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رسالة الرئيس التنفيذي

 إنه ملن دواعي رسوري أن أرحب بكم وأطلعكم عىل رشكة جي ار ¤

 للصناعات. لقد قمننا بتصميم كتيب الرشكة هذا  لتقديم صورة عن

التصنيع واملنتجات. إىل جانب  مهمتنا وقيمنا وثقافة رشكتنا وعمليات 

.عرض الخدمات القيمة التي نقدمها لعمالئنا ألك³ من 25 عاماً

 منذ تأسيس الرشكة يف عام 1989، لعبت جي ار ¤ للصناعة دوراً رائداً يف

 توريد املنتجات املركبة من خالل االستشارات والتصنيع للمقاول¹ عرب

 جميع الصناعات لتوف¿  حلول الح�ية يف نطاق واسع. ترمز عالمة جي ار

 ¤ إىل االعت�دية والجودة وخدمة العمالء واملسؤولية. بدون سؤال. تدفعنا

 النزاهة إىل الوفاء التام بالتزامنا تجاه عمالئنا وأصحاب األسهم اآلخرين؛

.إضافًة إىل م�رسة املسؤولية االقتصادية واالجت�عية

 نحن نتعهد Çواصلة خدمة جميع أصحاب املصلحة وإرشاكهم يف

التي نواجهها يف املستقبل .التحديات واإلنجازات 

التمنيات ،أطيب 

آغاروال سونيل 
الرئيس التنفيذي لرشكة جي ار ¤ للصناعات

www.grpindustries.com
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سوالباك املحدودة، اإلمارات العربية املتحدة

 جميع العامل¹ يف جي ار ¤ للصناعة يتمتعون باملهنية والودية. موظفو املبيعات
 واملهندسون الذين عملنا معهم، ك� يتمتعون Çعرفة واسعة ومفيدة ورسيعة لتقديم

 حلول تلبي جميع االحتياجات. ويقومون بالعمل عىل أكمل وجه وËكننا االعت�د
.عليهم بشكل كامل يف كل ما يتعلق Çتطلباتنا من جي ار ¤



نبذة عنا
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التي تلبي احتياجات جميع الطقس  الصناديق املقاومة لجميع عوامل  الرتكيز عىل تصميم وتصنيع مجموعة متخصصة من  الصناعية مع  البوليسرت   نحن رشكة تصنيع منتجات 

.الصناعات التي نعمل بها.... ك� أننا نقوم بذلك منذ أك³ من 25 عاماً

 يقع مقرنا الرئييس يف دولة اإلمارات العربية املتحدة؛ لكن توريداتنا Ðتد عاملياً من األمريكيت¹ إىل الرشق األقىص. اليوم نحن الرشيك املوثوق به لجميع هيئات الخدمات عرب

.دول مجلس التعاون الخليجي جنباً إىل جنب مع املقاول¹ العاملي¹ عرب جميع الصناعات

 يف جي ار ¤ للصناعات نعمل بشكل يومي لحل مشكلة ح�ية املعدات الحساسة

 املثبتة يف الخارج يف املناخات القاسية. وهذا يشمل ح�ية عدادات الضغط املثبتة عىل

 أنابيب الغاز يف صحاري تكساس يف الواليات املتحدة من أشعة الشمس الضارة بصناعة

 النفط والغاز؛ أو ح�ية قواطع الدائرة الكهربائية يف املفاتيح الكهربائية املثبتة يف

 الخارج يف صناعة توزيع الطاقة، وهذا عندما تصل درجة الحرارة إىل 50 ° يف مدينة

العربية املتحدة. نحن نقوم بتصميم وتصنيع منتجات مقاومة لألحوال  د¤، اإلمارات 

التي تقوم بتغطية وح�ية املعّدات. ك� نقوم بتصنيع حلول مشابهة ملشاكل  الجوية 

الشمسية والبناء املياه، واإلتصاالت، والحريق، والطاقة  .قطاعات معالجة 

عَملُنا

، فإن منتجاتنا مصممة خصيصاً حسب الفيربجالس   باستخدام مواد 

 متطلباتك و نعد بتقديم االولوية القصوى وهي الح�ية. تعترب عنارص

الحريق؛ القفل ومقاومة  الحساسة مثل اإلغالق املحكم وآلية   التصميم 

 دون إه�ل وظيفة تخزين املعدات الداخلية ومنح الوصول وج�ليات

 املنتج وموثوقيته عىل املدى الطويل. هذه الجهود تتم من قبل قسم

 الجودة لدينا الذي يقوم بتفتيش دقيق لجميع هذه املكونات

 واعت�دها من قبل املختربات املستقلة ملعاي¿ الح�ية الدولية يف

.الواليات املتحدة واململكة املتحدة وأوروبا

كيف نفعل ذلك؟

هو وعمالئنا  للصناعة  حبنا  شغفنا، 
أع�لنا، من نحن وكيف  يقود  ما 

.نقوم بذلك…. كل يوم 
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القيمالرؤية

 نحن نسعى لح�ية كل املعدات املثبتة يف

 الهواء الطلق باستخدام منتجات جي ار ¤

عة .للصنا

املهمة

املنتجات، استخدم األع�ل  ابتكار أفضل 

الحلول وتنفيذها مع تزويد  التجارية إليجاد 

الخدمة، االختيار،  عمالئنا بأعىل درجات 

 الجودة والقيمة. ولفعل ذلك، أنشأنا ثقافة

بتقديم  تدعم أعضاء فريقنا، حتى يقوموا 

لعمالئنا استثنائية  .خدمة 

 يف جي ار ¤ للصناعة لدينا سجل حافل

النزاهة وااللتزام ب¹ جميع  بالسمعة عالية 

 عمالئنا. تهدف قيمنا األساسية ملساعدة كل

 واحد منا عىل الوفاء بهذا التعهد. نحن نؤمن

 أنه عندما يتم تطبيق هذه القيم يف عملنا

 اليومي، فإن رشكتنا سوف تتمركز يف تحقيق

.النجاح

األخالق والسلوك الجودة التطور

العمل الج�عيرضا العمالءاالحرتام والنزاهة

املسؤوليات املجتمعيةاالبتكارالصحة والسالمة

CSR



 الهيكل التنظيمي للرشكة

التنفيذي الرئيس 

الرشكات  مجموعة 

العاملية املبيعات  مدير قسم  الرئييس املسؤول املايل  للعمليات التنفيذي  الرئيس 

رئيس قسم التسويق

الحسابات االدارة قسم تطوير االع�لتطوير املشرتيات رؤساء قسم املبيعات

أبو ظبي / الع¹ / د¤

الشارقة / اإلمارات الش�لية / 

البناء / النفط والغاز

منطقة الواليات

املتحدة األمريكية 

اإلنتاج التصميم الجودة

مهنديس املبيعات
اإلقليمي¹ 

ع�ن

 قطر 

اململكة العربية السعودية

 البحرين 

 الكويت

الهند

فريق دعم املبيعات
التغليف واإلرسال التصنيع املجسم الصفائح القولبة

مراقبة الجودة

األسهم  أصحاب 

إدارة الرشكاء

مساعد الرئيس التنفيذي

العمالق لصناعات البالستيك املقوى ذ.م.م

العمالق لصناعات البالستيك املقوى الهند ذ.م.م

جي ار ¤ للصناعات ( الواليات املتحدة األمريكية) ذ.م.م 

جي ار ¤ للصناعات ش.م.ح

العمالق للصناعات  ش.م.ح 

العمالق لصناعات البوليسرت املقوى ذ.م.م
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شنايدر إليكرتيك

 خدمة متميزة وكحرتفة. لقد فاق ممثلو الدعم الفن توقعاتنا بجميع ما يتعلق
.باستفساراتنا حول صتناديق جي ار ¤  واإلجابة عنها بجميع املعلومات الالزمة



 عروض األسعار املميزة

 بدأت قصتنا يف عام 1989، وحافظنا عىل وعدنا يف تقديم الكفاءة املطلوبة
 لصناعة املواد املركبة ألك³ من 25 عاماً. اليوم، يتألف فريقنا اإلنتاجي من

 مهندس¹ وفني¹ كانوا جزًءا من الفريق منذ إنشائه م� يعني أننا ëتلك خرباء
.يتمتعون ب³وة طويلة من املعرفة يف تصنيع املنتجات املركبة

 القصة

 نحن نويل اهت�ماً كب¿اً عىل تدريب فريق املبيعات والتسويق لدينا عىل االستجابة
 لعمالئنا من خالل تقديم املقرتحات والتفاصيل الفنية واملستجدات املتعلقة باإلنتاج

.ومعلومات التسليم يف غضون يوم عمل واحد ألننا نعلم أن وقت عمالئنا قيّم

 التواصل

 إن خط اإلنتاج لدينا كب¿ من حيث الحجم واملواصفات وإننا نحرص عىل أنه
 يلبي متطلبات جميع العمالء عند الطلب وبتكاليف مرضية. إذا î ينجح ذلك ،

.فيمكننا داñاً تصنيع أي منتج مخصص من خالل قسم الصب الداخيل لدينا

مجموعة املنتجات

 لقد أنشأنا أساس صناعتنا لتلبي احتياجات منتجاتنا يف جميع أنحاء العاî بسالسة.
 تلبي مكاتبنا العاملية يف منطقة الخليج والواليات املتحدة أسواقنا الرئيسية، وتوفر
.رشاكاتنا االسرتاتيجية مع املوزع¹ لدينا الدعم امليداò ألسواقنا متوسطة املستوى

سلسلة توريد عاملية

 يتكون إطار الرشكة املتنامي من ثالثة مرافق تصنيع ورشكات يف جميع أنحاء
 العاî، ويعمل بها أك³ من 200 شخص. ك� تتكون أيضاً من شبكة توزيع مع

 موزع¹ محلي¹ يف مناطق الرشق األوسط وش�ل أفريقيا وآسيا واملحيط
.الهادئ

بائع معتمد

 إن موظفينا مهندسون معتمدون ويخضعون لربنامج تدريب داخلية
 وخارجية يف ضمن نطاق عملهم. ك� أن أهم عنرص يف عملية التوظيف هو

 "الشخصية" الخاصة بهم.  إن املطلوب من موظفينا أن يكونوا متعاون¹،
 ومتعدد املهام، وفعال¹ وودودين، وأن يكونوا قادرين عىل العمل يف روح

.الفريق

املهني¹ ذوي الخربة

 OHSAS 18001 و ISO 14001 و ISO 9001 نحن معتمدون ونتبع
 كجزء من نظام اإلدارة املتكاملة. يتم اختبار منتجاتنا واعت�دها للمعاي¿
 العاملية من خالل مختربات اختبار مستقلة يف الواليات املتحدة األمريكية

.واململكة املتحدة

معتمدون عاملياً

 تعاونت رشكة جي ار ¤ للصناعات مع رشكة الكهرباء واملاء والرصف الصحي والنفط والغاز والطاقة

.الشمسية يف منطقة الخليج. وبالتايل، ال يواجه عمالؤنا أية مشاكل يف الحصول عىل املوافقات عىل منتجاتنا

تنمية البنية التحتية

08www.grpindustries.com
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الصناعة

سعة املصنع
 ثالث مرافق للتصنيع

 أيدي عاملة 200
منتج سنوي 75,000

قدم مربع سعة املصنع 150،000

 نحن نقوم بتصنيع كل يشء يف مصنعنا. م� يعني أننا نتحكم يف عملية الجودة مبارشة من مرحلة التصميم إىل تغليف املنتج
.النها÷؛ ويتضمن ذلك ملحقاتنا التي تتكون من كل واحد من منتجاتنا. والنتيجة هي الحلول التي تقدمها جي ار ¤ للصناعات

جي ار ¤ للصناعات



 يف البداية يتم رش طبقة من الجيلكوت عىل القالب للحصول عىل سطح عايل الجودة. عندما

 تجف طبقة الجيلكوت يتم وضع شاش من الزجاج املقوى أو الخيوط املنسوجة عىل القالب، ويتم

 سكب أو فرش أو رش الريزن (املادة الصمغية) املُحفز. بعد ذلك يتم التخلص من الهواء الذي

 بالقالب وضغط املركب، وتبليله بالريزن السائل املحفز عن طريق اللف اليدوي. يتم بعد ذلك

 اضافة طبقات من الشاش أو الخيوط املنسوجة إلضافة املزيد من الس�كة عليها. تعتمد التقوية

 وامللحقات امللصقة وفقاً للمواصفات النهائية للمنتج وزيادة الصالبة عند نقاط الضغط. يبدأ

 املحفز أو املرسع يف نظام معالجة الريزن ليبدأ بالجفاف، الذي يساهم يف حصول املركب عىل

.الصالبة بدون حرارة خارجية

 الحقن بالقولبة) هي عملية تصنيع القوالب باستخدام تقنية القالب املغلق التي يستخدم بها)

 ضغط التفريغ لدفع الريزن (املادة الصمغية) لتشكيل الطبقات. يف البداية يتم رش طبقة من

 الجل امللون عىل القالب املفتوح للحصول عىل سطح عايل الجودة. عندما تجف طبقة الجل

 يتم وضع شاش من الزجاج املقوى أو خيوط منسوجة عىل القالب ويتم سكب الريزن (املادة

 الصمغية) املحفز. يتم بعد ذلك اضافة طبقات من الشاش أو الخيوط املنسوجة إلضافة املزيد

 من الس�كة عليها. بعد ذلك يغلق القالب بقالب األنثى ويتم تطبيق ضغط التفريغ لدفع

 الريزن (املادة الصمغية) من خالل الطبقات لتتم معالجتها؛ تصلب وتقسية املُركب دون

.تعرضه للحرارة الخارجية

(عملية حقن اللدائن (الحقن بالقولبة

الحقن بالتالمس

 هي تقنية تستخدم الضغط الفراغي لتحويل الريزن إىل (VIP) عملية تفريغ الهواء من القالب

 تشكيل مادة صفائحية، يتم وضع املواد داخل القوالب وبعد ذلك يتم تفريغ الهواء قبل وضع

.الريزن. عندما تكتمل عملية تفريغ الهواء يتم ملئ الفراغ بالريزن لتشكيل الصفائح

عملية مىلء الفراغ

 يف عملية التشكيل املستمر للصفائح ، يتم وضع الخيوط املنسوجة الزجاجية عىل رفوف وÐريرها

òمن خالل بنك الريزن للتخلص من الرطوبة بعد املرور من خالل سلسلة من بكرات التوجيه وصوا 

 التجميع. بعد ذلك تذهب الحزم املنسوجة إىل قالب مسبق التشكيل عىل حسب متطلبات شكل

 املنتج. خالل هذه العملية، يتم التخلص من الفقاعات غ¿ املرغوب فيها قبل الدخول يف القالب

 البارد. ثم عندما تجف طباقات الريزن املقوى وبعد ذلك يتم سحبها ثم يتم تقطيعها إىل منتجات

.ذات أطوال مختلفة عىل حسب الحاجة

 التشيكيل املستمر للصفائح

 هي عملية تصنيع إلنتاج أطوال مستمرة لألشكال الهيكلية للفايرب املقوى مع

 مقاطع عرضية ثابتة. املواد الخام املستخدمة عبارة عن خليط الريزن السائل

 (يحتوي عىل الريزن وإضافات متخصصة)و نسيج مقوى و مرن من الياف

 الفايرب. تتضمن العملية سحب هذه املواد الخام بدالً من الدفع ، من خالل

 قالب تشكيل فوالذي ساخن باستخدام جهاز سحب مستمر.لهذه املواد التي

 هي عبارة عن لفات حص¿ة الف¿جالس التي تشبع Çزيج الريزن السائل الرطب

 يف ح�م الريزن وتم سحبها عرب القالب، فإن عملية التميع أو التصلب يف

 الراتنجات تبدأ بالحرارة من القالب والتصلب عليه وتعطي املنتج املوافق لشكل

 القالب. يعترب املركب املقوى أجزاء يتم تجميعها مع أقسام أخرى لتشكيل املنتج

.النها÷

عملية التشيكيل بطريقة السحب

 تبدأ العملية بتصنيع الن�ذج، وهي تجارة ماهرة تشتمل عىل عنارص من

 النجارة الدقيقة. املواد األساسية املستخدمة لصنع الن�ذج هي الخشب أو

 املعدن أو البالستيك. النمط هو نسخة مت�ثلة من املنتج النها÷ الذي يتم

 تصنيعه. يستخدم هذا النموذج إلعداد القالب الذي Ëثل التجويف الذي توضع

 فيه الريزن (املادة الصمغية) والبوليسرت. غالباً ما يتم استخدام القوالب نفسها

 مراراً وتكراراً النتاج القالب الذكر والقالب األنثى حتى نحصل عىل الس�كة

 .والشكل النهاية املطلوبة من القالب

تصنيع القوالب

 إن قسم تصنيع املعادن لدينا يقوم بتصنيع العديد من امللحقات املعدنية مثل

 الفصاليات، األقفال، أعمدة الكامات ، لوحات الرتكيب وغ¿ها العديد من

 امللحقات التي تستخدم يف كل منتجاتنا. تصنيع املعادن هو عملية ذات قيمة

 مضافة تشمل اللحام، القطع والتشكيل واالنحناء والتشغيل اآليل. يتحكم قسم

 التصنيع الكب¿ الذي ëتلكه يف الجودة عن طريق الحد من الحاجة إىل تحديد

.موقع البائع¹ ملختلف الخدمات

تصنيع املعادن

ريش هولد
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 نحن فخورون بتعاوننا مع رشكة جي ار ¤ للصناعات يف د¤، الذين Ëتلكون مرافقاً حديثة وسمعة عالية يف تقديم منتجات عالية الجودة،

.ك� يظهر التزامهم املستمر بتوف¿ جو عمل آمن. ونحن نتطلع إىل عالقة تجارية طويلة ومتبادلة املنفعة مع جي ار ¤ للصناعات



الطاقة توليد 
 تتعاون جي ار ¤ للصناعات مع املقاول¹ الكهربائي¹ ومجّمعي
 املفاتيح الكهربائية يف فصول الجهد العايل واملتوسط واملنخفض
 لتصميم الصناديق املخصصة التي تناسب جميع املتطلبات. يتم
 تصميم منتجاتنا لتوف¿ سهولة يف تنفيذ املنشآت ولتقديم ح�ية
 موثوق بها ضد املناخ القايس لعمالئنا يف منطقة الرشق األوسط

.مع مرور الوقت

الحرائق السالمة من 
 صناديق الحريق لدينا هي مثبطة للحرائق ومصممة مع ترتيب
 الرتكيب الخاص للمعدات املخزنة للس�ح بسهولة الوصول إليها
 يف وقت الطوارئ. ك� نقوم أيضاًبطالء الصناديق بطبقة تشمل

 اللون األحمر أو أي ألوان أخرى لح�ية السطح الخارجي
 للصندوق، خالفاً عن الرش، م� يجعل منتجاتنا مقاومة لتاليش

 اللون، موازنة لألشعة فوق البنفسجية، واضحة املعاî وËكن
.Ðييزها

املياه معالجة 
 يتم تركيب حاويات القياس الخاصة بنا عىل طول خطوط

 األنابيب وعرب شبكات التوزيع يف املناطق التجارية والصناعية
 والسكنية. منتجاتنا املصممة خصيصاً هي مانعة لترسب املاء،

.وتأم¹ تركيب العدادات، والح�ية طويلة املدى لرؤية العداد

الشمسية الطاقة 
 نحن نعمل جنباً إىل جنب مع رشكات تكامل الطاقة الشمسية
 عن طريق تصنيع صناديق البطاريات التي تحتوي عىل كابالت

 وبطاريات التخزين؛ والتي عادة ما تتكون من أيونات الليثيوم أو
 بطاريات الرصاص الحمضية. تتضمن تصميمنا العوامل الحاسمة

 لترصيف ترصيف الحمض، وإمكانية الوصول إىل البطارية،
 والتهوية للحفاظ عىل تراكم غاز الهيدروج¹ بعيداً عن

 مستويات الخطورة. القدرة عىل تثبيت البطاريات والس�ح لهم
.بالعمل دون صيانة أمر رضوري

االتصاالت

 نحن نتقدم من خالل توف¿ مرفقات وصناديق لح�ية أجهزة التوجيه والدوائر والكابالت التي تربط الشبكات

 بشبكات االتصاالت السلكية والالسلكية. نحن املورد املفضل لرشكة اتصاالت، أكرب مشغل لالتصاالت يف اإلمارات

.العربية املتحدة

Industries

11

البناء

 تتعلق مشاركتنا يف مجال البناء بتصنيع منتجات مصممة حسب
 الطلب وتصنيع منتجات البوليسرت التي توجد عىل أسطح

 املستودعات واملباò الصناعية. توفر منتجات نظام التسقيف
 لدينا الشفافية للس�ح Çرور الضوء الطبيعي؛ مع انخفاض

 التوصيل الحراري للحفاظ عىل درجة الحرارة الداخلية. تتنوع
مجموعة منتجاتنا ب¹ تطبيقات التهوية والرصف

والغاز النفط 
 تفرض املواقع النائية واألحوال الجوية القاسية متطلبات إلزامية
 لح�ية املعدات دون صيانة. نحن نقوم بحل هذه املشكلة مع

 منتجاتنا املركبة التي هي مانعة لترسب املاء والتآكل. عىل سبيل
 املثال: إن صناديق البطاريات أو الغرف (األكشاك) التي نصنعها
 تقوم بح�ية معدات الطاقة خارج الشبكة، وتوفر شبكات جي

.ار ¤ بنية تحتية خالية من التآكل يف املوقع

جي ار ¤ للصناعات



لقد قمنا بخدمة أك³ من
عميل كرشكاء 4,000 

12

منذ عام 1989

عمالئنا

www.grpindustries.com



13

تاريخنا

 تحتفل رشكة جي ار
 ¤ للصناعة بـ 25

 عاماً يف مجال
 التصنيع مع تغي¿
 العالمة التجارية
وشعارها الجديد

1990

 تقديم وتصميم صناديق جي ار ¤
 باملواصفات املطلوبة من هيئة
 كهرباء ومياه د¤؛ أصبحت أول

 مورد معتمد من هيئة كهرباء ومياه
.د¤

1994

 حصلنا عىل شهادة بائع
 معتمد من هيئة مياه

 وكهرباء أبوظبي يف دولة
اإلمارات العربية املتحدة

2001

 أطلقنا منتجات النفط
 والغاز وتوريدها لرشكة
 أبوظبي لصناعات الغاز

 املحدودة يف دولة
 اإلمارات العربية املتحدة

((جاسكو

2004

 حصلنا عىل شهادة بائع معتمد
 من رشكة مسقط لتوزيع

 الكهرباء ورشكة ظفار للطاقة
يف سلطنة ُع�ن

2008

 تم تعي¹ السيد سونيل
 أغاروال رئيساً تنفيذياً

 ملجموعة رشكات جي ار ¤
للصناعات

1989

 أسس السيد سوديش ك.
 اجراوال أول منشأة لتصنيع

 صناديق البوليسرت يف منطقة
 الرشق األوسط وش�ل أفريقيا

 بالتعاون مع جي ار ¤
 للصناعات، اإلمارات العربية

املتحدة

1995

 أصبحنا بائع معتمد لدى
 الهيئة االتحادية للكهرباء

 واملاء ورشكة أبوظبي
 للتوزيع يف دولة اإلمارات

العربية املتحدة

 إÐام عقد توريد غرف
  (أكشاك) جي ار ¤

 للصناعات ملرشوع د¤
إكسبو 2020

2020 2014 2013

 تأسيس شبكة
 توزيع ثابتة يف

الكويت وباكستان

1999

 بدأنا بتوريد للمؤسسة
 العامة القطرية للكهرباء

 واملاء "كهرماء" يف
الدوحة ، قطر

2004

 حصلنا عىل شهادة بائع معتمد
 لدى رشكة تنمية نفط ُع�ن

 ورشكة أبوظبي للعمليات
 البرتولية الربية املحدودة ويف

مسقط، ُع�ن

2009

 حصلنا عقد توريد للرشكة
 السعودية للصناعات األساسية
 يف اململكة العربية السعودية،

 رشكة كهرباء السعودية
 وأرامكو السعودية

2010

 بدأنا التوريد كبائع
 معتمد لرشكة قطر

 للبرتول ورشكة
الكويت للغاز

2011

 دخلنا السوق البحريني
 كبائع معتمد لرشكة

 ألومنيوم البحرين ورشكة
نفط البحرين

2011

 نفذت بنجاح
 العقود يف

 العراق
وترك�نستان

2012

 تنفيذ مرشوع
 النفط والغاز

يف إيران

òالتوسع يف السوق الع� 
 بانشاء رشكة تحت اسم

 العمالق لصناعة البوليسرت
املقوى ذ.م.م

2015

 حصلنا عىل شهادة بائع
 معتمد من سيمنز يف

الواليات املتحدة األمريكية

2016

2007

 توسيع منشأة التصنيع يف
 املنطقة الحرة Çطار الشارقة

 الدويل يف دولة اإلمارات
العربية املتحدة

 التوسع يف الواليات
 املتحدة األمريكية
 مع كيان اعتباري

 يف واشنطن
 العاصمة تحت
 اسم جي ار ¤

 للصناعات
 (الواليات املتحدة
األمريكية) ذ.م.م

جي ار ¤ للصناعات



 املشاريع الكربى
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مركز د¤ التجاري العاملي

حلبة مرىس ياس

مرشوع مطار برج الساعة

حمد الدويل - قطر 

مطار آل مكتوم الدويل مطار د¤ الدويل فندق برج العرب برج خليقة

قناة د¤ املائية

Fujairah Port

Expansion

مرشوع باب حبشان لرشكة أبوظبي

للعمليات البرتولية الربية املحدودة 

مرشوع حقل غاز جنوب

يولوت¹ 

مرشوع املنشأة الربية

للغاز الطبيعي املسال 

مرشوع االتحاد للقطارات

www.grpindustries.com

(مرشوع د¤ للتوسعة (دوبال

مرشوع برتوناس / صباح

(أمونيا يوريا (سامور 



 القدرة عىل تعديل أي فئة من فئات املنتجات بأي لون أو شكل أو شكل Çيزات

 إضافية؛ أو تصميم وتصنيع منتجات جديدة من الصفر. فريق تصميم مخصص مجهز

التصنيع الداخيل النمذجة ثالثية األبعاد والتحليل اإلجهاد يعمل مع قسم   بأدوات 

العميل متطلبات  لتصنيع  لدينا  املعدنية  .والقوالب 

 مجموعة املنتجات

15

صناديق

صناديق البطاريات

املنتجات املصنعة حسب الطلب

الكهربائي¹ للمصنع¹  الوطنية  الرابطة  للح�ية مع معاير   وتصنيفات (NEMA) مصممة 

 يتم تصنيعها .BS EN 60529 املعتمدة لشهادة (IP) الح�ية من دخول املاء والغبار

 Çواد مانعة لترسب املاء مع تثبيط ذا] معتمد إلطفاء الحريق وطبقة من الجيلكوت

 الخارجية. يتنوع املنتج من باب واحد إىل عدة أبواب، صناديق العدادات الكهربائية،

باملرافق األنظمة، وصناديق خاصة  .وصناديق متخصصة لدمج 

 تركيب وحدات مع مرونة التصميم لتغي¿ أبواب الوصول والطول

الجهد الخارجية ألنظمة توزيع  التطبيقات   والعرض والعمق. تستخدم يف 

 العايل / الجهد املنخفض يرتاوح املنتج من أكشاك املحطات الفرعية،

 املالجئ وأكشاك البنوك املكثفة. مصنوعة من مواد ،IP55 أكشاك

للتآكل .مقاومة للحريق مع مواد مقاومة 

بناًء عىل عدد بالشبكة والبطاريات االحتياطية بأي حجم  لألنظمة غ¿ املتصلة   مصممة خصيصاً 

الوطنية للمصنع¹ الرابطة  الخارج، يقدم مع معاير   البطاريات وحجمها. ُمصنَّع للح�ية من 

 املعتمدة مع املواد (IP) وتصنيفات الح�ية من دخول املاء والغبار (NEMA) الكهربائي¹

 املقاومة للحرائق. تصميم مع غطاء علوي مع خيار قابل للفك، إىل جانب خيارات يف التهوية

.واألرفف والرصف الحميض

(غرف (أكشاك

جي ار ¤ للصناعات



غطاء شميس

نظام األسقف

صناديق السالمة من الحرائق

www.grpindustries.com إخالء املسؤولية: املنتجات املعروضة هي ألغراض توضيحية فقط. للحصول عىل قاñة كاملة باملنتجات، يرجى زيارة *

خفيفة الوزن

 القوة

مقاومة للتآكل

 املتانة

مرونة التصميم
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مزايا املواد

املنتجات مظالت شمسية وصناديق مصممة لح�ية  تتضمن مجموعة 

 أدوات مفردة أو متعددة. الح�ية امليكانيكية مع مقاومة تأث¿ معتمدة

البنفسجية. يتم الح�ية لألشعة فوق   ضد األجسام املتساقطة وتوف¿ 

الجوية ذات خصائص مضادة  تصنيعها باستخدام مواد مقاومة للعوامل 

أنابيب قيايس بحجم  للساكنة مع أجهزة مقاومة للتآكل. يتصاعد إىل حامل 

.2 بوصة أو خيارات مع عدة أنواع من اختيارات الرتكيب

الحريق، الحريق، طفايات  بكرات خراطيم   مصممة الستيعاب 

 معدات مكافحة الحرائق ومخارج الهواء يف ألوان وعالمات Ðييزية

البنفسجية. مصنعة من مادة مقاومة للحريق  مقاومة لألشعة فوق 

.مع خيارات امكانية وضع نافذة للوصول والعرض UL من

املنتجات نظام ح�ية فتحات األسقف  تتضمن مجموعة 

 من ترسب املياه، صفائح تسمح Çرور ضوء الشمس،

 وصالت مزاريب املياه ملنع ترسب املياه. مصممة لتقديم

 ميزات مثل مرور الضوء الطبيعي مع العزل الحراري،

لتتناسب مع مواصفات السائل. تم تصنيعها   وترصيف 

 السقف املخصصة للمقاول¹ من مادة جي ار ¤ املقاومة

الجوية .للعوامل 

www.grpindustries.com



فولتامب للطاقة، ُع�ن

 تعاونت فولتامب للطاقة مع رشكة جي ار ¤ للصناعة ألك³ من 20 عاماً
 وكانت داñاًاألع�ل سلسة وموثوق بها. لقد سعدنا بااللتزام الذي أظهره

.فريقهم يف فهم مهمتنا التجارية

17



250-4X (NEMA)
الرابطة الوطنية للمصنع¹ الكهربائي¹

ASTM D4587اختبار الحريق ملدة ساعت¹
تسارع األشعة فوق البنفسجية املكثفة

واختبار مقاومة الطقس 

BS EN 62262:2002 

IK 10

 تصنيف مقاومة األرضار

تصنيف الواليات املتحدة للمالءمة

يف الهواء الطلق والح�ية من التآكل 

أداء صفائح جي ار ¤ عند التعرض

للنار ملدة ساعت¹ 

ASTM B117
(اختبار رش امللح (أو الضباب امللحي

BS 2782-Part 10
العوامل الفيزيائية والكيميائية

تسجيل للويدز
شهادة ملرفقات يف املنشآت

البحرية والبرشية والبرتوكيميائية 

IEC 60079-0
 شهادة مقوامة الحركة

IEC 60529
تقييم حفظ الح�ية

UL - 94
اختبار حرق عمودي لتصنيف املواد

BS 476 : 7 اختبار الحريق جزء
اختبار الحريق ملواد البناء والهياكل

DIN 4102
سلوك حريق ملواد البناء ومكونات البناء

 شهادات املنتجات

18www.grpindustries.com
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.نحن سعداء للغاية Çنتجات جي ار ¤ للصناعة من حيث القيمة واألداء
.نحن راضون عن خدماتهم ودعم ما بعد البيع وجودة املنتجات 

 اندريس + هاورس، اإلمارات العربية املتحدة



ISO 9001: 2008
QUALITY MANAGEMENT SYSTEM

ISO 14001: 2004
ENVIRONMENTAL MANAGEMENT SYSTEM

OSHAS 18001: 2007
OCCUPATIONAL HEALTH &

SAFETY MANAGEMENT SYSTEM

نظام اإلدارة املتكامل

إجراءات التشغيل القياسية

 مختربنا يضم معدات عىل مستوى عاملي1
 ينفذ برنامج يشمل اختبار امللكية الكيميائية

 وامليكانيكية واملادية. يتم توثيق أي حاالت
 عدم املطابقة وتقييمها من قبل مراقبة

 الجودة ومدير املصنع من خالل التعليقات
 .التي يتم إرسالها إىل املورد

املواد الخام

 عرب العديد من املراحل خالل عملية 3
 التصنيع، نقوم بتحديد نقاط التفتيش

 الرئيسية التي يقوم فيها املساحون بفحص
 وتسجيل البيانات مثل س�كة الجيلكوت،

 الوزن، دورات القوالب، نسيج السطح، إلخ.
 ك� تتم مقارنة البيانات بتحديد املعاي¿ يف
 نقطة اتخاذ القرار إما ملتابعة تصنيع املنتج
.من خالل تدفق العملية أو إعادة توجيهها

خالل عملية التفتيش

 بصفتنا رشكة مصنعة للمنتجات الصناعية2
 املخصصة، يلعب فريق التصميم لدينا دوراً

 حاس�ً. يتم تعديل املنتجات القياسية واملخصصة
 مع العديد من امللحقات اإلضافية أو إعادة

 تشكيلها لتغليف معدات عمالئنا. الح�ية هي
 املعيار الذي ال Ëكن اخرتاقه، يجب أن يتضمن
 التصميم التعديالت وامليزات املطلوبة من قبل
 عمالئنا. يتم استخدام الربامج املتقدمة لتصميم
 وتقديم ëاذج ثالثية األبعاد للمنتج مع تحليل

 للعوامل الحرجة مثل اإلجهادات، الختم،
.والتوصيل الحراري والثابت

التصاميم

 (IP) يتم اختبار معيار مقاومة املاء والغبار4
 ملنتجنا والتحقق منه وفقاً للمعاي¿ الدولية قبل
 التنظيف النها÷. يخضع املنتج بعد ذلك الختبار

 تطبيقه يف العاî الحقيقي قبل االنتقال إىل عملية
 التعبئة ، حيث يتم الرتكيز بشكل كب¿ عىل

.العملية واملواد لض�ن التسليم اآلمن

التفتيش النها÷
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 أسواقنا

اإلمارات العربية املتحدة

الكويت

الواليات املتحدة األمريكية

كوريا الجنوبية

سيشيل

أسرتاليا

سلطنة ع�ن

اململكة العربية السعودية

اململكة املتحدة

اليابان

إيران

مرص

دولة قطر

سنغافورة

موريشيوس

س¿يالنكا

األردن

البحرين

ماليزيا

الهند

لبنان

باكستان

ال يشء يحفزنا أك³ من رؤية منتجاتنا مثبتة يف جميع أنحاء العاî لح�ية
.معدات عمالئنا لسنوات عديدة. هذا ما يدفعنا 

جي ار ¤ للصناعات



جي ار ¤ للصناعات ش.م.ح
صندوق الربيد: D4-06، 9291 ،املنطقة الحرة ملطار الشارقة

 الشارقة، اإلمارات العربية املتحدة

+971 6 557 4841

+971 6 557 4842

:ساعات العمل
السبت - الخميس 8:00 صباحاً حتى 6:00 مساًء

الجمعة والعطالت الرسمية، مغلق

العمالق للصناعات ش.م.ح
صندوق الربيد: D4-04، 8786 ،املنطقة الحرة ملطار الشارقة

 الشارقة، اإلمارات العربية املتحدة

+971 6 557 4841

+971 6 557 4842

:ساعات العمل
السبت - الخميس 8:00 صباحاً حتى 9:30 مساًء

الجمعة والعطالت الرسمية، مغلق

العمالق لصناعة البوليسرت املقوى ذ.م.م
òيمة، الطابق الثاÐ بناية 

شارع النهدة، صندوق الربيد 395
مسقط، ُع�ن، الرمز الربيدي, 118

+968 24 66 7668

+968 24 66 7788

:ساعات العمل
السبت - الخميس 8:00 صباحاً حتى 6:00 مساًء

الجمعة والعطالت الرسمية، مغلق

مكاتبنا

 مجموعة العمالق
مكتب رقم 503

مركز مزايا لألع�ل، صندوق الربيد: 393472
 أبراج بح¿ات الجم¿ا، اإلمارات العربية املتحدة

+971 4 421 4568

+971 4 228 5944

:ساعات العمل
السبت - الخميس 9:00 صباحاً حتى 6:00 مساًء

الجمعة والعطالت الرسمية، مغلق

AA1، 
العمالق لصناعات البالستيك املقوى ذ.م.م

 املنطقة الصناعية الرابعة (مقابل مصنع
 رولكس للمالبس)، صندوق الربيد 6373

+971 6 533 8512

+971 6 533 8519

:ساعات العمل
السبت - الخميس 8:00 صباحاً حتى 9:30 مساًء

الجمعة والعطالت الرسمية، مغلق

 اإلمارات العربية املتحدة

ُع�ن

جي ار ¤ للصناعات (الواليات املتحدة األمريكية)، ذ.م.م

+1 202-352-6863
sanjiv@grpindustries.com

:ساعات العمل
االثن¹ - الجمعة 10:00 صباحاً حتى 5:00 مساًء

السبت،األحد والعطالت الرسمية، مغلق

 الواليات املتحدة األمريكية

العمالق لصناعة البالستيك املقوى ذ.م.م
W-6/5 DLF 3 - منطقة رقم

جرجورم - 122002، (هاريانا)، الهند

+91 124 4064659

+91 124 4065989

:ساعات العمل
االثن¹ - السبت 9:00 صباحاً حتى 5:00 مساًء

األحد والعطالت الرسمية، مغلق

الهند

HQ

22

VA 22102 8380 جرينسبورو در 822#  مكل¹
 الواليات املتحدة

، ،



www.grpindustries.com

+971 6 557 4841

info@grpindustries.com
+971 6 557 4842

العمالق لصناعات البالستيك املقوى ذ.م.م
، الشارقة، اإلمارات العربية املتحدة صندوق الربيد: 9291




