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مصنع الخيارين للصناعات البالستيكية
AL KHAYARIN PLASTIC FACTORY (KG PLASTIC) 

يقع مصنع الخيارين للصناعات البالستيكية في المنطقة الصناعية الجديدة 
بالدوحة، ويعد أحد الركائز الرئيسية لمجموعة شركات الخيارين، لدينا مجموعة 
واسعة من عروض السوق. ومنتجاتنا لها استخدامات متعددة التخصصات في 
مختلف الصناعات. على سبيل المثال ال الحصر نوفر أنظمة إدارة الكاب الت، 
األنابيب البالستيكية، والتطبيقات المدنية وصفائح البولي إيثلين ألغراض البناء. 
تمت الموافقة على جميع منتجاتنا مع قبل أكبر مشاريع الهيئات الحكومية مثل 
أشغال، كهرماء، بنك قطر الوطني، كيوتل، سكك الحديدي القطرية، لوسيل، 
اللجنة العليا، وزارة البيئة، وتقريبا كل االستشاريين والمهندسين المعماريين في 
دولة قطر. كما نتمتع أيضا بنظام إدارة متكامل، ونال المصنع شهادة األيزو 
14001:9001 وشهادة 18001 . ونحن بكل فخر من بين نخبة وحدات التصنيع 

القطرية.

المنتجات
صفائح البولي إثيلين 	
أنابيب من يو بي ڤي سي للكهرباء والماء، للتنفيس والضغط العالي 	
يو بي ڤي سي لـ أوريدو وقنوات لـ QNBN ومنحنيات 	
يو بي ڤي سي ألنابيب الصرف 	
موصالت من يو بي ڤي سي للكهرباء والتركيبات 	
منحنيات و أنابيب الشداد من يو بي ڤي سي 	

Based in New Industrial Area, Doha, Al Khayarin Plastic Factory (KG 
Plastic) is one of the major pillars of Al Khayarin Group of Companies 
(KG Group). At KG Plastic, we have a wide range of market offerings. 
Our products have multi-disciplinary usages in different industries, 
like Polyethylene Sheets for Construction, Cable Management 
Systems, PVC Pipes, and Civil Applications. All our products are 
approved with well-known large government bodies like Ashghal, 
Kahramaa, QNBN, Ooredoo, Qatar Rail, Lusail, Supreme Committee, 
Ministry of Environment and almost all leading consultants and 
architects in the State of Qatar. We also have an Integrated 
Management System that is ISO 9001, 14001 and 18001 certified. 
We are proud to be one of Qatar’s elite manufacturing units.

PRODUCTS
• Polyethylene Sheets
• uPVC Electrical & Water Ducts, Soil/Vent & High Pressure Pipes
• uPVC Ooredoo & QNBN Ducts & Bends
• uPVC Drainage Ducts
• uPVC Electrical Conduits & Fittings
• uPVC Bends & Couplers
• uPVC Tie-Rod Pipes

PLASTICS  |  البـالستيـــكالبـالستيـــك

Osman Idrees
CEO

 :+974 66000356 

 : P.O. Box: 37461, Doha, Qatar
 : +974 44114320 
 : +974 44114324
 : osman@alkhayaringroup.com
 : info@alkhayarinplastic.com
 : www.alkhayarinplastic.com
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