
 منتجاتنا الورقية
صديقة للبيئة

 صناعة منتجات
الورق والطباعة

نفتخر بدعم منتجات الورق والطباعة 
التي تراعي شروط الحفاظ على البيئة 

 مع رؤية قطر الوطنية 2030
ً
تماشيا

صناعتنا القطرية فخرنا

6278
عدد المنتجاتعدد المصانع

المصدر: بوابة قطر الصناعية بحسب احصائيات العام 2020 وتم تصنيف المصانع بناء على نشاطها الرئيسي

 قوس قزح للطباعة
والنشر والتوزيع

الشركة الحديثة 
للطباعة وتحويل الورق

الدار للطباعة

السليمان ميديا

دار العلوم للطباعة 
والنشر والتوزيع

ينترس كليفتن بر

شركة المطبعة األهلية

الخط السريع 
للطباعة والنشر

مصنع الدوحة الحديثة 
للعبوات الكرتونية 

 • صناديق وعلب
   كرتون مضلع

شركة الخليج للنشر 
والطباعة 

 االرقم للصناعات
الورقية

الطباعة الدولية

 مصنع
جسور لالكياس

لفات محارم ورقية• 
مناديل ورقية• 
صناديق وعلب كرتون • 

مضلع
اكياس ورقية لتعبئة • 

االسمنت
اكواب ورقية• 

مصنع عويضة النتاج 
الكرتون والشريط الالصق 

والمحارم الورقية

اشرطة بالستيكية• 
مناديل ورقية• 
صناديق وعلب كرتون • 

مضلع

مؤسسة العهد  للصحافة 
والطباعة والنشر

علب كرتونية• 
سجالت، دفاتر حسابات، • 

دفاتر مذكرات...
كتب مدرسية اخرى• 
كروت افراح• 

دار الحقوق للطباعة 
والنشر والتوزيع 

ية•  مطبوعات تجار

علب كرتونية• 
اكياس ورقية خاصة• 
مطبوعات تجارية• 
كروت افراح• 

 شركة مطبعة الجزيرة

مغلفات )ظروف( من • 
الورق

علب كرتونية• 
دفاتر مدرسية • 
مذكرات وتقاويم• 
يدية•  بطاقات بر
أدلة تجارية• 

 مصنع قوس قزح
لألدوات المكتبية وعلب 

الهدايا واألكياس

ادوات مكتبية بالستيكية• 
علب كرتونية• 
اكياس ورقية خاصة• 

مطبوعات تجارية• 
صحيفة يومية• 
مطبوعات• 

مطابع الخليج

علب كرتونية• 
كتب• 
مطبوعات للدعاية • 

واالعالن

مطابع الباكر 

ية•  مطبوعات تجار

مطبعة السنابل

علب كرتونية• 
مطبوعات تجارية• 
كتب• 
طباعة المجالت• 
مطبوعات• 

مطبوعات تجارية• 
كروت افراح• 
مطبوعات للدعاية • 

واالعالن

مصنع البردي للصناعات 
الورقية والكرتون

 صناديق وعلب• 
كرتون مضلع

الواح ورق كرتون مقوى• 
اكواب ورقية• 

مطابع الشرق 
األوسط مطبعة الحياة مطابع قطر الوطنية

 مغلفات )ظروف(• 
من الورق

علب كرتونية• 
كتب• 
مطبوعات للدعاية • 

واالعالن
مطبوعات• 
أدلة تجارية• 

مطبوعات تجارية• مطبوعات• 

 العالمية
للطباعة والنشر 

ورق الصق• 
علب كرتونية• 
سجالت، دفاتر حسابات، • 

دفاتر مذكرات...
مصحف• 
طباعة المجالت• 
كروت افراح• 
مطبوعات للدعاية • 

واالعالن
اختام واكالشيهات• 

مطبوعات تجارية• 
مصحف• 

دار الشرق للطباعة 
والنشر والتوزيع

صناديق وعلب كرتون • 
مضلع

علب كرتونية• 
علب للمحارم والهدايا• 
اكياس ورقية• 
اكواب ورقية• 
صحيفة يومية• 
طباعة المجالت• 
مطبوعات• 

مغلفات )ظروف( من • 
الورق

علب كرتونية• 
مطبوعات تجارية• 
كروت افراح• 
مطبوعات للدعاية • 

واالعالن

مطبعة الريانمطبعة االقصى مطبعة المجرة

ورق الصق• 
مطبوعات تجارية• 
 بطاقات تهاني• 

وما يماثلها
كروت افراح• 
مطبوعات• 

ورق نفايات مكبوس• 
مطبوعات تجارية• 

كتب• 
صحيفة يومية• 
طباعة المجالت• 

ورق الصق• 
 مغلفات )ظروف(• 

من الورق
مطبوعات تجارية• 
شهادات مدرسية• 
كروت افراح• 
مطبوعات للدعاية • 

واالعالن

علب كرتونية• 
مطبوعات تجارية• 
دفاتر مدرسية • 
ملفات ورقية وكرتونية• 
ورق للتنظيف• 
كروت افراح• 

مصنع المجرة للكرتون

علب كرتونية• 
الواح ورق كرتون مقوى• 

مصنع بيبركات

علب كرتونية• 
كروت افراح• 

مصنع نايس تيشو  مصنع الريان
للصناعات الكرتونية

 مصنع نابولي
للمحارم الورقية

لفات محارم ورقية • 
)تواليت(

لفات محارم ورقية • 
جامبو 

مناديل ورقية• 
لفات محارم ورقية • 

للمطابخ
محارم ورقية للجيب• 
مناديل سفرة• 
 روالت ورقية• 

لالستخدام الطبي

ورق نفايات مكبوس• 
مغلفات )ظروف( من • 

الورق
صناديق وعلب كرتون • 

مضلع

لفات محارم ورقية • 
)تواليت(

لفات محارم ورقية • 
جامبو 

مناديل ورقية• 
محارم ورقية معطرة • 
مناديل سفرة• 
صناديق وعلب كرتون • 

مضلع

 مطابع الدوحة
الحديثة المحدودة مطابع علي بن علي مطابع الوراق

كتب• 
صحيفة يومية• 
طباعة المجالت• 
مطبوعات• 

 •
ً
ورق مكربن ذاتيا

ملفات ورقية وكرتونية• 
صحيفة يومية• 
طباعة المجالت• 
مطبوعات• 
أدلة تجارية• 

مطبوعات• 

نماذج ورق الكمبيوتر• 
كتب• 
مطبوعات• 

مطبوعات تجارية• 

دار الحكمة للطباعة 
والنشر والتوزيع 

ية•  مطبوعات تجار

مطابع دار الثقافة مطابع رينودا الحديثة

مغلفات )ظروف( من • 
الورق

مطبوعات تجارية• 
اجندة مكتب• 
دفاتر شيكات• 
كروت افراح• 
مطبوعات للدعاية • 

واالعالن
مطبوعات• 
اختام واكالشيهات• 

مطبوعات تجارية• 

مطبعة السالم

لفات محارم ورقية • 
)تواليت(

مناديل ورقية• 
مناديل سفرة• 
علب كرتونية• 
اكياس ورقية خاصة• 
 بطاقات تهاني• 

وما يماثلها
كروت افراح• 

 •A4 ورق تصوير
 مغلفات )ظروف(• 

من الورق
سجالت، دفاتر حسابات، • 

دفاتر مذكرات...
كتب• 
 بطاقات تهاني• 

وما يماثلها
أدلة تجارية• 

ورق الصق• 
 صناديق وعلب• 

كرتون مضلع
علب كرتونية• 
علب للمحارم والهدايا• 
اكياس ورقية خاصة• 
اكياس ورقية• 
اكواب ورقية• 
كروت افراح• 
بطاقات كروت شخصية• 
بوسترات ومطبوعات • 

دعائية

مصنع الجزيرة للصناعات 
البالستيكية والورقية

مصنع االبداع األول 
لصناعة المنتجات 
الورقية والمكتبية

 مصنع فيرست
باك للتعبئة والتغليف

مصنع راس قرطاس 
للطباعة وانتاج مواد 

التعبئة والتغليف

ملصقات بالستيكية دعائية• 
روالت بالستيكية • 
علب بالستيكية لتعبئة المواد • 

الغذائية
اكياس بالستيكية• 
صناديق وعلب كرتون مضلع• 
علب كرتونية• 
اكياس ورقية• 
روالت ورق لمكائن الصراف • 

اآللي
اكواب ورقية• 
اطباق وصحون ورقية• 
اطباق وصواني من رقائق • 

الومنيوم

اشرطة الصقة بالستيكية • 
رول ورق تغليف حجم 60 • 

إلى 350 مل

ورق رسم هندسي• 
اكواب ورقية• مطبوعات تجارية• 

مصنع ابن
 القيم للقرطاسية

والمستلزمات المدرسية

ملفات حماية أوراق متعددة• 
ملف شفاف مفتوح الطرفين • 

L شكل
ملفات بالستيكية• 
ملف حماية أوراق شفاف• 
ملف ذو حلقات داخلية بوكس • 

فايل بالستيك
حقائب مدرسية• 
علب لحفظ الملفات واالوراق • 

وغيرها فى المكاتب والمحالت الخ
 •A4 ورق تصوير
 •A3 ورق تصوير
دفاتر مدرسية • 
ملف ذو حلقات داخلية بوكس • 

فايل كرتون
ملفات فهارس• 

 مصنع الخليج
للصناديق الورقية

لفات ورق مقوى مموج • 
علب كرتونية• 

مطبعة أكون

مغلفات )ظروف( من • 
الورق

دفاتر مدرسية • 
كتب• 
يدية•  بطاقات بر
 بطاقات تهاني• 

وما يماثلها

الشركة الوطنية 
للصناعات الورقية 

لفات محارم ورقية • 
)تواليت(

لفات محارم ورقية• 
لفات محارم ورقية • 

جامبو 
مناديل ورقية• 
مناديل سفرة• 

شركة أمجاد لصناعة 
وطباعة الورق

 صناديق وعلب• 
كرتون مضلع

شركة طالب لصناعة 
وكبس الكرتون 

• ورق نفايات مكبوس

 شركة بن سالمة
الصناعية 

بالستيك معاد تصنيعه• 
ورق نفايات مكبوس• 

 النور للصناعات
التحويلية الورقية

لفات ورق• 
لفات ورق من األفالم • 

الممتدة
صناديق وعلب كرتون • 

مضلع
رقائق الومنيوم• 

 المتكاملة
للمنتجات الورقية

لفات محارم ورقية• 
مناديل ورقية• 
محارم ورقية معطرة • 

النخبة العادة
تدوير الورق

ورق نفايات مكبوس• 
ورق تغليف أسمر من • 

ألياف معاد تصنيعها
صناديق وعلب كرتون • 

مضلع
اطباق مقولبة • 

مستعملة فى تعبئة 
البيض

هايجين برودكتس 
فاكتوري

حفائظ نسائية )فوط(• 
حفاضات للراشدين• 

 مناديل
للصناعات الورقية

مناديل ورقية• 
علب للمحارم والهدايا• 
حفائظ اطفال• 

السويدي لصناعة 
الورق - فرع

ورق تغليف أسمر من • 
ألياف معاد تصنيعها

قطر للصناعات 
الورقية

ورق نفايات مكبوس• 
لفات محارم ورقية• 
صناديق وعلب كرتون • 

مضلع
اكياس ورقية• 
اطباق وصحون ورقية• 

 السويدي
لصناعة الورق

ورق نفايات مكبوس• 
ورق تغليف أسمر من • 

ألياف معاد تصنيعها

 الخليج للصناعات
الورقية ذ.م.م.

ورق الصق• 
لفات محارم ورقية• 
مناديل ورقية• 
مناديل سفرة• 


