
International Packaging Company (IPC), a member of the IFFCO Group, is a leading manufacturer of 
corrugated paper products in the United Arab Emirates. IFFCO is a UAE based corporation which 
manufactures and markets a wide range of mass market consumer products. The Group has 
manufacturing and marketing facilities worldwide. Among its well known brands are Tiffany biscuits, 
chocolates and confectionery, London Dairy ice creams, Noor cooking oil, Khaleej fish, meat and chicken 
products,  Al Baker flour and frozen dough products, to name a few. To support the rapidly growing 
needs of industry in the region and its significant captive requirement, IFFCO has established a strong 
presence in select packaging products. International Packaging Company (IPC) operates a world class 
corrugated paper plant in Ajman, United Arab Emirates, making corrugated packaging products suitable  
to protect, ship, store and display a wide range of products. IPC  serves customer needs across 
consumer, commercial, industrial and agricultural markets in the Arabian Gulf Cooperation Council 
(AGCC) region and Middle East and North African (MENA) markets.

A TRADITION OF EXCELLENCE

تعتبر الشركة العالمية للتغليف (IPC) احدى شركات مجموعة إفكو، والشركة الرائدة في مجال تصنيع منتجات الورق 
الممّوج في دولة ا�مارات العربية المتحدة. تقوم مجموعة إفكو من مقرها في دولة ا�مارات العربية المتحدة بتصنيع 
مرافق  أحدث  المجموعة  تمتلك  حيث  السوق.  في  ا�ساسية  االستهالكية  المنتجات  من  واسعة  مجموعة  وتسويق 
المثال  سبيل  على  المعروفة  التجارية  بعالماتها  المجموعة  تشتهر  العالم.  من  كثيرة  أنحاء  في  والتسويق  التصنيع 
كبسكويت وشوكوالته وحلويات 'تيفاني'، أيس كريم 'لندن ديري'، زيت الطهي 'نور'، 'الخليج' لمنتجات ا�سماك واللحوم 
المنطقة  في  بسرعة  المتزايدة  الصناعة  احتياجات  ولدعم  المجّمدة.  والعجين  الدقيق  لمنتجات  'البيكر'  والدجاج، 
المنتجات  وتغليف مجموعة  تعبئة  لها في  بتأسيس وجود قوي  إفكو  استطاعت  للسوق، فقد  الكبيرة  والمتطلبات 
عجمان  امارة  في  العالمي  المستوى  ذو  المموج  للورق  مصنع´   (IPC) للتغليف  العالمية  الشركة  شركة  تدير  المختارة. 
والعرض  والتخزين  للشحن  المناسبة  الممّوج  والتغليف  التعبئة  منتجات  يصّنع  والذي  المتحدة،  العربية  با�مارات 
التجارية  وا�سواق  المستهلكين  من  عمالئها  احتياجات  تلبية  على   (IPC) تعمل  المنتجات.  من  واسعة  لمجموعة 

.(MENA) والصناعية والزراعية في دول منطقة مجلس التعاون الخليجي، وأسواق الشرق ا�وسط وشمال أفريقيا

تاريخ من التمّيز



ا�بداع وا�بتكار

� التعبئة التغليف

ا�مان، القوة

وصديقة للبيئة

ا�بداع واالبتكار
في التعبئة التغليف

 P.O. Box 2990, Ajman, UAE.
Visit us at:
www.ipcinternationalpackaging.com
Tel: +971 6 7436814,
Fax: +971 6 7435503

, ٢٩٩٠

 
www.ipcinternationalpackaging.com

+٧٤٣٥٥٠٣ ٦ ٩٧١ ٧٤٣٦٨١٤ ٦ ٩٧١
 

OUT OF THE BOX
PACKAGING SOLUTIONS



نحن نقدم في الشركة العالمية للتغليف (IPC) حلول التغليف المبتكرة 
لتلبية  التكلفة  حيث  من  والمناسبة  الجودة،  العالية  النوعية  ذات 
تجارية  لعالمات  خدماتنا  نقدم  نحن  السوق.  قطاعات  جميع  احتياجات 
رائدة في المنطقة. ومهما كانت نوعية منتجك النهائية، فلدينا جميع 
أنواع الحاويات المناسبة الحتوائه، من المنتجات الهشة مثل البيض إلى 
إلى  الطعام  زيت  ومن  المبردة.  والبضائع  الطازجة  والخضروات  الفواكه 
ا�ستهالكية  السلع  المتنوعة. ومن  والمشروبات  الماء  التشحيم،  زيوت 

إلى ا�جهزة والمنتجات الصناعية.

At International Packaging Company, we offer high quality, cost 
effective and innovative packaging solutions to meet the needs 
of all sectors of the market. We serve some of the leading 
names in the region. No matter what the nature of your end 
goods, we have the right kind of container for you. Fragile 
items such as eggs to fresh produce and chilled goods. Edible 
oil to lubricants, water and beverages. FMCG to hardware and 
industrial products.

SERVING A WIDE RANGE OF
MARKETS AND PRODUCT SEGMENTS

نقّدم خدماتنا لمجموعة 
واسعة من ا�سواق وقطاعات االنتاج

•  الكرتون المموج العادي
•  الكرتون والصواني المقطوعة حسب الطلب

•  الكرتون النصف مموج من ا�على وا�سفل
•  الصواني المقطوعة ذاتية القفل 

•  صناديق البيع بالتجزئة الجاهزة ومنصة عرض المنتجات
•  الورق المموج الناعم جد¾ والكرتون المشّبك

•  رول مموج و شيتات طبقتين 

•  Regular slotted cartons
•  Die cut  cartons and trays
•  Half slotted top and bottom cartons
•  Die cut  self locking trays
•  Retail ready boxes and Point of Purchase displays
•  Micro flute sheets and fitments
•  2 ply rolls and sheets

OUR PRODUCT RANGE

INDUSTRIES SERVED

مجموعة منتجاتنا

•  Consumer goods
•  Mineral water and beverages
•  Fruits and vegetables
•  Meats and poultry
•  Tobacco
•  Hardware
•  Cosmetics
•  Foodservice
•  Fast food
•  Printing

•  السلع االستهالكية
•  المياه المعدنية والمشروبات

•  الفواكه والخضراوات
•  اللحوم والدواجن

•  التبغ
•  ا�جهزة والمعدات

•  مواد التجميل
•  خدمة الطعام

•  المأكوالت السريعة
•  الطباعة

نقدم الخدمات لصناعات



Our Quality Control Laboratory performs industry standard 
tests on the raw material as well as on the finished cartons. 

Compression Test:
The box compression test determines the compression 
strength of a particular structure of carton or a certain grade 
of board. Compression strength determines whether the 
carton being tested is suitable for its intended use.

Burst Test:
Using a hydraulic operated burst tester, the puncture 
resistance of a particular piece of board is determined. 
Customers have specific requirements with regards to the 
burst strength of the carton which is closely monitored by us.  

يؤدي مختبرنا لمراقبة الجودة االختبارات الصناعية القياسية على المواد 
الخام وكذلك على منتجات الكرتون النهائية.

اختبار الضغط:
اختبار الضغط على الصندوق يحدد قوة الضغط على هيكل معين من 

الكرتون أو درجة معينة من اللوح.
صالحيتها  اختبارها  يجري  التي  ا�لواح  أو  الكرتون  ضغط  قوة  تحدد 

لالستخدام المخصصة له.

اختبار التشقق:
باستخدام جهاز اختبار التفجير الهيدروليكي، يتم تحديد مقاومة ثقب 
قطعة معينة من اللوح. يمتلك العمالء طلبات محددة فيما يتعلق بقوة 

تشقق وانفجار الكرتون والتي يتم مراقبتها من قبل خبرائنا عن كثب.

Contemporary market trends are leading customers to 
increasingly look at outer corrugated materials as an 
additional vehicle to reinforce product and brand presence. 
This throws up requirements for more complex graphic 
design, color schemes and stringent printing demands such as 
minute registrations.
IPC’s key strength is its ability to deliver excellent print quality 
commencing with our value added graphic design unit leading 
onto a highly skilled production team which ensures that print 
specifications are met over the entire order run.

البحث بشكل متزايد عن  إلى  العمالء  تقود  المعاصرة  السوق  اتجاهات 
المواد الخارجية المموجة باعتبارها وسيلة إضافية لتعزيز وجود المنتج 
ودرجات  الجرافيكي،  التصميم  متطلبات  تبرز  وهنا  التجارية،  والعالمة 

ا�لوان ومطالب الطباعة الصارمة والدقيقة.

هي   (IPC) للتغليف  العالمية  الشركة  تمتلكها  التي  الرئيسية  القوة 
قدرتها على تقديم الطباعة بجودة ممتازة تبدأ بوحدة التصميم الرائدة 
استيفاء  يضمن  والذي  العالية،  المهارات  ذو  ا�نتاج  فريق  مع  والقّيمة 

مواصفات الطباعة لكامل الطلب وبنفس الجودة.

OUR BOXES TAKE
THE STRESS SO YOU DON’T

صناديقنا تتعرض 
للضغط لترتاح أنت

MAKING YOUR PACKAGING
STAND OUT IN THE CROWD

نعمل على تألق عبوة منتجك بين
عبوات المنافسين



•  Environmentally friendly, 100%  biodegradable
   and recyclable
•  Excellent print quality and registration
•  Sturdy and durable
•  Smooth outer surfaces permit easy marking and printing
•  No sharp edges that can cause harm during handling

ÆÇÇ٪ صديقة للبيئة، وقابلة للتحلل وإعادة التدوير  •
•  جودة الطباعة الممتازة.

•  القوة والمتانة الدائمة.
• ا�سطح الخارجية الملساء التي تسمح بوضع العالمات التجارية     

  والطباعة بشكل أسهل.
• ال تحتوي على حواف حادة يمكن أن تتسبب بإصابات 

   أثناء عملية االنتاج.

CORRUGATED CARDBOARD
PACKAGING FROM IPC. HERE’S WHY.

لماذا التعبئة باستخدام الورق المقوى والمموج 
(IPC) من الشركة العالمية للتغليف



نمتلك أحد أكبر المصانع في المنطقة، حيث فريق من ذوي الخبرة من 
مصممي الغرافيك والمتخصصين في تصميم الهياكل، 

واالختصاصيون في ا�نتاج، يعملون مع´ اليجاد الحلول المناسبة 
والمبدعة الحتياجات العمالء المطلوبة في التعبئة والتغليف. وتمتد 

قدراتنا إلى إنتاج قوالب التقطيع ومواد الطباعة داخل منشآتنا.
تشمل مرافقنا في منطقة ا�نتاج

•   خط التمويج ا�وتوماتيكي ٥ طبقات.

•    وحدة طباعة ٥ ألوان.
•    آلة التصنيع ا�وتوماتيكية للعبوات، وملحق التقطيع الدوراني، مع     

     التجليد والتغرية.
•   امكانية الخياطة ا�وتوماتيكية.

•   آلة التقطيع الدورانية ٤ ألوان مع التعبئة.
•   وحدة التقطيع المسّطحة 

نفتخر بفهمنا العميق لمتطلبات العمالء بكل دقة وترجمتها إلى 
منتجات التغليف المتموجة التي تتميز بجودة الطباعة العالية وا�داء 

الوظيفي القوي.

Our plant, amongst the largest in the region, is staffed with an 
experienced team of graphic designers, structural and 
production specialists who put together customised and turn-key 
solutions for customers’ packaging needs. Our capability extends 
to in-house production of dies and printing origination materials. 
On the production floor our facilities include
•   Automatic -5ply corrugating line
•   5 color printing units
•   Automatic casemakers with rotary die-cutter,
    folder and gluer
•   Automatic stitching facility
•   4 color rotary die cutting with stacker
•   Flat bed die cutting unit
We pride ourselves on accurately understanding
customer requirements and translating them into
corrugating materials characterised by high print quality
and strong functional performance.

في  المستخدم  الورق  بنوعية  المتمّوج  الورق  مواد  جودة  تحديد  يتم 
الورق  ا�ولية من مصانع  المواد  (IPC) على مصادر  إنتاجها، حيث تعتمد 
لتوريد مواد عالية  أوروبا وا�مريكتين  العالم في  الرائدة والشهيرة في 

الجودة من أصناف ورق الكرافت البكر البني وا�بيض. 

نمتلك قاعدة متينة من العالقات المتمّيزة التي بنيت على مدى سنوات 
االضطرابات  فترات  خالل  حتى  المواد  توفير  استمرار  لتضمن  عديدة 
ذلك،  إلى  وبا�ضافة  العالمية.  الورق  أسواق  كثير¾  تصيب  التي  والنقص 
فإننا نضمن الحصول على المخزون من المواد ا�ولية المعاد تدويرها عبر 
التعاون  مجلس  دول  منطقة  في  مختارة  مصانع  مع  قوية  شراكات 
الجودة  ذات  المواد  توريد  في  حافًال  سجًال  امتلكوا  والذين  الخليجي، 
ا�صناف  من  متنوعة  وبمجموعة  الورق  من  كبير  مخزون  لدينا  العالية. 
التحوالت  من  االستفادة  من  لعمالئنا  يسمح  وا�حجام  والمواد 
احتياجات  نلبي  الطلب،  وعند  ومستمر.  دائم  بشكل  السريعة 
على  القادرة  المطلوبة  المواد  توفير  خالل  من  الفريدة  عمالئنا 

تلبية احتياجاتهم على المدى الطويل.

A large measure of the quality of corrugating materials is 
determined by paper used in its production. IPC sources paper 
from world leading integrated paper mills in Europe and the 
Americas renowned for supply of high quality virgin grade 
brown and white kraft paper. Our excellent relationship base 
built over many years ensures steady availability and supply 
even during periods of dislocations and shortages which 
frequently afflict global paper markets. In addition, we 
supplement recycled grade stocks via strong partnerships with 
select mills in the GCC region who have demonstrated track 
record of high quality supplies.
Our large paper stock across a variety of grades, substances 
and sizes allows our customers to benefit from quick 
turnarounds on a continuous basis. Upon request, we serve 
non-standard and unique customer requirements by arranging 
bespoke stocks capable of meeting their long term needs.

FROM CONCEPT TO
COMPLETION UNDER ONE ROOF

من الفكرة إلى التنفيذ 
تحت سقف واحد

PAPER MAKES THE DIFFERENCE الورق يصنع الفرق


