we nurture the world

الرؤية والرسالة
نسعى اساسًا ألن نكون شريكًا وموردًا مستدامًا للمنتجات الزراعية والغذائية يضمن كفاية
اإلمداد والجودة العالية لعمليات الزراعة واإلنتاج والتوزيع والدعم اللوجستي وضمان حماية
.البيئة والموارد الطبيعية

جزيرة براييال  -رومانيا

نبذة عن المجموعة

نبذة عن المجموعة

الظاهرة /نبذة عن المجموعة

الزراعة

حافظة أعمال متنوعة

أكثر من  60مزرعة في  ٥قارات

 ٤٠٠ألف فدان من األراضي الزراعية

شركة الظاهرة هي شركة متعددة اجلنسيات ورائدة في مجال األعمال
الزراعية .تختص الشركة بزراعة ،وإنتاج وجتارة األعالف

األعالف

 ٣مليون طن من األعالف

احليوانية ،والسلع الغذائية األساسية ،واإلدارة املتكاملة لسالسل اإلمداد

 ١٧خط انتاج ملعاجلة األعالف

انتشار البنية التحتية في جميع أنحاء العالم للحصول

األعالف الحيوانية

على األعالف من شركاء على املدى الطويل

أكثر من  40نوع ًا من العلف
األلياف الغذائية واألعشاب
سلع األعالف

الحبوب والمحاصيل المتخصصة

املكمالت الغذائية واملواد املضافة

 ٣مليون طن من احلبوب واألسمدة

منشأة تخزين بسعة  300ألف طن

األغذية

في منطقة الفجيرة

احملاصيل األساسية واحلبوب
)األرز والدقيق والقمح والشعير والذرة وغيرها(
املنتجات الطازجة (احلمضيات والتمور والعنب والتفاح

الغذاء واألرز

منتجات األلبان (احلليب الطازج ومنتجات األلبان (

 ٢مطحنة دقيق

والزيتون والبطاطس وغيرها(

 ٢مطحنة أرز

 ٢مستودع فواكه
 ٢معمل ألبان

 ١معمل ملعاجلة زيت الزيتون
 ٥٠٠ألف طن من األرز

 ٥٠٠كيلو طن من الدقيق
.2

.3

 ١٥٠ألف طن من الفواكه واخلضروات

02

الظاهرة /نبذة عن المجموعة

نموذج أعمال متكامل وفريد من نوعه
استثمارات عالمية وبصمة جغرافية واسعة

إمكانيات لوجستية عالمية وعالقات قوية مع

النطاق

الموانئ وشركات الشحن

إمدادات غير منقطعة على مدار العام وعبر جميع الفصول

إدارة لوجستية داخلية إلدارة اللوجستيات احمللية

مصادر إمداد واسعة النطاق مما يؤدي إلى استقرار اإلمداد

أسعار شحن تنافسية تعزز األحجام التي حتققها املجموعة

التخفيف من مخاطر تغير املناخ

حل متكامل للنقل والتخزين على املستوى الداخلي

التخفيف من املخاطر االقتصادية والتجارية

خدمة التسليم املستمر عبر املمرات التجارية الرئيسية

قدرة عالية على مواجهة تقلب أسعار السلع

الوصول إلى البنية التحتية اللوجستية العاملية

منهج استثماري ونموذج متكامل للعمل

االلتزام بضمان األمن الغذائي على المدى الطويل

المشتريات
والتوريد

الزراعة والحراثة

سلسلة اإلمداد
المتكاملة

الطحن
والمعالجة

ومواجهة التحديات التجارية
التخزين

سيطرة متكاملة على عملية اإلمداد

العقود احلكومية طويلة األجل

التكامل التام بني العرض والطلب واللوجستيات

إدارة احتياطات مخزون الطوارئ مبا يشمل عمليات تدوير املخزون

الزراعة الداخلية وعقود اإلمداد طويلة األجل

سرعة اإلمداد في أوقات النقص على املستوى العاملي

حتسني التحكم في جودة املنتجات

توافر مضمون للمنتجات للطلبات العاجلة

انخفاض التكلفة وزيادة القدرة التنافسية

القدرة على التوريد من املصادر العاملية املختلفة

.4

الشحن والتوزيع

.5
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استثمارات في سالسل القيمة
لألعمال الزراعية

عمليات الزراعة  -صربيا

الظاهرة /نبذة عن المجموعة

بصمة عالمية وموقع فريد من نوعه
تتمتع شركة الظاهرة بتواجد جغرافي واسع النطاق ولديها قوى عاملة مكونة من  ٥،٠٠٠موظف،
وتعمل في أكثر من  20بلد ًا وتلبي احتياجات أكثر من  45سوق ًا ،وتتبوأ مكانة رائدة في قارة
آسيا ومنطقة الشرق األوسط

أمريكا
سلع االعالف

آسيا
األرز
األعالف

أستراليا
األعالف

أفريقيا
احلبوب
األعالف
األسمدة

.8

الفواكه واخلضروات

دول مجلس التعاون الخليجي
احلبوب
األرز
األعالف
الفواكه واخلضروات
منتجات األلبان واملاشية

الصين

أوروبا
احلبوب
األعالف

منتجات األلبان واملاشية
الفواكه واخلضروات
.9

الظاهرة /سلسة اإلمداد

سلسلة اإلمداد

الخدمات اللوجستية

مرافق حفظ وتخزين يتم التحكم في درجة حرارتها

صوامع تخزين البضائع اخلام واملكتملة الصنع مع التدوير املستمر للمخزون
التخليص اجلمركي إلى جانب خدمات التحميل والتفريغ

النقل الداخلي للحاويات والبضائع السائبة (الشاحنات والسكك احلديدية(
خدمات الشحن اجلوي

خدمات الشحن البحري مبا في ذلك النقل النهري

إدارة العمليات اللوجستية والتسليم املباشر من املصدر إلى الوجهة النهائية

اإلمكانيات
االتفاقيات املبرمة مع خطوط الشحن الدولية

ضمان توافر مساحة الشحن

صالحية التفاوض وتعزيز حجم األعمال
عالقات استراتيجية مع املوانئ احمللية والعاملية

توفير اخلدمات الشاملة في ميناء التحميل ووجهة الوصول
املستورد األول في دولة اإلمارات العربية املتحدة
أكثرمن  100الف حاوية مكافئة ) (TEUSسنوي ًا (حاويات جافة ومبردة (

أكبر عميل مستورد للحاويات لدى ميناء خليفة

من بني أفضل  5مستوردين لدى ميناء جبل علي

.11

أكبر مصدر لألعالف خارج الواليات املتحدة األمريكية والفائز

أكبر عميل مصنع لألعالف لدى ميناء برشلونة

بجائزة الرئيس األمريكي للتجارة اإللكترونية

لعدة سنوات متتالية

الظاهرة /األمن الغذائي

األمن الغذائي

االستدامة البيئية واالجتماعية
نظر ًا لكون شركة الظاهرة على دراية بالتحديات التي يفرضها تغير املناخ واالحترار العاملي واالنخفاض املستمر
في األراضي الصاحلة للزراعة وتناقص موارد املياه املتاحة للزراعة ،فإنها تؤكد على إبقاء املياه واألمن الغذائي في
صميم استراتيجيتها
وتتحمل شركة الظاهرة املسؤولية جتاه املستهلكني لتعزيز توافر السلع الغذائية األساسية واحملاصيل وإمكانية
الوصول إليها والقدرة على حتمل تكلفتها

تحسين استهالك الطاقة

تحسين استهالك المياه

تحسين استهالك األسمدة

أول مشروع زراعي دون انبعاثات

استصالح األراضي وتطوير الري

برامج احلد من األسمدة واملبيدات

كربونية في املنطقة بالتعاون مع

أنظمة الري بالتنقيط لتحسني

احلفاظ على املياه اجلوفية

شركة مصدر

استخدام املياه

مساحة  32فدان

مراقبة الزراعة باألقمار الصناعية

محطة طاقة شمسية بقدرة  20ميجا

التطبيقات الزراعية الدقيقة

واط
انخفاض كبير في استهالك الطاقة
واالنبعاثات الكربونية

 112خط ًا من األلواح الشمسية

لوح ضوئي جهدي  66ألف
13

محاور الزراعة  -توشكى ،مصر

الزراعة

الزراعة

الظاهرة  /الزراعة

الواليات المتحدة األمريكية
كاليفورنيا وأريزونا
موقع استراتيجي في مناطق زراعة
األعالف
 6مزارع منتشرة في جنوب
كاليفورنيا وأريزونا
 30ألف فدان من األراضي
الزراعية
 ٨٤ألف طن متري من البرسيم

واألعشاب الزراعية األخرى سنوي ًا
زراعة البصل والثوم
مت تصدير  700ألف طن متري

رومانيا واسبانيا
جزيرة براييال ،رومانيا
أكبر مزرعة موحدة في أوروبا تبعد  160كم
عن بوخارست
 29مزرعة مجاورة منتشرة على مساحة
١٣٥ألف فدان
الوصول الكامل إلى نهر الدانوب من كل
اجلهات
القرب من ميناء كونستانتا
 40ألف طن متري من الصوامع حلفظ
احلبوب
 5نقاط حتميل/تفريغ عبر اجلزيرة

قدرة على حتميل  7ألف سفينة

أسطول زراعي حجمه  1ألف
إنتاج سنوي قدره  300ألف طن متري من
احملاصيل الشتوية والصيفية
إسبانيا
 ٢٦ألف فدان من األراضي الزراعية

أهم محاصيل العلف الحيواني
البرسيم
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القمح

إنتاج سنوي قدره  285ألف طن متري من
األعالف
تصدير  600ألف طن متري
القش

السورغم

صربيا
شركة بي كيه بي
حيازة شركة بي كيه بي من خالل
مناقصة اخلصخصة

 45ألف فدان من األراضي الزراعية
بجانب بلغراد ،تتوزع على  8مزارع
 55ألف طن متري من صوامع
احلبوب

مزرعة ألبان تضم  16ألف بقرة في
 7مواقع
إنتاج  ٥٨مليون لتر من احلليب
الطازج سنوي ًا
شركة رودناب
 ٣١٠فدان من مزارع التفاح
 500ألف شجرة تفاح

 10ألف طن متري سنوي ًا
 5أنواع مختلفة من التفاح
مرافق للتخزين البارد

سيالج الذرة

ذرة حيواني

الشعير

عملية حصاد  -رومانيا
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الظاهرة /نبذة عن المجموعة

مصر
ثالثة مشاريع زراعية رئيسية:
شرق العوينات
زراعة  15ألف فدان
إنتاج  17138طن متري من القمح سنوياً
إنتاج  27500طن متري من البطاطس سنوي ًا
إنتاج  32670طن متري من البرسيم سنوي ًا
إنتاج  3ألف طن متري من البصل سنوي ًا
الصالحية
زراعة  3ألف فدان
 300ألف شجرة حمضيات
 1400شجرة صغيرة
 25ألف طن متري في املوسم
 100فدان من شجر الرمان
أهم محاصيل األغذية
البطاطا

المغرب

الذرة

احلمضيات

التفاح

الزيتون

العنب

التمور

توشكى
 37400فدان مزروع (املرحلة األولى (
و 70ألف فدان قيد الزراعة (املرحلة الثانية(
إنتاج  68ألف طن متري من البرسيم سنوي ًا
إنتاج  28900طن متري من القمح سنوي ًا
البطاطا ،الشعير ،نخيل التمر ،أشجار املانغا
واحلمضيات والعنب
19

أول مشروع زراعي دون انبعاثات كربونية
في المنطقة بالتعاون مع شركة مصدر

مساحة  32فدان
محطة طاقة شمسية بقدرة  20ميجا واط
خفض كبير في انبعاثات الطاقة والكربون
 112خط ًا من األلواح الشمسية
لوح ضوئي جهدي  66ألف

المغرب وناميبيا
المغرب
مساحة  418هكتار من أشجار الزيتون
أصناف الزيتون (أربوسانا/أربكينا/كروناكي/
املنارة/احلوزية(
إنتاج  24طن من الزيتون سنوياً
مساحة  475فدان من أشجار التفاح التي تنتج
حوالي  8ألف طن متري
ناميبيا
 200فدان من األراضي الزراعية
 22800شجرة نخيل
أنواع مختلفة من التمور

 35ألف شجرة عنب
إنتاج عدة أصناف من عنب املائدة

مدينة العين (دولة اإلمارات
العربية المتحدة(
خضروات عضوية
 200بيت بالستيكي مبرد وبيت شبكي
إنتاج اخلضروات العضوية
إنتاج  3أطنان مترية يومي ًا
 4ألف شجرة نخيل ُمنتجة للتمور

مزرعة ألبان
 2ألف بقرة 1600 ،منها حلوب

 45ألف لتر من احلليب الطازج يومي ًا
مصنع منتجات األلبان العضوية
الدواجن العضوية
 20ألف كجم من الدجاج العضوي
الطازج شهري ًا

الظاهرة  -قسم األعالف

األعالف

األعالف

الظاهرة /األعالف

عمليات موزعة جغرافيًا
التوريد السنوي بقدرة تصل الى  3.5مليون طن مبعدل  3.5ماليني طن متري سنوي ًا
زراعة األعالف وإنتاجها محلي ًا مبعدل  1.7مليون طن متري
 30مصنع أعالف في جميع أنحاء العالم
اتفاقيات طويلة األجل مع مزارعي العلف
تواجد جغرافي متنوع عبر القارات

نطاق األلبان
األبقار اجلافة
األبقار االنتقالية
األبقار املرضعة
األبقار احللوب

مكانة رائدة في آسيا والشرق األوسط
عقد توريد طويل األجل مع حكومة دولة اإلمارات العربية املتحدة
ما يزيد على  40مجموعة منتجات مبا في ذلك أصناف ودرجات مختلفة
احلضور في جميع مراحل سلسلة التوريد (الزراعة ،حتديد املصادر ،املعاجلة ،التوزيع (...
مكانة بارزة في أسواق دول مجلس التعاون اخلليجي ،الشرق األقصى ،شمال إفريقيا ،بالد الشام،
بلدان منطقة البحر ابيض املتوسط

نطاق الثروة الحيوانية
اجلمال
اخلراف
املاعز
ماشية اللحم

الريادة في ابتكار وتطوير منتجات األعالف
نطاقات أخرى
اخليول
األرانب
الدواجن
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العلف والنخالة
واألعشاب

سلع األعالف

الموادالمضافة
والمكمالتالغذائية

22

الظاهرة  /األعالف

مجموعة منتجات متنوعة وغنية
منتجات األعالف
منتجات القش

منتجات القش

البرسيم املُعالج بالشمس

قش الزوان

البرسيم املجفف

قش فيسكيو

قش الشوفان

قش بلوجراس

منتجات األعشاب

قش القمح

متوافرة بشكليها (معاجلة
بالشمس ومجففة صناعيا)
أعشاب الرودس
قش الزوان
حشائش السودان
حشائش برمودا
حشائش فيسكيو
قش بلوجراس
قش تيموثي
حشائش كلني
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منتجات النخالة

قش الشعير
قش األرز
قش الشوفان

منتجات القش األخرى
قش مخلوط
علف الذرة

سلع األعالف
كريات احلشائش والقش

كريات البرسيم
الكريات اخلشبية من األرز
الكريات ذات األلياف العالية
كريات نخالة القمح
كريات قش القمح
كريات الزوان

السلع األخرى

لب بنجر السكر
بذور القطن
شعير العلف
قمح العلف
ذرة العلف
السورغم
احلبوب املجففة املقطرة باملواد
املذيبة
لب احلمضيات
دبس السكر
نباتات  /بذور عباد الشمس
نباتات  /بذور اللفت
نباتات  /بذور فول الصويا
األسماك
طارد نواة النخيل
كريات السلع املركبة

الموادالمضافة
والمكمالت
الغذائية
املواد املضافة

الفيتامينات واملعادن
األحماض األمينية

املكمالت الغذائية

احلصة اإلجمالية األعالف
املختلطة
األعالف املصنعة واملخصصة
وفق الطلب

عملية الحصاد -رومانيا

الظاهرة  /األعالف

عمليات عالمية لزراعة وتصنيع األعالف
الواليات المتحدة األمريكية
أكبر مصدر لألعالف في الواليات املتحدة األمريكية إلى شرق آسيا والشرق األوسط
حاصلة على جائزة التميز الرئاسية األمريكية للصادرات
40عام ًا من اخلبرة الرائدة في القطاع
مزارع في أريزونا وجنوب كاليفورنيا
 30ألف فدان من األراضي في واشنطن وكاليفورنيا وأريزونا الزراعية لزراعة األعالف
 4مصانع معاجلة
قدرة معاجلة وجتارة سنوية مبعدل  700ألف طن متري
إسبانيا
أكبر منتج لألعالف في إسبانيا والبلدان األوروبية
 22ألف فدان من األراضي الزراعية اخلاصة بزراعة العلف
 5مصانع معاجلة في إيفارس وبلفيس ولينيوال وبوخارالوز وفيالساما
قدرة جتارية وتوريدية مبعدل  650ألف طن متري سنوي ًا
أحدث تقنيات التجفيف والتعبئة
مرافق حفظ وتخزين مجهزة جيداً
مختبر داخلي حديث لالختبار الغذائي للعلف
عالقات طويلة األمد مع ميناء برشلونة
إيطاليا
شركة رائدة في جتارة وتوزيع األعالف وعلف املاشية
حجم جتارة سنوي مبعدل  650ألف طن متري
عالقات طويلة األمد مع املوردين املفضلني
الصين
مبيعات احلبوب
تربية احليوانات ومبيعات األعالف السمكية
بيع املنتجات الزراعية واجلانبية
الوساطة التجارية
خدمات االستشارات االجتماعية واالقتصادية واستيراد التكنولوجيا وتصديرها
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زراعة البرسيم  -إسبانيا

الظاهرة /األعالف

عمليات عالمية لزراعة وتصنيع األعالف
رومانيا
الزراعة الذاتية إلى جانب اتفاقيات اإلمداد احلصرية طويلة األجل مع
منتجي العلف ومزارعي البرسيم
 24ألف فدان من األراضي الزراعية لزراعة العلف
 3مصانع معاجلة في بروندو وفيساني وليبادا
قدرة معاجلة تبلغ  300ألف طن متري سنوي ًا
أحدث مرافق املعاجلة والتعبئة
صربيا
إمكانيات للزراعة الذاتية مع وجود البنية التحتية للعمل مع منتجي
العلف ومزارعي البرسيم
 10ألف فدان من األراضي الزراعية لزراعة العلف
مصنع معاجلة في بلغراد
قدرة معاجلة تبلغ 130ألف طن متري سنوي ًا
جنوب إفريقيا
منصة توريد للبرسيم وغيره من أصناف األعشاب
عالقات قوية وراسخة وضمان عقود إمداد مع املزارعني ومزارعي
العلف واجلمعيات التعاونية الزراعية
إنشاء (مخطط له) حملطة ضغط واخلدمات اللوجستية احمللية
قدرة سنوية تبلغ  60ألف طن متري
مصر
 22ألف فدان من األراضي الزراعية في شرق العوينات وتوشكى

مخصصة لزراعة األعالف ومحاصيل أخرى
مصنع معاجلة (مخطط له) في توشكى

قدرة جتارية تبلغ  130ألف طن متري سنوي ًاً
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أستراليا
منصة توريد تركز على قش الشوفان
منصة حتديد املصادر تركز على قش الشوفان
تخصيص قاعدة رئيسية خلدمة العمالء في اليابان والصني وكوريا
مصنع معاجلة
قدرة معاجلة تبلغ  40ألف طن متري سنوياً
مصنع تجفيف األعالف -إسبانيا

الظاهرة  -قسم الحبوب

الحبوب والمحاصيل التخصصية

الحبوب والمحاصيل التخصصية

الظاهرة /الحبوب

عمليات موزعة جغرافيًا
زراعة وتجارة الحبوب
زراعة احلبوب واستخالصها من مصادرها في البحر األسود (رومانيا/صربيا(
أنواع مختلفة من أصناف احملاصيل الشتوية والصيفية :القمح ،والشعير ،وفول الصويا ،وعباد
الشمس ،وبنجر السكر ،والذرة ،واألعالف املركبة
قدرة إنتاجية سنوية مبعدل  500ألف طن متري من احلبوب واألسمدة
سهولة الوصول إلى نهر الدانوب من خالل مرافق حتميل امليناء
موانئ مخصصة وصوامع تخزين حبوب في مناطق املنش ًا
شحنات منقولة في حاويات أو شحنات سائبة منقولة بالسفن إلى جميع أنحاء العالم

الحبوب

حيازة (مخطط لها) ملشغل لوجستي في ميناء كونستانتا

مركز تجارة الحبوب في دولة اإلمارات العربية المتحدة
مركز استراتيجي لتخزين وتوزيع احلبوب في الفجيرة ،دولة اإلمارات العربية املتحدة
 20صومعة بسعة تخزين إجمالية قدرها  300ألف طن متري

العلف المركب

 2رافعة بوهلر ،قدرة تفريغ  1200طن في الساعة وقدرة حتميل  600طن في الساعة
التخزين والتناوب املستمر للقمح والذرة والشعير واألرز
املخزون الدائم االستراتيجي لألمن الغذائي للحبوب
)البحر األسود ،أستراليا ،أمريكا الشمالية/اجلنوبية ،أوروبا(

األسمدة
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عملية زراعة عباد الشمس  -رومانيا

مطحنة أرز في مدينة خليفة الصناعية في أبوظبي
 -دولة اإلماارت العربية المتحدة

األغذية واألرز

األغذية واألرز

الظاهرة /األرز

البنية التحتية المميزة لطحن األرز
األرز
أجود أنواع األرز البسمتي وغير البسمتي
مطاحن تتميز مبوقع استراتيجي في الهند والباكستان ودولة اإلمارات العربية

أكبر مصنع أرز في منطقة الشرق
األوسط

املتحدة
البنية التحتية املتكاملة واآللية بالكامل للطحن
قدرة معاجلة سنوية مبعدل  260ألف طن متري
قدرة جتارة سنوية مبعدل  500ألف طن متري
صوامع معزولة وآلية ومتحكم في درجة حرارتها

أكبر مصنع يعمل بصورة آلية
بالكامل
في مركز فردي في الهند

أحدث املعدات اآللية بالكامل املقدمة من شركات مصنعة شهيرة
مرافق التخزين الداخلية لألرز اجلاهز املعزولة واملغطاة
تعبئة وربط ونقل بسرعة عالية وبصورة آلية بالكامل للبضائع السائبة
تعبئة استهالكية بسرعة عالية وبصورة آلية بالكامل

أكبر مطحنة أرز تعمل بصورة آلية
بالكامل في الباكستان

قدرة تخزينية للبضائع اجلاهزة تبلغ  4500طن
قدرة تخزينية للصوامع تبلغ  30ألف طن من املواد اخلام
عالمتنا التجارية

طحن األرز في مدينة خليفة الصناعية في أبوظبي  -أبوظبي،
دولة اإلمارات العربية المتحدة
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الظاهرة /الطحين

البنية التحتية المميزة لطحن
الدقيق
الدقيق  /الطحين
حصة شركة الظاهرة في لوليس ميلز ،شركة الطحني الرائدة في اليونان
قدرة إنتاجية سنوية مبعدل  500ألف طن متري
سعة تخزين إجمالية للحبوب مبعدل  80ألف طن متري
 120منتج دقيق مختلف  800 +منتج من مكونات اخلبز املختلفة
حصة بنسبة  %25في السوق اليونانية ،شركة رائدة في
منطقة البلقان
 3مراكز توزيع خاصة في اليونان
مختبرات داخلية عالية التقنية
مخابز جتريبية داخلية
جينيرا توشيفو
تقع مطحنة الدقيق البلغارية في قلب مدينة دوبريتش البلغارية ،وهي منطقة

لزراعة القمح

قدرة معاجلة  130طن  /يوم
صومعة قمح  10ألف طن

ميناء كيراتسيني بيرايوس
موقع إستراتيجي في أكبر ميناء في
اليونان بجانب وجود رصيف خاص
سعة التحميل في الرصيف  150طن متري في الساعة
قدرة الطحن  300طن متري في اليوم
سعة صوامع احلبوب 20ألف طن متري
سعة صوامع الدقيق  /الطحني 5ألف طن متري
إدارة البحث والتطوير
ميناء سوربي ماجنيسيا
وهو ميناء خاص يتضمن خدمات التحميل والتفريغ
 7خطوط إنتاجية ذات سعة طحن قدرها 1ألف طن متري في اليوم
سعة صوامع احلبوب 55ألف طن متري
سعة صوامع الدقيق  /الطحني  5ألف طن متري
مستودع املنتجات املعبأة
مطحنة املنتجات العضوية احلديثة وآلة ضغط الكريات

أحدث نظام خلط للدقيق
عالمتنا التجارية
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طحن الدقيق  -لوليس ،اليونان

الظاهرة /منتجات األلبان

البنية التحتية المميزة إلنتاج األلبان
الحليب الطازج
 19ألف بقرة حلوب في جميع أنحاء دولة اإلمارات العربية املتحدة
وصربيا

 50ألف لتر من احلليب الطازج يومي ًا
إنتاج األجبان
مرافق إنتاج األجبان في دولة اإلمارات العربية املتحدة
 50طن متري من األجبان املُنتجة سنوي ًا

 13نوع من األجبان :جنب حلومي ،وبلغاري ،ونابلسي ،وشلل ،وعكاوي،
وشنكليش ،وقشقوان ،ومجدولة ،وبلدي ،وغيرها
اإلنتاج العضوي

 20بقرة حلوب تنتج حليب ًا عضوي ًا في دولة اإلمارات العربية املتحدة
 250لتر من احلليب العضوي يومي ًا

 60طن متري من اجلنب العضوي املُنتج سنوي ًا

40

إنتاج األلبان  -العين ،اإلمارات العربية المتحدة

الظاهرة /المنتجات الطازجة

 ١٥٠ألف طن من المنتجات الطازجة المزروعة والمستخلصة والموردة سنويًا
الحمضيات
زراعة احلمضيات وتوريدها في مصر
مجموعة متنوعة من احلمضيات :البرتقال ،املاندرين ،اجلريب فروت والليمون
محطة تعبئة وتخزين موالح مؤمتتة على أحدث طراز
مار رودا  -جلوبال سكان  8 - 6حارات سعة تعبئة  350طن متري يومياً
مرافق التبريد والتخزين الرئيسية ملا يصل إلى ألف بليت
التفاح
 310هكتار مخصصة لزراعة التفاح في صربيا
 ٥٠٠ألف شجرة تفاح  10 /ألف طن متري إنتاج سنوي
 ٥أصناف من التفاح :جولدن ديليشوس ،ريد ديليشوس،

غراني سميث ،فوجي و
محطة تعبئة وتخزين احلمضيات بأحدث التكنولوجية احلديثة
مار رودا  -جلوبال سكان  ٧مع  ٤حارات سعة تعبئة  ١٠٠طن متري يومي ًا
مرافق التخزين البارد حتى  8كيلو طن متري

عالماتنا التجارية
الحمضيات والتفاح والعنب
والتمور والرمان
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زراعة الحمضيات ،مصر

الظاهرة /المنتجات الطازجة

 ١٥٠ألف طن متري من المنتجات الطازجة والمستخلصة والموردة سنويًا
العنب
زراعة العنب في ناميبيا
أصناف متنوعة :برامي ،إيرلي سويت ،شوجرون ،فليم ،قرمزي ،ريد جلوب
حجم التصدير اإلجمالي يقارب  ٣٥0ألف كرتونة سنوي ًا من البلدين
التمور
زراعة التمور في ناميبيا واإلمارات العربية املتحدة
 ٣0ألف شجرة نخيل
أصناف متنوعة :البرحي ،املجدول ،خالص ،لولو ،أشرسي ،خنيزي
الرمان

مصر (مزارعني مت التعاقد معهم) واملغرب (حتديد املصدر)
الصنف األساسي ،واندرفول

عالماتنا التجارية
الحمضيات والتفاح والعنب
والتمور والرمان
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مرافق تعبئة التفاح  -صربيا

الظاهرة /المنتجات الطازجة

الطماطم
 25فدان ًا من البيوت البالستيكية في دولة اإلمارات العربية املتحدة لزراعة الطماطم مع مشاتل داخلية
اإلمداد والتوزيع على مدار العام ( 365يوم ًا(
زراعة عالمتنا التجارية (محلي) في محالت السوبر ماركت احمللية
 180ألف من نباتات الطماطم من نوع «سناك»
حلقة مياه مغلقة لتحقيق وفورات بنسبة٪٧٠
مراقبة املناخ وخفض استخدام املبيدات بنسبة٪١٠٠

الزيتون
 3ألف فدان لزراعة الزيتون في املغرب
 840ألف شجرة زيتون  /إنتاج سنوي مبعدل  4ألف طن متري
إنتاج زيت الزيتون البكر املمتاز
 750طن متري من زيت الزيتون املنتج سنوي ًا
عالمتنا التجارية (أوليفا) التي يتم توزيعها دولي ًا

عالمتنا التجارية
زيت الزيتون
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عالمتنا التجارية
الطماطم

صوبات الطماطم  -العين ،دولة اإلمارات العربية المتحدة

الظاهرة /متجر  FOOD CROWDاإللكتروني

حب للطعام والمجتمع
 Food Crowdهو متجر شركة الظاهرة اإللكتروني الذي يقوم بإيصال احلاجيات املنتجة في مزارعنا أو مزارع
محلية أخرى في اإلمارات العربية املتحدة .حتتوي املنصة على مجموعة مختارة من الفواكه ،واخلضروات ،ومنتجات
األلبان ،واللحوم الطازجة ،وأطعمة املؤونة ،واملشروبات التي يتم انتقاؤها بعناية من قبل الفريق وفق معايير صارمة
ملراقبة اجلودة والنظافة ،مع تقدمي أسعار تنافسية وإيصال سريع للطلبات .يهدف  Food Crowdإلى اجلمع بني
محبي األطعمة واملشروبات عالية اجلودة عبر جعل الطعام الذي يطبخونه ويأكلونه ويقدمونه ألصدقائهم وعائالتهم
نقطة اتصالهم ،لذلك ُأنش َأت صفحة منتدى تفاعلية حتتوي على وصفات منتقاة ومقاطع فيديو تعليمية ونصائح صحية
تسعى لتحسني منط حياة الناس .التسوق متاح عبر موقعنا  ،www.foodcrowd.comوتطبيقات  IOSو
 ،Androidباإلضافة إلى التسوق عبر .WhatsApp
للمزيد من املعلومات قم بزيارة
www.foodcrowd.com
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زراعة البطاطس  -شرق العوينات ،مصر

مجموعة الظاهرة أحادية المالك ذات
المسؤولية المحدودة
برج العين ،أبو ظبي ،اإلمارات العربية
المتحدة
www.aldahra.com
+97126565000
+97126565001
info@aldahra.com

شركة الظاهرة للدواجن ذات
المسؤولية المحدودة ،العين
شارع خطم الشكلة ،العين ،اإلمارات العربية
المتحدة
+97137632163

شركة الظاهرة أوروبا إس آر إل
بيزارو ،إيطاليا
www.bioagritrade.it
+725170072239
+390722725710
info@bioagritrade.com

شركة الظاهرة لأللبان ذات المسؤولية
المحدودة
شارع خطم الشكلة ،العين ،اإلمارات العربية
المتحدة
+97137688852
+97137688522

شركة لوليس ميلز إس أي
كيراتسيني ،اليونان
www.loulismills.gr
+302104090100
+302101090150
info@loulisgroup.com

شركة الظاهرة أوروبا إس آر إل  -فرع
إسبانيا
الردة ،إسبانيا
www.aldahrafagavi.com
+34973718172
+34973718151
info@aldahrafagavi.com

شركة الظاهرة لألغذية أحادية المالك
ذات المسؤولية المحدودة
مدينة خليفة الصناعية ،أبوظبي ،اإلمارات
العربية المتحدة
www.aldahra.com
+97126565000
+97126565001
info@aldahra.com

شركة الظاهرة بيوا الزراعية ذات
المسؤولية المحدودة
شارع خطم الشكلة ،العين ،اإلمارات العربية
المتحدة
+97126565000

شركة أغريكوست إس أي
برايال ،رومانيا
+40239672400
+40239606050
office@aldahra.com

شركة الظاهرة الزراعية رومانيا إس
آر إل
بوخارست ،رومانيا
+40318451368

شركة الظاهرة صربيا دي أو أو
بلغراد ،صربيا
+381117456100

شركة الظاهرة ردناب دي أو أو
ريفيكا ،إيريج
www.aldahra-rudnap.rs
+38122458189
+38122458193

شركة الظاهرة أي سي إكس
كاليفورنيا ،الواليات المتحدة
www.aldahraacx.com
+13102416229

شركة الظاهرة المغرب إس أي آر إل
الرباط ،المغرب
+212537656556

+13102416234
شركة الظاهرة الزراعية في جنوب
إفريقيا ذات الملكية المحدودة
جنوب إفريقيا
+27605044174

شركة الظاهرة الزراعية (ناميبيا) ذات
الملكية المحدودة
كيتمانشوب ،إقليم كاراس
+26463250530
+0886506906
info@aldahra.com.na

شركة الظاهرة الزراعية باكستان
(خاصة) ذات مسؤولية محدودة
كراتشي ،باكستان
+9221 35843899
+9221 35857402

شركة الظاهرة أستراليا ذات الملكية
المحدودة
بلمونت ،أستراليا الغربية

شركة الظاهرة الزراعية  -مصر
فيال  1مخطط  127طريق النصر ،شيراتون،
القاهرة ،مصر

+61 437 073 487

+20222669465

+61 8 9277 4037

+20222669485
aldahraeg-info@aldahra.com

شركة الظاهرة خليجية ذات
المسؤولية المحدودة
واحة غرناطة لألعمال ،برج 4أ ،الطابق
الثاني عشر ،الطريق الدائري الشرقي
ص.ب 100211 .الرياض ،المملكة العربية
السعودية
+966 )0( 115118121
+966 )0( 115118111

شركة الظاهرة (شنغهاي(
ذات المسؤولية المحدودة
منطقة كسوهوي ،شنغهاي

www.aldahra.com

info@aldahra.com

/aldahraholding

/al-dahra-agriculture

