


بدبى،الصناعيةعلىجبلمنطقةفى1999عامفىشركةانشاءتم▪

كيةالبالستيللصناعاتباتشالماستروألواناإلضافاتلصناعة،المتحدةالعربيةاالمارات

.المختلفة

منشركة100أعلىمن2013و2011لعامشركةتصنيفتم▪

.بدبىالعاملةوالمتوسطةالصغيرةللمشاريعشركة76000بين

نبذة عن الشركة



رقالشمنطقةفىالماسترباتشمصنعىأكبرمنشركةتعتبر،اليوم▪

.وأفريقياأسياأوروبا،األوسط،الشرقفىبلد48منأكثرفىالمبيعاتتحققحيثاألوسط

والصناعيةالتجاريةدبىغرفةجائزةعلى2009فىشركةحصلت▪
.المتحدةالعربيةاالماراتفىوالمتوسطةالصغيرةللمشاريعمصدركأكبر

نبذة عن الشركة



جائزة غرفة دبى التجارية والصناعية ألداء الصادرات



ISOشهادات الــ 

شهادةعلىشركةحصلت➢

ISOالجودةإدارةنظام عامفى9001:2000

ISOلـوصلتحتىترقيتهاتمتثمومن؛2004

منكلترقيةوكذلك.2016عامفى9001:2015

ISOشهادات ISOو14001:2015

18001:2007.



ISO 14001-2015
لنظم اإلدارة البيئية

OHSAS 18001-2007
للصحة والسالمة المهنية

ISOشهادات الــ 



شهادة األداء البيئى



ESMAشهادات 

معاييرلتلبيةشركة(ESMA)والمقاييسللمواصفاتاإلماراتهيئةاعتمدت

ىاإلماراتالجودةلعالمةالمرموقاالستخداممتطلباتتلبيةذلكيشملبمابنجاحاإلماراتحكومة

(EQM)(أوكسو)البيئىللتحللالقابلباتشالماسترلمنتج.



ESMAشهادة   



للمختبر المتطورISO/IEC 17025:2005شهادة 

(.ENAS) من قبل نظام االعتماد الوطنى لإلمارات 2013اعتمدت فى سبتمبر ➢

لوجود  ISO/IEC 17025:2005هى الوحيدة الحاصلة على شهادة ➢

. منشأة معمل معتمد إلختبارات البالستيك فى منطقة الشرق األوسط 

طرفاختباراتلتنفيذلدىالمتطورالمختبرؤهلتالموثقةالشهادةهذه➢

.الدوليةالهيئاتكلقبلمنبصحتهامسلمتكونوالتىثالث



للمختبر المتطورISO/IEC 17025:2005شهادة 



رؤيتنا

ان وإضافات نسعى أن تستمر شركتنا فى الريادة العالمية و تكون دائما ممثل معترف به فى إنتاج ألو▪
.لزبائناً الماسترباتش المفصل خصيصا

.شريك يضيف قيمة لعملهمبكوننا أن يعترف عمالئنا الكرام نسعى ▪

.البيئةحمايةواالستدامةفىبمساهمتهاعالميا  معروفةمؤسسةذاتنكونأننسعى▪



فريق العمل

سيات؛الجنمتعددىالمحترفينمنومنتقيةمميزةمجموعةمنمكونفريق

أعلىقديمتعلىقادرينثمومنواالضافاتالبالستيكيةالملوناتعالمفىومدربينجيدةخبرةذات

.العمالءخدمةمنمستوى

فينموظويشملواإلحترافبالكفاءةفريقنايتميز

والماجستير،الدكتوراةدرجةعلىحاصلين

وبالتالى،الكيميائيةوالهندسةالعلومفىالبكالوريوس

.اءةبكفأهدافنابتحقيقالعلميةخبرتهمتمكننا

:اللغات المتحدث بها

العربية➢

الهندية➢

الفرنسية➢

(التاغالوغية)الفلبينية ➢
االنجليزية➢

الروسية➢

األردية➢

http://www.google.ae/url?sa=i&rct=j&q=team+building+images&source=images&cd=&cad=rja&docid=clh_tPl6d_KCZM&tbnid=BzxB21DJJUIybM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.emergenetics.com/team-managementproscons&ei=qPp0UaGUCsf-rAeR2oGoCA&bvm=bv.45512109,d.bmk&psig=AFQjCNFqt1vEpDXllkSZRTymTTY9EkyvRg&ust=1366707200349084


قوتنا

PET،الحقنبالصب،بالنفخالصب،األليافمغازلوتتضمجيدتجهيزمجهزةالتجريبيةخطوطناإن

.ديثةالحمنتجاتناوتصعيدتطويرفىتستخدموهىالغشاءونفخصب،النفخوخطبريفورم

خط نفخ الغشاء المنتجات المصبوبة بالنفخ



قوتنا

بريفورم وخط النفخPETمنتجات خط نفخ الغشاء المتطور



قوتنا

تطويرتحليل،علىالقدرةفىويتميزونجيدًتدريبامدربونموظفونيديرهاعاليةفنيةمختبراتلدينا➢

:كاآلتىوهملعمالئنا،وبسرعةبدقةالماسترباتشوألواناضافاتوتزويد

صمامفلتر،(MFI)الذوبانتدفقمؤشرالختباراتأجهزةعلىيحتوىالذىالجودةضبطمختبر➢

.للمنتجالميكانيكيةالخصائصوالطيفىبالجهازاأللوانمطابقة،(FPV)الضغظ

مثلًتطورااألكثراألجهزةبهيوجد.والتطويرالبحثلقسمفنىمستوىأعلىعلىمستقلمختبر➢

FTIRالمطياف (Fourier Transformed Infra-Red Spectrometer)،المسعرDSC

(Differential Scanning Calorimeter)،المطيافXRF (Energy Dispersive

X-Ray Fluorescence Spectrometer،االحتكاكمعاملاختبار(COF)،المجسمالمجهر

(Stereoscopic)،الشاملةالعالميةاالختباراتآلةUTMأجواءلمحاكاةالتجويةالغرفو

.(البنفسجيةفوقلألشعةالتعرض–الشمساختبار–حرارية)صناعيةطقوس



أجهزة مختبرنا

مغازل إلختبارات األلياف اختبار معامل االحتكاك

المجهر المجسم



XRF & DSC

غرف تجوية اصطناعية

جهاز المطياف

خ خطوط تجريبية للحقن بالصب، للصب بالنفخ، نف
الغشاء وعمل الغزل

أجهزة مختبرنا



منتجاتنا

.معطرومنقطفلورى،فضى،ذهبى،،اللؤلؤلىالتأثيرذات:اللونمتخصصماسترباتش➢

:مثلعديدةبوليمراتمعلإلستخدامبالفعلصنعلون18000منأكثر:ملونباتشماستر➢

•PE– بولى ايثيلين(LDPE , LLDPE, HDPE, ..etc)

•PP- البولى بروبيلين (BOPP , EPP, CPP)

•PET–بولى ايثيلين تيريفثاالت

•PC–بولى كاربونات

•PS– بولى ستايرين(EPS ،XPS)

•PA–بولى اميد

•ABS–أكريلونيتريل بوتادين ستايرين

•SAN–ستايرين أكريلونيتريل

•PMMA–بولى ميثيل ميتاكريليت



لكمنقدمهاالماسترباتشإضافاتمنعديدةمجموعة▪

االنزالقمانع•

االلتصاقمانع•

االحتراقمعوق•

اإلنزالقمساعد•

األكسدةمضاد•

تطهيرمركب•

أشعة تحت الحمراء•

االنكماشمضاد•

.الخاصةتطوراتنانتيجةهىاإلضافاتهذه▪

البيئىللتحللقابل•

الساكنةللكهرباءمكافح•

يةالبنفسجفوقاألشعةاستقرارمساعد•

للميكروباتمضاد•

صناعىمساعد•

عوامل توضيح الرؤية•

النفخعوامل•

معطر•

منتجاتنا



التطبيقات

تطبيق القذفأفالم التعبئة والتغليف

الصب بالنفخ الصب بالحقن



تطبيق قذف الكابالت PMMAصفائح قذف من البولى كاربونات والـ 

التطبيقات



PETقنينات و جرار  حاويات زيوت التشحيم

ذات أصباغ معتمدة األغذيةHDPEغطائات 

التطبيقات



العشب الصناعىأفالم الصوب الزراعية

التطبيقات



أقمشة غير محاكاةألواح العزل والتبطين

التطبيقات

مركب البالستيك مع الخشب



ماسترباتش                               مستخدم 
لبعض السلع المعروفة 

التطبيقات

http://imagethumbnails.milo.com/024/894/284/trimmed/24894785_26019284_trimmed.jpg


عمالء إينر بالستيك

فىستيكالباللصناعةألوانأوإضافاتكونهمنالمتخصصالماسترباتشكافةلعمالئنانوردنحن

.(بلد48منأكثر)أفريقياوأسياأوروبا،فىعمالئناالىإضافةاألوسطالشرق

:التاليةالتجاريةالعالماتأصحابجميعمنمعتمدالماسترباتش



موردى إينر بالستيك

ودةالجمكوناتألعلىالصناعةفىالموثوقةاألسماءمعظممعشراكةلدى

.الماسترباتشمنهاينتجوالتى

...همواإلضافاتالبوليمرات،لألصباغالمحترمينموردينابينمن



تعبئة منتجاتنا

منتجاتنامعظمولذلككجم25–20أكياسيستخدمونالماسترباتشزبائنمعظم▪

صمامذاتPEأكياسأوPEبطانةمعومصفحةمحبوكةPPأكياسإمامغلفة

.أسفلى-مانع

.اللزومعندFIBCحقائبكجم500أوصناديقفىًأيضاالمنتجتعبئةممكن▪

عبئةلتخصيصا  والضوءالهواءتمنعمميزةصماميةألومنيومحقائبتستخدم▪
.البيئىللتحللالقابلباتشكماسترالمميزةاإلضافات



يتم شحن منتجات التصديرباستخدام غطاء أخضر ذو مضاف استقرار 
لألشعة فوق البنفسجية لحماية المواد بالداخل

تعبئة منتجاتنا



المسؤولية اإلجتماعية للشركة

‘‘تبنى مدرسة ’’ مبادرة  –دبى العطاء 

.بغزةمدرسةبتبنيهاالعطاءدبىلمؤسسةالدعمبمدتقوم

مبادرةمنكجزءفلسطين–غزةفىمدرسةلتبنىالعطاءدبىمعاتفاقيةبعملبالستيكسإينرشركةقامت

و‘حمنالرآمان’بالستيكسإينرلشركةاإلدارةمجلسرئيساإلتفاقيةهذهعلىوقع.‘‘مدرسةتبنى’’

.‘الجرجطارق’العطاءدبىلمؤسسةالتنفيذىالرئيس

المتحدةةالعربياإلماراتفىواألفرادالمنظماتتزويدالىتهدفالعطاءلدبى‘‘مدرسةتبنى’’مبادرةإن

المنطقةأو/وغزةفىاألميةمحومعاييروللتعليماألساسيةالبنيةتحسينفىأساسىبدورلقيامهمبالفرص

.نيباللدولةالبعيدةالغربية

2013يوليو : تاريخ



المسؤولية اإلجتماعية للشركة

و ‘ آمان الرحمن ’ لرئيس مجلس اإلدارة لشركة إينر بالستيكس ‘‘ تبنى مدرسة ’’ توقيع اتفاقية مبادرة 

طارق الجرج’ الرئيس  التنفيذى لمؤسسة دبى العطاء 



المسؤولية اإلجتماعية للشركة



المسؤلية اإلجتماعية للشركة

برعايةخليفةلبرجالمصغرالهيكلهذا

التعليملجودةالوصوليؤهبالذىالعطاءلدبىدعما

.الناميةالبلدانفىلألطفالاإلبتدائى



:لإلستفسارات العامة
enerplas@enerplastics.ae

:للمبيعات
sales@enerplastics.ae

:اتصل بنا
2955 880 4 971+:تليفون
2966 880 4 971+:فاكس

37561. ب.ص
1منطقة جبل على الصناعية 

دبى ، اإلمارات العربية المتحدة



ًوشكرا


