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بدايــة نســتغل الفرصــة هنــا لنشــكر عمالئنــا الكــرام علــى ثقتهــم بنــا وبمنتجاتنــا 
فنحــن نســتمد إلهامنــا وطاقتنــا مــن خاللهــم ،ونؤكــد لهــم أن فريقنــا يعمــل 
دائمــا لتقديــم أفضــل مــا لديــه للحفــاظ علــى هــذه الثقــة ونعدهــم أيضــا أننــا 
سنســاعدهم ليكــون اســتثمارهم الصناعــي معنــا أقــرب لتحقيــق النجــاح مــن أي 

وقــت مضــى.

ونشــكر فريقنــا لتفانيــه واخالصــه وجديتــه فــي العمــل الــذي لطاملــا أتقنــه 
وســعى لتطويــره يومــا بعــد يــوم والــذي لــواله مــا اســتمر اإلنجــاز ومــا كتــب لنــا 

ــا. ــارب العشــرين عام ــا يق ــى مــدى م ــاح عل النج
 

الجــودة العامليــة ومعاييــر  نحــن ملتزمــون كمــا كنــا دومــا بتطبيــق معاييــر 
ــة  ــى البيئةوالصحــة مــن خــالل متابعــة رواد تعبئ الســالمة واألمــان والحفــاظ عل
الســوائل فــي الســوق العامليــة لنواكــب التطــور ونعــزز إمكانيــة املنافســة 
ونحقــق رؤيتنــا فــي تأميــن حاجــة الســوق االقليمــي العربــي وفــق املواصفــات 

واملعاييــر الدوليــة.

آمــال كانــت مجــرد بــذرة بــدأت فــي ورشــة صغيــرة للصيانــة مــع أدوات بســيطة 
ــا العمــل هــذا منــذ مــا يقــارب عقديــن  جــدًا وطموحــات كبيــرة ونمــت عندمــا بدأن
مــن الزمــن كنــا نعلــم تمامــا أن الصــدق واألمانــة فــي العمــل واملتابعــة الدائمــة 
ــد أن توصلنــا  ــر املســتمر هــي صفــات ال ب ــن والدقــة فــي التنفيــذ والتطوي للزبائ
إلــى مــا نحــن عليــه اليــوم ولذلــك ســعيت أنــا وكامــل أعضــاء فريــق آمــال بمختلــف 
ــا اليومــي وســنعتني بآمــال  اختصاصاتهــم لتطبيــق كل هــذه القيــم فــي عملن
أكثــر فأكثــر مــن خــالل بــذل مــا بوســعنا لكســب رضــى الزبائــن وثقتهــم مــن خــالل 

املزيــد مــن العمــل املتقــن والتطويــر الدائــم.

نتطلع للمســتقبل بتحســين أدائنا بشــكل دائم وتنمية العمل وتوســعته ليلبي 
حاجــات أكثــر وينافــس الســوق العامليــة بشــكل أكبــر عــن طريــق اســتراتيجيات 

واضحــة مــن شــأنها مســاعدتنا علــى النمــو والبنــاء.

ــع بحمــاس  ــذا العمــل أتطل ــوم األول مــن تأســيس ه ــي الي ــت ف ــي وكمــا كن إن
للمزيــد مــن اإلبــداع والتطويــر فــي رحلــة االنجــاز هــذه مــع باقــي أعضــاء الفريــق 

ــة.  وكلــي ثقــة أن األفضــل قــادم ال محال

I would like to seize the opportunity here to thank our esteemed clients for believing 
in us and in our products.We draw our inspiration and energy through them and 
assure them that our team is always working to offer the best.We strive to maintain 
this trust and we also promise that we will help them to gain more by investing
With us.

I would like to thank my team for their devotion, dedication and seriousness in 
the work they have always mastered and sought to develop day after day. Without 
those team members, this work wouldn’t have been successful for nearly 20 years. 

As always,we are committed to implementing quality standards, safety standards, 
health standards, and environmental standards by following the steps of pioneers 
of liquid filling in the international market. We will do our best to stay up-to-date 
with the latest technology and techniques, and enhance our chances of competing 
and achieving our vision in securing the need of the Arab regional marketaccording 
to international standards. 

Amal was just a small seed planted in a small maintenance workshop with very 
simple tools and great ambitions then grew up when we started this business 
nearly two decades ago. We knew very well that honesty, sincerity, constant follow-
up of customers and accuracy in implementation and continuous development are 
qualities that must lead us to a very good situation in the future. Therefore, the 
Amal team and with our different fields and specialties, decided to do our best 
to apply all these values in our daily work, to win customers’ satisfaction and by 
taking care of the reputation of our brand Amal through accuracy and ongoing 
development. 

We are looking forward to improving our performance, developing our techniques, 
and expanding the business to meet the competitive needs of the global market 
through clear strategies that will help us grow faster in the future.

Just as I was on the first day of this work, I am very keen to see further innovation 
and development on this journey of achievement with each and every member of 
our team and I am confident that the best is yet to come.

Manger’s Speech
رة كلمــة اإلدا
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عملــت شــركة آمــال منــذ تأسيســها عــام 2000 علــى إيجــاد حلــول مبتكــرة وفعالــة لخطــوط إنتــاج الســوائل وتعبئتهــا، ونعمــل 
بشــكل مســتمر دون ملــل علــى تطويــر أدواتنــا وأســاليبنا لنقــدم خدمــات مميــزة وفريــدة للســوق املحليــة واإلقليميــة 

فــي الشــرق األوســط وأفريقيــا. تســعى شــركة آمــال منــذ انطلقــت لتكــون رائــدة فــي هــذا املجــال لتســتطيع منافســة 
الشــركات العامليــة وتنــال ثقــة الزبائــن والعمــالء ســعيا لســد حاجــة الشــركات الناشــئة والحديثــة فــي الشــرق األوســط 
وأفريقيــا مــن اآلالت ذات الجــودة العاليــة والكفالــة الحقيقيــة للمنتجــات بمختلــف أنواعها وتوفيرهــا للمعامل اإلقليمية 

بتكلفــة متناســبة مــع الجــودة.  

ــا بأبســط الخدمــات اليدويــة فــي ورشــة  منــذ اليــوم األول لتأســيس هــذا العمــل لــم يكــن لطموحنــا حــدود فقــد بدأن
ــوم الوصــول  ــي واســتطعنا الي ــي واآلل ــع نصــف اآلل ــى التصني ــه إل ــدوي البســيط ومن ــع الي ــا للتصني ــم انتقلن ــة ث للصيان

لتصنيــع مــا يزيــد عــن ألفــي آلــة مختلفــة تمكنــت مــن تلبيــة كافــة احتياجاتكــم املتنوعــة وسنســتمر فــي ايجــاد وابتــكار 
ــة لتعبئــة الســوائل فــي منطقــة الشــرق األوســط وأفريقيــا.   ــد مــن الحلــول الفعال املزي

اســتطعنا خــالل هــذه الفتــرة الوصــول إلــى العشــرات مــن العمــالء فــي عــدة دول منهــا )ســوريا - لبنــان - العــراق - األردن 
- مصــر - دول الخليــج العربــي - أفريقيــا ...( وغيرهــا مــن خــالل جســور الثقــة التــي بنيناهــا نتيجــة اخــالص فريــق 

متكامــل ذي خبــرة وبــاع طويــل يعمــل دون ملــل للوصــول الــى النوعيــة األفضــل.  

Since its establishment in 2000, Amal Company has been working on finding innovative and effective solutions 
for liquid production and packaging. Continuously, we are working on developing our tools and methods to 
provide unique and distinctive services to both local and regional markets in the Middle East and North Africa. 

Amal has always been striving to be a leader in this field in order to be able to compete with international market 
leaders and gain the trust of clients in order to meet the needs of the emerging and modern companies in the MENA region 
of machines of various high quality guaranteed products to provide them to regional establishments with the best prices and 
the best quality. 

From the first day of founding this work, our ambitions did not have limits. We started with the simplest manual services in 
a maintenance workshop. Then we moved to simple manual manufacturing and from it to semiautomatic and automatic 
manufacturing. We were able to manufacture more than two thousand different machines that succeeded to meet all 
the diverse needs. We will keep going with our effective solution for liquid filling and packaging in the Middle East and 
North Africa and reach higher levels of achievements. 

During this period, we were able to reach dozens of clients in several countries including Syria, Lebanon, Iraq, Jordan, Egypt, 
Arab Gulf countries, Africa, etc… through the bridges of trust we have built and through the limitless efforts of our sincere 

amazing experienced team to reach the best quality that helped us outstand.
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يقنا فر
فريــق آمــال هــو مجموعــة متكاملــة مــن املخلصيــن مــن أصحــاب الكفــاءات املهنيــة بمختلــف توصيفاتهــم 

الوظيفيــة ومهامهــم ممــن يســعون لتقديــم الخدمــة األفضــل للشــركاء والزبائــن وللمــكان الــذي يعملــون 
بــه ألنهــم يؤمنــون أن التدريبــات التــي يحصلــون عليهــا قبــل وبدايــة االنضمــام للعمــل هــي مجــرد خطــوات 

صغيــرة أمــام خطــوات عديــدة مــن اكتســاب الخبــرة والتجربــة والتطويــر. لطاملــا كان لــكل فــرد فــي آمــال 
دور أساســي فــي إثــراء هــذا العمــل وإيصالــه للمــكان الــذي هــي عليــه اليــوم. 

Our Team
Amal Team is a harmonious group of highly qualified experts, with a variety of qualifications, who 
aim to provide the best quality of service to partners and clients and to the place they work in. 
They believe that the training they receive before and when they join the business are just small 
steps in the process of gaining experience and development. Everyone has always had a key role 

in enriching this work and bringing it to its current successful situation.

املهمة
تطويــر صناعــة تعبئــة الســوائل بأســاليب مبتكــرة لنصبــح رواد هــذه الصناعــة فــي الشــرق 
األوســط وأفريقيــا وتقديــم خدمــة مميــزة بأســعار منافســة تناســب حاجــات الســوق فــي 

مجــاالت تعبئــة األغذيــة والكيماويــات واألدويــة الزراعيــة والبيطريــة.

Mission
Developing innovative solutions for the industry of liquid filling, offering reliable services and competitive 

prices that meet the needs in the market of filing (food, chemicals, and vet. & agricultural medications) in 
the MENA region.
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do we
work?

أيــن نعمل؟

W
he

re

e سوريا
e لبنان
e العراق
e األردن
e السعودية
e قبرص
e اإلمارات
e قطر
e الكويت
e عّمان
e مصر
e اليمن

e السودان
e الجزائر
e ليبيا
e السنغال
e نيجيريا
e الجابون
e الكاميرون
e انغوال
e غانا
e اسبانيا
e بلجيكا
e بريطانيا
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ماذا نفعل؟
نقــدم حلــواًل متكاملــة فــي مجــال صناعــة خطوط إنتاج الســوائل 

وتعبئتهــا وصــواًل إلى اإلغــالق والتغليف.

What do we do? 
We provide integrated solutions for the industry of liquid filling, 

from production line till sealing and packaging.

The industrial fields we serve 
Food Industries

Chemical industries

Agricultural and veterinary medicines industries.

املجاالت الصناعية
التي نخدمها:
صناعة األغذية.

الصناعات الكيماوية. 
صناعة األدوية الزراعية والبيطرية.
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آمال في أرقام
20 عاما من الخبرة 

تصنيع أكثر من 2000 آلة

أكثر من 300 زبون سعيد

72 موديل آلالتنا 
التصدير لـ 23 بلد حول العالم

Amal in numbers 
20 years of experience 

Manufacturing ~ 2000 machine 

More than 300 satisfied clients 

72 Machine model 

23 Exported country 
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Pre-sales consultations 

Project analysis 

Project implementation

Shipping and handling

Installation and training 

Periodical and emergency maintenance 

Maintenance and rehabilitation of depreciated machines

استشارة ما قبل البيع 
تقديم الدراسة الفنية 

التصميم والتنفيذ والتركيب 
الدعم الفني ما بعد البيع 
تصنيع آالت حسب الطلب 

صيانة بعد البيع 
إعادة بناء آالت قديمة

Our
services

خدماتنا
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آالت تعبئة السوائل.
آالت اإلغالق.
آالت التغليف.

الخالطات.

  Liquid filling machines.

 Closing machines.

 Packaging machines.

 Blenders.

Our Products

منتجاتنــا



آالت تعبئــة الســوائل

Liquid Filling Machines
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آلية/خطوية:
اللزوجة: العالية واملتوسطة والخفيفة. 

عدد الرؤوس: من 1 إلى 6 رأس.
اإلنتاجية: من 800 وحتى 6000 عبوة/ ساعة

حجم التعبئة: من 50 غ وحتى 2 كغ.
تتميــز باإلنتاجيــة العاليــة وتصلــح لتعبئــة أشــكال 

وأحجــام معينــة مــن العبــوات.

Liquid Filling Machinesآالت تعبئة السوائل  

Automatic/Step-by-step machine:
Liquid density: light, medium and high. 
Liquid filling heads: 1 - 6 head.
Productivity: 800-6000 bottle/hr.
Packing size: 50 Gr – 2Kg.
Suitable for high production and some 
specific types of bottles.
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Liquid Filling Machines

Automatic/Circular machine:
Liquid density: light, medium and high. 
Liquid filling heads: up to 2 heads.
Productivity: 600 - 1400 bottle/hr.
Packing size: 50 Gr – 1Kg.
Suitable for milk, medicines and other 
specific types of bottles.

آلية/دوارة:
اللزوجة: العالية واملتوسطة والخفيفة.

عدد الرؤوس: حتى 2 رأس.
اإلنتاجية: من 600 وحتى 1400 عبوة/ ساعة

حجم التعبئة: من 50 غ وحتى 1 كغ.
تستخدم بالغالب لألبان واألدوية وتصلح 

لتعبئة أنواع محددة من العبوات.

آالت تعبئة السوائل  



14

Liquid Filling Machines

Automatic/In-Line machine:
Liquid density: light, medium and high.  
Liquid filling heads: 1 - 12 heads.
Productivity: 400 - 5000 bottle/hr.
Packing size: 100 Gr – 5Kg.
Suitable for all forms of packaging and packing sizes.of bottles.

آلية/خطية:
اللزوجة: العالية واملتوسطة والخفيفة. 

عدد الرؤوس: من 1 وحتى 12 رأس.
اإلنتاجية: من 400 وحتى 5000 عبوة / الساعة.

حجم التعبئة: من 100 غ وحتى 5 كغ.
تصلح لتعبئة جميع أشكال وأحجام العبوات.

آالت تعبئة السوائل  
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Liquid Filling Machines

Semi-Automatic/weight-based machine: 
Liquid density: light, medium and high 
Liquid filling heads: 1 head only.
Productivity: 300 - 500 bottle/hr.
Packing size: 1 Kg – 300Kg.
High accuracy, easy to use and able fill 
big-sized bottles.

نصف آلية / وزنية:
اللزوجة: العالية واملتوسطة والخفيفة. 

عدد الرؤوس: رأس واحد فقط.
اإلنتاجية: من 300 وحتى 500 عبوة / الساعة.

حجم التعبئة: من 1كغ وحتى 300 كغ.
تتميــز بالدقــة العاليــة والقــدرة علــى التعامــل 

مــع عبــوات ذات أحجــام كبيــرة.

آالت تعبئة السوائل  
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Semi-Automatic/Volume-based machine
Liquid density: light, medium and high 
Liquid filling heads: 1 head only.
Productivity: 700 - 1500 bottle/hr.
Packing size: 50 Gr – 2.5 Kg..
Small size, easy to use, high productivity and 
work without electricity.

نصف آلية / حجمية:
اللزوجة: العالية واملتوسطة والخفيفة. 

عدد الرؤوس: رأس واحد فقط.
اإلنتاجية: من 700 وحتى 1500 عبوة / الساعة.

حجم التعبئة: من 50غ وحتى 2.5 كغ.
تتميــز بصغــر حجمهــا وســهولة التعامــل معهــا 
وبإنتاجيتهــا العاليــة كمــا تعمــل بــدون كهربــاء.

Liquid Filling Machinesآالت تعبئة السوائل  
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Semi-Automatic/time-based machine:
Liquid density: light density only.  
Liquid filling heads: up to 2 heads.
Productivity: 300 - 800 bottle/hr.
Packing size: 50 Ml – 30 L..
Able to fill high foam liquids like (Dettol – Glass 
cleaner – Multi action cleaner) and easy to use.

نصف آلية/ زمنية:
اللزوجة: الخفيفة حصرًا. 

عدد الرؤوس:رأس واحد أو اثنان فقط.
اإلنتاجية: من 300 وحتى 800 عبوة / الساعة.

حجم التعبئة: من 50مل وحتى 30 لتر.
تتميــز بالقــدرة علــى تعبئــة املــواد عاليــة الرغويــة مثــل 
)الديتــول ملمــع الزجــاج منظف األرض( وســهولة التعامل.

Liquid Filling Machinesآالت تعبئة السوائل  



ق غــال إل ا ت  ال آ
Closing Machines
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Closing/capping:
Productivity: 800 - 2200 bottle/hr.
Easy to use and suitable for all sort of 
caps metal or plastic. 

إغالق/تغطية:
اإلنتاجية: من 800 وحتى 2200 عبوة / الساعة.

تصلح لجميع أنواع األغطية املعدنية 
والبالستيكية وتتميز بسهولة التعامل.

Closing Machinesآالت اإلغالق 
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Closing Machinesآالت اإلغالق 

Closing/Aluminum sealing/Automatic
Aluminum cutting and sealing of the bottle, with 
automatic conveyor, which can include molds due to 
the shape of the bottles (single or multi-head bottles)
Productivity: 400 - 3000 bottle/hr.

إغالق/لحام أملنيوم/آلي:
قص ولحام األملنيوم على العبوة مع وجود خط 

سير آلي، وقد يكون خط السير مزود بقوالب حسب 
شكل العبوات )رأس واحد او عدة رؤوس(.

الطاقة اإلنتاجية من -400 الى 3000 عبوة/ الساعة



21

Closing Machinesآالت اإلغالق 

Closing/Aluminum sealing/Semi-Automatic
Cuts and seals the aluminum due to the shape of the bottle.
Available with or without a holder depending on bottle shape.
Productivity: 800 - 1300 bottle/hr.

إغالق/لحام أملنيوم/نصف آلي
تقوم بقص ولحام األملنيوم حسب شكل العلبة.

تتوفر مع حاضن أو بدون حسب نوع العلبة.
الطاقة اإلنتاجية من -800 الى 1300 عبوة/ الساعة
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Closing Machinesآالت اإلغالق 

Closing/Aluminum sealing/Manual
Productivity: 500 – 600 bottle/hr.
Available with or without holder. 
Easy to use, affordable price and suitable for 
all sort of bottles. 

إغالق/لحام أملنيوم/يدوي:
اإلنتاجية: من 500 إلى 600 عبوة / الساعة<

مع أو بدون حاضن.
ــة  ــز بســهولة التعامــل وذات أســعار معقول تتمي
كمــا تصلــح لجميــع أنــواع العبــوات البالســتيكية .



الخالطات
Blenders
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Blenders

Blenders / Liquid materials:
capacity of 50 L-10.000 L. 
Available with: Regular, double-jacket, triple-jacket 
with insulation.
Blending System: fast, slow, minced, homogeneous 
Heating system: steam, electrical heaters, gas
Closing: very tight, regular

خالطات/مواد سائلة:
السعة: من 50 لتر وحتى 10 أالف لتر.

تتوفر باملواصفات واألشكال التالية:
عادي - دبل جاكيت  تربل جاكيت مع عزل

نظام خلط: سريع - بطيء - فرم - مجانس
تسخين: بخار - سخانات كهربائية- غاز

اإلغالق: شديد االحكام - مفتوح

الخالطات
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الخالطات

Blenders/Solid materials:
Capacity: 50Kg - 1 Ton
Available in three shapes: Double cone, V shape pants 
and Polygonal cone.
Ability to mix the following liquid materials: (Detergents- 
Food materials- different types of medicines)
Some of this can be equipped with liquid-spray systems.

خالطات/مواد جافة
السعة: من 50 كغ وحتى 1 طون فعلي.

تتوفر بثالث أشكال )دبل كون - بنطلونV - مضلع(
القــدرة علــى خلــط أنــواع املــواد التاليــة: )منظفــات - 

ــة بأنواعهــا( غذائيــات - أدوي
كما يتوفر نظام ترذيذ للمواد السائلة.

Blenders



التغليف ت  ال آ
Packaging Machines
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Packaging machinesآالت التغليف

Packaging/ Thermal shrink
Productivity: 500 - 700 package/hr.
Size: 40*40 CM, 50*50 CM or upon request.
It’s used for Poly Ethylene packaging. It can be equipped 
with a roll cutter (regular or automatic). Some sorts are 
only ovens to sleeve the cans

تغليف/شرينك حراري
اإلنتاجية: من 500 إلى 700 طرد / الساعة.

القياس: 40*40 سم - 50*50 سم - أو حسب الطلب.
مــع  وتتوفــر  ايتيليــن  البولــي  لتغليــف  تســتعمل 
قطاعــة ) آليــة أو عاديــة ( أو بــدون قطاعــة )للســلفان( 

للســليف. وتســتخدم 
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Packaging machinesآالت التغليف

Packaging/Steam shrink sleeve
High production rate, stainless steel body and save energy 
because it doesn’t need any heaters.

تغليف/شرينك سليف بخار
تتميــز بالقــدرة اإلنتاجيــة العاليــة وهيــكل ســتانلس ســتيل 

كمــا أنهــا موفــرة للكهربــاء لعــدم اســتخدامها للســخانات
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Our
Customers عمالئنــا
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كن وكياًل:
تســتطيع أن تصبــح وكيــال ملنتجاتنــا فــي بلــدك بالتواصــل معنــا عبــر الهاتــف علــى 

األرقــام التاليــة:
 +961 71 481 328 
+961 76 109 048  

 i n f o @ a m a l m a c h i n e s . c o m أو عبر البريد االلكتروني التالي

Become an agent: 
You are very welcome to become our distribution agent in your area\country by 

contacting us through these phone numbers:

 +961 71 481 328

 +961 76 109 048 

or sending an email to this address to show your interest: info@amalmachines.com   



A l  B e k a a  -  L e b a n o n
Tel: 00961 76 109 048 
 00961 71 481 328
info@amalmachines.com
www.amalmachines.com

/amalmachines


