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CEO MESSAGE
كلمةالرئيسالتنفيذي
“We pride ourselves on producing products that are of the highest quality.
Customer satisfaction is the hallmark by which we measure our performance,
and we hold ourselves, as do our clients, to the highest standards of quality. An
uncompromising passion for quality and innovation and world-class production
facilities coupled with robust distribution infrastructure are strengths that
would define the Amal Al Khair brands”
Ahmed Jamal Baghlaf - CEO

ً
 ونؤمن بـأن رضـا العمـيــل هو المعيـار الذي،جـودة
دومــا بـإنتـاج أعلـى المنتجـات
نفخـر
ً
 ولدينـا شغف دائم، لذا فنحن نلتزم مع عمالئنـا بأعلـى معـاييـر الجـودة،نقيـس به أداؤنـا
 ونفخر بمـا لدينـا من مرافق إنتـاج عــالمية،باالرتقـاء بأعمـالنـا وباالبتكـار في منتجـاتنـا
ّ
تميز عالمتنــا
يشـكل
 وكل ذلك، مقترنـة بإمكانــات توزيـع عـالية،المستوى
ّ عنــاصر قوة
َ
."التجـارية "أمل الخير
 الرئيس التنفيذي- أحمد جمال بغلف

ABOUT US

نبـذة عــامة

With over ten years of experience in the industry, and headquartered in Riyadh, Saudi Arabia,
Amal Al Khair Dates Company sources and consolidates the finest date products in the region
through quality control, administrative protocols, effective marketing and sales, and the
facilitation and streamlining of export activities.
We strive to ensure consistency of our products which begins with the careful selection of
the finest dates around the region. Our dates are sourced from carefully selected growers.
Our international dates varieties are sourced form three geographical areas: North Africa,
West Asia and the Arabian Peninsula.

تخصصت شركة "أمل الخير" للتمـور في تصنيـع وتصديـر أجود أنـواع التمـور في المملكـة العربيــة السعـودية.
وبفضل الخبرة التي تراكمت لدى الشركة على مدى أكثر من عشر سنوات في مقرهـا بالريـاض ،تختار "أمل
الخير" أجود أصناف التمـور في المنطقة من خالل اعتماد معايير عالية للجودة ،وتوظيف أحدث النظم اإلدارية
والتسويقية في المبيعات والتصدير.
وتسعى الشركة إلى تحقيق االرتقاء بتوحيد معايير منتجاتهـا باختيـار النوعية األفضل من التمـور في المملكة
ً
والمنطقة،
علما بأن الشركة تختار تمورها بعناية من مزارعين متميزين ومن مزارع ذات سمعة طيبة .وتطبق
الشركة معايير صارمة بخصوص منشأ التمور ،فيتم فقط توريد أفضل نوعيات التمور لكي تكون منتجاتنا
األفضل من ناحية الطعم والشكل والجودة .إن أنواع التمور المخصصة للتصنيع لدى الشركة تأتي من ثالث
مناطق جغرافية :هي شمال أفريقيا وغرب آسيا والجزيرة العربية.

AMAL AL KHAIR

أمل الخير

Gourmet food to delight a discerning palate
What makes Amal Al Khair a leading gourmet food producer is our commitment and ability to
consistently develop high quality innovative products. Amal Al Khair extensive range includes
loose dates, packaged date products as well as ma’amoul and chocolate date gourmet products.
All our products are processed with state of the art technologies and facilities and we continue
to offer the best service incorporating the traditions of Arabian culture.
Amal Al Khair offers more than 20 varieties of high quality dates including our famed Naboot
Seif, Sokari, Kholas, Sekki and Khidri. Most of these date varieties are available in fresh, rhutab
and the traditional Maknooz recipe.

 واختيار ممتع للحواس..غذاء الذواقة

إن ما يجعل "أمل الخير" عالمة تجارية رائدة في انتاج غذاء الذواقة هو التزامنا وقدرتنا المستمرة على
 إن مجموعة منتجاتنا واسعة وتتضمن التمور السائبة والتمور.تطوير منتجات جديدة ومبتكرة وعالية الجودة
 ويتم تصنيع. وكذلك منتجات مخصوصة مثل معمول التمر ومعمول التمر بالشيكوالتة،المغلفة والمعلبة
 ونعتز باستمرارنا في تقديم أفضل المنتجات المميزة.جميع منتجاتنا بأحدث التقنيات وأفضل وسائل اإلنتاج
.للثقافة العربية األصيلة
ً
نوعا من التمور عالية الجودة
20 تقدم "أمل الخير" أكثر من
 وهي نبوت سيف والسكري،متضمنة أشهرها
ً
 ومعظم هذه األنواع متوفر على شكل رطب طازج أو مكنوز في صفائح وأكياس.والخالص والخضري
.وعلب وأطباق

OUR FACILITIES

منشـآت الشركة

We have always placed foremost importance in modernization and innovation of our facilities.
Over the years we have streamlined our plants with the best of breed technology and equipment
in order to deliver the highest quality of products to our customers. We have a dedicated quality
assurance team and over 200 employees that work tirelessly around the clock to ensure that we
deliver on the product standards that we are renown for. Our production facility in Riyadh, Saudi
Arabia, is governed under strict industry regulations and strong compliance to quality, health and
safety protocols with ISO 9001 & ISO 22000 Certified quality control and food safety systems in
place. Our distribution network spans across land, sea & air modes and can reach all major cities in
the world. According to your requirements, we can guarantee a swift and efficient delivery.

ً
 كما سعت على مدى السنوات،دائما أهمية كبيرة على عمليات تحديث وتجديد منشآتها
تعلق الشركة
إضافة إلى أساليب إنتاجية جديدة لتقديم أفضل جودة
إلى تزويد هذه المنشآت بأحدث التقنيات والمعدات
ً
ً
 موظف يعملون على مدار الساعة200  واستعانت بأكثر من،فريقا لتأكيد الجودة
 وخصصت الشركة.للعمالء
 ويعمل مصنع الشركة المقام في الرياض بالمملكة العربية.إلنتاج أجود المنتجات التي تشتهر شركتنا بها
 وبصورة متوافقة مع ما ورد في،السعودية في إطار محكم من معايير الجودة والرقابة والصحة والبيئة
، لجودة وسالمة الغذاء22000  لنظم إدارة الجودة ومواصفات اآليزو9001 دليل متطلبات مواصفات اآليزو
ً
ً  وتغطي شبكة التوزيع لدينا.فعليا في اإلنتاج
ً
ً
وجوا الوصول إلى جميع المدن
وبحرا
برا
وكلها مطبقة
. فيمكننا حسب طلبكم ضمان توصيل وتسليم المنتجات بسرعة وكفاءة.الرئيسة بالعالم

OUR PACKAGING

التغليف والتعليب

We offer several options in packaging in a variety of dimensions and weight options including
Vacuum Sealed, Sealed Pouch (loose dates), Flow Wrap (enrobed dates Ma’amoul chocolate
products). From label creation to carton box packaging, special order and customized solutions,
our production team are ready to support our customers packaging requests.
We offer Vacuumed Packed Dates in a range of sizes including:
• 2000 g / 2KG / 70.547 Oz • 1000 g / 1KG / 35.273 Oz
• 500 g / 1/2 Kg / 17.636 Oz • 250 g / 1/4 Kg / 8.818 Oz
• 50 g / 1.763 Oz

 بمــا في ذلك الختم الفراغي والعبوات،تقدم الشركـة عدة خيـارات من التعليـب بأبعــاد وأوزان مختلفـة
 كما تقدم. وعبوات معمول التمـور والتمـور المحشوة بالشـوكوالته والمكسرات،)المختـومة (التمور الفرط
 مع إعداد فريق مبيعات مخصص لتلبية،عبوات ذات مقاسات وأوزان مخصصة الحتياجات العمالء المختلفة
.تلك االحتياجات
ً
ونقدم مجموعة أوزان متنوعة من عبوات التمر المعبأ
:مضغوطا بطرد الهواء
 أونسه35.273/كغ1 / غ1000 •  أونسه70.500 /  كغ2 / غ2000 •
 أونسه8.818 / كغ4/1 / غ250 •  أونسه17.636 /  كغ2 /1 / غ500 •
 أونسه1.763 / غ50 •

OUR PRODUCTS

منتجات الشركة

Ajwa al Madina

عجوة المدينة

Khalas

Loose Dates

التمور الفرط

Mabroom

Anbara

عنبرة

صفاوي

Safawi

Sukkari

مبروم

سكري

خالص

صقعي

Segae

Khodry

Majdoul

Rashoodieh

Mneefy

Nabtat Ali

Sabaka

Sullaj

Barhi

منيفي

نبتة علي

خضري

سباكة

مجدول

سلج

رشودية

برحي

Stuffed Dates

Sukkari with almond

سكري محشي باللوز

التمور المحشية

Segae with almond

صقعي محشي باللوز

Segae with almond

صقعي محشي باللوز

Sukkari with almond

سكري محشي باللوز

Thermoform Dates التمور المكبوسة

Sukkari

Khalas al Quassim

Khalas al Kharj

Khalas al Ehsa

Segae

Barhi

Noboot Saif

Mneefy

Al Khair Dates

Noboot al Sultan

Chakra

Khodry

سكري

صقعي

تمور الخير

Sullaj

سلج

خالص القصيم

برحي

نبوت السلطان

Khalas al Chouyoukh

خالص الشيوخ

خالص الخرج

نبوت سيف

شقراء

خالص االحساء

منيفي

خضري

معمول

Ma'amoul

أخرى

Others

Ma'amoul coated chocolate

Dates Dibs

Tahina

Ma'amoul coated white chocolate

Khodry

Sukkari

معمول بالشوكوال

معمول بالشوكوال االبيض

Dates with almond and chocolate

تمر باللوز والشوكوال

دبس التمر

خضري

طحينة

سكري

Date Paste

عجينة التمر

