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تحقيق مكانة قوية في قطاع التعبئة والتغليف بمنطقة 
الشرق األوسط وشمال إفريقيا ، والمساهمة في التنمية 

الصناعية في المملكة.

شركة   100 أكبر  قائمة  ضمن  للصناعة  الوطنية  تعمل 
بالمملكة العربية السعودية.

المحلية  البدائل  بأفضل  السعودي  السوق  تزويد 
والمستوردة دون المساومة في الجودة والخدمات.

تمتلك الشركة 10 مصانع في الرياض وجدة ودبي.

حققت الشركة بحمد هللا أكثر من 22 مليون ساعة عمل 
آمنة.

عام   في  الصناعة  عالم  في  خطواتها  أولى  الشركة  بدأت 
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 بسم هللا الرحمن الرحيم

كان العـــام الماضـــي 2020م عامـــًا اســـتثنائًيا علـــى كافـــة دول 

العالـــم جـــراء جائحـــة كورونـــا )كوفيـــد - 19( وتطبيـــق الكثيـــر مـــن 

الـــدول إجـــراءات وقائيـــة للتصـــدي للجائحـــة وتخفيـــف آثارهـــا 

الســـلبية علـــى اقتصاداتهـــا وبمـــا يضمـــن ســـالمة مواطنيهـــا.

أثبتـــت المملكـــة للعالـــم أجمـــع قدرتهـــا علـــى التعامـــل بنجـــاح 

مـــع تداعيـــات الجائحـــة ، وقامـــت بجهـــود كبيـــرة علـــى الصعيديـــن 

المحلـــي والدولـــي لتحقيـــق ذلـــك مـــع االســـتمرار فـــي تنفيـــذ 

أهدافهـــا وتحقيـــق العديـــد مـــن اإلنجـــازات والتـــي نالـــت االعجـــاب 

واالحتـــرام مـــن كافـــة دول العالـــم ، منهـــا: قيـــادة قمـــة مجموعـــة 

ــاح  ــاء ، والنجـ ــة األعضـ ــور كافـ ــاح وبحضـ ــرين بنجـ ــدول العشـ الـ

فـــي تنظيـــم موســـم الحـــج بـــدون أي إصابـــة بفيـــروس كورونـــا 

المســـتجد وللـــه الحمـــد وســـط إشـــادة عالميـــة بتميـــز التنظيـــم 

، والنجـــاح الكبيـــر فـــي اتخـــاذ تدابيـــر صحيـــة ووقائيـــة هدفـــت 

خـــالل  مـــن  اإلنســـان  حمايـــة صحـــة  إلـــى  األول  المقـــام  فـــي 

الحـــد مـــن تفشـــي الوبـــاء ، وتقديـــم العـــالج المجانـــي للحـــاالت 

والمقيميـــن  للمواطنيـــن  المجانـــي  اللقـــاح  وتوفـــر  المصابـــة 

علـــى حـــد ســـواء ، وغيرهـــا مـــن اإلنجـــازات التـــي خلقـــت مـــن قلـــب 

ــا.  ــة  وإمكانياتهـ ــدرات المملكـ ــم قـ ــات وأثبتـــت للعالـ التحديـ

مـــن  بفضـــل  ومشـــاريعها،  الشـــركة  أعمـــال  صعيـــد  وعلـــى 

فـــي  العمـــل  وكـــوادر  الحكيمـــة  بـــاإلدارة  ثـــم  وتوفيقـــه  هللا 

كافـــة القطاعـــات وثقـــة شـــركاء النجـــاح مـــن عمـــالء ومورديـــن 

علـــى  كورونـــا  لجائحـــة  الســـلبية  اآلثـــار  خفـــض  اســـتطعنا 

الجهـــات  وضعتهـــا  التـــي  باإلجـــراءات  ملتزميـــن  أعمالنـــا، 

الرســـمية المختصـــة ، وتمكنـــا مـــن االســـتفادة مـــن التحديـــات 

التـــي شـــكلتها هـــذه األوضـــاع والظـــروف غيـــر المعهـــودة لخلـــق 

فـــرص جديـــدة لتطويـــر ممارســـات العمـــل واإلنتـــاج وإيجـــاد 

حلـــول مبتكـــرة لهـــا ، ضمـــن التزامنـــا الدائـــم بالتطويـــر والوفـــاء 

بوعودنـــا تجـــاه وطننـــا وعمالئنـــا . واصلـــت الوطنيـــة للصناعـــة 

ــة  ــواق المحليـ ــد األسـ ــي مـ ــيرتها فـ ــي مسـ ــام الماضـ ــالل العـ خـ

والتغليـــف  التعبئـــة  منتجـــات  مـــن  باحتياجاتهـــا  واإلقليميـــة 

ــام  ــي أرقـ ــة فـ ــج إيجابيـ ــة نتائـ ــف، محققـ ــاء دون توقـ ــواد البنـ ومـ

ــتمر  ــا اسـ ــة، كمـ ــوام الماضيـ ــة باألعـ ــاح مقارنـ ــات واألربـ المبيعـ

العمـــل علـــى تنفيـــذ المشـــاريع االســـتراتيجية التوســـعية فـــي 

الشـــركة حيـــث افتتحنـــا خطـــوط إنتـــاج جديـــدة فـــي المصانـــع 

ــم  ــف. وتـ ــة والتغليـ ــاع التعبئـ ــي قطـ ــدة فـ ــات جديـ ــرح منتجـ لطـ

ـــدة، حيـــث يضـــم  ـــدورة الجدي عقـــد اجتماعـــات مجلـــس اإلدارة لل

المجلـــس الجديـــد أعضـــاء مـــن ذوي خبـــرات قياديـــة وصناعيـــة 

متنوعـــة ســـيكون لهـــا إضافـــة قويـــة لالرتقـــاء بأعمـــال الشـــركة 

لتحقيـــق أهدافهـــا وتطلعاتهـــا بـــإذن هللا.

آيـــات الشـــكر والتقديـــر  لـــي أن أرفـــع أســـمى  ختامـــًا، يطيـــب 

للقيـــادة الرشـــيدة - حفظهـــا هللا - نظيـــر مـــا قدمـــت وتقـــدم فـــي 

ســـبيل مواجهـــة الجائحـــة ، كمـــا أشـــكر جميـــع الطواقـــم الصحيـــة 

وتطلعـــات  رؤى  لتحقيـــق  نهـــار  ليـــل  تعمـــل  التـــي  واألمنيـــة 

وتقديـــري إلدارة  ُأقـــدم شـــكري  . وكذلـــك  الرشـــيدة  القيـــادة 

الشـــركة والعامليـــن بهـــا علـــى تفانيهـــم وحرصهـــم لتحقيـــق 

األهـــداف التشـــغيلية والتســـويقية رغـــم كل التحديـــات التـــي 

واجهـــت قطـــاع الصناعـــات التحويليـــة جـــراء الجائحـــة. أســـأل 

هللا تعالـــى أن يديـــم علـــى المملكـــة نعمـــة األمـــن واألمـــان وأن 

ــاء. ــذا الوبـ ــم هـ ــدان العالـ ــع بلـ ــا وجميـ ــرف عنهـ يصـ

 والسالم عليكم ورحمة هللا تعالى وبركاته

رئيس مجلس اإلدارة         

فهد بن سليمان الراجحي

The past year, 2020, was an exceptional year around the 
world due to unprecedented situation of Covid 19, and 
many countries implemented precautionary plans to 
address the pandemic and mitigate its negative effects 
on their economies and in a manner that ensures the 
safety of their citizens.

The Kingdom has demonstrated to the whole world its 
ability to deal successfully with the repercussions of the 
pandemic, and has made great efforts at the local and 
international levels to achieve this while continuing to 
implement its goals and accomplish many achievements, 
which won the admiration and respect from all countries. 
These achievements included the successful leadership 
of the G20 summit with the presence of all members. 
The success in organizing the Hajj season without any 
infection with the emerging Corona virus amid global 
praise for the exceptional organization. The great 
success in taking health and precautionary measures 
aimed primarily at protecting human health by limiting 
the spread of the epidemic providing free treatment 
for infected cases and providing free vaccinations for 
citizens and residents alike. And other achievements that 
created from the heart of challenges and proved to the 
whole world the Kingdom’s capabilities and its potential. 

During the past year, Al Watania for Industries continued 
its march in supplying the local and regional markets with 
its needs of packaging products and building materials 
without interruption, and achieving positive results in 

sales figures and profits compared to previous years. In 
addition, the work has continued on the implementation 
of the strategic expansion in the company, as we opened 
new production lines in the factories to provide new 
products in the packaging sector. The Board of Director 
meetings were held for the new period, where the new 
board includes members with diverse leadership and 
industrial experiences that will have a strong addition to 
advance the company’s business to achieve its goals and 
aspirations, Allah willing.

In conclusion, it is a pleasure for me to express my 
highest thanks and appreciation to the wise leadership 
-May Allah protect them- for what it has presented and 
progress in order to confront the pandemic. I also thank 
all the health and security teams who work day and 
night to achieve the visions and aspirations of the wise 
leadership. I also extend my thanks and appreciation to 
the management of the company and its employees for 
their dedication and eagerness to achieve the operational 
and marketing goals despite all the challenges that the 
manufacturing sector faced because of the pandemic. I 
ask Allah Almighty to perpetuate the blessing of safety 
and security in the Kingdom and to keep the Kingdom 
and all countries of the world away from this pandemic. 

The Chairman Of The Board

Fahad Sulaiman Al-Rajhi

إنجازات
من قلب التحديات 

Achievements 
from the heart of the challenges
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   Reports تقارير  

مشاريع الشركة التوسعية اإلستراتيجية

مشـــاريعها  مـــن  سلســـلة  تنفيـــذ  للصناعـــة  الوطنيـــة  تواصـــل 

التوســـعية الجديـــدة انطالقـــًا مـــن ســـعيها نحـــو تقديـــم كل مـــا هـــو 

أفضـــل لعمالئهـــا واســـتمرارًا فـــي تحقيـــق أهدافهـــا وخططهـــا 

االســـتراتيجية الراميـــة إلـــى تعزيـــز قدراتهـــا التنافســـية فـــي الســـوق 

وتحقيـــق مكانـــة قويـــة فـــي قطـــاع التعبئـــة والتغليـــف بمنطقـــة 

بالتنميـــة  والمســـاهمة  أفريقيـــا  وشـــمال  األوســـط  الشـــرق 

بأفضـــل  الســـعودي  الســـوق  بتزويـــد  المملكـــة  فـــي  الصناعيـــة 

البدائـــل للمنتجـــات المحليـــة والمســـتوردة دون المســـاومة فـــي 

الجـــودة والخدمـــات. نســـتعرض فـــي هـــذا التقريـــر نبـــذة عـــن أهـــم 

المشـــاريع التوســـعية المكتملـــة والمشـــاريع التـــي تحـــت التنفيـــذ.

المشاريع التوسعية المكتملة

تدشين خط إنتاج علب التونة والسردين

دشـــن ســـعادة رئيـــس مجلـــس اإلدارة األســـتاذ فهـــد بـــن ســـليمان 

إنتـــاج علـــب التونـــة  2020م خـــط  الراجحـــي فـــي شـــهر ديســـمبر 

والســـردين فـــي مصنـــع الوطنيـــة لصناعـــة األوعيـــة بمدينـــة جـــدة 

بحضـــور ســـعادة الرئيـــس التنفيـــذي المهنـــدس إبراهيـــم بحيـــري 

عبـــد  المهنـــدس  التصنيـــع  لقطـــاع  التنفيـــذي  الرئيـــس  ونائـــب 

الرحمـــن الجعيـــد ونائـــب الرئيـــس للمبيعـــات والتســـويق األســـتاذ 

المهنـــدس  األوعيـــة  مصانـــع  عـــام  ومديـــر  بكـــر  جمعـــه  محمـــد 

حمـــدان الحربـــي بحضـــور إدارة المصنـــع. حيـــث اســـتمع ســـعادته 

إلـــى شـــرح حـــول المشـــروع ثـــم تفضـــل بقـــص الشـــريط وإعطـــاء 

إشـــارة بـــدء اإلنتـــاج التجريبـــي للخـــط الـــذي تـــم االنتهـــاء مـــن تركيبـــه 

بنجـــاح خـــالل جائحـــة كوفيـــد19- بكـــوادر الوطنيـــة للصناعـــة الفنيـــة 

ودعـــم وإشـــراف المورديـــن عـــن ُبعـــد.

يأتـــي هـــذا المشـــروع بهـــدف التوســـع فـــي منتجـــات التعبئـــة التـــي 

تخـــدم القطـــاع الغذائـــي وتلبيـــة احتيـــاج العمـــالء فـــي األســـواق 

والســـردين  التونـــة  أســـماك  إنتـــاج  فيهـــا  يكثـــر  التـــي  المجـــاورة 

وغيرهـــا.  وُعمـــان  واألردن  واليمـــن  العربـــي  المغـــرب  دول  مثـــل 

حيـــث تبلـــغ الطاقـــة اإلنتاجيـــة للخـــط 662 ألـــف علبـــة يومًيـــا أي مـــا 

يعـــادل إنتـــاج 17 مليـــون علبـــة شـــهريًا.  وقـــد تـــم شـــراء الخـــط مـــن 

أفضـــل الشـــركات األوروبيـــة وهـــي  ناروســـكا-األلمانية وكليفرتـــك 

اإليطاليـــة حيـــث تـــم اختيارهمـــا وفـــق أعلـــى معاييـــر الجـــودة واألداء 

والتكنولوجيـــا. يمتـــاز خـــط اإلنتـــاج باســـتخدام تقنيـــة الروبـــوت اآللـــي 

لتجميـــع ورص وتغليـــف العلـــب آليـــًا، يتـــم انتـــاج علـــب التونـــة بقطـــر 

الســـردين  إلـــى علـــب  (، باإلضافـــة   38 – 40 – 43  ( 83 وبارتفـــاع 

ــد. ــه الموحـ بمقاسـ

The company’s  strategic expansion projects

Al Watania for Industries continues to implement a series of new 

expansion projects. This is based on its inspiration to provide the 

best to its customers, continuing to achieve its goals and strategic 

plans aimed at enhancing its competitiveness in the market, 

achieving a strong position in the packaging sector in the Middle 

East and North Africa region, and contributing to the industrial 

development in the Kingdom by providing the Saudi market with 

the best alternatives to local and imported products. Taking into 

account not to compromise the level of quality and services. In this 

report, we present an overview of the most important completed 

expansion projects and projects under implementation.

Completed expansion projects

The Inauguration of Tuna’s and Sardines’ Cans Product Line.

The Chairman of the Board of Directors, Mr. Fahad bin Sulaiman 
Al Rajhi, inaugurated in December 2020 the production line for 
tuna and sardine cans at Al Watania for Containers factory in 
Jeddah. The event was in the presence of the CEO, Eng. Ibrahim 
Behairi, the EVP of the Manufacturing Sector, Eng. Abdul Rah-
man Al Juaid, the VP of Sales Marketing Sector Mr. Mohammad 
Jummah Baker, and the GM of at Al Watania for Containers fac-
tories is Eng. Hamdan Al-Harbi, and the factory management. 
His Excellency listened to a brief about the project. Then he cut 
the tape and give the signal to start the trial production of the 
line that was successfully installed during the Covid-19 pandemic 
with Al Watania for Industries technical cadres and remote sup-
port and supervision of suppliers.  

This project aims to expand the packaging products that serve 
the food sector and meet the needs of customers in the neigh-
boring markets where tuna and sardines are widely produced, 
such as Arab Maghreb countries, Yemen, Jordan, Oman and oth-
ers. The production capacity of the line is 662,000 cans per day, 
equivalent to producing 17 million cans per month. The line was 
purchased from the best European companies, namely )Naruska 
-German and Clevertech-Italy. They were chosen according to 
the highest standards of quality, performance and technology. 
The production line is characterized by using the automatic ro-
bot technology to collect, stack and package the cans automat-
ically. The tuna cans with a diameter of 83 and a height )43 - 40 
- 38( are produced, in addition to sardine one-size cans.
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 االنتهاء من توسعة خط تصنيع أكياس تعبئة منتجات

البتروكيماويات

مـــن جانـــب آخـــر تـــم بحمـــد هللا تعالـــى- االنتهـــاء مـــن توريـــد وتركيـــب 

خطـــوط إنتـــاج الفيلـــم الصناعـــي، حيـــث ُيعـــد هـــذا المشـــروع مـــن 

أهـــم المشـــاريع فـــي مصنـــع البالســـتيك لتلبيـــة احتياجـــات الســـوق 

وتماشـــيًا مـــع سياســـات الشـــركة الهادفـــة إلـــى اســـتخدام أحـــدث 

آالت التصنيـــع لتقديـــم أفضـــل حلـــول التعبئـــة والتغليـــف لعمالئهـــا 

ـــر علـــى البيئـــة. حيـــث تـــم  بتقليـــل الســـماكة والـــوزن مـــع خفـــض األث

شـــراء خـــط متكامـــل مـــع الطباعـــة إلنتـــاج أكيـــاس تعبئـــة منتجـــات 

المعروفـــة  األلمانيـــة(   –  W&H( شـــركة  مـــن  البتروكيماويـــات 

عالميـــًا بجـــودة تقنياتهـــا الصناعيـــة. وتهـــدف التوســـعة الجديـــدة 

ــا يقـــارب 2200 طـــن مـــن منتجـــات أكيـــاس الفيلـــم  إلـــى إضافـــة مـ

الصناعـــي المســـتخدم فـــي تعبئـــة منتجـــات البتروكيماويـــات، حيـــث 

بـــدأ اإلنتـــاج بنجـــاح فـــي شـــهر نوفمبـــر 2020م.

االنتهاء من تشغيل خط تصنيع األكياس )الدواجن، 

التسوق، وغيرها(

ــاس  ــال األكيـ ــع واقفـ ــة تقطيـ ــب آلـ ــد وتركيـ ــن توريـ ــاء مـ ــم االنتهـ تـ

الطاقـــة  رفـــع  إلـــى  المشـــروع  يهـــدف  حيـــث  المهـــام  متعـــددة 

اإلنتاجيـــة لمصنـــع البالســـتيك مـــن منتجـــات أكيـــاس )الدجـــاج، 

 Lemo( وقـــد تـــم شـــراء الماكينـــة مـــن شـــركة .)التســـوق، وغيرهـــا

– األلمانيـــة( حيـــث تـــم تدشـــين الخـــط والبـــدء باإلنتـــاج فـــي شـــهر 

2020م. يونيـــو 

Petrochemical Product Packaging Bag Expansion.

On the other hand, the supply and installation of plastic film 

production lines has been completed. This project is one of 

the most important projects in of A Watania Plastics factory to 

meet the needs of the market. This goes well with the company’s  

policies aimed at using the latest manufacturing machines to 

provide the best packaging means to its customers by reducing 

thickness, weight and thus minimizing the environmental 

impact. An integrated line with printing was purchased to 

produce petrochemical packaging bags from )W&H - Germany( 

company, which is known internationally for the quality of 

its industrial technologies. The new expansion aims to add 

approximately 2200 tons of industrial film bags used for packing 

petrochemical products, as production began successfully in 

November 2020. 

The Expansion Of The Bag Manufacturing Line 

The supply and installation of a multi-function bag sealing 

cutting machine have been completed. The project aims to 

raise the production capacity of A Watania Plastics factory from 

bag products )chicken bag, shopping bag, etc.(. The machine 

was purchased from )Lemo - German( company. The line was 

launched and the production process was begun in June 2020.

خط تصنيع أكياس تعبئة منتجات البتروكيماويات  

Petrochemical Product Packaging Bag Expansion

خط تصنيع األكياس 

The Bag Manufacturing Line   
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المشاريع التوسعية طور اإلنشاء

 إنشاء مصنع الوطنية الخليجية للمنتجات الورقية

يعـــد مصنـــع الوطنيـــة الخليجيـــة للمنتجـــات الورقيـــة أول مصنـــع 

الشـــقيقة  عمـــان  ســـلطنة  فـــي  الورقيـــة  البيـــض  أطبـــاق  إلنتـــاج 

بمســـاحة تبلـــغ 10 آالف متـــر مربـــع، وهـــو باكـــورة اســـتثمار الوطنيـــة 

للصناعـــة فـــي الســـلطنة حيـــث تـــم الدخـــول فـــي المشـــروع بشـــراكة 

اســـتراتيجية مـــع شـــركة بوابـــة المعبيلـــة المتحـــدة العمانيـــة بنســـبة 

%80  لـ)الوطنيـــة للصناعـــة( ونســـبة %20  للشـــركة العمانيـــة، وتمـــت 

مراســـم توقيـــع عقـــد الشـــراكة وتخصيـــص األرض فـــي ديســـمبر مـــن 

عـــام 2019م بحضـــور المســـؤولين مـــن الطرفيـــن. 

ـــة  ـــة المصنـــع ألهمي ـــة لتكـــون حاضن ـــن االقتصادي ـــة خزائ ـــرت مدين ُاختي

العالميـــة،  المالحـــة  مـــن خطـــوط  القريـــب  موقعهـــا االســـتراتيجي 

ويهـــدف هـــذا المشـــروع إلـــى إنتـــاج 35 مليـــون قطعـــة بهـــدف تغطيـــة 

ــر  ــة للتصديـ ــنويًا باإلضافـ ــاق البيـــض سـ ــات الســـوق مـــن أطبـ احتياجـ

إلـــى الـــدول المجـــاورة.

حاليـــًا تـــم االنتهـــاء مـــن التصاميـــم الهندســـية والحصـــول علـــى الرخـــص 

ــاء  ــا تـــم االنتهـ المطلوبـــة الالزمـــة للبـــدء فـــي مرحلـــة اإلنشـــاءات كمـ

مـــن تصنيـــع خطـــوط اإلنتـــاج لـــدى مـــوردي اآلالت المعتمديـــن. وبـــإذن 

هللا تعالـــى يتـــم البـــدء فـــي عمليـــة البنـــاء خـــالل الربـــع األولـــى مـــن عـــام 

ـــث مـــن نفـــس  ـــع الثال ـــة الرب ـــاج بداي ـــة اإلنت ـــدء فـــي عملي ـــم الب 2021، ليت

العـــام.

Expansion projects under construction:

Establishing Al Watania Al Khalijia for Paper Products 

Al Watania Al-Khalijia for Paper Products is the first factory to 

be found to produce egg trays in the Sultanate of Oman, with 

an area of 10 thousand square meters. It is the first investment 

for Al Watania for Industries in the Sultanate. The project is a 

strategic joint venture between Al Watania  for Industries with  

80%  and Mabela Gate United L.L.C 20% . The ceremony for 

signing the partnership contract and land allocation took place 

in December of 2019, in the presence of officials from both 

parties.

Khazaen economic city was chosen as the incubator for the 

factory due to the importance of its strategic location that 

is close to international shipping lines. This project aims to 

produce 35 million pieces annually to cover the market needs 

of egg trays in addition to exporting to neighboring countries.

Currently, architecture design has been completed and the 

required licenses have been obtained to start the construction 

phase. The manufacturing of production lines at the approved 

machinery suppliers has also been completed. The construction 

process will start during the first quarter of 2021, and production 

will start at the beginning of the third quarter of the same year.

   Reports تقارير  

  نموذج تصوري للمصنع

Prerenedered image for tha factory  

مشروع خطوط منتجات البي إي تي في مصنع البالستيك

حرصـــًا مـــن الشـــركة علـــى مواكبـــة المســـتجدات فـــي قطـــاع التعبئـــة 

ــات  ــتخدام منتجـ ــث السـ ــه الحديـ ــة والتوجـ ــواد الغذائيـ ــف للمـ والتغليـ

البـــي إي تـــي لســـهولة تشـــكيلها واتســـاع مجـــاالت اســـتخداماتها 

ــدء  ــم البـ ــذاب، تـ ــكل جـ ــة بشـ ــات الغذائيـ ــرض المنتجـ ــبتها لعـ ومناسـ

ــرة  ــتخدام المـ ــات اسـ ــن منتجـ ــة مـ ــواع مختلفـ ــاج أنـ ــروع إلنتـ ــي مشـ فـ

الواحـــدة لتلبيـــة طلـــب الســـوق. تـــم ترســـية عقـــد توريـــد الخطـــوط علـــى 

شـــركة )ILLIG – األلمانيـــة( وهـــي مـــورد عالمـــي رائـــد لمكائـــن التشـــكيل 

الحـــراري وأنظمـــة القوالـــب البالســـتيكية. يتضمـــن هـــذا المشـــروع 

القوالـــب  مـــع  تـــي  إي  البـــي  مـــادة  إنتـــاج وتشـــكيل  تركيـــب خطيـــن 

مدعومـــة بخـــط إنتـــاج الـــروالت مـــن شـــركة )BREYER- األلمانيـــة( ومـــن 

ــروع  ــذا المشـ ــي لهـ ــغيل التجريبـ ــات التشـ ــي عمليـ ــدء فـ ــع البـ المتوقـ

فـــي الربـــع األول مـــن عـــام 2021م.

مشروع تحديث خط إنتاج الفلم المرن في مصنع البالستيك

يهـــدف المشـــروع علـــى اســـتبدال خـــط اإلنتـــاج الســـابق لمنتجـــات 

الفيلـــم الصناعـــي المســـتخدم لتقنيـــة طباعـــة الروتوغرافـــر، إلـــى خـــط 

إنتـــاج جديـــد يســـتخدم تقنيـــة طباعـــة أحـــدث تلبـــي احتياجـــات ورغبـــات 

العمـــالء وبتكلفـــة تشـــغيله أقـــل وكفـــاءة أعلـــى وأثـــر منخفـــض علـــى 

البيئـــة. حيـــث تـــم ترســـية عقـــد توريـــد خـــط طباعـــة CI Flexo قـــادر علـــى 

طباعـــة عشـــرة ألـــوان علـــى شـــركة )BOBST – األلمانيـــة(.

 ومـــن المخطـــط بـــدء عمليـــات التشـــغيل التجريبـــي لهـــذا المشـــروع 

ـــي مـــن عـــام 2021م. ـــع الثان فـــي الرب

PET product lines project in the plastic factory

Mindful of the importance of keeping abreast of developments 

in the food-packaging sector and the modern trend of using PET 

products for ease of formation, breadth of uses and suitability 

to display food products in an attractive manner, a project has 

been started to produce various types of single-use products 

to meet market demand. The contract for the lines supply 

was awarded to )ILLIG - Germany(, a leading global supplier of 

thermoforming machines and plastic molding systems. This 

project includes the installation of two production lines and 

the formation of PET material with molds supported by the 

production line of rolls from the German company )BREYER(. 

The trial operations is expected to be starting in the first 

quarter of 2021.

The Flexible Film Production Line

The project aims to replace the previous production line for 

Flexible film products that used the rotogravure printing 

technology, to a new production line that uses newer printing 

technology that meets the needs and desires of customers with 

lower operating cost, higher efficiency and lower environmental 

impact. The contract for the supply of CI Flexo printing 

line capable of printing ten colors was awarded to )BOBST - 

Germany(. It is planned to start trial production operations for 

this project in the second quarter of 2021.
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بسم هللا الرحمن الرحيم

يســـعدني أن أنقـــل لكـــم ومضـــات مضيئـــة عمـــا تحقـــق فـــي العـــام 

الماضـــي مـــن إنجـــازات ونجاحـــات علـــى مســـتوى المجموعـــة فـــي 

ـــات  ـــة وســـط تحدي أهدافهـــا ومشـــاريعها التوســـعية والتطويري

بـــل كان  بيســـيرة،  العقبـــات  تلـــك  تكـــن  فلـــم  غيـــر معهـــودة، 

الجهـــد والعمـــل لتحـــدي تلـــك العقبـــات ُمضاعفـــًا ومكثفـــًا، ممـــا 

أثمـــر بنتائـــج كبيـــرة عـــززت فينـــا الثقـــة بمـــا لدينـــا مـــن إمكانيـــات 

وخبـــرات وكـــوادر ذات كفـــاءة اســـتثنائية. 

ــراءات  ــاح فـــي تطبيـــق اإلجـ ــازات، النجـ كان مـــن أهـــم هـــذه اإلنجـ

مواقـــع  كافـــة  فـــي  كورونـــا  لجائحـــة  للتصـــدي  االحترازيـــة 

بفضـــل  ثـــم  هللا  بفضـــل  وذلـــك  اليوميـــة،  وعملياتنـــا  العمـــل 

اإلدارة الحكيمـــة واالســـتجابة الســـريعة وااللتـــزام مـــن جميـــع 

الموظفيـــن بإجـــراءات الســـالمة والوقايـــة وخطـــوات التباعـــد 

االجتماعـــي، إضافـــة إلـــى الدعـــم الالمحـــدود مـــن رئيـــس وأعضـــاء 

ــاج  ــال اإلنتـ ــتمرار أعمـ ــى اسـ ــذي أدى إلـ ــر الـ مجلـــس اإلدارة. األمـ

طلبـــات  لتلبيـــة  المعهـــودة  الوتيـــرة  بنفـــس  المصانـــع  فـــي 

العمـــالء دون توقـــف - وللـــه الحمـــد. 

وفـــي جانـــب الســـالمة، كنـــا علـــى موعـــد مـــع إنجـــازات جديـــدة 

حيـــث حققنـــا رقمـــًا قياســـيًا جديـــدًا فـــي الســـالمة تمثـــل فـــي 

إنجـــاز 22 مليـــون ســـاعة عمـــل آمنـــة تراكميـــة علـــى مســـتوى 

شـــهادات  تجديـــد  إجـــراءات  بنجـــاح  واســـتكملنا  المجموعـــة، 

نظـــم اإلدارة المتكاملـــة للســـالمة والصحـــة والبيئـــة والجـــودة 

مـــن شـــركة إنترتـــك العالميـــة، كمـــا حصـــل عـــدد مـــن مصانعنـــا 

ــة للتحلـــل وشـــهادات عالمـــات  علـــى شـــهادات للمنتجـــات قابلـ

والمقاييـــس  للمواصفـــات  الســـعودية  الهيئـــة  مـــن  الجـــودة 

والجـــودة وشـــهادات البيئـــة لجميـــع المصانـــع.

والثـــروة  الصناعـــة  وزيـــر  باســـتقبال معالـــي   وايضـــا تشـــرفنا 

المعدنيـــة األســـتاذ بنـــدر بـــن إبراهيـــم الخريـــف ومســـؤولي الـــوزارة 

ـــة، وذلـــك خـــالل زيارتهـــم  ـــة للمنتجـــات الورقي ـــع الوطني فـــي مصن

التفقديـــة للمدينـــة الصناعيـــة الثالثـــة فـــي جـــدة. حيـــث نقـــل لنـــا 

-رعـــاه هللا- حـــرص ورعايـــة واهتمـــام القيـــادة الرشـــيدة بالقطـــاع 

الصناعـــي فـــي ظـــل رؤيـــة 2030 الراميـــة إلـــى تنويـــع 

مصـــادر الدخـــل، ورفـــع إســـهام الصناعـــات غيـــر النفطيـــة فـــي 

الناتـــج المحلـــي مـــن %16 إلـــى %50 فـــي 2030م واطلـــع علـــى ســـير 

العمـــل واإلنتـــاج فـــي ظـــل اســـتمرار الجائحـــة. 

ـــر األعمـــال، فقـــد  أمـــا علـــى صعيـــد المشـــاريع التوســـعية وتطوي

تـــم بحمـــد هللا تدشـــين خـــط إنتـــاج علـــب التونـــة والســـردين فـــي 

مصنـــع الوطنيـــة لصناعـــة األوعيـــة فـــي جـــدة بطاقـــٍة إنتاجيـــة 

فـــي منتجـــات  التوســـع  بهـــدف  يومًيـــا؛  علبـــة  ألـــف   662 تبلـــغ 

التعبئـــة التـــي تخـــدم القطـــاع الغذائـــي. كمـــا تـــم االنتهـــاء مـــن 

ـــع  توســـعة خـــط تصنيـــع أكيـــاس تعبئـــة حبيبـــات اللدائـــن لمصان

البتروكيماويـــات وبـــدأ اإلنتـــاج بنجـــاح فـــي شـــهر نوفمبـــر 2020م 

الُمصنعـــة  الشـــركة  ومســـاعدة  للصناعـــة  الوطنيـــة  بكـــوادر 

عـــن ُبعـــد ، كمـــا تـــم بحمـــد هللا اســـتكمال تنفيـــذ خطـــة إعـــادة 

هيكلـــة المجموعـــة بنجـــاح وتحقيـــق نتائـــج إيجابيـــة فـــي المبيعـــات 

والدخـــل  مقارنـــة بالعـــام الـــذي قبلـــه وبصافـــي أربـــاح تجـــاوزت 

ــد. ــه الحمـ ــة وللـ الموازنـ

ــاؤل  ــو للتفـ ــا يدعـ ــا مـ ــرك لدينـ ــه تـ ــة تحدياتـ ــي بكافـ ــام الماضـ العـ

والفخـــر، فالوطنيـــة للصناعـــة قـــادرة علـــى مواجهـــة التحديـــات 

نمتلـــك  هللا  فبحمـــد  المســـتجدات.  ومواكبـــة  والمتغيـــرات، 

الخبـــرة والتجربـــة لصناعـــة اإلنجـــازات فـــي زمـــن التحديـــات.

ســـوف تســـتمر الوطنيـــة للصناعـــة بـــإذن هللا تعالـــى فـــي العمـــل 

التعبئـــة  فـــي قطـــاع  رائـــدة  تكـــون  بـــأن  رؤيتهـــا  علـــى تحقيـــق 

أفريقيـــا  وشـــمال  األوســـط  الشـــرق  بمنطقـــة  والتغليـــف 

محققـــًة  المملكـــة  فـــي  الصناعيـــة  بالتنميـــة  والمســـاهمة 

ألهـــداف الوقـــف وتطلعـــات عمالئهـــا بـــإذن هللا. حمـــى هللا بالدنـــا 

وقادتنـــا ورفـــع هللا الجائحـــة عـــن البشـــرية جمعـــاء.

والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته

الرئيس التنفيذي 

المهندس. إبراهيم بن إبراهيم بحيري

 صناعة اإلنجازات في
زمن التحديات

Achieving success in 
challenging time

I am pleased to shed light on the accomplishment achieved 
in the past year at the group level in its expansion and 
development goals and projects, amid unusual challenges. 
These obstacles were not easy, but the effort and work 
to challenge these obstacles was doubled and intense, 
which resulted in great achievements that strengthened 
our confidence in what we have in terms of capabilities, 
expertise and cadres with exceptional efficiency.  

Among the most important of these achievements was 
the success in applying the precautionary measures to 
address the Covid-19 pandemic impact at all work sites 
and our daily operations, thanks to Allah and then to the 
wise management, quick response and commitment of all 
employees to follow precautionary measures. In addition 
to the unlimited support and guidance of the Chairman 
and all members of the Board of Directors, which led to 
the continuation of production work in the factories at the 
same pace as usual to fulfil customers’ demands without 
interruption.

In the aspect of quality, health, safety and the environment 
)QHSE(, we have made new achievements, as we have reach 
a new record in safety, represented by the achievement of 
22 million cumulative safe man hours at the group level. We 
have successfully completed the procedures for renewing 
the certificates of integrated management systems )IMS( 
from Intertek International. Several our factories have 
also obtained Environmental certificates, certificates 
of biodegradable products and certificates of quality 
marks from the Saudi Standards, Metrology and Quality 
Organization.

We were also honored to receive His Excellency the Minister 
of Industry and Mineral Resources, Mr. Bandar bin Ibrahim 
Al-Khorayef, and the Ministry’s officials at Al Watania Paper 
Products Factory, during their inspection visit to the third 
industrial city in Jeddah. Where he conveyed to us - May 
God protect him - the keenness, care and interest of the 

wise leadership in the industrial sector in light of the 2030 
vision aimed at diversifying sources of income, and raising 
the contribution of non-oil industries to the GDP from 16% 
to 50% in 2030. He also informed of work and production 
progress in light of the pandemic. 

As for expansion projects and business development, a 
production line for Tuna and sardines cans was launched 
at the Al Watania for Containers factory in Jeddah, with 
a production capacity of 662,000 cans per day. With the 
aim of expanding into packaging products serving the 
food sector. The expansion of manufacturing plastic 
granule packing bags lines for petrochemical plants has 
been completed, and production has started successfully 
in November 2020 with Al Watania for Industries cadres 
and the help of the lines manufacturer remotely. The 
implementation of the group restructuring plan has also 
been successfully completed, and positive results have 
been achieved in sales and income compared to the 
previous year, with net profits that above the budgeted, 
praise be to Allah.

The past year, with all its challenges, left us with cause 
for optimism and pride, as Al Watania For Industries is 
able to face challenges and changes, and keep abreast of 
developments. Thanks to Allah, we have the expertise and 
experience to achieve success in challenging time.

Al Watania For Industries, will continue to work to achieve 
its vision of being a pioneer in the packaging sector in the 
Middle East and North Africa )MENA( and to contribute 
to the industrial development in the Kingdom, realizing 
the aspirations of AWQAF and its customers. May Allah 
protect our country and our leaders, and may Allah keep 
the pandemic away from all of humanity.

Chief Excutive Officre 

Eng. Ibrahim Ibrahim Behairi
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رصـــد تطـــور  قطـــاع الصناعـــة فـــي المملكـــة خـــالل عـــام 
 2020

يحظـــى القطـــاع الصناعـــي فـــي المملكـــة العربيـــة الســـعودية باهتمـــام كبيـــر 

ورعايـــة فائقـــة مـــن لـــدن قيادتنـــا الرشـــيدة )حفظهـــا هللا(، واســـتناًدا علـــى 

مـــا جـــاءت بـــه رؤيـــة المملكـــة 2030 مـــن ُخطـــى تنمويـــة واعـــدة تهـــدف إلـــى 

ـــر النفطيـــة فـــي الناتـــج  تنويـــع مصـــادر الدخـــل، ورفـــع إســـهام الصناعـــات غي

المحلـــي مـــن %16 إلـــى %50 فـــي 2030م وتحقيـــق طموحـــات اقتصاديـــة 

جديـــدة تهـــدف لنقلـــة نوعيـــة فـــي االقتصـــاد الســـعودي.

حيـــث كشـــفت وزارُة الصناعـــة والثـــروة المعدنيـــة فـــي تقريـــر مؤشـــراتها 

التـــي  الجديـــدة  الصناعيـــة  التراخيـــص  عـــدد  أن  2020م  لعـــام  الســـنوي 

أصدرتهـــا الـــوزارة للمصانـــع خـــالل العـــام الماضـــي بلـــغ 903 تراخيـــص، 

بحجـــم اســـتثمارات يصـــل إلـــى 23.5 مليـــار ريـــال ســـعودي، ولقـــد كان عـــام 

2020 شـــاهًدا علـــى بـــدء عجلـــة االنتـــاج فـــي 515 مصنـــع جديـــد. وأوضحـــت 

الـــوزارة وبحســـب بيانـــات المركـــز الوطنـــي للمعلومـــات الصناعيـــة أن خطـــط 

التوطيـــن التـــي عملـــت عليهـــا وبمشـــاركة جهـــات حكوميـــة أخـــرى خـــالل عـــام 

2020م ســـاهمت فـــي خلـــق نحـــو 39.404 وظائـــف، بنســـبة توطيـــن تصـــل 

إلـــى %37، مشـــيرة إلـــى أن هـــذه األرقـــام جـــاءت نتيجـــة للمبـــادرات المتنّوعـــة 

الداعمـــة التـــي أطلقتهـــا الـــوزارة الســـتقرار القطـــاع خـــالل أزمـــة كورونـــا، إذ 

ـــرًا خـــالل هـــذه األزمـــة. يعـــد القطـــاع الصناعـــي مـــن أقـــل القطاعـــات تأثُّ

Report on the devolpement of the industry 
sector in the Kingdom during the year 2020 

The industrial sector in the Kingdom of Saudi Arabia 
receives great attention and great care from our wise 
leadership )May Allah Protect Them(, and based on the 
promising development steps brought by the Kingdom›s 
Vision 2030, aiming to diversify sources of income, and 
raise the contribution of non-oil industries to the GDP from 
16% to 50% in 2030 and achieve new economic ambitions 
aimed at a qualitative shift in the Saudi economy.

The Ministry of Industry and Mineral Resources revealed 
in its annual indicators report for the year 2020 that the 
number of new industrial licenses issued by the ministry 
for new factories during the past year amounted to 903 
licenses, with investments amounting to 23.5 billion 
Saudi Riyals. While 515 factories began production in 
the same year. According to the data of the National 
Industrial Information Center, the ministry stated that 
the Saudization plans that it worked on and with the 
participation of other government agencies during the 
year 2020 contributed to the creation of about 39,404 
jobs, with a localization rate of 37%, noting that these 
numbers came as a result of the various initiatives that 
support the Ministry to stabilize the sector During the 
Corona crisis, as the industrial sector is one of the sectors 
least affected during this crisis.

   Reports متابعات  

أهم المؤشرات الصناعية 2020

The most important industrial indicators 2020

التراخيص الجديدة في القطاع الصناعي )ترخيص(
New licenses in the industrial sector (licenses)903

عدد المصانع التي بدأت اإلنتاج الفعلي
The number of factories that have started actual production is515

حجم االستثمار في المصانع الجديدة )مليار ريال(
The volume of investment in new factories (billion Saudi Riyals) 23.5

عدد العمالة المرخصة للمصانع الجديدة )عامل(
The number of licensed workers for new factories (worker)39404

إجمالي المنشآت الصناعية القائمة وتحت اإلنشاء بنهاية ديسمبر )منشأة(
Total industrial facilities under construction by the end of December (facility)9681

التغير في عدد العاملين بالقطاع الصناعي
Change in the number of workers in the industrial sector17807 +

التغير في عدد العاملين السعوديين بالقطاع الصناعي
Change in the number of Saudi workers in the industrial sector9495 +

التغير في عدد العاملين الوافدين
Change in the number of foreign workers8312 +

الجدول يوضح أهم المؤشرات الصناعية خالل عام 2020

The table shows the most important industrial indicators during the year 2020

ــاع،  ــي القطـ ــة فـ ــل األنشـــطة الصناعيـ ــوزارة بالتفصيـ وبّينـــت الـ

والتـــي يبلـــغ عـــدد مصانعهـــا حتـــى نهايـــة ديســـمبر الماضـــي 9681 

مصنعـــًا، جـــاء فـــي مقدمتهـــا نشـــاط المعـــادن الالفلزيـــة األخـــرى 

بــــ 1268  بنحـــو 1935 مصنعـــًا تـــاله قطـــاع منتجـــات المطـــاط 

مصنعـــًا، ثـــم قطـــاع منتجـــات المعـــادن المشـــكلة باســـتثناء 

اآلالت والمعـــدات بــــ 1162 مصنعـــًا، وفيمـــا يلـــي توزيـــع األنشـــطة 

الصناعيـــة:

The ministry detailed the industrial activities in the 

sector, as the number of factories reached 9681 at the 

end of last December 2020, with the activity of other 

non-metallic minerals being 1935 factories, followed 

by the rubber products sector with 1268 factories, 

then the formed metal products sector, excluding 

machinery and equipment, with 1162 factories. The 

following is the distribution of industrial activities:

األنشطة الصناعية خالل 2020

IndustrIal actIvItIes durIng 2020

 Activity        النشاط Number of factories عدد المصانع 

المعادن الالفلزية األخرى

Other non-metallic minerals
1935

منتجات المطاط

Rubber products
1268

منتجات المعادن المشكلة باستثناء اآلالت والمعدات

Formed metal products excluding machinery and equipment
1162

المنتجات الغذائية

food products
1074

المواد الكيميائية

Chemicals
951

الفلزات

Metalloids
477

الورق ومنتجاته

Paper and its products
364

األثاث

Furniture
356

المعدات الكهربائية

Electrical equipment
323

اآلالت غير المصنفة

 Unclassified machines 
322

أخرى

Other
1449

اإلجمالي

Total
9681

 Source: The National Industrial Information     المصدر: المركز الوطني للمعلومات الصناعية
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للتعامل مع جائحة كورونا تحركت الشركة في ثالثة اتجاهات، كما يلي:

أواًل: اإلجراءات االحترازية: 

نفــذت الشــركة عــدًدا مــن اإلجــراءات فــي الفتــرة التــي ســبقت إغالق الجوامــع، وشـمل ذلـك مـا يلـي:

وضع المســاجد التي تشــرف عليهــا الشركة الوقفيــة تحــت تصــرف وزارة الصحــة. 	

تعقيم الجوامــع بشــكل يومــي باســتخدام مــواد وأدوية معتمــدة وصديقــة للبيئة. 	

توفير معقمـات األيـدي فـي الجوامـع ودورات الميـاه وعنـد أجهزة البصمـة الخاصـة بالعامليـن. 	

تنظيــــم حمــــالت توعيــــة للمصليــــن بالتعــــاون مــــع فــــروع وزارة الشـــؤون اإلســــالمية ووزارة الصحــــة تضمنــــت توزيــــع  	

منشــــورات توعويــــة. 

 عرض مواد توعوية على مدار الساعة في شاشات الجوامع. 	

إلقاء كلمــات طبيــة توعويــة وخطــب الجمعــة للتعريــف بالفيــروس والوقايــة منــه. 	

نشر تغريدات تّعرف بالفيروس وطريقة التعامل معه على حسابات الجوامع في تويتر.  	

ثانيًا: تنفيذ البرامج عن بعد:

حيث استمرت الشركة في تنفيذ البرامج العلمية والتعليمية عن بعد:

حلقات تحفيظ القرآن الكريم. 	

الدار النسائية لتحفيظ القرآن الكريم. 	

المقرأة اإللكترونية. 	

البرامج العلمية. 	

ثالثًا: المبادرات االجتماعية: 

اســتمرار عمــل مغاســل األمــوات حســب التوجيهــات الصــادرة والعنايــة باالشــتراطات الصحيــة وتعقيــم المغاســل  	

بشــكل مســتمر حفاًظـا علـى سـالمة العامليـن وذوي الميـت، وتــم تجهيــز 676 جنــازة. 

إعداد دليــل للعامليــن فــي تجهيــز الجنائز مـع تخصيـص ملحـق خـاص بفيـروس كورونـا. 	

مبــادرة »خلــك مســتعد«: إعداد حقيبــة تدريبيــة علميــة خاصــة فــي الجانــب الصحــي والوقايــة مــن األمــراض المعديــة  	

وفيــروس كورونـا علـى وجـه الخصـوص وطريقـة تجهيـز الجنائز  واالســتعدادات الالزمــة لذلــك. 

مبـــــادرة »خذهـــــــــا قاعــــــدة«: وتـهـــــدف إلى مساعــــــــدة القطاعـــــات والفئات الخدميـــــة للعــودة التدريجيـــــة للحيــاة اليوميــة  	

مـــــا بعـــــد األزمــــة، مــــن خــــالل إعداد دليــــل إجرائي للعاملين فــــي المســــاجد لتوجيههــــم بأخذ االحتياطــــات الوقائية لذلك.

التنســـــيق مـــــع القطاعـــــات األمنيـــــة والصحيـــــة فـــــي تقديـــــم وجبـــــات ضيافـــــة للنقـــــاط األمنيـــــة المتمركـــــزة وفـــــي نطـــــاق  	

بعـــــض الجوامـــــع

تفعيــــل منصــــة التطــــوع للمســــاندة فــــي تنفيــــذ برامـــــج وخدمـــــات الشـــــركة خــالل هــذه الظـــــروف وشارك  96 متطوعـــــًا،  	

فـــي تقــديــــــم 483 ســـاعة تطوعيـــة.
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نفــذت المؤسسة الخيريــة العديــد مــن المشــاريع الصحيــة واالجتماعيــة والتوعويــة والدعويــة بموازنــة معتمــدة 

بقيمــة 9.000.000 ريــال. 

وفيما يلي المبادرات التي تم تنفيذها:

المســاهمة فــي مبــادرة )الصنــدوق المجتمعــي( للتخفيــف مــن آثار وبــاء كورونــا. 	

 معـًـا للتكامــل كلنــا مسؤول: مســـاندة جهــات القطــاع غيــر الربحــي للقطــاع الحكومــي لتحقيــق التكامــل  	

لمواجهـــــــة االزمـــــــة الحاليـــــــة فـــــــي انتشـــار وبــــــاء كورونـــــا وحيـــث تـــم رصـــد مجموعــــــة مــــــن االحتياجــــــات منهــــــا 

ـــر  ـــيكون المحجــ ـــة وســ ـــي المنطقــ ـــاالت فــ ـــن للحـــ ـــن المخالطيــ ـــين الصحييـــ ـــي للممارســـ ـــر صحــ ـــز محجــ تجهيـــ

خــــــاص بالممارســــــين وعوائلهـــم المخالطــــــة لهــــــم منعــــــا النتشــــــار الفايــــــروس. 

مشروع صون لتوعية الصم وضعاف السمع:  توعيــــة مجتمــــع الصــــم وضعــــاف الســــمع بطــــرق الوقايــــة  	

مـن فيـروس كورونــا المســتجد عبــر الفيديوهــات والمقاطــع المرئية القصيــرة وترجمــة التوصيــات 

مشــــروع جهــــاز توليــــد االكســــجين: تقديــــــم 40  جهــــاز توليــــــد األكســــــجين للمرضــــــى المتضرريــــــن مــــــن  	

أزمـــة كورونــــــا والمتواجديــــــن فــــــي بيوتهــــــم والمصابيــــــن بأمـــراض تنفســــــيه والــــــذي قــــــد يـــؤدي ذهابهــــــم إلـــى 

المستشــــــفيات لتعرضهــــــم لإلصابــــــة. 

ـــاب  	 ـــتفيدين أصحــ ـــدواء للمســ ـــر الـــ ـــي توفيـــ ـــاهم فـــ ـــادرة نســـ ـــذه المبـــ ـــالل هـــ ـــن خـــ ـــم مســـؤوليتنا: مـــ دواؤكـ

ـــى ســـالمتهم.  ـــا علــ ـــاء وحفاظــًـ ـــذا الوبــ ـــم لهـــ ـــن غيرهـــ ـــة مـــ ـــر عرضـــ ـــم أكثـــ ـــة والذيـــن هــ ـــراض المزمنـ األمـ

مشـــروع اإليـــواء:  )240 أســـرة(: مشـــروع متخصــــص باإليــــواء المؤقـــت لألســـر األشـــد حاجـــة والمتضـــررة مـــن  	

ـــام أو  ـــي الخيـــ ـــكن فـــ ـــا والتـــي ال تملـــك مســـكًنا وال تقـــدر علـــى اإليجـــار وتســـ ـــار االقتصاديـــة لفيـــروس كورون اآلث

مســـــاكن غيــــــر صالحة للســـــكن وينفـــــذ مشـــــروع اإليـــــواء المؤقـــــت بحـــــد أقصى ســـــتة أشهر حتـــــى يتـــــم توفير 

حـــــل دائم للسكن مـــــن خالل أحد برامـــــج الجمعيـــــة  األخــــــرى كمشــــــروع البنـــــاء أو مشــــــروع االســـــكان التنمـــــوي. 

توصلـــــك .. بيتـــــك )200 ســـــلة(: مبـــــــادرة مـــــــن الجمعيـــــــة الخيريـــــــة بمركــــــز مقــــــزع لحمايـــــة األســــر ووقايتهــــا  	

بإذن هللا مـــــن فايـــــروس كورونـــــا مـــــــن الخـــــــروج لطلـــــــب االحتياجـــــــات األساســـــــية والمهمـــــــة للحيـــــــاة خاصـــة 

األســــــر المحتاجــــــة تمشــــــًيا مــــــع االحتــــــرازات التــــــي أصدرتهــــــا حكومتنـــــــا الرشــيدة.

مبـــادرة غســـيل الكلـــى المنزلـــي: إجـــراء 800  جلســـة غســـيل دمــــوي، وإجـــراء 1800  جلســــة الغســــيل الكلـــوي  	

البريتوني للمرضى الذين فــــي الحجــــر المنزلــــي أو فــــي الحجــــر الصحــــي، والمرضــــى مــــن ذوي  االحتياجـات الخاصـة 

بالتنســــيق مـــع وزارة الصحـــة. 

تدريــــب المتطوعيــــن الصحييـــن )200 متـــدرب(: تنفيـــــذ دورات تدريبيـــــة صحيــــة لمواجهــــة جائحـــة كورونـــــا  	

وغيرهـــــا مـــــن األزمـــــات وذلـــــك مـــــن خـــــالل الشــــــراكات بيــــــن الجهــــــات التــــــي تملـــــك ســـــجل متطوعيـــــن مثـــــل 

جامعـــــة حائـــل وجمعيـــــة ســـــفانة والتدريـــــب مـــــن الكــــــوادر الطبيــــــة المتخصصــــــة بالشـــؤون الصحيــــــة وذلــــــك 

لبنــــــاء خــــــط ثانــــــي لألزمــــــات مـــــن الممارســــــين الصحييـــــن. 
مبادرة )أهالينا( لرجال األمن: توزيع مياه وعصير وتمور. 	

مبادرة )كلنا أهل(: توزيع سالل غذائية  في منطقة الجوف.  	

وضـــــع فندقـــــي ميلينيـــــوم وكوبثـــــورن تحـــــت تصـــــرف وزارة الصحـــــة الســـــعودية مـــدة ثالثـــة أشـــهر ) أبريـــل،  

ـــو( خـــالل عـــام 2020م. ـــو، يوني ماي

تأجيل سداد قروض مشاريع التمكين االقتصادي. 	

تأجيل سداد قروض مشاريع االستدامة المالية. 	

 تم رصد المبالغ ولم يتم التنفيذ لعدم االستخدام من قبل الوزارة. 

تقديــم 160 حافلــة تحــت تصــرف وزارة الصحــة لمــدة  ثالثــة ٔاشــهر. 	

 تقديم خدمــــــــات تقنيـة إلتاحـة التواصـــــــل بيـن المعزوليـن و أهاليهـم وتغطيــة موقعي مستشــفى  	

ميدانــي  باإلنترنــت لمــدة ثالثــة ٔاشــهر.

شركة سليمان الراجحي الوقفية
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زيارة رئيس مجلس اإلدارة لمصانع الشركة 
في مدينة جدة 

يوم األحد 28 ربيع الثاني 1442 

قـــام ســـعادة رئيـــس مجلـــس اإلدارة األســـتاذ فهـــد بـــن ســـليمان 

الراجحـــي يرافقـــه ســـعادة الرئيـــس التنفيـــذي المهنـــدس إبراهيـــم 

بحيـــري بزيـــارة مصنعـــي الوطنيـــة للمنتجـــات الورقيـــة والوطنيـــة 

ــارة عقـــد اجتماعـــات  لصناعـــة األوعيـــة فـــي جـــدة، وتـــم خـــالل الزيـ

مراجعـــة نتائـــج األداء الســـنوي للمصانـــع واالطـــالع علـــى ســـير 

العمـــل واإلنتـــاج وحالـــة التقـــدم فـــي المشـــاريع االســـتراتيجية 

فـــي كال المصنعيـــن بحضـــور نائـــب الرئيـــس التنفيـــذي لقطـــاع 

ـــب الرئيـــس لقطـــاع التســـويق والمبيعـــات ومـــدراء  ـــع ونائ التصني

عمـــوم المصانـــع فـــي جـــدة. 

 كمـــا دشـــن ســـعادة رئيـــس مجلـــس اإلدارة خـــالل زيارتـــه لمصنـــع 

الوطنيـــة لصناعـــة األوعيـــة خـــط إنتـــاج علـــب التونـــة والســـردين 

الجديـــد وتفضـــل بقـــص الشـــريط وإعطـــاء إشـــارة بـــدء اإلنتـــاج 

التجريبـــي للخـــط التـــي تـــم االنتهـــاء مـــن تركيبـــه بنجـــاح خـــالل جائحـــة 

كوفيـــد19- بكـــوادر الوطنيـــة للصناعـــة الفنيـــة ودعـــم وإشـــراف 

الموظفيـــن ذوي  بتكريـــم  الزيـــارة  ُبعـــد واختتـــم  عـــن  المورديـــن 

األداء المتميـــز فـــي المصنعيـــن.

The Chairman's Visit to The Company's Facto-
ries In Jeddah

Sunday 13, Dec 2020

Al Watania for Industries’ Chairman the Board, Mr. Fahad 

Sulaiman Al-Rajhi, accompanied by WFI-CEO, Eng. Ibrahim 

Behairi, visited the factories of Al Watania Paper Products 

and Al Watania for Containers in Jeddah. During the visit, 

meetings were held to review the annual performance 

results of the factories, and to see the progress in 

production and strategic projects in both factories, in 

the presence of the EVP-Manufacturing Sector, the VP-

Sales and Marketing Sector and General Managers of the 

factories in Jeddah.

During a visit to Al Watania for Containers factory, 

The Chairman inaugurated the new tuna and sardine 

cans production line by giving the signal to start the 

experimental production of the line that had been 

successfully installed during the Covid-19 pandemic with 

Al Watania for Industries technical cadres and remote 

support and supervision of the suppliers. The visit was 

concluded by honoring the outstanding performance 

employees in both factories.

News األخبار  



2829

زيارة وزير الصناعة والثروة المعدنية للوطنية 
للصناعة

جدة: 19 صفر 1442 هـ 

تشـــرفت الوطنيـــة للصناعـــة باســـتقبال معالـــي وزيـــر الصناعـــة 

ــة الســـعودية  ــة رئيـــس مجلـــس إدارة الهيئـ ــروة المعدنيـ والثـ

للمـــدن الصناعيـــة ومناطـــق التقنيـــة »مـــدن« األســـتاذ بنـــدر بـــن 

إبراهيـــم الخريـــف فـــي مصنـــع الوطنيـــة للمنتجـــات الورقيـــة فـــي 

جـــدة وذلـــك خـــالل زيارتـــه التفقديـــة للمدينـــة الصناعيـــة الثالثـــة 

المهنـــدس  عـــام مـــدن  يرافقـــه مديـــر  فـــي محافظـــة جـــدة، 

خالـــد الســـالم وعـــدد مـــن مســـؤولي الـــوزارة، حيـــث كان فـــي 

ــة  ــة للصناعـ ــذي للوطنيـ ــعادة الرئيـــس التنفيـ ــتقبالهم سـ اسـ

المهنـــدس إبراهيـــم بحيـــري ونائـــب الرئيـــس التنفيـــذي لقطـــاع 

التصنيـــع المهنـــدس عبـــد الرحمـــن الجعيـــد وإدارة المصنـــع.

تـــم خـــالل الزيـــارة التفقديـــة تقديـــم عـــرض تعريفـــي مرئـــي عـــن 

ـــة  ـــة المتعـــددة ودورهـــا فـــي تلبي الشـــركة وقطاعاتهـــا الصناعي

ـــز المحتـــوى  احتياجـــات المصانـــع الوطنيـــة وجهودهـــا فـــي تعزي

وتـــم  الوطنيـــة،  المنتجـــات  مـــن  الصـــادرات  ورفـــع  المحلـــي 

ــا. ــبل تذليلهـ ــات وسـ ــة التحديـ مناقشـ

ــة داخـــل المصنـــع وقـــف  ــارة جولـــة ميدانيـ ــا تضمنـــت الزيـ  كمـ

خاللهـــا الوزيـــر علـــى ســـير عمليـــات اإلنتـــاج وتقنيـــات التصنيـــع 

ــون  ــع الكرتـ ــر مصانـ ــد أكبـ ــد أحـ ــذي يعـ ــع الـ ــات المصنـ وإمكانيـ

المضلـــع فـــي الشـــرق األوســـط، واختتمـــت الزيـــارة بالتقـــاط 

ــبة. ــذه المناسـ ــة بهـ ــور التذكاريـ الصـ

The Minister of Industry and Mineral Re-
sources visit to Al Watania for Industries

Jeddah:  October 06, 2020

Al Watania for Industries delighted to receive the 
Minister of Industry and Mineral Resources, Chairman 
of the Board of Directors of Saudi Authority for 
Industrial Cities and Technology Zones )MODON(, 
Mr. Bandar bin Ibrahim Al-Khorayef at Al Watania 
Paper Products Factory )WPPJ( during the Minister 
inspection tour to the third industrial city in Jeddah, 
accompanied by the Director General of )MODON(, 
Eng. Khalid Al-Salem, and a number of Ministry 
officials. They were welcomed by the CEO of Al 
Watania for Industries, Eng. Ibrahim Behairi, and the 
EVP of the Manufacturing Sector, Eng. AbdulRahman 
Al Juaid and the Factory Management.

During the visit, brief introductory presentation 
was shown about the company and its various 
industrial sectors, its role in meeting the needs of 
national factories, and its efforts to enhance local 
content and increase exports of national products. 
Challenges and solutions were also discussed. The 
visit also included a field tour inside the factory, 
during which the minister observed the progress 
of production, manufacturing techniques and the 
capabilities of the factory, which is considered one of 
the largest corrugated Carton factories in the Middle 
East. The visit was concluded by taking photos of this 
occasion.
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اجتماعات مجلس إدارة الوطنية للصناعة 
خالل العام 2020م

الجديـــدة  الـــدورة  فـــي  للصناعـــة  الوطنيـــة  إدارة  مجلـــس  عقـــد 

ـــه خـــالل العـــام 2020م برئاســـة ســـعادة رئيـــس مجلـــس  اجتماعات

اإلدارة األســـتاذ فهـــد بـــن ســـليمان الراجحـــي وحضـــور ســـعادة 

أعضـــاء مجلـــس اإلدارة. وقـــد أعـــرب مجلـــس اإلدارة عـــن عميـــق 

شـــكره وتقديـــره ألعضـــاء المجلـــس فـــي دورتـــه الســـابقة وعلـــى 

الراجحـــي  العزيـــز  عبـــد  بـــن  ســـليمان  الشـــيخ/  الوالـــد  رأســـهم 

-حفظـــه هللا- علـــى عطائهـــم وجهودهـــم وإســـهامهم الفّعـــال 

فيمـــا حققتـــه الشـــركة الوطنيـــة للصناعـــة مـــن إنجـــازات خـــالل 

ـــه  ـــوع خبرات ـــد بتن ـــة، آمـــاًل أن يكـــون المجلـــس الجدي ـــرة الماضي الفت

لتحقيـــق  الشـــركة  بأعمـــال  لالرتقـــاء  قويـــة  إضافـــة  الصناعيـــة 

أهـــداف الوقـــف. 

هـــذا وقـــد عقـــد مجلـــس اإلدارة أربعـــة اجتماعـــات خـــالل عـــام 

ُعقـــد االجتمـــاع األول بحضـــور أعضـــاء مجلـــس  2020م، حيـــث 

اإلدارة فـــي الـــدورة الســـابقة وآخـــر ثالثـــة اجتماعـــات مـــع أعضـــاء 

االجتماعـــات  خـــالل  تـــم  الجديـــدة،  الـــدورة  فـــي  اإلدارة  مجلـــس 

جـــدول  فـــي  المدرجـــة  الهامـــة  المواضيـــع  مـــن  عـــدد  مناقشـــة 

حيالهـــا. المناســـبة  القـــرارات  واتخـــاذ  األعمـــال 

WFI’s Board of Directors Meetings year 
2020

The Board of Directors of Al Watania for Industries 
held its meetings during year 2020 with the new 
board Members. The meetings headed by The 
Chairman Mr. Fahad Sulaiman Al-Rajhi in present 
of all board members. The Board of Directors 
expressed its deep thanks and appreciation to Sheikh 
Sulaiman bin Abdulaziz Al-Rajhi and board members 
of the previous period for their efforts and effective 
contribution to the achievements of Al Watania for 
Industries during the past years. Hoping that the 
new board with diversified industrial experience 
members will be a strong addition to elevate the 
company business to achieve the endowment goals. 

The Board of Directors held four meetings during the 
year 2020, where the first meeting was conducted 
by previous board members and the last three 
meetings by the new board members. During the 
meetings important subjects listed on the agenda 
were discussed and appropriate decisions were 
taken regarding them.
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أعضاء المجلس للدورة الجديدة
The Board members of the new period

 أ. يوسف بن سليمان الراجحي
نائب رئيس مجلس اإلدارة

 
Mr. Yousef Sulaiman Al-Rajhi
Vice Chairman of the Board

 أ. فهد بن سليمان الراجحي
رئيس مجلس اإلدارة

Mr. Fahad Sulaiman Al-Rajhi
The Chairman of the Board

  م. إبراهيم بن إبراهيم بحيري
الرئيس التنفيذي

 عضو مجلس إدارة جديد

Eng. Ibrahim Ibrahim Behairi
Chief Excutive Officre
New  Board  Member 

  م.يوسف بن عبد الرحمن الزامل    
عضو مجلس إدارة جديد

Eng. Yusuf Abdulrahman  Al-Zamil 
New Board  member

 أ. علي بن عبدهللا العايد
عضو مجلس اإلدارة 

 
Mr. Ali Abdullah Al-Ayed

Board  member

  م. مساعد بن سليمان العوهلي  
عضو مجلس إدارة جديد

Eng. Mosaed Sulaiman Al-Ohali
New Board  Member

  أ. أحمد بن علي الدخيل
عضو مجلس إدارة جديد

Mr. Ahmed Ali Al-Dakeel
New Board  member
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استكمال خطة إعادة الهيكلة 

نفـــذت الوطنيـــة للصناعـــة خطـــة إعـــادة هيكلـــة شـــاملة علـــى مســـتوى 

المجموعـــة؛  بهـــدف تحقيـــق المركزيـــة فـــي األنشـــطة واألعمـــال، 

حيـــث تـــم إعـــادة تنظيـــم وحـــدات األعمـــال اإلســـتراتيجية التابعـــة داخـــل 

عـــدد مـــن القطاعـــات الرئيســـية، وإعـــادة ترتيـــب األنشـــطة حســـب 

اختصـــاص كل قطـــاع وذلـــك لتحقيـــق التكامـــل والترابـــط وزيـــادة 

المســـتجدات  مواكبـــة  واألداء  القـــرارات  فـــي  والكفـــاءة  المرونـــة 

ــدة  ــمى »رئيـــس وحـ ــاء مسـ ــم إلغـ ــك تـ ــات. كذلـ ــورات والتحديـ والتطـ

اســـتراتيجية«  وإبدالـــه بمســـمى »مديـــر عـــام مصنـــع« لتكـــون تبعيـــة 

جميـــع مـــدراء عمـــوم المصانـــع إلـــى نائـــب الرئيـــس لقطـــاع التصنيـــع، 

ــات. ــاء القطاعـ ــركة ورؤسـ ــات الشـ ــي قطاعـ ــا يلـ وفيمـ

الوطنية للصناعة مورد معتمد لشركة بروكتر 
اند جامبل

حصلـــت الوطنيـــة للصناعـــة ممثلـــة فـــي مصنـــع الوطنيـــة للمنتجـــات 

الكرتـــون  تصنيـــع  فـــي  -المتخصـــص  جـــدة  مدينـــة  فـــي  الورقيـــة 

المضلـــع- علـــى االعتمـــاد الرســـمي لمنتجاتهـــا مـــن شـــركة بروكتـــر انـــد 

جامبـــل العالميـــة واعتمادهـــا كمـــورد للكرتـــون المضلـــع لمصانـــع 

ــن  ــًة مـ ــعودية، بدايـ ــة السـ ــة العربيـ ــي المملكـ ــل فـ ــد جامبـ ــر انـ بروكتـ

شـــهر يونيـــو 2020.

معاييـــر  كافـــة  بنجـــاح  المصنـــع  اجتيـــاز  بعـــد  االعتمـــاد  هـــذا  جـــاء 

ـــة للتأكـــد مـــن القـــدرات  ـــل العالمي ـــد جامب ـــر ان وشـــروط شـــركة بروكت

الفنيـــة والتشـــغيلية ومختبـــرات الجـــودة وتبنـــي معاييـــر الســـامة 

والبيئـــة والصحـــة المهنيـــة، كمـــا يؤكـــد هـــذا االعتمـــاد وغيـــرُه مـــن 

االعتمـــادات التـــي حصلـــت عليهـــا الوطنيـــة للصناعـــة التزامهـــا التـــام 

بأعلـــى معاييـــر الجـــودة العالميـــة فـــي جميـــع عملياتهـــا التشـــغيلية 

والخدمـــات المقدمـــة للعمـــاء.

وكان فريـــق شـــركة بروكتـــر انـــد جامبـــل فـــي وقـــت ســـابق قـــد زار 

ــد  ــدة -الـــذي ُيعـ ــة جـ ــة فـــي مدينـ ــات الورقيـ ــة للمنتجـ مصنـــع الوطنيـ

أكبـــر مصنـــع للكرتـــون الُمضلـــع فـــي منطقـــة الشـــرق األوســـط - تـــم 

خالهـــا بحـــث فـــرص التعـــاون والشـــراكة، تضمنـــت الزيـــارة جولـــة 

ميدانيـــة داخـــل المصنـــع شـــملت خطـــوط اإلنتـــاج وكافـــة مرافـــق 

المصنـــع.

تفخـــر الوطنيـــة للصناعـــة بهـــذا االعتمـــاد الجديـــد لمنتجاتهـــا وترحـــب 

بانضمـــام شـــركة بروكتـــر انـــد جامبـــل إلـــى قائمـــة شـــركائها فـــي النجـــاح 

التـــي تضـــم أبـــرز الشـــركات المحليـــة والعالميـــة، حيـــث ُتعـــد شـــركة 

المـــواد االســـتهاكية  أكبـــر شـــركات صناعـــة  انـــد جامبـــل  بروكتـــر 

البـــارزة  التجاريـــة  العامـــات  مـــن  للعديـــد  والمالكـــة  العالـــم  فـــي 

عالميًا. 

Complete the restructuring plan

Al Watania for Industries implemented an administrative 

restructuring plan at the group level with the aim of 

achieving centralization in activities and business, where 

the strategic business units were reorganized into a 

number of key sectors and activities were arranged 

according to each sector function. The goal  is to achieve 

integration, coherence and increased flexibility and 

efficiency in performance decisions making and keep 

abreast of latest developments and challenges. The title 

of “President of Strategic Business Unit” has also been 

canceled and replaced with the name of “Factory General 

Manager,” all factories general managers, report to the 

Vice President of Manufacturing Sector. The following are 

company’s scectors and its heads.

Al Watania for Industries is approved supplier to 
the Procter & Gamble

Al Watania for Industries )WFI( represented by Al Watania 

Paper Products factory in Jeddah- specialized in manufacturing 

corrugated carton- has obtained an official approval for its 

products from Procter & Gamble (P&G( and has become an 

authorized supplier of corrugated carton to P&G factories in 

the Kingdom of Saudi Arabia, starting from June 2020.

This approval came after the factories successfully passed 

all P&G standards and conditions to ensure the technical 

and operational capabilities and quality laboratories and 

the adoption of Safety, Health, Environment and Quality 

standards. This new approval and other obtained by Al Watania 

for Industries confirms its full commitment to the highest 

international quality standards in all its operations and services 

provided to clients

The P&G team visited Al Watania Paper Products factory 

in Jeddah, which is the largest corrugated carton factory 

in the Middle East, where they discussed opportunities for 

cooperation and partnership, and the visit included a tour 

inside the factory that included visiting production lines and all 

factory facilities.

Al Watania for Industries is proud of this new approval of its 

products and welcomes addition of P&G to its list of valued 

customers, which includes the most prominent local and 

international companies. The Procter & Gamble, the largest 

consumer goods manufacturers in the world and the owner of 

many of the world’s most prominent brands.
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اجتماعات اللجنة التنفيذية 

عقـــدت اللجنـــة التنفيذيـــة للشـــركة اجتماعاتهـــا الدوريـــة خـــالل 

العـــام 2020م وفـــق تشـــكيل أعضـــاء اللجنـــة فـــي الـــدورة الجديـــدة 

برئاســـة نائـــب رئيـــس مجلـــس اإلدارة رئيـــس اللجنـــة التنفيذيـــة 

األســـتاذ يوســـف بـــن ســـليمان الراجحـــي وبحضـــور أعضـــاء اللجنـــة 

التنفيذيـــة وهـــم: 

 أ. علي بن عبدهللا العايد 	

عضو 

 م. يوسف بن عبد الرحمن الزامل 	

عضو 

 م. إبراهيم بن إبراهيم بحيري 	

الرئيس التنفيذي – سكرتير اللجنة

هـــذا وقـــد ناقـــش األعضـــاء المشـــاريع واألهـــداف االســـتراتيجية 

التنفيذيـــة  للشـــركة وتقييـــم المقترحـــات المقدمـــة مـــن اإلدارة 

والرفـــع بالتوصيـــات لمجلـــس اإلدارة.

Executive Committee Meetings

The company's executive committee held its 
periodic meetings during the year 2020 according 
to the formation of the committee members in the 
new period headed by Vice Chairman of the Board 
and Chairman of the Executive Committee Mr. 
Yousef Sulaiman Al-Rajhi and in the presence of the 
members of the Executive Committee, who are:

 	 Mr. Ali Abdullah Al-Ayed 
Member

 	 Eng. Yusuf Abdulrahman  Al-Zamil 
Member

 	 Eng. Ibrahim Ibrahim Behairi 
WFI – CEO, Committee Secretary

The members discussed strategic projects and goals 

of the company, evaluated proposals submitted by the 

executive management and raised recommendations 

to the Board of Directors.

News األخبار  
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منسوبو الوطنية يسهمون في التبرع بالدم

نظمـــت الوطنيـــة للصناعـــة حملـــة للتبـــرع بالـــدم لمنســـوبيها فـــي 

اإلدارة العامـــة والمصانـــع فـــي مدينـــة الريـــاض خـــالل الفتـــرة 

ــدة 1441 هــــ الموافـــق 21 – 24  ــى 3 ذي القعـ ــوال إلـ مـــن 29 شـ

يونيـــو 2020 م  تحـــت شـــعار )قطـــرة مـــن دمـــك تنقـــذ حيـــاة 

ــي  ــزي فـ ــدم المركـ ــك الـ ــع بنـ ــاون مـ ــك بالتعـ ــان( وذلـ إنسـ

وزارة الصحـــة.

 حيـــث حظيـــت الحملـــة بمشـــاركة واســـعة مـــن 

قبـــل منســـوبي الشـــركة الذيـــن تفاعلـــوا معهـــا 

إيمانـــًا منهـــم بأهميـــة التبـــرع وإبـــرازًا لـــدور 

الشـــركة االجتماعـــي. 

التنفيـــذي  الرئيـــس  ســـعادة  نـــوه 

أن  بحيـــري،  إبراهيـــم  المهنـــدس 

تنظيـــم حملـــة التبـــرع بالـــدم تأتـــي 

اســـتجابة لســـد حاجـــة بنـــوك الـــدم 

 - )كوفيـــد  كورونـــا  جائحـــة  خـــالل 

19(، ونشـــر هـــذه الثقافـــة الصحيـــة 

والواجـــب الوطنـــي بيـــن منســـوبي 

الشـــركة، حيـــث يعـــد التبـــرع بالـــدم 

واحـــدًا مـــن أهـــم األنشـــطة االجتماعيـــة 

واإلنســـانية التـــي تحـــرص الشـــركة علـــى 

للمجتمـــع  دعمـــًا  ســـنوي  بشـــكل  تنظيمهـــا 

ووعيـــًا بأهميـــة التبـــرع ودور ذلـــك فـــي إنقـــاذ حيـــاة اآلخريـــن.

WFI Employees Participate in Blood Drive

Al Watania for Industries )WFI( organized a blood 
donation campaign for its employees in head 
office and factories in Riyadh during the period 
from 21 - 24 June 2020 under the slogan )A 
drop of your blood saves a person's life( in 
cooperation with the Central Blood Bank in the 
Ministry of Health. The campaign received 
wide participation from the employees, 
believing in the importance of donation 
and highlighting the social role of the 
company.

The WFI-CEO, Eng. Ibrahim I. 
Behairi, noted that organizing 
the blood donation campaign 
comes to support of need 
for blood banks specially 
during the Corona pandemic 
)Covid-19(, and to spread this 
healthy culture and national 
duty among the employees. 
The blood donation is one 
of the most important social 
and humanitarian activities that 
the company is keen to organize 
annually in support of the community 
and awareness of the importance of 
donation and its role in saving the lives of others.
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حملة التطعيم ضد اإلنفلونزا الموسمية

نظمـــت الوطنيـــة للصناعـــة حملـــة توعيـــة وتطعيـــم لمنســـوبيها 

كونكـــورد  شـــركة  مـــع  بالتعـــاون  الموســـمية  اإلنفلونـــزا  ضـــد 

ــع األول 1442هــــ  ــن 9 - 12 ربيـ ــرة مـ ــالل الفتـ ــن خـ ــاطة التأميـ لوسـ

، حيـــث تـــم تنفيـــذ الحملـــة فـــي مبنـــى اإلدارة العامـــة والمصانـــع 

وســـكن العمـــال.

وشـــهدت الحملـــة تفاعـــاًل مـــن قبـــل الجميـــع حيـــث قـــام ســـعادة 

ــد  ــم ضـ ــري بالتطعيـ ــم بحيـ ــدس إبراهيـ ــذي المهنـ الرئيـــس التنفيـ

اإلنفلونـــزا الموســـمية وعـــدد مـــن مســـؤولي الشـــركة ومنســـوبيها 

ومنســـوباتها.

  تأتـــي هـــذه الحملـــة انطالقـــًا مـــن حـــرص واهتمـــام الشـــركة برفـــع 

مســـتوى الوعـــي والوقايـــة الصحيـــة وتحصيـــن  ووقايـــة األفـــراد مـــن 

اإلصابـــة باإلنفلونـــزا، وتماشـــيًا مـــع الحملـــة الوطنيـــة للوقايـــة مـــن 

اإلنفلونـــزا الموســـمية تحـــت شـــعار )نخلـــي هالموســـم ســـليم( 

التـــي تهـــدف إلـــى تحصيـــن أكبـــر شـــريحة ممكنـــة مـــن المجتمـــع.

 ركـــزت الحملـــة التوعويـــة علـــى التعريـــف بأهميـــة الوقايـــة مـــن 

اإلنفلونـــزا الموســـمية وأخـــذ التطعيمـــات بشـــكل ســـنوي، كذلـــك 

مـــن  للتقليـــل  بهـــا  القيـــام  يمكـــن  التـــي  باإلجـــراءات  التعريـــف 

مخاطـــر اإلصابـــة باإلنفلونـــزا الموســـمية.

Seasonal Flu vaccination campaign

Al Watania For Industries )WFI( organized an awareness 
and vaccination campaign for its employees against 
seasonal Flu, in cooperation with Concord Insurance 
Brokerage company, during the period from 26 to 29 
October 2020. The campaign was carried out in head 
office, factories, and housing compound in Riyadh.

The campaign witnessed good turnout by everyone, 
headed by WFI-CEO, Eng. Ibrahim Behairi, who got 
vaccinated against seasonal Flu and several company 
officials and employees.

This campaign refracts the company's keenness and 
interest in raising the level of health awareness and 
protecting its employees from contracting seasonal 
Flu, and in line with the national campaign for the 
prevention of seasonal Flu under the slogan )Let’s 
Make it a Healthy Season(.

The awareness campaign focused on the importance 
of taking prevention against seasonal flu and taking 
vaccinations annually, as well as identifying measures 
that can be taken to reduce the risk of seasonal flu.
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مصنع البالستيك يحصل على عدد من 
الشهادات 

يســـر الوطنيـــة للصناعـــة أن تعلـــن لعمالئهـــا الكـــرام عـــن حصـــول 

مصنـــع بالســـتيك الوطنيـــة علـــى شـــهادة منتجـــات قابلـــة للتحلـــل 

والجـــودة  والمقاييـــس  للمواصفـــات  الســـعودية  الهيئـــة  مـــن 

وذلـــك علـــى المنتجـــات التاليـــة:

منتجات استخدام المرة الواحدة. 	

منتجات أكياس القمامة. 	

منتجات الشرنك فلم.  	

كمـــا حصـــل المصنـــع علـــى شـــهادة الجـــودة علـــى منتجـــات األنابيـــب 

ــن  ــي )UPVC( مـ ــي سـ ــي فـ ــو بـ ــاه اليـ ــدات الميـ ــتيكية لتمديـ البالسـ

ـــة الســـعودية للمواصفـــات والمقاييـــس والجـــودة. الهيئ

حـــرص  علـــى  للتأكيـــد  الشـــهادات  هـــذه  علـــى  الحصـــول  يأتـــي 

ــودة  ــر الجـ ــى معاييـ ــل وأعلـ ــم أفضـ ــى تقديـ ــة علـ ــة للصناعـ الوطنيـ

قدرتها  تعزيز  أجل  ومـــن  وخدماتهـــا؛  منتجاتهـــا  فـــي  العالميـــة 

ــور  ــع التطـ ــا و يتســـق مـ ــات عمالئهـ ــي احتياجـ ــا يلبـ التنافسية  بمـ

البيئـــة  علـــى  الحفـــاظ  فـــي  ويســـهم  الصناعـــي  القطـــاع  فـــي 

القادمـــة. لألجيـــال  واســـتدامتها 

ــًا فـــي صناعـــة  بالســـتيك الوطنيـــة مـــن المصانـــع الرائـــدة إقليميـ

و توزيـــع منتجـــات البالســـتيك  بخبـــرة صناعيـــة تبلـــغ 37 عامـــًا، 

والمصنـــع حاصـــل علـــى العديـــد مـــن شـــهادات اآليـــزو الجـــودة  

واالعتمـــاد مـــن الهيئـــات والشـــركة العالميـــة للمعاييـــر والمطابقـــة 

ــات.  ــات والعمليـ ــى المنتجـ علـ

Al Watania Plastics Obtains Several Certif-
icates

Al Watania for Industries is pleased to announce to its 
valued customers that Al Watania Plastics Factory has 
obtained a oxo-biodegradable products certificate from 
Saudi Standards, Metrology and Quality Organization 
)SASO(, on the following products:

 	 Disposable Plastic Products

 	 Garbage Bag Products.

 	 Shrink Film Products.

The factory also obtained the quality mark certificate 

on plastic pipe products for water installations )UPVC(

from SASO. The interest of Al Watania for Industries 

in obtaining these certificates reflects its keenness 

to provide the best and highest international quality 

standards in its products and services and in order 

to enhance its competitiveness in a way that meets 

the needs of its customers and is consistent with the 

development in the industrial sector and contributes 

to preserving the environment and its sustainability 

for future generations.

Al Watania Plastics is one of the leading factories 
in the region in the manufacturing and distribution 
of plastic products with an industrial experience 
of exceed 37 years. The factory has obtained many 
ISO certificates for quality and accreditation from 
national and international institutions for standards 
and accreditations on its products and processes.
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تحقيق  22 مليون ساعة عمل آمنة

نجحـــت الوطنيـــة للصناعـــة فـــي تحقيـــق رقـــم قياســـي جديـــد فـــي 

الســـالمة تمثـــل فـــي انجـــاز عـــدد 22 مليـــون ســـاعة عمـــل آمنـــة 

ـــات ُمقعـــدة فـــي كافـــة فروعهـــا ومصانعهـــا  ـــدون إصاب ـــة ب تراكمي

حتـــى نهايـــة شـــهر ديســـمبر 2020م.

إبراهيـــم  المهنـــدس  التنفيـــذي  الرئيـــس  ســـعادة  هنـــأ  وقـــد   

ــاز الهـــام فـــي  بحيـــري منســـوبي الشـــركة علـــى تحقيـــق هـــذا اإلنجـ

الســـالمة، وأشـــار إلـــى أن مـــا تحقـــق ال يمكـــن أن يكـــون إال بتوفيـــق 

المتواصلـــة  والجهـــود  االســـتباقي  بااللتـــزام  ثـــم  ســـبحانه  هللا 

ــز فـــي كافـــة المجـــاالت وعلـــى رأســـها  لمنســـوبينا لتحقيـــق التميـ

الســـالمة. كمـــا حـــث الجميـــع علـــى الحفـــاظ علـــى هـــذا اإلنجـــاز 

الســـير  بالســـالمة مؤكـــدًا  الوعـــي  لتعزيـــز  المســـتمر  والســـعي 

باتجـــاه هـــدف واحـــد وهـــو ضمـــان بيئـــة عمـــل آمنـــة فـــي الحاضـــر 

والمســـتقبل.

يأتـــي هـــذا الرقـــم القياســـي الهـــام كنتيجـــة مباشـــرة للسياســـات 

ـــي  ـــع عملياتهـــا و الت ـــي تنتهجهـــا الشـــركة فـــي جمي واإلجـــراءات الت

تتماشـــى مـــع أعلـــى المعاييـــر العالميـــة حيـــث أن الشـــركة حاصلـــة 

علـــى شـــهادات نظـــم اإلدارة المتكاملـــة فـــي معاييـــر نظـــام إدارة 

الدوليـــة  المواصفـــات  وشـــهادة   )2015-9001 )آيـــزو  الجـــودة 

وشـــهادة   )2015-14001 )آيـــزو  البيئيـــة  اإلدارة  نظـــام  لمعيـــار 

نظـــام إدارة الســـالمة والصحـــة المهنيـــة )أوإتـــش ســـاس -2017

هـــذه  تجديـــد  برنامـــج  مؤخـــرًا  الشـــركة  اجتـــازت  وقـــد   .)18001

الشـــهادات وتـــم تنفيـــذ عـــدد مـــن البرامـــج التدريبيـــة لمنســـوبيها 

علـــى هـــذه المعاييـــر بالتنســـيق مـــع شـــركة إنترتـــك، ويتضمـــن 

الســـالمة  إدارة  نظـــام  شـــهادة  تغييـــر  الشـــهادات  تجديـــد 

والصحـــة المهنيـــة )أوإتـــش ســـاس 18001-2017( إلـــى )أوإتـــش 

. ســـاس45001-2018( 

Achieving 22 Million Safe-Man Hours

Al Watania for Industries has succeeded in achieving 
a new safety record represented in accomplishing 
22 million cumulative safe-man work hours without 
Lost Time Injury in all its branches and factories until 
the end of December 2020.

The CEO, Eng. Ibrahim Behairi, congratulated the 
employees on achieving this important milestone in 
safety, and pointed out that what has been achieved 
can only be with the grace of Allah Almighty and 
then for the proactive commitment and continuous 
efforts of our employees to achieve excellence in all 
areas, especially safety. He also urged everyone to 
maintain this achievement and strive continuously 
to enhance safety awareness, stressing the path 
towards one goal, which is to ensure a safe work 
environment in the present and in the future.

This important record comes as a direct result of the 
policies and procedures adopted by the company in 
all its operations, which are in line with the highest 
international standards, as the company holds 
certificates of integrated management systems in 
the standards of the quality management system 
)ISO 9001-2015( and the environmental management 
system )ISO 14001-2015( And the Occupational Health 
and Safety Management System Certificate )OHSAS 
18001-2007(. The company has recently passed the 
program to renew these certificates, and a number 
of training programs have been implemented for its 
employees on these standards.  It includes updating 
)OHSAS 18001-2007( to )OHSAS 45001-2018(.

News األخبار  

 إحصاءات الجودة والصحة والسالمة والبيئة
Quailty, Health, Safety, and Environment Statistics

فرضيات اإلخالء
Evacuation Drills

15
توعية وتدريبات

Awareness and training programs

512

اجتماعات
Meetings

644

تفتيش
inspections

2,436

ساعات عمل آمنة
Safe work hours

22,144,860

140

Training of 80 as Internal Auditors for standards of Integrated Management 
Systems, and 60 as Lead Auditors.

تدريب 80 كمدققين داخليين لمعايير  أنظمة اإلدارة المتكاملة، و60 كمدققين رئيسين.
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اجتماعات المعايدة االفتراضية

لقـــاءات  الماضـــي  العـــام  خـــالل  للصناعـــة  الوطنيـــة  نفـــذت 

ــى  ــر واألضحـ ــدي الفطـ ــبات عيـ ــي مناسـ ــوبيها فـ ــدة لمنسـ المعايـ

عـــن بعـــد وباســـتخدام الوســـائل التقنيـــة الحديثـــة حرصـــًا مـــن 

الشـــركة علـــى تطبيـــق كافـــة اإلجـــراءات االحترازيـــة، التـــي تضمـــن 

ســـالمة منســـوبيها وتحقـــق التباعـــد االجتماعـــي فـــي ظـــل األزمـــة 

التـــي يمـــر بهـــا العالـــم بســـبب جائحـــة كورونـــا )كوفيـــد19-(.

وفـــي كلمتـــه بهـــذه المناســـبة توجـــه ســـعادة الرئيـــس التنفيـــذي 

المهنـــدس إبراهيـــم بحيـــري بالشـــكر لكافـــة منســـوبي الشـــركة 

ــي  ــم فـ ــم وإخالصهـ ــى تفانيهـ ــة علـ ــة والصناعيـ ــات اإلداريـ القطاعـ

ـــا، حيـــث أن العديـــد مـــن الشـــركات  العمـــل فـــي ظـــل جائحـــة كورون

حـــول العالـــم تعانـــي مـــن صعوبـــات فـــي اســـتمرار أعمالهـــا إال أن 

أعمـــال الوطنيـــة للصناعـــة -وللـــه الحمـــد- مـــا زالـــت مســـتمرة فـــي 

تلبيـــة احتياجـــات عمالئهـــا واإلســـهام فـــي األمـــن الغذائـــي للوطـــن، 

وأكـــد بـــأن الوطنيـــة للصناعـــة قـــادرة علـــى تجـــاوز هـــذه األزمـــة 

العالميـــة بعـــد توفيـــق هللا بجهـــود وتفانـــي وتميـــز منســـوبيها.

الجديـــر بالذكـــر أن الشـــركة اعتـــادت تنظيـــم حفـــالت المعايـــدة بعـــد 

إجـــازة العيديـــن ليتمكـــن منســـوبيها مـــن تبـــادل التهانـــي بالعيـــد 

تأصيـــاًل لـــروح الزمالـــة والعالقـــات األخويـــة بيـــن منســـوبي الشـــركة.

Virtual Eid Gathering

During the past year, Al Watania for Industries 

organized congratulatory meetings for its employees 

on the occasions of Eid al-Fitr and Eid al-Adha using 

modern technical means to ensure that the company 

applies all precautionary measures that guarantee the 

safety of its employees and achieve social distancing 

in light of the crisis that the world is going through 

due to the Corona pandemic )Covid-19(.

In his speech on these occasions, the CEO, Engr. 

Ibrahim I. Behairi thanked all the employees of the 

company for their dedication to work in light of the 

Corona pandemic, as many companies around the 

world are experiencing difficulties in continuing their 

work, but Al Watania for Industries - thank to Allah 

- continues to provide the needs of its customers 

and contribute to the country food security and 

sustainability. He emphasized that Al Watania for 

Industries can overcome this global crisis, with the 

grace of Allah, then with the efforts, dedication, and 

distinction of its employees.

It is worth noting that the company used to organize 

congratulatory events after the Eid holidays so that 

its employees could exchange congratulations on the 

holiday to consolidate the spirit of collegiality and 

friendly relations between the company’s employees.

News األخبار  
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جهود وإنجازات الشركة في التعامل مع جائحة كوفيد 19

 أواًل: تشكيل لجنة داخلية إلدارة األزمة

تم إنشاؤها بتاريخ 25 مارس 2020م ومهامها:

ــن  	 ــادرة مـ ــمية الصـ ــم الرسـ ــورات والتعاميـ ــة كل التطـ متابعـ
ــا. ــروس كورونـ ــة بخصـــوص فايـ ــات المعنيـ الجهـ

إدارة تصاريـــح التنقـــل لجميـــع الموظفيـــن فـــي اإلدارة العامـــة  	
والمصانـــع.

الالزمـــة  	 الطبيـــة  المســـتلزمات  جميـــع  توفيـــر  مـــن  التأكـــد 
الجائحـــة. لمواجهـــة 

تعاميـــم  	 أي  بخصـــوص  القطاعـــات  جميـــع  مـــع  التنســـيق 
صـــادرة مـــن وزارة الصناعـــة و مـــدن.

الظـــروف دون  	 يتناســـب مـــع  بمـــا  الـــدوام  أوقـــات  تعديـــل 

والشـــحن. اإلنتـــاج  بعمليـــات  اإلخـــالل 

ثانيًا: وسائل صحية وقائية 

توزيـــع معقمـــات اليديـــن و الكمامـــات فـــي  المواقـــع العامـــة  	
فـــي اإلدارة والمصانـــع.

تعقيم المكاتب والمواقع المشتركة بشكل دوري. 	

تعقيم المساجد بشكل دوري. 	

تعقيم باصات نقل الموظفين بشكل دوري. 	

تعقيم صاالت الطعام ودورات المياه بشكل دوري. 	

 ثالثًا: ترتيبات العمل واإلنتاج خالل أيام الجائحة

تفعيـــل نقـــاط الكشـــف عنـــد الدخـــول مـــن البوابـــات وتطبيـــق  	
الكشـــف الحـــراري علـــى جميـــع العامليـــن.

ــات  	 ــب توجيهـ ــب حسـ ــي المكاتـ ــن فـ ــدد الموظفيـ تقليـــص عـ
الجهـــات الرســـمية.

تنفيذ العمل عن ُبعد لبعض الوظائف.  	

تنفيذ اللقاءات واالجتماعات والتدريب عن ُبعد. 	

تطبيق التباعد في الموقع المشتركة مثل غرف  	
االجتماعات والمساجد.

إيقاف جميع الزيارات الخارجية إال للضرورة. 	

ــر  	 إقامـــة المناســـبات االجتماعيـــة كالمعايـــدات عـــن ُبعـــد عبـ
ــة. ــائل اإللكترونيـ الوسـ

  رابعًا: الجهود االتصالية والتوعوية 

نشـــر التعاميـــم والمـــواد التوعويـــة عبـــر البريـــد اإللكترونـــي إلـــى  	
جميـــع الموظفيـــن. 

فـــي  	 اإللكترونيـــة  الشاشـــات  عبـــر  توعويـــة  مـــواد  عـــرض 
والمصانـــع.  اإلدارات 

نشـــر مـــواد توعويـــة علـــى حســـابات الشـــركة فـــي مواقـــع  	
االجتماعـــي. التواصـــل 

نشر مطبوعات توعوية في سكن العمال. 	

الداخليـــة  	 العيـــادة  مراجعـــة  خـــالل  مـــن  المباشـــر  التوجيـــه 

العمـــال. فـــي ســـكن  للشـــركة 

خامسًا: الدروس المستفادة والخطط المستقبلية

قابليـــة العمـــل عـــن ُبعـــد وتســـهيل الدخـــول علـــى أنظمـــة  	
الشـــركة.

تجهيـــز خطـــط لحـــاالت الطـــوارئ المســـتقبلية -ال قـــدر هللا -  	
وتنســـيق األعمـــال.

ــركة  	 ــات الشـ ــي احتياجـ ــام يغطـ ــواد الخـ ــي للمـ ــز احتياطـ تجهيـ
لعـــدة أشـــهر.

Report تقرير  

The Company's Efforts And Achievements In Dealing With The Covid 19 Pandemic

First: The formation of an internal 
committee to manage the crisis

Created on March 25, 2020, and functions as follows

 	 Follow up on developments and circulars issued 
by the official authorities regarding Corona virus.

 	 Managing movement permits for all employees 
in the general administration and factories.

 	 Ensure that all medical supplies needed to 
confront the pandemic are provided.

 	 Coordination with all sectors regarding any 
circulars issued by the Ministry of Industry and 
Modon.

 	 Adjusting the working hours to suit the 
circumstances without prejudice to the 
production and shipping operations.

Second: Health and preventive means

 	 Distributing hand sanitizers and face masks in 
focal locations.

 	 Sterilization of offices and shared location 
periodically

 	 Sterilization of mosques periodically.

 	 Sterilization of buses periodically.

 	  Sterilization dining halls and bathrooms 
periodical ly.

Third: Work and production 
arrangements

 	 Activating detection points upon entering the 
gates and applying heat detection to all workers.

 	 Reducing the number of employees in offices as 
directed by the official authorities.

 	 Implementing remote work for some careers.

 	 Implementing meetings and training remotely.

 	 The application of social distancing in the 
common locations such as meeting rooms and 
masjeds.

 	 Suspending all external visits unless necessary.

 	 Organizing social events such as eids 
congratulatory remotely via electronic means.

Forth: Communication and awareness 
efforts

 	 Disseminating circulars and awareness materials 
via e-mail to all employees.

 	 Displaying awareness materials via electronic 
screens in all building and factories.

 	 Posting awareness materials on the company's 
social media accounts.

 	 Distributing awareness print in the workers 
accommodation.

 	 Direct guidance in the company's internal clinic.

Fifth: Lessons learned and future plans

 	 Ability to work remotely and facilitate access to 
the company's systems.

 	 Preparing plans for future emergencies and 
coordinate actions.

 	 Providing a good reserve of raw materials to 
cover the company's needs for several months.
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