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نبذة عن رشكتنا

شــركة دغيرمانجــي Değirmenci للتجــارة الدوليــة والمحليــة )DDT( تــم تأسيســها فــي العاصمــة التركيــة أنقــرة 
وهــي شــركة  تعمــل فــي قطاعــات مثــل المســتلزمات المكتبيــة والمدرســية )القرطاســية( والتغليــف والطباعــة وتهتــم 
بالتصديــر واالســتيراد. وتســتمر فــي توســيع بنيتهــا  وأعمالهــا التجاريــة مــع شــركاء جــدد مســتخدمة خبراتهــا الكبيرة 
لتلبيــة رغبــات العمــاء والزبائــن.  والهــدف الوحيــد لنــا ولكادرنــا المشــكل مــن الخبــراء هــو الوصــول إلــى أجــود 

المنتجــات فــي الســوق. ونمتلــك قــدرة تنافســية بالنظــر إلــى الخبــرة المتراكمــة والتقنيــات الحديثــة المعتدمــة.

تقــدم شــركة دغيرمانجــي للتجــارة الدوليــة  حلــوال فعالــة وجذريــة  قبــل الطباعــة ويمكنهــا أن نتنــج المطلــوب حســب 
ــل  ــي مجــال النق ــك. وتدعــم عماءهــا ف ــم كذل ــي التصمي ــد. وتســاعد العمــاء ف ــي كل بل ــة ف ــات الســوق المعني طلب
والخدمــات اللوجســتية، بخبرتهــا فيمــا يخــص التصديــر. ومعرفونــا والعامــات التــي تعمــل معنــا فــي مختلــف أنحــاء 

العالــم هــي خيــر دليــل علــى جــودة إنتاجنــا وخدماتنــا وتجربتنــا وموثوقيــة أعمالنــا.

شــركة DDT تســتمر فــي طريقهــا لخدمــة الزبائــن فــي قطاعــي التغليــف والطباعــة، مســتمدة بكادرهــا المحتــرف 
مــع األخــذ بعيــن االعتبــار رضــى الزبائــن  وههــدف إلــى توســعة نشــاطها دون أن تتخلــى معاييــر الجــودة والثقــة



الرؤية

الحفاظ على مستوى يسمح للشركة بأن تكون ذات مواصفات ومعايير عالمية في الخدمة، ورائدة في القطاع. 

رسالتنا

السعر المناسب، اإلنتاج الجيد وتسليم العمل في الموعد المحدد.
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PP غالف الدفتر نوعية
يتم تصنيع على نوعية pp)٢٥٠ مكرون ٧٢٠ مكرون(بطبعة 
ملونة ofcet او ipek بتقنية. يمكن التصنيع من ٤٠ إلى 
٢١٠ ورقة.

انواعه:
دفتر سلك باستيكي
دفتر سلك معدني وحيد )مع القفل( 
دفتر سلك معدني مزدوج 
دفتر بغرزة  معدنية 

األبعاد: A4-B5-A5-A6-A7 وابعاد طلبات الزبون

غالف الدفتر الصلب
يتم إنتاج دفاترالماحظات ذات الغاف الصلب عن طريق لصق 

مواد المعة ومن نوع موثق على الورق المقوى باستخدام آلة 
التجصيص.

انواعه:
دفتر سلك باستيكي

دفتر سلك معدني مزدوج 
دفتر جلد ملصق 

دفتر خياطة الخيوط 

األبعاد: A4-B5-A5-A6-A7 وابعاد طلبات الزبون

PVC غالف الدفتر نوعية
يمكن تصنيعه من ١٦ إلى ٢١٠ ورقة.

أنواعه:
دفتر جلد ملصق 
دفتر خياطة الخيوط 
دفتر بغرزة معدنية

غالف الدفتر الكرتوني
يمكن تصنيعه من ١٦ إلى ٢١٠ ورقة 

أنواعه:
دفتر سلك باستيكي

دفتر سلك معدني وحيد )مع القفل( 
دفتر سلك معدني مزدوج 

دفتر جلد ملصق 
دفتر بغرزة معدنية 

األبعاد: A4-B5-A5-A6-A7 وابعاد طلبات الزبون
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المفكرة الملصقة
A4-A5 عموما نصنع منتجنا هذا بأبعاد
المفضل ٦٠ غرام من الورق وب٤٠ صحيفة. يستخدم غاف
كرافتي بورقة واحدة.
المفضل هنا ٨٠ غرام من الورق ب ٧٢ صحيفة. الغاف 
المستخدم
٨٠ غرام لألمام والخلف. 
يوجد ثقب الملف. 
ألوان الغراء المفضلة أحمر ازرق أخضر. 

PP المفكرة بغالف من نوعية
يتم تصنيع على نوعية pp)٢٥٠-٧٢٠ ميكرون( بطبعة 

ملونة ofcet او ipek بتقنية. يمكن التصنيع من ٤٠ صحيفة 
إلى١٢٠ صحيفة. 

يمكن تصنيع الغاف الخلفي من الورق المقوى

انواعه:
مفكرة بسلك باستيكي 

مفكرة بسلك معدني وحيد)مع القفل( 
مفكرة بسلك معدني مزدوج 

األبعاد: A4-B5-A5-A6-A7 وابعاد طلبات الزبون

مفكرة بغالف كرتوني
يمكن التصنيع من ٤٠ إلى ١٢٠ ورق 
يمكن صناعة الغاف الخلفي من الورق المقوى

انواعه:
مفكرة بسلك باستيكي 
مفكرة بسلك معدني وحيد )مع القفل( 
مفكرة بسلك معدني مزدوج 
مفكرة جلد ملصقة بالغراء 
مفكرة بغرز معدنية 

األبعاد: A4-B5-A5-A6-A7 وابعاد طلبات الزبون

المفكرة بجلد أميركي
 A4-A5 بشكل عام نصنع منتجنا هذا بأبعاد
المفضل ٦٠ غرام من الورق و٥٠ صحيفة. 

نستخدم الورق بلون ابيض او اصفر. 
الغاف من الطرف الخلفي من الورق المقوى. 

يوجد فيه ثقب.
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دفتر الرسم 
PP غالف دفتر الرسم من نوعية
يتم تصنيع على نوعية pp)٢٥٠ مكرون - ٧٢٠ مكرون( 
 .serigrafi او بتقنية طباعة ofcet بطبعة ملونة
عموما تصنع من ١٢ ورقة لكن يمكن أن يتغير
 عدد األوراق حسب الطلب 
يمكن إحداث ثقوب للدفتر

أنواعه:
سلك باستيكي 
غرز معدنية 
ملصق بالغراء اء مع الشريط على الجلد

أوراق المالحظات
بهذي األبعاد 7x7cm, 8x8cm, 9x9cm تتم  الصناعة 

يستخدم  ٦٠ - ٨٠ غراما من الورق 

يمكن تصنيع أوراق الماحظة بلون أبيض أو بورق ملون

srinkli يمكن التصنيع مع الغاف او

الملف 
ورق مانيا او تصنيع الورق الذي طلبه الزبون. 

بسلك  ملفوف  وميكانيكي 

يمكن إحداث ثقوب للملفات

غالف دفتر الرسم الكرتوني
عموما يصنع من ١٢ ورقة لكن يمكن تغيير عدد األوراق 

حسب الطلب

أنواعه:
دفتر رسم باستيكي مسللك
دفتر رسم مع غرزمعدنية 

ملصق بالغراء اء مع الشريط على الجلد
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الفاصل الورقي
يتم التصنيع بألوان وأحجام مختلفة.

كتاب التلوين
على حسب الطلبات يتم تحديد األبعاد وعدد األوراق 

يمكن التصنيع بأشكال مختلفة.
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منتجات التعبئة
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الكيس الورقي
عموما نتسخدم ٤٠ غرام سولفيت او ٤٠ غرام من الكرافت 
الورقي 

المساحة :
٧سم اصغرها 
٣٠سم أكبرها 

االرتفاع:
١٧،٥ سم اصغره 
٧٠سم  اكبره 
صالح لصناعة ورق الهمبرغر أيضا

علبة البيتزا
e تصنع بسماكة ٢ملم او ٣ ملم وبابعاد قياسية لعلبة البيتزا

او b كموجة 

الصندوق الكرتوني
يمكن طباعة جميع انواع كرتون فلكسو بشيفرة  ومواصفات 
جودة عالمية 
لشان هذا نقدم خدمات بجميع القياسات من اصغرها إلى 
أكبرها وبدون حدود  وتصاميم وابعاد متنوعة 
حتى يمكننا تصنيع مطبوعنا من فلكسو باربع ألوان 
نعمل بحد اصغري ٥٠٠ متر مربع للطلبات 
استطاعتنا للصناعة شهريا ٥٠٠٠ طن 
نلبي جميع احتياجات جميع القطاعات 
نصنع جميع اغلفة البيتزا والمعجنات والبريد بجودة وبكل 
األبعاد بلون واحد 

حقيبة مصنعة من الكرافت
يمكن التصنيع بأشكال مختلفة حسب طلب الزبون 

يوجد لدينا نماذج مختلفة من المقبض.
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الشريط االصق
تتم صناعة المنتج  باستخدام الغراء على سماكة ١٥،١٧ أو 
١٨  ميكرون فوق فلم ثابت ٢٣ميكرون. 
يوجد صناعة للغراء الساخن او من االكريليك. 
يمكن الطباعة بأربع ألوان 
حدود الصناعة شهريا ٤٠٠٠ علبة. 
يمكن تصنيع الاصق الورقي أيضا. 
يستخدم ٥٥ غرام من الورق و٢٠ من الغراء. 
يتواجد بألوان البني والكريمي.

صحن السلطة المصنع من الكرافت
مناسب لتقديم الطعام و تلبية الطلبات 

 550cc - 750cc -1100cc : منتجاتنا القياسية
يمكن التصنيع بشكل خاص  حسب طلب الزبون

الكأس الورقي
يمكن تصنيعه بطبعة او بدون طبعة 

األبعاد :
 4oz , 7oz, 7.5oz, 8oz, 9oz, 12oz, 14oz
16oz

الكيس
مصنع من خيطين 

طباعة بدون حد
مصنع من مادة قابلة التدوير ١٠٠٪

حدود الصناعة شهريا ٧٠ طن 
أماكن االستخدام:

النفايات الطبية، إعادة التدوير، النفايات المنزلية، 
النفايات المصابة، أكياس المابس
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