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مجموعة شركات كوستال، هي مجموعة أعمال مرموقة مقرها قطر تأسست 
في عام 1979. تعمل المجموعة بشكل رئيسي في مجال االنشاءات، التجارة، 
تصنيع وجلفنة الهياكل الحديدية، تصنيع مقاعد المالعب الرياضية، تصنيع قواطع 
الحمامات العامة والخزائن، تصنيع أعمدة إنارة الشوارع وحواجز الطرق المانعة 
للتصادم والمقاطع المعدنية الخاصة بحمل التمديدات واالنابيب. تكمن قوة 
المجموعة بتخصصها في المشاريع المعقدة والتي تشكل تحديات هندسية 
وذلك بالعمل المستمر والجاد لحل التعقيدات وتبسيطها ضمن االطار التكاملي 
داخل المجموعة. لقد ساهمت مجموعة شركات كوستال في معظم المشاريع 
البارزة في قطر مثل أسباير، مطار حمد الدولي، مؤسسة قطر، مالعب كرة القدم 
التي ستستضيف كأس العالم فيفا 2022 ومحطات مترو الدوحة. لطالما كانت 
مجموعة شــركــات كوستال معنية بتحدي وتــجــاوز حــدود االبتكار الهندسي 
التقليدية، االلــتــزام بالسالمة وانــجــاز االعــمــال ضمن الــجــدول الزمني والجودة 

المطلوبة.

المنتجات
إنارة الشوارع 	
المقاطع المعدنية الخاصة بحمل التمديدات واالنابيب 	
مقاعد المالعب 	
حواجز السالمة على الطرقات 	
الجسور المعدنية الشارات المرور واالعالنات 	

Coastal Qatar is a leading business group established in 1979 with 
a focus on Construction, Trade, Manufacturing and Galvanizing Steel 
Structures, Manufacturing Stadium Seats, Public Bathroom Partitions 
and Cupboards, Street Lighting Poles, Safety Crash Barriers and 
Cable Tray Systems. The strength of the group lies in its specialization 
in projects which constitute engineering challenges through 
continuous efforts to solve and simplify the complexities within the 
integrated framework of the group. Coastal Qatar has contributed 
to many leading projects like Hamad International Airport, Qatar 
Foundation, the FIFA 2022 World Cup Football Stadiums, as well 
as Doha Metro stations. Coastal Qatar has always challenged and 
exceeded the boundaries of traditional engineering innovation, 
commitment to safety and on-time completion of projects.

PRODUCTS
• Street Lighting and High Masts
• HDG Cable Tray Support System 
• Stadium Seats 
• Safety Crash Barrier
• Traffic Light and Signage Gantry

رمز النظام المنسق: 94018000 | 73082000 | 73089000 | 73089090

CONSTRUCTION MATERIALS  |  مـواد البنـاءمـواد البنـاء

كوستال قطر
COASTAL QATARTHE CHALLENGINEERS
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