
ملف الشركة



1. معلومات األعمال واالتصال
2. عنا

مقدمة
قصتنا

بيان المهمة والرؤية
أهداف وغايات العمل

المنتجات والحلول
القدرة التنافسية لألعمال

3. عملنا
األسواق
التعاون

المشاريع الجاهزة
4. ضمان المنتج

1

الوطنية | جدول المحتويات  



 / الشركة الوطنية للري بالتنقيط 
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مقدمة
/NDICO( الشركة الوطنية للري بالتنقيط

الوطنية( هي احدى الشركات الرائدة في 
الشرق األوسط إلنتاج و تصنيع معدات 

الري بالتنقيط و التي تقدم حلوال ً مبتكرة 
لغد أكثر ازدهارًا للقطاع الزراعي في جميع 

أنحاء العالم.
بهدف مكافحة ندرة المياه و 

تطويراألراضي الصالحة للزراعة، و ايجاد 
حلول لألمن الغذائي، وتطوير حلول 

مستدامة ذات أثر إيجابي على االقتصاد 
الزراعي، تؤكد الحلول الشاملة التي 

تقدمها الشركة الوطنية )NDICO( على 
الجودة والشفافية و الكفاءة المهنية 

وكفاءة المنتج بالنسبة للتكلفة.
تقدم الشركة حلواًل مبتكرة عالية الجودة 
لمعالجة مشاكل شبكات الري بالتنقيط 

، وتفتخر بقدرتها على تحويل األراضي 
الطبيعية إلى جنات دائمة اإلزهار. 

تقوم الشركة الوطنية )NDICO( بتصنيع منتجاتها 
باستخدام مواد خام أولية  نقية %100 من افضل 

الموردين في العالم.
ارتبط اسم الشركة الوطنية )NDICO(  بالجودة العالية ، 

 ISO حيث انها  أول شركة استطاعت ان تحصل على شهادة
في عام 2000 في قطاع الري بالتنقيط في األردن.
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قصتنا
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الشركة الوطنية للري بالتنقيط شركة رائدة في مجال تصنيع 
أنظمة الري بالتنقيط باإلضافة الى تقديم الخدمات و 

االستشارات في مجال الري. تقع الشركة في عمان األردن و 
تتميز بجودة منتجاتها و خدماتها محليا و إقليميا.

قصتنا:
تأسست الشركة الوطنية في عام 1991 و قدمت منتجاتها 
الى السوق في عام 1992 و في خالل سنتين تمكنت من 

االستحواذ على الحصة األكبر في السوق المحلي. و اليوم, 
تحتل منتجات الشركة الوطنية مكانة مرموقة عالميا. تتوفر 

منتجات الشركة الوطنية في أسواق مختلفة في العالم و منها 
اإلمارات العربية المتحدة, لبنان, السعودية, الجزائر, الكويت, 

قطر, عمان, سوريا, فلسطين, العراق, المغرب, تونس, اليمن, 
استراليا و غيرها من األسواق.

منذ بداية تأسيسها أولت الشركة الوطنية أهمية كبرى لجودة 
منتجاتها. تم إرسال عينات من منتجاتها الى معهد سيمغراف 

في فرنسا و تم الحصول على نتائج مبهرة تعكس جودة و كفاءة 
المنتجات.

في عام 2002 انضمت الشركة الوطنية لمجموعة يورودريب 
العالمية و أصبحت إحدى الشركات التابعة للمجموعة. و تعتبر 
شركة يورودريب إحدى الشركات المشهورة في مجال البحث 

و التطوير باإلضافة الى تميزها في مجال تصنيع أنظمة الري 
بالتنقيط.

في عام 2017, و بعد اكتسابها للخبرة العالمية, عادت الشركة 
الوطنية لتصبح مرة أخرى شركة أردنية محدودة المسؤولية.

يعتبر نظام ال “جي ار” أول منتجات الشركة الوطنية و بمرور 
الوقت أضافت الشركة عدة منتجات أخرى و بمعدل سنوي تقريبا 

و بعد ذلك نجحت الشركة الوطنية بأن 
تكون أول من أدخل منتج ال “بي سي” 
ذو المنقطات الداخلية المعادلة للضغط 

للسوق المحلي.
يعتبر نظام أنابيب ال “بي سي” من 

أحدث أنظمة الري عالميا كونه يحافظ على 
تدفق المياه و يقوم بتوزيعها بالتساوي 

على طول خط الري بصرف النظر عن 
ضغط المياه. و هذا النظام يساعد على 

التوفير في عدد الخطوط الرئيسية و شبه 
الرئيسية و يمكن أن يمد بأطوال قد تصل 

الى 200 متر.
اليوم, و مع تواجد عدد كبير من المنتجات 
الجديدة تفتخر الشركة الوطنية بإنها قادرة 

على تزويد زبائنها بمنتجات و خدمات 
شاملة قادرة على تغطية كافة احتياجات 

شبكات الري.



أهداف وغايات العمل

تهدف الوطنية)NDICO( إلى دعم تطوير القطاع الزراعي 
من خالل كونها شركة مصنعة لمواد الري ، وتزويد عمالئنا 
بحلول ذكية ، وإجراء االستشارات في مجال أنظمة الري ، 

وتثقيف وتدريب الجماهير ذات الصلة حول الري.

بيان المهمة والرؤية

رؤية

لتحقيق الريادة العالمية في إدارة 
المياه للزراعة والمناظر الطبيعية ، 
من خالل توفير منتجات وخدمات 
عالية الجودة وتكنولوجيا متقدمة 

، بهدف تحقيق أقصى قدر 
من رضا العمالء وتعزيز قيمة 

المساهمين.

مهمة

تنفيذ المشاريع والمنهجيات 
التي تتكيف بشكل جيد مع 
السياق المحلي ، من أجل 

توفير القوت للمياه والزراعة 
في المنطقة وفي نهاية 

المطاف لزيادة اإلنتاجية الزراعية 
لكل قطرة ماء.
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التصنيع:
تقوم الشركة الوطنية بتصنيع مجموعة 

واسعة من االنابيب والمنقطات ، 
وتتضمن انابيب الري الفرعية )جي ار و 
بي سي( وكذلك انابيب البولي ايثلين 
منخفض الكثافة باالضافة الى انابيب 

البولي ايثلين عالي الكثافة وذلك بهدف 
الوصول الى نظام ري سلس و دقيق.

تعتبر الشركة الوطنية شركة اقليمية 
شهيرة في مجال تصنيع انظمة الري، 

حيث تقوم بتصنيع انابيب البولي ايثلين 
عالي الكثافة )الرئيسية وشبه الرئيسية( 

باقطار متنوعة )125, 110, 90, 75, 63, 
50, 40, 32, 160ملم( وكما تقوم بتصنيع 

انابيب البولي ايثيلين منخفض الكثافة 
باقطار )16, 20, 25, 32 ملم( باالضافة 

الى انابيب الري الفرعية ذات المنقطات 
الداخلية )جي ار و بي سي(.

ان الهدف من استخدام تقنية الري 
بالتنقيط هو معالجة ندرة توفر المياه 
و االراضي الزراعية والحد من الفقر 
الغذائي و مواجهة التأ ثير السلبي 

لظاهرة االحتباس الحراري.
من خالل نظام الري بالتنقيط والذي 

يشمل االنابيب الرئيسية و شبه 
الرئيسية و االنابيب الفرعية و المنقطات 

باالضافة الى المضخات و الصمامات 
واالجزاء االخرى لشبكة الري يتاح 

للمزارعين توفيرمياه الري المناسبة 
للمزروعات و كذلك زيادة العائد على 

االستثمار، وكما انه يساعد على زيادة 
مساهمة القطاع الزراعي في االقتصاد 
من خالل تحقيق االمن الغذائي ومحاربة 

زيادة معدالت الفقر.

المنتجات والحلول
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مزايا الري بالتنقيط
توفير المياه والطاقة والموارد

تجانس الري بنسبة تتجاوز % 90
تزويد الجذور مباشرة باحتياجتها من المياه والمواد المغذية 

واألسمدة
زيادة العائد/الربح على االستثمار

الكفاءة الكلية الستخدام األراضي )يعمل على جميع أنواع 
التربة(

تعزيز استقرارالمحاصيل )المحاصيل محمية من اإلفراط في 
المياه و/أو الجفاف(

يحد من ظاهرة نمو االعشاب الضارة ومن االمراض المرافقة 
لنمو هذه االعشاب

معدالت تدفق متنوعه قابلة حسب االحتياجات المائية للنباتات
يساهم في تسهيل االنشطة الزراعية مثل الحراثة و الرش و 

الحصاد بسبب مرونة التعامل معه

المشاريع المتكاملة )تسليم المفتاح( و التنفيذ
تقوم الشركة الوطنية )NDICO( بتنفيذ مشاريع زراعية من البداية 
إلى النهاية، حيث نوفر لعمالئنا الجودة والتقنية الحديثة والخبرة 

الهندسية المتميزة لضمان شراكة ناجحة.
يقدم فريق قسم التصميم المخططات الرئيسية لمجموعة 

متنوعة من الخدمات تتراوح بين تخطيط البنية التحتية وتمديدات 
المياه،وتخطيط المشاريع، إلى المتابعة والتقييم، مع ضمان 

التنفيذ في الوقت المحدد و ضمن الميزانية المحددة.
توفر الشركة الوطنية )NDICO( لعمالئها جميع القطع الالزمة 

لتمديد شبكة ري عالية المستوى ومتفوقة من الناحية التشغيلية، 
وقد تم عقد العديد من  االتفاقيات االستراتيجية والناجحة مع كبار 

الموردين في جميع أنحاء العالم.
تقدم الشركة الوطنية )NDICO( مستوى ال مثيل له من الدقة 

والمهنية لتنفيذ مشاريع الري المتكاملة، من تقييم ما قبل 
التأسيس ودراسات الجدوى إلى التصميم والتنفيذ السلس 

للمشروع.
 ال تقوم الشركة الوطنية بتوفير حلوال زراعية ذكية للعمالء 

لضمان اإلدارة المثلى ألنظمة الري فحسب، بل توفر أيضا أنظمة 
وتصاميم محسنة ألتمتة الري ألعلى كفاءة.

تشمل خدمات مشاريع الشركة 
الوطنية )NDICO( ما يلي:
الدراسات االولية والتقييم

تصميم المشاريع )البنية التحتية/
المواصفات/ جداول الكميات(
تنفيذ المشروع )خدمات إدارة 

المشاريع في الموقع وخارجه/
اإلشراف على التركيب/التدريب(

متابعة وتقييم المشاريع
مراجعة المشروع / الدعم / خدمات ما 

بعد البيع
الحلول والخدمات المستدامة

ولضمان استمرار نجاح المشاريع، 
  )NDICO( تقدم الشركة الوطنية

مجموعة واسعة من الخدمات 
اإلضافية المصممة لتمكين الشركات 

والمجتمعات ويتضمن ذلك:
بناء القدرات )لألفراد والمؤسسات(

تدريب فني في الموقع
تنظيم وتنفيذ ايام حقلية ميدانية / 

حمالت توعية
تقديم االستشارات والنصائح الفنية 

لتحسين إدارة مشاريع الري 
خدمات ما بعد البيع
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القدرة التنافسية لألعمال

االبداع

القيمة مقابل النوعيه

القدرة على التكيف

المصداقية

قمنا بتصميم منتجاتنا وخدماتنا من اجل 
ايجاد حلول مبتكرة للتحديات والمشاكل 
التي يمكن أن تحدث في شبكات الري 

وذلك باستخدام أحدث التقنيات والموارد.

هدفنا هو ضمان أفضل منتج مقابل القيمة 
المالية من خالل تقديم منتجات عالية الجودة 

تستخدم لفترات طويلة مدعمة بالخبرة و 
المعرفة الفنية المتميزة.

تستخدم الشركة الوطنية )NDICO( التقنيات 
المتقدمة بطريقة سلسة فعالة ومرنة لتتناسب 

مع احتياجات ومتطلبات عمالئها الخاصة.

جميع منتجاتنا تصنع باستخدام مواد خام أولية 
نقية ينتجها كبار الموردين ذوي السمعة العالية 

الموثوقة في جميع انحاء العالم. 
تضمن الشركة الوطنية )NDICO( النوعية و 

االداء  المميز لجميع منتجاتها.
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األسواق
تتوافر منتجاتنا وخدماتنا في عدة مناطق من العالم 

الشرق األوسط
العراق
األردن
لبنان
ُعمان

فلسطين
قطر

السعودية
االمارات العربية المتحدة

اليمن 

أوروبا
قبرص

مولدوفا
روسيا
اوكرانيا

آسيا
ايران

كوريا الجنوبية
الفلبين

افريقيا 
تشاد

جيبوتي
اثيوبيا
غانا

السودان
تانزانيا
تونس

زيمبابوي

استراليا

الواليات المتحدة 
االمريكية

Iraq

Ukraine

Russia

USA

Australia

Iran

Saudi Arabia

Chad

Tunisia

Ghana

Ethiopia

Tanzania

Zimbabwe

Sudan
The Philippines

South Korea

Oman

Yemen

Djibouti

Jordan

Palestine

Moldova

Lebanon
Cyprus

Qatar

UAE
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التعاون
نحن نؤمن إيمانا راسخا بأهمية بناء 

عالقات تجارية طويلة األمد و تعزيزها 
للحصول على رضى جميع شركائنا، 

ونحن فخورون بأننا تمكنا من التعاون مع:
الوكالة الفرنسية للتنمية

االتحاد االوروبي
GIZ المؤسسة األلمانية للتعاون الدولي

اللجنة الدولية للصليب األحمر
مشروع تحسين ادارة مياه الري في لبنان 

)IrWa واألردن  )ارواء
مؤسسة نهر األردن

منظمة ميرسي كوربس
 ميرا لتطوير أساليب الري والزراعة 

 MIRRA
المجلس النرويجي لالجئين

    SCP شركة قناة دي بروفانس الفرنسية
 USAIDالوكالة األمريكية للتنمية الدولية
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المشاريع المتكاملة )تسليم مفتاح(
نفذت الوطنية العديد من المشاريع التي تختلف من حيث الحجم، الموقع والتكنولوجيا. 

يوجد أدناه جدول بمشاريعنا الرئيسية:

مجال العمل  المدة
الزمنية الموقع المساحة المالك المشروع

تقييم، تصميم، توريد وتركيب 
نظام الري بالتنقيط بما في ذلك 
المضخة، فلتر رملي أوتوماتيك، 
وحدات الفلترة القرصية، وحدة 
التسميد، أنابيب بولي إثلين 

عالية الكثافة وأنابيب الري 
منظمة الضغط مع كل قطع 

الوصل الالزمة واإلكسسوارات.

 كانون
الثاني-
 حزيران،
2014

غانا 240 هكتار  شركة
مساهمات

مشروع تسليم 
مفتاح لمزارع 
مساهمات 
)مزرعة موز(

 تقييم، تصميم، توريد وتركيب
 نظام الري بالرشاشات الذكية
 المتحركة بما في ذلك جهاز

 تنظيم الضغط، أنابيب بولي
 إثلين عالية الكثافة موزعة
 ورئيسية، الرشاشات مع
 كل قطع الوصل الالزمة

واإلكسسوارات

 حزيران،
2015 الفلبين 700 هكتار  شركة

مساهمات

مشروع تطوير 
مزارع مساهمات 

)مزرعة موز(

 تقييم، تصميم، توريد وتركيب
 نظام الري بالتنقيط بما في

 ذلك المضخة، وحدات الفلترة
 القرصية األوتوماتيكية، وحدة

 التسميد، أنابيب البولي فينيل
 كلوريد وأنابيب الري منظمة
 الضغط مع كل قطع الوصل

الالزمة واإلكسسوارات

تموز-آب، 
2005 إثيوبيا 6 هكتار

مزارع 
إثيوبيا 
للقهوة 
والشاي

مشروع تسليم 
مفتاح 

) مزرعة ازهار 
قطف(

 توريد وتركيب نظام الري
 باألحواض مع نظام الري

 بالتنقيط مزود بوحدة ضخ، فلتر
 رملي أوتوماتيك، وحدات الفلترة

 القرصية، أنابيب بولي إثلين
 عالية الكثافة رئيسية بنفسجية

 اللون وأنابيب الري منظمة
 الضغط مع كل قطع الوصل

الالزمة واإلكسسوارات

 آذار-نيسان،
2015

 األردن-محافظة
الكرك 10 هكتار

 الوكالة
 األمريكية
 للتنمية
الدولية (
USAID(

مشروع اللجون

مشروع إعادة 
استخدام المياه 
والحفاظ على 
البيئة )مزرعة 

اعالف(

 تصميم، توريد وتركيب نظام
 الري بالرشاشات مزودة بوحدة

 ضخ، وحدات فلترة، أنابيب
 بولي إثلين عالية الكثافة

 موزعة ورئيسية، الرشاشات
 مع كل قطع الوصل الالزمة

واإلكسسوارات

 تشرين
 الثاني،
2014

 األردن-وادي
عربة 10 هكتار مؤسسة 

نهر األردن

مشروع جمعية 
العمارين بوادي 

عربة

)مزرعة اعالف(
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 تصميم، توريد وتركيب
 نظام الري بالتنقيط بما في
 ذلك المضخة، فلتر رملي
 أوتوماتيك، وحدات الفلترة
 القرصية، وحدة التسميد،
 أنابيب بولي إثلين عالية

 الكثافة وأنابيب الري منظمة
 الضغط مع كل قطع الوصل

الالزمة واإلكسسوارات

 آذار-حزيران،
2006

األردن-محافظة 
المفرق 100 هكتار شركة عمر 

وخالد الزعمط
 مزرعة الزعمط

للعنب

 تقييم، تصميم، توريد وتركيب
 نظام الري بالتنقيط األوتوماتيكي

 بما في ذلك المضخة، فلتر
 رملي أوتوماتيك، وحدات الفلترة
 القرصية، وحدة التسميد، أنابيب
 بولي إثلين عالية الكثافة وأنابيب
 الري منظمة الضغط مع كل قطع
الوصل الالزمة واإلكسسوارات.

 كانون
الثاني-
 كانون
 األول،
2017

غانا 208 هكتار   شركة مزارع
وادي سام

مزارع وادي سام 
)أناناس(

 توريد وتركيب 27 بيت
 بالستيكيا، نظام الري

 بالتنقيط األوتوماتيكي،
 نظام تصريف، أحواض
 الزراعة المائية، مضخة،

 وحدات الفلترة القرصية،
 وحدة التسميد، أنابيب بولي
 إثلين عالية الكثافة، أنابيب

 البولي فينيل كلوريد وأنابيب
 الري منظمة الضغط مع
 كل قطع الوصل الالزمة

واإلكسسوارات.

3 مراحل 
2018-2019

األردن-محافظة 
المفرق

27

بيت بالستيك

 المجلس
 النرويجي
لالجئين

المجلس 
النرويجي 

لالجئين

 مشروع الزراعة
المائية

 االستشارات التي تشمل
 دراسات التقييم، إعداد التصاميم

 المثلى، إعداد المواصفات
 الفنية ورسومات العطاء،

 اإلشراف على التركيب، مراقبة
 المواقع التجريبية، إجراء األيام
 الحقلية وإعداد التقرير النهائي
 للمشروع الذي يوضح النتائج،

االستنتاجات والتوصيات.

تموز، 
2017-
2021

األردن- 
أغوار األردن 
ومحافظة 

األزرق

11 مزرعة

 المؤسسة
 األلمانية
 للتعاون
 الدولي
)GIZ(

 تحسين الري في
 مناطق مختلفة

.في األردن

التقييم، إعداد التصاميم 
المثلى وتوريد أنظمة الري 
بالتنقيط المتقدمة بما في 
ذلك وحدات الفلترة الذكية 
األوتوماتيكية ، وأنابيب 

الري منظمة الضغط مع كل 
التجهيزات واالكسسوارات 

الالزمة.

إجراء أيام حقلية وبرامج توعية.

3 مراحل

2018-
اآلن

األردن-
 محافظتي

 المفرق
واألزرق

450 هكتار

 منظمة
 ميرسي

 كور/ الوكالة
 األمريكية
 للتنمية
 الدولية

)USAID(

التقنيات المائية 
المبتكرة

12
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مزارع مساهمات ، غانا )240 هكتاًرا ، مزرعة الموز(

مزارع مساهمات ، الفلبين )700 هكتار ، مزرعة الموز(

مزارع إثيوبيا ، إثيوبيا )6 هكتار ، مزرعة ازهار قطف(

مشروع اللجون الوكالة األمريكية للتنمية الدولية - األردن ، األردن )10 
هكتار ، اعالف(
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المشاريع 
المتكاملة 
)تسليم 

المفتاح(  
في الصور
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مشروع وادي عربة ، األردن )10 هكتار ، مزرعة اعالف(

مشروع زراعة أشجار النخيل ، وادي األردن ، األردن

مشروع وادي سام ، غانا )208 هكتار ، مزرعة األناناس(

يوم ميداني ، األردن

مشروع زراعة الكروم في شمال األردن )100 هكتار(.
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تضمن الوطنية)NDICO( منتجات إنتاجها لمدة 5 سنوات 
من تاريخ إصدار الفاتورة وفًقا للشروط التالية:

1. يغطي الضمان عيوب التصنيع وطالما تم التعامل مع 
المنتجات وتركيبها واستخدامها على النحو المنشود.

2. الضمان ساري المفعول من تاريخ إرسال البضاعة من 
مستودع المصنع.

3. ينطبق التعويض فقط على المنتجات المعيبة بسبب 
عيوب التصنيع وليس على جميع الكميات المفوترة.

4. يتم احتساب التعويض على أساس تناسبي على 
الوقت المتبقي من الضمان كنسبة مئوية من ضمان 5 

سنوات بالكامل.
5. ال يغطي الضمان أي أضرار أو خسائر تبعية.

15
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 ضمان
المنتج


