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Company Profile 

كة  ملف الشر
 

                
 

 
 

 

Factory Mohammed Fahad Alourini Rolling and smelting mill is known as 

Ourini Steel is a branch of Wasa’aet Alnaqil Factory, Ourini Steel Factory 

considered as one of the best steel rolling mill in Saudi Arabia and the Saudi 

Standards, Metrology and Quality Organization (SASO Quality Mark), Ourini 

Steel factory also certified as ISO 9001: 2015 (Quality management system) 

factory. 

Ourini steel factory tradition with creativity, innovation, and advanced 

technology. Total customer satisfaction is our number-one priority, and our 

team of qualified staff endeavors continuously to improve customer benefits. 

With our excellent combination of assets, people, skills, market knowledge and 

innovative expertise, Ourini Steel is committed to the long-term development 

of our products in Saudi Arabia, Arabian Gulf countries and Meddle East, and 

will maintain our leading role in the steel industry. 

 

ي لصهر ودرفلة الحديد
ي والمعروف باسم  مصنع محمد بن فهد العرين 

كة فرع  و ه حديد العرين  شر

ي ، ويعتبر وسائط النقل للمنتجات المعدنية
واحد من أفضل مصانع درفلة  مصنع حديد العرين 

  المملكة العربية السعودية و 
 
هيئة الحاصلة عىل عالمة الجودة السعودية والخاصة بالالصلب ف

، وكذلك حصل المصنع عىل شهادة نظام إدارة الجودة (جالسعودية للمواصفات والمقاييس والجودة )

 . 9001:2015آيزو 

ي يجمع 
ع والتكنولوجيا المتقدمة. يمثل رضا العمالء التام بي   التقاليد واإلبدا  مصنع حديد العرين 

 العمالء.  رضاءاألولوية األوىل بالنسبة لنا، ويعمل فريقنا المؤهل من الموظفي   باستمرار عىل تحسي   

اتنا المبتكرة،  المعداتمن خالل مجموعة ممتازة من و  م يواألفراد والمهارات والمعرفة بالسوق وخبر لب  

ي 
المملكة العربية السعودية ودول ت حديد التسليح بلتطوير طويل األجل لمنتجابا مصنع حديد العرين 

ق األوسطالخليج العربر  و    صناعة وكذلك يعمل المصنع عىل الحفاظ عىل دوره ، بالشر
 
الريادي ف

 الصلب. 
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Company History 

كة  تاري    خ الشر
 

 

Wasa'at Alnaqil Comapny and it's branch Ourini Steel Factory is Headed by Mr. 

Mohammed Fahad Alourini who is the owner of this group. 

  وهو 
  السيد محمد بن فهد العرين 

كة وسائط النقل للمنتجات المعدنية وفرعها مصنع حديد العرين  يرأس شر

 .المالك لهذه المجموعة

       

 Ourini Steel Factory was established in 1431H (2011), since then, the 

growth in the factory has accelerated to include a group of experienced 

and talented employees. The number of employees exceeded 130 

employees of multi nationalities. 

ي تأسس  
  1201ه )1431عام  مصنع حديد العرين 

 
م( ومنذ ذلك الحي   تسارعت خىط النمو ف

اء والموهوبي   وقد تجاوز عدد الموظفي     130المصنع لتضم مجموعة من الموظفي   الخبر

 موظفي   من مختلف الجنسيات. 

  

 2011 Acquiring the Etihad Almaarefa factory 

and converting it into a company, and 

renamed it to Wasa'et Alnaqil 

company. 

االستحواذ عىل مصنع اتحاد المعرفة 

كة، وتعديل اىل المسىم  وتحويله اىل شر

كة وسائط النقل للمنتجات  الجديد شر

 المعدنية

  

 2014 Establishment of Ourini Steel factory 

as a branch of Wasa'et Alnaqil 

Company with a production capacity 

of about 3000 tons per month and 

about 36000 tons annually. 

  لدرفلة الحديد  
تأسيس مصنع حديد العرين 

كفرع لمصنع وسائط النقل بطاقة إنتاجية 

طن شهريا وحواىل   3000تقدر بحواىل  

 طن سنويا 36000

  

 2017 Ourini Steel Factory has certified as a 

9001 certified company 

اعتماد المصنع بحسب المواصفة الدولية 

 الخاصة بإدارة الجودة 9001
  

 2018 Introduction of the production line of 

iron smelting scrap with a production 

capacity of about 2000 tons per month 

and estimated at about 24000 tons 

annually. 

ادخال خط انتاج صهر الحديد الخردة 

طن  2000بطاقة إنتاجية تقدر بحواىل  

   طن سنوي  24000شهري وتقدر بحواىل  

 2019 Ourini Steel factory awarded the Saudi 

Quality Mark (C) for reinforcing steel 

products for sizes 12, 14 and 16 mm 

منح المصنع عالمة الجودة السعودية )ج( 

و  12لمنتجات حديد التسليح للمقاسات 

   مم 16و 14
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Reinforcing Bars Production Line 

 التسليحخط انتاج حديد 
 

Ourini Steel rolling mill has an annual capacity of over 36,000T 

of reinforcing bars with diameters 12, 14 and 16mm and with 

length ranging from 0.5m to 18m. 

  حواىل  
طن سنويا من حديد التسليح  36000ينتج خط انتاج مصنع حديد العرين 

  م.  18م وحن   0.5مم وبأطوال متعددة تبدأ من  17و  14و  12بالمقاسات 
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Steel Rolling Process 
 عمليات درفلة الحديد

 

Reheating Furnace 
 فرن إعادة التسخي   

Bar rolling System 
 نظام درفلة القضبان

Continuous Rolling Mill 
 الدرفلة المستمرة للقضبان

Cooling bed 
يدمفرش  التبر  

Cutter 
 التقطيع

Product 
 المنتج

Roughing 
 التخشي   

Intermediate 
 التوسيط

Finishing 
 االنتهاء

 
 

The production line includes: 

• 20 T/hour capacity walking hearth reheating furnace 

• Endless Bar Rolling System (“EBROS”) 

• 8-stand rolling mill 

• 24 m cooling bed 

• Semi-automatic cold shear 

• Bar counting, binding, bundling and transportation units 

• QC system to control and monitor every stage of production 

 يشمل خط اإلنتاج: 

 طن/ساعة.  20فرن إعادة التسخي   للبيليت بسعة  •

 نظام درفلة كتل الحديد.  •

 منصات للدرفلة المستمرة للحديد.  8 •

يد بطول  • .  24مفرش تبر  مب 

 نظم شبه اتوماتيك  لتقطيع قضبان الحديد.  •

 وحدة عد وربط وشط ونقل بندل قضبان الحديد.  •

  كل مراحل اإلنتاج.  •
 
 وحدة ضبط الجودة لضبط والتحكم ف

 

The indoor stock yard allows finished products to be held in prime 

condition until dispatch, safeguarding the quality of the products. 

 

Our products are manufactured in accordance to American 

Standard ASTM A615/2015. 

 

  حالة ممتازة حن  
 
تسمح ساحة المخزون الداخلية باالحتفاظ بالمنتجات النهائية ف

 .لمنتجاتإرسالها، مما يحىم  جودة ا
 

ا للمواصفة القياسية األمريكية 
ً
 . ASTM-A615 /2015يتم تصنيع منتجاتنا وفق
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Bar Rolling System 
The system works on rolling bars to create an iron rebar that 
can be divided into any length chosen by our customers. As a 
result, product quality, standardization and productivity have 
been improved. 
 
Ourini Steel factory is also aware of the needs of its 
customers. The factory is capable of producing large quantities 
of rails at different lengths. By providing the exact lengths 
required by our customers, we can work together to minimize 
waste on site. 

 قضبان الحديدالنظام درفلة 
القضبان إلنشاء قضيب حديدي مطاول يمكن تقسيمه  يعمل النظام عىل درفلة

إىل أي طول يختاره عمالئنا. نتيجة لذلك، تم تحسي   جودة المنتج وتوحيده 
 وإنتاجيته. 

 
ي  دركيكما 

حاجة عمالئه فالمصنع قادر عىل إنتاج كميات   مصنع حديد العرين 
ة من القضبان بأطوال مختلفة. من خالل توفب  األطوال الدقيقة ا لمطلوبة كبب 

  الموقع. 
 
 من قبل عمالئنا، يمكننا العمل مًعا لتقليل الفاقد ف

 

       
 

 

Deformed Bars Types and Specifications 

 أنواع ومواصفات حديد التسليح ذو النتوءات
 

Standard 
 المواصفة

Grade 

 الدرجة
Size 

 المقاس
Product Pic. 

 صورة المنتج

ASTM A615:2015 60 12 mm  

ASTM A615:2015 60 14 mm  

ASTM A615:2015 60 16 mm  
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Protective the environment 

 حماية البيئة
 

Ourini Steel Factory cares about the environment. Our main 
concerns are minimizing the production line’s wastage and 
using renewable materials where possible. 
With continuous rolling system, we are able to work with 
customers to provide cut-to-length bars, thereby reducing 
wastage on site. 
Ourini steel factory have 2 deffrient polution control system, 
the firest use for collecting of plankton releasing from furnace 
and the second is a wet scrupper filter to contrle the rolling 
furance pollution. 

  بنظافة وعدم تلوث البيئة. وهذ يتمثل باهتمامات يهتم مصنع حديد ال
عرين 

  خط اإلنتاج اىل ادب  حد، واستخدام 
 
  التقليل من الهدر ف

 
المصنع الرئيسية ف

 المواد المتجددة حيثما أمكن ذلك. 
باستخدام نظام الدرفلة المستمرة، يمكننا العمل مع العمالء لتوفب  قضبان 

  ا
 
 لموقع. طولية، وبالتاىل  تقليل الهدر ف

  تلوث البيئة األول هو فلب  
 
  عىل نظامي   للتحكم ف

يحتوي مصنع حديد العرين 
  عبارة عن فلب  مرشح لمقاومة 

جمع العوالق الخارجة من فرن الصهر، والثاب 
 التلوث من فرن الدرفلة. 
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Quality Control 

 ضبط الجودة

 

 

Ourini Steel Factory monitors closely our quality of 
products at each stage of operations including 
purchasing, transportation, receiving inspection, storage, 
production, delivery and after sale services in order to 
meet our customer expectations and requirements. 
 
While selecting suppliers, Ourini Steel Factory considers 
factors such as company reputation, management 
system and most importantly, product quality 
consistency. We carry out inspections on imported 
materials upon receipt. All processes including furnace 
temperature control, roll speed settings, temperature 
control etc. are controlled by advanced system and 
monitored by our competent employees.  
 
Samples are taken for physical properties test (including 
tensile, bend and re-bend test) in accordance with ASTM 
A615:2015 standard. The optical emission spectroscopy 
is used for chemical analysis. 

 

 

 

 

  كل مرحلة من مراحل 
 
  عن كثب جودة المنتجات ف

يراقب مصنع حديد العرين 

اء، النقل، استالم التفتيش، التخزين، اإلنتاج، التسليم    ذلك الشر
 
العمليات بما ف

 .لبيع من أجل تلبية توقعات عمالئنا ومتطلباتهموخدمات ما بعد ا

  عي   االعتبار عوامل مثل 
 
  ف

أثناء اختيار الموردين، يأخذ مصنع حديد العرين 

كة ونظام اإلدارة واألهم من ذلك جودة المنتج. وكذلك يقوم المصنع  سمعة الشر

  
 
 بعمليات تفتيش عىل المواد المستوردة عند االستالم. وكذلك يتم التحكم ف

  درجة حرارة الفرن، وإعدادات شعة 
 
  ذلك التحكم ف

 
جميع العمليات بما ف

  درجة الحرارة وما إىل ذلك من قبل نظام متقدم وكذلك تتم 
 
الدرفلة، والتحكم ف

 .مراقبتها من قبل موظفينا المختصة

يائية للمنتج )مثل اختبار الشد واالنحناء  يتم أخذ عينات الختبار الخصائص الفب  

ا للمواصفة القياسية األمريكية وإعادة 
ً
 :ASTM A615االنحناء( وذبك وفق

2015  
. وأيضا يتم استخدام جهاز مطيافية االنبعاثات الضوئية للتحليل الكيمياب 

 للمنتج. 
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Integrated Management System 

 نظام إدارة متكامل
 

Ourini Steel factory adopts the international Quality 
management standard ISO 9001:2015 as the core 
management system. 
 

After establishing great quality management system, the 
Company received ISO9001:2015 certificate certified by 
the TNV United Kingdome. 
 
Ourini Steel factory was awarded a certificate using the 
Saudi Quality Mark, which is one of the highest 
certificates granted by the Saudi Organization for 
Standardization, Metrology and Quality. 
 
Ourini Steel factory integrated the management system 
with the Safety Management to safeguard the interests 
of our customers, suppliers and employees. Risk 
assessments are carried out proactively to identify 
potential hazards arising in the operation, and risk 
elimination and control measures are established. 
 
Ourini Steel factory complies with the requirements of 
the Civil Defince safety requirements (Safety 
Management) Regulations and an appointed registered 
safety auditor conducts annual safety audits. 

 

 

 

 

  المواصفة القياسية الدولية 
  مصنع حديد العرين 

 :ISO 9001الجودة  إلدارةتبن 

 كنظام اإلدارة األساس  للمصنع.   2015

كة عىل شهادة كجهة معتمدة  وبعد إنشاء نظام إدارة الجودة، حصلت الشر

 TNVمن جهة منح الشهادات  ISO9001: 2015بحسب المواصفة الدولية 

United Kingdome . 

  عىل شهادة باستخدام عالمة الجودة السعودية، كما تم 
منح مصنع حديد العرين 

وه  واحدة من أرفع الشهادات الممنوحة من قبل الهيئة السعودية للمواصفات 

 والمقاييس والجودة. 

كما وتم دمج نظام اإلدارة مع نظام إدارة السالمة لحماية مصالح عمالئنا 

. وكذلك يتم إجراء    والموردين والموظفي  
 
تقييمات للمخاطر بشكل استباف

لتحديد المخاطر المحتملة الناشئة، ووضع تدابب  للقضاء عىل المخاطر 

 ومكافحتها. 

  إدارة الدفاع 
 
  مع متطلبات أنظمة السالمة ف

كما يتوافق مصنع حديد العرين 

  ويقوم مدقق السالمة بإجراء عمليات تدقيق سنوية للسالمة. 
 المدب 
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Scrap Collection, Processing & recycling 

 السكرابوإعادة تدوير جمع ومعالجة 
 

Ourini Steel Factory scrap yards are equipped with various 
types of loading and unloading equipment and scrap 
processing machinery which can handle up 2,000T of scrap per 
month. 
 
Scrap is first classified, graded and then processed before it 
can be recycled. Non-ferrous materials are put aside and sold 
to specialty collectors for recycling. Ourini Steel Factory is 
committed to environmental protection and in particular 
recycling. We aim to minimize wastage in our scrap handling 
and sorting process. 

  بأنواع مختلفة من معدات التحميل  تم تجهب   ساحات
خردة مصنع حديد العرين 

  يمكنها معالجة ما يصل إىل 
طن من  2000والتفري    غ وآالت معالجة الخردة الن 

 الخردة شهرًيا. 

، وتحديد درجته، ثم معالجته قبل إعادة تدويره. 
ً
 يتم تصنيف الحديد الخردة أوال

  بعد االنتهاء يتم وضع المواد غب  الحديدية ج
انبا وبيعها. مصنع حديد العرين 

م بحماية البيئة وبصفة خاصة إعادة التدوير. كما يهدف المصنع إىل تقليل  ملب  

  عملية معالجة الخردة. 
 
 الفاقد ف
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Customer Focus 

كت   عىل العمالء
 التر

 

At Ourini Steel Factory, customer satisfaction is our top 
priority. The Company ensures that customers are satisfied 
with the products and services with: 

• State of art production facilities and technology 

• High capacity covered warehouse 

• Stable supplies 

• Accountable staff 

• Excellent & reliable quality 

كة رضا    رضا العمالء كأولوية قصوى، حيث تضمن الشر
يضع مصنع حديد العرين 

 العمالء عن المنتجات والخدمات من خالل: 

 استخدام أحدث مرافق اإلنتاج والتكنولوجيا •

 مستودع مغىط ذو قدرة عالية •

 إمدادات مستقرة •

  محل ثقة •
 
 موظفي   ف

 ة ممتازة وموثوقة من المنتجاتنوعي •

 

 

 


