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

الصناعية في المملكة.

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

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

تمتلك الشركة 10 مصانع في الرياض وجدة ودبي ومسقط.

حققت الشركة بحمد هللا أكثر من 25 مليون ساعة عمل 
آمنة.

عام   في  الصناعة  عالم  في  خطواتها  أولى  الشركة  بدأت 
.1972

االحترافية•
التركيز على العمالء•
األمانة•

التعبئة والتغليف•
مواد البناء•
قطع الغيار واآلالت•

المسؤولية االجتماعية•
تطوير األيدي العاملة السعودية•

المنتجات الطبية واالستهالكية•
الطاقة والمنتجات الكيميائية•

About us عن الشركة 
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علينا أن نسعى في خدمة بلدنا بتوفير
منتجات محلية بجودة عالية منافسة
للمنتجات العالمية، وأن يكون ضمن

طموحنا تصدير منتجاتنا الوطنية

من كلمات الشيخ سليمان بن عبدالعزيز الراجحي

مؤسس الشركة الوطنية للصناعة
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يعيـــش القطـــاع الصناعـــي فـــي المملكـــة العربيـــة الســـعودية 

نقلـــه نوعيـــة فـــي مختلـــف المجـــاالت بدعـــم وتشـــجيع وتحفيـــز 

مـــن حكومتنـــا الرشـــيدة -حفظهـــا هللا- لتحقيـــق أهـــداف رؤيـــة 

2030 بزيـــادة المحتـــوى المحلـــي وتوطيـــن الصناعـــات ورفـــع 

الدعـــم  هـــذا  تتـــوج  حيـــث  النفطيـــة،  غيـــر  الصـــادرات  نســـبة 

بتدشـــين مبـــادرة برنامـــج صنـــع فـــي الســـعودية الـــذي يقـــدم 

هويـــة موحـــدة للمنتجـــات الســـعودية والترويـــج لهـــا محليـــًا 

لـــُه  ويتيـــح  الســـعودي  بالمنتـــج  الثقـــة  يعـــزز  ممـــا  وعالميـــًا، 

فـــرص المنافســـة واالنتشـــار عالميـــًا.

فـــي  ومرموقـــة  رائـــدة  بمكانـــة  للصناعـــة  الوطنيـــة  تتمتـــع 

صناعـــة مـــواد التعبئـــة والتغليـــف ومـــواد البنـــاء، حيـــث نفخـــر 

برفـــد األســـواق المحليـــة واإلقليميـــة بمنتجـــات نوعيـــة يعتمـــد 

عليهـــا ويثـــق بجودتهـــا أبـــرز الشـــركات العاملـــة فـــي القطاعـــات 

تجـــاه  التـــام  التزامنـــا  وضمـــن  االقتصـــاد،  فـــي  األساســـية 

عمالئنـــا فـــي مختلـــف الـــدول اســـتطعنا خـــالل العـــام الماضـــي 

بعـــد توفيـــق هللا أوًال وثـــم بتعـــاون شـــركائنا وهمـــة منســـوبينا 

وضمـــان  كفـــاءة  بـــكل  منتجاتنـــا  علـــى  الطلبـــات  تلبيـــة  مـــن 

ــي  ــودة، فـ ــودة المعهـ ــرة والجـ ــا بنفـــس الوتيـ ــتمرار توريدهـ اسـ

ظـــل اســـتمرار الظـــروف االســـتثنائية والتحديـــات التـــي خلقتهـــا 

جائحـــة فايـــروس كرونـــا (كوفيـــد-19) نســـأل هللا تعالـــى أن يرفـــع 

هـــذه الجائحـــة ومـــا جلبتـــه مـــن تحديـــات وأن يتـــم اســـتئناف 

كافـــة األعمـــال واألنشـــطة االقتصاديـــة عالميـــًا فـــي ظـــروف 

ـــًا واســـتقرارًا. ـــر أمنن أكث

تســـتند الوطنيـــة للصناعـــة علـــى خبـــرة عريقـــة تتجـــاوز النصـــف 

قـــرن، وأســـس صناعيـــة متينـــة، وبكفـــاءات متميـــزة، ممـــا يعـــزز 

مكانتهـــا وريادتهـــا فـــي مجـــال الصناعـــة. كمـــا أنهـــا تســـعى 

اســـتراتيجية  خطـــة  خـــالل  مـــن  المســـتقبل  فـــرص  الغتنـــام 

 ،2030 الســـعودية  العربيـــة  المملكـــة  رؤيـــة  مـــع  تتماشـــى 

حيـــث نســـعى مـــن خاللهـــا إلـــى توســـيع نشـــاطات الشـــركة 

التنافســـي فـــي القطاعـــات الحاليـــة ومـــن  لتعزيـــز موقعهـــا 

خـــالل االســـتثمار فـــي قطاعـــات جديـــدة داخـــل وخـــارج المملكـــة 

العربيـــة الســـعودية بهـــدف زيـــادة المحتـــوى المحلـــي الصناعـــي 

ولتعزيـــز النمـــو االقتصـــادي وتمكيـــن القـــدرات المحليـــة ونقـــل 

وتوطيـــن التقنيـــات الصناعيـــة وخلـــق فـــرص عمـــل صناعيـــة 

جديـــدة .

آيـــات الشـــكر والتقديـــر  لـــي أن أرفـــع أســـمى  ختامـــًا، يطيـــب 

للقيـــادة الرشـــيدة -حفظهـــا هللا - نظيـــر مـــا قدمـــت وتقـــدم 

فـــي ســـبيل تعزيـــز القطـــاع الصناعـــي فـــي المملكـــة ودفـــع 

والشـــكر  المجـــاالت،  كافـــة  فـــي  واالقتصـــاد  التنميـــة  عجلـــة 

علـــى  اللجـــان  وأعضـــاء  اإلدارة  مجلـــس  ألعضـــاء  موصـــول 

توصياتهـــم وتوجيهاتهـــم خـــالل العـــام 2021 وإلدارة الشـــركة 

وفريـــق العمـــل علـــى حرصهـــم وتفانيهـــم وســـرعة اســـتجابتهم 

بمـــا  واعتـــزاز  فخـــر  وكلـــي  التحديـــات،  كل  رغـــم  للمتغيـــرات 

وصلـــت إليـــه الوطنيـــة للصناعـــة، ويغمرنـــي التفـــاؤل والحمـــاس  

المشـــرق. بمســـتقبلها 

رئيس مجلس اإلدارة

فهد بن سليمان الراجحي

The industrial sector in Saudi Arabia is experiencing 
a qualitative leap in various fields, with the support, 
encouragement, and motivation of our wise government 
- may Allah protect them- to achieve the goals of Vision 
2030 by increasing local content, localizing industries, 
and raising the percentage of non-oil exports. This 
support culminates in the launch of the “Made in Saudi 
Arabia” initiative, which aims to provide a unified identity 
for Saudi products and help promote them locally and 
globally, to enhance confidence in the Saudi product and 
provide them with opportunities to compete and spread 
worldwide.

Al Watania for Industries enjoys a leading and prestigious 
position in packaging and building materials industry. 
We are proud to supply local and regional markets with 
reliable products whose quality is trusted by the most 
prominent companies operating in the essential sectors 
of the economy. Within our total commitment to our 
customers in various countries, we efficiently met the 
demands on our products during the past year, ensuring 
continued supply at the same pace and quality as usual. 
This was achieved by the cooperation with our partners 
and the determination of our employees in light of the 
continuing exceptional circumstances and challenges 
created by the Corona Virus (Covid-19) pandemic. We ask 
Allah Almighty to lift this pandemic and the challenges 
it has brought and to resume all business and economic 
activities globally in safer and more stable conditions.

Al Watania for Industries is based on a long-standing 
experience that exceeds half a century, solid industrial 
foundations, and distinguished competencies, which 

enhance its position and leadership in the field of 
industry. It also seeks to seize future opportunities 
through a strategic plan in line with Saudi Arabia’s vision 
2030, through which we seek to expand the company’s 
activities to enhance its competitive position in the 
current sectors, and investing in new sectors inside 
and outside the Kingdom of Saudi Arabia with the goal 
of increasing the local industrial content, promoting 
economic growth, empowering local capabilities, 
transferring and localizing of industrial technologies, and 
creating of new industrial job opportunities.

In conclusion, I would like to extend my highest thanks 
and appreciation to the wise leadership - may Allah 
protect them - for what they have provided in order to 
strengthen the industrial sector in the Kingdom and 
advance the development and economy in all fields. 
Furthermore, thanks are extended to the members of 
the Board of Directors and members of the committees 
for their recommendations and guidance during the 
year 2021 and to the company’s management and the 
work team for their keenness, dedication, and speed of 
response to changes despite all challenges. I am very 
proud of what Al Watania for Industries has achieved, 
and I am overwhelmed with optimism and enthusiasm 
for its bright future.

The Chairman Of The Board

Fahad Sulaiman Al-Rajhi

The Chairman Message رسالة رئيس مجلس اإلدارة
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Reports تقارير

تقرير عن مشاريع الشركة االستراتيجية

اســـتمرارًا فـــي تحقيـــق أهدافهـــا وخططهـــا االســـتراتيجية الراميـــة 

مكانـــة  وتحقيـــق  الســـوق  فـــي  التنافســـية  قدراتهـــا  تعزيـــز  إلـــى 

قويـــة فـــي قطـــاع التعبئـــة والتغليـــف بمنطقـــة الشـــرق األوســـط 

ــن  ــلة مـ ــذ سلسـ ــة تنفيـ ــة للصناعـ ــل الوطنيـ ــا، تواصـ ــمال أفريقيـ وشـ

مشـــاريعها الجديـــدة انطالقـــًا مـــن ســـعيها نحـــو تقديـــم كل مـــا هـــو 

أفضـــل لعمالئهـــا والمســـاهمة بالتنميـــة الصناعيـــة فـــي المملكـــة 

بتزويـــد الســـوق الســـعودي بأفضـــل البدائـــل للمنتجـــات المحليـــة 

والمســـتوردة دون المســـاومة فـــي الجـــودة والخدمـــات. نســـتعرض 

ــاريع  ــة والمشـ ــاريع المكتملـ ــم المشـ ــذة عـــن أهـ ــر نبـ ــذا التقريـ فـــي هـ

ــذ. ــت التنفيـ ــي تحـ التـ

استكمال مشروع خطوط منتجات البي إي تي في

ــاء مـــن توريـــد وتركيـــب وتشـــغيل خطـــوط إنتـــاج منتجـــات  تـــم االنتهـ

ــة بالريـــاض، حيـــث  ــتيك الوطنيـ البـــي إي تـــي (PET) فـــي مصنـــع بالسـ

بـــدء العمـــل علـــى المشـــروع فـــي العـــام 2019م وتـــم ترســـية عقـــد 

توريـــد الخطـــوط علـــى شـــركة (ILLIG – األلمانيـــة) وهـــي مـــورد عالمـــي 

الحـــراري وأنظمـــة القوالـــب البالســـتيكية  رائـــد لمكائـــن التشـــكيل 

ويشـــمل المشـــروع تركيـــب خطيـــن إنتـــاج وتشـــكيل مـــادة البـــي إي تـــي 

 -BREYER ) مـــع القوالـــب مدعومـــة بخـــط إنتـــاج الـــروالت مـــن شـــركة

األلمانيـــة). 

يهـــدف المشـــروع إلـــى تلبيـــة الطلـــب المتزايـــد علـــى منتجـــات اســـتخدام 

المـــرة الواحـــدة مـــن المصنعـــة مـــن مـــادة البـــي إي تـــي لتعبئـــة للمـــواد 

الغذائيـــة ويأتـــي ذلـــك حرصـــًا مـــن الشـــركة علـــى مواكبـــة المســـتجدات 

والتوجـــه الحديـــث الســـتخدام منتجـــات البـــي إي تـــي لســـهولة تشـــكيلها 

المنتجـــات  لعـــرض  ومناســـبتها  اســـتخداماتها  مجـــاالت  واتســـاع 

الغذائيـــة بشـــكل جـــذاب حيـــث يتـــم انتـــاج أطبـــاق البيـــض البالســـتيكية 

وأطقـــم أوعيـــة تخزيـــن الطعـــام مـــع األغطيـــة، وصحـــون الــــPP القابلـــة 

وبالتقســـيمات  المقاســـات  بجميـــع  المايكرويـــف  فـــي  للتســـخين 

المختلفـــة وغيرهـــا مـــن المنتجـــات. 

Expansion projects under construction

In continuing to achieve its goals and strategic plans to enhance 

its competitiveness in the market, achieving a strong position 

in the packaging sector in the Middle East and North Africa 

region, Al Watania for Industries continues to implement a 

series of new expansion projects. This is based on its inspiration 

to provide the best to its customers and contribute to the 

industrial development in the Kingdom by providing the 

Saudi market with the best alternatives to local and imported 

products. Taking into account not to compromise the level 

of quality and services. This report presents an overview of 

the most important completed projects and projects under 

implementation.

PET Product Lines Project In The Plastic Factory

The supply, installation, and operation of production lines for 

PET products at Al-Watania Plastics Factory in Riyadh have been 

completed. The work on the project began in the year 2019. The 

contract for the lines supply was awarded to (ILLIG - Germany), 

a leading global supplier of thermoforming machines and 

plastic molding systems. This project included installing two 

production and formation lines of PET material with molds 

supported by the production line of rolls from the German 

company (BREYER).

The project aims to meet the increasing market demand 

for one-time-use products manufactured from PET for food 

packaging. This stems from the company’s keenness to keep 

abreast of developments and the modern trend to use PET 

products because of their ease of formation, broad areas of 

use, and suitability for attractively displaying food products. 

The line produces plastic egg trays, food containers with lids, 

Microwaveable PP plates of all sizes, and other products.
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خط إنتاج الفيلم المطبوع

مـــن جانـــب آخـــر ، تـــم بحمـــد هللا اســـتكمال تنفيـــذ مشـــروع تحديـــث 

الفيلـــم المطبـــوع فـــي مصنـــع بالســـتيك الوطنيـــة  إنتـــاج  خـــط 

بالريـــاض. وكان العمـــل فـــي المشـــروع بـــدء فـــي عـــام 2019، بهـــدف 

اســـتبدال خـــط اإلنتـــاج الســـابق لمنتجـــات الفيلـــم المطبـــوع  حيـــث 

تـــم ترســـية عقـــد توريـــد خـــط طباعـــة فلكســـوغرافي CI علـــى شـــركة 

(BOBST) األلمانيـــة مـــع نظـــام Pre-press بالتعـــاون مـــع شـــركة 

.(Esco)

ــة  ــة العربيـ ــي المملكـ ــرة فـ ــر ألول مـ ــه يوفـ ــذا الخـــط بكونـ ــز هـ يتميـ

الســـعودية الطباعـــة بتقنيـــة ECG لضمـــان أفضـــل جـــودة وأســـرع 

إلـــى نظـــام  أثنـــاء عمليتـــي التحضيـــر والتنفيـــذ باإلضافـــة  وقـــت 

Smart GPS مـــن شـــركة (BOBST)  ويعتبـــر هـــذا الخـــط األول مـــن 

ألـــوان بســـرعة   10 نوعـــه فـــي المنطقـــة بحيـــث يمكنـــه طباعـــة 

طباعـــة تصـــل إلـــى  500 متـــر فـــي الدقيقـــة بعـــرض طباعـــة 1.5 متـــر  

باإلضافـــة إلـــى 120 ســـم فـــي تكـــرار الطباعـــة، كمـــا يحتـــوي علـــى 

نظـــام ذاتـــي المراقبـــة %100 لضمـــان أعلـــى جـــودة تصـــل لعمالئنـــا. 

ــي  ــاج فـ ــغيل واإلنتـ ــدء التشـ ــط وبـ ــب الخـ ــن تركيـ ــاء مـ ــم االنتهـ و تـ

منتصـــف عـــام 2021.

The printed Film Production Line 

On the other hand, the new project of modernizing the printed 

Film Production Line  at Al Watania Plastics Factory in Riyadh 

has been completed. Work on the project started in 2019 with 

thr aim of replacing the previous production Line of printed 

film products. The contract for supply of a new flexographic  CI 

Printing line was awarded to the German company (BOBST) with 

the pre-press system in coopreation (Esco) company.

This new line is considered the first line in the kingdom of 

Saudi Arabia to work with ECG technology in printing, ensure 

the best quality and the fastest during the preparation and 

implementation processes. In addition to the Smart GPS system 

from BOBST company. This line is distinguished the first of its 

kind in the region. as it can print up to 10 colors, at a speed 

printing of 500 meters per minute, with a width of 1.5 meters, 

and 120 cm in repeat length. In addition, the new printer  

includes a 100% inspection system to grantee the best quality 

of products is delivered to our customers.The installation of the 

printing line was completed, commissioning, and production 

began in mid-2021.

  مشروع ترقية خط الــ7 طبقات من فوبسر

يعتبـــر مصنـــع الوطنيـــة للمنتجـــات الورقيــــة بجــــدة أكبــــر مصنــــع 

للكرتـــون المضلـــع فـــي الشـــرق األوســـط وشـــمال أفريقيـــا. وقـــد 

بـــدأ المصنـــع فـــي تحديـــث خـــط إنتاجـــه لتقديـــم الصناديـــق الكرتونيـــة 

الــــ7 طبقـــات (ثالثيـــة الجـــدران) باســـتخدام أحـــدث خطـــوط التضليـــع 

مـــن شـــركة فوســـبر (S LINE). وأحـــدث خطـــوط التدبيـــس االلمانيـــة 

الصنـــع.

يأتـــي ذلـــك ضمــــن التزامهـــا بالتطويـــر المســـتمر وتوفيــــر خيــــارات 

جديـــدة لعمالئهـــا، حيـــث يعــــد الصنـــدوق المكــــون مــــن 7 طبقـــات 

اقــــل وزن مــــن الصناديـــق الحاليـــة المكونـــة مـــن 8 طبقــــات.

الجديـــر بالذكـــر أن مصنـــع الوطنيـــة للمنتجـــات الورقيــــة فــــي جــــدة 

هـــو مـــن المصانـــع الرائـــدة فـــي الشـــرق األوســـط النتـــاج الكرتـــون 

اإلنتـــاج  قيـــد  حاليـــا  الخــــط  طبقــــات.   7 مـــن  المكـــون  المضلـــع 

التجـــاري، مـــع خطـــط لزيـــادة اإلنتـــاج بحلــــول مــــارس 2022

FOSBER 7-Ply Upgrade Project

Al Watania Paper Products Factory (WAPER) in Jeddah is the 

largest corrugated carton factory in the Middle East and North 

Africa. WAPER had started upgrading its production line to 

introduce 7 ply (Triple wall corrugated boxes) using the state-

of-the-art FOSBER machine S line incorporated with a new 

automated stitching machine. 

To meet customers’ needs and keep up with its commitment to 

develop and diversifying its products options. The 7 ply box offer 

reductions of weight from the current 8 ply boxes.

It is worth noting that WAPER Jeddah is a leader plant in 

producing 7 ply corrugated cardboard boxes within Middle East. 

The line is currently under commercial production, with plans to 

increase production by March 2022.
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المشاريع التوسعية طور اإلنشاء

إنشاء مصنع الوطنية الخليجية للمنتجات الورقية

يعـــد مصنـــع الوطنيـــة الخليجيـــة للمنتجـــات الورقيـــة أول مصنـــع 

الشـــقيقة  عمـــان  ســـلطنة  فـــي  الورقيـــة  البيـــض  أطبـــاق  إلنتـــاج 

بمســـاحة تبلـــغ 10 آالف متـــر مربـــع، وهـــو باكـــورة اســـتثمار الوطنيـــة 

للصناعـــة فـــي الســـلطنة حيـــث تـــم الدخـــول فـــي المشـــروع بشـــراكة 

اســـتراتيجية مـــع شـــركة بوابـــة المعبيلـــة المتحـــدة العمانيـــة بنســـبة 

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

مراســـم توقيـــع عقـــد الشـــراكة وتخصيـــص األرض فـــي ديســـمبر مـــن 

عـــام 2019م بحضـــور المســـؤولين مـــن الطرفيـــن. 

حاليـــًا تـــم االنتهـــاء مـــن التصاميـــم الهندســـية والحصـــول علـــى الرخـــص 

ــاء  ــا تـــم االنتهـ المطلوبـــة الالزمـــة للبـــدء فـــي مرحلـــة اإلنشـــاءات كمـ

المعتمديـــن.  اآلالت  مـــوردي  لـــدى  اإلنتـــاج  خطـــوط  تصنيـــع  مـــن 

المدنيـــة واالعمـــال  تـــم بحمـــد هللا تعميـــد مقـــاول االعمـــال  كمـــا 

ــي مـــن  ــة وهـ ــة الواحـ ــركة بهجـ ــد لشـ ــناد العقـ ــة واسـ الكهروميكانيكيـ

أكبـــر شـــركات المقـــاوالت العمانيـــة، وأيضـــًا تـــم تعميـــد شـــركة حديـــد 

الزامـــل لتوريـــد المبنـــى الحديـــدي، وتـــم تســـليم موقـــع المشـــروع 

للمقـــاول للبـــدء فـــي العمليـــة االنشـــائية فـــي شـــهر ينايـــر 2022.

مـــن المتوقـــع ان يتـــم انهـــاء مرحلـــة االنشـــاءات وتركيـــب خطـــوط 

اإلنتـــاج بنهايـــة الربـــع الثالـــث مـــن العـــام الحالـــي 2022.

Expansion projects under construction

Establishing Al Watania Al Khalijia for Paper Products 

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

produce egg trays in the Sultanate of Oman, with an area of 10 

thousand square meters. It is the first investment for Al Watania for 

Industries in the Sultanate. The project is a strategic joint venture 

between Al Watania for Industries with 80 percent  and Mabela Gate 

United L.L.C 20 percent. The ceremony for signing the partnership 

contract and land allocation took place in December of 2019, in the 

presence of officials from both parties.

Currently, the architecture design has been completed, and the 

required licenses have been obtained to start the construction phase. 

The manufacturing of production lines at the approved machinery 

suppliers has also been completed. The contractor of civil and 

electromechanical work was also selected. The contract was awarded 

to Oasis Grace L.L.C. one of the largest Omani contracting companies. 

Zamil Steel Company was also selected to supply the steel building. 

The project site was handed over to the contractor to start the 

construction in January 2022. 

It is expected that the construction phase and installation    

completed by the end of the third quarter of the current year 2022.

  نموذج تصوري للمصنع

Pre-renedered image for the factory  
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مشروع إنشاء المستودعات المركزية

هـــو أحـــد أهـــم المشـــاريع االســـتراتيجية للشـــركة، تـــم بـــدء العمـــل 

عليـــه نهايـــة العـــام 2021، حيـــث يهـــدف المشـــروع توفيـــر مســـاحة 

تخزيـــن كافيـــة وآمنـــة للغايـــة وبيئـــة مثاليـــة الســـتيعاب احتياجـــات 

المصانـــع مـــن تخزيـــن المـــواد الخـــام والمنتجـــات النهائيـــة وقطـــع 

أحـــدث  باســـتخدام  المشـــروع  يتميـــز  حديثـــة.  بطـــرق  تـــدار  الغيـــار 

للتخزيـــن  الصحيـــة  البيئـــة  ومتطلبـــات  والســـالمة  األمـــن  أنظمـــة 

تشـــغيل  فـــي  المرونـــة  توفيـــر  مـــع  المســـتودع  مناطـــق  بجميـــع 

ـــة المـــواد الخـــام والمنتـــج النهائـــي بـــكل يســـر  واحترافيـــة. كمـــا  ومناول

ــر المتجـــددة إلـــى  ــز المشـــروع بالتحـــول الجزئـــي مـــن الطاقـــة غيـ يتميـ

الطاقـــة المســـتدامة (النظيفـــة) وذلـــك بتركيـــب ألـــواح توليـــد الطاقـــة 

الكهربائيـــة مـــن الطاقـــة الشمســـية علـــى ســـطح المســـتودع، وفيمـــا 

يلـــي نبـــذة مختصـــرة عـــن المشـــروع :

تـــم الحصـــول علـــى وثيقـــة نظـــام البنـــاء الخـــاص بالمشـــروع مـــن أمانـــة 

مدينـــة الريـــاض وبلديـــة الحائـــر وجـــاري اآلن العمـــل فـــي مرحلـــة تصميـــم 

المشـــروع والتـــي تجـــري بنـــاء علـــى آخـــر تحديـــث لكـــود البنـــاء الســـعودي 

الجديـــد لمواكبـــة التطـــورات فـــي مجـــال اإلنشـــاءات ومـــن المتوقـــع بـــدء 

تشـــغيل المشـــروع فـــي نهايـــة الربـــع الثالـــث مـــن عـــام 2023.

Central Warehouse Construction Project

This is considered one of the most important strategic projects 

of the company. The work began at the end of the year ٢٠٢١. The 

project aims to provide very reliable and safe storage space, 

managed in modern ways to accommodate the needs of factories 

for storing raw materials, finished products, and spare parts. The 

latest security, safety, and management systems will be utilized in 

the warehouse. And the requirements of a healthy environment 

for storage in all warehouse areas while providing flexibility in 

operation and handling raw materials and the final product with 

ease and efficiency. The project is also characterized by the partial 

use of sustainable (clean) energy by installing solar panels on the 

warehouse roof. The following is a summary of the project.

The construction documents for the project was obtained from 

the Municipality of Riyadh and the Municipality of Al-Ha’ir. Work 

is currently underway in the project’s design phase, based on the 

latest update of the New Saudi Building Code to keep pace with 

the new construction. The project is expected to start operating 

at the end of the third quarter of 2023.

Reports تقارير
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موقـــع المشـــروع: يقـــع المشـــروع بحـــي الغناميـــة غـــرب طريـــق الحائـــر 

(والـــذي يبعـــد تقريبـــا 18 كيلومتـــر مـــن وســـط مدينـــة الريـــاض) 

مساحة أرض المشروع: 11،300.00 متر مربع .

مساحة مباني المشروع: 5،650.00    متر مربع .

الســـعة التخزينيـــة للمســـتودع تقريبـــًا: 50،000  طبليـــة بمـــا فيهـــا 

األرضـــي. المخـــزون 

•Project Location: The project is located in Al-Ghanamiya   district, west 

of Al-Ha’ir Road (approximately 18 km from the center of Riyadh)

Project land area: 11,300.00 square meters.

Project building area: 5,650.00 square meters.

Approximate storage capacity of the warehouse: 50,000 pallets, 

including the ground stock

•
•
•

•

•
•
•
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يـــادة يقتضـــي منـــا العمـــل بمرونـــة والتفاعـــل  إن تحقيـــق الر

علـــى  للحفـــاظ  والمســـتجدات  المتغيـــرات  مـــع  بإيجابيـــة 

ًا خـــالل  ديمومـــة النمـــو وتحقيـــق األهـــداف، وذلـــك كان حاضـــر

ار الظـــروف االســـتثنائية التـــي  العـــام المنصـــرم مـــع اســـتمر

فرضتهـــا جائحـــة فيـــروس كورونـــا (كوفيـــد-19) والتـــي ألقـــت 

ـــد االقتصـــادي. ـــى كافـــة األصعـــدة، ومنهـــا الصعي بظاللهـــا عل

مـــن  للصناعـــة  الوطنيـــة  فـــي  تمكنـــا  تعالـــى  هللا  بفضـــل   

لجميـــع  التشـــغيلي  األداء  فـــي  قياســـية  إنجـــازات  تحقيـــق 

مشـــاريعنا  علـــى  العمـــل  واســـتكمال  الصناعيـــة،  وحداتنـــا 

وطـــرح  الجديـــدة  بالخطـــوط  اإلنتـــاج  وتدشـــين  التوســـعية، 

عمالئنـــا،  تطلعـــات  تلبـــي  عاليـــة  وبجـــودة  نوعيـــة  منتجـــات 

يـــة والتدابيـــر الوقائيـــة  از ملتزميـــن بتطبيـــق اإلجـــراءات االحتر

للحفـــاظ علـــى ســـالمة وصحـــة وأمـــن منســـوبينا وشـــركائنا 

فـــي النجـــاح، حيـــث نفخـــر اليـــوم بإنجـــاز عـــدد 25 مليـــون ســـاعة 

عمـــل آمنـــة تراكميـــة دون إصابـــات مقعـــدة فـــي كافـــة فـــروع 

للصناعـــة. الوطنيـــة 

نؤمـــن فـــي الوطنيـــة للصناعـــة بأهميـــة الشـــراكة والتكامـــل 

التبـــادل  مجـــاالت  فـــي  والتعليمـــي  الصناعـــي  القطـــاع  بيـــن 

يبيـــة،  التدر الفـــرص  وخلـــق  واألبحـــاث  والتطويـــر  المعرفـــي 

حيـــث تـــم توقيـــع مذكـــرة تفاهـــم مـــع جامعـــة األميـــر ســـلطان 

يـــز  لتفعيـــل آليـــة التعـــاون معهـــم. كمـــا نؤمـــن بضـــرورة تعز

هـــذا  مـــن  والعالميـــة  المحليـــة  الشـــركات  مـــع  التعـــاون 

ــًا تـــم توقيـــع مذكـــرة تفاهـــم مـــع شـــركة سمســـا  المبـــدأ ايضـ

يـــز  لتعز الســـريع  النقـــل  مجـــال  فـــي  ائـــدة  الر إكســـبريس 

التعـــاون المشـــترك والمتبـــادل، ولدعـــم ودراســـة أي فـــرص 

الطرفيـــن. بيـــن  مســـتقبلية  اســـتثمارية 

والتقنـــي  الرقمـــي  التحـــول  بـــأن  راســـخة  قناعـــة  علـــى  أننـــا 

وتحســـين  خدماتنـــا  بكافـــة  لالرتقـــاء  الســـبيل  هـــو  داخليـــًا 

الملموســـة  ايـــا  المز مـــن  يـــد  المز وتقديـــم  األداء  كفـــاءة 

والعمـــل  منـــذ ســـنوات  الرحلـــة  هـــذه  بدأنـــا  وقـــد  لعمالئنـــا، 

أنظمـــة  فـــي  واالســـتثمار  المســـتجدات  لمواكبـــة   مســـتمر 

جديـــدة ومبتكـــرة فـــي صناعتنـــا تســـهم نحـــو أتمتـــه مختلـــف 

والتقنيـــة. يـــة  اإلدار العمليـــات 

فـــي  يـــة  اإلدار الهيكلـــة  إعـــادة  ثمـــار  جنـــي  فـــي  بدأنـــا  كمـــا 

واألعمـــال،  األنشـــطة  فـــي  يـــة  للمركز والتحـــول  الشـــركة 

وهـــذا مـــا أســـهم بعـــد توفيـــق هللا فـــي تعاملنـــا بمرونـــة مـــع 

علـــى  المحافظـــة  مـــن  ومكننـــا  المنصـــرم  العـــام  تحديـــات 

والتميـــز.  يـــادة  الر

علـــى  النجـــاح  فـــي  شـــركائنا  إلـــى  بالشـــكر  أتوجـــه  ختامـــًا، 

دعمهـــم  علـــى  و  وخدماتنـــا  بمنتجاتنـــا  المســـتمرة  ثقتهـــم 

بالشـــكر  أتوجـــه  أن  يفوتنـــي  وال  المتواصـــل،  االســـتراتيجي 

ونائبـــه  اإلدارة  مجلـــس  رئيـــس  ســـعادة  إلـــى  والعرفـــان 

وأعضـــاء المجلـــس واللجـــان علـــى دعمهـــم لخطـــط وأهـــداف 

الشـــركة ولجميـــع العامليـــن فـــي مختلـــف قطاعـــات الشـــركة 

فـــي  أســـهمت  التـــي  المخلصـــة  وجهودهـــم  لمثابرتهـــم 

يـــادة الشـــركة ممـــا يعـــزز فـــرص نجـــاح مســـيرتها  و  يـــز ر تعز

المســـتقبلية. خططهـــا 

الرئيـــس التنفيـــذي 

المهنـــدس عبـــد الرحمـــن بـــن مســـفر الجعيـــد 

Chief Executive Officer Messageرسالة الرئيس التنفيذي

Achieving leadership requires working in a flexible manner 

and interacting positively with new challenges and 

developments to maintain the sustainability of growth and 

achieve the company’s goals. During the past year, this 

was our approach with the continuation of the exceptional 

circumstances imposed by the Corona Virus (Covid-19) 

pandemic, which cast a shadow at all levels, including the 

economic one.

Thanks to Allah, we have achieved record achievements 

in the operational performance of our factories. We 

completed some expansion projects, inaugurated the 

production of new lines, and continued to offer new and 

high-quality products that meet our customers’ aspirations 

while committed to apply precautionary and preventive 

measures to maintain the safety, health, and security of 

our employees and partners. As a result, we are proud of 

achieving 25 Million cumulative safe man-hours without 

lost-time injuries in all Al Watania for Industries branches.

At Al Watania for Industries, we believe in the importance 

of partnership and integration between the industrial 

and educational sectors in knowledge exchange, research 

development, and the creation of training opportunities 

for university students. Therefore, a memorandum of 

understanding was signed with Prince Sultan University 

to activate the mechanism of cooperation with them. 

We also believe in enhancing cooperation with local 

and international companies. From this principle also, a 

memorandum of understanding was signed with SMSA 

Express, a leading company in express transport, to 

enhance cooperation and study any future investment 

opportunities between the two parties. 

We are firmly convinced that digital and technical 

transformation internally is the way to upgrade our 

services, improve performance efficiency, and provide 

more tangible benefits to our customers. We have started 

this journey years ago, and work continues to keep pace 

with developments and invest in new innovative systems 

in our industry that contribute towards the automation of 

various administrative and technical processes.

We have also begun to reap the fruits of the organizational 

restructuring, shifting to centralizing activities and 

business, which contributed to our flexibility in dealing 

with the past year’s challenges and enabled us to maintain 

leadership and excellence.

In conclusion, I would like to thank our partners in success 

for their continued confidence in our products and services, 

and continuous strategic support. Furthermore, I would 

like to extend my thanks and gratitude to the Chairman, 

Vice Chairman, and members of the Board and committees 

for their support of the company’s plans and objectives. 

Also, to all employees in the company’s various sectors for 

their perseverance and sincere efforts, that contributed to 

strengthening the company’s leadership and enhances the 

chances of success of its plans and future endeavors.

Chief Excutive Officre 

Eng. Abdulrahman M. Aljuaid
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توقيع مذكرة تفاهم بين الوطنية للصناعة 
وجامعة األمير سلطان  

الرياض، 16 رمضان 1442 هــ، الموافق 28 أبريل 2021 م

الوطنيـــة للصناعـــة وجامعـــة األميـــر ســـلطان مذكـــرة  وقعـــت 

تفاهـــم للتعـــاون البحثـــي واألكاديمـــي وتبـــادل الخبـــرات فـــي مجـــال 

التصنيـــع والتدريـــب. حيـــث تشـــمل بنـــود مذكـــرة التفاهـــم إجـــراء 

البحـــوث التطبيقيـــة وتبـــادل الخبـــرات العلميـــة والعمليـــة وتطويـــر 

المنتجـــات وتحســـين اجـــراءات التصنيـــع مـــن أجـــل خلـــق ميـــزة 

تنافســـية بمنتجـــات جديـــدة وخفـــض تكاليـــف التصنيـــع وتدريـــب 

عـــدد مـــن طـــالب كليـــة الهندســـة المتميزيـــن فـــي مصانـــع الشـــركة 

الوطنيـــة للصناعـــة.

تأتـــي هـــذه المذكـــرة بغـــرض تعزيـــز التعـــاون المشـــترك والمتبـــادل 

فـــي مجـــاالت البحـــث العلمـــي والتطويـــر المعرفـــي بيـــن مؤسســـات 

والشـــركات  الســـعودية  العربيـــة  بالمملكـــة  العالـــي  التعليـــم 

الوطنيـــة الرائـــدة.

Al Watania for Industries (WFI) and Prince Sultan 
University (PSU) signed MoU

Riyadh, April 28th, 2021

Al Watania for Industries (WFI) and Prince Sultan 
University (PSU) signed a memorandum of understanding 
(MoU), initiating meaningful collaboration in the area of 
research cooperation and exchange of experiences in the 
field of manufacturing and training. The MoU includes 
conducting applied research, exchanging knowledge and 
practical experiences, developing products, improving 
manufacturing processes to create a competitive 
advantage with new products, reducing manufacturing 
costs, and training distinguished engineering students in 
WFI’s factories.

This MoU enhances understanding and cooperation in 

applied research and development of knowledge between 

higher education institutions in Saudi Arabia and the 

leading national companies.  

News األخبار  
مـــن جانـــب آخـــر، اســـتقبلت  الوطنيـــة للصناعـــة نخبـــة مـــن طـــالب

كليـــة الهندســـة بجامعـــة األميـــر ســـلطان تـــم خاللهـــا زيـــارة مصنـــع

بالســـتيك الوطنيـــة ومصنـــع الوطنيـــة لصناعـــة األوعيـــة، تعرفـــوا

مـــن خاللهـــا علـــى مرافـــق المصانـــع وأبـــرز التقنيـــات واالمكانيـــات

وتقنيـــات اإلنتـــاج  خطـــوط  علـــى  االطـــالع  تـــم  حيـــث  المتواجـــدة 

التصنيـــع المســـتخدمة، وفـــي ختـــام الزيـــارة أبـــدى الطـــالب شـــكرهم

ــة ــة المقدمـ ــات الثريـ ــتقبال والمعلومـ ــة االسـ ــى رحابـ ــم علـ وتقديرهـ

ومـــدى اســـتفادتهم مـــن الزيـــارة الميدانيـــة. 

مـــن  وفـــد  للصناعـــة  الوطنيـــة  اســـتقبلت  الســـياق،  نفـــس  وفـــي 
ـــر ســـلطان،  ـــة الهندســـة بجامعـــة األمي ـــة التدريـــس بكلي أعضـــاء هيئ
ــا بحـــث  ــاور مـــن ضمنهـ ــن المحـ ــدد مـ ــة عـ ــا مناقشـ ــم خاللهـ حيـــث تـ
ـــر المنتجـــات وتحســـين إجـــراءات التصنيـــع.  وتأتـــي هـــذه  ســـبل تطوي
الزيـــارة تطبيقـــًا لبنـــود مذكـــرة التفاهـــم، واختتمـــت الزيـــارة بجولـــة 
داخـــل أحـــد مصانـــع الشـــركة، حيـــث تـــم االطـــالع علـــى خطـــوط اإلنتـــاج 

وتقنيـــات التصنيـــع المســـتخدمة.

Furthermore, WFI welcomed a group of students 
from the College of Engineering in PSU, during which 
they visited the Al Watania Plastics factory and the 
Al Watania for Containers factory. The students 
were introduced to the factories’ facilities and 
the most prominent technologies and capabilities 
available, where they viewed the production lines 
and manufacturing techniques used. At the end 
of the visit,  students expressed their thanks and 
appreciation for the welcoming reception and the 
practical information provided during the tour.

Moreover, WFI was pleased to meet with some of 
PSU’s College of Engineering faculty members. Several 
topics were discussed during the visit, including 
developing products and improving manufacturing 
procedures. The visit concluded with a tour inside one 
of WFI’s factories, and the visitors were briefed on the 
latest technology of packaging industries available.
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اجتماعات مجلس اإلدارة 

عقــد مجلــس إدارة الوطنيــة للصناعــة اجتماعاتــه خــالل العــام 

2021م برئاســة ســعادة رئيــس مجلــس اإلدارة األســتاذ فهــد 

مجلــس  أعضــاء  ســعادة  وحضــور  الراجحــي  ســليمان  بــن 

اإلدارة. تــم خــالل االجتماعــات مناقشــة المواضيــع المدرجــة 

فــي جــدول األعمــال واتخــاذ القــرارات المناســبة حيالهــا.  

اجتماعات لجنة المكافآت والترشيحات

عقـــدت لجنـــة المكافـــآت والترشـــيحات بالشـــركة اجتماعاتهـــا 

ــة رئيـــس مجلـــس اإلدارة  ــام 2021م برئاسـ ــالل العـ ــة خـ الدوريـ

رئيـــس اللجنـــة األســـتاذ فهـــد بـــن ســـليمان الراجحـــي وبحضـــور 

أعضـــاء لجنـــة المكافـــآت والترشـــيحات. 

جـــدول  علـــى  المدرجـــة  البنـــود  األعضـــاء  ناقـــش  وقـــد  هـــذا 

األعمـــال وتقييـــم المقترحـــات المقدمـــة مـــن اإلدارة التنفيذيـــة 

اإلدارة. لمجلـــس  بالتوصيـــات  والرفـــع 

 The Board of Directors Meetings 

The Board of Directors of Al Watania for Industries 
held its periodic meetings  during 2021 headed by 
The Chairman Mr. Fahad Sulaiman Al-Rajhi in the 
presence of all board members. During meetings, 
important subjects listed on the agenda were 
discussed, and appropriate decisions were taken.

Remuneration and Nomination Commit-
tee Meetings

The company's Remuneration and Nomination 
Committee held its periodic meetings during the 
year 2021 headed by the Chairman of the Board and 
Chairman Committee Mr. Fahad Sulaiman Al Rajhi 
and in the presence of its members.

The members discussed the items on the agenda, 
evaluated the proposals submitted by the executive 
management, and submitted recommendations to 
the Board of Directors.

News األخبار  

توقيع اتفاقية تفاهم مع شركة سمسا
الرياض 12 ربيع الثاني 1443هـ

وقعـــت الشـــركة الوطنيـــة للصناعـــة يمثلهـــا ســـعادة الرئيـــس 
وشـــركة  الجعيـــد  مســـفر  عبدالرحمـــن  المهنـــدس  التنفيـــذي 
سمســـا يمثلهـــا ســـعادة الرئيـــس التنفيـــذي المهنـــدس ماجـــد 
بـــن موســـى آل اســـماعيل مذكـــرة تفاهـــم لبحـــث ســـبل التعـــاون 

المشـــتركة.

خبـــرة  مـــن  االســـتفادة  التفاهـــم  مذكـــرة  بنـــود  تشـــمل  حيـــث 
شـــركة سمســـا الطويلـــة فـــي الخدمـــات والحلـــول اللوجســـتية، 
منتجـــات  مختلـــف  للصناعـــة  الوطنيـــة  الشـــركة  تقـــدم  وأيضـــا 
عمـــالء  لخدمـــة  المتنوعـــة  والبالســـتيكية  الكرتونيـــة  التغليـــف 
ــة  ــول المملكـ ــرة حـ ــا المنتشـ ــالل فروعهـ ــن خـ ــا مـ ــركة سمسـ شـ
العربيـــة الســـعودية وخارجهـــا. كمـــا تأتـــي هـــذه المذكـــرة بغـــرض 
تعزيـــز التعـــاون المشـــترك والمتبـــادل لدعـــم ودراســـة أي فـــرص 

لـــكال الطرفيـــن. اســـتثمارية مســـتقبلية 

Al Watania for Industries and SMSA Signed MoU

Riyadh, November 18th, 2021

Al Watania for Industries (WFI) and SMSA signed a 
memorandum of understanding (MoU) for business 
collaboration. The MoU was signed by WFI’s CEO Eng. 
Abdulrahman AlJuaid and SMSA’s CEO Eng. Majed 
Alesmail.

The terms of the MoU include benefiting from SMSA’s 
long experience in services and logistical solutions. In 
addition, WFI will provide various carton and plastic 
packaging products to serve SMSA and its customers 
through their branches around the Kingdom of Saudi 
Arabia and MENA.

This MoU will enhance the collaboration and study 
potential investment opportunities between both 
parties.
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News األخبار  

اجتماعات اللجنة التنفيذية

عقـــدت اللجنـــة التنفيذيـــة بالشـــركة اجتماعاتهـــا الدوريـــة خـــالل 

العـــام 2021م برئاســـة نائـــب رئيـــس مجلـــس اإلدارة رئيـــس اللجنـــة 

وبحضـــور  الراجحـــي  ســـليمان  بـــن  يوســـف  األســـتاذ  التنفيذيـــة 

أعضـــاء اللجنـــة التنفيذيـــة، 

هـــذا وقـــد ناقـــش األعضـــاء المشـــاريع واألهـــداف االســـتراتيجية 

للشـــركة وتقييـــم المقترحـــات المقدمـــة مـــن اإلدارة التنفيذيـــة 

والرفـــع بالتوصيـــات لمجلـــس اإلدارة

Executive Committee Meetings

The company's executive committee held its periodic 
meetings during the year 2021 headed by Vice 
Chairman of the Board and Chairman of the Executive 
Committee, Mr. Yousef Sulaiman Al-Rajhi, and in the 
presence of the committee members.

The members discussed strategic projects and goals 
of the company, evaluated proposals submitted by the 
executive management and raised recommendations 
to the Board of Directors.

كابكس تنتج 1.2 مليار غطاء

يـــق مصنـــع األغطيـــة العالميـــة (كابكـــس) بتحقيـــق  احتفـــل فر

تجـــاوز  حيـــث  والمبيعـــات،  اإلنتـــاج  معـــدل  فـــي  قياســـي  رقـــم 

2021م.  العـــام  خـــالل   مليـــون غطـــاء  مليـــار ومائتيـــن  اإلنتـــاج 

حضـــر الحفـــل ســـعادة لرئيـــس التنفيـــذي وعـــددًا مـــن أعضـــاء 

المصنـــع. ومنســـوبي  وإدارة  اإلدارة  مجلـــس 

تـــم  (كابكـــس)  العالميـــة  أن مصنـــع األغطيـــة  بالذكـــر  الجديـــر 
بيـــة  العر اإلمـــارات  فـــي  دبـــي  بمدينـــة  2005م  عـــام  تأسيســـه 
ــة  ــة األغطيـ ــال صناعـ ــي مجـ ــات فـ ــدث التقنيـ ــق أحـ ــدة وفـ المتحـ
المعدنيـــة  العبـــوات  إلغـــالق  تســـتعمل  التـــي  المعدنيـــة 
مجـــال  فـــي  عمالئـــه  احتياجـــات  لتلبيـــة  المختلفـــة  والزجاجيـــة 
ائـــدة  الصناعـــات الغذائيـــة، وُيعـــد اليـــوم أحـــد أكبـــر المصانـــع الر

فـــي هـــذا المجـــال.

Capex produces 1.2 billion caps

International Cap Factory (CAPEX) team celebrated 
achieving a record production and sales rate, as 
production exceeded one billion and two hundred 
million covers during the year 2021. The event 
attended by the CEO and several board members, 
and the factory management and employees.

It is worth mentioning that Capex Factory was 
established in 2005 in Dubai in the United Arab 
Emirates. Equipped with the latest technologies in 
manufacturing metal caps that are used to close 
various metal and glass containers to meet the needs 
of its customers in the food industry, today it is one 
of the largest and leading factories in this field.
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رقم قياسي جديد لمصنع الوطنية للمنتجات 
الورقية بالرياض

احتفـــل منســـوبي مصنـــع الوطنيـــة للمنتجـــات الورقيـــة بالريـــاض 

بتحقيـــق إنجـــاز جديـــد فـــي جانـــب الصحـــة والســـالمة، حيـــث تـــم 

تحقيـــق 10مليـــون ســـاعة عمـــل آمنـــة دون إصابـــات معقـــدة. تـــم 

االحتفـــال بحضـــور نائـــب الرئيـــس لقطـــاع سلســـلة االمـــداد ونائـــب 

الرئيـــس لقطـــاع التســـويق والمبيعـــات ومديـــر عـــام المصنـــع. 

حيـــث تـــم تكريـــم الموظفيـــن الذيـــن ســـاهموا فـــي تحقيـــق هـــذا 

الهـــدف. ويأتـــي هـــذا اإلنجـــاز انطالقـــًا مـــن ثقافـــة ومبـــادئ الصحـــة 

والســـالمة التـــي تتبناهـــا الشـــركة الوطنيـــة للصناعـــة وتحـــرص 

علـــى تطبيقهـــا فـــي جميـــع مصانعهـــا.

A new record for Al Watania Paper Prod-
ucts Factory in Riyadh

Al Watania Paper Products Factory (WAPER) employees 

in Riyadh celebrated a new accomplishment in health 

and safety, where 10 million safe working hours were 

achieved without Lost Time Injury. The celebration 

was attended by the VP of the Supply Chain Sector, 

the  VP for the Marketing and Sales Sector, and the 

Factory’s General Manager. In addition, the employees 

who contributed to achieving this goal were 

recognized. This achievement is derived from the 

culture and principles of health and safety adopted by 

Al Watania for Industries and is keen to apply them in 

all its factories.

دعم بناء مشروع وقف األم 

شــاركت الوطنيــة للصناعــة خــالل العــام ٢٠٢١ فــي دعــم مشــروع 

وتوعيــة  واإلرشــاد  الدعــوة  لجمعيــة  التابــع  األم)  (وقــف  بنــاء 

العينــي  الدعــم  شــمل  حيــث  الجديــدة،  بالصناعيــة  الجاليــات 

الفخــاري  األحمــر  (الطــوب  البنــاء  مــواد  منتجاتهــا  للمشــروع 

بأنواعــه واألنابيــب البالســتيكية). وتأتــي مبــادرة الوطنيــة للصناعــة 

لدعــم فــي هــذا المشــروع المجتمعــي انطالًقــا مــن حرصهــا علــى 

رعايــة ودعــم مشــاريع وبرامــج ومبــادرات المســؤولية االجتماعيــة 

التــي تخــدم أفــراد المجتمــع.

مـــن  الجديـــدة  بالصناعيـــة  الدعـــوة  جمعيـــة  ان  بالذكـــر  الجديـــر 

الصناعيـــة  المدينـــة  فـــي  الفاعلـــة  االجتماعيـــة  المؤسســـات 

الجديـــدة، وتهـــدف الجمعيـــة إلـــى دعـــوة غيـــر المســـلمين إلـــى 

ونشـــر  دينهـــم  أمـــور  المســـلمة  الجاليـــات  وتعليـــم  اإلســـالم، 

وترســـيخ القيـــم اإلســـالمية فـــي المجتمـــع. ومشـــروع وقـــف األم 

ــاء  ــى بنـ ــدف إلـ ــاض، يهـ ــة الريـ ــي مدينـ ــتثماري فـ ــروع اسـ ــو مشـ هـ

أربـــع وحـــدات ســـكنية علـــى أرض بمســـاحة ١٤٤٠ م٢.  يعـــود ريـــع 

الوقـــف بعـــد إنجـــازه علـــى جميـــع أنشـــطة الجمعيـــة، ويســـاهم 

فـــي تحقيـــق االســـتدامة الماليـــة لهـــا.

Supporting Waqf Al-Umm Project

During the year 2021, Al Watania for Industries 
(WFI) participated in supporting the construction 
endowment project (Waqf Al-Umm) of the Islamic 
Society in the New Industrial City Riyadh. The support 
for the project included providing building materials 
(Red Clay Bricks of all kinds and Plastic Pipes). 
This initiative of WFI to support this community 
project stems from its keenness to sponsor and 
support social responsibility projects, programs, and 
initiatives that serve the community.

It is worth noting that Islamic Society in the New 
Industrial City is one of the active social institutions 
in the new industrial city. The association aims 
to invite non-Muslims to Islam, teach Muslim 
communities about their religion and spread and 
consolidate Islamic values in society. Waqf Al-Umm 
Project is an investment project in Riyadh, which 
aims to build four housing units on an area of 1440 
square meters. The proceeds of the endowment, 
after its completion, return to all the activities of the 
association and contribute to achieving its financial 
sustainability

The Board members of the new period as follows:
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زيارة رئيس مجلس اإلدارة للمصانع  في الرياض

قـــام ســـعادة رئيـــس مجلـــس اإلدارة الشـــيخ فهـــد بـــن ســـليمان 

فـــي مدينـــة  الشـــركة  بزيـــارة مصانـــع   2021 العـــام  خـــالل  الراجحـــي 

الريـــاض يرافقـــه ســـعادة الرئيـــس التنفيـــذي المهنـــدس عبـــد الرحمـــن 

الجعيـــد. وتـــم خـــالل الزيـــارات عقـــد اجتماعـــات مراجعـــة نتائـــج األداء 

الســـنوي للمصانـــع واالطـــالع علـــى ســـير العمـــل واإلنتـــاج وحالـــة 

التقـــدم فـــي المشـــاريع االســـتراتيجية بحضـــور نائـــب الرئيـــس لقطـــاع 

التســـويق والمبيعـــات ومـــدراء عمـــوم المصانـــع. 

زيارة رئيس مجلس اإلدارة للمصانع  في  جدة

قـــام ســـعادة رئيـــس مجلـــس اإلدارة األســـتاذ فهـــد بـــن ســـليمان 

الراجحـــي يرافقـــه ســـعادة الرئيـــس التنفيـــذي المهنـــدس عبـــد الرحمـــن 

الجعيـــد بزيـــارة مصنعـــي الوطنيـــة للمنتجـــات الورقيـــة والوطنيـــة 

لصناعـــة األوعيـــة فـــي جـــدة وتـــم خـــالل الزيـــارة عقـــد اجتماعـــات مراجعـــة 

نتائـــج األداء الســـنوي للمصانـــع واالطـــالع علـــى ســـير العمـــل واإلنتـــاج 

وحالـــة التقـــدم فـــي المشـــاريع االســـتراتيجية فـــي كال المصنعيـــن، 

بحضـــور نائـــب الرئيـــس لقطـــاع التســـويق والمبيعـــات ومـــدراء عمـــوم 

المصانـــع فـــي جـــدة. واختتـــم الزيـــارة بتكريـــم الموظفيـــن ذو األداء 

المتميـــز فـــي المصنعيـــن.

The Chairman Visit To The Factories In Riyadh

Al Watania for Industries (WFI) Chairman Mr. Fahd bin 

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

Aljuaid visited WFI’s factories in Riyadh. During the visit, 

meetings were held to review the annual performance results 

of the factories and to see the progress in production and 

strategic projects. Meetings were conducted in the presence 

of the VP-Sales and Marketing Sector and General Managers 

of the factories. The visits were concluded by honoring the 

employees of outstanding performance. 

The Chairman Visit To the Factories In Jeddah

Al Watania for Industries (WFI) Chairman Mr. Fahd 
bin Sulaiman Al Rajhi accompanied by WFI-CEO, Eng. 
Abdulrahman Aljuaid visited Al Watania Paper Products and 
Al Watania for Containers factories in Jeddah. During the 
visit, meetings were held to review the annual performance 
results of the factories and to see the progress in production 
and strategic projects in both factories. The meeting was 
conducted in the presence of the VP-Sales and Marketing 
Sector and General Managers of the factories. The visit 
was concluded by honoring the employees for outstanding 

performance in both factories. 

٢٩
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استقبال الرئيس التنفيذي لمدينة خزائن االقتصادية

اســـتقبلت الوطنيـــة للصناعـــة ســـعادة الرئيـــس التنفيـــذي لمدينـــة 

خزائـــن االقتصاديـــة بســـلطنة ُعمـــان ســـعادة المهنـــدس ســـالم 

الذهلـــي، حيـــث كان فـــي اســـتقباله فـــي مقـــر الشـــركة ســـعادة الرئيـــس 

التنفيـــذي المهنـــدس عبدالرحمـــن الجعيـــد ونائـــب الرئيـــس لقطـــاع 

التســـويق والمبيعـــات ومديـــر عـــام قطـــاع التخطيـــط االســـتراتيجي 

وتطويـــر االعمـــال، ناقشـــوا خـــالل الزيـــارة ســـير مشـــروع مصنـــع 

ــاريع  ــا المشـ ــن وأيضـ ــة خزائـ ــي مدينـ ــة فـ ــة للصناعـ ــركة الوطنيـ الشـ

الواعـــدة لتطويـــر مدينـــة خزائـــن االقتصاديـــة. 

The CEO Of Khazaen Economic City Visit WFI HQ

Al Watania for Industries (WFI) received a visit from Khazaen 

Economic City CEO Eng. Salim al Thuhli. He was welcomed at 

the company’s headquarters in Riyadh by the CEO, Eng. Ab-

dulrahman Aljuaid, the Vice President for Marketing and Sales 

Sector and the General Manager of the Strategic Planning and 

Business Development Sector. During the visit, they discussed 

the progress of WFI’s factory project in Khazaen City in the 

Sultanate of Oman and the ongoing development.

زيارة الرئيس التنفيذي لمصنع كابكس

ــد  ــام ســـعادة الرئيـــس التنفيـــذي المهنـــدس عبدالرحمـــن الجعيـ قـ

دبـــي،  مدينـــة  فـــي  كابكـــس  العالميـــة  األغطيـــة  مصنـــع  بزيـــارة 

حيـــث تـــم االطـــالع علـــى ســـير العمـــل واإلنتـــاج وحالـــة التقـــدم فـــي 

المشـــاريع القائمـــة، وتكريـــم الموظفيـــن المتميزيـــن والموظفيـــن 

ــركة. ــي الشـ ــتمرة فـ ــة المسـ ــن الخدمـ ــنوات مـ ــوا 10 سـ ــن أكملـ ممـ

The CEO Visite to CAPEX Factory

The CEO Eng. Abdulrahman Aljuaid, visited International Cap 

Factory (CAPEX) in Dubai. During the visit, he reviewed the 

factory performance and progress of existing projects. In 

addition, he awarded distinguished employees and employees 

who completed ten years of continuous service in the company.
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برنامج صنع في السعودية

محمـــد  األميـــر  الملكـــي  الســـمو  صاحـــب  مـــن  كريمـــة  برعايـــة 

بـــن ســـلمان بـــن عبـــد العزيـــز ولـــي العهـــد، أطلـــق معالـــي وزيـــر 

الصناعـــة والثـــروة المعدنيـــة األســـتاذ بنـــدر بـــن ابراهيـــم الخرّيـــف 

28 مـــارس 2021. برنامـــج صنـــع فـــي الســـعودية بتاريـــخ

برنامـــج صنـــع فـــي الســـعودية هـــو مبـــادرة وطنيـــة يهـــدف إلـــى 

تحفيـــز الصناعـــات الوطنيـــة وتشـــجيع المســـتهلكين علـــى شـــراء 

الســـلع المحليـــة وتنميـــة وتعزيـــز صـــادرات المملكـــة إلـــى األســـواق 

العالميـــة. كمـــا يســـاهم اســـتخدام شـــعار صنـــع فـــي الســـعودية 

علـــى منتجـــات الشـــركات الســـعودية فـــي تعزيـــز صـــورة المملكـــة 

فـــي العالـــم.

للصناعـــة  الوطنيـــة  قامـــت  البرنامـــج،  تدشـــين  مـــع  تفاعـــًال 

ــعودية  ــي السـ ــع فـ ــج صنـ ــي برنامـ ــا فـ ــع مصانعهـ ــجيل جميـ بتسـ

ــًا فـــي تطبيـــق شـــعار صنـــع فـــي الســـعودية علـــى  وبـــدأت تدريجيـ

فـــي  والمعتمديـــن  المســـجلين  عمالئهـــا  ومنتجـــات  منتجاتهـــا 

برنامـــج صنـــع فـــي الســـعودية.

مـــواد  إنتـــاج  فـــي  رائـــدة  للصناعـــة  الوطنيـــة  أن  بالذكـــر  الجديـــر 

بتقديمهـــا  تتميـــز  حيـــث  البنـــاء،  ومـــواد  والتغليـــف  التعبئـــة 

مجموعـــة واســـعة مـــن المنتجـــات المتكاملـــة التـــي تلبـــي احتياجـــات 

المســـتهلكين والمصانـــع. كمـــا تنتشـــر مكاتـــب مبيعـــات الشـــركة 

لتغطـــي كافـــة مناطـــق المملكـــة إضافـــة إلـــى التصديـــر لمختلـــف 

دول الخليـــج العربـــي والشـــرق األوســـط وشـــمال أفريقيـــا.

Made in Saudi Arabia

Under the generous patronage of His Royal Highness 
Prince Mohammed bin Salman bin Abdulaziz, the 
Crown Prince, His Excellency the Minister of Industry 
and Mineral Resources, Mr. Bandar bin Ibrahim 
Alkhorayef, launched the "Made in Saudi Arabia" 
program on March 28, 2021.

The Made in Saudi Program is a national initiative 
that aims to stimulate national industries, encourage 
consumers to purchase local goods and develop and 
promote the Kingdom's exports to global markets. 
The use of the Made in Saudi Arabia logo on the 
products of Saudi companies also contributes to 
enhancing the Kingdom's image in the world.

In response to the program's launch, Al Watania 
for Industries (WFI) registered all its factories in 
the Made in Saudi program and gradually started 
applying the Made in Saudi logo to its products and 
the products of its customers registered in the Made 
in Saudi Arabia program.

It is worth noting that WFI is a pioneer in packaging 
and building materials, as it is distinguished by its 
wide range of integrated products that meet the 
needs of consumers and factories. WFI sales offices 
are also spread to cover all regions of the Kingdom 
and export to various countries of the Arab Gulf, the 
Middle East, and North Africa.

News األخبار  

حملة التطعيم ضد اإلنفلونزا الموسمية

وتطعيـــم  توعيـــة  حملـــة  للصناعـــة  الوطنيـــة  إدارة  نظمـــت 

لمنســـوبيها ضـــد األنفلونـــزا الموســـمية بالتعـــاون مـــع شـــركة 

كونكـــورد لوســـاطة التأميـــن يـــوم الثالثـــاء 14 ديســـمبر 2021 علـــى 

مـــدى ثالثـــة أيـــام، حيـــث تـــم تنفيـــذ الحملـــة فـــي مبنـــى اإلدارة العامـــة 

وســـكن العمـــال.

الشـــركة  واهتمـــام  حـــرص  مـــن  انطالقـــًا  الحملـــة  هـــذه  تأتـــي   

بتشـــجيع الموظفيـــن والتســـهيل عليهـــم لتلقـــي اللقـــاح ورفـــع 

مســـتوى الوعـــي والوقايـــة الصحيـــة وتحصيـــن ووقايـــة األفـــراد 

مـــن اإلصابـــة باإلنفلونـــزا الموســـمية، ركـــزت الحملـــة التوعويـــة 

ـــزا الموســـمية وأخـــذ  ـــة مـــن االنفلون ـــة الوقاي ـــف بأهمي ـــى التعري عل

التطعيمـــات بشـــكل ســـنوي، كذلـــك التعريـــف باإلجـــراءات التـــي 

يمكـــن القيـــام بهـــا للتقليـــل مـــن مخاطـــر اإلصابـــة باألنفلونـــزا .

Seasonal Flu vaccination campaign

Al Watania For Industries (WFI) organized an awareness 

and vaccination campaign for its employees against 

seasonal Flu, in cooperation with Concord Insurance 

Brokerage company, on Tuesday, Dec 14, 2021, over 

three days in head office and housing compound in 

Riyadh.

This campaign echoes the company’s passion and 

interest in raising the level of health awareness and 

protecting its employees from contracting seasonal 

Flu, focused on the importance of taking prevention 

against seasonal Flu and taking vaccinations annually, 

as well as identifying measures that can be taken to 

reduce the risk of seasonal Flu.
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حــاول المخترعــون علــى مــر الســنين إيجــاد أفضــل الســبل لحفــظ 

إلــى  طويلــة  لفتــرات  المــواد  مــن  وغيرهــا  الغذائيــة  المــواد  ونقــل 

التغليــف  نقلــت مفهــوم  التــي  المعدنيــة  األوعيــة  أتــت صناعــة  أن 

والحفــظ إلــى مســتوى آخــر وهنــا ســوف نتعــرف علــى قصــة تطــور 

إلــى الوقــت الحاضــر. األوعيــة المعدنيــة مــن بدايــة االختــراع 

الفرنســـي  المختـــرع  بفضـــل  مـــرة  ألول  األوعيـــة  صناعـــة  فكـــرة  بـــدأت 

الحمـــالت  أثنـــاء  األغذيـــة  نقـــص  لذلـــك  الدافـــع  وكان  أبيـــرت  نيكـــوالس 

العســـكرية بهـــدف إيجـــاد طريقـــة رخيصـــة وفعالـــة لحفـــظ كميـــات كبيـــرة مـــن 

الطعـــام لالســـتخدام العســـكري والبحـــري. كانـــت طريقـــة أبيـــرت قائمـــة علـــى 

ـــة زجاجيـــة محكمـــة اإلغـــالق وقـــد قـــدم هـــذا  ـــة فـــي أوعي حفـــظ المـــواد الغذائي

ــام 1810. ــية عـ ــة الفرنسـ ــزة الحكومـ ــى جائـ ليحصـــل علـ ــنة 1809 ــراع سـ االختـ

فـــي نفـــس العـــام تـــم تطويـــر االختـــراع مـــن قبـــل الفرنســـي فيليـــب دي 

جيـــرارد الـــذي قـــام بحفظهـــا فـــي علـــب معدنيـــة لكنـــه بـــاع بـــراءة اختراعـــه فـــي

عـــام 1811 إلـــى برايـــان دونكيـــن وجـــون هـــول اللـــذان طـــورا عمليـــة تغليـــف 

المـــواد الغذائيـــة. لكـــن العمليـــة كانـــت متعبـــة مـــع ظهـــور مشـــكلة لعـــدم 

وجـــود طريقـــة ســـهلة لفتـــح العلـــب.

تـــم افتتـــاح أول مصنـــع تعليـــب أمريكـــي فـــي مدينـــة نيويـــورك  فـــي عـــام 1812

باســـتخدام الحديـــد المطـــاوع المطلـــي بالقصديـــر.

ســـاهمت الحـــروب فـــي زيـــادة الطلـــب علـــى األطعمـــة المعلبـــة ليحـــدث 

تطويـــر ســـريع فـــي صناعتهـــا خـــالل الحـــرب العالميـــة األولـــى (1916-1917) 

ــد والتجفيـــف  ــترة والتجميـ ــل البسـ ــرق للحفـــظ مثـ ــدة طـ ــق عـ ــن خـــالل خلـ مـ

واســـتخدام المحاليـــل المضافـــة مـــع اإلغـــالق المحكـــم

فـــي عـــام 1888 اختـــرع ماكـــس آمـــس مـــا يدعـــى العلبـــة الصحيـــة بعـــد ظهـــور 

عـــام 1904، وقـــد  تجعيـــد طبقـــات العلـــب لكنهـــا لـــم تصـــل الســـوق حتـــى

كانـــت العلبـــة تتضمـــن الجســـم األســـطواني التقليـــدي مـــع ربـــط الطرفيـــن 

جعلـــت  التـــي  المـــزدوج  التمـــاس  اآلن  يســـمى  مـــا  باســـتخدام 

اإلغـــالق محكمـــًا.

تــم االنتقــال إلــى اســتخدام األلمنيــوم القابــل إلعــادة  فــي عــام 1957
التدويــر واعتبــر ذلــك حــل أكثــر متانــة، وتــم تقديمــه رســمًيا إلــى 

الســوق  عــام 1959

تطــورت مــع الوقــت طــرق لحــام العلــب إلــى أن تــم ابتــكار اللحــام 
أو  العلبــة مطوًيــا  يكــون جســم  بحيــث   1966 عــام  فــي  الجانبــي 
ملحوًمــا تــارًكا خًطــا جانبًيــا ســميًكا نســبًيا ليوفــر األمــر المتانــة 
بإضافــة  الداخليــة  العلبــة  بطانــة  تعديــل  تــم  كذلــك  الكافيــة. 
علــى  الحفــاظ  علــى  ســاعد  الــذي  األمــر  الشــمع  أو  البالســتيك 
نكهــة المنتــج مــن احتــواء طعــم معدنــي والقضــاء علــى التــآكل 

الحمضيــة المحتويــات  عــن  الناجــم 

مــع تطــور الصناعــات وتقــدم الحضــارة أصبحــت صناعــة العلــب 
المعدنيــة أكثــر ســهولة وتميــز مــن قبــل مــع القيــام بتطويــرات 
مــن  وغيرهــا  الربــط  وطــرق  الواقيــة  البطانــات  علــى  عــدة 

الهامــة التطويــرات 

كان اختــراع األوعيــة المعدنيــة ســببًا فــي ظهــور ثــورة فــي صناعــة 

وتجــارة األغذيــة وغيرهــا مــن المــواد فــي جميــع أنحــاء العالــم فــال 

يمكــن فــي يومنــا الحالــي تخيــل عــدم وجــود العلــب المعدنيــة التــي 

تحفــظ األغذيــة لفتــرات طويلــة وتحافــظ علــى جودتهــا

News األخبار  

Inventors tried over the years to find the best ways to 
preserve and transport foodstuffs and other materials 
for long periods until the inception of metal container 
manufacture that took the concept of packaging and 
preservation to another level. Here we will learn about 
the story of the development of metal containers from 
the beginning of the invention to the present time.

The idea of making containers started for the first time thanks 
to the French inventor Nicholas Abert, and the motive for 
this was the lack of food during military campaigns to find a 
cheap and effective way to preserve large quantities of food 
for military naval use. Abert’s method was based on preserving 
foodstuffs in airtight glass containers. This invention was 
presented in 1809 to receive the French government prize in 
1810.

In the same year, the French Philippe de Girard developed the 
invention, which preserved products in metal cans, but he sold 
his patent in 1811 to Brian Donkin and John Hall, who created 
the automatic food packaging process. But the process was 
tiring, and there was no easy way to open the cans.

The wars contributed to increased demand for canned foods, 
causing a rapid development in their industry during the 
First World War (1916-1917) by creating several methods of 
preservation such as pasteurization, freezing, drying, and the 
use of additive solutions with tight closure.

In 1888 Max Ames invented the so-called sanitary can, 
but it did not reach the market until 1904. The can had the 
traditional cylindrical body with the two ends joined using what 

is now called a double seam which made the closure 
hermetically sealed.

Cans were made of tin, but in 1957 recyclable 
aluminum was switched to a more durable solution. It 
was officially introduced to the market in 1959.

Ways to weld cans evolved over time until side welding 
was invented in 1966. The can body is folded or 
welded, leaving a relatively thick side seam to provide 
sufficient strength. The inner can lining has also been 
modified with the addition of plastic or wax, which 
helps keep the product’s flavor from containing a 
metallic taste and eliminates the corrosion caused by 
the acidic contents.

With the development of industries and the 
advancement of civilization, the manufacture of 
metal cans has become easier and more distinguished 
than before, with several developments being made 
on protective linings, fastening methods, and other 
significant developments.

The invention of metal containers caused a revolution 
in the manufacture and trade of food and other 
materials worldwide. Today, it is impossible to imagine 
the absence of metal cans that preserve food for long 

periods and maintain its quality.

The story of the metal cans industryقصة صناعة العلب المعدنية

Sources:
www.acumence.com
 www.industrialphysics.com
www.medium.com



6th Issueالعدد السادس 3637
Al Watania Bricks
بلوك الوطـنية

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

AL Watania For Containers Mfg
الوطنية لصناعة ا
وعية

á«YhC’G áYÉæ°üd á«æWƒdG

AL Watania for Paper Products
Al-Watania Plasticsالوطنية للمنتجات الورقية

á`«æWƒdG ∂```«à°SÓHAL WATANIA FOR INDUSTRIES

News األخبار  

2016 ً 2015
2017

ّ

ً

2021
19

ّ ً

ً

حوار مع
منسوبي الشركة

ما هي المهارات العملية التي قمت بتطويرها خالل
عملك في الوطنية للصناعة؟

تذخر (الوطنية للصناعة) بالكفاءات المتميزة في كافة مجاالت عملها المتعددة ومستوياتها اإلدارية
حيث توفر لهم بيئة عمل محفزة وتقدم لهم العديد من المزايا والتسهيالت وفرص التدريب والتطوير

كي نتعرف عن قرب على بيئة العمل مع بعض منسوبي الشركة. إلى نص الحوار

Fawaz Maashi

My name is Fawaz Ahmed Mohamed Maashi, and 
I work as a marketing specialist at Al Watania 
for Industries.

I joined Al Watania for Industries in 2015 as a 
trainee until the end of 2016. Then I started 
my work in 2017 in a work environment of 
morale, motivation, development, and sharing 
of opinions with transparency and appreciation 
for all through constructive teamwork.

There is no doubt that the industrial sector is 
essential for all other sectors as it meets their 
needs for the required goods and products 
through the manufacturing process, which 
makes this sector of great importance for all 
industries and sustainability for those looking 
for job stability.

There are several skills that I would like to 
mention some of them;

marketing skills, communication skills, 
negotiation, persuasion, problem-solving skills, 
teamwork skills, creative thinking skills, and 
many other skills.

and must be addressed with perseverance and 
determination. One of the challenges I faced 
during the year 2021 was marketing during the 
Covid-19 pandemic.

Some customers were concerned about the 
lack of business continuity at the usual rate. 
Hence, we work closely with our customers 
providing proposals that address their needs 
and requirements and help them achieve their 
goals. This approach helps me in achieving my 
goals at the end of the year.

In conclusion, I thank Allah Almighty for the 
countless blessings that He has bestowed upon 
me, and I thank Him for making me one of the 
workers in this blessed endowment.

Company’s
employees interviews

Al Watania for Industries is proud of its distinguished competencies working in all its various fields and
administrative levels. The Company provides its staff with a stimulating work environment, many advantages,
facilities, training and development opportunities. In order to get a closer look at the work environment,
we conducted interview with some of the Company’s employees. To the dialogs
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Engr. Mansour Al-Zahrani

Engr. Mansour bin Muhammad Al-Zahrani, I work as a 
pre-production manager at Al Watania for Containers 
factory in Riyadh.
As for the nature of my work, my daily work includes 
supervising four departments (Designs Section - 
Scissors Section - Printing Section - Presses Section ). 
My responsibilities include managing and monitoring 
production progress, implementing production plans, 
submitting reports on production lines performance, 
following up on maintenance work, and ensuring 
that security and safety requirements and company 
objectives are met.

I started my career in Al Watania for Industries (WFI) 
in 2014; after graduating from university, I started 
working in Al Watania for Containers factory in Jeddah, 
and recently I moved to the Riyadh factory. WFI is 
one of the leading industrial companies I was looking 
forward to joining. I found a stimulating and positive 
work environment that contributes to training, 
developing and raising employee productivity, and 
providing career development and growth.

The manufacturing industry is undoubtedly one of the 
most important economic activities in the Kingdom 
and one of the pillars of Vision 2030 to raise the 
percentage of non-oil exports from 16 to 50 percent of 

sahrotcesehthallAِknahtdna,PDGfoeulavlatoteht
witnessed and is witnessing significant development 
during these years.
Working in factories makes us feel proud that we 
contribute to achieving the goals of the Kingdom’s 
vision, especially the manufacturing sector and the 
packaging products that we produce in the factory, 
on which many local factories depend on to preserve 
and package their products, including factories for 
foodstuffs, paints, oils, and others.
Working in the industrial sector is characterized by 
stability, commitment, and growth.

Praise be to Allah, I have developed many of my 
personal and practical skills through the courses 
offered in the company and the projects that I 
participated in implementing, the most important 
of which are administrative and leadership skills, 
communication skills, analytical and research skills, 
and the ability to manage priorities, plan and organize, 
and work effectively within the team.

The company’s management welcomes ideas and 
suggestions that contribute to developing work and 
improving performance, but first, the employee must 
seek to understand the company’s goals and present 
consistent ideas.

Challenges at work are inevitable, and the most 
prominent of these challenges, I believe, is getting 
engaged in the work environment, applying what 
learned during university studies, and matching it 
with work requirements. The most difficult challenges 
were in the implementation phase of the Enterprise 
Resource Management (SAP) project in the company, 
as the nature of work on projects is different 
from working in factories, but thanks to Allah, our 
efforts were crowned with success. The project was 
implemented within a year, during which I learned 
many skills.

And the last of these challenges is the implementation 
of production plans during the Covid-19 pandemic in 
2020, but thank Allah I was able to overcome these 
challenges, and that is Allah’s grace first, then my 
commitment, training, and support and guidance of 
my direct managers.

I want to take this opportunity to express my thanks 
and gratitude to my management at Al Watania for 
Container Factory, headed by Eng. Hamdan Al-Harbi 
and Eng. Abdullah Al-Shamrani for their trust and 
support for all the work team and the Saudi youth in 
particular. Thank you for the opportunity.

Company’s
employees interviews
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ما هي المهارات العملية التي قمت بتطويرها خالل
عملك في الوطنية للصناعة؟

حوار مع
منسوبي الشركة
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Ziad Al-Qazlan

First, please introduce yourself, position, and 
responsibilities?

My name is  Ziyad Abdullah Alqazlan. I work as a loan 
and investment officer in the Finance Sector at WFI 
Head Office in Riyadh.

My work includes communicating with commercial 
banks to purchase currencies, submitting and 
preparing the banks’ requirements for renewing 
agreements, opening new bank accounts, or raising 
banking problems if they arise.

When did you join Al Watania for Industries? How do 
you evaluate the work environment?

I started working in the company three years ago. 
The work environment generally encourages the 
employee to continue professional development and 
teamwork.

What practical skills did you develop during your work 
at Al Watania for Industries?

Working at Al Watania for Industries contributed 
to developing many of my practical and personal 
skills, including working under pressure, establishing 
successful relationships with colleagues, adhering to 
work etiquette and ethics, and enabling employees 
to make decisions under supervision and follow-up of 
senior management.

How much does management welcome ideas and 
suggestions from employees?

The company is based on the principle of participation 
and acceptance of suggestions and giving everyone 
equal opportunities to express opinions and 
recommendations in the interest of work and its 
development for the better. The management 
is cooperative and interested in developing the 
working mechanism by motivating and encouraging 
employees to be creative and thinking.

In conclusion, to whom do you say your last word?

Through this opportunity, I would like to thank the 
company’s management for providing a stimulating 
work environment for us to develop and innovate and 
their continuous support and efforts to achieve its 
goals. And thank you also for the opportunity.

ما هي المهارات العملية التي قمت بتطويرها خالل
عملك في الوطنية للصناعة؟

االسم زياد بن عبد هللا القزالن، أعـمــل مـسـؤول الـقــــروض

واالستثمار في قطـــاع الـمـــالية باإلدارة العامة في الريـــاض

طبيعة عملي تـــشـمل التواصل مع البنوك التجارية لشراء

العمـالت وتـــقديم وإعداد متطلبات البنوك الخاصة بتجديد

االتـفـاقـيـات  أو  فــتــح حــســابــات بـنــكـيــة جــديــدة أو الــرفـــع

بالمشاكل البنكية في حال ظهورها

بدأت  العمل  في  الشركة  قبل  ثالث سنوات، بشكل عام

بيئة العمل تشجع الموظف على استمرار التطوير المهني

والعمل الجماعي بين الفريق

ساهم  العمل  في  الوطنية  للصناعة  فـــي  تطوير  الـكـثير
مــن  مــهــــاراتي  العملية  و الشخصية  منها  القــدرة  عـلى
العمل  تـــحــت  الـضـغـط  وتــأسيس  عـــــالقات  ناجحة  مع
الزمالء  وااللتزام  بآداب  وأخالقيات  العمل،  أيضا  تـمـكين
الموظفين  من  اتخاذ  القرارات  بإشراف  ومتابعة  اإلدارة

العليا

من خــالل هـــذه الـفـرصــة أتـقــدم بـالـشـكــر إلدارة الـشــركـــة
لتوفير بيئة عمل محفزة لنا على التطوير واإلبداع ودعمهم
الـمـسـتـمــر وجــهــودهــم الـمـبـذولـة لتحقيق أهداف الشركة

والشكر لكم كذلك على اتاحة الفرصة

ندعوكم لاللتزام باإلجراءات االحترازية وتذكير اآلخرين بها
Adhere to the precautionary measures and remind others of them

معًا من أجل سالمتنا وسالمة أحبابنا ومجتمعنا
For the sake of our safety, the safety of our loved ones, and our society.
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يحظى المنتج السعودي اليوم بسمعة طيبة في مختلف دول العالم، وكثيرًا من المنتجات السعودية حققت شهرة واسعة
حــول الـعـالـم تضاهي في جودتها المنتج األوربي واألسيوي وعلى رأسها المنتجات البتروكيماوية والصناعات التحويلية إضافة

إلى األلبان والعصائر وغيرها

نشهد اآلن تـحــوًال كــبيرًا فــي قـطـاع الـصـنـاعة بالمملكة، حيث يحظى القطاع بمختلف مجاالته باهتمام كبير ورعاية فائقة من
قـيادتنا الرشيدة (حفظها هللا)، واستنادًا على ما جاءت به رؤية 2030 من أهداف تنموية واعدة تهدف إلى تنويع مصادر الدخل
ورفع إسـهـام الصناعات غـير النفطية في الناتج المحلي وكنتيجة لهذا الدعم برزت الفرص االستثمارية الواعدة مما يستوجب

على القطاع الخاص استثمار ودعم هذه الفرص القيمة

خططنا المستقبلية توائم مسـتـهـدفـات رؤيـة المملكــة 2030 مـن تـعـزيز للـمحتوى المحلـي و زيادة نسب التصدير ونرجو من
هللا ان نوفق في تنفيذها وتؤدي دورها في مسيرة تعزيز االقتصاد الوطني كافة

الـوطـنـيـة للـصـنـاعــة مـنـُذ تـأسيسها وهـي تقوم حسب توجيهات من المؤسس الشيخ سليمان الراجحي -أمد هللا في عمره- 
بإعطاء األولـويــة للـشـبـاب الـسـعـودي، والـعـمـل عـلـى زيـادة نـسب التوطين بأقسامها المختلفة مع توفير التدريب والتأهيل

المناسب ألبناء الوطن

لـديـنـا أكـثـر مــن مـشـروع تـحـت الـدراسـة، نـسعـى مـن خـاللـهـا لـزيـادة الـطاقـة اإلنتاجيـة وتـطوير وإضافة منتجات جديدة وبناء
شراكات وثيقة مع شركاء تقنيين دوليين لنقل المعرفة وتوطين التقنيات الصناعية

Saudi  product  today  enjoys a  good  reputation  in various countries of the world, and many Saudi products have
achieved  wide  fame  around the world in their quality, comparable in quality to the European and Asian products,
especially petrochemical products and manufacturing industries, in addition to dairy, juices, and others

We  are  now  witnessing  a significant  transformation in the industrial sector in the Kingdom, where the sector in
its  various  fields  enjoys  great  attention  and  excellent  care  from  our government and based on the promising
development  goals  of Vision 2030 aimed at diversifying sources of income and raising the contribution of non-oil
industries  to  the  GDP.  As  a  result  of  this  support,  promising  investment  opportunities have emerged, which
requires the private sector to invest and support these valuable opportunities

Our  plans  are in  line  with the Kingdom's Vision 2030 of enhancing local content and increasing export rates, and
we hope that we will succeed in implementing them in a way that adds to the national economy

Since  its  establishment, Al Watania for Industries has, according to the directives of the founder Sheikh Suleiman
Al-Rajhi  to  prioritize  Saudi  youth  and work to increase the percentage of Saudization in its various departments
while providing appropriate training and qualification

We have more than one project under study, through which we seek to increase production capacity, develop and
add new  products  and  build close  partnerships  with international technical partners to transfer knowledge and
localize industrial technologies

أبرز النقاط من حوار الرئيس التنفيذي
مع مجلة الصناعات الوطنية  العدد62

Highlights from the CEO's interview with
the National Industries Magazine issue 62
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تحقيق عدد 25 مليون ساعة عمل آمنه

التـــي  والســـالمة  الصحـــة  ومبـــادئ  وثقافـــة  لسياســـية  نتيجـــًة 

تتبناهـــا الشـــركة الوطنيـــة للصناعـــة وتحـــرص علـــى تطبيقهـــا فـــي 

جميـــع مصانعهـــا،  نجحـــت الوطنيـــة للصناعـــة فـــي تحقيـــق رقـــم 

قياســـي جديـــد فـــي الســـالمة تمثـــل فـــي اســـتكمال عـــدد 25 مليـــون 

ــة  ــي كافـ ــدة فـ ــات ُمقعـ ــدون إصابـ ــة بـ ــة تراكميـ ــل آمنـ ــاعة عمـ سـ

ــمبر 2021م.  ــة شـــهر ديسـ ــى نهايـ ــا حتـ ــا ومصانعهـ فروعهـ

المتكاملـــة  اإلدارة  نظـــم  شـــهادات  علـــى  حاصلـــة  والشـــركة 

فـــي معاييـــر نظـــام إدارة الجـــودة (آيـــزو 20159001-) وشـــهادة 

(آيـــزو  البيئيـــة  اإلدارة  نظـــام  لمعيـــار  الدوليـــة  المواصفـــات 

201514001-) وشـــهادة نظـــام إدارة الســـالمة والصحـــة المهنيـــة 

برنامـــج  مؤخـــرًا  الشـــركة  اجتـــازت  وقـــد   (45001-2018 أيـــزو   )

تجديـــد هـــذه الشـــهادات وتـــم تنفيـــذ عـــدد مـــن البرامـــج التدريبيـــة 

لمنســـوبيها علـــى هـــذه المعاييـــر بالتنســـيق مـــع شـــركة إنترتـــك، 

مـــن  المصانـــع  لجميـــع  البيئيـــة  الشـــهادات  إصـــدار  تـــم  كمـــا 

المركـــز الوطنـــي للرقابـــة علـــى االلتـــزام البيئـــي بعـــد توفيـــر جميـــع 

الشـــروط. بكافـــة  وااللتـــزام  المتطلبـــات 

25 Million Safe-Man Hours

Resulting of health and safety policies, culture, 

and principles adopted and implemented in all 

its factories, Al Watania for Industries (WFI) 

has succeeded in achieving a new safety record 

represented in accomplishing 25 Million Cumulative 

Safe-Man Work Hours Without Lost Time Injury in all 

its branches and factories until the end of December 

2021

WFI holds certificates of integrated management 

systems in the standards of the quality management 

system (ISO 9001-2015), the environmental 

management system (ISO 14001-2015), And the 

Occupational Health and Safety Management 

System Certificate (ISO 45001: 2018). The company 

has recently passed the program to renew these 

certificates, and several training programs have been 

completed on these standards in coordination with 

Intertek. In addition, all factories have been issued 

environmental certifications from the National 

Center for Environmental Compliance after fulfilling 

all requirements and complying with all conditions. 

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

فرضيات اإلخالء
Evacuation Drills

18
توعية وتدريبات

Awareness and training programs

478

اجتماعات
Meetings

706

تفتيش
inspections

2,904

ساعات عمل آمنة
Safe work hours

25,630,576

130

Safety Auditors Training 130 employees 

تدريب المدققين 130 موظف 
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News األخبار  

٤٦

المنتجات الجديدة في الشركة 

تســـعى الوطنيـــة للصناعـــة دائمـــًا لتطويـــر منتجاتهـــا لتلبيـــة كافـــة 

احتياجـــات الصناعـــات المختلفـــة بمـــا فـــي ذلـــك قطـــاع البنـــاء وقطـــاع 

األســـواق  فـــي  متميـــزة  مكانـــة  تبـــوأت  لذلـــك  والتغليـــف  التعبئـــة 

علـــى  منصبـــًا  للصناعـــة  الوطنيـــة  تركيـــز  وكان  والدوليـــة،  المحليـــة 

الجـــودة ومواكبـــة النمـــو المتزايـــد لألســـواق وتزويدهـــم بمنتجـــات ذات 

ــة. ــودة عاليـ جـ

مصنـــع  فـــي  الجديـــدة  المنتجـــات  عـــن  للصناعـــة  الوطنيـــة  تعلـــن 

ـــى منتجـــات اســـتخدام  ـــد عل ـــي الطلـــب المتزاي ـــة لتلب بالســـتيك الوطني

المـــرة الواحـــدة المصنعـــة مـــن مـــادة البـــي إي تـــي لتعبئـــة للمـــواد 

الغذائيـــة ويأتـــي ذلـــك حرصـــًا مـــن الشـــركة علـــى مواكبـــة المســـتجدات 

لســـهولة  تـــي  إي  البـــي  منتجـــات  الســـتخدام  الحديـــث  والتوجـــه 

لعـــرض  ومناســـبتها  اســـتخداماتها  مجـــاالت  واتســـاع  تشـــكيلها 

المنتجـــات الغذائيـــة بشـــكل جـــذاب حيـــث يتـــم انتـــاج أطبـــاق البيـــض 

ــب  ــة وعلـ ــع األغطيـ ــام مـ ــن الطعـ ــة تخزيـ ــم أوعيـ ــتيكية وأطقـ البالسـ

الســـلطة والصلصـــة وكاســـات العصائـــر وتوســـيع الطاقـــة اإلنتاجيـــة 

فـــي  للتســـخين  القابلـــة   PPالــــ وصحـــون  البالســـتيكية،  للصحـــون 

المايكرويـــف بجميـــع المقاســـات وبالتقســـيمات المختلفـــة وغيرهـــا 

مـــن المنتجـــات، 

The New products in the company

Al Watania for Industries always seeks to develop its 

products to meet all the needs of different industries, 

including the packaging sector and the construction 

sector. Therefore, it has assumed a distinguished 

position in the local and international markets. The 

focus of Al Watania for Industries has been on quality, 

keeping pace with the increasing growth of markets 

and providing them with high quality products.

Al Watania for Industries announces the new products 

in the Al Watania Plastic Factory to meet the increasing 

demand for one-time use products manufactured 

from PET for food packaging. Attractively producing 

plastic egg trays, food storage containers sets with 

caps, salad boxes, sauces, juice cups, expanding the 

production capacity of plastic trays, and PP trays that 

can be heated in the microwave in all sizes and with 

different divisions and other products. 

ــة (كابكـــس)  ــة العالميـ ــع األغطيـ ــي مصنـ ــة فـ ــة المعدنيـ ــات األغطيـ ومنتجـ

ــة بمقاســـات جديـــدة بعمـــق 38 ملـــم  ــة العبـــوات الزجاجيـ حيـــث ينتـــج أغطيـ

و63 ملـــم، تضمـــن هـــذه األغطيـــة كذلـــك تغطيـــة محكمـــة وتحافـــظ علـــى 

جـــودة الغـــذاء لفتـــرة طويلـــة، ويمكـــن فتـــح األغطيـــة بســـهولة عـــن طريـــق 

تدويـــر الغطـــاء قليـــًال ممـــا يمنـــح المســـتهلكين طريقـــة فتـــح وإغـــالق ســـهلة 

ويســـيرة.

And the metal caps products in International Cap (CAPEX), 

which produces new sizes of glass jar caps with a depth 

of 38 mm and 63 mm. These caps ensure tight coverage 

and maintain food quality for a long time. The caps can 

be opened easily by rotating the cap slightly, which gives 

consumers a way to open and close Easy and simple.

Stretch Hood) أيضـــا ينتـــج المصنـــع مـــن خـــالل قســـم الفيلـــم الصناعـــي

الغطـــاء المتمـــدد المطبـــوع)، حيـــث يتـــم اســـتخدامه فـــي تغليـــف الطبالـــي 

بـــدون اســـتخدام األفـــران الحراريـــة، ويعـــد أحـــدث تقنيـــة موجـــودة حاليـــا فـــي 

هـــذا المجـــال نظـــرًا لكفاءتـــه العاليـــة وتوفيرهـــا العالـــي للكهربـــاء مقارنـــة 

باألنـــواع األخـــرى مـــن منتجـــات التغليـــف.

The factory also produces through the industrial film 

section (printed stretch hood) as it is used in pallet 

packaging without the use of thermal furnaces, and it is 

the latest technology currently in this field due to its high 

efficiency and high electricity savings compared to other 

types of packaging products.
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 البرامج التدريبية لعام 2021

ــاره  ــري باعتبـ ــال البشـ ــرأس المـ ــى الـ ــة إلـ ــة للصناعـ ــر الوطنيـ تنظـ

أهـــم مواردهـــا، وســـر نجاحهـــا وتحقيقهـــا ألهدافهـــا، لـــذا تحـــرص 

ــات  ــا جهـ ــة لمختلـــف الوظائـــف، تنفذهـ ــج تدريبيـ ــر برامـ ــى توفيـ علـ

الشـــركات  أنشـــطة  مـــع  يتناســـب  بمـــا  متخصصـــة  تدريبيـــة 

وتطلعاتهـــا، وبمـــا يطـــور منســـوبيها ويجعلهـــم علـــى إطـــالع 

دائمـــا بأحـــدث التطـــورات والمهـــارات والتقنيـــات..

حيـــث نفـــذت الشـــركة خـــالل العـــام 2021م ثمانيـــة برامـــج تدريبيـــة 

ــتة  ــة وسـ ــتفيدين مئـ ــدد المسـ ــغ عـ ــة وبلـ ــة وفرديـ ــا بيـــن جماعيـ مـ

عشـــر موظـــف فـــي مجـــاالت متعـــددة منهـــا األمـــن والســـالمة، 

واإلســـعافات األوليـــة، ومبـــادئ تشـــغيل اآللـــة، قيـــاس األداء، 

ومهـــارات القيـــادة اإلداريـــة. حيـــث تعتبـــر هـــذه الـــدورات مهمـــه 

فـــي مجـــال الشـــركة للتعامـــل مـــع التحديـــات التـــي قـــد تواجـــه 

الموظفيـــن.

ــي برنامـــج التدريـــب التعاونـــي  ــاركة فـ ــركة بالمشـ ــا تقـــوم الشـ كمـ

ـــة، حيـــث بلـــغ  ـــة والدولي للطـــالب مـــن عـــدد مـــن الجامعـــات المحلي

عـــدد المســـتفيدين أربعـــة عشـــر طالـــب مـــن (جامعـــة الملـــك 

ســـعود، وجامعـــة واليمامـــة، وجامعـــة اإلمـــام محمـــد بـــن ســـعود، 

وجامعـــة الملـــك عبدالعزيـــز) والجامعـــات الدوليـــة منهـــا  (جامعـــة 

فلنـــدرز األســـترالية، وجامعـــة جيـــن مونيـــت الفرنســـية، وجامعـــة 

التخصصـــات  مـــن  عـــدد  فـــي  التدريـــب  تـــم  الماليزيـــة).  العلـــوم 

الهندســـية والماليـــة واإلداريـــة فـــي مصانـــع وإدارات الشـــركة، 

يرجـــع قلـــة عـــدد المتقدميـــن للتدريـــب التعاونـــي لتأثيـــر جائحـــة 

ــا.  كورونـ

Training Programs for 2021

Al Watania for Industries (WFI) considers human 

capital as its most important resource and the secret 

of its success and achievement of its objectives. 

Therefore, it is keen to provide training programs 

for various jobs, implemented by specialized training 

bodies in line with the companies’ activities and 

aspirations, and in a manner that develops its 

employees and keeps them informed of the latest 

skills and technologies.

In 2021, WFI conducted eight training programs 

between groups and individuals. One hundred and 

sixteen employees benefited from the programs in 

various disciplines, including security and safety, first 

aid, principles of machine operation, performance 

measurement, and administrative leadership skills. 

These courses are essential in the company’s field to 

help employees deal with challenges.

In addition, WFI participates in the cooperative 

training program for students from several local 

and international universities. In 2021, a low number 

of co-op training applicants were observed due to 

the Covide-19 pandemic. Fourteen students from 

(King Saud University, Al-Yamamah University, Imam 

Mohammad bin Saud University, King Abdulaziz 

University) and international universities such as 

(Flinders University - Australia, Jean Monnet University 

- France, and University of Science - Malaysia). The 

Co-op training covered different disciplines such as 

engineering, financial, and administrative took place 

in the company’s factories and departments
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AL Watania For Containers Mfg
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AL Watania for Paper Products
Al-Watania Plasticsالوطنية للمنتجات الورقية
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Al Watania Bricks

International CAP(CAPEX) 

The e-invoice project teamفريق مشروع الفاتورة اإللكترونية

Recognition تكريم  
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Al Watania Paper Products - Jeddahالوطنية للمنتجات الورقية - جدة

Achieve 10 million safe man hoursتحقيق ١٠ مليون ساعة عمل آمنه

Al Watania for Containers Mfg - Jeddahالوطنية لصناعة األوعية - جدة
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