in the manufacture of a leading
industrial entity that contributes
abundantly to achieving the Saudi
Vision 2030 with the aim of raising local content in the industrial
field.
Today during the time of COVID-19, may Allah protect us from
it, the world is facing many major
challenges. However, our wise government, with the support of Allah, was able to take precautionary
and preventive measures and wise
decisions that have had a great
impact on preserving the health
of citizens and residents. Our
wise government also provided
a package of incentive measures,
in facing the COVID-19 crisis, to
support the private sector to play
its role in promoting economic
growth and facing the financial
and economic impacts caused by
this pandemic.
In conclusion, we extend our abundance of thanks and gratitude to
our wise government, which paved
the way for success and leadership
for us. We also extend our sincere
thanks and appreciation to the
Chairman, members of the Board
of Directors, members of the committees and executive management
and all employees of the Company
for their effort and sincerity.
With the will of Allah, you have
always been one of the most important reasons for succ ess and
leadership. May Allah guide you
to success. Be always confident in
your distinction and your wonderful craftsmanship.

 وكيف ال والوطنية للصناعة لديها.هذا القطاع
مجموعة من الكوادر البرشية التي ساهمت
 عاماً وحتى يومنا47 منذ بدء مسريتها قبل
هذا يف صناعة كيان صناعي رائد يسهم بقدر
 بهدف رفع2030 وافر يف تحقيق رؤية اململكة
. املحتوى املحيل يف املجال الصناعي
يواجه العامل اليوم يف ظل جائحة كورونا
) حفظنا الله جمي ًعا منها العديد19 (كوفيد
 وقد استطاعت حكومتنا،من التحديات الكربى
الرشيدة أيدها الله اتخاذ إجراءات احرتازية
ووقائية وقرارات حكيمة كان لها األثر الكبري
بعد توفيق الله يف الحفاظ عىل صحة املواطن
 كام قدمت حكومتنا الرشيدة حزمة. واملقيم
من اإلجراءات التشجيعية يف إطار مواجهة
تداعيات أزمة جائحة كورونا لدعم متكني
القطاع الخاص من القيام بدوره يف تعزيز النمو
االقتصادي ومواجهة اآلثار املالية واالقتصادية
. التى تسببت بها هذه الجائحة

 أحد أبرز أسباب..حكومتنا الرشيدة
النجاح
 نتقدم بوافر الشكر والعرفان لحكومتنا، ًختاما
،الرشيدة التي مهدت لنا ُسبل النجاح والريادة
كام نتقدم بخالص الشكر والتقدير لرئيس
وأعضاء مجلس اإلدارة وأعضاء اللجان واإلدارة
التنفيذية وجميع منسويب الرشكة عىل ما بذلوه
. من جهد وإخالص
كنتم والزلتم بعد توفيق الله عز وجل أحد
 داعياً الله عز، أبرز أسباب النجاح والريادة
ً فكونوا دامئا. وجل لنا ولكم التوفيق والسداد
. عىل ثقة يف متيزكم وجميل صنعكم

الشيخ فهد بن سليمان الراجحي
نائب رئيس مجلس اإلدارة

فكونوا على ثقة من متيزكم

Be Confident in Your Distinction
Al Watania for Industries has always
been a pioneering example in the
manufacturing industries in the Kingdom of Saudi Arabia, due to the highquality levels of products and services
it provides. These achievements would
not have been made without Allah’s
guidance and our blessed employees’
hands who are trained to provide the
highest degree of workmanship and
expertise to our customers. I would
like to mention that Al Watania for
Industries is classified among the top
one hundred Saudi companies.
Despite the challenges and difficulties faced by the company during the
past year, we, thanks to Allah, have
been able to achieve many accomplishments by launching new projects and
expanding our investments in order
to keep up with technical and technological development in this sector.
Why not, and Al Watania for Industries has a group of human cadres that
have contributed, since its beginning 47 years ago to the present day,

لطاملـــا كانـــت الوطنيـــة للصناعـــة منـــارة
رائـــدة يف الصناعـــات التحويليـــة باململكـــة
 وذلـــك ملـــا تقدمـــه،العربيـــة الســـعودية
الرشكـــة مـــن مســـتويات عاليـــة الجـــودة
يف املنتجـــات والخدمـــات املتوافقـــة مـــع
، أفضـــل املعايـــر واملواصفـــات العامليـــة
وذل ــك بفض ــل م ــن الل ــه ث ــم تع ــاون كاف ــة
الســـواعد املُباركـــة املُدربـــة عـــى تقديـــم
.أع ــى ق ــدر م ــن اإلتق ــان والخ ــرة لعمالئن ــا
علــاً أن الوطني ــة للصناع ــة تُصن ــف ضم ــن
.أكـــر مائـــة رشكـــة ســـعودية

منتلك عدداً من أكفأ الكوادر البرشية
رغم التحديات والصعوبات التى واجهتها
 فإننا بحمد الله،الرشكة خالل العام املايض
 وذلك،استطعنا أن نحقق الكثري من اإلنجازات
بتدشني مشاريع جديدة وتوسيع استثامراتنا
من أجل مواكبة التطور الفني والتقني يف
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Al Watania For Industries Signs Supply Contracts
with Major European Companies

On this occasion The WFI CEO Engr.
Ibrahim I. Behairi stated that, this
Joint Venture project targets to produce 35 Million pieces of egg trays per
annum in order to cover the needs of
the Omani market with local products
in addition to export to neighboring
countries. He add that, WFI own 80%
on this project, also WFI will provide
technical knowhow for the project and
that because of its long and sold experience in this field. He concluded his
statement that the project is expected
to be commissioning at the end of the
third quarter of the year 2020.

مشاريع وإنجازات
Projects & Achievements

وتعليقاً عىل االتفاقية رصح املهندس إبراهيم
بحريي بأن هذا املرشوع املشرتك مع رشكة بوابة
 مليون قطعة35 املعبيلة املتحدة يهدف إىل إنتاج
من أطباق البيض سنوياً بهدف تغطية احتياجات
السوق العامين مبنتجات محلية باإلضافة للتصدير
 وأضاف أن الوطنية للصناعة.إىل الدول املجاورة
 هذا باإلضافة. من هذا املرشوع٪80 متتلك نسبة
إىل أن الوطنية للصناعة سوف تقدم الدعم الفني
والتقني للمرشوع وذلك ملا متتلكهُ من خربة وباع
 واختتم بأن التشغيل املتوقع.طويل يف هذا املجال
للمرشوع سيكون يف نهاية الربع الثالث من عام
.2020

 مليون قطعة من أطباق البيض سنويًا35

35 Million pieces of egg trays per annum

الوطنية للصناعة وشركة بوابة المعبيلة المتحدة
توقعان اتفاقية شراكة استراتيجية

Al Watania for Industries and Mabela Gate United
Signed Strategic Joint Venture agreement

) 9)

Al Watania for Industries (WFI) signed
joint venture agreement with Mabela
Gate United LLC from the Sultanate
of Oman to establish the first Egg Tray
plant in Oman , with an area of 10,000
square meters in Khazaen Economic
City. This Joint Venture project will be
the first project in Sultanate of Oman to
produce paper-based Egg Tray to cover
entire Sultanate of Oman market as well
as the surrounding neighboring countries in the region.
Eng. Ibrahim I. Behairi, Group Chief
Executive Officer of Al Watania For
Industries (WFI) and Dr. Salim Amer Al
Sinaini, the Chief Executive Officer for
Mabela Gate United LLC has formalized the signing of the Joint Venture
(JV) agreement in the presence of Shaik
Fahad Bin Sulaiman Al Rajhi, the Vice
Chairman of WFI and attendance of
the Chief Executive Officer of Khazen
Economic City of Oman Engr. Khalid Al
Balushi and Omani delegates from The
Cooperation Council for the Arab States
of the Gulf. The ceremony was held at
WFI Head Office in Riyadh.

الرشكة الوطنية للصناعة ورشكة
ّ
وقعت
م.م.بوابة املعبيلة املتحدة ذ
ومقرها سلطنة عامن اتفاقية رشاكة اسرتاتيجية
تهدف إىل إنشاء أول مصنع ألطباق البيض يف
 آالف مرت يف مدينة10 سلطنة ُعامن مبساحة تبلغ
 هذا املرشوع املشرتك هو.خزائن االقتصادية
املرشوع األول يف سلطنة عامن إلنتاج أطباق البيض
 وذلك لتغطية سوق سلطنة عامن بأكمله،الورقية
.وكذلك البلدان املجاورة املحيطة بها يف املنطقة
قام سعادة الرئيس التنفيذي ملجموعة الوطنية
للصناعة املهندس إبراهيم بن إبراهيم بحريي
وسعادة الرئيس التنفيذي لرشكة بوابة املعبيلة
 بتوقيع،املتحدة الدكتور سامل بن عامر السناين
اتفاقية املرشوع املشرتك برعاية الشيخ فهد بن
 نائب رئيس مجلس إدارة،سليامن الراجحي
الوطنية للصناعة وحضور الرئيس التنفيذي ملدينة
خزائن االقتصادية يف سلطنة عامن املهندس خالد
بن عوض البلويش ومسؤولني عامنيني من مجلس
 حيث متت مراسيم.التعاون لدول الخليج العريب
التوقيع يف مقر الرشكة الوطنية للصناعة يف املدينة
.الصناعية الثانية بالرياض
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general, and from Saudi Arabia in particular,
as this will not only bring more industrial
knowhow to the Sultanate, but also it will
create promising job opportunities for the
Omani youth.”
WFI’s CEO, said: “The Sultanate of Oman is
known to be an investment-friendly country.
Thus, we are confident that our investment
in establishing the first factory affiliated
to Al Watania to produce carton plates in
Khazaen will be a great added value for
both parties. We plan to allocate 60% of the
factory’s production capacity to meet local
demand, while exporting the rest to regional
markets.”
Eng Behairi added, “The options and advantages offered by Khazaen along with its strategic location have been important factors
for us to choose this promising economic
city. We are certain that through this project,
we together can contribute to the growth of
inter-GCC investments.”

) 11)

الخربات الصناعية املختلفة إىل السلطنة باإلضافة
.»إىل توفري وظائف للكوادر العامنية
من جانبه قال املهندس ابراهيم بحريي إن سلطنة
ُعامن تعد دولة جاذبة لالستثامر األجنبي معربًا
عن ثقته بأن إنشاء أول مصنع تابع للرشكة
الوطنية للصناعة إلنتاج أطباق البيض الكرتونية
مبدينة خزائن االقتصادية سيعود عىل الطرفني
 من%60 بفوائد جمة حيث نخطط لتخصيص
إنتاج املصنع لتلبية الطلب املحيل يف السلطنة
.وتصدير النسـبة املتبقيـة ألسواق املنطقة
وأوضح أن الخيارات واملزايا التي توفرها مدينة
خزائن االقتصادية عالوة عىل موقعها االسرتاتيجي
عوامل مهمة يف االختيار لهذه املدينة الواعدة
معربًا عن أمله يف أن يسهم املرشوع يف تعزيز
االستثامرات البينية بني دول مجلس التعاون
.الخليجي
On another hand, Al Watania for Industries
CEO Engr. Ibrahim I. Behairi and Khazaen
Economic City CEO Engr. Khalid Awadh al
Balushi signed land leasing agreement for
Egg Tray plant which will be built within
the light and medium industrial zone in
Khazaen Economic City. The agreement
was signed in Muscat, Oman.
Khazaen CEO said, “Today we have
achieved a significant milestone for Khazaen
as we are delighted to sign with our first
GCC investment with Al Watania for
Industries to develop the first carton plate
manufacturing unit in Oman.
This confirms the trust that Khazaen is
gaining from local and international investors due to its attractive location, swift
access to various logistics gateways across
the country and Oman’s investor-friendly
climate in general.
He further asserted, “Al Watania for Industries, which is one of Saudi’s leading companies and ranked among top 100 industrial
companies in KSA, we aspire to attract more
inwards investments from GCC countries in

 وقع الرئيس التنفيذي للوطنية،من جانب آخر
للصناعة املهندس إبراهيم بن إبراهيم بحريي
والــرئيس التنفــيذي ملدينة خزائن االقتصادية
املهندس خالد بن عوض البلويش عقد إيجار األرض
إلنشاء مصنع أطباق البيض الكرتونية يف مدينة
 حيث متت مراسم توقيع العقد،خزائن االقتصادية
.يف مدينة مسقط يف سلطنة ُعامن
وأعرب الرئيس التنفيذي ملدينة خزائن االقتصادية
عن سعادته بتوقيع هذه االتفاقية وقال إن توقيع
هذه االتفاقية مع الرشكة الوطنية للصناعة والتي
 رشكة صناعية يف اململكة100 تعد واحدة من أكرب
العربية السعودية يربز حجم الثقة التي اكتسبتها
مدينة خزائن لدى املستثمر سواء املحيل أو
األجنبي ملا تتميز به من موقع اسرتاتيجي وحوافز
.مختلفة للمستثمرين
وأضاف « نطمح إىل جذب عدد أكرب من
االستثامرات الخليجية والسعودية باألخص
لتوطينها يف املدينة األمر الذي سيعزز من نقل
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الوطنية للصناعة توقع عقود توريد مع أكبر
الشركات األوروبية
Thermoforming Lines PET يب إي يت
. األملانيةillig مع رشكة
ترسية عقد توريد ماكينة تصنيع أكياس الفلم
. األملانيةLEMO عىل رشكة
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Al Watania For Industries Signs Supply
Contracts with Major European Companies
Al Watania for Industries CEO Engr.
Ibrahim Behairi has signed a number
of supply contracts for production
and printing lines with a number of
European companies in order to equip
the new expansion projects in the
plastic sector with the most modern
manufacturing equipment and machines. The signing of contracts came
on the sidelines of the activities of the
“K19” International Plastic Exhibition
in October 2019 in the German city
of Dusseldorf. The contracts were as
follows:
Awarding the contract for supplying CI Flexo film printing line
to BOBST, (Switzerland).
Awarding the contract for the
supply PET Extrusion Line to
BREYER (Germany).
Awarding two contracts for Thermoforming Lines PET to ILLIG,

the German machinery manufacturer.
Awarding the contract for the
supply of Film Bag Making machine to LEMO (Germany)
It is worth noting that these expansion
projects in the plastic sector are part
of the 2023 five-year growth strategy
and vision to achieve a strong position
in the packaging sector in the Middle
East and North Africa and to contribute to industrial development in the
Kingdom, in order to meet the needs
of customers and keep pace with the
continuous changes in this renewable
industry.
Al Watania for Industries is proud to
be a leading company in keeping pace
with the changes, and it continuously
endeavors to provide the Saudi market
with the best alternatives to local and
imported products without compromising the quality and services.

سعادة الرئيس التنفيذي املهندس إبراهيم
قــام
بحريي بتوقيع عدد من عقود التوريد
لخطوط انتاج وتشكيل وطباعة مع عدد من الرشكات
األوربية وذلك لتجهيز املشاريع التوسعية الجيدة يف
.قطاع البالستيك بأحدث مكائن وآالت التصنيع
»١٩جاء توقيع العقود عىل هامش فعاليات معرض «كيه
م يف مدينة٢٠١٩ الدويل للبالستيك يف شهر أكتوبر
: وشمـلت العقود التالية.«ديســيلدورف» األملانية
CI Flexo ترسية عقد توريد خط طباعة الفلم
. السويرسيةBOBST مع رشكة

 أن هذه املشاريع التوسعية يف قطاع،الجدير بالذكر
البالستيك هي جزء من اسرتاتيجية النمو الخمسية
 ورؤيتها يف تحقيق مكـانة قوية يف قطاع2023
التعبئة والتغليف مبنطقة الرشق األوسط وشامل
 تلبي ًة،أفريقيا واملساهمة بالتنمية الصناعية يف اململكة
الحتياجات العمالء ومواكبة للتغريات املستمرة يف هذه
.ترسية عقد توريد خط باثق ملنتجات البي إي الصناعة املتـجددة
حيث تفـخر الوطنية للصناعة بكونها رائدة يف
BREYER  مع رشكةPET Extrusion Line يت
مواكبة املتغريات ساعية بشكل مستمر لتزويد السوق
.األملانية
السعودي بأفضل البدائل للمنتجات املحلية واملستوردة
.دون املساومة يف الجــودة والخدمات
ترسية عقد توريد خطني للتشكيل الحراري
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 هانا4 اطالق نظام إدارة الموارد المؤسساتية ساب إس
 هانا بنجاح يف جميع مصانع4  أطلق نظام إدارة املوارد املؤسساتية ساب إس،بحمد الله تعاىل وتوفيقه
 حيث سيساعد هذا النظام عىل االرتقاء.م2019  مايو1 الورقية يف مدينتي الرياض وجدة وذلك يوم األربعاء
.باألداء يف مجال إدارة األنظمة التشغيلية واملالية

SAP / 4 HANA Successfully launched
Al Watania Paper Products (WAPER) has successfully launched (SAP / 4 HANA)
Enterprise Resource Management System in all the company›s factories in Riyadh
and Jeddah On Wednesday, May 1st, 2019. This system will help to improve the
company›s performance in the management of its operational and financial activities.

SAP Project Kick-off
In Capex
On Sunday September 8th, 2019, the
CEO Engr. Ibrahim Behairi inaugurated
the Enterprise Resource Management
System (SAP S4 Hana) project at International Cap (Capex) in Dubai, UAE.
It is worth mentioning that SAP S4 Hana
project has been launched in WFI’s and
its SBUs consecutively. This inauguration
is the final stage in a previous series of
projects that successfully implemented.
Al Watania for Industries considered of
the largest and most cherished companies locally and regionally and this
system will be supportive in the pursuit
of expansion of its business and its endeavor to expand its business and put it
in the ranks of international companies.

تدشين مشروع ساب
في كابكس
ُدشِّ َن سعادة الرئيس التنفيذي املهندس إبراهيم
8  هجرية املوافق1441  محرم9 بحريي يوم األحد
م مرشوع نظام إدارة املوارد املؤسساتية2019 سبتمرب
) هانا) يف مصنع األغطية العاملية (كابكس4 (ساب إس
.مبدينة ديب يف اإلمارات العربية املتحدة
 هانا قد تم4  أن مرشوع ساب إس،الجدير بالذكر
تدشينه يف إدارة الوطنية للصناعة وكافة مصانع الرشكة
تباعاً وهذا التدشني يعترب املرحلة األخرية يف سلسلة
سابقة من املشاريع التي تنفيذها بنجاح بحمد الله
 وتعترب الوطنية للصناعة من الرشكات الكبرية.تعاىل
ًواملرموقة محلياً وإقليمياً وهذا النظام سيكون داعام
لها يف السعي الحثيث لتوسيع أعاملها ووضعها عىل
.مصاف الرشكات العاملية بإذن الله

the first egg tray factory in the Sultanate
of Oman in Khazaen Economic City. The
project investment is about 20 million Saudi riyals and is intended to cover demand
in the Sultanate and export to neighboring
countries.
We have also started implementing the
administrative restructuring plan in the
Company with the aim of achieving centralization in activities and businesses and
organizing them within main sectors. We
also aim to reorganize the strategic units
within a number of key sectors in order to
achieve integration and interdependence
between different sectors and increase
flexibility and efficiency in performance to
keep pace with developments and challenges. As for health and safety, we are still
continuing to score new records in safe
working hours.
Today, the world is going through many
challenges in light of COVID-19, and we
at Al Watania for Industries have formed
a team to develop precautionary plans
and coordinate efforts and measures since
the beginning of March. Thanks to Allah,
we have continued to produce all of our
products with the same degree of efficiency
and quality, out of our belief in our role and
our social and patriotic duty, and to satisfy
all of our customers. The operation in these
circumstances has been so difficult, but we
have continued due to our commitment to
our country to maintain the food chain.
In conclusion, I ask Allah, the Almighty,
to remove this pandemic from the whole
world and to protect the rulers of our
affairs and our country from all evil and
misfortune. We assure all of our clients
and partners in the success that despite the
challenges we face at this stage, we are continuing to achieve our goals and fulfill our
requirements. We commend the morale
of employees at Al Watania for Industries,
who are an inspiration to everyone. Be
always confident in your choice of Al Watania for Industries.

بالطلب املتزايد عىل منتجاتنا تم توقيع عقد رشاكة
اسرتاتيجية إلنشاء أول مصنع ألطباق البيض يف
سلطنة ُعامن يف مدينة خزائن االقتصادية باستثامر
 مليون ريال سعودي تقريباً لتغطية الطلب20 بلغ
.يف السلطنة والتصدير إىل الدول املجاورة
كام بدأنا بتنفيذ خطة إعادة الهيكلة اإلدارية يف
الرشكة بهدف تحقيق املركزية يف األنشطة واألعامل
 كذلك إعادة،وتنظيمها داخل قطاعات اساسية
تنظيم الوحدات االسرتاتيجية التابعة داخل عدد من
القطاعات الرئيسية بهدف تحقيق التكامل والرتابط
بني القطاعات املختلفة وزيادة املرونة والكفاءة يف
.األداء ملواكبة املستجدات والتطورات والتحديات
وعىل صعيد الصحة والسالمة مازلنا مستمرين يف
.حصد أرقام جديد يف ساعات العمل اآلمنة

واصلنا االستمرار يف إنتاجنا لكافة منتجات
مصانعنا بنفس القدر من الكفاءة والجودة
مير العامل اليوم بالعديد من التحديات يف ظل
 ونحن يف الوطنية،)19 - جائحة كورونا (كوفيد
للصناعة قُمنا بتشكيل فريق عمل لوضع الخطط
وتنسيق الجهود واإلجراءات االحرتازية منذ بداية
 والحمد لله واصلنا االستمرار يف إنتاجنا.شهر مارس
لكافة منتجات مصانعنا بنفس القدر من الكفاءة
والجودة اميانًا منا بدورنا وواجبنا االجتامعي
 كام كان العمل، والوطني وإلرضاء عمالئنا جمي ًعا
يف ظل هـذه الظروف العصيبة التزاماً منا لوطننا يف
.الدعم الحفاظ عىل سلسلة األمن الغذايئ
ختاماً أسال الله سبحانه تعاىل أن يرفع هذه
الجائحة عن العامل أجمع وأن يحفظ والة أمرنا
 ونؤكد لجميع،ووطننا من كل سوء ومكروه
عمالئنا ورشكائنا يف النجاح أنه رغم التحديات التي
 إال أننا ماضون يف تحقيق،نواجهها يف هذه املرحلة
 ونشكر الروح املعنوية.أهدافنا والوفاء مبتطلباتنا
لدى منسويب الوطنية للصناعة والتي هي مصدر
إلهام للجميع فكونوا دامئًا عىل ثقة بصحة اختياركم
.للوطنية للصناعة

 إبراهيم بن إبراهيم بحيري.م
الرئيس التنفيذي

منسوبينا مصدر إلهام للجميع

Our Employees Inspire Everyone
It is my pleasure and honor to convey to you
these words that speak of hard work and consequent success. We have been blessed with success during the past year thanks to Allah first,
and second to the efforts of those who work
very hard and diligently to maintain the pioneering position and progress of Al Watania for
Industries. We faced the challenges of the past
year with a lot of optimism and determination
to move forward, relying on Allah›s guidance
and our longstanding industrial experience. We
are committed to our values, vision, and mission.
Based on our endeavor to achieve the best
for our customers and in continuation of our
strategic plans, a number of manufacturing and
supply contracts for production, formation, and
printing lines have been awarded to a number
of European companies. These contracts aim
to supply new expansion projects in the plastic
sector, some of which will be launched during
this year. In light of our endeavor to meet the
increasing demand for our products, a strategic
partnership contract was signed to establish

إنه ملن دواعي رسوري وفخري أن أنقل لكم تلك
العبارات التي تحمل بني طياتها وافر الجهد والعمل
 والذي كان حليفنا خالل العام املايض،والنجاح والتوفيق
 ثم بجهود الكثريين ممن يعملون، ًبفضل الله اوال
بكل جد واتقان للحفاظ عىل ريادة الوطنية للصناعة
 حيث واجهنا تحديات العام املايض بالكثري من.وتقدمها
التفاؤل والتصميم واإلرصار عىل امليض قُدماً معتمدين
 ثم خربتنا الصناعية العريقة-توفيق الله عز وجل- عىل
.وملتزمني بقيمنا و رؤيتنا ورسالتنا

توقيع عقد رشاكة اسرتاتيجية إلنشاء أول مصنع
ألطباق البيض يف سلطنة ُعامن
وإنطالقًا من سعينا نحو تحقيق كل ما هو أفضل لعمالئنا
واستمراراً لخططنا االسرتاتيجية تم االنتهاء من ترسية
عدد من عقود التصنيع والتوريد لخطوط إنتاج وتشكيل
وطباعة مع عدد من الرشكات األوروبية لتجهيز املشاريع
التوسعية الجديدة يف قطاع البالستيك والتي سوف
 ويف ظل سعينا للوفاء.ندشن بعضها خالل هذا العام
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2019 اجتماعات مجلس اإلدارة لعام

Board of Directors Meetings in 2019
During the year 2019, the Board of
Directors of Al Watania for Industries
held its regular quarterly meetings
under the chairmanship of
the chairman Sheikh Sulaiman bin Abdul Aziz Al Rajhi, and in the presence
of Vice Chairman Sheikh Fahd Bin Sulaiman Al Rajhi, Board Members, Chief
Executive Officer Engr. Ibrahim Behairi,
Senior Management Teams.
They discussed a number of important
topics and items on the agenda.

عقد مجلس إدارة الوطنية للصناعة خالل
م اجتامعاته الدورية برئاسة2019 العام
الشيخ سليامن بن عبد العزيز الراجحي رئيس
مجلس اإلدارة وبحضور الشيخ فهد بن سليامن
الراجحي نائب رئيس مجلس اإلدارة وسعادة
أعضاء مجلس اإلدارة وسعادة الرئيس التنفيذي
املهندس إبراهيم بحريي واإلدارة العليا يف
.الرشكة
حيث متت مناقشة املواضيع والبنود الهامة
املدرجة يف جدول األعامل وأخذ القرارات
.املناسبة حيالها
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لحظة تكريم

مكتب الدعوة بالصناعية الجديدة يُك ِّرم الوطنية للصناعة ملساهمتها يف «وقف املستقبل» الذي تم االنتهاء
.ًمن إنشائه مؤخرا
The Islamic Center in the New Industrial City honors the Al Watania for Industries
for its contribution to «WAQF Almustaqbal» which was recently completed.

زيارة نائب رئيس مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي
لمصنع ورقية جدة

The Vice Chairman and the CEO
VISIT WAPER JEDDAH

The Vice Chairman Sheikh Fahad Al
Rajhi & the CEO Engr. Ibrahim Behairi reviewed the results of Al Watania Paper Products Plant in Jeddah for
year 2019.
After the meeting the Vice Chairman
& the CEO rewarded the Safety members at WPPJ plant for achieving 2
Million safe man hours as well as other
departments for their excellent effort
and performance.

استعرض سعادة نائب رئيس مجلس اإلدارة
الشيخ فهد بن سليامن الراجحي و سعادة
الرئيس التنفيذي املهندس إبراهيم بحريي نتائج
األداء وسري العمل يف املصنع ورقية جدة لعام
. م2019
كام جرى يف نهاية االجتامع تكريم اعضاء قسم
 مليون ساعة2 السالمة باملصنع وذلك لتحقيق
.عمل آمنة وتكريم اإلدارات املتميزة باملصنع
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زيارة طالب ثانوية مدارس الرواد للوطنية لصناعة األوعية

Students of Alrowad Schools Visit Al Watania for Containers Factory
Al Watania for Containers Plant in Riyadh
received a group of high school students of
Alrowad Schools - Rawabi branch -Riyadh,
in a field visit to the factory under the
supervision of their educational leader.
They were greeted by Eng’r. Abdullah M.
Al-Shamrani Director of Manufacturing at
Factory, then the students completed a tour
around the factory where they learn how to
form and manufacture cans and multiple
stages of production and measuring quality of products. They also learn about the
modern equipment and machines owned by
the factory.

استقبل مصنع الوطنية لصناعة األوعية يف مدينة الرياض
نخب ًة من طالب ثانوية مدارس الرواد األهلية – فرع
 وذلك يف زيارة ملصنع الرشكة تحت إرشاف قائد،الروايب
 كان يف استقبالهم املهندس عبدالله الشمراين مدير.املدرسة
 حيث تم تقديم نبذة تعريفية عن الرشكة،إدارة التصنيع
 تىل ذلك جولة ميدانية يف أرجاء املصنع،ومجاالت التصنيع
تعرف فيها الطالب عىل كيفية تصنيع العلب املعدنية
ومراحل اإلنتاج املتعددة مروراً بقسم ضبط الجودة
 كام اطلعوا عىل األجهزة واآلالت.والتحكم يف املنتجات
.الحديثة التي ميتلكها املصنع

تقـريـر
Report
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energy, and logistics. It paves the way for
the development of unprecedented quality
industries, enhances the increase in non-oil
exports, reduces imports, raises the contributions of its targeted sectors to the Kingdom’s GDP, and works to attract foreign
investment.
The strategic goals related to each of the industry sectors will be achieved through a set
of incentive steps that the Kingdom of Saudi
Arabia will take, which are:
Attracting global and local investments, as
a lot of investments will be pumped with a
value of about 1.6 trillion Saudi riyals until
reaching 2030.
Providing many initiatives and financial
assistance, such as loans, to facilitate financial empowerment for investors, in addition to export and governance support, and
support for research and innovation, thus
enhancing the Kingdom’s GDP.
Providing industrial areas that facilitate
a lot for investors, in addition to providing
many investment opportunities whose returns exceed the barrier of 80 billion Saudi
riyals.
Providing more than 300 initiatives for
the private sector, in order to contribute to
the promotion and evaluation of the four
sectors, in addition to working to support
and strengthen small and medium enterprises.
As for the strategic objectives targeted by
the Kingdom of Saudi Arabia program in
the 2030 Vision for National Industries and
Logistics Services, they are:
Building an economic superpower that
depends on the private sector and actively
contributes to the sustainable development
of the Kingdom of Saudi Arabia and prepares it for global economic competition.

 مبا مي ّهد، والخدمات اللوجستية، والطاقة، والتعدين،الصناعة
 ويُعزز زيادة الصادرات،لتطوير صناعات نوعية غري مسبوقة
 ويرفع إسهامات قطاعاته، ويُخفِّض الواردات،غري النفطية
 ويعمل عىل،املستهدفة يف الناتج املحيل اإلجاميل للمملكة
.جذب االستثامرات األجنبية

•

ً وسوف يتم تحقيق األهداف االسرتاتيجية املُتعلقة
بكل
من قطاعات الصناعة عن طريق مجموعة من الخطوات
التحفيزية التي سوف تقوم بها اململكة العربية السعودية
:وتتمثل يف

•

 حيث سيتم ضخ،جذب االستثامرات العاملية واملحلية
 تريليون ريال1.6 الكثري من االستثامرات بقيمة تبلغ حوايل
.2030 سعودي حتى الوصول إىل عام

•

توفري العديد من املبادرات واملُساعدات املالية كالقروض
 باإلضافة إىل دعم،لتسهيل التمكني املايل عىل املستثمرين
 ودعم البحث واالبتكار وبالتايل تعزيز،التصدير والحوكمة
.الناتج املحيل للملكة

•

•

•
•
•

،توفري املناطق الصناعية التي تُسهل الكثري عىل املستثمرين
بجانب توفري الكثري من الفرص االستثامرية التي تتخطى
. مليار ريال سعودي80 عوائدها حاجز الـ

•

 وذلك، ُمبادرة للقطاع الخاص300 توفري أكرث من
 إضاف ًة إىل،للمساهمة تعزيز وتقويم القطاعات األربعة
.العمل عىل دعم وتقوية املشاريع الصغرية واملتوسطة
أما عن األهداف االسرتاتيجية التي يستهدفها برنامج اململكة
 للصناعات الوطنية2030 العربية السعودية يف رؤية
:والخدمات اللوجستية فهي

•

،بناء قوة اقتصادية عظمي تعتمد عىل القطاع الخاص
وتساهم بشكل فعال يف التنمية املُستدامة للملكة العربية
.السعودية وتؤهلها للتنافس االقتصادي العاملي

2019 الدعم الحكومي لقطاع الصناعة خالل عام
Government support to the industrial sector in 2019
The industrial sector in the Kingdom of Saudi
Arabia is one of the most vital and key areas
supporting the Kingdom’s economy. These industries are all related to oil production and refining, and industries that are dependent on it,
such as the petrochemical industry, in addition
to the cement, metallurgy, equipment and food
industries. In its 2030 vision, the Saudi government was determined to enhance the strength
of national industries’ support to local production and increase their participation rate. This
is to achieve sustainable development and boost
economic power to be able to compete globally.
The year 2019 was full of supports programs
that set the vision for the future of industry
in the Kingdom and contributed to providing
the necessary support for this sector. His Royal
Highness Prince Mohammed bin Salman bin
Abdulaziz, Deputy Crown Prime Minister, Minister of Defense and Chairman of the Economic
and Development Affairs Council inaugurated,
in January 2019, the “National Industrial Development and Logistics Program” that aims to
transform the Kingdom into a leading industrial power and a global platform for logistics
services.
The National Industry and Logistics Development Program is one of the 13 most important
and largest programs in the Kingdom’s Vision
2030, in terms of the expected positive impact
on the Saudi economy. For the first time, in the
history of the Kingdom, a single developmental program is designed to create integration
between the targeted sectors: industry, mining,

الصناعة يف اململكة العربية السعودية أحد
ُتعد
أهم النطاقات الحيوية والرئيسية الداعمة
 حيث تتمــثل هذه الصناعــات يف كل،القتصاد اململكة
ما يخص إنتاج البرتول وتكريره والصناعات املُعتمدة عليه
، باإلضافة إىل صناعة األسمنت،كصناعة البرتوكيامويات
 وقد عزمت الحكومة، املعدات والصناعات الغذائية،املعادن
 عىل تعزيز قوة دعم الصناعات2030 السعودية ضمن رؤيتها
 وهذا من أجل،الوطنية للناتج املحيل ورفع نسبة مشاركتها
تحقيق التنمية املُستدامة وتعزيز القوة االقتصادية لتستطيع
.املنافسة عىل النطاق العاملي
 حافالً بالقرارات والربامج التي رسمت2019 وكان عام
الرؤية ملستقبل الصناعة يف اململكة واسهمت يف توفري الدعم
 حيث دشن صاحب السمو املليك األمري،لالزم لهذا القطاع
محمد بن سلامن بن عبد العزيز ويل العهد نائب رئيس
مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس مجلس الشؤون االقتصادية
 «برنامج تطوير الصناعة،2019  يف شهر يناير،والتنمية
الوطنية والخدمات اللوجستية»؛ الذي يهدف إىل تحويل
اململكة إىل قوة صناعية رائدة ومنصة عاملية للخدمات
.اللوجستية
ويُعدّ برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية
،»2030 أحد أهم وأكرب الربامج الثالثة عرش يف «رؤية اململكة
،من حيث التأثري اإليجايب املتوقّع له عىل االقتصاد السعودي
 يُصمم برنامج تنموي واحد، يف تاريخ اململكة،إذ للمرة األوىل
:يهدف إلحداث التكامل بني القطاعات املستهدفة وهي
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•industries
Developing and improving areas of national
and promising future logistics ser-

vices, such as the automotive and medical industries, localization of military industries, expansion, and diversification of oil and gas-related
industries, aquaculture and the development of
food industries.
Increasing the share of the local revenue in the
industrial sector, thus facilitating the enhancement of the contribution of the industrial sector
to local production, with a value of SAR 1.2
trillion.
Reducing unemployment and enhancing job
opportunities for many, and it is expected that
the number of job opportunities that will be
created will reach 1.6 million jobs during the
program period.
Diversification of national income sources by
enhancing the contribution of national non-oil
industries to 50% of the value of Saudi exports.
In addition to many of the 96 strategic goals
that contribute to supporting and strengthening the four sectors targeted in the National
Industries Development and Logistics Program.
Therefore, it received 50% of the financial support provided by the Kingdom’s government to
implement the Vision 2030 initiatives.
on the other hand, there were decisions of
the Saudi Council of Ministers, that the state
should bear the financial compensation prescribed for expatriate workers for the industrial
establishments licensed under an industrial
license, for a period of five years, as of October 01, 2019. The interest in the industry
and mineral resources sector comes within the
framework of the state’s plan to diversify the
production base, and it includes corrective steps
also to reduce overlapping competences, and to
study stabilizing electricity and energy prices for
several years..

•
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•
Prepared by the Industrial Empowerment Unit.

Minister of Human Resources and Social Development Engr, Ahmed Suleiman Al-Rajhi, said that the
decision of the Council of Ministers that the state
bears for a period of 5 years the financial compensation prescribed for expatriate workers in industrial
establishments contributes to stimulating the sector,
and it leads other sectors to grow and prosper.
At the beginning of this year 2020, the Minister of
Industry and Mineral Resources, Engr. Bandar AlKhorayef announced the issuance of licenses for 196
new factories, with investments exceeding 3 billion
riyals, after three months of implementing the decision that the state bears the financial compensation
for the factories. Al-Khorayef added in a press statement that the number of employees who actually
started working in these factories exceeded 10000
new employees, including 5000 Saudis, indicating
that this increase calls for optimism and strengthens
the role of the industry in generating jobs.

.إعداد وحدة متكني الصناعة

 سنوات املقابل املايل املقرر عىل العاملة الوافدة٥ ملدة
يف املنشآت الصناعية يسهم يف تحفيز القطاع؛ ويدفع
.للنمو واالزدهار للقطاعات األخرى
 كشف وزير الصناعة،٢٠٢٠ ويف مطلع هذا العام
 عن إصدار تراخيص، بندر الخريف. م،والرثوة املعدنية
 مليارات3  مصنعا جديدا باستثامرات تجاوزت196لـ
 وذلك بعد ثالثة أشهر من تطبيق قرار تحمل،ريال
.الدولة املقابل املايل للمصانع
وأضاف الخريف يف ترصيح صحفي أن عدد املوظفني
10 الذين بارشوا العمل فعليا يف هذه املصانع تجاوز
 مبينا أن، آالف سعودي5 آالف موظف جديد منهم
هذه الزيادة تدعو للتفاؤل وتعزز دور الصناعة يف توليد
.الوظائف

•

•

تطوير وتحسني مجاالت الصناعات الوطنية والخدمات
 مثل صناعة السيارات،اللوجستية الواعدة يف املُستقبل
 توسيع، توطني الصناعات العسكرية،والصناعات الطبية
 االستزراع املايئ،وتنويع الصناعات املُتعلقة بالنفط والغاز
.وتطوير الصناعات الغذائية

•

زيادة حصة العائد املحيل يف قطاع الصناعة وبالتايل سهولة
تعزيز مساهمة القطاع الصناعي يف اإلنتاج املحيل بقيمة تبلغ
. تريليون ريال سعودي1.2

•

 ومن،تقليص البطالة وتعزيز وجود فرص عمل للكثريين
املتوقع أن تصل عدد الفرص الوظيفية التي سوف يتم
. مليون وظيفة خالل فرتة الربنامج1.6 إتاحتها إىل

•

تنويع مصادر الدخل القومي؛ وذلك بتعزيز وصول
 من قيمة%50 مساهمة الصناعات الوطنية غري النفطية إىل
.الصادرات السعودية
 هدفًا اسرتاتيج ًيا96 وغريها العديد من األهداف التي تبلغ
يساهم يف دعم وتعزيز القطاعات األربعة املُستهدفة يف
،برنامج تطوير الصناعات الوطنية والخدمات اللوجستية
 من الدعم املايل التذي توفره%50 ولذا فقد حظي بقيمة
.2030 حكومة اململكة لتنفيذ ُمبادرات رؤية
، جاءت قرارات مجلس الوزراء السعودي،من جانب آخر
،بأن تتحمل الدولة املقابل املايل املقرر عىل العاملة الوافدة
،عن املنشآت الصناعية املرخص لها مبوجب ترخيص صناعي
.2019  أكتوبر01 ملدة خمس سنوات وذلك اعتباراً من
ويأيت االهتامم بقطاع الصناعة والرثوة املعدنية يف إطار
 ودراسة تثبيت أسعار،خطة الدولة لتنويع القاعدة اإلنتاجية
.الكهرباء والطاقة لعدة سنوات
قال معايل وزير املوارد البرشية والتنمية االجتامعية املهندس
 إن قرار مجلس الوزراء بأن تتحمل الدولة،أحمد الراجحي
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2019 الوطنية للصناعة في معرض جلفود للتصنيع

WFI in Gulfood Manufacturing 2019
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a large turnout of clients, visitors, investors and specialists in the field of food.
During the exhibition, number of agreements were discussed.
WFI is proud to represent Saudi Arabia›s
high quality products in specialized
international exhibitions and is always
striving to expand its market share and
develop its commercial exports in line
with the vision of the Kingdom 2030 and
in line with its ambitious strategy 2023.

من العمالء والزوار واملستثمرين واملختصني
 تم خالل املعرض مناقشة.يف مجال األغذية
العديد من االتفاقيات وعقد عدد من
الصفقات التجارية واالطالع عىل آخر التطورات
 وتفخر.يف صناعات مواد التعبئة والتعليف
الوطنية للصناعة بتمثيل املنتج السعودي عايل
الجودة يف املعارض الدولية املتخصصة وتسعى
دوماُ لتوسيع حصتها السوقية وتنمية صادراها
2030 التجارية مبا يتوافق مع رؤية اململكة
.ومبا يتسق مع إسرتاتيجيتها الطموحة

Al Watania for Industries (WFI) concluded its participation in the Gulfood
Manufacturing Exhibition 2019 held on
Tuesday Oct 29th 2019, for three consecutive days at the Dubai World Trade
Center in Dubai, UAE.
The exhibition is one of the world›s largest specialized trade fairs in the food processing and manufacturing industry, with
suppliers from the latest manufacturing,
logistics and foods and drinks manufacturers coming to the exhibition to search
for the latest manufacturing components
and sources, manufacturing machinery
and other products. The Company participates in this exhibition periodically, with
outstanding representation and a large
presence covering all its industrial units
in the field of food products packaging,
offering its integrated and high quality
products. The pavilion of WFI witnessed

اختتمت الوطنية للصناعة مشاركتها يف
فعاليات معرض جلفود للتصنيع
 ربيع األول3 -1  الذي ُعقد خالل الفرتة من2019
م عىل مدى2019 أكتوبر31-29 هـ املوافق1441
ثالثة أيام متتالية يف مركز ديب التجاري العاملي
. مبدينة ديب يف اإلمارات العربية املتحدة
ويُعد هذا املعرض من أكرب املعارض التجارية
املتخصصة عىل مستوى العامل يف قطاع معالجة
 حيث يتوافد إليه موردي،وتصنيع األغذية
أحدث املكونات التصنيعية والخدمات اللوجستية
 للبحث،ومصنعي األغذية واملرشوبات العاملية
واالطالع عىل أحدث مكونات ومصادر التصنيع
 وتشارك.واآلالت التصنيعية وغريها من املنتجات
(الوطنية للصناعة) يف هذا املعرض بشكل دوري
وبتمثيل راقي وحضور كبري يشمل جميع وحدات
 حيث.عملها الصناعية يف مجال التعبئة والتغليف
تقدم منتجاتها املتكاملة وذات الجودة العالية يف
.مجال تعبئة وتغليف املواد الغذائية والصناعية
وحظى جناح الوطنية باملعرض بإقبال كثيف
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WFI participates in the Saudi PPPP
Exhibition 2020

Al Watania for Industries (WFI) concluded its participation in the Saudi
packaging, printing, plastics, and petrochemicals industries exhibition 2020,
which was held during the period from
January 13 to16, 2020 over a period
of four consecutive days at the Riyadh
International Convention and Exhibition Center in Riyadh.
WFI participated in this exhibition
with its strategic manufacturing units
specialized in packaging materials, namely (Al Watania Plastics, Al
Watania Paper Products, Al Watania
for Containers and International Cap CAPEX), where it displayed its diverse
and integrated products of high quality
that meet the needs of many industries.
WFI is a pioneer in this field with more
than 47 years of industrial experiences.
The company›s booth witnessed an excellent turnout from customers, visitors
and professional to learn about the lat-

est products of the company. The company booth was honored by the visit of
His Excellency the Minister of Industry
and Mineral Resources Mr. Bandar
Alkhorayef and his deputy Engr. Osama
Al-Zamil and the accompanying delegation where they were received by
the CEO Engr. Ibrahim Behairi and a
number of company officials. During
the visit, the delegation listened to an
overview of the Company, its products
and services. The company booth was
also honored by the visit of the Vice
Chairman Sheikh Fahad Bin Sulaiman Al Rajhi and key customers and
businessman.
It is worth noting that the exhibition is
the largest trade event specialized in the
field of plastics, petrochemical industries, and printing and packaging in the
Middle East, as more than 424 exhibitors from 26 countries participated,
embracing 8 international pavilions.
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الوطنية للصناعة تشارك في المعرض السعودي للبالستيك
2020 والصناعات البتروكيماوية والطباعة والتغليف
.ً عاما47 بخربة صناعية تتجاوز
وقد شهد جناح الرشكة إقباالً من العمالء والزوار
،واملختصني لالطالع عىل آخر منتجات الرشكة
وترشف جناح الرشكة بزيارة معايل وزير الصناعة
والرثوة املعدنية األستاذ بندر الخريف ونائبه
املهندس أسامة الزامل والوفد املرافق لهم حيث
كان يف استقبالهم سعادة الرئيس التنفيذي املهندس
 استمع،إبراهيم بحريي وعدد من مسؤويل الرشكة
الوفد خالل الزيارة إىل نبذة عن الوطنية للصناعة
 كام ترشف جناح الرشكة.ومنتجاتها وخدماتها
بزيارة سعادة نائب رئيس مجلس اإلدارة الشيخ
فهد بن سليامن الراجحي وعدد من أعضاء اإلدارة
.العليا يف الرشكة
تجدر اإلشارة إىل أن املعرض يعترب أكرب حدث
تجاري متخصص يف مجال البالستيك والصناعات
البرتوكياموية والطباعة والتغليف عىل مستوى
424 الرشق األوسط حيث شارك فيه أكرث من
. أجنحة دولية8 ً محتضنا، دولة26 عارضاً من

اختتمت (الوطنية للصناعـــة) مشـــاركتها
يف فعاليات املعرض السعودي
للبالستيك والصناعات البرتوكياموية والطباعة
21 -18  الذي ُعقد خالل الفرتة من2020 والتغليف
2020  يناير16-13 هـ املوافق1441 جامدى األوىل
عىل مدى أربعة أيام متتالية يف مركز الرياض الدويل
.للمؤمترات واملعارض مبدينة الرياض
شاركت الوطنية للصناعة بوحداتها الصناعية
املتخصصة يف تصنيع مواد التعبئة والتغليف
وهي (بالستيك الوطنية والوطنية للمنتجات
الورقية والوطنية لصناعة األوعية واألغطية
 حيث تم عرض منتجاتها،) كابكس- العاملية
املتنوعة واملتكاملة ذات الجودة العالية التي تلبي
أحتياجات قطاع الصناعات الغذائية واملرطبات
والكياموية والزيوت والقطاع الزراعي واألجهزة
اإللكرتونية وغريها من القطاعات التي تتطلب
.منتجات تعبئة وتغليف آمنة وذات جودة عالية
ُ
حيث تُعد الوطنية للصناعة رائدة يف هذا املجال
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الوطنية في معرض الخمسة الكبار بكينيا

WFI in the Big5 Exhibition Kenya

Al Watania for Industries (WFI) represented by Al Watania Plastics (WP), has participated in the Big Five Construction Exhibition 2019, which was held in Kenyatta
International Convention Centre, Nairobi,
Kenya. This exhibition is considered one of
the largest construction exhibitions in the
region, and is attended by businessmen,
investors and those interested in construction from all over the world.
Al Watania Plastics presented its high
quality products that are manufactured
according to International specifications,
including (PPR) Pipes and Fittings as well
as (PVC) pipe products. The company›s
pavilion has attracted visits from potential
customers and businessmen interested in
the construction sector. WFI is keen to
participate in such important exhibitions
to introduce its products, to meet customers and investors and to explore ways to
expand its business.

شاركت (الوطنية للصناعة) ممثل ًة بوحدة
بالستيك الوطنية يف فعاليات معرض الخمسة
 الذي أقيم يف مركزكينياتا2019 الكبار للبناء
. مبدينة نريويب يف كينيا،الدويل للمؤمترات
حيث يعد هذا املعرض من أكرب معارض
التشييد والبناء يف املنطقة ويقصد ُه العديد
من رجال األعامل واملستثمرين واملهتمني
.بقطاع االنشاءات من جميع أنحاء العامل
وقد عرضت بالستيك الوطنيـة منتجـاتها ذات
الجــودة العاليــة واملواصفات العامليـة من
الـ(يب يب آر) ووصالتها ومنتجات أنابيب
 وقد حظي الجناح بإقبال.)الـ(يب يف يس
جيد وزيارات عدة من العمالء املحتملني
 وتحرص الوطنية.واملهتمني بقطاع اإلنشاءات
للصناعة عىل املشاركة يف مثل هذه املعارض
الهامة للتعريف مبنتجاتها ولاللتقاء بالعمالء
.واملستثمرين وبحث سبل توسيع نشاطها
الوطنية للصناعة شاركت
في ملتقى التوظيف

WFI participated in the
Employment Forum

)31)

شاركت الوطنية للصناعة ممثلة بإدارة املوارد البرشية
) الذي نظمته٢٦( بجناح تعريفي يف ملتقى التوظيف
املؤسسة العامة للتدريب التقني واملهني يف مقر الكلية
 حيث قام الفريق.التقنية بالرياض عىل مدى يومني
املشارك بالتعريف بالوطنية للصناعة وقطاعاتها الصناعية
املختلفة وعرض مجاالت العمل املتنوعة والفرص
.الوظيفية املتاحة

Al Watania for Industries (WFI) represented by the Human Resources Department
participated in the Employment Forum
(26) organized by Technical and Vocational
Training Corporation at Riyadh College
of Technology for two days. During which,
the team presented Al Watania for Industries and its various industrial sectors, and
showcase the diverse work fields and cur-

 أن الوطنية للصناعة تضم نخبة من،الجدير بالذكر
املوظفني واملوظفات املتميزين يف مجاالت وقطاعات
 وتحرص الرشكة دوماً عىل استقطاب.العمل املختلفة
وتوظيف وتأهيل الكوادر الوطنية انطالقاً من سياساتها
.2030 ورويتها يف التوطني التي تتامىش مع رؤية اململكة

rent jobs opportunities.
It is worth mentioning Al Watania for
Industries is proud to have a group of
distinguished employees in various fields
and work sectors. And the company is
always keen to attract, recruit and train
national cadres based on its policies and
vision for Saudization that are in line with
the Kingdom›s 2030 vision.

م2019 الوطنية في معرض البناء السعودي

WFI in Saudi Build Exhibition 2019

كاملة ومتكاملة من منتجات األنابيب البالستيكية البي يف يس
واألنابيب الحرارية البالستيكية البي يب آر والوصالت الخاصة بها
.مبقاييس عديدة واستخدامات متنوعة
أما بــلوك الوطنية فتقدم منتجـــاتها من الطــوب األحمر
الفخاري (الطوب املفرغ والطوب املثقب الحامل وطوب االسقف
هوردي والطوب بالعازل الحراري) الذي ميتاز بخـفة الوزن
والقوة واملتانة والقدرة العالية عىل العزل الحراري ومقاومة
الحريق إضافة إىل عزل الضــوضاء وتدين مستوى امتصاص
 جميع منتجات الوطنية للصناعة مطابقة ملعايري الهيئة.الرطوبة
السعودية للمواصفات واملقاييس والجودة ومعــايري الجودة
 وأوإتش14001:2015  اآليزو9001:2015الدولـــية آيزو
 وقد تم اعتمـــاد منتجات قسم األنابيب،2007: 18001 ساس
البالستيكية لدى وزارة البيـــئة واملياه والزراعــة ووزارة
.اإلسكان

مجموعة الوطنية للصناعة مشاركتها يف
 من معرض البناء31اختتمت فعاليات النسخة الـ
 الذي ُعقد يف مركز الرياض2019 السعودي
 حيث شاركت الوطنية.الدويل للمؤمترات واملعارض مبدينة الرياض
 رشكة من كربى العالمات التجارية520 للصناعة ضمن أكرث من
 وتحرص الوطنية للصناعة، دولة34  ميثلون،العاملية واملحلية
عىل املشاركة يف مثل هذه املعارض الهامة للتعريف مبنتجاتها
،وااللتقاء بالعمالء واملستثمرين وبحث سبل توسيع نشاطها
وحظي جناح الوطنية بإقبال من الزوار والعمالء واملختصني يف
.مجال اإلنشاءات
 أن الوطنية للصناعة من الرشكات السعودية،الجدير بالذكر
الرائدة يف تقديم منتجات متنوعة ومتكاملة لقطاع البناء
واإلنشاءات من خالل وحداتها الصناعية (بالستيك الوطنية
 حيث تقدم بالستيك الوطنية مجموعة.)وبلوك الوطنية

Al Watania for Industries Group (WFI) concluded
its participation in the 31st edition of Saudi
Build Exhibition 2019, which was held at Riyadh
International Convention and Exhibition Center
in Riyadh. WFI participated among more than
520 companies from major international and local
brands representing 34 countries. WFI is keen
to participate in such important exhibitions in
order to showcase its products, meet current and
prospective clients and explore ways to expand its
business. WFI’s stand received a good turnout of
visitors, customers and construction professionals.
It important to mention that, Al Watania for
Industries (WFI) is one of the leading Saudi companies in providing a diversified and integrated
products for the construction sector through its
strategic manufacturing units, Al Watania Plastics

and Al Watania Bricks. Al Watania Plastics offers
a complete and integrated set of plastic pipe products including PVC pipes, PPR pipes and fittings
of various sizes and uses. Al Watania Bricks
offers its products of Red Clay Bricks which characterized by its light weight, strength, durability,
high thermal insulation and fire resistance, noise
insulation and low moisture absorption. Its products set include, (Hollow Bricks, Perforated Loading Bearing Bricks, Hordi Ceiling Bricks, and
Polystyrene Insulated Bricks). All WFI’s products comply with SASO standards and international quality standards ISO 9001:2015 QMS, ISO
14001:2015 EMS, OHSAS 18001:2007. Also Al
Watania Plastics pipes section has been accredited
by the Ministries of Housing and the Ministry of
Environment, Water and Agriculture.
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تكريم

Honored

Al Watania for Industries Honored Distinguished
Clients in the Plastics Sector for 2019

)33)

Al Watania for Industries held a ceremony
honoring its distinguished clients in the
plastics sector. The ceremony was held in
(Izdihar) Hall at the Holiday Inn Al Izdihar,
Riyadh. The ceremony was attended by Vice
Chairman Sheikh Fahad bin Sulaiman Al
Rajhi, The CEO Engr. Ibrahim Behairi and
the senior management.
The ceremony started with recitation of
verses from the Holy Qur’an, followed by
a film presentation introduced Al Watania
Plastics. After that, the CEO Engr. Ibrahim
Behairi delivered a speech in which he
welcomed the attendees, emphasizing the
company’s attention in its customers and its
keenness to strengthen and consolidate the
successful relationship with all of them and
he spoke about the success of Al Watania
Plastics in overcoming many challenges
and recording a number of achievements in
all levels in the goals of year 2019. He also
mentioned the most important projects that
the company is currently working on to ful-

fill the needs and aspirations of its customers and keep pace with the development in
the packaging sector.
This was followed by the Vice Chairman
speech, in which he welcomed the attendees, and affirm the strong relationship with
customers and the company’s pride of this
long-standing and evolving partnership. He
promised that Al Watania for Industries
will continue to work to achieve its vision
2023 to be one of the largest packaging
companies in the Middle East & North
Africa in addition to exporting to different
parts of the world. He also urged everyone
to continue the effort and perseverance to
provide distinguished products and services
that reflect the position of this great edifice
in our beloved kingdom.
During the ceremony, the distinguished
customers were honored and memorial
photos were taken with the company’s senior management. The ceremony concluded
with dinner celebrating this occasion.

الوطنية للصناعة ُتكرم العمالء المتميزين
٢٠١٩ في قطاع البالستيك للعام
حاجات وتطلعات عمالئها ومواكبة التطور يف قطاع
.التعبئة والتغليف
تال ذلك كلمة نائب رئيس مجلس اإلدارة الشيخ
،فهد بن سليامن الراجحي التي رحب فيها بالحضور
وأكد عىل متانة العالقة مع العمالء وفخر الرشكة
 ووعد بأن.بهذه الرشاكة العريقة واملتجددة معهم
تستمر الوطنية للصناعة يف العمل عىل تحقيق
 أن تكون واحدة من أكرب رشكات2023 رؤيتها
التعبئة والتغليف يف املنطقة إضافة إىل التصدير
 كام حث الجميع عىل مواصلة.ملختلف أرجاء العامل
الجهد واملثابرة لالستمرار يف تقديم منتجات
وخدمات متميزة تعكس مكانة هذا الرصح الكبري
.يف مملكتنا الحبيبة
تم خالل الحفل تكريم العمالء املميزين وتوزيع
الدروع التقديرية والتقاط الصور التذكارية مع
 واختتم الحفل بدعوة جمــيع.اإلدارة العليا يف الرشكة
.الحضور لتنــاول وجبة العشاء بهذه املناسبة

مجموعة الوطنية للصناعة حفل
أقامت تكريم لعمالئها املميزين يف قطاع
البالستيك وذلك يف فندق هوليدي إن االزدهار يف
 حرض الحفل نائب رئيس مجلس.مدينة الرياض
اإلدارة الشيخ فهد بن سليامن الراجحي وسعادة
الرئيس التنفيذي املهندس إبراهيم بن إبراهيم
.بحريي وعدد من أعضاء اإلدارة العليا يف املجموعة
،حيث بدأ الحفل بتالوة آيات من القرآن الكريم
.تال ذلك عرض فلم تعريفي عن بالستيك الوطنية
بعدها ألقى سعادة الرئيس التنفيذي املهندس
ًإبراهيم بحريي كلمة رحب فيها بالحضور مؤكدا
عىل اهتامم الرشكة بعمالئها وحرصها عىل تعزيز
،وترسيخ عالقات الرشاكة الناجحة معهم وتوسيعها
وتحدث عن نجاح بالستيك الوطنية وتخطي العديد
من التحديات وتسجيل عدد من اإلنجازات يف كافة
 كام أشار إىل أهم،م2019 األصعدة يف أهداف عام
املشاريع التي تعمل الرشكة عليها حالياً لتحقيق
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مصنع األوعية بجدة يعقد Al Watania for Containers
(CMC) –Jeddah plants has con
اجتماعه السنوي
استعرض سعادة نائب رئيس مجلس اإلدارة
الشيخ فهد بن سليامن الراجحي وسعادة
الرئيس التنفيذي املهندس إبراهيم بحريي
نتائج األداء وسري العمل يف مصنع الوطنية
لصناعة األوعية مبدينة جدة لعام 2019م،
حيث تم االطالع عىل نتائج األداء وأهم
اإلنجازات والتحديات وشكروا فريق العمل
مؤكدين عىل أهمية مواصلة الجهود لتحقيق
أهداف الرشكة واالستغالل األمثل للموارد.

ducted its annual review meeting
with Vice Chairman Sheikh Fahad
Al Rajhi and CEO Eng. Ibrahim
Behairi on Sunday Dec 1st 2019
During the meeting they reviewed
2019. performance, achievements
and challenges and affirmed that
the importance of continuing effort
to achieve the company objectives
and to utilize the resources in
proper way.

الوطنية للمنتجات الورقية تعقد اجتماعها السنوي

WAPER HELD ITS ANNUAL MEETING

عقد مصنع الوطنية للمنتجات الورقية اجتامعه
السنوي بالرياض بحضور سعادة نائب رئيس مجلس
اإلدارة الشيخ فهد بن سليامن الراجحي وسعادة
الرئيس التنفيذي املهندس إبراهـيم بحريي.
من جهته مث َّن نائب رئيس مجلس اإلدارة
االداء العايل يف السالمة و شدد عىل مواصلة
الجهود فيه و كذلك اكد عىل أهمــــية
االستمرار وبــــذل الجــــهود يف سبيل تحقيق
أهـــــداف ورؤية الرشكة و الرتكيـــز عىل
مـــشاريع تحسني اآلداء.

AlWatania Paper Products Riyadh
Plant conducted its annual meeting. It
was chaired by his Excellency Sheikh
Fahad Bin Sulaiman Al-Rajhi – Vice
Chairman, Eng. Ibrahim Behairi – the
CEO.
The Vice Chairman appreciated the
efforts done on safety, Also his Excellency stressed on the importance to
excel on our business processes and
overall cost optimization.

اعادة هيكلة شاملة في الشركة الوطنية للصناعة
انطالقاً من خطتها االسرتاتيجية  ٢٠٢٣وسعياً لتحقيق األهداف االسرتاتيجية وتعزيزاً لكفاءة األداء يف
املجموعة وبعد موافقة مجلس اإلدارة ،أعلن الرئيس التنفيذي املهندس إبراهيم بحريي عن تنفيذ خطة
إعادة هيكلة شاملة عىل مستوى املجموعة والتوجه إىل املركزية يف األعامل واألنشطة حيث تم إعادة
تنظيم الوحدات االسرتاتيجية داخل عدة قطاعات رئيسية كام ييل:

الهيكلة الجديدة للوطنية للصناعة

قطاع الخدمات
المركزية

قطاع
التصنيع

قطاع سلسلة
اإلمدادات

قطاع التصنيع.
قطاع سلسلة اإلمدادات.
قطاع الخدمات املركزية.
قطاع تطوير األعامل والتخطيط االسرتاتيجي.
قطاع املبيعات والتسويق.
قطاع قطاع اإلدارة املالية.
هذا التحول اإلداري تضمن تعديالت يف الهياكل التنظيمية وإعادة ترتيب األنشطة حسب االختصاص لكل
قطاع ،كذلك تم إلغاء مسمى « رئيس وحدة اسرتاتيجية « وإبداله مبسمى « مدير عام مصنع» تكون تبعية
جميع مدراء عموم املصانع إىل نائب الرئيس التنفيذي لقطاع التصنيع.

Realignment of The Organization Structure
قطاع تطوير
األعمال والتخطيط

قطاع المبيعات
والتسويق

قطاع اإلدارة
المالية

االستراتيجي

Manufacturing Sector.
Supply Chain Sector.
Corporate Services Sector.
Strategic Planning and Business Development Sector.
Sales and Marketing Sector.
Financial Sector.

تبعية جميع مدراء عموم المصانع
لنائب الرئيس التنفيذي للتصنيع

إلغاء مسمى «رئيس وحدة استراتيجية» وإبدالها بمدير عام مصنع ،لتكون مسؤوليته
جميع األنشطة داخل المصنع باستثناء التالي:

المبيعات والتسويق

سلسلة اإلمدادات

اإلدارة المالية

In pursuit of strategic goals based on its strategic plan 2023 and to enhance the efficiency
of performance in the group and after the approval of the board of directors, the CEO
Engr. Ibrahim Behairi announced realignment of the organization structure at the group
level to be focus on the centralization in business and activities. The strategic units reorganized within several key sectors as follows:

الخدمات المركزية

This administrative shift includes adjustments in organizational structures and the
rearrangement of activities according to the jurisdiction of each sector. Also, the title of
“President of a strategic unit” has been canceled and replaced with the title of “Factory
General Manager”. All Factory General Manager reported to the Executive Vice President of the Manufacturing Sector.
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التدريب والتطوير الوظيفي

Training and Career Development
Since its inception more than 47 years ago,
Al Watania for Industries has been viewing
its employees as the primary source of success in achieving its goals and ensuring the
satisfaction of its customers. This interest in
employees has been demonstrated by setting
training programs for the various jobs in line
with the Company’s activities and aspirations, in order to develop its employees and
make them aware of the latest developments
and technologies used in various industries.
The Company’s human resources department
undertakes planning the personnel’s skills and
business training programs that will enable
them to succeed, overcome difficulties, reduce
errors, increase productivity and raise skills
in the future.

47 انطالقتها قبل ما يزيد عن
ُ ُم
نذ
عاماً ظــلت الـوطنية للصناعة
تنظر إىل املوظف بوصفه العنرص األسايس لنجاحها
يف تحقيق أهدافها ورىض عمالئها وقد تجىل هذا
االهتامم بوضع الربامج التدريبية ملختلف الوظائف
 ومبا،مبا يتناسب مع أنشطة الرشكة وتطلعاتها
يطور منسوبيها ويجعلهم عىل إطالع دائم بأحدث
التطورات والتقنيات املستخدمة يف مختلف
 وتضطلع إدارة املوارد البرشية يف الرشكة.الصناعات
مبهمة تخطيط برامج تدريب العاملني عىل املهارات
واألعامل التي متكنهم يف املستقبل من النجاح
وتخطي الصعوبات وتقليل األخطاء وزيادة اإلنتاجية
.ورفع املهارات

Al Watania for Industries is keen to implement the internal training program for the
development of technical staff, and the training period ranges between 3 to 6 months. The
program aims to qualify the level of current
technical staff to advance the replacement
and nationalization plan in Al Watania For
Industries and it targets technical employees (Assistant Machine Operator - Machine
Operator - Maintenance Technician - Printing
Technician- Ink Technician).

حيث تحرص الوطنية للصناعة عىل تنفيذ برنامج
 وتصل،التدريب الداخيل لتطوير املوظفني الفنيني
 ويهدف الربنامج. أشهر6  إىل3 مدة التدريب ما بني
إىل تأهيل مستوى املوظفني الفنيني الحاليني لدفع
عجلة خطة اإلحالل والتوطني يف الوطنية للصناعة
ويستهدف الربنامج فئة املوظفني الفنيني(مساعد
مشغل آلة – مشغل آلة – فني الصيانة – فني طباعة
.)– فني أحبار

During 2019, seven training programs were
holed and they covered several areas, including health and safety, first aid, hiring and
employment skills, principles of finance, accounting, accelerated development for managers, and AutoCAD. Nearly 48 employees from
several departments and divisions benefited
from those training programs. Moreover,
the Company provided a summer training
program in coordination with the Human
Resources Support Fund, which benefited 65
male and female trainees during the past year
in the field of the art of dealing with clients
and secretarial principles.

 برامج7  تقديم عدد2019 كام تم خالل العام
تدريبية جامعية شملت مجاالت عدة من ضمنها
األمن والسالمة واإلسعافات األولية ومهارات
االستقطاب والتوظيف ومبادي املالية واملحاسبة
والتنمية املتسارعة للمدراء وبرنامج الرسم الهنديس
ًموظفا48 «األوتوكاد» استفاد منها ما يقارب
 هذا باإلضافة إىل برنامج.من إدارات واقسام عدة
التدريب الصيفي بالتنسيق مع صندوق دعم املوارد
65 البرشية حيث استفاد منه خالل العام املايض
متدرب ومتدربة يف مجال فن التعامل مع العمالء
.ومبادئ السكرتارية

إحصاءات السالمة

Safety Statistics

فرضيات اإلخالء

Emergency Drills

تدريبات السالمة

ساعات عمل آمنة

SHE Trainings

Safe Man-Hours

احصاءات
السالمة

SAFETY
STATISTICS
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112

1.355.184

6

119

9.313.861

6

116

1.256.832

5

90

1.785.514

5

65

312.324

2

39

24.384

Based on Statistics of November 2019

٢٠١٩ بناء على إحصاءات شهر نوفمبر
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مناسبات

Celebrations

الوطنية للصناعة ُتقيم حفل اإلفطار الرمضاني

Al Watania for Industries Hold Ramadan Iftar

)43)

WFI Celebrates Eid
Occasions

الوطنية للصناعة ُتعايد
منسوبيها

Al Watania for Industries organized
special celebrations for its employees at the company’s Head office in
Riyadh on the occasions of Eids Al
Fiter and Al Adha. The celebrations
were attended by CEO Eng. Ibrahim
Behairi, VPS, GMs and employees,
who exchanged holiday greetings in a
friendly festive atmosphere. The event
gave Al Watania staff the opportunity to build team spirit as had the
breakfast together. The ceremonies
was also held in the female section attended by female staff of the company.

في أجواء سـادها الفرح والسرور أقامت
(الوطنيـة للصناعـة) مناسـبات
حفـل املعايـدة ملنسـوبيها مبناسـبة عيـدي الفطـر
 وذلـك يف مقر الرشكـة الرئيس،واألضحـى املباركين
 بحضـور سـعادة الرئيـس التنفيـذي املهنـدس.
ونـواب الرئيـس ومـدراء العمـوم ومـدراء اإلدارات
 حيث تبـادل فيها.وعـدد كبير من منسـويب الرشكة
،جميـع الحضـور التهاين والتربيكات بهذه املناسـبة
.وسـط أجـواء مفعمـة بالحـب واإلخـاء والوئام
 أُقيم حفل املعايدة بعيدي الفطر،من جانب آخر
املبارك واألضحى املبارك يف القسم النسايئ حرضه
.عدد من منسوبات القسم
ُيذكر أن الرشكة قد درجت عىل االحتفاء بهذه
املناسبات سنوياً وذلك ألبعاد هذه املعايدة
االجتامعية يف إحداث التواصل والتقارب بني
.منسوبيها

WFI is keen to hold those ceremonies
to strengthening the social relations
between all its employees.

Al Watania for Industries (WFI) hold
a Ramadan Iftar for its employees in
Riyad. This social event is a continuation of the annual tradition, which Al
Watania always doing in celebrating its
employees on the Iftar, in a lively atmosphere as one family

أقامت الوطنية حفل اإلفطار الرمضاين
 يأيت.ملنسوبيها مبدينة الرياض
تنظيم هذا اللقاء استمراراً للتقليد السنوي الذي
دأبت عليه الرشكة يف االحتفاء مبوظفيها عىل مائدة
اإلفطار الرمضاين يف أجواء حيوية مفعمة باإلخاء
.واملودة

احتفال بالستيك الوطنية

Al Watania Plastic Celebration
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احتفلت الوطنية للصناعة ممثلة بقطاع البالستيك جمي ــع اإلدارات واألقس ــام يف بالس ــتيك الوطني ــة
 ع ــى تفانيه ــم وجهوده ــم يف تحقي ــق األه ــداف.م٢٠١٩ بتحقيق عدد من اإلنجازات خالل العام
.م٢٠١٩  وإنتاج بنسبة املرس ــومة للع ــام٪٩٨ حيث حقق مبيعات بنسبة
.م٢٠١٩  من أهداف العام٪١٠١
وحث الجميع عىل الحفاظ عىل هذه النتائج
.م٢٠٢٠ م ــن جانب ــه ش ــكر س ــعادة الرئي ــس التنفي ــذي وتكثيف الجهود لتحقيق أهداف العام

Al Watania for Industries, represented
by the plastic sector, celebrated it
achievements during the year 2019.
Where it achieved 98% of sales targets
and 101% of production targets the
year 2019.
For his part, the CEO thanked all

divisions and departments of Al
Watania Plastics for their dedication
and efforts in achieving the goals
set for the year 2019. He urged everyone to maintain these results and
intensify efforts to achieve the goals
of 2020.

الورقية تستمر في تنظيم حمالت التوعية

WAPER continues its awareness campaigns
Continuing on its approach during the
past year, Al Watania Paper Products
implemented in 2019 a number of awareness campaigns and training session in
the aspects of health, environment and
occupational safety in all of its factories
in Riyadh and Jeddah, where it received
high participation from employees and
management of the company.
The first campaign was with the slogan “
Our Goal – Zero Incidents This campaign aims to improve the level of safety
concern through several of focused
awareness sessions to ensure the importance of safety in the workplace. The second campaign was entitled “Drink more
water - to be healthy” This campaign was
launched to raise awareness of the importance of drinking sufficient quantities
of water necessary for the human body,
especially in the summer due to the high
temperatures. As for the third campaign,
it was under the slogan “Preserve Water
- Preserving the Environment”. This
campaign aims to raise awareness of the
need to preserve the environment and to
remind the importance of water in our
lives, with a focus on the correct methods in rationalizing the use of water.

 نفذت،استمراراً لنهجها خالل العام املايض
الوطنية للمنتــجات الــورقية خــالل الــعام
م عدد من الحمالت التوعية والتدريب2019
يف جوانب الصحة والبيئة والسالمة املهنية
يف مصانعها يف مدينة الرياض ومدينة جدة
حيث القت تفاعالً عالياً من منـــسويب وإدارة
.الرشكة
- الحملة األوىل كانت تحمل شعار «هدفنا
العمل بال حوادث «وتهدف هذه الحملة إىل
تحسني مستوى االهتامم بالسالمة من خالل
العديد من جلسات التوعية املركزة لضامن
 الحملة الثانية.أهمية السالمة يف مكان العمل
 لتتمتع- كانت بعنوان «أرشب املزيد من املاء
بصحة جيدة» تم تدشني هذه الحملة للتوعية
بأهمية رشب كميات كافية من املاء الرضورية
ُلجسم اإلنسان خصوصاً يف فصل الصيف نظرا
 أما الحملة الثالثة.لدرجات الحرارة املرتفعة
ًفكانت تحت شعار « حافظ عىل املاء– حفاظا
عىل البيئة « وتهدف هذه الحملة للتوعية
برضورة املحافظة عىل البيئية والتذكري بأهمية
 مع الرتكيز عىل الطرق الصحيحة،املاء يف حياتنا
.يف ترشيد استـخدام املياه
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ability. However, most changes will probably
also develop a multitude of other skills for
you if you make use of any training provided.

نطاق واسع من املهارات األخرى لصالحك يف حال استغاللك
.ألي تدريب يتم توفريه

4. LEADERSHIP
Don’t be afraid to lead any part of the change
by helping your manager and team to success.
Equally, if you think you can improve the way
something is done during the change, come up
with ideas, and have the confidence to suggest
and implement it. This could be your pathway
to promotion or leadership.

 وذلك من،ال تخف من قيادة أي جزء من التغيري الحاصل
 وبشكل.خالل مساعدة مديرك وفريقك عىل تحويله إىل نجاح
 إذا كنت تعتقد أنه ميكنك تحسني طريقة تنفيذ يشء،مامثل
 وتحىل بالثقة القرتاحها، قدم أفكارك،ما خالل مراحل التغيري
 فقد يكون هذا هو مسارك للحصول عىل الرتقية.وتنفيذها
.أو تويل القيادة

5. SELF DEVELOPMENT
Change is about learning new things, improving yourself and stepping onto a new beginning. Self-awareness and development during change will propel your career. By being
diligent in your professional life during the
change, you can progress and enjoy the selfdevelopment that the change can bring.

 القيـادة.4

 التـطـويـر الـذاتـي.5

، وتحسني ذاتك،يتمحور التغيري حول تعلم أمور جديدة
 ستعمل التوعية والتطوير الذاتيني.والخوض يف تجربة جديدة
ً ولكونك مجتهدا.خالل التغيري عىل تحفيز مسريتك املهنية
 فإنك ستتمكن من،يف حياتك املهنية خالل حدوث التغيري
التقدم واالستمتاع بالتطوير الذايت الذي ميكن أن يجلبه ذلك
.التغيري

 أسباب تجعل التك ّيـف السريع مع التغيير أمر حيوي ضمن بيئة العمل7

7 Reasons why Quick Adaptation to Change is Vital at Work
Source: edara.com
Change is driven by factors such as the implementation of a new business model, merger
with another enterprise, or an expansion into
a new market. Consequently, constant change
at work is inevitable regardless of the industry
or your line of work.

يعتبر التغيري مدفوعاً بعوامل عدة مثل تنفيذ
 أو االندماج مع،منوذج أعامل جديدة
 فإن، وبالتايل.التوسع نحو سوق جديدة
 أو،مؤسسة أخرى
ّ
التغيري املستمر يف العمل هو أمر حتمي بغض النظر عن
.الصناعة أو مجال العمل الخاص بك

 اإليـجـابـي ّـة.1

 الريادة.6

1. POSITIVITY
Positively embracing change at work not only
shows your employers what a model employee you are, but the positivity you bring
also makes you an asset to others and to your
company.

ّ من خالل التكيف مع التغيري يف العمل مثل
،تول دور جديد
 أو تغيري يف مخطّطاتك املهنية مثل،أو أداء مهام جديدة
. فإنك قد تكتشف مهارات خفية لديك،توليك ملنصب مؤقت

 االبتـكـار.7

2. FLEXIBILITY
By adjusting to change at work such as taking on a new role, performing new tasks or a
change in your career projection like taking
on a temporary position, you may discover a
calling that has been previously hidden from
you.
3. SKILLSET
Regardless of what the change is,embracing it
helps to improve one key skill; your change-

 فإنّ التكيف معه سيساعدك،بغض النظر عن التغيري الحاصل
 أال وهي قدرتك عىل،عىل تحسني مهارة واحدة أساسية
 ستعمل معظم التغيريات كذلك عىل تطوير، ومع ذلك.التغي
ّ

6. ENTREPRENEURIAL
If entrepreneurs or inventors had given up
at first sight of change, then we wouldn’t
have some of the fantastic products that we
have today. By-looking at change as a step
to unknown success, you develop invaluable
entrepreneurial outlook.

لو كان رجال األعامل واملخرتعون قد استسلموا عند أول
 ملا كنا سنحصل عىل بعض املنتجات الرائعة،بادرة للتغيري
 حيث من خالل نظرك إىل التغيري عىل.التي لدينا اليوم
 فإنك تطور نظرة ريادية،أنّه خطوة لتحقيق نجاح غامض
.مستقبلية ال تقدر بثمن

7. INNOVATION
During a change, coming up with innovative
solutions to challenging problems will create
significant new value for your team that didn’t
exist before. There is no better way to get
noticed at work.

 فإن التوصل إىل حلول مبتكرة للمشكالت،أثناء حصول تغيري
الصعبة سيخلق قيمة جديدة كبرية لفريقك مل تكن موجودة
 ال توجد طريقة أفضل من ذلك لجذب االنتباه يف.ًسابقا
.العمل

إنّ تق ّبل التغيري يف العمل بصورة إيجابية ال يقوم بإظهار
 ولكن،مدى كونك موظفاً منوذجياً ألصحاب العمل فحسب
ًاإليجابية التي تتمتع بها ستجعلك شخصاً ذو قيمة عالية أيضا
.لآلخرين ولرشكتك

 املرونـة.2

 رصيـد املهـارات.3
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تقـريـر
Report

بالتزامن مع اليوم العالمي للسكري الوطنية
للصناعة ُتنفذ حملة توعوية
م حملة2019  نوفمرب14-12 (الوطنية للصناعة) خالل الفرتة من
ّ
نفذت
توعوية ملنسوبيها حول مرض السكري اشتملت عىل مواد توعوية
ً ألقت الضوء من خاللها عىل أهمية الوقاية والكشف عن السكري وعالجه
فضل عن
.التعرف عىل اإلجراءات التي ميكن القيام بها للتقليل من مخاطر اإلصابة مبرض السكري
باإلضافة إىل إقامة يوم طبي بالتعاون مع مركز ماجستيك ميلينيوم الطبي اشتمل عىل
.ً موظفاً تقريبا30  حيث استفاد من الفحص الطبي،استشارات طبية وفحص السكري
تأيت هذه الحملة تزامناً مع اليوم العاملي للسكري ويف إطار برامج التوعية واإلرشاد
 حيث تحرص الوطنية للصناعة تعزيز االهتامم بالصحة والسالمة وتقدم.للموظفني
 وخصومات خاصة لالشرتاك يف مراكز وأندية اللياقة،برامج توعية دورية ملنسوبيها
.البدنية تشجيعاً ملامرسة الرياضة

)49)

Al Watania Hold Awareness Campaign
Conjunction With The World Diabetes Day
Al Watania for Industries held an awareness campaign on diabetes during the period from 12 - 14 November 2019. The campaign included
awareness materials through which it highlighted the importance of
prevention, detection and treatment of diabetes, as well as identifying
measures that can be taken to reduce the risk of diabetes. In addition,
a medical day was organized in cooperation with Majestic Millennium
Medical Center, which included medical consultations and diabetes
screening, where approximately 30 employees benefited from the medical
screening.
This campaign coincides with World Diabetes Day and it is a part of employee’s awareness programs. Al Watania for Industries is keen on promoting health and safety among its employees thru providing periodic
awareness programs and special discounts on the subscription fees for
fitness centers to encourage employees to exercise and practice sports.
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أخبار
NEWS

Al Watania for
Industries sponsored the
Third Arab Ministerial
Forum for Housing and
Urban Development
Al Watania for Industries sponsored the 3rd
Arab Ministerial Forum on Housing and Urban Development, which was held in Dubai,
United Arab Emirates, with the participation of more than 20 Arab ministers and a
significant number of businessmen.
WFI’s representatives met a number of
businessmen from several Arab countries,
and presented Al Watania for Industries and
its various industrial sectors, and explored
and discussed opportunities to expand the
company’s business.
It is worth mentioning that the forum aims
to raise awareness and evaluate the plans
and programs of housing and sustainable
urban development and the exchange of
valuable experiences among Arab countries.

الوطنية للصناعة ترعى
المنتدى الوزاري العربي
الثالث لإلسكان والتنمية
الحضرية
شاركت الوطنية للصناعة برعاية املنتدى الوزاري
العريب الثالث لإلسكان والتنمية الحرضية الذي
ُعقد يف مدينة ديب باإلمارات العربية املتحدة
 وزيراً عربياً وعدد مهم من20 مبشاركة أكرث من
.رجال األعامل
حيث التقى ممثيل الرشكة بعدد من رجال
األعامل من مختلف الدول العربية وتم التعريف
مبجموعة الوطنية للصناعة و قطاعاتها الصناعية
وبحث ومناقشة الفرص املتاحة لتوسيع أعامل
.الرشكة
 أن املنتدى يهدف إىل نرش،الجدير بالذكر
الوعي وتقويم خطط وبرامج اإلسكان والتنمية
الحرضية املستدامة وتبادل الخربات القيمة بني
.الدول العربية

يوم التبادل المعرفي في البالستيك
)51)

Knowledge Exchange Day in WP

Al Watania Plastics (WP)held the Knowledge Exchange Day forum for the at the
Company’s head office in Riyadh attended by
the CEO Engr. Ibrahim Behairi. The speakers provided an explanation of several topics
which attracted the attention and interaction
of the attendees. All presenters were honored
at the end of the day.

عقدت بالستيك الوطنية ملتقى يوم التبادل املعريف
وذلك يف املقر الرئيس للرشكة بالرياض بحضور
سعادة الرئيس التنفيذي املهندس إبراهيم بحريي
حيث قدم املشاركون عروض تقدميية يف مواضيع
متنوعة القت تفاعالً واهتامماً من الحضور وتم يف
.ختام امللتقى تكريم املشاركني

تدشين الموقع اإللكتروني الجديد
Al Watania for Industries launched its New Website
Al Watania for Industries launched its new
website after completing its development according to the best designs and technologies.
The CEO Engr. Ibrahim Behairi launched the
website in a ceremony at the Company’s headquarters. Public Relations Section Supervisor
delivered a brief presentation in which he
reviewed the advantages of the new website as
a media interface presenting the Company and
its message and directions. The website also
serves as a source of information for visitors
to introduce the Company, its products, news
and activities.
The new website has been developed to suit
the size of Al Watania for industries as a
pioneer in the field of manufacturing packaging products and building materials, as well
as the Company’s promising future projects in
accordance with its 2023 Vision. The website
has been designed in a way so as to easily and
smoothly provide a range of electronic services
that serve many of the Company’s activities,
projects and customers.

دشنت الوطنية للصــناعة مطـلع عـــام
ّ
م موقعها اإللكرتوين الجديد2019
بعد انتهاء العمل عىل تطويره وتحديثه وفق أفضل
 وقد قام سعادة الرئيس التنفيذي.التصاميم والتقنيات
املهندس إبراهيم بحريي بتدشني املوقع اإللكرتوين
 حيث استمع الحضور.وذلك املركز الرئيس للرشكة
إىل عرض موجز قدمه مرشف قسم العالقات العامة
استعرض فيه مميزات املوقع الجديد كواجهة إعالمية
 ويعمل كمصدر،يُعرب عن الرشكة ورسالتها وتوجهاتها
من مصادر املعلومات للزوار للتعريف بالرشكة
.ومنتجاتها وأخبارها وأنشطتها
تم تطوير املوقع اإللكرتوين ليتناسب مع حجم
مجموعة الوطنية للصناعة الرائدة يف مجال تصنيع
منتجات التعبئة والتغليف ومواد البناء ومشاريعها
 وروعي،م2023 املستقبلية الواعدة حسب رؤيتها
يف املوقع الجديد توفري مجموعة من الخدمات
اإللكرتونية تخدم العديد من أنشطة الرشكة
 وميكن الوصول اىل،ومشاريعها واملتعاملني معها
.هذه الخدمات بكل يرس وسهولة

جانب من احتفال فريق مصنع كابكس في دبي بإنتاج
مليار غطاء للعام الثاني على التوالي

Capex plant team in Dubai celebrating the production of
One Billion Caps for the second year in a row

العدد الرابع
4th Issue

)50)

فعاليات
Events

offical ceremony started with some verses
from the Holy Quran, after which CEO
Engr. Ibrahim Behairi, gave a speech in
which he welcomed the attendance, spoke
about the Company’s achievements in 2019,
praised the efforts of all employees in all
sectors, and touched upon the most important plans and goals of the Company in the
coming years. Then Mr. Ali Al-Ayed, the
Board of Directors Member, gave a speech
in which he welcomed the attendances,
congratulated all the honorees, and praised
the work environment in Al Watania for
Industries and its distinction. This was
followed by honoring the employees who

)53)

 بدأت فعاليات الحفل الخطايب،بعد صالة الجمعة
 بعدها ألقى،بآيات عطرة من كتاب الله الكريم
الرئيس التنفيذي املهندس إبراهيم بحريي كلمة رحب
فيها بالحضور وتحدث عن إنجازات الرشكة يف العام
 وأشاد بجهود جميع املوظفني يف كافة،م2019 املايض
 كام تطرق ألهم خطط وأهداف الرشكة،القطاعات
 بعدها ألقى عضو مجلس اإلدارة.يف األعوام املقبلة
األستاذ عيل العايد كلمة رحب فيها بالحضور وهنئ
جميع املكرمني وأشاد ببيئة العمل يف الوطنية للصناعة
 تيل ذلك تكريم منسويب الرشكة الذين أمضوا.ومتيزها
 حيث بلغ عدد املكرمني هذا. سنة30 سنه و25

اليوم الترفيهي والحفل السنوي لمنسوبي الوطنية للصناعة

Open Day and Annual Ceremony for the Employees
of Al Watania For Industries

On March 6th, 2020 AD, Al Watania for
Industries held the Open Day and Annual
Ceremony for its employees in Riyadh,
in the presence of nearly 1,000 employees
from all sectors. This open day included a
number of recreational activities and sports
competitions that started from eight in the
morning until twelve in the afternoon. They
included a number of games and challenges
between employees and sports competitions
in basketball and cricket championships.
Moreover, a number of employees of the
Company who spent 10, 15 and 20 years in
the Company were honored.
After the Friday Prayer, the activities of the

أقامت الوطــنية للصـــناعة يـــوم الجمعة
6 هـ املوافق1441  رجب11 املوافق
م اليوم الرتفيهي والحفل السنوي ملنسوبيها2020 مارس
 موظف من1000 يف مدينة الرياض بحضور ما يقارب
 حيث تضمن اليوم املفتوح عدد.جميع قطاعات الرشكة
من األنشطة الرتفيهي واملسابقات الرياضية بدأت من
،ًالساعة الثامنة صباحاً إيل الساعة الثانية عرش ظهرا
شملت عدد من األلعاب والتحديات بني املوظفني
ومنافسات رياضية يف بطولة كرة السلة والكريكت
10 كام تم تكرم عدد من منسويب الرشكة الذين أمضوا
. سنه يف خدمة الرشكة20  سنه و15 سنوات و
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have spent 25 and 30 years in the Company.
The number of honorees this year reached 342
employees. Sports winners and the annual
FEKRAH Competition winners were honored
and a number of valuable prizes were drawn.
This ceremony came as a result of the Company’s management’s keenness to develop the
positive relationship between all its employees
and to promote collective work environment
with the spirit of one family.

 كام تم تكريم الفائزين يف األنشطة،ً موظفا342 العام
الرياضية وتكريم الفائزين يف مسابقة حملة فكرة
.السنوية وتم السحب عىل عدد من الجوائز القيمة
يأيت هذا الحفل انطالقاُ من حرص إدارة الرشكة عىل
تنمية العالقة اإليجابية بني كافة منسوبيها داخل
 وتعزيز العمل الجامعي بروح،وخارج إطار العمل
.العائلة الواحدة
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Al-Watania Plastics

اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﻮرﻗﻴﺔ

AL Watania for Paper Products
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اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ا وﻋﻴﺔ

AL Watania For Containers Mfg

م.م.ذ.ﺷﺮﻛﺔ ا ﻏﻄﻴﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ش

INTERNATIONAL CAP L.L.C

ﺑﻠﻮك اﻟﻮﻃـﻨﻴﺔ
Al Watania Bricks

www.wataniaind.com
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