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Our Mission

ALRAWNAQ

Al Rawnaq International Commercial Project & Al Rawnaq Aircondition, seeks to be a
pioneer in all HVAC works through providing our clients in Qatar market with a high-end
very competitive prices. By respecting our promises to our clients. We consider cerdibility is 
one of our most esse- ntial features. And as a one working team. we are working in our com-
pany to have our clients satisfaction, We believe that our clients are our success and their 
satisfaction is our main goal. That's why we insist in the continuous training and development 
to presenat the best what we posess in order to reach our main objective.

 تسعي الرونق العا�ية للمشاريع التجارية ومكيفات الرونق لتكون من ال�كات الرائدة � جميع مجات أع�ل التكييف والت�يد والتهوية

 الصناعية وذلك من خ�ل تقديم منتجات وخدمات متميزة بأسعار مناسبة لعم�ئنا الكرام بالسوق القطري وتسعي �كتنا لتكون ا�فضل

 � كل ماتقدم من منتجات وخدمات وذلك من خ�ل قيمنا ا�حركة والتي تتمثل � جودة ا�نتجات والخدمات ا�قدمة لعم�ئنا التي هي

 من أولويتنا لªنتهاء من مقومات التفوق ا�ستمر .ان امانة وا�صداقية هي من أهم س�تنا اساسية من خ�ل أح§امنا لوعودنا وتقديم

 منتجاتنا وخدماتنا بأمانة ومصداقية مع كامل اح§امنا لعم�ئنا الكرام .ونحن نعمل بال�كة من خ�ل أقسامها ا�ختلفة كفريق عمل واحد

 تقوده القدوة الحسنة وكل فرد من فريق العمل يعت� طرف مهم لوصول �كتنا ا® رضا العميل ومن ثم الريادة . ان عم�ئنا الكرام هم

 µ نجاحنا ورضا العم�ء هو هدفنا ا�ول ونحن نسعي لذلك عن طريق التطوير ا�ستمر والتدريب ونقدم أفضل ما لدينا من منتجات

. وخدمات وبدئا وختاما نسعي لنكون افضل

 رسالتنا



AIR CONDITIONING SOLUTIONS

COMPLETED PROJECTS

MITSUBISHI, MR HAMED FALEH AL HAJRI.
PRIVATE VILLA, HANDED OVER SUCCESSFULLY

COMPLETE VRF SYSTEM

COMPLETED PROJECTS

MITSUBISHI, MR HAMED FALEH AL HAJRI.
PRIVATE VILLA, HANDED OVER SUCCESSFULLY



AIR CONDITIONING SOLUTIONS

COMPLETED PROJECTS

Q MALL
 AL SAEED CENTRE
LOCATION , GHARAFFA

COMPLETE VRF SZYSTEM

COMPLETED PROJECTS



Al Rawnaq was established in 2002 specializing in trading and construction. Since then, it has become a distributor for 
different brands such as the biggest AC manufacturer in the world "GREE, THOSHIBA LG, YORK, COOLING, SKM, TCL, 
AIREDALE, DOMITIC. Its success has relied on the experience of the founders, top management and the experienced 
staff which exceeds 20 years in this field. We will continue the journey to become one of leaders in our field and especially 
in HVAC sector whilst providing our customers with all their needs in a world class standard. While overseeing the future 
and considering the State of Qatar's view and enormous investment in the country varied in infrastructure, hospitals, offic-
es, schools adn housing, we are optimistic about the important role that Al Rawnaq will play.

تاريخ الرونق
 تم تأسيس شركة الرونق في عام 2002 كشركة متخصصة في صيانة جميع ماركات أجهزة التكييف المنزلية

 والتجارية ومنذ ذلك الوقت أصبحت الشركة كموزع معتمد لدي أكبر الماركات لتصنيع أجهزة التكييف في العالم
 مثل (توشيبا   متسوبيشي اليكتريك – جنرال  - كاريير  - يورك – ترين – اليكتا – مديا – هايسنس – شارب ) ويرجع

 النجاح التي حققته شركة الرونق لخبرة المؤسسين واألدارة العليا والموظفين التي تزيد خبرتهم عن 20 سنة
 في هذا القطاع . ستستمر الشركة في هذه الرحلة حتي تصبح من الشركات الرئدة في هذا المجال وباألخص

 في عالم التكييف مع تزويد العمالء  بكل احتياجاتهم بالمستوي المطلوب . وباستشراف المستقبل والنظر الي
 توجهات دولة قطر وكمية االستثمار المتنوع في هذا البلد من بنية تحتية ومستشفيات ومباني ادارية ومدارس

. ومساكن .فأننا متفائلون بالدور الهام الذي ستلعبه شركة الرونق

Al Rawnaq History



 ايمانا من ادارتنا بأهمية خدمة العمالء  وخدمات مابعد البيع لتسويق منتجاتنا
 وتحقيق الجودة الشاملة أصبح تميز خدماتنا أحد العوامل الرئيسية لنجاحنا في

 السوق القطري . لذلك نحب أن نؤكد لعمالئنا  الكرام أننا ملتزمون بخدمة
 تتميز بالمصداقية والجودة واننا نركز بشكل كبير علي تقديم أفضل

 الخدمات لعمالئنا بما يفوق توقعاتهم وتحقيق أعلي نسب رضا من العمالء
 حيث أن لدينا مجموعة  من الفنيين والمهندسين علي أعلي مستوي من

 الكفائة يتلقون تدريبات مستمرة داخل وخارج  الشركة لتحقيق رضاء العمالء
عن منتجاتنا وخدماتنا

ALRAWNAQ

The belief of the importance of our management of customer and 
after-sales services for the marketing of our product and achieving total 
quality excellence has become one of our key factors in our success in 
the Qatari market. Hence, we like to assure them customres that we are 
committed to serve our customers in a credible & qualified manner. We 
are very much focused on providing the best servies to our costomers 
beyond thoir expectations and achieving the highest rates of customer 
satisfaction where we have a group of technicians and onginoors at the 
highest lovel of officioncy roceiving continuous training inside and outsido 
tho company to achieve customer satisfaction about our products and 
services.

مركز الصيانة - خطوة اخري الي االمام
Service Center - Another Step Forward



Chilled water system.
Direct expansion system (window. wall mounted, floor celling,
free-stand, duct split, computer units, packaged unit...........etc).
Duct network system (Sheet metal & per-insulated: rectangular, round, flexible,
Pipe network system (chilled water and compressed air).
Ventilation (individual vent, central vent, pressurizing vent, smoke vent......etc).
Thermal insulation and cladding for ducting and pipe works.
Humidification and dehumidification.
Automatic control system - BMS.

Our experiences
cover the following trades

•  We have our staff of qualified and experienced engineers, to cover the design,
quotations requirements and site supervision.
•  We have our own staff of workers to cover the fabrication and installation of
HVAC works
•  WE have our own duct workshop to cover all HVAC duct works.
•  We have our own service center to cover the immediate maintenance for all
brand of air conditioners.
•  We have built a network of subcontractors to cover tinsmith and bigger
projects of pipe works,

HVAC Brief



ALRAWNAQ

Our Teamفريقنا

Muhammad Shafqat
General Manager

م/ محمد شفقت - ابوحمد
 المدير العام

Mob
Tel Fax
E-mail  

+974 55737339
+974 44606224

shafqat@alrawnaqicp.com

جوال
تليفاكس

البريد اإللكتروني

Sikandar Tufail
Projects Manager

 م/ اسكندر طفيل
مدير المشروعات

Mob
Tel Fax
E-mail  

+974 77771472
+974 44606224

sikandar@alrawnaqicp.com

جوال
تليفاكس

البريد اإللكتروني

El Sayed Sobhi
Sales and Marketing Manager

 أ/ السيد صبحي حامد
 مدير المبيعات والتسويق

Mob
Tel Fax
E-mail  

+974 77771475
+974 44606224

alsobhi@alrawnaqicp.com

جوال
تليفاكس

البريد اإللكتروني

Mr.Abubakar
After Sales Service Manager

أبو بكر
 مدير خدمة ما بعد البيع

Mob
Tel Fax
E-mail  

+974 77771473
+974 44606224

abubakar@alrawnaqicp.com

جوال
تليفاكس

البريد اإللكتروني

Imtiaz Qaiser
Finance & Admin Manager

 أ/ امتياز قيصر
 مدير الشؤن االدارية والمالية

Mob
Tel Fax
E-mail  

+974 77771476
+974 44606224

imtiaz@alrawnaqicp.com

جوال
تليفاكس

البريد اإللكتروني



Brands
Authorised Dealer



Contact
Our team of professional are always there
to help and guide you.

Office Loca�on
 - Salwa Road
 - AL Rayyan

ISO 9001 | ISO 4500 | ISO 14001

Email Address
 - info@alrawnaqicp.com
 - shafqat@alrawnaqicp.com


