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كلمة رئيس
مجلس االدارة

سعود ناصر سلمان الكواري

السيُر نحو النجاح رحلة ال نهاية لها ، وسُر ذلك النــجاح هو الثــباُت على الهدِف ، فقد كان هدُفنــا
 أن نضَع رؤيـة واضــحة لمــستقبلنا وتطــوير حاضرنا ، فبا�مِس كانت بــداياتنا بــمصنع صغير ، أما
 اليوم فلدينا وª الحمد والفضل مصنع ذو طاقة استيعابية هائله تغطي احتياج السوق ، قائـم
 على أساس صلب ويطبق أحدث النظم ا²دارية في إدارة المنظومات والمنشئات ، متطلعين من
 خاللهـا ليــس إلى التــوسع محليــ· وإقليمي· فــحسب ، بل نتطلع إلى العالمية بــكل المــستويات

نظام· وإدارًة وانتشارا
 

 مـصنع االختصاصي لليوبي في سي قصظة نجاح ال تنتهي ، بفضل اª ثم بفضل ا²دارة الناجحه 
 المــتمكنة في طاقم العــمل ا²داري الذي يـهدف في سبــيل تحـقيق النهضة المعمارية لدولـة
 قطر  والمساهمة في انــجاح رؤية قطر ٢٠٣٠  من خـالل االستثـمار في المــشاريع الكـبرى وتــوفير
 فـرص عـــمل وتدريبها وتأهــيلها لتكون قادرة على ا²نــتاج وا²ســهام في البنــاء والتطوير على

أسس ومسؤولية الشركة



 من
نحن

تأسس مصنع االختصاصي لليو بي في سي في دولة قطر، الدوحة، في عام ٢٠١٦، لتلبية الطلب المتزايد على منتجات ال

يقدم مصنع االختصاصي اجدد التقنيات و اجود انواع الشبابيك واالبواب المصنعة من ال

كما يهدف المصنع لمساعدة اصحاب المشاريع و المهندسين التمام مشاريعهم بأفضل انواع ال                 االلماني
واالوروبي الحاصلة على شهادات عالمية و معتمدة

 اذ تــم بــناء المــــصنع على مســـاحة ٣٠٠٩ متر مربع وأمــــتاز بفــــريق عمل مميـــــز ذات كفاءة عالـــــية فــــي التصنيع والتــــــوريد
 و خـدمة مـا بـعد البـيع

UPVC

UPVC

UPVC

 ، االلماني واالوروبي
واالكسسوارات الراقية ذات الجودة العالية لعمالئنا



مهمتنا

Ìدخل " مصنع االختصاصي لليوبي في سي " مـرحلة في غــاية ا�همية امتــداد 
 لمسيرة النــمو واالزدهــار الكبيرين اللذين تشهدهما دولة قطر ، لقد نجح

 "االخـتصاصي" على مدى ما يــقارب ستة سنوات في إرساء معايير غير مسبــوقة
 في مجال انـظمة الشبابيك واالبــواب اليوبي في سي وجـــميع المنــتجات

 االخرى ذات الصــله ، لُتقدم نموذج· يــقتدي به الكــثيرون ونبقى على عهـدنا
 مقتدين بالرؤى الحكــيمة تحت ظل حكومتنا الرشيدة ، متوافقة مع رؤية (٢٠٣٠)

. لدولة قطر
 لقد امتلكنا وª الحمد الكفاءة واالمتياز في قطاع انظمة االبواب والشبابيك 

 اليوبي فـي سي ، من خــالل خطـوات ثابــتة مستمرة من العـمل الدؤوب الجــاد
 في مسيرتنا التي أحرزت خبــــرات عالــية ، حيث كانت لنــا بصــمتنا على أهم
 المـــشاريع الضــخمة الخــاصة باسكــان المواطــنين وغيــرها من المــشاريع

 الضــخمة والصــعبة التي تطلبت اهتمام دقيق بالتفاصيل والتخــطيط ا²داري
 بطـــاقم عـــمل جـــبار والعــديد مــن المـــوارد ا�ســاســـيــة الــــتي أســــهــمت

 بــتــــميــز
 مصنع االختــصاصي للــيوبي في سي  المتــقدم في مجال االبواب والشبابيك)

اليوبي في سي في قطر  بين الكل



رؤيتنا

 و�ن قطاع ا²نشاءات يعتبر 
 من أهم القطاعات التي يرتكز

 عليها اقتصاد الدولة , ولما
 يشـغل هذا القطاع من

 قطاعات أخرى داعمة
 ومساندة لخدمة قطاع

 ا²نشاءات حيث يعتبر
 الواجـهة المعمارية التي

 تعطي انطباع· عن النــهضة
 العمرانية لدولتنا بشكل عــام

 ، حيث أننــا نعــمل على نمط
 دقيق وفق منظومة قوانــــين
 حكومتنا الرشيدة ، ومــن هذا

 المنطلــق الذي تطــمح
 إليـه مــصــنـــع االخـــتصاصي
 لليــــوبي في ســـي بافتـــتاح

 فـــــروع عــديـــدة خـــــارج
الــــدوحــة



خدماتنا
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UPVC تصنيع وتركيب ابواب 

تصنيع وتركيب غرف السكاي روف

UPVC تصنيع وتركيب شبابيك

تصنيع وتركيب الهاندريل

تصنيع وتركيب المرايات

خدمة ما بعد البيع

تصنيع وتركيب ابواب كمبونيست
 UPVC مغطاه ب 

تصنيع وتركيب ابواب البي في سي 

 تصنيع وتركيب ابواب             بالصبغ
الحراري

تصنيع وتركيب البراجوالت الكهربائية 

MDF



منتجاتنا
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 ابواب

ابواب فولدينغ

ابواب ساليدنغ

ابواب ليكور

ابواب كومبونيست

ابواب               مع خشب

شبابيك                  زجاج مزدوج يفتح من اتجاهين

شبابيك                  زجاج فردي يفتح من اتجاه واحد

 هاندريل استانلس ستيل مع زجاج للساللم

برجوالت                 اوتوماتيك

 غرف السكاي رووف

المرايات

UPVC

UPVC

UPVC

UPVC



الطاقة
االستيعابيه

UPVC شبابيك 

30000 m2
UPVC ابواب

4000 m2

UPVC براجوالت
2000 m2

UPVC سكاي روف
3000 m2



الهيكل االداري

المدير التنفيذي

مدير 
المبيعات

مدير 
المشتريات

الموارد
البشرية

المدير 
المالي

مسؤول المبيعات افراد
مسؤول مبيعات شركات

 رئيس مجلس االدارة

مدير 
االنتاج

مسؤول
التصنيع والتركيب

فنيين التركيب
فنيين التصنيع

قسم الصيانة

قسم
المحاسبة
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محسن مراد

ªاحمد خالد العبدا
مدير المبيعات

مسؤول مبيعات الشركات

مهام قسم
المبيعات

مهام قسم
المبيعات (الشركات)

 اعتمدنا نحن في االختصاصي لليوبي في سي على توفير افضل
 انواع قطاعات اليوبي في سي في العالم وافضل االكسسوارات
 العالمية الحاصله على شهادات واعتمادات من هيئات عالمية .

 هذا وقد قمنا بدراسة احتياج السوق القطري الذي يستهدف
 اجود انواع قطاعات اليوبي في سي لذا حرصنا على ان يكون

خيارنا هو االول على العالم واسعارنا تنافسيه وميسره

 يأتي مصنع االختصاصي لليوبي في سي من اولويات شركات
 المقاوالت الرائدة في قطر التي تعتمد على ا�بنية الصلبه والمستدامه

 ويقدم االختصاصي كل االمكانيات وتسهيل جميع عوائق شركات
 المقاوالت العامله في الدوله. اذ نقوم بتقديم افضل انواع الشبابيك

 واالبواب بسرعه تناسب المقاولين وذلك الننا نهتم بمواعيدهم مع
 عمالؤهم. هذا واننا دائما نتواجد في مقدمة شركات اليوبي في سي

 في العطاءات الكبرى لما نمتلكه من امكانيات بشريه واحدث االنظمه
واالسعار الخاصه التنافسيه
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عبداللطيف حمه
مدير قسم االنتاج

مهام قسم
االنتاج

 

 نحن في مصنع االختصاصي لليوبي في سي نضع بين ايديكم خبرة ١٥
 سنة لصناعة ابواب ونوافذ اليوبي في سي وغرف السكاي روف باحدث

 االنظمة التي تعتبر االولى في قطر من حيث الجودة. حيث تساهم
 هذه االنظمة على تسريع عملية االنتاج بجودة عاليه وتركيبها لعمالؤنا

.بالطرق الحديثه االمنه

مهام قسم
التركيبات وخدمة مابعد البيع

 ان مصنع االختصاصي �نظمة االبواب. والنوافذ                    يعتمد على
 افضل االيدي العامله والمهاريين ذوي الخبرات والكفاءات العاليه

 مدعمين بأفضل ادوات التركيب وافضل المواد المستوردة من المانيا
 واوروبا. هذا واننا نحرص كل الحرص على تركيب افضل انواع الزجاج

 الحراري المقاوم لمناخ الدوله. مايميز فريقنا الخاص بالتركيب هو
سرعة التركيب بأفضل جوده على االطالق

 كما يوجد لدينا خط ساخن لخدمة مابعد البيع على مدار الساعه
طوال ايام االسبوع

السيد/ ابراهيم احمد ابراهيم سالم
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UPVC



كما قمنا باستيراد افضل االكسسوارات االلمانية والتركيه

 اعتمدنا نحن في مصنع االختصاصي لليوبي في سي على
 افضل المنتجات االلمانيه في قواطع ال                   وهي

االولى عالعالم وتعتبر حليف استراتيجي لنا في دولة قطر
UPVC 

1

2

3

شركائنا
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Sant Pau 
Hospital, 
Spain

اكبر مشاريع ريهاو
حول العالم

مستشفى
سانت باو

اسبانيا

Qatari Prince 
Palace
Oman

قصر امير
قطر

في ُعمان
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اكبر مشاريع ريهاو
حول العالم

جامعة
واشنطن

University of
Washington

اكاديمة
الرياضة
استراليا

Sports 
Academy 
Austria


