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Al-Watania for Containers (CMC) is a part of the 
Al-Watania for Industries, Which is pro-actively engaged in 
a cluster of business activities. Al-Watania for Containers 
(CMC) has two factories, one operating from Riyadh and 
the other from Jeddah.
The world today extends great importance to packaging, as 
the product manufacturers value both the quality and pack-
aging, to market their products. CMC specializes in Met-
al Can based packaging for food and industrial products. 
We have been leading from front since our establishment 
in 1976. Over the years we have progressively cemented our 
reputation as a bona fide professional entity by working 
closely with our clients and supplying quality cans suiting 
their requirements. Today, we are one of the largest and 
the most modern and can making companies in the Mid-
dle East. Acknowledged generously by all valued clients and 
business ranks for our professionalism and business acu-
men.

الوطنيــة لصناعــة األوعيــة (CMC) هــي إحــدى الوحدات االســراتيجية 

ــال يف دعــم  ــي تســهم بشــكل فع ــة، والت ــة للصناع ــة الوطني التابعــة للرشك

اإلقتصــاد الوطنــي مــن خــال مجموعــة مــن األنشــطة الصناعيــة الرائــدة. 

ــة  ــا يف مدين ــان، أحده ــة (CMC) مصنع ــة األوعي ــة لصناع ــك الوطني متتل

الريــاض واآلخــر يف مدينــة جــدة.

ــث  ــرة ، حي ــة كب ــة عاملي ــف أهمي ــة والتغلي ــواد التعبئ ــة م تكتســب صناع

أنهــا تلعــب دوراً جوهريــاً يف متييــز املنتجــات والتســويق لهــا، األمــر الــذي 

يقــدره صنــاع املنتجــات. الوطنيــة لصناعــة األوعيــة (CMC) متخصصــة يف 

ــة  ــة. وهــي رشك ــة والصناعي ــة للمنتجــات الغذائي ــوات املعدني ــع العب تصني

رائــدة تحتــل الصــدارة منــذ تأسيســها عــام 1976. وعــى مــر الســنني عملــت 

ــل مــن خــال  ــان احــرايف أصي ــز ســمعتها ككي ــة عــى تعزي بخطــوات حثيث

العمــل عــن كثــب مــع عمائهــا وتزويدهــم بعبــوات ذات جــودة تناســب 

ــر  ــن أك ــة (CMC) م ــة األوعي ــة لصناع ــر الوطني ــوم تعت ــم. الي احتياجاته

ــم  ــة يف الــرشق األوســط.  كــا ت ــوات املعدني وأحــدث رشكات صناعــة العب

اإلقــرار بتميزهــا مــن قبــل جميــع العمــاء الكــرام ومراكــز األعــال التجاريــة 

املصنفــة.
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Metal containers have a distinct advantage compared to other 
packaging methods, vis-a-vis better product protection, preserva-
tion etc., providing better option than other packaging materials.
CMC manufactures a variety of cans and related products to suit 
the end user’s requirements.
Cans are produced for the following categories:

1. Food products such as Juice, Jams, Milk, Dates, Vegetables, 
Meat, Tomato Paste, Olives, Tuna & Sardine etc.

2. Oil products such as Engine Oils and Lubricants.
3. Industrial products such ac Chemicals, Paint, Pesticide, Ink, 

Thinners, etc.

4. Aerosol cans for Air Fresheners, Insecticides Killers etc. 

5. Components usually supplied to other can making compa-
nies.

Having the latest and state-of the art machines in printing and 
forming, we are able to print the sheets and convert them to cans 
at a much higher pace & better quality than earlier.
The in-house quality control system closely monitors the produc-
tion at various stages to ensure production of high quality cans as 
per the specifications of the client.

تتميــز األوعيــة املعدنيــة مقارنــة بطــرق التعبئــة األخــرى بحايــة أفضــل للمنتجــات 
والحفــاظ عليهــا، حيــث تشــكل خيــاًرا أفضــل مــن مــواد التعبئــة األخــرى.

ــوات  ــن العب ــة م ــة متنوع ــع مجموع ــة (CMC) بتصني ــة األوعي ــة لصناع ــوم الوطني تق

ــتهلك. ــات املس ــب احتياج ــة لتناس ــذه الصناع ــة به ــات املرتبط واملنتج

يتم إنتاج العبوات للفئات التالية:

1. املنتجــات الغذائيــة مثــل العصائــر واملــرىب والحليــب والتمــور والخــروات واللحــوم 

ومعجــون الطاطــم والزيتــون وعلــب التونــة والرسديــن وغرها.

2. املنتجات النفطية(الزيوت) مثل زيوت املحركات وزيوت التشحيم وغرها.

ــر ،  ــر ، الت ــدات ، الح ــات ، املبي ــات ، الدهان ــل الكياوي ــة مث ــات الصناعي 3. املنتج

ــا. وغره

4. عبوات اإليروسول ملعطرات الهواء ، ومبيدات الحرشات وما شابهها.

ــع  ــم تزويدهــا عــادًة للــرشكات األخــرى لتصني ــة يت 5. املكمــات واملتمــات اإلنتاجي

ــوات. العب

ومبــا أننــا منتلــك أحــدث وأفضــل اآلالت يف الطباعــة والتشــكيل، فبإمكاننــا طباعــة الصفائح 

ــوم نظــام  ــن الســابق. ويق ــة أفضــل م ــر ونوعي ــى بكث ــرة أع ــوات بوت ــا إىل عب وتحويله

مراقبــة الجــودة الداخــي مبراقبــة اإلنتــاج عــن كثــب يف مراحــل مختلفــة لضــان إنتــاج 

عبــوات عاليــة الجــودة وفًقــا ملواصفــات العميــل.
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For approximately 43 years in business CMC has 
produced billions of cans for different usages. Over these 
Years we have made a number of successful expansions and 
have been constantly improving our facilities to provide only 
the best to our clients.  All our raw materials are sourced from 
the best suppliers across the globe, thus enabling us to pro-
duce efficiently millions of containers annually.
Continuous technological update of our production Lines, 
complete automation and accuracy in printing presses are the 
vibrant factors in maintaining excellent performance of our 
products in local and international markets.
All our containers are manufactured in step with International 
Standards. Our company is certified in  ISO 9001:2015 QMS , 
ISO 14001:2015 EMS , OHSAS 18001 :2007,  ISO 22000:2005. 
We have been able to achieve the certification because of our 
flawless monitoring systems & quality standards.

  (CMC) عــى مــدار 43 عاًمــا تقريبــاً ، أنتجــت الوطنيــة لصناعــة األوعيــة
ــزت  ــنوات ، أنج ــذه الس ــال ه ــة. وخ ــتخدامات املختلف ــوات لاس ــارات العب ملي

ــم  ــم األفضــل لعمائهــا. حيــث ت عــدداً مــن التوســعات الناجحــة طمعــاً يف تقدي

مؤخــراً إضافــة خطــوط جديــدة إلنتــاج عبــوات معدنيــة للتونــة والرسديــن وذلــك 

يف مصنــع الوطنيــة لصناعــة األوعيــة (CMC) يف جــدة.  يتــم الحصــول عــى جميع 

املــواد الخــام لدينــا مــن أفضــل املورديــن يف جميــع أنحــاء العــامل ، مــا يتيــح لنــا 

إنتــاج مايــني األوعيــة بكفــاءة ســنويًا. التحديــث التكنولوجــي املســتمر لخطــوط 

اإلنتــاج، واألمتتــة الكاملــة والدقــة يف الطباعــة هــي العوامــل الحيويــة يف الحفــاظ 

عــى األداء املمتــاز ملنتجاتنــا يف األســواق املحليــة والدوليــة.

يتــم تصنيــع جميــع األوعيــة املعدنيــة حســب املعايــر الدوليــة. الوطنيــة لصناعــة 

 2015 :14001 QMS ، ISO 2015 :9001 ISO معتمــدة يف  (CMC) األوعيــة

إال  الشــهادة  ننــل  مل   .2005  :22000  ISO ،  2007  :18001  EMS ، OHSAS

ــر الجــودة املتبعــة. ــة ومعاي ــا بأنظمــة املراقب بتمتعن
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Food Cans are manufactured with a number of 
factors taken into account. Preservation of the packed 
food in fancy printed cans plays a vital role in the mar-
keting of the product. The high quality of raw materi-
als, a diligent in-house monitoring systems and tests 
enable CMC to withstand the most stringent tests. Un-
der this section of can manufacturing we are produc-
ing a wide range of cans from Ø52mm to Ø285mm.
These products are being sold to many Countries to 
well-known companies in the Agro food industries 
across the region. Cans are shipped in totally dedicat-
ed trucks/containers for food packaging materials.
CMC established production of Tuna and Sardine 2 pc 
Cans. 

يتــم تصنيــع عبــوات املــواد الغذائيــة مــع أخــذ عــدد مــن العوامل 

ــة  ــوات مطبوع ــأة يف عب ــة املعب ــى األغذي ــاظ ع ــب الحف ــار. يلع يف االعتب

ــة للمــواد  ــا أن الجــودة العالي ــج.  ك ــا يف تســويق املنت ــان دوًرا حيويً بإتق

الخــام ، وأنظمــة املراقبــة الداخليــة الدؤوبــة واالختبــارات متكــن منتجــات 

الوطنيــة لصناعــة األوعيــة (CMC)  مــن تحمــل االختبــارات الصارمــة جــداً.  

يف هــذا القســم ننتــج مجموعــة واســعة مــن العبــوات مــن  Ø 52 ملــم إىل 

Ø 285 ملــم.

يتــم بيــع هــذه املنتجــات لــرشكات معروفــة يف الصناعــات الغذائيــة 

والزراعــة يف جميــع أنحــاء املنطقــة ويف عديــد مــن الــدول املجــاورة. يتــم 

ــف  ــواد تغلي ــا مل ــة متاًم ــات مخصص ــاحنات / حاوي ــوات يف ش ــحن العب ش

املــواد الغذائيــة. كــا تــم مؤخــراً إضافــة خطــوط جديــدة إلنتــاج عبــوات 

ــن.  ــة وللرسدي ــني للتون ــن قطعت ــف م تتأل
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The Paint industry is one of the pioneer industries in 
the Kingdom of Saudi Arabia and CMC has been one of 
the main manufacturers and suppliers of a wide range of 
cans and pails to this sector. Our clients include the leading 
manufacturers whose brands are the market leaders. Our 
high quality cans and pails provide the ideal packing for 
these products.
Our products range starts with 1/4 liter can up to 25 liter 
can with cylindrical, rectangular and conical shapes. While 
designing the containers we fully take into account the final 
usage of the can and in particular the handling and storage 
and to make sure that our containers are in-line with final 
product characteristics.

تعــد صناعــة الدهانــات واحــدة مــن الصناعــات الرائــدة يف اململكــة 

ــة (CMC)  مــن  ــة األوعي ــة لصناع ــت الوطني ــة الســعودية ، وكان العربي

أكــر الــرشكات املصنعــة واملــوردة ملجموعــة واســعة مــن العبــوات 

ــدر  ــدة تتص ــا رشكات رائ ــة عمائن ــن قامئ ــاع. ضم ــذا القط ــة له واألوعي

ــودة  ــة الج ــة عالي ــوات واألوعي ــدم العب ــوق. تق ــة الس ــا التجاري عاماته

ــات. ــذه املنتج ــة له ــة املثالي ــا التعبئ لدين

تبــدأ مجموعــة منتجاتنــا بعبــوات 1/4 لــر وحتــى عبــوات 25 لرًا بأشــكال 

ــذ يف  ــة، نأخ ــم األوعي ــاء تصمي ــة. أثن ــتطيلة ومخروطي ــطوانية ومس أس

االعتبــار الكامــل االســتخدام النهــايئ للعبــوة وخاصــة املناولــة والتخزيــن، 

كــا نحــرص عــى توافــق العبــوة مــع خصائــص املنتــج النهائيــة.
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Engines is continuously depending on oil based 
products which is filled in cans for various items like 
lubricants, engine oils, grease etc., CMC, over the 
years, uncompromising quality & ardent profession-
alism has earned a very strong and deep business rela-
tions with oil industry. CMC now caters to their vari-
ous packaging needs  such as 1 liter round cans, 4 & 5 
liters rectangular cans etc.
We have distinguished relationship with our custom-
ers who are international companies working for de-
cades in the region. They fully depend on us to fulfill 
their requirements with just-on-time basis.

ــى  ــدة ع ــات املعتم ــى املنتج ــتمر ع ــكل مس ــركات بش ــد املح تعتم
ــحيم ،  ــوت التش ــل زي ــة مث ــواد مختلف ــوات مل ــأ بعب ــي مت ــوت والت الزي

ــة  ــة لصناع ــبت الوطني ــا. واكتس ــحوم ، وغره ــركات ، والش ــوت املح وزي

ــزة،  ــة املتمي ــة واملهني ــر الســنني الجــودة العالي ــة (CMC)، عــى م األوعي

ــوم  ــوت. تق ــة الزي ــع صناع ــة م ــة للغاي ــة وعميق ــة قوي ــات تجاري وعاق

الوطنيــة لصناعــة األوعيــة (CMC)  اآلن بتلبيــة احتياجــات التعبئــة 

ــر، والعبــوات املمســتطيلة  املختلفــة مثــل العبــوات املســتديرة ســعة 1 ل

4 و 5 لــرات وغرهــا.

تجمعنــا عاقــة مميــزة مــع عمائنــا مــن الــرشكات العامليــة التــي تعمــل 

منــذ عقــود يف املنطقــة. وهــم يعتمــدون متاًمــا علينــا لتلبيــة احتياجاتهــم 

بــأرسع وقــت.
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Our experience in Aerosol can production has 
been enriched by acquisition and optimum appropriations 
of the latest technological advancements in this field. The 
wide range of sizes offered is made possible only by harness-
ing the latest techniques used in the industry. These capital 
and mass investments groomed CMC into a truly dynamic, 
vibrant & proactive company that it is today.
We are working under the Federation of European Aero-
sol Association (FEA). All the cans are with necked-in cone 
and dome type, which gives the final products an appealing 
shape. Our production line is equipped with leak testing ma-
chines to ensure 100% quality output.
Dimensions are as follow:
Diameter: 52 - 57 - 65 mm
Height: We have the flexibility in producing several heights 
for every diameter.
Filling Capacity: 150 - 750 ml
Applications
Aerosol cans are widely used for Air Fresheners, Insecticides, 
Paints, Lubricant Oil, Shaving Foam and others.
Besides the best quality that we manufacture, we are also 
committed to on-time supply, diligent customer services & 
support and fancy lithographic printing.

ــق  ــال التطبي ــن خ ــول م ــب اإليروس ــاج عل ــا يف إنت ــراء تجربتن ــم إث ت
األمثــل ألحــدث التطــورات التكنولوجيــة يف هــذا املجــال. إذ أتــاح لنــا ذلــك تقديــم 

ــن األحجــام.  أدت هــذه االســتثارات األساســية والشــاملة إىل  ــة واســعة م مجموع

نهــوض الوطنيــة لصناعــة األوعيــة (CMC)  لتصبــح رشكــة ديناميكيــة ونابضــة 

ــوم. ــا هــي الي ــة ك ــاة وفاعل بالحي

نحــن نعمــل تحــت إرشاف االتحــاد األورويب لإليروســول (FEA).  تتميــز جميــع 

العبــوات بشــكل مخــروط مدبــب وعنــق للداخــل، مــا يضفــي للمنتجــات النهائيــة 

شــكًا جذابًــا. لضــان جــودة اإلنتــاج بنســبة 100 ٪ تــم تجهيــز خــط إنتاجنــا بــآالت 

اختبــار التــرسب.

األبعاد هي كا يي:

القطر: 52 - 57 - 65 ملم

االرتفاع: نتمتع باملرونة يف إنتاج عدة ارتفاعات لكل قطر.

سعة التعبئة: 150 - 750 مل

االستعاالت

ــات،  ــة ، والدهان ــدات الحرشي ــات الجــو، واملبي ــوات اإليروســول مللطف تســتخدم عب

وزيــوت التشــحيم، ورغــوة الحاقــة وغرهــا عــى نطــاق واســع.

ــم  ــدد وتقدي ــت املح ــد يف الوق ــا بالتزوي ــد أيًض ــودة، نتعه ــل ج ــة إىل أفض باإلضاف

خدمــات العمــاء الدؤوبــة والدعــم والطباعــة الليثوغرافيــة الفاخــرة.
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Components
المكمالت والمتممات
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Although we supply ready cans to customers, we also supply 
the components which enable them to form cans. The 
components we supply to the industry are:-

• Printed and coated metal sheets 

• Lids

• Ends 

• Rings
• Necks
• Caps
• Handles

These are produced by high speed machines to the exact spec-
ification of the customers. The components supplied are suit-
able for making cans as small as 56 ml and as large as 25 ltr. 
As we specialize in the above we have ardently adopted and 
implemented the international specifications of the cans in-
dustry.

ــد  ــوم بتوري ــاً نق ــا أيض ــاء ، فإنن ــزة للعم ــوات الجاه ــد العب ــوم بتوري ــا نق ــع أنن م

املكمــات واملتمــات التــي متكنهــم مــن تشــكيل العبــوات.  . املكمــات واملتمــات 

ــي نقــوم بتوريدهــا هــي: الت

• صفائح معدنية مطبوعة ومغلفة

• أغطية

• نهايات

• حلقات

• رقبات

• أغطية

• مقابض

يتــم إنتــاج هــذه بــآالت عاليــة الرسعــة وفًقــا للمواصفــات الدقيقــة للعمــاء. 

املكونــات املــوردة مناســبة لصنــع علــب صغــرة بحجــم 56 مــل وكبــرة حتــى 25 لــر.  

ومبــا أننــا متخصصــون يف مــا ســبق ، فقــد قمنــا باعتــاد وتطبيــق املواصفــات الدوليــة 

ــوات. لصناعــة العب
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