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Sales Outlet
فرع الشعيبة 

الصناعية الغربية
24642300 :∞JÉg

23262714/10 :∂«eGÒ°ùdG ™æ°üe

* ΩGhódG äÉYÉ°S

¢ù«ªÿG - óMC’G

kAÉ°ùe 3:00 - kÉMÉÑ°U 7:30

âÑ°ùdG

kAÉ°ùe 2:00 - kÉMÉÑ°U 7:30

فرع الصليبية
 24642200 :∞JÉg

* ΩGhódG äÉYÉ°S

¢ù«ªÿG - óMC’G

k nAÉ°ùe 3:00 - kÉMÉÑ°U 7:30

âÑ°ùdG

kAÉ°ùe 2:00 - kÉMÉÑ°U 7:30

äÉÑ°SÉæŸGh π£©dG Ö°ùM Ò¨àJ ób πª©dG äÉYÉ°S * +965 99001150     |          |               »YÉªàL’G π°UGƒàdG ™bGƒe ≈∏Y Éfƒ©HÉJ

فروع الشركة

معرض 
السيراميك
»°†«ª◊G ™ª› - ïjƒ°ûdG

∞°üf øH ácô°T πHÉ≤e

24950871/2 :∞JÉg

 23262714/10  :™æ°üŸG ∞JÉg

* ΩGhódG äÉYÉ°S

¢ù«ªÿG - âÑ°ùdG

kAÉ°ùe 9:00 - kÉMÉÑ°U 9:00

معرض الشويخ 
الصناعية

2 á«YÉæ°üdG ïjƒ°ûdG

 92 áª«°ùb  1 á©£b

øHõdG ™ª›

14-13-12 ºbQ äÓ

24642101/2/3/4/9 :∞JÉg

24642110 :¢ùcÉa

* ΩGhódG äÉYÉ°S

¢ù«ªÿG - âÑ°ùdG

∂«à°SÓÑdG äÉéàæŸ

kAÉ°ùe 7:00 - kÉMÉÑ°U 7:00

äÉéàæŸG »bÉÑd

kAÉ°ùe 9:00 - kÉMÉÑ°U 9:00

ا�دارة العامة - الشويخ
 24642100 :∞JÉg

1844555 :øNÉ°ùdG §ÿG

24836564 :∂«eGÒ°ùdG äÉ©«Ñe

* ΩGhódG äÉYÉ°S

(¢ù«ªÿG - óMC’G) á«MÉÑ°üdG IÎØdG

kAÉ°ùe 3:00 - kÉMÉÑ°U 7:30

(AÉ©HQC’G - óMC’G) á«FÉ°ùŸG IÎØdG

 kAÉ°ùe 8:00 - kAÉ°ùe 5:00

âÑ°ùdG

kAÉ°ùe 2:00 - kÉMÉÑ°U 7:30

22111192211119

Shuwaikh 
Headquarter
Tel: 24642100
Kuwait Hotline: 1844555 
Ceramics Sales: 24836564

Working Hours*

Sunday - Wednesday
7:30am - 3:00pm
5:00pm - 8:00pm

Thursday
7:30am - 3:00pm

Saturday
7:30am - 2:00pm

Western Industrial 
Shuaiba
Tel: 24642300
Ceramics Factory: 23262714/10

Working Hours*

Sunday - Thursday
7:30am - 3:00pm

Saturday
7:30am - 2:00pm

Sulaibiya
Tel: 24642200

Working Hours*

Sunday - Thursday
7:30am - 3:00pm

Saturday
7:30am - 2:00pm

Industrial 
Shuwaikh 
Showroom
Industrial Shuwaikh2 - 
Block1 - Area 92
Al-Zaben Complex 
Shops : 12,13,14
Tel. : 24642101/2/3/4/9
Fax : 24642110

Working Hours*:

Saturday - Thursday
7:00am-7:00pm for plastic 
products
9:00am-9:00pm for other 
products

Ceramics Showroom 
Shuwaikh

Humaidhi Complex
Opposite to Bin Nisf Co.

Tel: 24950871/2
Factory: 23262714/10 

Working Hours*

Sunday - Thursday
9:00am - 9:00pm



ال�شركات  واأبرز  اأعرق  الوطنية من  ال�شناعات  تعّد �شركة 

المتخ�س�سة بت�سنيع وت�سويق مواد البناء ومنتجات البنى 

التحتية في دولة الكويت. 

ال�سركات  اإح��دى  وه��ي   ،1960 ع��ام  ال�سركة  تاأ�سي�س  تم 

المالكة  القاب�سة  الوطنية  ال�سناعات  لمجموعة  التابعة 

ال�سرق  ف��ي  والمالية  ال�سناعية  ال�سركات  م��ن  للعديد 

الأو�سط واأوروبا واأميركا ال�سمالية. 

م�شنعًا   16 وت��دي��ر  الوطنية  ال�سناعات  �سركة  تمتلك 

في  م��وظ��ف��ًا   1800 ف��ي��ه��ا  وي��ع��م��ل  ل���أح��ج��ار،   ومقلعين 

مختلف الن�ساطات. 

ا�ستطاعت ال�سركة مواكبة حركة العمران والبناء في ال�سوق 

ال�سناعية  القاعدة  تو�سيع  خ�ل  من  والإقليمي  المحلي 

لديها �سمن مفهوم دعم ا�ستراتيجية تنويع المنتجات، حيث 

اأنها الجهة المحلية الوحيدة المنتجة لبع�س المواد كالجير 

البولي  واأنابيب  الخر�سانية  والأنابيب  الجيري  والطابوق 

 اإثيلين عالي الكثافة ذات الأقطار الكبيرة وال�سيراميك في 

دولة الكويت.

نبذة عن 
شركة

الصناعات
الوطنية

2211119
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انطالقة واعدة
اأول �سركة كويتية  1960، وكانت  »ال�سناعات« عام  تاأ�س�ست 

م�ستركة بين القطاعين الحكومي والخا�س تقوم بت�سنيع كل 

ما تتطلبه خطط التنمية من مواد البناء ذات الجودة العالية. 

تعّد �سركة ال�سناعات الوطنية، المدرجة في �سوق الكويت 

ل�أوراق المالية، من اأعرق واأكبر ال�سركات ال�سناعية في 

موظف   1800 حوالي  على  تعتمد  وه��ي  الأو���س��ط،  ال�سرق 

وا�سعة  مجموعة  وت�سدير  وت�سويق  ت�سنيع  ف��ي  يعملون 

ومتنوعة من منتجات مواد البناء والبنية التحتية التي تتميز 

بجودتها العالية ومطابقتها للموا�سفات المحلية والدولية.

تاريخ الشركة
ا�ضتثمارات �ضناعية �ضخمة 

كافة  في  »ال�سناعات«  �ساركت  الآن،  حتى  تاأ�سي�سها  منذ 

مراحل التنمية في دولة الكويت واأن�ساأت وطورت العديد من 

الم�سانع ومواد البناء ال�زمة لتلبية احتياجات الم�ساريع 

م�سانع  عدة  اإن�ساء  في  ا�ستثمرت  كما  المختلفة،  التنموية 

من  الأو�سط  ال�سرق  في  نوعها  من  الأكبر  معظمها  يعتبر 

حيث الطاقة الإنتاجية.

تعتمد »ال�سناعات« في عملها على مجموعتين من الم�سانع 

في ميناء عبداهلل وال�سليبية. 

ذات  ب��ن��اء  م���واد  ع��ب��داهلل  ميناء  م�سانع  مجموعة  تنتج 

الأب��ي�����س،  وال��ط��اب��وق  ال��ج��ي��ري  كالطابوق  ج��ي��ري  اأ���س��ا���س 

ك��الأن��اب��ي��ب  الأ���س��ا���س  ب��ستيكية  منتجات  ع  ت�سنِّ ك��م��ا 

من  وا�سعة  مجموعة  اإلى  اإ�سافة  وملحقاتها،  الب��ستيكية 

واحتياجات  لم�ساريع  اأخرى  ومنتجات  الخ�سو�سية   المواد 

البنى التحتية. 

بناء  مواد  اإنتاج  على  فتعمل  ال�سليبية  م�سانع  مجموعة  اأما 

والب�ط  الجاهز  »ال�سناعات«  كخلط  اإ�سمنتي  اأ�سا�س  ذات 

الت�سوير  واأح��ج��ار  ال��م��ت��داخ��ل  وال��ب���ط  اأن��واع��ه  بمختلف 

البنى  لم�ساريع  ال�زمة  المنتجات  اإل��ى  اإ�سافة  والأر�سفة، 

التحتية كالأنابيب الخر�سانية وملحقاتها. 

ومن منطلق حر�س »ال�سناعات« والتزامها بتحقيق و�سمان 

المجموعتين  كلتا  تجهيز  تم  الجودة،  من  عالية  م�ستويات 

وتطوير  الإنتاج  جودة  ل�سبط  ومتطورة  حديثة  بمختبرات 

لمعالجة  محطة  اأكبر  لإن�ساء  اإ�سافة  ج��دي��دة،  منتجات 

المواد الأولية في ال�سرق الأو�سط. 

بناء وتطوير القطاع ال�ضناعي محلياً واإقليمياً
وتطوير  بناء  في  فعالة  م�ساهمة  »ال�سناعات«  �ساهمت 

�سركات  تاأ�سي�س  خ�ل  من  الكويت  في  ال�سناعي  القطاع 

�سناعية مرموقة من اأبرزها:

�سركة �سناعة الأ�سب�ست الكويتية )1961(.  •

�سركة الكيماويات البترولية )1961(.  •

ال�سركة الكويتية للمباني الجاهزة   • 

)المباني، حاليًا( )1964(.

ال�سركة الكويتية ل�أنابيب المعدنية )1966(.  •

�سركة اأ�سمنت الكويت )1968(.  •
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رواد نقل التكنولوجيا المتطورة لدولة الكويت
تجاوزته  ب��ل  الحد  ه��ذا  عند  »ال�سناعات«  تتوقف  ل��م 

وكانت من الرّواد الأوائل الذين قاموا بنقل التكنولوجيا 

المتطورة اإلى دولة الكويت، ففي منت�سف ال�سبعينات من 

القرن الما�سي، قامت ال�سركة بتاأ�سي�س وت�سنيع م�سنعي 

»وارة« و »دانة« لبطاريات ال�سيارات بترخي�س من �سركة 

�سويدية رائدة، كما اأ�س�ست م�سنعًا للمنظفات الكيماوية 

»ديك�سان«  و  »ب��ر���س��ي��ل«  م�ساحيق  منتجاته  اأب���رز  م��ن 

.(Henkel) بترخي�س من ال�سركة الألمانية

تطوير م�ضتمر
في  التو�سع  ا�ستراتيجية  »ال�سناعات«  تبّنت  ن�ساأتها،  منذ 

التنموية،  ال��دول��ة  خطط  لتلبية  ال�سناعية  ا�ستثماراتها 

باإن�ساء م�سنع لل�سيراميك والبور�س�ن  حيث قامت حديثًا 

في الكويت، وم�سنع ل�أ�سباغ لتحقيق التنوع والتكامل في 

مجال مواد البناء.

 ا�ضتثمارات �ضناعية محلّية ودولية
في قطاعات متنوعة

ال�سناعات  ل�سركة  المحلية  ال�سناعية  ال�ستثمارات  ت�سم 

�سركة  اأب��رزه��ا  م��ن  الأن�سطة  متعددة  �سركات  الوطنية 

لل�سخور،  الكويتية  ال�سركة  البناء،  لأنظمة  ال�سناعات 

�سركة الراية العالمية العقارية، �سركة قطر الأولى للتطوير 

العقاري، �سركة بيان القاب�سة، �سركة اإيكارو�س لل�سناعات 

النفطية، و�سركة كويت اإنرجي. 

ا�ستنادًا اإلى الخبرة الغنية التي حققتها على مدى 50 عامًا، 

خليجيين،  م�ستثمرين  مع  بال�سراكة  »ال�سناعات«،  اأ�س�ست 

�سركات �سناعية في كل من المملكة العربية ال�سعودية و�سلطنة 

ال�سناعية  ل�ستثماراتها  اإ�سافة  البحرين،  ومملكة  عمان 

)الإم���ارات  غ��از  دان��ة  �سركة  مثل  الطاقة  قطاع  في  الأخ��رى 

العربية المتحدة( وموؤ�س�سة كهرباء كرات�سي )باك�ستان(. 

تولي »ال�سناعات« اهتمامًا خا�سًا ل�ستراتيجية فتح اأ�سواق 

جديدة، حيث تقوم حاليًا بت�سدير منتجاتها لدول اإقليمية 

كالمملكة العربية ال�سعودية ومملكة البحرين وقطر والعراق 

والأردن، كما تعتزم فتح اأ�سواق اأخرى.

تطوير التقنيات والأنظمة ال�ضناعية
والأن��ظ��م��ة  التقنيات  ت��ط��وي��ر  ع��ل��ى  »ال�����س��ن��اع��ات«  عملت 

ال�سناعية بما يتنا�سب مع احتياجات ال�سوق المحلي، حيث 

الطابوق  لإن��ت��اج  حديثة  تقنية  بتطوير   2007 ع��ام  قامت 

الأبي�س العازل (Mini AAC Plant) تخدم الأ�سواق النا�سئة 

و�سغيرة الحجم. 

الإنتاج  وتكلفة  راأ�سمالها  بانخفا�س  التقنية  ه��ذه  تتميز 

مع  للتو�سع  لقابليتها  اإ���س��اف��ة  ل��ه��ا  ال���زم��ة   والت�سغيل 

تو�سع ال�سوق.

لت�سنيع  رائدة  األمانية  �سركة  مع  اتفاقات  ال�سركة  اأبرمت 

قامت  كما  التقنية،  ل��ه��ذه  ال���زم��ة  الرئي�سية  ال��م��ع��دات 

الأميركية  المتحدة  ال��ولي��ات  في  اختراع  ب��راءة  بت�سجيل 

لحماية حقوقها الفكرية. 
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 مسيرة 50 عامًا 
من النمو والتطور

عاما،  الخم�سين  ت��ج��اوزت  م�سيرة  خ��ال 
اأنها  الوطنية  ال�سناعات  �سركة  اأثبتت 
وتذليلها،  ال�سعوبات  لمواجهة  الأك��ف��اأ 
من  فيها  العاملين  وتفاني  ك��ف��اءة  ب�سبب 

مدراء وموظفين. 

والأكثر  الرائدة  ال�سركة  الوطنية  ال�سناعات  �سركة  تعّد 

والإن�ساءات في منطقة  البناء  اإنتاج مواد  كفاءة في مجال 

الخليج العربي وال�سرق الأو�سط. 

خ�ل هذه ال�سنوات، ا�ستطاعت �سركة ال�سناعات الوطنية 

اإنجاز وتطوير العديد من الم�ساريع كما �ساهمت في تاأ�سي�س 

عدة �سركات ناجحة في نف�س المجال، وقد اأ�سهمت العوامل 

التالية في نجاح تلك ال�سركات: 

القدرة على تحمل م�سوؤوليات ج�سيمة.  •

الروؤية الوا�سحة منذ البداية.  •

ال�ستراتيجي  وال��ن��ه��ج  ب��ال��م��ب��ادئ  ال��را���س��خ  الل���ت���زام   •

وال�ستمرار فيها.

ال�سناعية  ال�ستثمارات  وتنمية  الم�ستمر  اله��ت��م��ام   •

ال�سخمة محليًا ودوليًا.

اإعادة تاأهيل العمالة في المجال ال�سناعي، �سواء كانت   •

وطنية اأو وافدة.

في  والريادة  الرئي�سي  الهدف  لتحقيق  ال��دوؤوب  ال�سعي   •

جميع مجالت ال�سناعات الوطنية التي تعمل فيها.

الزدهار من خ�ل تلبية احتياجات العم�ء.  •

الهتمام الدائم بالتطّور التكنولوجي.  •
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الإ�ضتراتيجيـةالرؤية واألهداف
التحول اإلى �سركة رائدة في �سناعة مواد البناء المتمّيزة 

وال�ستمرار  العالمية  الجودة  م�ستويات  اأعلى  وفق  والعمل 

وتقديم  المتجددة،  العم�ء  ح��اج��ات  وتلبية  بحث  ف��ي 

اإلى مكانة مرموقة محليًا  بها  والو�سول  منتجات متميزة 

الم�ستمر  والتطور  والراأ�سي  الأفقي  والتو�سع  واإقليميًا، 

�سواء  الحديثة  التكنولوجيا  ون��ق��ل  م��واك��ب��ة  خ���ل  م��ن 

وال�ستغ�ل  الغير،  مع  الم�ساركة  خ�ل  من  اأو  منفردة 

المتاحة،  والب�سرية  المادية  والموارد  ل�إمكانيات  الأمثل 

المتوا�سل  وال�سعي  الم�ساهمين   والعمل على زيادة حقوق 

لتنمية عوائدهم.

القيم الأ�ضا�ضية
اللتزام  على  دوم��ًا  الوطنية  ال�سناعات  �سركة  حر�ست 

التي ل تقت�سر على عوامل  بمجموعة من القيم الأ�سا�سية 

نجاح ال�سركة بل تتعداها لتكون م�سدرًا م�ستمرًا لتوجيهها، 

حيث توؤمن ال�سركة بالتالي:

بذل اأق�سى الجهود للفوز بر�سا العم�ء.  •

العمل بنزاهة مطلقة وباأعلى المعايير الأخ�قية.  •

اللتزام باأدق معايير الجودة.  •

العمل الدوؤوب على اإنتاج الأف�سل والأن�سب.  •

التميز في خدمة العم�ء.  •

تقديم  خ���ل  م��ن  لعم�ئنا  اأك��ب��ر  قيمة  وتوفير  توليد   •

مجموعة من الخدمات ذات القيمة الم�سافة.

الـروؤيـــة
اأن تكون �سركة ال�سناعات الوطنية اأكبر تجمع �سناعي على 

متقدمة  عالية  تقنية  يمتلك  والخليجي  المحلي  الم�ستوى 

عالية،  م��ه��ارة  ذات  محلية  فنية  بخبرة  �ساملة  وج���ودة 

توفرها  التي  البدائل  وتعدد  منتجاتها  بتنّوع  تتميز   واأن 

وباأ�سعار تناف�سية.

الر�ضـالـة
جودة  في  متميزًا  مرجعيًا  نموذجًا  ال�سركة  تكون  اأن 

واإقليميًا  محليًا  البناء  م��واد  من  منتجاتها  وتنوع 

ت�سبق  واأن  والأ�سالة  ال��ري��ادة  على  تحافظ  واأن 

طموحات عم�ئها في م�ستوى خدماتها واإر�ساء 

م�ساهميها ورقي مجتمعها وتنميته. 
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استثمارات الشركة
ال�ستثمار  على  تركز  التي  ال�ستثمارية  ال�سركة  خطة  اإط��ار  في 

النفط  كقطاعات  الواعدة  الت�سغيلية  ال�سناعية  القطاعات  في 

والطاقة والغاز الطبيعي والبتروكيماويات وتوليد الكهرباء والقطاع 

ا�ستراتيجي  ك�سريك  الوطنية  ال�سناعات  �سركة  دخلت  العقاري، 

في  والعقارية  ال�سناعية  ال�سركات  كبرى  من  العديد  في  موؤ�س�س 

دول المنطقة، ومنها: 

�سركة دانة غاز  •

�سركة قطر الأولى للتطوير العقاري  •

موؤ�س�سة كهرباء كرات�سي   •

�سركة بيان القاب�سة  •

�سركة ايكارو�س لل�سناعات النفطية   •

الشركات التابعة والزميلة
شركة الصناعات ألنظمة البناء

)الكويت - ن�سبة ملكية ال�سناعات %100(

شركة الصناعات الوطنية للسيراميك
)الكويت - ن�سبة ملكية ال�سناعات %86.4(

شركة الراية العالمية العقارية
)الكويت - ن�سبة ملكية ال�سناعات %25.32(

الشركة السعودية للطوب العازل
 )م�سنع الطابوق العازل - الريا�س، جدة، 

المملكة العربية ال�سعودية - ن�سبة ملكية ال�سناعات %50(

الشركة السعودية للطوب الرملي الجيري ومواد البناء
)الريا�س، المملكة العربية ال�سعودية - ن�سبة ملكية ال�سناعات %10(

الشركة العمانية األلمانية لمواد البناء
)�سحار، �سلطنة عمان - ن�سبة ملكية ال�سناعات %33.66(

شركة مصنع أنظمة البناء العازل
م�سنع الطابوق العازل 

)المنامة، مملكة البحرين - ن�سبة ملكية ال�سناعات %50(

شركة صناعات الخليج المتحدة لألنابيب:
)م�سقط، �سلطنة عمان - ن�سبة ملكية ال�سناعات %45( 
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مصانع الشركة
ال�سركة  تقوم  حيث   ،1960 عام  الوطنية  ال�سناعات  �سركة  م�سانع  اأول  تاأ�سي�س  تم 

والأنابيب  ال�سخري  الحجر  وطابق  ال�سمنتي  والطابوق  الخر�سانية  الألواح  بت�سنيع 

التك�سية  وم��واد  والحي  المطفاأ  الجير  ت�سنيع  اإلى  اإ�سافة  وملحقاتها،  الب��ستيكية 

الخارجية والخلط الجاهز والب�ط ال�سمنتي والمتداخل الم�ستخدم لر�سف الطرق 

وال�ساحات والأنابيب الخر�سانية واإنتاج ال�سخور من المحجر ... اإلخ. 

 مصنع الطابوق الجيري والحجر 
والديكور مصنع الجير

تعتبر منتجات الطابوق والحجر والديكور الجيري من اأوائل واأهم المنتجات التي 

دولة  في  المباني  تك�سية  في  وا�سع  نطاق  على  ت�ستخدم  وهي  ال�سركة،  ت�سنعها 

الخارجية  التك�سية  وو�سائل  اأن��واع  مناف�سة  ا�ستطاعت  حيث  وخارجها،  الكويت 

الأخرى بجدارة. 

كانت �سركة ال�سناعات الوطنية رائدة في ت�سنيع هذه المنتجات منذ عام 1960 

حيث اإنها الوحيدة التي تقوم بت�سنيعها وتوزيعها منذ عام 1961. 

الجير  باإنتاج  يقوم  الذي  الكويت  دولة  في  الوحيد  الم�سنع  الجير  م�سنع  يعتبر 

الطلبات  احتياجات  يغطي  كما  النقاوة  عالي  الجير  اإلى  اإ�سافة  والمطفاأ  الحي 

الداخلية والخارجية.
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مصنع األنابيب الخرسانية

طاقته  وتبلغ  الأو���س��ط،  ال�سرق  في  الع�سرية  الأنابيب  م�سانع  اأكبر  من 

�سركة  تملتكه  ما  وبف�سل  ال�سنة.  في  طولي  كلم   250 حوالي  الإنتاجية 

ال�سناعات الوطنية من تكنولوجيا ع�سرية وبرنامج �سامل لمراقبة الجودة، 

يعتبر هذا الم�سنع رائدًا في مجاله. 

باأ�سلوب  الجافة  ن�سف  الخر�سانة  خلطات  بوا�سطة  الأن��اب��ي��ب  ع  ت�سنَّ

الخر�سانة  اأنابيب  وتعالج  اله��ت��زاز،  تقنيات  اأح��دث  مع  العمودي  ال�سب 

اأما  رطب.  جو  وفي  الحراري  الزيت  بوا�سطة  م�سخنة  اأف��ران  في  الجديدة 

الموا�سفات  وفق  واختبارها  توريدها  فيتم  بالمنتج  الخا�سة  الخام   المواد 

المعيارية البريطانية. 

ل ي�ستخدم في الإنتاج �سوى المواد الخام التي اجتازت هذا الختبار، واأما 

مواد ال�سلبوخ والرمل فتغ�سل في الم�سنع قبل ا�ستخدامها. 

مصنع الخلط الجاهز

في  الجاهز  الخلط  �سناعة  في  ال�سدارة  مركز  الوطنية  ال�سناعات  �سركة  تحتل 

دولة الكويت. فقد اأن�ساأت ال�سركة م�سنعها الأول لمنتجات الخلط الجاهز في العام 

1965 لمجاراة التطور والنمو الذي ي�سهده قطاع البناء في الب�د. 

لأهم  الجاهز  الخلط  اأن��واع  مختلف  تاأمين  في  تاأ�سي�سه  ومنذ  الم�سنع  ي�ساهم 

العامة،  الأ�سغال  وزارة  م�ساريع  )مثال؛  والخا�س،  العام  القطاعين  م�ساريع 

الموؤ�س�سة العامة للرعاية ال�سكنية، وزارة الكهرباء والماء، قطاع النفط الكويتي( 

اإ�سافة اإلى العديد من وزارات الدولة والمباني الحكومية.

ولعل ما يمّيز منتجات �سركة ال�سناعات الوطنية من الخلط الجاهز هو ا�ستخدام 

الرمل  من  خا�سة  نوعية  ا�ستخدام  كذلك  عالية،  موا�سفات  ذات  اأول��ي��ة  م��واد 

المنتجات.  ت�سليم  ومواعيد  الأوزان  دقة  على  الحر�س  لمدى  اإ�سافة  المغ�سول، 

وقد تّوجت جهود ال�سركة في هذا المجال بح�سول الم�سنع على  �سهادة التميز 

والجودة ISO 9001:2008 وكذلك �سهادةاعتماد من الجمعية الوطنية الأمريكية 

.NRMCA للخلط الجاهز
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مصنع البالستيك

ل��ي��ل��ب��ي اح��ت��ي��اج��ات ال�����س��وق   1982 ت��اأ���س�����س ال��م�����س��ن��ع ف���ي ���س��ن��ة 

الب��ستيكية  ال���م���واد  م��ن  ال��م��ج��اورة  ال����دول  واأ����س���واق  المحلية 

الم�سانع  م��ن  الم�سنع  ه��ذا  يعتبر  المعدنية.  ال��م��واد  ع��ن  كبديل 

الإنتاجية  طاقته  تبلغ  حيث  الأو���س��ط  ال�سرق  منطقة  ف��ي  الأك��ب��ر 

بروبيلين  والبولي  كلورايد  فينيل  البولي  اأنابيب  م��ن  ط��ن   6000 

و 500 طن من ملحقاتها، وتتراوح اأقطار الأنابيب الب��ستيكية التي 

ينتجها الم�سنع بين 16 و 400 مم.

الألمانية  العالمية  القيا�سية  الموا�سفات  ح�سب  فيه  الت�سنيع  ويتم 

(DIN) والبريطانية (BS) والأميركية (ASTM) وال�سعودية والكويتية، 

اأخرى  قيا�سية  موا�سفة  اأي  مع  اإنتاجه  يكّيف  اأن  للم�سنع  يمكن  كما 

ح�سب طلب العميل. 

مصنع أنابيب الـبولي اثيلين 
عالي الكثافة

 2002 عام   (HDPE) الكثافة  عالي  اإثيلين  البولي  اأنابيب  م�سنع  اأن�سئ 

ا�ستجابة للطلب المتزايد في الكويت ودول الجوار لمنتج طويل الأمد واأنابيب 

خفيفة الوزن ومناهيل مياه ال�سرف ال�سحي ال�سالحة للم�ساريع.

وهو اأحد اأكبر الم�سانع في ال�سرق الأو�سط ت�سل طاقته الإنتاجية ال�سنوية 

اإلى 20000 طن من اأنابيب البولي اإثيلين عالي الكثافة وملحقاتها.

 4000 و   400 بين  الم�سنع  ينتجها  التي   (HDPE) اأنابيب  اأقطار  تتراوح 

ميليمتر، ويتم ت�سنيعها وفق المعايير الدولية الألمانية (DIN)، البريطانية 

(BS)، الأوروبية (ISO)، الأميركية (ASTM)، ال�سعودية والكويتية. ويمكن 

عند  ن���زوًل  مختلفة  معايير  وف��ق  منتجاته  ي�سنع  اأن   (HDPE)  لم�سنع 

طلب العميل. 
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مصنع الطابوق األبيض

اأ�سبحت منتجات الطابوق الأبي�س الخيار الأول في مجال البناء في الكويت 

الر�سمية  الوكالت  المنتج على موافقة كافة  المجاورة، فقد ح�سل  والدول 

الكويتية، بما فيها وزارة الطاقة والموؤ�س�سة العامة للرعاية ال�سكنية اإ�سافة 

لعدة موؤ�س�سات ر�سمية اأخرى في منطقة الخليج. 

وقد اأثبتت الأبحاث العلمية في كل من اأوروبا والكويت ودول الخليج على مدى 

اأن »الأبي�س« حافظ على الجودة العالية وعلى منزلته الرفيعة من  الأعوام 

المتميزة  بخ�سائ�سه  المنتج  اأهمية هذا  وتتجلى  البديلة.  البناء  مواد  بين 

والعازلة، اإ�سافة اإلى �سهولة و�سرعة ا�ستخدامه في الأعمال الهامة والتوفير 

الكبير في التكلفة. 

لم تقت�سر نتائج هذه التقنية على ال�سوق المحلي فقط، فقد قامت �سركة 

ال�سناعات الوطنية بنقلها اإلى الدول المجاورة حيث قامت باإن�ساء م�سنع 

في �سلطنة عمان وم�سنعين في المملكة العربية ال�سعودية وم�سنع في مملكة 

البحرين، وبهذا الكم من الم�سانع ت�سنف �سركة ال�سناعات الوطنية �سمن 

اأكبر ال�سركات الم�سنعة للطابوق الأبي�س العازل في العالم. 

 مصنع البالط المتداخل، 
بالط الساحات، حجر الرصف

كانت �سركة ال�سناعات الوطنية اأول �سركة تنتج الب�ط والب�ط المتداخل 

في دولة الكويت، ول تزال تقوم باإنتاج وتطوير اأ�سكال واألوان متعددة من هذا 

المنتج حتى اليوم. 

مقا�ساته  بتنوع  ال�سركة  تنتجه  ال��ذي  المتداخل  وال��ب���ط  الب�ط  يتميز 

على  للح�سول  منها  مختلفة  اأن��واع  دمج  اإمكانية  من  يزيد  مما  واأحجامه 

ت�ساميم جذابة باألوان مختلفة واأ�سطح متعددة. 

كما تقدم ال�سركة خدمة نقل الب�ط اإلى موقع العميل ل�سمان و�سول المنتج 

حول  التقنية  والخدمة  الم�سورة  لخدمة  اإ�سافة  �سليمة،  بحالة  العميل  اإلى 

كيفية التبليط واأ�ساليب الحماية وال�سيانة، اإلى جانب توفير عدة ت�ساميم 

واأ�سكال لتمكين العميل من الختيار. 
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مصنع األصباغ

�سركة  قامت  البناء،  مجال  في  متكاملة  خدمات  تقديم  على  منها  حر�سًا 

ال�سناعات الوطنية باإن�ساء م�سنع متخ�س�س ل�سناعة الأ�سباغ وملحقاتها. 

ومعجون  كاأ�سا�س  مائي  اأ�سا�س  ذات  اأ�سناف  باإنتاج  الأ�سباغ  م�سنع  يقوم 

الأكريليك كما ينتج اأ�سنافًا ذات اأ�سا�س زيتي كالط�ء الزيتي والريزينات 

الألكيدية وغيرها. 

بداأ تركيب معدات الم�سنع في الربع الأول من عام 2012، وهو يعمل حاليًا 

بطاقة اإنتاجية تبلغ 5 م�يين لتر �سنويًا. 

مصنع المونة والمساح

المتكامل  النظام  ذات  المنتجات  اأح��دث  من  »ال�سناعات«  تك�سية  تعد 

المتوفرة في ال�سوق، وهي نظام متين ومتكامل مخ�س�س لواجهات المباني 

 .(ASTM) والأميركية (DIN) وتنتج وفق اأعلى الموا�سفات الدولية الألمانية

اأربع طبقات هي الطرط�سة والبطانة  يتكون نظام تك�سية »ال�سناعات« من 

والظهارة والحماية الملونة.

من منافع هذا المنتج �سرعة و�سهولة ا�ستخدامه اإ�سافة لتمتعه بقوة ل�سقة 

الألوان  اختيار  لإمكانية  بالإ�سافة  والت�سققات،  الطق�س  لحالت  ومقاومته 

التي تتوفر بت�سكيلة تت�ءم مع كافة الأذواق. 
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مصنع السيراميك

تم النتهاء من تركيب م�سنع ال�سيراميك في �سهر يونيو 2011 وبداأ الإنتاج 

التجريبي في دي�سمبر من نف�س العام.

على  موزعة  يوميا،  مربع  متر   20000 ب�  للم�سنع  الإنتاجية  القدرة  تقدر 

اأربع خطوط اإنتاج منف�سلة.

اإحدى  وهي  الإيطالية،   Siti BT �سركة  باإ�سراف  الم�سنع  هذا  اإن�ساء  تم 

الخا�سة  المعدات  بتركيب  المتخ�س�سة  ال��رائ��دة  الرئي�سية  ال�سركات 

ب�سناعة ال�سيراميك.

تقدر الم�ساحة الإجمالية للم�سنع ب� 64000 متر مربع.

مقلع األحجار - المحجر

بداأ  وقد  الأحمدي،  �سرق  منطقة  في  الدولوميتي  الجيري  المحجر  يقع 

الإنتاج في هذا المحجر �سنة 1968، وهو ي�سمل تجهيز المثاقيب للمنطقة 

وال�سخور  الأحجار  نقل  ثم  المطلوبة،  الإنتاج  اأوج��ه  من  حفرها  المراد 

والأتربة اإلى منطقة الم�سنفات، التي تحتوي على العديد من الغرابيل التي 

ت�ستخدم في ت�سنيف الأحجار وال�سخور ح�سب الحجم والوزن المطلوب.

ويت�سمن المحجر ك�ّسارة ذات اإنتاٍج عاٍل من ال�سلبوخ المتعدد الأحجام. 
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