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With a sweet and rich deep flavor, Dates are a power-
house of natural nutrition, consumed by people all 
over the world to boost their health and energy.

As one of the oldest cultivated fruits in history 
dating back to 6,000 BCE, Dates have been a staple 
part of the Middle Eastern diet for millennia.  

بنكهتها الغنية الحلوة، تعتبر التمور مصدر  طاقة طبيعي 
صحتهم  لتقوية  العال   أنحاء  حول  الجميع  ويتناولها   ،

وتجديد نشاطهم.

وباعتبارها احدى أقدم االشجار التي زرعها اإلنسان، حيث 
فالتمور  الميالد،  قبل  سنة  آالف   6 إلى  تاريخها  يعود 
األوسط  الشرق  في  الغذائي  النظام  من  كجزء  تأصلت 

آلالف السنين.

Dates..Nature’s Powerhouse

التمور.. مصدر طاقة الطبيعة



Rayana Dates has been in the food 
business for over 40 years and is 
one of the most prominent brands 
in harvesting and packaging high 
quality dates in Saudi Arabia. We 
offer a wide variety of dates exclu-
sively selected from premium 
sustainable farms and prepared on 
our modern production lines to 
ensure quality and consistency.

لتمورريانا تاريخ يمتد ألربعين عاًما في 
الشركات  إحدى  وتعتبر  األغذية،  مجال 
عالية  التمور  وتعبئة  حصاد  في  األبرز 
مجموعة  لدينا  المملكة.  في  الجودة 
واسعة من التمور المختارة حصرًيا من 
على  ومعّدة  متميزة،  مستدامة  مزارع 
نفس  لضمان  الحديثة  اإلنتاج  خطوط 

الجودة كل مرة. 

Rayana Dates – Home of the finest quality dates
in Saudi Arabia for over 40 years

تمور ريانا – موطن ألجود التمور
في السعودية ألكثر من 40 عاًما.  

البيئة وخيارات عمالئنا هي جوهر عملنا.
The environment and our customers preferences

are at the heart of our business

نبذة عنا

About Us
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Our Process

We prides ourselves in establishing a promi-
nent presence in the Saudi food business and a 
reliable reputation amongst its customers. 
Our process is critical because we believe in 
delivering nothing less than best.

What Makes Us Different?

Rayana Dates are sourced from various 
regions of Saudi Arabia including Al Madina Al 
Munwara, Riyadh, Qaseem, Hassa and Bisha. 
Basked in the Arabian sun, our dates are gently 
handpicked and packed by reliable packaging 
companies that ensure freshness and quality.

Each palm tree is individually harvested and 
thoroughly checked for quality. We believe in 
perfection, and therefore only flawless and 
refined dates are packaged to ensure 100% 
value for your money.

طريقتنا

قطاع  في  لنا  بارز  اسم  بتأسيس  نفتخر  نحن 
بين  موثوقة  وسمعة  السعودي  األغذية 
عمالئنا. ونهتم بعملية اختيار وتجهيز منتجاتنا 

ألننا نؤمن بتقديم األفضل دائما.

ماذا يميزنا؟

ريانا من مناطق مختلفة من  يتم حصاد تمور 
المنورة  المدينة  ضمنها  من  المملكة، 
نختار  وبيشة.  واالحساء  والقصيم  والرياض 
تمورنا التي تنعم بالنضوج تحت شمس عربية 
لنضمن  الجودة  فائق  تغليف  ونختار  بعناية، 
جودة. وبافضل  طازجة  التمور  على  الحفاظ 

ذلك  في  بما  التمور،  من  الواسعة  تشكيلتنا 
التمور العضوية المعبأة  حصرا والتي تم اختيارها 
العربية  المملكة  بعناية من مزارع معتمدة في 
تلبية جميع  السعودية، تعزز  من   قدراتنا على 

متطلبات العمالء المتنوعة على مدار العام.

كل  على  نشرف  نحن 
إنتاج  خطوة من عملية 
المزرعة  من  ريانا،  تمور 

حتى التعبئة

We oversee the 
Rayana Dates 
process every step 
of the way – from 
plantation to pack-
aging.



Values
We partner with reputable packaging factories to 
provide optimal packaging solutions to ensure fresh-
ness and quality and look carefully at the approach 
and practices of our partner farms. Our purpose is to 
ensure that sustainable, eco-aware agricultural and 
packaging practices are followed, and that everyone 
involved in producing the dates is fairly and properly 
compensated.

Mission
Our mission is to extend the distribution of Saudi 
date products through elite local and export partners 
to optimally match market requirements and custom-
er needs. We are aiming to expand our distribution 
through partners in European and Asian markets and 
earn a prominent place in the global market.

Our Vision
To share premium quality Saudi dates with the global 
market. Our vision is to make high-quality, fresh 
Rayana Dates accessible to families globally.

القيم
نحن نعمل بالشراكة مع مصانع التعبئة والتغليف 
لضمان  التغليف  حلول  أمثل  لتوفير  الموثوقة 
نهج  تفاصيل  بمعرفة  ونهتم  والجودة،  النضارة 

وممارسات مزارع شركائنا.
في  مستدامة  ممارسات  اتباع  ضمان  هو  هدفنا 
مصلحة  يلبى  والتعبئة،مما  البيئية  الزراعة  مجال 
بشكل  التمور  إنتاج  على  العاملة  األطراف  جميع 

عادل وصحيح.

الرسالة
منتجات  توزيع  نطاق  توسيع  في  تكمن  رسالتنا 
المحليين  الشركاء  نخبة من  السعودية عبر  التمور 
السوق  متطلبات  مع  تام  بشكل  لتتناسب 
انتشار  لزيادة  نسعى  نحن  العمالء.  واحتياجات 
توزيعنا عبر شركاء في األسواق األوروبية واآلسيوية 

وكسب مكانة بارزة في السوق العالمية.

رؤيتنا
للسوق  األصيلة  السعودية  التمور  نوصل  أن 
الفاخرة  ريانا  تمور  نوفر  أن  هي  رؤيتنا   ! العالمية 

الطازجة إلى الموائد حول العالم. 

وضمن رؤية السعودية 2030، وضعت خطة عمل للتحول الى 
الزراعة العضوية بخطة شاملة تهدف الى تشجيع استخدام 
األسمدة العضوية وتسويق التمور دوليا  لزيادة قيمة صادرات   
التمور إلى 10 مليار بحلول عام 2030. تلعب تمور ريانا دوًرا 
نشًطا في نشر ثقافة الزراعة العضوية التي تساعد المزارعين 
على زيادة إنتاجهم.، مما يضمن ان تكون كما أن أشجار النخيل 
المزروعة تكون صحية ٪100. لقد دخلنا في شراكات مع مزارع 
معتمدة تتعاون مع شركات عالمية قوية لتطويرمستقبل 

انتاج التمور في المستقبل المشرق  للمملكة.

As part of Saudi Vision 2030, an enormous Organic 
Action Plan has been put-forth aiming to standard-
ize the use of organic fertilizers and pesticides in 
agricultural process and boost the export of date 
fruit to 10 billion by 2030.  Rayana Dates plays an 
active role in promoting organic farming that helps 
farmers increase their production as well as ensure 
that no chemical products are used, and the palms 
and fruit cultivated are 100% healthy. We have 
partnered with certified farms that collabo-
rate with global impact firms to catalyze an 
enriched future for Saudi Arabia. قيمنا تتمحور حول الجودة، النضارة، واالستدامة

الرسالة أن نصبح رمًزا لمجموعة واسعة من
التمور المزروعة عالية الجودة على مستوى دولي.

Rayana Dates Focus on production of organic
 dates separates us from our competitors

تركيز ريانا على توفير تمور عضوية
هو ما يميزنا عن الغير. 



يزرع في الرياض، ويشتهر بلونها ونسيجها المزدوجين. عادة ما 
يكـــون الغالـــب فيها لونها البني وملمســـها الناعم، بقمة ذهبية 

أكثر جفاًفا بحالوة معتدلة.

تزرع في المدينة المنورة، ولها ملمس ناعم وجاف. جودتها 
عالية ولها حالوة معروفة على مدى األجيال.

These are cultivated in Madinah and have a soft, dry 
texture. They are chewy in quality and possess a 

heavenly sweetness that lingers on.

These crisp dates are cultivated in Riyadh and famous for their 
dual shade and texture. They are usually brown and soft on the 
whole but golden and dried at the tip with moderate sweetness.

These black dates are cultivated in Madinah. They are 
deliciously sweet, plump and loaded with vitamins.

Ajwa is the king of dates. It is cultivated in Madinah 
and has a dry but smooth texture. It delightfully 

melts in the mouth and is pleasantly sweet.

These are cultivated in Qaseem region and are 
known for their mesmerizing brown color, flaky 

texture and exotic sweetness.

These are cultivated in Qaseem region and are 
known for their mesmerizing brown color, flaky 

texture and exotic sweetness.

is an exotic variety of dates found in Bisha. It is golden brown in 
color, smooth in texture and terrifically chewy. It has a strong 

sweet taste which only adds to the craving.

تزرع هذه التمور الســـوداء في المدينـــة المنورة. لذتها في 
حالوتها، وهي ممتلئة القوام وغنية بالفيتامينات.

تزرع هذه األنواع في منطقة القصيم وتشتهر بلونها البني 
الساحر وقوامها المتقشر وحالوتها الغريبة.

العجـــوة هو ملك التمور. تزرع في المدينة ولها قوام ناعم 
الملمس، وتذوب بلذة في الفم بطعمها الحلو. 

نوع مميز من التمور الموجود في بيشـــة. لونه بني مائل للذهبي، 
ناعم الملمس وســـهل المضغ. له طعم فائق الحالوة ال يمكن 

مقاومته.

تزرع هذه األنواع في منطقة القصيم وتشتهر بلونها البني 
الساحر وقوامها المتقشر وحالوتها الغريبة.

تمـــور المجـــدول أكبر حجًما، وله نكهة عســـلية قوية. 
يزرع عادة في القصيم، ويتوافر طوال السنة.

Majdool are large-sized dates with a strong honeyed 
flavor. They are cultivated in Qaseem and usually 

available all year round.

سكري رطب Ajwaالعجوة

Sageiصقعي SifriالصفريSukari Mufatalسكري مفتل Safawiصفاوي

Majdoolالمجدول MabroomSukari Rutabالمبروم

نحن نزرع ونعتني ونقطف 
الحصاد  من  التمر  ثمار 
الموسم.  آخر  حتى  األول 
أن  يجب  ما  نعرف  نحن 

تقدم على مائدتك.

منتجاتنا

We grow, nurture and 
cultivate date fruit from 
the first harvest to the 
season’s last. We know 
what you need to have 

on your table.

Our Products



We make use of modern technology to package 
our products for distribution and storage.  

Besides providing top quality preservation, our 
packaging is also focusing on attracting 
customers’ attention. We have partnered with 
reliable companies that have decades of 
packaging experience and believe that an effec-
tive packaging adds value to the products.

We offer a variety of ready-made as well as 
custom packaging. The
standard packaging options include:

لتعبئة  الحديثة  التكنولوجيا  نستخدم  نحن 
منتجاتنا لتوزيعها وتخزينها.

بجانب الحفاظ على جودة عالية، تركز منتجاتنا 
أيًضا على جذب العمالء. عملنا بالشراكة مع 
في  الخبرة  من  عقود  لها  موثوقة  شركات 
التعبئة والتغليف، وتؤمن أن التغليف الفّعال 

يقدم قيمة مضافة إلى المنتجات.

المنتجات  من  متنوعة  مجموعة  نقدم  نحن 
حسب  المخصصة  وكذلك  التعبئة  جاهزة 

الطلب. تشمل خيارات التعبئة األساسية:

علب بتصاميم مبتكرة متوفرة باألحجام التالية:Packagingالتعبئة
 Innovatively designed carton boxes

10kg / 3kg

:علب بتصاميم مبتكرة متوفرة باألحجام التالية
Innovatively designed carton boxes 

جميع العلب مغلقة بإحكام وبكفاءة عالية،
لضمان الجودة وكامل الحماية!

Our packages are efficiently sealed, ensuring
fresh quality and optimal preservation.

89392

89392

1kg / 500gm / 200gm



Durable plastic containers - علب بالستيكية متينة

450gm /  600gm / 850gm

Durable plastic containers - علب بالستيكية متينة

450gm /  600gm / 850gm

Gift dishesعلب هدايا


