منتجات المطاط
والبالستيك تنمي
اقتصادنا
نفتخر بدعم منتجات المطاط والبالستيك
تضمن مستقبل باهر لكافة األجيال
التي ً
تماشيا مع رؤية قطر الوطنية 2030

صناعتنا القطرية فخرنا

صناعة منتجات المطاط
والبالستيك

عدد المنتجات

عدد المصانع

135
مصنع الشاهين
لأللومنيوم

مصنع قطر الوطني
للبالستيك

• ابواب من
يو.بي.في.سي
• نوافذ من
يو.بي.في.سي
• زجاج متعدد الطبقات
• ابواب من الومنيوم
• نوافذ من الومنيوم
• خزائن مطابخ الومنيوم

• مركبات ستيرين اكريليك
بوتادايين ()ABS
• مركب بولي فيينيل كلورايد
• حبيبات بولي ايثيلين معاد
تدويرها
• حبيبات بي.في.سي
معاد تدويرها
• انابيب بولي ايثلين عالي
الكثافة
• انابيب بوليبروبلين
• انابيب من بي .في.سي
• وصالت بالستيكية
• اكياس بالستيكية (روالت)

مصنع قطر
لالستيروبور

مصنع قطر المتكامل
لألكياس البالستيكية

• الواح البوليستيرين العازلة
• عازل الطابوق من
البوليستيرين
• صناديق بوليستيرين -
صناديق خضار
• صناديق بوليستيرين -
صناديق التبريد
• صحون من البوليستيرين
• صحون من البوليستيرين
للشتالت

• اكياس بالستيكية
• اكياس بالستيكية
(روالت)
• اكياس بولي بروبلين
منسوجة

215

مصنع البراء للبالستيك

مصنع بيتو مود قطر
للمواد العازلة

• انابيب بولي بروبلين
• انابيب من بي.في.سي
• اكسسورات من بولي
بروبلين
• اكسسورات من
بي.في.سي
• اكياس بالستيكية
• وحدات إنارة

• الواح البولي ستيرين
العازلة
• لفات بولي ستيرين
• لفائف عزل مائي
من البوليستر المغطى
بالبيتومين
• لفات عزل مائي من
الفايبر جالس

مصنع قطر للمواد
العازلة

مصنع النقيب
للبالستيك

• الواح البوليستيرين
العازلة
• صناديق بوليستيرين -
صناديق خضار

مصنع الوعب
للبالستيك

مصنع الريان الجديد
لخزانات المياه

مصنع المتقدمة
للبالستيك

• انابيب من
سي.بي.في.سي
• لوازم أنابيب من
سي.بي.في.سي

• مقاعد مراحيض
• حمامات بالستيكية
متنقلة
• خزانات بالستيكية
• حواجز بالستيكية للطرق
• خزانات أرضية للمجاري

• حبيبات بولي ايثيلين معاد
تدويرها
• حبيبات بوليستيرين معاد
تدويرها
• بولي بروبلين معاد تدويره
من المخلفات
• انابيب بولي ايثلين
• مواسير من
يو.بي.في.سي
• انابيب بالستيكية للكهرباء
• اكواع ووصالت من
يو.بي.في.سي

مصنع قطر العالمي
للبالستيك

مصنع آالء لألدوات
الصناعية

• روالت بالستيكية
• كبسولة قوارير
بالستيكية (بريفورم)

• مانعات تسرب مطاطية

مصنع قطر روتومولد
لمنتجات البالستيك

المصنع القطري
للبالستيك المقوى

• حواجز بالستيكية للطرق
• خزانات المياه من الياف
زجاجية
• كراسي وطاوالت
الحدائق من البالستيك

• الواح من البالستيك
المقوى

مصنع العاصمة
للبالستيك

مصنع نابينا للرخام

• حبيبات بالستيك من
إعادة تدوير البالستيك
• اكياس بالستيكية (روالت)

• الواح ومنتجات من
الرخام الصناعي
• تقطيع وتشكيل الرخام

مصنع العمودي
للبالستيك
• حبيبات بالستيك من
إعادة تدوير البالستيك
• روالت بالستيكية
• علب بالستيكية لتعبئة
المواد الغذائية
• اكياس بالستيكية
• لفات ومفارش سفرة
بالستيكية
• ادوات منزلية متنوعة

• اكياس بالستيكية

مصنع الشرق
للعبوات البالستيكية

• اكياس بالستيكية
• اوعية بالستيكية منتجة
بالحقن
• اكياس ورقية

مصنع العالمية
للبالستيك
• حبيبات بالستيك من
إعادة تدوير البالستيك
• انابيب بولي بروبلين
• وصالت بولي بروبلين
• روالت بالستيكية
• علب بالستيكية لتعبئة
المواد الغذائية
• علب بالستيكية لتعبئة
المجوهرات والهدايا
• اكياس نايلون
• ادوات مكتبية بالستيكية

مصنع موهاجل
للبالستيك

مصنع الفايبرجالس
الوطني

• خزانات المياه من الياف
زجاجية
• انابيب من االلياف
الزجاجية
• قوارب فايبرجالس

• روالت بالستيكية
• اكياس بالستيكية

مصنع درابزين الدوحة
للحديد واأللومنيوم
المشغول

مصنع يونايتد
لصناعات البريفورم
ومواد التغليف

• منتجات الرخام
• ساللم حديدية
• مظالت حديدية
• اعمال حديدية
• ابواب من الومنيوم
• كراسي

• كبسولة قوارير
بالستيكية (بريفورم)
• اغطية قوارير بالستيكية

مصنع البيت األزرق
للحجر الصناعي

مصنع الندى لخزانات
المياه الرتومولد

مصنع الشرق
للعوازل

مصنع إكسسوارات
البناء الحديث

• منتجات الرخام
• رخام (ترابيع ومكعبات)
• خرسانة جاهزة

• صناديق بالستيكية
للنفايات
• خزانات المياه من الياف
زجاجية

• الواح البوليستيرين
العازلة

• انابيب بالستيكية
• ادوات بناء من لدائن

المصنع التقني
للمنتجات البالستيكية

مصنع الشركة
المتكاملة للتجارة
والتنمية

مصانع الندى
العالمية لخزانات
مياه الروتومولد

• روالت بالستيكية
• فواصل بالستيكية
للخرسانة

• انابيب بالستيكية
• خزانات بالستيكية
• حواجز بالستيكية للطرق

مصنع العالمية
للمنتجات الورقية
والبالستيكية

مصنع سيجما
بالستيكس

• اكياس بالستيكية
• كبسولة قوارير
بالستيكية (بريفورم)
• اغطية كبسوالت
• ادوات منزلية متنوعة
• اكواب بالستيكية
• علب كرتونية
• اكواب ورقية

• حبيبات بولي ايثيلين معاد
تدويرها
• روالت بالستيكية
• اكياس بالستيكية

مصنع الحصباء لخزانات
المياه

• خزانات بالستيكية

• حبيبات بولي ايثيلين
معاد تدويرها
• الواح تحذيرية بالستيكية
• شبك تحذيري بالستيكي
• اكياس بالستيكية
• حواجز بالستيكية للطرق
• اكواب ورقية

مصنع عالم البالستيك

• ابواب ونوافذ من
يو.بي.في.سي
• بروفيالت من
يو.بي.في.سي

• انابيب من بي.في.سي
• انابيب بالستيكية للكهرباء
• اكياس بالستيكية

• حبيبات بولي ايثيلين
معاد تدويرها
• انابيب بولي ايثلين
• روالت بالستيكية من
البولي إيثلين
• علب بالستيكية لتعبئة
المواد الغذائية

• حبيبات بالستيك من
إعادة تدوير البالستيك
• اكياس وروالت بالستيك
قابلة للتحلل

مصنع السادة
لألنابيب البالستيكية

مصنع الغد المشرق
إلعادة تدوير اإلطارات

• انابيب بولي ايثلين
• انابيب بولي بروبلين
• اكسسورات من
بولي بروبلين
• وصالت بولي بروبلين
• وصالت انظمة الصرف
الصحي
• وصالت انظمة مياه
الشرب

• مساحيق ،ونفايات
وفضالت مطاط مقسى

مصنع بن أمان
للصناعات البالستيكية
• روالت بالستيكية
من البولي إيثلين
• روالت بالستيكية (نايلون )
• اكياس نايلون
• اكياس بولي بروبلين
منسوجة
• عبوات بالستيكية شفافة
من مادة ()PET
• عبوات بالستيكية لزيوت
التشحيم
• اوعية بالستيكية منتجة
بالحقن

• انابيب بولي ايثلين عالي
الكثافة
• انابيب من بي.في.سي
• وصالت بالستيكية
• مواسير حديدية
• وصالت مواسير متنوعة

• بروفيل بالستيكي
• كبسولة قوارير
بالستيكية (بريفورم )
• اغطية قوارير بالستيكية

• انابيب بالستيكية
• اكياس بالستيكية
• قوارير مختلفة االحجام

• روالت بالستيكية
• اكياس بالستيكية

• انابيب بالستيكية
• انابيب مرنة من حديد
لألسالك

مصنع الخليج للمواد
العازلة

مصنع فورما للفلين

• لفات بوليستيرين
• مواسير من البوليستيرين
للعزل
• ديكورات من البوليستيرين

• الواح البوليستيرين
العازلة
• قوالب صب لألعمدة
والقبب
• قوالب صب للكرانيش

مصنع جاما للصناعات
البالستيكية

مصنع الثريا
للبالستيك

• روالت بالستيكية
• عبوات بالستيكية
شفافة من مادة ()PET
• اوعية بالستيكية منتجة
بالحقن
• ادوات منزلية متنوعة
• كراسي وطاوالت
الحدائق من البالستيك

• وصالت بالستيكية
• روالت بالستيكية من
البولي إيثلين

مصنع الدوحة النتاج
الطبقات العازلة
• اسفلت سائل
• اسفلت معدل ومعالج
• الواح البولي ايثليين
عالي الكثافة
• روالت بالستيكية من
البولي إيثلين
• الواح حماية من
البيتومين
• مواد عالمات الطرق

• لفات بوليستيرين

مصنع نافا إلنتاج
الواح العزل الحراري
وصناديق تعبئة

مصنع المنتجات
الجديدة للبالستيك -
نبرو

• الواح البوليستيرين
العازلة
• صناديق بوليستيرين -
صناديق خضار

• انابيب بولي ايثلين
• انابيب بولي بروبلين
• انابيب من بي.في.سي

مصنع الجسرة
للفايبر بالست

• خزانات بالستيكية

• ستايرين اكريليك
بوتادايين  -اى.بي.اس
• الواح بولي كربونيت
• الواح من البالستيك
المقوى
• الواح البوليستيرين
العازلة

شركة إطارات القمة

• اطارات خارجية مجددة
للحافالت والشاحنات

المصنع الوطني
للمنتجات البالستيكية
• انابيب بولي بروبلين
• انابيب من بي.في.سي
• الواح من البولي بروبلين
• علب بالستيكية لتعبئة المواد
الغذائية
• طبليات التحميل البالستيكية
• ادوات منزلية متنوعة
• اكواب بالستيكية
• عالقات بالستيكية
• رول ورق تغليف حجم
 60إلى  350مل
• رول ورق تغليف حجم
 12إلى  80مل
• كراسي وطاوالت الحدائق من
البالستيك

• انابيب بولي بروبلين
• انابيب من بي.في.سي
• اكواع ووصالت ولوازم
انابيب بالستيكية

شركة البنعلي
للصناعات الخفيفة

الشركة القطرية
للصناعات المطاطية
• قطع مطاطية لزوم حزام
السحب
• دواسات مطاطية
لالرضيات
• قطع مطاطية لزوم الري
بالتنقيط
• حواجز مطاطية لتحديد
مواقف السيارات
• قوالب مطاط لزوم
مصانع البالط

• ابواب ونوافذ من
يو.بي.في.سي

• حبيبات بالستيك من
إعادة تدوير البالستيك
• انابيب بالستيكية
• انابيب للري بالتنقيط
• اكواع ووصالت ولوازم
انابيب بالستيكية
• روالت بالستيكية
• اكياس بالستيكية
• قوالب من الياف زجاجية

• انابيب بالستيكية لغرض
الصرف الصحي
• خزانات المياه من الياف
زجاجية
• قوالب من الياف زجاجية
• اثاث من الياف زجاجية

• الواح بولي يوريثين
معزول بالجبسم بورد
• الواح بولي يوريثين
معزول بالخشب
• الواح بولي يوريثين
معزول بالمعدن
• الواح بولي يوريثين
معزول باالسمنت
• ابواب معدنية واطاراتها
مقاومة للحريق

• روالت بالستيكية من البولي
إيثلين
• علب بالستيكية لتعبئة المواد
الغذائية
• اغطية علب بالستيكية
• شوك ومالعق وسكاكين
من لدائن
• اكواب بالستيكية
• اواني بالستيكية لالستخدام
مرة واحدة
• اكواب ورقية
• اطباق وصحون ورقية
• رقائق الومنيوم

شركة الخليج لأللياف
الزجاجية
• انابيب بالستيكية لغرض
الصرف الصحي
• خزانات المياه من الياف
زجاجية
• ساللم وجسور من
االلياف الزجاجية
• اسطوانات ضغط
لمنقيات المياه بأقطار
مختلفة

منتوجات بهزاد
للبالستيك

الشركة المتحدة
لصناعة المواد
البالستيكية

شركة دوحة بالستيك

منتجات فايبر جالس
المفتاح

شركة البيادر باك
قطر

• ابواب ونوافذ من
يو.بي.في.سي.

شركة الخليج إلنتاج
اليو.بي.في.سي

مجموعة جروتك
الصناعية

• انابيب بالستيكية
• الواح البوليستيرين
العازلة
• اكياس بالستيكية
• اكياس بالستيكية
للنفايات
• شرائط بولي بروبلين
• خزانات بالستيكية
• حواجز بالستيكية للطرق

• بولي بروبلين معاد تدويره
من المخلفات
• روالت بالستيكية من البولي بروبلين
• روالت بالستيكية من البولي
بروبلين مبطنة
• شرائط بولي بروبلين
• اكياس بالستيكية
• اكياس بولي بروبلين
• اكياس البولي بروبلين (حاويات
السوائب الوسيطة المرنة ())FIBC
• اكياس بولي بروبلين مبطنة بكيس
بولي إيثلين
• كبسولة قوارير بالستيكية (بريفورم)
• اغطية كبسوالت

• خشب بالستيكي
• خزانات بالستيكية

• انابيب للري بالتنقيط

• خزانات بالستيكية
• مظالت من الياف تركيبية
• قوالب من الياف زجاجية
• اثاث من الفايبر جالس

شركة يوني بالست

شركة قطر بوليمر
الصناعية

شركة الدوحة
لتصنيع البوليمرات

شركة سعود بن خالد
للصناعات البالستيكية

شركة الوكرة
للصناعة والتجارة

• روالت بالستيكية من
البولي إيثلين

شركة الوطنية
للمواسير ومستلزماتها

• اواني بالستيكية
لالستخدام مرة واحدة

• روالت بالستيكية من
البولي إيثلين
• روالت بالستيكية
• الواح خشب بالستيكي
• اكياس بالستيكية

مصنع النور لصناعة
البالستيك

• انابيب بولي ايثلين
عالي الكثافة
• انابيب بالستيكية
• روالت بالستيكية من
البولي إيثلين
• اكياس بالستيكية

• ابواب ونوافذ من
يو.بي.في.سي
• قواطع من
يو.بي.في.سي
• اعمال الزجاج

شركة قطر للمنتجات
البالستيكية

• اوعية بالستيكية منتجة
بالحقن
• اغطية قوارير بالستيكية

مصنع اليمامة
للبالستيك

• انابيب بالستيكية مغلفة
بالخرسانة
ID 400-1200 mm

• اكواب بالستيكية

• اكواع ووصالت ولوازم انابيب
بالستيكية
• ديكورات من البالستيك
والفيبرجالس
• انابيب فايبرجالس مقواة GRP
• ساللم وجسور من االلياف
الزجاجية
• اسطونات ضغط لمنقيات
المياه بأقطار مختلفة
• اكواع ووصالت فايبرجالس
مقواة  -جي .آر.اي
• شبكات فايبرجالس مقواة -
جي.آر.اي

مصنع الفالح
للبالستيك

الشركة العامة
لصناعة التغليف

• حبيبات بولي ايثيلين
معاد تدويرها
• سطل من البالستيك
• اغطية قوارير بالستيكية

مصنع جودوين قطر
لألنابيب

مصنع الصفا للعزل
الحراري والبالستيك
• حبيبات بالستيك من
إعادة تدوير البالستيك
• كتل بالستيكية معادة
للصنع
• انابيب بالستيكية لغرض
الصرف الصحي
• اشرطة بالستيكية تحذيرية
• روالت بالستيكية
• الواح البوليستيرين
العازلة
• اكياس بالستيكية

شركة معماري
قطر يو.بي.في.سي

شركة توايلة العادة
التدوير

• انابيب بولي ايثلين
• انابيب بولي بروبلين
• انابيب من بي.في.سي
• وصالت بي.في.سي

• الواح البوليستيرين
العازلة
• صناديق بوليستيرين -
صناديق خضار
• صناديق بوليستيرين -
صناديق التبريد
• صحون من البوليستيرين
للشتالت

الشركة القطرية
األلمانية لالنابيب

شركة البيادر العالمية

مصنع بومطر االلماني
للمنتجات البالستيكية

المصنع الوطني
لمنتجات البوليسترين

مصنع اكريليك

مصنع المناعي
لصناعة العوازل

• اسطح مطابخ اكريلك
• اسطح مغاسل اكريلك
• اسطح متنوعة اكريلك
• احواض مفردة اكريلك
• احواض ثنائية اكريلك

المصنع الوطني
للقواطع الكهربائية

مصنع كام تاك
العالمي للبالستيك

• خلطات أسمنتية جاهزة
الصنع
• مواد طالء عازلة
ومانعة لتسرب المياه
• مانعات تسرب السوائل
• مواد الصقة

مصنع تدمر لألسطح
الصلبة

• انابيب بالستيكية
• علب بالستيكية لتعبئة
المواد الغذائية
• اكياس بالستيكية للنفايات
• براميل بالستيكية
• اواني بالستيكية
لالستخدام مرة واحدة
• اكياس ورقية
• اكواب ورقية
• اطباق وصواني من رقائق
الومنيوم

مصنع الندي
للبالستيك  -فرع

مصنع أساس
لكيماويات مواد البناء

• اشرطة بالستيكية
تحذيرية
• روالت بالستيكية
• اكياس بالستيكية

مصنع الريان للبالستيك

مصنع الوجيه
للصناعات البالستيكية

مصنع فيوز لوصالت
األسالك اإللكترونية

• الواح البوليستيرين
العازلة

مصنع جي بالست

مصنع فنستر للسحب

مصنع فلورا العالمي
للبالستيك

مصنع قطر لمنتجات
البوليسترين

• ملونات بالستيكية
(ماسترباتش)
• حبيبات بالستيك من
إعادة تدوير البالستيك
• انابيب بالستيكية
• علب بالستيكية لتعبئة
المواد الغذائية
• اكياس بالستيكية (روالت)
• اثاث من الفايبر جالس

مصنع الخيارين
للبالستيك

مصنع الحياة
لمعالجة البالستيك

مصنع القطرية
الكويتية للنوافذ
• ابواب ونوافذ من
يو.بي.في.سي
• قواطع من
يو.بي.في.سي
• قواطع من الزجاج
• قبب ملونة وعادية
• واجهات الومنيوم
• قواطع الومنيوم
• تكسية واجهات المباني
بااللومنيوم
• مطابخ الومونيوم

• اشرطة بالستيكية
• روالت بالستيكية
• اكياس بالستيكية

• انابيب بالستيكية
• انابيب بالستيكية للكهرباء
• ادوات منزلية متنوعة

مجموعة قطر
للصناعات واالضافات
البالستيكية
• ملونات بالستيكية
(ماسترباتش)
• مضافات للبالستيك
• انابيب بولي ايثلين
• انابيب بولي بروبلين
• انابيب من بي.في.سي
• وصالت بي.في.سي
• اكياس بالستيكية
• اكياس بالستيكية (روالت)
• اكياس بولي بروبلين
منسوجة

مجمع خالد للصناعات
البالستيكية
• الواح البوليستيرين
العازلة
• مغاطس واحواض
اكريليك
• خزانات بالستيكية
• حواجز بالستيكية للطرق
• خزانات المياه من الياف
زجاجية
• الواح من الفايبرجالس
• قوارب فايبرجالس

معمل الخليج لصناعة
المواسير البالستيك

بوليتك للصناعات
البالستيكية

نال للصناعات
البالستيكية

الدوحة ريجونال
للحلول البالستيكية

• انابيب من بي.في.سي
• وصالت بي.في.سي

• علب بالستيكية لتعبئة
المواد الغذائية
• اغطية قوارير بالستيكية

• خزانات المياه من الياف
زجاجية

• انابيب بالستيكية
• وصالت بالستيكية

شفت للصناعات
المطاطية

الجتال الصناعية

• منتجات مطاطية
• عجالت مطاطية مصمتة
• وصالت مطاطية
• حواجز مطاطية لتحديد
مواقف السيارات
• وسائد مطاطية

• اكياس بالستيكية
• اواني بالستيكية
لالستخدام مرة واحدة

برجوال ديزاين

قطر بالست

• ادوات بناء من لدائن
• اغطية المكيفات من
الفايبرجالس
• احواض جي.آر.بي
• قوالب من الياف زجاجية
• العاب بانواعها

• انابيب بالستيكية
• خزانات بالستيكية
• اوجه بالستيكية
للمكيفات
• قوارب فايبرجالس

هيبورث بي.ام.أي -
قطر
• انابيب بولي ايثلين
• انابيب بولي بروبلين
• انابيب من بي.في.سي
• أنابيب من بوليمرات
اكريلونترايل  -بيوتادين -
ستيرين
• اكواع ووصالت ولوازم
انابيب بالستيكية
• اكياس بالستيكية
• انابيب فايبرجالس مقواة
GRP

ستايرو للمشاريع

• الواح البوليستيرين
العازلة

ملتي باك اندستريس

البيان لصناعة
يو.بي.في.سي بورفيل
وألواح بي.سي
• ارضيات بالستيكية
• الواح بي.في.سي
• ابواب من
يو.بي.في.سي
• بروفيالت من
يو.بي.في.سي
• ابواب فايبرجالس
• كورنيش واعمدة
وديكورات من بوليستيرين
وبولي يوريثين

• اكياس بالستيكية
• اوعية بالستيكية منتجة
بالحقن
• اكواب ورقية
• رقائق الومنيوم
• اطباق وصوانى من
رقائق الومنيوم

السويدي لتلبيس
اإلطارات

الزيني للصناعات
التحويلية

الريان للفايبرجالس

المفتاح بوليمار

• اطارات خارجية مجددة
للحافالت والشاحنات
• اطارات خارجية مجددة
للبلدوزارات

• حبيبات بالستيك من
إعادة تدوير البالستيك
• انابيب رشف المشروبات
(مصاصات) من لدائن
• اكياس بالستيكية
• اغطية قوارير بالستيكية
• اكواب بالستيكية
• اكواب ورقية
• صحون الومنيوم ذات
استخدام واحد

• ابواب فايبرجالس
• منتجات الجي ار سي
• خزانات المياه من الياف
زجاجية
• صناديق عدادات مياه
من الفايبرجالس
• حمامات فايبرجالس
• فايبرجالس (بورت كابن)
• كبائن إطفاء الحرائق من
الفايبرجالس

• خزانات بالستيكية
• حواجز بالستيكية للطرق
• خزانات المياه من الياف
زجاجية
• انابيب من االلياف الزجاجية

المستقبل لصناعة
األنابيب  -قطر

بترو إلنتاج البالستيك

• حبيبات بالستيك من
إعادة تدوير البالستيك
• كتل بالستيكية معادة
للصنع
• انابيب بالستيكية
• روالت بالستيكية
• اكياس بالستيكية
للنفايات

• انابيب فايبرجالس مقواة
GRP
• انابيب فايبرجالس مقواة
 جي.آر.اي• قوالب من الياف زجاجية
• ساللم وجسور من
االلياف الزجاجية

الهديفي لمكونات
الكوابل

الدوحة
يو.بي.في.سي
لألبواب والشبابيك

• مركب سيالن بولي إثيلين
لعزل كابالت الطاقة
المخفضة
• مركب بولي فيينيل
كلورايد لعزل الكابالت
• مركب بولي فيينيل
كلورايد لغالف الكابالت

• ابواب ونوافذ من
يو.بي.في.سي
• مطابخ من مادة
اليو.بي.في.سي

اميانتيت قطر لألنابيب
وملحقاتها

الريان يو.بي.في.سي
لألبواب والشبابيك

• وصالت بالستيكية
• خزانات المياه من الياف
زجاجية
• انابيب من االلياف
الزجاجية

• ابواب ونوافذ من
يو.بي.في.سي

قطر للمنتجات اللدنية

السادة للقطاعات
البالستيكية
• انابيب بالستيكية
• اكواع ووصالت ولوازم
• انابيب بالستيكية
• بروفيل بالستيكي
• خشب بالستيكي
• مظالت من الياف تركيبية
• كراسي وطاوالت
الحدائق من البالستيك

• مطاط خام (لدائن)
• بالط واغطية ارضيات
• فضالت الياف تركيبية -
نايلون
• اسالك معاد تدويرها
من االطارات المستهلكة

اتش بي للتصنيع

قطر لإلضافات
البالستيكية  -فرع

• مضافات للخرسانة
(محسنات خرسانية)
• لفات بوليستيرين

• ملونات بالستيكية
(ماسترباتش)
• انابيب للري
• وصالت بالستيكية

سيكشن للصناعات
الحديثة

قطر يو.بي.في.سي
لألبواب والنوافذ

• حبيبات بالستيك من إعادة
تدوير البالستيك
• روالت بالستيكية من
البولي إيثلين
• اشرطة بالستيكية تحذيرية
• اكياس بالستيكية

• ابواب ونوافذ من
يو.بي.في.سي
• مطابخ بالستيكية

االختصاص االوروبي
يو.بي.في.سي
للنوافذ واالبواب

• ابواب من
يو.بي.في.سي
• نوافذ من
يو.بي.في.سي

االختيار االلماني
للنوافذ واالبواب

• ابواب ونوافذ من
يو.بي.في.سي

اإلبداع للصناعات
البالستيكية

الهديفى للتدوير -
فرع ام األفاعي

• اكياس بالستيكية
• اكياس بالستيكية
للنفايات
• اكياس بالستيكية
للمغاسل

• حبيبات المطاط من
التدوير
• الياف مطاطية
من التدوير
• خردة حديد مكبوسة

هاي تيك إلعادة
تدوير اإلطارات
المستخدمة

أكواتانكس لخزانات
المياه والبالستيك

• حبيبات المطاط من
التدوير

• انابيب بالستيكية
• انابيب بالستيكية للكهرباء
• خزانات بالستيكية
• حواجز بالستيكية للطرق

بلدنا للصناعات
الغذائية -
مصنع بالستيك
• ملونات بالستيكية
(ماسترباتش)
• علب بالستيكية لتعبئة
المواد الغذائية
• اغطية علب بالستيكية

سار بالست قطر

اكوا تانكس لخزانات
المياه والبالستيك

• انابيب فايبرجالس مقواة
GRP
• ساللم وجسور من
االلياف الزجاجية

• خزانات المياه من الياف
زجاجية

يونايتد
يو.بي.في.سي

• ابواب من
يو.بي.في.سي
• نوافذ من
يو.بي.في.سي

بتروفوم للمنتجات
البالستيكية
• حبيبات بالستيك من
إعادة تدوير البالستيك
• كتل بالستيكية معادة
للصنع
• اشرطة بالستيكية
تحذيرية
• روالت بالستيكية
• اكياس بالستيكية

المصدر :بوابة قطر الصناعية بحسب احصائيات العام  2020وتم تصنيف المصانع بناء على نشاطها الرئيسي

