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  في هذا العدد

  نتائج أفضل مصنع للربع الثالث

&  

نتائج أفضل إدارة من أول العام وحتى نهاية 
 الربع الثالث

  اهللا أكبر .. اهللا أكبر ..
  ال إله إال اهللا ...                               

  اهللا أكبر .. اهللا أكبر ..
  وهللا الحمد ...                                  
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ونظرة  احلديثة للتغليف برؤيا واعية الشركة الغربية مت إنشاء همن اهللا وتوفيقبفضل 
اناصر السريع . وكان على يقني  عبدالعزيز/  مستقبليه من املؤسس االستاذ  بأ

جمال التغليف يف الشرق األوسط  ستكون يف يوم من األيام إحدى كربى الشركات يف
، ومل يكن ينظر إليها كشركة رحبيه بل نظر إليها من اجلانب اإلنساين وغلب عليها 

الدعم من مدير  ةنفس الفكر  تيا البيئة وقضايا اجملتمع . والقطابع اإلهتمام بقضا
عام اجملموعة املهندس / هديل نعمان الذي تبناها وواصل نفس النهج حىت رسم  

  نسلكه بفكـٍر واع وذهن متفتح لكل مايدور حولنا .  منريا لنا طريق كالمه

نرسم وخنطط ونبدع حىت ننسج اسم الشركة الغربية و وها حنن منضي على الدرب 
حبروف من ذهب تظل راسخًة إىل األبد يف أذهان اجلميع من عمالء وموردين . وما 

اجلماعي  بالعمـل وتوحيد اجلهود ه وتعاىلــأن يتحقق إال بإرادة اهللا سبحان لـذلككان 
 تام بأن النجاح ال يأيت مصادفةً على يقني ومازلـت كنت  .املبين على حب الشركة 
هلذا  هاـرفعن ، باإلضافة إىل شعارنا الذيورسالة واضحتني  وإمنا يأيت من خالل رؤيا

  " .نرفض مادون القمة"العام 

، فمن يدرك بعد يوم  ومسؤوليتنا تزداد يوماً  ه ، ــماضون يف حتقيق وهللا احلمد فنحن 
هذا اجمللة اليت تربطنا ومن  –وحنن  . هحافظ عليـين النجاح يعلم كم هو صعب أ

، وسنسعى  ى ما وصلنا إليهـن حنافظ علأـنعدكم ب -ع اخوتنا يف املصانع األخرى يجبم
بأن و  هدافنا .بأن نتابع بكل إصرار حتقيق ما هو أمسى من أالسابق جاهدين كعهدنا 

ني ، قبل املستهلك يناـمنافستكون أفكارنا متجددة ومتطورة لتكون حمط إعجاب 
ولنكون دوماً يف أول الركب ويأيت اآلخرون من بعدنا ليسريوا على طرق جناحاتنا 

  املتواصلة .

ال يسعين فيما تبقى إال أن أتقدم جبزيل الشكر والعرفان لقائدنا الذي أعطانا مفاتيح و 
األخ ، وإىل مهندس جناحاتنا املتواصلة  السريع / عبدالعزيز ناصر نا األستاذ الفاضلمتيز 

ثقتهم الكاملة مبقدرتنا على صنع الفارق ، على العزيز املهندس / هديل نعمان أمحد 
 قدر ثقتهم بنا ، وأن نكون أهًال هلا . لىائما عن نكون دبأم هونعد

  ابراهيم فرج.  أ

بط
روا

  

  المحدودةمدير الشركة الغربية الحديثة للتغليف 



  
 

  عالمصان
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  مصنع مستلزمات الستائر الراقية ... منو متواصل                       
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  هم مصنعي الورق يف العامل .من أ

من جهة أخرى فقد استطاع القسم بفضل التطوير والرؤيا املستقبليه واإلدراك حلجم النمو يف 
، واليت تضاهي املواصفات سوق املواسري الكرتونية من االستمرار باإلنتاج  بأعلى جودة 

على   بالأن يرتفع اإلق العاملية األمر الذي انعكس بوضوح على ازدياد ثقة عمالئنـا . ويتوقع
                                          عن طريق األسواق اخلارجية . خصوصاً و  تنتجـاامل

  - ومن املميزات العديدة هلذه املكائن واليت ستعطي املصنع قيمة تنافسية كبرية :
 . التنوع واالمكانيات الكبرية يف اللف والغزل 

  للتحضريات قبل عملية اللف .عدم احلاجة 

 . تكامل أساسي مع بعض اآلالت اجلديدة 

باإلضافة إىل الوقت واجلهد الكبريين اللذين سيتم توفريمها من خالل هذه املكائن ، األمر الذي سيساعد بشكل كبري يف 
  حتقيق النتائج املرجوة خالل األعوام القادمة .

انتهى مصنع مستلزمات الستائر الراقية من أخذ املوافقة النهائية لشراء ستة مكائن للغزل من نوع 
DirecTwist-2C10 ا يف أغراض اللف . ويتوقع أن تسهم هذه املكائن يف ، واملعروفة بتعدد إستخ داما

  طن يف الشهر . 40طن إىل  20مضاعفة الطاقة االنتاجية للخيوط املغزولة من 

 . إعطاء اخليوط قوة أكرب وإمكانيات عالية 

 ضري العينات .تسهيل عملية حت 

  التجهيزات األخرية لفرع مصنع الغربية

وقد مت م .  2012ول انتاج لفرع الدمام يف ديسمرب سيتم اإلعالن عن انطالق أ
على  التام رصمع احلتجهيزات كامل الستقبال املوظفني باإلنتهاء من مجيع األعمال إل

 مطلعاهللا يف  لي للفرع بإذناإلنتاج الفعبدأ يوس. من والسالمة يف املصنـع األاجراءات 
                                                         م .2013 من العام القادم يناير

  الغربية للعام القادمإستعداد قسم املواسري الكرتونية مبصنع 

تستعد الشركة الغربية إلستقبال العديد من كبار املوردين للورق يف 
العامل وذلك لإلتفاق على توريد أفضل نوعيات الورق لقسم املواسري 

م . ومت عقد لقاءات مبدئية من قبل مدير 2013باملصنع للعام 
يف الشركة مع بعض املوردين خالل معرض ديب للورق والذي أقيم 

      ، وحضره خنبهم 2012األول من اكتوبر املاضي من العام احلايل 

طن من الورق ، مع  1000إىل نتاجية الشهرية للقسم قد وصلت الطاقة اإلأن بواجلدير بالذكر 
السليم بفضل املتابعة وزيادة الوعي والتخطيط  بشكل كبري وذلك إخنفاض نسبة اهلالك من التصنيع

  لضمان الوصول ألفضل النتائج . القسم ، واليت تسعى إدارة املصنع بشكل دائم لتحقيقهاألهداف 



 
 

 المصانع
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 مصنع مستلزمات الستائر الراقية المركز األول
  رؤوف رضوان  . أ أفضل مدير ألفضل مصنع

  شاجهان  . أ أفضل موظف
  عبدالسالم  . أ أفضل عامل

 مصنع الغربية للتغليف المركز الثاني
     جالل الشافعي  أ. أفضل موظف
      سوبائيـة بقاراج أ. أفضل عامل

 مصنع تقنية الفوم المركز الثالث
  نور األمني  . أ أفضل موظف
  سوكاث علي  . أ أفضل عامل

  إنتاجية عالية ومنتجات جديدة

طن شھريا من األكياس والروالت الورقية وورق  450وصلت الطاقة االنتاجية للشركة الغربية إلى 
  وع .                                  الساندوتش المطب

كمنتج جديد لينضم إلى عائلة المنتجات المختلفة . ضافة منتج الفواصل الكرتونية إمن  ت الشركةوتمكن
المنتج  في تسويق قد نجحت اإلدارةو. الصحية والكاسات  هفي تغليف عبوات المياوتستخدم ھذه الفواصل 

     له إلى أكبر عدد ممكن من المصانع المستھدفة في السوق .إليصاسعى ه ، وتلبعض مصانع الميا

 2012نتائج أداء المصانع للربع الثالث من العام 

جهان ه ل األستاذ / شاجائزة أفضل مصنع للربع الثالث من العام احلايل . وحص مصنع مستلزمات الستائر الراقيةحقق مصنع 
  على جائزة أفضل موظف يف أفضل مصنع ، واألستاذ / عبدالسالم على جائزة أفضل عامل يف أفضل مصنع لتلك الفرتة .

 بذلك يصبح ترتيب املصانع الثالثة األوىل على النحو التايل :

اية الربع الثالث كما يلي :2012وبذلك تصبح نتائج العام    م حىت 
 لربع األول : مصنع مستلزمات الستائر الراقيةأفضل مصنع ل 

 . أفضل مصنع للربع الثاين : شركة مصنع الغربية للتغليف احملدودة 

 أفضل مصنع للربع الثالث : مصنع مستلزمات الستائر الراقية 

ا األكثر إثارة بسبب اجلوائز املخصصة هلذا الربع واليت سوف يتم اإلعالن عنها يف وقت الحق .   وتبقى نتائج الربع الرابع كعاد

ومما سيزيد من إثارة املنافسة بني املصانع ما بادرت به شركة مصنع الغربية برفع راية التحدي لتحقيق هدفهم الرحبي للربع األخري من 
نضم هلذا التحدي مصنعي األثاث املعدين ومستلزمات الستائر الراقية ، األمر الذي سينعكس باإلجياب على نتائج  العام . وقد إ

 كامل اجملموعة للعام . 

 أ. رؤوف رضوان
2012أفضل مصنع للربع الثالث  –مدير مصنع الستائر   

 أ. شاجهان
 أفضل موظف يف أفضل مصنع

 أ. عبدالسالم
 أفضل عامل يف أفضل مصنع



 
 

العامة ةاإلدار    
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  2012عام للجائزة افضل مندوب على مستوى المجموعة في التحصيل والبيع عن النصف االول 

ع على مستوى اجملموعة على أن يتم إعالن نتائجها بشكل نصف يف ظل ماتقدمه إدارة االئتمان من دعم وتطوير للمصانع فقد قامت بإستحدات جائزة أفضل مندوب يف التحصيل والبي
  سنوي من كل عام .

مندوب الشركة الغربية يف - م واستطاع املندوب / التيجاين عبداحلفيظ  2011يأيت ذلك للتأكيد على أمهية التحصيل ورفعه إىل أعلى املستويات . وقد بدأت هذه اجلائزة منذ العام املاضي 
ا مرتان على التواىل خالل عام   - ة املنطقة اجلنوبي   م . 2011أن يظفر 

  ويف هذه السنة وخالل النصف األول كان ترتيب املندوبني على النحو التايل :
 لایر . 2000على جائزة نقدية مببلغ املركز االول : مندوب مصنع الفوم األستاذ / مسلم حامد ، وحصل  .1
 . لایر 1000 جائزة نقدية مببلغ : مندوب الشركة الغربية األستاذ / التيجاين عبداحلفيظ ، وحصل على املركز الثاين  .2
  .لایر  500 على جائزة نقدية مببلغ/ امحد معوض وحصل األستاذ  الشركة الغربية: مندوب املركز الثالث  .3

  . زيد من التميز واإلنتاجيةلدفعهم إىل املومت تقدمي شهادات تقدير من اجملموعة للمندوبني الثالثة 

 

  رائد نعمان أ.
 مسؤول إدارة التحصيل واالئتمان

 2012ترتيب مندوبي المجموعة في التحصيل لشهر يوليو 

األمر الذي يدل على وجود . وكانت املراكز الثالثة األوىل تضم أمساء جديدة ، م  2012على صعيد آخر فقد مت اإلعالن عن أمساء املندوبني األوائل يف التحصيل لشهر يوليو 
   - روح التنافس الشريف بني مندويب املصانع ، وعلى حرص اجلميع على تقدمي أفضل ما لديهم . وجاء ترتيب املندوبني لذلك الشهر كالتايل :

 أ. فهد الشهري (مصنع األثاث املعدين) . .1
 أ. عبداهللا مهدي (مصنع الغراء والبوليمرات) . .2
 تائر) .أ. سامل بن عفي (مصنع الس .3



   
 

 اإلدارة العامة
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 أفضل إدارة للربع الثالث

 اجملموعة صانعمل اتخلدما أفضليف سبيل تقدمي  العامة تادار اإلوحتفيز إلخراج أفضل ما لدى موظفيها دارة اجملموعة إمن مساعي 
فضل أستحداث جائزة إبم  2011 املاضي عامالخري من ومنذ الربع األ اإلدارة العليا قامتمايضمن جودة هذه اخلدمات دعم بكل الو 
واإلدارات العامة نفسها  املصانعمن قبل التقييم وواقعية مت إعتماد أن يكون  نزاهةهذه العملية بكل  تتم. وللكل ربع دارة يف اجملموعة إ
.  

وحصلت إدارة التحصيل واالئتمان على املركز األول ألفضل إدارة يف الربع الثالث هلذا العام . وجاء يف املركزين الثاين والثالث على 
  مث إدارة التصدير . التوايل كل من إدارة تقنية املعلومات

م مقاربة لنتائج الربع الثالث مع تغيري يف املركزين األول والثاين . فقد جاءت إدارة تقنية املعلومات  2012وكانت نتائج الربع الثاين من هذا العام  
  لثاين . وكانت إدارة التصدير يف نفس الرتتيب .يف املركز األول مث إدارة التحصيل واالئتمان يف املركز ا

اً تكون وجتدر اإلشارة هنا بقوة املنافسة بني مجيع اإلدارات ، ويدل على ذلك بأن الفوارق بني ترتيب الثمان إدارات يكون غالباً نسب ضئيلة جد
  % .1يف بعض األحيان أقل من 

اية ا   - لربع الثالث على النحو التايل :وبذلك تكون نتائج أفضل إدارة هلذا العام وحىت 
 . الربع األول : إدارة التحصيل واالئتمان 
 . الربع الثاين : إدارة تقنية املعلومات 
 . الربع الثالث : إدارة التحصيل واالئتمان 

 من العام املاضي ، وهذا إن دل اجلدير بالذكر بأن إدارة التحصيل واالئتمان كانت أول إدارة حتصل على أول جائزة هلذه املناسبة يف الربع األخري
 هادعمامل كاألفضل دوماً ، وحتاول جاهدًة أن تقدم   ما يف وسعها لتقدمي كل ل  ذتبالتحصيل واالئتمان دارة إن أفإمنا يدل على على شيء 
 من خالل التطوير املستمر والتحسني الدائم لطبيعة أعماهلا . للمصانع

 إدارة التحصيل واالئتمان

 إدارة تقنية المعلومات

 إدارة التصدير



 
 

 ت مختارةمقاال                                                لقاء تعريفي            
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فعلينا قبل كل شيء أن نركز على  ، الذين قد ميثلون أكثر العاملني لدينا إنتاجية ، املوهوبة "
م إسهامات    . هؤالء األفراد ال على شخصيا

  .2001ولى , الطبعة  األ33-32إدارة األفراد, دورلنغ كندرسلي, مكتبة لبنان ناشرون, ص المصدر : 
  

  كن قادراً على تحديد أخطائك
م ال ينظرون  ، قد يبدوا هذا واضحاً  ولكن عدداً كبرياً من الناس ال يتعلمون من أخطائهم أل

ا أخطاء يف األصل . على سبيل املثال ، إذا حدث وغضب منك زميل لك يف  إليها على أ
يؤثر على عمله وأصبحت أنت  العمل ألنك مل تطلعه على بعض املعلومات وهو األمر الذي

يف موقف املدافع وأوضحت له أنه ليس من صميم عملك أن ختربه ببذلك ، فهل ستتعلم من 
هذا املوقف وحتاول منع تكرار حدوثه أم ستصرف نظرك عنه باعتباره " مشكلة ختص زميلك 

  ؟ هذا"
ن عندما يفاجئك قم بتعريف اخلطأ على أنه شيء مل حيدث وفق ما توقعت له ، أو وقوعه يكو 

ذه الطريقة يسمح لك  شيء ما على حنو غري متوقع وبطريقة غري سارة . إن حتديد األخطاء 
بأن تتوقع عدداً أكرب من املشكالت احملتملة اليت ميكن أن تؤثر عليك وعلى عملك أو على 
زمالئك  اآلخرين يف العمل ، وبالتايل فإن توقعك لتلك املشكالت سوف ميكنك من منع 

  .  املواقف السلبية قبل وقوعها

  اسأل نفسك (واآلخرين كذلك) عما يمكن أن يتم إنجازه بشكل مختلف
فبادر بتحمل مسؤولية إجياد حل هلا جيعل من  ، حىت إذا مل تكن املشكلة نامجة عن خطأ منك

ا . التمس التقييم من اآلخرين الذين تأثرو  مهمتك ومن مهمة زمالئك شيئاً أيسر يف املستقبل
. وإن مل يكن هؤالء طرفاً يف املشكلة, فاشرح هلم املوقف  باملشكلة أو من مديرك أو زمالئك

وحاول أن تستكشف معهم  ، والتمس منهم الرأي ملعرفة تصرفهم احملتمل يف مثل هذا املوقف
  األساليب املمكنة للوقاية من مثل هذه املشكالت. 

 ، بتصرف.2001, الطبعة األولى 21مل, بوب نيلسون, مكتبة جرير للترجمة والنشر والتوزيع, ص طريقة ألخذ المبادرات في الع 1001المصدر : 

أحد املنتجات املختلفة من أحد هذه الزاوية يف كل عدد سوف نستضيف يف 
العدد للتعريف باملنتج واستخداماته . وضيفنا يف هذا مصانع اجملموعة الستة 

 " األكياس الورقية"  الغربيةاألول من جملة روابط منتج مصنع 

  الشخصية . ببطاقتكفي البداية نرجو تزويدنا 
  . سادة  أكياس ورقية المنتج :
  م2010، وآخر حتديث يل كان يف  م 2003عام كانت بداية إنتاجي يف   العمر :

  .يل مقاسات عديدة وخمتلفة  : حضور على الساحةال
  . ورق خام مع الغراء فقطمكونات النجاح الداخلية لك ؟ ماهي 

  ؟ هل لك زيارات لألسواق أم أنك تكتفي بزيارة واحدة فقط 
بشكل شهري  يعين أنين ملزم بزيارة األسواقشهرياً  ،  طن 300 ي بكميةيقوم املصنع بإنتاج

  ودوري .
هل لديك .  يشكك البعض في قدرتك على التكيف مع المنافسة الشديدة في السوق

  ؟ ما يدحض هذا التشكيك
بالبنان يف جمايل ،  إليهمملن ال يعرف حقيقة هذا األمر فإنين وهللا احلمد أعترب من الذين يشار 

لرتبعي على القمة خلق خطط بديلة تطويري بشكل مستمر و  على وادارة الشركة الغربية قادرة
  .دائماً يف أول السبق  جيعلينمما 

  ؟ أهميتك أو الفائدة منك  البعض ال يدركولكن 
مؤمن بأن الذين ال يعرفون أمهييت هم الذين مل يسبق هلم شراء األطعمة اجلاهزة من املطاعم أنا 

  ، وهؤالء يف إعتقادي ال يعيشون يف زمننا احلايل . 
  ؟ بصراحة .. هل تعتبر نفسك صعب المنال ؟ أو بمعنى آخر ال يمكن الوصول لك

لدى حمالت  بسهولة ماعي ومطلوب من اجلميع ، وميكن إجيادياهللا أنا منتج إجت بفضل
اجلملة اليت جبوار حلقة اخلضار . وإذا كنت ترى أن املسافة بعيدة فيمكنك الذهاب إىل 

  .احملالت القريبة منا هنا جبوار دوار النجوم 
  ؟ أشعر من كالمك بأنك تمتلك ثقة كبيرة في نفسك . ياترى ما السبب وراء هذه الثقة

 خيفى على اجلميع متيزي بنوعية خاصة من الورق ، باإلضافة إىل القدرة العالية للشركة الغربية ال
  . يف سرعة تلبية طلبات العمالء وإيصايل لشرحية كبرية من املستهلكني يف كافة أحناء اململكة

  ؟ تم انتاجك فيه يومهل أفهم من ذلك بأنك الزمت النجاح من أول 
ة . وأنا ال أنكر بأنين تعرضت إىل بعض االخفاقات يف بداية مشواري االعرتاف باحلق فضيل

أو إفتقار الورق إىل اجلودة املطلوبة ، ولكن ذلك ما العملي بسبب بعض األخطاء يف التصنيع 
  . جعلين منتجاً ناجحاً بكل املقاييس حالياً ، أي مبعىن آخر " كان زمان وجرب" 

  كلمة أخيرة للسادة القراء .
ى اإلطالة ، ولكين أود أن أؤكد للجميع بأنين دائماً أحبث عن التميز ، وأن أكون آسف عل

األول على أقراين . وإن شاء اهللا سوف أصل إىل هديف وهو حتقيق مبيعات شهرية تتخطى 
  طن ، واأليام القادمة ستثبت ذلك . 500

  التركيز على اإلسهام والمشاركة 
 ،ما هو شعورك جتاه أفراد يتصفون بالصعوبة, وكثرة املطالب

وعدم  ، وعدم السماحة ، وعدم الطاعة ،وعدم االتفاق
 . وعدم التجانس ، وعدم االحرتام ، وكثرة املتاعب ، النظام

؟  وجودهم حولنا لعل اإلجابة الواضحة هي التخلص من
لك ولكن طبقًا لالستشاري األمريكي, مايكل كامي تعترب ت

  الصفات التسع السابقة هي ميزة " الغوريالت 
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