
تأسســت شــركة وفــرة للصناعــة والتنمية كشــركة مســاهمة ســعودية في عــام ١٩٨٩ م بــرأس مال 
مدفوع بالكامل قدرة ٢٠٠ مليون ريال سعودي .

للشــركة اربعــة مصانــع تســتخدم فيهــا خطــوط إنتــاج متطــورة تقنيــا ب�ضافــة إلــي أن المــواد المســتخدمة 
ــن  ــدة م ــاف عدي ــويق اصن ــع وتس ــاج وتوزي ــك ¡نت ــعودية وذل ــة الس ــة العربي ــا بالمملك ــي غالبه ــة ف منتج

المواد الغذائية عالية الجودة التي تقدم لعمالئنا الكرام .

ــواق  ــات أس ــة احتياج ــة لمقابل ــات الغذائي ــن المنتج ــد م ــج العدي ــورة وتنت ــة ومتط ــة حديث ــا ا²ربع إن مصانعن
ــة والتمويــن وكذلــك العالمــت الخاصــة فــي جميــع أنحــاء المملكــة والتصديــر ²ســواق دول  ــة والتجزئ الجمل

الجوار.

ــس  ــرائح البطاط ــة ، ش ــات المعكرون ــة ، منتج ــدة والمطهي ــوم المجم ــات اللح ــركة منتج ــة الش ــمل قائم وتش
المجمدة ، منتجات الفول السوداني ،وحبوب ا¡فطار .

Wafrah for industries & development (WID) was established as Saudi Joint Stock 
Company in 1989 with fully paid capital of S.R 200 Million.

WID is running 4 factories using technically advanced production lines & utilizes 
Saudi raw materials to produce high quality food products and distribute them to 
valued customers.

The four factories are modern and developed and produce food products which 
meet needs of wholesale and retail markets. Also together with production on 
co-packaging bases, the main market is Saudi Arabia but many products are 
exported to neighboring Gulf States. 

Products include frozen & cooked meat Products, Pasta Products, Frozen French 
fries, Peanut Products, and Breakfast Cereals

Company Vision
Our products are distinguished and preferred by every consumer.

Company Mission
Providing healthy food products of  high quality through commitment to applying  international 
quality standards, and adopting developed industrial technologies that meet enviroment 
requirements, banking on team work which achieves excellence in optimum  investing for available 
resources and satisfaction of shareholders, customers and workers.

Company Fundamental Values
Efficiency : Workers performance to be efficient and professional in all stages of administrative 
process with  focusing  on performance  with high efficiency  in marketing , distribution , sales  and 
dealing with customers.

Quality : Focusing on product quality being looked at by workers and customers as high quality with 
international specifications and standards.

Reputation :  Focusing on the company reputation in all aspect, so that the customer and consumer  
impression appreciate quality, excellence, commitment to high standard in sales, marketing and 
exports.

رؤية الشركة 
منتجات متميزة ومفضلة لدى كل مستهلك .

رسالة الشركة 
ــات  ــتخدام تقني ــة واس ــودة العالمي ــر الج ــق معايي ــزام بتطبي ــالل االلت ــن خ ــة م ــودة عالي ــة ذات ج ــة صحي ــات غذائي ــر منتج توفي
ــا  ــة ورض ــوارد المتاح ــل للم ــتثمار ا²مث ــز واالس ــق التمي ــا يحق ــق بم ــروح الفري ــة ، ب ــات البيئ ــي متطلب ــورة تراع ــة متط صناعي

المستهلكين والعمالء والعاملين .

القيم الجوهرية للشركة  
ــع  ــة م ــة وا¡داري ــة ا¡نتاجي ــل العملي ــة مراح ــي كاف ــي ف ــي ومهن ــكل حرف ــركة بش ــي الش ــن ف ــون أداء العاملي ــة : أن يك الحرفي

التركيز علي ا²داء بحرفية علية في التسويق والمبيعات والتوزيع والتعامل مع العمالء

الجــودة: التركيــز علــى جــودة المنتــج وأن يتــم التعامــل مــع المنتــج مــن قبــل العامليــن فــي الشــركة والعمــالء منتــج ذي جــودة 
عالية وبمواصفات ومعايير دولية .

الســمعة : التركيــز علــى ســمعة الشــركة بكافــة جوانبهــا ليكــون لــدى العميــل والمســتهلك هــو الجــودة وااللتــزام بمعاييــر عالية 
في التصدير والتسويق والبيع .

Product lines & Quality Control
In appreciation and recognition of our experience, many big companies entrusted us to manufac-
ture products under their trademarks. Currently, we are producing Pasta, Breakfast Cereals and 
finished Meat Products under trademarks for many distributers and famous retailers. We expect 
that this activity grows in future.  

Quality control is the cornerstone in our activity. In recognition of the excellence, superiority, and 
efficiency standards which our factories have reached, we were ISO 9002 (1994 )  certified in July 
2001.
And in Sep 2011 this certificate was upgraded to meet the new requirements of ISO 9001 and at 
the same time the company has obtained ISO 22000 certificate. (Food safety management 
system).
We have also been (HACCP) and SQF certified respectively. 

خطوط االنتاج وضبط الجودة
ــرى عديــدة بتصنيــع منتجــات تحــت األســماء التجاريــة الخاصــة  ــا شــركات كب ــا واعترافــا بهــا فقــد عهــدت إلين  تقديــرÅ لخبرتن
بتلــك الشــركات، وفــي الوقــت الحالــي نقــوم بإنتــاج أســماء تجاريــة خاصــة لعــدد مــن الموزعيــن وبائعــي التجزئــة المشــهورين 

ونتوقع أن ينمو هذا النشاط في المستقبل. 

مراقبــة الجــودة هــي حجــر الزاويــة فــي نشــاطنا، واعترافــا بمعاييــر االمتيــاز والتفــوق والكفــاءات التــي وصلــت إليهــا مصانعنـــا، قد 
جــرى منحنــا فــي يوليــو 2001 م شهـــادة األيــزو  9002( 1994 )و قــد تــم فــي مــارس 2004 م ترفيـــع هــذه الشــهادة لتفــي بالمتطلبات 

الجديدة Èليزو 9001 للعام 2000 م.

ــت  ــي الوق ــزو  ( 9001 )وف ــهادة االي ــدة لش ــات الجدي ــع المتطلب ــق م ــهادة لتتواف ــث الش ــم تحدي ــام 2011م ، ت ــبتمبر ع ــي س وف
ــهادة  ــى ش ــة إل ــزو   ( 22000 )باإلضاف ــذاء االي ــالمة الغ ــام إدارة س ــهادة نظ ــى ش ــول عل ــن الحص ــركة م ــت الش ــه تمكن نفس

تحليل المخاطر ( SQF )  شهادة الغذية السليمة ذات الجودة   ( HACCP  )والتحكم في النقاط الحرجة.
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Pasta Factory
The Pasta Factory continues to be one of Wafrah for Indusrty & Development Co. trail blazers. Production          
flexibility has been important in our success, and we are able to offer a wide range of Pasta shapes, blends and pack 
sizes, under our brand names Wafra, Nemah, Caprini, and Saudi Gardens. Significantly, we now also supply             
a variety of different pasta blends to several major Supermarket Groups, under their Private Labels.

A high percentage of Saudi grown wheat flour is used, blended where appropriate with the highest quality               
imported Durum Wheat, for our premium pasta grades. In the face of often intense competition from both local 
and imported pastas, our volumes have consistently grown, year on year, to the point where today, we are consid-
ered a major force in this sector.

مصنع المعكرونة
يبقــى مصنــع المعكرونــة واحــدÅ مــن العالمــات المضيئــة لشــركة وفـــرة للصناعــة والتنميــة بفضــل المرونــة فــي اإلنتـــاج التـــي مكنتنــا مــن توزيــع 
المنتجــات، والعبــوات تحــت األســماء التجاريـــة : وفــــرة ونعمــة و حدائــق الســعودية وكابرينــي، كمــا أننــا ننتج منتجــات معكرونة مختلفـــة بأسمـــاء 

أكبر مجموعات السوبر ماركت تحت أسماء تجارية خاصـة بهــا.

ــات، ونســتخدم أيضــا دقيــق القمــح  ــه أفضــل المعجن ــواع ســميد القمــح القاســي المســتورد الــذي ينتــج عن ــا نســتخدم كميــات مــن أجــود أن إنن
الســعودي ونخلطهمــا إلنتــاج بعـــض المنتجـــات المتفاوتـــة الدرجــات. ورغــم المنافســة الحــادة مــن المصنعيــن بعــد عــام ، حتــى أصبحنــا اليــوم أســما 
المحلييــن والخارجييــن علــى حــد ســواء فقــد ظــل حجــم مبيعاتنــا فــي إزديــاد مســتمر عامــا كبيــرÅ فــي ســـوق المعجنــات فــي مواجهـــة المنافســة 

الشديدة مع المنتجات المحلية والمستوردة على حد سواء، مع ازدياد مستمر في نسبة المبيعات.

Meat Factory
This Multi-purpose, state of the art production unit produces value added meat products both frozen and chilled including     
Burgers, Kababs, Hot Dogs, and Cooked Sliced and Block Meats, with the flexibility to produce an even wider range of meat 
and chicken based products. These products are marketed under the “Wafra” brand, with certain specially formulated    
products also manufactured under private labels, for the distributors, and for important fast Food operators.

Vegetable Products
Our Vegetable Plant has two distinct production capabilities:*Frozen French Fries, Potato Wedges and potato Slices – 
Packed under the brand names Wafra, Saudi Gardens, Macolate. and Nemat Alwadi. We use exclusively Saudi grown 
potatoes, to our own very high specifications. Our Wafra brand in particular has now grown to be one of the top three 
brands in the market, thanks to its consistent quality, and realistic pricing.
With the help and cooperation of the biggest Saudi growers, we now compete both in pricing and quality with the major 
multi-national producers who traditionally supplied to this market

Peanut Products factory
The other line is Peanut Products: Peanut Butter and Salted Roasted Peanut, Prepared by our own unique recipes. 

مصنع اللحوم
هذه الوحدات اإلنتاجية المتعـــددة األغـــراض المـــزودة بأحـــدث المكـائن، تصنع منتجــــات لحـوم ذات قيمة عــــالية ، ويشمـل  ذلك البرجــــر والكبـاب والسجـق (  
النقانــــق )وشـــرائح اللحـــم المطهية ، مـــع مـــرونة فـــي إنتـــاج أصنـــاف أكثــر من منتجــــات اللحـــم والدجاج . تســوق هــذه المنتجات تحــت ماركة » وفــرة » مع 

منتجات خاصـة أخـرى تصـنع تحـت أسمـاء خاصــة لموزعين آخـرين ولمشغلي محـالت األطعمة السريعـة الهامة.

المنتجات الخضرية
للمصنــع خطــان مســتقالن متميــزان أولهــا خــط إنتــاج شــرائح البطاطــس المجمــدة، وزوايــا وحلقــات البطاطــس المجمــدة. تعبــأ المنتجــات تحــت أســماء( وفــرة )    

و  (مأكوالت ) و ( نعمة الوادي ) وتستخدم بطاطس سعودية ذات مواصفات ممتازة تنتجها لنا كبريات الشركات الزراعية السعودية.
وبفضــل الجــودة العاليــة التــي نحافــظ عليهــا وبفضــل السعـــر المتــوازن صـــارت عالمتنـــا التجاريــة )وفــرة( واحــدة مــن أفضـــل ثالثــة أســماء في ســوق شــرائح 

البطاطس السعودي دون جدال، منافسين في ذلك الشركات العالمية الشهيرة في هذا القطاع

مصنع منتجات الفول السوداني
والخط اآلخر هو إنتاج لمنتجات الفول السوداني: حيث ينتج المصنع أصنافا من زبدة الفول السوداني والفول السوداني المحمص المملح.



www.wafrah.com

وفرة االختيار ا²فضل 
 منتجات غذائية صحية
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