
صنع في فلسطن
السالم للتبريد



السالم للتبريد

للتبريد السالم 

 تم انشاء شركة جديدة تابعة لمجموعة السالم 
 " للتبريد  السالم  شركة   " باسم  االستثماريه 
القائمة في منطقة فرش الهوا /الخليل  , حيث 
المشروع  يعتبر  و  م   1999 عام  تأسيسها  بدأ 
التكنولوجية  الناحية  من  تطوراً  االكثر  و  االكبر 
هو  المشروع  االوروبيه.و  للمواصفات  وفقاً 
انواع  جميع  تبريد  و  لحفظ  كبيرة  تبريد  مخازن 
الخضراوات ، الفواكه ، اللحوم المثلجة، االسماك 

المثلجة، و استيراد المواد الغذائية االخرى من اوروبا و دول عربية و امريكا. و ايضا تصدير المنتجات التي نفتخر و نعتز 
بها امام العالم باسره كزيت الزيتون و العنب الخليلي و غيره 

 وقد انشأت "السالم للتبريد" الحقا مصنع الخضروات المفرزة االول و االحدث في فلسطين حيث يقوم على 
تنظيف وتقطيع وتصنيع الخضروات المجمدة باحدث التكنولوجيا )بازيالء و جزر, بازيالء خضراء, شوربة خضار, ذرة 
صفراء, فاصولياء خضراء مقطعة, جزر مكعبات, بروكلي, زهر, فليفلة ملونة و فراولة( وخط انتاج لتصنيع البطاطا 
الجاهزة للقلي )FRENCH FRIES( وهو االول و االحدث في فلسطين. ويتم تسويق المنتجات في االسواق 

الفلسطينيه وفي وقطاع غزة وايضاً في الداخل المحتل. 
وقد قامت الشركة بافتتاح مشروع مصنع اللحوم المجمدة والتي تشمل على صناعة البيف برغر و الكباب و اللحمة 
المفرومة والتي تنتج باحدث خطوط االنتاج التي تطبق معايير السالمة الغذائية العالمية, كما وقد قامت الشركة 

 . للطهي  الجاهزة  المجمدة  والبيتزا  وجبنة"  لحمه   " والسمبوسك  الشامية  الكبة  بانتاج 



والشهادات  التراخيص  على  الشركة  حصلت  فلسطين,  في  مرة  وألول   2019 سنة  بداية  وفي 
من  البلدي"  الخروف   " مثيلتها  تنافس  والتي  استراليا  من  الطازجة  الخرفان  الدخال  الالزمة 

والطعم. والجودة  السعر  حيث 
المعايير  و   HACCP العالمية  الغذائية  السالمة  سياسات  تطبق  للتبريد  السالم  بان  علما 
حيث  من  منافسة  بمنتجات  المستهلكين  تزويد  شأنه  من  وهذا   ،  ISO 22000 الدولية 
فإن  ذلك،  إلى  وباإلضافة  فلسطينية،  وطنية  صناعة  بأنها  نفتخر  التي  و  السعر,  و  الجودة 
الخضروات  يوردون  الذين  خاص  بشكل  الفلسطينيين  المزارعين  على  تعود  المشروع  فوائد 

عام. بشكل  الوطنية  المصلحة  وعلى  والفواكه، 
 



من مزارعنا الفلسطينية ..
From Our Palestinian Farms ...
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FROZEN FRENCH FRIES

بطاطا جاهزة للقلي

.Contains: Potato , Palm Oilتحتوي على: بطاطا ، زيت النخيل .

Weightsاألوزان

800 gr.

2.5 Kg.

800 Kg.

غم
كغم
كغم



FROZEN MIX VEGETABLES

خضار مشكلة

تحتوي على: بطاطا، بازيال، جزر، فاصوليا خضراء، ذرة، بروكلي، فليفلة حمراء، زهر، فاصوليا صفراء، ملفوف، سلري .

Contains: Potatoes, Peas, Carrots, Green Beans, Sweet Corn, Broccoli,Sweet Pepper, Cauliflower,Yellow Beans 
, Cabbage , celery.

Weightsاألوزان

400 gr.

800 gr.

700 Kg.

غم
غم

كغم



FROZEN PEAS & CARROTS

بازيالء وجزر

تحتوي على: بازيالء ، جزر .

Contains: Fresh Peas , Carrots.

Weightsاألوزان

400 gr.

800 gr.

700 Kg.

غم
غم

كغم



FROZEN CUT GREEN BEANS

فاصولياء خضراء مقطعة

وتحتوي على: فاصوليا خضراء .

Contains: Green Beans.

Weightsاألوزان

400 gr.

800 gr.

700 Kg.

غم
غم

كغم



FROZEN SWEET CORN

حبيبات ذرة صفراء

وتحتوي على: ذرة صفراء.

Contains: Sweet Corn.

Weightsاألوزان

400 gr.

800 gr.

700 Kg.

غم
غم

كغم



FROZEN GREEN PEAS

بازيالء خضراء

وتحتوي على:  بازيالء .

Contains:Green Peas 

Weightsاألوزان

400 gr.

800 gr.

700 Kg.

غم
غم

كغم



FROZEN STRAWBERRY

فراولة مجمدة

وتحتوي على: فراولة.
Contains: Strawberry.األوزانWeights

2.5 Kg.

15 Kg.

كغم
كغم

Weightsاألوزان

2.5 Kg.

15 Kg.

كغم
كغم

 بروكلي

وتحتوي على:  بروكلي.
Contains: Broccoli

FROZEN Broccoli



كبة

SAMBOUSEK

سمبوسك جبنةسمبوسك لحمة

KIBBEH

وتحتوي على : طحين ، لحمة عجل ، ماء ،ملح طعام، بهارات

وتحتوي على : برغل ناعـم ، لحمة عجل مفروم ، ماء ، ملح طعام، بهارات

وتحتوي على : طحين ، جبنة بلدية ، ماء ،ملح طعام، بهارات
Contains : Flour, meat calf, water،Salt, Spices

Contains : soft broccoli, calf weft ،Chopped, water, salt food, spices

Contains : Flour, cheese, water،Salt, Spices



PIZZA MARGHERITA

PIZZA WITH VEGETABLES

وتحتوي على : طحين ، جبنة صفراء ، ماء ،ملح طعام، صلصة

وتحتوي على : طحين ، جبنة صفراء ، ماء ،ملح طعام، صلصة ,خضار

Contains: flour, yellow cheese, water, food salt, sauce

Contains: flour, yellow cheese, water, food salt, sauce 
, vegetables

الطعم اإليطاليبيتزا مارجريتا

الطعم اإليطاليبيتزا بالخضار



FROZEN MINCED BEEF MEAT

لحمة مفرومة ناعمة

الــوزن: 500 غم
Weight: 500 gr.

الــوزن: 500 غم
Weight: 500 gr.

FROZEN CHOPPED BEEF MEAT

لحمة مفرومة خشنة



BEEF BURGER

لحم بيف برجر

كباب

الــوزن: 500 غم
Weight: 500 gr.

الــوزن: 500 غم
Weight: 500 gr.

القيمة الغذائية لكل 100 غم

KABAB

وتحتوي على : لحم بقري مجمد , 
دهن بقري , توابل , مثبتات , ماء.

وتحتوي على : لحم بقري مجمد , دهن بقري 
, توابل , مثبتات , ماء.

Contains :  Frozen beef meat, beef fat, 

spices, stabilizers, water.

Contains :  Frozen beef meat, 

beef fat, spices, stabilizers, 

water.

BEEF BURGER
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متوفر لدينا ..
Also We have ..



SLICED CABBAGE

FROZEN CUT CABBAGE

FROZEN CUT ONION

ملفوف أخضر مقطع مجمد

بصل مقطع مجمد



زهر مقطع مجمد

جزر مكعبات مجمد

FROZEN CUT CALIFLOWER

FROZEN CUBED CARROT



بطاطا مكعبات مجمده

سلري مقطع مجمد

FROZEN CUBED POTATO

FROZEN CUT CELERY



فليفله ملونة مقطعه مجمده

بروكلي مقطع مجمد

FROZEN CUT BELL PEPPER

FROZEN CUT BROCCOLI



SLICED CABBAGE

بطاطا جاهزه للقلي )كرنكل( 

)7x7( بصل مقطع مجمدبطاطا جاهزه للقلي

SLICED CABBAGE

FROZEN FRENCH FRIES

( Crinkle Cut )

FROZEN FRENCH FRIES (7x7)



In the beginning of 2019, for the first time in Palestine, the company obtained the necessary licenses 
and certificates to import fresh Lamp meat from Australia, which compete with the «Local Lamp» in 
terms of price, quality and taste.
The company has been following all kind of food regulation and food safety policies with HACCP & 
ISO 22000 international standards, This would provide consumers with quality food that is proudly 
nationally produced, In addition, the benefits for the local farmers who are the main providers for 
vegetables and fruits, plus the tens of workers who work in the company.
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AL-Salam Cooling Company 

AL-Salam Cooling Co. is a member 
company of Al-Salam Investment Group, 
was establis hed in 1999, located in 
Hebron, West-Bank, Palestine.
The cold storage ware house consisted 
of 14 chilled & deep frozen rooms of fresh 
fruits, vegetables and frozen food. It was 
constructed with the highest technology 
standards to make sure consumers are 
provided with top quality products.  The 
machinery, appliances, and operation 
system are qualified with the highest 
international standards of food regulation. 
The second project was opened in 2003, 
to produce frozen vegetables such as 
peas, peas and carrots, sweet corn, mix 
vegetables, green beans and French Fries 
and other vegetables depend on the local 
season for production, all of these products 

are distributed widely in the local market and for the 
international market . These products are harvested 
from Palestinian land and are known world-wide for 
their genuine quality

The latest project is the frozen red meat factory 
with machinery to produce beef burger, kebab, 
minced meat and chopped meat with high level of 
food standards and quality. After that the company 
introduced new products to the Palestinian market 
« Kobeh, Sambosek « meat + cheese « and frozen 
pizza. 




