعد عدد

ماكٌنات غرفة بدون:       المصعد نوع

كجم 450:         الحمولة

3:     الطوابق عدد

Project Name      :  Ibrahim 

Abdulaah Al Ali

Address                : Ain Khalid        

No of elevators   : 1

Type                        : machine 

roomless

Capacity                : 450 KG

Floors                     : 3

155

          هللا عبد عٌسى. ا:   المشروع اسم 

                             الحمٌدي  

قرن ام:          العنوان

1:    المصاعد عدد

ماكٌنات غرفة بدون:       المصعد نوع

كجم 630:         الحمولة

3:     الطوابق عدد

Project Name      :  Eissa Abdullah 

Alhamidi

Address                : Um Garan      No 

of elevators   : 1

Type                        : machine 

roomless

Capacity                : 630 KG

Floors                     : 3

156

           هللا عبد محمد. ا:   المشروع اسم 

                            المناعً    

المعمورة:          العنوان

1:    المصاعد عدد

ماكٌنات غرفة بدون:       المصعد نوع

كجم 450:         الحمولة

2:     الطوابق عدد

Project Name      :  Mohamed 

Abdullah Almannai

Address                : Almaamora      

No of elevators   : 1

Type                        : machine 

roomless

Capacity                : 450 KG

Floors                     : 2

157

              ستابل شركة:   المشروع اسم 

                         للمقاوالت    

الرٌان:          العنوان

1:    المصاعد عدد

ماكٌنات غرفة بدون:       المصعد نوع

كجم 630:         الحمولة

3:     الطوابق عدد

Project Name      :  Stable For 

Contracting & Trading

Address                : Al Rayyan      No 

of elevators   : 1

Type                        : machine 

roomless

Capacity                : 630 KG

Floors                     : 3



158

           على الهادي عبد:  المشروع اسم 

                        المري حسٌن   

عبٌرٌة ام:          العنوان

1:    المصاعد عدد

ماكٌنات غرفة بدون:       المصعد نوع

كجم 800:         الحمولة

3:     الطوابق عدد

Project Name      :  Abd Alhadi Ali 

Hussan AlMerry

Address                : Um Abiria    No 

of elevators   : 1

Type                        : machine 

roomless

Capacity                : 800 KG

Floors                     : 3

159

            الهاجري سعد:   المشروع اسم 

السٌلٌة:          العنوان

1:    المصاعد عدد

ماكٌنات غرفة بدون:       المصعد نوع

كجم 630:         الحمولة

3:     الطوابق عدد

Project Name      :  Saag AlHagry

Address                : Alcilia            No 

of elevators   : 1

Type                        : machine 

roomless

Capacity                : 630 KG

Floors                     : 3

160

           بن حمد/  الشٌخ:  المشروع اسم 

                       ثانً ال ناصر  

الخٌسة:          العنوان

1:    المصاعد عدد

ماكٌنات غرفة بدون:       المصعد نوع

كجم 630:         الحمولة

3:     الطوابق عدد

Project Name      :  Sheikh / 

Hamad Bin Nasser Al Thani

Address                : Al Kessa            

No of elevators   : 1

Type                        : machine 

roomless

Capacity                : 630 KG

Floors                     : 3

161

        الهاجري سعود:   المشروع اسم 

هاجر بنً:          العنوان

1:    المصاعد عدد

ماكٌنات غرفة بدون:       المصعد نوع

كجم 450:         الحمولة

3:     الطوابق عدد

Project Name      :  Suaad Alhagry

Address                : Bani Hagar      

No of elevators   : 1

Type                        : machine 

roomless

Capacity                : 450 KG

Floors                     : 3

162

        الكعبً جاسم:   المشروع اسم 

الحمامة روضة:          العنوان

1:    المصاعد عدد

ماكٌنات غرفة بدون:       المصعد نوع

كجم 450:         الحمولة

3:     الطوابق عدد

Project Name      :  Gasim Alkaabi

Address                : Rawdet 

Alhamama                                      

No of elevators   : 1

Type                        : machine 

roomless

Capacity                : 450 KG

Floors                     : 3

163

        الغانم احمد لولوه:    المشروع اسم 

القدٌم الغانم:          العنوان

1:    المصاعد عدد

ماكٌنات غرفة:       المصعد نوع

كجم 630:         الحمولة

4:     الطوابق عدد

Project Name      :  Loloa Ahmed 

Alghanim

Address                : Old Ghanim     

No of elevators   : 1

Type                        : machine room                                                 

                                               Capacity                

               : 630 KG

Floors                     : 74



164

              احمد سلطان:   المشروع اسم 

                           الدوسري      

هاجر بنً:          العنوان

1:    المصاعد عدد

ماكٌنات غرفة بدون:       المصعد نوع

كجم 630:         الحمولة

3:     الطوابق عدد

Project Name      :  Sultan Ahmed 

Aldosary

Address                : Bani Hagar       

No of elevators   : 1

Type                        : machine 

roomless                                        

Capacity                : 630 KG

Floors                     : 3

165

       محمد ناصر مبارك:   المشروع اسم 

  العنوان                              الخلٌفة 

الحمامة روضة       : 

1:    المصاعد عدد

ماكٌنات غرفة بدون:       المصعد نوع

كجم 630:         الحمولة

4:     الطوابق عدد

Project Name      :  Mubarak 

Nasser Al Khalifa

Address                : Rawdet 

Alhamama                                  No 

of elevators   : 1

Type                        : machine 

roomless                                        

Capacity                : 630 KG

Floors                     : 4
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  العنزي نهار سعود:   المشروع اسم 

الرٌان:         العنوان

1:    المصاعد عدد

ماكٌنات غرفة بدون:       المصعد نوع

كجم 630:         الحمولة

3:     الطوابق عدد

Project Name      :  Saud Nahar 

Alanzi

Address                : Alrayyan        No 

of elevators   : 1

Type                        : machine 

roomless                                        

Capacity                : 630 KG

Floors                     : 3
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            فراج سعٌده/ ا:   المشروع اسم 

                              السحوتً  

الثمٌد:          العنوان

1:    المصاعد عدد

ماكٌنات غرفة بدون:       المصعد نوع

كجم 450:         الحمولة

3:     الطوابق عدد
 

Project Name      :  Saida Farrag 

Alsahooty

Address                : Althamid        No 

of elevators   : 1

Type                        : machine 

roomless                                        

Capacity                : 450 KG

Floors                     : 3
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          جابر طالب جابر:   المشروع اسم

                               المري   

خالد عٌن:          العنوان

1:    المصاعد عدد

ماكٌنات غرفة بدون:       المصعد نوع

كجم 630:         الحمولة

3:     الطوابق عدد

Project Name      :  Gaber Taleb 

Almerry

Address                :Ain Khalid        

No of elevators   : 1

Type                        : machine 

roomless                                        

Capacity                : 630 KG

Floors                     : 3
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     الحمامة روضة شركة:   المشروع اسم

                        العامة للمقاوالت

الرٌان:          العنوان

2:    المصاعد عدد

ماكٌنات غرفة بدون:       المصعد نوع

كجم 450:         الحمولة

3:     الطوابق عدد

Project Name      :  Rawdet 

Alhamama for General Contracting

Address                : Alrayyan        No 

of elevators   : 2

Type                        : machine 

roomless                                        

Capacity                : 450 KG

Floors                     : 3
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  المالكً ابراهٌم احمد:   المشروع اسم

الحمامة روضة:          العنوان

1:    المصاعد عدد

ماكٌنات غرفة بدون:       المصعد نوع

كجم 450:         الحمولة

3:     الطوابق عدد

Project Name      :  Ahmed Ibrahim 

Almalky

Address                : Rawdet 

Alhamama                                 No of 

elevators   : 1

Type                        : machine 

roomless                                        

Capacity                : 450 KG

Floors                     : 3
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 للمشارٌع الوذنة شركة:   المشروع اسم

قرن ام:          العنوان

4:    المصاعد عدد

ماكٌنات غرفة بدون:       المصعد نوع

كجم 630:         الحمولة

3:     الطوابق عدد

Project Name      :  AL-Wathna for 

projects

Address                : Um Garan      No 

of elevators   : 4

Type                        : machine 

roomless                                        

Capacity                : 630 KG

Floors                     : 3




