همتنا تُعانق عنان السماء
الفخر واإلعتزاز بهم ِة منسوبينا الذين ال يألون جهد ًا في تأدية واجباتهم
يحق لنا
ُ
ُ

لـتـعــزيــز عجلة ال ـت ـطــور وال ـن ـمــو لـشــركــة الــوطـنـيــة للصناعة مــع ال ـح ـفــاظ على

ُمكتسباتها .بكل فخر نستطيع القول أن الوطنية للصناعة تتبوأ اليوم موقع ًا
أفضل وأقــوى من أي وقت مضى ،حيث نواصل السير على طريق النجاح رغم
التحديات التي واجهتنا خالل العام 2018م ،مستعينين باهلل أو ًال ثم بخبرة الماضي.
فلقد رسمنا ألنفسنا رؤي ًة وأهداف ًا طموحة تواكب مجريات المرحلة و تستشرف

المستقبل المزهر لرؤية قيادتنا الرشيدة  2030في تطوير قطاع الصناعة تعزيز ًا

للمحتوى الوطني في المملكة .والتي نطمح لإلسهام في تحقيقها منطلقين من
رسالتنا التي تستهدف تزويد سوق المنطقة بمنتجات محلية عالية الجودة وذات
مواصفات عالمية.
تعمل الوطنية للصناعة ضمن رؤيتها  2023على تطوير إمكانياتها كافة من
خالل العمل على استهداف شرائح وأسواق جديدة مع المحافظة على تواجدها في

األسواق الحالية .كما أن الوطنية للصناعة تقوم بعمل دراسات جدوى إلقتناص

الشيخ فهد بن سليمان الراجحي
نائب رئيس مجلس اإلدارة

مشاريع جديدة في مجاالت مختلفة في القطاع الصناعي وذلك لتنويع استثماراتها
وقطاعاتها الصناعية .كما تعمل حالي ًا على برامج عدة إلحداث نقلة نوعية ستؤتي
ثمارها بنمو أعمالها ومنتجاتها وخدماتها إن شاء اهلل ،عبر التوعية ورفع كفاءة
الموظفين بالتدريب والتأهيل وتطبيق أفضل البرامج إلدارة موارد الشركة وتوثيق
السياسات واإلجراءات والحوكمة التي تكفل التناغم والتكامل بين قطاعات
األعمال كافة مستفيدين من نظام ساب الجديد .كل ذلك بهدف تحقيق رؤيتنا
في تطوير الصناعة التحويلية بشكل عام مع المحافظة على مكانتنا المرموقة
في قطاع التعبئة والتغليف بمنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا.
ختام ًا  ..ال يسعني إال أن أتوجه بالشكر الجزيل لرئيس وأعضاء مجلس اإلدارة
وأعضاء اللجان واإلدارة التنفيذية ولكل العاملين في جميع القطاعات والوحدات
التابعة على ما يبذلونه من جهود حثيثه ومستمرة في سبيل ترسيخ وتنمية هذا
الصرح الصناعي العريق بما يتوافق مع تطلعات وقف سليمان الراجحي وعمالئنا
شركاء النجاح  .اتمنى من الجميع مواصلة الجهد و المثابرة لإلستمرار في تقديم
منتجات وخدمات متميزة تعكس مكانة هذا الصرح الكبير في مملكتنا
الحبيبة.
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باستثمار بلغ  35مليون ريال سعودي كمرحلة أولى
وبطاقة إنتاجية تبلغ  2520ط ًنا سنو ًيا
يهدف هذا املرشوع االسرتاتيجي إىل
طرح خيارات جديدة ملواد العزل ذات
الكفاءة العالية يف السوق السعودي
وتوطني تقنية تصنيع هذا املنتج وطرح
العديد من الفرص الوظيفية الصناعية
للشباب السعودي.
وتعليقـاً على اإلتفاقيـة رصح سـعادة

توقيع اتفاقية
شراكة مع ميسين
الكورية
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نائـب رئيـس مجلـس إدارة الرشكـة
الوطنيـة للصناعـة الشـيخ فهـد بـن
سـليامن الراجحـي قائلاً« :هـذا املرشوع
يُعـد األول مـن نوعـه يف اململكـة إلنتـاج
عـوازل من رغوة البـويل إثيلني (،)XLPE
ونحن سـعداء بالدخـول يف هذا املرشوع
مـع رشكـة ميسين آي يب يس الرشيـك

التقنـي يف هـذا املشروع الـذي ميتلـك
نسـبة  .%40نهـدف إىل توطين تقنيـة
تصنيـع هـذا املنتـج مبـا يتماىش مـع
رؤيـة اململكـة العربية السـعودية 2030
وزيـادة املحتـوى املحلي لتعزيـز النمـو
االقتصـادي والقـدرات املحليـة وخلـق
فـرص العمـل الصناعيـة الجديـدة».

وقعت الرشكة الوطنية للصناعة ورشكة ميسني آي يب يس الكورية
الجنوبية بتاريخ  5ربيع اآلخر 1440هـ اتفاقية رشاكة اسرتاتيجية
تهدف إىل إنشاء أول مصنع يف السعودية إلنتاج عوازل من رغوة
البويل إثيلني( ،)XLPEوذلك يف مدينة رضماء الصناعية مبنطقة
الرياض .باستثامر بلغ  35مليون ريال سعودي كمرحلة أوىل
وبطاقة إنتاجية تبلغ  2520ط ًنا سنو ًيا.
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واختتـم بقولـه« :نحـن فخـورون بهـذا
املشروع الجديـد متطلعين إىل دراسـة
العديـد مـن الفـرص االسـتثامرية االخـرى
التـي مـن شـأنها أن تسـهم يف السـعودة
والتوطين والنفـع على الوطـن واملواطن».
وأوضـح املديـر التنفيـذي لرشكـة ميسين
آي يب يس الكوريـة الجنوبيـة األسـتاذ جاي
تشـول بـارك ترصيحه حول هذه املناسـبة:
« اململكـة العربيـة السـعودية هـي إحدى
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أكبر األسـواق للمـواد العازلـة يف العـامل،
لذلـك تُعـد الخيـار االستراتيجي واألفضـل
لتوسـيع أعاملنا إىل منطقة الرشق االوسـط
وشمال إفريقيـا» وأضـاف قائلاً« :الوطنية
للصناعـة مـن الشركات الصناعيـة العريقة
واملتميـزة ونحـن نتطلـع لرشاكـة طويلـة
األجـل هـذا املجال حيـث يتوافق نشـاطها
الصناعـي مـع أعاملنا.
مـن جانبه ،رصح سـعادة الرئيس التنفيذي

للرشكـة الوطنيـة للصناعـة املهنـدس
إبراهيـم بـن إبراهيـم بحيري بقولـه« :
نتائج دراسـات السـوق تشير إىل أن هناك
طلبـاً على مـواد العـزل ذات الكفـاءة
العاليـة ،حيث تتوافق مـع التوجه الوطني
بالرتكيـز على توفير الطاقـة .باإلضافـة إىل
مشـاريع البنيـة التحتيـة الضخمـة الجارية
أو املخطـط لهـا يف الدولـة مثـل مشروع
مدينـة نيـوم ومشروع البحـر األحمـر

والعديـد مـن مشـاريع األخـرى التـي
تتطلـب مـواد عـزل فعالـة مـن حيـث
توفير اسـتهالك الطاقـة وكفاءتهـا»
وأضـاف املهنـدس بحيري« :مـن املتوقع
أن يبـدأ تشـغيل هـذا املشروع يف الربع
األول مـن عـام .»2020

الجديـر بالذكـر ،أن عـوازل رغـوة البويل
إثيلين متتـاز مبزايـا عديـدة أكثر مـن
غريهـا مـن املـواد العازلة التي تسـتخدم
حال ًيـا يف السـوق السـعودية مبـا يف ذلك
الصـوف الصخـري واألليـاف الزجاجيـة
والبوليسـتريين امل ُشـكَّل بالتمديـد

والبـويل إثيلين املنخفـض الكثافـة
والبـويل يوريثـان الصلب .وتشـمل بعض
عزل
مزايـا رغـوة البويل إثيلين املتصالب ً
عـايل التأثري وسـهلة االسـتخدام كما أنها
عازلـة للماء والصـوت ومتتـاز بطـول
مـدة بقائهـا.
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البالستيك ُتدشن عدد من المشاريع
دشَّ ن سعادة نائب رئيس مجلس اإلدارة الشيخ فهد بن سليامن الراجحي وسعادة الرئيس التنفيذي املهندس
إبراهيم بحريي عددا ً من املشاريع التي تم استكاملها هذا العام يف رشكة بالستيك الوطنية بحضور رئيس رشكة
بالستيك الوطنية املهندس عبدالله الزهراين ومنسويب الرشكة وذلك يوم األحد  17شوال 1439هـ املوافق  1يوليو
2018م .حيث قام سعادة نائب رئيس مجلس اإلدارة بقص رشيط التدشني ملرشوع تحسني واجهة مبنى اإلدارة
والصالة الداخلية واملصنع ومرشوع تغيري أنابيب معالجة املياه ومرشوع استبدال نظام أرفف املنتج النهايئ يف
املخازن ومرشوع تركيب كامريات املراقبة يف مصنع البالستيك ( )1ومصنع البالستيك ( )2ومرشوع ترقية نظام اإلنذار
وأخريا ً مرشوع تحسني كفاءة الطاقة .تال حفل التدشني عقد االجتامع السنوي لرشكة بالستيك الوطنية السنوي
بحضور سعادة نائب رئيس مجلس اإلدارة وسعادة الرئيس التنفيذي ورئيس رشكة بالستيك الوطنية وعدد من مدراء
اإلدارات ورؤساء األقسام ،حيث تم استعراض نتائج الرشكة خالل هذا العام.

اتفاقية توزيع بين "الوطنية" و"نديان"
وقَّع سعادة الرئيس التنفيذي املهندس إبراهيم بحريي ومدير عام رشكة (نديان للتجارة العامة
والوكاالت التجارية) األستاذ /فيصل حروش الجربا ،يوم اإلثنني  4ربيع األول 1440هـ املوافق 12
نوفمرب 2018م ،اتفاقية توزيع منتجات الوطنية للصناعة يف دولة العراق الشقيقة .حيث تُخ ّول هذه
االتفاقية رشكة (نديان) بتوزيع جميع املنتجات التي تُصنعها الوحدات االسرتاتيجية التابعة للوطنية
للصناعة (بالستيك الوطنية والوطنية للمنتجات الورقية والوطنية لصناعة األوعية واألغطية العاملية)
يف السوق العراقي وتشمل منتجات قطاع التعبئة والتغليف ومنتجات القطاع الزراعي ومنتجات
قطاع البناء .كام متنحها حقوق التوزيع الحرصي ملنتجات (بلوك الوطنية) الطوب األحمر الفخاري.
التوسع املستمرة لدى (الوطنية للصناعة) والهادفة
وت ُشكّل هذه االتفاقية جزءا ً أساسياً من عملية ّ
لتعزيز وتوفري منتجات الرشكة وزيادة قنوات توزيعها يف املنطقة.
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أنتم سر النجاح

م .إبراهيم بن إبراهيم بحيري
الرئيس التنفيذي
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إن نجاح أي منشأة هو بالتأكيد نتيجة عمل وتفاني كادرها الوظيفي وإخالصه
في جميع األعمال الموكلة إليه ،ومواجهة العراقيل واألزمات بمنظور إيجابي .لقد
كان ذلك شأنكم ،فأنتم من صنعتم بهمتكم وإصراركم وتعاونكم إنجازات
كانت وال تزال مفخرة للجميع .فما تم و تحقق من إنجازات في أهداف الشركة
والمشاريع اإلنشائية والتوسعية الجديدة تم بتوفيق اهلل عز وجل ثم بفضل جهودكم
و إخالصكم ،فأنتم من أحدث الفارق وأسهم في بلوغ األهداف المرجوة لذا ،لكم
منا جزيل الشكر والتقدير.
بفضل اهلل تعالى ،احتفلنا خالل العام الماضي بتوقيع اتفاقية مشروع إنشاء أول
مصنع في السعودية إلنتاج عــوازل من رغوة البولي إثيلين ،والــذي سيكون جاهز ًا
للتدشين بإذن اهلل في الربع األول من العام  2020م .وعملنا على تعزيز تواجد منتجاتنا
في سوق دولة العراق الشقيقة وذلك من خالل توقيع اتفاقية تسويق وتوزيع منتجاتنا مع
شركة نديان للتجارة العامة .أما على صعيد اإلنتاج والمبيعات ،فقد حققت شركة
األغطية العالمية (كابكس) إنجاز ًا جديد ًا ُيعد األول في تاريخ الشركة ،حيث تم
خالل عام ٢٠١٨م إنتاج وبيع أكثر من مليار غطاء ،كما تم افتتاح عدد من المشاريع
وتدشين عدد من البرامج النوعية في جميع وحداتنا االستراتيجية كاالنتهاء من
تطبيق مشروع تخطيط الموارد (ساب) في وحدة البلوك واكمال المشاريع التحسنية
لنفس المشروع في وحدة البالستيك والعمل جار النهاء التطبيق في باقي وحدات
المجموعة والتي ستسهم بإذن اهلل في ترجمة رؤيتنا الطموحة إلى واقع ملموس .
هذا األداء بال شك يدعونا الستكمال تطبيق استراتيجيتنا الطموحة للنمو واالستمرار
فــي زي ــادة حصتنا السوقية وتـنــويــع منتجاتنا وقطاعاتنا الصناعية بالشركات
االستراتيجية واالستحواذ وذلك في ظل رؤيتنا  2023والتي نطمح من خاللها إلى تحقيق
 4مليار ريال بنهاية عام  2023م بتنويع استثماراتنا في القطاعات الصناعية الهامة التي
يحتاجها االقتصاد الوطني  .نحن ملتزمون بمواصلة اإلبداع واإلبتكار وتطوير أنظمة
الشركة التقنية واإلدارية لتحقيق األهداف المرجوة ومواصلة استقطاب الكفاءات
البشرية ذات الخبرات المهنية العالية وتطوير القدرات البشرية لتمكين الشركة
من االستمرار في تنفيذ خططها االستراتيجية.
ختاماً ،أتوجه بالشكر إلــى عمالئنا على ثقتهم المستمرة بمنتجاتنا وخدماتنا
والشكر موصول إلى موردينا على استمرار دعمهم ،كما أتوجه بالشكر والعرفان
إلى سعادة رئيس مجلس اإلدارة ونائبه وأعضاء المجلس على دعمهم لخطط وأهداف
الشركة ،والشكر مــوصــول إلــى رؤس ــاء وم ــدراء عموم الــوحــدات االستراتيجية
ولمنسوبي ومنسوبات الشركة على جهودهم الحثيثة في تحقيق أهداف وتطلعات
الشركة.
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سبل التعاون
بحث ُ
لالستثمار الصناعي
مع السودان
استقبلت الوطنية للصناعة يوم الخميس  3شعبان
1438هـ املوافق  19أبريل 2018م املستشار االقتصادي
بالسفارة السودانية يف الرياض األستاذ أبوزيد عمر
كودي ومساعد املستشار االقتصادي األستاذ محمد
أحمد الفاضل وذلك يف مقر اإلدارة العامة للرشكة يف
الرياض .كان يف استقبالهم سعادة الرئيس التنفيذي
املهندس إبراهيم بحريي ونائب الرئيس للتسويق
والتخطيط وتطوير األعامل األستاذ عبدالكريم النهري،
حيث ثم تقديم رشح واف عن الوطنية للصناعة
ومنتجاتها وأهدافها وتم مناقشة وبحث سبل التعاون
لإلستثامر الصناعي يف دولة السودان الشقيقة.

كابكس تدشن تقنية (الروبوت)

الوطنية للصناعة تناقش مشاريع صناعية مشتركة
مع ثالث شركات يابانية

دشَّ نت رشكة األغطية العاملية (كابكس) يف مصنعها مبدينة ديب تقنية متطورة متكنها من قياس مواصفات وجودة منتجاتها آلياً
باستخدام تقنية الروبوت بدقة عالية وبدون تدخل برشي .وتفخر رشكة كابكس اليوم بكونها من الرشكات القالئل املص ِّنعة
لألغطية يف العامل التي متتلك هذه التقنية الفريدة .ويأيت هذا التدشني ،متاش ًيا مع إلتزام الرشكة القوي بجودة منتجاتها ورضا
عمالئها ،فهي دامئا تبحث عن كل ماهو جديد يف مجال التقنية لدعم تخصصها الصناعي وتحقق من خالله أعىل مستويات
الجودة والرضا التام لعمالئها يف املنطقة وحول العامل ،الجدير بالذكر أن هذا الجهاز تم تطويره من قبل رشكة  Ibeaاألملانية
حيث مل تصنع منه إال هذا الطراز والذي سوف يُحدث نقلة نوعية يف مجال جودة األغطية الحلزونية واألغطية سهلة الفتح.

استقبلت الوطنية للصناعة يوم الخميس  6جامدى اآلخرة 1439هـ املوافق  22فرباير 2018م ثالث رشكات يابانية
ملناقشة مشاريع صناعية مشرتكة .عقد االجتامع يف مقر اإلدارة العامة للرشكة برئاسة نائب الرئيس للتسويق
والتخطيط وتطوير األعامل األستاذ عبدالكريم النهري بحضور منسويب قطاع التسويق والتخطيط وتطوير األعامل،
حيث تم عرض ومناقشة منتج «ليمكس» الجديد الذي يوفر مزايا اقتصادية وبيئة فريدة وتطبيقات عديدة يف
صناعات إنتاج مواد التعبئة والتغليف ومواد البناء والتشييد وصناعة السيارات وغريها ،ومن املتوقع أن يحل
مكان استخدام الورق والبالستيك يف العديد من الصناعات .وبنا ًء عىل ذلك تم التخطيط ملزيد من التعاون بني
الجانبني للمشاريع املستقبلية.
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كابكس تحتفل بتحقيق المليار
يف أجواء سادها الفخر واإلعتزاز احتفل فريق رشكة األغطية العاملية (كابكس) يوم األحد  9ربيع ثاين  1440هـ املوافق
 16ديسمرب 2018م بتحقيق رقم قيايس يف معدل اإلنتاج واملبيعات ،حيث تجاوز إنتاج ومبيعات الرشكة عدد مليار
غطاء خالل هذا العام 2018م وذلك ألول مرة يف تاريخ الرشكة .حرض الحفل رئيس رشكتي الوطنية لصناعة األوعية
واألغطية العاملية (كابكس) األستاذ سعيد القحطاين ومدير مصنع كابكس املهندس حمدان الحريب ومنسويب اإلدارة
وفريق العمل باملصنع حيث أكد مدير املصنع املهندس الحريب عىل امليض قُدماً لتحقيق املزيد من التقدم واإلنجازات
بإذن الله .
الجدير بالذكر ،أن رشكة األغطية العاملية (كابكس) تأسست يف عام 2005م مبدينة ديب يف اإلمارات العربية املتحدة
وفق أحدث التقنيات يف مجال صناعة األغطية املعدنية التي تستعمل إلغالق العبوات املعدنية والزجاجية املختلفة
لتلبية احتياجات عمالئها يف مجال الصناعات الغذائية ،وتُعد اليوم إحدى أكرب الرشكات الرائدة يف هذا املجال.

البالستيك تحصل
على شهادة بي آر سي

منتجات البالستيك تعتمد
لدى الوزارات
تعلن بالستيك الوطنية لعمالئها الكرام عن اعتامد
منتجاتها يف قسم األنابيب من قبل وزارة اإلسكان
ووزارة البيئة واملياه والزراعة .ويأيت هذا اإلعتامد
للتأكيد عىل حرص بالستيك الوطنية عىل تقديم
أفضل وأعىل معايري الجودة يف منتجاتها وخدماتها
لعمالئها الكرام.
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يس بالستيك الوطنية أن تعلن لعمالئها الكرام عن
ُ
تجديدها لشهادة يب آر يس بتصنيف (آآ) يف قسم
التعبئة املرنة وذلك للمرة الحادية عرشة ،حيث تم
منح الشهادة من قبل املعيار العاملي يب آر يس،
ومتت املوافقة عليها من قبل هيئة االعتامد العاملية
إس أي آي .تأيت هذه الشهادة للتأكيد عىل حرص
بالستيك الوطنية عىل تقديم أفضل وأعىل معايري
الجودة العاملية يف منتجاتها وخدماتها ومامرسات
العمل وتوفري جو العمل الصحي ملنسوبيها
ورشكائها من موردين وعمالء مبا يتامىش مع رؤيتها
وأهدافها ورسالتها.

البالستيك تحقق  6مليون

كابكس تحقق 365

ساعة عمل آمنة

يوم عمل آمن

حققت رشكة (بالستيك
الوطنية) انجازا ً جديدا ً وذلك
بإكامل  6مليون ساعة عمل
آمنة دون حدوث أي إصابات
مهدرة للوقت حتى تاريخ
يوم السبت  6أكتوبر2018م.
من جهته قدم رئيس الرشكة
املهندس عبدالله الزهراين
التهنئة ملنسويب الرشكة،
وأشار إىل أن ما تحقق ال ميكن أن يكون إال بتوفيق الله سبحانه
ثم بجهود وحرص ومثابرة ودعم جميع املوظفني لسياسة ومبدا ً
وثقافة السالمة بالرشكة .كام حث الجميع عىل الحفاظ عىل هذا
اإلنجاز والسعي املستمر لتعزيز الوعي بالسالمة.

احتفى منسويب رشكة األغطية
العاليمة (كابكس) يوم الثالثاء
 17رجب 1439هـ املوافق 3
أبريل 2018م بتحقيق عام
كامل آمن وصحي ،خا ٍل من
الحوادث واإلصابات .هذا
اإلنجاز مل يكن ليتحقق إال
بتوفيق الله ثم بسبب ارتفاع مستوى الوعي لدى جميع املوظفني
بأهمية خلق بيئة عمل صحية وآمنة وصديقة للبيئة وذلك من خالل
مواصلة برامج البحث والتطوير واملتابعة الدقيقة والتدريب املستمر.
وحرصاً منها عىل خلق بيئة عمل تنافسية بني إدارات الرشكة لتحقيق
أعىل معدالت السالمة والصحة املهنية يف جميع مرافق الرشكة  ،ك ًّرمت
كابكس اإلدارت الحاصلة عىل أعىل معدل يف تقييم مؤرشات السالمة
والصحة املهنية التي تم تحديدها سلفا لها الغرض.
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تدشين ساب في بلوك الوطنية
دشَّ نت (الوطنية للصناعة) يوم الخميس  29جامدى األول  1439هـ املوافق  15فرباير 2018م برنامج إدارة املوارد (ساب إس  4هانا) برشكة
بلوك الوطنية حرض التدشني سعادة الرئيس التنفيذي ونواب الرئيس وكبري مدراء املالية ومدير عام رشكة بلوك الوطنية ومدير عام املرشوع،
وبحضور املدير التنفيذي إلدارة املشاريع بالوطنية لنظم املعلومات وفريق العمل باملرشوع الجدير بالذكر ،أن نظام ساب تم تدشين ُه سابقاً
يف اإلدارة العامة ورشكة بالستيك الوطنية ومن املزمع تدشينه قريباً وتباعاً يف بقية وحدات العمل األخرى لتكون الوطنية للصناعة أول رشكة
يف الرشق األوسط تطبق نظام ساب إس  4هانا .وتعترب الوطنية للصناعة من الرشكات الكبرية واملرموقة محلياً وإقليمياً وهذا النظام سيكون
داعامً لها يف السعي الحثيث لتوسيع أعاملها ووضعها يف مصاف الرشكات العاملية بإذن الله.

الوطنية تحصل على شهادات نظم اإلدارة
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حصلت الوطنية للصناعة ووحداتها التابعة عىل شهادات نظم اإلدارة املتكاملة كشهادة
نظام إدارة الجودة (آيزو  )9001وشهادة املواصفات الدولية لنظام اإلدارة البيئية ( آيزو
 )14001وشهادة نظام إدارة السالمة والصحة املهنية (أوإتش ساس  .)18001بحضور
نائب رئيس مجلس اإلدارة الشيخ فهد بن سليامن الراجحي ،قام مديرعام رشكة إنرتتك
األستاذ سمري أحمد بتسليم الشهادات للرئيس التنفيذي املهندس إبراهيم بحريي ورؤساء
الوحدات التابعة وذلك خالل فعاليات الحفل السنوي الذي أقيم يوم الجمعة  21جامدى
اآلخرة 1439هـ املوافق  9مارس 2018م ،من جانبه ك ّرم نائب رئيس مجلس اإلدارة الشيخ
فهد بن سليامن الراجحي الرئيس التنفيذي املهندس إبراهيم بحريي بشهادة شكر وتقدير
لجهوده الكبرية واملثمرة يف تحسني وتطوير ثقافة األمن والصحة والسالمة يف بيئة العمل.
وذكر يف كلمة له بهذه املناسبة أن الوطنية للصناعة حققت  11مليون ساعة عمل آمنه
بنهاية عام 2017م ،وتم تقليل اإلصابات املهدرة للوقت من  42إىل  8ساعات خالل
السنوات الثالث املاضية ،وقال مدير إدارة الصحة والسالمة والبيئة األستاذ محبوب الله
رشيف «إن الشهادات منحت من قبل مؤسسة إنرتتك الدولية ،وتم اعتامدها من قبل
هيئة اإلعتامد (يوكاس)» .وتأيت الشهادات تأكيدا ً عىل جودة املنتجات والخدمات التي
تقدمها الوطنية للصناعة ،والتي تتامىش مع رؤية وأهداف ورسالة الرشكة الرامية لتقديم
أفضل وأعىل املعايري يف منتجاتها وخدماتها ومامرستها ألعاملها.
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ورقية جدة تحقق  365يوم عمل آمن

أوعية جدة تحقق  652,900ساعة عمل آمنة

احتفى مصنع الوطنية للمنتجات الورقية يف جدة خالل زيارة
الرئيس التنفيذي املهندس إبراهيم بحريي يوم الخميس 27
ذو القعدة 1439هـ املوافق  9أغسطس 2018م ،بإكامل عام
كامل آمن وصحي ،خا ٍل من الحوادث واإلصابات يف تاريخ
 2أغسطس 2018م .تم خالل االحتفال تكريم املوظفني
املتميزين يف إدارة السالمة والتأكيد عىل أهمية تظافر جهود
جميع العاملني للمحافظة عىل السالمة يف املصنع.
الجدير بالذكر ،أن إدارة السالمة يف املصنع لديها برامج
شهرية ألنشطة السالمة تتضمن عقد دورات تدريبية وورش
عمل للعاملني وحثهم عىل املشاركة يف كتابة مالحظاتهم
حول السالمة مام يعزز املشاركة الجامعية يف تحسني بيئة
العمل واملحافظة عىل السالمة.

حقق مصنع الوطنية لصناعية األوعية يف مدينة جدة يوم األربعاء 26
ذوالقعدة 1439هـ املوافق  08أغسطس 2018م ,إنجازا ً جديدا ً وذلك
بإكامل عامني بدون حدوث أي إصابة مهدرة للـــوقت ،تقريــباً 652,900
ساعة عمل آمنة ،وبهذه املناسبة منح سعادة الرئيس التنفيذي املهندس
إبراهيم بحريي شهادة تقدير إىل فريق العمل باملصنع وبحضور رئيس
رشكتي الوطنية لصناعة األوعية واألغطية العاملية كابس األستاذ سعيد
القحطـــاين ،حيث هنأ املوظفني بهذا اإلنجاز الكبري وذكرهم بأن ماتحقق
ال ميكن أن يتم إال بتـوفــيق الله سبحانه وتعاىل ثم بجهود وحرص
ومثابرة ودعم جميع املوظفني لسياسة ومـبدأ وثقافة السالمة بالرشكة،
كذلك حثَّ الجميع عىل الحفاظ عىل هذا اإلنجاز والسعي املستمر
لتعزيز الوعي واإلمتثال الدائم لسياسات السالمة يف الرشكة.
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اجتماعات لجنة التسويق والمبيعات
عقدت لجنة التسويق واملبيعات يف (الوطنية للصناعة) اجتامعاتها الدورية خالل العام املنرصم 2018م
وذلك برئاسة األستاذ محمد جمعه بكر رئيس اللجنة وبحضور أعضائها ،حيث ناقشت العديد من املواضيع
التي ت ُصب يف تعزيز وتقديم أرقى الخدمات وأجودها للعمالء والعمل بشكل مستمر عىل تطوير وتحسني
العمل للمحافظة عىل ضامن واستمرارية والء العمالء للرشكة ومنتجاتها .ومن أبرز املواضيع التي متت بحثها
ومناقشتها خالل العام املنرصم:
• إنشاء قسم كبار العمالء املرتبطني بأكرث من وحدة عمل اسرتاتيجية.
• برنامج حملة فكرة الثالثة مبوضوع (رضاء العمالء)
• استبيانات رىض العمالء.
كام اشتملت اإلجتامعات عىل مناقشة أبرز املعوقات والصعوبات وإيجاد الحلول املناسبة لها إضافة إىل
طرح مجموعة من االقرتاحات العامة.

اجتماعات مجلس اإلدارة
لعام 2018م
عقد مجلس إدارة الوطنية للصناعة خالل العام
2018م اجتامعاته الدورية برئاسة الشيخ سليامن بن
عبدالعزيز الراجحي رئيس مجلس اإلدارة وبحضور
الشيخ فهد بن سليامن الراجحي نائب رئيس مجلس
اإلدارة وسعادة أعضاء مجلس اإلدارة وسعادة الرئيس
التنفيذي املهندس إبراهيم بحريي ونواب الرئيس وكبري
مدراء املالية ورؤساء الوحدات االسرتاتيجية التابعة.
حيث متت مناقشة عدد من املواضيع والبنود الهامة
املدرجة يف جدول األعامل.

اجتماع اللجنة التنفيذية الثاني لعام  2018م
عقدت اللجنة التنفيذية يوم اإلثنني  16ذو الحجة 1439هـ املوافق  27أغسطس
2018م اجتامعها الثاين برئاسة نائب رئيس مجلس اإلدارة الشيخ فهد بن سليامن
الراجحي وبحضور أعضاء اللجنة التنفيذية ،حيث ناقش االجتامع عددا ً من
املواضيع الهامة املدرجة يف جدول األعامل والرفع بالتوصيات ملجلس اإلدارة.
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الورقية تعقد اجتماعها السنوي
عقدت الرشكة الوطنية للمنتجات الورقية يوم األربعاء  25ذو الحجة 1439هـ املوافق 5
سبتمرب 2018م .اجتامعها السنوي بحضور سعادة نائب رئيس مجلس اإلدارة الشيخ فهد بن
سليامن الراجحي وسعادة الرئيس التنفيذي املهندس إبراهيم بن إبراهيم بحريي ورئيس
الرشكة الوطنية للمنتجات الورقية املهندس عبدالرحمن الجعيد ،وجميع مدراء اإلدارات
بالرشكة .من جهته أكد نائب رئيس مجلس اإلدارة أهمية اإلستمرار وبذل الجهود يف سبيل
تحقيق أهداف ورؤية الرشكة واإلستمرار يف خفض التكاليف واملحافظة عىل كفاءة األعامل.
ويف نهاية اإلجتامع السنوي ،كَ ّرم الشيخ فهد الراجحي املوظفني املتميزين يف السالمة
والعمليات،و إختتم الزيارة بجولة داخل مصنع أطباق البيض.

كابكس تستعرض
أهدافها االستراتيجية
استعرض مدير مصنع رشكة األغطية العاملية
(كابكس) املهندس حمدان الحريب مع املوظفني
األهداف االسرتاتيجية للرشكة واإلجراءات الالزمة
لتحقيق تلك األهداف يف اإلطار الزمني املحدد
لها .جاء ذلك بعد إقرار أهدافها االسرتاتيجية
للعام املايل ٢٠١٨م إىل عام ٢٠٢١م من قبل رئيس
رشكتي الوطنية لصناعة األوعية واألغطية العاملية
األستاذ سعيد القحطاين .حيث ساد االجتامع جو
من التفاعل وقدم عدد من املوظفني اإلقرتاحات
الهامه حول سبل تحقيق تلك األهداف.

ورشة عمل حول التوجهات
االستراتيجية للوقف
استضافت اإلدارة العامة للوطنية للصناعة يوم
الثالثاء  22شعبان 1439هـ املوافق  8مايو 2018م
ورشة عمل للتعريف بالتوجهات االسرتاتيجية لوقف
الشيخ سليامن بن عبدالعزيز الراجحي ،حيث قام
فريق اإلدارة العامة للتخطيط والتطوير يف الرشكة
الصغي
القابضة ممثلة يف الدكتورعامد عبدالرحمن
ّ
املدير العام للتخطيط والتطوير واألستاذ صالح
عبدالكريم مدير اإلسرتاتيجية واألستاذ محمد عيل
مستشار التخطيط االسرتاتيجي بتقديم عرض مفصل
عن التوجهات اإلسرتاتيجية للوقف املعتمدة مؤخرا ً
والتي تشمل الرؤية ،الرسالة ،والقيم املؤسساتية
والغايات واألهداف االسرتاتيجية.
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يأيت هذا االجتامع ضمن جهود التنسيق الدامئة واملشرتكة بني رشكات ومؤسسات وقف
الشيخ سليامن بن عبد العزيز الراجحي التي تهدف إىل التعريف بالوقف وأهدافه
وتوجهاته وخلق بيئة من التكامل واالستدامة .حرض االجتامع نائب الرئيس للتسويق
والتخطيط والتطوير األستاذ عبدالكريم النهري ونائب الرئيس للخدمات املركزية األستاذ
فهد العائد وكبري مدراء املالية األستاذ عىل الغانم ورؤساء الوحدات االسرتاتيجية التابعة
باإلضافة إىل مدارء عموم اإلدارات ومدراء اإلدارات باإلدارة العــامة والوحدات التابعة.

25

ورشة عمل للتعريف بمنتجات الوطنية للصناعة
عقدت إدارة التسويق املركزي بالوطنية للصناعة يوم الثالثاء
 11ذو القعدة 1439هـ املوافق  24يوليو 2018م ورشة
عمل للتعريف مبنتجاتها بحضور عدد من ممثيل إدارات
(املشرتيات واإلنشاءات) يف الرشكات الشقيقة (رشكة أوقاف
الشيخ سليامن الراجحي القابضة ودواجن الوطنية والوطنية
الزراعية والراجحي االستثامرية واملجموعة الوطنية لالستزراع
املايئ  -نقوا) ،وذلك يف املركز الرئيس لرشكة بالستيك الوطنية يف
مدينة الرياض .حيث ق َّدم مدير عام التسويق املركزي األستاذ
محمد جمعه بكر نبذة مفصلة عن الوطنية للصناعة ووحداتها
االسرتتيجية ومنتجاتها وخدماتها واإلمكانات الصناعية والتقنية
التي متتلكها .وأكد أستعداد الوطنية للصناعة لتلبية احتياجات
الرشكات الشقيقة من منتجات التعبئة والتغليف (البالستيكية
والكرتون املضلع وأطباق البيض والعبوات املعدنية واألغطية)
ومواد البناء من األنابيب البالستيكية (البي يف يس وأنابيب البي
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يب آر وملحقاتها) ومنتجات الطوب األحمر الفخاري واملنتجات
الزراعية (أنابيب الري بالتنقيط والبيوت املحمية وروالت
األنفاق) .كام أوضح أهمية التعاضد بني الرشكات الشقيقة
ورضورة بحث ُسبل توسيع التعاون املشرتك.
ودعا ممثيل إدارات (املشرتيات واإلنشاءات) إىل استخدام
منتجات الرشكات الشقيقة لتغطية احتياجاتهم الرشائية وذلك
مبنحها األولوية األوىل عند الرشاء لكونها متتاز بالجودة والسعر
املنافس .كام شملت ورشة العمل عرضاً مفصالً للمواصفات
الفنية ملنتجات مواد البناء ومنتجات الطوب األحمر الفخاري
واملنتجات الزراعية .واختتمت ورشة العمل بزيارة ميدانية
لخطوط اإلنتاج يف رشكة بالستيك الوطنية حيث شاهد الضيوف
خاللها مرافق املصانع املختلفة ومراحل اإلنتاج املتعددة
وحجم العمل واإلنتاج واملقومـات الكبرية التي متتلكها الوطنية
للصناعة.

27

الوطنية في معرض
جلف فود للمصنعين 2018
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شاركت الوطنية للصناعة يف معرض جلف فود للمصنعني 2018
الذي ُعقد يف تاريخ  28صفر1440هـ املوافق  6نوفمرب2018م،
عىل مدى ثالثة أيام متتالية يف املركزالتجاري العاملي مبدينة ديب
 .ويُعد هذا املعرض من أكرب املعارض التجارية املتخصصة عىل
مستوى العامل يف قطاع معالجة وتصنيع األغذية ،حيث يتوافد
إليه موردي أحدث املكونات التصنيعية والخدمات اللوجستية
ومصنعي األغذية واملرشوبات العاملية ،للبحث واإلطالع عىل
أحدث مكونات ومصادر التصنيع واآلالت التصنيعية وغريها
من املنتجات .وتشارك (الوطنية للصناعة) يف هذا املعرض
بشكل دوري وبتمثيل راقي وحضور كبري يشمل جميع وحدات
عملها الصناعية يف مجال تصنيع منتجات التعبئة والتغليف.
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حيث تقدم منتجاتها املتكاملة وذات الجودة العالية
يف مجال تعبئة وتغليف املواد الغذائية والصناعية.
وحظي جناح الوطنية باملعرض بإقبال كثيف من
الزوار واملستثمرين واملختصني يف مجال األغذية.
تم خالل املعرض مناقشة العديد من االتفاقيات
وعقد عدد الصفقات التجارية واإلطالع عىل آخر

التطورات يف صناعات منتجات التعبئة والتغليف.
وتفخر الوطنية للصناعة بتمثيل املنتج السعودي
عايل الجودة يف املعارض الدولية املتخصصة وتسعى
دوماُ لتوسيع حصتها السوقية وتنمية صادراتها
التجارية مبا يتوافق مع رؤية اململكة  2030ومبا
يتسق مع إسرتاتيجيتها الطموحة .2023
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الوطنية تشارك
في الخمسة الكبار السعودي
شاركت الوطنية للصناعة يف معرض الخمسة الكبار
السعودي يف مدينة جدة الذي أقيم خالل الفرتة من 17
إىل  20جامدى اآلخرة 1439هـ املوافق  5إىل  8مارس
2018م .برشكتي (بالستيك الوطنية وبلوك الوطنية)
وذلك ضمن عرشات الرشكات وآالف املهتمنب واملحرتفني
يف مجال البناء من دول العامل املختلفة .عرضت الوطنية
للصناعة مجموعتها املتكاملة من منتجات مواد البناء
كالطوب األحمر الفخاري متعدد االستخدامات واألحجام
واألنابيب البالستيكية ذات الجودة واملواصفات العاملية.
وقد حظي الجناح بإقبال وزيارات عدد من العمالء
واملستثمرين ورجال األعامل .وتحرص الوطنية للصناعة
عىل املشاركة يف مثل هذه املعارض الهامة للتعريف
مبنتجاتها ولاللتقاء بالعمالء واملستثمرين وبحث سبل
توسيع نشاطها

األوعية و األغطية في معرض كانكس الصين
شاركت رشكة الوطنية لصناعة األوعية ورشكة
األغطة العاملية (كابكس) يف معرض (كانكس
 )2018الذي أقيم خالل الفرتة من  29شعبان
اىل  3رمضان 1439هـ املوافق  15إىل 18
مايو2018م يف مدينة كوانزو يف الصني .حيث
وفر هذا املعرض املتخصص فرصة فريدة
للرشكتني لعرض منتجاتتهم ذات الجودة
العالية واملواصفات العاملية وكذلك اإللتقاء
بعمالئهم الحاليني واملحتملني هذا فضالً عن
إكتشاف الفرص الجديدة والتعرف عىل أفضل
املامرسات الحديثة يف هذا القطاع .حيث يعد
هذا املعرض من املعارض املتخصصة عاملياً يف
صناعة العلب والصفيح.
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مدير مصنع شركة األغطية العالمية
(كابكس) المهندس حمدان الحربي:

حققنا رقمًا
قياسيًا
في مبيعاتنا
بإنتاج وبيع

مليار غطاء

حول الخطط املستقبلية للتحديات التي
تواجه رشكة األغطية العاملية كابكس
ومنوها يف األسواق العاملية كان لنا هذا
الحوار مع املهندس حمدان الحريب مدير
مصنع األغطية العاملية كابكس يف ديب ..
إىل تفاصيل الحوار :
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حدثنا عن رشكة االغطيه العاملية (كابكس) ،ومنتجاتها وماهي ميزتها
التنافسية؟
رشكة األغطية العاملية هي رشكة ذات مسؤولية محدودة تأسست عام 2005
يف املنطقة الحرة يف جبل عيل بدولة اإلمارات العربية املتحدة ،وهي إحدى
الرشكات التابعة لـ(الوطنية للصناعة) ومقرها الرئييس يف الرياض .أما من ناحية
امليزة التنافسية ،فرشكة كابكس متتلك العديد من املقومات التي تجعلها ترتبع
عىل قمة هذه الصناعة يف منطقة الرشق األوسط .فاملوقع اإلسرتاتيجي داخل
املنطقة الحرة يف ديب وتوفر التجهيزات األوروبية عالية الكفاءة واألداء والتي
مبقدورها إنتاج  6مليون غطاء يومياً ،باإلضافة إىل توفر الكوادر الفنية املدربة
واملؤهلة بشكل كبري ،جعلها تحظى بثقة عمالئها وتبني رشاكات إسرتاتيجية
طويلة األمد معهم وتتوسع وتنمو يف جميع األسواق حول العامل .أيضا كابكس
هي الرشكة الوحيدة التي تنتج أغطية األلومنيوم لكاسات األجبان يف الرشق
األوسط بشكل متفرد.
جدير بالذكــر ،أن الرشكة حاصــلة عىل شهـــادات الجـــودة أيــــزو
 14001:2015و  9001:2015أوساس  18001:2007وشهادة األغذية FSSC
 22000V4.1بنسختها الرابعة.
حققت كابكس خالل األعوام املاضية عدداً من اإلنجازات واألرقام القياسية
يف مختلف األصعدة ،حدثنا عن أهم تلك اإلنجازات وما رس هذا النجاح؟
خالل عام  2018حققت الرشكة – بفضل الله تعاىل -أرقام قياسية يف اإلنتاج
واملبيعات ت ُعد هي األعىل يف تاريخ الرشكة مبا يتجاوز املليار غطاء ،هذا
باإلضافة إىل فتح أسواق جديدة يف عدة دول أوروبية ،والتوسع يف أسواق
القارة اإلفريقية شامالً وجنوباً .أما من ناحية رس النجاح فهو يعتمد بشكل
أسايس عىل وجود رؤية واضحة املعامل وأهداف محددة قابلة للتحقيق والعمل
بروح الفريق الواحد لتحقيقها.

كيف ترون مستقبل صناعة أغطية املواد الغذائية وما التوجهات الرئيسية
لهذه الصناعة ،وكيف ميكن لكابكس استغاللها؟
مستقبل صناعة األغطية واعد بال شك ،فهو مرتبط بحجم النمو البرشي عىل
هذا الكوكب وينمو بشكل مطرد مع منو صناعة وتغليف الغذاء .لكن هذا
ال يجعلها أبدا ً صناعة يف متناول اليد إذا مل تتوفر الخربات الالزمة واملرتاكمة
لإلستثامر يف هذا القطاع املرتبط بشكل وثيق بأمن وسالمة الغذاء.
كيف ترون عام  2019م بالنسبة لرشكة األغطية العاملية يف ظل الركود
االقتصادي الذي تشهده املنطقة؟
نحن بفضل الله خالل عام  2018استطعنا التغلب عىل الكثري من التحديات
التي واجهتنا يف ظل الركود االقتصادي ،ومع ذلك حققنا أرقام قياسية عىل
مستوى اإلنتاج واملبيعات ونرى أن الركود اإلقتصادي قد يستمر خالل عام
 2019ولكننا نعول عىل اإلستمرار يف بذل املزيد من الجهود لكسب ثقة
عمالئنا واالنتقال بالعمل إىل آفاق جديدة.
ماهي املشاريع التوسعية التي تعمل عليها (رشكة كابكس) ؟
من أهم املشاريع التي نعمل عليها حالياً هي التحول من الطاقة الغري
متجددة إىل الطاقة املستدامة –النظيفة ،وذلك برتكيب ألواح الطاقة
الشمسية عىل كامل أسطح املباين املتاحة يف مقر الرشكة مام يجعل عمليات
التصنيع لدينا عمليات صديقة للبيئة مبا يتامىش مع توجه اململكة العربية
السعودية واإلمارات العربية املتحدة والتوجه العاملي للحفاظ عىل املناخ.
ماهي املشاريع الرئيسية التي تم إنجازها خالل الفرتة املاضية؟
أنا أعترب أن أهم املشاريع التي تم إنجازها خالل العامني املاضيني هو االستثامر
يف العنرص البرشي ،أستطيع أن أقول اليوم وبكل ثقة أننا امتلكنا القاعدة
األساسية التي طاملا كنا نطمح إليها .أما من ناحية املشاريع التطويرية فقد
قمنا بالعديد من املشاريع الداخلية التي من أهمها تركيب وترقية أنظمة
مراقبة الجودة عىل جميع خطوط االنتاج و مختربات الجودة وكذلك رفع
كفاءة بعض خطوط اإلنتاج مبا يتواءم مع حجم الطلب املتزايد من السوق.
حدثنا عن بيئة العمل يف رشكة كابكس مميزاتها وما هي التحديات التي
تواجهونها؟
أطلقنا خالل عام  2018حملتني أسميناها ( السعادة املهنية 1و )2والتي
نهدف من خاللها إىل رفع مستوى السعادة والرضا بني زمالئنا وخلق بيئة
عمل صحية وآمنة وسعيدة.

كيف تتفاعل رشكة كابكس مع محيطها اإلجتامعي
كرشكة سعودية تعمل يف اإلمارات العربية املتحدة؟
يف الحقيقة مل نغفل الجانب اإلجتامعي وقمنا بعدة مبادرات
اجتامعية منها التعاقد مع كليات التقنية العليا بالفجرية
لتدريب وتأهيل خريجيها للسنة الثالثة عىل التوايل ،وكذلك
املساهمة يف بعض التجمعات التطوعية التي تقام يف ديب
من وقت آلخر مام أهلنا للحصول عىل امليدالية الذهبية
للخدمات املجتمعية.
كلمة أخرية توجهها ملن؟
لعمالئنا الكرام الذين نسعد دامئاً بخدمتهم وتقديم كل
ما يحتاجون إليه من منتجات أو خدمات أو استشارات
فنية ،فنحن نسعى دامئاً لتحقيق أعىل درجات الرىض وبناء
رشاكات اسرتاتيجية طويلة األمد معهم.
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كابكس
تعقد
اجتماعها
السنوي

استعرض نائب رئيس مجلس اإلدارة الشيخ فهد بن سليامن الراجحي يف يوم الخميس  6جامدى اآلخرة
املوافق  22فرباير  2018نتائج العام املايل 2017م والخطة االسرتاتيجية للرشكة للعام 2018م ذلك بحضور
الرئيس التنفيذي املهندس إبراهيم بحريي ورئيس وحديت األوعية واألغطية األستاذ سعيد القحطاين ومدير
مصنع األغطية العاملية – كابكس املهندس حمدان الحريب ومدراء اإلدارات واألقسام يف الرشكة.
أكد نائب رئيس مجلس اإلدارة عىل أهمية االستمرار وبذل الجهود يف سبيل تحقيق أهداف رؤية الرشكة
واالستفادة الكاملة من الطاقة اإلنتاجية املتاحة للمصنع مبا يُلبي احتياجات وتطلعات عمالء الرشكة يف
املنطقة وحول العامل .واختتمت الزيارة بجولة تفقدية ملرافق املصنع أعرب خاللها نائب رئيس مجلس
اإلدارة عن شكره ملنسويب رشكة األغطية العاملية عىل الجهود املبذولة يف كافة املجاالت.

ترقية األستاذ محمد جمعه بكر
لمنصب نائب الرئيس التنفيذي
رس الوطنية للصناعة أن تعلن عن ترقية األستاذ محمد جمعه بكر إىل منصب نائب الرئيس
ي ُ
للتسويق و التخطيط و تطوير األعامل باإلدارة العامة للرشكة ،وذلك إبتدا ًء من تاريخ  22ذو الحجة
 1439هـ املوافق  2سبتمرب 2018م .من جانبه ،مث ّن األستاذ محمد جمعه بكر ثقة اإلدارة العليا
للرشكة عىل رأسهم الرئيس التنفيذي سعادة املهندس إبراهيم بن إبراهيم بحريي ،من ّوهاً بالدعم
الكبري الذي يحظى به قطاع التسويق والتخطيط وتطوير األعامل يف الرشكة.
الجدير بالذكر ،أن األستاذ بكر يتمتع بخربة واسعة تبلغ  37عاماً ،حيث عمل لدى
العديد من الرشكات العاملية الرائدة منها رشكة نستله و تقلد خاللها العديد من املناصب القيادية
قبل إنضاممه إىل الوطنية للصناعة يف عام 2002م ،حيث شغل منصب مدير عام إدارة املبيعات
والتسويق يف عدد من الوحدات االسرتاتيجية التابعة وهي رشكة بالستيك الوطنية ثم رشكة الوطنية
للمنتجات الورقية ثم رشكتى الوطنية لصناعة األوعية واألغطية العاملية كابكس ،إىل أن تم تعيينه
مديرا ً عاماً إلدارة التسويق املركزي يف اإلدارة العامة للوطنية للصناعة بداية عام 2018م ،ثم صدر
قرارا ً برتقية إىل منصب نائب الرئيس للتسويق و التخطيط و تطوير األعامل.

زيارة الرئيس التنفيذي
لمصنع ورقية جدة
الرئيس
التنفيذي
في كابكس

استعرض سعادة الرئيس التنفيذي املهندس إبراهيم بحريي نتائج الربع األول من العام الحايل 2018م لرشكة األغطية العاملية
(كابكس) مقارنة بنفس الفرتة من العام السابق 2017م وذلك خالل االجتامع الذي ُعقد يوم اإلثنني  14شعبان 1439هـ املوافق
 30أبريل 2018م يف مقر الرشكة الكائن يف مجمع الصناعات الوطنية – مبدينة ديب يف اإلمارات العربية املتحدة .وقام سعادت ُه خالل
الزيارة بتكريم مسؤويل ومنسقي الصحة والسالمة املهنية لتحقيق عام كامل صحي وآمن وخا ٍل من اإلصابات ،كام ك َّرم عددا ً من
مسؤويل اإلدارات األخرى يف املصنع وحثَّهم عىل بذ ِل املزيد من الجهود لإلرتقاء بنتائج الرشكة إىل أعىل املستويات.
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استعرض سعادة الرئيس التنفيذي
املهندس إبراهيم بحريي يوم األحد 22
رجب 1439هـ املوافق  8أبريل 2018م،
نتائج الخطة التشغيلية ملصنع الوطنية
للمنتجات الورقية بجدة للربع األول
لعام 2018م ،وسري العمل يف املصنع
إجامالً .ذلك بحضور رئيس رشكة
الوطنية للمنتجات الورقية املهندس
عبد الرحمن الجعيد ومدير عام املصنع
املهندس بندر العنزي .كام تم يف نهاية
االجتامع أخذ جوله تفقدية يف املصنع
وتكريم املوظفني املتميزين خالل الربع
األول لهذا العام واالطالع عىل آخر
التطورات.
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مصنع األوعية بجدة يعقد اجتماعه السنوي

زيارة الرئيس التنفيذي لمصنع األوعية -جدة

ُعقد اإلجتامع السنوي لـ مصنع األوعية بجدة وذلك يوم الخميس  21ربيع األول 1440هـ املوافق  29نوفمرب 2018م .بحضور نائب مجلس
اإلدارة الشيخ فهد بن سليامن الراجحي وسعادة الرئيس التنفيذي املهندس إبراهيم بحريي  ،ورئيس وحديت األوعية واألغطية األستاذ سعيد
القحطاين ومدير املصنع املهندس سعيد الزهراين .استعرض نائب رئيس مجلس اإلدارة نتائج وآداء السنة املالية 2018م وأهم اإلنجازات
والتحديات وشكر فريق العمل مؤكدا ً عىل أهمية مواصلة الجهود لتحقيق أهداف الرشكة واالستغالل األمثل للموارد واختتم االجتامع بجولة
داخل املصنع.

يف يوم الخميس  27ذوالقعدة 1439هـ املوافق  09أغسطس 2018م  ،قام سعادة الرئيس التنفيذي املهندس إبراهيم بحريي بزيارة مصنع الوطنية
لصناعة األوعية يف مدينة جدة لإلطالع عىل نتائج النصف األول من هذا العام 2018م وسري العمل واإلنتاج .خالل اإلجتامع ،قام مدير املصنع املهندس
سعيد الزهراين بتقديم عرض شامل لنتائج األداء وجميع اإلنجازات يف النصف األول من عام 2018م بحضور رئيس رشكتي الوطنية لصناعة األوعية
واألغطية العاملية كابس األستاذ سعيد القحطاين وبحضور فريق التسويق واملبيعات ومنسويب املصنع .بعد ذلك منح الرئيس التنفيذي شهادة التقدير
ملنسويب املصنع لتحقيقهم عامني بدون حوادث .حيث أشاد وأثنى عىل جهود فريق العمل وأكد عىل أهمية استمرار الجهود يف تحقيق أهداف ورؤية
الرشكة ،ثم تبعها بجولة عامة يف املصنع.

لجنة المراجعة تزور الوطنية

مصنع ورقية جدة يعقد اجتماعه السنوي
يف يوم الخميس املوافق  29نوفمرب  2018زار نائب رئيس مجلس
اإلدارة الشيخ فهد بن سليامن الراجحي مصنع الوطنية للمنتجات
الورقية يف جدة ،رافقه يف الزيارة الرئيس التنفيذي للوطنية
للصناعة املهندس إبراهيم بحريي وقد كان يف استقبالهم رئيس
الوطنية للمنتجات الورقية املهندس عبد الرحمن الجعيد ومدير
عام مصنع جدة املهندس بندر العنزي ومدراء اإلدارات واألقسام.
استعرض نائب رئيس مجلس اإلدارة نتائج السنة الحالية من
الخطة التشغيلية ملصنع جدة لعام  ،2018وقد أكد عىل أهمية
االستمرار وبذل الجهود يف سبيل تحقيق أهداف ورؤية الرشكة،
واالستفادة الكاملة من الطاقة اإلنتاجية املتاحه ملصنع جدة
الجديد.
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عقدت لجنة املراجعة للوطنية للصناعة يوم
اإلثنني  3ذوالقعدة 1439هـ املوافق  16يوليو
2018م اجتامعها الثاين لهذا العام 2018م
وذلك يف املركز الرئيس للرشكة بحضوررئيس
اللجنة األستاذ عيل بن عبدالله العايد وأمني
رس اللجنة األستاذ فيصل العساف وأعضاء
اللجنة األستاذ سعد الهمالن واألستاذ
محمد الرشيد واألستاذ عبدالله الكربيش.
وقد اجتمعت اللجنة بنائب الرئيس
للتسويق والتخطيط وتطوير األعامل األستاذ
عبدالكريم النهري حيث قام بتقديم نبذة
عن الوطنية للصناعة ووحداتها االسرتاتيجية
التابعة وما تقوم به من أعامل وأنشطة
واستعرض رؤية الرشكة 2023م وعدد من
مشاريع الرشكة وإنجازاتها .ومن جانب
آخر ،قام عدد من أعضاء لجنة املراجعة
يوم السبت  8ذوالقعدة 1439هـ املوافق
 21يونيو 2018م بزيارة ميدانية للوحدات
االسرتاتيجية التابعة للوطنية للصناعة يف
مدينة الرياض شملت (الوطنية للمنتجات

الورقية وبالستيك الوطنية والوطنية لصناعة
األوعية)إلتقوا خاللها برئيس رشكة بالستيك
الوطنية املهندس عبدالله الزهراين وعدد
من مدراء عموم اإلدارات ومدراء اإلدارات
يف الوحدات االسرتاتيجية التابعة ،وشاهدوا
خالل الزيارة مرافق املصانع املختلفة
ومراحل اإلنتاج املتعددة وحجم العمل

واإلنتاج واملقومات الكبرية التي متتلكها
الوطنية للصناعة ووحداتها التابعة يف
عب أعضاء
املجال الصناعي .يف نهاية الزيارةَّ ،
اللجنة عن شكرهم للمعلومات القيمة التي
قدمت لهم خالل الزيارة كام أبدوا إعجابهم
باملقومات التقنية والفنية والصناعية التي
متتلكها الرشكة.
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كابكس تدشن حملة
«كن سعيدًا»
مع انطالق عام  ٢٠١٨واميانا منها بأن أرتفاع معدالت
سعادة املوظفني ينعكس إيجابا عىل جودة األعامل
واآلداء العام للموظفني وعائالتهم وتكوين بيئة
عمل سعيدة وآمنة ،أطلقت رشكة األغطية العاليمة
(كابكس) حملة (كن سعيدا ً) لزيادة سعادة املوظفني
عىل أن يتم قياس معدالت سعادة املوظفني يف جميع
اإلدارات بشكل ربع سنوي من خالل استبيانات خاصة
ويتم تصنيف معايري السعادة (من فئة الخمس نجوم).
من جانبه رصح مدير مصنع رشكة األغطية العاملية
(كابكس) املهندس حمدان الحريب بقوله :نتطلع ألن
نحتفل جميعاً يف نهاية هذا العام وقد حققنا أعىل
معايري السعادة املهنية يف جميع االدارات مام يخلق
لنا بيئة عمل أكرث سعادة وجودة يف األعامل.

منسوبي القابضة في زيارة الوطنية للصناعة
استقبلت الوطنية للصناعة يوم الخميس  27ذو القعدة 1439هـ املوافق  09أغسطس 2018م يف مقر رشكة
بالستيك الوطنية ،وفدا ً زائرا ً من منسويب رشكة أوقاف الشيخ سليامن بن عبدالعزيز الراجحي القابضة عىل
رأسهم املدير التنفيذي ملؤسسة ساعي لتطوير األوقاف الدكتور عبدالعزيز بن عبدالرحمن التويجري ،وكان يف
استقبالهم مدير عام التسويق املركزي األستاذ محمد جمعه بكر ومدير إدارة تطوير األعامل واإلنتاج األستاذ
محمد ياسني ومدير تحسني األداء وتطوير املنتجات املهندس محمد العنزي ومدير الجودة الشاملة املهندس
مفصلة عن مجموعة الوطنية للصناعة ووحداتها
فيصل الشامخ .حيث قدم األستاذ محمد جمعه بكر نبذة ّ
االسرتاتيجية وأبرز عمالءها وخطتها اإلسرتاتيجية .تال ذلك زيارة ميدانية يف مصنع بالستيك الوطنية اطلع
الجميع خاللها عىل مرافق املصانع املختلفة وخطوط اإلنتاج ومراحلها املتعددة وكذلك تعرفوا عىل منتجات
الرشكة املتنوعة وشاهدوا املقومات الكبرية التي متتلكها الرشكة يف املجال الصناعي .ولقد أبدى الجميع سعادته
بهذا الرصح الصناعي والتقنيات الحديثة املستخدمة ،كام أشادوا بالكوادر الوطنية القامئة عليها واختتمت
الزيارة بأخذ الصور التذكارية .تأيت هذه الزيارة لدعم وتعزيز أُطر التواصل والتعاون بني رشكات ومؤسسات
أوقاف الشيخ سليامن الراجحي.
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زيارة فريق نماء لورقية جدة
استقبل مصنع الوطنية للمنتجات الورقية يف جدة يوم األربعاء  19ذو القعدة 1439هـ املوافق  1أغسطس 2018م فريق وحدة
املحتوى املحيل وتنمية القطاع الخاص (مناء) التابع ملجلس الشؤون االقتصادية والتنمية ،وذلك بالتنسيق مع هيئة املدن الصناعية
بجدة .حيث كان يف استقبالهم مدير عام املصنع املهندس بندر العنزي وعدد من مدراء اإلدارات ورؤساء األقسام ،وتم مناقشة وبحث
التحديات والصعوبات التي يواجهها املصنعني يف املنطقة الصناعية الثالثة بجدة من ناحية البنية التحتية املطلوبة وتقديم الحلول
املناسبة لدعم املصانع مبا يتوافق مع خطط الدولة املستقبلية لدعم الصناعة الوطنية .الجدير بالذكر أن وحدة املحتوى املحيل
وتنمية القطاع الخاص تم تأسيسها من مجلس الشؤون اإلقتصادية والتنمية للمساهمة يف تحقيق أهداف رؤية اململكة . 2030
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تدشين برنامج رحالت العمرة الشهرية
دشنت (الوطنية للصناعة) يوم الخميس  17محرم 1440هـ املوافق 27
سبتمرب 2018م برنامج رحالت العمرة الشهرية ملنسوبيها ،حيث تتحمل
الرشكة كافة تكاليف رحلة العمرة ملنسوبيها ممن انطبقت عليهم الرشوط.
يأيت هذا الربنامج انطالقاً من حرص الرشكة عىل العناية مبنسوبيها ،وتفعيالً
لربامج املسؤولية االجتامعية املعنية مبنسويب الرشكة ،مام ينعكس ذلك
بشكل إيجايب عىل عطائهم ووالئهم .وهذا الربنامج ضمن برامج ومميزات
عدة تقدمها الرشكة ملنسوبيها

 30مستفيدًا في برنامج رحالت الحج السنوية
قامت الوطنية للصناعة خالل شهر رمضان املبارك
بفتح باب التسجيل يف برنامج رحالت الحج السنوية
ملنسوبيها وذلك للعام الثاين عىل التوايل .فبعد النجاح
الكبري الذي حقق ُه الربنامج العام املايض حيث بلغ
عدد املستفيدين عرشون شخصاً من منسويب الرشكة
السعوديني مع مرافقيهم ،تم هذا العام فتح باب
التسجيل ملنسويب الرشكة من السعوديني واملقيمني
وقد شهد التسجيل أقباالً كثيفاً من املوظفني ،وتم
عمل قرعة إلختيار عدد ثالثون شخصاً ممن انطبقت
عليهم الرشوط بحضور نائب الرئيس للخدمات
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املركزية األستاذ فهد العائد ومرشف قسم العالقات العامة
األستاذ يحيى مجريش وعدد من املوظفني املؤهلني.
الجدير بالذكر ،أن برنامج الحج السنوي هو أحد الربامج
التي تم تدشينها العام املايض بهدف زيادة الوالء واإلنتامء
للرشكة وتوفري سبل الدعم والراحة للموظفني وأرسهم
ألداء مناسك الحج ،ويعترب أحد املزايا العديدة التي تقدمها
الرشكة ملنسوبيها .حيث تتحمل الرشكة كافة تكاليف الحج
ملنسوبيها ممن انطبقت عليهم الرشوط ،كام ويسمح
للموظف باصطحاب مرافق مع ُه من عائلته عىل أن يكون
من األصول أو الفروع.

الوطنية للمنتجات الورقية
تنظم عدد من حمالت التوعية
نفذت (الوطنية للمنتجات الورقية) خالل العام
2018م عدد من الحمالت التوعية والتدريب يف
جوانب الصحة والسالمة والبيئة حيث القت تفاعالً
كبريا ً وأهتامماُ عالياً من إدارة الرشكة ومنسوبيها.
دشنت الوطنية للمنتجات الورقية حملة السالمة
األوىل تحت شعار « السالمة داخل وخارج العمل
« ،بهدف تحسني مستوى السالمة داخل وخارج بيئة
العمل عرب تقديم عدد من الدورات التوعوية املركزة
للتأكيد عىل أهمية السالمة واالمتثال لها وقوانينها
داخل وخارج بيئة العمل .أما حملتها الثانية فكانت
تحت شعار (توفري الورق  ،إنقاذ كوكب األرض) وكان
الهدف من هذه الحملة التوعوية الرتكيز عىل أهمية
الحفاظ عىل الورق وإعادة تدويره وذلك لتحسني
مستوى االهتامم بالبيئة والحفاظ عليها ،حيث أن
البيئة تلعب دورا ً مهامً للغاية يف حياتنا فمن واجبنا
جميعاً التكاتف لضامن حامية البيئة لصالح األجيال
الحالية واملستقبلية .بينام هدفت حملتها التوعوية
الثالثة التي كانت تحت شعار (اإلجهاد والتعب)،
لزيادة مستوى العناية بالصحة من خالل عدد من
جلسات التوعية املركزة للتأكيد عىل رضورة العناية
بالصحة يف مكان العمل .وأخريا ً ،تم تدشني حملتها
التوعوية الرابعة التي حملت شعار «الوقاية من
الحريق» .حيث كان الهدف من هذه الحملة تحسني
ورفع مستوى الوقاية من الحرائق من خالل عقد عدد
من جلسات التوعية والتدريب عىل أفضل الطرق
للوقاية من الحرائق وسبل التعامل معها برسعة
وكفاءة يف حال حدوثها ال سمح الله.
شارك يف تدشني الحمالت سعادة الرئيس التنفيذي
املهندس إبراهيم بحريي ورئيس رشكة الوطنية
للمنتجات الورقية املهندس عبدالرحمن الجعيد
ومدير إدارة البيئة والصحة والسالمة وعددا ً من مدراء
اإلدارات ومنسويب الرشكة.
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حملة فكرة الثالثة « التركيز على العمالء»

دشَّ ـنت الوطنيـة للصناعـة يوم األحـد  2ذو القعدة 1439هــ املوافق
 15يوليـو 2018م حملـة فكـرة لهـذا العـام موضوعهـا « الرتكيـز على
العملاء» والتـي أسـتمرت إىل تاريـخ  10سـبتمرب 2018م .مـن جانبـه
َّصح نائـب الرئيـس للتسـويق والتخطيـط وتطويـر األعمال األسـتاذ
محمـد جمعـه بكـر – مدير الحملـة  -أن موضوع الحملـة هذا العام
هـو «الرتكيـز على العملاء» حيـث يُعـد مـن املواضيـع الهامـة التـي
تسـعى الرشكـة إىل توعيـة منسـوبيها بأهميـة ورضورة تبنـي ثقافـة
الرتكيـز على العميـل يف كل سياسـات العمـل وإجراءاتـه .وحرصاً من
اإلدارة العليـا على تشـجيع منسـويب الرشكـة عىل املشـاركة تـم زيادة
فـرص الفـوز بجائـزة فكـرة إىل ثالثـة فائزيـن ،وتـم تكريـم الفائزيـن
الثالثـة بجوائـز فكـرة خلال فعاليـات الحفل السـنوي.
األفكار الثالثة الفائزة يف الحملة هي:
الفكـرة الفائـزة باملركـز األول هـي «مـؤرشات قيـاس األداء لجميـع
املوظفين» ،قـدم الفكـرة األسـتاذ محمد بـازي ،مدير مكتـب الرئيس
التنفيذي.
الفكـرة الفائـزة باملركـز الثـاين هـي «إدارة مركزيـة للحسـابات
الرئيسـية» ،قـدم الفكـرة األسـتاذ رائـد الخالـد ،مدير سلسـلة التوريد
يف الوطنيـة للمنتجـات الورقيـة.
الفكـرة الفائـزة باملركـز الثالـث هـي «إنشـاء قسـم خدمـة العمالء
يف اإلدارة املركزيـة» ،قـدم الفكـرة األسـتاذ خالـد العريفـي ،مديـر
املبيعـات يف مصنـع الوطنيـة لصناعـة األوعيـة بجـدة
الجديـر بالذكـر ،أن برنامـج فكـرة منذ تدشـينه يف عـام  2016يحظى
بعنايـة واهتمام مـن اإلدارة العليـا للرشكـة ويشـهد مشـاركة فاعلـة
وواسـعة مـن املوظفني كل عـام بتقديم األفكار العظيمـة واملقرتحات
املتميـزة ،كما وتحـرص اإلدارة العليـا على دراسـة األفـكار املقدمـة
والعمـل على تنفيذها.
ويهـدف برنامـج فكـرة إىل متكني جميع املوظـــفني من املشـــــاركة
بأفكــــارهم وآرائهم ومالحظــــاتهم لتطــوير ورفع مستـ وى األداء،
ويــــأيت هـــذا الربنـــامج ضمـن برامـج عـدة تسـعى مـن خاللهـا
(الوطنيـة للصناعة) لتحقـــيق أهدافــها االستـــراتيجية.
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بالستيك الوطنية ُت ِّ
نظم ملتقيات يوم التبادل المعرفي
نفذت رشكة بالستيك الوطنية خالل العام 2018م عدد من ملتقيات يوم التبادل املعريف تحت
شعار»كل شخص لديه شيئ يستطيع أن يُعلِّمه ،وشيئ يَتعلَّمه» وذلك يف املركز الرئيس للرشكة يف
مدينة الرياض .وقد شهدة امللتقيات تنظيم متميز وتنوع كبري يف الضيوف و املدعوين واملشاركني
واملشاركات واملواضيع املطروحة خالل دوراته األربع .حيث القت املواضيع املقدمة تفاعالً واهتامماً
من الحضور ومشاركة بارزة من منسويب ومنسوبات الرشكة .من جانبه رصح رئيس رشكة بالستيك
الوطنية املهندس عبد الله الزهراين أن ملتقى يوم التبادل املعريف يعقد بشكل دوري كل ثالثة أشهر
والهدف من امللتقى هو عرض التجارب وتبادل املعارف واملعلومات التي ميتلكها منسويب الرشكة يف
مجاالت متعددة وغري محصورة يف مجال عمل أو نشاط الرشكة وفتح باب مناقشتها لتحقيق االستفادة
واإلثراء املعريف وتنمية مهارات العرض والحوار بني املوظفني ويؤهل العارضني للمشاركة يف منتديات
ومؤمترات خارجية مستقبالً.

45

الوطنية للصناعة تقيم
حفلها السنوي
أقامت الوطنية للصناعة حفلها السنوي لعام 2018م
يوم الجمعة  21جامدى اآلخرة 1439هـ املوافق 09
مارس 2018م يف منتجع «الياممة» مبدينة الرياض،
جاء ذلك ضمن احتفالية كبرية جمعت رؤساء ومديري
وموظفي املجموعة وذلك حرصاً من إدارة املجموعة
عىل توثيق العالقات اإليجابية بني كافة منسوبيها داخل
وخارج إطار العمل ،وتعزيز العمل الجامعي بروح
العائلة والفريق الواحد .حيث يأيت هذا الحفل يف إطار
األنشطة التي تقيمها املجموعة من أجل تطوير وتعزيز
العالقات بني املوظفني يف كافة الوحدات اإلسرتاتيجية
واألقسام واإلدارات.
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الحفل في أرقام

توزيع  ٣٠جائزة في مسابقات
ثقافية متنوعة

بلغ عدد الحضور تقريبًا
 ١٠٠٠موظف
تكريم  ٧٨موظفًا بدروع
وشهادات
تكريم  ١٢فريقًا
في البطوالت الرياضية

توزيع  ٥كؤوس و  ١٠٠ميدالية

قىض املوظفني ساعات من املرح والتبادل الو ّدي بعيدا ً
عن إطار العمل الج ّدي ،والحفل يهدف لخلق بيئة
توازن بني العمل والحياة ،تتسم بالثقة والتعاون بني
املسؤولني واملوظفني .تضمنت نشاطات الحفل السنوي
لهذا العام حفالً خطابياً وبدأ الحفل بآيات عطرة من
كتاب الله الكريم ثم تلتها كلمة سعادة نائب رئيس
مجلس اإلدارة الشيخ فهد بن سليامن الراجحي مث َّن
فيها أداء املوظفني ومساهامتهم القيمة مبيناً أنهم
السبب الرئييس يف تحقيق اإلنجازات التي استطاعت
املجموعة تحقيقها ،كام بني اإلنجازات التي حققتها

الوطنية للصناعة يف جوانب الصحة والسالمة والبيئة مام أهلها للحصول
عىل شهادات األيزو وأنظمة اإلدارة املتكامة .ومن جانبه أشاد سعادة الرئيس
التنفيذي املهندس إبراهيم بحريي بجهود جميع املوظفني الذين أسهموا يف
تحقيق أهداف املجموعة بتضافرجهودهم وتناغمها ،كام قدم التهنئة لجميع
املوظفني املك َّرمني بالحفل .تخلل الحفل الخطايب سحب عىل عدد من الجوائر
القيمة باإلضافة إىل تكريم  78موظف من منسويب املجموعة ممن أمضوا
عدة سنوات يف خدمة الوطنية للصناعة تال ذلك تكريم لجميع الفرق الفائزة
باملسابقات والبطوالت الرياضية التي عقدت بهذه املناسبة .من الجدير
بالذكر أن الحفل السنوي للمجموعة يشهد إقبالً كبري من املوظفني ومشاركة
فاعلة يف اإلنشطة الرتفيهية واملسابقات الرياضية التي تنظم بهذه املناسبة.
حيث بلغ عدد الحضور هذا العام قرابة  1000موظف.
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الحفل السنوي لمنسوبي الوطنية في جدة
أقامت الوطنية للصناعة يوم السبت  21رجب 1439هـ املوافق  7أبريل 2018م حفلها السنوي ملنسوبيها يف مدينة
جدة ،وذلك ضمن احتفالية كبرية بحضور سعادة الرئيس التنفيذي املهندس إبراهيم بحريي ورؤساء الوحدات
االسرتاتيجية التابعة ومدراء املصانع ومنسويب الرشكة .ويأيت هذا الحفل يف إطار األنشطة التي تحرص اإلدارة ال ُعليا
عىل إقامتها من أجل توثيق العالقات اإليجابية بني كافة منسوبيها يف جميع وحداتها اإلسرتاتيجية داخل وخارج
إطار العمل ،وتعزيز العمل الجامعي بروح العائلة والفريق الواحد .اشتمل الحفل السنوي عىل عدد من الفعاليات
الثقافية واملسابقات الرياضية الحامسية التي القت إقباالً وتفاعالً كبريا ً من الحضور ،بعد ذلك عقد حفل خطايب
لإلحتفاء وتكريم منسويب الرشكة ممن أمضوا عددا ً من سنوات الخدمة .حيث ألقى سعادة الرئيس التنفيذي
عب فيها عن شكره وتقديره لجهود جميع املوظفني وإسهامهم يف تحقيق أهداف
املهندس إبراهيم بحريي كلمة ّ
الرشكة وذلك بتضافرجهودهم وتناغمها ،كام قدم التهنئة لجميع املوظفني املك َّرمني بالحفل .تخلل الحفل الخطايب
سحب عىل عدد من الجوائر القيمة وتكريم جميع الفرق الفائزة باملسابقات والبطوالت الرياضية باإلضافة إىل
تكريم املوظفني الذين أمضوا عدة سنوات يف خدمة الوطنية للصناعة.

الوطنية للصناعة تقيم حفل اإلفطار السنوي
أقامت الوطنية للصناعة اليوم األحد  11رمضان 1439هـ املوافق  27مايو 2018م
حفل إفطار رمضاين ملنسوبيها وذلك يف فندق مداريم كراون – الرياض بحضور
سعادة الرئيس التنفيذي ونواب الرئيس وكبري مدراء املالية ورؤساء الوحدات
االسرتاتيجية ومدراء العموم ومدراء اإلدارات وعدد من منسويب الرشكة .يأيت
تنظيم هذا اللقاء استمرارا ً للتقليد السنوي الذي دأبت عليه الرشكة يف اإلحتفاء
مبوظفيها عىل مائدة اإلفطار الرمضاين يف أجواء حيوية مفعمة باإلخاء واملودة.
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الوطنية تعايد منسوبيها بعيد األضحى

الوطنية للصناعة ُتعايد منسوبيها بعيد الفطر

أقامت الوطنية للصناعة يوم األحد  15ذو الحجة  1439هـ املوافق  26أغسطس 2018م حفل املعايدة السنوي ملنسوبيها مبناسبة
عيد األضحى املبارك ،وذلك يف مقر الرشكة الرئيس مبدينة الرياض .حرض الحفل سعادة الرئيس التنفيذي املهندس إبراهيم بحريي
ونواب الرئيس وكبري مدراء املالية ورؤساء الوحدات االسرتاتيجية التابعة ومدراء العموم ومدراء اإلدارات ورؤساء األقسام وعدد
كبري من منسويب الرشكة والوحدات االسرتاتيجية التابعة حيث تبادل فيها الجميع التهاين والتربيكات بهذه املناسبة ،وسط أجواء
مفعمة بالحب واإلخاء والوئام من جانبه ،هنأ الرئيس التنفييذي الجميع بهذه املناسبة داعياً الله أن يتقبل من الجميع صالح
رسات ،وأن يحفظ الله بالدنا وقادتنا ورجال أمننا
األعامل وأن يعيد الله هذه املناسبة عىل األمتني العربية واإلسالمية بال ُيمن وامل ّ
وأن يديم عىل وطننا نعمة األمن واألمان والرخاء واالستقرار .كام أوضح سعادة يف كلمته ،اإلنجازات التي حققتها الرشكة خالل
هذا العام مثمناً ،للجميع عطاءهم وجهودهم املستمرة لتحقيق أهداف الرشكة .من جانب آخر ،أُقيم حفل املعايدة بعيد
األضحى يف القسم النسايئ للرشكة حرضه عدد من منسوبات القسم.
يُذكر أن الرشكة قد درجت عىل إقامة هذا الحفل سنوياً وذلك ألبعاد هذه املعايدة االجتامعية يف إحداث التواصل والتقارب
بني منسوبيها.

أقامت الوطنية للصناعة يوم األحد  10شوال  1439هـ املوافق  24يونيو 2018م حفل املعايدة السنوي ملنسوبيها مبناسبة عيد الفطر
املبارك ،وذلك يف مقر الرشكة الرئيس مبدينة الرياض .حرض الحفل سعادة الرئيس التنفيذي املهندس إبراهيم بحريي ونواب الرئيس
وكبري مدراء املالية ورؤساء الوحدات االسرتاتيجية التابعة ومدراء العموم ومدراء اإلدارات ورؤساء األقسام وعدد كبري من منسويب
الرشكة والوحدات االسرتاتيجية التابعة حيث تبادل فيها الجميع التهاين والتربيكات بهذة املناسبة ،وسط أجواء مفعمة بالحب واإلخاء
والوئام من جانبه ،هنأ الرئيس التنفييذي الجميع بهذه املناسبة داعياً الله أن يتقبل الصيام والقيام وصالح األعامل وأن يعيد الله
رسات ،وأن يحفظ الله بالدنا وقادتنا ورجال أمننا وأن يديم عىل وطننا نعمة
هذه املناسبة عىل األمتني العربية واإلسالمية بال ُيمن وامل ّ
األمن واألمان والرخاء واالستقرار .كام أوضح سعادة يف كلمته ،اإلنجازات التي حققتها الرشكة خالل هذا العام مثمناً ،للجميع عطاءهم
وجهودهم املستمرة لتحقيق أهداف الرشكة .من جانب آخر ،أُقيم حفل املعايدة بعيد الفطر املبارك يف القسم النسايئ للرشكة حرضه
عدد من منسوبات القسم.
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الوطنية للصناعة ُتعايد
حراس األمن
كابكس تعايد منسوبيها
أقامت رشكة األغطية العاملية (كابكس) يوم األحد  15ذو الحجة  1439هـ املوافق  26أغسطس 2018م .حفل املعايدة ملنسوبيها
مبناسبة عيد األضحى املبارك ،وذلك يف مقر الرشكة الرئيس مبدينة ديب يف اإلمارات العربية املتحدة .حرض الحفل رئيس رشكتي
الوطنية لصناعة األوعية واألغطية العاملية (كابكس) األستاذ سعيد القحطاين ومدير املصنع املهندس حمدان الحريب ومدراء
اإلدارات ورؤساء األقسام وعدد من منسويب الرشكة حيث تبادل الجميع التهاين والتربيكات وتناولوا وجبة اإلفطار بهذه املناسبة
وسط أجواء مفعمة باإلخاء والوئام

نف َّذ قسم العالقات العامة برنامج معايدة
حراس األمن املناوبني خالل فرتة إجازات
العيدين (عيد الفطر وعيد األضحى) ،حيث
متت زيارتهم يف مواقعهم وتهنئتهم بهذه
املناسبة وقُدمت لهم الهدايا الرمزية ونقل
تقدير اإلدارة العليا لجهودهم ومثابرتهم يف
أداء مهامهم خالل أجازة العيدين.

كابكس تحصل على ذهبية المسؤولية االجتماعية
منحت املنظمة العربية للمسؤولية االجتامعية رشكة األغطية العاملية (كابكس) ميدالية التميز الذهبية يف مجال املسؤولية
االجتامعية عىل مستوى املنطقة العربية وذلك خالل فعال ّيات ملتقى ديب للمسؤولية االجتامعية  2018عام زايد ،الذي أٌقيم يف يوم
األربعاء  12ذو القعدة 1439هـ املوافق  25يوليو 2018م يف دولة االمارات العربية املتحدة .ويأيت هذا التكريم نتيجة لحرص رشكة
كابكس عىل اإليفاء مبسؤولياتها االجتامعية من خالل عدة مساهامت اجتامعية يف دولة اإلمارات العربية املتحدة ومنها استقبالها
طالب وطالبات الجامعات بشكل دوري لإلستفادة من خرباتها الفنية وإثراء بحوثهم العلمية يف مجال الصناعات التحويلية .جدير
بالذكر أن كابكس متتلك عضوية يف اللجنة اإلستشارية للصناعات الهندسية ( )IACوعضو معتمد يف املجلس األكادميي لكليات
التقنية العليا بالفجرية للعامني 2017م – 2018م.

العدد الثالث يناير 2019م

54

55

الورقية تحقق عددًا
من إنجازات السالمة
منح سعادة الرئيس التنفيذي املهندس
إبراهيم بحريي شهاديت شكر وتقدير
لرئيس رشكة الوطنية للمنتجات
الورقية املهندس عبدالرحمن الجعيد
وذلك مبناسبة تحقيق الرشكة عددا ً
من اإلنجازات يف جانب السالمة.
حيث حقق مصنع الرياض للكرتون 5
مليون ساعة آمنة وكذلك حقق مصنع
الورقية بجدة عام كامل آمن وصحي
بدون إصابات مهدرة للوقت ويأيت هذا
اإلنجاز إضافة لإلنجازات العديدة التي
حققتها الرشكة يف جوانب السالمة.

األوعية ُتحقق عامًا كام ً
ال بدون إصابات
ققت الرشكة الوطنية لصناعة األوعية
ممثلة يف مصنع األوعية بالرياض -يف تاريخ
 15مايو 2018م عاماً كامالً آمنناً وصحياً
وبدون إصابات مهدرة للوقت .بهذه
املناسبة ك ّرم سعادة الرئيس التنفيذي
املهندس إبراهيم بحريي رئيس وحدة
األوعية واألغطية األستاذ سعيد القحطاين
بشهادة شكر وتقدير عىل تحقيق هذا
اإلنجاز الجديد  .كام أشاد بجهود جميع
املوظفني وتعاونهم يف تطبيق تعليامت
األمن والسالمة وأكد عىل أهمية الحفاظ
عىل هذا اإلنجاز.

العدد الثالث يناير 2019م

56

57

كابكس ُتعايد منسوبيها
أقامت رشكة األغطية العاملية (كابكس) يوم اإلنثني  4شول  1439هـ املوافق  18يونيو 2018م .حفل املعايدة السنوي
ملنسوبيها مبناسبة عيد الفطر املبارك ،وذلك يف مقر الرشكة الرئيس مبدينة ديب يف اإلمارات العربية املتحدة .حرض الحفل
مدير عام املصنع املهندس حمدان الحريب ومدراء اإلدارات ورؤساء األقسام وعدد من منسويب الرشكة حيث تبادل الجميع
التهاين والتربيكات وتناولوا وجبة اإلفطار بهذه املناسبة وسط أجواء مفعمة باإلخاء والوئام .ومن جانبه ،هنأ مدير عام
املصنع الجميع مبناسبة عيد لفطر املبارك داعياً الله أن يُعيده عىل األمتني العربية واإلسالمية بالخري وال ُيمن والربكات.

تكريم عدد
من منسوبي البالستيك
ك ّرم سعادة نائب رئيس مجلس اإلدارة الشيخ فهد بن سليامن الراجحي يوم األحد  17شوال 1439هـ املوافق  1يوليو
 2018م عددا ً من منسويب رشكة بالستيك الوطنية لجهودهم وابداعاتهم يف العمل تم ذلك خالل االجتامع السنوي
للبالستيك بحضور سعادة الرئيس التنفيذي املهندس إبراهيم بحريي ورئيس رشكة البالستيك املهندس عبدالله الزهراين
وعدد من موظفي ومنسويب الرشكة .واملكرمني هم  :األستاذ عبد القدوس عايص واألستاذ لؤي زغلول واألستاذ مصطفى
بريزادا و األستاذ محمد العنزي واألستاذ صفوق العنزي واألستاذ راجاماين جايارا مان واألستاذ سيد مصباح

كاكبس تحتفل باليوم
الوطني السعودي
إحتفا ًء بحلول اليوم الـوطني السعودي
الثامن والثامنني ،احتفلت رشكة األغطية
العاملية (كابكس) يوم األحد  13محرم
1440هـ املوافــق  23سبتــمرب 2018م
بهذه املناسبة يف مقـر الشــركة مبدينة
ديب ،ويـــأيت ذلك تجسيدا ً ملشـاعر
الفخر واإلعتزاز والفــرح التي تعم أرجاء
اململــكة العــربية السعودية بهــذه
املناسبة الوطـنية الغالية.
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فرضية حريق وإخالء وهمي في كابكس
نفذت رشكة األغطية العاملية (كابكس) يوم الخميس  20ربيع اآلخر 1440هـ
املوافق  27ديسمرب2018 م ،متريناً ناجحاً لعملية إخالء مبنى الرشكة الكائن يف
منطقة الصناعات الوطنية مبدينة ديب .حيث تم إخالء املبنى خالل  2.5دقيقة
وكان الزمن املسجل سلفاً  3دقائق .يعترب هذا التمرين الرابع ضمن الخطة
املقررة لعام 2018م والتي تهدف إىل رفع مستوى الوعي والجاهزية وتطبيق
العديد من اإلجراءات والربامج لحامية أفراد الرشكة وممتلكاتها وخلق بيئة
عمل صحية وآمنة يف جميع مرافق الرشكة.
كام قدم املهندس حمدان الحريب مدير املصنع شكره وتقديره إىل فروع وزارة
الداخلية يف ديب ممثلة بالدفاع املدين واإلسعاف والرشطة عىل تلبية الدعوة
واملساهمة يف إنجاح هذا التمرين.
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الرئيس التنفيذي يُك ِّرم الوحدات االسرتاتيجية التابعة عىل انجازات السالمة التي تم تحقيقها خالل العام 2017م.

الرئيس التنفيذي ُيك ِّرم رئيــس رشكة إنرتتك بدرع تـــــقديري لجهـــودهم تكريم منسويب الوطنية يف دورة اإلسعافات األولية.
يف مرشوع نظم اإلدارة املنكاملة.

سعادة الرئيس التنفيذي يحرض فعاليات املبارة النهائية يف بطولة وقف الشيخ سليامن الراحجي ويحتفي مع الفريق بتحقيق املركز الثاين يف البطولة.
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تكريم العبي الوطنية للصناعة املشاركني يف بطولة مدن الرياضية.
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إنجازات الوطنية للصناعة في جوانب السالمة
والصحة والبيئة في العام ٢٠١٨
تطور تنفيذ ثقافة نظام إدارة الجودة والسالمة والصحة والبيئة يف الوطنية للصناعة ووحداتها التابعة من خالل توجيه اإلدارة
العليا بالتزامن مع جهود إدارة البيئة والصحة والسالمة يف املكتب الرئيس للرشكة والفرق املتخصصة لتنفيذ ومراقبة نُظم الصحة
والسالمة والبيئة يف الوحدات التابعة .حيث تقوم فرق تنفيذ نظم الصحة والسالمة والبيئة بشكل دوري بإجراء «تحليل السبب
الجذري» للعمل اآلمن يف الوطنية للصناعة ووحداتها التابعة .وتدعم اإلدارة العليا هذه الجهود من خالل املراجعات الدورية
للتقارير والتوصيات واملوافقات لتنفيذ ثقافة نظام إدارة الصحة والسالمة والبيئة املطلوبة لتطوير الخطط ولتقليل الحوادث
واإلصابات إىل الحد األدىن.

اسهم تنفيذ نظام إدارة الجودة والسالمة والصحة والبيئة يف الوطنية للصناعة ووحداتها التابعة تحقيق عدد من املزايا منها
حفظ تكاليف نقل املعرفة حيث تم تدريب عدد من املوظفني املسؤولني يف فريق الصحة والسالمة والبيئة عىل نظام إدارة
الجودة والسالمة والصحة والبيئة املعتمد دوليًا وسيقوم هؤالء املوظفون املسؤولون بتدريب القوى العاملة من املستوى األدىن يف
الوحدات التابعة مع الرشوع يف مراقبة الصحة املهنية لجميع املوظفني خصوصاً الذين يعملون يف مهام قد تشكل خطرا ً .واستنا ًدا
إىل توصيات مراقبة الصحة املهنية ،تم توفري معدات الحامية الشخصية املناسبة للقوى العاملة الستخدامها خالل ساعات العمل.
كام تم النظر يف التحكم اإلداري لتقليل إصابات الصحة املهنية يف نظام إدارة الجودة والسالمة والصحة والبيئة.
من ناحية أخرى ،تم االعرتاف بالوطنية للصناعة ووحداتها التابعة من املنظامت التنظيمية الوطنية يف اململكة العربية السعودية
مثل الهيئة العامة لألرصاد وحامية البيئة وأصدرت شهادات االمتثال البيئي لجميع منشآت وحدات األعامل االسرتاتيجية .وقامت
هيئة مدن بإصدار شهادات التشغيل لجميع منشآت الرشكة .وا ُعتمدت شهادات أنظمة اإلدارة املتكاملة من خدمة اعتامد اململكة
املتحدة يف الجودة والبيئة والصحة والسالمة املهنية بشكل حرصي لجميع والوحدات االسرتاتيجية مبا يف ذلك املقر الرئيس للرشكة
الوطنية للصناعة.

املجموع الرتاكمي لساعات العمل اآلمنة

اإلصابات املهدرة للوقت 2015
اإلصابات املهدرة للوقت 2016
اإلصابات املهدرة للوقت 2017
اإلصابات املهدرة للوقت 2018

استمر تطبيق نظام إدارة الجودة والسالمة والصحة والبيئة يف تحسن مستمر من عام 2015م وحتى عام 2018م .وخالل هذه
الرحلة ،يالحظ أن إصابات العمل قد انخفضت بشكل كبري من  42إصابة يف عام 2015م إىل  3إصابات فقط خالل عام 2018م.
الرسم البياين أعاله يوضح التحسن التدريجي يف خفض إصابات العمل.
خالل عام 2018م نفذت الوطنية للصناعة ووحداتها التابعة األيت :تم إجراء ما يقارب  2,352تفتيشً ا يف جوانب السالمة و 629
اجتامعاً و  497جلس ًة للتوعي ًة والتدريب و 29تدريباً عىل عمليات اإلخالء يف حاالت الطوارئ .تم تحقيق أكرث من « 17مليون
ساعة عمل آمنة تراكمية» مع إنخفاض جذري يف الحوادث واإلصابات يف جميع الوحدات التابعة.

ً
تفتيشا
2,352
 629اجتماع ًا
 497جلسة للتوعية والتدريب
تدريبا على عمليات اإلخالء
29
ً
تحقيق أكثر من “ 17مليون ساعة عمل آمنة تراكمية”
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صور من حفل الوداع والتكريم لعدد من منسوبي الوطنية للصناعة ووحداتها التابعة

الوطنية ووحداتها التابعة تجري فرضيات إخالء طارئة

1

بالستيك
الوطنية

َ
ووفي ُتم
ب َّيض اهلل َوجيهكم َك َّفيتم

تـ ـع ــزي ــز ًا ل ـم ـبــدأ وثــق ــاف ــة األم ــن
وال ـ ـسـ ــامـ ــة داخ ـ ـ ــل (ال ــوطــنــي ــة
لـلـصـنــاعــة) ووحــدات ـهــا الـتــابـعــة،

2

3

4

الوطنية
للمنتجات الورقية

أج ــري ــت ال ـعــديــد م ــن فــرضـيــات
ُ
اإلخالء الطارئة في العام ٢٠١٨م.

الوطنية
لصناعة األوعية

شركة األغطية
العالمية ش.ذ.م.م

5

بلوك
الوطنية

شارك فيها سعادة الرئيس التنفيذي
ونواب الرئيس ورؤســاء ومدراء عامين
ال ــوح ــدات الـتــابـعــة وم ـ ــدراء اإلدارات
وجميع موظفي وحدات الشركة .حيث
تأتي هذه الفرضيات بهدف تعزيز جانب
الـســامــة بين المجموعة ومنسوبيها
وتعزيز ًا لقياس اختبار أنظمة السالمة
ضد األحداث الطارئة.
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