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Al Watania Bricks

الرائد في صناعة الطوب األحمر
The Leader in Red Bricks Manufacturing
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one of the largest and prestigious factories specialized in 
manufacturing Red Clay Bricks in Saudi Arabia. Al Watania 
Bricks Factory is a part of Al Watania for Industries Group, 
one of the endowment companies of Sheikh Suleiman bin 
Abdulaziz Al-Rajhi.

Since its establishment, Al-Watania Bricks has been keen 
eyes on product quality. Sought out to provide only the best 
quality of Red Clay Bricks in various specifications, sizes, 
and types of applications to meet customers› different 
demands. The red clay bricks are manufactured from natural 
and environmentally friendly raw materials, as the factory 
contributed to meeting construction market requirements. 
Many important and large projects were supplied with large 
quantities of red bricks throughout the Kingdom during the 
past years.

Overviewلمحة عامة

يعــد مــن أعــرق وأكبــر المصانــع المتخصصــة فــي صناعــة الطــوب 
األحمــر الفخــاري فــي المملكــة العربيــة الســعودية، وهــو إحــدى 
المصانــع التابعــة لمجموعــة الوطنيــة للصناعــة إحــدى شــركات 

وقــف الشــيخ ســليمان بــن عبــد العزيــز الراجحــي. 

حرصــت بلــوك الوطنيــة منــذ إنشــاءها علــى جــودة المنتــج وتقديــم 
الطــوب األحمــر الفخــاري بجــودة ومواصفــات عاليــة، ومقاســات 
واالســتخدامات  المتطلبــات  معظــم  تغطــي  مختلفــة  وأنــواع 
االنشــائية. يتــم تصنــع الطــوب األحمــر الفخــاري مــن مــواد أوليــة 
تلبيــة  فــي  المصنــع  ســاهم  حيــث  للبيئــة،  وصديقــة  طبيعيــة 
الغاليــة  مملكتنــا  فــي  والتشــييد  البنــاء  مــواد  ســوق  متطلبــات 
المشــاريع  مــن  العديــد  إمــداد  وتــم  الماضيــة  الســنوات  وخــال 
الحيويــة والهامــة بكميــات كبيــرة مــن الطــوب األحمــر فــي جميــع 

المملكــة أنحــاء 

Al Watania Bricks Factoryمصنع  بلوك الوطنية



بلوك الوطـنية
Al Watania Bricks AL WATANIA FOR INDUSTRIES

5 4
�����������������������������

		�

	�������

	��

	���

تــم إنشــاء مصنــع بلــوك الوطنيــة فــي منطقــة الحائــر جنــوب مدينــة 
تلبيــة  فــي  والمشــاركة  اإلســهام  بهــدف  1976م،  عــام  فــي  الريــاض 
احتياجــات ســوق البنــاء والتشــييد فــي المملكــة والــذي كان يشــهد 
طفــرة عمرانيــة كبيــرة وتوســع فــي المشــاريع المختلفــة كاإلســكان 
لطــرح  وأيضــا  االهليــة،  والمشــاريع  والمستشــفيات  والمــدارس 
خيــارات جديــدة لمــواد البنــاء فــي الســوق الســعودي، وبعــد ســنوات 
قليلــة تــم عمــل توســعة للمصنــع وذلــك لزيــادة الطاقــة اإلنتاجيــة وتــم 

اســتبدال خطــوط اإلنتــاج بخطــوط انتــاج آليــة. 

ونظــرًا للتوجــه العــام فــي المملكــة بإنشــاء مــدن صناعيــة متخصصــة 
تــم البــدء فــي إنشــاء مصنــع جديــد عــام 2013م بمدينــة ضرمــا الصناعيــة 
غــرب مدينــة الريــاض علــى مســاحة 122 ألــف متر مربع وتــم نقل المصنع 
مــن منطقــة الحائــر إلــى الموقــع الجديــد بالقــرب مــن منجــم كبيــر للمــواد 
 ٪70 بنســبة  األوليــة  للمــواد  النقــل  مســافة  مــن  يقلــل  ممــا  الخــام 

مقارنــة بالموقــع الســابق. 

المصنــع الجديــد فــي مدينــة ضرمــا تــم تجهيزه بأحدث خطــوط ومعدات 
التصنيــع والتقنيــات الفنيــة والتــي تــم توريدهــا مــن أكبــر الشــركات 
األوروبيــة وكمــا يوجــد فــي المصنــع أفضــل برامــج للروبــوت اليابانيــة 
ومنظومــة بــي إل ســي العالميــة. تــم افتتــح المصنــع فــي عــام2015 م 
ليصبــح أحــد أكبــر مصانــع إنتــاج الطــوب األحمــر الفخــاري بالمملكــة 

يعمــل بشــكل آلــي فــي معظــم مرحــل اإلنتــاج.

Historical Overviewلمحة تاريخية

Al Watania Bricks Factory was founded in Al Haeer area south 
of Riyadh in 1976.  During a tremendous urban boom and 
expansion in various housing, schools, hospitals, and private 
projects. The factor helped meet the construction market 
demands in the Kingdom and offer new options for building 
materials in the Saudi market.  After a few years, the factory 
was expanded to increase production capacity, and automated 
production lines replaced manual production lines.

Given the general trend in the Kingdom to establish specialized 
industrial cities, the construction of a new factory was approved 
in 2013 in Dhurma industrial city, west of Riyadh, on an area 
of 122 thousand square meters. The plant was relocated from 
Al Haeer area to the new site near a significant raw material 
mine, reducing the transportation distance for raw materials 
by 70٪ compared to the previous site.

The new factory in the city of Dharma is equipped with the latest 
production lines and equipment, which were supplied from 
the most prominent European companies. The factory also 
has the Japanese FANOC robot and the global PLC atomization 
system. The factory was opened in 2015 to become one of the 
largest factories for the production of red clay bricks in the 
Kingdom, operating automatically in most of the production 
stages.



بلوك الوطـنية
Al Watania Bricks AL WATANIA FOR INDUSTRIES

7 6
�����������������������������

		�

	�������

	��

	���

Visionالرؤية

Missionالرسالة

أن نصبح الرواد في صناعة مواد البناء في جميع أنحاء الشرق األوسط
 بمنتجات ومواصفات ومعايير عالية الجودة وخدمة عالية المستوى

To become the pioneers in the building materials industry across the Middle East
with high quality products, specifications and standards and high-level service

نسعى دائما بتطوير وتجهيز موظفينا بالمهارات المطلوبة لتزويد عمالئنا المحلين والدوليين
بأعلى معايير الجودة للمنتجات والخدمات من خالل مبادرات تمكين الموظفين والعمل على

تحقيق التوقعات والتوسعات االقتصادية لمساهمينا

We always strive to develop and equip our employees with the skills required
to provide our local and international customers with the highest quality

standards of products and services

قــيــمــنــا

V a l u e s

03
األمانة تعزيز ثقافة السلوكيات الحميدة

والصادقة مع بعضنا البعض من خالل االلتزام
بالمعايير األخالقية العالية

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

05

01
االحترافية االلتزام بتلبية أهداف

المجموعة مع اإلسهام إيجابًا على
البيئة العامة

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

02
التركيز على العمالء تكريس الجهود

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

والخدمات واألسعار التنافسية

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

04
المسؤولية االجتماعية المساهمة
في التنمية المستدامة للشركة من خالل تقديم

القيمة االقتصادية واالجتماعية ألصحاب المصلحة

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

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

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

Saudi Labors development Promote Saudi
labor development through the design of training
programs catered to the youth to contribute to the
Kingdom’s overall labor development
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احترفــت  التــي  المصانــع  أول  مــن  الوطنيــة  بلــوك  مصنــع  يعــد 

صناعــة الطــوب األحمــر الفخــاري فــي المملكــة وتميــزت بمنتجاتهــا 

حيــث  والمقاييــس،  للمواصفــات  ومطابقــة  عاليــة  جــودة  ذات 

ارتبــط أســم بلــوك الوطنيــة بالجــودة والتميــز والثقــة، وكان مــن 

والطــوب  الواجهــات  طــوب  منتجــات  تقــدم  التــي  المصانــع  أول 

البولســترين بألــواح  المعــزول 

Al Watania Bricks Factory is one of the first factories 
that professionally manufactured red clay bricks 
in the Kingdom. It was distinguished by its high-
quality products that conform to specifications 
and standards. The name of Al Watania Bricks was 
associated with quality, distinction, and trust, and it 
was one of the first factories to offer facade bricks 
and polystyrene insulated bricks products

يعــُد الطــوب األحمــر الفخــاري هــو أحــد الخيــارات المفضلــة لتنفيــذ 
مشــاريع اإلنشــاءات والمســاكن ذلــك لمــا يمتــاز بــه مــن خصائــص 
ــواع الطــوب األخــرى المتوفــرة فــي  ــه باألن ــدة مقارن ومميــزات فري

الســوق

Red clay brick is the preferred option for 
construction and housing projects due to its unique 
characteristics and advantages compared to other 
bricks available in the market.

Productsالمنتجات
بلوك الوطـنية
Al Watania Bricks
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مميزات الطوب االحمر ما يلي:

االرتفاعــات  ذات  المبانــي  إنشــاء  علــى  يســاعد  ممــا  الــوزن:  خفيــف   .1

األدوار  وكثيــرة  العاليــة 

2. خاصيــة العــزل الحــراري: الطــوب األحمــر الفخــاري مائــم جــدًا ألجــواء 

التكييــف  وحــدات  اســتعمال  عــن  يغنــي  مــا  وشــتاًء  صيفــًا  المملكــة 

الضخمــة صيفــًا والدفايــات شــتاًء ويقلــل مــن تشــغيلها لفتــرات طويلــة.

يخفــض  والضجيــج:  الضوضــاء  ومقاومــة  الصوتــي  العــزل  خاصيــة   .3

جــدار الطــوب األحمــر الفخــاري بســماكة 20 ســم الضوضــاء والضجيــج 

بمقــدار 50 ديســبل.

4. مقاومــة الحرائــق: نظــرًا ألن الطــوب األحمــر الفخــاري يتــم حرقــه فــي 

أفــران مغلقــه تبلــغ حرارتهــا أكثــر مــن 900 درجــة مئويــة لــذا فهــو مــادة غيــر 

قابلــة للتمــدد والتقلــص بفعــل تبايــن درجــات الحــرارة، وعليــه فــإن هــذه 

الخاصيــة تحــد وتقلــل بشــكل كبيــر مــن مشــكلة التشــققات والتموجــات 

بالحائــط بعــد أعمــال التشــطيبات.

Red bricks features are:

1. Lightweight, which helps in the construction of high-
rise and multi-story buildings

2. The thermal insulation properties of red clay bricks 
are very suitable for the Kingdom›s summer and winter 
weather, eliminating the use of large air conditioning 
units in summer and winter heaters and reducing their 
operation for long periods.

3. Acoustic insulation and noise resistance: the 20 cm 
thick red brick wall reduces noise by 50 decibels.

4. Fire resistance: Because red clay bricks are burned 
in closed ovens with a temperature of more than 900 
degrees Celsius, it is a material that is not capable 
of expansion and contraction due to temperature 
variations. Therefore this property limits and 
significantly reduces the problem of cracks and ripples 
in the wall after finishing works.

Productsالمنتجات
بلوك الوطـنية
Al Watania Bricks

01 02 03
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07 08 09

خفيف الوزن
Lightweight

خاصية العزل الحراري

The thermal
insulation properties

خاصية العزل الصوتي
ومقاومة الضوضاء والضجيج

Acoustic insulation
and noise resistance

مقاومة الحرائق
Fire resistance

يُصنع من مادة

طبيعية
It is made of
natural material

مقاوم الرطوبة
Moisture Resistant

الصالبة
Hardness

سهولة االستخدام

Ease of use

ال يحتاج الى أعمدة
و جسور خرسانية
Does not require
columns and
concrete bridges
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5. يُصنــع مــن مــادة طبيعيــة: المكونــات األساســية للطــوب 
فهــو  الطبيعــي  والصلصــال  الطيــن  هــي  الفخــاري  األحمــر 
مــادة طبيعيــة ال تتأثـــر بالعوامــل الجويــة وغيــر قابلــة للتحلل. 
وتتجانــس مــع عناصــر البنــاء األخــرى مثل اللياســة واألصباغ 

وغيرهــا.

6. مقــاوم الرطوبــة: بســبب تركيبــة الطــوب األحمــر الفخــاري 
المعدنــي ومســاميته المنخفضــة.

7. الصابــة: قــوة التحمــل الكبيــرة للطــوب األحمــر الفخــاري 
التــي تتفــوق علــى قــوة تحمــل البلــوك اإلســمنتي بــل وتتفــوق 
المواصفــات  هيئــة  مــن  المعتمــدة  التحمــل  قــوة  علــى 

الســعودية. والمقاييــس 

8. يســتخدم طــوب الجــدران المثقــوب الحامــل لبنــاء الجدران 
الحاملــة الرتفــاع مــن عــدة أدوار دون الحاجــة إلــى أعمــدة أو 

جســور خرســانية.

الرخــام  ألــواح  تثبيــت  ســهولة  االســتخدام:  ســهول   .9
والجرانيــت علــى واجهــات المباني المبنيــة من الطوب األحمر 
والجرانيــت. الرخــام  تثبيــت  مســامير  باســتخدام  الفخــاري 

5. It is made of natural material: Red clay is a 
natural substance made of natural clay which is 
not affected by weather conditions and is not 
biodegradable. Also, it is homogenized with other 
building elements such as plastering, paints, and 
others.

6. Moisture Resistant: red clay bricks have very low 
water absorption due to the mineral composition 
and low porosity, blocking moisture transmission. 

7. Hardness: The excellent durability of the red clay 
bricks is superior to the strength of the concrete 
block and even exceeds the durability adopted by 
the Saudi Standards and Metrology Authority.

8. Load-bearing bricks are used to build load-
bearing walls to the height of several floors without 
the need to use columns or concrete bridges.

9. Ease of use: Easy installation of marble and 
granite panels on the facades of buildings built 
of red clay brick using marble and granite fixing 
screws.

Productsالمنتجات
بلوك الوطـنية
Al Watania Bricks

منتجاتنا

Our products
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Hollow Bricks (Non-bearing) -١ ١- الطوب المفرغ للجدران (غير الحامل)

(NON-LOAD BEARING) يمكن استخدام الطوب المفرغ
للجدران الداخلية وحول النوافذ واألبواب لما يتميز به

من ثبات وخفة في الوزن

This type of red brick can be used to build interior
walls and around windows and doors because of its
stability and lightness in weight

طوبة م2

Bricks
Per m2 

Water
Absorption

(%)

Compressive
strength
(kg/cm2)

Weight(kg)Size (cm)DescriptionCode WTIllustration

 قوة الضغطإمتصاص الماء
(كغ / سم2)

صور توضيحيةالرمزوصف المنتجاألبعادالوزن / كغ

12.5

12.5

12.5

12

12

12371020x20x40WT133

379.515x20x40WT123

44610x20x40WT113 Hollow
 مفرغ

Hollow
 مفرغ

Hollow
 مفرغ

Productsالمنتجات
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Perforated Bricks for walls (load bearing) -٢٢- الطوب المثقوب للجدران (الحامل)

 (LOAD BEARING) يـسـتـخدم الـطـوب الـحامل
لبناء الجدران الحاملة الرتفاع عدة أدوار دون

الحاجة إلى أعمدة أو جسور خرسانية

This type of red brick can be used to build several
stories in height without the need for
concrete columns or bridges

طوبة م2

Bricks
Per m2 

Water
Absorption

(%)

Compressive
strength
(kg/cm2)

Weight(kg)Size (cm)DescriptionCode WTIllustration

 قوة الضغطإمتصاص الماء
(كغ / سم2)

صور توضيحيةالرمزوصف المنتجاألبعادالوزن / كغ

1214

121412113.520x20x40WT233

1091115x20x40WT223 مثقب حامل
load bearing

مثقب حامل
load bearing

Productsالمنتجات
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 Hordi (Ceiling Bricks) -٣٣- طوب األسقف (هوردي)

يتم اسـتخدام طــوب الهوردي في األسقف لما يمتاز
به من ثبات من خالل شكله المائل وسطحه الخشن

 وعزله للحرارة

Hordi bricks are used in ceilings because of their
stability  because  of their  slanted shape,  rough
surface, and heat insulation

طوبة م2

Bricks
Per m2 

Water
Absorption

(%)

Compressive
strength
(kg/cm2)

Weight(kg)Size (cm)DescriptionCode WTIllustration

 قوة الضغطإمتصاص الماء
(كغ / سم2)

صور توضيحيةالرمزوصف المنتجاألبعادالوزن / كغ

12.5

10

8.5

12

12

126715.030x20x40WT441

8412.525x20x40WT431

10310.520x20x40WT421 األسقف
Hordi

األسقف
Hordi

األسقف
Hordi

Productsالمنتجات
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Productsالمنتجات

 Polystyrene Insulated Bricks -٤٤- الطوب بالعازل الحراري

يتم عـزل هـذا النوع من الطوب بألواح البوليسترين
التي توفر خصائص العزل الحراري المناسبة لمناخ

المملكة في الصيف والشتاء

This type of brick is insulated with polystyrene panels
which  provide  suitable thermal insulation properties
for the Kingdom’s climate in summer and winter

طوبة م2

Bricks
Per m2 

Water
Absorption

(%)

Compressive
strength
(kg/cm2)

Weight(kg)Size (cm)DescriptionCode WTIllustration

 قوة الضغطإمتصاص الماء
(كغ / سم2)

صور توضيحيةالرمزوصف المنتجاألبعادالوزن / كغ

12.512

2512

121411212.520x20x40WT633

406.520x20x20WT733a

3012.520x20x40WT733

2512386.2520x20x20WT633A

مفرغ معزول

Hollow Poly

مفرغ معزول

Hollow Poly

مثقب حامل
 معزول

Perforated
Poly

مثقب حامل
 معزول

Perforated
Poly
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ألعلــى  وفقــًا  الجديــد  الوطنيــة  بلــوك  مصنــع  إنشــاء  تــم 
إليــه  المعاييــر العالميــة وتــم تجهيــزه بأحــدث مــا توصلــت 
التكنولوجيــا فــي صناعــة مــواد البنــاء ونظــم التقنيــة يــدار مــن 

الكــوادر اإلداريــة والهندســية والفنيــة. مــن  قبــل نخبــة 

تقنيات التصنيع والطاقات اإلنتاجية: 

الخــام  المــواد  لتجهيــز  آليــة  خطــوط  المصنــع  يســتخدم   •
مــن  األوليــة  القوالــب  وتشــكيل  وخلطهــا  األوليــة  والمــواد 

اإليطاليــة.   )BEDESCHI( شــركة 

• يســتخدم المصنــع خطــوط آليــة لتجهيــز فــي كافــة مراحــل 
التجفيــف والمعالجــة والــرص  النهائــي ومراحــل  التشــكيل 

والتربيــط مــن شــركة )SABO( اليونانيــة.

شــركة  مــن  الروبــوت  برامــج  أفضــل  المصنــع  يســتخدم   •
ســي. إل  بــي  ومنظومــة  اليابانيــة   )Fanco(

The new Al Watania Bricks Factory was established 
according to the highest international standards 
and was equipped with the latest technology in the 
manufacture of building materials and technology 
systems. It is managed by an elite of administrative, 
engineering, and technical cadres.

Manufacturing techniques and production capacities:

• The factory uses automated lines for raw material 
processing, mixing and pre-molding from the Italian 
company )BEDESCHI(.

• The factory uses automated lines for processing in all 
stages of final formation, drying, processing, stacking 
and binding from the Greek company )SABO(.

• The factory uses the best robots system from the 
Japanese company )Fanco( and the PLC system.

اإلمكانيات

 تبلغ الطاقة اإلنتاجية للمصنع أكثر من           طن يوميًا

The factory's production capacity is more thantons per day

أي مــا يقارب                                      طن سنويا 
tons per year a p p r o x i m a t e l y

Capabilities
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يتــم إنتــاج جميــع أنــواع ومقاســات الطــوب األحمــر الفخــاري 
باســتخدام مــواد أوليــة طبيعيــة وصديقــة للبيئــة مــادة الطفلــة 
وهــي )الصلصــال والمــاء والرمــل( ويتــم معالجتهــا فــي مرحلــة 
مئويــة  درجــة   900 إلــى  تصــل  التــي  العاليــة  بالحــرارة  اإلنتــاج 
وتجهيزهــا حســب المواصفــات المعتمــدة. ويقــع مصنــع بلــوك 
الوطنيــة الجديــد فــي مدينــة ضرمــا الصناعيــة بالقــرب منجــم 
للمــواد  النقــل  مســافة  مــن  يقلــل  ممــا  الخــام  للمــواد  كبيــر 

بنســبة 70٪ مقارنــة بالموقــع الســابق فــي الحائــر

يتــم اســتخدام أحــدث أنظمــة إدارة المــوارد المؤسســية إلدارة 
كافــة العمليــات التشــغيلية واإلداريــة فــي المصنع بــكل كفاءة 
وجدولــة كافــة مواعيــد التوريــد واإلنتــاج والشــحن بدقــة. حيــث 
يتــم توفيــر أفضــل المنتجــات مــن مــواد خــام طبيعيــة ومعالجــة 
بأســاليب حديثــة، ليتــم تصنيعهــا باحترافيــة وشــحنها بعنايــة 
عبــر أســطول مــن الشــاحنات المعــّدة بأكثــر الوســائل تحقيًقــا 
لألمــن والســامة، وذلــك إليصالهــا فــي وقــت قياســي وبجــودة 

رفيعــة

المواد الخام

التخزين والشحن واإلمداد

All types and sizes of red clay bricks are produced using 
natural and environmentally friendly raw materials, clay, 
water, and sand. They are processed in the production 
stage with a high temperature of 900 degrees Celsius and 
processed according to the approved specifications. The new 
Al Watania Bricks Factory is located in the industrial city of 
Dhurma near a large mine for raw materials, which reduces 
the transportation distance of materials by ٪70 compared 
to the previous site in Al- Haeer

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

Raw materials

Warehousing, Shipping, and Logistics

Capabilitiesاإلمكانيات
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تتمتــع بلــوك الوطنيــة بنظــرة ثاقبة في الحفاظ علــى جودة منتجاتها، 
مــن خــال قســم مراقبــة الجــودة وذلــك بإشــراف كــوادر مختصــة مــن 

الفنّيين والمهندســين.

 حيــث يراعــي المصنــع أســلوب الضبــط والتحكــم فــي الجــودة خــال 
جميــع مراحــل اإلنتــاج مدعمــًا ذلــك باالختبــارات اليوميــة المســتمرة 
المنتــج  الفخــاري  الطــوب  أنــواع  جميــع  علــى  المصنــع  مختبــر  فــي 
واالختبــارات الدوريــة لــدى العديــد مــن المختبــرات ومراكــز البحــوث

إن القــدرة اإلنتاجيــة الضخمــة التــي يتميــز بهــا مصنــع بلــوك الوطنيــة 
ومــا تلتــزم بــه مــن معاييــر عالميــة يجعــل منهــا مــوردًا موثوقــًا للعديــد 

مــن العمــاء لتوفيــر متطلباتهــم بــكل كفــاءة

بصمة التميز

ضبط الجودة

Al Watania bricks has an insight into maintaining the quality 
of its products through the quality control and department, 
which is equipped with the latest devices and equipment in 
the red clay bricks industry, and ensuring that it is free from 
side defects. This department carries out a careful evaluation 
process, implements a comprehensive inspection of internal 
materials, monitors production processes, and verifies the 
quality of its products under the supervision of specialized 
cadres of technicians and engineers

The vast production capacity of Al Watania Bricks and its 
commitment quality and standards make it a reliable supplier 
for many customers to meet their requirements efficiently

The imprint of Excellence

Quality control

Capabilitiesاإلمكانيات
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الشهادات

تلتــزم بلــوك الوطنيــة بتطبيــق معاييــر الجــودة والســامة 
والمنتجــات  الخدمــات  جميــع  فــي  المهنيــة  والصحــة 
والتشــغيل المرتبــط بمصانعهــا، وتســعى لتحقيــق ما يثبت 
الشــهادات  أقــوى  وفــق  منتجاتهــا  وجــودة  عملهــا  كفــاءة 
العالميــة المعتمــدة، لذلــك حصلت على عدد من الشــهادات 
تميزهــا  بذلــك  مثبتــة  والعالميــة  المحليــة  واالعتمــادات 
الشــهادات بشــكل  هــذه  تحديــث  علــى  وريادتهــا. وتعمــل 
العالميــة  والمعاييــر  الشــروط  جميــع  بتطبيــق  مســتمر 

الشــهادات. هــذه  مثــل  علــى  للحصــول  الدقيقــة 

هيئــة  مــن  الجــودة  عامــة  علــى  المصنــع  حصــل  وكذلــك 
المواصفــات والمقاييــس بالمملكــة وعلى وشــهادة الترقيم 

الســعودي.

Al Watania  Bricks is committed to implementing international 
standards in all services, products, and operations associated 
with its factories and seeks to achieve evidence of its 
production efficiency and quality. Therefore, it obtained 
local and international certificates and accreditations, thus 
proving its excellence and leadership in its field. And it works 
to continuously update these certificates by applying all the 
exact international requirements and standards to obtain such 
certificates.

The factory also obtained the quality mark from Saudi 
Standards Metrology and Quality Organization and on GS1 
Certificate.

Certifications

Certifications and Accreditation : الشهادات واالعتماد :
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تحــرص إدارات التســويق والمبيعــات علــى المحافظــة علــى عمائهــا 
مــن  المزيــد  وجــذب  عــال  مســتوى  ذات  خدمــة  بتقديــم  الحالييــن 
نجــاح  تضمــن  اســتراتيجّية  شــراكات  بنــاء  عبــر  الجــدد  العمــاء 
الطرفيــن فــي تحقيــق اهدافهــم. كمــا تســعى إلــى إثــراء التواصــل 
المســتمر بإقامــة االجتماعــات والزيــارات الدوريــة المتبادلــة وحضــور 
فــي  التطــورات  اخــر  بغــرض معرفــة  والدوليــة  المحليــة  المعــارض 
االســواق والمنتجــات واســتقبال االقتراحــات لتحســين المنتجــات 

والخدمــات.

يضــم فريــق العمــل عــدد مــن أكفــأ الفنيين والمهندســين المختصين 
الذيــن لديهــم خبــرة واســعة فــي صناعــة مــواد البنــاء، حيــث تقــدم 
الطــوب  منتجــات  اســتخدام  حــول  الفنيــة  والمشــورة  المســاعدة 
األحمــر الفخــاري بالطــرق العلميــة لتخفيــض تكلفة البنــاء والخدمات 

ــد. اللوجســتية المتعلقــة بالنقــل والتوري

اإلدارة الرئيسية في مدينة الرياض وفروع المبيعات في الرياض والدمام وجدة

التسويق وخدمة العماء

التسويق وخدمة العمالء

The marketing and sales departments are keen to maintain 
their existing customers by providing high-level service 
and attracting more new customers by building strategic 
partnerships that ensure the success of both parties in achieving 
their goals. It also seeks to enrich continuous communication 
by holding meetings, reciprocal periodic visits and attending 
local and international exhibitions for the purpose of knowing 
the latest developments in markets and products and receiving 
suggestions to improve products and services.

The team includes a number of the most efficient technicians 
and specialized engineers who have extensive experience in the 
building materials industry, providing assistance and technical 
advice on the use of red clay brick products using scientific 
methods to reduce the cost of construction and logistics related 
to transportation and supply

The Head Office is in Riyadh. Sales branches are in Riyadh, Jeddah, and Dammam

Marketing and Customer Service

Marketing and Customer Service
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Distribution Map خريطة التوزيع

Arab Gulf Countries - Middle East
دول الخليج العربي - الشرق األوسط
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+مشاريع مختلفة للقطاع العقاري وشركات المقاوالت

www.wataniaind.com 
الموقع اإللكتروني

المملكة العربية السعودية - الرياض - 11443 - ص.ب: 10554

P.O. Box: 10554, Riyadh- 11443 Saudi Arabia

من هنا
امسح الباركود
From here
Scan the barcode

يقع مصنع الطوب األحمر الفخاري الجديد بالمدينة الصناعية في (ضرماء)

The new red clay brick factory is located in the industrial city in (Dhurmaa)

البريد اإللكتروني
 2661202 11 00966مكتب المبيعات

00966 11 5630005 

bricks-sales@wataniaind.com

هاتف المصنع

Email
Sales Tel
Factory Tel

Our Clients Contact detailsعمالئنا بيانات االتصال
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Al-Watania Plastics
á`«æWƒdG ∂```«à°SÓH

AL Watania For Containers Mfg
الوطنية لصناعة ا�وعية

á«YhC’G áYÉæ°üd á«æWƒdG   
  

AL WATANIA FOR INDUSTRIESAL Watania for Paper Products
الوطنية للمنتجات الورقية

Al Watania Bricks
بلوك الوطـنية

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

Our factoriesمصانعنا
AL WATANIA FOR INDUSTRIESبلوك الوطـنية

Al Watania Bricks

أضغط هنا
click here

أضغط هنا
click here

أضغط هنا
click here

أضغط هنا
click here

أضغط هنا
click here

أضغط هنا
click here

To view our other profilesلألطاع على الملفات التعريفية االخرى

https://drive.google.com/drive/folders/17KTWV4dxojO3Tth15RQ2qr3DNoYero0Y
https://drive.google.com/drive/folders/1qDm-dSrydkmFILqr1qsOeBSVRBemIAiy
https://drive.google.com/drive/folders/19S_WJEjq_vBWSgAh6Zd8izRSvywOXOpY
https://drive.google.com/drive/folders/1iRYoWY6y3FW8gy0DmqK6gf5l6qsZS82S
https://drive.google.com/drive/folders/1BjXqH08CEP-VMyGqm49F8PwT9oYumUeQ
https://drive.google.com/drive/folders/1g43vI9txwbH9ZNP7kj0_yq_fDXTGE4Gu
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Al-Watania Plastics الوطنية للمنتجات الورقية

AL Watania for Paper Products
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الوطنية لصناعة اوعية
AL Watania For Containers Mfg

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

بلوك الوطـنية
Al Watania Bricks

AL WATANIA FOR INDUSTRIESبلوك الوطـنية
Al Watania Bricks

Al watania for Industries Alwataniaindwataniaind
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