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الريادة في صناعة المنتجات البالستيكية
The leader in the plastic products manufacturing
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Overviewلمحة عامة

االســم األبــرز والرائــد اقليميــًا فــي صناعــة المنتجــات البالســتكية 
حيــث تعتبــر إحــدى أكبر منشــآت تصنيع البالســتيك على مســتوى 
الشــرق األوســط متخصصــة فــي مجــال الصناعــات التحويليــة 
إحــدى  وهــي  االســتهالكية،  البالســتيكية  المنتجــات  وصناعــة 
المصانــع التابعــة لمجموعــة الوطنيــة للصناعــة إحــدى شــركات 

وقــف الشــيخ ســليمان بــن عبــد العزيــز الراجحــي.
تتبــوأ بالســتيك الوطنيــة مكانــة متميــزة فــي األســواق المحليــة 
والدوليــة وتلعــب دورا كبيــرا فــي صناعــة المــواد البالســتيكية، 
منصبــًا  الوطنيــة  بالســتيك  تركيــز  كان  األولــى  الوهلــة  فمنــُذ 
ــر الدوليــة ومواكبــة النمــو  علــى مســتوى الجــودة ووفقــا للمعايي
بالســتيكية  بمنتجــات  وتزويدهــم  لألســواق  المتزايــد  والطلــب 
صحيــة – قويــة وذات جــودة عاليــة. حيــث تُقــدم بالســتيك الوطنيــة 
تلبــي احتياجــات  التــي  تشــكيلة كبيــرة ومتنوعــة مــن المنتجــات 
ســواء،  حــد  علــى  األخــرى  الصناعيــة  والقطاعــات  المســتهلك 
كقطــاع البتروكيماويــات وقطــاع الصناعــات الغذائيــة وقطــاع 
البنــاء والتشــييد والقطــاع الزراعــي، ممــا يجعلهــا الخيــار األول 
ــر مــن الشــركات  ــدى عــدد كبي ــه ل والشــريك الرئيســي الموثــوق ب

المحليــة والدوليــة فــي مختلــف القطاعــات.

the most prominent and regional leader in the 
manufacture of plastic products, as it is one of the 
largest plastic manufacturing facilities in the Middle East 
specialized in the field of manufacturing industries and 
the manufacture of consumer plastic products.
WP occupies a distinguished position in the local and 
international markets and plays a major role in the 
plastics industry. From the beginning, WP focused on 
quality, according to international standards, keeping 
pace with the growth and increasing demand of the 
markets providing them with healthy, strong, and high-
quality plastic products. Where WP offers a wide variety 
of products that meet the needs of the consumer and 
other industrial sectors alike, such as the petrochemical 
sector, food industry sector, building and construction 
sector, and agricultural sector, making WP the first 
choice and the main reliable partner for many local and 
international companies in various sectors.

 Al Watania Plastics (WP)بالستيك الوطنية
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Historical Overviewلمحة تاريخية

فــي عــام 1982م، تــم إنشــاء مصنــع بالســتيك الوطنيــة فــي الحائــر بمنطقــة 
الوطنيــة  بنــاء مصنــع بالســتيك  فــي  البــدء  تــم  عــام 1993  وفــي  الريــاض 
الســوق  احتياجــات  تلبيــة  بهــدف  بالريــاض،  الثانيــة  الصناعيــة  بالمدينــة 
الوطــن.  فــي  االقتصاديــة  التنميــة  عجلــة  دفــع  فــي  واإلســهام  المحلــي 
فكانــت بدايــة المصنــع بإنتــاج أنابيــب البــي فــي ســي واألوانــي المنزليــة مــن 
والصناعــي، وصناعــة  المنزلــي  الحقــن لالســتخدام  الميالميــن ومنتجــات 
الفيبرجــالس، وألعــاب  مــن  الميــاه  العامــة وخزانــات  المتنزهــات  ألعــاب 
األطفــال وحواجــز الطــرق واالقمــاع المروريــة بماكينــات المحورية. ثم بدأت 
عجلــة التطويــر والتوســعات فــي الطــرق الصناعيــة المختلفــة للمنتجــات 
البالســتيكية حيــث شــملت تصنيــع منتجــات التشــكيل الحــراري، ورقائــق 
الفيلــم البالســتيكية، وصناعــة أنابيــب أنظمــة الــري بالتنقيــط أيضــًا. تــم 
البيــض  وأطبــاق  للمبانــي  العازلــة  الفــوم  أللــواح  خــاص  قســم  إنشــاء 
المطبوعــة مــن الفــوم، وصناعــة عبــوات الزيــوت المطبوعــة بطريقــة النفــخ، 
وإنشــاء قســم للتغليــف الفاخــر شــامل لجميــع مســتلزماته وإنشــاء قســم 
تــم إضافــة  ألــوح الطباعــة. ومؤخــرًا  المنتجــات وتجهيــز  خــاص بتصميــم 
المــرن  التغليــف  خطــوط  وتطويــر  تــي  إي  البــي  لمنتجــات  إنتــاج  خطــوط 

والفيلــم الصناعــي بأحــدث التقنيــات العالميــة فــي الطباعــة. 

واليــوم تســاهم بالســتيك الوطنيــة فــي إنتــاج مــا يقــارب مــن 100 ألــف طــن 
ســنويًا مــن مختلــف خطوطهــا اإلنتاجيــة مــن مصنعيــن فــي مدينــة الريــاض 
علــى مســاحة تقــدر بـــ 100 ألــف متــر مربــع، لتكــون أكبــر المنشــآت إقليميــًا 
فــي مجــال تصنيــع البالســتيك متجــاوزًة حــدود اإلنجــاز إلــى حــدود الريــادة 

والتميــز. 

In 1982, Al Watania Plastics Factory (WP) was established in Al-Ha’ir 
in the Riyadh region, and in 1993 the construction of the WP factory 
in the Second Industrial City in Riyadh was started, with the aim of 
meeting the needs of the local market and contributing to advancing 
the wheel of economic development in the country. The factory 
started with the production of PVC pipes and melamine household 
utensils, injection products for domestic and industrial use, and the 
manufacture of public park toys, fiberglass water tanks, children›s 
toys, road blocks and traffic cones. Then the wheel of development 
and expansion began in various industrial methods for plastic products, 
which included the manufacture of thermoforming products, plastic 
film chips, and the manufacture of pipes for drip irrigation systems 
as well.
A special section was established for insulating foam panels for 
buildings and printed egg trays from foam, and the manufacture of 
printed oil bottles by blowing method, and after that a department 
for luxury packaging was established, including all its requirements, 
and a special section was established for product design and 
preparing printing plates. Recently, production lines for PET products 
have been added, and flexible packaging and industrial film lines 
have been developed with the latest international technologies in 
manufacturing and printing.

Today, WP contributes to the plastic market with production of 
approximately 100,000 tons annually from its various product lines 
from two factories in Riyadh on an area of 100 thousand square meters, 
to be the largest regional facility in the field of plastic manufacturing, 
exceeding the limits of achievement to the limits of leadership and 
excellence.
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أن نصبح رواد الصناعات البالستيكية التي تخدم صناعتي مواد التغليف ومواد البناء في المملكة العربية السعودية والشرق األوسط

To be a leader in Plastics Business in Saudi Arabia and the Middle East Active in Packaging and building materials

سة، كما سنعمل على االستغالل
ِ
 مناف

ٍ
أن نوفر لعمالئنا منتجات وخدمات صناعية ذات جودة عالية تتواكب مع تطلُّعاتهم مقابل أسعار

األمثل لجميع مواردنا مع تبني أحدث التقنيات العالمية وسنحرص على تطبيق إجراءات فعَّالة تحافظ على سالمتنا وسالمة بيئتنا

Providing best quality and competitive price for our customer. Not only meeting their needs but serving them beyond their expectation.
Investing in people. Benefiting the communities in which we operate. Maintaining safe and environment-friendly processes

Missionالرسالة

قــيــمــنــاVisionالرؤية

V a l u e s

03
األمانة تعزيز ثقافة السلوكيات الحميدة

والصادقة مع بعضنا البعض من خالل االلتزام
بالمعايير األخالقية العالية

Honesty Promote a culture of
honest and straightforward behaviors
with each other by adhering to high
ethical standards

05

01
االحترافية االلتزام بتلبية أهداف

المجموعة مع اإلسهام إيجابًا على
البيئة العامة

Professionalism Commitment
to meet expectations set by the group
while positively influencing the company's
overall environment

02
التركيز على العمالء تكريس الجهود

للحفاظ على رضا جميع عمالئنا من خالل بناء عالقات
استراتيجية طويلة األجل ترتكز على جودة المنتجات

والخدمات واألسعار التنافسية

Customer focus Dedication to
keep all our customers satisfied through
building long-term relationships focused
on quality and competitive pricing

04
المسؤولية االجتماعية المساهمة
في التنمية المستدامة للشركة من خالل تقديم

القيمة االقتصادية واالجتماعية ألصحاب المصلحة

Corporate social responsibility
Contribute to the sustainable development
of the company by delivering economic and
social values to stakeholders

تطوير األيدي العاملة السعودية
تعزيز التنمية الفعالة للشباب السعودي من خالل تصميم

برامج تدريبية موجهة للشباب للمساهمة في توطين المهن
ودفع عجلة التنمية االجتماعية في المملكة العربية السعودية

Saudi Labors development Promote Saudi
labor development through the design of training
programs catered to the youth to contribute to the
Kingdom’s overall labor development
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Productsالمنتجات

إن مــا تقدمــه بالســتيك الوطنيــة مــن منتجــات متنوعــة علــى مــدار ســنوات 

المحلــي  الســوق  احتياجــات  تلبيــة  أســباب  أهــم  مــن  كان  قــد  ريادتهــا، 

واإلقليمــي فــي مختلــف القطاعــات الصناعيــة وقطــاع البنــاء والتشــييد، 

وقطــاع الزراعــة.   

1- منتجات االستخدام الواحد 

يتــم إنتــاج منتجــات االســتخدام الواحــد بتقنيــة التشــكيل الحــراري مــن 

مــادة  )PS, PP, PET( ويراعــي خاللهــا االلتــزام بالمعاييــر الصحيــة المطلوبــة 

لهــذه المنتجــات.

حيــث يتــم إنتــاج كميــات كبيــرة فــي هــذا القســم لخدمــة عــدد مــن القطاعــات 

الحيويــة منهــا قطــاع الصناعــات الغذائيــة وميــاه الشــرب المعبــأة وتعتبــر 

بالســتيك الوطنيــة مــورد رئيــس لكاســات شــرب ميــاه زمــزم  فــي الحرميــن 

الشريفين. 

فــي هــذا القســم يتــم إنتــاج كاســات المــاء والقهوة والعصيــر، وعلب الثوم 

والفــول والحمــص ومشــتقات األلبــان مــع أغطيتهــا، وصحون البالســتيك 

بمختلــف مقاســاتها وأشــكالها، وحافظــات الطعــام، وغيرهــا بمقاســات 

وأحجــام متعددة.

The variety of products offered by Al-Watania Plastics over the 

years has been one of the most important reasons for meeting 

the needs of the local and regional market in various industrial 

sectors, the building and construction sector, and the agricultural 

sector.

1- Disposable Products

Disposable Products are produced using thermoforming 

technology,  from (PS, PP, PET) materials  during which the 

required health standards for these products are taken into 

account.

Where large quantities are produced in this section to serve a 

number of vital sectors, including the food industries sector 

and bottled drinking water, and Al Watania Plastics is a major 

supplier of plastics cups for drinking Zamzam water in the Two 

Holy Mosques.

This section produces water, coffee and juice cups, garlic, beans, 

chickpeas and dairy products tube with their lids, plastic plates 

of various sizes and shapes, food containers, and others of various 

sizes and sizes.

لالطالع على الملف التفصيلي للمنتجات امسح الباركود
To view the detailed product file, scan the barcode 8

أضغط هنا
click here

https://drive.google.com/drive/folders/1bW6LZtVKxon8xzhUyh0JK2Qhz7NWde9I?usp=sharing
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ProductsProductsالمنتجات

2- منتجات الحقن

يتــم تصنيــع عــدد مــن المنتجــات عبــر هــذه التقنيــة منهــا حافظــات 
والشــوك  المالعــق  مثــل  المائــدة  وأدوات  الشــفافة  الطعــام 
ــات البالســتيكية بمختلــف األحجــام  والســكاكين وســطول الدهان

والمقاســات.

تخــدم منتجــات الحقــن قطاعــات عديــدة منهــا قطــاع الدهانــات 
رئيــس  مــورد  الوطنيــة  بالســتيك  تعتبــر  حيــث  األغذيــة  وقطــاع 
للســطول البالســتيكية لعــدد كبيــر من شــركات الدهانــات المحلية 

والعالميــة داخــل وخــارج المملكــة.

مطبوعــة  كانــت  ســواء  الوطنيــة   داخــل  الســطول  تصنيــع  يتــم 
. مختلفــة  وباحجــام  مطبوعــة  أوغيــر 

   2,5 لتر
   5  لتر 
   17  لتر
   20  لتر

   1 كيلوجرام 
   جالون أمريكي

2- Injection Products

Several products are manufactured using this technology, 
including thin wall food containers, tableware items 
such as spoons, forks and knives, and plastic paint pails 
of various sizes.

Injection products serve many sectors, including the 
paint sector and the food sector, where Al Watania 
Plastics is a major supplier for the plastic pails for many 
local and international paint companies inside and 
outside the Kingdom.

Plastic paint pails are manufactured within Al Watania 
Plastics printed or unprinted, and in different sizes.
   2,5 Liter
   5 Liter
   17 Liter
   20 Liter
   1 Kg
   US gallon

10

لالطالع على الملف التفصيلي للمنتجات امسح الباركود
To view the detailed product file, scan the barcode

أضغط هنا
click here

https://drive.google.com/drive/folders/1UXpwN3AW4MwZX3nuGIO6HpERa_q4joo-?usp=sharing
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Productsالمنتجات

3- منتجات التغليف الصناعي – الفيلم

تشمل منتجات التغليف الصناعي )الفيلم( عدة منتجات منها:

دجــاج،  أكيــاس  واألســمدة،  البتروكيماويــات  المنتجــات  أكيــاس 
تغليــف  روالت  كذلــك   والمطبوعــة  الســادة  التغليــف  روالت 
المحميــة،  البيــوت  روالت  والمتمــددة(،  )االنكماشــية  الطبالــي 
االداء،  عاليــة  بالتنقيــط  الــري  ليــات  الزراعيــة،  االنفــاق  روالت 
أكيــاس نفايــات عاليــة الكثافــة يمكــن تصنيــع جميــع المقاســات 

المختلفــة. والســماكات 

هــذه المنتجــات تخــدم قطاعــات عــدة منهــا البتروكيماويات لتعبئة 
المــواد الخــام وصناعــة االغذيــة والعصائــر والمشــروبات الغازيــة 
أســيوية  دول  لعــدة  التصديــر  الــي  باإلضافــة  الزراعــي  والقطــاع 

وأفريقيــة.

3- Film Products

Industrial packaging products )film( include several 
products, including:

Bags for petrochemical products and fertilizers, chicken 
bags, plain & printed shrink film pallet wrapping rolls 
(shrink and expanding), greenhouse rolls, agricultural 
tunnel rolls, high performance agricultural irrigation 
systems drip tape, high density waste bags All sizes and 
different thicknesses can be manufactured.

These products serve several sectors, including 
petrochemicals for packaging raw materials, the 
manufacture of food, juices and soft drinks, and the 
agricultural sector, in addition to exporting to several 
Asian and African countries.

Products

12
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٤- األنابيب البالستيكية بي في سي

حرصــت بالســتيك الوطنيــة علــى تلبيــة متطلبــات االســواق داخليــا وخارجيــا بالمنتجــات 

الالزمــة والمطلوبــة ، وقــد أولــت اهتمامــًا كبيــرًا بصناعــة األنابيب البالســتيك المصنوعة 

مــن مــادة )عديــد كلوريــد الفينيــل( باعتبارهــا عنصــرًا رئيســيًا فــي تكويــن البنية األساســية 

الصحــي،  الصــرف  وشــبكات  وخارجهــا  المــدن  داخــل  الميــاه   شــبكات  مــن  للوطــن، 

والتمديــدات الكهربائيــة والهاتفيــة، واالســتعماالت المنزليــة، وشــبكات ري الحدائــق 

و المــزارع.

4- PVC pipes

Al Watania Plastics has been keen to meet the requirements of the 
markets, internally and externally with the necessary and required 
products and has paid great attention to the manufacture of plastic 
pipes made of (polyvinyl chloride) as a key element in the formation 
of the country’s infrastructure of water networks inside and outside 
cities, sewage networks, electrical and telephone installations, and 
uses Household, garden and farm irrigation networks.

Products

14

أنابيــب يــو بــى فــى ســى طبقــًا للمواصفــات والمعاييــر الســعودية 1996 / 15 – 1٤ والتــي 

تطابق نظام المواصفات األلمانية دن 8062 / 8061. وايضا حسب المواصفة العالمية 

الوطنيــة قياســات مختلفــة  لألنابيــب حســب المواصفــات  SASO-ISO-1٤52-1 وتنتــج 

الســعودية والمواصفــات العالميــة  وتتوفــر مقاســاتها مــن  20 مــم إلــى 800 مــم وايضــا 

وتتوفــر مقاســاتها وفقــًا للمواصفــات األمريكيــة مــن 2/1 بوصــة إلــى 8 بوصــة ويتوفــر 12 

مقــاس ، بمختلــف األلــوان: الرمــادي -األبيــض البرتقالــي –األســود حســب المواصفــات 

المعتمــدة والمطلوبــة .

أنابيــب ســى بــى فــى ســى للميــاه الحــارة طبقــا للمواصفــات االمريكيــة مطابقــة مــع 

المواصفــات الســعودية SASO المتوفــر مــن  ½ بوصــة إلــى 2 بوصــة )10 أحجــام(. 

روالت البولي إيثلين لتمديدات الكهربائية  بأقطار 16 و23 مم باللون البرتقالي.

UPVC pipes according to Saudi specifications and standards 1996 
15-14   / which conforms to the German specification system DIN 
8062  /  8061. Also according to the international standard SASO-
ISO1-1452-, Al-Watania produces different sizes of pipes according 
to Saudi specifications and international specifications, and their 
sizes are available from 20 mm to 800 mm, and sizes are available 
according to American specifications from 1/2 inch to 8 inches, 
and 12 sizes are available , in various colors: gray - white - orange - 
black according to the approved and required specifications.

CPVC pipes for hot water according to American specifications, 
conforming to Saudi specifications SASO. Available from ½ inch to 
2 inches (10 sizes).

Polyethylene rolls for electrical conduit diameters of 16 and 23 
mm in orange color.

--

-

-

-

-

لالطالع على الملف التفصيلي للمنتجات امسح الباركود
To view the detailed product file, scan the barcode

أضغط هنا
click here

https://drive.google.com/drive/folders/1mZimMG8jw0IwVBscuyiUYkDxDYgiUI9E?usp=sharing


á`«æWƒdG ∂```«à°SÓH
Al-Watania Plastics

17
���������������������������������������������������������

á`«æWƒdG ∂```«à°SÓH
Al-Watania Plastics AL WATANIA FOR INDUSTRIES

16

Productsالمنتجات

5- األنابيب البالستيكية الحرارية البولي بروبلين والوصالت

والوصــالت  البالســتيكية  األنابيــب  الوطنيــة  بالســتيك  تنتــج 
الســاخنة  الميــاه  شــبكات  فــي  تســتخدم  التــي  بهــا  الخاصــة 

الضغــط. تحــت  وتعمــل  والبــاردة 

تصنــع منتجــات األنابيــب البولــي بروبليــن والوصــالت الخاصــة 
بهــا باللونيــن االخضــر واالزرق وطبقــًا للمواصفــات والمعاييــر 
للمواصفــات  مطابقــة  وكذلــك   8078  /  8077 دان   األلمانيــة 

 SASO الســعودية  والمعاييــر 
يتــم اســتخدام أحــدث أنــواع التكنولوجيــا المتطــورة كمــا تتحمــل 
البيئيــة  والظــروف  المختلفــة  الميــاه  ضغــوط  المنتجــات 

القاســية.

تتوفر مقاسات األنابيب بعدة أحجام من 20 مم إلى 110 مم.

16

5- Polypropylene thermoplastic pipes and fittings

Al Watania Plastics produces plastic pipes and their fittings 
that are used for hot and cold water networks and work 
under pressure.
Polypropylene pipe products and their fittings are 
manufactured in green and blue colors and in accordance 
with German specifications and standards Dan 8077  8078, 
as well as in compliance with Saudi specifications and 
standards SASO, 
The latest advanced technology are used, and the products 
can withstand different water pressures and harsh 
environmental conditions.

PPR pipes are available in several sizes from 20mm to 
110mm.

/

لالطالع على الملف التفصيلي للمنتجات امسح الباركود
To view the detailed product file, scan the barcode

أضغط هنا
click here

https://drive.google.com/drive/folders/1P0s2L97R927qRZqt3KqfyGyssOFhGy_i?usp=sharing
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6- ألواح الطباعة

يتــم فــي هــذا القســم تقديــم خدمــات التصميــم وإدارة وفــرز 
األلــوان وفيــه يتــم صياغــة التصاميــم وتجهيزهــا للطبــع وإعــداد 
تصميــم  بــكل  الخاصــة  والتقنيــة  الفنيــة  واألمــور  الرســومات 
البروفــات  وطباعــة  واأللــوان  واالبعــاد  المقاســات  واعتمــاد 
العتمادهــا مــن قبــل العميــل. ويمــر هــذا القســم عبــر خــط إنتــاج 
متكامــل ومراحــل متعــددة وذلــك بعد اعتمــاد التصميم النهائي 
مــن قبــل العميــل وكان ومــازال قســم التصاميــم ســباقًا فــي 
هــذا المجــال وســاهم فــي تغييــر جــودة الطباعــة فــي المنطقــة 
الطريقــة  الطباعــة  قبــل  مــا  ألــواح  صناعــة  فــي  التحــول  عبــر 

اليدويــة إلــى الماكينــات الرقميــة المتقدمــة. 

6- Pre-printing clichés

In this section, design services, management and color 
sorting are provided, in which designs are formulated and 
prepared for printing, drawings and technical and technical 
matters of each design are prepared, sizes, dimensions and 
colors are approved, and proofs are printed for approval 
by the client. This section passes through an integrated 
production line and multiple stages, after the final design 
was approved by the client. The design department was 
and still is a forerunner in this field and contributed to 
changing the quality of printing in the region by shifting 
the manual method of prepressing plates to advanced 
digital machines.

18
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ماكينــات  بأحــدث  مصانعهــا  تجهيــز  الوطنيــة  بالســتيك  تَعتبــر 
ومعــدات اإلنتــاج واختبــار وقيــاس الجــودة ونظــم إدارة المــوارد 
والســالمة واحــدًة مــن أبــرز خططهــا للريــادة والتميــز، كمــا تعتبــر 
كفــاءة وتميــز مــن يشــرف علــى هذه األجهــزة والمصانــع أحد روافد 
إبداعهــا وتميزهــا فــي هــذا المجــال حيــث يشــكل فريــق العمــل 
واإلدارة  الهندســة  مجــال  فــي  المتميــزة  الكفــاءات  مــن  نخبــة 

والتشــغيل.  

• تقنيات التصنيع والطاقات اإلنتاجية: 

تضــم بالســتيك الوطنيــة العديــد مــن األقســام تحــت كل قســم 
وهــي  متنوعــة  قطاعــات  منتجاتهــا  تخــدم  اإلنتــاج  خطــوط  عــدة 

كالتالــي 

Al-Watania Plastics considers equipping its factories with the 
latest production machines and equipment, quality testing and 
measurement, resource management and safety systems as one 
of its most prominent plans for leadership and excellence. The 
efficiency and distinction of those supervising these devices and 
factories is also considered one of the tributaries of its creativity 
and distinction in this field, as the work team constitutes an elite 
group of distinguished competencies in the field of engineering, 
management and operation.

• Manufacturing techniques and production capacities:

Al Watania Plastic has many departments under each section several 
production lines that serve its products in various sectors, which are 
as follows100

تُقدر الطاقة اإلنتاجية
الكلية للمصانع أكثر من 

The total production capacity
of the factories is estimated at more than

ألف طن سنويا thousand tons per year

á`«æWƒdG ∂```«à°SÓH
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••

•
•

••

•
•

األلمانيــة  التقنيــات  الحراري-يســتخدم  التشــكيل  قســم 
ســنويًا  طــن  ألــف   (37) تبلــغ  إنتاجيــة  بقــدرة  والسويســرية 
قســم األنابيــب -يســتخدم التقنيــات األلمانيــة بقــدرة إنتاجيــة 

تبلــغ (3٤) ألــف طــن ســنويا
قســم التغليف-الفلــم الصناعــي يســتخدم التقنيــات األلمانيــة 

بقــدرة إنتاجيــة تبلــغ (20) ألــف طــن ســنويًا
الكنديــة  التقنيــات  -يســتخدم  بالحقــن  التشــكيل  قســم 
ســنويًا طــن  آالف   (8) تبلــغ  إنتاجيــة  بقــدرة  واألســترالية 

Thermoforming department - uses German and Swiss 
technologies with a production capacity of (37) thousand tons 
per year
The Pipe department - uses German technologies with a 
production capacity of (34) thousand tons per year
The Industrial Film Packaging Department uses German 
technologies with a production capacity of (20) thousand tons per 
year
Injection molding department - uses Canadian and Australian 
technologies, with a production capacity of (8) thousand tons per 
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المواد الخام:

تحــرص بالســتيك الوطنيــة منــذ نشــأتها علــى جــودة المــواد الخــام 
يتــم  ولذلــك  منتجاتهــا  وطباعــة  تصنيــع  فــي  تســتخدمها  التــي 
اختيــار أجــود أنــواع المــواد الخــام والتــي تناســب المعاييــر العالميــة 
وشــرائها مــن أفضـــل المورديـــن المعتمديــن والموثوقيــن ومــن 
ضمنهــم شــركة ســابك وذلــك ضمــن التزامهــا بتقديــم منتجــات 

ذات جــودة عاليــة تحقــق رغبــات وتطلعــات عمالئهــا. 

التخزين والشحن واإلمداد:

إلدارة  المؤسســية  المــوارد  إدارة  أنظمــة  أحــدث  اســتخدام  يتــم 
بــكل كفــاء  كافــة العمليــات التشــغيلية واإلداريــة فــي المصنــع 
وجدولــة كافــة مواعيــد التوريــد واإلنتــاج والشــحن بدقــة. حيــث يتــم 
توفيــر أفضــل المنتجــات مــن مــواد خــام أصليــة ومخزنــة بأســاليب 
حديثــة، ليتــم تصنيعهــا باحترافيــة وشــحنها بعنايــة عبــر أســطول 
مــن الشــاحنات المعــّدة بأكثــر الوســائل تحقيًقــا لألمــن والســالمة، 

وذلــك إليصالهــا فــي وقــت قياســي وبجــودة رفيعــة.

Capabilitiesاإلمكانيات

Raw materials:

Since its inception, Al Watania Plastics has been keen on the 
quality of the raw materials it uses in the manufacture and 
printing of its products. Therefore, the finest types of raw 
materials that fit international standards are selected from 
the best accredited and reliable suppliers, including SABIC, as 
part of its commitment to provide high quality products that 
fulfill the wishes and aspirations of its customers.

Warehousing, Shipping, and Logistics:

Al Watania Plastics use the latest enterprise resource 
management systems )ERP( to efficiently manage all 
operational and administrative processes in the factory 
and schedule all supply, production, and shipment dates 
accurately. The best products are provided from original raw 
materials and stored in modern methods, to be professionally 
manufactured and carefully shipped through a fleet of 
containers and trucks prepared in the most secure and safe 
means, to deliver them in record time and with high quality.
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قسم التصميم:

تمتلــك بالســتيك الوطنيــة اســتوديو مجهــز تجهيــًزا كامــاًل بأحــدث أجهــزة 
بحيــث  الطباعــة،  ألــواح  بإنتــاج  الخاصــة  والماكينــات  التصاميــم  وبرامــج 
ــر هــذه العمليــة عــدد  ــة الــى النهايــة، ويدي تعالــج كل المتطلبــات مــن البداي

مــن المصمميــن المختصيــن لتلبيــة متطلبــات جميــع العمــالء.

معامل ضبط الجودة:

تتمتــع بالســتيك الوطنيــة بنظــرة ثاقبــة فــي الحفــاظ علــى جــودة منتجاتهــا، 
مــن خــالل قســم تأكيــد الجــودة يقــوم هــذا القســم بعمليــة تقييــم دقيقــة، 
تُنفــذ تفتيشــًا شــاماًل للمــواد الداخليــة، وترصــد عمليــات االنتــاج وتتحقــق من 
نوعيــة منتجاتهــا، ويتوفــر لــدى قســم تأكيد الجودة مختبــرات مجهزة تجهيًزا 
كامــاًل ولديــه عالقــات واســعه مــع معاهــد البحــوث والتجــارب فــي الداخــل 

والخــارج، وذلــك بإشــراف كــوادر مختصــة مــن الفنّييــن والمهندســين.

بصمة التميز:

إن التنــوع الــذي تنتهجــه بالســتيك الوطنيــة فــي إنتاجهــا ومــا تلتــزم بــه مــن 
معاييــر عالميــة يجعــل منهــا خيــارًا مميــزًا للعديــد مــن العمــالء بمختلــف 
القطاعــات كمصــدر رئيســي لتوفيــر متطلباتهــم بشــكل مســتمر ومتميــز. 
العمــالء  هــدف  يخــدم  بمــا  منتجاتهــا  وتطويــر  تحديــث  فــي  تســاهم  كمــا 

وخططهــم اإلنتاجيــة والتوزيعيــة علــى المــدى القريــب والبعيــد. 

Design department:

Al Watania Plastics owns a fully equipped studio with the latest 
equipment, design software, and machines for the production of 
printing plates, which handles all requirements from start to finish, 
and this process is managed by a number of specialized designers to 
meet the requirements of all customers.

Quality control:

Al Watania Plastics has an insight into maintaining the quality of 
its products through the quality control and department, which is 
equipped with the latest devices and equipment. This department 
carries out a careful evaluation process, implements a comprehensive 
inspection of internal materials, monitors production processes, and 
verifies the quality of its products under the supervision of specialized 
cadres of technicians and engineers.

 The imprint of Excellence:

The diversity that Al Watania Plastics pursues in its production and 
its commitment to international standards makes it a distinguished 
choice for many customers in various sectors as a main source to 
provide their requirements continuously and distinctly. It also 
contributes to the modernization and development of its products 
to serve the customers› goals and their production and distribution 
plans in the short and long term.

Capabilitiesاإلمكانيات
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فــي  المعاييــر  بمطابقــة  الوطنيــة  بالســتيك  تلتــزم 
المرتبــط  والتشــغيل  والمنتجــات  الخدمــات  جميــع 
كفــاءة  يثبــت  مــا  لتحقيــق  وتســعى  بمصانعهــا، 
الشــهادات  أقــوى  وفــق  منتجهــا  وجــودة  عملهــا 
العالميــة المعتمــدة، لذلــك حصلــت علــى عــدد مــن 
الشــهادات واالعتمــادات المحليــة والعالميــة مثبتــة 
بذلــك تميزهــا وريادتهــا. وتعمــل علــى تحديــث هــذه 
الشــهادات بشــكل مســتمر بتطبيــق جميــع الشــروط 
مثــل  علــى  للحصــول  الدقيقــة  العالميــة  والمعاييــر 

الشــهادات هــذه 

Al Watania Plastics is committed to applying the standards 
of quality, safety and occupational health in all services, 
products and operation associated with its factories, and 
seeks to achieve evidence of the efficiency of its work 
and the quality of its products according to the strongest 
approved international certificates, so it obtained a number 
of local and international certificates and accreditations, 
thus proving its excellence and leadership. And it works to 
update these certificates continuously by applying all the 
exact international conditions and standards to obtain such 
certificates, 

Certifications الشهادات
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Certifications and Accreditation : الشهادات واالعتماد :
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تحــرص إداراة التســويق والمبيعــات علــى محافظــة واســتمرارية العمــالء 
شــراكات  بنــاء  عبــر  الجــدد  العمــالء  مــن  المزيــد  واســتقطاب  الحالييــن 
التواصــل  إثــراء  إلــى  تســعى  كمــا  الطرفيــن.  نجــاح  تضمــن  اســتراتيجّية 
ــة  ــة وحضــور المعــارض المحلي ــة المتبادل ــارات الدوري المســتمر بإقامــة الزي
والدوليــة  والمؤتمــرات بغــرض المزيــد مــن  التطويــر المســتمر والتحســينات 

االقتراحــات. مــن  و االســتفادة  والخدمــات  للمنتجــات 

الذيــن  المختصيــن  والمهندســين  الفنييــن  مــن  عــدد  العمــل  فريــق  يضــم 
لديهــم خبــرة واســعة فــي صناعــة مــواد التعبئــة والتغليــف ومــواد البنــاء 
البالســتيكية، حيــث تقــدم الوطنيــة المســاعدة واالستشــارة الفنيــة وفًقــا 

تغطــي: والتــي  العميــل  الحتياجــات 

اإلدارة العامة في مدينة الرياض و فروع المبيعات فى الدمام -القصيم -جدة -مكة المكرمة -المدينة المنورة -تبوك -أبها -جازان -نجران

The Marketing and Sales Department is keen on maintaining and continuity 
of existing customers and attracting more new customers by building 
strategic partnerships that ensure the success of both parties. It also 
seeks to enrich continuous communication by holding periodic mutual 
visits and attending local and international exhibitions and conferences 
for the purpose of further continuous development and improvements to 
products and services and to benefit from suggestions.

The work team includes a number of specialized technicians and engineers 
who have extensive experience in plastics packaging and building materials 
industry. Al Watania Plastics provides technical assistance and advice 
according to the client’s needs, which covers:

Head office in Riyadh, and sales branches in )Dammam - Qassim - Jeddah - Makkah - Madinah - Tabuk - Abha - Jazan – Najran(

Marketing and Customer Serviceالتسويق وخدمة العمالء
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•

•

•
•

تطويــر المنتجــات البالســتيكية والتــي تتوافــق مــع  االحتياجــات الخاصــة 
بالعميــل.

تطويــر المنتجــات البالســتيكية لتلبيــة المتطلبــات والشــروط التنظيميــة 
لتعبئــة الغذائية.

تنفيذ تصاميم وأعمال فنية جديدة للمنتجات.
التعبئة والتغليف والخدمات اللوجستية.

•
•

•
•

Develop plastic products that comply with the customer›s needs.
Develop plastic products to meet the regulatory requirements and 
conditions for food packaging.
Implementation of new designs and artworks for products.
Packaging and logistics
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دول الخليج العربي - الشرق األوسط - وأفريقيا
Arab Gulf Countries - Middle East - and Africa 
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Distribution Map خريطة التوزيع
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www.wataniaind.com 
الموقع اإللكتروني

 المدينة الصناعية الثالثة المملكة العربية السعودية الرياض 11443صندوق بريد 10554

من هنا
امسح الباركود

Third Industrial City Riyadh KSA , PO Box 10554, Riyadh 11443 KSAFrom here
Scan the barcode

 البريد اإللكتروني
 الهاتف

 الفاكس

wp@wataniaind.com
00966 11 2650036
00966 11 2650905

Email: 
Tel: 
Fax:

 موقع مصنع بالستيك الوطنية في المدينة الصناعية الثالثة بالرياض

Al Watania Plastics  Factory in the third industrial city in Riyadh 
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Our ClientsContact details بيانات االتصالعمالئنا
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AL Watania for Paper Products
الوطنية للمنتجات الورقية

Al Watania Bricks
بلوك الوطـنية

INTERNATIONAL CAP L.L.C
شركة ا�غطية العالمية ش.ذ.م.م

Al-Watania Plastics
á`«æWƒdG ∂```«à°SÓH

AL Watania For Containers Mfg
الوطنية لصناعة ا�وعية

á«YhC’G áYÉæ°üd á«æWƒdG   
  

AL WATANIA FOR INDUSTRIES

Our factoriesمصانعنا
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To view our other profilesلألطالع على الملفات التعريفية االخرى

أضغط هنا
click here

أضغط هنا
click here

أضغط هنا
click here

أضغط هنا
click here

أضغط هنا
click here

أضغط هنا
click here

https://drive.google.com/drive/folders/17KTWV4dxojO3Tth15RQ2qr3DNoYero0Y
https://drive.google.com/drive/folders/1qDm-dSrydkmFILqr1qsOeBSVRBemIAiy
https://drive.google.com/drive/folders/19S_WJEjq_vBWSgAh6Zd8izRSvywOXOpY
https://drive.google.com/drive/folders/1iRYoWY6y3FW8gy0DmqK6gf5l6qsZS82S
https://drive.google.com/drive/folders/1BjXqH08CEP-VMyGqm49F8PwT9oYumUeQ
https://drive.google.com/drive/folders/1g43vI9txwbH9ZNP7kj0_yq_fDXTGE4Gu
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الوطنية لصناعة اوعية
AL Watania For Containers Mfg

شركة اغطية العالمية ش.ذ.م.م
INTERNATIONAL CAP L.L.C

بلوك الوطـنية
Al Watania Bricks
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