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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: 2019/02/11مستخرج ببعض بيانات السجل التجرى 

*12*

12رقم التسجيل الضريبي:12رقم السجل التجارى:
السمة التجارية:مجمع شركات المناعي األسم التجارى:

26/01/2020تاريخ انتهاء السجل:   26/01/1963تاريخ انشاء السجل:
456192000راس المال:شركة مساهمة عامةالشكل القانونى:

قطرجنسية المنشأة: نشط حالة السجل:
8عدد الفروع:

معلومات االتصال
974+أرقام االتصال:صندوق البريد:

الشركاء

الحالةالنسبةالجنسيةرقم السجلرقم اإلثباتاألسم
نشط 100قطرمساهمون قطريون

المدراء (المخولون بالتوقيع)

الصفة (الصالحية)الجنسيةرقم السجلرقم اإلثباتاألسم
  الصالحيات المالية - مديرالهند27435604953انيل كومار  رام 

  صالحيات كاملة ومطلقة - مديرمصر27081802210محمد محمود محمد عبدالعال 
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  صالحيات كاملة ومطلقة - نائب قطر28663402653الشيخ سحيم عبدالله خليفه حمد ال ثانى
رئيس مجلس اإلدارة

  صالحيات كاملة ومطلقة - مديرالهند25635601121رافيندران   نارايان 
  صالحيات كاملة ومطلقة - مديرقطر26263400069خالد احمد عبدالله عيسى المناعى

  الصالحيات المالية - مديرالسودان26773600685الهادى محمد بخيت على 
    - عضو مجلس اإلدارةقطر25763400009محمد على محمد خميس الكبيسى

    - عضو مجلس اإلدارةاستراليا25703600040اليكه سينج  جريوال 
  صالحيات كاملة ومطلقة - رئيس قطر28163401978الشيخ حمد عبدالله خليفةال ثانى 

مجلس اإلدارة
  صالحيات كاملة ومطلقة - عضو قطر29363403440الشيخ خليفه عبدالله خليفه حمد ال ثانى

مجلس اإلدارة
  صالحيات كاملة ومطلقة - مديربريطانيا27082600780ايوان دوجالس  كاميرون 

  الصالحيات المالية - مديرمصر25781800455محمد المعتز محمود حلمى 
  الصالحيات المالية - مديرالهند26835605363جيري   جون 

أعضاء مجلس االدارة

الصفة (الصالحية)الجنسيةرقم اإلثباتاألسم
 عضو مجلس اإلدارة قطر28563401403خالد سلطان خليفه خالد الربان

 عضو مجلس اإلدارة استراليا25703600040اليكه سينج  جريوال 
 رئيس مجلس اإلدارةصالحيات قطر28163401978الشيخ حمد عبدالله خليفةال ثانى 

كاملة ومطلقة
 عضو مجلس اإلدارة قطر27463400306علي يوسف حسين كمال 

 عضو مجلس اإلدارة قطر25763400009محمد على محمد خميس الكبيسى
 عضو مجلس اإلدارةصالحيات قطر29363403440الشيخ خليفه عبدالله خليفه حمد ال ثانى

كاملة ومطلقة
 عضو مجلس اإلدارة قطر28663403241محمد يوسف حسين على كمال
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 عضو مجلس اإلدارة بريطانيا24682600292كيث جون  هيجلي 
 عضو مجلس اإلدارة قطر28663404217عبدالله محمد على محمد الكبيسى

 نائب رئيس مجلس قطر28663402653الشيخ سحيم عبدالله خليفه حمد ال ثانى
اإلدارةصالحيات كاملة ومطلقة

الفروع

حالة الفرعرقم السجل للفرعاسم الفرعالرقم التسلسلى
مشطوب12/1مركز تجهيزات حقول النفط 1
شركة قطر للتجارة و استيراد 2

السيارات 
مشطوب12/2

مشطوب12/3ميدايست كونستراكترز 3
مشطوب12/4منسل  اف شور 4
مشطوب12/5منوير 5
مشطوب12/6مانروك 6
مشطوب12/7سفريات  المناعي 7
مشطوب12/8صالون السناء للسيدات 8

األنشطة التجارية

إسم النشاطالرقم
انشاءات عامه (مقاوالت  عامه)452000
استشارات في مجال االدارة و االعمال741400

إسم النشاطالرقم
تملك االسهم والحصص فى الشركات659310
ادارة فروع الشركات واالشراف عليها745100
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