
 

  

 

 

 مشاريعها Agha Pack أهم الدول التي نفذت
 نذكر بعض من مشاريعها الكبيرة: والصغير،منها الكبير والمتوسط  العربية،نفذت الشركة مشاريع عديدة في المنطقة 

 

The most important countries that Agha Pack Company has implemented projects. 
The company has implemented several projects in the Arab region, including large, medium and 
small, we recall some of the big projects: 

 

 

 المملكة العربية السعودية 

 مصنع المنصورة

 مصنع مزارع السليمانية

 مصنع مزارع المنصورة 

 ناصر القصيم لمنتجات التمور 

 مصنع الغامدي للتمور

 مصنع المالحي للتمور

 صالح للتمور عبد هللامصنع 

 الثنايا للتمورمصنع 

---------------------------- 

 جمهورية مصر العربية

 مصنع الخارجة للتمور 

 مصنع جنى للتمور

 مصنع التكافل الغذائي

 مزارع سمرينا للتمور

 مصنع الفرافرة للتمور 

 مصنع الداخلة للتمور 

---------------------------- 

 الجمهورية العربية الليبية 

  مصنع أوجلة للتمور

  مصنع المنتجات الغذائية

 صحراء أوجلة للتمور مصنع 

 مصنع األوزاعي للتمور 

---------------------------- 

 

 المملكة األردنية الهاشمية 

 مصنع تمورنا

 الواحات الطبيعية للتمور 

 مصنع مزارع سمارة للتمور 

---------------------------- 

 جمهورية السودان 

 مصنع سنابل الشمال للتمور 

 مصنع مشاريع الراجحي 

 مصنع بتمودا للتمور

 

 دولة الكويت 

 للتمورمصنع الهالل 

 مصنع بيت المال الكويتي

 للتمور  ةالخفاجمصنع 

------------------------------ 

 سلطنة عمان 

  وزارة الزراعة والثروة السمكية

 مصنع سمائل للتمور

 مؤسسة عمر الزواوي 

 مصنع الخابورة للتمور 

------------------------------ 

 جمهورية العراق 

 مصنع شط العرب للتمور 

 سركال إلنتاج خل التمر 

 راء للتموراممصنع س

------------------------------ 

 الجمهورية التونسية 

 مصنع صحارى لتعليب التمور 

 مصنع بيو داتيس

 مصنع تمور بالدي

 مصنع الجيم للتمور

------------------------------ 

 دولة اإلمارات العربية المتحدة 

 شركة الفالح القابضة 

 مصنع الشارقة للتمور 

 مصنع ديرة للتمور

 مصنع دار الزين للتمور

------------------------------ 

 الجمهورية الجزائرية 

 مصنع الواحة للتمور 

 مصنع المستقبل للتمور

 مصنع أورجانك للتمور

 مصنع سوف الجديد للتمور 

 مصنع التمور الطبيعية

 

Kuwait 

Crescent Dates Factory 

Kuwait Finance House factory 

Khafaja Dates Factory 

-------------------------------------- 

Sultanate of Oman 

Ministry of Agriculture 

Samael Dates Factory 

Omar Zawawi Establishment  

Khabura Dates Factory 

-------------------------------------- 

The Republic of Iraq 

Shatt al-Arab Dates factory 

Sarkal Dates vinegar factory 

Samarra Dates Factory  

-------------------------------------- 

Republic of Tunisia 

Sahara Dates factory  

Bio Dates factory 

Beladi Dates Factory 

Al Jim Dates Factory 

-------------------------------------- 

United Arab Emirates 

Falah Holding Company 

Sharjah Dates Factory 

Deira Dates Factory 

Dar Al Zain Dates Factory 

------------------------------------- 

Republic of Algeria 

Oasis Dates Factory 

Future Dates Factory 

Organic Dates Factory 

New Soof Dates Factory 

Natural Dates Factory 

 

Kingdom of Saudi Arabia 

Mansoura factory 

Sulaymaniyah factory farms 

Mansoura factory farms 

Nasser Al-Qassim Date products 

Al-Ghamdi Dates Factory 

Al Malahi Dates Factory 

Abdullah Saleh Dates Factory 

Al Thanaia Dates Factory  

---------------------------------------- 

Arab republic of Egypt 

Kharga Dates Factory 

Jana Dates Factory 

Takaful food factory 

Samarina Farms Dates 

Farafra Dates Factory 

Al Dakhla Dates Factory 

---------------------------------------- 

Libyan Arab Republic 

Ojla  Dates factory 

Manufacturer food products 

Ojla Oasis Dates Factory  

Al Ouzai Dates Factory 

---------------------------------------- 

Kingdom of Jordan 
Tamorna factory 

Natural oases Dates factory 

Samara Dates farm Factory  

---------------------------------------- 

Republic of Sudan 

Sanabel Al Shemal Dates factory 

Al Rajhi Projects factory 

Betmoda Dates factory  


