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النشأة والتاريخ:
مــن خبــرة املجموعــة الرائــدة يف مجــال الغــذاء ىلع مــدار  25عــام وســعيها الدائــم يف التطــور وخدمــه الســوق الســعودي
تــم افتتــاح مصنــع لحــاء للمنتجــات الغذائيــة والتمــور ليقــدم منظــورًا آخــر مــن منتجــات التمــور والتــي تقــدم مــن مزارعنــا ويتــم
تصنيعهــا يف اململكــة العربيــة الســعودية بجــودة عاليــة تتناســب مــع الســوق الســعودي و الســوق العاملــي أيضــا.

مصنع لحاء للمنتجات الغذائية والتمور
تأســس مصنــع لحــاء للمنتجــات الغذائيــة والتمــور عــام  2015م لتلبيــة الطلــب املتزايــد يف الســوق املحليــة واإلقليميــة ىلع
التمــور املصنعــة واملعلبــة وســار منحنــى اإلنتــاج تصاعديــا حتــى ناهــز إنتاجيــة وقدرهــا  30,000طــن ســنويًا يقــع املصنــع
بطريــق الريــاض الخــرج الســريع وهــو موقــع اســتراتيجي ملــزارع التمــور يف املنطقــة ونهــدف إلــى إنتــاج وتســويق التمــور وفقــا
للمعاييــر العامليــة .ولتحقيــق هــذا الهــدف ،قمنــا بتطويــر اإلنتــاج بحيــث تواكــب بيــن ضوابــط الجــودة ىلع مســتوى إنتــاج
التمــور يف املزرعــة وىلع مســتوى تصنيعهــا يف املصنــع .فنحــن نضــع الجــودة ىلع رأس أولوياتنــا ،ونطبــق أىلع معاييــر
ملراقبــة الجــودة النوعيــة ،وتمورنــا بالتأكيــد ستناســبكم وترقــى إلــى ذوقكــم إذا كنتــم تبحثــون عــن شــيء مميــز وترغبــون يف
الحصــول ىلع تمــور نظيفــة وطازجــة ومتماثلــة مــن حيــث اللــون والحجــم والشــكل وخاليــة مــن الشــوائب و فــوق ذلــك لذيــذة
الطعــم.

نوفر أكثر من  50صنف من التمور املختلفة ومشتقاتها
◦جميع أنواع التمور الفلة
◦مجموعة التمور املعجونة
◦جميع أنواع التمور املكبوسة واملحشوة معبأة فاكيوم
◦مجموعة املعمول والشكوالته والتمور املحشوة
◦جميع أنواع التمور الفلة الخام
◦دبس التمر
انواع واصناف التمور
ســكري فاخــر  ،خــاص الخــرج ،خــاص األحســاء ،خــاص القصيــم  ،خــاص الــوادي
،خــاص اشــيقر  ،صقعــي  ،خضــري  ،نبتــة علــي  ،شــقراء  ،صفــري  ،ســري  ،ونانــه
 ،روثانــة  ،رشــودية  ،عجــوة املدينــة  ،نبتــه ســيف  ،منيفــي  ،رزيــز  ،أم كبــار ،
مكتومــي  ،مجــدول  ،مبــروم ،برنــي  ،عنبــرة  ،ســلج  ،برحــي  ،شيشــي  ،صفــاوي ،
تمــور متنوعــة أخــرى  ،تمــور الرطــب املبــردة بجميــع أنواعهــا .

اإلتفاقيات والشراكات :
◦نحن نقدم عروض حصرية لجميع املوزعين والشركاء والوكاالت .
◦مشــروع تعبئــة الســال الغذائيــة الخــاص بمركــز امللــك ســلمان لإلغاثــة واألعمــال اإلنســانية ثــاث ســنوات ىلع التوالــي 2017
– . 2019- 2018
◦مشــروع مناقصــة اســتالم وتعبئــة وتخزيــن التمــور مــن املزارعيــن منطقــة الريــاض واملنطقــة الوســطى واملحافظــات التابعــة
لهــا الخــاص بالهيئــة العامــة للــري ملوســم . 2018
◦ مشــروع مناقصــة وتعبئــة وتخزيــن التمــور مــن املزارعيــن منطقــة الريــاض واملنطقــة الوســطى واملحافظــات التابعــة لهــا
الخــاص بالهيئــة العامــة للــري ملوســم . 2019

مشروعات ومـزارع النخيل :
تنتــج مزارعنــا أفضــل أصنــاف التمــور مــن حيــث الجــودة لتــويف
اإلحتيــاج املحلــي والعاملــي إلشــباع اإلحتياجــات الخاصــة بــكل
عمالئنــا
◦ مزارع الزلفي .
◦ مشاريع ومزارع حائل .
◦ مشاريع ومزارع وادي الدواسر .

تصنيع للغير:
قســم التصنيــع للغيــر أحــد األقســام الرئيســية باملصنــع
حيــث يتــم اســتالم التمــور مــن العمــاء الخاصــة بهــم ويلتــزم
املصنــع بتصنيعــه حســب طلــب العميــل ومواصفاتــه ويتــم
تصنيعــه إمــا ثيرمــو (مســحوب الهــواء ) أو عجائــن أو ضمــد
بالصفائــح وذلــك وفــق أســعار محــدودة ومتفاوتــة حســب
الكميــات املطلــوب تصنيعهــا وحســب نظــام العميــل بحيــث
يتــم اســتالم التمــور بموجــب إســتمارة خاصــة تحتــوي ىلع
النــوع والكميــة ومــدة التصنيــع وطريقــة التســليم واإلســتالم
واملبلــغ املطلــوب ويضــع ويحفــظ يف غــرف مبــردة إلــى
حيــن اســتالم العمــل.

جميع املعارض املحلية والوكالء
نرحب دائمًا مع شركاء النجاح أصحاب املعارض واملحالت التجارية والوكاالت الحصرية
جميع الوكالء الدوليين
يف حــال كنتــم شــركات مــواد غذائيــة وتمــور بالخــارج ولديكــم مقومــات كاملــة لتكونــوا وكالء ملصنــع لحــاء يف هــذا البلــد فإننــا
ىلع أتــم اإلســتعداد لدعمكــم لتكونــوا الــوكالء الحصرييــن يف اســتيراد التمــور والحصــول ىلع أىلع اإلمتيــازات يف التوريــد
واألســعار.
مسوقين
نرحب بالتعامل مع شركات التسويق.
املزارع واملزارعين
نرحــب ونســتقبل دائمــا جميــع املزارعيــن ونســهل لهــم تخزيــن وتعقيــم وتســويق مزارعهــم ونوفــر عنهــم عنــاء الجهــد يف
البحــث عــن مشــترين حقيقييــن ونقــدم لهــم أفضــل األســعار ألفضــل املنتجــات حســب جودتهــا بــدون أي وســطاء ونوفــر العمالة
وجميــع وســائل النقــل املطلوبــة لنقــل هــذه املنتجــات .
التراخيص الحاصلين عليها:
 ترخيص صناعي وطني (صادر من وزارة الطاقة والصناعة والثروة املعدنية). -ترخيص الهيئة العامة للغذاء والدواء.

جودة منتجاتنا
حصلــت منتجاتنــا ىلع قبــول ورضــا جميــع العمــاء ىلع املســتوى املحلــي والدولــي وذلــك بتميزنــا الزراعي
والصناعــي وصــوالً ملنتــج تــام بــاىلع املقاييــس املطلوبــة لألســواق العامليــة .
األسعار والتنافسية
مقارنــة باألســعار العامليــة وتطلــع عمالئنــا الــى الجــودة وألنهــم عمالئنــا ويســتحقون الكثيــر فاســعارنا األقــل
دائمــا مــع مســتوى الجــودة العالــي .
شهادات الجودة
▪22000:2005 ISO
▪9001:2015 ISO
▪صحة وسالمة الغذاء HACCP.
▪عالمة جودة التمور السعودية SAUDI DATES MARK.
▪شهادة املمارسات الزراعية الجيدة SAUDI G.A.P. .

العالمات التجارية
نقــوم بتقديــم خدمــات طباعــة العالمــات التجاريــة للشــركاء
والــوكالء الحصرييــن ىلع جميــع املنتجــات .
التصدير والسوق العاملي
لدينــا إمكانيــة التصديــر لجميــع أنحــاء العالــم وتغطيــة أي طلبــات
بأســعار منافســة
الشحن الدولي
يفتخــر مصنــع لحــاء للمنتجــات الغذائيــة والتمــور بتصديــر منتجاتنــا
الــى أغلــب وجهــات العالــم .
طريقة الشحن
الجوي
الشحن البري – الشحن البحري – الشحن ِّ
ولدينا مخلصين ومكاتب شحن بجميع منافذ وموانئ اململكة .
ضمان الجودة
نقــوم بتطبيــق أىلع املعاييــر املخبريــة الخاصــة باملنتجــات الغذائية
وســامة األغذيــة وخلوهــا مــن بقايــا املبيــدات واإلضافــات واملــواد
الحافظــة .
الفعاليات الدولية
نحــرص ىلع تواجدنــا دائمــا بجميــع املعــارض واملحافــل الدوليــة
الخاصــة بنشــاط األغذيــة والتمــور

عمليات اإلنتاج
تتضمــن عمليــات اإلنتــاج األوليــة إجــراءات الــوزن والتبخيــر والفــرز والغســيل
والتجفيــف مــع مراعــاة الشــروط الصحيــة والعنايــة املتميــزة التــي تقتضيهــا
معاييــر األعمــال لــدى مصنــع لحــاء للمنتجــات الغذائيــه والتمــور
نســتعرض فيمــا يلــي مراحــل وخطــوط اإلنتــاج الرئيســية التــي يقــوم عليهــا
نخبــة مــن املوظفيــن األكفــاء واملدربيــن ،باســتخدام أحــدث األســاليب واألجهزة،
ممــا ّ
يمكــن املصنــع مــن اإلنتــاج بجــودة عاليــة
◦مرحلة استالم التمور
بعــد اســتالم التمــور يتــم إزالــة الغبــار والشــوائب بتيــار هــواء واحــدث ماكينــات
الهــز والغربلــة ثــم يمــرر ىلع مرحلــة الغســيل .
◦مراحل التبخير والتعقيم واملعالجة
يتــم إدخــال التمــور يف غــرف التبخيــر ملعالجــة التمــور بغــاز مصــرح بــه دوليــا
للمــواد الغذائيــة ويعتبــر صديــق للبيئــة حســب آخــر قــرارات املؤتمــرات العلميــة
يف مجــال األغذيــة

◦مراحل الفرز والتدريج
حيث يتم استبعاد التمور التي ال تناسب التعبئه أو التصنيع
( تمور أكل العصفور ـ العفنه – التي توجد بها إصابة )
كمــا يتــم تدريــج التمــور بحســب الحجــم وفــق محــددات التصنيــف القياســية
التــي تناســب التعبئــة املطلوبــة
◦مراحل الغسيل وتجفيف التمور
يتــم غســيل وتجفيــف التمــور بامليــاه املعقمــة والناتجــه مــن محطــات التحليــة
بــأىلع املقاييــس
◦مراحل التعقيم
بعــد مرحلــة الغســيل باملــاء يتــم تعقيــم التمــر ىلع خطــوط اإلنتــاج بواســطة
البخــار الحــراري والــذي يمنــح للتمــر منظــر شــهي راقــي وملعــان مــع الخلــو مــن
كل أنــواع األكســيدات الكيميائيــة التــي ال تناســب املــواد الغذائيــة .

◦مرحلة التصنيع والتعبئة
يتــم فيهــا تعبئــة وتصنيــع التمــور املعالجــة واملعقمــة يف عبــوات  50جــرام  500 ،جــرام
1 ،كيلــو وتوضــع بكراتيــن
◦مرحلة الجودة والفحص واالختيار
يتــم فيهــا التأكــد مــن أن التمــور املعبــأة يف الكراتيــن بحالــة جيــدة وخاليــة مــن اإلصابــة
والعيــوب وجاهــزة للتســليم ملســتودعات التبريــد .
◦مرحلة التخزين
توضــع التمــور املغلفــة باملســتودع ىلع درجــة حــرارة ال تزيــد عــن  20درجــة مئويــة
للحفــاظ عليهــا .
خطوط اإلنتاج
-1خطوط إنتاج الثيرموفورم – بالفاكيوم
-2خط آلة الثيروموفوم بدون فاكيوم
-3خط عجائن التمور
-4خط تعبئة التمور املفردة
-5خط تعبئة التمور الخام الجافة بعبوات بالستيك وأكياس ( خط التمور الخام )
-6خط التمور املحشية حسب الطلب وعبوات الهدايا الكرتونية الفاخرة
-7خط الكبس التقليدي
-8خط تلميع التمور الخام
-9خطوط املعمول والتغميس بالشكوالتة
مع مالحظة أن كل هذه املنتجات بعبوات مختلفة األوزان حسب الطلب واملواصفات

ملاذا نحن :
أهــم مفاتيــح النجــاح الخاصــة بنــا هــو أننــا نتبنــى التعــاون ولدينــا اســتراتيجيات
ىلع أىلع مســتوى ومديــرون وخبــراء يتعاملــون بشــكل مباشــر مــع عمالئنــا لتحقيــق
تطلعاتهــم ومتطلباتهــم دائمــا ومــن هــذا املنطلــق حصلنــا ىلع شــهادة املمارســات
الزراعيــة الجيــدة العامليــة وأيضــا ىلع عالمــة جــودة التمــور الســعودية وهــذا بعــد
تحقيــق أىلع معاييــر وشــهادات الجــودة واملواصفــات واملقاييــس الخاصــة بإنتــاج
التمــور .

اتصل بنا
العنوان :اململكة العربية السعودية  -الرياض ـ طريق الرياض الخرج –
اليمامة
رقم موحد 920006781:
هاتف 00966014620970 :
فاكس 00966010114659192 :
جوال 00966555107642 :

DATES.SALES@LEHA.COM.SA

 يمكنكم التواصل من جميع أنحاء العالم وطلب عرض أسعار لجميعمنتجاتنا من خالل وسائل التواصل املذكورة.
 أيضًا يتم عمل نموذج به بيانات العميل حتى تكون منصة مبيعات. أيضا موجود به:اسم الشركة – نشاط الشركة – البريد االلكتروني – اسم صاحب الطلب
واملفاوض – هاتف – املدينة – املوقع االلكتروني – الدولة –طبيعة
الشحن – الوصف اإلضايف للطلب – املرفقات واملستندات
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