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The International Caps Factory (CAPEX)
is one of the largest integrated factories of its kind in the
Middle East, specialized in the manufacture of metal caps
that are used to close various metal and glass containers
to meet the needs of its customers in the Food and
Beverage industries. It is one of the fastest-growing metal
packaging factories in production and export. Capex
Factory is a part of Al Watania for Industries Group, one
of the endowment companies of Sheikh Suleiman bin
Abdulaziz Al-Rajhi.
CAPEX factory specializes in the manufacture of metal
closures such as Twist-Off Caps, Snap-On Aluminum Caps,
Easy Open Ends Caps, Peel-off Ends Caps, and tinplate
printing services. Capex operates within international
standards, has high-level facilities, and has fast and
modern lines, which ensures its commitment to quality
and reliability and makes it one of the most prominent
manufacturers of metal closures preferred by major
leading brands in the food and beverage industries
globally.
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)مصنع األغطية العالمية (كابكس
أحد أكـبر الـمصـانـع الـمـتـكاملـة مـن نــوعها فـي مـنطقة الشرق
االوســط الـمـتخصـصــة فـي مـجـال صناعـة األغطيـة الـمعدنيـة
التي تـستعمل إلغالق العبوات المعدنية والزجاجية المختلفة
 وهو،لتلبيـة احـتياجـات عـمالئها فـي مـجال الصناعات الغذائية
من أسرع مصانع التعبئة والتغليف المعدني نمو ًا في اإلنتاج
 مصنع كابكس هو أحد المصانع التابعة لمجموعة.والتصدير
الوطنية للصناعة إحدى شركات وقف الشيخ سليمان بن عبد
.العزيز الراجحي
،يـتـخـصـص مـصـنـع كـابـكـس فـي تـصـنـيـع األغـطـيـة المعدنية
 أغطية سـهـلــة،أغـطـيـة الـعـبـوات الـزجـاجـيـة أغـطية األلمنيوم
 وخـدمـات، أغـطيــة األلـمـنـيـوم غـشائيـة سهلـة الفـتـح،الـفـتـح
 وتعمل كـابــكس.الـتـقطيـع والـطالء والطباعـة عـلـى الصفيح
ضمن معايير عالمية ومرافق عالية المستوى ولديها خطوط
سريعـة وحـديثـة مـمـا يـضمن الـتزامـهـا بالـجودة والمصداقية
ويـجـعلها أحـد أبـرز مـصـانـع األغـطية التي تفضلـهـا الـعالمات
الـتـجـاريــة الـكـبــرى الـرائـدة فــي مـجــال صـنـاعــات األغـذيــة
.والمشروبات عالمي ًا
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International Cap Factory (CAPEX) was established
in 2005 in Dubai, the United Arab Emirates on
an area of 60,000 square meters. It was designed
according to the highest international standards
in terms of distribution of machines, production
lines, ventilation, hygiene, and food safety, and
equipped with the latest technologies in the field
of the metal caps industry.
Over the years, the factory witnessed several
expansions in production lines and technologies
to enhance capabilities and increase production
capacity to meet the needs of its wide customer
base that is constantly increasing. Today, CAPEX
products are exported to th e Middle East, North
Africa, South Asia, Southeast Asia, Australia,
Europe, and Africa.
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 في2005 تـم إنـشـاء مـصـنع األغطية العالمية (كابكس) في عام
60 مـديـنـة دبـي بـاإلمـارات الـعربـيـة المتحدة على مساحة تقدر بـ
 حيث تم تصميمه وفق ًا ألعلى المعايير العالمية،ألف متر مربع
مـن حـيـث توزيع الماكينات وخطوط اإلنتاج والتهوية والنظافة
وسـالمـة األغـذيـة وتـجـهـيـزه بـأحدث التقنيات في مجال صناعة
.األغطية المعدنية
شـهـد الـمـصـنع خـالل مـسيرته عدد من التوسعات في خطوط
وتـقـنـيات اإلنـتاج لتعزيز القدرات وزيادة طاقة اإلنتاج من أجل
تـلـبـية احـتـياجـات قـاعـدة عـمـالءه الـعـريضـة الـتـي تـزداد بـشكل
 والـيوم يـتـم تـصدير منتجات كابكس إلى دول الشرق.مـسـتمر
،األوسـط وشـمـال أفـريـقـيـا وجـنـوب آسـيـا وجنوب شرق آسيا
. وأفريقيا، وأوروبا،وأستراليا
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ﻗــﻴــﻤــﻨــﺎ
01
اﻻﺣﺘﺮاﻓﻴﺔ اﻻﻟﺘﺰام ﺑﺘﻠﺒﻴﺔ أﻫﺪاف
اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻊ اﻹﺳﻬﺎم إﻳﺠﺎﺑ ًﺎ ﻋﻠﻰ
اﻟﺒﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ

Professionalism Commitment

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

Customer focus Dedication to

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

اﻟﺮؤﻳﺔ

أن ﻧﻜﻮن اﻟﺸﺮﻳﻚ اﻟﻤﻔﻀﻞ ﻟﻤﻨﺘﺠﻲ اﻷﻏﺬﻳﺔ ﻋﺎﻟﻤﻴ ًﺎ
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اﻟﺘﺮﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﻼء ﺗﻜﺮﻳﺲ اﻟﺠﻬﻮد
ﻟﻠﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ رﺿﺎ ﺟﻤﻴﻊ ﻋﻤﻼﺋﻨﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺑﻨﺎء ﻋﻼﻗﺎت
اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻃﻮﻳﻠﺔ اﻷﺟﻞ ﺗﺮﺗﻜﺰ ﻋﻠﻰ ﺟﻮدة اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت
واﻟﺨﺪﻣﺎت واﻷﺳﻌﺎر اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ

Vision

To be the preferred packaging partner for food producers in the global market
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اﻷﻣﺎﻧﺔ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﺴﻠﻮﻛﻴﺎت اﻟﺤﻤﻴﺪة
واﻟﺼﺎدﻗﺔ ﻣﻊ ﺑﻌﻀﻨﺎ اﻟﺒﻌﺾ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻻﻟﺘﺰام
ﺑﺎﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ اﻷﺧﻼﻗﻴﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ

Honesty Promote a culture of

honest and straightforward behaviors
with each other by adhering to high
ethical standards

04
اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ
ﻓﻲ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻤﺴﺘﺪاﻣﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻘﺪﻳﻢ
اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻷﺻﺤﺎب اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ

Mission

اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ

أن ﻧﻀﻴﻒ ﻗﻴﻤﺔ ﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻷﻏﺬﻳﺔ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺗﺼﻨﻴﻊ ﻣﻨﺘﺠﺎت ﺗﻌﺒﺌﺔ وﺗﻐﻠﻴﻒ ﻋﺎﻟﻴﺔ اﻟﺠﻮدة
We add value to the food industry by manufacturing the highest quality packaging products

Corporate social responsibility

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

Values

ﻧﻠﺘﺰم ﺑﺤﻤﺎﻳﺔ ﺑﻴﺌﺘﻨﺎ وﺗﻄﻮﻳﺮ ﺛﻘﺎﻓﺘﻨﺎ اﻟﻤﺆﺳﺴﻴﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻣﺴﺆوﻟﻴﺘﻨﺎ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
We commit to protect our environment and develop our corporate culture based on our social responsibility

ﻧﺮﻛﺰ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺤﺴﻦ اﻟﻤﺴﺘﻤﺮ ﻟﻤﻮاردﻧﺎ اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ وﻋﻤﻠﻴﺎت اﻹﻧﺘﺎج وﺗﺤﺴﻴﻦ ﺣﻘﻮق اﻟﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻦ
We focus on continuous improvement of our human resources, production processes and optimization of shareholders equity

Products
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Thanks to the experiences and skills available to us in
the field of manufacturing, and printing metal closures,
supported by the latest technology in this field, which
contributes to giving us a competitive advantage in
the international market, and by working alongside our
valued customers, we have been able to develop our
products and services to achieve the highest levels of
excellence, creativity, and quality.
Metal closure systems, compared to other methods,
have better protection for packaged products in
transportation, storage, or display, and are suitable for
packaging different products, as they constitute one of
the best choices for food manufacturers.
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بـفـضل الـخـبـرات والـمـهـارات الـمـتـوافـرة لـديـنــا فـي مـجـال
الـتـشكيل والـتـصنيع والطباعة مدعومة بأحدث ما توصلت
ُ
لـه الـتـكنولـوجـيـا فـي هـذا الـمجال الـتي تـساهم في اعطائنا
ميزة تنافسية في السوق الدولية وبالعمل بجانب عمالئنا
الـكـرام تـمـكـنا من تطوير منتجاتنا وخدماتنا لتحقيق أقصى
.درجات التميز واإلبداع والجودة
تتمـيـز أنـظـمـة اإلغـالق الـمـعـدنـيـة مـقـارنـة بالـطرق األخرى
بـحـماية أفـضـل للـمـنـتـجـات الـمـعـبـئـة فـي الـنقل والتخزين
 حيث تشكل،والـعـرض ومـناسـبـة لـتعبئة منتجات مختلفة
.أحد أفضل الخيارات لدي مصنعي األغذية
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١- Twist Caps (Metal Closures)
Also called Lug Caps, belongs to the group of metal vacuum closures, which form a
hermetic seal on a glass container immediately after the capping process.

Features:

The tamper proof seal guarantees absolute air- tight seal and maintains
the quality of the contents for a long time. It can easily be opened by a
quarter turn giving consumers the right ease of opening.

Application:

 أغطية العبوات الزجاجية-١
،ينتمي هـذا الـنـوع مـن األغـطيـة إلـى مجموعة األغطية المعدنية التي تعبئ باإلفراغ
.وهي طريقة تعبئة تزيل الهواء من العبوات قبل غلقها مباشرة

:المميزات

 يمكن.تضمن هذه األغطية تغطية محكمة وتحافظ على جودة الغذاء لفترة طويلة
ً
قـلـيـال ممـا يـمنح المـستهلكين
فـتـح األغـطـيـة بـسهولـة عـن طـريـق تـدويـر الـغـطـاء
.طريقة فتح وإغالق سهلة ويسيرة

:االستخدامات

Most widely used for juices, vegetables, processed
food, honey, jams, etc. Suitable for hot-fill, cold-fill,
pasteurization and sterilization processes.
Available sizes: ٣٨ ,٤٣ ,٤٨ ,٥٣ ,٥٨ ,٦٣ ,٦٦ ,٧٠ and 82mm.

Closure styles available:
١-Regular: Standard Caps.
٢-Medium: Medium drawn caps with a height of 13mm.
٣-Deep: Deep drawn with a cap height 15 mm which is ideal for

additional print on the skirt

٤- Fluted: Fluted skirted caps which enhances grip for easier opening.
٥- Safety Button: The embossed or elevated center of the cap that serves
as the visual and audible indicator of vacuum assuring tamper-evident
products. The safety button pops up when opened indicating product
freshness and quality retention.
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 واألغـذيـة، والـخـضـروات،هـذا الـنـوع مـن األغـطيـة هـو األكـثـر اسـتـخـدامـ ًا للـعـصـائـر
 وتناسب األغطية المحتويات الساخنة، والعسل وعلب المربى وغيرها،المصنعة
. وعمليات البسترة والتعقيم،والباردة
.ملم82 و70 ،66 ،63 ،58 ،53 ،48،43 ،38 :المقاسات المتوفرة بقطر

:أنماط اإلغالق المتوفرة
. األغطية القياسية: العادية-١
. ملم13  أغطية متوسطة ارتفاعها: المتوسطة-٢
 وهو االرتفاع المناسب ألضافة طباعة، ملم15  أغطية عميقة ارتفاعها: العميقة-٣
على جوانب األغطية
. ويساعد على تيسير إمساك وفتح العبوات: الحفر-٤
 مـركز الـغـطاء الـمـرتفع الـذي يعمل كداللة مرئية ومسموعة على وجود: زر األمان-٥
 يرتفع زر األمان عند. والذي بدوره يضمن أن المنتجات لم تتعرض للعبث،الفراغ
.فتح العبوة ويصدر صوت ًا ليشير إلى حداثة المنتج واحتفاظه بالجودة
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 -٢أغطية األلمنيوم
تـسـمى أيـضا أغـطيـة أومـنـيا ،وهـي كـذلك من األغطية سهلة االستخدام
هي عبارة عن أغطية بدون أسنان تغلق بالكبس المباشر بسهولة ويسر
المميزات:
تـتـم عـمـلـيـة الـتـغـطـيـة الـمـحـكـمـة بـاسـتـخـدام أغـطـيـة مـُصـمـمــة للـثـبات
وااللـتـصـاق عـلـى الـعـبوات الـزجـاجـيــة .أغـطيـة أومـنيا هـي الـخـيار األفضل
لخطوط اإلنتاج السريعة.
االستخدامات:
هـذه األغـطـيـة مـثـالـيـة لـجميـع الـمحتويات السـاخنة والباردة ،والمعقمة،
والـجـافة ،والـمـنتجـات الـمـائية والمنتجات التي تدخل فيها بعض الدهون
وتخضع لعملية البسترة مثل عبوات الجبن الكريمة وغيرها.
المقاسات المتوفرة 65 :ملم.

٢- Snap-On Pry-Off Aluminum Caps
Also called Omnia Cap, this is a lug fre e closure.
Features:
The absolute air- tight seal is achieved by the special
compound and the cap bead geometry that holds onto
the glass jar. Omnia Cap is the best choice for high
speed closing production lines.
Application:
It is ideal for all hot and cold fills, aseptic, dry, watery and
partly fatty products that under goes pasteurization process.
Used for cheese spread, mayonnaise, butter, etc.

Available size: 65 mm.
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 أغطية سهلة الفتح-٣
:المميزات
مناسبة إلغالق العلب المعدنية ذات القطعتين أو الثالث قطع
األغـطيـة مـصنوعـة مـن الـصفيـح الـمعدني مع إمكانية استخدام
.طالء متنوع يناسب احتياجات العمالء المختلفة
:االستخدامات
،مـثـاليـة للـفواكـه والـخـضـروات والـبـقوليات ومعجون الطماطم
. ومنتجات األسماك كالتونة وغيرها، واللحوم،والحليب السائل
. ملم83 و73 :المقاسات المتوفرة

٣- Full Aperture Easy Open Ends (EOE)
Features:
Used as closures for two and three-piece cans. Our Easy Open
Ends are made from both tinplate material and available with
various coatings to suit different applications.
Application:
Ideal for fruits, vegetables, tomato paste, cream milk, meat, tuna
fish products etc.
Available sizes: 73 & 83 mm.

15
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 -٤أغطية األلمنيوم غشائية سهلة الفتح
أغـطيـة عـصـريـة باسـتـخدام غـشـاء ألـومـنـيوم مـع قطعة تُسحب
ً
بديال لألغطية سهلة الفتح.
لتنزع الغطاء معها ،ويعد هذا النوع
المميزات:
تـضـمن األغـطيـة سـالمة الـعبـوة مـن العبث ،وتقاوم الصدمات،
باإلضافة إلى أنها آمنة.
االستخدامات:
تـسـتـخـدم عـادة لـتـغـطيـة عـبـوات مـسـحـوق الـحـلـيـب و مساحيق
الـعـصـائر و أغـذيـة األطـفـال و الـحـبوب والـمـقرمشات و
الشوفان و مسحوق القهوة و مسحوق الشوكوالتة و أوراق
الشاي وغيرها من المنتجات الغذائية الجافة.
المقاسات المتوفرة 99 :ملم.

)٤- Peel-off foil Ends (POE
Contemporary ends using aluminum foil membrane with a pull
tab. Peel-Off End is a new alternative to Easy-Open Ends.
Features:
It is tamper proof, shock resistant and easy and safe to open.
Application:
Popularly used in milk powder, juice powder, baby food,
cereals, crisps, oats, coffee powder, chocolate powder, tea
leaves and other dry food products.

16

Available Size: 99 mm.
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 خدمات تجهيز ألواح الطباعة-٥
توفر كابكس خدمات تجهيز وتوريد ألواح الطباعة اإللكترونية
على الصفائح واأللمنيوم من تقطيع وطالء وطباعة

٥- Tinplate Processing Services
CAPEX provides Electronic Tinplate processing and supplying
services. Which includes cutting, coating, and printing

19
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إمكانيات المصنع
تـم إنـشـاء مـصـنـع كابكس وفـقـ ًا ألعلى المعايير
العالميــة مــن حيــث تـوزيـــع الـمـاكـيـنـــات وخـطـــوط
اإلنـتـــاج و الـتـهـويـــة والـنـــظافة وســامة األغـذيـــة
وتـجـهـيـــزه بأحـــدث الـتـقـنـيـــات فـــي مـجـــال صـنـاعـــة
األغـطـيــــة الـمـعـدنـيـــة ،تـشـيـــد بـــه بـاسـتـــمرار
مـنـظـمـــات إصــــدار الــشـهــــادات و شـركـــائنا
الــدولـيـــين فـــــــي تـــصنيع األغذيــة والمشــروبات
كأحــد أفضــل المصانــع مــن حيــث النظافــة وســامة
األغذيــة حيــث يشــرف علــى إدارة عـمـلـيـــات
الـتصنيـــع واإلنتـــاج فـــريق مــن أفضــل الكفــاءات
فــي مختلــف التخصصــات اإلداريــة والتقنيــة والفنيــة
والهندســية.

Capabilities

Factory Capabilities
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Factory Capabilities
CAPEX factory was established in accordance with
the highest international standards in terms of
machinery distribution, production lines, ventilation,
hygiene and food safety and was equipped with
the latest technologies in the field of metal caps
industry, where it is constantly praised by certification
organizations and our international partners in the
food and beverage manufacturing as one of the best
factories in terms of hygiene and food safety, as the
manufacturing and operations is supervised by a team
of the best competencies in various administrative,
technical and engineering disciplines.
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Manufacturing techniques

ﻣﻠﻴﺎر ﻏﻄﺎء ﺳﻨﻮي
billion annual Caps

23

The total production capacity of the
plant is estimated at

more than

Coil cutting line capable of cutting more than 150 tons
of coiled or straight sheets per day.
Fast coating lines allow for accurate and consistent
coating.
A six-color UV printing line designed specifically for
metal sheets, and supports direct printing from the
computer to the printing plate.
Five production lines for manufacturing caps with a
speed of up to 1000 caps per minute.
A line dedicated to the production of aluminum caps
(Omnia).
Dedicated quick line for Peel-off foil Ends Caps.
An Easy- Open -End Cap manufacturing line that has
the capacity to produce more than 350 million caps
annually.
The production capacity of Twist -Off Caps size 38 to
82 mm reached nearly one billion caps annually.
The ability to manufacture Peel-off foil Ends Caps size
99 mm a quantity of 90 million annually.

AL WATANIA FOR INDUSTRIES

تقنيات التصنيع
يســتخدم المصنــع التكنولوجيــا األمريكيــة واأللمانيــة فــي
خطــوط اإلنتــاج والطباعــة
150 خــط قطــع الصفائــح القــادر علــى قطــع أكثــر مــن
.طــن مــن الصفائــح الملفوفــة أو المســتقيمة يوميــا
.خطوط طالء سريعة تسمح بطالء دقيق وثابت
خــط طباعــة مــن ســتة ألــوان يعمــل باألشــعة فــوق
،البنفســجية مصمــم خصيصــ ًا للصفائــح المعدنيــة
ويدعــم الطباعــة المباشــرة مــن الحاســب اآللــي إلــى
.لــوح الطباعــة
خمــس خطــوط إنتــاج لتصنيــع األغطيــة مــع ســرعة
. غطــاء فــي الدقيقــة الواحــدة1000 تصــل إلــى
.)خط مخصص إلنتاج أغطية األلمنيوم ( أومنيا
خــط مخصــص ســريع لألغطيــة الغشــائية ســهلة
.الفتــح
خــط لتصنيــع األغطيــة ســهلة الفتــح لديهــا القــدرة
. مليــون غطــاء ســنويا350 علــى إنتــاج أكثــر مــن
بلغــت الطاقــة اإلنتاجيــة ألغطيــة العبــوات الزجاجيــة
 ملــم يقــرب مــن مليــار82  إلــى مقــاس38 مقــاس
.غطــاء ســنويا
99 إمكانيــة تصنيــع االغطيــة الغشــائية مقــاس
. مليــون ســنوي ًا90 بكميــة تصــل إلــى
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with an amount of

13

أﻟﻒ ﻃﻦ ﺳﻨﻮﻳ ًﺎ

1.3

وﺑﻜﻤﻴﺔ

thousand
tons annually

ﺗُﻘﺪر اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ
اﻟﻜﻠﻴﺔ ﻟﻠﻤﺼﻨﻊ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ

The factory uses American and German technology
in production and printing lines

اإلمكانيات

  

اإلمكانيات
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المواد الخام
تـحـــرص كـابـكـــس مـنـــذ نـشـأتـهـــا عـلـــى جـــودة الـمـــواد
الـخـــام التي تـسـتـخـدمـــها فـــي تـصـــنيع وطباعة منتجاتها
ولذلــك يتــم اختيــار أجـــود أنـــواع الـمـــواد الـخـــام والـتـــي
تـنـاســـب الـمـعاييـــر الـعـالميـــة وشـرائــهــــا مـــن أفـضــــل
الـمـورديــــن الـمـعـتـمـديـــن والـمـوثـــوقين مـجـمـوعــــة
مـتـمـيـــزة مـــن كـبـــرى الشـــركات علــى مســتوى العالــم
مـــن أوروبـــا والـيـابـــان لـضـمـــان اســتمرارية التوريــد خــال
الفتــرات الـطـبـيـعـيـــة وأيـضـــا خــــال األزمــــات وذلــــك
اللـتـزامـهــــا بـتـقـــديم منتجــات ذات جــودة عاليــة تحقــق
رغبــات وتطلعــات عمالئهــا.
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Raw Materials
Since its inception, CAPEX has been keen on the
quality of the raw materials that it uses in
the manufacture and printing of its products.
Therefore, the finest types of raw materials
that fit international standards are selected
and purchased from the best accredited and
reliable suppliers from a distinguished group
of major companies in the world from Europe
and Japan to ensure the continuity of supply
during natural periods and during crises.
Upholding its commitment to provide high
quality products that fulfill the desires and
aspirations of its customers.
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Warehousing, Shipping and Logistics
The latest enterprise resource management systems are
used to efficiently manage all operational and administrative
processes in the factory and schedule all supply, production
and shipment dates accurately. Where 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.

Design Department
CAPEX has a fully-equipped studio with the latest design
equipment and software and machines to produce printing
plates, which handles all requirements from start to finish,
and this process is managed by several specialized designers
to meet the requirements of all customers.

27

التخزين والشحن واإلمداد
يـتـم اسـتـخـدام أحـدث أنـظـمـة إدارة الـمـوارد المـؤسسـيـة إلدارة
كـافـة الـعـمـليات الـتـشغيليـة واإلداريـة فـي الـمصنع بكل كفاءة
 حيث يتم.وجـدولـة كـافة مـواعـيد التوريد واإلنتاج والشحن بدقة
تـوفـيـر أفـضـل الـمـنتجات من مواد خام أصلية ومخزنة بأساليب
 ليتم تـصـنيعها باحترافية وشحنها بعناية عبر أسطول،حـديـثـة
ً
تحقيقا لألمن
مـن الـحاويات والشاحنات المعدّة بأكثر الوسائل
. وذلك إليصالها في وقت قياسي وبجودة رفيعة،والسالمة

قسم التصميم
ً
ً
ً
كامال بأحدث أجهزة
تجهيز ا
مـجـهز ا
تـمـتـلـك كـابـكـس اسـتـوديـو
،وبـرامـج الـتـصـامـيـم والـمـكـائـن الـخـاصـة بـإنـتاج ألواح الطباعة
 ويدير،بـحـيـث تـعـالـج كــل الـمـتـطـلـبـات مـن الـبـدايـة الى النهاية
هـذه الـعـملية عدد من المصممين المختصين لتلبية متطلبات
.جميع العمالء
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الجودة

Quality
CAPEX is committed to maintaining the quality of its products.
Through the Quality Assurance Department, this department
performs a thorough and comprehensive evaluation of
internal materials, monitors production processes and verifies
the quality and specifications of its products.
The Quality lab is fully equipped and has an Autoclave and
Capper to simulate process of customer, supervised by
specialized cadres of technicians and engineers.

Imprint of Excellence
CAPEX’s specialization in its production and adherence to
international standards make it a reliable supplier for food
and beverage manufacturers to efficiently meet their
requirements. It also continues to update and develop its
products to serve the customers› goals and their production
and distribution plans in the short and long term.

29

تتمتع االغـطـيـة الـعـالمـيـة (كـابـكـس) بنظرة ثاقبة في الحفاظ على
 مـن خـالل قـسـم تـأكـيـد الجودة يقوم هذا القسم،جـودة مـنـتجاتـهـا
ً
 وترصد،شامال للمواد الداخلية
 تُنفذ تفتيش ًا،بعملية تقييم دقيقة
 أيضا لدى،عمليات االنتاج وتتحقق من جودة ومواصفات منتجاتها
ً
ً
كامال يتضمن جهاز
تجهيز ا
قـسـم تـأكـيـد الـجـودة مختبرات مجهزة
(األوتوكالف) وجـهـاز تـركـيـب أغـطـيـة لـمـحـاكـاة عـمـلـية االغالق لدى
.العمالء يشرف عليه كوادر مختصة من الفنيّين والمهندسين

بصمة التميز
إن الـتـخـصـص الــذي تـنـتـهـجــه كـابـكــس فـي انـتـاجها وما تلتزم به
مـن معايير عالمية يـجـعـل مـنـها مـورد ًا مـوثـوق ُا لمصنعي األغذية
 وهـي مـسـتـمرة في.والـمـشروبات لتوفير متطلباتهم بكل كفاءة
تـحـديـث وتـطـويـر مـنـتـجاتـها بـمـا يـخـدم هـدف العمالء وخططهم
.اإلنتاجية والتوزيعية على المدى القريب والبعيد
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Certifications and Accreditation :
CAPEX is committed to applying international
standards in all services, products and operation
associated with its factory, and seeks to achieve
evidence of the efficiency of its work and the
quality of its product according to the strongest
approved international certificates. 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 conditions and standards to
obtain such certificates.

31

الشهادات
AL WATANIA FOR INDUSTRIES

: الشهادات واالعتماد
تـلـتـــزم كـابـكـــس بـتـطـبـــيق الـمعايـيـــر الـدولـيـــة
فـــي جـــميع الـخدمـــات والـــمنتجات والـــتشغيل
 وتســعى لتحقيــق مــا،المرتبــط بمصنعهــا
يثبــت كفــاءة عملهــا وجــودة منتجهــا وفـــق أقـــوى
 لـــذلك.الـشـهـــادات الـعـالـمـيـــة الـمـعـتـمـــدة
حصلــت علــى عــدد مــن الشــهادات واالعتمــادات
المحليــة والـعـالـمـيـــة مـثـبـتـــة بذلــك تميزهــا
 وتـعـمـــل عـلـــى تـحـــديث.وريادتهــا فــي مجالهــا
هــذه الشــهادات بشــكل مســتمر بـتـــطبيق
جـمـيـــع الشــروط والمعاييــر العالميــة الدقيقــة
.للحصــول علــى مثــل هــذه الشــهادات
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Marketing and Customer Service
The marketing and sales departments are keen on sustaining existing customers
and attracting more new customers by building strategic partnerships
that ensure the success of both parties. It also seeks to enrich continuous
communication by holding periodic mutual visits and attending local and
international exhibitions for more suggestions and improvements for products
and services.

The work team includes a specialized technicians and engineers who have
extensive experience in the metal packaging materials industry, providing
assistance and technical advice according to the client›s needs that cover:
• Develop Metal closures products that meet customer’s processing conditions.
• Develop designs meet each client needs with its logo.

Head Office in Dubai and sales branches in Saudi Arabia and Egypt.
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التسويق وخدمة العمالء
تـحـرص إدارات الـتـسـويــق والـمـبـيعـات عـلـى اسـتـدامــة الـعـمـالء الـحـالـيـيــن
واسـتـقـطـاب الـمـزيـد مـن الـعـمالء الـجـدد عبر بناء شراكات استراتيجيّة تضمن
 كـمــا تـسـعــى إلــى إثـراء الـتـواصـل الـمـسـتـمـر بـإقـامة الزيارات.نـجـاح الـطرفـيـن
الـدوريــة الـمـتـبـادلــة وحـضـور الـمـعـارض الـمـحـلـيـة والـدولـيـة بـغـرض المزيد من
.االقتراحات والتحسينات للمنتجات والخدمات
يضم فريق العمل عدد من الفنيين والمهندسين المختصين الذين لديهم خبرة
 حيث تقدم المساعدة،واسـعـة فـي صـنـاعـة مــواد الـتـعـبـئـة والتغليف المعدنية
ً
:وفقا الحتياجات العميل والتي تغطي
والمشورة الفنية
.• تطوير منتجات األغطية المعدنية لتلبية شروط المعالجة الخاصة بالعميل

.• تنفيذ تصاميم وأعمال فنية جديدة للمنتجات

.اإلدارة الرئيسية في مدينة دبي وفروع المبيعات في المملكة العربية السعودية ومصر
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Distribution Map

خريطة التوزيع
AL WATANIA FOR INDUSTRIES

م.م.ذ.ﺷﺮﻛﺔ اﻏﻄﻴﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ش

م.م.ذ.ﺷﺮﻛﺔ اﻏﻄﻴﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ش

INTERNATIONAL CAP L.L.C

INTERNATIONAL CAP L.L.C

يتم تصدير وتوريد منتجاتنا الي العديد من الدول في مختلف القارات مثل قارة آسيا وقارة أفريقيا وقارة أوربا
Our products are exported and supplied to many countries in different continents such as Asia, Africa and Europe
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عمالئنا

Our Clients

Contact details

بيانات االتصال

AL WATANIA FOR INDUSTRIES

ﺷﺮﻛﺔ اﻏﻄﻴﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ش.ذ.م.م

INTERNATIONAL CAP L.L.C

ﻣﻦ ﻫﻨﺎ

اﻣﺴﺢ اﻟﺒﺎرﻛﻮد

From here

Scan the barcode

ﻣﺠﻤﻊ اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ – ﺟﺒﻞ ﻋﻠﻲ ،دﺑﻰ ،اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻤﺘﺤﺪة

اﻟﺒﺮﻳﺪ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ
اﻟﻬﺎﺗﻒ
اﻟﻔﺎﻛﺲ

info@capex.ae
00971 4886 7066
00971 4886 7055

International Cap, Techno Park, Dubai, United Arab Emirates

ﻣﺼﻨﻊ ﻛﺎﺑﻜﺲ ﻓﻲ ﻣﺠﻤﻊ اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ،دﺑﻰ  ،اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻤﺘﺤﺪة

اﻟﻤﻮﻗﻊ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ
www.wataniaind.com
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اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﻮرﻗﻴﺔ

AL Watania for Paper Products

أﺿﻐﻂ ﻫﻨﺎ

click here

م.م.ذ.ﺷﺮﻛﺔ اﻏﻄﻴﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ش

INTERNATIONAL CAP L.L.C
أﺿﻐﻂ ﻫﻨﺎ

click here

AL WATANIA FOR INDUSTRIES
أﺿﻐﻂ ﻫﻨﺎ

click here

á`«æWƒdG ∂```«à°SÓH

Al-Watania Plastics
أﺿﻐﻂ ﻫﻨﺎ

click here

á«

ﺑﻠﻮك اﻟﻮﻃـﻨﻴﺔ
Al Watania Bricks
أﺿﻐﻂ ﻫﻨﺎ

click here
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To view our other profiles
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اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اوﻋﻴﺔ

AL Watania For Containers Mfg
أﺿﻐﻂ ﻫﻨﺎ

click here

لألطالع على الملفات التعريفية االخرى

م.م.ذ.ﺷﺮﻛﺔ ا ﻏﻄﻴﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ش

AL WATANIA FOR INDUSTRIES

INTERNATIONAL CAP L.L.C

á«

á`«æWƒdG ∂```«à°SÓH

Al-Watania Plastics

wataniaind
in fo @wa t a ni a i nd. c om

اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﻮرﻗﻴﺔ

AL Watania for Paper Products
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اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ا وﻋﻴﺔ

AL Watania For Containers Mfg

م.م.ذ.ﺷﺮﻛﺔ ا ﻏﻄﻴﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ش

INTERNATIONAL CAP L.L.C

ﺑﻠﻮك اﻟﻮﻃـﻨﻴﺔ
Al Watania Bricks

Al watania for Industries
w w w .w atan i a i n d .c o m

Alwataniaind
+ 96 61 14 9 8 008 8

