


Al Khaleej Sugar - literally meaning The Gulf Sugar – appropriately derives 
its name from the fact that it is the first sugar refinery in the Arabian Gulf Re-
gion.

Al Kaleej Sugar was established in 1992 & based in Jebel Ali in Dubai, with a 
production capacity of 2400MT. Since the commencement of production 
in July 1995, it made remarkable progress to achieve the status of the larg-
est standalone sugar refinery in the world, which was achieved during last 
few years, with a production capability of more than 7000 tons per day. Al 
Khaleej Sugar contributes currently to almost 3% of the worldwide production 
of refined Sugar & its products are regularly exported to over 50 countries, 
including the regional countries in the Arabian Gulf Region. 

Al Khaleej Sugar achievements assume larger significance due to the fact 
that the sugar refinery operates in a primarily non-agricultural region of the 
Arabian Gulf, by importing raw sugar from traditional sugar growing areas 
like Brazil, India, Australia, Thailand etc. The success aspects are supported 
by excellent logistic facilities of Jebel Ali port and other inherent positive con-
tributing factors of UAE. 

Our Vision
To continuously raise the bar of excellence by providing high quality sugar 
and value added products on a global scale.

Our Mission
We exceed our customers’ expectations in terms of quality, delivery, and cost 
through continuous improvement and customer interaction. We also aim to 
be pioneers in the field of sugar refining, by being committed to innovative 
new ways of doing day-to-day activities, in order to improve the growth and 
profitability of the company and ensure a safe, harmonious and challenging 
working environment for our employees.

Al Khaleej Sugar is a member of several international sugar organizations like

 Sugar Association of London

 Refined Sugar Association of London

ABOUT US



Enjoying the 
sweet taste 
of success



Quality is the focus for all activity’ Spheres at Al Khaleej Sugar. We are committed to produce quality products that will ensure customer satisfaction, 
under major guidelines:

 Being one of the world’s leading sugar refineries 
 
 Operating in a harmonious environment

 Exceeding world-class benchmarks

 Consistently sustaining a professional approach to business

Following the ‘Quality Management System’ as a quality base

Continuously reviewing the process frameworks in order to achieve 
Quality Objectives

Ensuring the ‘Quality Management System’ to be the responsibility of 
all Al Khaleej Sugar employees

QUALITY



Thus, our pure white refined sugar meets the highest quality standard set by:

 The European Economic Community Article 2 Standard (EEC-2) 
  
 The CODEX STAN 212-1999 

 UAE Standard 148/2000 

 Gulf standard 148/1998 





Al Khaleej Sugar produces three types of refined sugar (Fine, Extra fine and 
coarse sugar) and a by-product (Sugar Syrup or molasses). The company 
also supplies raw sugar to its customers in the sugar refining industry, and for 
other industrial & manufacturing organizations.

Our refined white sugar is produced from superior, high purity raw cane sugar. 
Benchmarked against EEC-2 specifications, Al Khaleej refined white sugar 
retains its original flavor & properties of cane sugar due to optimum degree 
of refining under hygienic conditions.

OUR PRODUCTS

The Fine Sugar comprises almost 65% of the total production at Al 
Khaleej Sugar, and is the most popular form of table sugar; it is used as 
well in a variety of food industries for direct processing.

The Coarse Sugar is used as a daily sweetener for direct consumption, 
as well as a sweetening ingredient for all kinds of beverages and soft 
drinks, pharmaceuticals and industrial products, which require high 
quality sugar to meet the end product requirements.

The Extra Fine Sugar has found a niche in specialty products like pow-
dered drinks, and is an in-demand product for confectionaries, baker-
ies and patisseries & others

Raw Sugar: We procure various grades of raw sugar for captive refin-
ing. We re-export as well raw sugar from time to time to meet the buy-
ers requirements in the sugar refining industry and other industrial sec-
tor. The raw sugar packages are available in 50 Kg and Jumbo Bags 
upon request

Sugar Syrup:

We are the first refinery to venture into this innovative production of 
refinery by-product; it is derived from the first crystallization of sucrose 
out of melted raw sugar.



The Facility: Al Khaleej Sugar plant is built using the latest technology to 
process raw sugar into refined sugar as per EEC-2 Standard. Apart from 
the process facilities, the refinery has other utilities like steam boilers, 
turbo alternator, raw and refined sugar handling, and storage dome 
& silos.

The Marketing and Support: We consider marketing as a key element of 
our success. Our team comprises experienced professionals indepen-
dently responsible for different geographical destinations and market 
segments. It is through their efforts that we have been able to increase 
our sales year after year necessitating substantial expansion in our pro-
duction capacity. Our logistics department supports our mission to ex-
pand operations worldwide by providing adequate skills and ensuring 
timely deliveries & services.



The Process: Our Refinery uses the carbonation process for the raw sugar ‘purification. The refinery operations are controlled by D.C.S. (Distributed Con-
trol System) through a central control room. Raw sugar is received in bulk ships, unloaded by shore-based cranes and conveyed by belt conveyors to 
the raw sugar stores. Then, the weighing process is taken place by an online scale & the raw sugar is withdrawn from the bottom of the storage silos for 
refining processes by the following steps:

Melting, Carbonization, Filtration, Decolorization , Evaporation, Crystallization, Refined Sugar, Drying, Screening and Storage & finally Recovery House.

1 MELTING CARBONIZATION2

3 FILTRATION4 DECOLORIZATION

5 EVAPORATION 6 CRYSTALLIZATION

7RECOVERY HOUSE8 REFINED SUGAR

DRYING, SCREENING AND STORAGE



When it comes to setting a new systems and procedures’ benchmark, Al Khaleej Sugar has always taken the lead. It has also adopted and implemented other 
related quality systems.    
  
Over the years, Al Khaleej Sugar has gained recognition and respect for its efforts in the commodities sector. We are proud to earn the appreciation of our worldwide 
certificates organizations, through gaining various awards:

January 1998 - the first manufacturing company in the UAE to be        
                          ”ISO 9001” certified
  
2004 : Retained the prestigious ”ISO 9001” certification  

2006 : The Dubai Quality Award
 
2006: The JAFZA Award for Corporate Social Responsibility 

2007: HACCP–Food Safety–Codex Alimentarius Commission from   
          TUV Nord  

2007: OHSAS 18001:2007 – Occupational Health & Safety from TUV

2008: The Mohammed bin Rashid Al Maktoum Business Award in      
          the manufacturing category Nord

2009:  "ISO14001" – Environment Management System from TUV             
Nord  & The Emirates Energy Award  

2006 & 2011: Dubai Quality Award (DQA)

2014: Food Safety Certificate- FSSC22000

ACHIEVEMENTS





Refinery:
P.O. Box 17077, Jebel Ali Port, Dubai - U.A.E. 
Tel: +9714 8817057/8030700 Fax: +9714 8815935
info@aksugar.ae www.alkhaleejsugar.ae

Head Office:
Al Fajer Buisness center building, 3rd floor, 
opposite to Aramex, Garhoud airport road. 
Tel: +9714 2957777 Fax: +9714 2956677



مقابل الثالث،  الطابق  لألعمال،  الفجر  مركز   المكتب: 
أرامكس، القرهود طريق المطار

هاتف: 97142957777+
فاكس: 97142956677+

المصفاة: ص.ب.17077  ميناء جبل علي أ.ع.م.
هاتف: /97148030700 + 97148817057+

فاكس: 97148815935 +





 اإلنجازات
تكون الخليج للسكر دائما في الطليعة، عندما يتعلق األمر بإعداد مستوى تقييم قياسي جديد .

 على مدار السنين، نالت الخليج للسكر االحترام والتقدير لجهودها المتميزة في قطاع تكرير السكر، وال تمّثل  الجوائز والتقديرات المختلفة التي استحصلنا  عليها على مّر السنين سوى شهادة ُأخرى على
 نجاحاتنا المستمّرة

 يناير 1998– أول شركة تصنيع في اإلمارات العربية المتحدة تحصل على شهادة “األيزو9001“ 

    أبريل 2004 –  تجديد شهادة “األيزو9001 “.    

TUV Nord األمن الغذائي – هيئة الدستور الغذائي من  HACCPأبريل 2004 – شهادة الهاسب

2006: جائزة دبي للجودة

 2006 : جائزة »جافزا« للمسؤولية االجتماعية للشركات

TUV Nord– السالمة والصحة المهنية “OHAS  18000“2007 – شهادة    

 2008: جائزة محمد بن راشد آل مكتوم لألعمال التصنيف الصناعي

 2009: جائزة اإلمارات للطاقة

 TUV Nord مايو 2009 – شهادة “ أيزو 14001“ :نظام إدارة البيئة من    

  2011: جائزة دبّي للجودة –- حفل جوائز األعمال الممّيزة

FSSC-22000 2014 : شهادة الجودة الغذائية



التذويب الكربنة12

إزالة اللون3 التصفية4

البلورة5 6 التركيز بالتبخير

السكر المكرر  7 وحدة االنعاش8

عملية اإلنتاج:



قسم التسويق والدعم:
نعتبر التسويق عنصرًا أساسيًا من عناصر نجاحنا وتفّوقنا. ويتألف فريق التسويق من مختصين 
ذوي خبرة طويلة يتولى كل واحد منهم مناطق جغرافية معينة  من االسواق العالمية. بفضل 
الجهود الحثيثة لهؤالء المختصين ، استطعنا أن نرفع حجم مبيعاتنا على مر السنين ، مما 
دفع بنا إلى زيادة إنتاجيتنا اليومية والتى وصلت الى 7000 طن من السكر المكرر يوميًا. وإلى 
جانب قسم التسويق ، يشّكل قسم الشؤون اللوجستية)النقل والتوزيع( أيضًا دعامة أساسية 
المستوى  إلى  بها  والدفع  عملياتنا  توسيع  على  القائمة  رسالتنا  من  جزء  لكونه  لعملياتنا، 
العالمي، وذلك بحرصه على تسليم المنتجات في األماكن واألوقات المحددة دون أي تأخير على 

العمالء

لتحويل  تقدمًا  واألكثرها  التقنيات  بأحدث  للسكر  الخليج  مصنع  إنشاء  تّم  المصنع:  نشأة 
لمواصفات  وفقًا  متقدمة  وتجهيزات  بمعدات  مزّودة  والمصفاة  مكّرر.  إلى سكر  الخام  السكر 
السوق األوروبية المشتركة والتي تسهم مساهمة جدية في عملية تصنيع السكر. فتجتمع 
الغاليات البخارية ، ومولدات الكهرباء الفعالة و منشآت مناولة السكر الخام والمكّرر ومنشآت 

التخزين معًا لنقدم للعمالء أجود أنواع السكر المكرر بأفضل الطرق
 



السكر الخام
 تستورد شركة الخليج للسكر نوعين مختلفين من السكر الخام لتكريره وتوفير مواصفات نموذجّية
الخام من وقت آلخر لتلبية احتياجات المشترين في صناعة تكرير  له، كما تقوم بإعادة تصدير السكر 
الحجم كبيرة  عبوات  50 كغم، كذلك  عبوات  في  بتوفيره  وتقوم  األخرى،  الصناعية  والمنتجات   السكر 

  .حسب الطلب

شراب السكر
 نحن أول مصفاة تقدم على إيتكار هذا المنتج الثانوي المشتّق من المنتج األساسي ، وهو مستمد من
 التبلور األول للسكروز مع السكر الخام. ولذلك، فإن مجموع السكر والسكروز أعلى بكثير مما كان عليه

 .في دبس السكر العادي، ويعتبر هذا المنتج مثالي للخلط مع العلف الحيواني

 السكر األبيض المكّرر

 تنتج الشركة السكر األبيض المكرر من السكر الخام على درجة عالية من النقاء والجودة، وفق معيار
.EEC-2 

يمكن كما  اليومي،  العادي  لالستهالك  كٌمحلي  االستعماالت  المتعّدد  المنتج  هذا  استخدام   يمكن 
والطعام الحلويات  صناعة  في  وكذلك  والعادّية،  الخفيفة  المشروبات،  أنواع  كافة  لتحلية   استخدامه 

.المعالج، مع إمكانّية إستخدامه إلنتاج األدوية والصناعة

األكثر النموذج  وهو  للسكر،  الخليج  شركة  في  اإلنتاج  إجمالي  من   ٪65 تقريبًا  يشّكل  الناعم   السكر 
.شعبية لكونه سكر المائدة، إضافَة إلى  إستخدامه في مجموعة متنوعة من الصناعات الغذائية

السكر الخشن
 يستخدم السكر الخشن كمحلي لالستهالك المباشر، فضاًل عن عنصر تحلية لجميع أنواع المشروبات
لتلبية السكر  من  عالية  جودة  تتطلب  والتي   ، الصناعية  والمنتجات  الصيدالنية  والمواد   والمرطبات 

.متطلبات المنتج النهائي

السكر الناعم جدًا
 للسكر الناعم جًدا مكانَة قّيمة بين المنتجات المتخّصصة مثل المشروبات المسحوقة، وأصبح منتًجا

 .رائًجا لدى محالت الحلويات والمخابز ومصانع الحلويات في جميع أنحاء العالم

  منتجاتنا



 تقّيم األعمال
 الناجحة باإلستدامة

الدائمة



تنتج الشركة السكر األبيض المكّرر المتوافق والمتطابق مع أعلى وأرقى المعايير  العالمية:

 مواصفات (EEC-2) األوروبية

 CODEX STAN 212-1999 مواصفات  

   مواصفات دولة اإلمارات العربية المتحدة 2000/148

 مواصفات دول الخليج 1998/148



أن نكون إحدى أماكن التكرير األكثر ريادة على مستوى العالم

العمل في بيئة متناسقة

العمل على تجاوز مستويات التقييم القياسي العالمية 

الحفاظ على نهج العمل االحترافي بشكل مستمر

التقيد “بنظام إدارة الجودة“ كأساس لنظام الجودة الخاص بنا   

مراجعة هيكل عملية التكرير لتحقيق أهداف الجودة   

الموظفين   الجودة“ هو مسؤولية كافة  إدارة  “نظام  أن   ضمان 
العاملين في الخليج للسكر

الجودة
تمثل الجودة محط االهتمام في كافة مجاالت األنشطة المنفذة في الخليج للسكر. لذا، نحن ملتزمون بإنتاج منتجات ذات جودة عالية تضمن إرضاء العمالء وذلك في إطار الرؤى التالية:



 تذّوق الطعم الحلو
للنجاح



حول شركة الخليج للسكر
استوحت شركة الخليج للسكر  اسمها من كونها أول مصفاة لتكرير السكر في منطقة الخليج العربي.

العربية  اإلم��ارات  دب��ي،  في  الواقعة  علي  جبل  منطقة  في   1992 عام  للسكر   الخليج  شركة  تأسست 
الخليج للسكر تقدًما  إنتاجها عام 1995، أحرزت  اليوم. منذ بداية  2400 طن في  إنتاجِيًة  المتحدة، بقوة 
برفع طاقتها  الذي تحَقق مؤخرًا  األمر  العالم،  أكبر مصفاة سَكر مستقلة في  لتحقيق مكانة  ملحوًظا 
اإلنتاجية إلى  7000 طن من السكر األبيض المكرر يومًيا.  تسهم الخليج للسكر حالًيا بحوالي 3 ٪ من 
اإلنتاج العالمي للسكر المكرر. ويتميز هذا اإلنجاز بكون مصفاة السكر منشأة في بيئة غير زراعية في 
منطقة الخليج العربي، ويتم تصدير منتجات السكر بصورة منتظمة إلى أكثر من  50 دولة بما فيها دول 
البرازيل،  له مثل  المنتجة  الدول  الخام من  السكر  الشركة  العربي،وتستورد  الخليج  الجوار في منطقة 

والهند، وأستراليا، وتايالند.  

ميناء جبل علي،  المقّدمة من  الممتازة  اللوجستية  التسهيالت  لتشمل  الشركة،  نجاح  تتعَدد عوامل 
إضافَة الى باقي الجوانب اإليجالبية المساهمة في اإلمارات العربية المتحدة

رؤيتنا
 

تتمحور رؤيتنا األساسية في الخليج للسكر في رفع لواء التميز بإنتاج سكر عالي الجودة يتمّتع بمقاييس 
عالمية.

مهّمتنا

نطمح في تحقيق توقعات عمالئنا من حيث الجودة، والتسليم، والتكلفة، و`ذلك من خالل التحسين 
خالل  من  السكر  تكرير  مجال  في  ريادتنا   على  المحافظة  في  كذلك  العمالء،  مع  والتفاعل  المستمر 
التزامنا بكل جديد ومبتكر في القيام باألنشطة اليومية، بغرض زيادة نمو الشركة و أرباحها ، إضافًة 

لضمان بيئة آمنة متناغمة مع روح موّظفينا اإلحترافّية. 

تنتمي شركة الخليج للسكر لعدد من منظمات السكر الدولية مثل:

                 جمعية السكر بلندن

                 جمعية تكرير السكر بلندن




