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االســم البــارز إقليميــًا فــي صناعــة مــواد التعبئــة والتغليــف 
إحــدى  وهــي  والصناعيــة،  الغذائيــة  للمنتجــات  المعدنيــة 
المصانــع التابعــة لمجموعــة الوطنية للصناعة إحدى شــركات 

وقــف الشــيخ ســليمان بــن عبــد العزيــز الراجحــي.

الوطنيــة لصناعــة األوعيــة متخصصــة فــي تصنيــع  مصانــع 
ــد العبــوات المعدنيــة المكونــة مــن )قطعتيــن والثالثــة  وتوري
المــواد  تعبئــة  قطاعــات  جميــع  احتياجــات  لتلبيــة  قطــع( 
تعبئــة  وقطــاع  المحــركات  زيــوت  تعبئــة  وقطــاع  الغذائيــة 
مــواد الطــالء والكيماويــات وذلــك باســتخدام أحــدث التقنيــات 
العالميــة. حيــث عملــت علــى مــر الســنين بخطــوات حثيثــة علــى 
تعزيــز ســمعتها ككيــان احترافــي أصيــل مــن خــالل العمــل 
عــن كثــب مــع عمالئهــا وتزويدهــم بعبــوات ذات جــودة تناســب 
احتياجاتهــم، واليــوم تعتبــر مــن أكبــر وأحــدث مصانــع العبــوات 

المعدنيــة فــي الشــرق األوســط

Prominent leader name in the manufacturing of metal 
containers for food and industrial products in the region. 
Al Watania for Containers Factories is a part of Al Watania 
for Industries Group, one of the endowment companies 
of Sheikh Suleiman bin Abdulaziz Al-Rajhi.

CMC specializes in manufacturing and supplying metal 
cans consisting of )two and three pieces( using the latest 
international technologies. Over the years, CMC has 
worked steadily to enhance its reputation and experience 
as an authentic professional entity by working closely 
with its customers in different industries including food 
and beverage, engine oil-filling, painting materials, and 
chemicals, and providing them with quality packaging 
that suits their needs. Today, it is considered one of the 
largest and most modern metal packaging factories in 

Overviewلمحة عامة

 )Al Watania for Containers )CMCالوطنية لصناعة األوعية



����������������������������������������������������������
�	�

á«YhC’G áYÉæ°üd á«æWƒdG   
  

الوطنية لصناعة ا�وعية
AL Watania For Containers Mfg

AL WATANIA FOR INDUSTRIES

45
����������������������������������������������������������
�	�

5
����������������������������������������������������������
�	�

1976م  عــام  فــي  األوعيــة  لصناعــة  مصنــع  أول  إنشــاء  تــم 
علــى  األوعيــة(  لصناعــة  الحديــث  الريــاض  )مصنــع  باســم 
أســس صناعيــة وإمكانــات متطــورة فــي قلب مدينــة الرياض 
علــى مســاحة 27 ألــف متــر مربــع، ولمواكبــة نمــو الطلــب علــى 
المنتجــات وســعيًا لخدمــة العمــالء فــي مناطــق جغرافيــة 
أخــرى بصــورة أفضــل تــم افتتــاح المصنــع الثانــي فــي جــدة 

عــام 2002م وعلــى مســاحة 19 ألــف متــر مربــع.

لصناعــة  الوطنيــة  مصانــع  شــهدت  الســنوات  مــدار  علــى 
األوعيــة مراحــل تطــور وتوســعات ناجحــة حيــث تــم إضافــة 
خطــوط تقطيــع الصفيــح، وخطــوط طباعــة حديثــة متعــددة 
األلوان، وخطوط تصنيع األوعية بسرعات عالية وإمكانيات 
الطباعــة،  وتجهيــز  للتصميــم  متكامــل  وقســم  متعــددة، 
القيــاس  أجهــزة  مــن  حديثــة  بتجهيــزات  الجــودة  ومعامــل 
والتحكــم مــع اســتقطاب الفنييــن والمختصيــن ذوي خبــرة 
عاليــة مــن مختلــف أنحــاء العالــم، كمــا تــم مؤخــرًا إضافــة 
خطــوط جديــدة إلنتــاج عبــوات معدنيــة للتونــة والســردين فــي 

مصنــع جــدة

The first factory was established in 1976 under the 
name )Modern Factory for Manufacturing Containers( 
in Riyadh city on 27,000 square meters. To fulfill the 
growing demand for its products and to better serve 
customers in other geographical areas, a second factory 
was established in Jeddah in 2002 on 19,000 square 
meters. 

Over the years, Al Watania for Containers factories 
has seen extraordinary growth and expansion with 
the addition of coil cutting lines, modern multi-color 
printing lines, and high-speed-fully automated body-
making, and fabrication lines. It has also integrated 
capacities for designs, printing preparation, and quality 
labs with modern equipment such as gauge and control 
devices, attracting highly experienced technicians and 
specialists from around the world. Recently, new lines 
were added to produce metal cans for tuna and sardines 
in the Jeddah factory

Historical Overviewلمحة تاريخية
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أن نقود صناعة األوعية المعدنية في المنطقة والمنتجات المرتبطة بهذه الصناعة

To be the region leader in metal containers manufacturing and related products

أن نقدم لعمالئنا منتجات ذات جودة عالية في التصنيع والخدمات التي تعكس احتياجاتهم الحقيقية
To provide our customers with high quality products in manufacturing and services that reflect their true needs 

Missionالرسالة

قــيــمــنــاVisionالرؤية

V a l u e s

03
األمانة تعزيز ثقافة السلوكيات الحميدة

والصادقة مع بعضنا البعض من خالل االلتزام
بالمعايير األخالقية العالية

Honesty Promote a culture of
honest and straightforward behaviors
with each other by adhering to high
ethical standards

05

01
االحترافية االلتزام بتلبية أهداف

المجموعة مع اإلسهام إيجابًا على
البيئة العامة

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

02
التركيز على العمالء تكريس الجهود

للحفاظ على رضا جميع عمالئنا من خالل بناء عالقات
استراتيجية طويلة األجل ترتكز على جودة المنتجات

والخدمات واألسعار التنافسية

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

04
المسؤولية االجتماعية المساهمة
في التنمية المستدامة للشركة من خالل تقديم

القيمة االقتصادية واالجتماعية ألصحاب المصلحة

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

تطوير األيدي العاملة السعودية
تعزيز التنمية الفعالة للشباب السعودي من خالل تصميم

برامج تدريبية موجهة للشباب للمساهمة في توطين المهن
ودفع عجلة التنمية االجتماعية في المملكة العربية السعودية

Saudi Labors development Promote Saudi
labor development through the design of training
programs catered to the youth to contribute to the
Kingdom’s overall labor development



����������������������������������������������������������
�	�

á«YhC’G áYÉæ°üd á«æWƒdG   
  

الوطنية لصناعة ا�وعية
AL Watania For Containers Mfg

AL WATANIA FOR INDUSTRIES

89
����������������������������������������������������������
�	�

9
����������������������������������������������������������
�	�

Productsالمنتجات

تتميــز األوعيــة المعدنيــة مقارنــة بطــرق التعبئــة األخــرى بحمايــة 

والعــرض  والتخزيــن  النقــل  فــي  المعبئــة  للمنتجــات  أفضــل 

ومناســبة لتعبئــة منتجــات مختلفــة، حيــث تشــكل أحــد أفضــل 

الخيــارات لــدى المصنعيــن فــي مختلــف القطاعــات. ويتــم تصنيــع 

ــار، مــن  مختلــف العبــوات مــع أخــذ عــدد مــن العوامــل فــي االعتب

أهمهــا:

Metal cans compared to other packaging methods, have 
better protection for packaged products in transportation, 
storage and display, and are suitable for packaging 
various products. therefore, it is one of the best choices 
among manufacturers in various sectors. Metal cans are 
manufactured while considering several factors, the most 
important of which are:

Choosing the best raw materials in manufacturing.

Providing the latest internal control systems and 
multiple tests to ensure the quality of the cans

Preserving the quality of packed materials in the cans.

The presentation of the product in the market.

Withstanding transportation, handling and loading 
processes

1-

2-

3-

4-

5-

اختيار أفضل المواد الخام في التصنيع.

توفيــر أحــدث أنظمــة المراقبــة الداخليــة واالختبــارات المتعددة 
لضمــان جــودة العبوات. 

الحفاظ على المواد المعبأة في العبوات المطبوعة بإتقان.

شكل المنتج وعرضه في االسواق.

تحمل المنتج إلجراءات النقل والمناولة والتحميل.

-1

-2

-٣

-٤

-٥
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Productsالمنتجات

تقــوم الوطنيــة لصناعــة األوعيــة بتصنيــع مجموعــة متنوعــة مــن العبــوات 
والمنتجــات المرتبطــة بهــذه الصناعــة لتناســب احتياجــات عمالئها وتشــمل 

المنتجــات التاليــة:

1- عبوات المواد الغذائية

فــي هــذا القســم يتــم تصنيــع مجموعــة واســعة مــن العبــوات مــن مقــاس 
٥2 ملــم إلــى 28٥ ملــم وهــذه العبــوات مناســبة لتعبئــة التمــور والخضــروات 
ــان  ــر والمربــى ومعجــون الطماطــم والزيتــون والمكســرات واألجب والعصائ
المنتجــات  هــذه  يســتخدم  حيــث  وغيرهــا،  والــكاكاو  الحليــب  ومســاحيق 
العالمــات التجاريــة البــارزة فــي الصناعــات الغذائيــة والزراعــة فــي منطقــة 
الشــرق األوســط، ويتــم شــحن العبــوات فــي شــاحنات / حاويــات مخصصــة 

تمامــا لمــواد تغليــف المــواد الغذائيــة

Al Watania for Containers )CMC( produce a variety of metal cans and 
related products to suit the needs of its customers and includes the 
following products:

1- Food Cans

In this section, a wide range of containers are manufactured from 52 
mm to 285 mm in size. These containers are suitable for packing dates, 
vegetables, juices, jams, tomato paste, olives, nuts, cheese, milk powders, 
cocoa and others. These products are used by prominent brands in the 
food and agricultural industries in the Middle East Cans are shipped in 
totally dedicated trucks/containers for food packaging materials

Products
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Products

2- عبوات التونة والسردين

يُعــد أحــدث االقســام التــي تــم إضافتهــا إلــى مصنــع جــدة بهــدف 
تلبيــة احتيــاج العمــالء فــي الــدول المجــاورة التــي يكثــر فيهــا إنتــاج 
أســماك التونــة والســردين مثــل دول المغــرب العربــي واليمــن 

واألردن وُعمــان وغيرهــا.

فــي هــذا القســم يتــم تصنــع عبــوات التونــة بقطــر 8٣ وبارتفــاع )٣8 
– ٤0 – ٤٣(. باإلضافــة إلــى عبــوات الســردين بمقاســه الموحــد 2/1

2- Tuna and Sardines Cans

It is the latest production section that has been added to the 
Jeddah factory to meet the needs of customers in neighboring 
countries where tuna and sardines are widely produced, such as 
the Arab Maghreb countries, Yemen, Jordan, Oman, and others.

In this section, tuna cans are made with a diameter of 83 and a 
height of )38-40-43(. Sardines cans made in one size 1/2

Products
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Products

٣- عبوات زيوت المحركات والتشحيم

لتعبئــة  المناســبة  العبــوات  يتــم تصنيــع  القســم  هــذا  فــي 
المنتجــات النفطيــة الزيــوت مثــل زيــوت المحــركات وزيــوت 
: التاليــة  والمقاســات  االشــكال  وغيرها.حســب  التشــحيم 

• العبوات الدائرية 1 لتر

• العبوات المستطيلة ٤ و ٥ لتر وغيرها 

3- Oil & Lubricant Cans 

In this section, suitable cans are manufactured for filling 
petroleum products )oils(, such as engine oils, lubricating oils, 
etc., according to the following shapes and sizes.

• Round Can 1 liter

• Rectangular Cans 4 and 5 liters, etc

Products
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مــن  عــدد  مــع  مميــزة  عالقــة  األوعيــة  لصناعــة  الوطنيــة  تجمــع 
الشــركات العالميــة المتخصصــة فــي صناعــة زيــوت المحــركات 
وهــم  المنطقــة.  فــي  عقــود  منــذ  تعمــل  التــي  التشــحيم  ومــواد 
مصانــع  توردهــا  التــي  األوعيــة  منتجــات  علــى  تمامــًا  يعتمــدون 
الوطنيــة لتلبيــة احتياجاتهــم ومتطلباتهــم بجــودة وكفــاءة عاليــة. 

CMC has a distinguished relationship with some international 
companies specialized in the manufacture of engine oils and lubricants 
that have been operating for decades in the region. They depend on 
the container products supplied by CMC factories to meet their needs 
and requirements with high quality and efficiency.
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٤- عبوات الدهانات ومواد الطالء

فــي هــذا القســم يتــم تصنيــع عبــوات تبــدأ مــن مقــاس 1/٤ لتــر وحتــى 2٥ 
لتــر بأشــكال أســطوانية ومســتطيلة ومخروطيــة. 

هــذه المنتجــات مناســبة لتعبئــة المــواد الصناعيــة مثــل الكيماويــات، 
الدهانــات، المبيــدات، الحبــر، وغيرهــا، وأثنــاء تصميــم العبــوات نأخــذ 
فــي االعتبــار االســتخدام النهائــي للعبــوة وخاصــة المناولــة والتخزيــن، 
كمــا يتــم الحــرص علــى توافــق العبــوة مــع خصائــص المنتــج النهائيــة

4- Paint Cans 

Our products range starts with 4/1 liter cans up to 25 liter cans with 
cylindrical, rectangular and conical shapes.
These products are suitable for packing industrial materials such as 
chemicals, paints, pesticides, ink, etc. While designing the packages, 
the final use of the package, especially handling and storage, is 
taken into consideration. We also make sure that the package is 
compatible with the characteristics of the final product

Products Products
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Products

٥- عبوات األيروسول معطرات الجو والمبيدات الحشرية 

والمبيــدات  الجــو،  ملطفــات  لتعبئــة  األيروســول  عبــوات  تســتخدم 
الحشــرية، والدهانــات وزيــوت التشــحيم، ورغــوة الحالقــة وغيرهــا علــى 

نطــاق واســع. 

في هذا القسم يتم إنتاج المقاسات التالية

• القطر: ٥2 -٥7 -6٥ ملم
• االرتفاع: نتمتع بالمرونة في إنتاج عدة ارتفاعات لكل قطر. 

• سعة التعبئة: 1٥0 -7٥0 مل

تتميــز جميــع عبــوات األيروســول بشــكل مخــروط مدبــب وعنــق للداخــل، 
ممــا يضفــي للمنتجــات النهائيــة شــكاًل جذابــًا. لضمــان جــودة اإلنتــاج 

بنســبة 100٪ تــم تجهيــز خــط اإلنتــاج بُمعــدات اختبــار التســرب

5- Aerosol Cans

Aerosol Cans are widely used for packaging of air fresheners, pesticides, 
paints and oil lubricants, shaving foam and more.

In this section the following sizes are produced

• Diameter: 52- 57- 65 mm
• Height: We have the flexibility to produce several heights for each diameter.
• Filling capacity: 150- 750 ml

All Aerosol Cans feature a tapered cone shape and an inward neck, which gives 
the final products an appealing shape. To ensure ٪100 production quality, the 
production line is equipped with leak testing machines

Products
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6- المكمالت والمتممات 

تقــوم  للعمــالء،  الجاهــزة  العبــوات  وتوريــد  تصنيــع  إلــى  باإلضافــة 
مــن  تمكنهــم  التــي  والمتممــات  المكمــالت  بتوريــد  أيضــًا  المصانــع 
تشــكيل العبــوات. أنــواع المكمــالت والمتممــات التــي يتــم توريدهــا هــي:

 
• صفائح معدنية مطبوعة ومغلفة 

• أغطية  
• قيعان

• حلقات 
• رقبات 

• مقابض

يتــم إنتاجهــا بــآالت عاليــة الســرعة وفقــا للمواصفات الدقيقــة للعمالء. 
المكمــالت والمتممــات المــوردة مناســبة لصنــع عبــوات صغيــرة بحجــم 

٥6 مــل وكبيــرة حتــى 2٥ لتــر.

6- Components

In addition to manufacturing and supplying ready-made 
cans to customers, the factories 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 
specification of the customers. The components supplied 
are suit- able for making cans as small as 56 ml and as large 
as 25 liter. 

Products Products
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األوعيــة  لصناعــة  الوطنيــة  أنتجــت  الســنوات  مــدار  علــى 
أنجــزت  و  المختلفــة  لالســتخدامات  العبــوات  مليــارات 
عــددًا مــن التوســعات الناجحــة طمعــًا فــي تقديــم أفضــل 

عمالئهــا رضــا  وتحقيــق  المنتجــات 

إن الســر وراء اإلنتاجيــة العاليــة يكمــن فــي اســتثمار أحــدث 
تقنيــات التصنيــع المرتبطــة بصناعــة األوعيــة المعدنيــة، 
حيــث أن كافــة المصانــع مجهــزة بأجــود اآلالت والمعــدات 
الصناعيــة والتــي تــم شــرائها مــن كبرى الشــركات العالمية. 
وهندســية  فنيــة  بكــوادر  االســتعانة  إلــى  باإلضافــة  هــذا 
والتغليــف  التعبئــة  مــواد  صناعــة  مجــال  فــي  متخصصــة 

المعدنيــة.

تقنيات التصنيع :

Over the years, Al Watania for Containers )CMC( has 
produced billions of cans for different usages and made a 
number of successful expansions, and has been constantly 
improving its facilities to provide only the best to its 
clients.

The secret behind the high productivity is the investment 
of the latest manufacturing techniques associated with 
the manufacture of metal containers.  As all factories 
are equipped with state-of-the-art industrial machinery 
and equipment, which were purchased from major 
international companies. In addition to hiring technical 
and engineering cadres specialized in the manufacture of 
metal packaging materials.

Manufacturing Techniques:

Capabilitiesاإلمكانيات
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قســم تقطيــع الصفيــح والمعــد بــآالت حديثــة تصــل ســرعتها 
إلــى 6000 صفيحــة فــي الســاعة.

مــن  الطباعــة اإلنجليزيــة  بأحــدث مكائــن  المصانــع  تــم تجهيــز 
شــركة )كرابتــري( و )كــي بــي اي( وكذلــك أحــدث مكائــن الطباعــة 
اليابانيــة مــن شــركة )فوجــي( تتميــز بتقنيــات وســرعات عاليــة 

تصــل إلــى ٤000 صفيحــة فــي الســاعة.
قســم تجميــع العبــوات مجهــز بخطــوط إنتــاج متكاملــة إلنتــاج 
واألحجــام  المقاســات  بكافــة  والصناعيــة  الغذائيــة  العبــوات 
وفــق نظــم ميكانيكيــة حديثــة، حيــث يصــل معــدل إنتاجهــا 7000 

عبــوة فــي الســاعة.
التونــة  عبــوات  لمنتجــات  والتغليــف  والــرص  التجميــع  مكائــن 
والســردين باســتخدام تقنية الروبوت اآللي من شــركة )كليفرتك 

اإليطاليــة( بقــدرة إنتاجيــة تصــل إلــى 667 ألــف عبــوًة يوميــًا.
يمتلــك  والــذي  العبــوات  ومتممــات  األغطيــة  مكونــات  قســم 
خطــوط ومكائــن تعمــل علــى إنتــاج األغطيــة الصغيــرة للعبــوات 
والقيعــان الخاصــة بالعبــوات المعدنية ويتميــز بعضها بتقنيات 

حديثــة وســرعة إنتــاج تصــل إلــى مليــون غطــاء فــي الســاعة.

Coil cutting section is equipped with modern machines with 
a speed of up to 6000 plates per hour.
The factories are equipped with the latest British printing 
machines from )Crabtree( and )KPI( as well as the latest 
Japanese printing machines from )Fuji(, featuring high-tech 
and speeds of up to 4000 sheets per hour.
The cans assembly sections are equipped with integrated 
production lines to produce food and industrial containers 
of different sizes and dimensions according to modern 
mechanical systems, with a production rate of 7000 cans 
per hour.
Assembly, stacking, and packaging line for tuna and sardine 
cans products uses robotic technology from the Italian 
company Clevertech, with a production capacity of 667,000 
cans per day.
Caps and cans components section, which are equipped with 
lines and machines that produce small caps and bottoms 
for metal cans, some of which are characterized by modern 
technologies and production speeds of up to one million 
caps per hour.

••

••

••

••

•
•

تبلغ الطاقة اإلنتاجية الكلية لمصانع األوعية
The total production capacity of Al Watania for Containers (CMC) factories is

66 Thousand tons annuallyألف طن متري سنويا

حيث ينتج مصنع األوعية بالرياض ما يقارب

Where CMC factory in Riyadh produces about

48
ألف طن سنويا

Thousand tons annually

ومصنع األوعية بجدة ما يقارب

ألف طن سنويا
Thousand tons annually

18
and CMC factory in Jeddah produces about
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Capabilitiesاإلمكانيات

جــودة  علــى  نشــأتها  منــذ  األوعيــة  لصناعــة  الوطنيــة  تحــرص 
المــواد الخــام التــي تســتخدمها فــي تصنيــع وطباعــة منتجاتهــا 
تناســب  والتــي  الخــام  المــواد  أنــواع  أجــود  اختيــار  يتــم  ولذلــك 
المعاييــر العالميــة وشــرائها من أفضـــل المورديـــن المعتمدين 
علــى  الشــركات  كبــرى  مــن  متميــزة  مجموعــة  والموثوقيــن 
مســتوى العالــم لضمــان اســتمرارية التوريــد خــالل الفتــرات 
بتقديــم  اللتزامهــا  وذلــك  األزمــات  خــالل  وأيضــا  الطبيعيــة 
منتجــات ذات جــودة عاليــة تحقــق رغبــات وتطلعــات عمالئهــا.

يتــم اســتخدام أحــدث أنظمــة إدارة المــوارد المؤسســية إلدارة 
كافــة العمليــات التشــغيلية واإلداريــة فــي المصنــع بــكل كفــاءة 
وجدولــة كافــة مواعيــد التوريــد واإلنتــاج والشــحن بدقــة. حيــث 
يتــم توفيــر أفضــل المنتجــات مــن مــواد خــام أصليــة ومخزنــة 
بأســاليب حديثــة، ليتــم تصنيعهــا باحترافيــة وشــحنها بعنايــة 
ــا  عبــر أســطول مــن الشــاحنات المعــّدة بأكثــر الوســائل تحقيًق
لألمــن والســالمة، وذلــك إليصالهــا فــي وقــت قياســي وبجــودة 

رفيعــة.

المواد الخام :

التخزين والشحن واإلمداد :

Since its inception, Al Watania for Containers )CMC( 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 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.

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.

Raw Materials :

Warehousing, Shipping and Logistics :
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ومواكبــة  جديــد  كل  محــاكاة  علــى  اإلنتاجّيــة  العمليــة  فــي  التركيــز  يتــم 
تطلعــات العمــالء بدقــة عاليــة، حيــث تــم تجهيــز قســم التصميــم بأحــدث 
ماكينــات كــوداك العالميــة وبرامــج متكاملــة لتصميــم تفاصيــل المنتجــات 
وتجهيــز ألــواح األلومنيــوم المســتخدمة فــي الطباعــة علــى الصفيــح علــى 

أيــدي نخبــة مــن المصمميــن والمهندســين المتمكنيــن.

جميــع المصانــع مجهــزة بمعامــل اختبــار ومراقبــة جــودة المنتجــات حيــث 
تمــر كافــة المنتجــات باختبــارات وقياســات دقيقــة خاصــة بقــوة اللحــام 
وتركيــب األغطيــة والتفاعــالت التــي تمــر بهــا العبــوات أثنــاء االســتخدام 
وبالتالــي يتحقــق ضمــان جــودة وصالحّيــة وفعاليــة كل منتــج قبــل تســليمه 

للعميــل، وذلــك بإشــراف كــوادر مختصــة مــن الفنّييــن والمهندســين. 

إن التنــوع والتكامــل الــذي تنتهجــه الوطنيــة لصناعــة األوعيــة فــي إنتاجهــا 
ومــا تلتــزم بــه مــن معاييــر عالميــة يجعــل منهــا مــوردًا موثوقــًا للعديــد 
كفــاءة.  بــكل  متطلباتهــم  لتوفيــر  القطاعــات  بمختلــف  العمــالء  مــن 
وهــي مســتمرة فــي تحديــث وتطويــر منتجاتهــا بمــا يخــدم هــدف العمــالء 

وخططهــم اإلنتاجيــة والتوزيعيــة علــى المــدى القريــب والبعيــد.

بصمة التميز :

معامل ضبط الجودة :

قسم التصميم :

The production process is focused on simulating everything new 
and keeping up with customers’ aspirations with high accuracy.  
The Design Section is equipped with the latest Kodak machines and 
integrated programs for designing product details and processing 
aluminum plates used for tinplate printing. The process is managed 
by a group of skilled designers and engineers.

All factories are equipped with quality control laboratories under 
the supervision of specialized cadres of technicians and engineers. 
Where all products pass accurate tests and measurements of 
welding strength and installation of lids, in which the quality and 
efficacy of each product is verified before it is delivered to the 
customer.

The diversity and integration that Al Watania for Containers pursues 
in its production and its commitment to international standards 
make it a reliable supplier for many customers in various industries 
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.

Imprint of Excellence :

Quality :

Design Section :

Capabilitiesاإلمكانيات



بمطابقــة  األوعيــة  لصناعــة  الوطنيــة  مصانــع  تلتــزم 
المعاييــر فــي جميــع الخدمــات والمنتجــات والتشــغيل 
يثبــت  مــا  لتحقيــق  وتســعى  بمصانعهــا،  المرتبــط 
كفــاءة عملهــا وجــودة منتجهــا وفــق أقــوى الشــهادات 
مــن  عــدد  علــى  حصلــت  لذلــك  المعتمــدة،  العالميــة 
مثبتــة  والعالميــة  المحليــة  واالعتمــادات  الشــهادات 
هــذه  تحديــث  علــى  وتعمــل  وريادتهــا.  تميزهــا  بذلــك 
الشــهادات بشــكل مســتمر بتطبيــق جميــع الشــروط 
والمعاييــر العالميــة الدقيقــة للحصــول علــى مثــل هــذه 

الشــهادات

Al Watania for Containers )CMC(  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.

Certifications and Accreditation : الشهادات واالعتماد :
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تحــرص إدارات التســويق والمبيعــات علــى اســتدامة العمــالء 
الحالييــن واســتقطاب المزيــد مــن العمــالء الجــدد عبــر بنــاء 
شــراكات اســتراتيجّية تضمن نجاح الطرفين. كما تســعى إلى 
إثــراء التواصــل المســتمر بإقامــة الزيــارات الدوريــة المتبادلــة 
مــن  المزيــد  بغــرض  والدوليــة  المحليــة  المعــارض  وحضــور 

االقتراحــات والتحســينات للمنتجــات والخدمــات.

يضــم فريــق العمــل نخبة من الكوادر الهندســية والفنية الذين 
لديهــم خبــرة واســعة فــي صناعــة منتجــات التعبئــة والتغليــف 
المعدنيــة، حيــث تقــدم المســاعدة والمشــورة الفنيــة وفًقــا 

الحتياجــات العميــل والتــي تغطــي:

تطويــر العبــوات المعدنيــة التــي تلبــي شــروط المعالجــة الخاصــة 

بالعميــل.

تطويــر العبــوات المعدنيــة لتلبيــة أحــدث المتطلبــات والشــروط 

التنظيميــة لتعبئــة المــواد الغذائيــة.

تنفيذ تصاميم وأعمال فنية جديدة للمنتجات.

التعبئة والتغليف والخدمات اللوجستية.

خدمات ما بعد البيع

يقع المقر الرئيسي لإلدارة العامة في مدينة الرياض وتتوزع فروع المبيعات والتسويق والدعم في مدينتي الرياض وجدة والدمام

التسويق وخدمة العمالء

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 packaging products that meet customer’s 
processing conditions. 
Develop metal packaging to meet the latest regulatory 
requirements and conditions for food packaging.
Develop designs meet each client needs with its logo.
Packaging and logistics.
After-sales service

The Head Office in Riyadh. Sales branches in Riyadh, Jeddah, and Dammam

Marketing and Customer Service

33
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AL WATANIA FOR INDUSTRIES

Distribution Map خريطة التوزيع
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دول الخليج العربي - الشرق األوسط وشمال أفريقيا 
Arab Gulf Countries - Middle East and North Africa



www.wataniaind.com 
الموقع اإللكتروني

 البريد اإللكتروني
 الهاتف

 الفاكس

info-cmc@wataniaind.com
00966 11 4470088
00966 11 4475028

 مصنع الوطنية لصناعة األوعية في المدينة الصناعية األولي بالرياض

00966 12 6372221
00966 12 6375554

 البريد اإللكتروني
 الهاتف

 الفاكس

info@wcmc.com.sa

مصنع الوطنية لصناعة األوعية في المدينة الصناعية األولى بجدة

موقع المصنع في مدينة جدةموقع المصنع في مدينة الرياض

من هنا
امسح الباركود

من هنا
امسح الباركود

From here
Scan the barcode
From here
Scan the barcode

Al Watania for Containers, 1st Industrial City, Riyadh, KSA

Al Watania for Containers, 1st Industrial City, Riyadh, KSA

Al Watania for Containers, 1st Industrial City, Jeddah, KSA

Al Watania for Containers, 1st Industrial City, Jeddah, KSA
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Our ClientsContact details بيانات االتصالعمالئنا
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AL WATANIA FOR INDUSTRIESAL Watania for Paper Products
الوطنية للمنتجات الورقية

Al Watania Bricks
بلوك الوطـنية

INTERNATIONAL CAP L.L.C
شركة ا�غطية العالمية ش.ذ.م.م

أضغط هنا
click here

أضغط هنا
click here

أضغط هنا
click here

أضغط هنا
click here

أضغط هنا
click here

أضغط هنا
click here

To view our other profilesلألطالع على الملفات التعريفية االخرى

https://drive.google.com/drive/folders/17KTWV4dxojO3Tth15RQ2qr3DNoYero0Y
https://drive.google.com/drive/folders/1qDm-dSrydkmFILqr1qsOeBSVRBemIAiy
https://drive.google.com/drive/folders/19S_WJEjq_vBWSgAh6Zd8izRSvywOXOpY
https://drive.google.com/drive/folders/1iRYoWY6y3FW8gy0DmqK6gf5l6qsZS82S
https://drive.google.com/drive/folders/1BjXqH08CEP-VMyGqm49F8PwT9oYumUeQ
https://drive.google.com/drive/folders/1g43vI9txwbH9ZNP7kj0_yq_fDXTGE4Gu
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AL Watania for Paper Products
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شركة اغطية العالمية ش.ذ.م.م
INTERNATIONAL CAP L.L.C

بلوك الوطـنية
Al Watania Bricks

AL WATANIA FOR INDUSTRIES
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LL-C
(Certification)
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