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قطــــر
قطر دولة م�ستقلة ذات �سيادة تحكمها �أ�سرة �آل ثاني منذ القرن التا�سع ع�شر ،والأمير الحالي لدولة قطر هو �صاحب ال�سمو ال�شيخ حمد بن خليفة �آل ثاني الذي تولى مقاليد الحكم
في البالد في عام  ..1995اللغه الر�سمية هي اللغه العربية ،وت�ستخدم اللغة االنجليزية �أي�ضا على نطاق وا�سع ،والإ�سالم هو الدين الر�سمي للدولة ،والعا�صمة هي الدوحة ،ويوجد الى
جانبها العديد من المدن ال�صناعية الهامة وعلى ر�أ�سها م�سيعيد ،التي ت�ضم ميناء متكام ًال وعدة مجمعات �صناعية للبتروكيماويات وال�صناعات المعدنية.
وقطر هي �شبه جزيرة تقع على ال�ساحل الغربي للخليج العربي ،ولها حدود برية م�شتركة مع كل من المملكة العربية ال�سعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة ،وتبلغ م�ساحة �شبه
الجزيرة مع الجزر وال�شعب المرجانية التابعة لها حوالي  11٫437كيلو متر ًا مربع ًا ولها خط �ساحلي يزيد طوله عن  700كيلو متر ،ولها مناخ �صحراوي معتدل ،يتميز ب�صيف حار
جاف و�شتاء دافئ.
ي�شكل البترول والغاز العمود الفقري لالقت�صاد القطري ,ويمثالن  ٪70من الدخل النا�شئ عن ال�صادرات ،وتملك دولة قطر �أكبر حقل منفرد للغاز الطبيعي غير الم�صاحب في العالم،
وبها قاعدة �صناعية منتع�شة ومتو�سعة للبتروكيماويات تعتمد على وفرة احتياجات البالد من المواد الهيدروكربونية ،ونتيجة لذلك لي�س من الم�ستغرب �أن يكون م�ستوى دخل الفرد في
دولة قطر واحد ًا من �أعلى الم�ستويات العالمية.
كانت قطر منذ عهود �سحيقة تعتبر من �أبرز المراكز التجارية في منطقة ال�شرق الأو�سط ،بف�ضل موقعها اال�ستراتيجي ،حيث ظلت منذ عهد بعيد ت�شكل نقطة هامة في طريق تجاري
منتع�ش ي�صل ما بين ال�شرق والغرب ،وما زالت الى اليوم تمثل �أكثر المراكز التجارية �إنتعا�ش ًا في ال�شرق الأو�سط ،فموقعها الجغرافي الفريد بالقرب من الأ�سواق الواعدة و�سريعة التطور
في الهند وجنوب �شرق �آ�سيا وال�شرق الأق�صى بالإ�ضافة الى �أ�سواق ال�شرق الأو�سط و�أوربا يتيح لها فر�ص ًا وا�سعة ومغرية في العديد من المجاالت التجارية.

مدينة م�سيعيد ال�صناعية
تقع مدينة م�سيعيد على بعد  40كيلو متر ًا �إلى الجنوب من الدوحة ،وتبلغ الم�ساحة التي تخ�ضع لإدارة المدينة  117كيلو متر ًا مربع ًا ،وت�ضم قاعدة �صناعية �ضخمة تتمتع بموا�صفات
عالمية في مجال ت�صفية البترول و�صناعة البتروكيماويات والمعادن ،بالإ�ضافة الى ميناء يعمل على مدار اليوم لإنجاز كافة عمليات اال�ستيراد والت�صدير في مجال المواد الهيدروكربونية
والب�ضائع الجافة والحاويات وغيرها لخدمة كافة القطاعات ال�صناعية في البالد.

�شركة قطر للمنتجات البال�ستيكية
تعد ﺷرﻛﺔ ﻗطرﻟﻠﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﺧﺷﺑﯾﺔ واﻟﺑﻼﺳﺗﯾﻛﯾﺔ المحدودة واحدة من اأكبر �سركات ال�سناعات التحويلية المتخ�س�سة في �سناعة مواد التعبئة اللدنة من البولي اإثيلين ،وهي �سركة خا�سة تقع في مدينة
م�سيعيد ال�سناعية تتوزع اأ�سهمها بين �سركتين هما
• �صركة قطر للبتروكيماويات (( )QAPCOن�صبة الم�صاهمة )٪٣٣٫٣٤
وهي تنتج الإثيلين والبولي اإثيلين منخف�ص الكثافة وغيرها من المنتجات البتروكيماوية عالية الجودة ،وتعتبر الآن اأكبر منتج للبولي اإثيلين منخف�ص الكثافة في ال�سرق الأو�سط بمعدل اإنتاج �سنوي
يبلغ � 360ألف طن متري.
• �شركة قطر لل�صناعات التحويلية (( )QIMCOن�سبة الم�ساهمة )٪٦٦٫٦٦
التي �أن�شئت بغر�ض ت�شجيع م�شاركة القطاع الخا�ص في م�شاريع التنمية بالبالد من خالل اال�ستثمار في ال�صناعات ال�صغيرة والمتو�سطة وتقوية العالقات بين القطاعين العام والخا�ص
إﻧﺷﺋت ﺷرﻛﺔ ﻗطر ﻟﻠﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﺧﺷﺑﯾﺔ واﻟﺑﻼﺳﺗﯾﻛﯾﺔ في � 19سبتمبر  1998بتكلفة بلغت  42مليون ريال وبراأ�سمال م�سترك قدره  27مليون ريال ،وبداأت النتاج التجاري في اأغ�سط�ص  2000وكان قد افتتحها �سعادة
عبد اهلل بن حمد العطية النائب الثاني لرئي�ص مجل�ص الوزراء وزير الطاقة وال�سناعة بدولة قطر في نوفمبر .2000
يتم بيع حوالي  ٪95من �إنتاج ال�شركة في ال�سوق المحلي بينما يتم ت�سويق وبيع بقية الإنتاج في دول الخليج العربي الأخرى و�أوروبا.

�أهداف ال�شركة

نحن ن�سعى بكل جد لك�سب ثقة عمالئنا و�شركائنا وال�شركات الأخرى بو�صفنا ال�شركة الأولى في مجال تخ�ص�صنا ،ونحن ملتزمون بتحقيق �أعلى قدر ممكن من الأرباح والفوائد لم�ساهمينا �إلى جانب
الم�ساهمة في التنمية االجتماعية واالقت�صادية وال�صناعية ال�شاملة والتطور في دولة قطر ب�صفة عامة.
ولتحقيق هذه الأهداف نلتزم بالآتي:
• توفير منتجات وخدمات عالية الجودة لعمالئنا الكرام و�إر�ضاء تطلعاتهم في الوقت المنا�سب
• تنظيم كافة العمليات بال�شركة بما ي�ضمن التح�سين الم�ستمر والدائم لكفاءة الأداء �إلى جانب تر�شيد ا�ستخدام الموارد
• تقليل النفايات حتى ت�صبح ال�شركة �صديقة للبيئة
• تحقيق بيئة عمل تتوفر فيها �شروط ال�سالمة والمحافظة على هذه البيئة
• توظيف ورفع كفاءة وتحفيز العمالة الماهرة
• توفير التدريب الالزم للعاملين بال�شركة
• اال�ستمرار في مراجعة وتطوير �إجراءات العمل للمحافظة على كفاءة نظام �إدارة الجودة بال�شركة.

�سـيا�ســة الجــودة

ح�سلت ﺷرﻛﺔ ﻗطر ﻟﻠﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﺧﺷﺑﯾﺔ واﻟﺑﻼﺳﺗﯾﻛﯾﺔ على �سهادة الآيزو للجودة ( ،)2008:9001ونحن نعتبراأن نظام اإدارة الجودة بال�سركة عن�سر فاعل ودائم التطور ،ومن �ساأنه ان ي�سمن ا�ستمرارية تحقيق
الأهداف وتطويرها ،وبالتالي ت�سهيل عملية تطوير ال�سركة ب�سفة عامة ،ونحن نركز على التح�سين الم�ستمر في �سعينا لتلبية احتياجات عمالئنا ،واإر�ساء تطلعاتهم ،ونقوم با�ستمرار بتقييم موؤ�سرات
ربحية العمليات .الإدارة ،وتحليل اإفادات العمالء واآرائهم حول جودة منتجاتنا ،حتى نحدد النقاط التي تحتاج الى تح�سين ومن ثم نتخذ الإجراءات الكفيلة بتحقيق النتائج المطلوبة.
تهدف ﺷرﻛﺔ ﻗطر ﻟﻠﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﺧﺷﺑﯾﺔ واﻟﺑﻼﺳﺗﯾﻛﯾﺔ اإلى توفير منتجات عالية الجودة لعمالئنا ،واإر�ساء تطلعاتهم ،الى جانب التقليل من تكلفة النتاج وذلك ل�سمان
وفي �سبيل تحقيق ذلك نحن ملتزمون بمايلي:
• الإنتاج وفقاً لمتطلبات العمالء ،وطبقاً للأنظمة المعمول بها في الدولـة.
• �إر�ضاء العمالء عن طريق تزويدهم بمنتجات عالية الجـودة في الوقت المنا�سب
• تنمية �أعمـالنـا عن طريق التطوير الم�ستمر لنظام الجودة لدينا
نحن نعلم �أنه البد من �إ�شراك كل الموظفين في هذه المجهودات ،حتى نحقق هذه الأهداف ،لذا ف�إننا ملتزمون بتدريب موظفينا ،لن�ضمن �أنهم يمتلكون المهارات والخبرات الالزمة لإنجاز مهام
الإنتاج وت�سويق منتجات ال�شركة.

المنتجات

تتم �صناعة المنتجات بوا�سطة ماكينات حديثة تعمل بطريقة الت�شكيل بالنفخ ،ويتم التحكم في كافة العمليات بوا�سطة نظام �إلكتروني عالي التقنية والكفاءة� ،إذ يقوم تلقائي ًا بفح�ص مادة و�سمك
وعر�ض المنتج كما يمكن ا�ستخدام عدة مكونات في المنتج بح�سب طلب العمالء� ،أما الطباعة فتتوفر لدينا ب�ستة �ألوان ،وتتم بوا�سطة ماكينات فيلكو جرافيك ذات التقنية المتقدمة والتي توفر قدر ًا
عالي ًا من جودة الطباعة وفق �أف�ضل المعايير والمقايي�س العالمية ،وهي مزودة بوحدات �شد للرقائق من البداية �إلى النهاية ،وبذلك يتم منع حاالت االنكما�ش.
يتم فح�ص كل المنتجات في �إدارة �ضبط الجودة ،وترفق مع المنتج عند ت�سليمه �شهادة تحليل بمكوناته و�أبعاده وموا�صفاته الميكانيكية ،بالإ�ضافة الى بيانات ال�سالمة و�شهادة مطابقة الموا�صفات الخا�صة
بالمنتج.
رقـائـق الأكـيـا�س البال�ستيكية
وهومنتج هام يمكن ا�ستخدامه في ماكينات التعبئة الأوتوماتيكية �أو �شبه الأوتوماتيكية.
 :من � 400إلى  800مليمتر مع �أو بدون الطيات الجانبية
العر�ض	
 :من � 30إلى  300ميكرون
ال�سمك
�	:إلى  1.500مليمتر
قطر اللفة
�	:إلى � 6أل ــوان
الطباعة
 3 :لفّات للبالة �أو ح�سب طلب العميل
التعبئة
معلومات �أخرى  :يمكن �أن يتم و�ضع النق�ش �أومانع االنزالق لتثبيت المنتجات في البالة.
ملحوظة :هذا المنتج مجاز من معظم منتجي البولي �إثيلين في دول مجل�س التعاون الخليجي
الغطــاء االنكمـا�شي
ي�صنع من رقائق انكما�شية وله �شكل ا�سطواني ،وي�ستخدم لتغطية المواد داخل الباالت ل�ضمان حمايتها وثباتها عند الترحيل.
�	:إلى  600مليمتر مع الطيات الجانبية
المحيط
 :ح�سب طلب العميل
ال�سمك
�	:إلى  1000مليمتر
قطر اللفة
معلومات �أخرى  :يمكن �إ�ضافة �ألوان �أو موا�صفات �أخرى الى المنتج ل�ضمان ثبات موا�صفات الغطاء في مختلف الظروف المناخية �أثناء التخزين.

الرقائق االنكما�شية
وهو منتج له �شكل �أ�سطواني وقيا�سات مختلفة ي�ستخدم لتعبئة وحماية مختلف المواد.
 :من � 200إلى  2,000مليمتر
العر�ض	
 :ح�سب طلب العميل
ال�سمك
 :ح�سب طلب العميل
طول اللفة
معلومات �أخرى  :يمكن �إ�ضافة �ألوان ومكونات اخرى.
الأكيا�س المفتوحة من �أعلى
تتميز هذه الأكيا�س بموا�صفات ميكانيكية عالية تنا�سب التعبئة اليدوية لمختلف المواد وهي منا�سبة �أي�ض ًا لتعبئة المواد الغذائية ،ويتم �إنتاجها بموا�صفات مختلفة من حيث الحجم وال�سمك وح�سب
طلب العميل ويمكن �إ�ضافة موا�صفات �أخرى للمنتج مثل الألوان ،مانع االنزالق ،ما�ص الأ�شعة فوق البنف�سجية ،المثبت الخ...
�	:إلى  720مليمتر ًا
العـر�ض	
ال�سمك
 :من � 100إلى  200ميكرون (من  400الى ( )gauge 800وحدة قيا�س)
 :ح�سب طلب العميل
الطـول
 :بدون � ،أبي�ض ،ملون� ،أ�سود
الل ــون
�	:إلى � 6أل ــوان
الطباعة
الرقـائق الزرقــاء وال�سـوداء
عبارة عن رقائق �أ�سطوانية من مادة البولي �إثيلين ت�ستخدم لتغطية �أنابيب وموا�سير المياه التي تمر من تحت �سطح الأر�ض ،يتم �إنتاج كل �أنواع الرقائق الزرقاء بح�سب موا�صفات الم�ؤ�س�سة العامة
القطرية للكهرباء والماء (كهرماء) التي �أجازت المنتج  ،كما تفيد �شهادة التحليل ب�أن المنتج مقاوم لبخار الماء.
 :تنا�سب الأنابيب التي قطرها من � ١٠٠إلى  1،600مليمتر
العر�ض	
 225 :ميكرون
ال�سمك
 :ح�سب طلب العميل
طول اللفة
�	:أزرق ح�سب موا�صفات (كهرماء)
اللــون

رقـائـق البنــاء والت�شـييد
هي عبارة عن رقائق من البولي �إثيلين ت�ستخدم من قبل �شركات المقاوالت وموردي الطوب ،ويتم �إنتاجها وفق ًا لمتطلبات �شهادة االعتراف الدولية  ASTM D4397,تفيد �شهادة التحليل ب�أن المنتج
مقاوم لبخار الماء ،وهو متوفر ح�سب الموا�صفات القيا�سية المعتمدة �أو متطلبات العميل ،وقد تم �إجازة المنتج �أي�ض ًا من قبل وزارة البيئة � /ش�ؤون المختبرات والتقيي�س �إدارة الجودة والمطابقة .
 :مطبوع في خط م�ستمر على كل لفة.
ال�سمك
 :طبقتان عر�ض الواحدة  1000مليمتر �أو ح�سب طلب العميل
العر�ض	
ال�سمك
 :من � 280إلى ( gauge 2000وحدة قيا�س)(� 70إلى  500ميكرون)
 50 :متر ًا
طول اللفة
 :بدون لون �أو �أ�سود
اللون
رقـائق اال�ستخدمات العـامـة
هي عبارة عن رقائق من البولي �إثيلين ت�ستخدم لغطاء وحماية كل المواد مثل الأثاث والأر�ضيات وال�سقوف وال�سيارات الخ.....
�	:إلى � 6أمتار
العر�ض	
ال�سمك
 :الى  gauge ( 800وحدة قيا�س) (200ميكرون)
 :في �شكل لفة �أو �ألواح ح�سب طلب العميل
التعبئة
 :بدون لون �أو ملـ ّون.
الل ــون
رقـائق البيـوت المحمية
هي عبارة عن رقائق من البولي �إثيلين ت�صلح لمختلف اال�ستخدمات في مجال الزراعة ،ويمكن �أن ي�ضاف اليها مختلف �أنواع ما�صات الأ�شعة فوق البنف�سجية �أو المثبتات ح�سب متطلبات العميل،
ويمكن �أن يكون لونها مائ ًال �إلى الخ�ضرة �أو تكون بدون لون ،ويمكن تزويدها بم�ضاد لل�ضباب وما�ص للأ�شعة تحت الحمراء
الرقائق المخ�ص�صة لحماية جذور النبات �أو اال�شجار تكون بي�ضاء �أو �سوداء.
يلبي المنتج المتطلبات القيا�سية ل�شهادة االعتراف الدولية  ،ASTM D4397كما �أن �شهادة التحليل تفيد ب�أن المنتج مقاوم لبخار الماء.
 5,500 :مليمتر
العر�ض	
ال�سمك
� :إلى  200ميكرون (�إلى ( gauge 800وحدة قيا�س))
 :ح�سب متطلبات العميل
الطول
 :بدون لون �أو لون يميل الى ال�صفرة
لون البيت المحمي
لون (رقائق حماية الجذور)  :بدون لون �أو �أبي�ض �أو �أ�سود

�أكيا�س القمـامة قـوية التحمـل
تتميز هذه االكيا�س بجودة عالية وت�ستخدم للتخل�ص من كل �أنواع النفايات ،وتنتج في مقا�سات مختلفة تنا�سب مختلف �أحجام علب القمامة ،وهناك نوع منها مخ�ص�ص لال�ستخدام في العلب
الخ�ضراء ،وبع�ضها مزود بخيط في �أعالها لإغالقها بعد �أن تمتلئ ويمكن طباعتها ح�سب موا�صفات العميل.
 :الى  ٢٫٥متر
العر�ض	
ال�سمك
 :من  40ميكرون فما فوق (( gauge 160وحدة قيا�س) فما فوق)
 :بدون لون �أو ملون
اللون

البـيـئـة

تعتبر حماية البيئة واحدة من اأبرز اأولويات ﺷرﻛﺔ ﻗطر ﻟﻠﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﺧﺷﺑﯾﺔ واﻟﺑﻼﺳﺗﯾﻛﯾﺔ ،اإذ تدرك ال�سركة ادراكاً تاماً اأن موارد البيئة ل يمكن تعوي�سها اإذا فقدت ،لذا تم تركيب وحدة تدوير للتقليل من كمية
المخلفات البال�ستيكية الناجمة عن عملية النتاج لتخفيف اأثر تلك المخلفات على البيئة ،وتعمل هذه الوحدة على تدوير مخلفات البولي اإثيلين ورقائق البال�ستيك الأخرى وتحويلها اإلى مواد خام قابلة
لال�ستخدام.
بال�سافة اإلى ذلك تحر�ص ال�سركة على التاأكد من خلو المواد الأولية من المكونات الخطرة والعنا�سر الملوثة للبيئة وذلك عن طريق طلب بيانات ال�سالمة الخا�سة بكل مادة ،كما تقوم بمراقبة تاأثير
العمليات على البيئة المحيطة بعد كل مرحلة من مراحل الإنتاج واتخاذ الإجراءات المنا�سبة للتقليل من مثل هذا التاأثير اإن وجد.
ونحن نتبع وبكل �سرامة المعايير والمقايي�ص البيئية القطرية والدولية وملتزمون بالتعاون مع ال�سلطات الم�سئولة وال�سركات الأخرى في مدينة م�سيعيد ال�سناعية من اأجل حماية الموارد الطبيعية
والمحافظة على البيئة.

نبـذة عن �شـركة قـطـر للمنتجات الخ�شبية.
بالتوازي مع حملة حكومة دولة قطر للتنويع القت�سادي وتكثيف الدعم المخ�س�ص للموؤ�س�سات ال�سغيرة والمتو�سطة (ال�سركات ال�سغيرة والمتو�سطة) وتطويرها ،فاإن اإدارة
(التي تعتبر واحدة من اأكبر ال�سركات التحويلية في قطر لتطوير وت�سنيع مواد التغليف والتعبئة المرنة با�ستخدام راتنجات البولي ايثيلين) ،قد بحثت في خيارات مختلفة لتنويع اأعمالها
وا�ستقرارها.
في ظل هذا التوجه ،فاإن اإدارة ﺷرﻛﺔ ﻗطر ﻟﻠﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﺧﺷﺑﯾﺔ واﻟﺑﻼﺳﺗﯾﻛﯾﺔ بداأت م�ستوى التحدي الحالي والمتعلق بال�سركات البتروكيماوية الرئي�سية في قطر ،والذي يتمثل في " -العر�ص المحلي الغير كافي
من المن�سات الخ�سبية" ،مما منح المجال ل�سركة قطر للمنتجات الخ�سبية في اأن ت�سل لتحقيق ذلك ،وتوفير هذا النوع من المنتجات.
بداأت �سركة قطر للمنتجات الخ�سبية اإنتاجها التجاري في  16ت�سرين الثاني  ،2013وت�سم ال�سركة خط اإنتاج المن�سات الخ�سبية وهو خط يعمل ب�سكل اوتوماتيكي بالكامل الى جانب وحدة المعالجة
الحرارية،كما تبلغ الطاقة الإنتاجية لل�سركة  1٫6مليون وحدة �سنوياً.
لتخدم بذلك متطلبات المن�سات الخ�سبية ،ل�سركات البتروكيماويات في قطر قبل كل �سيء ،وقريبا لتلبية مجمع قطر للبتروكيماويات الذي �سيتم بناءه.
تقع �سركة قطر للمنتجات الخ�سبية في مدينة م�سيعيد ال�سناعية ،وهي �سركة خا�سة مملوكة من قبل �سركتين م�ساهمتين لكل �سركة الح�س�ص التالية:

ﺷرﻛﺔ ﻗطر ﻟﻠﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﺧﺷﺑﯾﺔ واﻟﺑﻼﺳﺗﯾﻛﯾﺔ

�إنتاج �سنوي يبلغ  360الف طن متري.
• �شـركة قطـر لل�صناعات التحويليـة (كيـمـكو) (ن�سبة الم�ساهمة )٪٦٦٫٦٦
ت�أ�س�ست بغر�ض ت�شجيع م�شاركة القطاع الخا�ص في م�شاريع التنمية بالبالد من خالل اال�ستثمار في ال�صناعات ال�صغيرة والمتو�سطة وتعزيز العالقات بين القطاعين العام والخا�ص

