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مصنع النور لصناعة البالستيك، هو عضو في مجموعة عبد العزيز بن جاسم. 
ولديه مصنعا حديثا في المنطقة الصناعية الجديدة بالدوحة مزود بمعدات 
متطورة، وتستخدم أحدث التقنيات في بثق األغشية البالستيكية، والتحبيب 
وإعــادة التدوير. نهدف إلى أن نكون مصنع إقليمي وعالمي رائــد في صناعة 
المنتجات البالستيكية من خ الل الترك زي على االبت اكر والجودة والتكنولوجيا.

ونعتبر أن مهمتنا هي تبني أحدث التقنيات لصناعة منتجات عالية الجودة تلبي 
احتياجات عمالئنا. ونحن ملتزمون أيضا بحماية بيئتنا ونولي أقصى قدر من 

االهتمام لراحة المستهلكين ورفاهية موظفينا.

المنتجات
بكرات البولي إيثيلين لألغراض العامة 	
بكرات البناء 	
بكرات البيوت المحمية والزراعية 	
أكمام بالستيكية 	
أشرطة تحذيرية 	
أكياس نفايات 	

Al Noor Plastic Factory is a member of the Abdul Aziz Bin Jassim
Group. A manufacturer of Plastic Products, Al Noor has a stateof-
the-art plant at Doha’s New Industrial Area with cutting-edge
equipment, employing the latest technologies in extrusion of
plastic film, granulating and recycling. We aim at being a leading
regional and global player in the plastic product industry by
focusing on innovation, quality and technology. We consider it our
mission to adopt the latest technologies to produce high quality
products that fulfil the need of our customers. While achieving
this we are also committed to protect our environment and pay
maximum attention to the convenience of the consumers and
welfare of our employees.

PRODUCTS
• Polyethylene General Purpose Film
• Construction Film
• Greenhouse & Agricultural Film
• Plastic Sleeves
• Warning Tapes
• Garbage Bags

رمز النظام المنسق: 39011000

PLASTICS  |  البـالستيـــكالبـالستيـــك

مصنع النور لصناعة البالستيك
AL NOOR PLASTIC FACTORY

Issa Allaw
Sales & Commercial Manager 

+974 33999380 :  

P.O. Box: 96345, Doha, Qatar : 
+974 44178674 :  
+974 44176874 : 

cm@npf.qa : 
info@npf.qa : 
www.npf.qa : 
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