
وقع سعادة الرئيس التنفيذي املهندس إبراهيم 
بن إبراهيم بحيري ومدير عام  شركة )نديان للتجارة 

العامة والوكاالت التجارية( األستاذ فيصل حروش 
اجلربا، يوم اإلثنني 4 ربيع األول 1440هـ املوافق 

12 نوفمبر 2018م، اتفاقية توزيع منتجات الوطنية 
للصناعة يف دولة العراق الشقيقة. حيث َتنح هذه 

االتفاقية شركة )نديان( االعتماد بتوزيع جميع 
املنتجات التي  تُصنعها الوحدات االستراتيجية 

التابعة للوطنية للصناعة )بالستيك الوطنية والوطنية 
للمنتجات الورقية والوطنية لصناعة األوعية 

واألغطية العاملية( يف السوق العراقي وتشمل منتجات 
قطاع التعبئة والتغليف ومنتجات القطاع الزراعي 

اتفاقية توزيع منتجات
        بني »الوطنية« و»نديان«
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احلربي وعدد من مدراء اإلدارات 
واألقسام.

بزيارة شركة األغطية العاملية 
)كابكس( يف دبي حيث اجتمع مع 

رئيس شركتي الوطنية لصناعة 
األوعية واألغطية العاملية – 

كابكس األستاذ سعيد القحطاني 
ومدير مصنع كابكس املهندس 

حمدان احلربي وعدد من مدراء 
اإلدارات واألقسام.

ومنتجات قطاع البناء. كما تنحها حقوق التوزيع احلصري 
ملنتجات )بلوك الوطنية( الطوب األحمر الفخاري.



وقعت الشركة الوطنية 
للصناعة وشركة ميسني آي 

بي سي الكورية اجلنوبية يوم 
األربعاء ٥ ربيع اآلخر 1440هـ 

املوافق 12 ديسمبر 2018م 
اتفاقية شراكة استراتيجية 

تهدف إلى إنشاء أول مصنع 
يف السعودية إلنتاج عوازل من 

 ،)XLPE( رغوة البولي إثيلني
وذلك يف مدينة ضرماء 

الصناعية مبنطقة الرياض. 
باستثمار بلغ 3٥ مليون ريال 

سعودي كمرحلة أولى وبطاقة إنتاجية 
تبلغ 2٥20 ألف طًنا سنوًيا، يهدف هذا 
املشروع االستراتيجي إلى طرح خيارات 
جديدة ملواد العزل ذات الكفاءة العالية 

يف السوق السعودي وتوطني تقنية تصنيع 
هذا املنتج وطرح العديد من الفرص 

الوظيفية الصناعية للشباب السعودي.
وتعليقًا على اإلتفاقية صرح سعادة 

نائب رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية 
للصناعة الشيخ فهد بن سليمان الراجحي 

قائاًل: ''هذا املشروع يُعد األول من نوعه 
يف اململكة إلنتاج عوازل من رغوة البولي 
إثيلني )XLPE(، ونحن سعداء بالدخول 

يف هذا املشروع مع شركة ميسني آي بي 
سي الشريك التقني يف هذا املشروع الذي 

ميتلك نسبة 40%.  نهدف إلى توطني 
تقنية تصنيع هذا املنتج مبا يتماشى مع 

رؤية اململكة العربية السعودية 2030 
وزيادة احملتوى احمللي لتعزيز النمو 

االقتصادي والقدرات احمللية وخلق فرص 
عمل صناعية جديدة''. 

وأوضح املدير التنفيذي لشركة ميسني 
آي بي سي الكورية اجلنوبية األستاذ 
جاي تشول بارك تصريحه حول هذه 

املناسبة: ''اململكة العربية السعودية هي 
إحدى أكبر األسواق للمواد العازلة يف 
العالم، لذلك تُعد اخليار االستراتيجي 

واألفضل لتوسيع أعمالنا 
إلى منطقة الشرق االوسط 

وشمال إفريقيا'' وأضاف 
قائاًل: ''الوطنية للصناعة من 
الشركات الصناعية العريقة 

واملتميزة  ونحن نتطلع لشراكة 
طويلة األجل هذا املجال حيث 
يتوافق نشاطها الصناعي مع 

أعمالنا''. 
من جانبه، صرح سعادة 

الرئيس التنفيذي للشركة 
الوطنية للصناعة املهندس 

إبراهيم بن إبراهيم بحيري بقوله: ''نتائج 
دراسات السوق تشير إلى أن هناك طلباً 

على مواد العزل ذات الكفاءة العالية، حيث 
تتوافق مع التوجه الوطني بالتركيز على 

توفير الطاقة. باإلضافة إلى املشاريع 
البنية التحتية الضخمة اجلارية أو 

املخطط لها يف الدولة مثل مشروع مدينة 
نيوم ومشروع البحر األحمر والعديد من 
مشاريع األخرى التي تتطلب مواد عزل 
فعالة من حيث توفير استهالك الطاقة 

وكفاءتها''. وأضاف املهندس بحيري: ''من 
املتوقع أن يبدأ تشغيل هذا املشروع يف 

الربع األول من عام 2020''.

توقيع اتفاقية شراكة مع ميسني الكورية

WWW.WATANIAIND.COM


