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تعد شركة ايفيريست للصناعة واالستثمار واحدة من أهم وأكبر الشركات الرائدة في 
BMC  وخاصة ال   Glass fiber  reinforced plastics " GRP "  مجال ال

   BULK Mold Compound

حيث أن الشركة تضع في اعتبارها مبادئ أساسية تجعل كل المشاركين في العمل     بداخلها 
يعملون تحت سقف قيم و ثوابت واضحة وتحت مظلة االسرة المشاركة في نجاح المنظومة 

من أكبر الى أصغر فرد.
و من هذه المبادئ الحرص على الجودة و االتقان في العمل , االخالص و االيمان بأن  كل فرد 
عليه مسئولية أمام الخالق سبحانه و تعالى باإلضافة الى المسئولية تجاه المواطنين واالطفال 
في كل مدينة أو قرية على مستوى الجمهورية و أخيرا و ليس اخرا الواجب الوطني تجاه الدولة.

تعتبر أغطية المانهوالت من المنتجات الحيوية التي ال غنى عنها على مر الزمن فى كل 
المحافظات والقرى و النجوع وذلك لتوفير خدمات الصرف الصحي و محطات المياه و كثير 

من االستخدامات االخرى المتنوعة.
كما أن لألغطية دور هام جدا في حماية المارة و سكان المدن و القرى من السقوط فى غرف 

التفتيش و تعرضهم لخطر الموت
تتعرض أغطية غرف التفتيش الزهر للسرقة مما يعرض حياة االنسان للخطر و خاصة االطفال 

,مما يخلق احتياج شديد و عاجل لبديل يوفر كفاءة مقاربة لألغطية المصنوعة من الزهر و ال 
تتعرض للسرقة حيث انها مصنوعة من مواد  Thermosetting plastics  غير قابلة للتدوير 
Non-recyclable  باإلضافة الى بعض المميزات التي قد يصعب توفرها في منتجات الزهر .

  GRP و منتجات ال GRC   كما انه توفرت في الفترة السابقة منتجات بديلة كاألغطية الخرسانية
االخرى التي تعتمد على الصناعة اليدوية  و ادوات بدائية تعتمد بشكل كلى على العامل 

وبالتالى هذه الطريقة فى اإلنتاج ال توفر أقل متطلبات االنتاجية الثابتة على الجودة المطلوبة 
باإلضافة الى العرض لهذه المنتجات بأسعار رخيصة غير منطقية  مما تسبب في لجوء بعض 

المقاولين الى هذه المنتجات كبديل مما أدى الى  اساءة سمعة المنتجات البديلة  لتلك 
االغطية المصنوعة من الزهر.

مصانعنا تنتج االغطية من خامة ال BMC  التي حققت هذه المعادلة الصعبة 
أوال:  خامات موصفة بدون تدخل الرمل او المنتجات الصخرية االخرى التي تمنع التجانس و 

تقلل من عمر المنتج االفتراضي.
ثانيا:  ماكينات كبيرة للكبس و ضمان عدم وجود أي فراغات او شروخ دقيقة داخل المنتج

ثالثا:  االعتماد على العمالة الفنية يكون في أضيق الحدود لضمان استمرارية الجودة و الكفاءة.
رابعا: اسطمبات حديد موصفة مما يضمن دقة االبعاد و جودة الكبس و توزيع الحرارة 

المنتظم.
خامسًا: إضافة مواد تساعد على مقاومة التاكل والبري وتزيد من الصالبة وتعطى جودة عالية .
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رؤيتنــــا

مهمتنا

تتمثل رؤيتنا في أن نكون الشركة األكثر تركيًزا علىالوصول بالمنتج 

المصري إلى العالمية . لصناعة منتج مصرى مشرف

يمكن من خالله اعطاء قيمة مضافة لألسواق المحلية والعالمية .

نبيع منتجات Grp بأعلى جودة ومنتجات ذات قيمة

مضافة مع خدمة عمالء فائقة لمنح الناس األمان

والمعيشة األفضل باإلضافة إلى إثبات إمكانية

أن نكون دائًما على أعلى مستوى في المنافسة المحلية والعامية .
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شهادة إعتماد منشأة إنتاجية



أوال : خبرات على أعلى مستوى فى االدارة و تصنيع المنتجات البالستيكية باإلضافة الى 
 BMCوخصوصا ال  GRP أبحاث معتمدة فى مجال ال

“Bulk Mold Compound”

ثانيا : يوجد لدينا أحدث الماكينات بتكنولوجيا متطورة و اجهزة اختبار معايرة.

ثالثا : خامات موصفة لBMC  يتم مراجعة الداتا شيت و اختبار عينات قبل االعتماد والدخول 
فى االنتاج.

رابعا : سرعة التوريد حيث يتوفر لدينا دائما كميات لتلبية حاجة العميل فى أسرع وقت ممكن.  
خامسا : فريق فنى متخصص لمتابعة العميل و حل أى مشكلة تواجه المقاول فى المواقع 

المختلفة.

جهاز اختبار الحمل

ما يميز مصانعنا
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مكابس هيدروليكية كبيرة تصل 
الى ١٠٠٠ طن لتضمن الحمل و عدم 

و جود أي فراغات داخل الغطاء 

مكابس بدائية ال تضمن قوة 
الكبس و التجانس بين المكونات 

المختلفة

الكبس

في أضيق الحدود وبالتالي نضمن 
ثبات في الغطاء كأبعاد و ثبات الجودة 

يعتمد بشكل كلى على خبرة و 
أمانة العامل

تدخل العامل

ضعيفة و غير منتظمة مع االعدادعالية جدا 

أسطمبات حديد موصفة ذات تكلفة االسطمبة
عالية و نتيجة مضمونة

اسطمبات تصنع يدويا من 
الخشب و ال جى ار بى ال تعطى 

نتيجة منتظمة 

دقة االبعاد

جودة غير منتظمة و تتعرض جودة ثابتة وأحمال عالية و مقاوم 
بسهولة للتآكل و البرى

جودة الغطاء

غير منتظمة العتمادها على منتظمة
العنصر البشرى بشكل كبير

الثبات على الجودة

شهر واحد من التركيب تبدأ أكثر من ٥٠ عاما
المشاكل 

العمر االفتراضي

أقل بكثير لوجود رمل او مواد أقل من الزهر
أخرى كمادة مالئة

وأحيانا يضطر المقاول لتغيير 
االغطية في أقل من سنة من 

التركيب

السعر

BMCالصناعة اليدوية التقليدية

لماذا تختار الBMC   " أغطية المكابس " وليس المصنعة يدويا
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EN124 standards  المقاسات واالحمال حسب المواصفة االوروبية
والمواصفة المصرية   م.ق.م 4207/2008

F900

E600
المناطق التي تحتاج حموالت عالية ,على سبيل المثال 

أرصفة وأحواض دخول السفن وأرصفة الطائرات.

C250
على جانبي الطريق تمتد لمسافة نصف متر و حتى 

مترين داخل الطريق.

A15مناطق المشاة و راكبي الدراجات

المناطق التي تحتاج حموالت عالية
بشكل خاص, على سبيل المثال أرصفة الطائرات.

D400
مناطق بحر الطريق, حارة التوقف للطوارئ 

و مواقف السيارات لجميع أنواع السيارات

B125
االرصفة و مناطق المشاة ومواقف 

انتظار السيارات



1- قلة التكلفة بالمقارنة بالزهر المرن.
2- غير قابلة للتدوير مما يحفظها من السرقة.

3- قوة التحمل العالية و التي تعادل الزهر وتفوق باقي االنواع االخرى.
4- مقاومة األحماض و القلويات والغازات الحمضية المنبعثة من 

الصرف الصحي  والصناعي.
5- ال يصدأ و غير قابل للتآكل.

6-المظهر الجيد.
7-مقاومة جيدة للبرى واالحتكاك.

8- ال تحدث ضوضاء أثناء المرور عليها.
9- يمكن إنتاجها بألوان مختلفة حسب طلب العميل.

10- يمكن تعديل المواصفة أو المقاس أو النقشة أو اللون حسب رغبة 
العميل.

11-الحفاظ على اللون و مقاومة عالية ألشعة الشمس والعوامل الجوية.
12-سهولة التركيب و الصيانة حيث انها خفيفة الوزن مقارنة بأغطية الزهر 

و الخرسانية.

 “BMC‘’  مميزات األغطية المصنوعة من
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المقاس (سم) 
(غطاء دائرى) 

 60
فتحة حرة

الحمل (طن)

25

40

أغطية دائرية
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A A



المقاس (سم) 
(غطاء دائرى) 

 76
فتحة حرة

الحمل (طن)

25

40

BMC

أغطية دائرية
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المقاس (غطاء مربع)  
الحمل (طن)(فتحة حرة)

1.5
4

1.5
4

30*30

40*40

1.5
4 50*50

25
40

60*60

4 70*70

12.5 90*90

12.5 1*1 متر

12.5
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أغطية مربعة
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غطاء 60*60
فتحة حرة 12.5 طن 



غطاء 1م* 1م
12.5طن 
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أغطية مربعة

غطاء  70سم*70 سم
فتحة حرة 4 طن



المقاس غطاء مستطيل

90*60
فتحة حرة

الحمل (طن)

12.5

15

25
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أغطية مستطيلة
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صفاية مطر 
بالفريم (سم)

40*60

الحمل (طن)

25

40
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صفايات االمطار
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صفايات االمطار

صفاية مطر
بالفريم (سم)

42*45

الحمل (طن)
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40
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صفاية مطر بالفريم (سم)

60*60

الحمل (طن)

25
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صفايات االمطار
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األبعـــــاد

30*15

الحمل (طن)

1.8
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الــــــــــــــــــــدرج

�����

�����

�

�

����

����

����������

����

�����

��
	�



جريلية (سم)

50*20

الحمل (طن)

5
25
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الجريليات

�������

����

�������

��	��	��

�����

��

�����	��

��������

��		����

�����

����	��

�	��
��	�	��

�������

��������

����������
��������
��



��

بعض التطبيقات التى يمكن تنفيذها من خامة الGRP  وذلك طبقا لطلب 
العميل بكل المقاسات و االلوان المختلفة
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منتجات أخري
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شهادات األيزو 

QMS Certification
   CAB # ۱۱۹۰۱٤

Certificate of Registration

ISO 9001:2015 

This is to Certify that the Quality Management System of 

This certificate is valid for the following scope

Director:                             

 

 

Building No. ۲ ,۳٤nd Floor,  Elshahid Tayar Mostafa Mohamed Yousef   Noman Street -  Port Said - Egypt

Al-Noor For Certification , Training & Import
Ph&Fax:۲۰٦٦۳۲٦۲۳۲٤+, Mob: ۲۰۱۰۰٤۸۸٤۲۲۱+ , ۲۰۱۲۲۸۱٦۳٦۷۰+    

website:www.noor-eg.comemail:info@noor-eg.com

Has been assessed and found to conform to the requirement of

EVEREST FOR INDUSTRY & INVESTMENT

PLOT NO. ۳۳۰ - SECOND INDUSTRIAL ZONE- NEW SALHIYA CITY –

MANUFACTURE OF GRP " BMC "  MANHOLE COVER AND 

Issuance Date:۳۱٫۰۷٫۲۰۲۱

Certificate No.: 210731012001

Initial Registration Date:۳۱٫۰۷٫۲۰۲۱

Date of Expiry*               :۳۰٫۰۷٫۲۰۲٤

۲   Surveillance Due :۳۰٫۰٦٫۲۰۲۳۱  Surveillance Due       :۳۰٫۰٦٫۲۰۲۲st nd

AL- SHARQIA- EGYPT

ALL FIBERGLASS PRODUCTS

 EMS Certification
   CAB # ۱۱۹۰۱٤

This is to Certify that the Environmental Management System of 

 

Building No. ۲ ,۳٤nd Floor,  Elshahid Tayar Mostafa Mohamed Yousef   Noman Street -  Port Said - Egypt

Al-Noor For Certification , Training & Import
Ph&Fax:۲۰٦٦۳۲٦۲۳۲٤+, Mob: ۲۰۱۰۰٤۸۸٤۲۲۱+ , ۲۰۱۲۲۸۱٦۳٦۷۰+    

website:www.noor-eg.comemail:info@noor-eg.com

Director:                             
 

Director:                             

Certificate of Registration

ISO 14001:2015 
This certificate is valid for the following scope

Has been assessed and found to conform to the requirement of

Certificate No.: 210731022001

EVEREST FOR INDUSTRY & INVESTMENT

PLOT NO. ۳۳۰ - SECOND INDUSTRIAL ZONE- NEW SALHIYA CITY –
AL- SHARQIA- EGYPT

MANUFACTURE OF GRP " BMC "  MANHOLE COVER AND 
ALL FIBERGLASS PRODUCTS

Issuance Date:۳۱٫۰۷٫۲۰۲۱Initial Registration Date:۳۱٫۰۷٫۲۰۲۱

Date of Expiry*               :۳۰٫۰۷٫۲۰۲٤

۲   Surveillance Due :۳۰٫۰٦٫۲۰۲۳۱  Surveillance Due       :۳۰٫۰٦٫۲۰۲۲st nd

OHSMS Certification
     CAB # ۱۱۹۰۱٤

This is to Certify that the Occupational Health & Safety Management System of 

Certificate of Registration

Director:                             
 

Director:                             

ISO 45001:2018 
This certificate is valid for the following scope

Building No. ۲ ,۳٤nd Floor,  Elshahid Tayar Mostafa Mohamed Yousef   Noman Street -  Port Said - Egypt

Al-Noor For Certification , Training & Import
Ph&Fax:۲۰٦٦۳۲٦۲۳۲٤+, Mob: ۲۰۱۰۰٤۸۸٤۲۲۱+ , ۲۰۱۲۲۸۱٦۳٦۷۰+    

website:www.noor-eg.comemail:info@noor-eg.com

 

 

Has been assessed and found to conform to the requirement of

Certificate No.: 210731072001

EVEREST FOR INDUSTRY & INVESTMENT

PLOT NO. ۳۳۰ - SECOND INDUSTRIAL ZONE- NEW SALHIYA CITY –
AL- SHARQIA- EGYPT

MANUFACTURE OF GRP " BMC "  MANHOLE COVER AND 
ALL FIBERGLASS PRODUCTS

Issuance Date:۳۱٫۰۷٫۲۰۲۱Initial Registration Date:۳۱٫۰۷٫۲۰۲۱

Date of Expiry*               :۳۰٫۰۷٫۲۰۲٤

۲   Surveillance Due :۳۰٫۰٦٫۲۰۲۳۱  Surveillance Due       :۳۰٫۰٦٫۲۰۲۲st nd



www.grpeverest.com

موبايل

العنوان

فاكس

وحدة رقم 8 , 9  _ مول أبو النجا ( MC3-27) _ الدور الثالث

األردنية _ العاشر من رمضان  _ مصر 

    01006583879     01066686226         
01112190912            01020251646         

0554387621

     مدينة الصالحية الجديدة      

Info@grpeverest.com grpeverest@gmail.com

  المصانع

  البريد اإللكترونى


