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شركة سلسلة محالت بن ازحيمان 

اشتهرت عائلة ازحيمان منذ العشرينات، بتجارة  القهوة والتوابل والمكسرات ،واحتلت 

منتوجاتها مكانا بارزا في مطبخ كل عائلة وعلى مناضد كل مقهى في القدس . ونشأ 

جيل جديد ... توسع .... ولمع اسم العائلة في مختلف مدن وقرى فلسطين و االردن و 

العالم العربي

لقد عززت جودة هذه الخلطة لقهوة ازحيمان انفتاحنا لسماع كل توجيه من زبائننا ذوي 

الذوق الرفيع .فأكتسبنا خبرة طويلة في اختيار ومزج ارقى انواع البن من شتى اقطار 

العالم

من نحن:
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Amman Governorate
Jordan

Distribution
Production

of spices

Production
of nuts

Nablus
Governorate

Hebron
Governorate

The factory
Production

of chocolate

االنطالق
القدس

1920
محافظة

عمان - االردن

1967

Ramallah and
Al-Bireh Governorate

 محافظة
رام الله و البيرة

1980
التوزيع
1999

إنتاج
البهارات

2004

محافظة
نابلس

2012
محافظة
الخليل

2014
إنتاج

الشوكوالتة

2017

	

إنتاج
المكسرات

20062015
المصنع

Launch - Jerusalem
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االرسال
البيرةرام هللا

دوار الساعة
شارع الوحدة

البيرة
البالوع

321

رام هللا
الماصيون

4

شارع الخيام
نابلس

6

نابلس
شارع فلسطين

5

Palestine street

رفيديا
نابلس

7

الخليل
دوار المنارة

9

الخليل
وادي التفاح

10

عمان
الصويفية

11

عمان
سوق السكر

خلف المسجد الحسيني

12

عمان
الواحة

شارع المدينة المنورة

13

Al Waha

8

Our branches



 Izhiman Coffee Chain 
branches are in 

Ramallah, Al-Bireh, 
Nablus, Hebron, and 

Amman.

رام الله - البيرة - نابلس
الخليل - عمان 



Our Vision 2025
Izhiman Coffee Chain Company

aims to go global by 2025.



Izhiman Co�ee Chain Company seeks to provide the 
�nest products of co�ee, nuts, spices, and chocolate 

to our customers in the Palestinian market and 
globally with the highest speci�cations in accordance 

with the requirements of the International Quality 
Management System ISO 22000.

Our Mission



Our values in
Izhiman Coffee
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Exhibitions



Izhiman Co�ee Chain Company has 

participated in many international 

exhibitions:

- Gulfood2019 Exhibition in Dubai.

- The Palestinian National Industries 

Exhibition in Kuwait in 2014 and in 

many local exhibitions.

 معرض                       المقام 
 في دبي وكـذلـك  معرض
 الصناعات الفلسطينية في
 الكويت 2014 والعديد من

المعارض المحلية

Gulfood2019

بالعديد من المعارض الدولية:



Products
Catalog

Coffee
قهوة









٥ + ��ا��زن ا��ا�� ٢٥٠ 
Net Weight 250 gm +5
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TYPES OF OUR COFFEE

LIGHT
��رة

EXTRA
LIGHT

��رة ٢
ـــ٣







٥ + ��ا��زن ا��ا�� ٢٥٠ 
Net Weight 250 gm +5
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TURKISH COFFEE
FAST PREPARATION

٥ + ��ا��زن ا��ا�� ١٠٠ 
Net Weight 100 gm +5

١ +  ��ا��زن ا��ا�� ٧ 
Net Weight 7gm + 1





Product weight

 100gm 

 1kg

 1kg

 250gm

50 gm
Izhiman Coffee

Izhiman Coffee

Izhiman Coffee

Espresso Coffee

Turkish Coffee

16gm

90gm

Turkish Coffee
 7gm

Filter Coffee

Daymah Coffee

120gm
Daymah Coffee



Spices
هبارات





Product

Grill spices

Ouzie Spices

All spices

Maqlubeh spices

Cumin

Chicken spices

Mixed Spices

Grilled chicken spices

Grounded black pepper

بهار مشاوي

بهار  أوزي

Qidreh Spices
بهار قـدرة

Sodium bicarbonate
كربونات

 بهار مطحون سادة

بهار مقلوبة

كمون مطحون

بهار دجاج تحمير

بهار دجاج شوي

فلفل اسود مطحون

بهار مشكل

Paprika Powder
بابريكــا

Rice Spices
بهـار األرز 

Cinnamon
قرفة مطحون

Curry Powder

كـــاري

Herbs and Grains

أعشاب وحـبوب

Meat Spices
بهار اللحمة

Aniseed

يانسون

Turmeric
كركم

Productweight weight

50 gm

50 gm

50 gm

50 gm

50 gm

50 gm

50 gm

50 gm

50 gm

50 gm

50 gm

50 gm

50 gm

50 gm

50 gm

50 gm

50 gm

50 gm

50 gm

50 gm

50 gm50 gm

50 gm

50 gm

50 gm

50 gm

50 gm

50 gm

Fish Spices

Cacke Spices

Stuffed spices

Biryani Spices

Mandy Spices

Grounded Coriander

Meat Shawarma Spices

Chicken Shawarma Spices

بهار سمك

دقة كعك

بهار محاشي

بهار برياني

بهار ماندي

كزبرة مطحونة

بهار شاورما لحمة

بهار شاورما دجاج
Mixture Crushed Spices 

بهـارات و تــوابل



Nuts
مكسرات











Product weight

مخلوطة

بزر ابو نقطة كبير

بزر ابو نقطة صغير

بزر مبخر كبير

بزر مبخر صغير

فستق بقشرة كبير

بزر شمس كبير

بزر شمس صغير

بزر قرع كبير

لوز صغير 

350 gm

300 gm

80 gm

300 gm

80 gm

200 gm

225 gm

40 gm

275 gm

80 gm

Mixed Nuts

Roasted Melon Seeds "Large"

Steamed Melon Seeds "Large"

Peanut With Crust "Large"

Roasted Sunflower Seeds "Large"

Roasted Pumpkin Seeds "Large"

Roasted Almonds "Large"

Roasted Sunflower Seeds "Small"

Roasted Melon Seeds "Small"

Steamed Melon Seeds  "Small"

Product weight

80 gm

80 gm

80 gm

80 gm

70 gm

Mixed Nuts 

Extra Mixed Nuts 

Pistachio 

Cashew 

Pumpkin Seeds 

مخلوطة

مخلوطة اكسترا

فستق حلبي

كاشو

بزر قرع



Chocolate
شوكوالته





بدون سكر

Coflate Chocolate
Product weight

 43 gm

43 gm

43 gm

43 gm

شوكوالتة كوفليت بالحليب

شوكوالتة كوفليت داكنة

Coflate Chocolate Dark (No Sugar)

Coflate Chocolate Milk (No Sugar)

Coflate Chocolate Milk

Coflate Chocolate Dark

شوكوالتة كوفليت بالحليب

شوكوالتة كوفليت داكنة



شوكوالتة الحليب بالجوز

Product

Milk Chocolate Bar With Pecan

weight

33 gm

شوكوالتة الحليب بالوز
Milk Chocolate Bar With Almond

33 gm

شوكوالتة الحليب بالبندق
Milk Chocolate Bar With Hazelnut

شوكوالتة داكنة بالجوز
Dark Chocolate Bar With Pecan

شوكوالتة داكنة بالوز
Dark Chocolate Bar With Almond

شوكوالتة داكنة بالبندق
Dark Chocolate Bar With Hazelnut

33 gm

33 gm

33 gm

33 gm

Chocolate With Nuts





Thank You


