


بدبى، الصناعية على جبل منطقة فى 1999 عام فى                               شركة انشاء تم 

  .المختلفة البالستيكية للصناعات باتش الماستر وألوان اإلضافات لصناعة ، المتحدة العربية االمارات

  

                            

من شركة 100 أعلى من 2013 و 2011 لعام                             شركة تصنيف تم 

 .بدبى العاملة والمتوسطة الصغيرة للمشاريع شركة 76000 بين

 

 نبذة عن الشركة



الشرق منطقة فى الماسترباتش مصنعى أكبر من                               شركة تعتبر ، اليوم 

 .وأفريقيا أسيا أوروبا، األوسط، الشرق فى بلد 48 من أكثر فى المبيعات تحقق حيث األوسط

 

   

والصناعية التجارية دبى غرفة جائزة على 2009 فى                           شركة حصلت 
 .المتحدة العربية االمارات فى والمتوسطة الصغيرة للمشاريع مصدر كأكبر

 نبذة عن الشركة



 جائزة غرفة دبى التجارية والصناعية ألداء الصادرات



 ISOشهادات الــ 

شهادة على                                 شركة حصلت 

    عام فى ISO 9001:2000 الجودة إدارة نظام

    ISO   لـ وصلت حتى ترقيتها تمت ثم ومن ؛ 2004

  من كل ترقية وكذلك . 2016 عام فى 9001:2015

 ISO و ISO 14001:2015  شهادات

18001:2007.   

 

 
  



ISO 14001-2015   
 لنظم اإلدارة البيئية

OHSAS 18001-2007 
 للصحة والسالمة المهنية 

 ISOشهادات الــ 



 شهادة األداء البيئى



 ESMAشهادات 

 معايير لتلبية                                شركة (ESMA) والمقاييس للمواصفات اإلمارات هيئة اعتمدت

 اإلماراتى الجودة لعالمة المرموق االستخدام متطلبات تلبية ذلك يشمل بما بنجاح اإلمارات حكومة

(EQM) (أوكسو) البيئى للتحلل القابل باتش الماستر لمنتج.   



 ESMAشهادة   



 للمختبر المتطور ISO/IEC 17025:2005شهادة 

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

 

                                  هى الوحيدة الحاصلة على شهادةISO/IEC 17025:2005   لوجود

 . منشأة معمل معتمد إلختبارات البالستيك فى منطقة الشرق األوسط 

 

طرف اختبارات لتنفيذ                                   لدى المتطور المختبر ؤهلت  الموثقة الشهادة هذه 

                                    .الدولية الهيئات كل قبل من بصحتها مسلم تكون والتى ثالث

 



 للمختبر المتطور ISO/IEC 17025:2005شهادة 



 رؤيتنا

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

 

 شريك يضيف قيمة لعملهمبكوننا أن يعترف عمالئنا الكرام نسعى. 

 

البيئة حماية و االستدامة فى بمساهمتها عالميا   معروفة مؤسسة ذات نكون أن نسعى. 

 



 فريق العمل

 الجنسيات؛ متعددى المحترفين من ومنتقية مميزة مجموعة من مكون                                  فريق

 أعلى تقديم على قادرين ثم ومن واالضافات البالستيكية الملونات عالم فى ومدربين جيدة خبرة ذات

 .العمالء خدمة من مستوى

 موظفين ويشمل واإلحتراف بالكفاءة فريقنا يتميز

 و الماجستير ، الدكتوراة درجة على حاصلين

 وبالتالى ، الكيميائية والهندسة العلوم فى  البكالوريوس

  .بكفاءة أهدافنا بتحقيق  العلمية خبرتهم تمكننا

 :اللغات المتحدث بها

العربية 
الهندية 

الفرنسية 
 (التاغالوغية)الفلبينية 

االنجليزية 
الروسية 
األردية 
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 قوتنا

 PET، بالحقن الصب ، بالنفخ الصب ، األلياف مغازل وتتضم جيد تجهيز مجهزة التجريبية خطوطنا إن

 .الحديثة منتجاتنا وتصعيد تطوير فى تستخدم وهى الغشاء ونفخ صب ، النفخ وخط بريفورم

 المنتجات المصبوبة بالنفخ خط نفخ الغشاء



 قوتنا

 بريفورم وخط النفخ PETمنتجات  خط نفخ الغشاء المتطور



 قوتنا

تطوير تحليل، على القدرة فى ويتميزون جيدً تدريبا مدربون موظفون يديرها عالية فنية مختبرات لدينا 

 :كاآلتى وهم لعمالئنا، وبسرعة بدقة الماسترباتش وألوان اضافات  وتزويد

 
الذوبان تدفق مؤشر الختبارات أجهزة على يحتوى الذى الجودة ضبط مختبر (MFI)، صمام فلتر 

 .للمنتج الميكانيكية الخصائص و الطيفى بالجهاز األلوان مطابقة ،  (FPV) الضغظ

 

مثل ًتطورا األكثر األجهزة به يوجد .والتطوير البحث لقسم فنى مستوى أعلى على مستقل مختبر 

 DSC المسعر ، FTIR (Fourier Transformed Infra-Red Spectrometer) المطياف

(Differential Scanning Calorimeter) ،    المطياف XRF (Energy Dispersive      

X-Ray Fluorescence Spectrometer ، االحتكاك معامل اختبار (COF) ، المجهر 

 لمحاكاة التجوية الغرف و UTM الشاملة العالمية االختبارات آلة ،(Stereoscopic) المجسم

 .(البنفسجية فوق لألشعة التعرض – الشمس اختبار – حرارية) صناعية طقوس أجواء

 

 

 



 أجهزة مختبرنا

 اختبار معامل االحتكاك مغازل إلختبارات األلياف

 المجهر المجسم



XRF & DSC 

 غرف تجوية اصطناعية

 جهاز المطياف

خطوط تجريبية للحقن بالصب، للصب بالنفخ، نفخ 

 الغشاء وعمل الغزل

 أجهزة مختبرنا



 منتجاتنا

معطر و منقط فلورى، فضى، ذهبى، ، اللؤلؤلى التأثير ذات :اللون متخصص ماسترباتش. 

 

مثل عديدة بوليمرات مع لإلستخدام بالفعل صنع لون 18000 من أكثر :ملون باتش ماستر:   

• 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 



لكم نقدمها الماسترباتش إضافات من عديدة مجموعة 

 

 االنزالق مانع•

 االلتصاق مانع•

 االحتراق معوق•

 اإلنزالق مساعد•

 األكسدة مضاد•

 تطهير مركب•

 أشعة تحت الحمراء•

 االنكماش مضاد•

 

الخاصة تطوراتنا نتيجة هى اإلضافات هذه. 
 

 

 البيئى للتحلل قابل•

 الساكنة للكهرباء مكافح•

 البنفسجية فوق األشعة استقرار مساعد•

 للميكروبات مضاد•

 صناعى مساعد•

 عوامل توضيح الرؤية•

 النفخ عوامل•

 معطر•

 منتجاتنا



 التطبيقات

 تطبيق القذف أفالم التعبئة والتغليف

 الصب بالحقن الصب بالنفخ



 PMMAصفائح قذف من البولى كاربونات والـ  تطبيق قذف الكابالت

 التطبيقات



 حاويات زيوت التشحيم PETقنينات و جرار 

 ذات أصباغ معتمدة األغذية HDPEغطائات   

 التطبيقات



 العشب الصناعى أفالم الصوب الزراعية

 التطبيقات



 أقمشة غير محاكاة ألواح العزل والتبطين

 التطبيقات

 مركب البالستيك مع الخشب



ماسترباتش                               مستخدم 

 لبعض السلع المعروفة 

 التطبيقات
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 عمالء إينر بالستيك

 فى البالستيك لصناعة ألوان أو إضافات كونه من المتخصص الماسترباتش كافة لعمالئنا نورد نحن 

 .( بلد 48 من أكثر) أفريقيا و أسيا أوروبا، فى عمالئنا الى إضافة األوسط الشرق
 

 :التالية التجارية العالمات أصحاب جميع من معتمد الماسترباتش 



 موردى إينر بالستيك

 الجودة مكونات ألعلى الصناعة فى الموثوقة األسماء معظم مع شراكة                             لدى

   .الماسترباتش منها ينتج والتى
 

 ... هم واإلضافات البوليمرات ، لألصباغ المحترمين موردينا بين من



 تعبئة منتجاتنا

منتجاتنا معظم ولذلك كجم 25–20 أكياس يستخدمون الماسترباتش زبائن معظم 

 صمام ذات PE أكياس أو PE بطانة مع ومصفحة محبوكة PP أكياس ماإ مغلفة

 .أسفلى-مانع

 

حقائب كجم 500 أو صناديق فى ًأيضا المنتج تعبئة ممكن FIBC اللزوم عند. 

 

لتعبئة خصيصا   والضوء الهواء تمنع مميزة صمامية ألومنيوم حقائب تستخدم 

 .البيئى للتحلل القابل باتش كماستر المميزة اإلضافات



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 

 

 .بغزة مدرسة بتبنيها العطاء دبى لمؤسسة الدعم بمد                                  تقوم

 

  مبادرة من كجزء فلسطين – غزة فى مدرسة لتبنى العطاء دبى مع اتفاقية بعمل بالستيكس إينر شركة قامت

 و ‘ الرحمن آمان ’ بالستيكس إينر لشركة اإلدارة مجلس رئيس اإلتفاقية هذه على وقع .‘‘ مدرسة تبنى’’

 .‘الجرج طارق ’ العطاء دبى لمؤسسة التنفيذى الرئيس

 

 المتحدة العربية اإلمارات فى واألفراد المنظمات تزويد الى تهدف العطاء لدبى ‘‘ مدرسة تبنى ’’ مبادرة إن

 المنطقة أو/و غزة فى األمية محو معايير و للتعليم األساسية البنية تحسين فى أساسى بدور لقيامهم بالفرص

 .نيبال لدولة البعيدة الغربية

 

 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

 برعاية خليفة لبرج المصغر الهيكل هذا

 التعليم لجودة الوصول يؤهب الذى العطاء لدبى دعما

                           .النامية البلدان فى لألطفال اإلبتدائى



  :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  


