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أنــــــا اراســــكو

وصـلـنـا اليـوم بجودتنـا العـالية إلى 
كل مائدة على مستوى المملكة



تفاءلوا وابتسموا دائمـــًا
معًا سنحقق الكثير من النجاحــــات

فبكــم  رؤيــة  أي  لتحقيــق  أداة  أهــم  هــو  ا�نســان  أن  أؤمــن 
ومعكــم ســنحقق رؤيتنــا فــي أن نكــون مــن ا�وائــل عالميــًا 

 . تنــا بمنتجا
بنــــــدر الخــــــــــــريف 
نائب رئيس مجلس ا�دارة

أنتم مقومات النجاح في أراسكو 

د. عبدالملك الحسيني
 الـرئـــيــــــس الــتـــنــــفــيـــــــذي

المستقبل واعد �راسكو والقادم أجمل

عبداللطيف آل شيخ 
رئـيـــس مجــــلـــس ا�دارة



 أراسكـــــو الراعـــــي الفضــي �سبـــــوع
المهنـــــة بجامعـــــة المـــــلك سعـــــود

زيــــــارة طـالب جامعة الفيصـل �راسكـو

4

ــا الشــابّة،  ــا مــن رغبتنــا فــي المســاهمة فــي دعــم كوادرن انطالًق
حيــث  بالريــاض،  الفيصــل  لجامعــة  دعــوة  أراســكو  إدارة  وّجهــت 
الطــالب  لتعريــف  منظمــة  وجولــة  متكامــًلا  برنامًجــا  أعــّدت 
وأعضــاء هيئــة التدريــس بقطاعــّي أراســكو «إنتــاج وإيــداك»، حيــث 
صــدى  الزيــارة  لهــذه  وكان  طالبــة،  و٤٥  طالًبــا   ٧٥ عددهــم  بلــغ 
ــل،  ــة الفيص ــى جامع ــن عل ــالب والقائمي ــوس الط ــي نف ــي ف إيجاب
ــة  ــة وبالنياب ــم الجامع ــكر باس ــائل الش ــن رس ــدًدا م ــا ع ــث  تلّقين حي
الفريــدة. التجربــة  لهــذه  امتنانهــم  أبــدوا  الذيــن  الطــالب  عــن 

الســـــــمو  صاحــــــب  كــــــــّرم 
الملكــــــــي ا²ميــر محــــــمد بــن 
العزيــز  عبــد  بــن  الرحمــن  عبــد 
منطقــة  أميــر  نائــب  ســعود  آل 
الريــاض أراســكو كونهــا الراعــي 
الـــمهنة  �ســبـــوع  الفـــضي 
يــوم  ســـعود  الملــك  بجامعــة 
ا²حـد الموافق ٣فبـــراير ٢٠١٩م، 

وخـــالل التكريــم وّضــح ا²ســتاذ 
خالــد غنـــدورة المديــر   التنفيــذي 
شــــــركة  دور  البشــرية  للمــوارد 
وتأهيــل  دعــم  فــي  أراســكو 
الشــباب الســعودي القــادر على 
المســتقبلية  الرؤيــة  تحقيــق 

. للمملكــة
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أنــــــا اراســــكو

أراسكو تحتفل بموظفي الـ ٢٠ عاًما

مين يطبخ أحسن؟!

قــد  اليــوم،  نحصدهــا  التــي  النجــاح  ثمــرة  إن 
زُرعــت بذرتهــا علــى يــد كبــار موظفينــا الذيــن 
ُمنــذ  الشــركة  تطويــر  فــي  شــركاء  كانــوا 
وإخالصهــم  فبتفانيهــم  ا²ولــى،  بداياتهــا 
لتصبــح  وكبــرت  أراســكو  اســتمرت  لعملهــم 
و²ننــا  لــذا  المملكــة.  شــركات  أكبــر  مــن 
نؤمــن بــأن الشــكر والتكريــم هــو أقــل مــا يمكــن 
ــن ــؤالء المتفاني ــازات ه ــادة بإنج ــه لÌش تقديم

ــوا  ــي وأثبت ــم الثان ــكو منزله ــروا أراس ــن اعتب الذي
والءهــم وإخالصهــم لهــا علــى مــدار عشــرون 
ــا مــن العمــل، فقــد نظمــت أراســكو حفــًلا  عاًم
مــر  الذيــن  الموظفيــن  جميــع  لشــكر  خصصتــه 

ــا. ــرون عاًم ــكو عش ــي أراس ــم ف ــى عمله عل

المؤسســي  االتصــال  إدارة  بــادرت 
بإقامــة مســابقة متعلقــة بدجــاج 
إنتــاج، حيــث كانــت المســابقة عبــارة 
مــع  مشــاركته  تــم  اســتبيان  عــن 
الموظفيــن، وكان االســتبيان عبــارة 
عــن ســؤال:مين يطبــخ أحســن أنــِت 
المثيــر  ومــن  وليــش؟  هــو؟  وال 
للدهشــة أن غالبيــة مشــاركات حــواء 
أفضــل  آدم  بــأن  اعترافــات  كانــت 
غريــب  وهــذا  الطبــخ!  فــي  منهــّن 
نوًعــا مــا ²ن المــرأة فــي هــذا العصر 
فــي  الرجــل  تفــوق  أنهــا  تؤمــن 

بإتاحــة  وتطالــب  عــدة  أشــياء 
الفــرص Òثبــات أنهــا ا²فضــل، وال 
ننكــر أن المــرأة فــي هــذا العصــر 
بــل  المجتمــع  علــى  تأثيــر  لهــا 
أن ُهنــاك قــادات فــي هــذا البلــد 
متمّكنيــن وذو مكانــة رفيعــة، 
وقــد حصــل كل من محمــد افتخار 
فرحــان  وســيد  الســليم  وروان 
علــى جوائــز وكانــت عبــارة عــن 
آيفــون إكــس نتيجًة لمشــاركتهم 

ــتبيان. ــي االس ــة ف الفّعال
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أنــــــا اراســــكو

العمـــــــل

”

”
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أنــــــا اراســــكو

أطــراف  لتبــادل  يومــك  زحــام  فــي  لوهلــة  التوقــف 
الحديــث مــع َمــن حولــك واالســتماع لهــم وا¦نصــات 

ــات: ــة ومعلوم ــن معرف ــم م ــا لديه لم

يزيد عالقاتك 
ويوّطدها

يُثري ثقافتك 
االجتماعية

يوّسع آفاقك ويزيد خبراتك 
بالتعلم من تجارب الغير

فائدة الفضول في

العمـــــــل 
إظهار االهتمام بالعمل.

االنفتاح والرغبة في التعلم المستمر.
زيادة الكفاءة والخبرة.

اكتساب اÒبداع المؤدي للنجاح.

  هل يُمكـــننا
      أن نتحـــدث؟
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أنــــــا اراســــكو

 أراسكــــــــــو ل²غذية في معرض
هوريكــــــــــا السعوديـــــة ٢٠١٨
معــرض فــي  مميــزة  بصمــًة  الســنوية  كعادتهــا  ل×غذيــة)  راســكو  أ ) وضعــت 

 (هوريــكا الســعودية) الــذي أُقيــم خــالل الفتــرة (٢٦ـ ٢٨ نوفمبــر ٢٠١٨) فــي مركــز 
الريــاض الدولــي للمؤتمــرات والمعــارض، ويعتبــر (هوريــكا) أكبــر المعــارض المتخصصــة 

بالمأكــوالت والمشــروبات والضيافــة حــول العالــم وأهمهــا،

8
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أنــــــا اراســــكو

ــة،  ــام والضياف ــى بالطع ــذي يُعن وال
وقــــــــــــــد اســتقطب المعــرض الكثيــر 
وا²جنبيــة  المحليــة  الشــركات  مــن 
عددهــا  تجــاوز  والتــي  المتخصصــة 
²كثــر مــن ٣٠٠ شــركة، ومــن ناحيــة 
(أراســـــــــكـــو  قامـــــــــت  أخــرى 

ــة) ل²غــذيـ

برعايــة مسابقـــــة الطهــاة وعروضهــا 
المباشــرة، إضافــًة إلــى تكريــم أفضــل

لجنــة  قــرار  ِوفــق  والفائزيــن  الطهــاة 
الدوليــة. التحكيــم 

9
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أنــــــا اراســــكو

 تكريم ولي العهد �راسكـــو
 كونه الراعـــــــــي الفضـــــــي
لمهرجان ولي العهد للهجن

10
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أنــــــا اراســــكو

ــة  ــر بالهوي ــي تفخ ــكو الت ــجالت أراس ــى س ــاف إل ــر يُض ــاز آخ إنج
والمــوروث الوطنــي، حيــث جــاء انطــالق مهرجــان ولــي العهــد 
اتخذتهــا  التــي  الخطــوات  مــن  سلســلة  إطــار  فــي  للهجــن 
المملكــة مؤخــًرا للنهــوض بهــذه الرياضــة عالمًيــا وترســيخ 
معهــا  تتقاطــع  التــي  الرياضــة  هــذه  فــي  الرائــد  دورهــا 
ــام  ــكٍل ع ــي بش ــن العرب ــا المواط ــرد به ــخ، ويتف ــل والتاري ــراث ا²صي ــة والت ــياحة والثقاف الس

وشــبه الجزيــرة العربيــة بشــكٍل خــاص.

 تكريم ولي العـــــــهد
 �راسكو كونه الراعي
 الفضي لمهرجـــــــــــان

ولي العهد للهجن

مســاعد  ا²ســتاذ  الخــرج  محافــظ  كــّرم 
شــركة  الماضــي  ســعد  بــن   Ýعبــدا بــن 
أراســكو لدعمهــا ورعايتهــا لجنــاح محافظــة 
فــي  وذلــك  الجنادريــة،  بمهرجــان  الخــرج 
جــزًءا  تكــون  أن  علــى  الشــركة  حــرص  إطــار 
مــن المجتمعــات التــي تعمــل معهــا عــن 
طريــق تقديــم جميــع ُطــرق الدعــم الممكنــة 
لالرتقــاء بمحافظــة الخــرج وتطويرهــا صناعًيــا 

واقتصادًيــا.
المديــر  المشــاري  زيــد  ا²ســتاذ  أّكــد  كمــا 
لشــركة  المؤسســي  لالتصــال  التنفيــذي 
ــتراتيجية  ــراكة االس ــم الش ــى دع ــكو عل أراس
بيــن الشــركة وأهلهــا بالخــرج وذلــك ضمــن 
²راســكو،  االجتماعيــة  المســؤولية  برنامــج 
أهالــي  مــن  عــدًدا  أراســكو  كّرمــت  كمــا 
الخــرج الذيــن ســاهموا فــي إنجــاح مشــاركة 

المهرجــان. فــي  المحافظــة 

أراسكو راعًيا لجناح محافظة الخرج بمهرجان الجنادرية
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المشــاركة  بأهميــة  نؤمــن  أراســكو  فــي 
ذوي  مــع  والمعــارف  الخبــرات  وتبــادل 
االختصــاص، لذلــك لم نفــوت فرصة المشــاركة 
فــي المعــرض الزراعــي الســنوي بدورتــه 

التوالــي، علــى  والثالثيــن  السادســة 
وحظينــا بفرصــة تعريــف الــزوار الكــرام علــى 
مجموعــة الخدمــات التــي تقدمهــا مجموعــة 

أراســكو،

أراســكو  نشــاطات  علــى  الضــوء  وســلطنا 
ــا تفاصيــل ودراســات موثقــة  ا²عــالف وقدمن
حــول أعالفنــا المصنعــة وفــق أعلــى معاييــر 
الجــودة ومــن ناحيــة أخــرى تحــدث ممثلــو 
ومــا  «إنتــاج»  دجــاج  عــن  ا²غذيــة  أراســكو 
يميــزه عــن بقيــة المنتجــات فهــو دجــاج تمت 

تغذيتــه بأعــالف أراســكو.

 أراسكو في المعرض
الزراعـــــي الســــنوي
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أنــــــا اراســــكو

 تكريم أراسكو كراعي ذهبي
 للمنتدى العالمي لالبتكارات

الزراعية في أبوظبي
لالبتــكارات  العالمــي  المنتــدى  يؤمــن 
االبتــكارات  بــأن  تأسيســه  منــذ  الزراعيــة 
المتواصلــة فــي مجال الزراعة هي الســبيل 
شــخص  مليــار  تســعة  Òطعــام  الوحيــد 
بحلــول عــام ٢٠٥٠، وبــات المنتــدى يشــكل 
أســاليب  فــي  متخصصــة  عالميــة  هيئــة 
المســتدام  الغذائــي  اÒنتــاج  وتقنيــات 
خــالل  مــن  االبتــكارات  نمــو  عجلــة  ودفــع 
عقــد سلســلة مــن المعــارض والمؤتمــرات 

امتــداد  علــى  العالــم  أنحــاء  جميــع  فــي 
وكان  وأوروبــا،  ا²وســط  الشــرق  منطقــة 
المعــرض  فــي  مشــّرف  حضــور  �راســكو 
المقــام فــي أبــو ظبــي مــن خــالل التعريــف 
تســويق  مجــاالت  فتــح  وهــدف  بمنتجاتنــا 
ــر  ــدى كبي ــاك ص ــج، وكان هن ــي دول الخلي ف
للشــركة خاصــًة فــي كوننــا الراعــي الذهبي 

الممّيــز. المعــرض  لهــذا 
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 كيفية التعامل مع أنماط
شخصيات المدراء المختلفة في العمل

المدير
 الُمحافظ

المدير 
المســّوف 

المدير 
العنــــــيد 

المدير 
الديموقراطي 

عنــد تقديــم أي اقتــراح لمثــل هــذا 
المديــر اعــرض معــه نتائــج ا�رقــام 
التــي ممكــن أن تتحقــق مــن تطبيــق 

هــذا االقتــراح، 
اللغــة  هــي  االرقــام  لغــة  فـــ 
المديــر  هــذا  عنــد  المفضلــة 
وليــس لغــة الــكالم والتوقعــات

الصبــر مع قليل من الدبلوماســية 
والمواجهــة المعقولة، 

واســتخدام مبدأ المحاولة والتكرار 
في تقديــم الطلب

الفــور  علــى  مناقشــته  عــدم 
الموظفيــن،  أمــام  وخاصــة 

اختيــار وقــت وطريقــة مناســبة 
لمناقشــته وعــرض رأيــك عليــه

يقــة  بطر معــه  مــل  لتعا ا ن  يكــو
احتــرام الــذات والــرأي وتحمل 

المســؤولية 
عند اتخاذ القرارات
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طريقة الجلوس 
الصحيحة على المكتب

كيف تجعل إجازة أطفالك ممتعة 
                                 ومفيدة في الوقت نفسه؟

النوادي الصيفية التي تجمع 
بين التعليم والمتعة

السفر للمتعة واالستكشافتعلم اللغات وتطوير المهارات

إسناد الظهر والنظر ل×مام دون إجهاد الرقبة.
تعديل الكرسي بطريقة تجعل اليدين 

مستقيمتان على سطح المكتب مع 
استقامة القدمين على ا²رض.
إرخاء الكتفين وعدم شّدهما.

 وضع شاشة الجهاز على مستوى العين.
تجنب الجلوس لفترة طويلة.

حافظ على صّحتك بطريقة جلستك!
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االنفجارات الغبارية
ــض  ــكر وبع ــع الس ــوب ومصان ــن الحب ــار (مطاح ــا غب ــج عنه ــة ينت ــه أي صناع ــي تواج ــر الت ــوأ المخاط ــن أس م
الصناعــات المعدنيــة وغيرهــا) وال يمكــن التهــاون أبــًدا فــي إجــراءات الوقايــة مــن هــذه االنفجــارات فكثيــًرا مــا 

تكــون مدمــرة جــًدا علــى الرغــم مــن إمكانيــة تجّنبهــا بمجــّرد فهــم أســبابها وااللتــزام بقواعــد العمــل.

وهنا نشّدد على ضرورة استشارة المختّصين،
وعدم االكتفاء بالكتب وا¦رشادات العاّمة.

متى تقع االنفجارات الغبارية؟
١- مثّلث الحريق:

كما نعلم،
يتطّلب نشوب الحرائق العاديّة ثالثة شروط هي:

الوقود.
ا�وكسجين.

مصدر لÖشعال.

٢ - يُطلق مصطلح الحريق الغباري:
إذا كان الوقود غباًرا قابًلا لالشتعال

 (يكون الغبار قابًلا لالشتعال إذا كانت
ماّدته قابلة لالشتعال بحّد ذاتها).

٣- مخّمس االنفجار الغباري:
أّما االنفجار الغباري 

فيقع عند توفر شرطين إضافيين هما:
- انتشار الغبار.

    المكان المغلق.

لن ندخل في تفاصيل الشروط الخمسة، فمثًلا:
ال بّد من انتشار الغبار بتراكيز معّينة

لكي يقع االنفجار.
ال يقتصر مصطلح «المكــــان المغلــق»  -   

على ا²وعية أو الغرف ُمحكمة اÒغالق،
بل يشمل أي مكان يمكــــــن أن يرتفـــع

الضغط فيه (صاالت اÒنتاج مثًلا).
.

لماذا ينفجر الغبار إذا توفرت بقية الشروط؟
يعود السبب إلى المساحة الكبيرة التي تتمتع بها أسطح جسيمات الغبار،

فعند تفتيت أي مادة سنحصل على مساحة أكبر، ويمكن تشبيه ما يحدث بالمثال التالي:
نأخــذ قطعــة خشــب كبيــرة ونُضــرم النــار فيهــا، ونراقــب ســرعة االحتــراق، بالطبــع ســيكون االحتــراق أســرع إذا قّســمنا 

القطعــة الكبيــرة إلــى قطــع صغيــرة (وســتكون عمليــة ا¦شــعال أســهل).
لنتابع التقسيم والتفتيت وصوًال إلى حالة الغبار، ولنبعثر هذا الغبار في الهواء

(لتكون كامل أسطحه ُمحاطة با²وكسجين)

فما الذي يحدث إذا تعّرض الغبار �ي مصدر إشعال ولو كان صغيًرا؟
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بــات الجــواب واضًحــا، ســيكون اشــتعال الغبــار عنيًفــا وســريًعا 
جــًدا، ويمكــن وصــف الحالــة باالنفجــار.

االنفجارات الغبارية_وصف الحالة باالنفجار
وللتنويه، يوجد أكثر من تعريف للغبار القابل لالشتعال.

االنفجارات الغبارية
ما الفرق بين االنفجارات الغبارية ا�وليـــة والثانـوية؟

ــي» علــى انفجــار  ــاري ا�ول ــار الغب يُطلــق مصطلــح «االنفج
أي غبــار إلّا إذا كان الغبــار متطايــًرا للتــّو بســبب قــّوة عصــف 

ــرى. ــّوة أخ ــر أو أي ق ــاري آخ ــار غب انفج

بــات واضًحــا أّن «االنفجــار الغبــاري الثانــوي» يقــع بعــد تطايــر 
الغبــار المتراكــم علــى ا²رضيــات والمعّدات

عصــف  قــّوة  بســبب  الغبــار  يتطايــر  (حيــث 
قــّوة  بســبب  الغبــار  يتطايــر  (حيــث  االنفجــار  
�ســباب  أو  ا�ّولــي  الغبــاري  االنفجــار  عصــف 

القويــة). الريــاح  أهمهــا  أخــرى 
ــٍر مــن ا²حيــان، تكــون االنفجــارات الغباريــة  فــي كثي
الثانويــة أكثــر ضــرًرا مــن االنفجــارات الغباريــة ا²وليــة.

هنــا تبــرز أهميــة الحفــاظ علــى نظافــة ا²رضيــات 
والمعــّدات وكل مــا يمكــن أن يصــل الغبــار إليــه، 
وكمثــال لذلــك انفجــار صوامــع الغــالل نتيجــًة 
ــرى. ــروط ا�خ ــر الش ــع تواف ــر م ــار المتطاي للغب

إدارة الصحة والسالمة
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The answer is clear, the dust will be very 
severe and very quick. Such condition 
can be described as an explosion
Dust explosions:
Described as an explosion

To denote there is more than one 

Dust explosions:
What is the difference between primary 
and secondary dust explosions?

The term «primary blast» refers to the 
explosion of any dust. Except if the dust 
is just volatile because of the force of 
another blast or other force.

It became clear that «secondary 
explosion» occurs after the dust 

equipment, where the dust is blown 

for other reasons, particularly strong 
winds.
In many cases, secondary dust 
explosions are more harmful than 
primary dust blasts.
Therefore, it is important to maintain 

equipment, and everything that can 
be reached by dust. For example, 
the explosion of silos of grain 

availability of other conditions.

Health and safety management
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Dust Explosions
Dust Explosions is one of the worst risks facing any industry that produces 
dust,such as:Grain Mills, Sugar Factories, some Metallurgical Industries, etc. 
There can be no complacency in the prevention of such explosions.

We highly recommend consulting specialists, not just books and general 
guidance..

When do Dust Explosions occur?

1. The Fire Triangle:
The triangle illustrates the three 

:
heat
fuel
oxidizing agent (usually oxygen)

2

3. Pentagon Explosion:
The explosion occurs when two additional 

But why does the dust explode if the rest of the conditions 
are available?
Due to the large surface area of dust particles when we fragment any material, we will get 
more space. We can resemble what happens to the following example:

combustion. Of course, combustion will be faster if we divide the large piece into smaller 
pieces because the ignition will be easier.

Then we continue dividing and fragmenting the dust and scatter this dust in the air so its 
surfaces are surrounded by oxygen. What would happen if the dust is exposed to any 
source of ignition even if it was small?

conditions are required:
- Spread of dust.
- Closed place.

  conditions, for example:
Dust must be spread within certain
concentrations in order for the explosion
to occur.
 The term 
to closed containers or rooms, but also
includes any place where the pressure
may rise for example: Production Halls.
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Different Personalities AT WORK

Conservative 
Manager

Stubborn 
Manager

When you want to suggest an idea, 
convince him with the expected 
profits that would result in this 
suggestion. Logical language 
always works with this type of 
managers

When you have a different 
point of view on something, 
choose a suitable time and 
place to discuss it with him, 
and try not to do so in front 
of other employees

Procrastinator 
Manager 

Democratic 
Manager

Diplomacy and patience is 
needed in insisting on your 
orders

Handling responsibility 
when making decisions, 
self-esteem, and respect

not now
next
monthLater

no

no

no

no
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How
                              summer vacation valuable?

Joining summer 
camps

Learning new languages 
and developing skills

Travelling and
 discovering new cultures

Sit RIGHT in 

Sit up straight and look forward without 
straining the neck.
Adjust the seat height so your feet are 

are straight on  the keyboard.
Relax the shoulders.
Center the screen directly in front of you.
Avoid sitting for a long time.

Tips to Improve Sitting Posture for a Healthy Body
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of the global forum for innovations in 
agriculture at Abu Dhabi
Since its establishment, the global 
forum for innovations in agriculture 
believes that the only way to feed 
9 billion humans by the year of 
2050 is by the ongoing innovation in 
agriculture. The forum has become 
a global authority specialized 
in sustainable food production 
techniques and methodologies, 
while also accelerating the 
growth of innovation through 

holding various exhibitions and 
conferences around the world 
spanning the Middle East and 
Europe. Being a gold sponsor, 

 good standing and 
great reputation appeared to be 

exhibition, where we introduced 
our products that opened doors 
for marketing in the gulf countries.
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At ARASCO we believe in the importance of sharing and exchanging 
experiences and knowledge with specialists, therefore, we did not 
miss the opportunity to participate in the Annual Agricultural Fair 
at its 36th session.

ARASCO at the Annual 
Agricultural Exhibition

We received the opportunity to 
introduce the visitors to the range 
of services offered by ARASCO 
Group. We also highlighted the 
activities of ARASCO Feed and 
provided detailed information 
and documented studies on
our processed feeds according 

to the highest quality standards. 

representatives spoke about the 
chicken production and what 
distinguishes it from the rest of 
the products and that it is fed 
with natural ARASCO feed.
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HRH Crown Prince 
Honors ARASCO – 
A Silver Sponsor of 
Camel Racing Festival

10
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Camel Racing Festival

ARASCO – Sponsor of Al-Kharj 
Pavilion at Al-Janadriyah Festival

records, which is considered as a national 

recent decisions taken in order for this sport that 

HRH Crown Prince
Honors ARASCO –
A Silver Sponsor of
Camel Racing Festival

Head of Al-Kharj Governorate H.E. Masa›ed 
bin Abdullah bin Saad Al-Madhy honored 
ARASCO for its support and sponsorship of 
Al-Kharj Pavilion at Al-Janadriyah Festival 

part of all the communities it works with, by 
providing all possible supports to Al-Kharj 
Governorate to succeed economically and 
industrially.

At this occasion, Mr. Zaid Almeshary, Corporate 

emphasized the importance of supporting the 
strategic partnership amongst the company 
and its people in Al-Kharj as part of ARASCO 
Corporate Social Responsibility. In addition, 
ARASCO has honored number of Al-Kharj 
residents who worked for the success of the 
Governorate›s participation in the festival.
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(ARASCO Foods) at 
HORICA 2018
As witnessed annually, ARASCO Foods has been featured 
this year at the HOREKA Saudi Exhibition,(28-26 
November 2018) at Riyadh International Convention and 
Exhibition Center.
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”

HOREKA is the largest 
and m o s t  i m p o r t a n t 
f o o d , b e v e r a g e  a n d 
hospitality e x h i b i t i o n 
around the world dealing 
with food and hospitality. 
I t  a t t r a c t e d  o v e r
3 0 0  l o c a l  and foreign 
specialized 

companies.Also ARASCO 
Foods have sponsored the 

cooking shows. Moreover,
honoring the top chefs and 
winners in accordance with 
the decision of the International 
Jury.
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Communicating with other people 
around you and listening to what 
knowledge they have helps in:

Expanding your wisdom 

experiences

Enriching your 
social background

 Strengtheing your
relationships

Showing your interest in work.
Being free to learn more.

Acquiring creativity leading to success.

SOMETIMES WE JUST NEED TO TALK, AND BE HEARD

CURIOSITY AT 
WORK!

HELPS IN:

Can WE    
     Talk?



ARASCO - Silver Sponsor of 
the Career Week at KSU

Al-Faisal College Visit to 
ARASCO

4

HRH Prince Mohammed bin Abdulrahman bin 
Abdulaziz Al-Saud, Deputy Governor of Riyadh, has 
honored ARASCO as being the Silver Sponsor of the 
Career Week at King Saud University on Sunday, 03 
February 2019. During the Inauguration Ceremony, Mr. 
Khalid Ghandoura, CHRO of ARASCO, enlightened 
the role of ARASCO in supporting and rehabilitating 
the fresh graduates who have great abilities to achieve 
the Kingdoms future vision2030.

 As part of our desire to contribute to support 
our young cadres, the management of ARASCO 
invited Al-Faisal college students in Riyadh, 
where it prepared an integrated program and 
an organized tour to introduce the students and 
teaching staff to ARASCO's sectors ”INTAJ” and 
“IDAC”. We were honored to host our students, 
75 males and 45 females. Interestingly, we 
received several Thank-You letters on behalf 
of the college and the students who expressed 
their gratitude for this unique experience. 
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ARASCO Celebrates their 
20Years Employees
The success we achieved today is 

and contributions to the growth of the 
company when it was just a start-up. 
Because of their faithfulness to work,
ARASCO became one of the 
lead ing  companies  i n  t h e 
K i n g d o m .  A s  w e  bel ieve that 
grat i tude and appreciat ion are the 

The Department of Institutional Communication of Entaj 
production sets a competition where a questionnaire is 
shared with employees that contains the following question: 
Who cooks better you or him? And why?
 It came to our surpris

least we can do to  honor  the i r  hard 
work and loyalty to the company 
during the past 20 years ,  ARASCO 
organized a ce lebrat ion special ly 
to thank and honor these seniors

Who cooks better?!

confession that men are better
at cooking. Women in this 
era believe that they outweigh 
men in many things, and they 
believe in feminism and in 
providing equal opportunities 
to prove that they are the 
best. We can not deny that 

women of this era have an 
impact not only in society, but 
also they are capable and 
valuable leaders in the country. 
Mohammed Iftikhar, Rawan 
Al-Saleem and Sayed Farhan 
received an iPhone X as an 
award due to their participation 
in the questionnaire.
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I AM ARASCO

 Always be optimistic and 
 smile because together we
will achieve more

I believe that man is the most important mean to achieve 
any vision. With you, will achieve our vision to be one of 

Bandar Al-Kharif 
Vice Chairman

You are the key components to success in ARASCO

 Dr. Abdulmalik Al-Husseini

The future is promising for ARASCO and what is coming 
is better than what is gone

Abdullatif Al-Sheikh 
Chairman of the Board
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I AM ARASCO

HRH Crown Prince Honors 
ARASCO – A Silver Sponsor of 
Camel Racing Festival

ANA


