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تأسست الزيني للصناعات التحويلية في عام 1975 ، وتعتبر من مؤسسي صناعة 
األكياس البالستيكية في قطر. تلتزم الشركة بأن جميع منتجاتها ذات جودة 
فائقة، غير سامة، وصديقة للبيئة. تتميز الشركة بمجموعة واسعة من العمالء 
في مختلف القطاعات مثل القطاع اإلستهالكي، والبناء وشركات مبيعات 
التجزئة والقطاعات األخرى، وتمتلك منشأة حديثة في المنطقة الصناعية بقدرة 
انتاجية حالية تصل إلى 8.000 طن في العام الواحد ويتخطى عدد موظفيها 
الـ 350 موظف، وتهدف الشركة إلى تخصيص %50 من اإلنتاج الكلي للصادرات 

الخارجية للواليات المتحدة، أوروبا الشرقية والشرق األوسط. 

المنتجات
أكياس المخلفات والتسوق بجميع األنواع واألحجام 	
	 (OPP) أكياس التعبئة والتغليف
	 (Zipper) أكياس الحفظ المحكمة األغالق
التغليف والالمينشن 	
أكياس المخابز ولفائف الخضروات 	
األكواب الورقية المطبوعة 	
منتجات الحقن البالستيكي 	
أكياس المحالت التجارية 	
الطباعة الرقمية )الديجيتال( بأنواعها 	
قوالب الطباعة )كليشة( وفرز األلوان 	

Al Zaini Converting Industries, established in 1975, is one of the 
pioneers of the plastic bag manufacturing industry in Qatar. It is 
committed to ensuring that all its products are hallmarked by 
outstanding quality and that they are completely non-toxic and 
eco-friendly. The Company has a wide range of customers in diverse 
sectors like consumer, construction, retail and merchandise and 
other sections. It has a state-of-the-art facility in Industrial Area with 
a current production capacity 8,000 tons per year and a staff of over 
350 employees. It plans to allocate 50% of the total production to 
exports, particularly to the USA, Eastern Europe and Middle East.

PRODUCTS
• Shopping & Garbage Bags
• Pouches & Packaging Bags (OPP)
• Zipper & Sealing Bags
• Lamination
• Bakery Bags & Vegetable Rolls
• Luxury Printed Paper Bags
• Paper Cups (Printed)
• Injection Products & Boutique Bags
• Digital Printing
• Cliche and Color Separation

رمز النظام المنسق: 39011000

PLASTICS  |  البـالستيـــكالبـالستيـــك

الزيني للصناعات التحويلية
AL ZAINI CONVERTING INDUSTRIES

Shaker Al Ghoul
General Manager 

+974 33330935 :  

P.O. Box: 755, Doha, Qatar : 
+974 44601888 :  
+974 44600421 : 

shaker@zainici.com : 
info@zainici.com : 
www.zainici.com : 
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