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نبذة

الرشكات التابعة للوطنية للصناعة

لمجموعة  التابعة  الشركات  إحــدى  وهي  ــال،  ري مليون   ٨٠٠ قــدره  مال  بــرأس  مغلقة  مساهمة  شركة  هي  للصناعة  الوطنية 

الوقف  لتنمية  التشغيلية  أرباحها  من  جــزء  تخصيص  ويتم  القابضة  الراجحي  العزيز  عبد  بن  سليمان  الشيخ  ــاف  أوق

عملها  وحــدات  بين  والتكامل  التنسيق  وتحقيق  للصناعة)  (الوطنية  الشركة  أعمال  وتوسيع  لتطوير  ــك  وذل الصناعي 

ا¢ستراتيجية.

تُصنف  حيث  والمنطقة  السعودية  العربية  المملكة  في  الصناعية  الشركات  ــرق  أع إحــدى  للصناعة)  (الوطنية  وتعتبر 

تواكب  الــشــركــة  ظلت  الحثيث  والــجــهــد  الــخــبــرة  مــن  عــامــا   47 مــن  أكــثــر  وخـــ°ل  ســعــوديــة.  شــركــة   ١٠٠ أكــبــر  ضمن 

المحلي  الــســوق  مــن  ــٌل  ك احتياجات  بتوفير  بالمملكة  ا¢قتصادية  التنمية  أهـــداف  تحقيق  فــي  ــر  واف بقسط  وتساهم 

قليمية  µ¢ا ا¢¶ســـواق  في  ا¢نتشار  من  مزيداً  تحقيق  إلــى  والمتواصل  الــدؤوب  سعيها  إلــى  با¢µضافة  الوطنية،  والمصانع 

والعالمية.

أوائــل  في  بعضها  أنشئ  والتي  استراتيجية  عمل  ــدات  وح خمس  في  مجتمعة  مصانع  عشر  من  للصناعة  الوطنية  تتكون 

الشركة  إدارة  ¢لتزام  ونتيجة  العالمية،  والمواصفات  المعايير  أحــدث  على  الماضي  القرن  من  المي°دية  السبعينيات 

الجودة  شهادات  على  لها  العائدة  المصانع  كافة  حــازت  فقد  التشغيلية،  ا¢¶ساليب  أفضل  بتبني  المصانع  ــإدارات  ب ممثلة 

من أكبر الهيئات العالمية المتخصصة في مجا¢ت فحص الجودة والبيئة والصحة والس°مة المهنية.

وفيما يلي قائمة بأسماء الوحدات االستراتيجية التابعة للشركة الوطنية للصناعة :-

 ب°ستيك الوطنية:  ويتبعها مصنعين في مدينة الرياض.

 الوطنية للمنتجات الورقية :  وتمتلك مصنع الكرتون اُلمضلÉع ومصنع أطباق البيض بالرياض، ومصنع 

    الكرتون الُمضلÉع في مدينة جدة.

 الوطنية لصناعة ا¢¶وعية:  تمتلك مصنع ا¢¶وعية بالرياض ومصنع ا¢¶وعية بجدة. 

مارات العربية المتحدة. µ¢ا¢¶غطية العالمية:  تمتلك مصنع ا¢¶غطية (كابكس) بمدينة دبي في ا 

 بلوك الوطنية: تمتلك مصنع بلوك الوطنية في ضرما.

 الوطنية بولي فلكس: تمتلك مصنع في ضرما.

خدمات  وتقديم  الجودة،  عالية  عالمية  مواصفات  ذات  منتجات  بتصنيع  للصناعة  الوطنية  به  تفخر  الذي  الوقت  نفس  وفي 

فإن  التسليم،  ومواعيد  بالجودة  إلتزام  من  البيع  وبعد  فنية،  واستشارات  فني  دعم  من  البيع  قبل  ســواء  لعم°ئها  مميزة 

المنتجات  وإبـــدال  ــ°ل  إح من  يمكن  بما  الشركة  خدمات  وترقية  منتجات  لتطوير  الـــدؤوب  سعيها  على  تؤكد  الشركة 

المستوردة بمنتجات سعودية عالية المستوى.
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Al Watania for Industries' Subsidiaries

Al Watania for Industries (WFI) is a closed joint stock company with a capital of 800 million 
Saudi Riyals. It is a member of Sheikh Sulaiman Al-Rajhi endowments.

 WFI is one of the most distinguished industrial companies in Saudi Arabia & the region and It 
also ranked among the top 100 companies in the Kingdom. With more than 47 years of experi-
ence and dedication, WFI remains aligned with national development plans and is committed 
to providing the needs of the local market and national industries, while also extending its 
strong existence in the regional and international markets.

WFI has 10 Plants in 5 Strategic Business Units that adopted the highest local and internation-
al standards and achieved many international quality certificates. Some of WFI subsidiaries 
existed in the 1970s.

�e Following are Al Watania for Industries' Subsidiaries : 

 Al Watania Plastics; owns two plants in Riyadh.

 Al Watania Paper Products; owns one Corrugated Carton Plant and Egg Tray plant In  
   Riyadh and one Corrugated Carton Plant in Jeddah.

 Al Watania for Containers; owns one plant in Riyadh and one in Jeddah.

 International CAP (CAPEX); owns one plant in Dubai UAE

 Al Watania Bricks; owns on plant in Dhurma, Riyadh.

 Watania Polyflex; owns on plant in Dhurma, Riyadh.

WFI is proud to provide industrial services and products that uphold international stan-

dards with its relentless pursuit towards replacing imported products with high-quality 
Saudi products.

Overview
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تحقيق مكانة قوية في قطاع التعبئة والتغليف 
بمنطقة الشـرق األوسـط وشمـال إفـريقيـا 
والمساهمة بالتنمية الصناعية في المملكة.

البدائــل  بأفضــل  الســعودي  الســوق  تزويــد 
للمنتجــات المحليــة والمســتوردة دون المســاومة 

فــي الجــودة والخدمــات.

الرؤية

الرسالة



Vision

Mission

Achieve Strong Position in the Packaging in M ENA 
and Cont r ibu t ing  to the K ingdoms  Industrial 
Developments.

Provide the Saudi Market with the best alternatives 
to the local and imported Products without Com-
promising on Quality and Services.
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مع  املجموعة  أهداف  بتلبية  االلتزام 
اإلسهام إيجاباً عىل البيئة العامة للرشكة.

Commitment to meet expectations 
set by the group while positively 
in uencing the company’s overall 
environment.

Our Core Values

قيمنا ا�ساسية

Professionalismاالح�افية
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جميع  رىض  عىل  للحفاظ  الجهود  تكريس 
األجل  طويلة  عالقات  بناء  خالل  من  عمالئنا 

تركز عىل الجودة واألسعار التنافسية.

Dedication to keep all our customers 
satis¡ed through building long-term 
relationships focused on quality and 
competitive pricing.

Customer focus ال�كيز على العمالء

والصادقة  الحميدة  السلوكيات  ثقافة  تعزيز 
باملعاي¥  اإللتــزام  البعـض من خالل  مع بعضنا 

األخــالقية العالية.

Honestyا�مانة

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

للرشكة  املستدامة  التنمية  يف  املساهمة 
االقتصادية  القيمة  تقديم  خالل  من 

واالجت®عية ألصحاب املصلحة.

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

Corporate social responsibility املسؤولية االجتماعية

Saudi Labour development

تعزيز التنمية الفعالة للشباب السعودي من 
خالل تصميم برامج تدريبية موجهة للشباب 
للمساهمة يف التنمية اإلجتمــاعية يف اململكة 

العربيــة السعودية.

تطوير ا�يدي العاملة السعودية

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



10

شركة أوقاف ُسليمان بن عبدالعزيز الراجحي  القابضة

الـــذراع  لتكون  ٢٠١١م    / ـــ  ــ ١٤٣٢ه ــام  ع القابضة  الــراجــحــي  عبدالعزيز  بــن  ُسليمان  ــاف  أوقـ شــركــة  تأسست 
استثمارات  القابضة  الشركة  وتمتلك  الراجحي.  عبدالعزيز  بن  ُسليمان  الشيخ  أوقــاف  لمنظومة  ا¢ستثماري 
الشركة  وتسعى  السعودية.  العربية  المملكة  وخـــارج  داخــل  القطاعات  مــن  ــدد  ع فــي  مباشرة  وغير  مباشرة 
التابع  الخيري  القطاع  اعمال  لتمويل  جيده  سنوية  عوائد  تحقيق  مع  ا¢ستثمارية  نموا¢صول  و  تنويع  الى  القابضة 
شركة  نــظــرة  تقتصر  و¢  التابعة.  شركاتها  بين  والتكامل  التنسيق  تحقيق  ــى  ال تسعى  انــهــا  كما  لــ°¶وقــاف. 
ولكنها  فحسب،  التجاري  النمو  من  كنوع  ا¢ستثمار  إلــى  القابضة  الراجحي  العزيز  عبد  بن  ُسليمان  أوقــاف 
على  بالنفع  يعود  الــذي  المستدامة  التنمية  على  يركز  الــذي  التنموي  ا¢ستثماري  العمل  لمنظومة  تؤصل  أيضاً 

المجتمعات التي تقوم فيها هذه المشاريع.

القطاعات  مثل  التجارية  القطاعات  مختلف  فــي  الــراجــحــي  العزيز  عبد  بــن  ُسليمان  ــاف  أوقـ شركة  وتعمل 
لها  ان  كما  الخصوص.  وجــه  على  السعودية  العربية  المملكة  في  والصناعية  والزراعية  العقارية  و  المصرفية 

استثمارات في ا¢نتاج الغذائي والحيواني في افريقيا وأوروبا.

الربحية  غير  المؤسسات  دعــم  على  جهودها  تركز  وحيث  المانحة  المؤسسات  إحــدى  الخيرية  المؤسسة  وتعد 
والــدعــويــة،  والصحية،  وا¢جتماعية،  التعليمية،  الــمــجــا¢ت  فــي  السعودية  العربية  المملكة  فــي  المسجلة 

ع°مية، وبناء المساجد، وغيرها من أعمال الخير المختلفة. µ¢وا

السادسة  المرتبة  احتل  حيث  العالم  في  تبرعاً  ا¢¶كثر  ا¢¶ثرياء  من  الراجحي  عبدالعزيز  بن  سليمان  الشيخ  ويُعد 
ضمن القائمة .

Awqaf Sulaiman Bin Abdul-Aziz Al Rajhi holding company (ASRHC)

Awqaf Sulaiman Bin Abdul-Aziz Al Rajhi holding company was founded in 1432/2011 to be the investment arm to 

the system of Sheikh Sulaiman Abdul-Aziz Al Rajhi Endowment. The holding company owns direct and indirect 

investments in a number of sectors inside the Kingdom of Saudi Arabia and abroad. The company is in pursuit to 

diversify and expand their investment asset with profitable annual revenues to fund the charity sector affiliated 

to the endowment. The company also aims at achieving coordination and integration among its subsidiaries.

The view of Awqaf Sulaiman Bin Abdul-Aziz Al Rajhi holding company is not only focused on the investment as 

a means for commercial development. It also is trying to deep root the developmental investment work based on 

sustainable development to benefit the societies where such projects are started.

Awqaf Sulaiman Bin Abdul-Aziz Al Rajhi holding company operates in various commercial sectors such as 

banking, real estate and industrial projects in the Kingdom of Saudi Arabia in particular. It also holds invest-

ments in products of Food and Animal industries in Africa and Europe.

The foundation is one of the donor foundations as it focuses their effort on supporting non-profitable organiza-

tions registered in the Kingdom of Saudi Arabia in fields of education, social service, healthcare, Islamic preach-

ing, building mosques and many other charity work.

Sheikh Sulaiman Abdul Aziz Al-Rajhi ranks number 6th  in the list of World’s Top Philanthropists.
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Disposable Products

Flexible Packaging Products

Film Products

Injection

Corrugated cartons

Egg Tray & Cup Holder

Food Cans

Industrial Paint Cans

Oil & Lubricant cans

Aerosols cans

Components

Metal Caps

منتجات االستخدام ملرة واحدة 

منتجات التغليف املرن 

منتجات التغليف الصناعى - الفيلم

منتجات الحقن

الكرتون املضلع

أطباق البيض وحامل أكواب

عبوات املواد الغذائية

عبوات الدهانات الصناعية

عبوات الزيوت والتشحيم

عبوات األيروسول

املكمالت واملتم�ت

 األغطية املعدنية

Packaging Material     صناعة مواد التغليف

Building Material صناعة مواد البناء 

الطوب األحمر الفخاري

أنابيب البي يف يس 

أنابيب البي ª آر 

مواد العزل الحراري بويل فلكس

Red Clay Bricks
PVC Pipes
PPR Pipes
Insulation Materials Polyflex

Agricultural Sector Productsمنتجات القطاع الزراعي

أنابيب الري 

روالت البيوت محمية

روالت األنفاق 

Irrigation piping
Green houses sheets
Tunnels Roll

Whatصناعاتنا we do
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نبذة عن الشركة:
طويل  بــاع  ولها  م   1982 عــام  في  الشركة  تأسست  الب°ستيك.  منتجات  توزيع  و  صناعة  في  إقليمياً  الــرائــدة  الوطنية  ب°ستيك 

العمل  مــن  عــامــاً   37 مــن  أكثر  ا¢حتياجات.  جميع  تلبي  التي  الب°ستيكية  المنتجات  وصناعة  التحويلية  الصناعات  مجال  فــي 
تصنيع  منشآت  أكبر  ــدى  إح وهــي  والدولية  المحلية  ــواق  ا¢¶سـ في  متميزة  مكانة  اليوم  الوطنية  ب°ستيك  وتفاني،تبوأت  بنشاط 

مربع.  متر   100,000 من  أكبر  مساحة  على  مصانعها  وتمتد  موظف،   1000 يقارب  ما  بها  ويعمل  ا¢¶وســـط،  الشرق  في  الب°ستيك 
ما  بأحدث  مجهزة  مصانعها  جميع  نــشــاء.  µ¢ا تحت  جــدة  مدينة  فــي   ثالث  ومصنع  الــريــاض  في  مصنعين  الوطنية  ب°ستيك  تمتلك 
المتميزة  الوطنية  الكفاءات  من  نخبٌة  تشغيلها  على  يُشرف  والتي  المختلفة  التصنيع  ومكائن  معدات  من  التكنولوجيا  إليه  توصلت 

من مهندسين وفنيين.

تُقدم ب°ستيك الوطنية منتجات ومتنوعة تلبي احتياجات الصناعات المختلفة بما في ذلك قطاع البناء وقطاع التعبئة والتغليف والقطاع الزراعي 
وقطاع الصناعات الغذائية. وتأتي المنتجات في أشكال وأحجام مختلفة لتناسب ا¢حتياجات المتنوعة للعم°ء الكرام. تتماشى جميع المنتجات 
دارة المتكاملة كا شهادة  µ¢المصنعة في ب°ستيك الوطنية مع المواصفات والمقاييس السعودية والدولية وقد حصلت الشركة على شهادات نظم ا

دارة البيئية ( آيزو 14001) وشهادة نظام إدارة الس°مة والصحة المهنية (  µ¢نظام إدارة الجودة (آيزو 9001) وشهادة المواصفات الدولية لنظام ا

45001) ، وشهادة بي أر سي وشهادة ساسو للجودة. آيزو

البداية  من  التصميم  متطلبات  كل  يعالج  بحيث  التصميم  أنظمة  بأحدث  كام°ً  تجهيزاً  مجهزأً  أستوديو  الوطنية  ب°ستيك  وتمتلك 
الداخل  في  والتجارب  البحوث  معاهد  مع  واسعة  ع°قات  ولديه  كام°ً  تجهيزاً  مجهزة  مختبرات  قسم  لديها  كما  النهاية،  إلــى 
لتلبية  الوطنية  ب°ستيك  منتجات  وتَطوير  لَتقييم  مستمرة  بحوث  من  الشركة  في  التطوير  إدارة  به  تقوم  لما  ضافة  µ¢با هذا  والخارج. 

ا¢حتياجات المختلفة في اتجاهات السوق العالمية.

Company Brief 

Al Watania Plastics is the leading regional manufacturer and distributor of plastic products. Established in 1982, Al 
Watania Plastics has a long heritage of manufacturing top-quality plastic products that cater for all needs.

More than 37 years of strenuous work and dedication, the company managed to occupy a distinguished position 
in the local and international markets to become one of the biggest plastic manufacturing facilities in the kingdom 
and the Middle East. Al Watania Plastics has two factories in Riyadh and one in Jeddah (under construction).  Its 
factories extending over a site of more than 100,000 sq meters, furnished with superior, state-of-the-art equipment, 
and staffed by 1000 experienced engineers, technicians, and laborers.

Al Watania Plastics offers a huge and diverse product portfolio that satisfies both consumer and industry require-
ments, including construction, packaging, agriculture, and food processing. Products come in different shapes and 
sizes to suit the varying needs of our valued customers. The diverse products manufactured by Al Watania Plas-
tics are in accordance with International and SASO specifications. Al Watania plastics is certified ISO 9001: 2015 
Quality Management System, ISO 14001: 2015 Environmental Management System and ISO 45001: 2018 Occupational 
Health and Safety, BRC Certificate and SASO Certificate.

Al Watania Plastics has a fully equipped and state-of-art-design design studio which handles all design require-
ments from start to finish.  Also it has Q.C. Dept. is backed up with advanced and fully equipped laboratory and 
maintains extensive links with testing and research institutes both inside and abroad.
The company has on-going researches to evaluate and develop its products to meet different needs and global 
market trends.
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١٩٨٢

١٩٨٢ تأسـست في العام :

Established Year: 1982

نتاجية السنوية :  ٨٠٫٠٠٠  طن متري  µ¢الطاقة ا
Yearly Prodcution Capacity: 80.000 MT 
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نبذة عن الشركة:
منطقة  فــي  البيض  وأطــبــاق  الُمضلÉع  الكرتون  وتــوريــد  تصنيع  فــي  ــدة  ــرائ ال الشركات  أكبر  مــن  الورقية  للمنتجات  الوطنية  تُعد 
للكرتون   الــريــاض  مصنع  خــ°ل  من  عاماً   38 عن  يزيد  ما  منذ  الصناعية  مسيرتها  ــدأت  ب حيث  ــط.   ا¢¶وسـ الشرق  و  العربي  الخليج 
بالعديد  مسيرتها   خ°ل  الشركة  مرت  وقد  م،   2004 عام  جدة  مدينة  في  مصنعها  أفتتاح  تم  بعدها  م   1981 عام  في  تأسس  الــذي 
الكرتون  من  سنوياً  متري  طن  ألف   100 لتصبح  الرياض  في  لمصانعها  نتاجية  µ¢ا طاقتها  خ°لها  من  زادت  العم°قة  التوسعات  من 
نوعها  من  ا¢¶كبر  هي  جديد  توسعة  بتدشين  م    2017 عــام  في  قامت  كما  سنوياً.  البيض  أطباق  من  ربطة  مليون   1.5 و  الُمضلÉع  
وشمال  ا¢¶وســط  الشرق  منطقة  في  الُمضلÉع  للكرتون  مصنع  أكبر  جــدة  بمدينة  الورقية  مصنع  ليصبح  جــدة،  مدينة  في  لمصنعها 

أفريقيا. حيث تبلغ مساحة المصنع 77,000 ألف متر مربع بطاقة إنتاجية تبلغ 172,000 ألف طناً متري سنوياً. 

الرياض  في  البيض  أطباق  إنتاج  مصنع  إلــى  إضافة  وجــدة  الرياض  في  الُمضلÉع  الكرتون  نتاج  µ¢ متكاملين  مصنعين  الشركة  تمتلك 
من  وتُعد  التصنيع  مراحل  كافة  في  آلية  بصورة  تعمل  التي  الحديثة  نتاجية  µ¢ا الخطوط  أحــدث  إنتاجها  في  الشركة  وتستخدم 
متكامل  فريق  الشركة  مصانع  من  مصنع  كل  بتشغيل  ويقوم  الُمضلÉع،  الكرتون  صناعة  مجال  في  العاملة  نــتــاج  µ¢ا خطوط  أحــدث 
خدماتها  الشركة  وتُقدم  الجودة.  ضبط  ومعايير  أنظمة  ضمن  التشغيلية  الكفاءة  من  عالية  مستويات  إلى  للوصول  ومؤهل  مــدرب 
والعصائر  ا¢¶لــبــان  وصناعة  والحيواني  الــزراعــي  ــاج  ــت ن µ¢وا الغذائية  الــمــواد  صناعة  مثل  المختلفة  والــزراعــيــة  الصناعية  للقطاعات 

والمشروبات الغازية والمياه المعبأة وصناعة المنظفات وا¢¶جهزة الكهربائية وا¢¶ثاث وغيرها من القطاعات ا¢¶خرى .

ألوان مع توفر خيار  وتنتج الشركة الكرتون الُمضلÉع بسماكة ألواح متعددة من 2.5 مم إلى 7 مم، كما تمتلك مكائن حديثة تعمل على طباعة 6
على  للحصول  أهلها  الذي  ا¢¶مر  والس°مة  الجودة  معايير  أعلى  الشركة  تطبق  المصقول.  الورق  باستخدام  الجودة  عالية  الفوتوغرافية  الطباعة 

.(45001 دارة المتكاملة كشهادة (آيزو 9001) و  (آيزو 14001) و ( آيزو µ¢شهادات نظم ا

Company Brief 
Al Watania Paper Products is one of the biggest corrugated carton and egg trays company in GCC and the Middle 
East. It started its industrial journey more than 38 years ago first by its plant in Riyadh (Riyadh Carton Factory), 
which was established in 1981, then its factory in Jeddah was established in 2004. The company has gone through 
many giant expansions, increasing its size and production capacity of its factories in Riyadh to 100,000 MT annu-
ally of corrugated carton and 1.5 Million bundles of egg trays annually. In 2017, its inaugurated a new expansion 
for its plant in Jeddah, which is considered the biggest in the MENA Area for the corrugated industry. With space 
size of  77,000 square meters floor space and production capacity of 172,000 MT annually Al Watania Paper Prod-
ucts plant in Jeddah is the largest Corrugated Carton factory in the Middle East and North Africa.

Al Watania Paper Products has two corrugated carton factories, one in Riyadh and the other one is in Jeddah 
and one egg trays factory in Riyadh. The comprehensive and state of art manufacturing facilities are backed with 
highly qualified and expert technical persons to reach the maximum output with high-quality products. Its products 
covers all market sectors requirements such as agriculture, industrial, food & beverages, poultry, detergent and, 
home appliances. 

 It produces all kind of Board thickness from 2.5 mm 7 mm and have high technology can print the cartons up to 6 
colors, with option to produce the cartons with high graphics printing using coated paper. Al-Watania Paper Prod-
ucts is in accordance with the international standards, ISO 9001, ISO 14001 & ISO 45001: 2018
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١٩٨١

١٩٨١ تأسـست في العام :

Established Year: 1981

مليون ربطة   نتاجية السنوية: الكرتون المضّلع:   ٢٥٧٫٠٠٠  طن متري  -  أطباق البيض:  ١٫٥ µ¢الطاقة ا

Yearly Prodcution Capacity: Corrugated Carton 257,000 MT - Eegg Trays: 1.5 Million Bundle
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نبذة عن الشركة:
مساحة  على  الرياض  مدينة  قلب  في  متطورة  وإمكانات  صناعية  أســس  على  م  1976 العام  في  ا¢¶وعــيــة  لصناعة  الوطنية  تأسست 

أفضل  بصورة  أخــرى  جغرافية  مناطق  في  العم°ء  لخدمة  وسعياً  الشركة  منتجات  على  الطلب  نمو  لمواكبة  و  مربع،  متر   27.000

م. تم افتتاح المصنع الثاني في جدة في 2000

وخطوط  الصفيح،  تقطيع  خطوط  إضافة  تم  حيث  عاماً،   43 خــ°ل  متعددة  تطور  مراحل  ا¢¶وعــيــة  لصناعة  الوطنية  شهدت  وقــد 

لتصنيع  حديثة  ألمانية  إنتاج  وخطوط  متعددة،  وإمكانيات  عالية  بسرعات  ا¢¶وعية  تصنيع  وخطوط  ا¢¶لــوان،  متعددة  حديثة  طباعة 

القياس  أجهزة  من  حديثة  بتجهيزات  الجودة  ومعامل  الطباعة،  لتجهيز  وقسم  للتصميم  متكامل  وقسم  والسردين،  التونة  علب 

والتحكم مع استقطاب كادر فني ذو خبرة عالية من مختلف أنحاء العالم .

وأصبحت الوطنية لصناعة ا¢¶وعية الرائدة في تلبية احتياجات جميع قطاعات تعبئة المواد الغذائية وقطاع تعبئة زيوت المحركات وقطاع تعبئة مواد 

الط°ء والكيماويات من ا¢¶وعية المعدنية. وذلك باستخدام أحدث التقنيات العالمية .كما تنتج الشركة مجموعة متكاملة من مكم°ت ومتممات إنتاج 

نتاج لجميع القطاعات مما أهل  µ¢ا¢¶وعية ¢ستخدامات مصنعي ا¢¶وعية بكفاءة عالية وبأعلى مستويات الجودة ملتزمين في ذلك بمختلف اشتراطات ا

دارة البيئية ( آيزو  µ¢دارة المتكاملة كشهادة نظام إدارة الجودة (آيزو 9001) وشهادة المواصفات الدولية لنظام ا µ¢الشركة للحصول على شهادات نظم ا

45001)  وشهادة نظام س°مة الغذاء آيزو 22.000. ما مكنها من تبوأ مركز الصدارة بين  14001) وشهادة نظام إدارة الس°مة والصحة المهنية  ( آيزو

الشركات المصنعة للعبوات المعدنية في منطقة الشرق ا¢¶وسط.

Company Brief 
Al Watania for Containers Manufacturing, The company was established in 1976, with its first factory, being built 
in the heart of Riyadh city, with an average area of 27,000 square meters. To fulfill the growing demand of the com-
pany’s products, and in order to serve customers in a better way at other geographical areas, another factory was 
established in Jeddah before the end of 2000.

For more than 43 years, Al Watania for Containers Manufacturing has witnessed noticeable growth and magnifi-
cent development, in addition to high technical coil cutting lines, modern multi-color printing, and high speed-fully 
automated body-making and fabrication lines and modern German production lines for the production of tuna 
and sardine cans. It has also integrated capacities for designs, printing preparation and quality labs with modern 
equipment, such as gauge and control devices. The company has also attracted accomplished, skillful and talent-
ed technicians from all over the world.
  
Al Watania for Containers Manufacturing has become a pioneer leader of supplying tinplate packaging, by meet-
ing the needs of diverse sectors, including food packaging industry, Lubricant oil-filling industrial, and paint, aero-
sol and chemicals materials industry. Adopting and using the latest international technologies. The company also 
produces an integrated set of supplementary products for container production, in order to meet the manufactur-
ers’ needs with high efficiency and at the highest quality levels. By adopting a high-quality procedure during all of 
our production operations, Al Watania for Containers Man ufacturing received certificates in  ISO 9001:2015 QMS 
, ISO 14001:2015 EMS , ISO 45001: 2018, and ISO 22,000 for Food Safety Management System bringing it to the 
forefront among manufacturers of tinplate containers across the Middle East.



19

1976

١٩٧٦ تأسـست في العام :

Established Year: 1976

نتاجية السنوية :  ٧٨٫٧٠٠  طن متري  µ¢الطاقة ا
Yearly Prodcution Capacity: 78,700 MT 
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نبذة عن الشركة:
على  اعتمدت  التي  و  ــة،  ا¢¶غــذي تغليف  مجال  في  رائــدة  ا¢¶خـــرى  هي  تكون  بــأن  (كابكس)  العالمية  ا¢¶غطية  تفخر 

بشكل  ا¢ستثمار  ــى  إل تسعى  كابكس  أن  كما  إنتاجها.  خطوط  و  مرافقها  جميع  بناء  فــي  العالمية  المعايير  أعلى 

اليومية  استخداماتنا  في  "كابكس"  منتجات  تتواجد  المتزايدة.  عم°ئها  طلبات  تلبية  أجــل  من  عــام  كل  في  مطرد 

مثل طعام ا¢¶طفال، الفواكه، المربى، الخضروات المعلبة وسمك التونة والبقوليات وغيرها.

التكنولوجيا  لُه  توصلت  ما  بأحدث  مدعومة  والتصنيع  الطباعة  مجال  في  لدينا  المتوافرة  والمهارات  الخبرات  بفضل 

تمكنا  الكرام  عم°ئنا  بجانب  بالعمل  و  الدولية  السوق  في  تنافسية  ميزة  اعطائنا  في  تساهم  التي  المجال  هذا  في 

الوحيد  الشركة  كابكس  وتـُـعــد  ــودة.  ــج وال ــداع  ــ ب µ¢وا التميز  درجـــات  أقصى  لتحقيق  خدماتنا  و  منتجاتنا  تطوير  مــن 

في الشرق ا¢¶وسط  التي تصنع أغطية ا¢¶لمنيوم.

يُعتبر ا¢¶لومنيوم و الصفيح ا¢¶فضل في صناعة التعبئة والتغليف نظراً لكونه:

  عازل عالي الجودة. 

  عامل أمان، يرجع ذلك لطول فترة ص°حية استخدامه

تحتل  «كابكس» مركز متقدما في السوق العالمية بفضل الخبرات المتوافرة لدينا في سلسلة الموردين و إدارة خدمة العم°ء. تطبق 

دارة المتكاملة كشهادة (آيزو 9001) و  (آيزو  µ¢الشركة أعلى معايير الجودة والس°مة ا¢¶مر الذي أهلها للحصول على شهادات نظم ا

45001) وشهادة نظام س°مة الغذاء آيزو 22.000 .   14001) و ( آيزو

We are proud to be a leader in the metal packaging business having one of the largest & integrated 
operation facilities of world-class standards. International Cap is represented in all aspects of ev-
eryday life - from baby food to soups, fruits, jams and from canned vegetable products to tuna cans.

Our Skills is shaping and printing, together with state-of-the-art component and Cap making and ends 
production, ensure a competitive presence in global markets. By working closely with customers we 
are able to bring innovation and differentiation to care of appeal. CAPEX is the only manufacturer in 
the Middle East for OMNIA Caps (Snap-On).

We believe that Aluminum/Steel is a superior packaging material because they have the following 
features:

 Superior barrier 
 Superior safety (long shelf life) 

Our expertise in supply chain and customer service management gives us a very advanced competi-
tive position in packaging market throughout the world. Our products are complying with  internation-
al quality standards such as ISO 9001:2015 QMS, ISO 14001:2015 EMS , ISO 45001: 2018 and ISO 
22,000 for Food Safety Management System 

Company Brief
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20052005

٢٠٠٥ تأسـست في العام :

Established Year: 2005
نتاجية السنوية :  ٣٠٫٠٠٠  طن متري  µ¢الطاقة ا

Yearly Prodcution Capacity: 30.000 MT 
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نبذة عن الشركة:
تأسست شركة بلوك الوطنية في العام 1976 م وهي تُعد من أعرق وأكبر المصانع الوطنية المتخصصة في إنتاج الطوب ا¢¶حمر 

الفخاري في المملكة، حيث تنتج جميع أنواع ومقاسات الطوب ا¢¶حمر الفخاري باستخدام مواد أولية طبيعية وصديقة للبيئة. 

نتاج بالحرارة العالية التي تصل إلى 900 درجة مئوية  µ¢مادة الطفلة وهى (الصلصال والماء والرمل) ويتم معالجتها في مرحلة ا

باستخدام أفضل ما توصلت إليه التكنولوجيا ا¢¶وروبية في مجال إنتاج مواد البناء ا¢¶مر الذي أهلهـــــا للحصول على شهادات 

.(45001 دارة المتكــاملة كشــهادة (آيزو 9001) و (آيزو 14001) و( آيزو µ¢نظم ا

وتقدر  (ضرماء)  في  الصناعية  بالمدينة  م   2015 عام  في  تدشينه  تم  الذي  الجديد  الفخاري  ا¢¶حمر  الطوب  مصنع  يقع 

بصورة  تعمل  التي  التصنيع  آ¢ت  بأحدث  الفخاري  ا¢¶حمر  الطوب  مصنع  تجهيز  تم  حيث  يومياً،  طن   1000 ب  إنتاجيته 

والطوب  ا¢¶سقف  وطوب  الجدران  طوب  مثل  البناء  طوب  ومقاسات  أنــواع  جميع  إنتاج  على  القدرة  وذات  بالكامل  آلية 

فانوك  شركة  من  ــوت  روب برامج  وأفضل  بأحدث  المجهز  المملكة  في  الوحيد  الوطنية  بلوك  مصنع  ويعد  المعزول. 

اليابانية ومنظومة بي إل سي. جميع المنتجات تلتزم بمعايير SASO ومعايير الجودة الدولية ا¢¶خرى.

ويقدم مصنع بلوك الوطنية الحديث يقدم ميزة تنافسية عالية حيث بإمكانه تلبية متطلبات أي مشروع ضخم في المستقبل.

Company Brief 

Al Watania Bricks (WB) established in 1976, is one of the leading and most distinguished national 
factories specialized in the production of red clay bricks in the Kingdom. It produces red clay bricks 
in a variety of types and sizes while using natural and eco-friendly raw materials. Our products are 
complying with SASO and other international quality standards such as ISO 9001:2015 QMS, ISO 
14001:2015 EMS , ISO 45001: 2018

Al Watania Bricks new plant which was inaugurated in the year 2015 is situated in Dhurma Industrial 
City 95 kilometer away from Riyadh city. The production capacity of this plant is 1000 tons per day. Al 
Watania Bricks Plant is equipped with full PLC atomization system with the help of branded FANOC 
robots of Japanese technology. This complete automatic plant allows us to produce all types of Ma-
sonry Red Clay Bricks of various sizes as per the local and international standard.

With the new most modern plant we are in a position to meet all the future challenges and requirement 
of any huge project.
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19761976

١٩٧٦ تأسـست في العام :

Established Year: 1976
نتاجية السنوية :  ٣٦٥٫٠٠٠  طن متري  µ¢الطاقة ا

Yearly Prodcution Capacity: 365.000 MT 
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197219761981

1982 2000 2004

2011

2017

2015

2018

2005

2016

املصنــــــع  إنشــــــاء 

الوطنــــــي للمـــــواد 

ـــة» يف  ـــة «الواح الغذائي

الريـــاض.

إنشـــــاء مصنـــــع 
ــة  ــة لصناعـ الوطنيـ
ـــاض. ـــة بالري األوعي

مصــــنع  إنشــــــاء 

الوطنية للمنتجـــات 

الــورقية بالريــــاض 

«مصــــــنع الـرياض 

للكرتون».

إنشـــــاء مصنـــع 

ـــة  بالســـتيك الوطني

بالريـــاض.

مصنـــع  إنشـــاء 

الوطنيـــة لصناعـــة 

األوعيـــة بجـــدة.

إنشـــاء مصـــــنع 

للمنتجات  الوطنية 

الورقية بجدة.

مصنــــــع  إنشــــــاء 

األغطــــــية العــــاملية 

 ªـــي د ـــس» فـ «كابكـــ

باإلمـــارات.

تدشÁ نظـــام تخــطيط املوارد 

املؤسساتية «ساب»

تصميم خطة النمو االسرتاتيجية 

الخمسية. 

مصــــنع  توســـعـــة   Áتدشـــــ
الـوطنية للمنتجات الورقية بجدة 
يف  املضلع  للكرتون  مصنع  «أكرب 

الرشق األوسط».
تدشÁ نظم اإلدارة املتكاملة.

االسرتاتيجية  النمو  خطة   Áتدش
  2023

الحصول عىل شهادات نظم اإلدارة 

املتكاملة.

إلنشاء رشكة  اتفاقية رشاكة  توقيع 

الوطنية بويل فلكس يف ديسمرب.

أصبـــــحت الـــوطنــية 

للصناعة إحدى شــركات 

وقـــف الشــيخ سلي�ن 

الراجحي.

الوطنيـــة  بلـــوك  مصنـــع   Áتدشـــ

الجديـــد يف محافظـــة رضمـــا بالريـــاض.

البيـــض  أطبـــاق  مصنـــع   Áتدشـــ

بالريـــاض. الجديـــد 

تاريـــخ  أربـــاح يف  أعـــىل  تحقيـــق 

الرشكـــة.

بلوك  مصنع  إنشاء 

الوطــــنية يف الحـائر 

بالرياض.

مسيرة أكثر من ٤٧ عام� من ا�نجازات 
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2017
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2016

The establishment 
of the Al Waha Fac-
tory in Riyadh.

The establishment 
of the Al Watania For 
Containers factory in 
Riyadh.

The establishment 
of the Al Watania 
Plastics in Riyadh.

The establishment 
of the Al Watania For 
Containers factory in 
Jeddah.

Al Watania For Indus-
tries became one of  
Awqaf
Sheikh Sulaiman bin 
Abdulaziz Al Rajhi

The establishment of  
International cap 
L.L.L in Dubai, UAE. 

The inauguration of the Al 
Watania Bricks factory in 
Dhurma٫ Riyadh

The inauguration of the  
Enterprise Resource Plan-
ning System (SAP)

Receiving Integrated Man-
agement Systems certifica-
tion.
Signing a partnership 
agreement to establish 
Watania PolyFlex Compa-
ny in December.

The inauguration of the  
expansion of the Al Wata-
nia Paper Products Facto-
ry in Jeddah «the largest cor-
rugated cartons factory in 
the Middle East».
The inauguration of the inte-
grated management systems.
The inauguration of the  Strate-
gic Growth Plan 2023

Designing the five-year 
strategic growth plan.

The inauguration of Egg 
Trays factory in Riyadh.
Achieving the highest 
profits in the company 
history

The establishment of 
the Al Watania Bricks  
in Alhayr in Riyadh.

The establishment 
of Al Watania Paper 
Products  factory in 
Riyadh (Riyadh Car-
ton Factory).

Over 47 Years of Achievements Journey

  

1972 1976 1981

198220002004

2011 20152005

The establishment The establishment 
of the Al Waha Fac-
tory in Riyadh.

The establishment 
of the Al Watania For 
Containers factory in 
Riyadh.Riyadh.

The establishment 
of the Al Watania 
Plastics in Riyadh.

The establishment 
of the Al Watania For 
Containers factory in 
Jeddah.

Al Watania For Indus-
tries became one of  
Awqaf
Sheikh Sulaiman bin 

The establishment of  
International cap 
L.L.L in Dubai, UAE. 

The inauguration of the Al 

The establishment of 
the Al Watania Bricks  
in Alhayr in Riyadh.in Alhayr in Riyadh.

The establishment The establishment 
of Al Watania Paper of Al Watania Paper 
Products  factory in Products  factory in 
Riyadh (Riyadh Car-Riyadh (Riyadh Car-Riyadh (Riyadh Car-Riyadh (Riyadh Car-
ton Factory).ton Factory).

Over 4747 Years of Achievements Journey

The establishment 
of the Al Watania 
Paper Products 
Factory in Jeddah.
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أحدث التقنيات
ومعايير الجودة

الخدمة المتميزة

السعر ا�فضل

التطوير المستمر

التكاملية في
المنتجات

Latest  Technology 
& Quality

Outstanding 
service

Best price

Continuous 
development

Integration
 in products

2626

What sets us apartما يميزنا 
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والس°مة  ــن  ا¢¶م مبادئ  للصناعة  الوطنية  تتبنى 

الــشــركــات  ــافــة  ك ــي  ف البيئة  عــلــى  والــمــحــافــظــة 

ــة، حــيــث تولي  ــط ــش لــهــا، وبــكــافــة ا¢¶ن الــتــابــعــة 

ــوى من  ــص ــة أهــمــيــة ق ــ°م ــس ــب ا¢¶مــــن وال ــان ج

المتقدمة،  والمعدات  الحديثة،  ا¢¶نظمة  حيث 

نتاجية  µ¢ا العملية  وأثناء  قبل  المتبعة  وا¢µجــراءات 

للعميل،  النهائي  المنتج  تسليم  ــى  إل ــو¢ً  وصـ

وا¢حتياطات ال°زمة منذ إنشاء المصنع.

في  علمية  مــبــادئ  عــلــى  ــاء  ــن ب ــك  ذلـ كــل 

مخاطر  مختلف  على  السيطرة  سبيل 

ا¢è¢ت  توزيع  فيتم  المحتملة،  العمل 

علمية،  أســـس  وفـــق  ــدات  ــع ــم وال

المناسبة،  الــتــهــويــة  ــة  ــ ودراسـ

وأنظمة  الـــحـــراري،  ــزل  ــع وال

ــاء، والــتــكــيــيــف  ــ ــف ــ ط µ¢ا

ــع  ــ والـــتـــبـــريـــد، ووض

بـــــرامـــــج لــلــســ°مــة 

في  العمالية  المهنية 

العملية  مراحل  جميع 

نتاجية. µ¢ا

إلــــــــى جـــانـــب 

التام  ا¢لــتــزام 

بمتطلبات 

العمليات  جميع  في  التعقيم 

تلك  ــاً  ــوص ــص خ ــة  ــي ــاج ــت ن µ¢ا

مواد  أو  بــا¢¶غــذيــة،  المتصلة 

بها،  الــخــاصــة  التغليف 

المتبعة  المعايير  وفــق 

عالمياً في الصناعة.

In all its subsidiaries and activities, 
Al Watania for Industries (WFI) adopts 
strict rules of security, safety and envi-
ronmental preservation. It elevates these 
operational aspects to the highest level 
of importance by implementing modern 
systems, using advanced equipment, 
and clear guidelines and procedures to 
be followed before, during and after the 
production process. All precautions and 
guidelines are upheld from when a factory 
is set up until a final product has reached 
a client.
To account for potential business risks, 
WFI asserts control by adhering to scien-
tific principles in all aspects of their oper-
ations, from machinery and equipment, 
suitable ventilation, thermal insu-
lation, extinguishing systems, 
air-conditioning and cooling, 
to the safety programs in 
place for labor profes-
sionals throughout 
the production 
process. Fur-
thermore, WFI 
is in complete 
compliance with 
global steril-
ization re-
quirements 
in all pro-
duction pro-
cesses, es-
pecially those 
pertaining
to foods or pack-
aging materials.

Safetyا�من والسالمة & Security
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بهدف  التسويق  بنشاط  كبيرا  اهتماما  الشركة  أولــت 

عادلة  حصة  على  والحصول  التنافسي  موقعها  تعزيز 

تتمتع  التي  الكبيرة  مــكــانــيــات  µ¢وا تتناسب  الــســوق  فــي 

ا¢ســتــفــادة  على  التسويقية  الخطط  ركـــزت  ــد  وق بــهــا. 

لقطاعات  وم°ءمتها  منتجاتها  قائمة  تنوع  من  القصوى 

لشريحة  الــوصــول  فــي  الصناعي  المجال  فــي  متعددة 

ــة  رؤي خـــ°ل  ــن  م الــعــمــ°ء  كــبــار  ــن  م ومــتــمــيــزة  متنوعة 

بكل  التسويق  فــرق  عبر  تنفيذها  يتم  مــوحــدة  مركزية 

العميل  أهمية  على  التسويق  خطط  وترتكز  مصنع. 

والعمل  ستراتيجية  µ¢ا الشراكة  مبدأ  مــن  إليه  والنظر 

الشركة  سمعة  تشكل  كما  الطرفين.  نــجــاح  على  معآ 

أهم  مــن  منتجاتها  فــي  والثقة  وإلتزامها  ومصداقيتها 

كما  عم°ءها.  مــع  متميزة  لع°قة  ترسخ  التي  العوامل 

العم°ء  مــع  المستمر  الــتــواصــل  ــى  ال الــشــركــة  تسعى 

المقدمة  الخدمات  جودة  عن  رضاهم  مدى  على  للتعرف 

إلى  تهدف  مقترحات  أي  وتبني  عقبات  أية  ومعالجة  لهم 

الشركة  تــحــرص  كما  والــمــنــتــجــات.  الــخــدمــات  تحسين 

المحتملين  أو  الحاليين  عــمــ°ءهــا  مــع  الــتــقــارب  على 

في  بالتواجد  أو  المتبادلة  الــدوريــة  الــزيــارات  خــ°ل  من 

المكاتب  تلعب  كما  ــة،  ــي ــدول وال المحلية  الــمــعــارض 

التقارب  هذا  تكريس  في  هاماً  دوراً  والدولية  قليمية  µ¢ا

وفتح آفاق جديدة لنشاط الشركة إقليمياً وعالمياً.

In order to improve its competitiveness and 
increase its market share, the company 
meticulously developed & planned an ag-
gressive marketing strategy that advanta-
geously capitalize on the diversity of prod-
ucts that meet various industrial sectors’ 
needs which facilitates access to a wid-
er range of clients through the marketing 
teams of each SBU. The marketing plans fo-
cus on the importance of the clients to build 
a fruitful and lasting strategic partnership 
and sustain company’s good reputation. 
Credibility and commitment are consid-
ered important factors, reinforcing a priv-
ileged, strategic partnership. A continuous 
interaction with customers is maintained to 
measure levels of satisfaction in regard to 
products and services and to address any 
obstacles or receive suggestions for im-
provement. The company is also keen to 
keep close relationship with its existing or 
potential customers through business visits 
or during specialized trade exhibitions and 
events. In addition, the company’s regional 
and international representing offices play 
an important role in facilitating this con-
vergence and in opening new horizons for 
company’s activities locally, regionally & 
internationally.

Marketingالتسويق
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بتطبيق  كة  éêلل العليا  دارة  µ¢ا ام  ë ìíــ ــ ال ساهم 

حصول   îإ ــة  ــســ°م وال الــجــودة   ïíمــعــايــ  ðأعـــ

من  الــجــودة  شــهــادات  مــن  العديد   ðعــ كــة  éêالــ

 ïíللمعاي العالمية  كة  éêال من  والمطابقة  ــزو  ا¢èي

. ( SGS ) وكذلك من ( SAI) والمطابقة

 ðالتابعة ع للصناعة ووحداتها  الوطنية  كما حصلت 

إدارة  نظام  كشهادة  المتكاملة  دارة  µ¢ا نظم  شهادات 

الدولية  المواصفات  وشهادة   (9001 (آيــزو الجودة 

نظام  وشهادة   (14001 آيزو   ) البيئية  دارة  µ¢ا لنظام 

وشهادة   (45001 آيزو  ) المهنية  والصحة  الس°مة  إدارة 

نظام س°مة الغذاء آيزو 22.000.

معايير الجودة
Our commitment to quality and safety has 

resulted in ISO, OHSAS, SAI Global and 

SGS certifications maintained in good 

standing.

WFI  Successfully awarded IMS (Integrat-

ed Management System) of ISO 9001: 

2015 Quality Management System, ISO 

14001: 2015 Environmental Management 

System and ISO 45001: 2018 Occupation-

al Health and Safety Assessment Series 
and ISO 22,000 for Food Safety Management 
System .

Quality

Registered by:
SAI Global Certification Services Pty Ltd (ACN 108 716 669) 680 George Street  Sydney  NSW  2000 Australia with SAI 
Global Pty Limited 680 George Street Sydney NSW 2000 Australia (“SAI Global”) and subject to the SAI Global Terms 
and Conditions for Certification. While all due care and skill was exercised in carrying out this assessment, SAI Global 
accepts responsibility only for proven negligence. This certificate remains the property of SAI Global and must be 
returned to SAI Global upon its request. To validate certificate authenticity please visit www.brcdirectory.com

If you would like to provide feedback on the BRC Global Standard or the audit process directly to BRC, please contact 
tellus@brcglobalstandards.com

SAI Global, accredited Certification Body No Z1440295AS certifies that:

Al-Watania Plastics (Flexible Packaging Division)
New Sanaya 3rd industrial Zone, Riyadh 11443, Saudi Arabia

BRC site code: 1186334

having conducted an audit for the scope of activities

The rotogravure printing, solvent less lamination and slitting of plastic packaging films of 
BOPP, PET, CPPP and MET OPP, for food contact applications.

High Hygiene

Field(s) of Audit: 05 - Flexible plastics
07 - Print processes

Exclusions from Scope: The cylinder manufacturing operation and the manufacture of other 
materials and types of packaging produced (polyfims) in other areas of the factory.

Has Achieved Grade: A

Meets the requirements set out in the 

BRC Global Standard for Packaging and Packaging Materials Issue 5: July 2015

Audit Programme: Announced

Certificate No: ESP21198

Auditor Number: 123327

Certificate Issue Date: 29 March 2019 Date(s) of Audit: 24 February 2019 to 25 February 2019

Certificate Expiry Date: 4 April 2020 Re-audit Due Date: 24 January 2020 to 21 February 2020

Kevin Goodwin
General Manager Technical Services
SAI Global Assurance
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فإن  ممكن  مستوى  بأفضل  رسالتها  تحقيق  ولضمان 

البشري  العنصر  دور  بأهمية  منها  وإيمانا  الشركة  إدارة 

وا¢نتماء  ــو¢ء  الـ روح  ترسيخ  على  تــحــرص   ، ــك  ذل فــي 

بنظام  العمل  أسلوب  تطبيق  عبر  العاملين  لدى  للشركة 

والفعاليات  ا¢¶نشطة  من  مجموعة  وتبني  الواحد  الفريق 

التهنئة  ولقاءات  الدورية  اللقاءات  مثل  لذلك  تهدف  التي 

أنشطة  على  يشتمل  الــذي  السنوي  والحفل  بــا¢¶عــيــاد 

بمختلف  العاملين  كافة  فيها  يشارك  ورياضية  ثقافية 

العاملين  الشركة  تشجع  كما  الوظيفية.  مستوياتهم 

تطوير  الــى  تهدف  التي  والمقترحات  ا¢¶فــكــار  طــرح  على 

ستقبال  µ¢ مطور  نظام  خ°ل  من  النفقات  وترشيد  العمل 

المجدي  وتطبيق  وتقييمها  والمقترحات  ا¢¶فــكــار  هــذه 

تمنح  الــتــي  والــمــكــافــآت  النتائج  إعـــ°ن  يتم  كما  منها. 

ملموسة  ــصــورة  ب والــمــشــاركــيــن  المتميزين  للعاملين 

طار. µ¢وايجابية في هذا ا

In the relentless efforts to accomplish its mis-

sion in the best way possible, the management, 

taking into consideration the significant role of 

the human resources in this regards, exerts its 

utmost efforts to develop and boost employees

morals and loyalty towards the company by im-

plementing team work system and organizing 

various social activities such as periodical gath-

ering, Eids gathering and Annual ceremonies in 

which, cultural and sports activities with all em-

ployees participating regardless of their levels 

in the company. In addition to that, the manage-

ment introduced (IPS) ideas proposal system to

encourage individual initiatives that aim to de-

velop work and reduce expenses.

This system intended to evaluate and implement 

any new idea that proves its effectiveness and 

properly rewards employees for their positive 

contributions.

روح الفريق

وتشجيع ا�بتكار
Team Spirit

and Innovation
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أحدث التقنيات

ضبط الجودة

State-of- The - Art Setups

Quality Control

ستوديو التصاميمأسطول ا�مداد LogisticsDesign Studio
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أبرز العمالء 
Esteemed Customers

Esteemed Customersأبـــــرز العمــالء
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Location

AL watania for Industries

موقعنا

الوطنية للصناعة
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