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نبذة عن الشركات المشاركة في 

مسرعة أعمال التمور

تنفيذ



2 نبذة عن الشركات

المدينة المنورة

نـظام ذكـي إلدارة مـزارع الـنخيل يـسمح لـمالـك الـمزرعـة بـمراقـبة سـير عـمل 

إلـخ)، كـما  الـموظـفين والـنخيل ويـشمل عـمليات (الـحصاد، الـتلقيح، الـري...

إرشادي للمزارعين من خالل توفير قاعدة بيانات للنخيل يوفر دليل 
غلة

مـنتجات وديـكورات داخـلية وخـارجـية مـبتكرة يـتم صـناعـتها بـاسـتخدام كـرنـاف 

الـنخيل حـيث أن يـتم االعـتماد عىل الـخصائـص الـفيزـيائـية لـلكرنـاف لـصناعـة 

إبداعية قطع فنية 
كرناف

عــالمــة تــجارـيـة مــتخصصة فــي تــسويــق تــمور وعــجوة ومــنتجات الــمديــنة 

الـمنورة الـمبتكرة عـن طـريـق متجـر عـجوتـك والـموقـع اإللـكترونـي مـع تـوفـير 

ً ودولــياً. تــطمح الشــركــة مســتقبًال لــبيع الــتمور عــن  خــدمــة الــتوصــيل داخــليا

طريق آالت البيع الذاتي الموزعة في المطارات العالمية

عجوتك

إلـــكترونـــية مـــبتكرة لـــبيع الـــتمور ومشـــتقاتـــها بـــاســـتخدام أحـــدث  مـــنصة 

المنهجيات لتقديم منتجات ذات جودة عالية بأسعار مناسبة قطوف التمور

عـالمـة تـجارـية سـعودـية مـتخصصة فـي الـتمور الـعضوـية المحـلية عـامـة، وعـجوة 

إنـتاج وتـعبئة الـتمور ومشـتقاتـها بـجودة  الـمديـنة الـمنورة خـاصـة. تـعمل عىل 

عـالـية ومظهـر أنـيق. يـتم تـوفـير الـمنتجات لـلبيع مـن خـالل المتجـر اإللـكترونـي 

إىل   ً مـع تـوفـير خـدمـة الـتوصـيل داخـل الـسعودـية، كـما تـقوم بـالـتصديـر أيـضا

عدة دول

دبس

مــنصة تــعنى بــتوفــير تــقنيات الهــيدروبــونــيك والــزراعــة الــعضوـيـة وتــوزيــع 

الـمحصول بـالـتشارك الجـماعـي، تـعتمد عىل تـقنية الـذكـاء االصـطناعـي فـي 

التعرف عىل التحديات التي تواجه الزراعة والمحاصيل
FoTech
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المدينة المنورة

إنــتاجــها  إلــكترونــية لــبيع مــنتجات الــتمور ومشــتقاتــها مــن خــالل  مــنصة 

إىل عــدة دول  وتــعبئتها بــجودة عــالــية ومظهــر أنــيق، كــما تــقوم بــالــتصديــر 

محلية ودولية
عذوق طيبة

متجـر يـوفـر مـنتجات صـحية مـبتكرة مـثل كـمادة الـنوى الـطبية الـمصنوعـة 

ـيـدوـيـا بــأفخــر أنــواع األقــمشة الــقطنية والــمحشوة بــنوى الــتمر الــسعودي 

المعالج لتوفر للعميل االسترخاء واإلحساس بالدفء والحرارة المريحة.  

* الـمنتج محـمي بـموجـب شـهادة نـموذج صـناعـي رقـم5195  الـصادر مـن مـكتب الـبراءات 

السعودي.

سر النوى

إلــكترونــية تــعمل كــوســيط بــين تــجار الــتمور والمشــتريــين لــبيع  مــنصة 

مـنتجات الـتمور ومشـتقاتـها مـثل: الـتمور، الـقهوة، الـعجوة، خـل الـتمر، بـودرة 

إمكانية التوصيل لجميع أنحاء المملكة القهوة، وغيرها مع 

سوق 
التمور.كوم

مـنصة وتـطبيق تـسويـق زراعـي لـلمنتجات الـزراعـية والـتمور مـن األسـواق 

إىل العميل مباشرة والمزارع المحلية لتصل 
ثمرات
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القصيم

شـركـة تهـتم بـالـصناعـات الـتحوـيلية لـلتمور، بهـدف اسـتغالل الـفائـض والمهـدر 

مـن الـتمور فـي الـمملكة لـتقديـم بـدائـل مـن الـمواد الـمصنعة مـن الـتمر بـنكهات 

مــختلفة وقــابــلة لــلدهــن كــبديــل محــلي وصــحي تــقدم خــيارات مــتنوعــة مــن 

الشوكوالتة وزبدة الفول السوداني، مربى التمر، والدبس وغيرها

ديتسالوا

إنـشاء مـؤسـسة تـعمل فـي خـدمـة تـنظيف  إىل   فـكرة تـحت الـتطويـر تهـدف 

الــتمور مــن خــالل ســيارة خــدمــات مــتنقله تــذهــب لــلمزارع، كــما تــقدم خــدمــة 

إىل علف وسماد جرش مخلفات النخيل والنباتات وتحويلها 

الرديني

مـؤسـسة تـقوم بشـراء الـتمور مـن الـمزارع وإعـادة بـيعه لـلمحالت والمسـتهلكين 

النهائيين بعبوات وأحجام مختلفة
نهضة القصيم

مــؤســسة لــصناعــة حــلوـيـات فــاخــرة محشــية تــحقق الــقيمة الــغذائــية الــعالــية 

إنــشاء مــعمل لــكبس الــتمور  بــاســتخدام أفــضل أنــواع الــتمور، وتــعمل عىل 

ومكائن فرز وتغليف التمور ومعصرة إلنتاج دبس التمور

قنيان

إعــداد  مــنصة رائــدة فــي مــجال الــطبخ و تجهــيز الــطعام حــيث تــقوم بتجهــيز و 

كــافــة أنــواع الــوصــفات و الــوجــبات الــرئيســية و الــخفيفة والــتمور (والــوجــبات 

إلـي الـعميل بـأجـود صـورة مـمكنة مـن  المشـتقة مـن الـتمور) و وتـقوم بـتوصـيلها 

ً لحفظ الطعام ً و المصممة خصيصا خالل صناديق الطعام المعزولة داخليا

اطبخ
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القصيم

إلـكترونـي لـبيع مـنتجات الـتمور ومشـتقاتـه يـسعى القـتناء أفـضل أنـواع  متجـر 

الــتمور لــتصنيع تــمور مــغلفة بــالــشوكــالتــه الــفاخــرة وبخــلطات خــاصــة تــمنحها 

التميز 

بتائل 

متجـــر إلنـــتاج الحـــلوـيــات الـــشعبية مـــثل: الـــكليجا والـــمعمول والـــجوزـيــة يـــتم 

صناعتها وإنتاجها للزبائن من خالل معمل خاص
حلويات عنيزة

مــنصة لــبيع مــنتجات الــتمور ومشــتقاتــها، تــملك فــروع فــي الــمملكة الــعربــية 

السعودية واإلمارات العربية المتحدة
بسر

إعـادة هـيكلة المتجـر لـينطلق  إلـكترونـي لـبيع الـتمور ومشـتقاتـه. تـمت  متجـر 

إىل شريحة أكبر من العمالء بصورة مختلفة متميزة لتصل 
تمور مول

مـنصة مـتخصصة فـي تـسويـق وبـيع مـنتجات الـتمور الـفاخـرة بـكافـة أصـنافـها 

بـطريـقة رقـمية ومـبتكرة لتخـدم قـطاع التجـزئـة والجـملة وضـمان سـرعـة تـوصـيلها 

إىل العميل
رواد التمر

شـركـة مـتخصصة لـدعـم الـقطاع الـصناعـي وتـطويـر الحـلول لـلمصانـع بـاسـتخدام 

تـقنيات الـذكـاء االصـطناعـي وإنـترنـت األشـياء لـتقديـم مـنتجات عـالـية الـجودة 

من خالل أتمتة وتطوير خطوط فرز التمور 

Shireen 
Electric

إىل تحـليل بـيانـات الـمزارع والـنخيل بـاسـتخدام زراعـة الـحساسـات  شـركـة تهـدف 

ومراقبتها باستخدام كاميرات الدرون. 

* استطاعوا النجاح والتميز في العديد من المحافل منها الهاكاثون الزراعي

iNakhla

متجـر سـعودي يـسعى لـصناعـة عـالمـة تـجارـية مـتميزة  لـتسويـق الـتمور الـفاخـرة 

الــمنتقاة مــن أفــضل مــزارع مــنطقة الــقصيم مــن خــالل تــوفــير مــنتجات ذات 

إىل تـطويـر ثـقافـة الـعمالء فـي مـجال  جـودة عـالـية وبـسعر مـنافـس. بـاإلضـافـة 

التمور من خالل توفير منشورات توضح كيفية حفظ المنتجات المختلفة.

أعذاق
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األحساء

نــظام ذكــاء اصــطناعــي يســتخدم كــامــيرات الــدرونــز والــحساســات لــمعرفــة حــالــة النخــلة 

إصــابــتها بــسوســة الــنخيل. كــما يــساهــم تــفعيل الــتقنية فــي مــعرفــة جــودة  واحــتمال 

إىل تحليل أنواع التمور وأحجامها وتصنيفها وصالحية التمور باإلضافة 

المستكشف

تـوفـير مـنتجات مـبتكرة وجـدـيدة فـي عـالـم الـتمور بـالـسعودـية مـنها: زيـت الـتمر وزيـت 

إىل مــنتج  عــجوة الــمديــنة وزبــيب الــعجوة وطــحين الــعجوة ومخــلل الــرطــب، بــاإلضــافــة 

تجميلي مقشر للبشرة مصنوع من نواة التمر وعجوة المدينة

زيت التمر

تـطبيق يـعمل كحـلقة وصـل بـين الـمورديـن والمسـتهلكين يـتم مـن خـاللـه تـوصـيل الـتمور 

والـخضار والـفواكـه الـطازجـة يـومـيًا.  يـتميز بـاالهـتمام بـأدق الـتفاصـيل والحـرص عىل جـودة 

المنتجات ومناسبة األسعار

ترنجة

إنـتاج الـكمبوسـت بـمختلف أنـواعـه مـن المخـلفات الـزراعـية المهـدرة ومـعالـجة األسـمدة 

إىل مسـتوى صـفر مـن الـنفاـيات الـزراعـية ومـكافـحة الحـرق الـملوث  الـحيوانـية لـلوصـول 

وتحسـين الـتربـة الـزراعـية بـأجـود أنـواع األسـمدة الـعضوـية بـرائـحة الـغابـات الـمطيرة بـدالً مـن 

األسمدة الحيوانية ذات الرائحة الكريهة ومساوئها العديدة

وجد

تـقديـم مـنتجات كـبدائـل صـحية لـألطـفال ذات جـودة عـالـية وبـسعر مـنافـس خـالـية مـن 

الـسكر الـمكرر وذات قـيمة غـذائـية عـالـية كـبديـل صـحي مـصنوعـة مـن مـنتجات الـتمور 

إىل جــانــب  مــثل: حــلوى جــيالتــين مــحالة بــدبــس الــتمر، وعــلك لــبان محــىل بــدبــس الــتمر، 

العديد من الحلويات المشكلة المحالة ببودرة التمر والدبس

تمروز
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األحساء

إلــكترونــي لــبيع تــمور األحــساء يجــمع أفخــم وأجــود أنــواع الــتمور ومــنتجاتــها  أول متجــر 

الشعبية المتعلقة بالماضي وذكرياته في منصة واحدة سهلة االستخدام والوصول. 

إىل الــمنازل مــع تــعدد طــرق الــدفــع ســواء  يــقوم بــتقديــم خــدمــات الــتوصــيل والــشحن 

ً عند التوصيل. إلكترونيا أو نقدا

متجر تمور 
األحساء 

عـالمـة تـجارـية تـسعى لـتكون الـخيار األول للمسـتهلك الـصحي المحـلي والـعالـمي مـن خـالل 

تـقديـم وتـطويـر مـنتجات ووجـبات صـحية وخـفيفة مـصنوعـة مـن الـتمور مـعززة لـلنشاط 

والصحة والقوة.  

تـتمتلك قـائـمة عـمالء فـي11 دولـة عـالـميًا تـشمل الـسعودـية، واإلمـارات، وأمـريـكا، وألـمانـيا، 

وسويسرا، واليونان، وفرنسا

تمور حواء

مــؤســسة تهــدف لــلحصول عىل أســعار عــادلــة لــمنتجي الــتمور الــسعوديــون فــي الــسوق 

المحـــلي و األوربـــي. مـــن خـــالل عـــقد الشـــراكـــات مـــع مـــنتجي الـــتمور ومـــصانـــع الـــتمور 

الـسعودـية الـمعتمدة مـن هـيئة الـغذاء والـدواء لـتعبئة وتـغليف الـتمور بـشكل مـناسـب 

وجودة عالية لمدة عام كامل. 

مـن خـالل عـقد الشـركـات مـع مـنافـذ الـتسويـق والـسوبـرمـاركـت الـسعودـية ودعـم الـمركـز 

الــوطــني لــلتمور ســوف يــتم فــتح األســواق الــسعودـيـة. ومــن خــالل عــقد الشــركــات مــع 

إيطاليا. سالسل التوزيع والسوبرماركت اإليطالية سوف يتم تسويقها في 

جودين

إىل الـعمالء  إلـكترونـية تـضم بـائـعين الـتمور ومشـتقاتـها وتسهـل عـملية الـوصـول  مـنصة 

في أنحاء المملكة من خالل توفير الخدمات التالية للبائعين: 

التعاون مع شركات التوصيل لجميع المحالت ̵

إلكترونية  ̵ بوابة دفع 

إضـافـة الـمنتجات ومـراقـبة طـلبات الشـراء والـحصول ̵ لـوحـة تـحكم خـاصـة تـتيح لـلبائـع 

عىل احصاءات المبيعات بشكل دوري 

محصول


