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دليل الشركات السعودية



3

المنتجات السعودية
للجودة أولوية



٥

عن هيئة تنمية الصادرات السعودية 
هيئــة تنميــة الصــادرات الســعودية )الصــادرات الســعودية( هــي هيئــة حكوميــة مســتقلة تهــدف إلــى تحقيــق 

رؤيــة واضحــة لتنميــة صــادرات غيــر نفطيــة متنوعــة القتصــاد مزدهــر، وتســعى ألن تكــون منظمــة رائــدة لتنميــة 

فــي  للتوســع  وخدماتهــم  منتجاتهــم  وترويــج  تنافســيتهم  ورفــع  المصدريــن  دعــم  علــى  تعمــل  الصــادرات 

األســواق الدوليــة وتذليــل المعوقــات التــي قــد تحــد مــن ذلــك.

ــا بربــط المصدريــن الســعوديين بالمشــترين المحتمليــن مــن مختلــف 
ً

تولــي )الصــادرات الســعودية( اهتماًمــا بالغ

دول العالــم والمهتميــن فــي أي مــن المجــاالت الصناعيــة والخدميــة، إلــى جانــب اهتمامهــا بتطويــر المصدريــن 

عــن طريــق  العالقــة،  األخــرى ذات  الجهــات  بالتعــاون مــع  المملكــة  التصديريــة فــي  البيئــة  وتحســين كفــاءة 

تقديــم خدمــات متنوعــة تســاهم فــي ذلــك مثــل إتاحــة الفرصــة للمصّدريــن الســعوديين لعــرض منتجاتهــم فــي 

الســوق األجنبيــة مــن خــالل المشــاركة فــي المعــارض والبعثــات التجاريــة واجتماعــات مطابقــة األعمــال التــي 

تنظمهــا الهيئــة مــع المشــترين المحتمليــن فــي البلــد، إلــى جانــب ذلــك، أطلقــت )الصــادرات الســعودية( مؤخــًرا 

خدمــة »انضــم كمشــتري« والتــي تتيــح للمشــترين، عنــد تســجيلهم مــع الهيئــة مــن خــالل الموقــع اإللكترونــي 

عيــن الســعوديين ومنتجاتهــم حســب المجــال 
ّ
saudiexports.sa، فرصــة الحصــول علــى معلومــات عــن المصن

باإلضافــة إلــى كافــة معلومــات التواصــل الخاصــة بهــم. 

مقدمة
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الرابعــة  المرتبــة  الغذائيــة  المنتجــات  قطــاع  احتــل  ٢٠١7م،  عــام  فــي 

بلــغ  حيــث  النفطيــة،  غيــر  رة  المصــدَّ الرئيســية  الصناعــات  قائمــة  فــي 

إجمالــي صــادرات القطــاع ١7 مليــار ريــال ســعودي. وتعــد منتجــات األلبــان 

والمخبــوزات والحلويــات وعصائــر الفواكــه والمشــروبات هــي القطاعــات 

الفرعيــة الرئيســية باســتحواذها علــى أكبــر حصــة مــن صــادرات المنتجــات 

واألســواق  الخليجيــة  األســواق  وتعتبــر  كمــا   ،%  63 بنســبة  الغذائيــة 

العربيــة المجــاورة مــن أكبــر مســتوردي المنتجــات الغذائيــة مــن المملكــة 

العربيــة الســعودية، بمــا فــي ذلــك اإلمــارات العربيــة المتحــدة والكويــت 

واألردن والبحريــن وُعمــان واليمــن والعــراق بحصــة  شــاملة بلغــت ٨7% 

مــن إجمالــي صــادرات األغذيــة الســعودية. وكانــت أعلــى ثالثــة أســواق 

 للمــواد الغذائيــة مــن المملكــة فــي عــام ٢٠١7م هــي اإلمــارات 
ً
اســتيرادا

العربيــة المتحــدة بنســبة ٢٢%، والكويــت بنســبة ١4%، واألردن بنســبة ١٠%. 

١7 مليار ريال سعودي 
إجمالي قيمة الصادرات السعودية في قطاع األغذية لعام ٢٠١7

الصادرات السعودية في قطاع األغذية 
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التمور الخام ، التمور المعاد تعبئتها ، الدبس ، عجائن التمور .	 

تفخــر مجموعــة الوطنيــة الزراعيــة  بأســهماتها  فــي مجــال األمــن الغذائــي للملكــة العربيــة الســعودية منــذ عــام ١9٨٢ 
مــن خــالل االنتــاج الزراعــي و الحيوانــي بصفــة عامــة و انتــاج التمورالعضويــة بصفــة خاصــة حيــث تنتشــر مزارعنــا فــي 
شــمال و وســط وجنــوب المملكــة علــى مئــات الهكتــارات ، تحتــوى هــذة المــزارع مايقــارب مــن  الــــ ١6٠,٠٠٠ نخلــة و انتــاج 
مايقــارب الخمســة االف طــن مــن التمــور العضويــة الخــام الكثــر مــن خمســة وعشــرين صنفــا مــن التمــور منهــا )ســكري ، 
خــالص ، ونانــة ، نبتــة علــي ، رشــودية ، ســباكة ، مجــدول ، خضــري ، شيشــي ، دقلــة نــور ، برحــي ، ســلج( جميعهــا حاصلــة 
. )CERES(وشــهادة المنتجــات العضويــة )ISO( علــى أعلــى الشــهادات المعتمــدة فــي هــذا المجــال مثــل شــهادة اآليــزو

 للطلــب المتزايــد علــى التمــور العضويــة المصنعــة تفخــر الوطنيــة بــان لديهــا خطــوط انتــاج تلبــى جميــع احتياجــات 
ً
ونظــرا

عمالئهــا مــن خــال تنــوع انتاجهــا مــن:
التمور الخام، التمور المعاد تعبئتها ، التمور المقطعة ومنزوعة النوى ، الدبس، عجائن التمور.

كمــا تضــم الشــركة جملــة مــن الموظفيــن المؤهليــن مهنيــا وذوي الخبــرة فــي مراقبــة الجــودة لضمــان جــودة المنتــج 
 ألعلــى المعاييــر العالميــة )ISO( وحرصــا علــى تقديــم مســتويات عاليــة مــن الخدمــات 

ً
وتلبيــة ألذواق عمالئهــا، وفقــا

لعمــالء التجزئــة والجملــة. وحققــت الشــركة نمــوا كبيــرا فــي المبيعــات خــالل األعــوام الســابقة وتطمــح الــى النمــو 
والتوســع فــي مجــال البيــع المحلــي والتصديــر بمــا يلبــي طموحاتهــا ويرضــي اذواق عمالئهــا داخليــا وخارجيــا مــن 

والصحيــة. التمورالعضويــة 

مقدمة

أنواع المنتجات

Watania-Agriculture Group takes high pride in its contributions to the food security of Saudi Arabia since 
١9٨3 through agricultural and animal production in general and the production of organic dates in particular. 
Our farms covers the northern, center and southern regions of Saudi Arabia with areas of hundred hectares. 
Our farms have around ١6٠,٠٠٠ Palm Trees and produce about ٥,٠٠٠ tons of raw organic dates for more 
than ٢٥ varieties of dates )e.g. Sukari, Khalass, WaNana, Nabata Ali,  Rashodiah,  Sabakh, Mejdul, Khudari , 
Shishi, Dakla Nur,  Berhi, Slag( all of our products have the highest certifications in this field such as ISO and 
CERES.Due to the increasing demand for manufactured organic dates, Watania-Agriculture is proud to have 
production lines that meet all the needs of its customers through its diverse production of:
Raw dates, Repackaging Dates, Broken and seeded dates, Syrup, Date paste .
Watania-Agriculture also has a professional & qualified team experienced in quality control to ensure the 
quality of the product and to meet the tastes of its customers as per world-class standards )ISO( and to 
provide high level of services to retail and wholesale customers.
Watania-Agriculture has achieved significant growth in sales over the past years and aspires to grow and 
expand in the field of local sales and export to meet its ambitions and satisfy the tastes of its customers 
internally and externally from organic dates and health.

	 Raw dates, Repackaging Dates, Syrup, Date paste

Introduction

Products :

+966 11 92 002 0101

+966 11 92 002 0103

gm_ss@wataniaagri.com

www.nffp.com.sa
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انتاج تمور معبأة في عبوات ودبس التمر .	 

شــركة مصنــع تمــور الفيصليــة مــن أشــهر مصانــع التمــور فــي المملكــة العربيــة الســعودية ودول الخليــج حيــث 
اكتســب شــهرة عاليــة وكبيــرة فــي المجــال داخــل المملكــة وخارجهــا ..

الجــودة هــي شــعار الشــركة ويتــم تعبئــة وتغليــف التمــور أليــا باالســتفادة مــن تقنيــات الصناعــة الغذائيــة 
وتطبيــق احــدث مــا توصلــت اليــه التقنيــة الحديثــة لصناعــة وتغليــف التمــور وافضــل الشــروط الصحيــة ..

والعالمــي و حصلــت  المحلــي  المســتوى  علــى  والتقديــر  الشــكر  مــن شــهادات  كثيــرا  الشــركة  وقــد حصلــت 
 – 9٠٠١:٢٠١٥ ISO الشــركة علــى الجائــزة الذهبيــة للقــارات الخمــس – للكفــاءة واالمتيــاز لعــام ٢٠٠٥ م وشــهادة

HACCP : وشــهادة ســالمة الغــذاء – ISO٢٢٠٠٠:٢٠٠٥

مقدمة

أنواع المنتجات

AL-Faisaliah one of the famous dates manufacturing in Saudi Arabia and GULF. The Quality in 
products is our gold since we are using automatic.
packaging machines manufacturers with latest digital technology innovations. We are certified 
by many organizations inside the local market and abroad. We got the Golden award for the five 
continents ٢٠٠٥. And also, we are certified by ISO 9٠٠١:٢٠١٥ – ISO٢٢٠٠٠:٢٠٠٥ and HACCP. 

	 Producing a high quantity Date honey and dates .

Introduction

Products :

+966 11 545 8899

+966 11 545 8779

asaad@alfaisaliya.net

www.alfaisaliya.net/shop
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سكري, خضري, خالص, صقعي, عجوة, مجدول.	 

األصيــل للتمــور هــي  شــركة متخصصــة فــي مجــال تســويق و توزيــع التمــور الفاخــرة ذات الجــودة العاليــة ، 
تعمــل الشــركة تحــت إدارة أوقــاف محمــد بــن عبدالعزيــز الراجحــي ، و تمتلــك أكبــر مزرعــة فرديــة فــي العالــم مــن 
خــالل وجــود اكثــر مــن ٢٢٠ ألــف شــجرة نخيــل كمــا تمتلــك ايضــا أكبــر مركــز للبحــوث والتطويــر لتعزيــز زراعــة التمــور 
ــا ألدق المقاييــس المعاييــر المحليــة والدوليــة. تقــوم األصيــل بتزويــد و توزيــع أجــود أنــواع التمــور بجميــع 

ً
وفق

أنواعهــا و أصنافهــا وفئاتهــا الــى جميــع أنحــاء العالــم. كمــا ان الشــركة حاصلــة علــى عــدة شــهادات فــي الجــودة 
و الســالمة الغذائيــة ISO ٢٢٠٠٠ – ٢٠٠٥ و شــهادات فــي افضــل مماراســات زراعيــة و معاييــر اعتمــاد المزرعــة 

GlobalG.A.P ــة المتكامل

مقدمة

أنواع المنتجات

)Alaseel Dates Establishment( is a distributor and marketer of the premium dates, operating under 
the management of Al-Rajhi Endowments, a well-known organization in the Kingdom, possessing 
the largest individual farm in the world with more than )٢٢٠,٠٠٠( palm trees and the largest research 
& development center to promote the cultivation of dates adhering to the strictest principles of local 
and international standard. Alaseel is supplying the finest dates in all its kinds, types, categories 
& date made products across worldwide. The company is also certified by the GlobalG.A.P for best 
farming practices and ISO ٢٢٠٠٠ - ٢٠٠٥ for quality & food safety.

	 Sukary, Khudri, Khalas, Sagae, ajwa, and Majdool, Ajwa, Safwai( in loose and vacuumed packing.

Introduction

Products :

+966 11 269 4739

 +966 11 269 4739

info@alaseeldates.com.sa

www.alaseeldates.com.sa
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جميع أنواع التمور .	 

منــذ تأســيس شــركة تمــور المحمديــة فــي عــام ١996م ومقرهــا الريــاض بالمملكــة العربيــة الســعودية. اشــتهرت 
الشــركة بنخيلهــا وجــودة تمورهــا وتعبئتهــا. تركــز الشــركة علــي اربعــة نقــاط رئيســية فــي تعبئــة التمــور: تمــور 
فلــة، مســحوبة الهــواء، عجينــة التمــور، و التمــور المحشــوة باإلضافــات المختلفــة. حصلــت المحمديــة علــي 
شــهادة االيــزو ٢٢٠٠٠ وكذلــك علــي عالمــة الجــودة الســعودية، ممــا يســاعد فــي تصديــر منتجاتهــا الــي جميــع 
انحــاء العالــم.  المحمديــة لديهــا عــدد مــن العمــالء الكبــار و المؤثريــن مثــل شــركات تمويــن الطيــران ومصانــع 
الحلويــات والبســكويت نتيجــة لثباتهــا فــي تقديــم منتجــات عاليــة الجــودة. وهــذا يمنــح المحمديــة دافــع الســتمرار 

وتطويــر جــودة انتاجهــا الرضــاء عمالئهــا.

مقدمة

أنواع المنتجات

Since its establishment in ١996, Mohamadia Dates Company )MDC(, headquartered in Riyadh, KSA; 
has become renowned for its date palm farming operations and for the quality of its processed date 
products. MDC focuses on four major categories in the processing of dates – Loose, Thermo, Paste 
and Value added date packs. MDC has acquired ISO ٢٢٠٠٠ certification for its processing facility 
as well as the SASO mark )Saudi Standards, Metrology and Quality Organization( that enable the 
company to export to overseas markets. MDC has several large and influential customers such as 
airline catering companies and leading confectionery producers, which is the result of its consistent 
delivery of top quality products, always meeting its customers’ expectations.
 MDC is currently implementing a large transformation program, which aims at positioning it as 
the leader of Saudi date processors, locally, regionally and internationally. As such, MDC is going 
through initiatives such as rebranding, entering into new channels and markets for its date products, 
upgrading supply chain, production and sales and distribution infrastructures and networks. This has 
led to a major organizational change with a new management team well equipped to address the 
challenges that lie ahead. 

	 Dates.

Introduction

Products :

+96611 462 7484

+96611 462 7484

info@ mohamadia.com.sa

www.mohamadia.com.sa
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سكري, خضري, خالص, صقعي, عجوة, مجدول. 	 

تأسســت أوقــاف الشــيخ محمــد بــن عبدالعزيــز الراجحــي فــي عــام ١4٢9 هـــ ٢٠٠9 م فــي مدينــة الريــاض بالمملكــة 
العربيــة الســعودية. ولألوقــاف 3 فــروع فــي محافظــة الخــرج محافظــة عنيــزة محافظــة بريــدة. وترتكــز األوقــاف 
علــى مجموعــة مــن خمســة قطاعــات هــي: الزراعــي والعقــاري واالســتثماري والفنــادق والخيــري. وبعــد عــام 
نهــي التخــوف هــذا وليبــادر الشــيخ محمــد بــن 

ُ
علــى بــدء التجربــة الوليــدة جــاءت النتائــج اإليجابيــة المشــّجعة لت

عبدالعزيــز الراجحــي رحمــه اللــه ليمنــح الوقــف عمــارة أخــرى، وهكــذا بــدأت مســيرة أوقــاف الشــيخ محمــد بــن 
عبدالعزيــز الراجحــي لتصــل إلــى مــا وصلــت إليــه اليــوم مــن واقــع مشــرق.

مقدمة

أنواع المنتجات

	 Indoor, Outdoor fiber optics cables & Armored cables .

Introduction

Products :

+966 11 2694739

+966 11 2694739 

info@awqaf-alrajhi.org

www.alrajhiawqaf.sa

The Endowments has three branches in Al-Kharj, Anayzah and Buraidah. Endowment is based on 
five sectors: agriculture, real estate, investment, hotels and philanthropy. A year after the start of the 
nascent experiment, positive results were generated to encourage this fear. Sheikh Mohammed bin 
Abdul Aziz Al-Rajhi took the initiative to give the Endowment another building, and thus began the 
march of Sheikh Mohammed bin Abdul Aziz Al-Rajhi to reach what he reached today from a bright 
reality. Sheikh Mohammed bin Abdul Aziz Al-Rajhi began the concept of qualitative endowments 
٢٠ years ago through his belief in the importance of financial sustainability that contributes to the 
development of society. In ١4٢9H Sheikh Mohammed bin Abdul Aziz Al-Rajhi suspended a large part 
of his property, and love what he founded to stop the service of Islam and Muslims inside and outside 
the Kingdom.
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تمــور معبــأة فــي عبــوان بأحجــام مختلفــة، تمــور محشــية، ســناك تمــر، دبــس التمــر، عجينــة التمــر، بــودرة 	 
التمــر، تمــر قابــل للدهــن )تمــرال(، معمــول، تمــر بالشــكوالتة.

مصنــع نخيــل العاليــة للتمــور يقــع فــي المدينــة المنــورة ومتخصــص فــي انتــاج وتوزيــع التمــور الســعودية عاليــة 
الجــودة محليــا ودوليــا. حيــث نحــرص علــى اختيــار اجــود نوعيــات التمــور الخاليــة مــن جميــع العيــوب لضمــان وصــول 
ــادة  ــة ونعمــل علــى زي ــر مــن ٢٠ دول ــوزع عمــالء نخيــل العاليــة فــي أكث ــج للعميــل فــي أفضــل صــورة. ويت المنت
قاعــدة العمــالء عبــر عــدد مــن نمــاذج التعــاون القائمــة علــى مبــدأ الفائــدة المشــتركة. ونوفــر لعمالئنــا التمــور 
المعبئــة فــي عبــوات متميــزة بمقاســات مختلفــة. كمــا يمكننــا تعبئــة التمــور حســب رغبــة العميــل. ونوفــر كذلــك 

منتجــات دبــس التمــر وعجينــة التمــر فــي عبــوات متعــددة االحجــام.

مقدمة

أنواع المنتجات

Nakheel Alya dates is a palm dates producer based in Medina, Saudi Arabia.  Our Vision is, “To be 
customers’ choice for high quality Saudi Arabian palm dates.” And our mission is to provide local, 
regional and international markets with high quality palm dates that are carefully selected, well 
processed, and professionally packaged to reach our customers fresh and tasty.”
We bring to our customers a selection of the most popular and tasty Saudi Arabian varieties of dates 
including Ajwa, Anbara, Safwai, Mabroom, Suqi, Sukari and Khurdri. We have four lines of products 
to bring to our customers the variety of dates they like at the weight they prefer. We can supply loose 
dates, thermoform dates, flavored dates, and custom packs. We can also supply customer with dates 
syrup )molasses(, dates paste, snack dates.

	 Packaged dates in different sizes, assorted dates, dates snacks, dates syrup, dates paste, dates 
powder, dates spread, mamoul, dates chocolate. 

Introduction

Products :

+966 555 324846

yousef@nakheelalya.com

www.nakheelalya.com
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تمور طازجة، تمور مصنعة، دبس، بودرة عجينة .	 

المؤسســة رائــدة فــي مجــال زراعــة النخيــل )١٠٠٠٠ نخلــة مــن أجــود األصنــاف، الســكري و االخــالص والصقعــي 
ــا نصــدر وبكميــات كبيــرة لإلمــارات العربيــة المتحــدة  والمجــدول( وفــي تســويق التمــور داخــل المملكــة، كــم أنن

ــا وغيرهــا. وأمريــكا وفرنســا وتركي
نهتــم بتســويق التمــور الفاخــرة وتغليفهــا. كمــا تحــرص المؤسســة علــى الصناعــات التحويلــة للتمــور مثــل الدبــس 

وبــودرة التمــور والتمريات.

مقدمة

أنواع المنتجات

The establishment is experienced with palm trees agriculture, as it has over  ١٠,٠٠٠ palm trees of 
the finest varieties. Like Sukary, Iklas, Sugie and Majdool( we cover various markets  besides  the 
Kingdom of Saudi Arabia, we export frequent and large shipments to the United Arab Emirates, 
America, France, Turkey and others.
We care about the delivering to our customers  the finest of dates selected carefully with the proper 
packaging to preserve it›s delicious taste and beautiful appearance . The company is also provides 
manufactured products from fresh dates like, Dates powder and date  honey, and date based sweets.

	 Fresh date, Date honey, Date paste, Date powder .

Introduction

Products :

+966 11 400 7152

dohayan@hotmail.com
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كافة أنواع التمور .	 
معمول بالتمر .	 
دبس تمر .	 

يعــد مصنــع تمــارا للتمــور أحــد أبــرز المصانــع التــي أثبتــت وجودهــا فــي ســوق التمــور الفاخــرة فــي المملكــة 
العربيــة الســعودية ومنطقــة الخليــج، حيــث تميــزت بقــوة االنتشــار فــي معظــم األســواق الرائــدة وكذلــك الجــودة 
فــي تقديــم منتجــات طبيعيــة فاخــرة، حيــث تركــزت خدماتنــا فــي تصنيــع وتحضيــر التمــور إضافــة إلــى التخزيــن 
وذلــك وفــق أحــدث التقنيــات وضمــن أعلــى المعاييــر والمواصفــات القياســية للجــودة فــي الســعودية والعـــــالم 
، فقــد تــم الحصـــــول علــى شـــــهادة )اآليــزو 9٠٠١:٢٠٠٨  ( وشـــــهادة ســـــالمة الغـــــذاء )آيــزو ٢٢٠٠٠:٢٠٠٥ ( ، 
والســعي لضمــان وصــول المنتجــات إلــى األســواق بحالتهــا الطبيعيــة ممــا يميزنــا عــن منافســينا مــن حيــث 

المــذاق والطعــم .
لذلــك قمنــا بوضــع سياســة هادفــة تعتمــد علــى خطــط مدروســة ومالئمــة للظــروف االقتصاديــة للمناطــق 
والــدول التــي نســتهدفها فــي فتــح أســواق جديــدة وزيــادة حصتنــا فــي الســوق الداخلــي والخارجــي ، فقــد تــم 
الســعي إلنشــاء مــزارع نموذجيــة بطاقــة إنتاجيــة كبيــرة تســد حاجــة المصنــع وتالئــم تحقيــق الخطــط التطويريــة 
لنشــاط الشــركة ، بذلــك تكــون مزارعنــا هــي التــي تغــذي مصنــع تمــارا للتمــور لضبــط الجــودة التــي عهدنــا علــى 
أنفســنا المحافظــة عليهــا وتحقيــق رضــى عمالئنــا الذيــن يكبــرون معنــا ســنة بعــد أخــرى ، مــن خــالل خطــط التوســع 
فــي االنتشــار مــع زيــادة عــدد المنتجــات وتنوعهــا لتضــم أصنــاف عديــدة تلبــي كافــة االحتياجــات المتعلقــة بالتمــور 

مقدمة

أنواع المنتجات

Tamara factory is one of the best factories that proved its existence in good dates markets in KSA 
and the Arabian Gulf. We spread widely in dates pioneering markets and produced natural products. 
We serve in making, preparing and storing dates using modern techniques with the highest quality 
standards in KSA and the world. We got ISO )9٠٠١:٢٠٠٨( and food safety management system 
)٢٢٠٠٠:٢٠٠٥(. We put our products in markets in its natural state and that made us different from 
other rivals in our dates taste.
Our aiming policy depends on well-studied plans that fit the economic conditions of the areas and 
countries we want to open new markets in. We hope to increase our portion in internal and external 
markets. We tried to establish typical farms with high producing capacity to cover our factory needs 
and to accomplish the development plans of the company. To get the satisfaction of our increasing 
clients and to present high-quality products, we depend on our farms. We do that through widening 
our spread and increasing the number and kinds of products to cover all the needs related to dates 
industry.

	 Dates
	 Mamoul with Dates
	 Dibs of Date

Introduction

Products :

+966 11 656 6665

+966 11 656 2225

info@tamaradates.com

www. tamaradates.com
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تمور سعودية بمختلف أنواعها )رطب سكرى – تمر خضري –  تمر برني – تمر برحي ... الخ (	 

تمــور البركــة هــي مؤسســة نشــأت بأحضــان المــزارع الســعودية منــذ ســنوات لتتنقــى بعنايــة أفضــل التمــور وتطفــى 
ــج عــال الجــودة مــن التمــور الســعودية المنتقــاة. ــداع لتضــع بيــن يــدي عمالئهــا منت عليهــا لمســات مــن الدقــة واالب

مقدمة

أنواع المنتجات

AL baraka dates is an establishment was created throw Saudi farms for years to carefully pick the best dates 
and adding touches of creativity and precision to offer to its client a highly quality products of the selected 
Saudi Arabia dates.

	 Varity kinds of SAUDI DATES )ROTAB SUKRI – KHUDRI – BARNI – BARHI - … ETC(.

Introduction

Products :

+966 50 570 4856

+971 50 487  7181
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شوكوال.	 
تمر.	 

هكــذا تبــدأ تمريــة رحلتهــا، مــن كشــك صغيــر فــي عــام ٢٠٠٨ الــى واحــدة مــن رواد صناعــة الحلويــات فــي ٢٠١٨ 
ســواعد ابنائنــا قامــت بإبتــكار هــذه القصــة، مــع تاريخنــا العابــق بالتــراث مزجــوا حضــارات مختلفــة لتأتــي تمريــة 
بمفهــوم مختلــف للشــوكوالتة والتمــور ونســتخدم أجــود أنــواع الشــوكالتة البلجيكيــة فــي جميــع منتجاتنــا. يوجــد 
لدينــا ١4 فــرع فــي المملكــة العربيــة الســعودية و تصــل فروعنــا مــع الــوكالء الــى 36 فــرع علــى مســتوى الخليــج. 
ــة فــي المملكــة العربيــة  ــر تمريــة المســيطرة علــى ســوق الجمل ــة و تعتب نقــوم أيضــا بالبيــع عــن طريــق الجمل
الســعودية. يوجــد مصنــع تمريــة فــي الريــاض عاصمــة المملكــة العربيــة الســعودية وينتــج حوالــي مــن ١٢٠-١٥٠ 

طــن فــي الشــهر.

مقدمة

أنواع المنتجات

This how TMREYA started it journey, in simple kiosk in ٢٠٠٨ TMREYA now one of the leading 
companies of in chocolate production. Our heritage and the inspiration behind TMREYA story help to 
guide us in everything we do to bring to you a new definition to Dates and Chocolate.

	 Chocolate.
	 Dates.

Introduction

Products :

+966 11 201 8299

+966 11 201 8485

hamad@tmreya.com; export@tmreya.com 

www.tmreya.com 
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تمور السكري، تمور الخالص، تمور الخضري، تمور العجوة، تمور المدجول، تمور الصقعي والكثير	 

شــركة تمــور زادنــا هــي شــركة خاصــة تملكهــا مجموعــة عبــد الوهــاب الراجحــي المتخصصــة فــي اختيــار وتجهيــز 
وتغليــف وتصديــر أجــود أنــواع التمــور الســعودية حيــث تقــوم الشــركة تشــغيل مصنــع مؤثــث بالكامــل و بأحــدث 
المعــدات، كمــا ينتشــر عمالؤنــا فــي جميــع األجــزاء الرئيســية مــن اوربــا وآســيا والشــرق األوســط ومــا زلنــا نبحــث 

عــن المزيــد.

مقدمة

أنواع المنتجات

Zadna for dates trading is a private company owned by Abdulwahab AlRajhi group specialized in 
selecting, processing, packing and exporting the finest Saudi dates, running a fully furnished factory 
with latest equipment Our customers are spreading in all major parts of UE, Asia and middle east 
and still looking for more .

	 Sukkari dates, Khalas dates, Khudri dates, ajwa dates, Medjool dates, sagies dates And more

Introduction

Products :

+966 558 661 334

k.qutub@zadna.com.sa - k.qutub@gmail.com 

www.zadna.com.sa
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وعصائــر 	  طماطــم،  معجــون  الوطنيــة  دواجــن  االعــالف،  الخضــراوات،  اللحــوم،  منتجــات  اجبــان،  فاكهــة، 
. الغازيــة  والمشــروبات  الفاكهــة، 

تأسســت  شــركات مجموعــة الوطنيــة الزراعيــة  عــام ١9٨٢ و بدورهــا حققــت مكانــة مرموقــة بيــن الشــركات 
العاملــة فــي مجــاالت اإلنتــاج الزراعــي والحيوانــي والتصنيــع الغذائي،باســتثمارات تفــوق ٢٥٠ مليــون دوالر.
تمتلــك الوطنيــة الزراعيــة أربــع مشــاريع زراعيــة تمتــد علــى نحــو ال 4٠,٠٠٠ هيكتــار, وقــد حصلــت الشــركة علــى 
شــهادة األيــزو 9٠٠١ عــام ١99٨ وشــهادة األيكوســرت للمنتجــات العضويــة للعــام ٢٠٠١ مــن االتحــاد األوروبــي  

وشــهادة المنتجــات العضويــة)CERES( .، لتكــون بذلــك الرائــدة بيــن الشــركات الزراعيــة بالمملكــة.
يعــد المصنــع الوطنــي للمــواد الغذائيــة احــد اهــم مشــاريع التصنيــع الغذائــي بمجموعــة الوطنيــة الزراعيــة و 
الــذي تاســس عــام ١97٢م. يقــوم المصنــع بإنتــاج مجموعــة متنوعــة مــن  العصائــر باالضافــة الــى  معجــون 
الطماطــم. و يمتلــك المصنــع تنــوع غيــر مســبوق فــي خطــوط االنتــاج و التغليــف مــا بيــن خطــوط انتــاج العبــوات 
الورقيــة  الزجاجيــة و  البالســتيكية   و االلمنيــوم . وتخضــع كل مرحلــة مــن مراحــل اإلنتــاج للمراقبــة الدقيقــة مــن 
 GMP قبــل مختبــرات مراقبــة الجــودة التابــع للمصنــع ، ممــا ســاهم فــي حصــول  المصنــع عــام ٢٠٠6 علــى شــهادة
 FSMS/( مــن وزارة الصحــة ، كمــا أن المصنــع الوطنــي للمــواد الغذائيــة يطبــق أحــدث نظــم اآليــزو لتصنيــع األغذيــة
HACCP ISO ٢٢٠٠٠:٢٠٠٥( وهــو نظــام عالمــي إلدارة ســالمة ومالئمــة المنتجــات الغذائيــة ، ويعمــل فريــق مــن 

.HACCP الخبــراء باســتمرار علــى متابعــة إجــراءات مراقبــة الجــودة المنبثقــة عــن نظــام

مقدمة

أنواع المنتجات

 Al Watania Agricultural Group was established in ١9٨٢.  In turn, it has achieved a prominent position 
among the companies engaged in the fields of agricultural production, livestock and food processing, 
with investments exceeding ٢٥٠ million dollars. Al-Watania has four agricultural projects with a 
total capacity of 4٠,٠٠٠ hectares. The company has obtained the ISO 9٠٠١ certification in ١99٨ , 
the Eco-Cert Organic Certificate of Organic Products ٢٠٠١ from the European Union,  and  CERES, 
thus becoming the leading agricultural company in the Kingdom. The National Food Factory is 
one of the most important food processing projects in Al Watania Agricultural Group, which was 
founded in ١97٢. The factory produces a variety of juices as well as tomato paste. The factory has 
an unprecedented variety of production and packaging lines between the production lines of glass, 
plastic and aluminum packaging. Each stage of production is strictly controlled by the factory›s quality 
control laboratories, which resulted in the GMP obtaining the GMP certificate from the Ministry of 
Health in ٢٠٠6. The National Foodstuff Factory applies the latest ISO systems for food processing 
)FSMS / HACCP ISO ٢٢٠٠٠: ٢٠٠٥(.A global food safety and food safety management system, and a 
team of experts is continuously monitoring HACCP quality control procedures.

	 Dairy Products, Fruits, Processed Food, Meat, Vegetables, Fodder Poultry Tomato Paste, Fruit 
Juice Drink, Soft & Carbonated Drink.

Introduction

Products :

+966 11 450 4003

+966 11 92 00 20103

Coop2@wataniaagri.com

www.watania-agri.com
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الحليــب الطــازج، اللبــن الطــازج، الحليــب طويــل األجل،الحليــب المنكــه طويــل األجل،الحليــب المجفف،الزبــادي 	 
الطــازج، األجبان،الزبــدة والســمن وزيــت الزيتون،العصائر،المخبــوزات )ألوزيــن و ســفن دايــز( دجــاج اليــوم و 

حليــب األطفــال الرضع)نــوراالك(.

نبــذة عــن المراعــي )تأسســت شــركة المراعــي عــام ١977 ومقرهــا الرئيســي الريــاض. تعتبــر المراعــي أكبــر شــركة 
 لأللبــان فــي العالــم، واألكبــر فــي إنتــاج وتوزيــع األغذيــة والمشــروبات فــي المنطقــة، كمــا تحتــل 

ً
متكاملــة راســيا

عالمتهــا التجاريــة المرتبــة األولــى ضمــن تصنيــف العالمــات التجاريــة للمــواد االســتهالكية فــي منطقــة الشــرق 
 عــن ريــادة منتجاتهــا فــي جميــع أســواق دول مجلــس التعــاون الخليجــي.

ً
األوســط وشــمال أفريقيــا فضــال

وتواصــل شــركة المراعــي تقديــم منتجــات غذائيــة وصحيــة عاليــة الجــودة للمســتهلكين مــن مختلــف فئــات األعمار 
 تحــت شــعارها الرئيــس، »جــودة تســتحق الثقــة«.

ً
طــوال 4٠ عامــا

وّســعت شــركة المراعــي مظلــة منتجاتهــا لتضــم بجانــب األلبــان، العصائــر، والمخبــوزات، والدواجــن، وحليــب الرضــع 
ــز، واليــوم، باإلضافــة إلــى المراعــي نيــوراالك، وقامــت  تحــت العالمــات التجاريــة المراعــي، ولوزيــن، وســفن داي
المراعــي بإنشــاء مشــاريع مشــتركة مــع كل مــن شــركة شــيبيتا، وشــركة بيبســي. وفــي عــام ٢٠١7، حققــت شــركة 

 ٢.٢ مليــار ريــال ســعودي ومبيعــات وصلــت إلــى ١3.9 مليــار ريــال ســعودي.
ً
 صافيــا

ً
المراعــي دخــال

http://www.almarai.com :للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع االلكتروني الخاص بشركة المراعي

مقدمة

أنواع المنتجات

About Almarai[Founded in ١977, Almarai Company is the world’s largest vertically integrated dairy 
company and the region’s largest food and beverage manufacturing and distribution company. 
Headquartered in the Kingdom of Saudi Arabia, Almarai Company is ranked as the number one FMCG 
Brand in the MENA region and is market leader in all its categories across the GCC. With more than 4٠ 
years of sustainable growth, Almarai Company continues to provide nutritious and healthy products 
to consumers of all ages with its growth stemming from its bedrock principle, “Quality you can trust”. 
In addition to its high-quality dairy products, Almarai Company has diversified its product portfolio 
to include juices, bakery, poultry and infant formula under the brand names Almarai, L’Usine, 7 Days, 
Alyoum and Almarai Nuralac. Almarai Company has successful joint ventures with Chipita and 
PepsiCo.  
In ٢٠١7, Almarai Company reported net income of SAR ٢.٢ billion on sales of SAR ١3.9 billion.
For more information, please visit the Almarai Company website: http://www.almarai.com

	 Fresh & Flavoured Milk, Fresh Laban, Long life milk, Flavourd long life milk, Milk Powder, Plain 
yoghurt, Dips, Dessert, Cheese, Butter, Creams, Ghee, Juices, Bakeries, Alyoum Chicken, Infant 
formula )Nuralac(

Introduction

Products :

+966 11 470 0005

+966 11 470 1555

info@almarai.com 

www.almarai.com
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+966 11 235 7670

+966 11 235 7670

gm@alsaifcoffee.com

www.alsaifcoffee.com

منتج ٥ كيلو أخضر .	 
منتج ٢٥ كيلو أخضر .	 
منتج نصف كيلو أخضر .	 
منتج حبوب ُبن محمصة بدرجات من الفاتح حتى األمريكي .	 

شــركة قهــوة الســيف للتجــارة مختصــة باســتيراد الُبــن األخضــر المغســول العالــي الجــودة، درجــة أولــى، الخالــي 
الُبــن  ــا 

ً
ــا. كمــا لديهــا أيض )البولــي بروبليــن( اآلمنــة صحيًّ مــن الشــوائب، وتعبئتــه وإعــادة بيعــه بأكيــاس مــن 

المحمــص المعبــأ بعلــب فريــدة وجديــدة.

مقدمة

أنواع المنتجات

AlSaif Coffee Trading Co. is specialized in importing, repacking and reselling green coffee beans, 
which are washed, high quality, first class, and free of impurities.  The coffee beans are packed in 
Polypropylene bags; safe on health. The company also has the roasted coffee, packed in unique and 
new boxes. 

	 Product of ٥ kg Green.
	 Product of ٢٥ kg Green.
	 Product of half KG Green.
	 Product of roasted coffee beans of different color grade; light to American. 

Introduction

Products :
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الشطه الحارة .	 
الكاتشب ) العادي، حار، شيلي ( .	 
الخل ) األبيض ، األسود ، والتفاح، العنب ( .	 
عجينه الصلصه الحاره .	 
مايونيز .	 
 و شطه الهالبينو الحاره .	 

ّ
شطه حاره جدا

صلصه البيتزا والمعكرونة.	 

ــاج و تعبئــه المنتجــات  مجموعــه بافــرط للصناعــه شــركه ذات مســئوليه محــدوده تــم إنشــائها عــام ١99٨م إلنت
الغذائيــه ) شــطه حــاره ، كاتشــب ، مايونيــز و خــل ( و تقــوم المجموعــه بإســتيراد العديــد مــن المنتجــات الغذائيــه ) 
صلصــه الطماطــم ، المخلــالت و ورق العنــب ( ، جميــع المنتجــات تحــت العالمــه التجاريــه رنـــــــا التــي أصبحــت بتوفيــق 
مــن اللــه الرائــده فــي الســوق الســعودي و العديــد مــن الــدول األخــرى و يرجــع ذلــك إلــى جــوده ونوعيــة المنتــج 
النهائــي ودعمنــا لجميــع عمالئنــا ، مرافــق اإلنتــاج لدينــا فــي جــدة مــع شــبكة مبيعــات تغطــي جميــع المــدن 

الرئيســية فــي المملكــه العربيــه الســعوديه.

مقدمة

أنواع المنتجات

Bafarat Industrial Group is a Saudi company founded in ١99٨ specialized in food manufacturing and 
processing )Hot Sauce, Ketchup, Mayonnaise, Salsa’s and Vinegar(, also trading items )Tomato Paste, 
Pickles and Grape leaves( all those items under RANA brand which became a leading brand in the 
local and many export market due to the high standard and quality of the finished product and our 
support to all of our customers. Our production facilities is located in Jeddah with a sales network 
covered all Saudi’s major cities. 

	 Hot Sauce.       
	 Ketchup ) regular, Hot, Chili ( .    
	 Vinegar ) White, Brown, Apple, Grape ( .    
	 Red and Green Salsa’s .    
	 Mayonnaise .       
	 Extra Hot sauce and Jalapeno Hot Sauce .
	 Pizza and Pasta Sauce.   

Introduction

Products :

+966 12 6375212

+966 12 6375752

ceooffice@ranafood.com

info@ranafood.com
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حالوة طحينية .	 
طحينة سائلة .	 
حالوة طحينية شعر .	 

 تأســس مصنــع دار المعايــم للصناعــات الغذائيــة فــي ٢٠٠9 م يقــع فــي العاصمــة الريــاض ) المدينــة الصناعيــة الثانيــة( 
. تــم تركيــب خطــوط إنتــاج بأحــدث التقنيــات المتوفــرة لصناعــة الحــالوة الطحينيــة وقــد تــم دراســة الماكينــات وخطــوط 

االنتــاج وتطويرهــا إلعطــاء افضــل انتاجيــة وجــودة عاليــة . 
 يتكون المصنع من ثالثة خطوط انتاج رئيسية وهي : 

خط انتاج السمسم، خط انتاج الطحينة السائلة ، خط انتاج الحالوة الطحينية بكافة انواعها .  
رؤيتنــا : ان نكــون منظمــة قياديــة فــي مجــال الصناعــات الغذائيــة والتصنيــع بتحســين مؤهالتنــا بشــكل مســتمر ودائــم 

التطــور مــع حلــول ابداعيــة تفــوق التوقعــات . 
رســالتنا :  توفيــر اعلــى مســتويات مــن الجــودة والشــفافية لعمالئنــا وذلــك مــن خــالل االبتــكار والتفــوق فــي عملياتنــا 

التشــغيلية لتحقيــق طمــوح حكومتنــا الرشــيدة وتطلعــات كافــة القطاعــات المتعاملــة معنــا. 
مهمتنــا : لتقديــم حلــول متكاملــه ومنتجــات عاليــة الجــودة وخدمــات تســتجيب لعمالئنــا بشــكل مســتمر وتعزيــز االســتثمار 

فــي موظفينــا مــع المحافظــة علــى بيئتنــا وتقديــم افضــل الخدمــات لمجتمعنــا .
فريــق العمــل  : نتميــز نحــن فريــق عمــل / مصنــع دار النعايــم للصناعــات الغذائيــة بوجــود نخبــة مــن المهندســين والفنيين 
المحترفيــن الذيــن يعملــون بصــورة متجانســة لنضمــن فلســفة التصنيــع واالنتــاج بأعلــى درجــات االتقــان لتقديــم افضــل 

المنتجــات والخدمــات لعمالئنــا .

مقدمة

أنواع المنتجات

Dar alnaim factory for food industries founded in ٢٠٠9 , is located  in the capital Riyadh ) second 
industrial city ( , production was installed with the latest technology available to produce the halva 
, and tahina the industry halva machinery and production lines have been studied and developed to 
give better productivity and high quality .
Factory consists of three main production lines , which is : sesame production line, liquid production 
line tahina, halva production line and all of it kinds .
Vision : To be pioneer organization in the food industry by working on our qualifications consistently 
and look for development with creative solutions that exceeds expercatations .
Our message :  To provide the highest quality and transparency to our clients through innovation in 
our operational stages to fulfil our government ambitions and all sectors that are working with us .
Mission : To provide the highest level of quality and transparency to our clients through innovations 
and excellence in our operational departments to achieve the ambitions of our government and the 
ezxpectations of all industries .
Work team : Dar alnaim factory for food industries team is through the existence of well trained and 
experienced engineers , to ensure that the philosophy of manufacturing production and the highest 
degree of perfection to provide the best products and services to our customers .

	 halva tahinia. 
	 tahina liquid.
	 halva tahinia shaar .

Introduction

Products :

+966 11 265 3901    , +966562474783

+966 11 865 4861

ibrahim89_alhendi@hotmail.com

www.daralnaim.net
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صلصــة الطماطــم، الصلصــة الحــارة ،الخــل، مزيــج الحلــوى، دقيــق الــذرة، مكعــب الدجــاج ،صلصــه البيتــزا 	 
والخميــرة الكاكاو،الجلــي  مســحوق  الطماطــم،  معجــون   ، المربــى  الشــوفان،   ، والمعكرونــه 

تأسســت FMG فــي عــام ٢٠٠٠ إلنتــاج منتجــات غذائيــة عاليــة الجــودة متوافقــة مــع المعاييــر الدوليــة. FMG تقــع 
علــى بعــد 7 كــم مــن مينــاء جــدة ممــا يعطيهــا ميــزة لتصديــر المنتجــات مــن خــالل مينــاء جدةالدولــي. FMG قــادرة 

علــى إنتــاج أكثــر مــن 7٠ منتــج تحــت ســقف واحــد ممــا يعطــي ميــزة فريــد عــن منافســيها.

مقدمة

أنواع المنتجات

FMG was established in the year ٢٠٠٠ to produce high quality food products compatible to 
international standards. FMG located 7 km from the port of Jeddah gives it an advantage to 
inefficiently export products through the port of Jeddah. FMG is capable of producing more than 7٠ 
products under one roof which gives the advantage of variety and diversity. 

	 Tomato ketchup, hot sauce, vinegar, dessert mixes, corn flour, chicken cube, pizza and pasta 
sauces, oats, jam, tomato paste, cocoa powder, jellies, yeast

Introduction

Products :

+971 50 624 9183

+971 488 13 078

fmg@eim.ae

www.fmg-food.com
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الشــعير 	  الغازيــة وكذلــك شــراب  العصيــر والمشــروبات  والنكتــار وشــراب  العصائــر  بإنتــاج   
ً
حاليــا الشــركة  تقــوم 

ــوات  ــواع مختلفــة مــن العب ــال، ســبالش، كالس ، فــى ان ــة: اورجن الخــال مــن الكحــول، باألســماء والعالمــات التجاري
والمقاســات كمــا موضــح علــى النحــو التالــى:

عبوات بالستيكية: مقاسات ١.4 ، ٠.9٥ ليتر ، 4٠٠ مل ، ٢٠٠ مل .	 
عبوات زجاجية: مقاسات 3٠٠ مل ، ٢٠٠ مل ، 33٠ مل ) العصير الفوار وشراب الشعير ( .	 
عبوات كرتونية: مقاسات ٢٥٠ مل ، ٢٠٠ مل ، ١٢٥ مل .	 
علب معدنية: مقاسات 33٠ مل ، ٢٥٠ ، ٢4٠ مل ، ١٨٠ مل ، ١٥٠ مل .	 

تأسســت شــركة اتحــاد الخليــج لألغذيــة عــام ١999م، وتعــد مــن الشــركات الحديثــة والرائــدة فــي مجــال إنتــاج وتســويق 
العصائــر والمشــروبات، وتقــع الشــركة فــي المدينــة الصناعيــة الثالثــة بالريــاض فــي المملكــة العربيــة الســعودية، حيــث 
تــم تزويدهــا بأحــدث اآلالت والمعــدات وخطــوط اإلنتــاج ذات المواصفــات التقنيــة والتكنولوجيــة المتطــورة وبأعلــى 
ــاج مختبــر متقــدم لمراقبــة الجــودة والنوعيــة يقــوم عليــه فريــق  مواصفــات الجــودة. يشــرف علــى جميــع مراحــل اإلنت
 ألعلــى مواصفــات الجــودة العالميــة 

ً
مؤهــل من المهندســين والفنيــن ذوي الخبــرة والكفــاءات العلميــة والفنيــة وفقــا

 لمواصفــات الهيئــة الســعودية للمواصفــات والمقاييــس. منــذ بدايــة اإلنتــاج حــددت الشــركة هدفهــا بــأن تقــدم 
ً
وتبعــا

 فــي أســواق المملكــة والــدول المجــاورة. تمثــل 
ً
 باهــرا

ً
منتجــات جديــدة ومتميــزة، وقــد حققــت هــذه المنتجــات نجاحــا

شــركت اتحــاد الخليــج لألغذيــة الوكيــل اإلقليمــي إلنتــاج وتســويق منتجــات عصائــر مـــازا العالميــة فــي المملكــة العربيــة 
الســعودية والتــي اشــتهرت حــول العالــم بالجــودة والطعــم الرائــع.

 بإنتــاج العصائــر والنكتــار وشــراب العصيــر والمشــروبات الغازيــة وكذلــك شــراب الشــعير الخــال مــن 
ً
وتقــوم الشــركة حاليــا

الكحــول، باألســماء والعالمــات التجاريــة: اورجنــال، ســبالش، كالس.  ورغــم حصــول تلــك المنتجــات علــى الشــهرة واالنتشــار 
الجيــد العتبــارات الجــودة والســعر المناســب غيــر أن الشــركة تســعى إلــى التوّســع مــن خــالل إضافــة خطــوط إنتــاج جديــدة 

.
ً
 ودوليــا

ً
وتقديــم منتجــات أخــرى متميــزة لتحقيــق المزيــد مــن االنتشــار محليــا

مقدمة

أنواع المنتجات

Gulf Union Foods Co. founded in ١999. It is one of the modern leading companies in the production and 
marketing of juices and beverages. The company is located in the third industrial city in Riyadh, Saudi Arabia, 
where it was equipped with the latest machinery, equipment and production lines with highly technical 
specifications, advanced technology and the highest standards of quality. All stages of production are 
supervising by an advanced laboratory for quality control managed by a qualified team of experienced and 
qualified engineers and technicians, and according to the highest international quality standards as well as 
the Saudi Standards Organization. Since the start of production, the company has identified its objective of 
offering new distinct products. These products have achieved great success in the markets of Saudi Arabia and 
neighboring countries. Gulf Union Foods Co. represents the regional agent for the production and marketing 
of Mazza juices in the Kingdom of Saudi Arabia, which is renowned around the world for its excellent quality 
and taste.  The company is currently producing juices, nectars, Juice drinks, Sparkling drinks and Non- alcoholic 
Malt beverages under brands: Original, Splash, Klasse. Despite the famous name and goodwill of the said 
products and good spread due to quality and price considerations, the company is seeking to expand through 
the addition of new production lines and providing new innovated products to achieve a more advantage from 
spreading locally and internationally.

	 Company is currently producing Juices, Nectars, Juice drinks, Sparkling drinks and Non- alcoholic Malt 
beverages under brands: Original, Splash,  and Klasse in different types and sizes as follows:

	 PET :٠.9١, ٥.4 Lit., 4٠٠ ml and ٢٠٠ ml 
	 Glass : 3٠٠ ml, ٢٠٠ ml, 33٠ ml )for sparkling drinks and malt beverages(
	 cartons : ٢٥٠ ml , ٢٠٠ ml and ١٢٥ ml 
	 Cans : 33٠ ml, ٢٥٠ ml, ٢4٠ ml, ١٨٠ ml and ١٥٠

Introduction

Products :

+966 11 265 2855

+966 11 265 2779

info@gulf-union.com

www. gulf-union.com
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مربــى التمــر - كريمــة التمــر - بــودرة التمــر - عجينــة التمــر - مكنــوز التمــر -  تمــر ســكري ) فاخــر ، رطــب ، 	 
جالكســي (

شــركة هجــور العربيــة المتخصصــة فــي تحويــل التمــور إلــى منتجــات مختلفــة وصحيــة ومناســبة وتقديــم أفضــل 
وأجــود المنتجــات المســتخلصة مــن جميــع أنــواع التمــور.

مقدمة

أنواع المنتجات

Hajor Arabi Company specializes in converting dates to different and healthy products and providing 
the best and finest products extracted from all types of dates.

	 Date Jam - Date Cream - Date Powder - Date Dough - Pressed Date - Sukari Dates ) Fakhir - Rutab 
- galaxy (

Introduction

Products :

+966 13 805 8800

+966 13 805 9900

info@hajorfood.com

www.hajorfood.com
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لحم لنشون .	 
مرتديال لحم و دجاج و رومي.	 
مجمدات: برغر- نجتس- فيليه- بانيه- أصابع دجاج- بوشار دجاج- نقانق.	 
أجبان .	 
مربيات و عسل .	 
صلصات و كاتشب .	 

شــركة خدمــات األغذيــة  العالميــة هــي  شــركة قابضــة ســعودية  تأسســت عــام ١994 تابعــة لشــركة بــن الدن 
الســعودية. الشــركة متخصصــة فــي التوزيــع والتصنيــع و خدمــات المطاعــم وتجــارة التجزئــة و االمتيــاز للعديــد 
مــن الســلع االســتهالكية. تمتلــك IFS حاليــا ٨ مصانــع و شــركات توزيــع فــي المملكــة العربيــة الســعودية ومصــر 
و ســوريا ولبنــان.  فــي نطــاق صناعتنــا ، IFS أيضــا تمتلــك وتديــر أكثــر مــن ١34 منفــذ خدمــات غذائيــة مــن بينهــا مــا 
يلــي: كابــو غريللــو و هــوت أنــد كريســبيز كجــزء مــن التزامنــا بالتفــوق ، جميــع مرافــق إنتاجنــا موثقــة بشــهادات 

and HACCP 9٠٠١:٢٠٠٠ ISO ,٢٢٠٠٠:٢٠٠٥ ISO

مقدمة

أنواع المنتجات

International Food Services )IFS( is a regionally renowned Saudi Holding Company established in 
١994,- a Saudi Bin Laden Corporation. IFS is specialized in the distribution, manufacturing, catering, 
retail and franchising of numerous consumer goods.IFS currently owns ٨ manufacturing facilities 
and distribution companies located in Saudi Arabia, Egypt, Syria and Lebanon Within the scope of 
our industry, IFS also owns and operates more than ١34 food service outlets amongst which are: Capo 
Grillo and Hot & Crispy.
As part of our commitment to excellence, all IFS production facilities are ISO ٢٢٠٠٠:٢٠٠٥, ISO 
9٠٠١:٢٠٠٠ and HACCP certified

	 Canned Luncheon meat .
	 Beef, Chicken, Turkey Mortadella.
	 Frozen- Burger- Nuggets- Fillet- Pane- Strips- Chicken Popcorn, sausages .
	 Cheese.
	 Jam and Honey .
	 Ketchup and Sauces.

Introduction

Products :

+966 12 613 0978    M: +966 54 516 0626

+966 12 613 0998

moaz.rayess@ifs.net.co / abdulaziz@ifs.net.co

www.ifs.net.co.
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تعتبــر الشــركة الوطنيــة لصناعــة البســكويت والحلويــات إحــدى أكبــر مصنعــي البســكويت والوجبــات الخفيفــة 
)ســناكس( فــي الشــرق األوســط وتــم تأسيســها عــام ١9٨٨م فــي مدينــة جــدة بالمملكــة العربيــة الســعودية. 
أهــم العالمــات التجاريــة فــي الشــركة همــا ميموريــز والبطــل. تعتبــر عالمــة ميموريــز التجاريــة اليــوم بعــد 
تســويقها رائــدة فــي مجــال صناعــة الغــذاء، حيــث تضــم هــذه العالمــة قائمــة واســعة مــن المنتجــات ذات الجــودة 
العاليــة التــي تــم تســويقها خــالل الســنوات الماضيــة، وســيتم تســويق المزيــد منهــا الحقــا. وأهــم منتجــات 
هــذه العالمــة التجاريــة بســكويت الشــاي وجــوي ويفــر وبســكويت ســاندويتش وكذلــك الكوكيــز المحشــو بالتمــر 
والمحشــو بالفراولــة. وعالمــة البطــل التجاريــة تضــم قائمــة مــن منتجــات الشــيبس ومنتفخــات الــذرة الســادة 
والمغطــى. تــم منــح الشــركة الوطنيــة للبســكويت والحلويــات المحــدودة العديــد مــن شــهادات الجــودة العالمية 
وأهمهــا شــهادة إدارة نظــام ســالمة الغــذاء أيــزو ٢٢٠٠٠ وكذلــك عالمــة الجــودة الســعودية، حيــث يتــم تصنيــع 

أصنــاف عديــدة مــن منتجــات البســكويت و الســناكس والتــي يتــم تســويق منتجاتهــا فــي أكثــر مــن ٢٥ دولــة.
البرمجــة  أنظمــة  أكبــر  مــن  يعتبــر  الــذي   SAP نظــام  بواســطة  تــدار  الشــركة  فــي  العمليــات  جميــع  أن  كمــا 

الحديثــة. المعلوماتيــة 

مقدمة

National Biscuits Confectionery Co. Ltd. is one of the largest biscuits and snacks manufacturing 
companies in the Middle East and was established in the city of Jeddah Saudi Arabia in the year ١9٨٨.
Our major brands are Memories & Al-Batal. After launching Memories Brand, it is considered a 
pioneer in the field of food industry. A wide range of highest quality product varieties belong to 
Memories Brand which were launched during the last few years. Some more products will be 
launched in the near future as well. The most important products under this brand are Tea Biscuits, 
Joy Wafer, Sandwich Biscuits. Also under the same brand we have Date Filled and Strawberry Cream 
Filled Cookies. Al-Batal brand contains real potato chips, extruded corn based products and popcorn 
and coated popcorn varieties.
National Biscuits is ISO ٢٢٠٠٠ & SASO Quality Mark certified organization which manufactures a lot 
of biscuits and snacks varieties and supplies its products to more ٢٥ international markets.

Introduction

+966 12 6360606

+966 12 6376183

shinju.veettil@nbcc.com.sa

www.nbcc.com.sa

بالتمــر 	  )بســكويت محشــو  بالكريمــة، ويفــر مســطح ورول، معمــول  بســكويت  وناعــم،  بســكويت ســاده 
والفشــار. الــذرة  ومنتفخــات  مقليــة  بطاطــس  الفاخــر(، 

أنواع المنتجات

	 Dry and Soft Biscuits, Cream Biscuits, Flat and Rolled Wafers, Maamouls )date filled Cookies(, 
Fried chips, extruded snacks and popcorn .

Products :
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الحليب البودرة 	 
القشطة	 
الحليب السائل	 
الشطة الحارة	 
الكاتشب	 
الصلصة	 

الســعودية والمتخصــص فــي مجــال  العربيــة  المملكــة  أكبــر وأعــرق مصانــع  الوطنــي لألغذيــة مــن  المصنــع 
تصنيــع وإنتــاج المــواد الغذائيــة ويتميــز بجــودة وتشــكيلة منتجاتــه وكذلــك العمــل الدائــم علــى تطويــر هــذه 
المنتجــات بمــا يواكــب العصــر مــن أعلــى تكنولوجيــا فــي مجــال تصنيــع وتعبئــة المــواد الغذائيــة وحيــث أن جميــع 
منتجاتــه تصنــع وتعبــأ آليــا وتحــت إشــراف خبــراء أغذيــة متخصصيــن وينتــج المصنــع الشــطة الســائلة الحــاره بأحجــام 
ومقاســات مختلفــة وكذلــك الكاتشــاب بنوعيــة الحــار والبــارد بمقاســات مختلفــة وصلصــة الطماطــم بأحجــام 
األيــزو ٢٢٠٠٠ و كذلــك مصنــع وادي  المصنــع حاصــل علــي شــهاده  بأنواعهــا و  المربيــات  وأوزان مختلفــةو 
فاطمــة لألغذيــة واأللبــان مــن أكبــر مصانــع المملكــة العربيــة الســعودية والمتخصــص فــي مجــال تصنيــع وإنتــاج 
الحليــب الســائل المركــز بجميــع أنواعــه والحليــب البــودر بجميــع أحجامــة والقشــطة المعلبــة وكريمــة الجبــن 
القابلــة للدهــن ويتميــز المصنــع بجــودة منتجاتــه وكذلــك العمــل الدائــم والمســتمر علــى تطويــر هــذه المنتجــات 

و المصنــع حاصــل علــي شــهاده األيــزو ٢٢٠٠٠ .

مقدمة

أنواع المنتجات

National Factory For Food Is One Of The Largest And Most Prestigious Saudi Arabia Factories And 
Specializes In The Manufacture And Production Of Food Products And Is Characterized By The Quality 
And Variety Of Its Products, As Well As The Permanent Work On The Development Of These Products 
And The Plant Produces Liquid Hot Sauce In Different Sizes, As Well As Normal Ketchup And Hot 
Ketchup In Different Sizes And Tomato Sauce Different  Sizes And Weights And Jams Of All Kinds And 
The Factory Holds ISO ٢٢٠٠٠ And ISO 9٠٠١, As Well As Wadi Fatima Food Factory And Milk Is One Of 
The Largest Saudi Arabia Factories And Specializes In The Manufacture And Production Of Liquid Milk 
Center Of All Kinds, Milk Powder All Sizes, Canned Cream Cheese And Cream And Is Characterized 
By Factory Quality Of Its Products As Well As Permanent And Continuous Work On The Development 
These Products And The Factory Holds ISO ٢٢٠٠٠ and ISO 9٠٠١.

	 Powder milk
	 cream
	 evaporated milk
	 hot sauce
	 ketchup
	 tomato paste

Introduction

Products :

+966 11 2953434

+966 11 2954848

 Sales2@wadifatma.com

 www.nfffc.com.sa
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اغذيــة معلبــة )الحليــب مبخــر ومعقــم - حليــب مكثــف محلــى  - مســحوق الحليــب - كريمــة المعقمــة - حليــب 	 
الشــراب المعقــم تترابــاك - معجــون الطماطــم – بقوليــات متنوعــة – مشــروب القهــوة(

تعتبــر الشــركة الوطنيــة للصناعــات الغذائيــة المحــدودة أكبــر مصنــع متكامــل لتصنيــع وتعليــب األغذيــة فــي 
 ,٢٢٠٠٠ ISO ,9٠٠١:٢٠٠٠ ISO الجــودة مثــل العديــد مــن شــهادات  الشــرق األوســط وحاصلــة علــى  منطقــة 
HACCP & SAFE QUALITY FOOD. ينتــج المصنــع العديــد مــن األغذيــة المعلبــة مثــل الحليــب المركــز والحليــب 
المجفــف والحليــب طويــل األجــل والقشــطة والبقوليــات بأنواعهــا ومعجــون الطماطــم، وشــراب اآليــس كوفــي 

واألجبــان بأنواعهــا باإلضافــة إلــى العديــد مــن األغذيــة األخــرى فــي عبــوات معدنيــة وعبــوات التترابــاك.
تقــع الشــركة الوطنيــة للصناعــات الغذائيــة المحــدودة فــي المنطقــة الصناعيــة بجــدة فــي المملكــة العربيــة 
الســعودية وتقــوم بتســويق منتجاتهــا فــي مناطــق الشــرق األوســط ودول شــمال وغــرب أفريقيــا وبعــض الــدول 

األوروبيــة ودول أمريــكا الآلتينيــة. تنتــج الشــركة منتجاتهــا تحــت عالمــة لونــا.
وقــد فــازت منتجــات لونــا بجائــزة أفضــل أغذيــة معلبــة لعــام ٢٠٠7  والتــي تنظمهــا Middle East News فــي 
دبــي، كمــا فــازت الشــركة كذلــك بجائــزة مجلــس التعــاون الخليجــي ألفضــل مؤسســة صناعيــة تلتــزم بالمقاييــس 

والمعاييــر البيئيــة لعامــي ٢٠٠٥ – ٢٠٠6.

مقدمة

أنواع المنتجات

National Food Industries Company Ltd. is the largest integrated canned food-processing factory in the 
Middle East accredited with ISO 9٠٠١:٢٠٠٠, ISO ٢٢٠٠٠, HACCP & SAFE QUALITY FOOD Certification. 
The factory produces a wide range of products like evaporated milk, instant FCMP long life milk, 
cream, pulses, tomato paste, ice coffee, cheeses  and related food items in cans and in tetra packs. 
Located in the Industrial City of Jeddah, Kingdom of Saudi Arabia, its products are available all over 
the Middle East, West and North Africa and certain countries in Europe and Latin America. Its popular 
brand is Luna. 
Middle East News – Dubai awarded the “Best Canned Food of the Year )٢٠٠7( our market-leading 
brand Luna. NFIC was also awarded by Gulf Co-operation Council›s »Best Industrial Organization 
committed to Environment Standards” for the years ٢٠٠٥ and ٢٠٠6.

	 Canned food ) Evaporated milk -  Sweet condensed milk- Milk powder - Sterilized cream - UHT 
Milk – Tetra -  Tomato paste – Beans - Ice Coffee (.

Introduction

+ 966 12 608 1515

+ 966 12 636 7938

Kaljubili@nfic.com.sa

www.nfic.com.sa

Products :
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وجبات خفيفة-كيك , كوكيز ,بسكويت , ويفر , شابورة .	 

تعتبــر شــركة امريكانــا كيــك جــزء مــن مجموعــة امريكانــا و التــي تعتبــر واحــدة مــن انجــح شــركات الشــرق االوســط 
المصنعــة للغــذاء , المطاعــم ,و منتجــات ذو صلــة بتصنيــع الغــذاء , مــا يجعــل اســم امريكانــا اســم يثــق فيــه عبــر 
الســنين. تــم أنشــاء الشــركة فــي عــام ١97٢ و منــذ ذلــك التاريــخ و نحــن مســتمرون فــي المضــي قدمــا نحــو 
الصــدارة فــي مجــال تصنيــع الوجبــات الخفيفــة فــي الشــرق االوســط , بأتبــاع اســلوب رائــض فــي التشــغيل حيــث ال 

هــوان فيهــا لجــوده عاليــه.

مقدمة

أنواع المنتجات

Americana cake is part of Americana Group the Middle East’s most successful group of companies 
operating in consumer food, restaurants and food related products, making it a respectable trust 
worthy name along the years.Americana Cake was established in ١97٢ and since then we had 
continued to make our way towards the peak of the snack industry in Middle East with pioneering 
operations and an uncompromising commitment to high quality

	 Snacks – Cakes , Cookies, Biscuits, Wafer, Rusks.

Introduction

Products :

+966 12 608 1220

+966 12 608 1259

krefaat@americana-food.com

www.americanacake.net
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مصنعات اللحوم المجمدة .	 
مصنعات الدجاج المجمدة .	 
مصنعات األسماك و الروبيان المجمدة .	 
الفواكة و الخضروات المجمدة.	 
الدجاج الكامل المجمد.	 
بيتزا و معجنات مجمدة.	 

منــذ أكثــر مــن ٥٠ عــام عملــت الشــركة األهليــة للصناعــات الغذائيــة )أمريكانــا( علــى تحقيــق هــدف واحــد و هــو 
تقديــم المنطقــة بأفضــل األغذيــة المصنعــة المجمــدة و المبــردة للمســتهلكين ومنــذ البدايــة أدركنــا أن الســبيل 
الوحيــد لتحقيــق هــذا الهــدف يأتــى مــن خــالل ضمــان أن كل مــا نقــوم بــه وكل مــا نســتخدمه يجــب أن يكــون مــن 
أفضــل مــا يتوافــر فــى األســواق وهــذا يعنــى أســتخدام أفضــل المكونــات و أفضــل النظــم و المعــدات وأفضــل 

معاييــر الجــودة و التعقيــم و بالطبــع األلتــزام التــام بأســتخدام المنتجــات الحــالل ووفقــا للشــريعة األســالمية.
ولكــى نســتمر دائمــا لنكــون األفضــل فأننــا حافظنــا علــى وصفــة النجــاح الخاصــة بنــا لنبقــى فــى أفضــل مرتبــة بيــن 
المنافســين فقدمنــا فــى أمريكانــا مجموعــة واســعة مــن المنتجــات العاليــة الجــودة و أصبحنــا العالمــة التجاريــة 

األولــى للمنتجــات المجمــدة فــى المنطقــة.

مقدمة

أنواع المنتجات

+966 122204999

+966 126093973

mgawad@americana-food.com

http://americanafoods.com/

Since more than ٥٠ years ago, The National Food Company set out with a single-minded goal - to 
provide the consumer with better frozen/chilled food products. From the beginning, we realized 
that the only way to achieve this was by ensuring that everything we did, and everything we used, 
would be the best that was available - the best ingredients, the best systems and equipment, the 
highest standards of quality and hygiene – and, of course strict adherence to Halal processes & 
Islamic Shariaa. And, as the best available has kept on getting better so have we. It’s been a recipe for 
success, and today Americana offers an extensive range of high quality products and is the number 
one producer of frozen food products in the Arab region.
food products in the region.

	 Processed Frozen Meat.
	 Processed Frozen Chicken.
	 Processed Frozen Sea Foods 
	 Frozen Vegetables and Fruits.
	 Frozen Whole Chicken.
	 Frozen Pizza and pastries.

Introduction

Products :
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 مــن 
ً
شــركة Qoot Al Yawm هــي شــركة ســعودية تعمــل علــى توفيــر منتجــات وخدمــات ال مثيــل لهــا. انطالقــا

 
ً
 كامــال

ً
تقاليــد عريقــة فــي استكشــاف أســواق جديــدة وبنــاء عالقــات دائمــة ، فــإن قــوت اليــوم مجهــزة تجهيــزا

لتقديــم منتجــات متنوعــة مــن الحلويــات الفريــدة مــن نوعهــا منتجــة فــي المملكــة العربيــة الســعودية. جميــع 
.ISO ــزم بمعاييــر منتجــات قــوت معتمــدة  بشــهادتي »حــالل« و »نباتــي« ، وتلت

+966 12 606 5982

+966 12 606 3468

Exports.Sales@qoot.com

http://www.nadiyadates.com/

Qoot Al Yawm is a Saudi based company that is keen on delivering an unmatched product portfolio and 
customer service. Driven by a long tradition of exploring new markets and building lasting relationships, Qoot 
is well equipped to deliver unique confectionary products produced in the Kingdom of Saudi Arabia. All of Qoot 
offerings are certified »Halal« and »Vegan«, and adhere to ISO standards. 

Introduction

طعمة: حالوة طحينية وطحينة	 
ندية: تمور, تمور مغطاة بالشكوالتة, وتمور مكبوسة.	 
المعلم: حلويات عربية, معمول ومعمول مغطى بالشوكوالتة .	 

أنواع المنتجات

	 Te’ma: Halawa and Tahina.
	 Nadiya: Chocolate covered, Seeded Dates, and Vacuumed Dates.
	 Al Malim: Arabic Sweets, Mamoul and Chocolate covered mamoul.

Products :
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ــاودر – فانيــال – لقمــة القاضــي – كريــم ويبــي – كريــم كراميــل – نشــاء – كاكاو – جبــن مطبــوخ – 	  باكنــج ب
كريمــة الشــكوالتة – شــراب فواكــة ســريعة التحضيــر – جلــي – كاســترد – خليــط الكيــك – حليــب – شــوفان 

ــات الصوديــوم – قهــوة ســريعة التحضيــر . حليــب مبخــر  . – جبنــة مثلثــات  – شــعرية . بيكربون

تأسست شركة الرياض لالغذية عام ١9٨9م في مدينة الرياض ، حيث بدأ االنتاج كأول مصنع خليجي النتاج
الباكنــج بــاودر )مســحوق الخميــرة ( والفانيــال لتســتمر قائمــة االصنــاف بالنمــو لتصــل بعــد ذلــك ألكثــر مــن  4٥٠ 
صنــف . ) أكثرمــن 4 عالمــات تجاريــة ( تســوق مــن خــالل ١٥ فــرع داخــل المملكــة وتصــدر ألكثــر مــن ٢٢) دولــة بمــا فيهــا 

اســتراليا وبعــض الــدول االوروبيــة ...الــخ ( . 
واكتســب المصنــع الخبــرة فــي التكلولوجيــا الغذائيــة ممــا جعلــه يتمتــع بمرونــه عاليــة فــي تحقيــق أهــداف 
أخــرى  بالشــركات االجنبيــة وتحــت عالمــات تجاريــة  الخاصــة  الســرية  الخلطــات  العمــالء المختلفــة مثــل تصنيــع 
مملوكــة لشــركات تعمــل فــي مجــال التســويق الغذائــي داخــل وخــارج المملكــة إضافــة للتصنيــع تحــت أي مقــاس 
 تمــت مضاعفــة 

ً
بنــاء علــى طلــب العميــل ، إضافــة الــي ســرعة تنفــذ طلبــات العمــالء واالســعار المنافســة ،ومؤخــرا

الطاقــة االنتاجيــة للمصنــع وتشــغيل أحــدث مكائــن التصنيــع والتغليــف ذات المــاركات العالميــة التــي تمتازبالجودة 
ــه الحمــد يتوزعــون علــى أقســام الشــركة الســتة  ــر الــف موظــف ولل . يعمــل فــي أجــراء الشــركة المختلفــة أكث
 وإدارة ، ونعتــز بمــا حققنــاه 

ً
وفــي مكاتبهــا فــي دبــي إننــا نفتخــر اليــوم بأننــا شــركة ســعودية منــة بالمئــة كــوادرا

مــن منجــزات فــي عالــم الصناعــات الغذائيــة ، متمســكين بتطويرنــا المســتمر لمنتجاتنــا وتحديــث مصانعنــا ، لنكــون 
. 

ً
محــل ثقتكــم دومــا

مقدمة

أنواع المنتجات

+966 11 265 2333

+966 11 265 1264

export@riyadhfoods.com

www.riyadhfoods.com

Riyadh foods lndustries  Co . incorporated in ١9٨9 at Riyadh . With experience in foodstuffs  Trading 
and marketing as the it began the production of packing powder and Vanlla at the ever first Gulf 
factory while the list of products items has increased to reach ٥٠items )more than 4 Trademarks (
which marketed through ١٥ branhes in kingdom and exported to ٢٢ countries  Including  Australia 
and European countries . ln the terms of quality . quality control department is in charge of control 
and mentoring process…on the manufacturing Phases from raw material delivery then storage and 
production then the final storage . Riyadh food lndustries have more than ١٠٠٠ employees performing 
in our six manufactures and our office in Dubai  We are proud to be a %١٠٠ Saudi company . The 
management and staff are proud of our  Achievements in the food industry. Maintaining the progress 
of our products and upgrading Our manufacturing facilities to win the trust of our clients .

	 Baking Powder -  Vanilla -  Dumpling Mix - Cream whip - Cream caramel - Corn flour – Cocoa - 
processed Cheese - Cream Chocolate - Instant drink – Jelly – Custard - Cake mix -  Milk -  Oats 
-   Triangle Cheese  -  Instant Noodles - Sodium Bicarbonate -  Instant coffee -  Evaporated milk .

Introduction

Products :
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تمرية لولي	 
معمول لولي	 
شوكو لولي	 
معمول حجازي	 
كيكنا	 
قرمشني	 
معمول هيروستار	 
بسكويت هيروستار	 
ويفر هيروستار	 
بسكويت بالكريمة هيروستار	 

شــركة شــموع الماضي،تعتبــر واحــدة مــن الشــركات الرائــدة فــي مجــال تصنيــع الحلويــات فــي المملكــة العربيــة 
 ألعلــى المعاييــر العالميــة وتعتمــد علــى تقنيــات ذات جــودة عالية،اكتســبت 

ً
التــي تعمــل وفقــا الســعودية 

الشــركة ســمعتهاعلى مــر الســنين منــذ بدايــة نشــأتها وحتــى اآلن واســتطاعتني إلحتــرام وثقــة المســتهلك 
بــكل جــدارة.  

مقدمة

أنواع المنتجات

+966 54 848 4829

Yazeed.a@pcandles.sa

www.pcandles.sa

Shomoa almadhi company considered one of the leading companies in the field of manufacturing 
confectionery in KSA, it work according to global standards, also depends on a high-quality techniques. 
The company gained its reputation over the years since its inception till today and worthily able to 
attainment the respect and confidence of the consumer.

	 HEROSTARTamria
	 HEROSTARMammoul
	 Chocololy
	 HrjazeMammoul
	 Kekana
	 Hejazi Mammoul
	 Qarmshni
	 HerostarMammoul
	 BusceitHerostar
	 Wafer Herostar

Introduction

Products :
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جميــع أنــواع الدجــاج ســواء كان بالعظــم أو بــدون عظــم مغطــاة  أو غيرمغطــاة ، برجــر اللحــم وكــرات اللحــم. 	 
HORECA مجموعــة كاملــة مــن اللحــوم المطبوخــة ومنتجــات حســب الطلــب لـــ

مجموعة التنمية الغذائية:
منــذ أكثــر مــن خمســة عقــود  و مجموعــة التنميــة الغذائيــة - وهــي واحــدة مــن أكبــر شــركات الدواجــن واللحــوم 
المعالجــة فــي المملكــة العربيــة الســعودية- تقــوم بخدمــة قطــاع الطعــام المعالــج فــي المنطقــة عــن طريــق 
تقديــم منتجــات الدجــاج ولحــم البقــر و التركــي الحــالل. وذلــك مــن خــالل مصانعنــا الحديثــة المصممــة لتصنيــع 
اللحــوم فــي المملكــة العربيــة الســعودية واإلمــارات العربيــة المتحــدة ، والتــي حصلــت علــى اعتمــاد الجــودة / 
النظافــة الدولية.قدرتنــا علــى التطويــر وإنتــاج منتجــات مصممــة خصيًصــا لعمالئنــا, منحتنــا ثقــة العمــالء المميزيــن 
؛ مــن معظــم مطاعــم الوجبــات الســريعة العالميــة الرئيســية )QSR( و الطهــاة  ذوي الــذوق الرفيــع و ربــات 

البيــوت فــي جميــع أنحــاء الشــرق األوســط.

مقدمة

أنواع المنتجات

+966 11 477 5192

+966 11 476 5865

info@tanmiah.com

www.tanmiah.com

For more than five decades the Tanmiah Food Group – One of the largest integrated poultry and meat 
operations in Saudi Arabia, has been servicing the region’s food and hospitality industry by offering 
quality Halal chicken, beef and turkey products. 
With our modern meat processing plants in Saudi Arabia and United Arab Emirates, that have 
achieved international quality/hygiene accreditations, our ability to develop and produce tailor-made 
products, have earned the trust of discerning customers; from most major international fast food 
)QSR( restaurants to gourmet chefs to housewife’s across the Middle east. 

	 All types of bone in and boneless coated and un-coated chicken products, Beef Burgers and 
Meatballs.  A full range of cooked meat and custom made products for HORECA .
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SAR ١7 billion
The total value of Saudi food exports in ٢٠١7

In ٢٠١7, the food sector ranked fourth in the top non-oil exporting 

industries, with total exports of SAR ١7 billion. Dairy products, 

bakery & confectionary, fruit juices and beverages are the top 

sub-sectors with the largest share of food product exports at %63. 

GCC and neighboring Arab markets are the largest importers of 

food products from KSA, including UAE, Kuwait, Jordan, Bahrain, 

Oman, Yemen and Iraq with a total share of %٨7 of total Saudi 

food exports. In ٢٠١7,  the top three food products importing 

markets from Saudi Arabia were UAE )%٢٢(, Kuwait )%١4( and 

Jordan )%١٠(.

Saudi exports in the Food Sector
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About Saudi Export Development Authority
The Saudi Export Development Authority )SAUDI EXPORTS( is an independent government authority 

that aims to achieve a clear vision for the development of diversified non-oil exports to a thriving 

economy. It seeks to be a leading export development organization that supports exporters, increases 

their competitiveness and promotes their products and services to expand into international markets 

and overcome obstacles that are confronted during that .

SAUDI EXPORTS attaches great importance to linking Saudi exporters with potential buyers from 

all around the world as well as those interested in any of the industrial and service sectors. Also, it 

devotes particular concern to the development of exporters and improving the efficiency of the export 

environment in Saudi Arabia, in cooperation with other stakeholders by allowing Saudi exporters to 

introduce their products in the foreign market through participating in international exhibitions, 

trade missions and business matching meetings organized by SAUDI EXPORTS with potential buyers. 

In addition, SAUDI EXPORTS has recently launched »join as a buyer« service, which grant the buyers, 

upon registered in the Authority website: saudiexports.sa, an opportunity to obtain information on 

Saudis manufacturers and their products by industry, besides all of their contact information.

Introduction
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Saudi products
When quality is a priority
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