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مما الشك فيه أن لكلِ نجاح عقبات وصعوبات وتحديات البد من مواجهتها والتصدي
لها بكل إصرار وعزيمة لكي يظل هذا النجاح دائما ومستمرا ً .في العام المنصرم،
واجهت الوطنية للصناعة كغيرها من الشركات العديد من العقبات والمزيد من
التحديات المتوقعة حسب قراءتنا المسبقة للسوق فكان السائد حالة الركود االقتصادي الذي
عانى منها السوق المحلى واإلقليمي والمنافسة العالية في األسعار وغيرها من التحديات التي
عملنا على مواجهتها للتقليل من أثرها على نشاط الشركة برؤية وإستراتيجية طموحة تستشرف
المستقبل وأهداف سامية تتوافق مع أهداف رؤية المملكة العربية السعودية  .2030وقد تم
رسم رؤية وإستراتيجية الشركة  2023لتواكب تحديات المستقبل والنهضة الصناعية واالقتصادية
التي تطمح إليها قيادتنا الرشيدة .من أهداف رؤية  2023تنويع استثمارات الوطنية للصناعة
في القطاعات الهامة التي يحتاج إليها االقتصاد الوطني كقطاع الطاقة والمنتجات الكيميائية
وقطاع الرعاية الصحية والمستهلكات الطبية وقطاع اآلالت وقطع الغياروذلك لدعم عجلة التنمية
الصناعية وزيادة المحتوى المحلي وتقليل اإلعتماد على الواردات .حيث يعد ذلك هو الهدف
السامي إلنشاء هذا الكيان الصناعي وهو ما يؤكد علية دائماً سعادة رئيس مجلس اإلدارة الوالد
الشيخ سليمان بن عبدالعزيز الراجحي.
نمضي قدماً نحو مستقبل مشرق وفق خطى ثابته .فقد رسمنا ألنفسنا أهدافاً سامية وسوف
نكون بإذن الله  ..قادرين على تحقيق النجاح دائماً طالما نحن متمسكين بمبادئنا المبنية على
المصداقية ودعم اإلبداع واالبتكار والتميز في كافة أعمالنا ومشاريعنا على المدى الطويل فقد
تم بحمد الله تعالى توقيع عقد إنشاء شركة طاقة األلفية المحدودة للطاقة كأول تطبيق فعلي
ألهداف الرؤية الجديدة للشركة وسوف تقوم هذه الشركة بإنتناج وتزويد شركة أرامكو السعودية
ببعض المواد الكيميائية الضرورية التي تحتاجها .كما تم إفتتاح مصنع (الوطنية للمنتجات
الورقية) أكبر مصنع للكرتون المضلع في الشرق األوسط بالمدينة الصناعية الثالثة بجدة بتشريف
من سعادة رئيس مجلس اإلدارة الوالد الشيخ سليمان الراحجي .هذا الصرح الصناعي تم إنجازه
في مدة وجيزة ال تتجاوز  24شهرا ً وتم تجهيزه بأحدث المكائن واآلالت في صناعة الكرتون
المضلع وسوف يسهم في تلبية الطلب المتزايد على منتجاتنا ذات الجودة العالية والتي تحظىى
بثقة عمالئنا .كما شهد العام الماضي تدشين نظام ساب في شركة بالستيك الوطنية وقد ضاعفنا
جهودنا الرامية لتحسين إطار عملنا المهني المعني بالصحة والسالمة واألمن والبيئة وعززنا من
قدراتنا على إدارة المخاطر والحوكمة حيث تم دشين نظم اإلدارة المتكاملة وحصلت الشركة
على شهادات الجودة والبيئة والصحة والسالمة المهنية.
ختاماً  ..ال يسعني إال أن أتوجه بالشكر الجزيل لرئيس مجلس اإلدارة وأعضاء المجلس واإلدارة
التنفيذية ولكل العاملين في جميع القطاعات والوحدات التابعة من رؤساء ومدراء على ما يبذلونه
من جهود حثيثه ومستمرة في سبيل تحقيق ما نسير من أجله من أهداف ورؤى وطموحات
مستقبلية ،كما أتوجه بخالص الشكر والتقدير لجميع عمالئنا الكرام على ُحسن إختيارهم لنا
وثقتهم الكبيرة بنا وبمنتجاتنا ،والشكر موصول لموردينا على دعمهم المستمر ،سائلين المولى
القدير لنا ولهم التوفيق والنجاح .
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لنرسخ اإلجنازات ونطورها

م .إبراهيم بن إبراهيم بحيري
الرئيس التنفيذي

يسين ويسعدين املشاركة بكلمتي يف هذا العام والتي تنقل لكم واقع عمل الوطنية للصناعة
رُ
رشف ،والتي
خالل السنة املاضية ،وما حققته من إنجازات نوعية تضاف إىل سجل إنجازاتها امل ِّ
تحققت بفضل الله ثم بتوجيهات مجلس اإلدارة وتظافر الجهود والعمل املخلص وإبداع وإرصار
جميع منسويب الرشكة ورشكاء النجاح من عمالء وموردين.
حيث تم بحمد الله تعاىل تدشني رؤية واسرتاتيجية الرشكة  2023مطلع العام املايض والتي سوف تسهم
يف دعم ريادة الوطنية للصناعة يف قطاع إنتاج مواد التعبئة والتغليف يف الرشق األوسط إضافة إىل تحقيق
أهداف الرشكة يف توسيع أعاملها بالدخول يف قطاعات صناعية جديدة وهامة تدعم بها توجهات االقتصاد
الوطني ورؤية اململكة  2030وتحقيق املزيد من التدفق املايل للوقف الخريي .وكان إعالن دخول الوطنية
للصناعة قطاع الطاقة واملنتجات الكيميائية بتوقيع عقد تأسيس رشكة طاقة األلفية املحدودة للطاقة كأول
خطوة لتحقيق تلك األهداف.
وإنطالقاً من حرصناعىل تلبية متطلبات عمالئنا وتقديم أفضل املنتجات وأجودها ووفقاً لزيادة الطلب عىل
منتجات الكرتون املضلع تم بحمد الله تعاىل افتتاح مصنع الوطنية للمنتجات الورقية يف املدينة الصناعية
بجدة ،حيث يُعد أكرب مصنع للكرتون املضلع يف الرشق االوسط باستثامر بلغ ربع مليار ريال سعودي وبطاقة
إنتاجية تبلغ  172ألف مرت سنوي وعىل مساحة  77ألف مرت مربع.
وإدراكا منا بأهمية مسؤوليتنا االجتامعية تجاه الوطن ودعامً لتحقيق أهداف رؤية اململكة  ،2030قامت
الوطنية للصناعة بتوقيع اتفاقية تعاون مشرتك مع وزارة البيئة واملياه والزراعة لدعم مرشوع البحث والتطوير
لتقنيات استزراع الطحالب باململكة يف تحالف مع عدد من الرشكات واملؤسسات الوطنية الرائدة .كام نفخر
بإنضامم املرأة إىل كادر منسويب الوطنية ،حيث تم إستقطاب عدد من بنات الوطن وتم تدريبهم وتأهيلهم
وتوظيفهم يف بيئة عمل مناسبة لهم وفق قيم املجتمع ليكونوا عنرصا ً فاعالً يف كتابة قصة نجاح الوطنية.
أما عىل صعيد تطوير بيئة العمل والنظم اإلدارية والحوكمة ،فالعمل عىل تطبيق برنامج ساب مايزال مستمرا ً
وقريباً سيتم تدشينه يف جميع الوحدات األخرى تباعاً .كذلك تم تدشني نظام اإلدارة املتكاملة وتدريب عدد
من املوظفني وتأهيلهم كمدققني حسابات وحصلت الوطنية عىل شهادات اآليزو يف الجودة والبيئة و الصحة
والسالمة املهنية .كام نفخر بتحقيق الوطنية للصناعة عدد  10مليون ساعة عمل آمنة دون اصابات مقعدة .
هذه بعض من االنجازات التي تحققت واملخطط لها ،وما كان لها أن تكون بعد توفيق الله لوال ما حظينا به
من ثقة ودعم من رئيس وأعضاء مجلس اإلدارة ومساهامت اإلدارة التنفيذية ورؤساء الوحدات الذين عملوا
متكاتفني بروح الفريق الواحد وبذلوا جهودا ً مشكورة يف تحقيق ما تطمح إليه الوطنية للصناعة من أهداف
وتطلعات ،وكذلك الجهود السخية من جميع منسويب املجموعة ونتوجه للجميع بالشكر الجزيل عىل ما
بذلوه من جهود أسهمت يف تحقيق هذه املنجزات املتميزة.
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الشيخ سليمان الراجحي يفتتح أكبر مصنع
للكرتون المضلع في الشرق األوسط
دشَّ ن الشيخ سليامن بن عبدالعزيز الراجحي
رئيس مجلس إدارة (الوطنية للصناعة) وبحضور
نائب رئيس مجلس اإلدارة الشيخ فهد بن سليامن الراجحي
وأعضاء مجلس اإلدارة ومدير عام القطاع الغريب بالهيئة
السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية (مدن) املهندس

بدأت مراسيم الحفل بغرس فسيلة نخل أمام
مبنى املصنع ،حيث ش��ارك الشيخ سليامن
الراجحي وعدد من الضيوف يف غرسها وقام
الجميع ،بعدها بزيارة ملعرض منتجات املصنع
اطلعوا خاللها عىل نوعية وميزات منتجات
الكرتون املضلع التي يتم تصنيعها ،بعدها بدأ
الحفل الخطايب لهذه املناسبة بآيات عطرة من
كتاب الله الكريم.

هيثم أبو منصور يوم السبت  5ربيع اآلخر 1439هـ املوافق
 23ديسمرب 2017م مصنع الوطنية للمنتجات الورقية
مبدينة جدة والذي ُيعد أكرب مصنع للكرتون املضلع يف
الرشق األوسط مبساحة تبلغ  77ألف مرت مربع وبطاقة
إنتاجية تبلغ  172ألف طن مرتي سنوياً.

ثم ألقى سعادة الرئيس التنفيذي للوطنية
للصناعة املهندس إبراهيم بحريي كلمة
عرب فيها عن شكره وامتنانه لرئيس مجلس
اإلدارة الشيخ سليامن الراجحي لرعايته حفل
االفتتاح وترحيبه بحضور أعضاء مجلس اإلدارة
والضيوف الكرام من الهيئة السعودية للمدن
الصناعية ومناطق التقنية ،وأكد يف كلمة عىل
أهمية هذا املرشوع العمالق الذي تم استثامر

سيتم تشغيله بالطاقة اإلنتاجية الكاملة بإذن
الله.
ثم ألقى نائب رئيس مجلس اإلدارة الشيخ فهد
بن سليامن الراجحي كلم ًة نقل عربها مشاعر
سعادة وفخر منسويب الوطنية للصناعة بتدشني
هذا الكيان الصناعي الضخم الذي سيسهم
يف تلبية كافة احتياجات القطاعات الصناعية
والتجارية ملنتجات الكرتون كام سيوفر العديد
من الفرص الوظيفية ألبناء الوطن يف تخصصات
ومجاالت عدة تسهم يف تأمني حياة كرمية وآمنة
للشباب السعودي الطموح .وأشار يف كلمة إىل
أن الوطنية للصناعة امتازت منذ نشأتها ،باملبادرة
والريادة يف مجال م��واد التعبئة والتغليف
وهي تسعى بشكل دائم لتوسيع استثامراتها
وفق اسرتاتيجيتها الجديدة  2023التي تتسم
بالطموح وعمق الرؤية نحو املستقبل وتحدياته
وتسهم يف تحقيق أهداف الوقف وتتامىش مع
رؤية اململكة العربية السعودية  2030لإلرتقاء
نحو اقتصاد متنوع وتنمية شاملة يف قطاع
الصناعة .ويف ختام كلمته توجه بالشكر لقادة
هذا البلد املعطاء لدعمهم للنهضة الصناعية
التي تشهدها اململكة وتصب يف صالح الوطن
واملواطن .وأعرب عن خالص شكره وتقديره
لسعادة رئيس مجلس اإلدارة عىل توجيهاته

الحكيمة ودعمه املتواصل ملجلس اإلدارة
واهتاممه املستمر بتنمية القطاع الصناعي يف
اململكة العربية السعودية خالل الستون عاماً
املاضية .كذلك عبرّ عن شكره للهيئة السعودية
للمدن الصناعية ومناطق التقنية (مدن) وعىل
رأسهم سعاد املهندس خالد السامل ومديرعام
املدينة الصناعية الثانية والثالثة بجدة عىل
جهودهم املثمرة ودعمهم يف مراحل تنفيذ
املرشوع .كام توﺟﻪ ﺑﺎﻟﺸﻜﺮ إﻰﻟ أﻋﻀﺎء اﻤﻟﺠﻠﺲ
واإلدارة التنفيذية ملجموعة الوطنية للصناعة

ﻋﻰﻠ ﻣﺎ قدموه ﻣﻦ آراء سديدة وتوجيهات قيمة
ومتابعة حثيثه لجميع مراحل التنفيذ .ومث ّن
جهود رشكاء النجاح وكل من أسهم يف كتابة
قصة نجاح هذا الرصح الصناعي العظيم.
بعدها ألقى رئيس مجلس اإلدارة الشيخ
سليامن بن عبدالعزيز الراجحي كلمة جاء
فيها :الشك أن كل ىشء منتج محلياً يساهم
يف خدمة الوطن واملواطننب ،أشكر اإلبن فهد
وزمالؤه عىل ماقدموه يف هذا املرشوع ونرجو
من الله سبحانه وتعاىل أن يجعل هذا العمل

ما يقارب ربع مليار ريال فيه ويعد أكرب مصنع
للكرتون املضلع يف الرشق األوسط وتم إنجازه
يف خالل فرتة زمنية وجيزة تقارب  24شهر
فقط ،كام مث ّن دعم رئيس مجلس اإلدارة ونائبه
وأعضاء املجلس للمرشوع.
ويف ختام كلمته توجه بالشكر لجميع من
عملوا عىل إنجاح تنفيذ املرشوع وأشار إىل أن
املصنع يف مرحلة التشغيل بنسبة  %50وقريباً
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خالصا لوجهه .إن هذا العمل عمل وطني بحت
لخدمة الوطن واملواطن واملسلمني ،ونسأل الله
أن يجعل من عمل فيه بإخالص أن يجعله يف
موازين حسناته ألن هذا العمل كله وقف
لله تعاىل .كل مواطن عليه رضيبة وأنا أعتقد
أن رضيبة الوطن أن يقدم اإلنسان مايستطيع
أن يقدمه لهذا املرشوع وغريه أويص إخواين
باإلخالص يف العمل ألنهم إذا أخلصو أبدعو
وحصلو عىل األجر يف الدنيا واألخرة،فجدو
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وأحسنوا وأبدعوا يف عمل اآلخرة أفضل لكم
من عمل الدنيا ،جزاكم الله خريا ً والسالم عليكم
ورحمة الله وبركاته..
ويف نهاية الحفل الخطايب تم تكريم الشيخ
سليامن الراجحي لدعمه املتواصل لقطاع
الصناعة باململكة خالل  60عاما املاضية وكذلك
تم تكريم الهيئة السعودية للمدن الصناعية
ومناطق التقنية لجهوده الكبرية يف تسهيل
اج��راءات تنفيذ امل�شروع .بعدها قام الشيخ

سليامن الراجحي بإزالة الستار عن حجر
األساس للمرشوع وقام الحضور بجولة يف داخل
أرجاء املصنع استمعوا خاللها إىل رش ٍح ٍ
واف
حول عمليات اإلنتاج ومراحلها بدءا ً باملواد
الخام ووصوالً إىل املنتج النهايئ واإلمكانيات
الصناعية والتقنية التي تم تجهيز املصنع بها.
ويف نهاية الحفل تم التقاط الصور التذكارية
بهذه املناسبة.
وأوضح سعادة الرئيس التنفيذي للوطنية

م .بحيري  :استثمار ما يقارب من ربع مليار ريال سعودي
في مشروع مصنع الوطنية للمنتجات الورقية

للصناعة املهندس إبراهيم بن إبراهيم بحريي يف ترصيح له بهذه
املناسبة قائالً  :بنا ًء عىل التوجيهات الحكيمة من رئيس مجلس
اإلدارة الوالد الشيخ /سليامن بن عبدالعزيز الراجحي ووفقاً لنتائج
الدراسات الدقيقة لحالة السوق والنهضة الصناعية التي تشهدها
اململكة وقياساً عىل حجم العرض والطلب ملنتجات الكرتون
تقررالبدء مبرشوع إنشاء مصنع جديد لـ(الوطنية للمنتجات
الورقية) يف املدينة الصناعية الثالثة  -مبدينة جدة .حيث تم إستثامر
ما يقارب ربع مليار ريال سعودي يف هذا املرشوع الضخم الذي
بإذن الله سيلبي إحتياجات كافة القطاعات الصناعية والتجارية
للكرتون املضلع مبا يتاميش يتامىش مع رؤية اململكة العربية
السعودية  2030وبرنامج التحول الوطني  2020وبرنامج زيادة
املحتوى املحيل الصناعي لتعزيز النمو االقتصادي والقدرات املحلية
وخلق فرص العمل الصناعية الجديدة .ونحن فخورون مبرشوعنا
الجديد متطلعني إىل دراسة العديد من الفرص االستثامرية االخرى

التي من شأنها إن شاء الله أن تسهم يف السعودة والتوطني والنفع عىل الوطن
واملواطن.
الجدير بالذكر ،أن مجموعة الوطنية للصناعة هي « إحدى رشكات أوقاف الشيخ
سليامن بن عبدالعزيز الراجحي» وتعترب من الرشكات الكبرية واملرموقة محلياً
وإقليمياً حيث تسعى دامئاً لتوسيع أعاملها وخلق فرص صناعية أخرى ،األمر الذي
جعلها تدخل ضمن قامئة أكرب  100رشكة سعودية لعدة أعوام.
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الوطنية للصناعة :نسعى دائمًا لتوسيع أعمالنا وخلق فرص صناعية أخرى،
األمر الذي جعلنا ضمن قائمة أكبر  100شركة سعودية لعدة أعوام
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رئيس شركة الوطنية للمنتجات الورقية
المهندس عبدالرحمن الجعيد :

لدينا خطة معتمدة من
المجلس لتحقيق استراتيجية
النمو  2023من حيث التوسع
وتنويع المنتجات واألسواق
وصو ًال إلى تحقيق نمو
يصل إلى %50

كيف ترون عام  2018م بالنسبة (للوطنية للمنتجات الورقية)
يف ظل الركود االقتصادي الذي تشهده املنطقة؟
الشك أن أسواق املنطقة متر مبرحلة تصحيح وإعادة هيكلة،
سوا ًء من تصحيح األوضاع مبا يتعلق بأنظمة العمل والعامل،
أوتطبيق تعرفة الخدمات الجديدة ونظام القيمة املضافة،
وهذه جميعها سوف تعود بالنفع عىل تحسن أداء األسواق
وبالتايل رف��ع ج��ودة املنتج ومنافسة الصناعات املحلية
للمستوردة ...ومن الطبيعي أن هذه التغيريات جميعها بكل
تأكيد تؤدي مرحلياً إىل هذا النوع من الركود االقتصادي..
لذلك عملت إدارة الوطنية للمنتجات الورقية -وبتوجيه من
مجلس اإلدارة ودعم ومتابعة من الرئيس التنفيذي ..عىل تنفيذ
خطط فاعلة الستمرارية التوسع و الرتكيز عىل منتجات جديدة
ونوعية ،كذلك خفض التكاليف ورسعة االستجابة ملتطلبات
الزبائن والوصول اىل أسواق وعمالء جدد ،مام يؤدي اىل الحد
من هذا التأثري ،والتكيف مع هذه املرحلة مبا يكفل تحقيق
خطط املوازنة لعام  ،2018بإذن الله..
ماذا عن مستقبل صناعة الكرتون باململكة؟ وما هي التوجهات
الرئيسية يف هذه الصناعة؟ وكيف ميكن (للوطنية للمنتجات
الورقية) استغاللها؟
الغنى لصناعة التعبئة والتغليف عن منتجات الكرتون

بأنواعها ،يف املدى املتوسط ..والبعيد و صناعة الكرتون
باململكة تعترب قد وصلت إىل مرحلة نضج عالية ،مام يعطيها
مساحة تنافسية سوا ًء محلياً أو دولياً ..ومن أبرز التوجهات
يف هذه الصناعة هو دخولها مرحلة تصنيع الكرتون بالطباعة
عالية الدقة والجودة ،باستخدام أجهزة متقدمة -وهذا ينقل
املنتج من كونه صنع للتعبة أو التغليف اىل كونه يستخدم
كواجهة دعائية متقدمة للتسويق وإشهار منتجات الرشكات
املستخدمة واملوزعني يف نفس الوقت ...ومن التوجهات
أيضاً هناك أبحاث متقدمة لتطوير املواد الخام املستخدمة
مام يساعد يف تطور الصناعة...وتعترب الوطنية للمنتجات
الورقية رائدة يف هذا املجال ،سوا ًء ماتم تطبيقه من تقنيات
حديثة يف مصنع الورقية الجديد بجدة ،أو التوجه للرشاكات
االسرتاتيجية يف مجال تطوير الصناعة..

ماهي املشاريع التوسعية التي تعمل عليها (الوطنية للمنتجات
الورقية) ؟
هناك عدة مشاريع تحت الدراسة مع إدارة التخطيط
االسرتاتيجي وبتعاون مع لجنة التقييم واالستثامر ،سوا ًء
استحواذ أوفرص رشاكات بالسوق تكون ذات مردود عايل.
واألخرى ماتم االنتهاء منها حديثاً كتشغيل مصنع املنتجات
الورقية بجدة ،الذي يعترب نقلة نوعية يف صناعة املنتجات
الورقية ويصنف كأكرب مصنع من نوعه بالرشق األوسط
تحت سقف واحد ..وكذلك تنفيذ مرشوع التعديل الفني
ال�لازم لخط إنتاج أطباق البيض وال��ذي سيضيف طاقة
إنتاجية عالية لرفد السوق املحيل والخليجي مبا يحتاجه من
هذه املواد..

ماهي املشاريع التي تم إنجازها خالل الفرتة املاضية؟
كام ذكرت سابقاً آخر إنجاز للمجموعة كان تدشني مصنع
املنتجات الورقية بجدة  ،بحضور ورعايه كرمية من رئيس
مجلس اإلدارة الوالد الشيخ /سليامن الراجحي ،والسادة
أعضاء مجلس اإلدارة ومدير عام مدن .
ويصنف هذا الرصح كأكرب مصنع بالرشق األوسط من
حيث الطاقة اإلنتاجية مبوقع واحد ،وكذلك يشتمل عىل
أحدث التقنيات واألجهزة الحديثة يف هذه الصناعة ..مام
سيسهم يف دعم رؤيتنا االسرتاتيجــية وتحقــيق التنوع
والنمو حسب ماهو معتمد يف اسرتاتجية النمو 2023
للمجموعة..

هل لديكم اسرتاتيجية ورؤية (الوطنية للمنتجات الورقية) عىل
غرار اسرتاتيجية النمو  2023للمجموعة ؟
كام تعلمون ،نحن إح��دى وح��دات العمل االسرتاتيجية
باملجموعة ،ولدينا خطة معتمدة من املجلس ولتحقيق
اسرتاتيجية النمو  2023من حيث التوسع وتنويع املنتجات
واألس��واق وصوال إىل تحيق منو يصل إىل نسبة  ،%50وهذا
بالشك يتطلب مجهودات مضاعفة وتكاملية من فرق العمل
والوحدات األخرى باملجموعة..
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الوطنية للصناعة تدخل قطاع الطاقة
والمنتجات الكيميائية
يف ظل توجيهات سعادة رئيس مجلس اإلدارة
الشيخ سليامن بن عبدالعزيز الراجحي تم
بحمد الله يوم الثالثاء  5ربيع اآلخر 1438هـ
املوافق  3يناير 2017م توقيع عقد تأسيس
رشكة (طاقة األلفية املحدودة للطاقة) بالرشاكة
مع (رشكة الربان للطاقة املحدودة) بحيث
متتلك مجموعة الوطنية للصناعة نسبة الـ
 %60من الرشكة  ،ورشكة الربان للطاقة بنسبة
الـ  ،%40وستتخذ رشكة الطاقة مدينة الرياض
كمقر لها.
قام بتوقيع العقد نائب رئيس مجلس اإلدارة
الشيخ فهد بن سليامن الراجحي ومدير رشكة
الربان للطاقة املحدودة األستاذ عبدالرحمن
الزيد الحاريث  ،مبقر وزارة التجارة واالستثامر
مبدينة الرياض ،وستقوم هذه الرشكة بإنتاج
بعض املواد الكيميائية الرضورية لرشكة أرامكو
السعودية ،وكذلك ستخدم احتياجات السوق
املحيل وستسهم يف التقليل من االعتامد عىل
الواردات.
من جهته ،رصح نائب الرئيس للتسويق

( كابكس) تنجح
في تعزيز قدراتها
نجح فريق عمل متخصص من رشكة األغطية
العاملية (كابكس) ،مكون من مهندسني وفنيني
برتقية وتطوير نظام فحص جودة املنتجات من
األغطية الغشائية واألغطية سهلة الفتح والذي
من شأنه رفع كفاءة الجودة للمنتجات وضامن
إنتاج أغطية مطابقة للمواصقات القياسية
العاملية مام يزيد من إستغالل الطاقه اإلنتاجية
لتلبية الطلب املتزايد من العمالء الكرام .من
جانبة شكر مدير املصنع املهندس :حمدان
الحريب الفريق عىل تحقيق هذا اإلنجاز ورسعة
ودقة العمل وأثنى عىل جهود الفريق يف البحث
والتطوير.

العدد الثاين يناير 2018م
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والتخطيط وتطوير األعامل األستاذ عبدالكريم
النهري قائالً :يأيت هذا التوجه ضمن اسرتاتيجية
النمو ملجموعة الوطنية للصناعة  2023والتي
بدأ العمل بها مطلع هذا العام ،مضيفاً إىل أن
هذه االسرتاتيجية تهدف إىل توسيع وتنويع
قاعدة نشاط ومنتجات الرشكة مبا يتامىش مع
رؤية اململكة العربية السعودية  2030وبرنامج
التحول الوطني  2020وبرنامج زيادة املحتوى
املحيل الصناعي لتعزيز النمو االقتصادي
والقدرات املحلية وخلق فرص العمل الصناعية
الجديدة مبا يسهم يف زيادة اإليرادات واألرباح.
فنحن فخورين برشاكتنا الجديدة متطلعني إىل
دراسة العديد من الفرص االستثامرية االخرى
التي من شأنها إن شاء الله ستسهم يف السعودة
والتوطني والنفع عىل الوطن واملواطن.
تعترب مجموعة الوطنية للصناعة من الرشكات
الكبرية واملرموقة محلياً وإقليمياً حيث تسعى
دامئ��اً لتوسيع أعاملها وخلق فرص صناعية
أخرى ،األمر الذي جعلها تدخل ضمن قامئة
أكرب  100رشكة سعودية للعام 2016م.

الوطنية تدعم مشروع
استزارع (الطحالب)
وقع سعادة الرئيس التنفيذي للوطنية للصناعة سعادة املهندس إبراهيم بحريي
مع وزارة البيئة واملياه والزراعة إتفاقية تعاون مشرتك لدعم مرشوع البحث
والتطوير لتقنيات استزراع الطحالب باململكة ،جاء ذلك يف حفل تدشني املرشوع
بحضور معايل وزير البيئة واملياه والزراعة املهندس عبد الرحمن الفضيل يوم
اإلثنني  30ربيع األول 1439هـ املوافق  18ديسمرب2017م بالرياض.
وأوضح سعادة الرئيس التنفيذي يف ترصيح له بهذه املناسبة أن اململكة بحاجة
ماسة لتطوير تقنيات إنتاج الطحالب لالستفادة منها يف الصناعات الوطنية
وتحديدا ً البالستيك العضوي القابل للتحلل .ورغبة من الوطنية للصناعة املشاركة
بدفع عجلة التوطني لهذه التقنيات الصديقة للبيئة من خالل تطوير التقنيات
واألبحاث العلمية بحيث تعود نتائجها بالفائدة عىل املجاالت االقتصادية والعلمية
يف اململكة العربية السعودية تحقيقا لرؤية  2030فقد قررت إدارة الرشكة
املساهمة مع الجهات الحكومية يف دعم هذا املرشوع الهميته وإدراكاً منها
ملسؤوليتها االجتامعية تجاه الوطن واملواطنني ،سائلني املوىل عز وجل أن يتوج
جهود فريق العمل بالنجاح.

الجدير بالذكر ،أن الفريق التأسييس للمرشوع يشمل كالً من وزارة البيئة
واملياه والزراعة والوطنية للصناعة ورشكة أرامكو السعودية والرشكة السعودية
للصناعات األساسية (سابك) والرشكة السعودية للكهرباء واملجموعة الوطنية
لالستزراع املايئ وجامعة امللك عبدالله للعلوم والتقنية ومدينة امللك عبدالعزيز
للعلوم والتقنية والجمعية السعودية لالستزراع املايئ .تعترب مجموعة الوطنية
للصناعة من الرشكات الكبرية واملرموقة محلياً وإقليمياً حيث تسعى دامئاً لتوسيع
أعاملها وخلق فرص صناعية أخرى ،األمر الذي جعلها تدخل ضمن قامئة أكرب 100
رشكة سعودية للعام 2016م.
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النهيرعضوًا في مجلس
إدارة دواجن الوطنية
يُرس إدارة الوطنية للصناعة أن تهنئ وتبارك لألستاذ
عبدالكريم النهري نائب الرئيس للتسويق والتخطيط
وتطوير األعامل اعتامده عضوا ً يف مجلس إدارة
رشكة (دواجن الوطنية  -مرص) وذلك وفقاً لبيان
الجمعية العمومية بتاريخ  8شوال 1438هـ املوافق
 2يوليو 2017م.
الجدير بالذكر ،أن األستاذ عبدالكريم النهري يحمل
درجة ماجستري إدارة األعامل للمدراء التنفيذيني
وشهادة البكالوريوس يف اإلدارة الصناعية من جامعة
امللك فهد للبرتول واملعادن إىل جانب حصوله عىل
العديد من الشهادات التخصصية واملهنيةيف مجاالت
مختلفة .التحق بالعمل يف كربى الرشكات يف اململكة
وتقلّد خاللها العديد من املناصب الهامة خالل
الـ 19عاماً املاضية.

م .الزهراني عضوًا
في الوطنية الزراعية
يُرس إدارة الوطنية للصناعة أن تهنئ وتبارك للمهندس
عبدالله الزهراين رئيس رشكة بالستيك الوطنية اعتامده
عضوا ً يف اللجنة التنفيذية يف رشكة (الوطنية الزراعية) وفقاً
إلجتامع مجلس ادارة الوطنية الزراعية املنعقد يف تاريخ
 22ديسمرب .2017
الجدير بالذكر ،أن املهندس عبدالله يتمتع بخربة واسعة
حيث عمل ملدة  12عاماَ يف رشكة سابك حيث توىل
خاللها العديد من املناصب كان آخرها منصب مدير
عام وأدار العديد من املشاريع الناجحة ،ثم عمل رئيساً
لقطاع صناعة الورق يف الرشكة الوطنية للصناعة قبل
أن ينتقل للعمل رئيسا لرشكة بالستيك الوطنية وشارك
خالل هذه املسرية يف العديد من اللجان وترأس بعضها
والي��زال عضوا ً يف لجنة صناعة البالستيك يف االتحاد
الخليجي للبرتوكيامويات والكيامويات.

خارطة
تنفيذ
أنظمة

الوطنية تجتمع مع ثالث
يابانية
شركات
ّ

المتكاملة

عقدت (الوطنية للصناعة) ي��وم اإلثنني  5محرم
1439ه��ـ املوافق  25سبتمرب 2017م ،اجتامعاً مع
ثالث رشكات يابان ّية مل ُناقشة بعض املشاريع التجارية
امل ُشرتكة وذلك متاشياً مع املشاريع التجارية التنموية
يف (الوطنية للصناعة) ووفقاً لخطتها االسرتاتيجية
وأهدافها الطموحة .عقد االجتامع مبق ّر الرشكة الرئيس،
ترأس االجتامع سعادة الرئيس التنفيذي املهندس
وقد َ
إبراهيم بحريي ،وذلك بحضور نائب الرئيس للتسويق
والتخطيط وتطوير األعامل األستاذ عبد الكريم النهري،
وفريق قطاع التخطيط االسرتاتيجي وتطوير األعامل.
يف حني ت��رأّس االجتامع من جانب (مركز التعاون
الياباين للرشق األوسط) األستاذ يوجي ساتوه واألستاذ
ؤسس رشكة (يت يب إم) ومديرها
نوبويويش ياماسايكُ ،م ّ
التنفيذي ،باإلضافة إىل مندوبني من رشكة (جي جي
يس العربية).
وقد ركّز االجتامع عىل إحدى املنتجات املبتكرة ،الذي
يُوفر ميّزات إقتصادية وبيئيّة .ومن ميزات هذا امل ُنتَج
انه ال يعتمد عىل املاء أو لباب الخشب؛ كام يُعد بديالً
للبالستيك ،وبنا ًء عىل ذلك فقد ت َّم التخطيط ملزيد من
التعاون املشرتك بني الجانبني.

اإلدارة

عقدت مجموعة (الوطنية للصناعة) يوم اإلثنني  6ذو القعدة
1438ه��ـ املوافق  28أغسطس 2017م يف مركز اإلدارة الرئيس،
جلسة مراجعة لخارطة تنفيذ أنظمة اإلدارة املتكاملة ،وقد حرض
هذه الجلسة اإلدارة العليا للرشكة ،مبا فيهم الرئيس التنفيذي ونواب
الرئيس ومدراء اإلدارات ورؤساء األقسام .وقد أشار الرئيس التنفيذي
سعادة املهندس إبراهيم بحريي إىل أهمية تطبيق أنظمة اإلدارة
املتكاملة يف املجموعة ،موضحاً الفوائد التي سيتم جنيها نتيجة ذلك.
من جانبه ،أوضح مدير إدارة الصحة والسالمة والبيئة األستاذ محبوب
الله رشيف مراحل عملية تطبيق أنظمة اإلدارة املتكاملة ،ووضعية
االستعداد لإلختبار والتوثيق مبا يتالءم مع متطلّبات ونشاط مجموعة
الوطنية للصناعة.
ومن الجدير بالذكر ،أ ّن أنظمة اإلدارة املتكاملة تتألّف من ثالثة

العدد الثاين يناير 2018م

18

أنظمة :نظام اإليزو  9001وهو نظام إدارة الجودة ،ونظام اإليزو
 14001وهو نظام إدارة البيئة ،ونظام ( )18001 BS OHSMSوهو
نظام إدارة الصحة والسالمة املهنية .وقد خضع موظّفي املجموعة
إىل ثالث مراحل تدريبية يف هذه األنظمة يف الفرتة ما بني  15من
يناير  2017وحتّى الـ  25من مايو2017م .وخالل هذه امل ّدة ،ت ّم
مفصلة حول مبادئ هذه
تدريب اثنني وستّني ( )62موظّفاً يف دورات ّ
األنظمة .وت ّم تأهيل ستّة وستني ( )66موظّفاً لشغل منصب مدقّقي
حسابات داخلية ،كام إستطاع ثالثون ( )30آخرون الحصول عىل
شهادات كبار مراجعي الحسابات يف األنظمة الثالثة وهذه شهادات
معتمدة من السجل الدويل للمدقّقني املعتمدين ( .)IRCAومن
املتوقع إكتامل جميع االجراءات للحصول عىل شهادات يف األنظمة
الثالث ملجموعة (الوطنية للصناعة) يف الربع األ ّول من عام .2018

كابكس عضوًا في اللجنة االستشارية
الهندسية
تلقت رشك��ة األغطية العاملية
(كابكس) دع���و ًة م��ن كليات
التقنية العليا بالفجرية لتصبح
عضوا ً يف اللجنة االستشارية
للصناعات الهندسية ()IAC
للعام الدرايس (.)2018-2017
ويتألف فريق اللجنة االستشارية
من أصحاب املصلحة يف املجتمع،
واملختصني يف قطاع الصناعة ،وعدد من القادة الرتبويني من كليات التقنية العليا التي بدورها
مسؤولة عن تقديم مدخالت يف جوانب الربامج ذات الصلة الحتياجات هذه الصناعة.
وقد تم ترشيح مدير مصنع األغطية العاملية (كابكس) املهندس /حمدان الحريب عضوا ً مميزا ً
يف هذه اللجنة ملدة سنتني ممثالً لرشكة كابكس املختصة يف قطاع الصناعة .ومن جانبه أعرب
املهندس حمدان الحريب عن أمله أن تعود هذه العضوية بفائدة كبرية لطالب كلية التقنية
العليا يف الفجرية ،ألنها سوف تفتح آفاقا جديدة لهم يف مجال البحث العلمي.
رشكة األغطية العاملية (كابكس) متيض قدماً بخطوات واثقة نحو املزيد من االنتشارلعالمتها
التجارية «كابكس» ،وتعزيز موقعها يف السوق وترسيخها ضمن العالمات التجارية األكرث نجاحاً
واستقطاباً للمستثمرين ،الذين يسعون للحصول عىل حق االمتياز التجاري  ،خاصة الفرتة
املاضية بعد أن شهدت قفزات متواصلة من التطور والنمو يف عملياتها.
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بحث سبل التعاون مع
جامعة األمير سلطان
استقبلت (الوطنية للصناعة) يوم الخميس  15محرم
1439هـ املوافق  5أكتوبر 2017م ،فريق البحث والتطوير
يف جامعة األمري سلطان برئاسة نائب عميد كلية الهندسة
سعادة الدكتور خالد مح ّمد املصطفى ،كان يف استقبالهم
نائب الرئيس للتسويق والتخطيط وتطوير األعامل األستاذ
عبد الكريم النهري وفريق قطاع التخطيط االسرتاتيجي
وتطوير األعامل.
وقدم النهري عرضاً شامالً عن مجاالت التعاون امل ُستقبلية

لرشكة الوطنية للصناعة ،وبنا ًء عىل ذلك من امل ُزمع أن يُق ّدم فريق البحث والتطوير يف جامعة
األمري سلطان عرضاً مامثالً بتاريخ  7نوفمرب 2017م لإلدارة التنفيذية يف الوطنية للصناعة .تأيت
هذه الزيارة متاشياً مع سعي الوطنية للصناعة لبحث وتوثيق وتطوير سبل التعاون والرشاكة
مع مؤسسات املجتمع بشكل عام واملؤسسات التعليمية بشكل خاص واالستفادة من الخدمات
واإلمكانيات البحثية التي متتلكها.

الوطنية للصناعة تعلن إنضمام المرأة إلى كادرها

نجحت (الوطنية للصناعة) يف استقطاب كوادر نسائية سعودية مؤهلة يف مجاالت إدارية عدة شملت املالية واملشرتيات والعقود والشحن واملوارد
البرشية والعالقات العامة والقانون حيث تم توظيف  20فتاة مبركزها الرئيس يف الرياض .وبدأ القسم النسايئ بـ(الوطنية للصناعة) مزاولة أعامله
بداية هذا العام حيث تم تجهيز بيئة عمل مناسبة لهن وفق قيم املجتمع إذ روعيت االستقاللية لهـن والتواصل معهن عرب شبكة اإلنرتنت واالتصال
الهاتفي وأنظمة العمل اإللكرتونية.
الجدير بالذكر ،أن هذه التجربة تُعد األوىل (للوطنية للصناعة) يف توظيف املرأة ويأيت ذلك إنطالقاً من إميانها بدور املرأة الفاعل يف بناء املجتمع،
باعتبارها رشيك أصيل يف نهضة هذا الوطن وتقدمه.
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دشنت اإلدارة العليا ملجموعة الوطنية للصناعة يوم الثالثاء  15جامدى
اآلخرة 1438هـ املوافق  14مارس 2017م .برنامج ساب إس  4هانا
برشكة بالستيك الوطنية ،جاء ذلك بحضور سعادة الرئيس التنفيذي
املهندس ابراهيم بحريي ونائب الرئيس للخدمات املركزية األستاذ فهد
العائد ورئيس الوطنية لصناعة األوعية ورشكة كابكس (راع املرشوع)
األستاذ سعيد القحطاين ،ورئيس بالستيك الوطنية املهندس عبدالله
الزهراين وعدد من مدراء اإلدارات وموظفي اإلدارة وفريق العمل
باملرشوع من الوطنية للصناعة ورشكة الوطنية لنظم املعلومات و رشكة
تك ماهيندرا.
تعترب مجموعة الوطنية من الرشكات الكبرية واملرموقة محلياً أخرى ،ويف نفس الوقت املحافظة عىل مواقع املجموعة يف األسواق
وإقليمياً وهذا النظام سيكون داعامً لها يف السعي الحثيث لتوسيع الحالية التي تعمل بها .كام تُعد هي األوىل يف الرشق األوسط التي
األعامل بالرشكة ،حيث من شأنه املساعدة يف خلق فرص صناعية تطبق هذا الربنامج ساب إس  4هانا .1

إنتقال ملكية شركة (الواحة) إلى الزراعية

القسم النسائي يزور مصنعي
البالستيك والكرتون
نظ َّم القسم النسايئ بـ(الوطنية للصناعة) زيارات ميدانية إىل عدد
من الوحدات الصناعية بالرشكة يف الرياض شملت كالً من مصنع
بالستيك الوطنية ومصنع الوطنية للمنتجات الورقية ومصنع األوعية
وذلك بالتنسيق مع إدارات املصانع وبإرشاف مبارش من رئيسة
القسم النسايئ األستاذة دميه النافع.
وتهدف الزيارات امليدانية إىل تعريف منسوبات القسم عىل حجم
العمل واإلنتاج واملقومات الكبرية التي متتلكها الوطنية للصناعة
ووحداتها التابعة يف املجال الصناعي ولإلطالع عىل املصانع وأقسامها
وكل ما يقدمها من منتجات وخدمات لعمالئها حيث إستمعوا خالل
الزيارة إىل رش ٍح ٍ
واف حول عمليات اإلنتاج ومراحلها بدءا ً باملواد
الخام ووصوالً إىل املنتج النهايئ.
الجدير بالذكر ،أن القسم النسايئ بـ(الوطنية للصناعة) بدأ مزاولة
نشاطه بداية هذا العام  2017ويضم كادر سعودي متخصص
يف مجاالت عدة منها العالقات العامة واملوارد البرشية واملالية
وغريها.

الوطنية للصناعة تدشن برنامج ساب

بنا ًء عىل توجيهات مجلس اإلدارة ،تعلن (الوطنية للصناعة)
عن إنتقال ملكية املصنع الوطني للمواد الغذائية –
(الواحة) وإدارة العاملني فيه إىل الرشكة الشقيقة (الوطنية
الزراعية) اعتبارا ً من  3ربيع اآلخر 1438هـ املوافق 1يناير

توسعة لمصنعي األنابيب
(بي في سي) ومنتجات البولي
بروبلين
يس رشكة بالستيك الوطنية أن تُعلن لعمالئها الكرام أن ُه – وبحمدالله
رُ ُ
تعاىل -تم البدء بنجاح يف التشغيل الكامل لخطوط اإلنتاج الجديدة ملنتجات
األنابيب يب يف يس وأقطار األنابيب الكبرية  710ملم و  800ملم كذلك تم
البدء بنجاح يف التشغيل الكامل لخطوط اإلنتاج الجديدة ملنتجات التشكيل
الحراري (بويل بروبلني) وذلك ضمن خطتها التوسعية .وتُعد هذه الخطوتني
من ضمن الخطة االسرتاتيجية الخمسية لرشكة بالستيك الوطنية والتي
سوف تسهم يف تغطية احتياجات السوق املتزايدة يف الرشق األوسط وشامل
إفريقيا وخصوصا لقياسات األنابيب الكبرية.

2017م .ويأيت هذا التوجه وفقاُ للرؤية اإلسرتاتيجية
الجديدة للرشكة  2023التي تطمح من خاللها إىل تحقيق
مكانة قوية يف قطاع التعبئة والتغليف مبنطقة الرشق
األوسط وشامل أفريقيا.

الوطنية تنفذ مشروع القيمة المضافة
عقدت الوطنية للصناعة عددا ً من ورش
العمل لتأهيل منسوبيها لقانون رضيبة
القيمة املضافة حيث تم التعاقد مع
مكتب الدكتور محمد العمري لتنفيذ
املرشوع.
وعقدت ورشة العمل األوىل يف يوم
الثالثاء  ١٨صفر ١٤٣٩هـ ،حيث تم
من خاللها رشح عام لقانون رضيبة
القيمة املضافة يف اململكة العربية
السعودية ،وت��م تزويد املستشار
الرضيبي مبعلومات البيع والرشاء الخاضعه للرضيبه من ممثيل
املبيعات .ومن ثم عقدت ورشة عمل الثانية يف يوم األربعاء ٤
ربيع األول ١٤٣٩هـ والتي استعرض فيها املستشار تقرير املعامالت
الخاضعة للرضيبة ،والغري خاضعة وكيفية معالجتها ،وتم يف نهاية
االجتامع اإلتفاق مع قسم تقنية املعلومات يف رشكتي الوطنية
للصناعة والوطنية لنظم املعلومات عىل الجدول الزمني لتطبيق

املرشوع ،كام عقدت ورشة العمل األخرية يف يوم الثالثاء  ١٠ربيع
األول ١٤٣٩ه��ـ لرشح األثر الرضيبي عىل العقود خالل الفرتة
اإلنتقالية .
الجدير بالذكر ،أن القيمة املضافة هي رضيبة غري مبارشة تفرض
عىل جميع السلع والخدمات التي يتم بيعها ورشاؤها مع بعض
االستثناءات ،حيث تعد مصدرا ً أساسياً يساهم يف تعزيز ميزانيات
الدول.
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الوطنية تدشن نظام اإلدارة المتكاملة
دشنت (الوطنية للصناعة) يوم األحد 17ربيع اآلخر  1438هـ املوافق 15
يناير2017م نظام اإلدارة املتكاملة (( IMSيف الوطنية للصناعة ووحداتها
اإلسرتاتيجية التابعة .حرض التدشني سعادة الرئيس التنفيذي م .إبراهيم
بحريي ونائب الرئيس للخدمات املركزية أ .سعيد القحطاين ونائب الرئيس
للتسويق والتخطيط وتطوير األعامل أ .عبدالكريم النهري ورئيس رشكة
بالستيك الوطنية م .عبدالله الزهراين ورئيس رشكة الوطنية لصناعة االوعية
ورشكة األغطية العاملية (كابكس) م .عبدالله الدباس وكبري املدراء املاليني أ.
محمد أمجد صديقي ومدير إدارة الصحة والسالمة والبيئة أ .محبوب الله
رشيف بحضورمديرعام قسم ضامن األعامل يف رشكة (إنرتا تك) أ .سمري
أحمد.
حيث تسعى (الوطنية للصناعة) لتطبيق نظام اإلدارة املتكاملة تأكيدا ً عىل
إلتزامها باملعايري العاملية من حيث الجودة واملسؤولية البيئية والصحة
والسالمة املهنية .وتتضمن مراحل تطبيق النظام تقديم سلسلة من الدورات
عىل نظام إدارة الجودة ،ونظم اإلدارة البيئية ،ونظام السالمة املهنية لتأهيل
 240موظفاً من منسويب الوطنية للصناعة ووحداتها التابعة ،مام سوف
يؤهلها للحصول عىل الشهادات الـ( أيزو  9001و أيزو 14001وOHSAS
.)18001

تدشين إدارة التسويق المركزي
دشَّ نت الوطنية للصناعة يف بداية هذا العام 2018م
(إدارة التسويق املركزي) يف مبنى اإلدارة العامة وتم
تعيني األستاذ محمد جمعه بكر مديرا ً عاماً .ويأيت هذا
القرار بنا ًء عىل توجيهات اإلدارة العليا ووفقاً لخطتها
االسرتاتيجية الطموحة  2023التي تسعى الرشكة
من خاللها إىل توسيع استثامراتها وذلك بالدخول يف
رشاكات وقطاعات جديدة مثل قطاع الطاقة واملنتجات الكيميائية وقطاع املواد
الطبية اإلستهالكية وقطاع قطع الغيار واآلالت .حيث انتهجت هذه الخطة
االسرتاتجية للقفز بإيرادات الرشكة ليبلغ  4مليار ريال بنهاية 2023م.
ويعد إنشاء إدارة التسويق املركزي إحدى مثرات حملة فكرة للعام  2017والتي
دشنتها الوطنية للصناعة تحت عنوان « تحديات املبيعات واملبادرة »2017
وفازت بفكرة انشاء إدارة التسويق املركزي للوطنية للصناعة يف هذه الحملة،
وتم تدشني اإلدارة خالل األشهر القليلة املاضية ،وتسعى إدارة التسويق املركزي
إىل دعم وتوحيد وتركيز جهود إدارات التسويق واملبيعات يف جميع وحدات
العمل االسرتاتيجية وإبراز هوية الوطنية للصناعة وعالماتها التجارية يف داخل
اململكة العربية السعودية ومنطقة الرشق االوسط وشامل إفريقيا.

الورقية تحتفل بتحقيق  3مليون ساعة عمل آمنة
احتفلت الرشكة (الوطنية للمنتجات الورقية) يوم األربعاء  25شوال 1438هـ املوافق  19يوليو 2017م ،بتحقيق إنجاز
جديد وذلك بإمتام  3مليون ساعة عمل آمنة دون حدوث أي إصابة مهدرة للوقت .حرض الحفل سعادة الرئيس
التنفيذي املهندس إبراهيم بحريي ورئيس الرشكة الوطنية للمنتجات الورقية املهندس عبدالرحمن الجعيد ومدير إدارة
الصحة والسالمة والبيئة أ .محبوب الله رشيف ،وعدد من مدراء اإلدارات ورؤساء األقسام ومنسويب الرشكة .تم تهنئة
املوظفني بهذا اإلنجاز الكبري وتذكريهم بأن ماتحقق ال ميكن أن يكون إال بتوفيق الله سبحانه ثم بجهود وحرص ومثابرة
ودعم جميع املوظفني لسياسة ومبدا ً وثقافة السالمة بالرشكة .كذلك حثوا الجميع إىل الحفاظ عىل هذا اإلنجاز والسعي
املستمر لتعزيزالوعي واإلمتثال الدائم لسياسات السالمة يف الرشكة.
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اجتماعات مجلس اإلدارة
لعام 2017م

مجلس اإلدارة يعقد إجتماع
الجمعية العامة الغير العادية

عقد مجلس إدارة (الوطنية للصناعة) خالل العام 2017م اجتامعاته الدورية
برئاسة الشيخ سليامن بن عبدالعزيز الراجحي رئيس مجلس اإلدارة وبحضور
الشيخ فهد بن سليامن الراجحي نائب رئيس مجلس اإلدارة و سعادة أعضاء
املجلس وسعادة الرئيس التنفيذي املهندس ابراهيم بحريي ونواب الرئيس
وكبري املدراء املاليني ورؤساء الوحدات التابعة .حيث متت مناقشة عدد من
املواضيع و البنود الهامة املدرجة يف جدول األعامل .وكان من أهمها:
 .1املوافقة عىل بيع مصنع الواحة للرشكة الشقيقة الوطنية الزراعية.
 .2املوافقة عىل انشاء لجنة للرتشيحات واملكافآت برئاسة نائب
رئيس مجلس اإلدارة الشيخ فهد الرجحي.
 .3املوافقة عىل الهيكل التنظيمي الجديد ومصفوفة الصالحيات.

ُعقد يوم اإلثنني  20رجب 1438هـ املوافق  17أبريل
2017م .اجتامع الجمعية العامة غري العادية (الوطنية
للصناعة) للعام 2017م .بحضور نائب رئيس مجلس
اإلدارة رئيس الجمعية الشيخ فهد بن سليامن بن عبد
العزيز الراجحي وأصحاب املصلحة وممثيل الرشكات
املساهمني .بدأ اإلجتامع بكلمة نائب رئيس مجلس
اإلدارة رئيس الجمعية رحب فيها بالحضور ،بعد ذلك
ناقش اإلجتامع عدد من املواضيع والبنود الهامة املدرجة
يف جدول أعامله ومتت املوافقة باإلجامع.

مجلس اإلدارة يعقد إجتماع الجمعية العامة
ُعقد يوم االحد  25شعبان  1438هـ املوافق  21مايو 2017م .إجتامع الجمعية العامة العادية للوطنية للصناعة للعام 2017م .بحضور نائب
رئيس مجلس اإلدارة رئيس الجمعية الشيخ فهد بن سليامن بن عبد العزيز الراجحي وسعادة الرئيس التنفيذي املهندس إبراهيم بحريي وممثيل
الرشكات املساهمني .بدأ اإلجتامع بكلمة نائب رئيس مجلس اإلدارة رئيس الجمعية رحب فيها بالحضور ،بعد ذلك ناقش اإلجتامع عددا ً من
املواضيع والبنود الهامة املدرجة يف جدول أعامله ومتت املوافقة باإلجامع.
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بالستيك الوطنية تعقد اجتماعها
السنوي
عقدت رشكة بالستيك الوطنية يوم األثنني  20رجب 1438هـ املوافق
 17أبريل 2017م .اجتامعها السنوي بحضور سعادة نائب رئيس مجلس
اإلدارة الشيخ فهد بن سليامن الراجحي وبحضور سعادة الرئيس
التنفيذي املهندس ابراهيم بن ابراهيم بحريي ورئيس رشكة بالستيك
الوطنية املهندس عبد الله الزهراين ،وجميع مدراء اإلدارات بالرشكة .من
جهته أكد نائب رئيس مجلس اإلدارة أهمية االستمرار وبذل الجهود يف
سبيل تحقيق أهداف ورؤية الرشكة.

الورقية تعقد إجتماعها
السنوي
عقدت الرشكة الوطنية للمنتجات الورقية يوم الثالثاء
 27شعبان 1438هـ املوافق  23مايو 2017م .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 االستمرار وبذل الجهود يف
سبيل تحقيق أهداف ورؤية الرشكة .ويف نهاية االجتامع
السنوي ،كَ ّرم الشيخ فهد الراجحي املوظفني املتميزين يف
السالمة والعمل ،واختتمت الزيارة بجولة يف املصنع.

األوعية تعقد إجتماعها السنوي
عقدت الرشكة الوطنية لصناعة األوعية يوم اإلثنني  26شعبان 1438هـ املوافق  22مايو 2017م .اجتامعها السنوي بحضور
سعادة نائب رئيس مجلس اإلدارة الشيخ فهد بن سليامن الراجحي وسعادة الرئيس التنفيذي املهندس إبراهيم بحريي
ورئيس رشكتي الوطنية لصناعة األوعية وكابكس العاملية األستاذ سعيد الفحطاين .تم خالل االجتامع عرض ومراجعة تقرير
أداء الرشكة يف عام  .2017وأختتم اللقاء بجولة داخل املصنع لإلطالع عىل مرشوع تطوير خط إنتاج األوعية املربعة الجديد
الذي يتم تطويره داخلياً ،حيث اعربوا عن تقديرهم لفريق العمل عىل جهودهم يف توفري تكاليف تطوير خط اإلنتاج.

اجتماعات لجنة التسويق والمبيعات
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عقدت لجنة التسويق واملبيعات يف (الوطنية للصناعة) اجتامعاتها
الدورية خالل العام املنرصم 2017م وذلك برئاسة األستاذ عبدالكريم
النهري رئيس اللجنة وبحضور أعضائها .حيث ناقشت العديد من
املواضيع التي تصب 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 ومنقشتها خالل العام املنرصم:
 -إضافة أعضاء جدد إىل لجنة التسويق واملبيعات من كل وحدة

من وحدات العمل اإلسرتاتيجية.
 صياغة وإعتامد ميثاق لجنة التسويق واملبيعات. تصميم ( املسار الوظيفي ) ملوظفي املبيعات للوطنيةللصناعة.
 تقييم  360درجة لإلدارات.كام اشتملت اإلجتامعات عىل مناقشة أبرز املعوقات والصعوبات
وإيجاد الحلول املناسبة لها إضافة إىل طرح مجموعة من اإلقرتاحات
العامة.
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يوم التبادل المعرفي في بالستيك الوطنية
دشّ نت إدارة بالستيك الوطنية يوم الخميس
 17ربيع اآلخر 1439هـ املوافق  4يناير 2018م
حملة بعنوان «يوم التبادل املعريف» األول للعام
 2018وذلك تحت شعار»كل شخص لديه شيئ
يستطيع أن يُعلِّمه ،وشيئ يَتعلَّمه» يف املركز
الرئيس للرشكة بالرياض ،ومن املزمع أن يعقد
يوم التبادل املعريف مرة كل ثالثة أشهر.
حيث تهدف الحملة إىل إيجاد مساحة لتبادل
املعرفة واستعرض املوضوعات القيمة التي
ال يُشرتط أن تكون لها عالقة مبارشة مبجال
العمـــل ،وفتح باب مناقشتها لتحقـــيق
االستفــادة املعــرفية للجميع.
إضافة إىل ذلك يهدف يوم التبادل املعريف إىل
تطوير مهارات العرض والحوار بني األفراد مبا
يخدم صالح الفرد والرشكة ويؤهل املشاركني
للمشاركة يف منتديات وم��ؤمت��رات خارجية
مستقبال.

اطالق حملة فكرة الثانية في الوطنية للصناعة
أطلقت (الوطنية للصناعة) بنجاح يوم اإلثنني  20رجب 1438هـ
املوافق  17أبريل 2017م حملتها الثانية لربنامج اإلبتكار (فكرة)
حيث ركزت الحملة عىل موضوع « تحديات املبيعات للعام
الحايل  .« 2017بدوره رصح نائب الرئيس للتسويق والتخطيط
وتطوير األعامل (راعي الحملة) األستاذ عبد الكريم النهري،
أنه بحمد الله تم إطالق الحملة بنجاح كبري حيث بلغ عدد
املشاركني يف األسبوع الثاين للحملة بنسبة الـ  %58وقد تم
تقديم مائة وسبعة عرش ( )117مشاركة.
تهدف الحملة إىل تقييم املنتجات والخدمات ومقارنتها مع املنافسني
من حيث األسعار والجودة والخدمات املقدمة ومن خالل األفكار
املقرتحة ستمكننا ان شاء الله من التغلب عىل هذه التحديات.
وسيكافأ صاحب الفكرة الفائزة بجائزة عرشة أالف ريال ()10,000
سعودي.

من جانبه أوضح أ .أرشف شاه مدير حملة (فكرة) أنه يتم اإلستعانة
بربنامج (هايب لإلبتكار) إلدارة األفكار املقدمة وتصنيفها وتحليلها
ومنح فرصة للجميع للتصويت والتعليق عىل االفكار املقدمة آملني
أن يشارك الجميع يف ذلك من أجل الوصول إىل حلول قيمة لتحقيق
أهداف املبيعات يف عام 2017م ،وكذلك تحقيق  4مليارات ريال
وفقاُ للخطة اإلسرتاتيجية للرشكة .2023

الوطنية للمنتجات الورقية تطلق
نظام األفكار والمقترحات
تعزيزا ً ملبدأ مشاركة املوظفني يف تحسني األداء بالرشكة،
أطلقت الوطنية للمنتجات الورقية نظام األفكار واملقرتحات
لجميع موظفي الرشكة بالرياض وجدة بداية من األول لشهر
مايو للعام 2017م .يتيح هذا النظام للجميع طرح األفكار
واملقرتحات لالستفادة منها يف تطوير العمل وزيادة اإلنتاجية
وتحقيق أهداف الرشكة .سيحظى الفائزين مبكأفات نظري
أفكارهم ومقرتحاتهم املميزة.
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تكريم الفائز بجائزة فكرة
ك ّرم نائب رئيس مجلس اإلدارة الشيخ فهد بن سليامن الراجحي يوم السبت  5ربيع اآلخر 1439هـ املوافق  23ديسمرب 2017م املهندس
بندر محمد العنزي مديرعام مصنع الوطنية للمنتجات الورقية بجدة الفائز بجائزة حملة فكرة يف عامها الثاين والتي كانت بعنوان
«تحديات املبيعات  »2017وتم إطالقها خالل الفرتة من  17أبريل إىل  7مايو 2017م .وكانت الفكرة الفائزة يف الحملة هي « إنشاء إدارة
تسويق مركزية» من ضمن عدد كبري من األفكار القيمة التي قدمت خالل الحملة حيث بلغ عدد األفكار املقدمة  138فكرة.
الجدير بالذكر أن الوطنية للصناعة تنظم حملة فكرة بشكل سنوي من أجل استثامر الخربات الرثية التي ميتلكها العاملني يف الرشكة يف
جميع املجاالت وتركيزها عيل املواضيع التطويرية اإلبداعية وإتاحة الوسيلة لهم للمشاركة بأفكارهم وآرائهم ومالحظاتهم لتطوير ورفع
مستوى األداء.
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رؤية احلاضر للمستقبل

«يسرني أن أقدم لكم رؤية الحاضر للمستقبل ،التي نريد أن نبدأ العمل بها
ُ
اليوم للغد ،بحيث ت ُع ّبر عن طموحاتنا جميعاً وتعكس قدرات بلدنا» بهذه
العبارة سطَّر ولي العهد صاحب السمو الملكي األمير محمد بن سلمان مبادىء
رؤية المملكة  ».2030وألن صناعة النجاح ألي شركة تنطلق من خالل رؤية واستراتيجية
واضحة والتي بدورها تحدد خارطة الطريق نحو تحقيق الطموحات واإلنجازات ،فنحن
في الوطنية للصناعة فخورين بتدشين رؤية واستراتيجية النمو  2023التي ترسم األهداف
لمستقبلٍ مشرقٍ وتتوافق مع أهداف رؤية المملكة  2030بزيادة المحتوى المحلي وتقليل
االعتماد على الواردات باإلضافة إلى تحقيق المزيد من اإليرادات للوطنية للصناعة من خالل
أ .عبدالكريم النهير
نائب الرئيس للتسويق والتخطيط تعزيز ريادتنا في قطاع إنتاج مواد التعبئة والتغليف ومواد البناء واالستثمار في قطاعات
جديدة وحيوية لدعم االقتصاد الوطني كقطاع الطاقة والمنتجات الكيميائية وقطاع المواد
وتطوير األعمال
الطبية االستهالكية وقطاع اآلآلت وقطع الغيار ،وبالتالي القفز بإيرادات الشركة إلى  4مليار
ريال سعودي في العام 2023م بإذن الله تعالى.
وقد كان من أول ثمار هذه الرؤية المباركة توقيع عقد إنشاء شركة طاقة األلفية المحدودة
للطاقة بالشراكة مع إحدى الشركات المحلية ،وستقوم هذه الشركة بإنتاج بعض المواد
الكيميائية الضرورية الحتياجات السوق المحلي التي ستسهم في تقليل االعتماد على
الواردات .كما سعدنا بتدشين مصنع الوطنية للمنتجات الورقية بالمدينة الصناعية الثالثة
في جدة (أكبر مصنع للكرتون المضلع في الشرق االوسط) الذي يُلبي احتياجات المصانع
الوطنية من منتجات الكرتون المضلع ذات الجودة العالية .كما نفخر بدعم مشروع تطوير
تقنيات استزاراع الطحالب بالمملكة بالشراكة مع وزارة البيئة والمياه والزراعة وتوقيع
اتفاقية شراكة مع الهيئة السعودية للمقاولين لعرض وتسويق منتجات الوطنية للصناعة في
برنامج مزايا العضوية في الهيئة .وكذلك محاولتنا الدؤوبة للتعريف باسم وهوية مجموعة
الوطنية للصناعة ووحداتها التابعة ،في السوق المحلي واألقليمي  ،ومن أجل هذا الهدف
وفي بداية هذا العام  2018تم تأسيس إدارة التسويق المركزية الول مرة في تاريخ الشركة،
وستقوم هذه اإلدارة بعدة مهام منها تعريف األسواق بالوطنية للصناعة وبالتالي تنمية
إيرادات الشركة سواء كان عمودياً او أفقياً.
نحن ملتزمون دائماً بالتقدم واالبتكار والجودة والتم ُّيز في جميع منتجاتنا وخدماتنا
ونسعى دائماً للتطور والبحث عن فرص استثمار وشراكة جديدة والمشاركة في المعارض
المتخصصة لاللتقاء بالمستثمرين والمختصين والعمالء وعرض أحدث منتجاتنا ،فخالل العام
الماضى شاركنا في عدد من المعارض المحلية واإلقليمية مثل معرض الطباعة والتغليف في
مدينة جدة ومعرض إنتربليد في عمان األردن ومعرض جلفود للمصنعين ومعرض الخمسة
الكبار بمدينة دبي اإلمارات .كما كان لنا الشرف بتمثيل الصناعة السعودية في معرض
بغداد الدولي في العراق مع أول وفد تجاري سعودي بعد عودة العالقات بين البلدين.
الوطنية للصناعة تسير اليوم بنا ًء على رؤية واضحة تنطلق من أسس راسخة ووفق أهداف
طموحة وعظيمة تستوجب تكاتف جميع منسوبيها وشركاء النجاح لتحقيقها.
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بالستيك الوطنية
في معرض عرب بالست 2017
شاركت (بالستيك الوطنية) يف فعــاليات النسخة الـ  13من معرض «عرب
بالست  « 2017الذي أنعقد خالل الفرتة من  10إىل  12ربيع اآلخر 1438هـ
املوافق  8إىل  10يناير 2017م يف مركز ديب الدويل للمؤمترات واملعارض
بدولة اإلمارات العربية املتحدة .حيث وفَّر هذا املعرض املتخصص فرصة
فريدة للرشكة لعرض منتجاتها البالستيكة املتنوعة ذات الجودة عالية
وكذلك اإللتقاء بعمالئها الحاليني واملحتملني والبحث عن توسيع رقعة
توزيع منتجاتها؛ هذا فضالً عن اكتشاف الفرص الجديدة والتعرف عىل
أفضل املامرسات الحديثة يف قطاع صناعات البالستيك الذي يشهد تطورا ً
مستمرا ً.
حظى جناح (بالستيك الوطنية) بزيارة نائب الرئيس للتسويق والتخطيط
وتطوير األعامل األستاذ عبد الكريم النهري ورئيس رشكة بالستيك الوطنية
املهندس عبدالله الزهراين ومدير إدارة العالقات العامة واإلعالم األستاذ
سامل الزهراين وعدد كبري من العمالء والرشكاء واملختصني يف صناعة
البالستيك والبرتوكيامويات من مختلف دول العامل .وتم بحمد الله خالل
املعرض توقيع عدد من اإلتفاقيات مع رشكات عاملية لتعزيز التعاون
وتبادل املعلومات والخربات وبحث الفرص املتوفرة لتحسني قدراتها
وتنويع منتجاتها لتلبية احتياجات السوق املتزايدة بإستمرار.
الجدير بالذكر ،أن املعرض يعد الثالث بالعامل يف صناعة البالستيك
والبرتوكيامويات واملطاط ،شارك به  110رشكات من الهند و 95من تايوان و70
من أملانيا و 1755رشكة صينية وعدد كبري من رشكات دول مجلس التعاون
الخليجي .وركَّز املعرض عىل مجاالت التطبيق الثالثة املهيمنة للبالستيك يف
التعبئة والتغليف املرن والتعبئة والتغليف الصلب وصناعة البناء والتشييد
فضال عن وسائل النقل والصناعات اإللكرتونية والكهربائية.
وتعترب رشكة (بالستيك الوطنية) الرائدة إقليمياً يف صناعة وتوزيع منتجات
البالستيك ذات الجودة العالية وتفتخر بكونها أحد املوردين األساسيني
لكاسات املاء البالستيكية للحرمني الرشيفني .وقد متيزت بخربة تجاوزت
الثالثة عقود بجودة عالية يف جميع املنتجات البالستيكية مام جعلها تحتل
الصدارة يف األسواق بصفتها أكرب مزود للبالستيك يف الوطن العريب ،كام
متلك الرشكة كافة شهادات الجودة العاملية يف مجاالت إنتاجها وتطبق
أعىل معايري الجودة والسالمة ملنتجاتها وسالمة منسوبيها.
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الوطنية في معرض
الطباعة والتغليف
شاركت (الوطنية للصناعة) يف معرض الطباعة
والتغليف والبالستيك والبرتوكيامويات 2017م .حيث
أقيم مبركز جدة للمنتديات والفعاليات خالل الفرتة
من  30جامدى األوىل إىل  3جامدى اآلخرة 1438هـ
املوافق  27فرباير إىل  2مارس 2017م ،حيث شهد جناح
الرشكة إقباالً كبريا ً وزيارات واهتامم العديد من العمالء
واملختصني يف مجال الطباعة والتغليف.
وقد زار جناح الرشكة معايل وكيل وزارة الطاقة
والصناعة والرثوة املعدنية لشؤون الصناعة املهندس
صالح السلمي وك��ان يف استقباله سعادة الرئيس
التنفيذي املهندس إبراهيم بحريي ونائب الرئيس
للتسويق والتخطيط وتطوير األعامل األستاذ عبدالكريم
النهري ومدير إدارة العالقات العامة واإلعالم األستاذ سامل
الزهراين .إستمع حينها اىل نبذة مخترصة عن الرشكة
ومنتجاتها وخطتها اإلسرتاتيجية .2023
الجدير بالذكر ،أن املعرض يُعد من أكرب املعارض
املتخصصة يف هذا املجال عىل املستوى العاملي حيث
شارك فيه كربيات الرشكات من مختلف دول العامل.
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بالستيك الوطنية
في معرض الخمسة الكبار
شاركت (الوطنية للصناعة) ممثل ًة برشكة بالستيك الوطنية يف فعاليات معرض الخمسة
الكبار  2017الذي أقيم خالل الفرتة من  8إىل  11ربيع األول 1439هـ املوافق  26إىل 29
نوفمرب2017م يف مركز ديب التجاري العاملي مبدينة ديب .حيث يعد هذا املعرض من أكرب
معارض التشييد والبناء يف الرشق األوسط ويقصد ُه العديد من رجال األعامل واملستثمرين
واملهتمني بقطاع االنشاءات من جميع أنحاء العامل.
وقد عرضت بالستيك الوطنية منتجاتها الجديدة ذات الجودة العالية واملواصفات العاملية
من أنابيب الـ(يب يب آر) وملحقاتها ومنتجات أنابيب الـ(يب يف يس) .وقد حظي الجناح بإقبال
واسع وزيارات عدة من العمالء واملستثمرين ورجال األعامل .وتحرص بالستيك الوطنية عىل
املشاركة يف مثل هذه املعارض لتمثيل املنتج السعودي عا ِل الجودة و بحث سبل توسيع
رقعتها السوقية.
وتأيت مشاركة الوطنية للصناعة ضمن إطار مشاركات هذا العام يف عدد من املعارض املحلية
والدولية منها معرض الطباعة والتغليف يف مدينة جدة ومعرض عرب بالست يف مدينة
ديب ومعرض إنرتبيلد يف مدينة عامن ومعرض بغداد الدويل وذلك لتحقيق أهداف رؤيتها
واسرتاتيجيتها الطموحة .2023

الوطنية للصناعة في معرض إنتربيلد
شاركت (الوطنية للصناعة) ممثل ًة بوحدتيها اإلسرتاتيجيتني (بالستيك الوطنية وبلوك
الوطنية) يف فعاليات معرض (إنرتبيلد  )2017الذي أنعقد خالل الفرتة من  29ذو القعدة
إىل  2ذو الحجة 1438هـ املوافق  21إىل  24أغسطس 2017م يف العاصمة األردنية عامن.
وتأيت هذه املشاركة ضمن سعيها لتوسيع حصتها يف السوق األردنية خصوصاً أن معرض
أنرتبيلد يعد من أهم املعارض اإلنشائية يف األردن ويهتم يف صناعة البناء والتشييد وفن
عامرة والديكور.
إستقبل جناح (الوطنية للصناعة) وزيراألشغال العامة واإلسكان سعادة املهندس سامي
هلسة ،إستمع خاللها إىل نبذة مخترصة عن نشاط املجموعة ومنتجاتها املتنوعة .كام
شهد الجناح زيارة عدد من العمالء الحالني والعمالء املحتملني لإلطالع عىل املنتجات
وتعزيز جانب الرشاكة والتعاون .وتم يف نهاية املعرض تكريم (الوطنية للصناعة) بدرع
تذكاري ملشاركتها الفاعلة يف املعرض.
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الوطنية للصناعة في معرض
جلفود للمصنعين
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شاركت (الوطنية للصناعة) يف معرض جلفود للتصنيع
 ٢٠١٧الذي ُعقد يف تاريخ  11صفر 1439ه��ـ املوافق 31
أكتوبر2017م ،عىل مدى ثالثة أيام متتالية يف مركز ديب
التجاري 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 التعبئة والتغليف .حيث تقدم منتجاتها
املتكاملة وذات الجودة العالية يف مجال تعبئة وتغليف للمواد
وحظي جناح الوطنية باملعرض بإقبال
الغذائية والصناعية.
ِّ
كثيف من الزوار واملستثمرين واملختصني يف مجال األغذية.
تم خالل املعرض مناقشة العديد من االتفاقيات وعقد عدة
صفقات تجارية واإلطالع عىل آخر التطورات يف صناعات مواد
التعبئة والتعليف.
وتفخر الوطنية للصناعة بتمثيل املنتج السعودي عايل الجودة
يف املعارض الدولية املتخصصة وتسعى دوماُ لتوسيع حصتها
السوقية وتنمية صادراها التجارية مبا يتوافق مع رؤية اململكة
 2030ومبا يتسق مع إسرتاتيجيتها الطموحة .2023
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منتجات الوطنية في معرض بغداد الدولي الـ44
شاركت (الوطنية للصناعة) بنجاح يف معرض بغداد الدويل الرابع
واألربعون ،الذي أنطلقت فعالياته يف  1صفر 1439هـ املوافق 21
أكتوبر 2017م واستمرت ملدة  10أيام .حيث يعد هذا املعرض
من أهم املعارض التجارية يف جمهورية العراق واحتضن يف دورته
الحالية أكرث من  1000رشكة من  14دولـة من مختــلف القطاعات
الصــناعية والخــدمية.
وحظي جناح الوطنية للصناعة -بحمدالله -بإقيال كثيف من قبل رجال
األعامل واملستثمرين العراقني والشخصيات املؤثرة والبارزة يف املجتمع
العراقي .حيث تم تعريفهم مبنتجات الرشكة وخدماتها وإجراء العديد
من املفاوضات والصفقات املبدئية وبحث سبل تعزيز التعاون والتبادل
التجاري املثمر.كام تم تكريم الوطنية للصناعة بدرع تذكاري من املجلس
اإلقتصادي العراقي و شهادة تقدير ملشاركتها املتميزة.
وعرضت الوطنية للصناعة مجموعتها الكاملة واملتكاملة من منتجات
التعبئة والتغليف للمواد العذائية االستهالكية واملواد الصناعية من
منتجات بالستيكية وأوعية معدنية وأنظمة أغطية متنوعة .إضافة إىل
ذلك عرضت منتجاتها من مواد البناء كالطوب األحمر الفخاري متعدد
االستخدامات واألحجام واألنابيب البالستيكية ذات املواصفات العاملية.
وكانت مشاركة (الوطنية للصناعة) تحت مظلة الجناح السعودي يف هذا

املعرض حيث شاركت تحته نخبة من الرشكات السعودية يصل عددها 60
رشكة سعودية وذلك بتنظيم وإرشاف مبارش من (هيئة تنمية الصادرات
السعودية) التي بدورها قامت بتجهيز وتسهيل املشاركة يف هذا املعرض.
وسعت (الوطنية للصناعة) من خالل مشاركتها يف هذا املحفل الدويل
الفريد إىل متثيل املنتج السعودي عايل الجودة وبحث سبل زيادة صادراتها
االقتصادية إىل دولة العراق الشقيقة وذلك متاشيا مع رؤية اململكة 2030
بتنمية الصادرات السعودية غري النفطية ووفقاً لخطتها اإلسرتاتيجية 2023
التي تهدف للوصول بإيرادات الرشكة إىل  4مليار ريال.
الجدير بالذكر أن الوطنية للصناعة هي إحدى أوقاف الشيخ سليامن
بن عبدالعزيز الراجحي وتعد من الرشكات السعودية الرائدة املتخصصة
يف مجال التعبئة والتغليف ومواد البناء وتصنف ضمن أكرب  100رشكة
سعودية وهي من أعرق الرشكات الصناعية السعودية حيث يتجاوز
عمرها الصناعي أكرث من أربعة عقود.
ومتتلك الوطنية للصناعة  10مصانع موزعة بني الرياض وجدة وديب.
وضمن خطتها اإلسرتاتيجية الجديدة  2023تسعى الوطنية لتوسع نشاطها
الصناعي وتنوع مداخيلها املالية من خالل اإلستثامر يف ثالثة قطاعات
جديدة وهي قطاع الطاقة واملنتجات الكياموية و قطاع الرعاية الصحية
واملستهلكات الطبية ،وقطاع اآلالت وقطع الغيار.
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بلوك الوطنية تعقد
اجتماعها السنوي
ُعقد االجتامع السنوي لرشكة (بلوك الوطنية) يوم اإلثنني
 16جامدى األوىل 1438ه��ـ املوافق  13فرباير 2017م.
بحضور سعادة نائب رئيس مجلس اإلدارة الشيخ فهد
بن سليامن الراجحي وسعادة الرئيس التنفيذي املهندس
إبراهيم بحريي ومدير عام بلوك الوطنية األستاذ محمد
ظفر وعدد من مدراء اإلدارات بالرشكة.
بدء اإلجتامع بكلمة نائب رئيس مجلس اإلدارة شكر فيها
فريق العمل والتصنيع مؤكدا ً أهمية مواصلة الجهود
لتحقيق أهداف ورؤية الرشكة ،وأختتم اإلجتامع بجولة
داخل املصنع.
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الرئيس التنفيذي يزور مصنع الورقية بجدة
زار سعادة الرئيس التنفيذي املهندس إبراهيم بحريي يرافقه رئيس قطاع الورقية املهندس عبدالرحمن الجعيد مصنع
الورقية الجديد مبدينة جدة وذلك يوم يف يوم األحد  26رجب 1438هـ املوافق  23أبريل 2017م .اطلعوا خاللها عىل
سري العمل ،تال ذلك عقد اجتامع مراجعة املرشوع الشهري األخري وكذلك اجتامع مراجعة أداء الربع األول لهذا العام،
تخلل الزيارة حفل تكريم ملنسويب املصنع عىل املجهودات الكبرية التي بذلوها للوصول باملرشوع إىل هذه املرحلة
من الجاهزية وإكامل اختبارات األجهزة والطلبات التجريبية ،داعني الجميع باالستمرار ومضاعفة الجهود للوصول إىل
الجاهزية القصوى لتحقيق أهداف الخطة لهذا العام ورؤية الرشكة.

نائب رئيس مجلس اإلدارة يزور
مصنع األوعية في جدة
ُعقد اإلجتامع السنوي لـ مصنع األوعية بجدة وذل��ك يوم
الخميس  03ربيع الألخر 1439ه��ـ املوافق  21نوفمرب لعام
2017م .بحضور نائب مجلس اإلدارة الشيخ فهد الراجحي،
وسعادة الرئيس التنفيذي املهندس إبراهيم بحريي ،ورئيس
وحديت األوعية واألغطية األستاذ سعيد القحطاين  ،ومدير عام
املبيعات والتسويق وقد قام مدير إدارة املصنع بعرض عام عن
أداء الرشكة وأهم االنجازات  ,والصعوبات لـعام 2017م ،وذلك
بحضور فريق التصنيع واملبيعات .من جهته ،شكر الشيخ فهد
الراجحي فريق العمل مؤكدا ً أهمية مواصلة الجهود لتحقيق
أهداف ورؤية الرشكة ،وأختتم اإلجتامع بجولة داخل املصنع.
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الخزف السعودي يزور وحدتي الورقية والبالستيك
استقبلت الوطنية للمنتجات الورقية يوم األربعاء  28شعبان 1438هـ
املوافق  24مايو 2017م ،وفدا ً زائرا ً من رشكة الخزف السعودي حيث
كان يف استقبالهم لدى وصولهم رئيس الوطنية للمنتجات الورقية
املهندس عبدالرحمن الجعيد ونائب الرئيس للتسويق والتخطيط
وتطوير األعامل االستاذ عبد الكريم النهري ومدراء بالرشكة .يف بداية
اإلستقبال رحب املهندس عبد الرحمن بالضيوف ثم استمعوا إىل

رشح مفصل عن منتجات الرشكة وخطوط اإلنتاج ،ومتت مناقشتهم عن
خططهم القادمة واحتياجاتهم ومدى امكانية زيادة العمل معهم يف
الفرتة القادمة .تال ذلك زيارة إىل مصنع بالستيك الوطنية حيث كان يف
استقبالهم األستاذ الطيب األنصاري وعدد من مدراء اإلدارات ،قام الوفد
خاللها بجولة داخل املصنع واستمعوا إىل رشح واف عن منتجات الرشكة
اطلعوا خاللها عىل االمكانيات التقنية واإلنتاجية التي متتلكها.

طالب برنامج العوق السمعي يزورون بالستيك الوطنية
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استقبلت رشكة بالستيك الوطنية يوم الخميس  10جامدى االخرة
 1438املوافق  9مارس 2017م مجموعة من طالب برنامج العوق
السمعي مبدرسة محمد إقبال االبتدائية ،كان يف استقبالهم رئيس
بالستيك الوطنية املهندس عبد الله الزهراين وعدد من مدراء اإلدارات.
استمع الوفد الطاليب خاللها إىل نبذة عن مجموعة الوطنية للصناعة
ووحداتها التابعة ورشح مفصل عن الرشكة ومنتجاتها املتنوعة ،تال

ذلك جولة ميدانية داخل املصنع تم من خاللها التعرف عىل املراحل
العملية الصناعية واملواد الخام املستخدمة يف عمليات التصنيع .ويف
نهاية الزيارة أبدى الوفد الزائر شكرهم ملجموعة الوطنية للصناعة
ولرشكة بالستيك الوطنية عىل حفاوة اإلستقبال واملعلومات القيمة التي
قٌدمت خالل الزيارة مبدين إعجابهم باملقومات التقنية الحديثة التي
متتلكها الرشكة.
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مديري العالقات
العامة باألوقاف
يزورون الوطنية

استقبلت الوطنية للصناعة يوم الخميس 29
شعبان 1438هـ املوافق  25مايو 2017م .وفدا ً
زائرا ً من إدارت العالقات العامة واإلعالم برشكات
ومؤسسات أوقاف الشيخ سليامن الراجحي ،كان
يف استقبالهم نائب الرئيس للخدمات املركزية
األستاذ فهد العائد ومدير إدارة العالقات العامة
األستاذ سامل الزهراين وبحضور فريق العالقات
العامة .استمع الوفد إىل نبذة عن مجموعة
الوطنية للصناعة ووحداتها التابعة وأب��رز
عمالءها وخطتها اإلسرتاتيجية وإسهاماتها يف

جانب املسؤولية اإلجتامعية .تال ذلك زيارة إىل
عدد من الوحدات التابعة ألتقى خاللها الوفد
برؤساء الوحدات التابعة يف الوطنية للمنتجات
الورقية ،ورشك��ة بالستيك الوطنية ،والوطنية
لصناعة األوعية ورشكة كابكس .شاهدوا خاللها
حجم العمل واإلنتاج واملقومات الكبرية التي
متتلكها الوطنية للصناعة ووحداتها التابعة يف
املجال الصناعي .تأيت هذه الزيارة لدعم وتعزيز
أُطر التواصل وبحث سبل التعاون بني رشكات
ومؤسسات أوقاف الشيخ سليامن الراجحي.

كليات التقنية العليا تزور كابكس

العدد الثاين يناير 2018م

50

استقبلت رشكة األغطية العاملية (كابكس) يوم الثالثاء  18 صفر 1439هـ  املوافق 7
نوفمرب 2017م .الدفعة الثانية من الوفد الطاليب الزائر من كليات التقنية العليا بالفجرية
بدولة األمارات العربية املتحدة ،كان يف استقبالهم مدير املصنع املهندس حمدان الحريب
وعدد من مدراء األقسام وموظفي الرشكة ،استمع الوفد خاللها إىل نبذة عن مجموعة
الوطنية للصناعة ووحداتها التابعة ورشح مفصل عن الرشكة ومنتجاتها املتنوعة ،تال
ذلك جولة ميدانية داخل املصنع تم من خاللها التعرف عىل املراحل العملية الصناعية
واملواد الخام املستخدمة يف عمليات التصنيع .ويف نهاية الزيارة أبدى الوفد الزائر شكرهم
ملجموعة الوطنية للصناعة ولرشكة األغطية العاملية عىل حفاوة اإلستقبال واملعلومات
القيمة التي قٌدمت خالل الزيارة مبدين إعجابهم باملقومات التقنية الحديثة التي متتلكها
الرشكة.
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طالب معهد البالستيك في بالستيك الوطنية
استقبلت رشكة (بالستيك الوطنية) يوم الثالثاء
 18صفر 1439هـ املوافق  7نوفمرب2017م طالبها
املتدربني لدى (املعهد العايل للصناعات البالستيكية)
وذلك يف زيارة ميدانية للتعرف واإلطالع عىل املصنع
وأقسامه وكل ما يقدمه من منتجات وخدمات
لعمالئه .وكان يف استقبالهم مدارء اإلنتاج ومسؤويل
األمن والسالمة حيث ق َّدم كل قسم رشحاً وافياً حول
عمليات اإلنتاج ومراحلها بدءا ً باملواد الخام ووصوالً
إىل املنتج النهايئ.
وتأيت هذه الخطوة تعزيزا ً لدور الرشكة يف جانب
املسؤولية االجتامعية واإلسهام يف توسيع مدارك
الطالب من خالل تنظيم الزيارات إىل وحدات عملها
الصناعية لإلطالع عن قرب عىل بيئة العمل واالستامع
مبارشة إىل الفنيني واملختصني .يف نهاية الزيارة،
عبرَّ الطالب عن شكرهم إلدارة الرشكة عىل حفاوة
االستقبال وكرم الضيافة كام أبدوا إعجابهم باملقومات
التقنية واآلالت الحديثة التي ميتلكها املصنع.

زيارة الرئيس التنفيذي لمصنع ورقية جدة

زيارة الوفد الصيني
للوطنية للصناعة

زيارة الوفد األسترالي
للوطنية للصناعة

أستعرض سعادة الرئيس التنفيذي (للوطنية للصناعة) املهندس ابراهيم بحريي يف يوم الخميس 2
ذو الحجة 1438هـ املوافق  24أغسطس 2017م نتائج الربع الثاين من الخطة التشغيلية ملصنع
(ورقية جدة) لعام 2017م وسري العمل يف املشاريع القائم تنفيذها حالياً بحضور رئيس وحدة
لمصنعومدراء اإلدار
املهندس بندر العنزي
ومدير عام املصنع
الرحمن الجعيد
الورقية املهندس عبد
ورقيةات.جدة
التنفيذي
الرئيس
زيارة
يف نهاية اإلجتامع قام الرئيس بجولة تفقدية يف املصنع لإلطالع عىل آخر التطورات وكرم املوظفني
الرئيس التنفيذي املهندس ابراهيم بحريي يف يوم ّالخميس  2ذو الحجة
استعرض سعادة
املتميزين خالل الربع الثاين لهذا العام.

1438هـ املوافق  24أغسطس 2017م نتائج الربع الثاين من الخطة التشغيلية ملصنع
(ورقية جدة) لعام 2017م وسري العمل يف املشاريع القائم تنفيذها حالياً بحضور رئيس
وحدة الورقية املهندس عبد الرحمن الجعيد ومدير عام املصنع املهندس بندر العنزي
ومدراء اإلدارات .يف نهاية اإلجتامع قام الرئيس التنفيذي بجولة تفقدية يف املصنع لالطالع
عىل آخر التطورات وك ّرم املوظفني املتميزين خالل الربع الثاين لهذا العام.
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الوطنية للصناعة تقيم حفل اإلفطار السنوي
أقامت الوطنية للصناعة يوم األحد  23رمضان  1438هـ املوافق  18يونيه 2017م حفل اإلفطار السنوي
ملنسوبيها وذلك يف فندق مداريم كراون  -الرياض .حرض حفل اإلفطار سعادة نائب رئيس مجلس اإلدارة
الشيخ فهـد بن سليامن الراجحي ،وسعادة الرئيس التنفيذي املهندس إبراهيم بحريي ،ونائب الرئيس
للخدمات املركزية األستاذ فهد العائد ورؤساء ومدراء عاميني الوحدات التابعة للوطنية للصناعة وعدد كبري من موظفي
الرشكة .يأيت تنظيم هذا اللقاء استمرارا ً للتقليد السنوي الذي دأبت عليه الرشكة يف االحتفاء مبوظفيها عىل مائدة اإلفطار
الرمضاين يف أجواء حيوية مفعمة بنفحات الخري كأرسة واحدة.
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أوعية جدة تقيم حفل االفطار السنوي
أقامت الوطنية لصناعة األوعية بجدة يوم األربعاء  19رمضان
1438هـ هـ املوافق  14يونية 2017م حفل اإلفطار السنوي
ملنسوبيها وذلك بفندق املنزل بجدة ،حرضه مدير إدارة املصنع
املهندس سعيد الزهراين ,ومدير عام مصنع الكرتون بجدة املهندس
بندر العنزي  ,وكبار مدراء أوعية جده وعدد من موظفي املصنع.
يأيت تنظيم هذا اللقاء استمرارا ً للتقليد السنوي الذي دأبت عليه
الرشكة يف اإلحتفاء مبوظفيها عىل مائدة اإلفطار الرمضاين يف أجواء
حيوية مفعمة بنفحات الخري كأرسة واحد.

ورقية جدة
تقيم حفل
االفطار
السنوي

أقامت الوطنية للمنتجات الورقية بجدة يوم السبت  15رمضان  1437هـ املوافق  10يونية 2017م
حفل اإلفطار السنوي ملنسوبيها وذلك بفندق املنزل بجدة ،حرضه مدير عام مصنع جدة املهندس
بندر العنزي وكبار مدراء الورقية وعدد من موظفي املصنع .يأيت تنظيم هذا اللقاء استمرارا ً للتقليد
السنوي الذي دأبت عليه الرشكة يف االحتفاء مبوظفيها عىل مائدة اإلفطار الرمضاين يف أجواء حيوية
مفعمة بنفحات الخري كأرسة واحد.

الورقية تقيم حفل اإلفطار السنوي
أقامت الوطنية للمنتجات الورقية يوم الثالثاء  25رمضان  1438هـ املوافق  20يونيه
2017م حفل اإلفطار السنوي ملنسوبيها وذلك يف فندق مداريم كراون  -الرياض .حرض
حفل اإلفطار رئيس الوطنية للمنتجات الورقية املهندس عبد الرحمن الجعيد ،ونائب
الرئيس للتسويق والتخطيط وتطوير األعامل األستاذ عبد الكريم النهري  ،ورئيس الوطنية
لصناعة األوعية ورشكة كابكس األستاذ سعيد القحطاين ومدير عام التسويق واملبيعات
األستاذ عبد الله العريك ومدراء اإلدارات وعدد كبري من موظفي الرشكة .يأيت تنظيم هذا
اللقاء استمرارا ً للتقليد السنوي الذي دأبت عليه الرشكة يف االحتفاء مبوظفيها عىل مائدة
اإلفطار الرمضاين يف أجواء حيوية مفعمة بنفحات الخري كأرسة واحدة.
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(الوطنية للصناعة) تقيم حفل المعايدة لمنسوبيها
أقامت مجموعة (الوطنية للصناعة) حفل املعايدة ملنسوبيها
مبناسبة عيدي الفطر واألضحى املباركني ،وذلك يف مقر الرشكة
الرئيس .حرضه سعادة الرئيس التنفيذي املهندس :ابراهيم
بحريي ،ونائب الرئيس للخدمات املركزية األستاذ :فهد العائد،
ونائب الرئيس للتسويق والتخطيط وتطوير األعامل األستاذ:
عبدالكريم النهري ،ورؤساء ومدراء عامني الرشكات التابعة،
ومدراء اإلدارات ،وعدد كبري من موظفي الرشكة والوحدات

التابعة .وقد هنأ املهندس بحريي الجميع بعيد الفطر داعياً الله أن
يعيده عىل األمتني العربية واإلسالمية باالخري واليمن والربكات ،مثمناً
ملوظفي الرشكة عطاءهم املستمر.
كام أُقيم حفل املعايدة باالقسم النسايئ حرضه منسوبات الرشكة.
يذكر أن الرشكة قد درجت عىل إقامة هذا الحفل سنوياً وذلك ألبعاد
هذه املعايدة االجتامعية يف إحداث التواصل والتقارب بني منسوبيها،
كام تبادل الجميع التهاين وتناولوا وجبة اإلفطار بهذه املناسبة.
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الوطنية للصناعة تعايد موظفيها المناوبين
قدم نائب الرئيس للخدمات املركزية األستاذ فهد العائد يرافقه فريق إدارة العالقات العامة
التهنئة لرجال األمن املناوبني يف إجازة عيد الفطر املبارك ،حيث متت زيارتهم يف مواقعهم
وتقديم الهدايا التذكارية لهم ،من جانب آخر ،قام رئيس قسم الخدمات املساندة األستاذ
عبدالرزاق العنزي وفريق العالقات العامة بتهنئة موظفي األمن بعيد األضحى املبارك وقدم
لهم هدايا رمزية.
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حفل وداع رئيس وحدة
الوطنية لصناعة األوعية
أقامت (الوطنية للصناعة) يوم األحد  29جامدى األوىل
1438هـ املوافق  26فرباير 2017م حفل وداع لرئيس
وحدة الوطنية لصناعة األوعية ورشكة األغطية العاملية
(كابكس) املهندس عبدالله الدباس .حرض الحفل سعادة
نائب رئيس مجلس اإلدارة الشيخ فهد بن سليامن
الراجحي وسعادة الرئيس التنفيذي املهندس إبراهيم
بحريي ونائب الرئيس للتسويق والتخطيط وتطوير
األعامل األستاذ عبدالكريم النهري ورئيس رشكة بالستيك
الوطنية املهندس عبدالله الزهراين والرئيس الجديد
لرشكة الوطنية لصناعة األوعية ورشكة األغطية العاملية
(كابكس) األستاذ سعيد القحطاين وعدد من مدراء
اإلدارات ومنسويب الرشكة .مثن خاللها سعادة نائب
رئيس مجلس اإلدارة والحضور الجهود الكبرية التي بذلها
املهندس الدباس خالل فرتة خدمته ُ ،سلم حينها الهدايا
والتقطت الصور التذكارية بهذه املناسبة.

حفل وداع مدير إدارة العالقات العامة
أقامت (الوطنية للصناعة) يوم اإلثنني  5محرم 1439هـ املوافق  25سبتمرب 2017م حفل وداع ملدير
إدارة العالقات العامة األستاذ سامل بن عبدالكريم الزهراين وذلك مبقر الرشكة الرئيس .حرض حفل
الوداع سعادة الرئيس التنفيذي املهندس إبراهيم بحريي ،ونائب الرئيس للخدمات املركزية األستاذ
فهد العائد ،ونائب الرئيس للتسويق والتخطيط وتطوير األعامل األستاذ عبدالكريم النهري ،وعدد من
مدراء اإلدارات ورؤساء األقسام ومنسويب الرشكة.
من جهته أعرب سعادة الرئيس التنفيذي عن شكره وتقديره لألستاذ سامل الزهراين مثمناً جهوده
الكبرية التي بذلها خالل فرتة خدمته باملجموعة ،وتسلم خالل الحفل درعاً تكرميياً ،وأخذ بعض
الصور التذكارية مع منسويب الرشكة.

العدد الثاين يناير 2018م

62

63

الوطنية للصناعة تحتفي بمنسوبيها
أقامت الوطنية للصناعة حفلها السنوي لعام 2017م يوم
الجمعة  11جامدى اآلخرة 1438هـ املوافق  10مارس
2017م يف منتجع «الياممة» مبدينة الرياض ،جاء ذلك
ضمن احتفالية كبرية لجميع 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 .يأيت هذا الحفل يف إطار األنشطة التي تقيمها
املجموعة من أجل تطوير وتعزيز العالقات بني املوظفني
يف كافة الوحدات اإلسرتاتيجية واألقسام واإلدارات،
باإلضافة إىل إضفاء ج ّو من املرح والتبادل الودّي بعيدا ً عن
إطار العمل الجدّي ،وخلق بيئة توازن بني العمل والحياة،
تتسم بالثقة والتعاون بني املسؤولني واملوظفني.
تضمت 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 أنها السبب األسايس يف تحقيق اإلنجازات التي

استطاعت املجموعة تحقيقها ،مستعرضاً هذه اإلنجازات
ومتطرقاً ألهم خطط وأهداف الوطنية للصناعة يف األعوام
املقبلة .ومن جانبه أشاد سعادة الرئيس التنفيذي املهندس
إبراهيم بحريي بجهود جميع املوظفني الذين أسهموا يف
تحقيق أهداف املجموعة بتظافر جهودهم وتناغمها ،كام
قدم التهنئة لجميع املوظفني املك َّرمني بالحفل.
تخلل الحفل الخطايب سحب عىل عدد من الجوائر القيمة
باإلضافة إىل تكريم  235موظف من منسويب املجموعة
ممن أمضوا عدة سنوات يف خدمة الوطنية للصناعة تال
ذلك تكريم لجميع الفرق الفائزة باملسابقات والبطوالت
الرياضية التي عقدت بهذه املناسبة.
شهد الحفل السنوي هذا العام تنوعاً كبريا ً بني الفعاليات
واألنشطة الرياضية والرتفيهية التي تضمنت مجموعة من
املسابقات واأللعاب وتوزيع الجوائز وغريها من الفقرات
التي ساهمت يف تعزيز التنافس اإليجايب والروح االخوية
بني جميع منسويب املجموعة.
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ُكرم الموظفين
األوعية ت ّ
المميزين لشهر أبريل
كَ ّرم رئيس رشكتي الوطنية لصناعة األوعية ورشكة
األغطية العاملية (كابكس) األستاذ سعيد القحطاين
املوظفني املميزين لشهر أبريل  2017وهم ماجد عبد
الله افضل موظف سعودي لشهر ابريل (الوظيفة:
مشغل آالت) وريتشارد توغنا (الوظيفة :كبري فني
الجودة) كأفضل موظف لشهر ابريل حيث تم
مكافأتهم بشهادة تقدير ومبلغ نقدي .حرض التكريم
عدد من املدراء ورؤساء األقسام بالرشكة.

بالستيك الوطنية تحتفل
بموظفيها
احتفلت إدارة رشكة (بالستيك الوطنية) يف يوم األحد  22شوال  1438هـ
املوافق  ١٦يوليو ٢٠١٧م بتخريج الدفعة األوىل من برنامج التدريب عىل
العمل للمشغلني السعوديني وقام رئيس (بالستيك الوطنية) املهندس
عبدالله الزهراين بتوزيع الشهادات عىل  13عامل بحضور جميع رؤساء
األقسام واملديرين املعنيني.

تكريم الفائز في برنامج
إقتراح األفكار
كَ ّرم رئيس رشكتي الوطنية لصناعة األوعية
ورشكة األغطية العاملية األستاذ سعيد القحطاين،
الفائز بجائزة برنامج إقرتاح األفكار املوظف أوم
براكاش القرتاحه فكرة جديدة إلنتاج األوعية 4
لرت مستطيلة الشكل وذلك بإستخدام لوح كبري
إلنتاج ستة علب بدالً من إنتاج ثالثة علب عىل
لوح صغري وبذلك ميكن توفري وقت الطباعة
وضامن الفعالية وتحقيق كفاءة اإلنتاج يف
نفس الوقت.

ُكرم الموظفين
األوعية ت ّ
المميزين لشهر مايو
كَ ّرم رئيس رشكتي الوطنية لصناعة األوعية ورشكة
األغطية العاملية (كابكس) األستاذ سعيد القحطاين
املوظفني السعوديني املميزين لشهر مايو 2017
وهم محمد محمود عيل (قسم الكهرباء) وفهد
مطر املطريف (مشغل آالت) كأفضل موظف لشهر
مايو حيث تم مكافأتهم بشهادة تقدير ومبلغ
نقدي .حرض التكريم عدد من املدراء ورؤساء
األقسام بالرشكة.
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ُكرم الموظف
شركة كابكس ت ّ
المميز لشهر مايو

بالستيك الوطنية تكرم عدد من موظفيها المبدعين

كَ ّرم مدير مصنع رشكة األغطية العاملية (كابكس) املهندس
حمدان الحريب املوظف املميز لشهر مايو  2017السيد
جوجي الكراز الذي اختري كأفضل موظف لشهر مايو حيث
تم مكافأته بشهادة تقدير ومبلغ نقدي.

ُكرم الموظف
أوعية جدة ت ّ
المتميز لشهر يونيو

كرمت رشكة بالستيك الوطنية يوم األثنني  20رجب 1438هـ املوافق
 17أبريل 2017م عدد من موظفيها نظري جهودهم وإسهاماتهم الرائعة
واإلبداعية ،وتسلم املكرمون األستاذ محمد خالد  ،واألستاذ محمد ياسني،
واألستاذ مصعب نعناعه  ،واألستاذ شوريش مهرانا  ،واألستاذ رامون فرياز ،
واألستاذ أحمد صابر  ،واألستاذ احمد ابو ستيت شهادات الشكر والتقدير من
سعادة نائب رئيس مجلس اإلدارة الشيخ فهد بن سليامن الراجحي بحضور
سعادة الرئيس التنفيذي املهندس إبراهيم بحريي ،ورئيس رشكة بالستيك
الوطنية املهندس عبد الله الزهراين وجميع مدراء اإلدارات.

الوطنية للصناعة تكرم
أحد شركاء النجاح

كَ ّرم مدير مصنع الوطنية لصناعة األوعية مبدينة
جدة املهندس سعيد الزهراين املوظف املتميز
توماس ماثيو كاتادييل من قسم )الصيانة) الذي
اختري كأفضل موظف لشهر يونيو  2017حيث
تم مكافأته بشهادة تقدير ومبلغ نقدي.

ك َّرمت إدارة الوطنية للصناعة مؤخرا ً وكالة الشاهني للسفر
والسياحة (أحد رشكاء النجاح) نظري ماقدمته من دعم خالل الحفل
السنوي للرشكة هذا العام 2017م .هذا وقد سلم نائب الرئيس
للخدمات املركزية األستاذ فهد بن عائد العائد ،الدرع التذكاري
وشهادة الشكر للوكالة بحضور مدير إدارة تطوير األعامل يف وكالة
الشاهني األستاذ محمد صالح.
يذكر أن الحفل لهذا العام شهد تنوعاً كبريا ً بني الفعاليات واألنشطة
الرياضية والرتفيهية التي تضمنت مجموعة من املسابقات واأللعاب
وتوزيع الجوائز وغريها من الفقرات التي ساهمت يف تعزيز
التنافس اإليجايب والروح االخوية بني جميع منسويب املجموعة.

ُكرم المتميزين
أوعية الرياض ت ّ
في شهر أغسطس
كَ ّرم رئيس رشكتي الوطنية لصناعة األوعية ورشكة األغطية
العاملية (كابكس) األستاذ سعيد القحطاين املوظفني
املتميزين لشهر أغسطس  2017وهم أحمد حسني من
إدارة التصنيع و كذلك شيخ محمد رايف من إدارة تخطيط
األعامل و الخدمات اللوجستية حيث تم مكافأتهم
بشهادة تقدير ومبلغ نقدي .حرض التــكريم عدد من
مدراء اإلدارات ورؤساء األقسام بالرشكة.

ُكرم
أوعية جدة ت ّ
الموظف المميز
لشهر مايو
كَ ّرم مدير مصنع الوطنية لصناعة
األوعية لفرع جدة املهندس سعيد
الزهراين املوظف املميز لشهر مايو
 2017السيد ايدوارد جاركيا الذي
اختري كأفضل موظف لشهر مايو
حيث تم مكافأته بشهادة تقدير
ومبلغ نقدي.
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نجاح فعاليات حملة التبرع بالدم
أُختتمت يوم األربعاء الرابع من شهر ربيع األول 1439هـ
املوافق الثاين والعرشون من شهر نوفمرب 2017م فعاليات
حملة التربع بالدم التي نظَّمتها مجموعة (الوطنية
للصناعة) بالتعاون مع بنك الدم مبدينة امللك عبدالعزيز
الطبية التابعة للشؤون الصحية بالحرس الوطني .حيث
تم تدشني الحملة تحت شعار «قطرة حياة» يوم األحد
األول من ربيع األول 1439هـ واستمرت ملدة أربعة أيام.
وحظيت الحملة بإهتامم اإلدارة العليا وشهدت إقباالً
وحضورا ً كبريا ً منسويب املجموعة حيث بلغ عدد املشاركني

ما يقارب  100متربع .ويف ختام الحملة ك َّرم رئيس رشكة
بالستيك الوطنية املهندس عبدالله الزهراين إدارة بنك
الدم والفريق الطبي املشارك يف الحملة عىل جهودهم
وتقدميهم أرقى الخدمات للمتربعني.
الجدير بالذكر ،أن (الوطنية للصناعة) تويل إهتامماً
كبريا ً لدورها يف املسؤولية االجتامعية وتحرص دوماً عىل
املبادرة بتنظيم ودعم الربامج التي تخدم املجتمع ،حيث
تقيم حملة التربع بالدم بشكل سنوي ومبشاركة فاعلة
من اإلدارة واملوظفني.

الوطنية للصناعة تطلق
حملة الحج المجانية
اطلقت الوطنية للصناعة مؤخرا ً برنامج رحلة الحج املجانية ملنسوبيها،
حيث أُعلن التسجيل يف الحملة شارك به عدد من منسويب الرشكة
والوحدات التابعة ممن أنطبقت عليهم الرشوط املطروحة .أجري
خاللها عملية اإلقرتاع واإلختيار باملركز الرئيس للرشكة بحضور مدير
إدارة العالقات العامة األستاذ سامل الزهراين ومسؤول املوارد البرشية
األستاذ عبد امللك الخريف وحضور املرشحني ،وقد تم ترشيح عرشة
أسامء من منسويب الرشكة والوحدات التابعة لحج هذا العام .يأيت
هذا الربنامج متاشياً مع سياسة الرشكة القاضية بتوفري سبل الراحة
للموظفني وأرسهم كحافز ملن تم ترشيحه لهذا الـعام ولزمالئهم ممن
سينطبق عليهم الرشوط يف املسـتقبل.
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الوطنية للصناعة ووحداتها التابعة تجري
فرضية إخالء طارئه
تعزيزا ً ملبدأ وثقافة األمن والسالمة داخل ( الوطنية للصناعة) ووحداتها التابعة ،أُجريت
العديد من فرضيات اإلخالء الوهمي الطارئة وتدريبات السالمة يف العام 2017م .شارك فيها
سعادة الرئيس التنفيذي ونواب الرئيس ورؤساء الوحدات ومدراء عاميني املصانع ومدراء
اإلدارات وجميع موظفي وحدات الرشكة .حيث تأيت هذه الفرضيات والتدريبات بهدف
تعزيز جانب السالمة بني منسويب املجموعة وتعزيزا ً لقياس واختبار أنظمة السالمة ضد
األحداث الطارئة.

الورقية تدشن حملة أهم
 10قواعد في السالمة
تعزيزا ً ملبدأ وثقافة األمن والسالمة يف بيئة العمل الذي تنتهجه
مجموعة (الوطنية للصناعة) ،دشَّ نت الوطنية للمنتجات الورقية
يوم الخميس  15شعبان 1438هـ املوافق  11مايو 2017م ،حملة
بعنوان « أهم  10قواعد يف السالمة» حرض التدشني رئيس رشكة
الوطنية للمنتجات الورقية املهندس عبدالرحمن الجعيد وعدد
من مدراء اإلدارات ومنسويب الرشكة.
حيث تم تصميم هذه الحملة لتحسني مستوى السالمة يف بيئة
العمل وخارجها من خالل عقد جلسات توعوية متعددة تركز
عىل أهم عرش( )10قواعد يف البيئة والصحة والسالمة واألمن
لتعزيز الثقافة و زيادة مستوى الوعي لدى منسويب الرشكة.
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إنجازات الوطنية للصناعة في إدارة
الجودة والبيئة والصحة والسالمة المهنية

تلتزم الوطنية للصناعة بالص ّحة والسالمة املهنية
ملنسوبيها ومقاوليها ،واملجتمع الذي تتعامل معه ،فضالً
عن حامية البيئة وتلبية متطلبات زبائنها من حيث
جودة املنتجات.
يخضع نظام إدارة الجودة والسالمة والصحة والبيئة
( )QSHE-MSإىل تحسني مستمر يف الرشكة الوطنية
للصناعة من خالل وحدات عملها االسرتاتيجية (.)SBUs
تم تطبيق برنامج نظام إدارة ال��ج��ودة والسالمة
والصحة والبيئة يف الرشكة الوطنية للصناعة ووحدات
عملها االسرتاتيجية الخاصة بها عىل ثالثة مستويات.
املستوى األول من الربنامج هو تطبيق ثقافة الجودة
والسالمة والصحة والبيئة يف الرشكة ويف وحدات عملها
االسرتاتيجية .أما املستوى الثاين من الربنامج هو االلتزام
بالواجبات املتعلّقة باملتطلبات التنظيمية الوطنية
والدولية ،وتضمن املستوى الثالث تقييم الربنامج من
ِق َبل املنظمة الدولية إلصدار الشهادات الخاصة برىض
العمالء.
لقد أحرزت ثقافة تنفيذ الربنامج تق ّدماً يف الرشكة

الوطنية للصناعة ووحدات عملها االسرتاتيجية من خالل
التعاون املتزامن بني قسم البيئة والصحة والسالمة من
جهة و ِف َرق التنفيذ يف إدارات السالمة يف وحدات العمل
االسرتاتيجية من جهة أخرى.
ُ
خالل عام  ،2017ويف سياق تطبيق ثقافة الربنامج ،أجري
ما يقارب  2,334عملية تفتيش 613 ،اجتامع526 ،
عملية توعية يف قسم الصحة والسالمة والبيئة و 20
تدريب عىل اإلجالء يف حاالت الطوارئ يف اإلدارة العامة
ووحدات عملها االسرتاتيجية  .حيث تم تحقيق  11مليون
ساعة عمل آمنة تراكمية وانخفضت إصابات وحوادث
العمل إىل  8حوادث مقارن ًة مع  18حادث وإصابة يف
عام  .2016وقد ساهمت اإلدارة العليا يف املساندة من
خالل تقديم املراجعات الدورية والتوصيات واملساعدة
واملوافقات ،وذلك يف سبيل تنفيذ ثقافة برنامج نظام
إدارة الجودة والسالمة والصحة والبيئة.
وخ�لال ع��ام  ،2017حافظت الرشكة الوطنية عىل
التزامها التام بالقواعد واملتطلبات التنظيمية الخاصة
بالسالمة والصحة والبيئة واملوضوعة من ِق َبل املؤسسات
الرقابية يف اململكة العربية السعودية مثل هيئة املدن

الصناعية ومناطق التقنية والدفاع املدين والهيئة العامة
لألرصاد وحامية البيئة وهيئات تنظيمية أخرى وذلك
فيام يخص جميع النشاطات الصناعية .وبفضل هذه
الجهود ،استحقت جميع وحدات العمل االسرتاتيجية
شهادات االمتثال البيئي من ِقبَل الهيئة العامة لالرصاد
وحامية البيئة .كام تم أيضاً الحفاظ عىل الحد األدىن من
النسبة املئوية يف سياسة التأمني من ِق َبل املؤسسة العامة
للتأمينات االجتامعية.
وفيام يخص متابعة تطبيق نظام إدارة الجودة والسالمة
والصحة والبيئة يف الرشكة الوطنية للصناعة ووحدات
عملها االسرتاتيجية ،تم التشاور مع هيئة إصدار الشهادات
املعرتف بها دولياً الخاصة بنظام إدارة الجودة (-9001 ISO
 ،)2015نُظُم إدارة البيئة ( )2015-14001 ISOونُظُم
إدارة الصحة والسالمة املهنية ()2004 18001 OHSAS
بخصوص عمليات تدقيق النظام يف الرشكة ووحدات
عملها االسرتاتيجية .وتم تأهيل  74مفتش داخيل و 12
مدقق حسابات من منسويب الوطنية وحصلوا جميعاً عىل
شهادات من برنامج نظم اإلدارة املتكاملة.
وقد حصلت الوطنية للصناعة عىل شهادات نظم اإلدارة
املتكاملة من مؤسسة إنرتتك الدولية وتم اعتامدها من قبل
هيئة االعتامد يوكاس .
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�إنجازات الوطنية لل�صناعة في جوانب ال�سالمة
وال�صحة والبيئة في العام 2017
تم إجراء ما يقارب  2٫334جولة تفتيشية
تتعلق بالسالمة والصحة والبيئة
تم عقد  613اجتماع بخصوص السالمة
والصحة والبيئة
تم تنظيم  526برنامج توعوي وتدريبي
حول السالمة والصحة والبيئة
تم تنفيذ  20حالة تدريب إخالء طوارىء

تم تحقيق  11مليون ساعة عمل آمنة

تم خفض إصابات وحوادث العمل بنسبة
 %55كان عليه في عام 2016
حصلت الوطنية للصناعة على شهادات االمتثال
البيئي من ِق َبل الهيئة العامة لألرصاد وحماية البيئة
حافظت الوطنية للصناعة على الحد األدنى من النسبة المئوية في
سياسة التأمين من ِق َبل المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية
حصل  74مدقق حسابات داخليون و  12مدقق حسابات
رئيسيين على شهادات نظم اإلدارة المتكاملة
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م .عبداهلل ال�شمراين يف حوار لـ  :جملة
«الوطنية لل�صناعة»
القطاع الصناعي له قدرة على
استيعاب قدر كبير من المصادر
المتاحة والطاقة البشرية ويشكل
بيئة جذب ألي شخص طموح
تذخر (الوطنية للصناعة) بالكفاءات املتميزة
يف كافة مجاالت عملها املتعددة ومستوياتها
اإلدارية .حيث توفر لهم بيئة عمل محفزة
وتقدم لهم العديد من املزايا والتسهيالت
وفرص التدريب والتطوير .يك نتعرف عن قرب عىل بيئة
العمل أجرينا لقاءا ً مع أحد منسويب الرشكة املهندس
عبدالله الشمراين مدير تخطيط األعامل و الخدمات
اللوجستية يف الوطنية لصناعة األوعية ..إىل نص الحوار:
يف البداية عرفنا بإسمك وطبيعة عملك يف الوطنية
للصناعة؟
م .عبدالله محمد الشمراين مدير تخطيط األعامل والخدمات
اللوجستية يف الوطنية لصناعة األوعية مبدينة الرياض.
أعمل عىل إدارة مهام التخطيط وإدارة الطلب ابتدا ًء
باستالم توقعات املبيعات وإنشاء سيناريو تخطيطي عىل
املدى القصري واملدى الطويل ،واإلرشاف عىل تنفيذ األعامل
املتعلقة بتخطيط املواد الخام واملواد املساعدة وتخطيط
العمليات اإلنتاجية وكذلك إدارة الخدمات اللوجستية من
استالم املنتجات التامة وطرق التخزين وانتها ًء بعمليات
النقل والتوزيع .
كم مدة عملك يف الوطنية للصناعة ؟ وكيف تُقيِّم بيئة
العمل؟
أكرث من  6سنوات قضيتها يف الوطنية للصناعة ،وجدتها بيئة
عمل محفزة وإيجابية وممتعة ،يسودها اإلحرتام و التعاون
والعمل الجامعي.
ما الذي يمُ يِّز العمل يف القطاع الصناعي عن بقية
القطاعات األخرى ؟
العمل يف القطاع الصناعي يتميز عن غريه يف عدة جوانب،
ففي الجانب االقتصادي تقاس درجة وتنمية أي بلد مبدى
تطوره يف املجال الصناعي وسعت كثري من الدول إىل العمل
عىل تحويل اقتصادياتها إىل الطابع الصناعي للحاق مبصاف

الدول املتقدمة والتي هي صناعية .ويف الجانب االجتامعي
فهو قطاع له قدرته عىل استيعاب قدر كبري من املصادر
املتاحة والطاقة البرشية .وعىل املستوى الفردي ألي شخص
طموح ومنتج وملتزم ،ميلك املهارة واملقومات الالزمة يجد
فيه فرصة للنمو واإلرتقاء الوظيفي يف مدة زمنية قصرية مع
ضامن التطور و االستمرارية.
ما هي املهارات التي ساهمت الوطنية للصناعة يف
تطويرها ؟
الوطنية للصناعة ساهمت يف تطوير كثري من مهارايت
سواء الشخصية أو العملية ومنها تنمية املهارات اإلدارية
والقيادية ،ومهارات التواصل ،واملهارات التحليلية والبحثية،
والقدرة عىل إدارة األولويات ،والتخطيط والتنظيم والعمل
بفعالية ضمن الفريق.
ما مدى ترحيب اإلدارة باألفكار و االقرتاحات من قبل
املوظفني؟
إدارة الوطنية للصناعة قامئة عىل مبدأ مشاركة املوظفني
يف تحسني األداء بالرشكة عموماً ويف كل مصنع عىل وجه
الخصوص ،فالوطنية لألوعية واألغطـية العاملية لديها
جـائزة برنـامج اقرتاح األفكار ،والوطنية للمنتجات الورقية
لديها مكافأة نظـــام األفكار واملقرتحات ،وبالستيك
الوطنية لديها برنامج تكريم للموظفني نظري جهودهم
وأفــــكارهم واســـهاماتهم اإلبداعية.
كل ذلك دليل واضح عىل ترحيب اإلدارة باألفكار واإلقرتاحات
من قبل املوظفني.

يواجه املوظفني بعض الصعوبات أو العقبات داخل
املنظمة ما هي أبرز الصعوبات أو العقبات التي واجهتك؟ و
إن وجدت كيف يتم التغلب عليها ؟
ال شك أن هناك صعوبات وعقبات تواجه أي موظف داخل
أي منظمة ،يف البداية واجهت صعوبة ميكن اختصارها
يف مواكبة املعرفة واملهارة التي اكتسبتها عرب التعليم يف
الجامعة أو التدريب ،مع تلك املطلوبة يف بيئة العمل،
وكيفية االنخراط يف العمل بشكل جيد ،تغلبت عليها بفضل
الله ثم باإلرادة وااللتزام والتدريب ومساعدة املدراء يف ذلك
الوقت حتى ضمنت السالسة يف التعامل والحرفية والكفاءة
يف األداء .أيضا واجهت صعوبة يف فرتات متفاوتة خالل سنتني
من مدة تنفيذ مرشوع تخطيط موارد الرشكة (ساب) حيث
أن طبيعة عمل املشاريع تختلف كلياً عن العمل يف املصانع،
تطلب مني الكثري والكثري من الجهد والوقت والتعلم
املستمر والعمل مع فريق عمل كبري مبختلف الخربات
وتحمل الضغوط املصاحبة للمرشوع ،تغلبت عىل كل هذا
بفضل الله ثم بدعم اإلدارة ومساندتها وكذلك تفهم عائلتي
ومعرفة اختالف ظروف هذا املجال من األعامل .الحمد
لله تم تنفيذ املرحلة األوىل من املرشوع بنجاح يف بالستيك

الوطنية وخرجت منه مبعرفة كبرية وصقل مهارايت أكرث ،كل
ذلك ساهم يف زيادة كفاءيت وخربيت املهنية.
يف الختام ملن توجه كلمتك األخرية ؟
هذه فرصة أود أن أغتنمها بشكر مجلس إدارة الوطنية
للصناعة عىل رأسهم الوالد الشيخ سليامن الراجحي ونائب
رئيس مجلس اإلدارة الشيخ فهد سليامن الراجحي عىل
مايقومون به ويبذلونه من جهود يف استدامة أوقاف الشيخ
سليامن الراجحي وتطــــورها يف مجال العمل الخريي.
كذلك الشكر لإلدارة التنفيذية (للوطنية للصناعة) عىل
رأسهم املهندس إبراهيم بحريي عىل جهودهم يف تحقيق
أهداف الرشكة والسعي يف جعلها من مصاف الرشكات
الكربى .أخريا ً الشكر واإلمتنان إلداريت يف الوطنية لصناعة
األوعية واألغطية العاملية برئاسة األستاذ سعيد القحطاين
عىل عمله الدائم ملواكبة تطور هذه الصناعة ومواجهة
تحديـــاتها ،وعىل ثقــته و دعمه لفريق عمــله كافة
والشباب الســعودي خاصة.
شكرا لكم يف إدارة الـــعالقات العامة عىل إتــــاحة هذه
الفرصة وعىل جهودكم املتواصلة ،وفقكم الله وأعانكم.

العدد الثاين يناير 2018م
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