


الشيخ فهد بن سليمان الراجحي
نائب رئيس مجلس اإلدارة 

أنتم شركاء النجاح

يُسرني أن أشارككم النتائج التي حققتها مجموعة الوطنية للصناعة حيث النجاحات التي تحققت 
بالمملكة  شركة   100 أكبر  لقائمة  للصناعة  الوطنية  مجموعة  دخ��ول  ومنها  الواقع  أرض  على 

العربية السعودية، وماهذا إال بتظافر جهود الجميع »شركاء النجاح«.
سوف تستمر الوطنية للصناعة بإذن اهلل تعالى في العمل على تحقيق رؤيتها بأن تكون واحدة من 
أكبر شركات التعبئة والتغليف ومواد البناء في المنطقة إضافة إلى التصدير لمختلف أرجاء العالم 

محققة تطلعات عمالءها الحاليين ساعيًة في ذلك إلى كسب عمالء جدد .
رؤية  على  بناءًا  ال��ق��رارات   اتخاذ  تم  إذ  الكبيره،  بالتحديات  مليئًا  2016م.  عام  كان  شك،  بال 
تستشرق المستقبل لينعكس ذلك على عملنا الهادف لتثبيت مكانة الشركة نحو الريادة تماشيًا 
اإلنتاج  في  التقنيات  أحدث  بإستخدام  السوق  إحتياجات  لتلبية  المنتجات  أجود  بتوفير  رسالتها  مع 
النتائج  وتحقيق  للبيئة  الصديقة  واألنظمة  السالمة  معدالت  أعلى  على  المحافظة  مع  والتشغيل 

المرجوة للمساهمين.
أظهرت المجموعة التزامها المتواصل نحو عمالءها ومجتمعها وكذلك منسوبيها الذين يشكلون 
الوطنية  شركة  تكون   2030 لرؤية  الرشيدة  حكومتنا  إعالن  ومع  لنجاحاتها،  الرئيس  المحور 
الشريفين  الحرمين  خ��ادم  بمقولة  مستدلين  الرؤية،  هذه  تحقيق  في  وملتزمة  مساهمة  للصناعة 
الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، حفظه اهلل ورعاه  » لسنا قلقين على مستقبل المملكة، بل 
نتطلع إلى مستقبل أكثر إشراقًا، قادرون على أن نصنعه - بعون اهلل - بثرواتها البشرية والطبيعية 
والمكتسبة التي أنعم اهلل بها عليها، لن ننظر إلى ما قد فقدناه أو نفقده باألمس أو اليوم، بل علينا 
أن نتوجه دومًا إلى األمام، نحن نملك كل العوامل التي تمكننا من تحقيق أهدافنا معًا، وال عذر 

ألحد منا في أن نبقى في مكاننا، أو أن نتراجع ال قدر اهلل«.
ختامًا، وبالنيابة عن رئيس مجلس اإلدارة الوالد الشيخ سليمان بن عبد العزيز الراجحي حفظه اهلل، 
والسادة أعضاء مجلس اإلدارة، أتوجه بكلمة شكر إلى جميع أفراد ومنسوبي  الوطنية للصناعة 
وعمالءها األفاضل لثقتهم الدائمة بالشركة، وهذا بال شك  هو ماجعلنا اليوم مجموعة مشهود لها 
إقليميًا ودوليًا.. حيث تتمتع بقاعدة متينة لخوض عام 2017 بشكل أقوى إن شاء اهلل، ونتوقع أن 
الوطنية  تاريخ مجموعة  التي تسجل في  يكون عام 2017م. عامًا مميزًا مليئًا باإلنجازات الجديدة 

للصناعة بإذن اهلل تعالى .
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للصناعة( 
وجامعة الملك 
سعود توقعان 
مذكرة تفاهم

مشاركة 
»الوطنية 
للصناعة«
في يوم 
الصحة 
العالمي

الوطنية للصناعة
تحتفي بمنسوبيها

مجموعة الوطنية للصناعة 
تحقق وفرًا ماليًا بلغ أكثر 

من )32( مليون ريال

بدء التشغيل التجاري
لبلوك الوطنية

نطمح للوصول إلى إيرادات
تبلغ 4 مليارات ريال

 خالل الخمس سنوات المقبلة

الوطنية للصناعة  ضمن 
قائمة أكبر 100 شركة 

وفد وزارة الدفاع يزور 
الوطنية

إقبال كبير من الزّوار واهتمام العديد من العمالء 
داخل جناح »الوطنية للصناعة« في معرض 
الطباعة والتغليف

العدد 

8

عبدالكريم النهري:
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بحضور نائب الرئيس للتخطيط االستراتيجي 
النهير  الكريم  عبد  األستاذ  األعمال  وتطوير 
سالم  األس��ت��اذ  العامة  العالقات  إدارة  وم��دي��ر 
اآلخ��ر،  الجانب  من  حضر  كما  ال��زه��ران��ي، 
األستاذ الدكتور عبداهلل بن عطية الزهراني 
الصناعية  للعالقات  الجامعة  وكيل  مساعد 
واألع����م����ال، واألس���ت���اذ ال��دك��ت��ور س��ال��م بن 
أبحاث  كرسي  على  المشرف  ال��ذي��اب  سليم 
ال��ب��ت��روك��ي��م��اوي��ات، وال��دك��ت��ور إب��راه��ي��م بن 
الجامعة  وك��ي��ل  مساعد  ال��ح��رك��ان  محمد 
للتبادل  العلمي  وال��ب��ح��ث  العليا  ل��ل��دراس��ات 
بن  أوس  والدكتور  التقنية،  ونقل  المعرفي 
إبراهيم الشمسان عميد معهد الملك عبداهلل 

لتقنية النانو. 
ت��أت��ي ه���ذه ال��م��ذك��رة ب��غ��رض ت��ع��زي��ز ال��ت��ع��اون 
ال��م��ش��ت��رك وال��م��ت��ب��ادل ف���ي م���ج���االت البحث 
والتطوير المعرفي بين مؤسسات التعليم العالي 
وال��ش��رك��ات  ال��س��ع��ودي��ة  ال��ع��رب��ي��ة  بالمملكة 
دور  تعزيز  ف��ي  يسهم  مما  ال���رائ���دة،  الوطنية 
مجتمع  بناء  في  والشركات  المؤسسات  هذه 
المعرفة وتوفير فرص عمل لخريجي الجامعات 
وشباب الوطن وتحقيًق ألهداف الرؤية السعودية 

.2030
البحوث  بإجراء  تسمح  س��وف  المذكرة  ه��ذه 
والعملية  المعرفية  الخبرات  وتبادل  التطبيقية 
ل�)مجموعة  التابعة  الصناعية  ال��وح��دات  بين 
الوطنية للصناعة( ومراكز األبحاث التطبيقية 

في جامعة الملك سعود في شتى المجاالت. 
الوطنية  )م��ج��م��وع��ة  أن  إل���ى  اإلش�����ارة  ت��ج��در 
برأس  مغلقة  مساهمة  شركة  هي  للصناعة( 
م���ال ق����دره 800 م��ل��ي��ون ري�����ال، وه���ي إح���دى 
الشيخ  أوق���اف  لمجموعة  التابعة  الشركات 
يتم  ال��ت��ي  ال��راج��ح��ي  ال��ع��زي��ز  عبد  ب��ن  سليمان 
لتنمية  التشغيلية  أرباحها  من  ج��زء  تخصيص 
ال��وق��ف ال��ص��ن��اع��ي ول��ت��ط��وي��ر وت��وس��ي��ع أع��م��ال 
بين  والتكامل  التنسيق  وتحقيق  ال��ش��رك��ة 
تتبني  كما  االستراتيجية،  عملها  وح���دات 
ال��وط��ن��ي��ة أع���ل���ى م��ع��اي��ر ال����ج����ودة وال��س��الم��ة 
كافة  ح��ازت  حيث  البيئة،  على  والمحافظة 
أكبر  م��ن  ال��ج��ودة  ش��ه��ادات  ع��ل��ى  مصانعها 
مجاالت  ف��ي  المتخصصة  العالمية  الهيئات 

فحص الجودة والسالمة.
 تصنف )مجموعة الوطنية للصناعة( من ضمن 
تجاوزت  بخبرة  سعودية  شركة   100 أكبر 
مجتمعة  مصانع  عشر  ب��إدارة  عامًا،  األربعين 
في خمس وحدات عمل استراتيجية. كل ذلك 
بهدف اإلسهام في التنمية االقتصادية الوطنية.

وقع �سعادة الرئي�س التنفيذي لـ )مجموعة 
الوطنية لل�سناعة( المهند�س اإبراهيم بن 
)جامعة  وكيل  ومعالي  بحيري  اإبــراهــيــم 
والبحث  العليا  للدرا�سات  �سعود(  الملك 
اأحمد  الدكتور  الأ�ستاد  العلمي  المجل�س  رئي�س  العلمي 
بــن �ــســالــم الــعــامــري يـــوم الــثــاثــاء 10 �سعبان 1437هــــ 
الموافق 17 مايو 2016م. مذكرة تفاهم ا�ستراتيجية في 
مجال البحوث التطبيقية والبتكار وتطوير المنتجات 
وخــدمــة  والــتــوظــيــف  والــتــطــويــر  والــتــدريــب  المعرفية 

المجتمع.

)الوطنية للصناعة( وجامعة الملك سعود توقعان مذكرة 
تفاهم في مجال البحوث التطبيقية واإلبتكار ومجاالت آخرى

تعزيز دور هذه المؤسسات والشركات في 
بناء مجتمع المعرفة وتوفير فرص عمل 

لخريجي الجامعات وشباب الوطن

من أهم أهداف المذكرة:

توقيع مذكرة
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يوم  مهرجان  في  لل�سناعة(  )الوطنية  �ساركت 
ال�سحة العالمي للعام 2016م. تحت �سعار: مر�س 
رجب   14 الخمي�س  يوم  اأقيمت  حيث  ال�سكري«. 

فعاليات  2016م  ابــريــل   21 الــمــوافــق  1437هـــــ 
الــمــهــرجــان بــمــركــز غــرنــاطــة الــتــجــاري 

ح�سر  متتالين،  ليومين  وا�ستمرت 
التنفيذي  الرئي�س  �سعادة  الفتتاح 

اإبــراهــيــم  بــن  اإبــراهــيــم  المهند�س 
بحيري، �ساهد خالها الفعاليات 
المقامة وا�ستلم الدرع التكريمي 
من راعي المنا�سبة �سعادة المدير 

الــتــنــفــيــذي لــلــجــمــعــيــة الــخــيــريــة 
المر�سى )عناية(  ال�سحية لرعاية 

الدكتور عبداهلل بن محمد ال�ساجري. 
�سمن  لل�سناعة  الوطنية  م�ساركة  تاأتي 

الإجتماعية  الم�سوؤولية  وبرامج  م�ساريع 
التي توليها المجموعة ٌجل اهتمامها . 

الوطنية للصناعة راٍع ليوم 
الصحة العالمي

شراكة مجتمعية
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مت حملة تبرع بالدم بالتعاون  الوطنية للصناعة نظَّ
مع مدينة األمير سلطان الطبية العسكرية

المهندس  التنفيذي  ال��رئ��ي��س  س��ع��ادة  الحملة  أفتتح 
اب��راه��ي��م ب��ح��ي��ري، ب��ح��ض��ور س��ع��ادة ن��ائ��ب ال��رئ��ي��س 
القحطاني،  سعيد  األس��ت��اذ  ال��م��رك��زي��ة  للخدمات 
الشركة، حيث استمرت  اإلدارات وموظفي  ومدراء 
شعبان   26 إل���ى    22 ت��اري��خ  م��ن  أي���ام  خمسة  الحملة 

1437ه� الموافق 29 مايو إلى 02 يونيو  2016م. 
مسؤولي  ج�م�يع  واه��ت��م��ام  بح�رص  الحملة  حظيت 
الموظفين  من  ك�بيرًا  إقبااًل  الق��ت  حيث  الشرك�ة 
إدراكًا منهم ألهمية هذه الحمالت اإلنسانية وإيمانًا 
التطوعية لخدمة  ف��ي األع��م��ال  االن��خ��راط   ب��ض��رورة 
إنسانيًا  مطلبًا  ب��ال��دم  التبرع  ٌيعد  حيث  مجتمعهم، 
تتبناها  التي  يتفق مع رسالة )المسؤولية االجتماعية( 

الشركة.
ووحداتها  للصناعة(  )الوطنية  أن  بالذكر  الجدير 
التابعة تسعى دومًا للمشاركة في مثل هذه الحمالت 
والتخفيف عنهم في إطار سلسلة  المرضى  لمساعدة 
متكاملة من األنشطة والفعاليات التي تعزز دورها في 
مجال خدمة وتنمية مجتمعها المحلي التي تمارس فيه 

أعمالها وأنشطتها وتقديم منتجاتها وخدماتها.

نــــــّظــــــمــــــت )الـــــوطـــــنـــــيـــــة 
لــلــ�ــســنــاعــة( بــالــتــعــاون مع 
مـــديـــنـــة الأمــــيــــر �ــســلــطــان 
بالدم  للتبرع  حملة  الع�سكرية  الطبية 
لجميع من�سوبيها ووحداتها التابعة في 

مركزها الرئي�س بالريا�س.

شراكة مجتمعية
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ثقافة األمن 
     .. والسالمه

األمن والسالمة
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إنجازات نظام إدارة 
السالمة والصحة والبيئة

بمجموعة »الوطنية للصناعة«

صحة  على  للصناعة  الوطنية  مجموعة  ت��ح��رص 
البيئة  وح��م��اي��ة  وم��ق��اول��ي��ه��ا  م��وظ��ف��ي��ه��ا  وس���الم���ة 
حيث  ال��ع��م��ي��ل،  بمتطلبات  واإلل���ت���زام  والمجتمع 
وال��ب��ي��ئ��ة  وال��ص��ح��ة  ال��س��الم��ة  ن��ظ��ام  إدارة  ق��ام��ت 
األعمال  وح��دات  في  المستمر  التطوير  بإستدامة 
برنامج  تصنيف  تم  حيث  التابعة،  اإلستراتيجية 
ثالث  إل��ى  والبيئة  والصحة  السالمة  إدارة  نظام 

مستويات:
ال��س��الم��ة  م��ع��اي��ي��ر  تطبيق  ه��و  األول:  ال��م��س��ت��وى   
للصناعة  الوطنية  مجموعة  ف��ي  والبيئة  والصحة 

وفي وحدات األعمال اإلستراتيجية التابعة لها.
السالمة  بمتطلبات  اإللتزام  هو  الثاني:  المستوى 

والصحة والبيئة المحلية والدولية.
السالمة  إدارة  نظام  تقييم  هو  الثالث:  المستوى 
والصحة والبيئة من قبل جهات التقييم الدولية لنيل 

رضاء العميل. 
من خالل ذلك، ُأبرز التطور الملحوظ في مستوى 
تطبيق معايير السالمة والصحة والبيئة بالمجموعة 
وفي وحدات األعمال اإلستراتيجية التابعة لها وذلك 
بإنشاء قسم للبيئة والصحة والسالمة بالتزامن مع 
تعيين فريق عمل لتطبيق معايير السالمة والصحة 
اإلستراتيجية  األع��م��ال  وح���دات  ك��ل  ف��ي  والبيئة 
تتعلق  تفتيشية  جولة   1270 ال�  حوالي  تنفيذ  وتم   .
ال�  مايقارب  عقد  وتم  والبيئة،  والصحة  بالسالمة 
300 إجتماع بخصوص السالمة والصحة والبيئة، 
وتدريبي،  توعوي  برنامج   200 حوالي  تنفيذ  وتم 
اإلخ��الء  على  تدريبية  حالة   18 تنفيذ  تم  كذلك 
نفخر  2016م.  ال��ع��ام  خ���الل  ال���ط���وارئ  ح��ال��ة  ف��ي 
بالمجموعة ووحداتها التابعة وحتى حينه تم تحقيق 
في  وإنخفاض  آمنة«  مليون ساعة عمل   17 حوالي 
إل��ى 16 حالة مقارنة  وال��ح��وادث  اإلص��اب��ات  ع��دد 
ب��ع��دد ال��ح��االت ال���� 42 ال��ت��ي ح��دث��ت خ���الل ال��ع��ام 
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2015م. كما قام فريق اإلدارة العليا بالقيام بالدعم 
التوصيات،  وتقديم  بالمراجعة،  وذلك  دوريًا  الالزم 
معايير  تطبيق  على  وال��م��ص��ادق��ات  وال��م��س��اع��دات، 

السالمة والصحة والبيئة.
الوطنية  مجموعة  قامت  الثاني،  المستوى  إطار  في 
التابعة  اإلستراتيجية  األع��م��ال  ووح���دات  للصناعة 
التصنيع،  مثل  الصناعية  النشاطات  كل  وفي  لها 
الجاهزة،  والبضائع  الخام  المواد  وتسليم  واإلنتاج، 
ومتطلبات  بقوانين  والدقيق  الصارم  باإللتزام  قامت 
المؤسسات  وضعتها  التي  والبيئة  والصحة  السالمة 
التنظيمية بالمملكة العربية السعودية مثل »مدن«، 
الجوي  ل��إرص��اد  العامة  والهيئة  المدني،  وال��دف��اع 
األخ��رى.  التنظيمية  والمؤسسات  البيئة،  وحماية 
اإلستراتيجية  األعمال  الجهود حازت وحدات  وبهذه 
البيئي  اإلل��ت��زام  ش��ه��ادات  على  الوطنية  بمجموعة 
للتأمينات  العامة  للمؤسسة  المئوية  النسبة  وتحقيق 

اإلجتماعية.
بالهيئات  اإلستعانة  تمت  ال��ث��ال��ث،  المستوى  وف��ي 
-14001 ISO( البيئية العالمية إلعتماد نظم اإلدارة 
المهنية    وال��س��الم��ة  ال��ص��ح��ة  إدارة  ون��ظ��م   )2015
برامج  وتقييم  لمراجعة   )2004  OHSAS18001(
السالمة والصحة والبيئة بمجموعة الوطنية للصناعة 

ووحداتها التابعة. 

األمن والسالمة

اإلنجازات تتحقق والتاريخ ُيدون وخلف كل نجاح فريق عمل ناجح، فاألعمال العظيمة تتحق 
ليس بالقوة إنما باإلصرار وأنتم ُعنوان لذلك. هانحن في عام 2017م. عام التحدي والشغف، 
حيث أنه ورغم كثير من التحديات، نجحت الوطنية للصناعة خالل العام المنصرم 2016م.  
بلوك  مصنع  كمشروع  والتوسعية  اإلنشائية  لمشاريعها  إكمالها  في  تتمثل  عدة  بمجاالت 
ومشروع مصنع  الرياض،  بمدينة  البيض  أطباق  ومشروع مصنع  الواقع في ضرما،  الوطنية 
العالمية، محافظة  الجودة  بمعايير  الورقية في مدينة جدة، ومشاريع أخرى جميعها ملتزمة 
على التفرد في أعمالها من خالل طرحها لهذه المشاريع ذات الطلب المتنامي من قبل العمالء، 
للحصول على  والمنافسة  التصدر في مجالها  إلى  المتكاملة، ساعيًة  ودعم الستراتيجيتها 
مكانة دولية ُتحقق خاللها المجموعة عوائد متميزة في السنوات المقبلة وذلك وفقًا للخطة 
اإلستراتيجية الخمسية والتي تم اإلنتهاء منها بحمد اهلل . ومنها سنعمل على الوفاء بوعودنا 
وتوفير مشاريع تطويرية  أعمالنا  تجاه عمالءنا ومساهمينا من خالل تطوير مستمر لكافة 

مستدامة تشكل رافدًا قويًا لمستقبل الشركة.
بمبادئنا  والمحرك األساسي طالما تمسكنا  العامل  النجاح هو  الدؤوب نحو  سيبقى سعينا 
الدعم، اإلبتكار واإلستدامة، قادرين على إنشاء مشاريع فريدة  المبنية على المصداقية، 
ترتقي بخدمة العمالء إلى آفاق جديدة من التميز وتحقيق قيمة أكبر على المدى الطويل، 

األمر الذي سُيعزز بإذن اهلل عالمتنا التجارية.
من هنا، أود أن اتوجه بجزيل الشكر والتقدير لعمالءنا على ثقتهم بنا وبأعمالنا ومنتجاتنا، 
والشكر موصول لمساهمينا على دعمهم المستمر، كما أعرب بإسمي شخصيًا وبالنيابة 
عن أعضاء مجلس اإلدارة عن خالص الشكر والعرفان لجميع التنفيذيين من نواب الرئيس 
وما  العمل  وتفانيهم في  القطاعات على جهودهم  والعاملين بجميع  التابعة  الوحدات  ورؤساء 
يبذلونه من جهود مستمرة والتي من دونها ال نتمكن من الوصول إلى أهدافنا في الريادة، 
في  النجاح  مسيرة  وإكمال  التحديات  لتخطي  اإلبداعي  وعملكم  بنجاحاتكم  متفائلين 

عامنا الحالي. 

م. إبراهيم بن إبراهيم بحيري

الرئيس التنفيذي

تنفيذ حوالي الـ 1270 
جولة تفتيشية تتعلق 

بالسالمة والصحة والبيئة

عقد مايقارب الـ 300 
إجتماع بخصوص السالمة 

والصحة والبيئة

تحقيق حوالي 17 مليون 
ساعة عمل آمنة

تنفيذ حوالي 200 
برنامج توعوي وتدريبي

تم تنفيذ 18 حالة تدريبية 
على اإلخالء في حالة الطوارئ 

خالل العام 2016م

عام التحدي والشغف
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أخبــار

»الوطنية للصناعة « ضمن قائمة أكبر 100 شركة سعودية
حققت مجموعة الوطنية للصناعة الترتيب ال� 86 ضمن قائمة 
أكبر 100 شركة سعودية للعام 2016م حيث نشرت جريدة 
 25 الموافق  1438ه����  األول  ربيع   26 األح��د  ي��وم  اإلقتصادية 
ديسمبر 2016 م التقرير المالي الذي يوضح أرت����فاعًا ألصول 
الشركات بقدر 3 % بعد أن بلغت 3,761 تريليون ريال مقارنة 
ب� 3,663 تريليون ريال للعام الماضي؛ أي ما يعادل ارتفاعًا ب� 
98,5 مليار ريال، وكانت قد حققت الشركات ضمن القائمة 
الماضي  الع���ام  خ��الل  ري��ال  ملي����ار   666,5 بن���حو  إي���رادات 
2015م. في حين بلغ صافي الربح للشركات في قائمة أكبر 
100 شركة لعام 2016 نحو 104,4 مليار ريال، وبلغ مجموع 
ريال، وبذلك تكون الشركات قد  رأسماليها 473,5 مليار 

سجلت ربحًا يعادل نحو 22,1 % إلى مجموع رؤوس أموالها. 
تريليون   1,011 بنحو  للشركات  الملكية  وتقدرحقوق  ه��ذا 
ري��ال، حيث سجلت نموًا 9% بما يعادل 85,4 مليار ري��ال عند 

مقارنتها بإجمالي حقوق الملكية لقائمة أكبر 100 شركة لعام 
2015م. تعتبر مجموعة الوطنية للصناعة من الشركات الكبيرة 

والمرموقة محليًا وإقليميًا حيث تسعى دائمًا لتوسيع أعمالها وخلق 
فرص صناعية أخرى، األمر الذي جعلها تدخل ضمن قائمة أكبر 

100 شركة سعودية للعام 2016م.
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بالنسبة   2017 ع��ام  ت���رون  كيف   •
ال��رك��ود  ظ��ل  ف��ي  للصناعة  للوطنية 

االقتصادي التي تشهده المنطقة ؟
س��ي��ك��ون   )2017( ع���ام  أن  أع��ت��ق��د 
الماضي،  بالعام  مقارنة  صعبًا  عامًا 
األس��واق  في  تحديات  سنواجه  حيث 
المجاورة  للدول  التصدير  أو  المحلية 
المالية  السياسات  للتغيرات في  نظرًا 
للحكومة وكذلك الحروب اإلقليمية 
التي تدور داخل الدول المجاورة حيث 
المنافسين  على  الضغط  في  تسببت 
م��م��ا ج��ع��ل��ه��م ي��ت��وج��ه��ون إل����ى أس����واق 
المملكة ألنها من أكبر األسواق في 
الشرق األوسط وبالتالي أصبح هناك 

والجانب  أس��ع��ار.  بضغط  نسميه  م��ا 
اآلخر هو أن بعض المواد التي ننتجها 
تتعلق بقطاع المقاوالت حيث ال يخفى 
على أحد الركود الذي يشهده قطاع 
العامين  خ��الل  تأثر  ال��ذي  المقاوالت 
الماضيين، وربما يستمر الركود في 
وبالتالي   )2018( وع��ام   )2017( ع��ام 

سنواجه نفس التحديات.
 وإجمااًل أرى أن عام 2017 سيكون 
البيع  بالتحديات من حيث سعر  مليئًا 
وال���ت���وس���ع وال��ت��ق��ش��ف. وب���ال���رغ���م من 
)مليئة(  سنة  ت��ك��ون  أن  نتوقع  ذل��ك 
مع كل محنة  أن  وال شك  بالفرص، 
الشاطر  أن  نجد  وهنا  منحة،  تأتينا 

وال���ذك���ي ه��و م��ن ي��ح��س��ن اس��ت��غ��الل 
األزم��ات  في  تتواجد  التي  المنح  هذه 
وامتصاص  ق��وي  بشكل  ذات���ه  لبناء 
وبالتالي  التحديات   و  األزم���ات  ه��ذه 
س���ي���ك���ون أق�������وى ف����ي ال��م��س��ت��ق��ب��ل 
الظروف  تحسن  حالة  ف��ي  خصوصًا 

االقتصادية.
المالية  االزم�����ات  إن  ال��ح��ق��ي��ق��ة  وف���ي 
هي  المرحلة  ه��ذه  ف��ي  واالق��ت��ص��ادي��ة 
واالقتصادية  المالية  باألزمات  شبيهة 
ال��ت��ي ض��رب��ت ال��ع��ال��م س����واء ك��ان��ت 
وقبلها   )2008( ع��ام  المالية  االزم���ة 
األزم������ة ال��ع��ال��م��ي��ة ال���ت���ي وق���ع���ت في 
1987م،  وت���ح���دي���دًا  ال��ث��م��ان��ي��ن��ي��ات 
ب��أزم��ة  م��اي��ع��رف  1929م  ع��ام  وقبلها 
بذلك  وأقصد  االقتصادي،  الكساد 
ال��ت��ي س��ن��واج��ه��ه��ا في  ال��ت��ح��دي��ات  أن 
استمرار  عن  عبارة  هي  2017م  ع��ام 
دورات  تعتبر  وهي  قديمة،  لتحديات 
العالمي.  االقتصاد  بها  يمر  اقتصادية 
االقتصادية  األزم��ة  بهذه  نمر  أن  قبل 

بها  م��رت  فقد  المنطقة  ف��ي  الحالية 
عام  وتحديدًا  األوروب��ي��ة  ال��دول  بعض 
2009م حيث عانت اليونان والبرتغال 
بأزمة  يعرف  بما  وإسبانيا  وإي��رل��ن��دا 
التحديات  ف��ه��ذه  األوروب���ي���ة.  ال��دي��ون 
يمر  التي  الحياة  طبيعة  ضمن  تدخل 
ب��ه��ا ال��ب��ش��ر وه���ي س��ن��ة م��ن س��ن��ن اهلل 

سبحانه وتعالى في الكون.
والتغليف  التعبئة  صناعة  عن  م��اذا   •
في المملكة وما التوجهات الرئيسية 
يمكن  ال��ص��ن��اع��ة، وك���ي���ف  ل���ه���ذه 

للوطنية للصناعة استغاللها؟
أنها صناعة واع��دة ج��دًا في  بال شك 
خاص  بشكل  المملكة  وفي  العالم 
ألن صناعة التعبئة والتغليف تنمو على 
األقل بنسبة 3% في المملكة العربية 
التي  المنتجات  أغلب  وأن  السعودية. 
هي  بإنتاجها  للصناعة  الوطنية  تقوم 
ما  منها  والتغليف،  بالتعبئة  متعلقة 
ال��م��واد  تصنيع  ق��ط��اع  ف��ي  ي��س��ت��خ��دم 
االستهالكية  والمشروبات  الغذائية 
المثال  سبيل  )ع��ل��ى  االخ���ر  وبعضها 

ال ال���ح���ص���ر( ي���ذه���ب ال�����ى ال��ق��ط��اع 
وال���م���واد  ال���زي���وت  لتعبئة  ال��ص��ن��اع��ي 
في  المستخدمة  والصحية  التجميلية 
نمو  نسبة  ان  نعلم  ولعلنا  ال��م��ن��ازل، 
لذا  سنويًا.   %3 بنسبة  تزيد  السكان 
في  والتغليف  التعبئة  مستقبل  أن  أرى 
وليس  جدًا  ممتاز  مستقبل  المملكة 
ه��ن��اك ت��خ��وف ب��ال��ن��س��ب��ة ل��ل��ش��رك��ات 
الثالث التابعة للوطنية للصناعة والتي 
تنتج المواد الخاصة بالتعبئة والتغليف. 
المتعلقة  المنتجات  وبالتالي فإن كل 
ب���ال���م���واد االس���ت���ه���الك���ي���ة وال����م����واد 
والعصائر,  وال��م��ش��روب��ات  ال��غ��ذائ��ي��ة، 
في  كلها  والتغليف  التعبئة  وم����واد 
أقل  ف��ي   %3 بنسبة  م��ط��رد  نمو  ح��ال��ة 
التقديرات ومن المتوقع أن يبلغ النمو 

أكثر من %3 .
الرئيسية  ال��ت��وج��ه��ات  ب��خ��ص��وص  أم��ا 
أغلب مواد  الصناعة فهو تحويل  لهذه 
البالستيك  إل���ى  وال��ت��غ��ل��ي��ف  ال��ت��ع��ب��ئ��ة 
في  عليه  التركيز  على  نعمل  ونحن 
أغلب  أن  إذ  والتغليف.  التعبئة  صناعة 
في  س���واء  نستخدمها  ال��ت��ي  األش��ي��اء 
المكاتب  أو  ال��م��ن��ازل  أو  ال��س��ي��ارات 
نحملها  التي  ال��ج��واالت  أجهزة  وحتى 
ن��ج��د ف���ي أه����م م��ك��ون��ات��ه��ا ص��ن��اع��ة 
البالستيك. ومستقبل الصناعة يعتمد 
نالحظ  حيث  كبيرًا.  اعتمادًا  عليه 
تتحول  ب���دأت  ال��ص��ن��اع��ات  جميع  أن 
إل��ى  البالستيكية  غ��ي��ر  ال��م��واد  م��ن 
البالستيك خصوصًا في هذا المجال.
تصنيع  ع��ل��ى  ن���رّك���ز  أن  أرى  ل��ه��ذا 

حوار

حول م�ستقبل ال�سناعة في المملكة ب�سكل عام ومجموعة 
بــ�ــســكــل خـــا�ـــس و�ــســمــن خططها  لــلــ�ــســنــاعــة  الــوطــنــيــة 
الأعــــوام  فــي  �ستواجهها  الــتــي  للتحديات  الم�ستقبلية 
ال�ستراتيجي  للتخطيط  الرئي�س  نائب  مــع  حــوار  لنا  كــان  المقبلة 

وتطوير الأعمال الأ�ستاذ عبدالكريم النهير.
اإلى تفا�سيل الحوار..

عام 2017 سيكون مليئًا بالتحديات 
وبالرغم من ذلك نتوقع أن تكون 

سنة )مليئة( بالفرص
لدينا رؤية طموحة

    للوصول بإجمالي اإليرادات 
        إلى 4 مليارات خالل

            الخمس سنوات
                  المقبلة

نائب الرئيس للتخطيط االسرتاتيجي وتطوير 

األعامل األستاذ عبدالكريم النهري:
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ال��ت��ي تخدم  ال��ت��ك��ام��ل��ي��ة  ال��م��ن��ت��ج��ات 
الحلول  تقديم  مثل  األخرى  المنتجات 
إعطائه  من  ب��داًل  للزبون  المتكاملة 
ن��درك  ولعلنا  احتياجاته،  م��ن  ج���زءًا 
وحاليًا  سابقًا  البالستيك  صناعة  أن 
ت��خ��ض��ع ل��ع��دة دراس�����ات و م��ح��اوالت 
ت��ط��وي��ري��ة ل��ه م��ن ح��ي��ث ال��م��واص��ف��ات 
مراحل  اثناء  المستخدمة  والمقاييس 
اكثر صداقة  يصبح  بحيث  التصنيع 
من  وتوصيات  دراسات  وهناك  للبيئة. 
لتحقيق  والمقاييس  المواصفات  هيئة 
األم��ر  ان ه��ذا  ونعتقد  ال��ه��دف،  ه��ذا 
سيتحقق قريبًا. وللعلم فان هذا التوجه 
مطبق منذ فترة طويلة في اوروبا وتم 
حوالي  منذ  دب��ي  في  م��ؤخ��رًا  تطبيقه 
خمس سنوات وفي المغرب قبل فترة 

قريبة.
والتطوير  التخطيط  إدارة  في  ونحن 
بدأنا دراسة هذا المشروع منذ حوالي 
الشركات  اح��دى  م��ع  أشهر  السبعة 

التقنية  ت��م��ت��ل��ك  ال��ت��ي  االج��ن��ب��ي��ة 
المطلوبة، ونامل ان نصل الى 

اتفاقية معهم لعمل شراكة 
وبناء مصنع في المملكة 

السعودية  العربية 
ل��������ه��������ذا 

نقل  ف��ي  الساهمة  وب��ال��ت��ال��ي  ال��غ��رض 
ال��ت��ق��ن��ي��ة وخ���ل���ق ال���وظ���ائ���ف ل��ل��ش��ب��اب 

وتاهيلهم وتدريبهم.
صناعة  في  التوسع  من  الب��د  كذلك 
األوع���ي���ة وص��ن��اع��ة ال��م��ن��ت��ج��ات ال��ت��ي 
تقليل  األغ��ذي��ة،  صناعات  تحتاجها 
التي  بالمنتجات  الخاصة  الصناعات 
إنخفضت نسبة الطلب عليها كبعض 
إلى  اتجهت  ال��ت��ي  المعدنية  االوع��ي��ة 

األوعية البالستيكية .
نقوم  ال  ورقية  منتجات  أيضًا  وهناك 
جدواها  دراسة  على  سنعمل  بإنتاجها 
االق��ت��ص��ادي��ة وم���ن ث��م ات��خ��اذ ال��ق��رار 
على  بناًء  عدمه  من  فيها  باالستثمار 

المؤشرات المالية  
ب���ال���ت���ح���دي���ات  ف����ي ع����ال����م م���ل���ي���ئ   •
التكنولوجية  والتغيرات  االقتصادية 
م���ا ه���ي ف����رص االب���ت���ك���ار وال��ت��ط��ور 
للصناعة  للوطنية  المتاحة  األساسية 
؟ وكيف يمكن االستفادة منها؟

على  إج���اب���ة   _
س�����ؤال�����ك 
ه������������ذا 

ف��إن��ن��ي أرى أن���ه الب���د م��ن االب��ت��ك��ار 
م��ع  ش����راك����ات  وع���م���ل  والتطوير, 
م��ص��ن��ع��ي��ن م��ح��ل��ي��ي��ن وك����ذل����ك م��ن 
مع  المملكة  إل���ى  وج��ل��ب��ه��م  ال���خ���ارج 
وتوظيف  التقنية  لنقل  م��ص��ان��ع  ف��ت��ح 
من  يعتبر  وه��ذا  ال��س��ع��ودي،  الشباب 
أه��م اإلس��ت��رات��ي��ج��ي��ات ال��ت��ي ي��ج��ب أن 
.)2030( المملكة  رؤي��ة  م��ع  تتوافق 

الرؤية،  بهذه  ج��دًا  متفائل  وشخصيًا 
فلو استطعنا أن نحقق ما نسبته ) %40 
ال���ى50%( م��ن أه��داف ال��رؤي��ة نكون 
هناك  ل��ل��وط��ن.  ك��ث��ي��رًا  خ��ي��رًا  حققنا 
االبتكارية  المشروعات  من  العديد 

التي ما زلنا نقوم بدراستها. 
التي  التوسعية  المشروعات  ما هي   •
من  للصناعة(  )الوطنية  عليها  تعمل 

أجل توسيع وتنويع مصادر الدخل؟ 
على  نعمل  التي  المشروعات  أه��م  إن 
حيث  ال��ط��اق��ة  ش��رك��ة  ه��ي  تنفيذها 
عملت  أن  منذ  عليها  باإلشراف  أق��وم 
في الشركة قبل سنة تقريبًا وتسمى 
وتكون   .) للطاقة  األلفية  ب�)شركة 
ض��م��ن )ال��وط��ن��ي��ة ل��ل��ص��ن��اع��ة( .وه���ذه 

في  متخصصة  س��ت��ك��ون  ال��ش��رك��ة 
الطاقة والغاز.

ك��ذل��ك ح��ال��ي��ًا ي��ت��م ال��م��ف��اوض��ات مع 
اح�����دى ال���ش���رك���ات االورب����ي����ة ت��ق��وم 
بصناعة بعض المنتجات البالستيكية 
في  طلب  وعليها  لدينا  الموجودة  غير 
السوق, ومازال هذه المشروع في طور 

الدراسات والبحوث.
ول��دي��ن��ا م��ش��روع آخ���ر ت��ح��ت ال��دراس��ة 
ل��الس��ت��ح��واذ ع��ل��ى م��ص��ن��ع ال��ك��رت��ون 
المتحدة..  العربية  االم���ارات  دول��ة  في 
إل��ى ع��دة مشروعات ف��ي طور  إض��اف��ة 

الدراسة مع مكتب لالستشارات.
 )2021( النمو  إستراتيجية  هي  ما   •

ومتى موعد إطالقها؟ 
ه����ي خ���ط���ة خ��م��س��ي��ة إس��ت��رات��ي��ج��ي��ة 
بالقفز  للصناعة  للوطنية  م��س��اع��دة 
ب��إي��رادات��ه��ا إل��ى أرب��ع��ة م��ل��ي��ارات ري��ال 
إطالقها  وموعد  2021م.   عام   بنهاية 
وتعد  2017م.  ع���ام  ب��داي��ة  س��ي��ك��ون 
للصناعة   الوطنية  ألن  كبيرًا  تحديًا 
ب��ف��ض��ل اهلل  خ����الل 36 س��ن��ة ح��ق��ق��ت 
أكثر  الجهود  بتضافر  ثم  ومن  تعالى 
من مليار وسبعمائة مليون عام 2014م.  
ح��ي��ث ي��ق��وم ال���زم���الء ف���ي ال���وح���دات 
االستراتيجية التابعة للوطنية للصناعة 
لتصنيع  م����ب����ادرات  ع��ل��ى  ال��ع��م��ل  ف���ي 
م��ن��ت��ج��ات ج��دي��دة وك��ذل��ك ال��دخ��ول 
ف���ي اس�����واق ج���دي���دة وزي������ادة ال��ط��اق��ة 
االن��ت��اج��ي��ة ال��ح��ال��ي��ة، ون��ح��ن ف��ي إدارة 
ال��ت��ط��وي��ر اإلس��ت��رات��ي��ج��ي م��ط��ل��وب منا 
سنوات  خمس  خالل  الفارق  نحقق  أن 
وهذا المبلغ يجب أن نوفره عن طريق 

الدخول في شراكات جديدة.
ال��ن��م��و لن  ال��ح��ق��ي��ق��ة إن خ��ط��ة  ف��ف��ي 

ي��ك��ون ب��إس��ت��ط��اع��ت��ن��ا ال���وص���ول ال��ى 
الحالية  الشركة  بقطاعات  هدفها 
التعبئة  البناء، ومواد  التي تشمل مواد 

والتغليف.
 قطاع مواد البناء مرتبطة بالمقاوالت 
وال����م����ش����روع����ات ال����م����وج����ودة داخ����ل 
ال��م��م��ل��ك��ة، وك��ل��ن��ا ن��ع��ل��م أن ق��ط��اع 
سنتين  منذ  رك��ودًا  يعيش  المقاوالت 
وقد يستمر هذا الركود لعدة سنوات 

مقبلة.
الرؤية  في  الموضوع  الهدف  ولتحقيق 
وه���و ال���وص���ول إل���ى إي������رادات ت��ب��ل��غ 4 
في  الدخول  منا  يتطلب  ريال  مليارات 
قطاعات جديدة وبتوفيق اهلل سبحانه 
جديدة  قطاعات  ثالثة  أدخلنا  وتعالى 
فيها  عملت  أن  لها  يسبق  لم  للشركة 

وهي:
- قطاع الطاقة والمواد الكيماوية. 

- قطاع المواد الطبية االستهالكية. 

- قطع الغيار واآلالت. 
وه���ذه ال��ق��ط��اع��ات ال��ث��الث��ة ب��االض��اف��ة 
ال��ى م��ب��ادرات ال��زم��الء ف��ي ال��وح��دات 
في  تساعدنا  أن  نأمل  االستراتيجية، 

الوصول إلى مبلغ )األربعة مليارات(.
الجديدة   االستراتيجية  شملت  كما 
كانت  حيث  الشركة،  رؤي��ة  تغيير 
»أن نكون واحدة  السابق:  رؤيتها في 
تعمل في  م��ن أك��ب��رث��الث ش��رك��ات 
مجال التعبئة والتغليف، وإنتاج المواد 
ال��غ��ذائ��ي��ة وم�����واد ال��ب��ن��اء ف���ي ال��ش��رق 
أرج��اء  لمختلف  وال��ت��ص��دي��ر  األوس���ط 

العالم« 
مكانة  »تحقيق  كالتالي:  وأصبحت 
ق���وي���ة ف���ي ق���ط���اع ال��ت��ع��ب��ئ��ة وال��ت��غ��ل��ي��ف 
ب��م��ن��ط��ق��ة ال���ش���رق األوس������ط وش��م��ال 
أفريقيا والمساهمة بالتنمية الصناعية 
في المملكة من خالل االستثمار في 

الصناعات التحويلية المتنوعة«.

دخول مجموعة الوطنية للصناعة
في قطاع الطاقة والمواد الكيميائية 

وقطاع المواد الطبية االستهالكية
وقطاع قطع الغيار واآلالت 

قطاع منتجات التعبئة 
والتغليف

في نمو مطرد بنسبة ٪3
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النظام  4 هانا،  إس  برنامج ساب  بتدشين  للصناعة  الوطنية  بمجموعة  احتفلنا جميعًا 
الذي ٌيعد الفريد من نوعه في تعزيز ودعم جوانب األعمال التجارية والعملية ومساعدة 
تحقيق التنظيم الفعال والسريع من خالل توحيد وتبسيط العمليات التجارية األساسية 
الشركات  من  الوطنية  مجموعة  ُتعتبر  الضرورية.  غير  الورقية  األعمال  على  للقضاء 
الحثيث  السعي  في  داعمًا  النظام سيكون  فهذا  وإقليميًا  محليًا  والمرموقة  الكبيرة 
لتوسيع األعمال بالشركة، كما سيخلق فرص صناعية أخرى للمحافظة على موقع 

المجموعة باألسواق التي تعمل بها.
المستمر وهذا  والدعم  العمل  تعاون فريق  توفيق اهلل- على  دائمًا -بعد  النجاح  يعتمد 
األمر وجدناه منكم بكل يسر. نسعى لتطبيق مشروع نظام تخطيط الموارد  )ساب 
إس 4 هانا( على جميع الوحدات التابعة للوطنية للصناعة حيث بدأنا العمل والتشغيل 
 9 الموافق  1438ه���  8 محرم  األحد  يوم  )اإلدارة(  الرئيس  المركز  في  البرنامج  على 
في  مستمرين  الوطنية(  بالستيك  )شركة  البالستيك  وح��دة  وفي  2016م،  أكتوبر 
إكمال سلسلة النجاحات بالوحدات التابعة األخرى، األمر الذي سيساعد على تحقيق 
العديد من الجوانب كالكفاءة  الرئيسة لمشروع )إتقان سي 1( وسيحسن  األهداف 
التشغيلية وتحسين الهيكل التنظيمي للعمليات، وزيادة الشفافية في ممارسة األعمال، 

والحوكمة الفعالة، وإضافة ميزة تنافسية للمجموعة.
بإسمي وأسم أعضاء مشروع برنامج )ساب( أقدم الشكر لكم مقدرين مشاركتكم 
في هذا التحدي واثقين بعد توفيق اهلل من استمرار دعمكم لبناء قاعدة نمو مستدامة 
الشرق  في  األول��ى  الشركة  بأننا  ف��خ��ورون  النجاح،  وش��رك��اء  ومنسوبيها  للوطنية 
العالم  في  الريادية  سمعتنا  دعم  ذلك  سُيعزز  حيث  البرنامج  هذا  تطبق  التي  األوسط 

الصناعي.

أ. سعيد القحطاني

نائب الرئيس للخدمات المركزية ومنضي نحو النجاح



العدد األول يناير 2017مالعدد األول يناير 2017م 2425

زيارات

وفد وزارة الدفاع 
يزور الوطنية 

للصناعة

 11 اإلثنين  ي��وم  للصناعة  الوطنية  استقبلت 
ال��م��واف��ق 18 أب��ري��ل 2016م.  رج��ب 1437ه���� 
التصنيع  العامة لدعم  اإلدارة  زائ��رًا من  وفدًا 
كان  السعودية،  الدفاع  وزارة  في  المحلي 
العامة  العالقات  إدارة  مدير  استقبالهم  في 
االس���ت���اذ س��ال��م ال���زه���ران���ي ب��ح��ض��ور ف��ري��ق 
اإلدارات  م��دراء  من  وع��دد  العامة  العالقات 
بوحدات العمل التابعة. استمع الوفد إلى نبذة 
ووحداتها  للصناعة  الوطنية  مجموعة  ع��ن 
إلى  زي���ارة  ذل��ك  ت��ال  وأب���رز عمالءها.  التابعة 
الوفد  خاللها  ألتقى  ال��ش��رك��ات  م��ن  ع��دد 
برؤساء الوحدات التابعة في الوطنية لصناعة 
ال��ورق��ي��ة،  للمنتجات  وال��وط��ن��ي��ة  األوع���ي���ة، 
وشركة بالستيك الوطنية، شاهدوا خاللها 
الكبيرة  والمقومات  واإلن��ت��اج  العمل  حجم 
ووحداتها  للصناعة  الوطنية  تمتلكها  التي 
ال��ت��اب��ع��ة ف��ي ال��م��ج��ال ال��ص��ن��اع��ي. ت��أت��ي ه��ذه 
الزيارة لدعم وتعزيز سبل التعاون بين القوات 
المسلحة في وزارة الدفاع والوطنية للصناعة 

لخدمة المصالح الوطنية.

التقى سعادة الرئيس التنفيذي المهندس 
اب��راه��ي��م ب���ن اب��راه��ي��م ب��ح��ي��ري ون��ائ��ب 
األستاذ  المركزية  للخدمات  الرئيس 
التغيير  إدارة  ومدير  القحطاني  سعيد 
المعلومات  لنظم  الوطنية  الشركة  في 
يوم  الخياط  ماجد  األس��ت��اذ  ال��م��ح��دودة 

وفد  2016م.  يونيو   18 الموافق  1437ه���  شعبان   11 األربعاء 
شركة )تك ماهندرا( المتحدة المكون من رئيس الشركة 
القادر  عبد  سيد  وبحضور  نيير  فيكرام  األوس���ط  بالشرق 

رئيس الشركة بالمنطقة، واألستاذ رام 
رامشاندران مدير عام الشركة لمنطقة 
ال���ش���رق األوس�����ط واف��ري��ق��ي��ا واألس���ت���اذ 
اتقان  مدير مشروع  عارف  سيد عاطف 

)للوطنية للصناعة(. 
 ت��ن��اق��ش ال��ط��رف��ان ح���ول ن��ظ��ام )س���اب( 
تواجه  ال��ت��ي  وال��ت��ح��دي��ات  المصاعب  على  التغلب  وكيفية 
الشركة اثناء التطبيق، حيث تعد )ماهندرا( المطبق لمشروع 

)ساب( في )الوطنية للصناعة(. 

)تك ماهندرا المتحدة( تزور الوطنية للصناعة 

لمجموعة  ال��ع��ل��ي��ا  اإلدارة  دش��ن��ت 
 08 األح���د  ي��وم  للصناعة  الوطنية 
محرم 1438ه� الموافق 09 أكتوبر 
2016م. برنامج »ساب اس/ 4 هانا« 
بالشركة،  ال��رئ��ي��س  ب��ال��م��رك��ز 
الرئيس  بحضور سعادة  ذل��ك  ج��اء 
ال��ت��ن��ف��ي��ذي ال��م��ه��ن��دس اب��راه��ي��م 
للخدمات  الرئيس  ونائب  بحيري 
المركزية راعي المشروع األستاذ 
الرئيس  ونائب  القحطاني،  سعيد 
وتطوير  االستراتيجي  للتخطيط 
الكريم  ع��ب��د  األس���ت���اذ  االع���م���ال 
الوطنية  بالستيك  ورئ��ي��س  النهير 
ال��م��ه��ن��دس ع���ب���داهلل ال���زه���ران���ي 
وك��ب��ي��ر م����دراء ال��م��ال��ي��ة األس��ت��اذ 
أم��ج��د صديقي وع���دد م��ن م��دراء 
وفريق  اإلدارة  وموظفي  اإلدارات 

العمل بالمشروع.

الوطنية للصناعة تدشن برنامج ساب



العدد األول يناير 2017مالعدد األول يناير 2017م 2627

االستاذ عبدالناصر العمر - مسؤول األمن والسالمة 
في الوطنية لصناعة األوعية- يقول إن مفهوم اإلجهاد 

بشكل عام ينقسم إلى قسمين :
 1 - بدني.   2 - ذهني .

اإلجهاد البدني يكون بسبب أن الشخص لم يأخذ 
النوم  الراحة ولم يعط جسمه  القسط الكافي من 

الكافي.
ي��دخ��ل الشخص في  ال��ذه��ن��ي ه��و أن  أم��ا اإلج��ه��اد 
تفكير عميق أثناء العمل بعيدًا عن وظيفته بحيث 
في  التفكير  مثل  الخاصة  مشاكله  ف��ي  يفّكر 
اإلج��ه��اد  اجتمع  وإذا  العائلية.   ومشاكله  أب��ن��ائ��ه 
ال��ب��دن��ي واإلج���ه���اد ال��ذه��ن��ي ف���إن ال��ش��خ��ص العامل 
تعيقه عن  إره��اق شديدة  لحاالت  سيكون معرضًا 

أداء عمله بالشكل المطلوب.

 
في  المصانع  خبير صيانة   - ماثياس  إدوارد  المهندس 
إلى  ت���ودي  ال��ت��ي  األس��ب��اب  ي��ح��دد  للصناعة-   الوطنية 
يحدث  االج��ه��اد  ي��ق��ول:  العمل حيث  بيئة  ف��ي  اإلج��ه��اد 
بسبب العمل المتواصل لساعات طويلة بدون أخذ قسط 
إلى وقوع حوادث  يؤدي  والراحة مما  النوم  كاٍف من  
خطيرة في العمل. وذلك ألن جسم اإلنسان يحتاج للنوم 
ثماني ساعات  عن  يقل  ال  بما  بصورة كافية  والراحة 
في اليوم، من أجل راحة البدن، وليعمل الذهن بصورة 

جيدة.

باحميد  عبداهلل  المهندس  يضيف  السياق  نفس  وفي 
بأن  الورقية جدة -  للمنتجات  الوطنية  - مدير مشروع 
ببيئة  محيطة  خارجية  ظ��روف  ل��ه  العمل  ف��ي  اإلج��ه��اد 
العمل مثل وجود درجة حرارة عالية، أو وجود ضوضاء، 
وكذلك طبيعة العمل قد يكون لها تأثير، وخصوصًا 
عندما يؤدي الموظف عمل روتيني طويل قد يراه سهاًل 
بإجهاد  الموظف  أو  العامل  يصاب  ما  سرعان  ولكن 
بدني بشكل واضح. وكثيرًا ما نالحظ أن الموظف، 
أو العامل يبدأ عمله بإنتاجية عالية ولكن فجأة ينخفض 
إنتاجه بعد مرور وقت وجيز بسبب اإلجهاد وقلة النوم 
.بينما يؤكد الفني خالد موسى الذي يعمل مشغل آلة 
العمل  في  اإلجهاد  إن   - الوطنية  في مصنع  بالستيك 
يكون بسبب قلة نوم الشخص، يقول: نرى كثيرًا من 
الشباب ال ينامون مبكرًا، ونجد الكثير منهم ينام في 
حدود 3-4  ساعات، ثم يحضر إلى العمل في الصباح، 

يبدأ يشكو  بداية عمله  أو ثالث من  وبعد ساعتين 
الفني سعيد  ال��رأي  ويوافقة  واإلجهاد..  اإلره��اق  من 
الوطنية  بالستيك  مصنع   في  آلة  مشغل   - العيسى 
الشخص  أن يصاب  الطبيعي  من  أنه  أوض��ح  فقد   -
باإلجهاد إذا كان لم ينم نومًا كافيًا. يقول: لعلكم 
تالحظون أن كثيرًا من الشباب وبعض العاملين ال 
ينامون حتى ساعات الفجر، وبالتالي لن يستطيعوا 
من  وأن���ه  المطلوب،  بالشكل  أعمالهم  ي���ؤدوا  أن 
يقل  ال  ما  إلى  يحتاج  العادي  الشخص  أن  المعروف 
عن ثماني ساعات حتى يكون في لياقة تامة لتأدية 
عمله في اليوم التالي، ويكون جسمه قادرًا لتحقيق 

إنتاجية بدون مشاكل.
 

من جانبه األستاذ العمر يلخص عالمات اإلجهاد في 
إرتكاب  نسبة  وزي��ادة  التركيز  وقلة  الذهن  غياب 
ويحذر  فيه.  المبالغ  واإلن��ف��ع��ال  والغضب  األخ��ط��اء 
إصابات  أو  كبير  ض��رر  عليه  يترتب  االج��ه��اد  ب��أن 
وبالتالي  أو آالت خطرة  تعامله مع ماكينات  خالل 
يتسبب في تعطل العمل وتوقف اإلنتاج. ويضيف أن 
من سلبيات اإلجهاد كذلك انه  قد يؤدي إلى فقد 
جهة العمل ألحد الموظفين. ألنه قد يتعرض لحادث 
في المصنع مثاًل، ويتضرر منه الموظف المصاب، 
من  يتعافى  حتى  شهور  ع��دة  إل��ى  سيحتاج  وبالتالي 
اإلصابات. فهذه خسارة للموظف، وخسارة للعمل ..!! 
كذلك مثل هذه اإلصابات قد تسبب ضررًا كبيرًا 
الموظف  أو المصنع بسبب عدم مراعاة  للشركة، 

اإلجهاد
                 ..في بيئة العمل 

يعاني البعض من مسألة االجهاد واالرهاق في بيئة العمل نتيجة العمل لساعات طويلة دون االهتمام 
بعض  في  يؤدي  او  عملة  في  الموظف  إنتاجية  على  يوثر  قد  وذلك  والنفسية،  الجسدية  بالصحة 

الحاالت الي حوادث خطيرة  – ال سمح اهلل – إذا كان الموظف يتعامل مع آالت ومكائن خطرة.
وألهمية الموضوع  قام فريق العالقات العامة ب� )الوطنية للصناعة( بإعداد تقريرًا عن االجهاد في 
العمل والنتائج السلبية، وتم االلتقاء بعدد من المسؤولين في وحدات الوطنية للصناعة حيث أبدوا 

آراءهم حول ذلك.

تقرير

المهندس عبداهلل باحميدالمهندس إدوارد ماثياساالستاذ عبدالناصر العمر
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في  اإلص��اب��ات  كثرت  كلما  وأن��ه  السالمة.  لشروط 
الشركة أو المصنع يفهم من ذلك أن الشركة ال تعطي 
أهمية قصوى لمفهوم التوعية، والسالمة. وكلما قلت 
الشركة  إنتاجية  تحسنت  العمل  في  اإلصابات  نسبة 
من أفضل إلى أفضل، وهناك إجراءات تفتيشية دورية 
من  للتأكد  السالمة  عن  المسؤولة  الجهات  قبل  من 
ويضيف  والسالمة.  األم��ن  ب��إج��راءات  الشركة  التزام 
مسؤول السالمة في -الوطنية للمنتجات الورقية - أسد 
وقاس حول سلبيات اإلجهاد بقوله: في الحقيقة الكل 
سيتضرر من وقوع الحوادث، فسيتأثر العامل وعائلته، 
كما ستتأثر الشركة وسمعتها في جانب احتياطات 
السالمة، كما سيؤّثر ذلك على اإلنتاجية، إذا كان 
المصاب شخصًا يعمل في مركز هام. المهندس إدوارد 
ب��دون شك   : بقول  االجهاد  سلبيات  على  يعلق  ماثياس 
أن العمل تح��ت اإلجهاد له نتائج سلبية خطيرة.. فمثاًل 
ف��ي  اآلالت  إح��������دى  على  مره���ق  شخ������ص  يعمل  قد 
المص��نع، وهوغير منتبه لتفاصيل عمله مما يتسبب في 
وقوع حادث، أو ربما يسق����ط على الماكينة فيصاب 
بجروح، أو يضع فيه���ا بعض األدوات مم����ا قد يؤدي إلى 
تعطيلها أو اتالفها، وهذه خسارة للشركة، لذا يجب 

دائمًا التأكد من صحة العمال قبل مزاولتهم عملهم.
االج����راءات  بعض  العيسى  سعيد  ي��ع��رض  جانبة  وم��ن 
اإلداري�����ة  ال��ت��ي يتبعها  ف��ي ح���االت ش��ع��ورة ب��اإلج��ه��اد 
واإلرهاق يقول : أتوجه مباشرة الي  المسؤول أو المدير 
المباشر، وطلب اإلذن منه بالخروج ويمكنه أن يمنحني 
أخذ  المصنع  في  يحق لكل موظف  4 ساعات. حيث 
إذن بالخروج مرتين في الشهر، ألن الموظف ال يتعرض 
لإرهاق يوميًا، وال يمر بظروف صعبة بشكل يومي، 

العاملين  لجميع  الفرصة  الشركة  أت��اح��ت  لذلك 
لديها باالستئذان والخروج مرتين في الشهر ولمدة 4 
ساعات في كل مرة. وال يسمح للشخص االستئذان 
إنتاجية  ع��ل��ى  م��ن ض���رر  ل��ذل��ك  ل��م��ا  ي��وم��ي  بشكل 
يأخذ  أن  الموظف  من  المطلوب  من  لذا  الشركة. 
قسطًا من الراحة، ويتناول الوجبات بشكل منتظم 
حتى يكون مركزًا في عمله بدون أن يتسبب في 

تعطيل الماكينات، وبالتالي تعطيل األنتاج.
 

الحلول  بعض  ي��ق��دم  با=حميد  ع��ب��داهلل  المهندس 
:إذا  يقول  ب��اإلج��ه��اد،  اإلص��اب��ة  ح��االت  م��ن  للتقليل 
ن��ق��وم مباشرة  ال��ح��رارة  ب��درج��ة  يتعلق  األم���ر  ك��ان 
بتقليل درجات الحرارة بتشغيل التكييف، أو زيادة 
كذلك  وال��ح��رص  المصنع.  داخ��ل  التهوية  درج��ات 
للعمال  التعليمات  ب��إص��دار  الضوضاء  تقليل  على 
عوامل  عدة  هناك  كذلك  األذان.  واق��ي  الستعمال 
خارجية مؤّثرة على الموظف، وتسبب له اإلجهاد، 
فهذا  المصنع  عن  العاملين  سكن  موقع  ُبعد  مثل 
العامل  ويستغرق  ج��دة،  مدينة  خ��ارج  اآلن  المصنع 
ساعة كاملة حتى يصل إلى موقع عمله، وهذا بال 
شك يعد سببًا مباشرًا لإجهاد واإلرهاق، وبالتالي 
يؤّثر في اإلنتاجية. ويضيف االستاذ ناصر العمر في 
اإلجهاد  معالجة  إن  بقوله:  االج��ه��اد  معالجة  سياق 
خصوصًا  العاملين  وس��ط  التوعية  ب��ث  إل��ى  يحتاج 
ال��ن��دوات  خ���الل  م��ن  السكنية  مجمعاتهم  داخ���ل 
الحضور  أهمية  على  والتركيز  وال��م��ح��اض��رات، 
الذهني وراحة البدن ليست في مجال العمل فحسب 

بل أيضًا في حياة العامل الخاصة والعامة. 

الفني خالد موسى مسؤول السالمة أسد وقاصالفني سعيد العيسى
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شاركت )الوطنية للصناعة( في معرض الطباعة والتغليف 
والبالستيك والبتروكيماويات 2016م. الذي ُعقد بمركز 
 –  8 من  الفترة  في  والمعارض  للمؤتمرات  الدولي  الرياض 
 .2016 يناير   21 إلى   18 الموافق  1437ه���  الثاني  ربيع   11
حيث شهد جناح الشركة إقبااًل كبيرًا وزي��ارات واهتمام 
العالم،  دول  مختلف  من  والمختصين  العمالء  من  العديد 
والصناعة  التجارة  وزارة  وكيل  معالي  الشركة  جناح  زار 
السلمي، بحضور سعادة  المهندس صالح  الصناعة  لشؤون 
نائب رئيس مجلس اإلدارة الشيخ فهد بن سليمان الراجحي 
من  وع��دد  بحيري  إبراهيم  المهندس  التنفيذي  والرئيس 

رؤساء الوحدات ومسؤولي الشركة.
المتخصصة  المعارض  المعرض يعد من أكبر   يذكر أن 
في هذا المجال على المستوى العالمي حيث شاركت فيه 
إيطاليا،  ألمانيا،  ك�  دول��ة   26 الشركات من  كبريات 
النمسا، فرنسا، والواليات المتحدة األمريكية، والمملكة 

المتحدة، والصين، وتايوان ودول أخرى. 

معارض

الوطنية للصناعة في 

معرض الطباعة والتغليف 

والبالستيك والبتروكيماويات
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بالستيك الوطنية تشارك في معرض » بروجكت مصر 2016« 

معارض

 شاركت )الوطنية للصناعة( في معرض القوات المسلحة 
لدعم توطين صناعة قطع الغيار الذي ُأقيم تحت الرعاية 
بن  سلمان  الملك  الشريفين  الحرمين  ل��خ��ادم  الملكية 
الفترة  وذل��ك خالل   - اهلل  - حفظه  آل سعود  عبدالعزيز 
12 – 18  جمادى األولى 1437ه� الموافق 21 - 27 فبراير 
2016م. في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض 

بمدينة الرياض. 
ال��وزراء  من  العديد  زي��ارة  للصناعة(  )الوطنية  جناح  شهد 
وكبار المسؤولين بالدولة وعدد من العمالء والمختصين، 
استمعوا خاللها إلى شرح مفصل عن الشركة ووحدات 
المسؤولية  ومنتجاتها وحرصها على  اإلستراتيجية  عملها 
اإلجتماعية، كما تم بحث العديد من الفرص اإلستثمارية 

المحتملة. 
عبدالرحمن  ب��ن  ع��ب��داهلل  المهندس  معالي  خاللها  أثنى 
بن  سليمان  الشيخ  على  والكهرباء  المياه  وزير  الحصين 
عبد العزيز الراجحي حيث قال )الشيخ سليمان الراجحي 
رجل مبارك(.وُيعد الشيخ سليمان بن عبد العزيز الراجحي 
المرتبة  العالم حيث أحتل  من األثرياء األكثر تبرعًا في 

السادسة ضمن القائمة. 
ن��وع��ه في  ال��ق��وات المسلحة األك��ب��ر م��ن  ي��أت��ي م��ع��رض 
المملكة العربية السعودية والشرق األوسط لدعم وتحفيز 
توطين صناعة المواد وقطع الغيار للمنظومات العسكرية 

بإتاحته أكثر  المساندة  الطبية  إلى األصناف  باإلضافة 
الدولة  توّجه  عاكسًا  استثمارية،  فرصة   40,000 من 
التوطين  لتحقيق  والساعية  الوطنية  للمبادرات  الداعمة 

لمختلف الصناعات الرئيسية والتكميلية. 
من  العديد  تضمن  علمي  برنامج  المعرض  صاحب 
وحلقات  والمحاضرات  العمل  وورش  الحوارية  الجلسات 
والمتخصصين  الخبراء  من  نخبة  فيها  شارك  النقاش، 
القوات  بين  تواصل  بيئة  إيجاد  بهدف  القطاع  ضمن 

المسلحة والشركات الكبرى. 

مسؤولي الدولة في جناح )الوطنية للصناعة( 
بمعرض القوات المسلحة 

ش���ارك���ت ب��الس��ت��ي��ك ال��وط��ن��ي��ة  في 
ال���م���ع���رض ال����دول����ي ل���م���واد وم���ع���دات 
وت��ق��ن��ي��ات ال��ب��ن��اء »ب��روج��ك��ت مصر 
يوم  فعالياته  انطلقت  ال���ذي   «  2016
ال��خ��م��ي��س  3 ج��م��اد األول����ى 1437ه����� 
الموافق 11 فبراير 2016م. في مركز 
القاهرة الدولي للمؤتمرات والمعارض، 
حيث جاءت المشاركة ضمن الجناح 
تنمية  )هيئة  م��ع  بالتعاون  ال��س��ع��ودي 
عدد  بمشاركة  السعودية(  الصادرات 

كبير من الشركات السعودية.
وك����ان����ت ب��الس��ت��ي��ك ال���وط���ن���ي���ة ق��د 
ش����ارك����ت ف����ي ن���ف���س ال��ن��س��خ��ة م��ن 
ال��ذي   2015 الماضي  ال��ع��ام  المعرض 
وهذا  قطر.   – الدوحة  في  حينها  أقيم 
الوطنية  ب��الس��ت��ي��ك  ش��ارك��ت  ال��ع��ام 
في  )البي  من  الكاملة  بمجموعتها 

سي، بفت، سي بي في سي و البي بي 
آر( ذو الجودة العالية.

بروجكت  معرض  أن  بالذكر  الجدير 
مصر هو أول معرض تجاري دولي لمواد 

ص  المخًصّ المتنوعة   البناء  وتقنّيات  وم��ع��ّدات 
لخدمة إحتياجات قطاع البناء النامي في جمهورية 

مصر العربية واألسواق اإلفريقية المجاورة. 
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للمواد  الوطني  المصنع  في  ممثلة  للصناعة(  )الوطنية  شاركت 
ٌأقيم  ال��ذي  فود  جلف  لألغذية  دبي  معرض  في  )الواحة(  الغذائية 
خالل الفترة 12 – 16  جمادى األول��ى 1437ه��� الموافق 21 - 25 
 . المتحدة  العربية  األم��ارات  بدولة  دبي  مدينة  في  فبراير 2016م. 
العمالء  من  العديد  واهتمام  وزي��ارات  كبيرًا  إقبااًل  الجناح  شهد 
والمختصين من مختلف دول العالم لإطالع على منتجات الشركة 

المتنوعة.
الراجحي  سليمان  بن  فهد  الشيخ  اإلدارة  مجلس  رئيس  نائب  زار 
بالستيك  شركة  ورئيس  بحيري،  ابراهيم  م.  التنفيذي  والرئيس 
العامة  ال��ع��الق��ات  إدارة  وم��دي��ر   ، ال��زه��ران��ي  ع��ب��داهلل  م.  الوطنية 

األستاذ سالم الزهراني ، وعدد من المدراء بالوحدات التابعة. 

شاركت )الوطنية للصناعة( ممثلة في شركة بالستيك الوطنية 
بالمعرض الدولي للفالحة في دورته الحادية عشر والذي ُأقيم في 
  24  -  17 من  الفترة  المغربية خالل  بالمملكة  مدينة مكناس 
رجب 1437ه� الموافق 24 أبريل - 1 مايو 2016م برعاية سامية 
من صاحب الجاللة الملك محمد السادس )ملك مملكة المغرب(.  
وقد شاركت بالستيك الوطنية بمجموعتها المتكاملة الشاملة 
على المنتجات اإلستهالكية ومنتجات التغليف المرن ومنتجات 
الفيلم الصناعي، حيث شهد خاللها جناح الوطنية إقبال كبير 

معارض

الواحة في معرض دبي لألغذية )جلف فود(

بالستيك الوطنية في المعرض الزراعي الدولي بالمغرب
 1500 ال�  عددهم   تجاوز  والمختصين  والمستثمرين  ال��زوار  من 

زائر أطلعوا خاللها على منتجات الشركة المتنوعة.
أجل  من  المعرض  ه��ذا  في  الوطنية  بالستيك  مشاركة  تأتي   
الجودة  عالي  السعودي  المنتج  وإليصال  العمالء  قاعدة  توسيع 
إلى األسواق العالمية، حيث ُيعد هذا المعرض من أهم المعارض 
ال��ش��رك��ات  ب��ل��غ ع���دد  ال��م��غ��رب وق���د  ال��ت��ي تحتضنها  ال��دول��ي��ة 
وعدد  ع��دة،  دول  من  شركة   1165 ال���   العام  لهذ  المشاركة 

الزوار تجاوز ال�800,000  زائر.

ال����13  النسخة  ف��ي  للصناعة(  )ال��وط��ن��ي��ة  ش��ارك��ت 
البناء  وت��ق��ن��ي��ات  وم��ع��دات  ل��م��واد  ال��دول��ي  للمعرض 
»بروجكت قطر« والذي عقد في العاصمة القطرية 
م���ن  3 - 6 شعبان  ال��ف��ت��رة  وذل����ك خ���الل  ال���دوح���ة 
ميالدي.   2016 مايو   12  –  9 الموافق  1437ه�جرية 
التنفيذي  ال��رئ��ي��س  ال��م��ع��رض س��ع��ادة  اف��ت��ت��اح  ح��ض��ر 
بالمستشار  رح��ب  حيث  بحيري  إبراهيم  المهندس 
ف��ي ال��س��ف��ارة ال��س��ع��ودي��ة ف��ي ق��ط��ر األس���ت���اذ حميد 
السعودي  الجناح  أفتتح  الذي  حميد  آل  عبدالرحمن 
)الوطنية  ج��ن��اح  ج��ول��ت��ه   وزار ض��م��ن  ال��م��ع��رض  ف��ي 
للصناعة( استمع خاللها  إلى شرح موجز عن نشاط 

الشركة ومنتجاتها وإنجازاتها. 
العام  ه��ذا  المعرض  ف��ي  للصناعة(  )الوطنية  ل  مثَّ
حيث  الوطنية,  بلوك  و  الوطنية  بالستيك  شركتي 
النجاح  الوطنية« الستثمار  »بالستيك  سعت شركة 
الماضي  العام  المعرض  في  حققته  الذي  الكبير 
سي،  في  )البي  من  الكاملة  مجموعتها  وعرضت 
ب��ف��ت، س��ي ب��ي ف��ي س��ي وال��ب��ي ب��ي آر ذو ال��ج��ودة 

عن  الوطنية«  »بلوك  شركة  بحثت  بينما  العالية. 
ف��رص س��وق��ي��ة ج��دي��دة ف��ي دول���ة ق��ط��ر ال��ت��ي تشهد 
إستعدادتها  ضمن  البناء  قطاع  ف��ي  كبيرة  زي��ادة 
 2022 ع��ام  القدم  لكرة  العالم  ك��أس  الستضافة 
وت��م��ت��ل��ك ش��رك��ة »ب��ل��وك ال��وط��ن��ي��ة« اإلم��ك��ان��ي��ات 
المشاريع  إحتياجات  لتغطية  الضخمة  اإلنتاجية 
الجديد  مصنعها  إفتتاح  بعد  خصوصًا  العمالقة 
مجموعتها  تعرض  بدورها  وهي  ضرما،  مدينة  في 
الخصائص  متعدد  البلوك  منتجات  من  الكاملة 

واإلستخدامات.
ج���اءت م��ش��ارك��ة )ال��وط��ن��ي��ة ل��ل��ص��ن��اع��ة( ف��ي معرض 
»بروجكت قطر« بالتنسيق مع »هيئة تنمية الصادرات 
السعودية« حيث شاركت الوطنية في الجناح السعودي 
السعودية.  الشركات  م��ن  كبيرًا  ع���ددًا  ض��م  ال��ذي 
ق��ط��ر« بمشاركة  »ب��روج��ك��ت  م��ع��رض  ام��ت��از  كما 
مئات الشركات من 37 بلدًا ومن المتوقع  أن يجذب 
ال��م��ع��رض أك��ث��ر م��ن 35 أل���ف زائ���ر م��ن المختصين 

والمستثمرين في قطاع البناء واإلنشاءات.

الوطنية تشارك في معرض بروجكت قطر 2016
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معارض

شاركت مجموعة الوطنية للصناعة ممثلة في 
شركة بالستيك الوطنية ، والوطنية لصناعة 
األوعية وشركة األغطية العالمية كابكس، 
والوطنية للمنتجات الورقية  في معرض األغذية 
9 صفر 1438ه���   – ف��ي دب��ي ف��ي الفترة م��ن 7 
يعد  حيث  2016م.  نوفمبر   09  -  07 الموافق 
أكبر حدث تجاري متخصص لتجهيز األغذية 
وجنوب  وأفريقيا  األوس��ط  الشرق  منطقة  في 

شرق آسيا.
عدد  بزيارات  للصناعة(  )الوطنية  جناح  حظي 
المحتملين  وال��ع��م��الء  ال��دائ��م��ي��ن  ال��ع��م��الء  م��ن 
لإطالع على منتجات الشركات المشاركة 
العديد  المعرض  زار  الشراكة.  وتعزيز جانب 

من الزوار من أكثر من  59 دولة.

الوطنية للصناعة تشارك في معرض األغذية بـ دبي

للصناعة  الوطنية  مجموعة  شاركت 
ممثلة في شركتي بالستيك الوطنية 
الخمسة  معرض  في  الوطنية  وبلوك 
الكبار في مدينة دبي بدولة االمارات 
ال��ع��رب��ي��ة ال��م��ت��ح��دة خ���الل ال��ف��ت��رة من 
الموافق 21  24 صفر 1438ه���   –  21
- 24 نوفمبر 2016م. حيث يعد هذا 
الحدث السنوي أكبر معرض تجاري 
لمنتجات  األوسط  الشرق  منطقة  في 
ومميز  كبير  بحضور  البناء  وم���واد 
للعديد من الشركات العالمية. حظي 
ب��زي��ارات  للصناعة(  )الوطنية  ج��ن��اح 
العديد من العمالء الدائمين والعمالء 
منتجات  ع��ل��ى  ل��إط��الع  المحتملين 
الشركات المشاركة وتعزيز جانب 

الشراكة.

الوطنية للصناعة تشارك في معرض الخمسة الكبار بـ دبي

الوطنية  بالستيك  بشركتي  ممثلًة  للصناعة(  )الوطنية  شاركت 
وبلوك الوطنية في المعرض السعودي للبناء الذي ٌأٌقيم خالل الفترة 
من 15 الى 18 محرم 1438 ه� الموافق 17 – 20 أكتوبر 2016 م 
في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض بمدينة الرياض. 
سعادة  ال��ري��اض  مدينة  ع��ام  أم��ي��ن  ب��زي��ارة  ال��م��ش��ارك��ة  وحظيت 
المهندس إبراهيم السلطان والوفد المصاحب له أستمعوا خاللها 
تشرف  كما  ومنتجاتها.  للصناعة  الوطنية  نشاط  عن  نبذة  ال��ى 
سليمان  بن  فهد  الشيخ  اإلدارة  مجلس  رئيس  نائب  بزيارة  الجناح 
بحيري  ابراهيم  المهندس  التنفيذي  الرئيس  وسعادة  الراجحي 
وعدد من قادة المجموعة. وحظي جناح الوطنية هذا العام بإقبال 

كبير من الزوار والعمالء والمختصين في مجال اإلنشاءات.

بالستيك وبلوك الوطنية في معرض البناء
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خط إنتاج جديد لمصنع األوعية بـ جدة
الرئيس  س��ع��ادة  بحضور  للصناعة(  )الوطنية  ع��ق��دت 
الوطنية  وح��دة  ورئيس  البحيري  إبراهيم  م.  التنفيذي 
لصناعة األوعية وشركة األغطية العالمية »كابكس« 
م.  بجدة  األوع��ي��ة  مصنع  ومدير   ، ال��دب��اس  عبداهلل  م. 
م.  بدبي  كابكس  شركة  ومدير  الزهراني،  سعيد 

حمدان الحربي، عقد اتفاق مع )شركة ناروسكا األلمانية( 
للعلب  اإلن��ت��اج  لخطوط  المصنعة  ال��ش��رك��ات  اك��ب��ر  أح��د 
المعدنية، لتوريد خط علب Piece 2 لمصنع األوعية بجدة ، 
وذلك لزيادة التنوع في المنتجات وفتح مجاالت جديدة تخدم 

التوجه اإلستراتيجي للشركة.  

والمبيعات  التسويق  لجنة  عقدت 
الثالثاء  يوم  للصناعة(  )الوطنية  ب� 
الموافق  1437ه����  األول  رب��ي��ع   24
األول  اجتماعها  2016م.  يناير   5
ب��ش��رك��ة  وذل�����ك  2016م.  ل��ل��ع��ام 
ب��الس��ت��ي��ك ال��وط��ن��ي��������������ة ب��رئ�����������اس��ة 
ال��م�����������ه��ن��دس ع���ب���داهلل ال��زه��ران��ي 

رئ���ي���س ال��ل��ج��ن��ة وح����ض����ور ج��م��ي��ع 
اللجنة.  أعضاء 

اإلدارات  م���دراء  جميع  دع���وة  تمت 
ب���ق���ط���اع ال����خ����دم����ات ال���م���رك���زي���ة 
لمناقشة أبرز المعوقات والصعوبات 
إض��اف��ة  المناسبة  ال��ح��ل��ول  وإي��ج��اد 
االقتراحات  من  مجموعة  طرح  إلى 

العامة. يذكر أن هذا اإلجتماع هو 
2016م،  الحالية  السنة  م��ن  األول 
حيث سبق ذلك اجتماعات عدة في 
العام المنصرم مع عدد من اإلدارات 
التصنيع،  ك����)إدارات  بالمجموعة 
وال��ص��ي��ان��ة وال���ج���ودة وال��م��ش��ت��ري��ات 

والمالية والشحن(.
ك��ل ذل���ك ل��ت��ع��زي��ز وت��ق��دي��م أرق��ى 
ال��خ��دم��ات وأج���وده���ا ل��ع��م��الئ��ن��ا، 
وال���ع���م���ل ب��ش��ك��ل م��س��ت��م��ر ع��ل��ى 
للمحافظة  العمل  وتحسين  تطوير 
ووالء  وإس���ت���م���راري���ة  ع��ل��ى ض��م��ان 

العمالء.

لجنة التسويق والمبيعات تعقد إجتماعها
 األول للعام 2016م

أخبـــار

نائب رئيس مجلس اإلدارة يزور الوطنية للمنتجات الورقية
اس��ت��ع��رض ال��ش��ي��خ ف��ه��د ب���ن س��ل��ي��م��ان ب���ن ع��ب��د ال��ع��زي��ز 
الوطنية  لمجموعة  اإلدارة  مجلس  رئيس  نائب  الراجحي 
الموافق  1437ه����   رمضان   01 االثنين  ي��وم  للصناعة، 
الحالي  للعام  األربعة   األشهر  نتائج  2016م.   يونيو   06
مشاريع  ف��ي  العمل  وسير  التشغيلية  والخطة  2016م. 
س��ع��ادة  اإلج��ت��م��اع  ح��ض��ر  ال��ورق��ي��ة.  للمنتجات  ال��وط��ن��ي��ة 
ومدير  بحيري  اب��راه��ي��م  المهندس  التنفيذي  ال��رئ��ي��س 
وكبار  الغامدي،  المحسن  عبد  المهندس  الورقية  عام 
الراجحي  فهد  الشيخ  أك��د  جهته  من  الورقية.  م��دراء 
ف���ي س��ب��ي��ل تحقيق  ال��ج��ه��ود  وب����ذل  أه��م��ي��ة االس���ت���م���رار 
في  المستمر  بالتطور  ، مشيدًا  الشركة  ورؤية  أهداف 
الرياض  بمدينة  الورقية  للمنتجات  الوطنية  مصنع  أداء 

والخطة  األول��ي��ة  النتائج  على  إط��الع��ه  عقب  ذل��ك  ج��اء 
لمصنع  زي��ارة  اللقاء  تخلل   .  2016 للعام  االستراتيجية 
التطورات في  البيض حيث تم اإلطالع على آخر  أطباق 

المشروع. 

الوطنية للصناعة تناقش خطتها اإلستراتيجية 2021
خطتها  للصناعة(  )الوطنية  ناقشت 
مع   2021 اإلس��ت��رات��ي��ج��ي��ة  التنموية 
من  العالمية  سي  دابليو  بي  شركة 
خالل ورشة عمل )العصف الذهني( 
التي ٌأقيمت يوم الخميس 16 جمادى 
فبراير  الموافق 25  األول��ى 1437ه��� 
2016م.  بمركز الشركة الرئيس. 

 ُأف��ت��ت��ح��ت ال���ورش���ة ب��ك��ل��م��ة ن��ائ��ب 
فهد  ال��ش��ي��خ  اإلدارة  مجلس  رئ��ي��س 
خاللها  رح��ب  الراجحي  سليمان  بن 
في  الورشة  أهمية  مؤكدًا  بالجميع 
ذلك  تال  التنموية،  المجموعة  خطة 

التنفيذي  ال��رئ��ي��س  ل��س��ع��ادة  كلمة 
المهندس إبراهيم بحيري ركز فيها 
على ضرورة رسم الرؤية المستقبلية 
الجميع  إش��راك  وأهمية  للمجموعة 
في ذلك. من جهته قدم نائب الرئيس 
وت��ط��وي��ر  اإلس��ت��رات��ي��ج��ي  للتخطيط 
األعمال األستاذ عبدالكريم النهير 
ش��رح��ًا واف���ي���ًا ع��ن ب��رن��ام��ج ال��ورش��ة 
وأهدافها والنتائج اإليجابية المتوقع 

أن تخرج بها الورشة. 
ُي��ذك��ر أن ش��رك��ة ب��ي داب��ل��ي��و سي 
إتجاهات  بتحليل  قامت  قد  العالمية 

الماضية  السنوات  الشركة في  أداء 
الرئيسية  ال��ع��ن��اص��ر  ب��ع��ض  وح����ددت 
ل���ت���ك���ون م����ح����ور ورش�������ة ال��ع��ص��ف 
الورشة على  الذهني، حيث ركزت 
التحليل الرباعي )SWOT( والخيارات 
حضر  اإلستراتيجي.  للتوسع  البديلة 
ال����ورش����ة رؤس������اء وم�������دراء ع��ام��ي��ي��ن 
ال����وح����دات ال��ت��اب��ع��ة ب���اإلض���اف���ة ال��ي 
الراجحي  ألوق��اف  التنفيذي  الرئيس 
والرئيس التنفيذي لشركة الراجحي 
ل��إس��ت��ث��م��ار وال���رئ���ي���س ال��ت��ن��ف��ي��ذي 

لشركة واي سيس.



العدد األول يناير 2017مالعدد األول يناير 2017م 4041

اإلدارة العامة 
للخدمات 

الطبية تزور 
بالستيك 
الوطنية 

شعبان   29 األح��د  ي��وم  الوطنية  بالستيك  شركة  استقبلت 
اإلدارة  من  زائ��رًا  وف��دًا  2016م.  يونيو   05 الموافق  1437ه��� 
كان  السعودية،  الدفاع  وزارة  في  الطبية  للخدمات  العامة 
المهندس  الوطنية  بالستيك  شركة  رئيس  استقبالهم  في 
ع��ب��داهلل ال��زه��ران��ي وم��دي��ر إدارة ال��ع��الق��ات ال��ع��ام��ة األس��ت��اذ 
استمع  بالشركة.  اإلدارات  مدراء  من  وعدد  الزهراني  سالم 
وبالستيك  للصناعة  الوطنية  مجموعة  عن  نبذة  إل��ى  الوفد 

العمالء.  وأب��رز  المجموعة  ف��ي  التابعة  وال��وح��دات  الوطنية 
الوفد خاللها حجم  اإلنتاج شاهد  إلى خطوط  زيارة  ذلك  تال 
شركة  تمتلكها  التي  الكبيرة  والمقومات  واإلنتاج  العمل 
الزيارة  هذه  تأتي  الصناعي.  المجال  في  الوطنية  بالستيك 
للخدمات  ال��ع��ام��ة  اإلدارة  ب��ي��ن  ال��ت��ع��اون  س��ب��ل  وت��ع��زي��ز  ل��دع��م 
المصالح  لخدمة  الوطنية  وبالستيك  الدفاع  وزارة  في  الطبية 

الوطنية.

أخبـــار

التنفيذي  ال��رئ��ي��س  س��ع��ادة  ب��ح��ض��ور 
ل���)ال��وط��ن��ي��ة ل��ل��ص��ن��اع��ة( ال��م��ه��ن��دس 
إب��راه��ي��م ب��ح��ي��ري ورئ���ي���س )ش��رك��ة 
المهندس عبداهلل  الوطنية(  بالستيك 
ال��زه��ران��ي، وم��دي��ري إدارت���ي البحث 
التوقيع  تم  والمشتريات،  والتطوير 
يوم األربعاء 13 رجب 1437 ه� الموافق 
20 أبريل 2016م، عقد توسعة وحدة 
ال��ف��ي��ل��م ف���ي ب��الس��ت��ي��ك ال��وط��ن��ي��ة مع 
األلمانّية  وهولشر  مولر  ويند  شركة 

ال��ع��ال��م��ي��ة ب��غ��رض ت��وري��د خ��ط إن��ت��اج 
الفيلم الجديد، الذي بدوره سيساهم 
ف���ي ت��غ��ط��ي��ة ال��ط��ل��ب ال��م��ت��زاي��د على 
المنتجات البتروكيماوية..  وكذلك 

أيضًا تم التوقيع مع شركة والدورف 
تلبية  ال��ع��ال��م��ي��ة  األل��م��ان��ي��ة  ت��ك��ن��ي��ك 
إي  ال�  منتجات  على  المتزايد  للطلب 

إم إل.

توقيع عقد توسعة وحدتي الفيلم والحقن
 في بالستك الوطنية

دّشنت )الوطنية للصناعة( برنامج ومنبر 
اإلبداع )هايب – فكرة( وذلك يوم األحد 
يناير   17 الموافق   1437 الثاني  ربيع   7
بكلمة  التدشين  ُأفتتح  حيث  2016م. 
المهندس  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  ال��رئ��ي��س  س��ع��ادة 
إب���راه���ي���م ب���ح���ي���ري أك�����د ف��ي��ه��ا ع��ل��ي 
يمتلكها  التي  الثرية  الخبرات  إستثمار 
للصناعة  الوطنية  في مجموعة  العاملين 
على  وتركيزها  ال��م��ج��االت  جميع  ف��ي 
ترأس  اإلبداعية.   التطويرية  المواضيع 
للتخطيط  الرئيس  نائب  اإلفتتاح  جلسة 
األستاذ  األعمال  وتطوير  اإلستراتيجي 
من  عدد  بحضور  النهير،  عبدالكريم 
اإلستراتيجية  ال��ع��م��ل  وح����دات  رؤس����اء 

ومدراء اإلدارات واألقسام بالشركة.
إطالق  إعادة  من  الشركة  إدارة  هدفت 
م��ن��ب��ر اإلب��������داع ه���اي���ب )ف���ك���رة( إل���ى 
تمكين جميع الموظفين من المشاركة 
بأفكارهم وآرائهم ومالحظاتهم لتطوير 
ورفع مستوى األداء، ويأتي هذا البرنامج 
ض��م��ن ب��رام��ج ع���دة ت��س��ع��ى م��ن خاللها 
أهدافها  لتحقيق  للصناعة(  )الوطنية 

اإلستراتيجية. 
م��ن ج��ان��ب آخ����ر، أط��ل��ق��ت )ال��وط��ن��ي��ة 
ي����وم اإلث���ن���ي���ن 26 رج��ب  ل��ل��ص��ن��اع��ة( 
2016م  م���اي���و   2 ال���م���واف���ق  1437ه������� 
ح��م��ل��ت��ه��ا األول��������ى ل���ب���رن���ام���ج ه��اي��ب 

ل��إب��ت��ك��ار )ف���ك���رة( ح��ي��ث رك��زت 
الحملة على موضوع تعزيز » والء ورضا 
لم��دة أسبوعين.  الموظفين«،واستمرة 
للتخطيط  الرئيس  نائب  ص��رح  ب��دوره 
اإلستراتيجي وتطوير األعمال األستاذ 
 � الحملة  راع��ي  النهير�  الكريم  عبد 
في  الحملة  إط��الق  ت��م  اهلل  بحمد  أن��ه 
حيث  كبير  وبنجاح  المحدد  الموعد 
بلغ عدد المشاركين نسبة ال� 70% من 
المدعوين وقدم أكثر من مائة )100( 
 )153( وخمسون  وثالثة  مائة  مشارك 

فكرة. 
ت���م إخ��ت��ي��ار أش��ه��ر خ��م��س��ة وخ��م��س��ون 
وتقيمها  دراس��ت��ه��ا  ليتم  فكرة   )55(
من  المكونة  المختصة  اللجنة  م��ن 
أحد عشر )11( خبير من تخصصات 

الوطنية للصناعة تطلق منبر اإلبداع هايب )فكرة(

مختلفة من منسوبي الوطنية للصناعة. 
ك��ذل��ك ش��ه��دت ال��ح��م��ل��ة م��ش��ارك��ة 
و  أل��ف  يبلغ  م��ا  ت��م رص��د  فاعلة حيث 
 )1,491( وت��س��ع��ون  وواح����د  أرب��ع��م��ائ��ة 
أل���ف وخ��م��س��م��ائ��ة و ست  و  ت��ص��وي��ت 
جميع  على  تعليق   )1,596( وتسعون 

االفكار التي تم طرحها.
أض������اف أش������رف ش�����اه م���دي���ر ح��م��ل��ة 
ببرنامج  ت��م اإلس��ت��ع��ان��ة  أن��ه  )ف��ك��رة( 
األف��ك��ار  ل��إب��ت��ك��ار( إلدارة  )ه��اي��ب 
ومنح  وتحليها  وتصنيفها  ال��م��ق��دم��ة 
ذل��ك  ع��ل��ى  للتصويت  للجميع  ف��رص��ة 
ح���ي���ث ه����دف����ت ال���ح���م���ل���ة إل�����ى ج��م��ع 
التي  الحلول  إل��ى  للوصول  األف��ك��ار 
 %5 بنسبة  الموظفين  تسرب  من  تحد 

ورفع كفاءة اإلنتاجية. 
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 14 الخميس  ي��وم  انعقد 
رج��ب 1437ه����  الموافق 
2016م.  اب�����ري�����ل   21
لمجلس  األول  االجتماع 
إدارة )الوطنية للصناعة( 
ب��ح��ض��ور  2016م.  ل��ع��ام 
س����ع����ادة رئ���ي���س م��ج��ل��س 
سليمان  ال��ش��ي��خ  اإلدارة 
بن عبد العزيز الراجحي 
ون����ائ����ب رئ���ي���س م��ج��ل��س 
ف��ه��د  ال���ش���ي���خ  اإلدارة 
ب���ن س��ل��ي��م��ان ال��راج��ح��ي 
وأع�������ض�������اء ال���م���ج���ل���س 
وال����رئ����ي����س ال��ت��ن��ف��ي��ذي 
ونواب  للصناعة  للوطنية 
م��دراء  وكبير  ال��رئ��ي��س 
بدء  بالشركة.  المالية 
رئيس  بكلمة  اإلجتماع 
مجلس اإلدارة رحب فيها 
ن��اق��ش بعد  ب��ال��ح��ض��ور، 
ذل��ك اإلج��ت��م��اع ع��دد من 
الهامة  والبنود  المواضيع 
ال����م����درج����ة ف����ي ج����دول 

أعماله.

مجلس اإلدارة يعقد إجتماعه األول للعام 2016م 

أخبـــار

حققت مجموعة الوطنية للصناعة وفرًا ماليًا بلغ أكثر من )32( مليون ريال، جراء النجاحات 
التي تحققت في العديد من الوحدات التابعة، حيث يأتي أبرزها اإلنجاز الذي حققته وحدة 
الوطنية لصناعة األوعية وشركة األغطية العالمية )كابكس( والذي ُيعد سابقة فريدة في 
تاريخ الشركة حيث تم اإلعتماد كليًا على الطاقم الهندسي والفني والتقني في الشركة 
لتصنيع ماكينة تجميع العلب المعدنية )بالتيزر( ألول مرة فى السعودية وتركيبها وتشغيلها 
تحويلها  تم  التى  القديمة  المعدات  بعض  وتشغيل  تحديث  وكذلك  اإلنتاج،  خطوط  على 
إلى قسم الخردة منذ مترة طويلة، كما قام الفريق بتصنيع قالب تصنيع قاع علب حليب 
األطفال، وكذلك إضافة منتج جديد هوإنتاج علب سوائل الفرامل، كما تم تحويل بعض 

خطوط اإلنتاج اليدوية إلى خطوط أوتوماتيكية كليًا لتقليل اإلصابات وزيادة اإلنتاجية.

مجموعة الوطنية للصناعة تحقق وفرًا ماليًا 
بلغ أكثر من )32( مليون ريال

طالب جامعة األمير سلطان  يزورون بالستيك وبلوك الوطنية

الوطنية  ب��الس��ت��ي��ك  ش��رك��ة  اس��ت��ق��ب��ل��ت 
األول��ى 1437ه���  اإلثنين 19 جمادى  ي��وم 
الموافق 29 فبراير 2016م.  وفدًا طالبيًا 
االمير  الهندسة بجامعة  زائ��رًا من كلية 
سلطان برئاسة عضو مجلس اإلدارة في 
الصناعية  الهندسة  وأس��ت��اذ  المجموعة 
أحمد  الدكتور  سلطان  األمير  بجامعة 
رئيس  استقبالهم  ف��ي  ك��ان  الخليفة، 
المهندس  ال��وط��ن��ي��ة  ب��الس��ت��ي��ك  ش��رك��ة 
ع���ب���داهلل ال���زه���ران���ي وع����دد م���ن م���دراء 
ال��ع��ام��ة  ال���ع���الق���ات  وف����ري����ق  اإلدارات 

إلى  خاللها  ال��وف��د  استمع  بالشركة، 
للصناعة  ال��وط��ن��ي��ة  م��ج��م��وع��ة  ن��ب��ذة ع��ن 
ووح���دات���ه���ا ال��ت��اب��ع��ة وش����رح م��ف��ص��ل عن 
ذلك  تال  المتنوعة،  ومنتجاتها  الشركة 
ميدانية  وجولة  الحضور  أسئلة  استقبال 

داخل المصنع. 
الزائر  ال��وف��د  أب���دى  ال��زي��ارة   وف��ي نهاية 
للصناعة  الوطنية  لمجموعة  شكرهم 
ول���ش���رك���ة ال��ب��الس��ت��ي��ك ع���ل���ى ح���ف���اوة 
والمعلومات  الضيافة  وحسن  اإلستقبال 
مبديًا  الزيارة  خالل  ٌقدمت  التي  القيمة 

والحديثة  التقنية  بالمقومات  إعجابهم 
التي تمتلكها الشركة.

من جانب آخر، استقبلت شركة بلوك 
الوطنية الوفد الطالبي الزائر من كلية 
برئاسة  سلطان  األمير  بجامعة  الهندسة 
المجموعة  ف��ي  اإلدارة  م��ج��ل��س  ع��ض��و 
بجامعة  ال��ص��ن��اع��ي��ة  ال��ه��ن��دس��ة  وأس���ت���اذ 
األمير سلطان الدكتور أحمد الخليفة، 
ح��ي��ث ك����ان ف���ي اس��ت��ق��ب��ال��ه��م رئ��ي��س 
محمد  األس��ت��اذ  الوطنية  بلوك  شركة 
ظفر وفريق العالقات العامة بالمجموعة 
وع����دد م���ن م�����دراء األق���س���ام وم��وظ��ف��ي 
إلى  خاللها  ال��وف��د  استمع  ال��ش��رك��ة، 
للصناعة  ال��وط��ن��ي��ة  مجموعة  ع��ن  ن��ب��ذة 
ووح��دات��ه��ا ال��ت��اب��ع��ة وش����رح م��ف��ص��ل عن 
ذلك  تال  المتنوع،  ومنتجاتها  الشركة 
ميدانية  وجولة  الحضور  أسئلة  استقبال 
أبدى  الزيارة  نهاية  وفي  المصنع.   داخ��ل 
الوفد الزائر شكرهم لمجموعة الوطنية 

للصناعة.
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مشاريع

قامت شركة بلوك الوطنية بنقل مصنع 
ال��ط��وب األح��م��ر ال��ف��خ��اري ال��ق��دي��م من 
المدينة الصناعية في الحاير إلى منطقة 
ضرما الصناعية. حيث تم بناء المصنع 
ألف   125.000 مساحة  على  ال��ج��دي��د 
متر مربع وبطاقة إنتاج سنوية تصل إلى 
1,000 طن يوميًا، حيث بلغت التكلفة 

المشروع  هذا  فى  لإستثمار  اإلجمالية 
145 مليون ريال سعودي وبذلك يكون 
مصنع بلوك الوطنية الجديد أحد أكبر 
الفخاري  األحمر  الطوب  إنتاج  مصانع 
المصنع  تجهيز  ت��م  وق���د  ب��ال��م��م��ل��ك��ة.  
تم  التي  الفنية  التصنيع  معدات  بأحدث 
الرائدة  الشركات  أكبر  من  شراءها 

 )BEDESCHI( شركة  مثل  العالم  فى 
 )SABO-SA( وش���رك���ة  اإلي���ط���ال���ي���ة 
الوطنية  ب��ل��وك  مصنع  وي��ع��د  اليونانية، 
السعودية  العربية  المملكة  في  الوحيد 
المجهز بأحدث وأفضل برامج الروبوت 
من شركة فانوك اليابانية ومنظومة بي 

إل سي.
وقد جاءت هذه النقلة اإلستراتيجية لتلبية 
األحمر  ال��ط��وب  على  ال��م��ت��زاي��د  الطلب 
لميزاته  وذل���ك  المنطقة  ف��ى  ال��ف��خ��اري 
وصالبته  وق��وت��ه  وزن��ه  خفة  مثل  العالية 
والحرارة  للصوت  العالية  عزله  درج��ة  و 
ومقاومته للحريق »القدر اهلل« والرطوبة. 
منجم  ق��رب  الجديد  المصنع  يقع  كما 
كبير للمواد الخام مما يقلل من مسافة 
النقل للمواد بنسبة 70% مقارنة بالموقع 
ال��س��اب��ق، ب��اإلض��اف��ة إل��ى أن ال��روب��وت��ات 
الذي كان  العمل  ت�نجز  األن  الصناعية 

بدء التشغيل التجاري لبلوك الوطنية
والتشغيل التجريبي لمصنعي أطباق البيض وورقية جدة

إلنجازه  العمال  من  كبير  ع��دد  يتطلب 
يدويًا، وبالتالي تم تخفيض عدد العمال 
ال��وق��ود  تخفيض  ك��ذل��ك   %65 بنسبة 
بالمصنع  مقارنة   %40 بنسبة  وال��زي��وت 

السابق.
ت��ع��ت��ب��ر ش��رك��ة ب��ل��وك ال��وط��ن��ي��ة ال��ت��ي 
تأسست عام 1976، واحدة من أكبر 
المتخصصة  الوطنية  المصانع  وأب��رز 
ف�����ي إن�����ت�����اج ال�����ط�����وب األح�����م�����ر ف��ي 
وأحجام  أن��واع  تنتج  حيث  المملكة، 
بإستخدام  األحمر  الطوب  من  مختلفة 
للبيئة  وص��دي��ق��ة  طبيعية  أول��ي��ة  م���واد 
)ط��وب  المجوف  المفرغ  ال��ط��وب  مثل 
مثقب  بيرفوريتد  وط��وب  ح��ام��ل(  غير 
)ط���وب ح��ام��ل( وط���وب أح��م��ر م��ع��زول 
)خاص  هوردي  وطوب  بالبوليستيرين  
باألسقف( وطوب مصمت غير مجوف 

)للواجهات(.
ال���دؤوب  سعيها  ضمن  ثانية،  جهة  م��ن 

الزيادة  لتلبية  اإلنتاجية  قدرتها  لتوسيع 
الجودة  ذات  منتجاتها  على  الطلب  ف��ى 
العالية، قامت الوطنية للمنتجات الورقية 
خالل الفترة الماضية بالعمل على إنجاز 
ال��ري��اض  ف��ى  إستراتيجيين  مشروعين 
وجدة حيث ستسهم هذه المشاريع بعون 
وتوفير  الوطنى  اإلقتصاد  تنمية  اهلل فى 

فرص العمل للشباب السعودى.
األول هو مصنع  اإلستراتيجي  المشروع 
الصناعية  المدينة  ف��ى  البيض  أط��ب��اق 
الثانية بمدينة الرياض والذي بدأ اإلنتاج 
م��ؤخ��رًا، ح��ي��ث  ي��ه��دف ه��ذا المشروع 
المتزايدة على حزم  لتلبية حاجة السوق 
أطباق البيض. تم بناء المصنع على أرض 
تمثل  وه��ى  مربع  متر   12.450 بمساحة 
المصنع  مساحة  أض��ع��اف  ثالثة  تقريبًا 
مربع  متر   7.950 سيوفر  وه��ذا  القديم 
لزيادة  المطلوبة  المساحة  وهي  إضافية 
القدرة اإلنتاجية بحوالي 30% تقريبًا أي 
السنة.   فى  حزمة   1.908.00 مايعادل  

  )HGHY( ال��خ��ط  إض���اف���ة  ت���م  ك��ذل��ك 
الصيني الجديد للمصنع إلى جانب خطي 

اإلنتاج السابقين، خطوط هارت مان.
المشروع اإلستراتيجي الثاني هو مصنع 
بالمدينة  ال��ورق��ي��ة  للمنتجات  ال��وط��ن��ي��ة 
الورقية  ب��دأت  بجدة،  الثالثة  الصناعية 
ل��دع��م خ��ط��ط توسعها  ال��م��ش��روع  ه���ذا 
الضخم  ال��ط��ل��ب  ول��ت��ل��ب��ي��ة  المستقبلية 
بنائه  ت��م  المصنع  ال��س��وق.  ف��ى  الموجود 
مربع  متر   76.818 بمساحة  أرض  على 
وبذلك يكون أكبر مصانع الكرتون 
فى الشرق األوسط بقدرة إنتاجية تصل 
إلى 172.800 طن فى الشهر.  تم تجهيز 
الفنية  التصنيع  المصنع بأحدث معدات 
الشركات  أكبر  من  شراؤها  تم  التي 
 )BHS( مثل شركة  العالم  فى  ال��رائ��دة 
اإليطالية   )Fosber( وشركة  األلمانية 

 BOBST Martin &( وش����رك����ت����ي 
التشغيل  ب��دأ  وق��د  الفرنسية   )Gazelle

التجريبي حاليًا.
وتأسست الوطنية للمنتجات الورقية في 
وأكبر  أح��د  حاليًا  وتعد  1983م  ال��ع��ام 
وأع����رق ال��ش��رك��ات ال��رائ��دة ف��ي مجال 
نشاط  ويتركز  التعبئة،  م��واد  صناعة 
الكرتون  صناعة  مجالي  في  الشركة 
واألح��ج��ام  ال��م��ق��اس��ات  بجميع  المضلع 
وأط���ب���اق ال��ب��ي��ض ال��ك��رت��ون��ي��ة. وت��ق��دم 
الشركة خدماتها للقطاعات الصناعية 
المواد  صناعة  مثل  المختلفة  والزراعية 
والحيواني  ال��زراع��ي  واإلن��ت��اج  الغذائية 
والمشروبات  والعصائر  األلبان  وصناعة 
الغازية والمياه المعبأة وصناعة المنظفات 
وغيرها  واألث��اث  الكهربائية  واألج��ه��زة 

من القط�اعات األخرى المختلفة.
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احتفاالت

الورقية  للمنتجات  الوطنية  أقامت 
ح��ف��ل��ه��ا ال��س��ن��وي ل��ل��ع��ام ال��م��ن��ص��رم 
2015م.  يوم اإلثنين  22 ربيع الثاني 
فبراير 2016م.   1 الموافق  1437ه� 
وذلك احتفاالً  بالنتائج المميزة التي 

تحققت خالل العام الماضي.
ومدراء  اإلدارات  م��دراء  وجميع  الغامدي  المحسن  عبد  م.  الشركة  عام  مدير  الحفل  حضر 

األقسام  وجميع العاملين في المصنع  ومدير اإلدارة الهندسية ومنسوبيها.

الحفل السنوي لمصنع األوعية بجدة

أقامت الوطنية لصناعة األوعية بجدة حفلها السنوي يوم الخميس 9 جمادى األولى 1437ه� الموافق 18 فبراير 2016م. وقد حضر 
االحتفال رئيس مصنع األوعية واألغطية العالمية المهندس عبداهلل الدباس وفريق اإلدارة والموظفين، وقد هنأ الرئيس الموظفين 

بالنتائج المميزة التي تحققت خالل العام 2015، وحثهم على بذل المزيد من الجهد لتحقيق أهداف الشركة في عام 2016.

كابكس تحتفل
 باليوم السنوي  

باليوم  )ك��اب��ك��س(  العالمية  األغطية  شركة  احتفلت 
ال��س��ن��وي وذل���ك ي���وم األح���د 12 ج��م��ادى األول����ى 1437ه���� 
المهندس  الحفل  وت����رأس  2016م.  ف��ب��راي��ر   21 ال��م��واف��ق 
ع��ب��داهلل ال���دب���اس، رئ��ي��س ش��رك��ت��ي األوع��ي��ة واألغ��ط��ي��ة 
المهندس  المصنع  مدير  بحضور  )كابكس(،  العالمية 
حمدان الحربي ، كذلك المدير العام للمبيعات والتسويق 
تم  ع��دة  ف��ق��رات  الحفل  تخلل  الشركة.  منسوبي  وجميع 
خاللها تكريم عدد من الموظفين، كما التقطت الصور 

الجماعية لمنسوبي الشركة.

.. وتقيم اإلفطار السنوي لمنسوبيها
في أجواء حيوية مفعمة بنفحات الخير كأسرة واحدة، احتفلت شركة األغطية العالمية )كابكس( باإلفطار السنوي 
لمنسوبيها وذلك يوم السبت 20 رمضان 1437ه� الموافق 25 يونيو 2016 في المجلس - مركز دبي التجاري العالمي. 
حضر حفل اإلفطار مدير مصنع )كابكس( المهندس حمدان الحربي ومدير ادارة التسويق والمبيعات مع عدد كبير من 
اإلداريين والعاملين بالشركة. يأتي هذا اللقاء استمرارًا  للتقاليد السنوية الذي دأبت عليه الشركة في االحتفاء بموظفيها 

باإلفطار الرمضاني، في أجواء مفعمة بالحيوية كعائلة واحدة.

الورقية تقيم حفلها السنوي 
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احتفاالت

الورقية تقيم حفل اإلفطار السنوي

الورقية  للمنتجات  الوطنية  أق��ام��ت 
ه�  رم��ض��ان 1437  اإلث��ن��ي��ن 15  ي���وم 
حفل  2016م  ي��ون��ي��ة   20 ال���م���واف���ق 
وذل��ك  لمنسوبيها  السنوي  اإلف��ط��ار 
بفندق االنتركونتنتال، حضره مدير 
عام الورقية م. عبدالمحسن الغامدي 
وكبار م��دراء الورقية وع��دد كبير 
من موظفي المصنع. يأتي تنظيم هذا 
اللقاء استمرارًا  للتقليد السنوي الذي 
االحتفاء  ف��ي  الشركة  عليه  دأب���ت 
ب��م��وظ��ف��ي��ه��ا ع��ل��ى م���ائ���دة اإلف���ط���ار 
مفعمة  حيوية  أج��واء  في  الرمضاني 

بنفحات الخير كأسرة واحدة.
للمنتجات  الوطنية  أقامت  كذلك، 
ال���ورق���ي���ة ب��ج��دة ي����وم ال��خ��م��ي��س 18 
يونية   23 الموافق  ه�   1437 رمضان 
ال��س��ن��وي  اإلف����ط����ار  ح��ف��ل  2016م 

الواحة تحتفل 
باإلفطار السنوي

الغذائية  للمواد  الوطني  المصنع  نظم 
الرمضاني  اإلفطار  احتفال  )ال��واح��ة( 
السنوي لمنسوبيه حيث أُقيم في مقر 
المصنع  ع��ام  م��دي��ر  بحضور  المصنع 
األستاذ محمد كيف افريدي ومدراء 
موظفي  م��ن  كبير  وع����دد  اإلدارات 
ال��م��ص��ن��ع رح����ب خ��الل��ه��ا  ب��ال��ح��ض��ور 

الكبير من موظفي المصنع. 

مصنع األوعية بجدة 
يحتلفون باإلفطار السنوي

أقامت الوطنية لصناعة االوعية بجدة يوم السبت 20 رمضان 
السنوي  اإلف��ط��ار  حفل  2016م  يونية   25 الموافق  ه�   1437
لمنسوبيها وذلك بفندق الدار البيضاء، حضره مدير المصنع 
م. سعيد الزهراني ومدراء االقسام وعدد من موظفي المصنع. 
يأتي تنظيم هذا اللقاء استمرارًا للتقليد السنوي الذي دأبت 
اإلفطار  مائدة  على  بموظفيها  االحتفاء  في  الشركة  عليه 

الرمضاني في أجواء حيوية مفعمة بنفحات الخير.
لمنسوبيها وذلك بفندق ترايدنت جدة، حضره مدير المشروع المهندس عبداهلل باحميد ومدراء 
االقسام وجميع موظفي الشركة. يأتي تنظيم هذا اللقاء استمرارًا للتقليد السنوي الذي دأبت عليه 

الشركة في االحتفاء بموظفيها في كل عام.
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أقامت الوطنية للصناعة يوم الخميس 25 رمضان 1437 
السنوي  اإلف��ط��ار  حفل  2016م  يونيو   30 ال��م��واف��ق  ه��� 
لمنسوبيها وذلك في قصر رئيس مجلس اإلدارة الشيخ 
اإلفطار  الراجحي. حضر حفل  العزيز  عبد  بن  سليمان 
سليمان  ب��ن  فه�د  الشيخ  اإلدارة  مجلس  رئ��ي��س  ن��ائ��ب 
المهندس  للشركة  التنفيذي  وال��رئ��ي��س  ال��راج��ح��ي، 
المركزية  للخدمات  الرئيس  ونائب  بحيري،  إبراهيم 
للتخطيط  الرئيس  ونائب  القحطاني،  سعيد  االس��ت��اذ 
عبدالكريم  االس��ت��اذ  األع��م��ال  وتطوير  اإلستراتيجي 
التابعة  ال���وح���دات  عاميين  وم����دراء  ورؤس����اء  ال��ن��ه��ي��ر، 
 . الشركة  موظفي  من  كبير  وعدد  للصناعة  للوطنية 
الذي  السنوي  للتقليد  استمرارًا  اللقاء  تنظيم هذا  يأتي 
دأبت عليه الشركة في االحتفاء بموظفيها على مائدة 
بنفحات  مفعمة  حيوية  أج��واء  في  الرمضاني  اإلف��ط��ار 

الخير كأسرة واحدة.

الوطنية للصناعة تقيم حفل
 اإلفطار الرمضاني

احتفاالت

الثالثاء  يوم  في  بمنسوبيها  للصناعة(  )الوطنية  واحتفت 
7 شوال 1437ه��� الموافق 12 يوليو 2016م.  بعيد الفطر 
المبارك  في مقر الشركة الرئيس. حضره نائب رئيس 
الراجحي وسعادة  بن سليمان  الشيخ فهد  اإلدارة  مجلس 
ونائب  بحيري،  إب��راه��ي��م  المهندس  التنفيذي  الرئيس 
الرئيس للخدمات المركزية األستاذ سعيد القحطاني، 
التابعة،  ال��ش��رك��ات  م��ن رؤس���اء وم����دراء عامين  وع���دد 
ومدراء اإلدارات، وجميع الموظفين بالشركة. وقد هنأ 
بعيد  الجميع  بحيري  والمهندس  الراجحي  فهد  الشيخ 
الفطر داعيًا اهلل أن يعيده على األمتين العربية واإلسالمية 
الشركة  لموظفي  مثمنًا  وال��ب��رك��ات،  واليمن  بالخير 

عطاءهم المستمر.
الحفل  ه��ذا  إق��ام��ة  ق��د درج��ت على  الشركة  أن  يذكر 
سنويا وذلك ألبعاد هذه المعايدة االجتماعية في إحداث 
الجميع  تبادل  كما  منسوبيها،  بين  والتقارب  التواصل 

التهاني  وتناولوا وجبة اإلفطار بهذه المناسبة.

.. وتحتفي بمنسوبيها
 في المعايدة السنوية
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احتفاالت

كذلك أقامت مجموعة )الوطنية للصناعة( يوم األحد 
17 ذو الحجة 1437ه��� الموافق 18 سبتمبر 2016م. 
األضحى  عيد  بمناسبة  لمنسوبيها  المعايدة  حفل 
المبارك،  وذلك في مقر الشركة الرئيس. حضره 
سعادة الرئيس التنفيذي المهندس ابراهيم بحيري، 
سعيد  األستاذ  المركزية  للخدمات  الرئيس  ونائب 
القحطاني ، ونائب الرئيس للتخطيط االستراتيجي 
النهير وعدد  الكريم  األعمال األستاذ عبد  وتطوير 
من رؤساء ومدراء عامين الشركات التابعة، ومدراء 

اإلدارات، وجميع الموظفين بالشركة. وقد هنأ المهندس 
على  يعيده  أن  اهلل  داع��ي��ًا  االضحى  بعيد  الجميع  بحيري 
والبركات،  واليمن  بالخير  واإلسالمية  العربية  األمتين 

مثمنًا لموظفي الشركة عطاءهم المستمر. 
يذكر أن الشركة قد درجت على إقامة هذا الحفل سنويًا 
وذلك ألبعاد هذه المعايدة االجتماعية في إحداث التواصل 
التهاني  الجميع  ت��ب��ادل  كما  منسوبيها،  بين  وال��ت��ق��ارب 

وتناولوا وجبة اإلفطار بهذه المناسبة.
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وقفة شكر وتقدير

الوطنية للصناعة 
تعايد موظفيها 

المناوبين وتهنئهم
بعيدي الفطر

واألضحى المبارك

قدم نائب الرئيس للخدمات المركزية األستاذ 
البشرية  الموارد  إدارة  ومدير  القحطاني  سعيد 
األستاذ فهد العايد بحضور فريق إدارة العالقات 
العامة التهنئة لرجال األمن المناوبين في إجازة 
عملهم  م��واق��ع  ف��ي  زيارتهم  تمت  حيث  العيد، 
وتهنئتهم بمناسبة عيد الفطر المبارك، وُقدمت 
الرئيس على  نائب  لهم هدايا رمزية. وقد شدد 
أهمية وظيفة األمن وحثهم على الحرص الشديد 
أمن  على  للحفاظ  األم���ن  تعاليم  تطبيق  على 

الموظفين وممتلكات الشركة.  
من جهة أخرى، قام رئيس موظفي األمن الزميل 
األم��ن  لموظفي  ب��زي��ارة  العنزي  مفضي  جمعه 
لتهنئتهم بعيد األضحى المبارك وشكرهم على 
الشركة  منشآت  على  الحفاظ  ف��ي  جهودهم 
عاتقهم   على  الملقاة  بالمسؤوليات  والتزامهم 
وفي خالل الجولة تم توزيع الهدايا المقدمه لهم 

من الشركة.
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الجمعة  ي��وم  السنوي  حفلها  للصناعة  الوطنية  أقامت   
مارس   11 الموافق  1437ه���  الثاني  جمادى   2 الموافق 
الرياض ضمن  مدينة  في  »رش��وش«  منتجع  في  2016م 
وموظفي  وم��دي��ري  رؤس����اء  لجميع  ك��ب��ي��رة  احتفالية 
المجموعة وذلك حرصًا من إدارة المجموعة على توثيق 
العالقة اإليجابية بين كافة منسوبيها داخل وخارج إطار 

العمل، وتعزيز العمل الجماعي بروح العائلة الواحدة.
وي��أت��ي ه���ذا ال��ح��ف��ل ف��ي إط���ار األن��ش��ط��ة ال��ت��ي تقيمها 
ال��م��ج��م��وع��ة م��ن أج���ل ت��ط��وي��ر وت��ع��زي��ز ال��ع��الق��ات بين 
الوحدات اإلستراتيجية واألقسام  الموظفين من كافة 
واإلدارات، باإلضافة إلى إضفاء جّو من المرح والتبادل 
توازن  بيئة  العمل الجّدي، وخلق  الوّدي بعيدًا عن إطار 
بين العمل والحياة، تتسم بالثقة والتعاون بين المسؤولين 

والموظفين.
تضّمنت نشاطات الحفل السنوي لهذا العام حفاًل خطابيًا 
قدمه الزميل األستاذ خالد العليوي مذيع القناة السعودية 
الثانية وبدأ الحفل بآيات عطرة من كتاب اهلل الكريم 
ثم تلتها كلمة نائب رئيس مجلس اإلدارة الشيخ فهد بن 
ن فيها أداء الموظفين ومساهماتهم  سليمان الراجحي ثمَّ
القيمة مبينًا أنها السبب األساسي في تحقيق اإلنجازات 
مستعرضًا  تحقيقها،  ال��م��ج��م��وع��ة  اس��ت��ط��اع��ت  ال��ت��ي 

الوطنية للصناعة تحتفي بمنسوبيها
 وتكرِّم 332 موظفًا  

الوطنية  وأه��داف  خطط  ألهم  ومتطرقًا  اإلنجازات  هذه 
الرئيس  أش��اد  جانبة  ومن  المقبلة.  األع��وام  في  للصناعة 
إبراهيم بحيري بجهود جميع  المهندس  التنفيذي سعادة 
المجموعة  أه��داف  تحقيق  في  أسهموا  الذين  الموظفين 
الموظفين  ه��ن��أ  ك��ذل��ك  وت��ن��اغ��م��ه��ا  ج��ه��وده��م  بتضافر 
مين في الحفل. بعدها ألقى الشاعر الكبير هيثم  المكرَّ
السيد قصيدة تغنى فيها بإنجازات الوطنية. تخلل الحفل 
إلى  باإلضافة  والمسابقات  البرامج  العديد من  الخطابي 
تكريم 332 موظفًا ممن أمضوا عدة سنوات في خدمة 

الوطنية للصناعة.

اليوم السنوي
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احتفاالت 
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بن  إبراهيم  المهندس  التنفيذي  الرئيس  سعادة  قدم 
رئيس  إل��ى  وتقدير  شكر  ش��ه��ادة  بحيري  إب��راه��ي��م 
شركة بالستيك الوطنية المهندس عبداهلل الزهراني 
وذلك يوم الثالثاء 25 ذو الحجة 1437ه� الموافق 27 
جاء  للشركة.  الرئيس  بالمركز  2016م  أكتوبر 
ذلك نظير ماحققته الشركة من إنجاز جديد يتمثل 
في إكمال 5 مليون ساعة عمل دون حدوث اي إصابة 
مهدرة للوقت حتى تاريخ 12 سبتمبر من العام 2016م. 
وأثنى سعادته على كافة أفراد أسرة وحدة )بالستيك 
الوطنية(، وما تحقق ماهو إال بتوفيق من اهلل سبحانه 
ثم بجهود وحرص ومثابرة جميع الموظفين بالشركة 

وإهتمامهم بمبدأ وثقافة السالمة. 

اإلدارة العليا ُتكرم »بالستيك الوطنية«

بالستيك الوطنية 
تحتفي 

بموظفيها
 المبدعين

 13 األرب���ع���اء  ي���وم  ال��وط��ن��ي��ة  بالستيك  ش��رك��ة  احتفلت 
بموظفها  2016م.  أب��ري��ل   20 ال��م��واف��ق  1437ه�����  رج���ب 
ب���دور كبير في  ق��ام  ال���ذي  ال��ح��ق  السيد محمد رس���ول 
الحفاظ على سير العمل من خالل تشغيله خط الروالت 

ال��ذي آدى على ع��دم توقف  ال��ح��راري األم��ر  والتشكيل 
المعتادة  وكفاءته  بشكله  اإلن��ت��اج  واستمرارية  العمل 
دون أية تأخير. حضر التكريم رئيس شركة البالستيك 

المهندس عبداهلل الزهراني ومدراء اإلدارات بالشركة.

تكريم

يوم  الوطنية(  )بالستيك  شركة  إدارة  ك��ّرم��ت   كذلك، 
األربعاء 25 ربيع الثاني 1437ه� الموافق 03 فبراير 2016م. 
عدد من موظفيها المثاليين لشهر ديسمبر من العام 2015م.  
واضحة  تكون  أن  يجب   – ال��ط��وارئ  مخارج   ( شعار  تحت 
المهندس  التكريم سعادة  ترأس حفل  وقد   .) دائمًا  وتعمل 
عبر  حيث  الوطنية(  )بالستيك  رئيس  الزهراني  اهلل  عبد 
السالمة  لبرنامج  للجميع على دعمهم  وتقديره  عن شكره 
الدعم  الماضي, كما حثهم على مواصلة هذا  العام  خالل 
للسنوات القادمة. حضر الحفل جميع العاملين في المصنع 
 - ستيت  اب��و  أحمد  السيد  حينها  أعلن  الصباحية،  للفترة 
رئيس اللجنة - أسماء الفائزين وعددهم اثنين من أصل عشرة 

مرشحين وهم : محمد محمد رزاق و ليقات شمروز خان.

وف���ي ي���وم ال��خ��م��ي��س 12 ش��ع��ب��ان 1437ه������ ال��م��واف��ق 19 
بإختيار  الوطنية   بالستيك  شركة  قامت  2016م.  مايو 
الفائزين بجائزة أفضل موظف لشهر أبريل تحت عنوان: 
والضوابط  المخاطر  عن  واإلب��الغ  السالمة  )مالحظات 
ال��ت��ك��ري��م رئ��ي��س شركة  ال���ح���وداث( ح��ض��ر  للحد م��ن 
وجميع  الزهراني  عبداهلل  المهندس  الوطنية  بالستيك 
للجائزة  الشركة، وقد ترشح  اإلدارات وموظفي  مدراء 
أحمد  السيد  برئاسة  المنظمة  اللجنة  قامت  موظف   29
ان��ور،  كالبونثا  وه��م  فائزين   9 ال���  بإختيار  ستيت   أب��و 
محمد طاهر، باديول هوكيو، روبيرت فرقار، فيجاي 
ازاد، كونكوريو مينكس، فينست فورجس، رجماني 

جايرمان، صبحان عثمان.

بالستيك الوطنية تودع المدير 
األقليمي للمنطقة الغربية

مايو   12 الموافق  1437ه���  شعبان   05 الخميس  يوم  أقيم 
2016 حفل توديع المديراالقليمي للمنطقة الغربية األستاذ 
باسم عبدان بحضور رئيس شركة البالستيك المهندس 
والمبيعات  ال��ت��س��وي��ق  إدارة  وم��دي��ر  ال��زه��ران��ي  ع��ب��داهلل 
وموظفي المكتب االقليمي في المنطقة الغربية. من جهته 
أعرب رئيس الشركة عن شكره وتقديره لألستاذ باسم 
عن فترة خدمته في الوطنية للصناعة وقام بتسليمه شهادة 

تقدير بهذه المناسبة.
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سلطان  األم��ي��ر  مدينة  للصناعة(  )الوطنية  م��ت  ك��رَّ
في  بالدم  التبرع  حملة  إقامة  على  العسكرية  الطبية 
إلى    22 ال��ف��ت��رة  خ��الل  بالشركة  ال��رئ��ي��س  ال��م��رك��ز 
يونيو    02 إل��ى  مايو   29 الموافق  1437ه����  شعبان   26
2016م. حضر التكريم سعادة نائب الرئيس للخدمات 
القحطاني، بحضور مدراء  األستاذ سعيد  المركزية 
اإلدارات ومنسوبي الشركة. شكر خاللها القحطاني 
المدينة والوفد المشارك على عملهم الدؤوب وخدمتهم 
مشرف  شكر  جانبه  من  الحملة.  فترة  خالل  الرائعة 
الحملة األستاذ فواز العضياني )الوطنية للصناعة( على 
تسخير كافة اإلمكانات إلقامة هذه الحملة وبين أن 

الوطنية للصناعة تكرِّم 
مدينة األمير سلطان الطبية العسكرية

حيث  المتبرعين  عدد  في  قياسيًا  رقمًا  حققت  الحملة 
تجاوز العدد ال�  105 متبرع على مدى خمس أيام متتالية 

وهذا ُيعد مؤشر نجاح للحملة. 
تحظى الحملة  بح�رص واهتمام ج�م�يع مسؤولي الشرك�ة 
الحمالت  ه��ذه  مثل  ف��ي  للمشاركة  دوم���ًا  تسعى  حيث 
سلسلة  إط��ار  ف��ي  عنهم  والتخفيف  المرضى  لمساعدة 
في  دورها  تعزز  التي  والفعاليات  األنشطة  من  متكاملة 
فيه  تمارس  التي  المحلي  مجتمعها  وتنمية  خدمة  مجال 
حيث  وخدماتها،  منتجاتها  وتقدم  وأنشطتها  أعمالها 
يتفق ذلك مع رسالة )المسؤولية االجتماعية( التي تتبناها 

الشركة.

أُقيم يوم األربعاء  26 ذي الحجة 1437ه� الموافق 
اإلدارة  م��دي��ر  ت��ودي��ع  حفل  2016م  سبتمبر   28
الهندسية والمشاريع  المهندس جمال عبدالحنان 
وذلك بمقر الشركة الرئيس. حضر حفل الوداع 
الرئيس التنفيذي المهندس إبراهيم بحيري ونائب 
ال��رئ��ي��س ل��ل��خ��دم��ات ال��م��رك��زي��ة األس��ت��اذ سعيد 
واألقسام  اإلدارات  م��دراء  من  وع��دد  القحطاني 
الرئيس  وموظفي اإلدارة. من جهته أعرب سعادة 
جمال  للمهندس  وتقديره  شكره  عن  التنفيذي 
فترة  خ��الل  بذلها  التي  الكبيرة  ج��ه��وده  مثمنًا 
الشكر  ُسلم حينها شهادة  بالمجموعة،  خدمته 

والدرع التذكاري.  

تكريم مدير اإلدارة الهندسية والمشاريع

مت اإلدارة العليا لمجموعة الوطنية للصناعة الفائزين  كرَّ
في حملة فكرة األولى التي جاءت بعنوان: »كيفية زيادة 
والء ورضا الموظف« كان ذلك يوم الخميس 12 محرم 
سعادة  بحضور  2016م.  أكتوبر   13 الموافق  1438ه��� 
ون��ائ��ب  ب��ح��ي��ري  اب��راه��ي��م  ال��م��ه��ن��دس  التنفيذي  ال��رئ��ي��س 
القحطاني  سعيد  األستاذ  المركزية  للخدمات  الرئيس 
ونائب الرئيس للتخطيط االسترايتجيي وتطوير االعمال 
)راِع الحملة( األستاذ عبد الكريم النهير ورئيس شركة 
وكبير  الزهراني  اهلل  عبد  المهندس  الوطنية  بالستيك 
من  كبير  وع��دد  صديقي  أمجد  األستاذ  المالية  م��دراء 

مدراء اإلدارات وموظفي الشركة.
الحملة  راِع  النهير  الكريم  عبد  األس��ت��اذ  خاللها  أل��ق��ى 
ه��ذه  رع��اي��ت��ه��ا  ع��ل��ى  ال��ع��ل��ي��ا  اإلدارة  فيها  ش��ك��ر  كلمته 
المشاركين  جميع  بالشكر  خ��ص  ك��م��ا  ال��م��ن��اس��ب��ة، 
تقييم  على  المشرفة  األساسية  واللجنة  الحملة  ه��ذه  في 

األفكار المطروحة. 
أسماء  الحملة(  )مدير  ش��اه  أش��رف  األستاذ  خاللها  أعلن 
الفائزين وهم األستاذ محمد عمار ياسر ، واألستاذ أحمد 
بو ستيت، واألستاذ خالد محمد الشرفا، واألستاذ مجيد 

عبدالكريم. 

.. وتحتفل بالفائزين في برنامج فكرة

تكريم
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أخبـــار

)بالستيك الوطنية( 

يعقد إجتماعه 

السنوي

)بالستيك  لشركة  السنوي  االجتماع  ُعقد 
الحجة 1437ه���  ذو  األح��د 03  يوم  الوطنية( 
الموافق 03 سبتمبر 2016م.  بحضور كل 
من سعادة نائب رئيس مجلس اإلدارة الشيخ  
فهد بن سليمان الراجحي ، وسعادة الرئيس 
ال��ت��ن��ف��ي��ذي ال��م��ه��ن��دس اب���راه���ي���م ب��ح��ي��ري، 
ورئيس بالستيك الوطنية المهندس عبداهلل 
االدارات  م�����دراء  م���ن  وع����دد   ، ال���زه���ران���ي 
داخ��ل  بجولة  اإلج��ت��م��اع  اختتم  ب��ال��ش��رك��ة. 
المصنع اطلعوا خاللها على خطوط اإلنتاج 

وتفقد المشاريع الجديدة.

قامت )الوطنية لصناعة األوعية( يوم األحد 10 ذو القعدة 1437 ه� الموافق 
تطوير  على  عمل  ال��ذي  الفني  فريقها  بتكريم  2016م,  أغسطس   14
وتحديث بعض معدات خطوط اإلنتاج القديمة في مصنع الشركة خالل 
التكريم  نوعه. حضر  فريد من  إنجاز  بذلك  زمنية وجيزة محققًا  فترة 
سعادة نائب رئيس مجلس اإلدارة الشيخ فهد بن سليمان الراجحي وسعادة 
الوطنية  رئيس  وس��ع��ادة  بحيري  إبراهيم  المهندس  التنفيذي  الرئيس 

   األوعية تحتفي بإنجاز                  فريقها الفني

األح��د 13  يوم  وذل��ك  األوعية بجدة  ل� مصنع  السنوي  اإلجتماع  ُعقد 
نائب  سعادة  بحضور  2016م.  نوفمبر   13 الموافق  1438ه����   صفر 
وسعادة  ال��راج��ح��ي،  سليمان  ب��ن  فهد  الشيخ  اإلدارة  مجلس  رئيس 
الرئيس التنفيذي المهندس إبراهيم بحيري، ورئيس وحدتي األوعية 
واألغطية العالمية »كابكس« المهندس عبداهلل الدباس، و مدير 
عام المبيعات والتسويق. وقد قام مدير إدارة المصنع بعرض عام عن 
للعام 2016م، بحضور  التي تحققت  أداء الشركة وأهم االنجازات 

فريق التصنيع والمبيعات.
العمل  فريق  الراجحي  سليمان  بن  فهد  الشيخ  شكر  جهته،  من   
الشركة،  ورؤي��ة  أه��داف  لتحقيق  الجهود  مواصلة  أهمية  مؤكدًا 

وأختتم اإلجتماع بجولة داخل المصنع. 

نائب رئيس مجلس اإلدارة يزور أوعية جدة

زار سعادة نائب رئيس مجلس اإلدارة الشيخ فهد بن سليمان الراجحي يرافقه 
سعادة الرئيس التنفيذي المهندس ابراهيم بحيري مصنع ورقية جدة الجديد 
وذل��ك يوم االح��د 13 صفر 1438ه��� الموافق 13 نوفمبر 2016م. كان في  
استقبالهم  مدير عام مصنع الوطنية للمنتجات الورقية المهندس عبد المحسن 
الغامدي ومدير مشروع ورقية جدة المهندس عبداهلل باحميد. اطلع سعادته 
الجميع  وحث  المبذولة  بالجهود  مشيدًا  بالمشروع  العمل  سير  على  حينها 
على إكمال األجزاء المتبقية من المشروع خالل الفترة القريبة القادمة ، 
كما نوه سعادته باالستغالل األمثل للطاقات المتاحة، وأيضًا األفكار التي 

تساعد على التقليل من التكاليف مما يسهم في التنافسية بشكل أفضل.

.. ويختم زيارته لورقية جدة

الدولية  »كابكس«  العالمية  واألغطية  األوع��ي��ة  لصناعة 
المهندس عبد اهلل الدباس وموظفي الشركة.

هذا اإلنجاز ُيعد سابقة فريدة في تاريخ الشركة حيث تم 
في  والتقني  والفني  الهندسي  الطاقم  على  كليًا  اإلعتماد 
الشركة لتصنيع ماكينة تجميع العلب المعدنية )بالتيزر( 
خطوط  على  وتشغيلها  وتركيبها  السعودية  فى  م��رة  ألول 

التى  القديمة  المعدات  بعض  وتشغيل  تحديث  وكذلك  اإلن��ت��اج 
الفريق  قام  كما  طويلة،  مترة  منذ  الخردة  قسم  إلى  تحويلها  تم 
إضافة  وكذلك  األطفال،  حليب  علب  قاع  تصنيع  قالب  بتصنيع 
تم تحويل بعض  الفرامل، كما  منتج جديد هوإنتاج علب سوائل 
لتقليل  كليًا  أوتوماتيكية  خطوط  إل��ى  اليدوية  اإلنتاج  خطوط 

اإلصابات وزيادة اإلنتاجية .

العادية للشركة )الوطنية  2016م. إجتماع الجمعية العمومية  30 مايو  1437ه�  الموافق  ُعقد يوم األثنين23 شعبان 
بدأ  الشركاء.  وممثلي  المجلس  أعضاء  من  وبعض  اإلدارة  مجلس  رئيس  نائب  بحضور  2016م.  للعام  للصناعة( 
عددًا  اإلجتماع  ذلك  بعد  ناقش  بالحضور،  فيها  رحب  الجمعية  رئيس  اإلدارة  مجلس  رئيس  نائب  بكلمة  اإلجتماع 

باإلجماع. الموافقة  وتمت  أعماله  في جدول  المدرجة  الهامة  والبنود  المواضيع  من 

إجتماع الجمعية العمومية العادية 
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محافظ ضرما ومسؤولي 
مدن يزورون بلوك الوطنية

زار محافظ ضرما األستاذ سلطان بن سعد السديري ومدير عام 
الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية »مدن« المهندس 
صالح بن إبراهيم الرشيد شركة بلوك الوطنية بضرما، يرافقهم 
عدد من مسؤولي المحافظة، كان في استقبالهم نائب الرئيس 
الكريم  عبد  االستاذ  االعمال  وتطوير  االستراتيجي   للتخطيط 
ورئيس   ، ظفر  محمد  األستاذ  الوطنية  بلوك  ع��ام  ومدير  النهير 
قسم الخدمات األستاذ عبد الرزاق العنزي وفريق العالقات العامة 

بالمجموعة.
ووحداتها  للصناعة  الوطنية  مجموعة  عن  نبذة  إلى  الوفد  استمع 
األستاذ  القاها  التي  الكلمة  خ��الل  من  عمالءها  وأب��رز  التابعة 
اإلنتاج داخل مصنع  زيارة لخطوط  النهير. تال ذلك  عبد الكريم 
بلوك الوطنية شاهد الوفد خاللها حجم العمل واإلنتاج والمقومات 

الكبيرة التي تمتلكها شركة بلوك الوطنية في مجال البناء.
تأتي الزيارة لإطالع على الخطط والبرامج التطويرية التي تطبقها 
النجاحات  على  والوقوف  بالمحافظة  الصناعية  المدينة  في  مدن 
الخطط  على  واإلط���الع  الوطنية  بلوك  مشروع  في  تحققت  التي 
لدعم مسيرة  االقتصادية  الروافد  يخدم  بما  للشركة،  التوسعية 

التنمية بالمملكة، وبما يتفق مع رؤية المملكة 2030م.

أخبـــار

طالب »وافد العلم« يزورون الوطنية لصناعة األوعية

استضافت الوطنية لصناعة األوعية يوم 
الموافق 29  السبت 29 محرم 1438ه��� 
أكتوبر 2016م.  وفدًا طالبيًا زائرًا من 
مركز وافد العلم كان في استقبالهم 
فريق إدارة العالقات العامة بالمجموعة، 
ومدير إدارة التصنيع وتطوير المنتجات 
المهندس محمود حسين، ورئيس قسم 
الجبر  سطام  األستاذ  البشرية  الموارد 
وعدد من موظفي الشركة. وقد بلغ عدد 
الطالب الزائرين قرابة ال� 50 طالبًا وهم 
م��ن ال��ط��الب ال��واف��دي��ن ال��ذي��ن يدرسون 
استمع  حيث  السعودية.  الجامعات  في 
الوطنية  مجموعة  ع��ن  نبذة  إل��ى  ال��وف��د 
األوع��ي��ة  لصناعة  وال��وط��ن��ي��ة  للصناعة 
وشركة األغطية العالمية »كابكس« 
وأب�����رز ال���ع���م���الء.  ت���ال ذل���ك زي�����ارة إل��ى 
حجم  خاللها  ال��وف��د  ش��اه��د  المصنع، 
الكبيرة  وال��م��ق��وم��ات  واإلن��ت��اج  العمل 
التي تمتلكها الوطنية لصناعة األوعية 
وشركة األغطية العالمية »كابكس« 

في المجال الصناعي. ومن جهته شكر 
ياسر  األستاذ  العلم  وف��د  مركز  مدير 
الشرعبي إإلدارة على حفاوه االستقبال 
وحسن التنظيم والترتيب للزيارة، مبديًا 
إعجابة خالل ماشاهده من حجم العمل 
المجموعة  تمتلكها  التي  والمقومات 

بشكل كبير. 
الوطنية للصناعة  أن  بالذكر,  الجدير 
ق����د اس���ت���ض���اف���ت وف��������دًا م����ن ط���الب 

في  الماضي  العام  بداية  في  المركز 
ق��ام��وا  ب��ع��ده��ا  ال��رئ��ي��س  اإلدارة  مبنى 
بزيارة مصنع بالستيك الوطنية ومصنع 

الوطنية لألوعية. 
ُي��ع��ن��ى ب��رن��ام��ج واف����د ال��ع��ل��م ب��ال��ط��الب 
ال���واف���دي���ن ل���ل���دراس���ة ف���ي ال��م��م��ل��ك��ة 
دمجهم  في  وُيسهم  السعودية،  العربية 
ف���ي ال��م��ج��ت��م��ع ال���س���ع���ودي ع���ن ط��ري��ق 

مجموعة من البرامج والمناشط. 
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الوطنية ووحداتها التابعة تجري فرضيات إخالء طارئة

تدريبات السالمة

العديد من فرضيات اإلخالء  أُجريت  التابعة،  )الوطنية للصناعة( ووحداتها  تعزيزًا لمبدأ وثقافة األمن والسالمة داخل 
الطارئة في العام 2016م.  شارك فيها سعادة الرئيس التنفيذي ونواب الرئيس ورؤساء  ومدراء عاميين الوحدات التابعة 
ومدراء اإلدارات وجميع موظفي وحدات الشركة. حيث تأتي هذه الفرضيات بهدف تعزيز جانب السالمة بين المجموعة 

ومنسوبيها وتعزيزًا لقياس اختبار أنظمة السالمة ضد األحداث الطارئة.

مصنع أطباق

 البيض

مصنع 

الكرتون

مصنع 

بالستيك

الوطنية

مصنع

 الواحة

مصنع

 األغطية

مصنع
 األوعية

جدة

مصنع
 األوعية
الرياض
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نفخر في مجموعة الوطنية للصناعة بإصدارنا العدد األول من المجلة السنوية لهذا العام والتي تتناول 
أخبار المجموعة ووحداتها التابعة وأنشطتها المتنوعة خالل عام كان حافاًل بالتحديات واإلنجازات. 
الوطنية للصناعة من  العمل لدى مجموعة  ُتعد ممارسة المسؤولية االجتماعية جزًء مهمًا في خطة 
خالل المساهمات التنموية واالجتماعية في مجتمعاتها الحاضنة لها، ففي العام المنصرم ساهمت 
والمجتمع،  الفرد  على  بالنفع  تعود  التي  المناسبات  من  للعديد  والرعاية  بالمشاركة  المجموعة 
كرعايتها ليوم الصحة العالمي، وجمعية األيتام من خالل بطولة النخبة الرمضانية ألبنائنا األيتام، 
دعمًا  األمن  فرسان  مجلة  في  والمشاركة  اهلل،  الشريفين حفظ  الحرمين  خادم  مبايعة  وذك��رى 
ألهدافها  وتحقيقها  الحزم  عاصفة  نجاح  بمناسبة  اإلحتفاء  كذلك  البواسل«،  »جنودنا  لألبطال 
المجموعة  شاركت  الشمال.  رعد  لتمرين  التدريبية  الخطة  إكمال  مناسبة  نجاح  إلى  باإلضافة 
الرئيس  بالمركز  أقيمت  حيث  الجنوبي  الحد  في  البواسل  لجنودنا  بالدم  التبرع  بحملة  كذلك 
للشركة شارك بها عدد كبير من منسوبي الشركة يتقدمهم سعادة الرئيس التنفيذي المهندس 
إبراهيم بحيري وسعادة نائب الرئيس للخدمات المركزية األستاذ سعيد القحطاني، وبلغ إجمالي 

المتبرعين مايقدر ب� 115 متبرع.
أساس  وهي  بها  ملتزمين  ومبادئ  مجاالت  هناك  بل  فقط،  والبرامج  المشاريع  هذه  عند  نقف  ال 
أعمالنا، كالمحافظة على البيئة، وزيادة اإلنتاجية، والجودة، والسالمة، وإستقطاب الكفاءات 
الوطنية وتدريبهم وتطويرهم وتوظيفهم واالحتفاظ بهم والحرص على منسوبي الشركة من الوقوع 
في أية مخاطر القدر اهلل، فالسالمة مهمة ونحن نعتني بذلك كثيرًا، حيث أكملت وحداتنا التابعة 
ما يقارب ال� 17 مليون ساعة عمل بدون آية حوادث تذكر، نفخر بهم فهم يشكلون عناصرالنجاح 

لنا.
نحن نؤمن بأن كل برامج ومشاريع التميز تحققها الرغبة الجادة وأن كثيرًا من التطلعات كانت 
في بداياتها صعبة أو شبه مستحيلة لكنها في األخير تصبح واقعًا ومكانًا للتميز! نحن نجزم بأن 
المبدعين والدعم الالمحدود من اإلدارة  لم يأت بعد وأن اإلبداع اليزال مستمرًا، فوجود  األفضل 
العليا بالمجموعة ماهو إال قاعدة رئيسة لتحقيق الطموحات واألهداف. عام جديد وحافل باإلنجازات 

نتمناه للمجموعة ومنسوبيها إن شاء اهلل.
في نهاية المطاف، أتقدم بجزيل الشكر لزمالئي أعضاء هيئة التحرير وكافة المشاركين في 
عالية  مهنية  كالعادة  وأظهروا  العدد  هذا  ص��دور  خلف  وإخ��الص  بصدق  وقفوا  الذين  العدد  هذا 

وتعاون كبير.

سالم بن عبد الكريم الزهراني
مدير إدارة العالقات العامة واإلعالم 

وتستمر اإلجنازات

األول 1438ه�   ربيع  األثنين 13  يوم  انعقد 
االجتماع  2016م  ديسمبر   12 ال��م��واف��ق 
الوطنية  مجموعة  إدارة  لمجلس  الختامي 
سعادة  بحضور  2016م.  للعام  للصناعة 
سليمان  ال��ش��ي��خ  اإلدارة  م��ج��ل��س  رئ��ي��س 
ب��ن عبد ال��ع��زي��ز ال��راج��ح��ي ون��ائ��ب رئيس 
سليمان  ب��ن  فهد  الشيخ  اإلدارة  مجلس 
ال��راج��ح��ي وأع���ض���اء ال��م��ج��ل��س وس��ع��ادة 
بن  ابراهيم  المهندس  التنفيذي  الرئيس 
ابراهيم بحيري، ونائب الرئيس للخدمات 
القحطاني  سعيد  األس���ت���اذ  ال��م��رك��زي��ة 
االستراتيجي  للتخطيط  الرئيس  ون��ائ��ب 
الكريم  عبد  األس��ت��اذ  األع��م��ال  وتطوير 
النهير، ورئيس شركة بالستيك الوطنية 
ورئيس  ال��زه��ران��ي،  اهلل  عبد  المهندس 
الوطنية لصناعة األوعية واألغطية العالمية 
)كابكس( المهندس عبد اهلل الدباس، 
األستاذ  الوطنية  بلوك  مصنع  عام  ومدير 
م��ح��م��د ظ��ف��ر، وك��ب��ي��ر م�����دراء ال��م��ال��ي��ة 
بالشركة األستاذ محمد أمجد صديقي. 
بدء اإلجتماع بكلمة رئيس مجلس اإلدارة 
اإلجتماع   ن��اق��ش  ب��ال��ح��ض��ور،  فيها  رح��ب 
عدد من المواضيع والبنود الهامة المدرجة 

في جدول أعماله للعام 2016م. 

مجلس اإلدارة يعقد إجتماعه الختامي 

للعام 2016م 

علي العايد عضوًا 
في مجلس إدارة الشركة

أخبـــار

أعلن مجلس إدارة مجموعة الوطنية للصناعة 
عن إنضمام األستاذ علي بن عبداهلل العايد 
ال��ش��رك��ة،  إدارة  م��ج��ل��س  ف���ي  ك��ع��ض��و 
يحمل  العايد  األستاذ  أن  بالذكر  الجدير 
الصناعية  اإلدارة  في  البكالوريوس  درجة 
والمعادن،  للبترول  فهد  الملك  جامعة  من 
إل���ى ج��ان��ب ح��ص��ول��ه ع��ل��ى ش��ه��ادة برنامج 
التحليل المالي من »بنك تشيز« في مانهاتن 
من  تدريبية  ب��رام��ج  إل��ى  إض��اف��ًة  بنيويورك 

مؤسسات علمية متخصصة في القطاع المالي واإلداري.
وقد التحق بالعمل في صندوق التنمية الصناعية السعودية منذ تخرجه من الجامعة 
متميزًا  مهنيًا  أداًء  وقدم  والقيادية  واإلشرافية  المهنية  الصندوق  بوظائف  وتدرج 
بالمملكة،  وصناعية  استثمارية  مؤسسات  إدارات  مجالس  عضوية  في  وشارك 
كما تم تكليفه بعضوية مجلس إدارة البنك السعودي للتسليف واالدخار وكذلك 

عضوية مجلس إدارة البرنامج الوطني لتطوير التجمعات الصناعية.
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