








Al Darwish Carpentry has been in business for over 35 years and we are known for our ability to complete and deliver        
projects on time within the scheduled delivery period - adding value through our proven expertise and innovative approach, 
providing a service that is exceptional.

The company’s high standard of workmanship is evidenced by several accreditations, including ISO 9001:2015 Quality Man-
agement System ISO, 14001:2015, Environment Management System and OHSAS 18001:2007, Occupational Health and    
Safety Assessment Series.

 تعمل منجرة الدرويش منذ أكثر من 35 عاماً، وتتميز بقدرتها على إنجاز المشاريع وتسليمها خالل الجدول الزمني الُمحدد لفترة التنفيذ تكمن
 القيمة المضافة في خبرتها الراسخة ونهجها المبتكر، مما يمكنها من تقديم خدمات استثنائية

 ويتجلى المستوى العالي لجودة أعمال الشركة من خالل العديد من شهادات االعتماد، مثل شهادة األيزو 9001:2008 لنظام إدارة الجودة
وشهادة األيزو 14001:2015 لنظام إدارة البيئة ومجموعة نظم تقييم إدارة السالمة والصحة المهنية 18001:2007
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Further, the Carpentry Division has been certified for various Q Mark fire-rated timber doors, which are assessed by Chiltern    
Laboratories (UK), using the ‘Q Mark Scheme’ (Quality Management System) and accredited by BM TRADA Middle East. 

We have built strong successful relationships with architects, designers, and contractors in Qatar and have completed            
numerous projects during these years. We provide resources that allow engineers, architects, general contractors, developers 
and others to incorporate structures out of wood more easily and at less cost.

AL DARWISH CARPENTRY prides itself on its dedication to its clients providing them with quality products and excellent  
services. With a fully automated facility, equipped with latest CNC technology and HOLZHER woodworking machinery, we 
can handle any size and complexity of project.

 Q Mark عالوة على ذلك، أُعتمد قسم أعمال النجارة إلنتاج العديد من األبواب الخشبية المقاومة للحريق الحاصلة على شهادة  
التي قيمتها مختبرات شيلتيرن )المملكة المتحدة(، باستخدام نظام إدارة الجودة           ، والمعتمد من شركة بي إم ترادا الشرق األوسط

 وعلى مدار السنوات، أقمنا عالقات ناجحة و قوية مع المهندسين المعماريين والمصممين والمقاولين في قطر، وأنجزنا العديد من المشاريع. إننا
نوفر الموارد التي تسمح للمهندسين والمعماريين والمقاولين العاميّن والمطّورين وغيرهم بصناعة الهياكل من الخشب بسهولة وبتكلفة أقل

  ،تفخر منجرة الدرويش بتفانيها وحرصها على خدمة عمالئها وتوفير منتجات وخدمات عالية الجودة، تُمكنّها من تولي المشاريع من كافة األحجام
HOLZHER من خالل مصنع يُدار بشكل آلي كليًا، ومجهز بأحدث تقنيات التحكم الرقمي باستخدام الحاسوب وماكينات النجارة من نوع     
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With highly skilled carpenters and engineers, Al Darwish Carpentry 
has the expertise in planning development and fabrication to make 
sure your project is completed right on time and with exceptional 
standard of craftsmanship.

At Al Darwish Carpentry, we specialize in highly customized and com-
plex architectural woodworking. From start to finish, including design, 
manufacture and installation we closely communicate and coordinate 
with the architects, designers, owners and  subcontractors.

Al Darwish Carpentry provides you with personal design options and 
unique high-quality products made from local & imported woods,     
value added woods and hardwoods. We will strive to  produce an       
environmentally conscious product using value added wood when 
possible and whenever the customer requests.

 وتمتلك منجرة الدرويش الخبرة في تطوير الخطط والتصنيع لضمان إنجاز
 مشروعك في الوقت المناسب وبأعلى مستوى من الحرفية من خالل مجموعة من

الحرفيين والمهندسين ذوي المهارات العالية

 نحن، في منجرة الدرويش، متخصصون في أعمال النجارة المعمارية المعقدة
 وبدرجة عالية من التخصص. ومن بداية األعمال حتى نهايتها، بما في ذلك

 التصميم، والشحن والتركيب، نتواصل عن كثب وننسق مع جميع المهندسين
 المعماريين والمصممين والمالكين والمقاولين من الباطن

 تُوفّر منجرة الدرويش خيارات تصميم شخصية ومنتجات فريدة عالية الجودة
 مصنوعة من األخشاب المحلية والمستوردة، واألخشاب ذات القيمة المضافة،

 واألخشاب الصلبة. ونسعى جاهدين لتقديم منتجات تراعي المتطلبات البيئية
باستخدام الخشب ذي القيمة المضافة متى كان ذلك ممكنًا وبناًء على طلب العميل
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Our reputation has been built on Delivering, Quality and Value in      
everything we do.

We also believe that corporate responsibility should be inherent in the 
way we practice business, as it is also a main strategic aspect of our 
success.

At  Al Darwish Carpentry, we have a Integrated Management System 
which implementd  throughout the company to fulfill the requirements 
of the highest local & international standards.

The company ensures the commitment and pursuit of supplying con-
struction services, materials and equipment  complies with the highest 
Standards and Contract specifications.

لقد بنينا سمعتنا الجيدة بناءاً على الجودة والقيمة في كل ما نقوم به

 كما نؤمن بأهمية تأصل مسؤولية الشركات في الطريقة التي نمارس بها أعمالنا
اليومية، حيث أنها تعد أحد الجوانب االستراتيجية األساسية لنجاحنا

 لدينا، في منجرة الدرويش، نظام اإلدارة المتكامل المطبّق عن طريق نظام ضمان
الجودة الذي يتطابق مع أعلى المعايير المحلية والعالمية

 تضمن الشركة اإللتزام والعمل على توريد خدمات البناء والمواد والمعدات التي
تتوافق مع أعلى المعايير ووفقًا لمواصفات العقد
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Architectural Woodworks

Bespoke Furniture

Non-Fire Rated Doors & Frames

Fire Rated Timber Doors and Frames

Dressing Cupboards & Wall Units

Bedroom Furniture 

Wooden Kitchen & Pantry Units

Wooden Hand Rails & Balustrade

Wooden Pergolas & Garden Furniture 

Wooden Counters

Decorative Wall Panelling

Timber Screen & Skirting 

All Kinds of Decorative & Hand Carvings

Interior & Extrior Wooden Decor Work

Wooden Decking and Flooring

Office Furniture 

All Types of Dupont Corian Works

All Types of CNC Works 

Our Products and Servicesمنتجاتنا وخدماتنا

 األعمال الخشبية المعمارية

األثاث الحديث

األبواب واإلطارات غير المقاومة للحريق

 األبواب واإلطارات الخشبية المقاومة للحريق

 خزانات المالبس ووحدات الجدار

أثاث غرف النوم

وحدات المطبخ ووحدات التخزين

المقابض الخشبية والدرابزين

البرجوال الخشبية وأثاث الحدائق

 الطاوالت الخشبية

األلواح الخشبية لديكور الجدران

 الحواجز والوزرات الخشبية

جميع أنواع الزخارف والمنحوتات اليدوية

 أعمال الزخارف الخشبية الخارجية والداخلية

 األرضيات واألسطح الخشبية

أثاث المكتب

جميع أنواع أعمال رخام دوبونت كوريان

جميع أنواع األعمال المزخرفة من خالل التحكم الرقمي باستخدام الحاسوب
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• Halspan (UK) Fire Door 30,60,90 and 120 Minutes

• Stre Board (UK) Fire Door 30, and 60 Minutes

• Warm-spring (USA) 

• Fire Door 90 and 120 Minutes 

• Fire ban 30,60 and 90 Minutes

• Kingsa 30,60,90 and 120 Minutes

Approved by the General Administration
of Qatar Civil Defense

• Housing Development (Lot1) for Qatar Founda-

tion in Education City 

• Private Beach Villa Complex 

• Weil Cornel Medical Collage Qatar Foundation 

• Laffan Tower, Rayan Tower, Refa Tower, and Gulf 

Tower 

• Construction of a Medical Center for Ras Laffan 

LNG Company

• NDIA Project 

• Wajba Palace Project 

Our Projects



    األبواب من إنتاج شركة هالسبان )المملكة المتحدة( ذات معيار
   مقاومة للحريق عند 30 و60 و90 و120 دقيقة

 األبواب من إنتاج شركة ستري بورد )المملكة المتحدة( ذات معيار 
مقاومة للحريق عند 30 و60 دقيقة

    األعمال الموردة من شركة وورم سبرينج )المملكة المتحدة(

    األبواب ذات معيار مقاومة للحريق عند 90 و120 دقيقة

    أبواب ذات معايير منع الحرائق عند 30 و60 و90 دقيقة

 األبواب من إنتاج شركة كينغسا المقاومة للحريق عند 30 و60 و90
و120 دقيقة

 المنتجات/ الخدمات المعتمدة من اإلدارة العامة للدفاع
 المدني القطري

 تطوير الوحدات السكنية )المجموعة 1( لمؤسسة قطر في المدينة
    التعليمية

   مجمع فيال الشاطئ الخاصة

    كلية طب وايل كورنيل، مؤسسة قطر

    برج لفان وبرج الريان وبرج الرفاع وبرج الخليج

    إنشاءات المركز الطبي لشركة راس لفان للغاز الطبيعي المسال

    مشروع مطار الدوحة الدولي الجديد

    مشروع قصر الوجبة

مشاريعنا
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Industrial Area, St. 18, Gate No. 87    t. +974 4460 4067 / +974 4460 2988    f. +974 4460 2682    e. adc@ade.qa
 االمنطقة الصناعية، شارع ١٨، البوابة رقم ٨٧


