نــبــذة عنــــا
شــركة المحــور الرياديــة المالكــة لعالمــة «  ، » CastleFarmsتتابــع بنشــاط
إنتــاج التمــور وتطويــر منتجــات التمــور للمنافســة فــي الســاحة العالميــة.
نضمــن أن نقــدم أفضــل جــودة للمنتجــات بأســعار تنافســية لعمالئنــا .هــذا
إلــى جانــب االبتــكار فــي التصميــم وأحــدث مرافــق اإلنتــاج بمــا يضمــن
رضــا العمــاء.
منــذ عــام  1970وعلــى مــدى ثالثــة أجيــال  ،تقــوم مــزارع القلعــة للتمــور

بزراعــة التمــور فــي المدينــة المنــورة علــى مســاحة مليونــي متــر مربــع
مــن األراضــي الزراعيــة تشــتمل علــى  45ألــف نخلــة بإنتــاج يقــارب

 2500طــن و  300طــن إضافيــة مــن التمــور العضويــة ســنويا.

وعلــى مــدى العقــود الخمســة الماضيــة  ،قدمنــا خدمــات مرضيــة للعديــد
مــن العمــاء المحلييــن والعالمييــن.

ABOUT US
An organization with a conscience, Venture Hub, owner of
CastleFarms Brand, is actively pursuing production of dates and
development of date products to compete in the global arena. We
ensure that we bring the best quality of products at unbeatable
prices to our customers. This coupled with innovation in design
and state-of-the-art production facility guarantees customer
satisfaction.
Since 1970, over three generations, CastleFarms have been
cultivating dates in Madinah Al Munawarah, KSA. We have
2M sq. meters of farmland with 45K palm trees and an annual
production of 2500MT and an additional 300MT of organic
dates.
Over the past five decades we have satisfactorily served many
local and global customers.

VISION
To Be The Preferred Source For Dates And its derivatives globally

MISSION
Delivering Distinguished Saudi Dates To Date
Connoisseurs Around The World

الرؤيـــة
أن نكون المصدر المختار للتمور ومشتقاتها حول العالم

الـرســالة
إيصال التمور السعودية المتميزة بجودتها إلى
محبي التمور حول العالم

DATES
الـتـمــور
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narrated Sa‘d ibn Abi Waqqaas that the Prophet (blessings
and peace of Allah be upon him) said: “Whoever eats
seven Ajwah dates in the morning, will not be harmed by
any poison or witchcraft that day.”

Ajwa are the king of dates and come in different sizes
somewhat round shaped. They are blackish in color
with few white striations. They have a sweet taste
and have a succulent chewy texture. Ajwa dates are
renowned for their health and protective properties.
العجــــــوة هـــــي ملكـــــة التمــــــور وتأتـــــي فــــي شـــــــكل
.نوعــــــا مــــــا دائـــــري ســـــوداء اللـــــون ولهــــا خطـــــوط بيضـــاء
 العجوة معروفة بفوائدهـــا الصحية وخصائصها.لها طعـــم حلو
.الدفاعية للجسم

Safawi from Madina are chewy and have a mildly
sweet taste. They are relatively large with a blackish
brown color.
تمــر الصفــاوي هــو مــن تمــور المدينــة المنــورة القديمــة  ،حجمــه كبيــر
ولونــه بنــي غامــق مائــل للســواد ذات طعــم حلــو خفيــف.

Sagai dates are 2-toned, transitioning from medium
brown to a golden-brown top. They have some
wrinkles but are not flaky.
تمــور الصقعــي لهــا درجتيــن مــن األلــوان ،تتــدرج مــن اللــون البنــي
المتوســط مــن األســفل إلــى البنــي الذهبــي في األعلــى .لها بعض
التجعــدات ولكنهــا ليســت هشــة.

Sukkari dates are one of the most famous and sought
after dates in Saudi Arabia.
السكري من أشهر تمور المملكة والمرغوبة حول العالم

Khodari dates are produced in the central of the
Arabian peninsula and are distinguished by their large
size and dark red color. It tastes delicious and mild
sweet
يتــم انتــاج الخضــري فــي وســط الجزيــرة العربيــة ويمتــاز بحجمــه الكبيــر
. طلحــه لذيــذ ومتوســط الحــاوة. ولونــه األحمــر الداكــن

ُ
سكري رطب
SUKKARI ROTAB
Rutab stage is the first stage of ripening of dates
generally. Sukkari Rutab is considered as a wet date.
It is very sweet and soft.
.مرحلــة الرطــب هــي المرحلــة األولــى مــن نضــج التمــور بشــكل عــام
.يعتبــر رطــب الســكري ذو طعــم حلــو جــدا وطــري

ُ
عجوة رطب
AJWA ROTAB
Ajwa Rutab is the wet form of Ajwa. It is handpicked
before fully ripening. It is round and reddish black in
color with a sweet taste and soft texture.
يدويا
رطــب العجــوة هــي المرحلــة التــي تســبق نضــج التمــر .يتــم قطفــه
ً
تمامــا .شــكله دائــري ولونــه أســود ضــارب إلــى الحمــرة
قبــل أن ينضــج
ً
مــع طعــم حلــو وملمــس ناعــم.

3kg X 4 In Carton

5kg X 3 In Carton

14kg Carton

Cartons Per Container

Cartons Per Container

Cartons Per Container

1800

1456

1786

PRODUCTS

الـمـنـتـجــــــات

800 g

AJWA MEDINA
عجوة المدينة

P130101SJ77

400 g

4 kg

AJWA MEDINA
عجوة المدينة

Mix Dates As Per Demand
تمور مشكلة حسب الطلب

5 kg

7

Pieces
حبات

AJWA
عجوات

Mix Dates As Per Demand
تمور مشكلة حسب الطلب

AJWA
ALMADINA
عجوة المدينة

SUGAE
صقعي

800 g
450 g

800 g
450 g

PACK SIZE
وزن العبوة

450g
20

99

SAFAWI
صفاوي

800g
Piece in Carton
حبــة بالكــرتــونـــة

Carton In Pallet
كـرتـونــة بالبليـت

800 g
450 g

10

112

KHUDARI
خضري

800 g
450 g

SUKKARI
سكري

800 g
450 g

AJWA
ALMADINA
عجوة المدينة

SUGAE
صقعي

800 g
450 g

800 g
450 g

PACK SIZE
وزن العبوة

450g
16

42

800g
Piece in Carton
حبــة بالكــرتــونـــة

Carton In Pallet
كـرتـونــة بالبليـت

SAFAWI
صفاوي

800 g
450 g

8

70

KHUDARI
خضري

800 g
450 g

SUKKARI
سكري

800 g
450 g

PACK SIZE
وزن العبوة

500g
Piece in Carton
حبــة بالكــرتــونـــة

Carton In Pallet
كـرتـونــة بالبليـت

8

AJWA
ALMADINA
عجوة المدينة

500 g

SUGAE
صقعي

500 g

SUKKARI
سكري

500 g

300
SAFAWI
صفاوي

KHUDARI
خضري

500 g

500 g

7

AJWA
عجوات

AJWA
ALMADINA
عجوة المدينة

850 g

5 kg
AJWA MEDINA
عجوة المدينة

In Today’s Day And Era, For Any Dates Business To Deliver The Best, Its Production Facilities Are Of Key
Essence, CASTLE DATES FACTORY Focuses On Innovative Transformational Product Technologies To
Enable Us To Deliver Innovative Date Driven Products, Be It Customized Packaging Solutions To Specialized
Dates Transformational Products, We At CASTLE DATES FACTORY, Are Always Pursuing Excellence In Our
Operations, We Have A Production Environment That Preserves And Maintains The Quality And Nutritional
Value Of Our Dates In Strictly Monitored Hygienic Conditions, Depending On The Packaging Requirements
Our Current Capacity Is About 5-10mt Per Day.

فــي عصرنــا الحاضــر  ،تعتبــر مرافــق اإلنتــاج الجوهــر الرئيســي ألي شــركة تمــور لتقديــم األفضــل  ،يركــز مصنــع القلعــة للتمــور
علــى تقنيــات المنتجــات التحويليــة المبتكــرة لنتمكــن مــن تقديــم منتجــات متميــزة تعتمــد علــى التمــر ،ســواء كانــت حلــول تغليــف
دائمــا إلــى التميــز فــي عملياتنــا ،لدينــا
مبتكــرة للمنتجــات التحويليــة مــن التمــور  ،فنحــن فــي مصنــع القلعــة للتمــور نســعى
ً
ـادا
بيئــة إنتــاج تحافــظ علــى الجــودة والقيمــة الغذائيــة للتمــور وتحافــظ عليهــا فــي ظــروف صحيــة تخضــع لمراقبــة صارمــة ،اعتمـ ً
علــى متطلبــات التعبئــة والتغليــف  ،تبلــغ ســعتنا الحاليــة حوالــي 10 -5طــن يوميــا.

1

3

Harvesting only from
registered farms

2

Fumigation, sorting and
cleaning in certified
factories

HEALTH BENEFITS AND USAGE

YOUR LOGO

Packing and storing
and with the highest
standards

4

Delivering value to you

فــوائـــــد واســــــــتـخــدامــــات الـتــمــــر

Maintains Nervous System

Healthy Source Of Energy

Fat And Cholesterol Free

تحسين الجهاز العصبي

مصدر صحي للطاقة

خالي من الدهون و الكوليسترول

Excellent For School Kids

Healthy Snack Substitute

Improves Digestive System

مناسب لألطفال في المدارس

بديل صحي كوجبة خفيفة

يساعد على الهضم

CERTIFICATES
الشـــــــــــهــــادات

التمــــر هــــــو شـــغــفـنـــــــــــا
وعمــــالئنــــــا هم أولويتنــــــا
نحــن نلبــي جميـــع متـطـلـبـــات عمــالئنـــا
وفقا ألعلى المعايير المهنية واألخالقيـة
ً
Dates are our passion
and our customers are our priority
We cater to our clients’ every
requirement following highest
professional and ethical standards

)THANK YOU :

