
 

 
 
 
 
 

 

 

 السليطينمجموعة شركات 

 التعريف بالشركة

 
 8588ص.ب.: 
 +974 0111 4032هاتف: 
 +974 0132 4032فاكس: 

 info@alsulaiteengroup.comالبريد اإلليكتروني: 
    www.alsulaiteengroup.com:  الموقع           

 

mailto:info@alsulaiteengroup.com
http://www.alsulaiteengroup.com/


 

 
 
 
 
 

 مجموعة شركات السليطين:
ميسلون ة كشركحيث بدأت  السليطين،السيد عبد هللا سالم  مؤسسها عاًما على يد 99بدأت عملها منذ 
شركات المجموعة تتال بعدها انشاء بقية الشركات في أوقات لتصبح اآلن إحدى  للتجارة والمقاوالت

ره المستمر تطويبفضل ي أحرزته الشركة و ذوقد نجح السيد عبد هللا بناًء على النجاح ال .مختلفة
حاجة السوق القطري وكان آخرها للفرص المتاحة في قطر في التوسع في األعمال لتشمل عدة مجاالت من تلبية 

 .عدة مشروعات في القطاع الصناعيأعمال الحدائق لتتوسع بعد ذلك إلى المجال الزراعي و 

 تلقدو قبل تفرقة لألعمال التجارية في وزارة الداخلية رئيس مجلس إدارة المجموعة  السليطينعمل السيد عبد هللا سالم 
ب عالية فيها وشارك في أكثر من مائة وعشرون لجنة رئيسًا أو عضوًا كما مثل الوزارة في جميع المؤتمرات صعدة منا

ام عاألعمال التجارية أثناء عمله الرسمي بدأ أعماله في . عشرون عاماً واللقاءات والزيارات مدة خدمة التي قاربت 
 السليطين.ويمثل حالًيا قطاع األعمال تحت مظلة مجموعة شركات  ،5975

 :أو التي هي شريكة فيهاالسليطين وفيما يلي قائمة للشركات التي تمتلكها مجموعة 

 (%511نسبة الملكية  -والحدائقمجمع السليطين الزراعي والصناعي )زراعة والبستنة  (5
 (%511ة )نسبة الملكي واأللمنيوم االستاينلستيلتصنيع أعمال -كاالكسي ألعمال االستاينلستيل شركة (2
فاهم مع مراكز ت بمذكراتمركز أبحاث زراعية يرتبط - مركز السليطين لألبحاث والدراسات والتدريب الزراعي (9

 (%511أبحاث ودراسات عالمية )نسبة الملكية 
 (%511)نسبة الملكية  -ك(ليد تاليت أميتينغ ديودي تكنولوجي ) (4
 (%511)نسبة الملكية -إنشاء وصيانة حمامات السباحة-شركة الريان لبرك السباحة (5
 (%511)نسبة الملكية -شركة الريان للهندسة والمقاوالت (6
 (%511)نسبة الملكية -شركة ميسلون للتجارة والمقاوالت (7
 لزراعياوالتدفئة والتبريد ذات الماركات العالمية للقطاع  المياهتوريد وتشييد أنظمة -شركة ميسلون الهندسية (8

 (%511والتجاري او السكني )نسبة الملكية 
 (%511)نسبة الملكية  -تصنيع أنابيب باستخدام التقنية الخضراء -الشركة القطرية األلمانية لألنابيب (9

 (%511نسبة الملكية )-للحدائق السليطينشركة  (51
 شركة مشتركة-(QCSقطر لخدمات الكمبيوتر )شركة  (55
 شركة مشتركة-(GGHC)مجموعة الخليج القابضة شركة  (52
 شركة مشتركة-( GREDCO)يـج للتطـويـر العقاري ذ. م. م. شـركـة الخل (59
 شركة مشتركة-مودا نوفا للتصميم الداخليشركة  (54

 وفيما يلي تفاصيل هذه الشركات:



 

 
 
 
 
 

 :مجمع السليطين الزراعي والصناعي
محلية رائدة في قطر في مجال  شركةشركة مجمع السليطين الزراعي والصناعي هي 

خدماتها التي إلى ترقية  5998احها عام والحدائق. مازالت الشركة تسعى منذ افتتالزراعة 
 تقدمها عبر قسميها الحدائق وانتاج المزارع.

يعية الطبويعمل المجمع كمقاول للحدائق كما أنه متخصص في إنشاء وصيانة مشروعات الحدائق في قطر وخاصًة 
على أكبر وأفضل المعدات والتجهيزات من المجمع  ويحوزوأعمال الحدائق وشبكات الري األتوماتيكي  الصناعيةو 

المدينة  صالحل مشروعاته لتحقيق جودة مرتفعة في فع من أداء العاملين لديور  الميكنة الحديثة من مختلف بالد العالم
 وغيرها من العمالء المميزين. معة قطروجاالرياضية واللجنة األولمبية القطرية ومؤسسة قطر والبلديات 

يرات إلى الشج األنواع، باإلضافةمن مختلف زهرة موسمية سنوًيا  ماليينأكثر من خمسة اآلن وتنتج مزرعة المجمع 
المتقدمة.  البيوت المحميةويصدر انتاج المزرعة من طن من الخضروات.  711واألشجار بجانب  ومغطيات التربة
من المياه د حاجتنا لتورينظامان للري بالتناضح  مزرعتناالمائية من دون تربة. وتتضمن  لزراعةكا حديثةتستخدم تقنيات 

 المخصصة إلقامة طاقم العمل الخاص بنا في المزرعة حيث يتمتعون بالمرافق الصحية. األماكن وتتوفر .العذبة

ويلعب المجمع اآلن دوًرا رئيًسا في أنشطة قطر للحدائق والزراعة، ويهدف المجمع إلى تطوير خدماتنا بشكل مستمر 
 .لعمالئناوتقديم األفضل 

 www.saic.com.qaالموقع: 

 شركة كاالكسي ألعمال االستاينلستيل:
 وهي فرع لشركة مجمع السليطين الزراعي والصناعيشركة كاالكسي ألعمال االستاينلستيل 

م والتي تعمل في مجال انتاج الحديد المجلفن، ورش الخراطة وطالء المعادن، أعمال اللحام 2119وتم تأسيسها في عام 
 (%511خل الدوحة( التجارة في االستانلستيل ومنتجاتها )نسبة الملكية بالكهرباء أو االكسيجين )دا

 www.alsualiteengroup.comالموقع: 
  :مركز السليطين لألبحاث والدراسات والتدريب الزراعي

األبحاث مجال عمل في ي يذوالم 2155في عام  وتم تأسيسهمركز السليطين لألبحاث والدراسات والتدريب الزراعي 
قامة الدورات التدراسة الجدوى االقتصادية للمشاريع القائمة والجديدة،  والدراسات الزراعية وكذلك  دريبيةوتصميم وا عداد وا 

دراسات البحاث و األمراكز العديد من بمذكرات تفاهم مع و تعاون باتفاقيات يرتبط  كما أن المركزمجال الزراعي، الفي 
 (%511)نسبة الملكية  .عالميةال

 www.alsualiteengroup.comالموقع: 

http://www.saic.com.qa/
http://www.alsualiteengroup.com/
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 تك(: يديت مميتين  ديود  تكنولوجي للال
وهي فرع لشركة مجمع السليطين الزراعي والصناعي وتم تأسيسها في عام تك(  يديت أميتينغ ديودي تكنولوجي )لال

ألجهزة ا م والتي تعمل في التجارة في األدوات الكهربائية، تجارة أدوات اإلنارة ولوازمها، تجارة معدات اإلنارة2152
 (%511الضوئية )نسبة الملكية 

 www.alsualiteengroup.comالموقع: 
 الريان لبرك السباحة:شركة 

لبرك السباحة تحت مجموعة السليطين. تأسست الشركة في أوائل عام تندرج شركة الريان 
نشاء وصيانة برك  5987 بهدف تقديم خبرات فنية متخصصة في قطر لسوق تصميم وا 

السباحة والساونا وغرف البخار والجاكوزي والنافورات والبحيرات والشالالت والمعدات 
ار يالمتعلقة بالحدائق والمتنزهات القائمة على المياه والمالعب والحدائق وغيرها. وتورد الشركة المعدات والمواد وقطع الغ

كما تقدم الخبرات الفنية والخدمات المتخصصة. وقد نمت الشركة على مدار السنوات لتصبح الوجهة الوحيدة لمجموعة 
من الخدمات المتعلقة بحمامات السباحة بدًءا من الدراسة المبدئية والتصميم إلى اإلنشاءات المدنية والميكانيكية والتركيب 

 الكهربائي والتشغيل والصيانة.

ل شركة الريان لبرك السباحة مجموعة من أشهر المصنعين والموردين والمقاولين على مستوى العالم في مجال وتمث
 ما في ذلكبوآسيا كالصين وأستراليا والهند حمامات السباحة والمعدات المتخصصة والمواد من أوروبا والواليات المتحدة 

ركة الريان لبرك من استراليا. وقد نجحت ش الضوئياستخدام التحليل ة في تعقيم المياه بأحدث التقنيات المبتكرة والفاعل
كان و  السباحة خالل فترة وجيزة في أن تكون من أشهر األسماء في مجال حمامات السباحة ومرافق المياه في دولة قطر

 .لها شرف تنفيذ أهم وأكبر المشاريع

والخدمات المتخصصة في مجال الهندسة ومعالجة المياه وتقدم الريان لبرك السباحة مجموعة متنوعة من األنشطة 
 المخصص لحمامات السباحة. وفيما يلي قائمة بهذه األنشطة والخدمات:

 الدراسة والتصميم 
 اإلنشاء والتركيب 
 الصيانة 
 مبيعات المعارض 

 www.alrayyanpools.comالموقع: 

 

http://www.alsualiteengroup.com/
http://www.alrayyanpools.com/


 

 
 
 
 
 

 للهندسة والمقاوالت:شركة الريان 
تعمل في  والتيم 5999فرع لشركة الريان لبرك السباحة وتم تأسيسها في عام وهي شركة الريان للهندسة والمقاوالت 

مجال أعمال التجهيزات الصناعية الميكانيكية والهندسية، مقاوالت عامة للمباني )االنشاءات العامة للمباني( أعمال 
 (%511)نسبة الملكية  ومائيةكهربائية 

 www.alrayyanpools.comالموقع: 

 ت:شركة ميسلون للتجارة والمقاوال
أعمال و  العامةمقاوالت الم تعمل في مجال 5976وتم تأسيسها في عام والتي المقاوالت تعتبر شركة ميسلون للتجارة و 

وتجارة مواد  والمفروشات المنزليواألثاث التجارة في األدوات و التجارة في األثاث المنزلي والمفروشات و  صيانة المباني
)نسبة الملكية  نشاط المجموعة ةوأعمال الحفريات واألعمال الميكانيكية وتعتبر باكور الصحية الكهربائية و األدوات و  البناء
511%) 

 www.alsualiteengroup.comالموقع: 
 

 :شركة ميسلون الهندسية

م وهي فرع لشركة ميسلون للتجارة والمقاوالت من 2155الهندسية في عام أسست شركة ميسلون 
من أجل توفير كافة المعدات والتجهيزات المتعلقة بإنشاء محطات أجل تقديم حلول وعمل متكامل 

في ن بعد عوتجميع معدات وأجهزة التحكم ومعدات التبريد والتدفئة والتحكم  وتصميمالتحلية ومعدات الضخ لكافة أنواع 
أمن ت التي ورش ميكانيكية خاصة بها مجهزة بمجموعة جديدة من المعدات واألدواتمن أجل ذلك فأنشأت  أنظمة الري 

 للزبون كافة متطلباته واحتياجاته.

كما أن لدينا طاقم ميداني يتمتع بأعلى الخبرات إلدارة وتحليل أعمال المشروعات التي تتضمن األعمال الميكانيكية 
من خالل حيازتها على توكيالت ألفضل الماركات العالمية في مجال نشاطها. ونلتزم بتطبيق أعلى معايير والكهربائية 

الجودة، كما نلتزم بمعايير الصحة والسالمة والبيئة والسالمة المهنية لضمان حماية القوة العاملة لدينا. وتطبق ميسلون 
ير ييم المخاطر المتعلقة بالعمل. كما نلتزم من جانب آخر بتوفالهندسية اإلجراءات التي تضمن تجنب وقوع الحوادث وتق

أعلى مستوى من الخدمات لزبائننا مع االلتزام بالمواعيد المطلوبة للتوريد أو توفير الخدمة مع تشجيع موظفينا على 
 تحقيق رغبته الزبون ورضائه وذلك هو مطلبنا.

 www.maysaloonqatar.comالموقع: 

http://www.alrayyanpools.com/
http://www.alsualiteengroup.com/
http://www.maysaloonqatar.com/


 

 
 
 
 
 

 الشركة القطرية األلمانية لألنابيب:

م مرت تقنية الحفر النفقي بتطورات سريعة 2117أسست الشركة القطرية األلمانية لألنابيب في عام 
ى حققت معايير عالمية بسبب أمانها على البيئة وجدواها على مدى السنوات القليلة الماضية حت

االقتصادية. وتتطلب تقنية الحفر النفقي حتى تنجح جودة مرتفعة وأنابيب متينة سهلة التركيب. 
وتمنح تقنية الرفع )تقنية مد األنابيب من دون حفر( بجانب المنتج المثالي العديد من المميزات 

ة تحت األرض باإلضافة إلى شركات اإلنشاءات. ومن أجل ضمان أفضل منتج لمالكي مشروعات البنية التحتي
م بدأت الشركة أعمالها كشركة قطرية إنتاجها من األنابيب 2191لمشروعات البنية التحتية، تماشيًا مع رؤية قطر 

باإلضافة إلى  EN19636والمعايير األوروبية  DIN 54815الخضراء معتمدة ومطابقة الشتراطات المعايير األلمانية 
 لتوفير متطلبات تلك المشاريع من مختلف المقاسات واألحجام.  ASTM D 6783-05المعايير األمريكية 

 www.pipegreen.comالموقع: 

 :للحدائق السليطينشركة 
من الشركات الفرعية م 2154وتم تأسيسها في عام السليطين للحدائق  شركة تعتبر

المتوسطة حدائق اللمجموعة شركات السليطين، وهي شركة متخصصة في إنشاء 
والصغيرة العامة أو المنزلية وهي توفر كل متطلبات واحتياجات تلك المشاريع من 

ة لعمالءنا، كما نحرص على إتمام ونلتزم بتقديم خدمات بأعلى جود األشجار والشجيرات ومغطيات التربة واألزهار.
األعمال المطلوبة على النحو المرضي سواء على مستوى األعمال أو على مستوى توقعات العمالء بمختلف أنواعهم 

 واحتياجاتهم.

ويمكن تهيئتها لتلبي كل عميل بصرف النظر عن النمط أو الخدمة المطلوبة. يمكن ومن ثم فإن أفكارنا تتسم بالتفرد 
ن للحدائق أن تقدم لك أفضل الخدمات لتضمن رضاك عن المشروع وتسلمه في الموعد المتفق عليه. ونبذل للسليطي

أحدث  وفيرتقصارى جهدنا للوصول للمستوى األمثل، ونحرص على الحفاظ على مركزنا بالسعي دائًما لألفكار الجديدة و 
 تبرز جمال وروعة الحدائق.التي  الحديثةالتقنيات 

 :تشمل أنشطة الشركة

 الحديقة وتوفير تربتها ومزروعاتها تصميم-5

 وتوريدها وتنفيذها تصميم أنظمة الري األتوماتيكي والعادي-2

 تصميم اإلضاءة الخارجية للحدائق وتنفيذها -9

http://www.pipegreen.com/


 

 
 
 
 
 

 الصناعية وتنفيذهاو الحجرية والشالالت النافورات  تصميم-4

 توريد أثاث الحدائق -5

 والفيالت العامة الحدائق صيانة-6

 عقود سنوية.بوأنظمة الري  اإلضاءة صيانة-7

 www.alsulaiteengardens.comالموقع: 

 قطر لخدمات الكمبيوتر

تعتبر شركة قطر لخدمات الكمبيوتر المحدودة إحدى الشركات الرائدة في مجال تقنية المعلومات. 
كشركة فرعية لمجموعة شركات الخليج القابضة، وتمتلك فوائد  5978تأسست الشركة عام 

رت خالل و متنوعة في دولة قطر. بدأت الشركة رحلة عملها كمقدم حلول مايكرو فيلم في أولى فترات عملها، ثم تط
ر في ذلك كشريك ألعمالها في دولة قط األمريكيةفترة زمنية وجيزة لتصبح شركة تقنية معلومات، وعينتها شركة وانج 

النجاح  ًدا منو الوقت حينما كان االعتماد على الكمبيوترات المركزية. وقد سجلت شركة قطر لخدمات الكمبيوتر عق
 ، حتى منتصف التسعينيات عندمااألمريكيةوانج مستخدمي في أنظمة ة باجتذاب عدًدا كبيًرا من العمالء تحت مظل

فتحت أنظمة الملكية المجال أمام الكمبيوتر باالعتماد على فكره أنظمة البرامج المتاحة للتحديث. وكان للشركة السبق 
في هذا  الشركة حتى أصبحتفي تقديم وتوفير مثل تلك الخدمات للعديد من الوزارات والمؤسسات العامة والخاصة 

 qatar.com-www.qcsالموقع:  (.()شركة مشتركة) المجال عالمة بارزة ال يمكن تجاوزها
      القابضة:شركة مجموعة الخليج 

خطوات كبيرة من  خطتومنذ ذلك الحين  5989تأسست شركة مجموعة الخليج القابضة في عام 
الهندسة و في قطاع النفط والغاز وكان من اهتمامها العمل خالل المساهمة في التنمية الشاملة للبالد. 

 حيث ركزت على العقارات، .واالشراف عليهاالمملوكة ألصحابها ، إدارة الشركات تلاثم تو والصناعات والمقاوالت 
  .عدة شركاتتحت مظلة مجموعة الخليج القابضة واألسهم أجهزة وتعمل 

 www.gghc.netالموقع: 
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 (GREDCO) شـركـة الخليـج للتطـويـر العقار  ذ. م. م.
القطاع العقاري من م والتي تعمل في مجال 5994وتم تأسيسها في عام  - شـركـة الخليـج للتطـويـر العقاري ذ. م. م.

 (شركة مشتركة()) خالل تملك وشراء العقارات أو إدارتها وتأجيرها

 www.gghc.net الموقع:

 
  شركة مودا نوفا للتصميم:
ومجال عملها تصميم وتوريد م 2152وتم تأسيسها في عام  يشركة مودا نوفا للتصميم الداخل

يزات للمباني والمجمعات السكنية وهي شركة مشتركة من بين الشركاء وتركيب الديكورات األثاث والمفروشات والتجه
 91عامًا وخدماتها تمتد عبر  21التي تعمل في مجال الديكورات الداخلية والتأثيث منذ نحو فيها الشركة التركية روسي 

كنت شركة تم ي تركيا.من خالل مصانعها ف المتحدة والشرق األوسط وأفريقيابلدًا في جميع أنحاء أوروبا والواليات 
أذواق الزبائن أين و روسي بفضل خبرتها الواسعة من تقديم أفضل أنواع المنتجات للديكور والتأثيث ما يلبي احتياجات 

ما كانوا بل األمر تخطي ذلك باقتراح الحلول للزبون بالشكل والصورة التي يردها من خالل تشكيلة متكاملة من الحلول 
 .أنظمة التحكم في األجهزة في كافة أنحاء المنزل عن بعد بما في ذلك وضع وتركيب

مودا نوفا عبارة عن مجموعة من الخبرات المهنية المتراكمة في قطر وتركيا. تلتزم مودا نوفا بتوفير خدمات ال مثيل 
 شركة مشتركةلها. 

 www.modanouva.com  الموقع: 

http://www.gghc.net/
http://www.modanouva.com/
http://www.modanouva.com/

