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تأسس مصنع سيجما بالستيكس في عام 2007، ويعمل في تصنيع أكياس 
التسوق البالستيكية المطبوعة وغير المطبوعة وأكياس المخلفات وأشرطة 
7٫500 طن سنويًا. ويقع المصنع في المنطقة  إنتاجية تبلغ  التعبئة بطاقة 
الصناعية الجديدة في الدوحة، ونقدم خدماتنا إلى مختلف القطاعات ونحضى 
بمكانة جيدة في السوق. يمتلك مصنعنا آالت متطورة وموظفين أصحاب خبرة 
يستخدمون أحدث التقنيات في بثق األشرطة البالستيكية وطباعة فليكسو 
وصناعة األكياس. جميع أكياس التسوق لدينا قابلة للتحلل وصديقة للبيئة. كما 

تقوم الشركة بإعادة تدوير المخلفات البالستيكية وإعادة استخدامها.

المنتجات
أكياس التسوق LDPE/HDPE العادية والمطبوعة 	
أكياس الغسيل و أكياس المخابز 	
أكياس على بكرات للخضار والفواكه 	
أكياس متينة للكيماويات 	
أكياس تعبئة السكر 	
أكياس بولي بروبلين لتعبئة البهارات والتوابل  	
أشرطة LDPE قابلة لإلنكماش 	
بطانة البولي ايثيلين لقطاع البناء 	
أكياس المخلفات المعاد معالجتها 	
	 HDPE/PP وحبيبات إعادة تدوير النفخ والحقن PET رقائق

Sigma Plastic Factory was established in 2007 and manufactures Plastic 
Printed and Unprinted Shopping Bags, Garbage Bags and Packing 
Films with a production capacity of 7,500 TPA. Based in Doha’s New 
Industrial Area, we have been serving customers from various sectors 
and have earned a good market reputation. Our factory has sophisticated 
machinery and experienced staff employing the latest technologies in 
the extrusion of Plastic Film, Flexo Printing and Bag Making. All our 
shopping bags are oxobiodegradable and environmentally friendly. 
The company also recycles and reuses its plastic waste.

PRODUCTS
• LDPE/HDPE Plain & Printed Shopping Bags
• Laundry & Bakery Bags
• Bags on Roll for Vegetables and Fruits
• Heavy Duty Bags for Chemicals
• Sugar Packing Bags
• PP Bags for Spices and Pulses
• LDPE Shrink Film
• Polyethylene Liner for Construction
• Reprocessed Garbage Bags
• PET Flakes, HDPE/PP Blow & Injection Recycle Granules

رمز النظام المنسق: 39011000 | 39204910 | 39232190 

PLASTICS  |  البـالستيـــكالبـالستيـــك

مصنع سيجما بالستيكس
SIGMA PLASTIC FACTORY

Mathew Thomas Joseph
Marketing Manager 
+974 30026434 :  

P.O. Box: 55915, Doha, Qatar : 
+974 44411235 :  
+974 44411236 : 

mathew@sigmaplastic.com : 
www.sigmaplastic.com : 
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