
ا�ردن هو إحدى الدول العربّية ا�سالمّية الواقعة في قاّرة آسيا تحديد� غرب القاّرة ا�سيوّية وشمال شبه 
الجزيرة العربّية.

الشّدة  لغوّي�  ا�ردن  مصطلح  ويعني  الغربّية،  حدوده  على  ا�ردن  نهر  مرور  بسبب  هذا  بإسمه  ا�ردن  ُسمي 
والغلبة .

والبلقاء  ومادبا  وجرش  وعجلون  والمفرق  والزرقاء  وإربد  (العاصمة)  عّمان  هي:  محافظة،   ١٢ إلى  ا�ردن  ُيقسم 
والكرك والطفيلة ومعان والعقبة. وتضم كل محافظة عدد� من ا�لوية وا�قضية.

ا�ردن  ووادي  الصحراء  بين  جبلّية  منطقة  على  ممّيز  موقع  في  وتقع  ل¶ردن،  الرسمّية  العاصمة  عّمان  مدينة 
الخصب..

يعّد ا�ردن من المناطق الجافة وشبه الجافة التي تتميز بصيف حار طويل وشتاء قصير قليل ا�مطار عموم�.

من  ا�ردن  حصة  تبلغ  الذي  ا�حمر  البحر  على  يطّل  وهو  البحر،  إلى  للمملكة  الوحيد  المنفَذ  العقبة  ميناُء  يمثل 
شواطئه حوالي ٢٥ كيلومتر�.

استقلت المملكة ا�ردنية الهاشمية بتاريخ ١٩٤٦/٥/٢٥ ،

يقوم ا�ردن على دستور عصري وتقدمي، ونظامه نيابي ملكي وراثي، وشعبه هو أقرب إلى مفهوم ا�سرة، 
التي انصهرت فيها مكونات متنوعة دينيا ولغويا وعرقي�؛ لتشكل ا�سرة ا�ردنية الواحدة، ما جعل ا�ردن 

فريدا في وحدته وتنوعه واستقراره.

الحكم منذ عام ١٩٩٩م بعَد وفاِة والده  الذي توّلى  الحسين،  الثاني بن   Íالملك عبدا الحالّي ل¶ردن هَو  الملك 
الملك الحسين بن طالل طيب اÍ ثراه

الملكة الحالّية هي الملكة رانيا العبدÍ وولّي العهد هَو ا�مير الحسين ابن الملك عبداÍ الثاني.

العملة الرسمّية في ا�ردن هو الدينار ا�ردنّي.

المملكة االردنية الهاشمية 
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áYGQõdG ´É£≤d ‹É◊G ™bGƒdG

»YGQõdG ∫Ó¨à°S’Gh á«°VQ’G OQGƒŸG

   2.47‹GƒM É¡æe ájô£ŸG áYGQõdG … ¢VGQG ÂhO ¿ƒ«∏e  8.9   ‹GƒM É¡æe ÂhO ¿ƒ«∏e  89  ‹GƒM ¿OQC’G áMÉ°ùe ≠∏ÑJ

 â¨∏H  óbh  êGô◊G »°VGQG  øe ÂhO ¿ƒ«∏e  1.049   ‹GƒMh ,á«æµ°ùdG  äÉeGóîà°SÓd º«¶æàdG  πNGO »°VGQG  ÂhO ¿ƒ«∏e

 h ájô£ŸG »°VGQ’G áMÉ°ùe øe % 23.6 ∫OÉ©J ÂhO ¿ƒ«∏e  2.12  ‹GƒM 2018 ΩÉY É¡æe áYhQõŸG »°VGQC’G áMÉ°ùe

,¿OQC’G áMÉ°ùe ‹ÉªLEG øe % 2.4

 ‹GƒM »£¨J »àdG ájOÉÑdGh ,á©ØJôŸG »°VGQC’G ,¿OQC’G …OGh :πª°ûJ ¿OQC’G ‘ á«°ù«FQ á«NÉæe á«aGô¨L ≥WÉæe çÓK ∑Éæg

 ¿OQC’G …OGh Èà©jh ,áæ°ùdG ‘ º∏e100  øY É¡¡a QÉ£eC’G •ƒ≤°S ∫ó©e RhÉéàj ’h ,¿OQCÓd á«∏µdG áMÉ°ùŸG øe %  88

 ¬cGƒØdGh  QÉ°†î∏dôµÑŸG  »YGQõdG  êÉàfE’G  Iõ«Ã ™àªàjh  AÉà°ûdG  π°üa ‘ ¬ÄaóH  õ«ªàj  ƒgh  ¿OQC’G  ‘ áHƒ°üN ÌcC’G  Aõ÷G

 ,¿OQC’G øe »Hô¨dG Aõ÷G ‘ Üƒæ÷G ¤EG ∫Éª°ûdG øe óàªàa á©ØJôŸG »°VGQC’G ÉeCG ,QGƒ÷G ∫hOh áµ∏ªŸG ≥WÉæe á«≤ÑH ¬fQÉ≤e

 ÈcCG ≈≤∏àJ å«M ôëÑdG í£°S ¥ƒa Îe 1500 - 600 ÚH Ée É¡YÉØJQG ìhGÎjh ájOÉÑdG á≤£æe øY ¿OQC’G …OGh π°üØJh

 â¨∏H å«M ,¿OQC’G ¿Éµ°S øe % 90 ‹GƒM É¡«a ø£≤jh ,»©«ÑW »JÉÑf AÉ£Z ™°ShCÉH ™àªàJh ¿OQC’G ‘ QÉ£eC’G øe á«ªc

  IôªãŸG Q Éé°TC’Gh ,ÂhO ∞dCG   374.4  äGhGô°†ÿGh ÂhO ∞dCG  963.7    ‹GƒM á«∏≤◊G π«°UÉëŸÉH áYhQõŸG áMÉ°ùŸG

 . 2018 ΩÉ©d áeÉ©dG äGAÉ°üM’G IôFGO äÉfÉ«H Ö°ùM ,ÂhO ∞dCG 784.2

 :الثانيالمستوى 

تقاطع المستوى (أراضي قابلة للزراعة 

الشريط  -الخزينة أراضي مع األول 

 كم  ١٠الحدودي بعمق 

 دونم ملیون ١٩= المساحة 

 áYGQõ∏d á∏HÉb »°VGQG

ÂhO ¿ƒ«∏e 19= áMÉ°ùŸG
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   á«YGQõdG äGQOÉ°üdG

 á«LQÉÿG IQÉéàdG äÉ«FÉ°üMEG Ò°ûJ å«M ,ÊOQ’G …QÉéàdG ¿Gõ«ŸGh äGQOÉ°üdG ´É£b øe Éª¡e GAõL »YGQõdG ´É£≤dG πµ°ûj

 øe % 13.6 áÑ°ùf â∏µ°Th 2008 ΩÉY QÉæjO ¿ƒ«∏e  602.6  â¨∏H á«YGQõdG äGQOÉ°üdG áª«b ‹ÉªLEG ¿CG ¤EG ¿OQCÓd

 15.4 áÑ°ùf â∏µ°Th 2018 ΩÉY QÉæjO ¿ƒ«∏e  720.7 ¤G á«YGQõdG äGQOÉ°üdG â©ØJQGh ,á«æWƒdG äGQOÉ°üdG ‹ÉªLG

.á«fOQC’G á«YGQõdG äGQOÉ°üdG ¥ƒ°S øe % 90.5 ‹GƒM á«Hô©dG ¥Gƒ°SC’G πµ°ûJh ,äGQOÉ°üdG ‹ÉªLG øe %

 ¿ƒ«∏e  427.6 ¤G â©ØJQGh 2008 ΩÉY QÉæjO ¿ƒ«∏e262.7  ‹GƒM É¡àª«b â¨∏H ó≤a áLRÉ£dG QÉ°†ÿG äGQOÉ°U ÉeG 

 ¬cGƒØdG äGQOÉ°U ÉeG . 2018 ΩÉY QÉæjO ¿ƒ«∏e  206.9  ¤G â∏°Uh ¿G ¤G OÉ◊G ¢VÉØîf’ÉH äCGóHh 2014 ΩÉY QÉæjO

 äCGóHh 2013 ΩÉY QÉæjO ¿ƒ«∏e  135.9  ¤G â©ØJQGh 2008 ΩÉY QÉæjO ¿ƒ«∏e  38  ‹GƒM É¡àª«b â¨∏H ó≤a áLRÉ£dG

.2018 ΩÉY QÉæjO ¿ƒ«∏e 93.7  ¤G â∏°Uh ¿G ¤G »éjQóàdG ¢VÉØîf’ÉH

  á«fOQ’GáYGQõdG IQGRh

   ,(2002) áæ°ùd (44) ºbQ áYGQõdG ¿ƒfÉb ÖLƒÃ É«dÉM áYGQõdG IQGRh πª©J h 1929 ïjQÉàH  áYGQõdG IQGRh â°ù°SCÉJ 

 çÓKh  äÉjôjóe  â°Sh  ôjRƒdG  ‹É©Ã  ¿Éà£ÑJôe  ¿Éàjôjóe  É¡æe  ájõcôe  IóMhh  ájôjóe  ÚKÓKh  ¿ÉªK  øe  IQGRƒdG  ∞dCÉàJ

.äÉ¶aÉëŸG ájƒdCG ‘ áYGQR  IQGRh ájôjóe ÚKÓK ¤G áaÉ°VE’ÉH ΩÉ©dG ÚeC’G áaƒ£©H Iô°TÉÑe á£ÑJôe äGóMh

»YGQõdG êÉàf’G 

 QÉæjO ¿ƒ«∏e  2691 ¤G â©ØJQGh 2008 ΩÉY QÉæjO ¿ƒ«∏e  1311  ‹GƒM á«YGQõdG äÉéàæª∏d ºFÉ≤dG êÉàf’G áª«b â¨∏H

 ,ájQÉ÷G QÉ©°SC’ÉH QÉæjO ¿ƒ«∏e  529   ‹GƒM 2008  ΩÉ©d »YGQõdG êÉàfEÓd áaÉ°†ŸG áª«≤dG â¨∏H Éªæ«H , 2018  ΩÉY

 ΩÉY % 32.8 ÚH áaÉ°†ŸG áª«≤dG ƒ‰ ∫ó©e ìhGôJh , 2018 ΩÉY QÉæjO ¿ƒ«∏e  1688  ¤EG œÉædG Gòg áª«b â©ØJQGh

 ájQÉ÷G ¥ƒ°ùdG QÉ©°SCÉH ‹ÉªLE’G »∏ëŸG œÉædG ‘ »YGQõdG ´É£≤dG áªgÉ°ùe áÑ°ùf â∏µ°Th , 2018 ΩÉY % 5.4 h 2008

 .2018 ΩÉY % 5.6 ¤G â©ØJQGh 2008 ΩÉY % 2.4 ‹GƒM

 •É°ûædG  ‘  Éª¡e  GQhO  Ö©∏j  ¬fG  ’EG  ‹ÉªLE’G  »∏ëŸG  œÉædG  ‘  »YGQõdG  ´É£≤dG  áªgÉ°ùe  áÑ°ùf  ¢VÉØîfG  øe  ºZôdÉHh

 øe ∂dPh % 20 - 15 ÚH Ée …OÉ°üàb’G •É°ûædG ‘ ´É£≤dG áªgÉ°ùe Qó≤J å«M áª«≤dG á∏°ù∏°S ∫ÓN øe …OÉ°üàb’G

 .ÉgÒZh áMÉ«°ùdGh äÉeóÿGh π≤ædGh áYÉæ°üdG ´É£≤c iôNC’G ájOÉ°üàb’G äÉYÉ£≤dG ™e á«eÉe’Gh á«Ø∏ÿG §HGhôdG ∫ÓN

 ¢†«Hh  ¿ƒàjõdG  âjRh  øLGhódG  Ωƒ◊h  ¬cGƒØdGh  QÉ°†ÿG  äÉéàæe  øe  OóY  ‘  »JGòdG  AÉØàc’G  »YGQõdG  ´É£≤dG  ≥≤M  Éªc

.äGOQƒà°ùŸG ≈∏Y É¡¡a óªà©j ¿OQC’G ∫GR Ée AGôª◊G Ωƒë∏dGh Ò©°ûdGh íª≤dÉc á«YGQõdG äÉéàæŸG øe ÒãµdG ¿CG ’EG ,IóFÉŸG

3



4

 Iô``°ûY á``ãdÉãdG IQGRƒ``dG á∏«µ``°ûJ ‘ ¿OQ’G ¥ô``°T IQÉ``eEG ó``¡Y ‘ á``YGQõdG IQGRh â``°ù°SCÉJ 

 ≥`̀∏©àJ äÉ©jô`̀°ûJ äQó`̀°Uh á`̀YGQõ∏d ô`̀jRh ∫hCG (É`̀ªæZ ’ƒ`̀≤f) Ωƒ`̀MôŸG ¿Éch 1929 ï`̀jQÉàH

 ¿ƒ`̀fÉb Ö`̀LƒÃ É`̀«dÉM á`̀YGQõdG IQGRh π`̀ª©Jh IQÉ`̀eC’G ¢`̀ù«°SCÉJ á`̀jGóH ò`̀æe »`̀YGQõdG ´É`̀£≤dÉH

 (82) ºbQ ΩÉ¶ædG ƒ¡a IQGRƒdG IQGOEGh º«¶æJ ΩÉ¶f ÉeCG (2002) áæ°ùd (44) ºbQ áYGQõdG

 .¬JÓjó©Jh Qƒà°SódG øe (120) IOÉŸG ≈°†à≤Ã QOÉ°üdG ¬JÓjó©Jh (2004)  áæ°ùd

 ¿É``à£ÑJôe ¿É``àjôjóe É``¡æe á``jõcôe Ió``Mhh á``jôjóe Ú``KÓKh ¿É``ªK ø``e IQGRƒ``dG ∞``dCÉàJ 

 ΩÉ`̀ ©dG Ú`̀eC’G á`̀aƒ£©H Iô`̀ °TÉÑe á`̀£ÑJôe äGó`̀Mh çÓ`̀Kh äÉ`̀ jôjóe â`̀ °Sh ô`̀ jRƒdG ‹É`̀©Ã

 á``jƒdCG ‘ á``YGQR á``jôjóe Ú``KÓKh á``¶aÉ á``YGQR á``jôjóe Iô``°ûY »``àæKEG ¤G á``aÉ°VE’ÉH

.äÉ¶aÉëŸG

 ¿OQC’G ‘ áYÉæ°üdG

 ,¿OQC’G ‘ »`̀ æWƒdG OÉ`̀ °üàb’G º`̀ YO ‘ kÉ«`̀ °ù«FQ kGQhO á`̀ YÉæ°üdG ´É`̀ £b Ö`̀ ©∏j 

 kÉ``≤ahh ,á``jƒªæàdG ±Gó``gC’G ≥``«≤ëàd á«``°SÉ°SCG Iõ``«côc ¬``«∏Y OÉ``ªàY’G qº``àjh

 »``YÉæ°üdG  ´É``£≤dG  áªgÉ``°ùe  â``∏°Uh  ó``≤a  á`` qeÉ©dG  äGAÉ``°üME’G  Iô``FGód

 á``«æjó©àdG  äÉ``YÉæ°üdG  ∫Ó``N  ø``e  q‹É``ªLE’G  q»``∏ëŸG  œÉ``ædG  ‘  Iô``°TÉÑŸG

 ÉgRôHG »àdGh Ω2017-2011 ΩGƒYCÓd %25 ÜQÉ`̀≤ oj É`̀e ¤EG á`̀«∏jƒëàdGh

 ø`̀e É`̀¡H §`̀ÑJôj É`̀eh á`̀«YGQõdG OGƒ`̀ŸGh á`̀jhO’Gh äGó`̀«ÑŸGh Ióª`̀°S’G äÉ`̀YÉæ°U

 ¬«µ«à`̀°SÓÑdG äƒ`̀«ÑdGh …ô`̀dG äÉµÑ`̀°Th ∞`̀«∏¨àdGh äGƒ`̀Ñ©dÉc á`̀«∏jƒ– äÉ`̀YÉæ°U

.ÉgÒZh

¿OQC’G ‘ áYÉæ°üdG á«ªgCG

 ‘ á`̀jOÉ°üàb’G ´É`̀°VhC’G ‘ Ò`̀«¨àdG çGó`̀MEG ‘ á`̀¨dÉH á`̀«ªgCÉH á`̀YÉæ°üdG õ`̀ q«ªàJ

 áÑ`̀°ùf ´É`̀ØJQG ∫Ó`̀N ø`̀e ∂`̀dP RÒ`̀jh ,OÉ`̀°üàb’G ìÉ`̀‚ ìÉ`̀àØe »`̀¡a ,¿OQC’G

 Ò`̀aƒJ ‘ Ò`̀Ñc QhO á`̀YÉæ°üdG ´É`̀£≤dh ,ÊOQC’G »`̀eƒ≤dG œÉ`̀ædG ‘ É¡àªgÉ`̀°ùe

 ™``aQh ,¬``«a Ú``ŸÉ©dG Ö``jQóJh π``«gCÉJ Ö``fÉL ¤EG ,π``ª©dG ¢``Uôa ø``e ó``jó©dG

 ¤EG … qODƒ`̀j √Q qƒ`̀£J q¿EÉ`̀a iô`̀NCG má`̀¡L ø`̀eh ,á`̀ q«LÉàfE’G IOÉ`̀jRh ,á`̀ q«æØdG IAÉ`̀ØµdG

 ‘ ºgÉ`̀°ùJ ¬`̀JGQOÉ°U q¿CG É`̀ªc ,¬`̀«a á`̀£ÑJôŸG iô`̀NC’G äÉ`̀YÉ£≤dG qƒ`̀‰ QGôªà`̀°SG

.áqjQÉéàdG á«fGõ«ŸG õéY øe AõL á«£¨J
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 ¿OQC’G ‘ áYÉæ°üdG

 ,¿OQC’G ‘ »`̀ æWƒdG OÉ`̀ °üàb’G º`̀ YO ‘ kÉ«`̀ °ù«FQ kGQhO á`̀ YÉæ°üdG ´É`̀ £b Ö`̀ ©∏j 

 kÉ``≤ahh ,á``jƒªæàdG ±Gó``gC’G ≥``«≤ëàd á«``°SÉ°SCG Iõ``«côc ¬``«∏Y OÉ``ªàY’G qº``àjh

 »``YÉæ°üdG  ´É``£≤dG  áªgÉ``°ùe  â``∏°Uh  ó``≤a  á`` qeÉ©dG  äGAÉ``°üME’G  Iô``FGód

 á``«æjó©àdG  äÉ``YÉæ°üdG  ∫Ó``N  ø``e  q‹É``ªLE’G  q»``∏ëŸG  œÉ``ædG  ‘  Iô``°TÉÑŸG

 ÉgRôHG »àdGh Ω2017-2011 ΩGƒYCÓd %25 ÜQÉ`̀≤ oj É`̀e ¤EG á`̀«∏jƒëàdGh

 ø`̀e É`̀¡H §`̀ÑJôj É`̀eh á`̀«YGQõdG OGƒ`̀ŸGh á`̀jhO’Gh äGó`̀«ÑŸGh Ióª`̀°S’G äÉ`̀YÉæ°U

 ¬«µ«à`̀°SÓÑdG äƒ`̀«ÑdGh …ô`̀dG äÉµÑ`̀°Th ∞`̀«∏¨àdGh äGƒ`̀Ñ©dÉc á`̀«∏jƒ– äÉ`̀YÉæ°U

.ÉgÒZh

¿OQC’G ‘ áYÉæ°üdG á«ªgCG

 ‘ á`̀jOÉ°üàb’G ´É`̀°VhC’G ‘ Ò`̀«¨àdG çGó`̀MEG ‘ á`̀¨dÉH á`̀«ªgCÉH á`̀YÉæ°üdG õ`̀ q«ªàJ

 áÑ`̀°ùf ´É`̀ØJQG ∫Ó`̀N ø`̀e ∂`̀dP RÒ`̀jh ,OÉ`̀°üàb’G ìÉ`̀‚ ìÉ`̀àØe »`̀¡a ,¿OQC’G

 Ò`̀aƒJ ‘ Ò`̀Ñc QhO á`̀YÉæ°üdG ´É`̀£≤dh ,ÊOQC’G »`̀eƒ≤dG œÉ`̀ædG ‘ É¡àªgÉ`̀°ùe

 ™``aQh ,¬``«a Ú``ŸÉ©dG Ö``jQóJh π``«gCÉJ Ö``fÉL ¤EG ,π``ª©dG ¢``Uôa ø``e ó``jó©dG

 ¤EG … qODƒ`̀j √Q qƒ`̀£J q¿EÉ`̀a iô`̀NCG má`̀¡L ø`̀eh ,á`̀ q«LÉàfE’G IOÉ`̀jRh ,á`̀ q«æØdG IAÉ`̀ØµdG

 ‘ ºgÉ`̀°ùJ ¬`̀JGQOÉ°U q¿CG É`̀ªc ,¬`̀«a á`̀£ÑJôŸG iô`̀NC’G äÉ`̀YÉ£≤dG qƒ`̀‰ QGôªà`̀°SG

.áqjQÉéàdG á«fGõ«ŸG õéY øe AõL á«£¨J

 äGQÉªãà``°S’G q‹É``ªLEG ‘ á``YÉæ°üdG ´É``£b áªgÉ``°ùŸ q…ƒæ``°ùdG ∫ qó``©ŸG π``°Uh

 äÉfÉ«Ñd kÉ≤ah ∂dPh ,% 69 ‹GƒM ¤EG á«°VÉŸG ΩGƒYC’G ∫ÓN áq«ÑæLC’Gh áq«∏ëŸG

 äÉ``YÉ£≤dG qº``gCG ø``e ¿OQC’G ‘ á``YÉæ°üdG ´É``£b qoó``©j PEG ,QÉªãà``°S’G á``Ä«g

 ø`̀e ó«Øà`̀°ùJ »`̀àdGh ,á`̀ q«ÑæLC’Gh á`̀ q«∏ëŸG äGQÉªãà`̀°S’G Üò`̀Œ »`̀àdG á`̀ qjOÉ°üàb’G

 äGQó``≤dÉc  á«``°ùaÉæJ  mäGõ`` q«Ã  ™`` qàªàj  ƒ``¡a  ,QÉªãà``°S’G  ™«é``°ûJ  ¿ƒ``fÉb

 π``eGƒY  ø``e  ó``jó©dG  Ö``fÉL  ¤EG  ,kÉ``«aGô¨L á``Y qƒæàŸGh  IÒ``ÑµdG  á``jôjó°üàdG

:É¡æeh ,Iójôa ájQÉªãà°SG á¡Lh ¬æe π©Œh ,¿OQC’G É¡H õq«ªàj »àdG Üò÷G

 ∫Éª``°Th §``°ShC’G ¥ô``°ûdG á``≤£æe §``°Sh ‘ ¿OQCÓ``d »é«JGÎ``°S’G ™``bƒŸG  •
 ,É`̀«≤jôaCGh ,É«`̀°SCGh ,É`̀HhQhCG ø`̀e q mπc Ú`̀H π`̀°Uh á`̀≤∏M ¬`̀æe π`̀©éj É`̀ q‡ ,É`̀«≤jôaEG

 .∂∏¡à°ùe QÉ«∏e øY ójõj Ée ¤G ∫ƒ°Uƒ∏d á qª¡e á£≤fh

 »`̀æeC’G QGô≤à`̀°S’G .⁄É`̀©dG ∫hO »`̀bÉH ™`̀e ¿OQC’G §`̀HôJ »`̀àdG äÉ`̀bÓ©dG I qƒ`̀b  •
 .¿OQC’G ¬H ™qàªàj …òdG q»°SÉ«°ùdGh

 á`̀jƒ°†Yh ,π`̀eÉµàdGh ìÉ`̀àØf’G äÉ`̀°SÉ«°S ≈`̀∏Y á`̀ªFÉ≤dG á`̀jQÉéàdG äÉ`̀«bÉØqJ’G   •
 OÉ°üàb’G QGô≤à°SGh äÉÑK .Ω2000 ΩÉY òæe á«ŸÉ©dG IQÉéàdG áª q¶æe ‘ ¿OQC’G

 .¬H á£«ëŸGh É¡H qoôÁ »àdG áØ∏àîŸG ±hô¶dG øe ºZôdÉH ÊOQC’G

 äGP ájô``°ûÑdG OQGƒ``ŸG ¤EG á``aÉ°VE’ÉH ,á``H qQóeh á``∏ qgDƒe á``∏eÉY iƒ``b ô`` qoaƒJ   •
.á«dÉ©dG IAÉØµdG

 .Iõq«‡ áq«à– á«æ oÑH ¿OQC’G ™qà“   •

 ájQÉªãà``°S’G  õ``aGƒ◊G  .á``«fOQC’G  á``jOÉ°üàb’G  äÉ``YÉ£≤dG  Q qƒ``£Jh  ´ qƒ``æJ   •
 á``«Ñjô°†dG  äGAÉ``ØYE’Gh  ,á``jƒªæàdGh  á``«YÉæ°üdG  ≥``WÉæŸG  π``NGO  á``MƒæªŸG

.Ω2014 ΩÉ©d 30 ºbQ ójó÷G QÉªãà°S’G ¿ƒfÉb É¡°Vôa »àdG á«côª÷Gh
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العضوية و االنتساب

 

 , á°üàîŸG äÉ¡÷G πÑb øe Ú°üNôe á«°ùæ÷G ÊOQG á«YGQõdG OGƒª∏d èàæe hCG ôLÉJ πc

á«YGQõdG hG á«YÉæ°üdG hG ájQÉéàdG ±ô¨dG ióMEG ‘ Gƒ°†Y ¿ƒµj ¿CG - CG

. á«YGQõdG OGƒŸG êÉàfEG hG IQÉŒ »WÉ©àH É°üNôe ¿ƒµj ¿G hG      

. áeÉ©dG áÄ«¡dGh ájQGO’G áÄ«¡dG äGQGôbh »∏NGódG áHÉ≤ædG ΩÉ¶æH Ωõà∏j ¿CG - Ü

 : »∏jÉe ÜÉ°ùàf’G Ö∏W ‘ •Î°ûjh
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يرتبط أعضاء النقابة بمدونة سلوكية داخلية
 ألعمال تسويق وترويج واستيراد وتداول

واإلتجار بالمواد الزراعية

التي  و  مهنتهم  تنظيم  في  عليها  الموقعين  بين  المرجعية  تكون  أن  المدونة  هذه  مقومات  أهم  من 
المهنية  تعامالتهم  بكافة  المتعلقة  الصحية  و  السليمة  السلوكيات  عن  الخروج  حاالت  في  إليها  يحتكمون 

والتجارية.

 تم اقرار هذه المدونة من الهيئة العامة للنقابة في اجتماعها غير العادي بتاريخ  6/3/2011  

www.amatpa.net  لالطالع 
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مدونة السلوك :على منتبسي النقابة مسؤولية التأكد من:-

و  الترويج  و  البيع  و  التسويق  و  باالستيراد  المتعلق  و  السلوكية  المدونة  هذه  في  ورد  ما  كافة  احترام   •
االستعمال.

•  أن تطرح في األسواق مدخالت اإلنتاج ذات الجودة المقبولة فقط. 
•  أن يتم تخفيض مستوى األخطار على المستخدمين للمدخالت و على البيئة كنتيجة الختيارهم للمواد و طرق   

ترويجها و تعبئتها و تخزينها و نقلها و عرضها واستخدامها األمثل. 

•   أن تحمل كل عبوة من عبوات مدخالت اإلنتاج بطاقة بيان مكتملة المعلومات و تعليمات االستخدام بشكل 
واضح و لغة مبسطة و بما يضمن االستخدام اآلمن و الفّعال. 

•  توفير الدعم التقني و الفني في الحقول و لدى المزارعين.
الناجعة لها ومحاولة  متابعة أية شكاوي قد تنشأ عن استعمال هذه المدخالت و العمل على إيجاد الحلول   •

فض الخالفات الناتجة عن ذلك. 

• عدم استعمال أي من مدخالت االنتاج في حال عدم توفر احتياطات السالمة االساسية أو عدم توفر وسائل 
سالمة  أجل  من  صحيح  بشكل  اإلنتاج  مدخالت  الستعمال  واإلرشاد  والنصح  والبيئية  الشخصية  الحماية 

مستخدميها.

•  إجراء التجارب بطرق و مرجعيات علمية تحت ظروف االستعمال الواقعية.
•  إن نصائح استعمال و استخدام المدخالت بما فيها المعلومات الواردة على بطاقة بيان الصنف من حيث طرق 

االستعمال و معلومات الترويج تعكس نتائج التجارب و نصائح الشركات الصانعة لهذه المواد. 

1
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•  التحقق و المراقبة باستمرار من االستخدام األمثل والسليم لهذه المدخالت و تحت الظروف الحقلية. 
•  أن مدخالت اإلنتاج مثل المبيدات و األسمدة و المخصبات و البذور المتداولة تنسجم مع المواصفات المسجلة 

بموجبها لدى وزارة الزراعة والجهات الرسمية (الحكومية) االخرى.

•  أن األشخاص العاملين في عمليات بيع و تسويق مدخالت اإلنتاج على مستوى كافي من التدريب و حاصلين 
على التأهيل الالزم لهذه النشاطات. 

•  دقة و صحة المعلومات المذكورة على بطاقات بيان أصناف مدخالت اإلنتاج.
•  استخدام اإلشارات التحذيرية الالزمة على ملصقات البيان. 

•  أن و كافة المعلومات و النصوص المستخدمة لإلعالن و الترويج مبررة فنيًا. 
•  أن اإلعالنات ال تحتوي على أية معلومات مضللة وخاصة فيما يتعلق بإحتياطات االستخدام أو التركيب أو مالئمة 

االستعمال أو التسجيل.

•  أنه كافة اإلعالنات تشجع على قرائة بطاقات البيان و على االلتزام بما هو وارد فيها.
•  أن العاملين في مجال البيع و الترويج و التسويق على مستوى جيد من التدريب و التأهيل بما يضمن تقديمهم 

لمعلومات صحيحة و دقيقة عن المواد التي يسوقونها. 

تبليغ النقابة بأي نشاط مشكوك فيه ألي من المتعاملين في تجارة وانتاج وتسويق وتداول مدخالت اإلنتاج   •
الزراعي، و كذلك تبليغ النقابة في حال عمل التسويات مع أي من هؤالء العمالء. 

• تدريب وتأهيل وترخيص موظفيهم فنيًا وعمليًا وإطالعهم على المعلومات الالزمة عن المواد التي يسوقونها.

2
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يضم قطاع انتاج المواد الزراعية مايقارب

٣٠

٥٩

مصنع اسمدة

منتج لعدد 
من أصناف البذور  

٢٢

مصنع مبيدات

عدد من مصانع مستلزمات 
االنتاج الزراعيه االخرى
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شركة  اإلتحاد الزراعي األردني
اإلدارة: عمان، شارع عبدالله غوشة / مجمع العيساوي

هاتف: ٥٨٥٦٤٣٣       فاكس: ٥٨٥٦٤١٧
email: jufco@nets.com.jo

تأسست شركة االتحاد الزراعي في فلسطين في سنة ١٩٥٧، وتعتبر شركة رائدة ومتميزة في  السوق 

الزراعي األردني حيث إنها توفر دائما أفضل المواد الزراعية من مبيدات, أسمدة, مخصبات و بذور.

(SYNGENTA, AGROBEST) 

و  العشبية  العناكبية,  الفطرية,  الحشرية,  اآلفات  لمكافحة  مبيدات  الزراعي  االتحاد  شركة  تستورد 

النيماتود من اكبر الشركات العالمية  و التي تتميز بأنها األعلى فعالية و كفاءة و بنفس الوقت األكثر 

أمنا لصحة اإلنسان (من حيث المتبقيات).

(EVERRIS) 

السيطرة  تقنية  هي  و  األسمدة  عالم  في  الحديثة  التكنولوجبا  باستيراد  الزراعي  االتحاد  شركة  تنفرد 

من  الفاقد  وتقليل  المحصول  إنتاجية  تحسين  في  مهم  دور  لها  التي  و   (CRF) األسمدة  تحلل  على 

العناصر الغذائية في التربة. كما تستورد األسمدة الذوابة (WSF) األعلى نقاوة و األسرع في االستجابة 

من قبل النبات. 

(ORGANIKSA) 

تميزت شركة االتحاد الزراعي باستيراد محسنات طبيعية للتربة والنباتات (هيومك اسيد, أحماض أمينية 

و عناصر صغرى) حيث تستخدم و تطبق على جميع الترب والمحاصيل دون وجود ألي مشاكل بيئية أو 

صحية على اإلنسان والحيوان والنبات.

 AGROBEST (MANIER)

تعاقدت شركة االتحاد الزراعي من خالل سعيها المستمر - لنيل ثقة المزارع الكريم - لتوفير أفضل البذور 

و  جودة  بأعلى  تتميز  الخضراوات  لمختلف  أصناف  إلنتاج   Plant Breedingمجال في  رائدة  شركات  مع 

إنتاجية و مقاومة األمراض.  

إداري  كادر  ووجود  ذكره  سبق  ما  خالل  من  الكريم؛  المزارع  أن تنال ثقة  هو  الشـركة  أهداف  أبرز  من  إن 

وفني على أعلى مستوى من المهنية والمصداقية، من هنا كان ال بد لنا أن نواصل التطوير و البحث من 

أجل تقديم أفضل الحلول الزراعية.

( لسنا الوحيدين لكننا المتميزون )

فرع الغور: دير عال / معدي / بجانب بنك القاهرة عمان
فرع الوحدات: عمان / سوق الخضار المركزي القديم

هاتف:٤٧٧٥٧٤٣
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شركة االسمدة المتحدة (يونيفرت )
عمان - خلدا /عمارة جوهرة خلدا ط٢
هاتف: ٥٥٦١٢٩٦       فاكس: ٥٥٣٨٤٧٦

الدول  معظم  في  المنتشرة  العالميه  شركات يونيفرت  سلسلة  المتحدة  االسمدة  شركة  تتبع 

ابتداء من العام ١٩٥٤ ولقد حرصت هذه الشركة دوما وطوال  العالمية  العربية وبعض الدول 

ورغم  المزارع  خدمة  في  استمراريتها  لضمان  الزراعة  عالم  في  التميز  على  الفترة  هذه 

الشركة  ان  اال  السنوات  عبر  المتزايدة  والمزراعين  الزراعة  خدمات  سوق  في  حولها  المنافسة 

واعية  إدارة  خالل  من  باستمرار  والتقدم  بل  السوق  في  مركزها  على  تحافظ  ان  استطاعت 

أرجاء  كافة  في  الذين ينتشرون  الميدانين  الزراعيين  المهندسين  من  متميز  وطاقم  وخبيرة 

المملكة لتقديم النصائح واإلرشادات وتعريف المزارع بمواد الشركة العديدة ألن مصلحة المزارع 

التي تقوم  للشركة  التابعة  التجارب  محطات  خالل  من  كذلك   ، الشركة  مباشرة بمصلحة  ترتبط 

باختيار اي منتج جديد لعدة مواسم لتثبت للمزارع جودته. 

- فرع سوق الخضار المركزي 

- فرع الغور

- فرع المفرق

Nasser.khalaf@unifert.com
صندوق بريد ٥٠٠٨ عمان ١١١٨٣ االردن
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الشركة العربية للمستحضرات الطبية والزراعية 
الشميساني – شارع الملكة نور- عمارة رقم ٨١

هاتف:٨/٩/ ٥٦٦١١٨٧      فاكس: ٥٦٠١٣٤٥ /٠٦
هاتف المعرض : ٤١٢٧٥٥٣-٦ (٩٦٢)

 ١٠٠ الشركة  لدى  يعمل  و   ١٩٥٩ عام  الزراعية  و  الطبية  للمستحضرات  العربية  الشركة  تأسست 

موظفا ذوي اختصاصات مختلفة من مهندسين زراعيين و صيادلة و موظفين مهره يعملون 

و  الغذاء  تسويق  و  استيراد  مجال  في  رائدة  شركة  تعتبر  و  عالية.  كفاءة  ذات  إدارة  تحت 

المستحضرات الطبية و الزراعية و الصحة العامة .

إن الشركة العربية للمستحضرات الطبية و الزراعية هي الموزع  للشركات العالمية التاليه :

- Bayer AG                    في مجال المبيدات -    

- Enza Zaden                       في مجال البذور - 

- Hortifeeds               في مجال االسمده - 

Arabco@arabco.com
صندوق بريد ٩٢٦٧٧٤ عمان ١١١٩٠

www.arabco.com
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Hafez.agr@nets.com.jo
صندوق بريد ١٥٦١ عمان ١١١١٨ االردن

قال صلى الله عليه وسلم:
 (ان قامت الساعة وبيد احدكم فسيله غرسة فإن استطاع ان ال يقوم حتى يغرسها 

فليغرسها فله بذلك اجر ) صدق رسول الله

تحرص شركة عبد الحافظ الزراعية ومنذ أن أسسها المرحوم احمد عبد الحافظ سنة١٩٦٠ على 

دعم القطاع الزراعي في االردن لما له من أهمية اقتصادية ، وذلك عن طريق توفير كل ما هو 

هذه  عماد  هو  الذي  المزارع  فيه  الزراعي بما  للقطاع  والخير  المنفعة  ويجلب  وحديث  ضروري 

العمليه اإلنتاجية سواء كان بذورا او معدات زراعيه او اسمدة كيماوية باالضافة الى ممارسة 

دور االرشاد الزراعي من خالل كادر بحث وارشاد مؤلف من مهندسين زراعيين على خبرة ودراية 

كبيرة بكل ما هو جديد .

أملين دوما أن نكون في خدمة الزراعة األردنية 

 

شركة عبد الحافظ الزراعية 
الوحدات – شارع قرية الطبيات – مقابل البنك العربي

هاتف: ٤٧٧٦٥٢٣       فاكس: ٤٧٤٦٦٥٤
قال تعالى (وجعلنا من الماء كل شيء حي ) صدق الله العظيم 
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شركة عبد الحميد عبد الحافظ الزراعية واوالده
الوحدات – شارع الصاحب بن عباد – خلف البنك العربي

هاتف: ٤١٢١٤١٨/٤٧٧١٥٠٧       فاكس: ٤٧٧٥٣٢٠

تعتبر شركة عبد الحميد عبد الحافظ الزراعية واوالده من اعرق الشركات واقدمها في االردن،  

فقد تاسست عام ١٩٧٠ م في غور االردن وفي عمان. وقد حرصت الشركة طوال هذه الفترة 

على تقديم خدماتها المميزة للمزارعيين في شتى ارجاء الوطن، وذلك بفضل ما تتمتع به من 

مثل  الزراعي  الوضع  مع  لتتماشى  منافسة باالسعار  وأكثرها  االصناف  اجود  على تقديم  اصرار 

بجميع  الزراعية  واالسمدة  والمعدات  البطاطا  وتقاوي  والبذور  المتنوعة  الزراعية  االدوية 

من  بكادر  الزراعية  الحافظ  عبد  الحميد  عبد  شركة  تتمتع  منشأها.  واختالف  تراكيبها 

المهندسيين الزراعيين االكفاء والمتخصصون بتقديم االرشادات الزراعية المجانية على أساس 

علمي وتقني كبير خدمة لقطاع الزراعية والمزارعين في االردن. 

 

 hamidagr@yahoo.com
 صندوق بريد ١٨٢٦٢٤ عمان ١١١١٨ االردن

المنتجات 
١- مبيدات العناكب و الحلم 

٢ المبيدات الحشرية 
٣- المبيدات الفطريه 

٤- المبيدات العشبيه 
٥ - مبيدات الصحه العامه

٦ - االسمدة
٧- البذور 

٨- المعدات الزراعية

االفــرع 

- السوق المركزي
- دير عال الصوالحه بجانب البنك العربي االسالمي
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لثقــة للبذور ا كــة  ��
www.trustseeds.com  | |  info@trustseeds.com

٥٥ ٨ ٥٣٥ (٠٦):فاكــس                     ٥٥٥ ٨ ٥٣٥ (٠٦) :هاتــف ٠
ردن.   ١٢ - ١٥ شــارع ســلمه العــدوي - صويلــح – عمـــان /ا��             
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Sistemi per ortoflorovivaismo
semina
germinazione
irrigazione
trattamenti
trasporto
conservazione
movimentazione
robotizzazione
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Imp.Tot.Merce / Total of Sh. Goods

Totale Anticipi / Adv. Payment

2021 - V3 / 276 17/05/2021 1
Numero / Number Data / Date Pag. / Page

Spett.le Ditta - To Company

Descrizione
Description

Prezzo Unitaro
Unit PriceU.M. Quantità

Quantity
Cod.Articolo

Item Code
Importo
Amount

IVA
VAT

Pagamento - Payment 30%ADVANCE-70% BANK TRANSFER 90 DAY
Banca - Bank BANCA POP. EMILIA ROMAGNA SAN MAURO PASCOLI

00000085247805387 68011ABI - CAB - C/C

Resa  - Delivery To be paid

Imp.Merce Impon.Totale / Total Taxable/ Total of Goods Spese Incasso / Bank CostsSpese Imballo / Packing Costs Trasporto / Freight Costs Spese Bolli / Stamped Value

/ Taxable Costs Descrizione  IVA / VAT Description Imposta / Duty

Scadenze / Expiry Date

Totale Documento / Total Amount

2021 / FE / 1618Rif.Int.:

Cod. - Customer Code  100243
P.IVA - VAT Number  JOR Cod.Fisc. - Tax Code Nr.

ALKOROOM AGR. & TRAD. CO. LTD.
P.O. BOX 1768
11953      AMMAN, JORDAN                          JOR
GIORDANIA

Destinazione Merce / Ship To

IT16V0538768011000000852478IBAN :
SWIFT : BPMOIT22XXX

ALKOROOM AGR.& TRAD.CO.LTD
7th FLOOR, ALHUSSEINI COMPLEX,
ABDULLAH GHOUSHEH STR.38 SEVENTH C.
11953      AMMAN - JORDAN                         JOR
GIORDANIA

Intestatario Fattura / Name on Invoice

Agente - Agent MA

URBINATI  S.r.l. -   Via della Liberazione, 18 - 47030 SAN MAURO PASCOLI (FC) Italy
Tel. +39 0541/932018     -    Fax +39 0541/932679    -    e-mail: info@urbinati.com    -    http://www.urbinati.com    -    urbinati@pec.it

P.IVA 02572960405  -  Cod. Identific. CEE IT02572960405  -  Cod. Fisc./Reg. Imprese Forlì Cesena n. 02572960405  -  R.E.A. n. 280507  -  Capitale Sociale EURO 105.000,00 i.v.

Versione
Version

Sconto / Discount
%              €

RIF.NS. DDT / OUR DDT 2021 BE 0002608 del 17/05/2021
Rif.Ns.Ordine / Ref. Our Order  2021 OE 0001746 del 09/04/2021

Offer number 2021/FP/001018/000006
KB-C 5E829ADB Sowing bar NR 1,00 248,850 248,85 N8
VKB Sowing kit composition NR 1,00
VKR-ALVEOLI N° of cells for tray NR 84,00
VKB-E Max tray dimension front side mm 500 NR 1,00
VKB-AVANZ Advancement bar NR 1,00
VKB-FORIAVANZ Holes for advancement bar NR 12,00
VKB-IMPR Dibbler bar NR 1,00
VKR-TAMPALV N° of pins per cell NR 1,00
VKB-TAMPBOC Pin + bushings for descent tube NR 7,00
VKB-SEM Sowing bar NR 1,00
VKR-UGELALV N° of nozzles for cell NR 1,00
VKB-FILEUG N° of nozzles for sowing bar NR 7,00
VKB-CAD Descent seed tube NR 1,00
VKB-TUBIALV N°of tube for cell NR 1,00
VKB-TUBI Descent tubes and seed discharge NR 7,00

Offer number 2021/FP/001018/000009
KB-C 5E882D4F Sowing bar NR 1,00 279,630 279,63 N8
VKB Sowing kit composition NR 1,00
VKR-ALVEOLI N° of cells for tray NR 209,00
VKB-E Max tray dimension front side mm 500 NR 1,00
VKB-AVANZ Advancement bar NR 1,00
VKB-FORIAVANZ Holes for advancement bar NR 19,00
VKB-IMPR Dibbler bar NR 1,00
VKR-TAMPALV N° of pins per cell NR 1,00
VKB-TAMPBOC Pin + bushings for descent tube NR 11,00
VKB-SEM Sowing bar NR 1,00
VKR-UGELALV N° of nozzles for cell NR 1,00
VKB-FILEUG N° of nozzles for sowing bar NR 11,00
VKB-CAD Descent seed tube NR 1,00

IVA / VATImponibile
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371 Queen Rania Street, Amal Center,1th �oor, o�ce 105
P.O. Box 990 Amman 11941, Jordan
Tel: +962 6 534 89 06; Fax: +962 6 534 89 07

helpdesk@alkoroomjo.com
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AL-RAFIDAIN & JORDAN AGRICULTURE 

EST. 1962 in SAHAB-AMMAN-JORDAN  

P.O BOX 112 Amman (11636) 

PH. (962)-6-4128125, FAX. (962)-6-4128124

Email. gm@mppi.net tarek.abushehab@mppi.net 

ABU-SHEHAB GROUP.ABU-SHEHAB GROUP.

Monsanto,   https://monsanto.com/ 
Enza zaden, http://www.enzazaden.com/ 
Sas agri,       http://www.sas-agri.com/en/coda/ 
Sabic, (urea)  https://www.sabic.com/EN  

Abu-Shehab group is a family owned business started in the 
whole sale market for fruits and vegetables in the 1962, 
AL-RAFIDAIN Company was established in the 1992 to offer 
seeds bio-stimulants and fertilizers to farmers, companies 
that AL-RAFIDAIN represent are as follow :
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Info@jafaralkurdi.com



vapco@vapco.net البريد االلكتروني  
www.vapco.net : الموقع االلكتروني
 صندوق بريد ١٧٠٥٨ عمان ١١١٩٥ االردن

شركة مصانع االدوية البيطرية والزراعية ذ.م.م.
الشميساني -  شارع االمير شاكر بن زيد - عمارة رقم ( 12)

هاتف: ٥٦٩٤٩٩١       فاكس: ٥٦٩٤٩٩٨
 

موقع  المصنع

 محافظة الزرقاء - منطقة الضليل - شارع الملك حسين

عمان  شرق  شمال  كم   ٥٠ تبعد  (والتي  الضليل  منطقة  في   ١٩٧٥ عام  فابكو  شركة  تأسست 
تاد  شركة  مع  بالتعاون   ١٩٧٧ عام  البيطريه  االدويه  من  االنتاج  باكورة  طرح  وتم  العاصمه) 
الثانية من خطة الشركة حيث باشرت بانتاج  االلمانية، وفي العام ١٩٨٦ بدأت بتنفيذ المرحلة 
واألسمدة  البيطرية  والمبيدات  العامة  الصحة  ومبيدات  انواعها  بكافة  الزراعية  المبيدات 
سوق   ٨٠ من  أكثر  الى  منتجاتها  ايصال  فابكو  استطاعت   ، الزراعية  النباتية  النمو  ومنظمات 
المبيدات  البيطرية،  والمبيدات  البيطرية  األدوية  من  كبيرة  مجموعة  الشركه  تنتج  و  عالمي 
القواقع،  مبيدات  االعشاب،  مبيدات  الفطرية،  المبيدات  الزراعية،  الحشرية  (المبيدات  الزراعية 
مبيدات القوارض، معقمات البذور) ، مبيدات الصحة العامة ،األسمدة ومنظمات النمو النباتية.

وقد حصلت فابكو على عدد من الشهادات اهمها: 

   ايزو الجودة
 ايزو البيئة

 ايزو الصحة و السالمة المهنية 
(GMP)ممارسة التصنيع الدوائي 

عالمة الجوده االردنيه  
برنامج القائمة الذهبية في مجال االستيراد والتصدير من دائرة الجمارك العامة األردنية.

تضم شركة فابكو ثالثة مصانع رئيسية :

- مصنع المستحضرات البيطرية.

- مصنع المبيدات الزراعية السائله.

- مصنع المبيدات الزراعية البودره.

ISO  ٩٠٠١
 ISO ١٤٠٠١

 ISO ٤٥٠٠١
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 äÓNóe h á«YGQõdG  OGƒŸG  IQÉéàH á°ü°üîàe ,1982  ΩÉY â°ù°SCÉJ  ,IRÉàªŸG  áLQódG  øe áØæ°üe ácô°T

 h  …hÉ≤àdG  h  QhòÑdG  h  »YGQõdG  ∂«à°SÓÑdG  h  äGó«ÑŸG  h  äÉÑ°üîŸG  h  Ióª°SC’G  øe kÉ«dhO h  kÉ«∏ êÉàfE’G

 ≈∏Y ±Gô°TE’G h »æØdG OÉ°TQE’G Ëó≤àH ácô°ûdG Ωƒ≤J h Éªc  .iôNC’G á«YGQõdG ΩRGƒ∏dG  h …ôdG áª¶fCG

 AGÈÿG h Ú«YGQõdG Ú°Sóæ¡ŸG øe ºbÉW ∫ÓN øe áµ∏ªŸG ≥WÉæe ∞∏à ‘ á«YGQõdG ™jQÉ°ûŸG øe ójó©dG

 .Ú°ü°üîàŸG

 …OGh, Ió«ÑY ƒHCG  ,  á°VQÉ©dG ,  ‘É°üdG ,¥ôØŸG ,óHQEG  øe πc ‘ ´hôa IóY É¡d h ¿ÉªY ‘ »°ù«FôdG Égô≤e

  .Iójƒ÷G h ¿ÉjôdG

 ≥WÉæe  ‘  h  á«YGQõdG  OGƒŸG  ™«H  äÓ  øe  ÒÑc  OóY  iód  IOQƒà°ùŸG  É¡JÉéàæe  ôaƒJ  ¤EG  áaÉ°VE’ÉH

.áµ∏ªŸG áØ∏à

:á«dÉàdG ä’ÉéŸG ‘ ôjƒ£àdG ácô°T õ«ªàJ

 äÉÑ°üîŸG h Ióª°SC’G •
 ácô°T êÉàfEG øe ájƒ°†©dG h ájOÉMC’G h áÑcôŸG ájhÉª«µdG Ióª°SC’G ´GƒfCG ™«ªL ácô°ûdG iód ôaƒàJ PEG

 »g  h  áÄ«Ñ∏d  á≤jó°U  á«©«ÑW  ƒ‰  äÉÑ°ü  h  Ióª°SCG  h  ,"äôa  GÎH"  á«YGQõdG  äÉYÉæ°ü∏d  AGÎÑdG

 IOÉ¡°T ≈∏Y IõFÉ◊G á«fÉÑ°S’G  ECONATUR ácô°T êÉàfEG øe á«YGQR äÉjƒ≤e h äGõØ h äÉÑ°ü

 .  EURPGAP IOÉ¡°T h 9001 hõjC’G

 á«YGQõdG äGó«ÑŸG •
 äGó«Ñe ,ájô£ØdG ,ájô°û◊G äGó«ÑŸG âfÉc AGƒ°S áØ∏àîŸG Ö«cGÎdG äGP á«YGQõdG äGó«ÑŸG ´GƒfCG ™«ªL

 áYÉæ°üd  á«Hô©dG  ácô°ûdG  êÉàfEG  øe  ¢VQGƒ≤dG  äGó«Ñe  h  áeÉ©dG  áë°üdG  ,ÜÉ°ûYC’G  ,ÖcÉæ©dG  h  º∏◊G

 .iôNCG äÉcô°T h ,"ƒcó«Ñe" äGó«ÑŸG

 …ôdG áª¶fCG •
 áØ∏à áª¶fCG OƒLh ¤EG áaÉ°VE’ÉH h Gòg VIRGIN IOÉe øe á©æ°üe É¡fCÉH §«≤æàdÉH …ôdG Ö«HÉfCG õ«ªàJ

 …ôdG  ΩRGƒd  h  äÓ°UƒdG  ´GƒfCG  ™«ªL  h  áØ∏àîŸG  •ƒ¨°†dG  h  áØ∏àîŸG  ΩÉéMC’G  äGP  …ôdG  Ö«HÉfCG  øe

 –  á«µ«à°SÓÑdG äÉYÉæ°üdG ácô°T êÉàfG  øe) .9001hõjC’G IOÉ¡°T ≈∏Y IõFÉM äÉéàæe »g h .áØ∏àîŸG

.(âjƒµdG

 »YGQõdG ∂«à°SÓÑdG •
 »g  h  »YGQR  ¥ÉØfCG  ∂«à°SÓH  h  »YGQõdG  ¢û∏ŸG  h  á«µ«à°SÓÑdG  äGƒÑ©dG  h  á«µ«à°SÓÑdG  äƒ«ÑdG  á«£ZCÉc

.(âjƒµdG – á«µ«à°SÓÑdG äÉYÉæ°üdG ácô°T êÉàfG øe)9002  hõjC’G IOÉ¡°T ≈∏Y IõFÉM äÉéàæe

شركة التطوير للتجارة والزراعة م.م
The Development Company for Trade & Agriculture

P.O.Box961588 Amman11196 Jordan  -  Info@agrodat.net

5519938 : ¢ùcÉa - 5531179 : ∞JÉg : IQGO’G
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شركة اتحاد الموردين للزراعة والبيطرة 
شارع المدينه المنورة – عمارة جودي سنتر– ط ٤– مكتب ٤٠٥

هاتف: ٥٥١٦٥٣٠ (٠٦)  فاكس: ٥٥١٠٤١٦ (٠٦)

شركة اتحاد الموردين للزراعة والبيطرة ،  شركة أردنية  تأسست سنة ١٩٩٠ في مدينة عمان – 

المملكة االردنية الهاشمية ، وهي شركة تجارية (موردون ومستوردون) لكافة المواد الزراعية 

(بذور – أسمدة – مبيدات زراعية – مواد كيماوية وأولية للزراعة والصناعة ) . 

بذلها  التي  الجهود  الى  إضافة  جديد  هو  ما  كل  بمواكبة  والمبادرة  والتخصص  الكفاءآت  إن 

ويبذلها  طاقمها الفني ، استطاعت شركة اتحاد الموردين  ان تكون من انجح الشركات الزراعية 

في تسويق كافة منتجاتها محليًا وفي دول مجاورة. 

المجاالت  جميع  في  رائدًا  دورًا  تلعب  أن   السنين  وعبر  الموردين  اتحاد  شركة  استطاعت  وقد 

المبتكرة  اسمدتها  تطوير  على  عملت  فقد  ومتطور،   جديد  هو   ما  كل  ومواكبة    ، الزراعية 

السائلة ( أسمدة سائلة متخصصة احادية  وأسمدة NPK سائلة متخصصة ) – (كاب – نيتروكال 

بلص ٩ –  كالمورج – كي تي سي – دي كي بي – مانفوس ٦٢ – مانفوس ٧٣ – بولينت)   .

وأعلى  أفضل  من  منتج  كل  حيث تم تركيب   ، فاعلية  افضل  العطاء  الجديدة  أسمدتنا  شكلت   

هذا    . كافة  المحاصيل  أنواع  لكل   المناسبة  التغذية  توفير  على  تعمل  والتي  جودة  العناصر 

منتجي  جميع  بين  مميزين  جعلنا  مما  البعض   بعضها  مع  استعمالها  يمكن  انه  الى  اضافة 

األسمدة .

ولم تأل جهدًا شركة اتحاد الموردين في مجال البذور ، حيث عملت على انتقاء افضل واجود 

المملكة  في  المختلفة  والبيئية  المناخية  الظروف  تالئم  والتي  المهجنة  الخضار  بذور  أنواع 

Enza Zaden –Holland  االردنية الهاشمية حيث اننا وكالء احدى الشركات الكبرى للبذور

csco١@orange.jo 
ismat١@orange.jo

 www.csco-jo.com
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شركة اتحاد الموردين للزراعة والبيطرة 
شارع المدينه المنورة – عمارة جودي سنتر– ط ٤– مكتب ٤٠٥

هاتف: ٥٥١٦٥٣٠ (٠٦)  فاكس: ٥٥١٠٤١٦ (٠٦)

شركة اتحاد الموردين للزراعة والبيطرة ،  شركة أردنية  تأسست سنة ١٩٩٠ في مدينة عمان – 

المملكة االردنية الهاشمية ، وهي شركة تجارية (موردون ومستوردون) لكافة المواد الزراعية 

(بذور – أسمدة – مبيدات زراعية – مواد كيماوية وأولية للزراعة والصناعة ) . 

بذلها  التي  الجهود  الى  إضافة  جديد  هو  ما  كل  بمواكبة  والمبادرة  والتخصص  الكفاءآت  إن 

ويبذلها  طاقمها الفني ، استطاعت شركة اتحاد الموردين  ان تكون من انجح الشركات الزراعية 

في تسويق كافة منتجاتها محليًا وفي دول مجاورة. 

المجاالت  جميع  في  رائدًا  دورًا  تلعب  أن   السنين  وعبر  الموردين  اتحاد  شركة  استطاعت  وقد 

المبتكرة  اسمدتها  تطوير  على  عملت  فقد  ومتطور،   جديد  هو   ما  كل  ومواكبة    ، الزراعية 

السائلة ( أسمدة سائلة متخصصة احادية  وأسمدة NPK سائلة متخصصة ) – (كاب – نيتروكال 

بلص ٩ –  كالمورج – كي تي سي – دي كي بي – مانفوس ٦٢ – مانفوس ٧٣ – بولينت)   .

وأعلى  أفضل  من  منتج  كل  حيث تم تركيب   ، فاعلية  افضل  العطاء  الجديدة  أسمدتنا  شكلت   

هذا    . كافة  المحاصيل  أنواع  لكل   المناسبة  التغذية  توفير  على  تعمل  والتي  جودة  العناصر 

منتجي  جميع  بين  مميزين  جعلنا  مما  البعض   بعضها  مع  استعمالها  يمكن  انه  الى  اضافة 

األسمدة .

ولم تأل جهدًا شركة اتحاد الموردين في مجال البذور ، حيث عملت على انتقاء افضل واجود 

المملكة  في  المختلفة  والبيئية  المناخية  الظروف  تالئم  والتي  المهجنة  الخضار  بذور  أنواع 

Enza Zaden –Holland  االردنية الهاشمية حيث اننا وكالء احدى الشركات الكبرى للبذور

csco١jordan@gmail.com
www.csco-jo.com
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تاريخ الشركة : 
١٩٩١    تأسيس الشركة كشركة ذات مسؤولية محدودة (ذ م م) برأس مال ٣٠٠,٠٠٠ دينار أردني.

١٩٩٣    بداية اإلنتاج في مصنع المبيدات الزراعية.

١٩٩٦    بداية اإلنتاج في مصنع األدوية البيطرية (مساحيق وسوائل ) ورفع رأس مال الشركة إلى مليون و٤٠٠,٠٠٠ دينار أردني.

١٩٩٨    الحصول على شهادة ISO ٩٠٠١، وإضافة خط تصنيع السوائل المعلقة إلى مصنع المبيدات الزراعية.

٢٠٠٠    الحصول على شهادة ISO ١٤٠٠١، وإضافة خط تصنيع الحقن العام إلى المصنع البيطري.

٢٠٠٤    تأسيس مصنع أسبيكو  (Aspeco) بسوريا، ورفع رأس مال مبيدكو إلى ٦ مليون دينار أردني.

٢٠٠٥    إضافة خطي البنسلينيات الحقن والبودرة إلى المصنع البيطري.

٢٠٠٦    تحول مبيدكو إلى شركة مساهمة عامة ورفع رأس المال إلى ٩ مليون دينار أردني. 

٢٠٠٨    إنشاء مصنع دلتا (Delta) بالسعودية إلنتاج المبيدات الزراعية.

٢٠١٠    رفع رأس مال الشركة الى ١٢ مليون دينار اردني، وإضافة خط البخاخات المضغوطة للمصنع البيطري.

٢٠١١    إضافة خط تصنيع الحبيبات لمصنع الكيماويات الزراعية.

٢٠١٦    إضافة خط تصنيع المراهم للمصنع البيطري.

٢٠١٧    إنشاء مصنع أسمدة  بالسعودية وتأسيس مصنع بالجزائر.

الشركة العربية لصناعة المبيدات وا�دوية البيطرية
عمان – شارع زهران – الدوار الثامن

الشركة العربية لصناعة المبيدات وا�دوية البيطرية
عمان – شارع زهران – الدوار الثامن

الشركة العربية لصناعة المبيدات واألدوية البيطرية (مبيدكو) هي إحدى أهم الشركات الرائدة في مجال صناعة 
على  البداية  في  الشركة يقتصر  كان نشاط   ،١٩٩١ عام  األردن  في  ، تأسست  الزراعية  والمبيدات  البيطرية  األدوية 
المختلفة،  بأشكالها  البيطرية  األدوية  تصنيع  لتشمل  اإلنتاجية  القاعدة  توسعت  ثم  الزراعية،  المبيدات  تصنيع 

استمرت الشركة بالنمو ليصبح لديها أكثر من ٢٠٠ صنف مسّجل.
مبيدكو  في  ونعرف  كما   ،١٤٠٠١  ISO البيئة  إدارة  وشهادة   ٩٠٠١  ISO الجودة  إدارة  شهادة  على  مبيدكو  حصلت 
حاليًا  مبيدكو  الشاملة، تصدر  الجودة  إدارة  مفهوم  إلتزامنا بتحقيق  عن  الناتجة  الجيد  الدوائي  التصنيع  بثقافة 
منتجاتها إلى حوالي ٤٠ دولة حول العالم، تشمل آسيا وإفريقيا ورابطة الدول المستقلة (الكمنولث) وتسعى 

أيضًا لدخول األسواق األوروبية كخطوة قوية إلى األمام.      

الشركة العربية لصناعة المبيدات واألدوية البيطرية (مبيدكو) هي إحدى أهم الشركات الرائدة في مجال صناعة 
على  البداية  في  الشركة يقتصر  كان نشاط   ،١٩٩١ عام  األردن  في  ، تأسست  الزراعية  والمبيدات  البيطرية  األدوية 
المختلفة،  بأشكالها  البيطرية  األدوية  تصنيع  لتشمل  اإلنتاجية  القاعدة  توسعت  ثم  الزراعية،  المبيدات  تصنيع 

استمرت الشركة بالنمو ليصبح لديها أكثر من ٢٠٠ صنف مسّجل.
مبيدكو  في  ونعرف  كما   ،١٤٠٠١  ISO البيئة  إدارة  وشهادة   ٩٠٠١  ISO الجودة  إدارة  شهادة  على  مبيدكو  حصلت 
حاليًا  مبيدكو  الشاملة، تصدر  الجودة  إدارة  مفهوم  إلتزامنا بتحقيق  عن  الناتجة  الجيد  الدوائي  التصنيع  بثقافة 
منتجاتها إلى حوالي ٤٠ دولة حول العالم، تشمل آسيا وإفريقيا ورابطة الدول المستقلة (الكمنولث) وتسعى 

أيضًا لدخول األسواق األوروبية كخطوة قوية إلى األمام.      

 info@mobedco.com www.mobedco.com

هاتف: ٥٣٥٤١٩١ (٠٦)  فاكس: ٥٣٥٤٩٤٩ (٠٦)
صندوق بريد : ٩٣٠١٠٣ عمان ١١١٩٣ االردن

المصنع : مدينة الحسن الصناعية - اربد

هاتف: ٥٣٥٤١٩١ (٠٦)  فاكس: ٥٣٥٤٩٤٩ (٠٦)
صندوق بريد : ٩٣٠١٠٣ عمان ١١١٩٣ االردن

المصنع : مدينة الحسن الصناعية - اربد

á`«`YGQõ`dG OGƒ`ª`dG h äÉ`eóî∏d É`jõ`jR á`cô`°T
Zezia Agro Service & Supply

ådÉãdG ≥HÉ£dG 107 ºbQ ájôëÑdG áMÓŸG AÓch IQÉªY - ±ô°T ó«ª◊G óÑY ∞jô°ûdG ´QÉ°T - ÊÉ°ù«ª°ûdG - ¿ÉªY : IQGOE’G

¿OQC’G 11196 ¿ÉªY 961330 : Ü.¢U - +962 6 5695362 : ¢ùcÉa - +962 6 5695361 : ∞JÉg

4125666 : ∞JÉg - …õcôŸG ¥ƒ°ùdG - Iójƒ÷G : ´ôØdG

E-mail : info@zezia.net

 ó«ª`̀°ùà∏d »ª∏Y Ωƒ¡Øe ô`̀°ûf É¡≤JÉY ≈∏Y äòNCG ó`̀b h  ΩÉ`̀Y á`̀«YGQõdG OGƒ`̀ŸGh äÉ`̀eóî∏d É`̀jõjR ácô`̀°T â`̀°ù°SCÉJ
 IÈ``ÿG äóYÉ``°S ó``b h ,π``«°UÉëª∏d á``«∏©ØdG äÉ``LÉ«àM’G ø``ª°V É``¡JÉ≤«Ñ£J h äÉ``éàæŸG á``MÉJEG ≈``∏Y º``FÉb
 äÉ`̀éàæª∏d ≠`̀«°U h äÉ`̀Ñ«côJ ∫É`̀NOEG ” ∂`̀dP π`̀LCG ø`̀e h ,Ωƒ`̀¡ØŸG Gò`̀g ô`̀°ûæd É`̀gQOÉc h ácô`̀°ûdG »`̀°ù°SDƒŸ á©`̀°SGƒdG
 ø``µeCG ó``≤a  Ióª``°SC’G É``«Lƒdƒæµàd á``«ŸÉ©dG á``°ù°SDƒŸG »``g h á≤«≤``°ûdG É¡àcô``°T ‘ É¡àªgÉ``°ùŸ kGô``¶f h ,Iô``e ∫hC’
 √ò``g ≥``Ñ£ oJ ¿CG h ácô``°ûdG É``¡Mô£J »``àdG á``«ª∏©dG äÉ``jô¶ædG h è``eGÈdG ™``e Ö``°SÉæàJ äÉ``éàæe ≈``∏Y ∫ƒ``°ü◊G

.kÉ«∏≤M äÉjô¶ædG

 ∫Ó``N ø``e  á«≤jƒ``°ùàdG  É``¡JÉ«dÉ©a ø``ª°V á``æ«é¡dG  Qhò``ÑdG  •É``°ûf  ∫É``NOEÉH  ácô``°ûdG  â``eÉb   ΩÉ``Y ‘ h
 äòNCG »àdG ±Éæ°UC’G øe OóY ô`̀jƒ£àH É¡©e ¿hÉ©àdÉH âeÉb h á«cÎdG QhòÑ∏d π`̀°ùcƒj ácô`̀°T ™`̀e ≥`̀«KƒdG •É`̀ÑJQ’G
 á``«ŸÉY QOÉ``°üe ø``e OGÒà``°S’ÉH ácô``°ûdG Ωƒ``≤J h Gò``g ,á``≤£æŸG ¥Gƒ``°SCG h á``«∏ëŸG ¥Gƒ``°SC’G ‘ IQGó``°üdG õ``côe

.ájóædƒ¡dG πHƒfhõcBG ácô°T πãe ájOÉª°ùdG äGô°†ëà°ùª∏d ábƒeôe

BARQبـــــــرق

MAYARميارSAFEERسفير

TAYMOURتيمور

10-5-40

حديد ديسولفين ٧%
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 .١٩٩٤ عام  منذ  االردني  السوق  في  الزراعية  المواد  مجال  في  تعمل  شركة  نحن 
لتحسين  الجديدة  التكنولوجيا  وجلب  المنتجات،  من  جيدة  نوعية  باستيراد  نقوم 

الزراعة لدينا.
وتعتمد  الدولية  التجارية  األعمال  عن  المسؤولة  الشركة  هي  الزراعية  األرز  شركة 
على الشركة الشقيقة (مؤسسة الهالل األخضر للزراعة والتقنية ١٩٨٦ م ) للسوق 
كل  لتغطية  مهنيين  زراعيين  مهندسين  وفريق  فروع  ثالثة  خالل  من  المحلي، 

مناطق الزراعة في األردن، وليكون لدينا اتصال مباشر مع المزارعين.
المنتجات الرئيسية :

مبيدات زراعية:  فطرية – حشرية – عشبية - مبيدات حلم وعناكب.
أمونياك-  يوريا-  امينية-  احماض  حديد-  ومركبة-  ذائبة  أسمدة  زراعية:  أسمدة 
اعشاب بحرية- كالسيوم-بورون- كالسيوم مغنيسيوم- اسمدة مكونة من عناصر 

اساسية وثانوية باالضافة الى الفيتامينات.
بذور: تقاوي بطاطا - كوسا - بندورة بيوت ومكشوف - فلفل حار- فلفل حلو- خيار- 

شمام - بصل.
غطاء شاش لحماية الكوسا وغيرها من المحاصيل.

 info٢@arzagri.net

 www.arzagri.net 

شركة األرز الزراعية 
Al-Arz Agricultural Co.

اليادودة- شارع مادبا - مجمع الفالح التجاري- الطابق٣ 
هاتف: ٤١٢٨٩٨٤ (٠٦)  خلوي: ٠٧٩٥٥٤١٢٣٨

 سوق الخضار المركزي 
تلفاكس: ٠٦٤١٢٦٩٣١   خلوي: ٠٧٩٥٥٤٠٨٦١



30

QÉ«e IQhóæH

MAYAR

ådÉãdG ≥HÉ£dG 107 ºbQ ájôëÑdG áMÓŸG AÓch IQÉªY - ±ô°T ó«ª◊G óÑY ∞jô°ûdG ´QÉ°T - ÊÉ°ù«ª°ûdG - ¿ÉªY : IQGOE’G

¿OQC’G 11196 ¿ÉªY 961330 : Ü.¢U - +962 6 5695362 : ¢ùcÉa - +962 6 5695361 : ∞JÉg

- 4125666 : ∞JÉg - …õcôŸG ¥ƒ°ùdG - Iójƒ÷G : ´ôØdGE-mail : info@zezia.net

.á«dÉY á«LÉàfEG äGP ,áÑ∏°U ,…ƒb äÉÑf ,ôµÑe ∞æ°U , ƒªædG IOhófi IQhóæH  -

.±ƒ°ûµŸG π≤◊G ‘ á«©«HôdGh ájƒà°ûdGh á«ØjôÿG Ihô©dG ‘ áYGQõ∏d ¢ü°üfl  -

ôéjÉJ IQhóæH

TIGER

ÒØ°S QÉ«N

SAFEER

¥ôH QÉ«N

BARQ

 ÉæjôJÉc IQhóæH

CATERINA

.á«dÉY á«LÉàfEG äGP ,ájƒbh áÑ∏°U , ôµÑe ∞æ°U ,ƒªædG IOhófi ÒZ IQhóæH  -

 á«©«HôdGh á°†ØîæŸG ≥WÉæŸG ‘ ájƒà°ûdGh á«ØjôÿG Ihô©dG ‘ áYGQõ∏d ¢ü°üfl  -

. á«ªëŸG äƒ«ÑdG πNGO  á©ØJôŸG ≥WÉæŸG ‘     

.áÑ∏°U ,…ƒb …ô°†N ƒ‰ ,ôµÑe ,ƒªædG Ohófi ÒZ , ôªMCG ¿ƒd äGP ájRôc IQhóæH  -

.á«ªëŸG äƒ«ÑdG πNGO á«©«HôdG h ájƒà°ûdG h á«ØjôÿG Ihô©dG ‘ áYGQõ∏d ¢ü°üfl  -

…Ò°ûJ IQhóæH

YENIÇERI

.…ƒb …ô°†N ƒ‰ , ôµÑe , ƒªædG Ohófi ÒZ ¢UÉN ´ƒf IQhóæH  -

á«ªëŸG äƒ«ÑdG πNGO á«©«HôdGh á«ØjôÿG Ihô©dG ‘ áYGQõ∏d ¢ü°üfl  -

â∏cƒ°ûJ IQhóæH

LEYANDA

.ôµÑe , ƒªædG Ohófi ÒZ ¢UÉÿG π«àcƒµdG ´ƒædG øe IQhóæH  -

. á«ªëŸG äƒ«H πNGO ájƒà°ûdGh á«ØjôÿGh á«©«HôdG Ihô©dG ‘ áYGQõ∏d ¢ü°üfl  -

.á«dÉY á«LÉàfEG ,ôµÑe , Ió≤©dG ≈∏Y QÉªãdG Oó©àe ¬Ñ°T , …ôµH ó≤Y hP   -

.á«ªëŸG äƒ«ÑdG πNGO IôµÑŸG á«ØjôÿGh á«Ø«°üdG h IôNCÉàŸG á«©«HôdG Ihô©dG ‘ áYGQõ∏d ¢ü°üfl   - 

Qƒª«J ï«£H

TAYMOUR
.ÒµÑàdG §°Sƒàe , ¿ƒ°ùÁôµdG ´ƒf øe ï«£H  -

±ƒ°ûµŸG π≤◊G ‘ áYGQõ∏d ¢ü°üfl  -

.á«dÉY á«LÉàfG ,ôµÑe , Ió≤©dG ≈∏Y QÉªãdG Oó©àe ¬Ñ°T , …ôµH ó≤Y hP  -
 

. á«ªëŸG äƒ«ÑdG πNGO IôµÑŸG á«©«HôdGh IôNCÉàŸG á«ØjôÿG Ihô©dG ‘ áYGQõ∏d ¢ü°üfl  - 

á`«`YGQõ`dG OGƒ`ª`dG h äÉ`eóî∏d É`jõ`jR á`cô`°T
Zezia Agro Service & Supply
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QÉ«e IQhóæH

MAYAR

ådÉãdG ≥HÉ£dG 107 ºbQ ájôëÑdG áMÓŸG AÓch IQÉªY - ±ô°T ó«ª◊G óÑY ∞jô°ûdG ´QÉ°T - ÊÉ°ù«ª°ûdG - ¿ÉªY : IQGOE’G

¿OQC’G 11196 ¿ÉªY 961330 : Ü.¢U - +962 6 5695362 : ¢ùcÉa - +962 6 5695361 : ∞JÉg

- 4125666 : ∞JÉg - …õcôŸG ¥ƒ°ùdG - Iójƒ÷G : ´ôØdGE-mail : info@zezia.net

.á«dÉY á«LÉàfEG äGP ,áÑ∏°U ,…ƒb äÉÑf ,ôµÑe ∞æ°U , ƒªædG IOhófi IQhóæH  -

.±ƒ°ûµŸG π≤◊G ‘ á«©«HôdGh ájƒà°ûdGh á«ØjôÿG Ihô©dG ‘ áYGQõ∏d ¢ü°üfl  -

ôéjÉJ IQhóæH

TIGER

ÒØ°S QÉ«N
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…Ò°ûJ IQhóæH
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.…ƒb …ô°†N ƒ‰ , ôµÑe , ƒªædG Ohófi ÒZ ¢UÉN ´ƒf IQhóæH  -
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. á«ªëŸG äƒ«ÑdG πNGO IôµÑŸG á«©«HôdGh IôNCÉàŸG á«ØjôÿG Ihô©dG ‘ áYGQõ∏d ¢ü°üfl  - 

á`«`YGQõ`dG OGƒ`ª`dG h äÉ`eóî∏d É`jõ`jR á`cô`°T
Zezia Agro Service & Supply
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نبذة عن الشركة :

نشاطات الشركة : (استيراد وتصدير االسمدة الزراعيه) 

خريبة السوق (طريق سوق الخضار المركزي ) عمان - االردن 
تلفاكس :4126018 - خلوي :0795584129 /0797474939

msfayyad@go.com.jo : ردن  - ايميل�ص.ب 620105 عمان 11162 ا

تقوم الشركة بتجارة الجمله الجمله والمفرق لالسمدة الزراعيه االسمدة التي 
للمصانع اوليه  اليوريا كمادة  االسمدة وخاصة  انواع واشكال  بها جميع  تتاجر 

 وكسماد للمزارع .

تأسست في سنة 1995 في عمان ، االردن تعد الشركة من الشركات الرائـدة
 في السوق الزراعي االردني ،توفر الشركة اجود انوع االسمدة للسوق االردني .
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 ¥ƒ°ù∏d  Ωó≤J  ¿G  â°UôM  óbh  1995  ΩÉY  »YGQõdG  ójhõàdGh  êÉàfÓd  á«Hô©dG  áYƒéŸG  â°ù°SCÉJ

 áª°üH ™°†J ¿G á«°VÉŸG äGƒæ°ùdG ∫ÓN ácô°ûdG âYÉ£à°SG óbh ,IOƒ÷G á«dÉY äÉÑcôe ÊOQ’G

 §°Sh’G ¥ô°ûdG á≤£æe ‘ á°ùaÉæeh kGõ«“ Ìc’G ¥Gƒ°S’G øe ó©j …òdG ÊOQ’G ¥ƒ°ùdG ‘ áë°VGh

. á«YGQõdG OGƒŸG IQÉŒ ‘

 ‘ ójóL ƒgÉe πc ≈∏Y ¢Uô–h áYGQõdG ∫É› ‘ á«ª∏©dG äGQƒ£àdG áÑcGƒe ácô°ûdG á°SÉ«°S øeh

 .áÄ«ÑdG ≈∏Y ®ÉØ◊Gh Ö°SÉæàj Ée kÉ°Uƒ°üNh áYGQõdG ⁄ÉY

á«Hô©dG áYƒªéŸG

»YGQõd ójhõàdGh êÉàfÓd 

4129639  :¿ƒØ∏J  - óLÉŸG ™ª› - IOhOÉ«dG - ¿ÉªY- ¿OQ’G

:äGó«ÑŸG

Éµ«é∏H-Éà°ùjQG ácô°T

 GÎ∏‚G-UPL ácô°T

Ú°üdG-¿ƒZGQOhôLG ácô°T

 Ú°üdG-OQhQƒa ácô°T

 :QhòÑdG

 Gô°ùjƒ°S-Éàæéæ°S ácô°T

:á«YGQõdG äÉÑ°üîŸGh Ióª°S’G

É«fÉÑ°SG-ƒµjôJôa ácô°T

www.agaps.co  email : info@agaps.co     moh.swaid@agaps.com
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شركة القوافل الصناعیة الزراعیة
ص. ب . 940455 عمان 11194

ھاتف 3826731 فاكس 3826732 5 962+
منطقة الزرقاء – قرب المنطقة الحرة - طریق االزرق

info@alqawafel.com
www.alqawafel.com

 شركة القوافل الصناعیة الزراعیة من الشركات األردنیة الرائدة في مجال صناعة األسمدة المركبة والعناصر
المحلیة االسواق  في  متمیزة  سمعة  تحقیق  من  تمكنت  م   1990 عام  تأسیسھا  ومنذ  المخلبة.   الصغرى 
 والعربیة والدولیة ، وتمكنت خالل مسیرتھا من الفوز بالعدید من الجوائز العالمیة في مجال الجودة والتمیز
 التجاري . كما حصلت الشركة على الشھادة العالمیة للجودة 9001، والشھادة العالمیة 14001 . تقوم
 الشركة بانتاج أصناف عدیدة من األسمدة تالئم مختلف المحاصیل وتلبي المتطلبات الخاصة للزبائن سواء
 في السوق المحلي أو األسواق العربیة والدولیة . وبفضل الجھود المبذولة في مجال البحث والتطویر وتنوع
المتغیرات تمكنھا من مواكبة  التصنیع  المرونة في مجال  الشركة بدرجة عالیة من  تتمتع  االنتاج   خطوط 
 والمستجدات والتطورات التي تحدث في عالم الزراعة والتسمید. ونتیجة لذلك قامت الشركة بإنتاج العدید
 من األسمدة والمخصبات الزراعیة ومنظمات النمو، والمركبات الخاصة، التي تستخدم في تسمید الخضروات
 والمحاصیل الحقلیة واشجار الفاكھة ونباتات الزینة. واضافت الشركة الى نشاطھا انتاج وتسویق البذور

والمبیدات لتساھم في تلبیة حاجة السوق المحلي واألسواق الخارجیة من ھذه المواد
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™HGôdG ≥HÉ£dG- Îæ°S ¿É q°ùM-(õfOQÉ÷G) πàdG »Ø°Uh ´QÉ°T

¿OQ’G - ¿ÉªY

 á«YGQõdG äGó«ÑŸG øe »YGQõdG êÉàf’G äÉeõ∏à°ùÃ IQÉéàdGh OGÒà°S’G ±ó¡H 1987 ΩÉY ‘ á«YGQõdG äÉjhÉª«µdG äÉYÉæ°U á°ù°SDƒe â°ù°SCÉJ

.ïdG...... äGó©ŸGh Ióª°S’Gh É¡YGƒfCÉH

 ájQGO’G ÖJÉµª∏d áaÉ°V’ÉH ΩÉÿG OGƒª∏d ´Oƒà°ùeh êÉàfÓd ádÉ°U º°†j ¿Éc 2Ω 300 áMÉ°ùÃ äGó«ÑŸG êÉàf’ ™æ°üe AÉ°ûfG ” 1992 ΩÉY ‘

 ∂dP ‘ É¡àYÉæ°üH ìô°üŸG äGó«ÑŸG OóY ¿Éch πFGƒ°S áÄ«g ≈∏Y äGó«ÑŸG áYÉæ°üd ó«Mh êÉàfCG §îH ∂dPh »ÑjôéàdG êÉàf’G CGóHh ÈàîŸGh

.  2Ω  650 ¬àMÉ°ùe íÑ°üàd ó©H Éª«a ™æ°üŸG ™°SƒJh äGó«Ñe 3 ïjQÉàdG

  2Ω2500 áMÉ°ùÃ AÉæÑdGh  2Ω 10000 áMÉ°ùÃ ¢VQCG á©£b ≈∏Y ójóL ™æ°üe AÉ°ûfG äÉjÉ¨d ácô°ûdG ∫Ée ¢SCGQ IOÉjR ” 2009 ΩÉ©dG ájGóH ™e

 ´GƒfCG ∞∏à êÉàf’ πeÉµdÉH áÄÑ©àdG äB’Gh êÉàf’G •ƒ£N åjó– ” Éªc . É¡dÉµ°TCGh É¡YGƒfCG ∞∏àîÃ äGó«ÑŸG êÉàf’ •ƒ£N IóY º°†jh

 áYƒæàe ∫Éµ°TCÉHh  (  á«dõæŸG  äGó«ÑŸGh ¢VQGƒ≤dG  äGó«Ñe ,  áeÉ©dG  áë°üdG  äGó«Ñe ,ÜÉ°ûYCG  ,ÖcÉæY,ájô£a , ájô°ûM äGó«Ñe )  äGó«ÑŸG

 øe Ióªà©ŸG  äÉØ°UGƒŸG  áaÉµd  É¡©«ªL ™°†îJh ¿OQ’G ‘ É«ª°SQ á∏é°ùe ±Éæ°U’G √òg ™«ªLh , (EC,SC,SL,F,WP,DP)  "É°†jG

. ÉgÒZh á«ŸÉ©dG áë°üdG áª¶æeh á«dhódG áYGQõdGh ájòZ’G áª¶æe πãe á°ü°üîàŸG á«dhódG äÉÄ«¡dG

 ôaƒJ Éª∏c »∏ëŸG ¥ƒ°ùdG øe AGô°ûdÉH á°ù°SDƒŸG Ωƒ≤J Éªc , ⁄É©dG øe áØ∏à QOÉ°üe øe ÉgOGÒà°SG ºàj »àdG á«dh’G OGƒŸG ≈∏Y á°ù°SDƒŸG óªà©Jh

. iôN’G êÉàf’G äÓNóe ¢†©Hh ∞«∏¨àdGh áÄÑ©àdG OGƒe É°Uƒ°üNh ∂dP

 ¤G áaÉ°V’ÉH  ácô°ûdG  IQGO’ á∏jƒ£dG  IÈÿG π°†ØH äGó«ÑŸG  ∫É› ‘ »ª∏©dG  Qƒ£àdG  áÑcGƒŸ É¡∏gDƒJ  »àdG  á«æØdG  äGÈÿÉH á°ù°SDƒŸG  ™àªàJh 

. IOƒ÷G §Ñ°Vh ôjƒ£àdG ä’É› ‘ á«ãëH äÉ¡L IóY ™e ÉgóbÉ©J

مؤسسة صناعات الكيماويات الزراعية 

هاتف: 5548224  (06) 

 فاكس: 5548220 (06)

info@aci.com.jo
www.aci.com.jo 
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2016

1999

+962 6 565 0902
+962 6 585 8529

info@mgc-trade.com
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• بروبلتي-اسبانيا
• شيفو-ايطاليا

• هكستار-ماليزيا
• نكرسون زوان-هولندا

  JHBiotiech-USA •
• تشيفو – إيطاليا

• ايسكو –إيطاليا
• SQM –اسبانيا
• ليما – بلجيكا

• agriSciences – تركيا
• East-West – هولندا

Sigal Agri-Materials
شركة سيجال للمواد الزراعية

E-mail : info@sigal-agr.com

Sigal Agri-Materials
شركة سيجال للمواد الزراعية

E-mail : info@sigal-agr.com

اليادودة - سوق الخضار المركزي ( المعرض الرئيسي )  ، تلفون : ٤١٢٤٤٤٥ ٦ (٩٦٢)
الغور - دير عالّ

اإلدارة- ٢٩٣ شارع وصفي التل – خلدا –عّمان ، تلفون : ٥٥٣٢٥٢٤ ٦ (٩٦٢) – فاكس : ٥٥٣٢٦٢٤ ٦ (٩٦٢)

شركة متخصصة بجميع 
المواد والمستلزمات الزراعية

مبيدات حشرية وفطرية - مخصبات زراعية - اسمدة متنوعة 
 منظمات نمو - بذور هجينة

الوكالء والموزعين لكل
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المتقدمة لصناعة المبيدات الزراعية و العالجات البيطرية – كيمفيت - هي 
إليه  توصلت  ما  أحدث  على  إنتاجها  في  تعتمد  متطورة  أردنية  شركة 
الزراعية  بشقيها  والمبيدات  البيطرية   االدوية  صناعة  في  التكنولوجيا  
والمبيدات الغراض الصحة العامة - حيث تأسست كيمفيت عام ٢٠٠٠ طبقا 

.- GMP للشروط والمواصفات االوروبية حسب اجراءات التصنيع الجيد

والمقاييس  المواصفات  مؤسسة  لدى  معتمدة   CHEMVETمختبرات ان 
و  الكيميائي  والتحليل  التخزين  دراسات  لعمل   - االعتماد  وحدة  االردنية- 
الفيزيائي حيث ان فرق التقييم المؤهلة في وحدة االعتماد اوصت بمنح 
كيمفيت شهادة  االعتماد ١٧٠٢٥ ISO/IEC  منذ عام ٢٠١١ ,  بعد ان قامت  
والكفاءة  المطبقة  الجودة  نظم  حيث  من  االعتماد  متطلبات  بتحقيق 

الفنية واالجهزة المستخدمة  لتنفيذ الفحوصات واالختبارات  .

كيمفيت حاصلة على الشهادات التالية :

الشركة المتقدمة لصناعة المبيدات الزراعية 
والعالجات البيطرية

www.chemvetjo.com 
 Hussein@

chemvetjo.com

هاتف: ٤٠٢٢٦٤٠  (٠٦)  
فاكس: ٤٠٢٢٣٤٠ (٠٦)
خلوي : ٠٧٨٠٥٤٤٤٤٠

• GMP 

• ISO ٩٠٠١/٢٠١٥

• ISO ١٤٠٠١/٢٠١٥

• ISO/IEC ١٧٠٢٥/٢٠١٧

• ISO ٤٥٠٠١/٢٠١٨
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jya.agri@gmail.com

شركة جهاد ياسين وشركاه
Years

Tel.: +962 6 4130 130
Fax: +962 6 4130 120
P.O.Box : 4157 
Amman,11953 Jordan

ÏË¡\ÑÜ;k\ÅËeŸ

Ïëë}iŸ;ÎÅ4^

È¡\ÑÜ;è]zå

Ê≥;k]⁄æfiŸ

Always
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مدينة سحاب   �
��  2004 عام  تأسس   �

�
إسبا  �
�
أرد مصنع  والبيطرية  الزراعية  المبيدات  لصناعة  ج  ال�� مصنع 

الصناعية .
لديه خطوط انتاج مرخصة من وزارة الزارعة �نتاج المبيدات الزراعية ، ومبيدات الصحة العامة ، والمبيدات 

البيطرية السائلة بكافة اشكالها. 
� وا�سواق الخارجية وذلك لمطابقتها لمتطلبات المنظمات 

�
� السوق ا�رد
ج رائدة ومتقدمة �� منتجات ال��

الدولية ذات الع³قة مثل منظمة الصحة العالمية(WHO)، ومنظمة ا�¬غذية والزراعة الدولية(FAO) ومجلس 
(CIPAC) المبيدات العالمية المش̧�ك للتحليل

ج ع¾ شهادة ايزو 9001:2008. حصلت ال��

� والسوق الخارجي للتعرف ع¾ احتياجات العم³ء كافة، 
�
ج بإجراء دراسات استقصائية للسوق ا�رد تعمل ال��

 � �Æتل �Æ̧ال وهذه المعلومات تسمح باتخاذ الخطوات الرئيسية وال³زمة لتطوير وتسجيل المنتجات الجديدة 
ذلك الطلب .

� أع¾ مستويات الجودة والكفاءة ، وذلك من خ³ل 
ج بأن تصنيع وتحض�� المنتج يجب أن يكون �� تؤمن ال��

ج ( المصداقية والحقيقة  � ال��
استخدام اجود المواد الخام ذات الجودة والنقاوة العالية.حيث ان سياستنا ��

"TRUTH OF QUALITY"( الجودة �
��

شركة البرج لصناعة المبيدات الزراعية والبيطرية

س:  5337804 (06)
هاتف: 5337803 (06)  فاك

عمان – الجبيهة - شارع احمد الطراونة 
- عمارة جامعة االستثمار

marketing@diarcojo.com
 www.alburjagrivet.com 
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 »àdGh »YGQõdG ´É£≤dG ‘ IóFGôdG á«fOQC’G äÉcô°ûdG ióMEG IQÉéàdGh áYGQõ∏d ¥Gô°TE’G ácô°T ó©J

 øe ÊOQC’G ´QGõŸG äÉLÉ«àMG á«Ñ∏àd Ióª°SCGh QhòHh äGó«Ñe øe áeRÓdG äÉLÉ«àM’G ¬d äôah

 ≈∏Y á«æÑŸG á«FÉ°ü≤à°S’G äÉ°SGQódG ∫ÓN øe QhòÑdG Úé¡J äÉcô°Th á«ŸÉ©dG äÉcô°ûdG iÈc

 ´QGõŸG iód á«FGô°ûdG  IQó≤dGh IAÉØµdGh IOƒ÷G äGP á«Ñ°ùædG  Iõ«ŸG hP Qƒ£ŸGh ójó÷G ÒaƒJ

. á«FÉæãà°S’G ±hô¶dG ‘ kÉ°Uƒ°üN

 Égôjójh ≥Ñ°SC’G Ú«YGQõdG Ú°Sóæ¡ŸG Ö«≤f / ÈL ø°ùM ¢Sóæ¡ŸG 1979 ΩÉY ‘ ácô°ûdG ¢ù°SCG 

 ‘ Iõ«‡ áª°üH ™°Vh øe á∏jƒ£dG É¡JÒ°ùe ∫ÓN øe ácô°ûdG âYÉ£à°SG óbh , Ú◊G ∂dP òæe

 á«LƒdƒæµàdG äGQƒ£à∏d áÑcGƒe äÉéàæe øe ¬eó≤J ÉÃ ,á≤£æŸG ‘ ôjƒ£àdG óFGQ ÊOQC’G ¥ƒ°ùdG

.áYGQõdG ⁄ÉY ‘ Iójó÷Gh IQƒ£ŸG QGòÑdGh äÉqÑcôŸG ÒaƒJ øe ÉehO ¬«dG ≈©°ùJ ÉÃh á«ŸÉ©dG
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 »àdGh »YGQõdG ´É£≤dG ‘ IóFGôdG á«fOQC’G äÉcô°ûdG ióMEG IQÉéàdGh áYGQõ∏d ¥Gô°TE’G ácô°T ó©J

 øe ÊOQC’G ´QGõŸG äÉLÉ«àMG á«Ñ∏àd Ióª°SCGh QhòHh äGó«Ñe øe áeRÓdG äÉLÉ«àM’G ¬d äôah

 ≈∏Y á«æÑŸG á«FÉ°ü≤à°S’G äÉ°SGQódG ∫ÓN øe QhòÑdG Úé¡J äÉcô°Th á«ŸÉ©dG äÉcô°ûdG iÈc

 ´QGõŸG iód á«FGô°ûdG  IQó≤dGh IAÉØµdGh IOƒ÷G äGP á«Ñ°ùædG  Iõ«ŸG hP Qƒ£ŸGh ójó÷G ÒaƒJ

. á«FÉæãà°S’G ±hô¶dG ‘ kÉ°Uƒ°üN

 Égôjójh ≥Ñ°SC’G Ú«YGQõdG Ú°Sóæ¡ŸG Ö«≤f / ÈL ø°ùM ¢Sóæ¡ŸG 1979 ΩÉY ‘ ácô°ûdG ¢ù°SCG 

 ‘ Iõ«‡ áª°üH ™°Vh øe á∏jƒ£dG É¡JÒ°ùe ∫ÓN øe ácô°ûdG âYÉ£à°SG óbh , Ú◊G ∂dP òæe

 á«LƒdƒæµàdG äGQƒ£à∏d áÑcGƒe äÉéàæe øe ¬eó≤J ÉÃ ,á≤£æŸG ‘ ôjƒ£àdG óFGQ ÊOQC’G ¥ƒ°ùdG

.áYGQõdG ⁄ÉY ‘ Iójó÷Gh IQƒ£ŸG QGòÑdGh äÉqÑcôŸG ÒaƒJ øe ÉehO ¬«dG ≈©°ùJ ÉÃh á«ŸÉ©dG
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 äGP ¬ªgÉ°ùe ¬cô°ûc Ω 04/09/2007  ïjQÉàH ¿ÉªY ‘ á«YGQõdG OGƒŸG IQÉéàd QGóŸG ácô°T â°ù°SCÉJ

 äÉcô°ûdG  π«ã“  ≈∏Y  É¡°ù«°SCÉJ  òæe  ácô°ûdG  äóªàYG,  100%  ÊOQCG  ∫Ée  ¢SCGôH  √Ohó  ¬«dhDƒ°ùe

. ájOƒ©°ùdG á«Hô©dG áµ∏ªªŸG h óæ¡dG , É«fÉÑ°SG , ÉjQƒc , Ú°üdG , É«côJ : πãe ∫hódG áaÉc øe á«ŸÉ©dG

 ΩRGƒ∏dGh á«YGQR äGó©eh QhòHh Ióª°SCGh äGó«Ñe øe »YGQõdG êÉàf’G äÓNóe áaÉµH ácô°ûdG â∏ªY

. iôNC’G

 ∫ÓN  øe  ∂dPh  ºgóLGƒJ  øcÉeCG  ±ÓàNG  ≈∏Y  ÚYRƒŸGh  ÚYQGõŸG  ¤G  ∫ƒ°Uƒ∏d  ácô°ûdG  ±ó¡J

 á«YGQõdG  ≥WÉæŸGh  øcÉeC’G  ‘  Éæd  ´hôa  íàa  ≈∏Y  πª©dGh  ≥WÉæŸG  ∞∏à  ‘  Ú°Sóæ¡ŸG  øe  ÉæàµÑ°T

. ÉgÒZh ¬«Hƒæ÷G QGƒZC’G á≤£æe , ¿OQC’G …OGh á≤£æe , ¥ôØŸG á≤£æe πãe á«é«JGÎ°S’G

 ¥ô°ûdG h ¿OQC’G ‘ iÈµdG äÉcô°ûdG ÚH kÉeó≤àe kÉfÉµe CGƒÑàJ ¿G ≈∏YÉ¡∏ªY ájGóH òæe ácô°ûdG íª£J

  . ∂dP ≥«≤– ≈∏Y IógÉL πª©J h  §°ShC’G

-: äÉéàæŸG

 äGó«ÑŸG  ,ájô°û◊G  äGó«ÑŸG  ,º∏◊G  äGó«Ñe  )  øe  IOó©àe  äÉ«Yƒf  ácô°ûdG  iód  ôaƒàj  :äGó«ÑŸG

. ( áHÎdG ¢VGôeGh ¿ÉØY’Gh äÉëØ∏dGh GOƒJÉª«ædGh ájô£ØdG

.á«YGQõdG äÉÑ°üîŸGh Ióª°S’G

. äGô°û◊G ∂Ñ°T - »YGQR π«∏¶J ∂Ñ°T

. á«YGQR ¢TQ ¢û«HGôH - »YGQR ¢TÉ°T

. QhòÑdG

  www
.orbitjo

.com
 info@orbitjo

.com

…õcôŸG ¥ƒ°ùdG – ¿ÉªY

هاتف: 4124462 (06)  فاكس:  4124463 (06)

…ó©ŸG QGƒZC’G / ¢VQÉ©ŸG

053584145 - ¢ùcÉØ∏J

شركة االمتياز للمواد الزراعية

هاتف: ٤١٢١٨٦٢ (٠٦)  فاكس: ٤١٢١٨٦٢ (٠٦)

emtyaz_agro@yahoo.com
emtyaz.agro@gmail.com
 www.emtyazagro.com 

عمان - سوق الخضار المركزي لإلمتياز
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شركة ا�متياز للمواد الزراعية
عمان - سوق الخضار المركزي

االغوار - مثلث العارضة
المفرق - روضة ا�ميرة بسمة

متخصصون في تغذية وحماية النبات

المكتب : عمان - دوار الداخلية - مبنى االتحاد العربي الدولي للتأمين
رقم المبنى ٢٦٤ - مكتب رقم ٥٠٤

Mobile : 0799162916
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 øe  IÒÑc  áYƒª›  ácô°ûdG  ∂∏à“h  ,  ١٩٩٩  ΩÉY  â°ù°SCÉJ  óbh  á«YGQõdG  äGó«ÑŸG  ∫É›  ‘  á°ü°üîàe  ácô°T

 ÒjÉ©e  ≈∏YCÉH  Éæàcô°T  Ωõà∏J  å«M  (  á«Ñ°û©dG  äGó«ÑŸGh  ÖcÉæ©dG  ,  ájô£ØdG  ,  ájô°û◊G )  á«YGQõdG  äGó«ÑŸG

 . á«ŸÉ©dG äÉØ°UGƒŸGh IOƒ÷G

 . »YGQõdG ´É£≤dG ‘ Ú∏eÉ©dG iód áæ°ùM á©ª°ùH ácô°ûdG äÉéàæe õ«ªàJ

 . Ú°üà Ú°Sóæ¡e ∫ÓN øe  ÚYQGõª∏d á«æa äGQÉ°ûà°SG Ëó≤Jh ∫ƒ∏M OÉéjEG ≈∏Y ácô°ûdG πª©J h

المجموعة التخصصية
لألدوية البيطرية والزراعية

 

  

(06) 4628277  :¢ùcÉa  (06) 4625404 :∞JÉg vetagro@vetagro.jo

شركة حسام برغوث وشريكة 
عمان – السوق المركزيعمان – السوق المركزي

هاتف: ٤١٢٠٧٠٨ (٠٦)  فاكس:  ٤١٢٠٧٠٩ (٠٦)هاتف: ٤١٢٠٧٠٨ (٠٦)  فاكس:  ٤١٢٠٧٠٩ (٠٦)

 Fertilizers Adonis Industries 

Biovert –Spain

Leban

  موبايل ٠٧٩٥٥٦٤٣٢٨  موبايل ٠٧٩٥٥٦٤٣٢٨

Parijat / India

ideal١@orange.joideal١@orange.jo

Stimulant plus
Manvert calcium
Salt
Manvert zink

7.
8.
9.
10.
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الشركة المثالية لتجارة المبيدات واألسمدة

عمان – السوق المركزيعمان – السوق المركزي

هاتف: ٤١٢٠٧٠٨ (٠٦)  فاكس:  ٤١٢٠٧٠٩ (٠٦)هاتف: ٤١٢٠٧٠٨ (٠٦)  فاكس:  ٤١٢٠٧٠٩ (٠٦)

 Fertilizers Adonis Industries 

Biovert –Spain

Leban

  موبايل ٠٧٩٥٥٦٤٣٢٨  موبايل ٠٧٩٥٥٦٤٣٢٨
Ideal١٩٦٦@outlook.comIdeal١٩٦٦@outlook.com

Parijat / India

Stimulant plus
Manvert calcium
Salt
Manvert zink

7.
8.
9.
10.
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Al-Mashoura Agri Co 

   -     -   

شركة المشورة الزراعية
االغوار الوسطى – ابو عبيدة 

هاتف: 0795130319

شركة المشورة الزراعية
االغوار الوسطى – ابو عبيدة 

هاتف: 0795130319

jkhaleifa@yahoo.com

: ácô°ûdG OGƒe

( Ú°üdG)  CÉ°ûæŸG ó∏H   (  h/h 5% âjhõæH ÚàµeÉÁG  )  Ú∏chQ *

( Ú°üdG )  CÉ°ûæŸG ó∏H  ( h/h 20% ójÈ«eÉà«°SG ) ¿Ó«Ñ°Sƒg *

( Ú°üdG) CÉ°ûæŸG ó∏H ( 50% â«∏«°ùchCG ÚLhQójÉg ΩÓµ«°Sƒ«K ) âµ°SGÎdG *

( Ú°üdG)  CÉ°ûæŸG ó∏H ( ì/h1.8%  ÚàµeÉHG)  âjÉehÎµ«Ñ°S *

( Ú°üdG)  CÉ°ûæŸG ó∏H ( h/h 41% â«°SƒØjÓL ) QõjÓL *

( Ú°üdG)  CÉ°ûæŸG ó∏H  ( h/h 43% âjRÉæ«ØjÉH ) âjÉeƒJhG *

( É«fÉÑ°SG )  CÉ°ûæŸG ó∏H  ( ì/h1.8%  ÚàµeÉHG) ∂«ehÈ«a *

( É«fÉÑ°SG )  CÉ°ûæŸG ó∏H ( ì/h 20% ójGôHƒ∏cGó«eG ) QhOƒ°ùµ«g *

(h/h 2% ¿ƒæ∏«ã«eGQó«g ) Ò°UGô°üdG áëaÉµŸ πL  ¿hójÉ°SƒH *

( á«Hƒæ÷G ÉjQƒc ) CÉ°ûæŸG ó∏H    

  ( óæ¡dG )  CÉ°ûæŸG ó∏H  ( Úég É«eÉH )  GRhQ *
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Al-Mashoura Agri Co 

   -     -   

شركة المشورة الزراعية
االغوار الوسطى – ابو عبيدة 

هاتف: 0795130319

شركة المشورة الزراعية
االغوار الوسطى – ابو عبيدة 

هاتف: 0795130319

jkhaleifa@yahoo.com

: ácô°ûdG OGƒe

( Ú°üdG)  CÉ°ûæŸG ó∏H   (  h/h 5% âjhõæH ÚàµeÉÁG  )  Ú∏chQ *

( Ú°üdG )  CÉ°ûæŸG ó∏H  ( h/h 20% ójÈ«eÉà«°SG ) ¿Ó«Ñ°Sƒg *

( Ú°üdG) CÉ°ûæŸG ó∏H ( 50% â«∏«°ùchCG ÚLhQójÉg ΩÓµ«°Sƒ«K ) âµ°SGÎdG *

( Ú°üdG)  CÉ°ûæŸG ó∏H ( ì/h1.8%  ÚàµeÉHG)  âjÉehÎµ«Ñ°S *

( Ú°üdG)  CÉ°ûæŸG ó∏H ( h/h 41% â«°SƒØjÓL ) QõjÓL *

( Ú°üdG)  CÉ°ûæŸG ó∏H  ( h/h 43% âjRÉæ«ØjÉH ) âjÉeƒJhG *

( É«fÉÑ°SG )  CÉ°ûæŸG ó∏H  ( ì/h1.8%  ÚàµeÉHG) ∂«ehÈ«a *

( É«fÉÑ°SG )  CÉ°ûæŸG ó∏H ( ì/h 20% ójGôHƒ∏cGó«eG ) QhOƒ°ùµ«g *

(h/h 2% ¿ƒæ∏«ã«eGQó«g ) Ò°UGô°üdG áëaÉµŸ πL  ¿hójÉ°SƒH *

( á«Hƒæ÷G ÉjQƒc ) CÉ°ûæŸG ó∏H    

  ( óæ¡dG )  CÉ°ûæŸG ó∏H  ( Úég É«eÉH )  GRhQ *
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من الشركات الحديثة والرياديه في الخدمات 
الزراعية في االردن و وكالء للعديد من الشركات 

الزراعية العالمية :

البرج لصناعة المبيدات الزراعية – االردُن.
مؤسسة مستوي الهدف لصناعة االسمدة – 

السعودية.
Kiriski Rasayan Export –India.
Sandhya Organic Chemicals – India.
Hangzhou Lea�ife Chemical Co – china.

المدير العام : م. رياض ابو طوق

 سوق الخضار المركزي  - جاوا
خلوي : ٠٧٩٥٥١٠٩٦٩ 

صندوق بريد  ٢٤٠٠٢٣ جبل الحسين

riyad@go.com.jo

شركة مهارات
Skills Agriculture

SADCO

 2005 عام  الزراعية  التنمية  مهارات  شركة  تأسست 
وتمتازبوجود   ، االكفاء  المهندسين  من  نخبة  بإشراف 

تنوع في موادها من حيث البذور واالسمدة والمبيدات.

phone : 00962 79 972 03 46
e-mail: skillsagr@yahoo.com
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شركة مهارات
Skills Agriculture

SADCO

 2005 عام  الزراعية  التنمية  مهارات  شركة  تأسست 
وتمتازبوجود   ، االكفاء  المهندسين  من  نخبة  بإشراف 

تنوع في موادها من حيث البذور واالسمدة والمبيدات.

phone : 00962 79 972 03 46
e-mail: skillsagr@yahoo.com
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تأسست شركة الرافه الزراعية سنة 2005 بإدارة م.نائل ابراهيم وتعمل في مجال 
الزراعي ليشمل  الزراعية ،وتسعى لتطوير مجال عملها  المخصبات والمبيدات 

كافة المستلزمات الزراعية الضرورية للمزارعين في االردن.

اهم الشركات التي تمثلها الشركة:

1 -  الشركة Agrolndustrial kimitec االسبانية
2 -  الشركة .Ramcides Corp Science الهندية

3 -  الشركة Green River Industry الصينيه

 

 

 

 

 

نائل إبراھیم وتعمل في مجال المخصبات . ، بإدارة م2005تأسست شركة الرأفة الزراعیة سنة 
والمبیدات الزراعیة ، وتسعى لتطویر مجال عملھا الزراعي لیشمل كافة المستلزمات الزراعیة الضروریة 

. للمزارعین في األردن

 

 

:  أھم الشركات التي تمثلھا الشركة

 . اإلسبانیة AgroIndustrial Kimitecشركة  .1
 . الھندیةRamcides Corp. Scienceشركة  .2
 . الصینیةGreen River Industryشركة  .3

 

م. نائل ابراهيم

0795288817
Alrafa_co.agri@yahoo.com

 

 QÉªY ¢Sóæ¡ŸG ój ≈∏Y 206155 …QÉŒ πé°S ºbôH IQÉéàdGh áYGQõ∏d ∫Éà°ùjôc á°ù°SDƒe â°ù°SCÉJ

 IQÉŒ ‘ IóFGQ ácô°ûc ÊOQC’G ¥ƒ°ùdG ‘ Iõ«ªàe á©ª°S ≥«≤– øe âæµ“h 2008 ΩÉY ‘ QÉ°üf

 ,É«fÉÑ°SEG ) ‘ á«ŸÉ©dG äÉcô°ûdG øe ójó©dG πã“ »àdG á«YGQõdG äGó©ŸGh Ióª°SC’Gh äGó«ÑŸG OGÒà°SGh

. (ÉjQƒc ,Éjõ«dÉe ,Ú°üdG ,óæ¡dG ,É«dÉ£jEG

 ∫É©ØdG ôKC’G äGP á«YGQõdG äGó«ÑŸG ´GƒfCG ™«ªéH √óaQ ÈY »YGQõdG ´É£≤dG ôjƒ£àH á°ù°SDƒŸG Ωƒ≤J

 ≈∏Y ÅÑ©dG ∞Øîj Ée πbCG áØ∏µHh á«dÉY IAÉØµH õ«ªàJ »àdGh á°UÉÿG Ö«cGÎdG äGP Ióª°SCÓd ÉgQÉ«àNGh

. π«°UÉëŸG ∞∏à ºFÓJ »àdG OGƒŸG √òg øe »∏ëŸG ¥ƒ°ùdG øFÉHR áLÉM »Ñ∏jh ÊOQC’G ´QGõŸG

مؤسسة كريستال للزراعة والتجارة 

صندوق بريد  410288
a.nassar@crystal-agri.com

www.crystal-agri.com
كريستال / مسك للزراعة والتجارة 

 @crystalmesk

هاتف: 4130087 (06)  فاكس:  4130097 (06)
سوق الخضار المركزي  -خريبة السوق - جاوا 

(عمان - األردن)

م. عمار نصار
Ammar Nassar

0795537182
مديرة المكتب : م. آية حميض

0799574979
 

Crystal Agricultural & Trading Est.

المدير العام
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 QÉªY ¢Sóæ¡ŸG ój ≈∏Y 206155 …QÉŒ πé°S ºbôH IQÉéàdGh áYGQõ∏d ∫Éà°ùjôc á°ù°SDƒe â°ù°SCÉJ

 IQÉŒ ‘ IóFGQ ácô°ûc ÊOQC’G ¥ƒ°ùdG ‘ Iõ«ªàe á©ª°S ≥«≤– øe âæµ“h 2008 ΩÉY ‘ QÉ°üf

 ,É«fÉÑ°SEG ) ‘ á«ŸÉ©dG äÉcô°ûdG øe ójó©dG πã“ »àdG á«YGQõdG äGó©ŸGh Ióª°SC’Gh äGó«ÑŸG OGÒà°SGh

. (ÉjQƒc ,Éjõ«dÉe ,Ú°üdG ,óæ¡dG ,É«dÉ£jEG

 ∫É©ØdG ôKC’G äGP á«YGQõdG äGó«ÑŸG ´GƒfCG ™«ªéH √óaQ ÈY »YGQõdG ´É£≤dG ôjƒ£àH á°ù°SDƒŸG Ωƒ≤J

 ≈∏Y ÅÑ©dG ∞Øîj Ée πbCG áØ∏µHh á«dÉY IAÉØµH õ«ªàJ »àdGh á°UÉÿG Ö«cGÎdG äGP Ióª°SCÓd ÉgQÉ«àNGh

. π«°UÉëŸG ∞∏à ºFÓJ »àdG OGƒŸG √òg øe »∏ëŸG ¥ƒ°ùdG øFÉHR áLÉM »Ñ∏jh ÊOQC’G ´QGõŸG

مؤسسة كريستال للزراعة والتجارة 

صندوق بريد  410288
a.nassar@crystal-agri.com

www.crystal-agri.com
كريستال / مسك للزراعة والتجارة 

 @crystalmesk

هاتف: 4130087 (06)  فاكس:  4130097 (06)
سوق الخضار المركزي  -خريبة السوق - جاوا 

(عمان - األردن)

م. عمار نصار
Ammar Nassar

0795537182
مديرة المكتب : م. آية حميض

0799574979
 

Crystal Agricultural & Trading Est.

المدير العام
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ل

سدددددددددرة البددددددددد     ل   ددددددددد للعددددددددد   حقيقيددددددددد لز ددددددددد ل   لبدددددددددة ال يروزددددددددد ل    ددددددددد   ل
لعم لمنل     ل مهرةس نليمتلكةنلخب  ل ري لع  ي للب  سةقل ال  يي.ل

تة كددددددددددددددددخل دددددددددددددددد   ل    دددددددددددددددد   ل خدددددددددددددددد ل  مسددددددددددددددددت ة ال دددددددددددددددديلعدددددددددددددددد   ل السددددددددددددددددمة ل
  ع  ميدددددددددد ل     يددددددددددة ل دددددددددديلتصدددددددددد   لل   مخصدددددددددد  المددددددددددنلخددددددددددو ل دددددددددد   ل

 السدددددددمة ل   مخصددددددد  الب الةددددددد   ل  ددددددد لم مةعددددددد لمدددددددنل  مبيدددددددة ال    ددددددد   لمدددددددنل
لمص    لمختل  .ل

تتم دددددددددديل دددددددددد   ل    دددددددددد   لبخةمدددددددددد لمدددددددددد لز دددددددددد ل مدددددددددد لبعددددددددددةل  ب دددددددددد ل ددددددددددةل قيقدددددددددد ل
ل ددددددديلخةمددددددد ل بددددددد       ل  ددددددد ال دددددددع  لل خ ددددددد  ل  سدددددددرة ال  ر  لددددددد ل    قهددددددد ل  يمددددددد  

ل  مي  ع.ل
لبددددددددددددددددددة ال    دددددددددددددددددد   لتة  دددددددددددددددددد نل  عمدددددددددددددددددد لب   يدددددددددددددددددد ل   ةيددددددددددددددددددةلمددددددددددددددددددنل    يدددددددددددددددددد  

لم  جأ ل       ل صر فل  برة   ل  مكشة  .ل   مخص  الل ز     

 

  

   لددددددددددددت دددددددددددد   ل دددددددددددددد ل   يددددددددددد  ددددددددددددددد 
  ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددي  عيدددددددددددددددددددددددة  ل  دددددددددددددددددددددددددددددد  م

 
 85001557755500تلفون:  – سوق الخضار المركزي –عمان  –االردن 

 

 ‘ …ôdG h áYGQõ∏d ±ƒ£b ácô°T â°ù°SCÉJ

 .. á«dhDƒ°ùŸG IOhó ácô°ûc 2006 ΩÉ©dG ™∏£e

ácô°ûdG äÉWÉ°ûf ºgCG

.á«YGQõdG äÉÑ°üîŸGh Ióª°S’G ™jRƒJh OGÒà°SG

.…ôdG äÉµÑ°T äÉeõ∏à°ùeh ™£b OGÒà°SG 

.ÉWÉ£ÑdG …QÉ≤Y OGÒà°SG 

.…ôdG äÉµÑ°T ò«ØæJh º«ª°üJ

.»YGQõdG ¢TÉ°ûdG OGÒà°SG 

:±ƒ£b ácô°T É¡∏ã“ »àdG äÉcô°ûdG ºgCG

.á«fÉÑ°SE’G ÉµjôHƒ«H ácô°T

. á«fÉÑ°SE’G ¢ùæ«°S âa ácô°T

.äGó«Ñª∏d ájOƒ©°ùdG ÉàdódG ácô°T

.»YGQõdG ¢TÉ°û∏d …Oƒ©°ùdG øjô©dG ™æ°üe

 .ôJÓØdG ájQƒµdG …ôJ ¿ódƒL ácô°T

 شركة قطوف
 للزراعة والري

KOTOUF KOTOUF_AGRI@YAHOO.COM

0799772968 ¿GóªM ±QÉY ¢Sóæ¡ŸG

0795650314        ‘’ ø°ùM ¢Sóæ¡ŸG

4130108 : ¿ƒØ∏J

4130109 :¢ùcÉa

االردن - عمان - شارع السوق المركزي
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 ‘ …ôdG h áYGQõ∏d ±ƒ£b ácô°T â°ù°SCÉJ

 .. á«dhDƒ°ùŸG IOhó ácô°ûc 2006 ΩÉ©dG ™∏£e

ácô°ûdG äÉWÉ°ûf ºgCG

.á«YGQõdG äÉÑ°üîŸGh Ióª°S’G ™jRƒJh OGÒà°SG

.…ôdG äÉµÑ°T äÉeõ∏à°ùeh ™£b OGÒà°SG 

.ÉWÉ£ÑdG …QÉ≤Y OGÒà°SG 

.…ôdG äÉµÑ°T ò«ØæJh º«ª°üJ

.»YGQõdG ¢TÉ°ûdG OGÒà°SG 

:±ƒ£b ácô°T É¡∏ã“ »àdG äÉcô°ûdG ºgCG

.á«fÉÑ°SE’G ÉµjôHƒ«H ácô°T

. á«fÉÑ°SE’G ¢ùæ«°S âa ácô°T

.äGó«Ñª∏d ájOƒ©°ùdG ÉàdódG ácô°T

.»YGQõdG ¢TÉ°û∏d …Oƒ©°ùdG øjô©dG ™æ°üe

 .ôJÓØdG ájQƒµdG …ôJ ¿ódƒL ácô°T

 شركة قطوف
 للزراعة والري

KOTOUF KOTOUF_AGRI@YAHOO.COM

0799772968 ¿GóªM ±QÉY ¢Sóæ¡ŸG

0795650314        ‘’ ø°ùM ¢Sóæ¡ŸG

4130108 : ¿ƒØ∏J

4130109 :¢ùcÉa

االردن - عمان - شارع السوق المركزي
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يد  على   178439 تجاري  سجل  برقم  والتجارة  الزراعية  مسك  مؤسسة  تأسست 

المهندس عمار نصار في عام 2006 وتخصصت كمؤسسة أردنية في تجارة واستيراد 

الشركات  من  العديد  تمثل  التي  الزراعية  والمعدات  والبذور  واألسمدة  المبيدات 

العالمية من ( إسبانيا ، إيطاليا ، الهند ،الصين ، ماليزيا ، كوريا ) .

منذ تأسيسها عمدت المؤسسة لمواكبة كل جديد والسعي في تطوير مجال الزراعة 

ذات  الزراعية  والمدخالت  المستلزمات  انواع   بجميع  القطاع  بتزويد  وذلك  األردن  في 

االثر الفعال واختيارها األسمدة الحديثة ذات التراكيب الخاصة والتي تتميز بكفاءة عالية 

وبكلفة أقل ما يخفف العبئ على المزارع األردني.

مؤسسة مسك الزراعية 

هاتف: ٣٥٧٦٠٦١ (06)  فاكس:  ٣٥٧٦٠٦١ (06)

محافظة البلقاء - لواء دير عال - أبو عبيدة

a.nassar@crystal-agri.com

عمان - االردن 

Mesk Agricultural Est

م. عمار نصار
Ammar Nassar

0795537182
مديرة المكتب : م. آية حميض

0799574979
 

المدير العام
م. عمار نصار

Ammar Nassar
0795537182

مديرة المكتب : م. آية حميض
0799574979

 

المدير العام

كريستال / مسك للزراعة والتجارة 

 @crystalmesk



63



64

والبتروكيماويات  الكيماويات  وتصنيع  تجارية  كشركة  أنفسنا  نقدم  أن  يشرفنا 
واألسمدة.

بدأنا أنشطتنا في عام 1984 بنقل المعرفة الفنية لتكنولوجيا البتروكيماويات في 
السوق السعودية.

في عام 2004 ، بدأنا مصنعنا لتصنيع الكبريت بطاقة 60،000 طن متري سنويًا ، 
ونوزع منتجاتنا على العديد من البلدان: األردن ، مصر ، سوريا ، باكستان ، الهند ، 
المصنعة  الشركات   ، أيضا  ونحن  وإثيوبيا.  كينيا   ، تايالند   ، الفلبين   ، الصين 

للمنظفات والمخففات للدهانات.
في عام 2013 ، بدأنا تجارة الفوسفات الصخري من مصر واألردن ، ونحن في وضع 
التعدين في مصر والسودان. نحن تجارة  يمكننا من توفير أي كمية لدينا شركة 
 Tupras من األردن ، والكبريت من TSP و SOP ، األسمدة مثل اليوريا من مصر

، تركيا ومن CNPC ، فرع تركمانستان.
في  المنتجة   ، ومسحوق  الحبيبية   ، مقطوع  شكل  في  الكبريت  نقدم  أن  يمكننا 

األردن وتركمانستان وأوزبكستان وروسيا وكازاخستان وبلدان أخرى.

.

 Email :nidal@jordansulphur.com
Www.jordansulphur.com

��א� ����� �א� א����� ��א 065358816 -  0797300057

• المنتجات :
 ��כ��

����א� 
Ssp
Sop
Npk

 شركة االزرق الحقيقي للكيماويات
والبتروكيماويات  الكيماويات  وتصنيع  تجارية  كشركة  أنفسنا  نقدم  أن  يشرفنا 

واألسمدة.
بدأنا أنشطتنا في عام 1984 بنقل المعرفة الفنية لتكنولوجيا البتروكيماويات في 

السوق السعودية.
في عام 2004 ، بدأنا مصنعنا لتصنيع الكبريت بطاقة 60،000 طن متري سنويًا ، 
ونوزع منتجاتنا على العديد من البلدان: األردن ، مصر ، سوريا ، باكستان ، الهند ، 
المصنعة  الشركات   ، أيضا  ونحن  وإثيوبيا.  كينيا   ، تايالند   ، الفلبين   ، الصين 

للمنظفات والمخففات للدهانات.
في عام 2013 ، بدأنا تجارة الفوسفات الصخري من مصر واألردن ، ونحن في وضع 
التعدين في مصر والسودان. نحن تجارة  يمكننا من توفير أي كمية لدينا شركة 
 Tupras من األردن ، والكبريت من TSP و SOP ، األسمدة مثل اليوريا من مصر

، تركيا ومن CNPC ، فرع تركمانستان.
في  المنتجة   ، ومسحوق  الحبيبية   ، مقطوع  شكل  في  الكبريت  نقدم  أن  يمكننا 

األردن وتركمانستان وأوزبكستان وروسيا وكازاخستان وبلدان أخرى.

.

 Email :nidal@jordansulphur.com
Www.jordansulphur.com

��א� ����� �א� א����� ��א 065358816 -  0797300057

• المنتجات :
 ��כ��

����א� 
Ssp
Sop
Npk

 شركة االزرق الحقيقي للكيماويات
 ��א�����כ��א��א  �א�כ��א��א  ������  ���א�  ���	�א כ
�כ  ����  �� 
���א �

�א�����.
 �����א ��
���א �� �א� 1984 ��� א�� �� א���� ��כ������א א�����כ��א��א

.��� א�	�� א�	 ��
 ����  ��  60,000  ��א�  ��א�כ��  ������ ��� �א  ����א   ,  2004 �א�   ��
א , ����� ����א��א ��� א� ��� �� א����א�: א���� , ��� , ����א , �אכ	�א�  �����
 �א�
�כא  , ��א �  �¡�� �£¢����א.  כ���א   ,  ��¤��א  , א������   , א����   , א�¥��   ,

.�א����  ����¨�א� �א��§��א� ���¦א�א
�� �א� 2013 , ����א ��א�� א�����א� א��§�� �� ��� �א���� , ��¡� �� 
��א �ªכ א�� ��� �� ��� �א�	��א�. �¡� �� ��כ��א �� ����� �� כ�� �«�
 �� ����א�� א����� �± א�����א �� ��� , TSP � SOP �� א���� , �א�כ��

Tupras , ��כ�א ��� CNPC , ��� ��כ�א�	�א�.
 �� ��כ��א �� ���� א�כ���� �� ªכ ����� , א�¡���� ��	¡�� , א�����

.¹�º� א� ����א��	ºא� �����א �כא�א�	א� �����כ�	א���� ���כ�א�

.

 Email :nidal@jordansulphur.com
Www.jordansulphur.com

��ª Íא�� אË���Ì ¦�א 065358816 -  0797300057�Î א���

• المنتجات :
 ��כ��

 �����א
Ssp
Sop
Npk

 شركة االزرق الحقيقي للكيماويات
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 ÉØ«W  ácô°ûdG  ∂∏à“h  ,٢٠٠٣  ΩÉY  ‘  ¿OQC’G  ‘  (OÉ°TQEG)  á«YGQõdG  OÉ°TQEG  ácô°T  â°ù°SCÉJ

 á«æ«°Uh  á«HhQhG  ,IóFGQ  á«ŸÉY  äÉcô°T  IóY  øe  á∏é°ùŸG  á«YGQõdG  OGƒŸG  øe  ÉYƒæàe

 ,ÜÉ°ûYC’G äGó«Ñeh º∏◊Gh ÖcÉæ©dG äGó«Ñeh ájô£ØdGh ájô°û◊G äGó«ÑŸG øe ,ájóægh

áÑ∏°üdGh á∏FÉ°ùdG ájƒ°†©dGh ájhÉª«µdG Ióª°SC’G ÖfÉL ¤EG

مؤسسة ارشاد الزراعية

هاتف: ٥٣٥٥٠٣١ (٠٦)  فاكس:  ٥٣٥٥٠٣٢ (٠٦)
 irshadag@email.com

دوار المنهل - الرشاد سنتر - ط١
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+ 96265733445
+ 962777666995

مرج الحمام – شارع نالتشك مبنى رقم ٤
www.shabandepot.com

مخازن شعبان للتجهيزات العامة
تأسست مخازن شعبان للتجهيزات العامة سنة ٢٠٠٣ ، شركة أردنية رائدة 
الصحة  مبيدات  تجارة  في  تعمل  والتجارة  الصناعة  وزارة  في  مسجلة 
 ، الكورية     TAE IL وشركة  االيطالية     VEBI شركة  ،وكالء  ولوازمها   العامة 

وكافة المنتجات حاصلة على تسجيل من وزارة الزراعة األردنية .
نسعى جاهدين إلرضاء كافة عمالئنا من حيث السعر والجودة لمنتجات 

حاصلة على امتيازات أوروبية وعالمية. 
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 OGóàeG »gh 1997 ΩÉY ¿OQ’G ‘ ¥ô°û∏d »YGQõdG ÖàµŸG ácô°T â°ù°SÉJ

.1921 ΩÉY â°ù°SÉJ »àdGh ¿ÉæÑd ‘ ¥ô°û∏d »YGQõdG QGƒàfƒµdG ácô°û∏d

 ∑É«fƒe’G  á°UÉN  á«dhC’G  √óª°S’G  ∫É›  ‘  ¿OQ’G  ‘  ¬cô°ûdG  πª©J

.UBE  ácô°ûd π«ch »¡a ÊÉÑ°S’G

äÉØ∏°Sh Ωƒ«°SÉJƒÑdG äÉØ∏°S h MKP h  MAP  OQƒà°ùJ

.á«fÉŸC’G   k+S ácô°T øe % 16h 31 Ωƒ«°ù«æ¨ŸG 

. Upl h    Cheminova ácô°ûd π«ch

شركة المكتب الزراعي للشرق
الشميسا� – شارع عبد احلميد شرف – عمارة الروضة 

تلفاكس:  5604708 (06)

م. احمد شرايعه
0795616094

cdljordan@gmail.com

SAC
fertilizer expert
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مرج الحمام – دوار المناصير – شارع نالتشيك – مجمع النعمات التجاري 
تلفاكس : ٠٠٩٦٢٦٥٧٣٢١٦٥
موبايل : ٠٠٩٦٢٧٩٥٥٢٣٢٨٤

info@staragroseeds.com   : ايميل
ص.ب ٩٢ عمان ١١٧٣٢ االردن

المبيدات الزراعيـة:
 أستراكيم السعودية و أسترانوفا/ تركيا.

أعشاب،  مبيدات  فطرية،  مبيدات  حشرية،  (مبيدات   
العامة)، 

األسمدة:
معلقة  أسمدة  ذوابة،  (أسمدة  السعودية  أستراكيم   
سائلة وذوابة)، اسمدة احادية و عناصر صغرى و مخصبات  

وغيرها .
البذور الزراعية:

 بذور خضار المهجنة المحمية و المكشوفة من شركة يو 
خضار  بذور   ، التركية   انماس  شركة  و  سيدز  اجري  اس 

للزراعات المكشوفة من شركة ونز سيدز نيوزيلندا  

تأسست شركة مجمع أسترا الصناعي لألسمدة و المبيدات 

الزراعية/األردن عام ٢٠١٠م امتدادا لشركة مجمع أسترا الصناعي 

إحدى  اآلن  وهي  السعودية  الزراعية/  المبيدات  و  لألسمدة 

شركات مجموعة أسترا الصناعية المدرجة في سوق األسهم 

نشاط  ولها  متعددة،  أنشطة  في  تعمل  وهي  السعودي. 

معروف خالل الفترة الماضية في توفير المستلزمات الزراعية 

الحديثة والمهمة... ومجاراتها لكل ما هو حديث ومفيد في 

قطاعات متنوعة في الزراعة، أهم المنتجات تتضمن ما يلي:

مكتب ٤٠١ مجمع السهلي مقابل بوابة ٣ شارع الشهيد المدينة الرياضية
تلفون : ٠٦٥١٥١١٩٨
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 ( ∂JQOCG ) §«≤æà∏d á«Hô©dG ácô°ûdG áYƒª› øe AõL »gh 2006 ΩÉY ácô°ûdG â°ù°SCÉJ

. …ôdG áª¶fCG h äGó«Ñe - Ióª°SG -QhòH øe á«YGQõdG äÓNóŸG ≥jƒ°ùàH πª©f

UNION MODERN IRRIGATION Co
 »Hô©dG ∂æÑdG ÖfÉéH - …õcôŸG QÉ°†ÿG ¥ƒ°S - ¿ÉªY

(06) 4122467  :¢ùcÉa  (06) 4122466 :∞JÉg

fathijarrar@gmail.com QGôL »ëàa

0795515369
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الشركة العربية الدولية للتنمية الزراعية (أريكاد)
Arab International Company For Agricultural

Development (ARICAD)  

- مشروع المدورة  الزراعي  :- 
 ( (أريكاد  الزراعية  للتنمية  الدولية  العربية  الشركة  تأسست 
في عام 1986 برأسمال (2) مليون دينار اردني عند التأسيس 

- اهداف الشركة :- 
إلنتاج  الزراعية  للتنمية  الدولية  العربية  الشركة  تهدف 
رأسها                        وعلى  الوطن  يحتاجها  التى  الزراعية  المحاصيل 
، البندوره ، الفلفل ، واهم محصول  البلح البرحي  ( البطاطا  
حتى  منافسه  وباسعار  الجوده  مقاييس  باعلى   ( والمجول  
عليها  والحصول  تناولها  من  المجتمع  فئات  لجميع  يتسنى 

باسعار معقوله .

- النشاط الزراعي الرئيسي للمشروع :-  
  ( الخضار   و    الحمضيات    و    التمور    ) إلنتاج  الغور  مزارع   

 الشميساني - شارع الفاضلية 

عمارة أسعد سنتر رقم 7 ط 4

تلفاكس :    5602159

aricad1@hotmail .com-: بريد الكتروني

شركة الـــعـــطـــــاء الزراعـــيــة

ATAA AGRICULTURAL COMPANY 

á«©ªàéŸG á«dhDƒ°ùŸG ‘ ácQÉ°ûŸG õjõ©J -

»Hô©dGh »∏ëŸG ¥ƒ°ùdÉH AÉ£©dG á°üM IOÉjR -

»LQÉÿG »YGQõdG QÉªãà°S’ÉH ™°SƒàdG-

»YGQõdG ´É£≤dG ‘ IOÉjôdG ≥«≤– -

áãjó◊G áYGQõdG Ö«dÉ°SG ∫ÉNOG -

äÉeóÿG Ëó≤J ∫ÓN øe AÓª©dG É°VQ IOÉjR -

á«dÉY IOƒéH 

 ±Góg’G

 Éàæéæ°S                   QhòÑdG

äGó«ÑŸGÉ°ùªædG / ƒµfÓjG

 Ú°üdG / Ωƒ«cGÒ∏«H

É«côJ / ¢TÉàµ«g

¿OQ’G / êÈdG

óæ¡dG / â°ùjƒcƒ«H

Ú°üdG / ¿ƒZGQOhôLG

Ióª°S’G É«côJ / õcÒe

  ¿OQ’G / ióŸG

   É«fÉÑ°SG / »LƒdhôLG

 òæeh 1993 ΩÉY á«YGQõdG AÉ£©dG ácô°T â°ù°SCÉJ

 á«YGQõdG AÉ£©dG ácô°T  IÒ°ùe äCGóH ïjQÉàdG ∂dP

íÑ°üàd ácô°ûdG  äQƒ£J ΩÉY ó©H kÉeÉYh

 ¥ƒ°ùdG  ‘  IôKDƒŸGh  iÈµdG  äÉcô°ûdG  øe  IóMGh

 ¢†©H  πª°ûàd  ÉæYhôa  äOó“  ,ÊOQ’G  »YGQõdG

.á«Hô©dG ∫hódG

 ájô°ûÑdG  QOGƒµdG  ôjƒ£Jh  ÜÉ£≤à°S’  ¿Éc  ó≤dh

 ÉæfÉÁE’ Égôjƒ£Jh  ácô°ûdG  ìÉ‚ ‘ ÒÑµdG  ôK’G

 ÖÑ°ùdG kÉªFGO ƒg πgDƒŸG …ô°ûÑdG πeÉ©dG ¿G ≥∏£ŸG

»°ù«FôdG

 AÉ£©dG  ácô°T  âªgÉ°S  óbh  ,äÉcô°ûdG  ìÉ‚ ‘ 

 ‘  á«fOQ’G  á«YGQõdG  äÉcô°ûdG  øe  É¡JÓ«eR  ™e

 ÖJGôŸG ‘ ¿OQ’G íÑ°ü«d »YGQõdG ´É£≤dG ôjƒ£J

.á«Hô©dG ∫hódG ÚH ¤h’G

 øe â∏©L »àdG ÜÉÑ°S’G ºgG óMG øeh :ÉæMÉ‚ ô°S •
 ´É£≤dG  ‘  á∏eÉ©dG  äÉcô°ûdG  ÈcG  øe  AÉ£©dG  ácô°T

 ,k’hG  AÓª©dG  ™°Vhh  AÓª©dG  áeóîH  É¡eÉªàgG  »YGQõdG

 á«bGó°üŸGh á≤ãdG AÉæH :ÉgRôHG IójóY äGƒ£N ¤G ºLôJh

 AÉaƒdGh  ÉfDhÓªY  äÉLÉ«àMG  á«Ñ∏Jh  π«ª©dGh  ácô°ûdG  ÚH

.…QGO’Gh »æØdG QOÉµdG ¤G áaÉ°V’ÉH ,ºgÉŒG ÉæJÉeGõàdÉH

 IOƒ÷G  ÒjÉ©e  ≈∏YÉH  Éæµ°ù“  ∫ÓN  øe  :ájDhôdG  •
 ∫h’G QÉ«ÿG ÉæaÉæ°UGh ÉæJÉeóN íÑ°üJ ¿G íª£f õ«ªàdGh

.»Hô©dGh ÊOQ’G ¥ƒ°ùdG ‘

 ™ªàéŸG ‘ á∏YÉa ácGô°T áeÉb’ kÉªFGO ≈©°ùfh  :ádÉ°SôdG•
 ájOÉ°üàbGh  áæeGh  áëLÉf  ∫ƒ∏M  Ëó≤àd  »Hô©dGh  »∏ëŸG

 ™e  êÉàf’G  IOÉjõd  ±ó¡J  »àdGh  »Hô©dGh  ÊOQ’G  ´QGõª∏d

 áÄ«ÑdGh  ¿É°ùfÓd  ¿ÉeG  Ìc’Gh  π°†a’G  á«YƒædG  ¿Éª°V

 áeóÿGh ,‹É©dG IOƒ÷G ,π«ª©dG É°VQ ƒgh Éæaóg ≥«≤ëàd

.Iõ«ªàŸG

 πeÉµàdGh  IOƒ÷ÉH  ΩGõàd’G  :º«≤dGh  áØ°ù∏ØdG•
 ∫ÓN  øe  πeÉ©àdÉH  »bÓN’G  è¡æŸÉH  ó«≤àdGh  äÉeóÿÉH

 ´GóH’G ƒëf ∞¨°ûdGh É¡H AÉaƒdG ™«£à°ùf »àdG OƒYƒdG Ëó≤J

 õY ˆG ≥«aƒJ ó©H ™«ª÷G ™æ°U øe ƒg ìÉéædG ¿Gh ,kÉªFGO

.™«ªé∏dh πLh

 ¿ÉªY áHGƒH ájÉæH – π¡°ùdG »M – áÑ£b øH Ωôg ´QÉ°T – ¿ÉªY – ¿OQ’G

 email: info@ataagro.com 0096265858652 :¢ùcÉa 0096265858658 :¿ƒØ∏J 
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شركة الـــعـــطـــــاء الزراعـــيــة

ATAA AGRICULTURAL COMPANY 

á«©ªàéŸG á«dhDƒ°ùŸG ‘ ácQÉ°ûŸG õjõ©J -

»Hô©dGh »∏ëŸG ¥ƒ°ùdÉH AÉ£©dG á°üM IOÉjR -

»LQÉÿG »YGQõdG QÉªãà°S’ÉH ™°SƒàdG-

»YGQõdG ´É£≤dG ‘ IOÉjôdG ≥«≤– -

áãjó◊G áYGQõdG Ö«dÉ°SG ∫ÉNOG -

äÉeóÿG Ëó≤J ∫ÓN øe AÓª©dG É°VQ IOÉjR -

á«dÉY IOƒéH 

 ±Góg’G

 Éàæéæ°S                   QhòÑdG

äGó«ÑŸGÉ°ùªædG / ƒµfÓjG

 Ú°üdG / Ωƒ«cGÒ∏«H

É«côJ / ¢TÉàµ«g

¿OQ’G / êÈdG

óæ¡dG / â°ùjƒcƒ«H

Ú°üdG / ¿ƒZGQOhôLG

Ióª°S’G É«côJ / õcÒe

  ¿OQ’G / ióŸG

   É«fÉÑ°SG / »LƒdhôLG

 òæeh 1993 ΩÉY á«YGQõdG AÉ£©dG ácô°T â°ù°SCÉJ

 á«YGQõdG AÉ£©dG ácô°T  IÒ°ùe äCGóH ïjQÉàdG ∂dP

íÑ°üàd ácô°ûdG  äQƒ£J ΩÉY ó©H kÉeÉYh

 ¥ƒ°ùdG  ‘  IôKDƒŸGh  iÈµdG  äÉcô°ûdG  øe  IóMGh

 ¢†©H  πª°ûàd  ÉæYhôa  äOó“  ,ÊOQ’G  »YGQõdG

.á«Hô©dG ∫hódG

 ájô°ûÑdG  QOGƒµdG  ôjƒ£Jh  ÜÉ£≤à°S’  ¿Éc  ó≤dh

 ÉæfÉÁE’ Égôjƒ£Jh  ácô°ûdG  ìÉ‚ ‘ ÒÑµdG  ôK’G

 ÖÑ°ùdG kÉªFGO ƒg πgDƒŸG …ô°ûÑdG πeÉ©dG ¿G ≥∏£ŸG

»°ù«FôdG

 AÉ£©dG  ácô°T  âªgÉ°S  óbh  ,äÉcô°ûdG  ìÉ‚ ‘ 

 ‘  á«fOQ’G  á«YGQõdG  äÉcô°ûdG  øe  É¡JÓ«eR  ™e

 ÖJGôŸG ‘ ¿OQ’G íÑ°ü«d »YGQõdG ´É£≤dG ôjƒ£J

.á«Hô©dG ∫hódG ÚH ¤h’G

 øe â∏©L »àdG ÜÉÑ°S’G ºgG óMG øeh :ÉæMÉ‚ ô°S •
 ´É£≤dG  ‘  á∏eÉ©dG  äÉcô°ûdG  ÈcG  øe  AÉ£©dG  ácô°T

 ,k’hG  AÓª©dG  ™°Vhh  AÓª©dG  áeóîH  É¡eÉªàgG  »YGQõdG

 á«bGó°üŸGh á≤ãdG AÉæH :ÉgRôHG IójóY äGƒ£N ¤G ºLôJh

 AÉaƒdGh  ÉfDhÓªY  äÉLÉ«àMG  á«Ñ∏Jh  π«ª©dGh  ácô°ûdG  ÚH

.…QGO’Gh »æØdG QOÉµdG ¤G áaÉ°V’ÉH ,ºgÉŒG ÉæJÉeGõàdÉH

 IOƒ÷G  ÒjÉ©e  ≈∏YÉH  Éæµ°ù“  ∫ÓN  øe  :ájDhôdG  •
 ∫h’G QÉ«ÿG ÉæaÉæ°UGh ÉæJÉeóN íÑ°üJ ¿G íª£f õ«ªàdGh

.»Hô©dGh ÊOQ’G ¥ƒ°ùdG ‘

 ™ªàéŸG ‘ á∏YÉa ácGô°T áeÉb’ kÉªFGO ≈©°ùfh  :ádÉ°SôdG•
 ájOÉ°üàbGh  áæeGh  áëLÉf  ∫ƒ∏M  Ëó≤àd  »Hô©dGh  »∏ëŸG

 ™e  êÉàf’G  IOÉjõd  ±ó¡J  »àdGh  »Hô©dGh  ÊOQ’G  ´QGõª∏d

 áÄ«ÑdGh  ¿É°ùfÓd  ¿ÉeG  Ìc’Gh  π°†a’G  á«YƒædG  ¿Éª°V

 áeóÿGh ,‹É©dG IOƒ÷G ,π«ª©dG É°VQ ƒgh Éæaóg ≥«≤ëàd

.Iõ«ªàŸG

 πeÉµàdGh  IOƒ÷ÉH  ΩGõàd’G  :º«≤dGh  áØ°ù∏ØdG•
 ∫ÓN  øe  πeÉ©àdÉH  »bÓN’G  è¡æŸÉH  ó«≤àdGh  äÉeóÿÉH

 ´GóH’G ƒëf ∞¨°ûdGh É¡H AÉaƒdG ™«£à°ùf »àdG OƒYƒdG Ëó≤J

 õY ˆG ≥«aƒJ ó©H ™«ª÷G ™æ°U øe ƒg ìÉéædG ¿Gh ,kÉªFGO

.™«ªé∏dh πLh

ådÉãdG ≥HÉ£dG ÊÉæ©dG ¢ùfCG ™ª› - ájô◊G ´QÉ°T– ¿ÉªY – ¿OQ’G

email: info@ataagro.com -  0096264370777 :¢ùcÉa 0096264394343 - 0096264399444 :¿ƒØ∏J 
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Jordan - Salt
Salt Road (Al-Saro Street)
Al-Salam 1 building Opposite Arena Hall

First Floor o�ce 104
Tel.0096253500427
Zip code.. 19328

Atyaf al dahab for agriculture and trading company 

G215 

Stollar
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Tel : ٩٦٢ ٦ ٥٦٠٥٠٠٨+  -  Fax : ٩٦٢ ٦ ٥٦٨٩٧٧٧+  -  P.O.Box : ٢١٣٨٥٨  -  Amman ١١١٢١ Jordan
E-mail : Info@necfert.com  -  www.necfert.com
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برشلونة للبذور إلنتاج البذور الهجينه , صرح تأسس لتقديم األفضل في عالم بذور الخضروات الهجينه و تقديم 
الزراعة  عالم  في  المواتيه  الظروف  مواكبة  على  اإلصرار  و  المستمره  األبحاث  بفضل  المجال  هذا  في  المميز 
نحو  واسعة  خطوات  ولتخطو  العربي  العالم  وفي  االردن  في  المجال  هذا  في  الرائدة  الشركات  من  لتصبح 
كل  في  المطلقة  وبالثقة  الطيبة  بالسمعة  اهللا  بفضل  ولتحظى   ( االردن  في  انتج   ) شعار  رافعة  العالمية 

المناطق وعلى كافة المنتجات .
وانطالقا من عدة محطات تهجين و ابحاث حول العالم وبالتعاون مع العديد من شركائنا من خبراء التهجين 
يأتيكم دائما األجود واألميز من بذور الخضروات الهجينة من حيث التركيز على االنتاجية المتفوقة والمقاومة 

العالية لالمراض ومواكبة االذواق واالسواق المختلفة حول العالم .
منتجاتنا :

بذور خيار شتوي هجينه - بذور خيار صيفي هجينه.
بذور بندورة خارجية هجينه - بذور بندورة محميه هجينه.

بذور فلفل حار هجينه - بذور فلفل حلو هجينه.
بذور كوسا هجينه - بذور باذنجان هجينه.

بذور شمام هجينه - بذور بطيخ هجينه.

ÊÉæ£b óFGQ .Ω

0795559470barcelonaseeds@batelco.jo

جبل الحسين  –  شارع خالد ابن الوليد - مجمع الحسيني ط 4ِ
06/5659470

شركة برشلونة للبذور



79

National Seeds develops new vegetable varieties so it’s very likely that you’ll often find 
our water melons, cucumbers, melons, or other vegetables developed by us on your 
plate. We produce and sell the seeds of those vegetables worldwide.
in 1998 national Seeds was founded , family business, the entrepreneurial spirit, and wise 
vision has characterized our company's distinctive features.
Innovation: surly it's our process, we are investing more than 30 % of our turnover in 
development including employees training.
Non GMOs: national seeds breeding program works on non GMO varieties.
Environment and people: in every step of development national seeds takes the environ-
ment and people heath as a primary aim producing strong healthy varieties and improv-
ing living standards.

Current breeding lines
Cucumber 
Melon 
Water melon
Onion
Squash

info@national-seeds.com www.national-seeds.com



80



81



82



83



84



85

قعدات خارجية للحدائق

فرع شارع مكه - بجانب مكه مول  : 5817055 -06/ فرع صويفية  - مقابل بنك عوده  : 5864260 -06/ فرع دوار الواحه - مقابل طواحني الهوا  06-5537362
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شركة القدرة لتجارة المواد الزراعية 

 االردن – عمان – شارع الحرية - مجمع أنس العناني الطابق الثالث
 تلفون: 0096264399444 - 0096264394343

email: info@agribility.com -  0096264370777 :فاكس  

∫ÓN ®ƒë∏e πµ°ûH äQƒ£Jh 2010 ΩÉY á«YGQõdG OGƒŸG IQÉéàd IQó≤dG ácô°T â°ù°SCÉJ

á«°VÉŸG äGƒæ°ùdG

 äÉcô°ûdG øe IQó≤dG ácô°T ¿ƒµJ ¿G

 »ª«∏b’Gh »∏ëŸG Újƒà°ùŸG ≈∏Y IóFGôdG

 ájQÉéàdG äÉeÓ©dGh ä’ÉcƒdG Ëó≤J ‘

Iõ«ªàŸG

 ,øª«dG ,ájOƒ©°ùdG ,ô°üe ,¿OQ’G

 ,âjƒµdG ,Ú£°ù∏a ,É«Ñ«d ,¢ùfƒJ

ôFGõ÷G ,É«æ«c ,¿GôjG ,ô£b

    

 IOÉjôdGh ácô°ûdG ¥É£fh ºéM ‘ ™°SƒJ 

 πªYh »ª«∏b’Gh »∏ëŸG iƒà°ùŸG ≈∏Y

á«é«JGÎ°SG äÉcGô°T

Éæàé«JGÎ°SG∫hódÉH πª©fájDhôdG

 á«ŸÉY  äÉcô°T øe  QhòÑdG- 3 äGó«ÑŸG - 2  äÉÑ°üîŸG Ióª°S’G  - 1

 :á«dÉàdG áYGQõdG ä’ÉéÃ πª©f 
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www.russellbio.net

We believe that the modern pest 
control should be based on the foun-

decision.
ARABIA IPM (integrated Pest man-
agement) started operating on 

IPM company.

traps and Bio rational pest manage-
ment products.

Biopesticides

1. Antario
2. Biotrine 
3. Ceranock
4. Dynamic
5. Fizimite
6. Fytomax
7. Matrixine
8. Zonatrac

Biostimulants

1. Recharge
2. Yokosan

دوار الداخلية – مجمع عبد الجواد 
amal@russellipm.com



88

 ���א���א ���א��א��  �א��   ���כ  
	���

 �א�����  ���כ�א�  ��  1990  ��� א��  

 ���� א���א	�� א���א�� (���
 א��� ���א��א�

. ( ������א� א���א��

�� א���כ� �� א���א� א���א�� �� א���� ��
 א��א� �� 

כא�� ��� א�א�� ���� ����כ א����א� א������ א������  ���א 

 . ���כ�� �א ������ א���א� א���א�� �� א�������א��א �
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رسالتنا 
 �א���כ ��כ�א � א���  א��א�  א���א�  א���א�� �¢ ¡��  ����א�   �� ¡��א� �א������

�א��� ¤���א א���א£� ¥ ��� ¤��� ¬» ¡��א� ¡ªא£© ¨��א� א��א�§ �� ��¦��� ����

� א¨» א���א�� �� א���� ��¡

شركة مازن عبدالهادي القواسمة واوالدة 

عمان ـ جويدة ـ سوق الخضار المركزي  ��� �����א� א���א���� א���א	���
(108) 118220 °.± - 4128141 : µאכ���
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شركة عبر البحار لالنتاج الصناعي
 

 تأسست شركة عبر البحار لالنتاج الصناعي في عام 2002 ، و تعد
الزراعية االسمدة  تصنيع  مجال  في  الرائدة  الشركات  من   واحدة 
بأنواعها المختلفة من  ذائبة و سائلة ومعلقة و مخصبات زراعية

معان –مدينة الروضة الصناعية

م. محمد يوسف عويس 

هاتف : 4122553

mst@go.com.jo

overseasamman@hotmail.com

0799999554
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 ‘ áeóîà°ùŸG á«Hô¨dG É«LƒdƒæµàdG ∫ÉNOEG ≈∏Y É¡°ù«°SCÉJ ájGóH òæe äÉÑædG É«LƒdƒæµJ ácô°T âHCGO ó≤d

 ±ó¡dG ¿C’ ,ácô°ûdG º°SG ≈JCG IôµØdG √òg øeh á«YGQõdG á«LÉàfE’G äÉ«∏ª©dG áaÉc ‘ áeó≤àŸG ¿Gó∏ÑdG

.á«ëHôdG IOÉjR ‹ÉàdÉHh É¡æ«°ù–h á«LÉàfE’G IOÉjR ƒg áeó≤àŸG É«LƒdƒæµàdG ΩGóîà°SG øe kÉªFGO

 áaÉµd áeRÓdG áeó≤àŸG á«YGQõdG øFÉµŸG ´GƒfCG áaÉc Ëó≤J ≈∏Y ¿B’G ¤EG â°UôMh ácô°ûdG â°ü°üîJ ó≤d

 ájÉbƒdGh  áæà°ùÑdGh  ÊGƒ«◊G  êÉàfE’Gh  »JÉÑædG  êÉàfE’G  πª°ûJ  »àdG  É¡eÉ°ùbCG  áaÉµH  á«YGQõdG  äÉ«∏ª©dG

 QhòH  ∂dòch  á«Ø∏©dG  áæé¡ŸG  á«YGQõdG  QhòÑdÉc  êÉàfE’G  äÓNóe  áaÉc  ÒaƒJ  ¤EG  áaÉ°VE’ÉH  á«JÉÑædG

 ±ó¡dG  ≈≤Ñjh  áØ∏àîŸG  á«YGQõdG  ¬©jQÉ°ûŸ  ´QGõŸG  ¬LÉàëj  Ée  áaÉc  »£¨àd  ÒãµdG  ÉgÒZh äGhô°†ÿG

 .á«YGQõdG äÉ«LƒdƒæµàdG çóMCÉH »Hô©dG ÉæŸÉY áeóÿ ¬LÉàfEG IOÉjRh ¬eó≤Jh »Hô©dG ´QGõŸG áeóN kÉªFGO

     عمان - األردن

Techno Plant Co.   Amman -jordan    E-mail: info@techno-plant.com   Mob: +٧٤٧ ٢٩ ٥٥ ٧٩ ٩٦٢
Tel : +٥٩٣ ٩٤ ٤٣ ٦ ٩٦٢ Fax :  +٣٠٧ ٨١ ٤٣ ٦ ٩٦٢

                             

Techno Plant Co.   Amman -jordan    E-mail: info@techno-plant.com   Mob: +٧٤٧ ٢٩ ٥٥ ٧٩ ٩٦٢
Tel : +٥٩٣ ٩٤ ٤٣ ٦ ٩٦٢ Fax :  +٣٠٧ ٨١ ٤٣ ٦ ٩٦٢
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»YGQõdG  ¥ƒ°ùdG  OGóeEG  ∫ÓN  øe  »YGQõdG  ´É£≤dG  ôjƒ£J  ≈∏Y  Ω1993  ΩÉY  òæeh  á∏Ñ«∏H  ¿É°ùZ  á°ù°SDƒe  âHCGO 

»YGQõdG  ¢Sóæ¡ŸG  ój  ≈∏Y  ácô°ûdG  ¢ù«°SCÉJ  ”  å«M  á«dÉ©dG  IOƒ÷G  äGP  á«YGQõdG  OGƒŸGh  äGÈÿÉH  ÊOQC’G 

ΩÉb  √QhóH  …òdGh  ∑ƒÑJ  á≤£æe  ájOƒ©°ùdG  h  ¿OQ’G  ‘  áYGQõdG  ΩÓYCG  øe  º∏Y  ƒgh  á∏Ñ«∏H  ¿É°ùZ  ΩƒMôŸG 

Oƒ¡÷G  √òg  â∏∏µàJ  Ó©ah  øjó∏ÑdG  ÚH  …QÉéàdG  ¿hÉ©àdG  Qƒ°ùL  óŸ  ¿OQCÓd  ájOƒ©°S  iÈc  äÉcô°T  ÜÉ£≤à°SÉH 

IOÉŸ  áéàæŸG  ∂HÉ°S  ácô°T  ™e  äÉ≤Ø°U É¡æY âéàf  ájOƒ©°ùdG   »ëLGôdG  ácô°T  ™e  áeCGƒàdG  ∫ÓN øe ìÉéædÉH 

ÉgÒZh ÜGódGh ÉjQƒ«dG

 á«YGQõdG äGó«Ñª∏d äÉéàæe ™æ°üŸ …ô°üM π«ch OQƒà°ùªc óªà©àdh IÒ°ùŸG πªµàd Úàæ°S ó©H ácô°ûdG â∏≤à°SG ºK

 ióŸG  ™æ°üe  øe   Rabl  πHGQ  ájQÉéàdG  áeÓ©∏d  óªà©e  ´Rƒeh  ,áæ«é¡dG  QhòÑdG  êÉàf’  °T  ácô°ûd  π«chh  ,

ájhÉª«µdG äÉYÉæ°ü∏d

مؤسسة غسان بليبلة
لالستيراد والتصدير 

:ácô°ûdG äÉéàæe

. TG ,AS ÉjQƒj , 46% ÚLhÎ«f ájOÉY ÉjQƒj :ájOƒ©°ùdG-∂HÉ°S

.MKP,  MAP , â«Ø∏°S Ωƒ«°SÉJƒH , â«Ø∏°S Ωƒ«fƒeCG :óæ¡dG– êÉÑjOƒ∏H ácô°T

,(…ô°ûMh º∏M ó«Ñe) QƒàjójôH âjÉe :ájOƒ©°ùdG- á«YGQõdG äGó«Ñª∏d äÉéàæe ™æ°üe

 , (…ô°ûM ó«Ñe) QÉÁEG, (…RÉ¡L …ô°ûM ó«Ñe) ÚahôH , (…ô£a ó«Ñe) ∫hRƒàfƒe

.(áHÎ∏d …ô£a ó«Ñe ) ¢ü∏H âfGQÉc , (…ô°ûM ó«Ñe ) GÎdCG ¢ùcƒ∏jO

.ôM ÒØ©J âjÈc : »YGQõdG äÈµ∏d ±É°S ™æ°üe

.á«Ø∏Y IQP ,º«°SôH,ÒLôL , ¢ùfhó≤H, π°üH , ïfÉÑ°S , á«Nƒ∏e : QhòÑdG êÉàf’ °T ácô°T

Info@agrogbest.Com www.Agrogbest.Com

¿É«àî°S Òæe ácô°T ÖfÉéH ¿Ghôe øH ∂∏ŸG óÑY ´QÉ°T  …õcôŸG QÉ°†ÿG ¥ƒ°S : ¿Gƒæ©dG

0799737126  064126825  : π°UGƒà∏d

20-20-20  

30-10-10  

17-10-27  

12-12-36  

10-52-10  

10-20-30  

85٪  

 

40-10-10  

0-52-34   

25-25-18   

40-0-0   

5-75-3    

0-85-0    

DKP    

KTS   

:ájhÉª«µdG äÉYÉæ°ü∏d ióŸG ácô°T

االدوية تصدير  و  استيراد  مجال  في  رائدة  و  متخصصة  اردنية  شركة 
البيطرية و البذور الزراعية ، استطاعت شركة أجرينافيت ومنذ تأسيسها 
في عام 2007 ان ترفد السوق االردني بأفضل المنتجات العالمية وذات 
الجودة العالية حيث ان أجرينافيت مستورد و موزع حصري لمجموعة 
بأنتاج  المعنية  االمريكية  و  الفرنسية  و  األلمانية  الكبرى  الشركات  من  
حيوانات  و  االليفة  بالحيوانات  الخاصة  البيطرية  اللقاحات  و  االدوية 
المزارع و الخيل . باالضافة الى وكاالت عالمية من شركات بذور امريكية 
الهاشمية  االردنية  المملكة  مناطق  كافة  أجرينافيت  تغطي   . ايطالية  و 
و  البيطريين  االطباء  من  مجموعة  من  المكون  و  المميز  كادرها  بفضل 

المهندسيين الزراعيين .

المنتجات : 

1 - عالجات و لقاحات  بيطرية  لالغنام ، االبقار و الخيول.
2 - عالجات و لقاحات للحيوانات األليفة .

3 - بذور خضراوات للبيوت البالستيكية و الحقول المكشوفة .

وكالء الشركات التالية  : 

 Boehringer Ingelheim – Germany - 1
 Bremer Pharma – Germany - 2

 Livisto – El Salvador - 3
 Sanovet- Austria - 4

 SPI – Saudi Arabia - 5
 Sunrise S.R.L seeds – USA - 6
 Sunrise S.R.L seeds – Italy - 7

الشركة الذهبية للتطوير الزراعي و البيطري  ( أجرينافيت )

العنوان : 29 شارع الملكة رانيا العبدالله – مكتب 406  ص.ب 2583 عمان 11941 –  عمان / األردن 
تلفون  : 5620936-6-962+   فاكس : -962+ -6 5620937

E-mail: info@agrinavet.net
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1 - عالجات و لقاحات  بيطرية  لالغنام ، االبقار و الخيول.
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وكالء الشركات التالية  : 

 Boehringer Ingelheim – Germany - 1
 Bremer Pharma – Germany - 2

 Livisto – El Salvador - 3
 Sanovet- Austria - 4

 SPI – Saudi Arabia - 5
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 Sunrise S.R.L seeds – Italy - 7

الشركة الذهبية للتطوير الزراعي و البيطري  ( أجرينافيت )

العنوان : 29 شارع الملكة رانيا العبدالله – مكتب 406  ص.ب 2583 عمان 11941 –  عمان / األردن 
تلفون  : 5620936-6-962+   فاكس : -962+ -6 5620937

E-mail: info@agrinavet.net
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 ®ÉØ◊G ≈∏Y πª©f .Ióª°SC’G ´GƒfCG ∞∏à ™«æ°üJh êÉàfEG ‘ áeó≤àe äÉ«æ≤J Ωóîà°ùJ 2009 ΩÉY ‘ â°ù°SCÉJ 

 Ióª°SC’G  ´É£b  ‘  Qƒ£àdG  áÑcGƒŸ  …OÉ°üàbGh  õ«‡h  ójóL  ƒg  Ée  πc  Ëó≤àH  Iõ«‡  áeóN  iƒà°ùe  ≈∏Y

 »ª«∏bG ¥É£f ≈∏Y á«∏≤M ÜQÉŒ h Iójôa äÉ«æ≤Jh á«ª∏Y ¢ù°SG ≈∏Y óªà©fôªà°ùŸG Qƒ£àdG ΩGhód.á«YGQõdG

 ¿É©e  á≤£æe  )  ¿OQC’G  ÜƒæL  ‘  ™æ°üŸG  ™≤j  áØ∏µdGh  IOƒ÷ÉH  õ«‡  iƒà°ùe  ¤G  ∫ƒ°UƒdG  ±ó¡H  ‹hO  h

 AÉæ«e  ∫Éª°T  ºc  100  ó©H  ≈∏Yh  ¿ÉªY  áª°UÉ©dG  ÜƒæL  ºc  200  ó©H  ≈∏Y  (  á«YÉæ°üdG  á°VhôdG  –  ájƒªæàdG

 ∫hO ¢†©Hh É«°SG ¥ô°T h É«≤jôaG ∫Éª°T ¤G  ÉæJGQOÉ°U øë°ûd Ωóîà°ùŸG ó«MƒdG …ôëÑdG òØæŸG ƒgh áÑ≤©dG

 á«°ùaÉæàdG ÉæJQóbh ÉæJÉéàæe IOƒLõ«ªàH Éæe ÉfÉÁG ÉæbGƒ°SCG ¥É£f ™«°SƒJ ¤G ÉehO ™∏£àf� §°ShC’G ¥ô°ûdG

 äÉª«∏©àdGh ΩÉ¶ædG Ö°ùM ádhO πµd á«dhódG •hô°ûdG ∂dòch á«ŸÉ©dG ¢ù«jÉ≤ŸGh äÉØ°UGƒŸG »YGôf å«ëH ,

 ÖfÉ÷G  ≈∏Y  ¢Uô–  ájOÉ°üàbG  ájDhQ  øª°V  ¿É°ùf’Gh  áÄ«Ñ∏d  á≤jó°U  Ióª°SCG  Ωó≤f�  ∫hódG  ∂∏àH  á°UÉÿG

.ájó«∏≤àdGh áãjó◊G ádÉµ°TG ∞∏àîÃ »YGQõdG ´É£≤dG áeóÿ »æØdGh …OÉ°üàb’G

 

¿OQC’G – ¿É©e - ôØ÷G – IQhóŸG ≥jôW ´QÉ°T - ájƒªæàdG ¿É©e á≤£æe – á«YÉæ°üdG á°VhôdG 

¿OQC’G – ¿ÉªY – Ú∏HÉ≤ŸG – ájô◊G ´QÉ°T - ájô◊G IôgƒL ™ª› ÊÉãdG ≥HÉ£dG 210 ºbQ Öàµe

شركة أردنية متخصصة في صناعة ا�سمدة

Advanced Techinques For Better  Cultivation

info@vistafert.com -  www.vistafert.com موبايل : 0796782780
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 ∫É``› ‘ Ió``FGôdG äÉcô``°ûdG ø``e π``e’G Iô``jõL ácô``°T È``à©J

 ø``e  Iõ``«‡ á``Yƒª› ™``jRƒJh Ò``aƒàH õ``«ªàJ »``àdG,  á``YGQõdG

 »YGQõdG êÉàfÓd ájQhô°†dG Ióª°S’Gh äGó«ÑŸGh ájhO’G

 äGó`̀©ŸGh Ióª`̀°S’G äÉ`̀éàæe ≥jƒ`̀°ùJ ƒ`̀g É¡`̀°ù«°SCÉJ ø`̀e ±ó`̀¡dG ¿Éc

 äÉ`̀eóÿÉH π`̀eÉµàdG h IOƒ`̀÷ÉH  π`̀e’G Iô`̀jõL Ωõ`̀à∏J äGó`̀«ÑŸGh

 á`̀«ªæJh Qƒ`̀£à∏d, π`̀ª©dÉH ´Gó`̀H’Gh π`̀eÉ©àdÉH ¥Ó`̀N’ÉH ó`̀«≤àdGh.

. »YGQõdG ´É£≤dG

 »`̀£¨j õ`̀«‡ ≥`̀jôØH õ`̀«ªàJh , á`̀«YGQõdG ™jQÉ`̀°ûŸG IQGOEG ‘ äõ`̀«“

 ™``e  π``e’G  Iô``jõL  ácô``°T  âªgÉ``°S  ó``bh  äÉ``LÉ«àME’G  á``aÉc

. ¿OQ’ÉH »YGQõdG ´É£≤dG ôjƒ£J ‘ iôN’G äÉcô°ûdG

»YGQõdG  ójhõàdG h êÉàfEÓd á«Hô©dG áYƒªéŸG ÖfÉéH óLÉŸG ™ª› IOhOÉ«dG ~ ¿ÉªY
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  ¬ãjó◊G ¬«YGQõdG Ö«dÉ°S’G ∫ÉNOGh ,ÚYQGõŸG áeóN ±ó¡H   2008  ΩÉY á«YGQõdG ¬fhÓ©dG á°ù°ù°SDƒe â°ù°SCÉJ

 .»Hô©dGh ÊOQ’G »YGQõdG ´É£≤dG ôjƒ£J ‘ ΩÉ¡°S’Gh  ÊOQ’G ´QGõª∏d

 ójhõJh  ¬«LPƒªædG  ´QGõŸG  ¢ù«°SCÉJ  ≈∏Y  ±GöT’Éc  ,äÉeóÿG  øe  ójó©dG  ÚYQGõª∏d  ácöûdG  ôaƒJ  ∂dòd

 …ój’G ≈∏Y OÉªàY’G øe π«∏≤àdGh √Oƒ°ûæŸG ±Góg’G ≥«≤ëàH  ºgÉ°ùJ »àdG ¬«YGQõdG äÉ«d’Gh äGhO’ÉH ÚYQGõŸG

  . ¬Lh πªcCG ≈∏Y Ö°SÉæŸG âbƒdÉH πª©dG RÉ‚Gh , ¬∏eÉ©dG

 óe’G á∏jƒW äÉbÉØJGh äÉcGöT ¤G áaÉ°VG ä’ÉéŸG ∞∏à ‘ á«ŸÉ©dG äÉcöûdG øe ójó©dG ácöûdG πã“ Éªc

. á«ŸÉ©dG äÉcöûdG ™e

 ‘ ¬ãjó◊G  Ö«dÉ°S’G  â∏NOG  »àdG  ¬≤£æŸGh  ¿OQ’G  ‘ ¤h’G  √óFGôdG   ¬cöûdG  ¬«YGQõdG  ¬fhÓ©dG  ácöT Èà©J

  ≈∏Y É«HÉéjG ¢ùµ©fG …òdG ôe’G ¿ƒàjõdG QÉªK ±É£b á∏µ°ûe πM ‘ »°SÉ°SG  πµ°ûH âªgÉ°Sh ¿ƒàjõdG ±É£b

. ±É£≤dG º°Sƒe ‘ ÚYQGõŸG äÉfÉ©e øe ∞ØNh ¿ƒàjõdG âjR á«Yƒf Ú°ù–h êÉàf’G ∞«dÉµJ

 ôaƒJh »MÈdGh ∫ƒ¡éŸG ôªàdGh  Öæ©dG áYGQõH ¢üàîJ h ¿OQ’G ‘ á«L PƒªædG ´QGõŸG øe ójó©dG ácöûdG ∂∏à“

 ¥QR’Gh áMGh h  ¿OQ’G …OGh ‘ ÚeÉ¡dG ÚYÉ£≤dG øjPÉg ôjƒ£J ‘ ºgÉ°ùJ »àdG ¬ãjó◊G Ö«dÉ°S’G

 ¬æµ«ŸGh ¬jƒ°†©dG √óª°S’G ™«æ°üàH ¢üàîJ »àdG ¬eÉ¡dG ¬«ŸÉ©dG äÉcöûdG øe ójó©∏d …öüM π«ch ácöûdG -

 ¬ãjó◊G ¬«YGQõdG

Al Alawneh Agriculture Establishment
• Alawneh  Agriculture Establishment  founded in 2008 to provide  service for  the Jordanian and Arab farmers 
in general
•  The company o�er  local and foreign fertilizers and pesticides, equipment, and agricultural supplies 
• The company represents many international companies in various �elds in addition to long-term partner-
ships with international companies and agreements
•  The company meets the needs of farmers from di�erent agricultural services and materials in addition to 
the technical supervision and support to the agricultural farms Service
• The company owns several farms in Jordan include olive and palm trees, grapes and fruit trees 
• The company's exclusive agent for many international companies from Turkey, Italy, Germany, Spain, etc.
• The company's branches in Jordan, Saudi Arabia and extends the company's work for all regions of the 
Middle East
• The company has a distinct technical sta� working on farmers, customers and partners of the sub-company 
service
• Fully prepared to provide various agricultural studies and consultancy in the Middle East

Phone:+962 7 9676 4999 - P.O.Box:925181 Amman 11190 Jordan

E-mail:alwan@alawnehagriculture.com - Y-consultant@alawnehagriculture.com

www.alawnehagriculture.com
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•  The company meets the needs of farmers from di�erent agricultural services and materials in addition to 
the technical supervision and support to the agricultural farms Service
• The company owns several farms in Jordan include olive and palm trees, grapes and fruit trees 
• The company's exclusive agent for many international companies from Turkey, Italy, Germany, Spain, etc.
• The company's branches in Jordan, Saudi Arabia and extends the company's work for all regions of the 
Middle East
• The company has a distinct technical sta� working on farmers, customers and partners of the sub-company 
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عام  الزراعي  لالستثمار  االخضر   الحقل  شركة  تأسست 
2011   بإشراف نخبة من المهندسين  االكفاء ، تعتبر من 

الشركات الصاعدة في  السوق الزراعي االردني.
 

وتمتاز شركة الحقل االخضر بوجود تنوع في موادها من 
الى  باالضافة  والمخصبات  االسمدة  البذور،  توفر  حيث 

المبيدات. وهي موزع للشركات التالية:

شركة الحقل االخضر لالستثمار الزراعي

00962796927002

 االردن –عمان—فرع ديرعال بجانب مسجد ابو عبيدة
فرع  اليادودة - مجمع العقايله التجاري - رقم البنايه 344

Email: greenfield@greenfieldco.net

وكيل شركة ايماسيد الهولندية - كوسا هيا.
موزع لشركة دايموند سيد.: خس ايسبرغ صيفي 11-08 

وكيل لشركة سيجا الصينية - المبيدات.
شركة هيكتاش التركية- .مبيد بزل 

مبيد اوميجارد 
فورنيما 
ثيماكتين

موزع لشركة دايموند سيد 
خس ايسبرغ صيفي 11-08

خيار صيفي - غزير كوسا هيا
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Genome Seeds is a Plant breeder and Seed producer company whose Head Off ice is 
located in Amman, the capi tal of Hashemite Kingdom of Jordan . The company also has 
f ive breeding Stat ions two located in Jordan , the others are in China, Turkey and 
India.
By combining vis ion, leadership, technology and innovat ion, Genome Seeds has become 
an expert in plant breeding and seed product ion.
Our mission is to provide high qual i ty vegetable hybr id seeds for professional growers 
al l  over the world.
– Seed is produced from selected and cont inual ly maintained stock seed.
– Our own experienced product ion staf f handles the seed product ion.
– Our trained personnel handles the seed cleaning, s iz ing, grading, t reat ing, and 
packaging in our own faci l i t ies.
– Every lot of seed is planted in our qual i ty control grow out tr ia ls to ver i fy that the 
qual i ty of the seed meets our own r igorous standards.

+ 9 6 2  6  585  17  9 9 
+ 9 6 2  6  585  1 9  77
+ 9 6 2  6  585  2 3  88

J o r d a n  -  A m m a n   B a y a d e r  I n d u s t r i a l  z o n e
B u i l d i n g  N o  .  3 5  B  P . O . B o x  1 444 92  A m m a n  1 181 4

عاصمة  عمان  في  جينوم  لشركة  لرئيسي  ا المقر   . البذور نتاج  ا و  لنبات  ا تربية  في  مختصة  للبذور  جينوم  شركة 
في  ثنتان  ا لنبات,  ا تربية  و  للتجارب  زراعية  محطات  خمس  الشركة  تمتلك  الهاشمية.  االردنية  المملكة 

الهند. في  االخيرة  و  تركيا  في  واحدة  الصين,  في  واحدة  الهاشمية,  االردنية  المملكة 
لرؤية,  ا جمع  طريق  عن  البذور  نتاج  ا و  لنبات  ا تربية  مجال  في  خبيرة  تصبح  ان  للبذور  جينوم  شركة  استطاعت 

الحديثة.  التكنولوجيا  و  االبداع  القيادة, 
البذور. اصناف  و  انواع  بأفضل  العالم  انحاء  شتى  في  المزارعين  تزويد  الى  جينوم  شركة  تهدف 

جينوم. بشركة  الخاص  الخبراء  من  فريق  قبل  من  البذور  نتاج  ا يتم 
و  بخبرة  يتمتع  الذي  و  خاص,  فريق  قبل  من  تغليف  و  معالجة  تصنيف,  تحجيم,  تنظيف,  من  البذور  معاملة  يتم 

الخاصة. جينوم  منشئات  في  العمليات  هذه  جميع  تتم  و  لية,  عا مهنية 
البذور  جودة  تضمن  التي  و  صارمة  لقوانين  تخضع  التي  الخاصة,  تنا  محطا في  زرعه  يتم  البذور  من  صنف  كل 

لجينوم.  لية  العا الجودة  يير  معا لتوافق 
شمام,  بطيخ,  باذنجان,  بندورة,  ر,  خيا ر,  حا فلفل  حلو,  فلفل  وهم:  خضروات,  اصناف  عدة  جينوم  شركة  تنتج 

تطعيم. واصول 

i n f o   g e n o m e s e e d s . c o m
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مؤسسة غضبان للزراعة

تجارة بذور زراعية
عمان - الجبيهة - شارع البلدية

ghadban67@hotmail.comهاتف: 5348132 06 موبايل :  +962 7 9596 5179

تأسست شركة المدى للصناعات الكيماوية سنة 2011 برأس مال عربي مشترك , لتكون من 
الشركة  استقطبت  حيث  االسمدة  صناعة  مجال  في  المنطقة  في  الرائدة  الشركات  اهم 

مجموعة مميزة ومؤهلة بالخبرةالطويلة في هذا المجال 
تهدف الشركة ان يصل انتاجها ذو الجودة العالية الى دول عديدة في كافة انحاء العالم 

العالية  االنتاجية  لتحقيق  للمزارع  مضافة  قيمة  ذات  منتجات  تقدم  ان  على  تحرص  كذلك 
البيئة  مع  تتالئم  المنتجات  جميع  تكون  ان  على  حرصها  الى  باالضافة  المنشودة  والربحية 

النظيفة المستدامة .

أهم منتجات الشركة الرئيسية : 

*سماد بودرة 
مدى جرين 20-20-20
مدى جرين 10-50-10

*سماد معجون 
مدى بيست 20-50-10
مدى بيست 15-20-50
مدى بيست 20-20-20

* سماد معلق
مدى جارد 12-61-0

مدى جارد 25-25-18
مدى جارد 40-10-10

* سماد سائل
مدى ليدر 0-45-55
توب فورتي 40-0-0

مدى جارد 10-10-10

عمان - القسطل / طريق الشحن الجوي - خلف مخازن ارامكس 

0797916070

064714147

064714148

info@madafertilizer.com
www.madaretilizer.com

@Almadafertilizer
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تأسست شركة المدى للصناعات الكيماوية سنة 2011 برأس مال عربي مشترك , لتكون من 
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* سماد معلق
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@Almadafertilizer
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 ‘ …ôdG h áYGQõ∏d ±ƒ£b ácô°T â°ù°SCÉJ

 .. á«dhDƒ°ùŸG IOhó ácô°ûc 2006 ΩÉ©dG ™∏£e

ácô°ûdG äÉWÉ°ûf ºgCG

.á«YGQõdG äÉÑ°üîŸGh Ióª°S’G ™jRƒJh OGÒà°SG

.…ôdG äÉµÑ°T äÉeõ∏à°ùeh ™£b OGÒà°SG 

.ÉWÉ£ÑdG …QÉ≤Y OGÒà°SG 

.…ôdG äÉµÑ°T ò«ØæJh º«ª°üJ

.»YGQõdG ¢TÉ°ûdG OGÒà°SG 

:±ƒ£b ácô°T É¡∏ã“ »àdG äÉcô°ûdG ºgCG

.á«fÉÑ°SE’G ÉµjôHƒ«H ácô°T

. á«fÉÑ°SE’G ¢ùæ«°S âa ácô°T

.äGó«Ñª∏d ájOƒ©°ùdG ÉàdódG ácô°T

.»YGQõdG ¢TÉ°û∏d …Oƒ©°ùdG øjô©dG ™æ°üe

 .ôJÓØdG ájQƒµdG …ôJ ¿ódƒL ácô°T

 å«M  ¬eÉ©dG  áë°üdG  äGó«Ñeh  á«YGQõdG  √óª°S’Gh  äGó«ÑŸÉH  á°ü°üîàe  á«YGQR  ácô°T

 ÊÉÑ°SG ójóM OÉª°Sh ájóædƒg áÑcôe Ióª°SCG É¡æeh ájQÉéàdG ä’ÉcƒdG øe ójó©dG ∂∏à“

 ¢VQGƒ≤dG äGó«Ñe – á°ü°üîàe »ÑcÉæYh ájô£ah ájô°ûM á«YGQR äGó«Ñe – √Oƒ÷G ‹ÉY

. á«fÉÑ°SC’G áeÉ©dG áë°üdG äGó«Ñeh

 »YGQõdG ´É£≤dG ôjƒ£àd  ´QGõª∏d á«fGó«ŸG ä’ƒ÷Gh á«YGQõdG äGQÉ°ûà°S’G ácô°ûdG Ωó≤J

 Ú°Sóæ¡e ±Gô°TEÉHh á«dÉY á«LÉàfEG »∏Y ∫ƒ°üë∏d ÚYQGõª∏d ó«÷G èàæŸGh áeóÿG Ëó≤àH

. Ú°ü°üîàe Ú«YGQR

م. رأفت السعدي
0797272305

greengoldagricltural@yahoo.com
r.saadi@greengold-jo.com

شركةالذهب ا�خضر الزراعية
طبربور - حي الشهيد - ش.النهضة . مقابل الصفة مول

برشلونة للبذور إلنتاج البذور الهجينه , صرح تأسس لتقديم األفضل في عالم بذور الخضروات الهجينه و تقديم 
الزراعة  عالم  في  المواتيه  الظروف  مواكبة  على  اإلصرار  و  المستمره  األبحاث  بفضل  المجال  هذا  في  المميز 
نحو  واسعة  خطوات  ولتخطو  العربي  العالم  وفي  االردن  في  المجال  هذا  في  الرائدة  الشركات  من  لتصبح 
كل  في  المطلقة  وبالثقة  الطيبة  بالسمعة  اهللا  بفضل  ولتحظى   ( االردن  في  انتج   ) شعار  رافعة  العالمية 

المناطق وعلى كافة المنتجات .
وانطالقا من عدة محطات تهجين و ابحاث حول العالم وبالتعاون مع العديد من شركائنا من خبراء التهجين 
يأتيكم دائما األجود واألميز من بذور الخضروات الهجينة من حيث التركيز على االنتاجية المتفوقة والمقاومة 

العالية لالمراض ومواكبة االذواق واالسواق المختلفة حول العالم .
منتجاتنا :

بذور خيار شتوي هجينه - بذور خيار صيفي هجينه.
بذور بندورة خارجية هجينه - بذور بندورة محميه هجينه.

بذور فلفل حار هجينه - بذور فلفل حلو هجينه.
بذور كوسا هجينه - بذور باذنجان هجينه.

بذور شمام هجينه - بذور بطيخ هجينه.

م.خليل زوانه
0795539052 - 0776789800
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برشلونة للبذور إلنتاج البذور الهجينه , صرح تأسس لتقديم األفضل في عالم بذور الخضروات الهجينه و تقديم 
الزراعة  عالم  في  المواتيه  الظروف  مواكبة  على  اإلصرار  و  المستمره  األبحاث  بفضل  المجال  هذا  في  المميز 
نحو  واسعة  خطوات  ولتخطو  العربي  العالم  وفي  االردن  في  المجال  هذا  في  الرائدة  الشركات  من  لتصبح 
كل  في  المطلقة  وبالثقة  الطيبة  بالسمعة  اهللا  بفضل  ولتحظى   ( االردن  في  انتج   ) شعار  رافعة  العالمية 

المناطق وعلى كافة المنتجات .
وانطالقا من عدة محطات تهجين و ابحاث حول العالم وبالتعاون مع العديد من شركائنا من خبراء التهجين 
يأتيكم دائما األجود واألميز من بذور الخضروات الهجينة من حيث التركيز على االنتاجية المتفوقة والمقاومة 

العالية لالمراض ومواكبة االذواق واالسواق المختلفة حول العالم .
منتجاتنا :

بذور خيار شتوي هجينه - بذور خيار صيفي هجينه.
بذور بندورة خارجية هجينه - بذور بندورة محميه هجينه.

بذور فلفل حار هجينه - بذور فلفل حلو هجينه.
بذور كوسا هجينه - بذور باذنجان هجينه.

بذور شمام هجينه - بذور بطيخ هجينه.

م.خليل زوانه
0795539052 - 0776789800
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شركه زراعيه اردنيه تعمل على استيراد وتسويق كافه المواد الزراعيه مثل المبيدات 
والبذور المهجنة واالسمده والمخصبات بانواعها المختلفه كما تعمل في استثمار 

وارشاد المشاريع الزراعيه.

وكيل للشركات التاليه:
مودرن انسكتسايدس - الهند

سينتيفيك فيرتياليزرز- الهند
بيتا كيم - الصين
سمونس - هولندا

زاجرو - سنغافوره
سنسيت كيميا - تركيا

االسمده : 
شركه ايكوبرويوكتوس-اسبانيا

شركه ماكرو تاريم -تركيا

شركه السابله للزراعه والتجاره
Al Sabila For Agriculture & Trade

٩٦٢٧٩٥١٠٣٢٤٣ +  : Tel / عمان االردن شارع الملك عبداهللا مجمع رقم  - ١٦٧
 sabtrade@outlook.com - amjadkhattab@gmail.com : ايميل

المبيعات
 االغوار الوسطى دير عال منطقه ابو عبيده

الشارع الرئيسي

   هاتف : ٩٦٢٧٩٨٢٧٩١٨٥+

المدير العام
م.امجد خطاب
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شركه زراعيه اردنيه تعمل على استيراد وتسويق كافه المواد الزراعيه مثل المبيدات 
والبذور المهجنة واالسمده والمخصبات بانواعها المختلفه كما تعمل في استثمار 

وارشاد المشاريع الزراعيه.

وكيل للشركات التاليه:
مودرن انسكتسايدس - الهند

سينتيفيك فيرتياليزرز- الهند
بيتا كيم - الصين
سمونس - هولندا

زاجرو - سنغافوره
سنسيت كيميا - تركيا

االسمده : 
شركه ايكوبرويوكتوس-اسبانيا

شركه ماكرو تاريم -تركيا

شركه السابله للزراعه والتجاره
Al Sabila For Agriculture & Trade

٩٦٢٧٩٥١٠٣٢٤٣ +  : Tel / عمان االردن شارع الملك عبداهللا مجمع رقم  - ١٦٧
 sabtrade@outlook.com - amjadkhattab@gmail.com : ايميل

المبيعات
 االغوار الوسطى دير عال منطقه ابو عبيده

الشارع الرئيسي

   هاتف : ٩٦٢٧٩٨٢٧٩١٨٥+

المدير العام
م.امجد خطاب

00962 799901197
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 á`̀°ü°üîàe ácô`̀°T »`̀gh 1994 áæ`̀°S á`̀«YGQõdG äÉ`̀éàæª∏d ¢`̀SQÉØdG ácô`̀°T â`̀°ù°SCÉJ

.  white mushrooms ¢†«HC’G ô`̀£ØdG á`̀YGQõH

 ≈`̀∏Y ¥ô`̀ØŸG ¬`̀¶aÉëŸ ¬`̀©HÉàdCG äGOô`̀ØŸG ¬`̀≤£æe ‘ ácô`̀°ûdG ™`̀≤J :á`̀YQõŸG ™`̀bƒe

.ºc 13 ‹GƒëH ¥ôØŸG áæjóe πÑb ¥ôØŸÉH ájódÉÿG §Hôj …òdG »°ù«FôdG ≥jô£dG

 π``MGôe ™``«ªéH Ωƒ``≤J »``àdG h ¿OQC’G ‘ Ió``«MƒdG ácô``°ûdG »``g ¢``SQÉØdG ácô``°T

 â`̀°SƒÑeƒµdG êÉ`̀àfEÉH ácô`̀°ûdG Ωƒ`̀≤J å`̀«M, É`̀«∏ ¬`̀JGƒ£N ™`̀«ªéH ô`̀£ØdG á`̀YGQR

 AGô`̀ LEG º`̀ K ø`̀ eh ¥ô`̀ ØŸG á`̀ ¶aÉ ‘ á`̀ YQõŸG ™`̀ bƒe ‘  ô`̀ £ØdG á`̀ YGQõd ¢`̀ UÉÿG

 ÆGƒHC’G áaÉ°VEGh ¬ª«≤©J º`̀K øeh â`̀°SƒÑeƒµdG ÒªîJ øe áYGQõdG π`̀MGôe á`̀«≤H

 .øW 300-350 ÉÑjô≤J ƒg ô£ØdG øe ácô`̀°û∏d …ƒæ`̀°ùdG êÉàfE’G ∫ó©e

.»∏ëŸG ¥ƒ`̀°ùdG ‘ êÉàfE’G áaÉc ≥jƒ`̀°ùJ ºàj

شركة الفارس للمنتجات الزراعية

علي عمر
0795640062

sahamallos61@hotmail.com
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hasad.organics@gmail.com

ΩÉY â°ù°SCÉJ ¿OQ’G ‘ ájƒ°†©dG Ióª°S’G áYÉæ°üd ¬cô°T ΩóbG »g Ióª°S’G áYÉæ°üd OÉ°üM ácô°T

 √QGRh h ¬«fOQ’G áYGQõdG IQGRh øe ¢üNôŸGh  º≤©ŸG  …ƒ°†©dG OÉª°ùdG øe ´GƒfG IóY èàæJ å«M ,1998

 Ö°ùæH øLGhódGh ΩÉæZC’Gh QÉ≤H’G çhQ øe §«∏N øY √QÉÑY ƒg áéàæf …òdG …ƒ°†©dG OÉª°ùdG ,¬Ä«ÑdG

 âj’ƒjõdG √OÉe ™e …ƒ°†©dG OÉª°ùdG ójóL èàæe Éæjódh ÖÑëŸG …ƒ°†©dG OÉª°ùdG É°†jG óLƒjh ¬æ«©e

 äGô£°ûdG  …RÉéM  ¢Sóæ¡ŸG  ™æ°üŸG  Gòg  ≈∏Y  ±ô°ûjh  ¢Sƒªà«ÑdGh  »JÉÑædG  â°SƒÑªµdG  èàæf  ∂dòch

. ¬jƒ°†©dG Ióª°S’G ™«æ°üJ ∫É› ‘ ¬∏jƒ£dG √ÈÿG ÖMÉ°U

. óMGh ¿Éµe ‘ á«YGQõdG Ωõ∏j Ée πc áYGQõ∏d äGô£°ûdG ¿OQ’G ‘ …ô°ü◊G π«cƒdG

ájódÉÿG - ¥ôØŸG- 0795957441 ™æ°üŸG

ó°TGQ ƒHG ácô°T πHÉ≤e •ƒaÉ°U ∫hõf - äÉ©«ÑŸG Öàµe

0788620197 - 0799557960

حصاد

…ƒ«M …ƒ°†Y OÉª°S

Bio - organic fertilizer
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hasad.organics@gmail.com

ΩÉY â°ù°SCÉJ ¿OQ’G ‘ ájƒ°†©dG Ióª°S’G áYÉæ°üd ¬cô°T ΩóbG »g Ióª°S’G áYÉæ°üd OÉ°üM ácô°T

 √QGRh h ¬«fOQ’G áYGQõdG IQGRh øe ¢üNôŸGh  º≤©ŸG  …ƒ°†©dG OÉª°ùdG øe ´GƒfG IóY èàæJ å«M ,1998

 Ö°ùæH øLGhódGh ΩÉæZC’Gh QÉ≤H’G çhQ øe §«∏N øY √QÉÑY ƒg áéàæf …òdG …ƒ°†©dG OÉª°ùdG ,¬Ä«ÑdG

 âj’ƒjõdG √OÉe ™e …ƒ°†©dG OÉª°ùdG ójóL èàæe Éæjódh ÖÑëŸG …ƒ°†©dG OÉª°ùdG É°†jG óLƒjh ¬æ«©e

 äGô£°ûdG  …RÉéM  ¢Sóæ¡ŸG  ™æ°üŸG  Gòg  ≈∏Y  ±ô°ûjh  ¢Sƒªà«ÑdGh  »JÉÑædG  â°SƒÑªµdG  èàæf  ∂dòch

. ¬jƒ°†©dG Ióª°S’G ™«æ°üJ ∫É› ‘ ¬∏jƒ£dG √ÈÿG ÖMÉ°U

. óMGh ¿Éµe ‘ á«YGQõdG Ωõ∏j Ée πc áYGQõ∏d äGô£°ûdG ¿OQ’G ‘ …ô°ü◊G π«cƒdG

ájódÉÿG - ¥ôØŸG- 0795957441 ™æ°üŸG

ó°TGQ ƒHG ácô°T πHÉ≤e •ƒaÉ°U ∫hõf - äÉ©«ÑŸG Öàµe

0788620197 - 0799557960

حصاد

…ƒ«M …ƒ°†Y OÉª°S

Bio - organic fertilizer
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اخترنا هذا االســم ليكون دائمًا الهدف و الطموح عندنا للوصول لهذا في المســتقبل ..
اك : لَّ المُّ

تمتلــك هــذه الشــركة عائلــة ��اعيــة ع��قــة لد�هــا تا��ــخ يمتــد لمائــة عــام و للجيــل الخامــس علــى 
التوالــي بــدأت هــذه العائلــة ب��اعــة البطيــخ و الشــمام فــي بدايــات القــ�ن الماضــي ثــم ا�تقلــت 

بالتخصــص فــي أنظمــة الري ال��اعية إلى أن تخصصــت با�تاج بذور الخض�اوات الهجينة و العادية.
تهجين الخضراوات :

 يســاعد الموقــع الجغ�افــي  لــألردن بتهجيــن معظــم  المحاصيــل اإلقتصاديــة المهمــة مثــل البصــل لتهجين 
النهار القصير و النهار المتوســط و محصول  البندورة و القرعيات . 

تهتــم الشــركة بالتهجيــن مــن أجــل مقاومــة األمــ�اض الفاي�وســية والفط��ــة ... تمتلــك الشــركة االولــى 
ــن 850 - 900  ــا �ي ــاع م ــ�ق األردن �إرتف ــمال ش ــ�ق ش ــة المف ــي محافظ ــ�اوات ف ــن خض ــة تهجي محط
متــر فــوق ســطح البحــر و أيضــًا يتميــز الموقــع بالع�لــة عــن المحاصيــل األخــرى حيــث أن العــ�ل هــو عامــل 

مهــم جــدًا إل�تاج البذور و خاصــة لمحاصيل العادية مفتوحة التلقيح.
البحث و التطوير :

يســاعد موقــع االردن لتطو�ــر االصنــاف حيــث أن االردن لد�هــا فصــول أربعــة ل�تميــز االصنــاف الهجينــة 
الجديــدة فتقــوم الشــركة بأيــام حقــل ســنوية يتــم فيهــا ��اعــة كل األصنــاف الجديــدة ألغــ�اض البحــث 
ــاف  ــدة بأصن ــة جدي ــ�وة ��اعي ــتحداث ع ــاج و اس ــى ا�ت ــًا عل ــركة دائم ــل الش ــتمر . تعم ــر المس و التطو�

خض�اوات جديدة مناســبة آلســيا و إف��قيا و أج�اء من أو�وبا.
شبكة المبيعات :

لــدى الشــركة االولــى شــبكة م�يعــات مميــزة فــي قارتــي اف��قيــا و اســيا بمــا فــي ذلــك أكثــر مــن 13 
دولة عر�ية.

ا�ور ��ج  ا�و�   
�
ا���

 عمان - خريبة الســوق - الســوق المركزي للخضار والفواكة
المفــرق - المعمرية - طريق اربد الزرقاء

شــركة زراعية مختصة باســتيراد المبيدات و األسمدة الزراعية ، تأسست سنة 2011 و 

مقرهــا خلدا – عمان . 

  Candem organic fertilizers شــركة المــدار األخضــر هــم الــوكالء الحصريــن لشــركة

ــر  ــن اكب ــدة م ــركة Indogulf Cropsciences lt واح ــن لش ــوكالء الحصري ــة ، و ال التركي

الشركات الزراعية الهندية.

لدينا العديد من المبيدات و األســمدة الزراعية  : 

0790100261
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شــركة زراعية مختصة باســتيراد المبيدات و األسمدة الزراعية ، تأسست سنة 2011 و 

مقرهــا خلدا – عمان . 

  Candem organic fertilizers شــركة المــدار األخضــر هــم الــوكالء الحصريــن لشــركة

ــر  ــن اكب ــدة م ــركة Indogulf Cropsciences lt واح ــن لش ــوكالء الحصري ــة ، و ال التركي

الشركات الزراعية الهندية.

لدينا العديد من المبيدات و األســمدة الزراعية  : 

0790100261
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شركة اليمامة لصناعة المواد الزراعية

المقدمـــة:

• تأسست شركة اليمامة في األردن في عام 1994 وتعتبر واحدة من الشركات الرائدة المنتجة للمبيدات الزراعية 
والبيطرية والمستحضرات الصيدالنية البيطرية في المنطقة.

• تم بناء اليمامة على مساحة 50000 متر مربع في المفرق ؛ تقع في موقع استراتيجي على بعد 80 كم من 
المستقبل  في  للتوسع  مربع  متر   83000 تبلغ  إضافية  مساحة  الشركة  وتمتلك  عمان.  العاصمة  من  الشمال 

باإلضافة إلى إنشاء محتمل لصناعات أخرى مثل مستحضرات التجميل.
14001 ، تمكنت اليمامة أيًضا من  9002 و آيزو  •تأسست شركة اليمامة لتتوافق مع معايير اآليزو مثل آيزو  

الحصول على شهادة تقدير من المنظمة العربية للتنمية الزراعية.

االنتـــاج:
والعناكبية  الحشرية  المبيدات  ذلك  في  بما  الزراعية  المبيدات  من  مختلفة  أنواع  منتجاتنا  مجموعة  تغطي   •
ومبيدات الفطريات ومبيدات األعشاب ومبيدات حشرات الصحة العامة ومبيدات النمل األبيض ومبيدات القوارض 
وكذلك مبيدات المتطفالت الخارجية البيطرية. كما قمنا بتوسيع إنتاجنا لتصنيع األدوية البيطرية في عدة أشكال 

كالعقاقير القابلة للحقن والمضادات الحيوية ومضادات الديدان والفيتامينات واألمالح والمطهرات. 
•مكنتنا مجموعة منتجاتنا المتنوعة من توسيع شبكة التوزيع لدينا في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا 
حيث تباع منتجاتنا حالًيا في العديد من البلدان مثل العراق والمملكة العربية السعودية وسلطنة عمان واليمن 

والجزائر ومصر والكويت.
آالالت والمعدات:

المصنع  المتقدمة.  التقنيات  أحدث  باستخدام  اليمامة  مصنع  بناء  تم  الجودة،  عالية  منتجات  تقديم  أجل  من 
مجهز بأنواع مختلفة من اآلالت والمعدات واألدوات؛ يشمل ذلك آالت التصنيع، الخالطات، ميكرونايزر، خزانات 

المذيبات ومعدات المختبرات. 
 تتم إدارة كل خط إنتاج من خالل مراقبة الجودة الشاملة لضمان جودة اإلنتاج. عالوة على ذلك، تضمن مختبرات 

البحث والتطوير الخاصة بنا التطوير المستمر لمنتجاتنا بناًء على احتياجات األسواق اإلقليمية.

نبذة عن المصنع:
-إجمالي مساحة األرض: 132.000 م2

-حجم المصنع: 50.000 م2
-مبيدات الحشرات: 640 م2

المستودعات:
المصنع لديه خمسة مستودعات إضافية؛ هذه المستودعات تشمل:

1) مستودع المواد الخام السوائل على مساحة 787 م2
2) مستودع المواد الخام الصلبة على مساحة 341 م2

3) تعبئة وتغليف مستودع البضائع الجاهزة على مساحة 1128 م 2
4) مستودع البضائع الجاهزة (شكل سائل) على مساحة 571 م2

5) مستودع البضائع الجاهزة (شكل صلب) على مساحة 571 م2

-معمل مبيدات األعشاب: 580 م2
-مصنع البودرة: 360 م2
-ورشة + بويلر: 520 م2

-المختبرات: 750 م2
-اإلدارة: 850 م2

عنوان اإلدراة: عمان/الرابية – شارع كابول، بناية اليرموك بالزا- ط 1
هاتف: 96265536292 / +96265539845+

فاكس: 962-6-5523781+
ص.ب :17119 عمان 11195 االردن

www.yamamaagri.com : الموقع اإللكتروني
عنوان المصنع: المفرق – األردن
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شركة اجروميلورا الشرق االوسط
شركات  مجموعة  ف�وع  احدى  هي  االردن  ومقرها   

اج�وميلو�ا العالمية ولنا 11 ف�ع حول العالم ومقرها 
برشلونة - اسبانيا.

مجموعة اج�وميلو�ا هي ال�ائدة عالميًا في ا�تاج وتسو�ق اشتال 
الفاكهة وابتكار أحدث ط�ق  اللوز واصول اشتال   ال��تون واشتال 
تحتفل  المكثفة)حيث  (ال��اعة   2D واللوز  ال��تون  الشتال  ال��اعة 
مجموعة اج�وميلو�ا بم�ور 25 سنة على تطو�ر و��اعة اول حقل مكثف 
المسجل  االوليانا  بصنف  ومؤخ�ًا  واالربوسانا  االربكينا  بأصناف  لل��تون 

�إسم مجموعة اج�وميلو�ا.

  2013 عام  االردن  في  تأسيسها  تم  االوسط  الش�ق  اج�وميلو�ا 
السعودية  العر�ية  الهاشمية والمملكة  االردنية  المملكة  لتغطي 
الفاكهة  اشتال  أصول  بأفضل  ولبنان  وسو��ا  والع�اق  ومصر 
وأشجار  والرمان  والحمضيات  والعنب  االنسجة(  ��اعة  )بتقنية 

ال��تون واللوز.

�א �א� �א�����א�א� ���� ��א���
� א�	 ���	�
�א�� א���א�� א��א�. ���

jo@agromillora.com : ��	א��
��א�: �	א�- א����� - א���� א���� 
א�

�א�� א���:
��א��: 

( +962) 6 4711515
(+962) 795886622
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 É`````æª«b

 á``«∏NGódG  ÉæàbÓYh   Éæ∏ªY  AGOG  ‘  óªà©f   äÉjhÉª«µdGh  Ióª°SC’G  áYÉæ°üd  Ó``jBG   Iô°SCG  øëf

 É`æØbGƒe h É```ædGƒbGh ÉædÉ©aCG Oóëj kGQÉ«©eh kÉ≤∏£æe Égòîàfh , ¥ÓN’Gh ÇOÉÑŸGh º«≤dG , á```«LQÉÿGh

  É``fQÉ`©°T

 É``¡à©°Vh »àdG á«é«JGÎ°S’G ±GógC’Gh äÉ°SÉ«°ùdG áYƒª› ≥≤ëj ( õ```«‡ êÉàfEG »£©j õ«ªàŸG êÉ`àf’G) QÉ``©°T ¿EG

 IOƒ÷Gh á«YƒædG å«M øe Iõ«ªàe á«YGQR äÉÑ°üh Ióª°SCG êÉàfEG ¤G ±ó¡J »àdGh , 2012 ΩÉY É¡°ù«°SCÉJ òæe ÓjCG

 çóëjh óéà°ùj Ée á©HÉàeh , äÉaBÓd áehÉ≤ŸGh , á«ªµdGh , á«YƒædG å«M øe õ«‡ »YGQR êÉàfEG ¤G ∫ƒ°Uƒ∏d áKGó◊Gh

 . ¬d á∏ªµe hG Éæ∏ª©H Iô°TÉÑe á∏°U äGP äGôµàÑeh πFÉ°Sh øe »YGQõdGh »YÉæ°üdG ´É£≤∏d

  É``æeGõ`àdG

 ÈY , »Hô©dGh »æWƒdG »YGQõdG ´É£≤dG áeóN ‘ õ«ªàeh óFGQ QhóH ΩÉ«≤dG ≈∏Y ¢Uôëf øëfh , ÓjBG ¢ù«°SCÉJ òæe

 á«dÉY á`«Yƒfh IAÉØc äGP  äÉéàæe Ëó≤Jh , á«¡«LƒàdG ájOÉ°TQE’G  äÉeóÿG øe Iõ«ªàeh á∏eÉ°T áYƒª› É``æÁó≤J

 . »Hô©dGh ÊOQ’G ´QGõŸG  äÉLÉ«àMG áaÉc ™e áªé°ùæeh . IOóéàeh IOƒ÷G

   É```æàjDhQ

 ÉÃh , »YÉæ°üdGh »YGQõdG ´É£≤∏d áeóÿG Ëó≤J ‘ IóFGôdG á«ŸÉ©dGh á«fOQ’G äÉcô°ûdGh äÉ°ù°SDƒŸG óMCG ¿ƒ``µf ¿CG

. ⁄É©dG ‘ á«YGQõdG äÉÑ°üîŸGh Ióª°S’G áYÉæ°U ‘ √ôµàÑŸG äGóéà°ùŸG ôNBG ÖcGƒj

  É``æàdÉ`°SQ

 ÉæJÉ«fÉµeGh ÉæJGQóbh ÉæJGÈN ôî°ùfh , á«dÉY á«æ¡eh IOƒéH  á∏eÉ°ûdG ÉæJÉeóN Ωó≤f , á«fOQCG á``«YÉæ°U á`°ù°SDƒe ø`ëf

 ¢Vƒ¡ædÉH ≈`©°ùfh , »Hô©dGh ÊOQ’G ´QGõª∏d áeó≤ŸG áeóÿG iƒà°ùe Ú°ùëàd á«dÉY IAÉØµH IQƒ£àŸG á``«LƒdƒæµàdG

.ø``«YQGõª∏d kÉ``jõ› kGóFÉY ≥≤ëj ÉÃ »YGQõdG ´É£≤dÉH

äÉéàæŸG ºgCG

1 - أسمدة  ذات  محتوى  عايل  من  النرتوج�  مثل      

2 - اسمدة ذات محتوى عايل من الفسفور مثل:                                                                  

3 - أسمدة  ذات  محتوى  عايل  من  البوتاس  مثل:   

4 - االسمدة  املتوازنة مثل :

5 - اسمدة مختلفة مثل : 

FACTORY  JORDAN –MA’AN-  MA’AN 
DEVELOPMENT AREA (MDA)
MANAGEMENT  JORDAN- AQABA - Third 
commercial - ALshareef Street- RJ Building 
4th Floor Office -  No.402
TEL: 962032014700 – FAX: 962032014701
MOBILE : 962777640032 – 962797825828 
E-MAIL : Izzsqoor@hotmail.com 

42-0-0+ 3MgO+2Fe+TE (W/V) ,        40-10-10 +TE (W/V) ,                30-10-10+TE

 12-52-8+2MgO+TE(W/V)  ,                 10-40-10+TE ,                 8-48-8+TE+MgO

12-12-36 +TE    + 17-7-27+TE ,         10-10-40 +TE ,        10-5-35 +TE , 13-3-43 

20-10-20+TE,      20-20-20+TE(W/V) ,      18-18-18+TE ,         21-21-21+TE  ,        19-19-19+TE,          20-20-20+TE(W/W)  

15-0-0+6Cao+3Mgo+Amino acid +3B ,                  Falcon TEC( 6%Fe+4Zn+4Mn+1.5B+1Cu+Mo0.5+8N+6 Amino)
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شركة بالد الشام لتجارة البذور 

دير عال - معدي - بجانب البنك التجاري

دير عال - معدي - بجانب البنك التجاري

MOBILE : ٠٧٩٥٨٣٨٨٣٠
Email : ihalabi@go.com.jo 

MOBILE : ٠٧٩٥٨٣٨٨٣٠
Email : ihalabi@go.com.jo 
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شركه زراعيه اردنيه تعمل على استيراد وتسويق كافه المواد الزراعيه مثل المبيدات 
والبذور المهجنة واالسمده والمخصبات بانواعها المختلفه كما تعمل في استثمار 

وارشاد المشاريع الزراعيه.

وكيل للشركات التاليه:
مودرن انسكتسايدس - الهند

سينتيفيك فيرتياليزرز- الهند
بيتا كيم - الصين
سمونس - هولندا

زاجرو - سنغافوره
سنسيت كيميا - تركيا

عبدالله قطيشات

 هاتف : 5514455  - موبايل :    079928157

abdullah@gragriseeds.com
شارع المدينة المنورة / بناية 522 

النهر االخضر للبذور الزراعية
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 QÉ£e ≥jôW ‘ QÉàµg 4 áMÉ°ùe ≈∏Y Góædƒg ‘ Ω’G ácô°û∏d πeÉµdÉH ácƒ∏‡ ácô°ûc 2013 Èª°ùjO ‘ â°ù°SCÉJ

‹hódG AÉ«∏Y áµ∏ŸG

اهدافها :

.á«ŸÉ©dG á«YGQõdG äGQƒ£àdG áÑcGƒe h çÉëH’G áeÉbG -

.»ŸÉ©dG h »Hô©dG h »∏ëŸG ¥ƒ°ùdG ‘ á°ùaÉæŸG h Iójó÷G ±Éæ°U’G QÉµàHG -

.á«≤jƒ°ùàdG h á«æØdG ácô°ûdG ídÉ°üe Ωóîj ÉŸ ájƒæ°ùdG á«∏≤◊G ΩÉj’G áeÉbG -

 Ú°Sóæ¡ŸG áHÉ≤f ™e ¿hÉ©àdG ∂dòc h á«fOQ’G äÉ©eÉ÷G áÑ∏£d áÑjQóJ èeGôH ∫ÓN øe »∏ëŸG ™ªàéŸG á«ªæJ ‘ ácQÉ°ûŸG -

.Úé¡àdÉH á≤∏©àŸG äÉ«æ≤àdG çóMG ≈∏Y ÖjQóà∏d èeGÈdG √òg ‘ ÚYGQõdG

المنتجات التي تقوم بتسويقها هي:

. É¡YGƒfCÉH á«∏≤◊G π«°UÉëŸG QhòH ‹G áaÉ°V’ÉH áæ«é¡dGh ájOÉ©dG äGhô°†ÿG QhòH 

هي فرع لشركة بكر برذرز – هولندا

 
اليادودة – طريق المطار

شارع ميشيل عودة – بجانب نادي ديونز
ص. ب 3878

11953 عمان – االردن
       Office.BBJ@bakkerbrothers.nl

      http://www.bakkerbrothers.nl

Bakker Brothers Jordan Co
¿OQ’G RQPôH ôµH ácô°T
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Fertilizers 
Trade Name Active Ingredient Origin Purpose 

Global Leo 20L Total Humic 23.6 %, Fulvic 11.8% Global Plant Management, 
Spain 

Soil Conditioner, Plant 
stimulator 

Global MAR FER 5L Seaweed Extract %15.7, Fe %5, 
Amino Acids %4.3, N %4.1, K %1 

Global Plant Management, 
Spain 

Plants Stimulator 

Organic C %20.8, N %2, K %4.1, 
FULVIC Acids %35.7, OM %36 

Global Plant Management, 
Spain 

Plant stimulator 

Global MON Ca Ca %8.7, OM %20 Global Plant Management, 
Spain 

Ca Corrector 

Global DECOS 48 
FERHA Kg 

Global Plant Management, 
Spain 

Fe Corrector 

Global DECOS 35 
FERHA Kg 

Global Plant Management, 
Spain 

Fe Corrector 

Global PROMIC 
PHOSCAB 5L 

Ca Phosphite, N and boron 
Ca %7, P %15, N %4, B %0.3 

Global Plant Management, 
Spain 

Ca, P, N and B 
Corrector 

Global PROMIC 
PHOSMAG 5L 

Magnesium Phosphite 
Mg %5, P %20 

Global Plant Management, 
Spain 

P, Mg Corrector 

COOSA HUMIC ACID & NPK Chico Crop Science, China Plant Stimulator 

Agrochemicals 
KUBI SC  
 

Thiamethoxam, 141g/l 
Lambda-cyhalothrin, 106g/l 
Systemic with Contact Insecticide 

Chico Crop Science, China Broad-spectrum 
insecticide 

WAZA SC Azoxystrobin 200g/l 
Difenoconazole 125g/l SC 

Chico Crop Science, China broad-spectrum 
fungicide 

MIZU SC Bifenazate %43w/w Chico Crop Science, China Spider, Rust and Broad 
Mites 

HYPA 5 SC Hexaconazole %5 w/w Chico Crop Science, China Powdery Mildew, Scab, 
Black rot 

DOJO 2.5 EC Deltamethrin 25 g/l Chico Crop Science, China Worms, Caterpillars, 
Adult insects 

SHIRAZ %20 SG Dinotefuran 20 % SG  
Systemic Insecticide 

Chico Crop Science, China to control white flies, 
Aphids, Mealy Bugs … 

SINJAR %5.7 WDG Emamectin Benzoate 5.7 % WDG 
Larvae stop feeding 

Chico Crop Science, China to control 
lepidopterous pests

Zeta Trading Corporation

  

 

Unit 9, Majed Complex, Yadodeah, Amman, Jordan, www.zetagrain.com, info@zetagrain.com                        
Mobile: 00962795007621, 00962788515400, P.O Box 213306 Amman, Postal code 11121 

 

مؤسسة زيتا التجارية

أنشأت في بداية عام 2012  تستورد المخصبات والمبيدات الزراعية

Global Mon 36 5L

Fe 6% 4.8 ...(Ortho-Ortho) 

Fe 6% 3.5 ...(Ortho-Ortho) 



اختصاصيون زراعيون نهدف الى ايجاد اساليب متطورة و حلول زراعية آمنة في 
خدمة المزارع والحدائق على حد سواء ضمن خدمات اشراف مباشره في مجاالت 

تصميم وتنسيق الحدائق و مكافحة آفات وأمراض الصحة العامة .

: ¿ÉªY

info@almajjarra.com
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 تأسست عام 2009 حاصله على جميع التراخيص والموافقات البيئيه الالزمه

لممارسةالنشاط من وزارة البيئه  وكافه الدوائر الحكوميه المعنيه

 نمتلك موقع تجميع في منطقه الخريم جنوب العاصمه عمان حاصل على 

 موافقه بدئ تشغيل من وزاره البيئه

 نمتلك اسطول من الشاحنات المجهزه لنقل السماد العضوي المعالج والغير 

 معالج من وإلى كافه المصانع الرخصه في المملكه   نتعاون مع المؤسسات

UNDP الدوليه

 في توريد المواد الغير معالجه إلى مصانعهم المقاومه  في المناطق المقام 

 فيها هذه المصانع والتي تهدف إلى تنميه ومساعده المجتمع المحلي في

المناطق الفقيره ودعم وتشغيل المرأه األردنيه

شركة محمد ومجدي سالمه

م مجدي سالمه

موبايل : 0786110072
0796551564 
compostingcom@yahoo.com

عمان- بريك - اخلرمي
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بصناعة  األساسية وهي متخصصة  الكيماوية  األسمدة  رائدة في صناعة  هي شركة  
مادة سلفات البوتاس K2SO4 وحامض كلور الماء HCL , وحامض كبريتيك و االسمدة 

المركبة و كلوريد الكالسيوم.

تأسست الشركة عام 2004م وكان أول إنتاج فعلي للشركة في عام 2006م وبالرغم 
من حداثتها إال أنها تمكنت من ترسيخ مكانتها في السوق األردني واألسواق العربية 
المختلفة من خالل المساهمة بتزويد هذه األسواق بجزء من احتياجاتها من االسمدة 
األسواق  رفد  خالل  من  عالميًا  وجودها  ترسيخ  إلى  الشركة  تسعى  كما  المتخصصة 

العالمية بالمواد األساسية .

 

الشركة ا
ردنية العربية للصناعات الكيماوية 

www.jaci-chem.com
thiab@jaci-chem.com

 05/ 3826731 
05/ 3826732

  0788886700 
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:ácô°ûdG øY IòÑf
 ≈∏Y ájhÉª«µdG äÉYÉæ°ü∏d ô°†NC’G AÉ°†ØdG ácô°T äòNCG  É¡YGƒfCG  áaÉµH Ióª°SCÓd áéàæe á«fOQCG  ácô°ûc Ω  2004  ΩÉY É¡°ù«°SCÉJ  òæe
 IÒÑµdG É¡JQó≤H Iõ«ªàe ;á°UÉN äÉÑcôe h É«Ä«H áæeBG ájƒ°†Y Ióª°SCG h ájhÉª«c Ióª°SCG øe ,á«JÉÑædG äÉjò¨ŸG êÉàfG ‘ IQOÉÑŸG É¡≤JÉY

.á«dÉY äÉØ°UGƒÃ Òah ∫ƒ°üfi êÉàfG ≈dG …ODƒj É‡ ,√ƒ‰ πMGôe ∞∏àfl ‘ äÉjò¨ŸG øe ¬JÉLÉ«àMG áaÉµH äÉÑædG ójhõJ ≈∏Y
 ¥Gƒ°SC’G  ‘  á©FÉ°ûdG  ÜÎdG  Èà©J  »àdG  ,ájƒ∏≤dG  á«YGQõdG  ÜÎ∏d  áªFÓe  ¬jOÉª°S  äÉÑ«côJ  Òaƒàd  IÒÑc  GOƒ¡L  ácô°ûdG  âdòH  ó≤d
 äÉJÉÑædG IQób IOÉjR ‹ÉàdÉH h ,áHÎdG ‘ …ƒ«◊G ¿GõJ’G ÚeCÉàd É¡à°VƒªM ºbQ ¢VÉØîfÉH ájOÉª°ùdG äÉÑ«cÎdG √òg õ«ªàJ .áaó¡à°ùŸG
 øe ¢UÉ°üàeÓd áMÉàe iôNC’G »g É¡∏©L h áHÎdG äÉÑ«ÑM ™e á£ÑJôŸG äÉjò¨ŸG ∂«µØJ h ,áHÎdG ≈dG áaÉ°†ŸG äÉjò¨ŸG ¢UÉ°üàeG ≈∏Y
 ‘ ºgÉ°ùj  √QhóH  Gòg h  áHÎdG  ‘ ájƒ°†©dG  OGƒŸG  iƒà°ùe ™aQ ‘ ºgÉ°ùJ  ácô°ûdG  É¡éàæJ  »àdG  ájƒ°†©dG  Ióª°SC’G  ¿CG  Éªc .äÉÑædG  πÑb

.É¡àHƒ°üN IOÉjR ‹ÉàdÉH h ,áHÎdG ‘ IOƒLƒŸG á≤«bódG AÉ«MC’G ≈∏Y á¶aÉëŸG

:ÉæàjDhQ
 ≈∏Y πª©dG ™e ,á°ùaÉæe QÉ©°SCÉH IÒÑc á«dÉ©ah á«dÉY IOƒL äGP Ióª°SCG ÚeCÉJ ≥jôW øY ´QGõŸG πgÉc øY AÖ©dG ∞«ØîJ ‘ ácô°ûdG πª©J
 øe  á«≤«≤◊G  ¬JÉLÉ«àMG  äÉÑæ∏d  øeDƒJ  á°ShQóe  h  á°ü°üîàe  ó«ª°ùJ  èeGôH  ΩGóîà°SÉH  ,áHÎdG  ‘  IOƒLƒŸG  äÉjò¨ŸG  øe  IOÉØà°S’G
 OƒLh ∂dP ≈∏Y óYÉ°S å«M ó«ª°ùàdG h …ôdG ∫É› ‘ á©°SGƒdG ácô°ûdG IÈN ™bGh øe π«°UÉëŸG ∞∏àîŸ èeGÈdG √òg ≈æÑJ h .äÉjò¨ŸG

á°UÉN OGƒe h IQOÉf ô°UÉæY ,πFÉ°S ,ÜGhP ,ÖÑfi øe …hÉª«µdG h …ƒ°†©dG OÉª°ù∏d áYƒæàe êÉàfG •ƒ£N

:ÉæàdÉ°SQ
 QÉ°ûàfG ‘ πYÉa πµ°ûH ÉàªgÉ°S ,á«dhódG ¥Gƒ°SC’G h á«∏ëŸG ¥Gƒ°SC’G ‘ Éæ«YRƒe h ÉæFÓch øe ádhòÑŸG Oƒ¡÷G h ÉæJóª°SC’ Iõ«ªàŸG èFÉàædG

.áaó¡à°ùŸG ¥Gƒ°SC’G ™«ªL ‘ É¡d áÑ«W á©ª°S AÉæH h Ióª°SC’G √òg
 h åëÑdG ä’É› ‘ ÉgOƒ¡L ¢ùjôµJ ∫ÓN øe IójóL ¥Gƒ°SCG ‘ ™°SƒàdG h á«dÉ◊G É¡bGƒ°SCG ≈∏Y á¶aÉëŸG ≈∏Y ácô°ûdG πª©J ±ƒ°Sh

.Ióª°SC’G áYÉæ°U h áYGQõdG ∫É› ‘ äGóéà°ùŸG ∞∏àfl áÑcGƒŸ ôjƒ£àdG

: ÉæH π°üJG 
 +962 6 5650204 :∞JÉg
+962 6 5650205 :¢ùcÉa

äÉÑædG ájò¨J ‘ ójóL ó©H

info@gsc-chem.com:ÊhÎµd’G ójÈdG
www.gsc-chem.com :ÊhÎµd’G ™bƒŸG
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 2007 عام  الزراعيه في  الخصيب  الوادي  تأسست شركة 
التجزئة  بتجارة  العام  أعمالها كمسمى في ذات  وباشرت 
البذوروالتقاري  ضمنها  ومن  النباتي  االنتاج  لمستلزمات 
الزراعية لغاية عام 2010 ، وبعد هذا التاريخ اصبحت شركة 
وادي الخصيب شركة متخصصة في مجال البذور الزراعية 
من خالل العديد من شركات البذور العالمية ذات السيادة 
الشركات  هذه  ومن  موزعين  أو  وكالء  المجال  هذا  في 

والعالمات التجارية :
 

قمنا في العام 2009 بتاسيس محطة تجارب في االغوار 
الوسطى ذات امكانيات عالية وكوادرعلى قدر من الخبرة 
في  المحطة  داخل  من  االصناف  واختبار  التجارب  إلجراء 
السوق المحلى وقريبًا في االسواق المحيطة وهذه نبذة 

عن االصناف التجارية التي نقوم بتسويقها .
 

شركة الوادي الخصيب الزراعيه

Tel: 05/3584867
Telefax: 05/3584868
Email : wadiksb@yahoo.com
Mobile : 0795507212 / 0795640511
االغوار - معدي - مثلث العارضة 

 ص.ب : 41 معدي 18261 األردن
 

Crop: indt .tomato
variety: QURTOBA F١ 
SQUASH 
Amira star

Hot pepper
Ayrad
Cauliflower
Smilla

Cucumber
windy F١

ROYAL CROWN DAEHNFELDT BARCALON.
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• Hybrid Tomato Tadmour F1 
• Hybrid Tomato JS-15 F1
• Hybrid Tomato Reston F1
• Hybrid Tomato Global F1
• Hybrid Tomato Titanium F1
•Hybrid Hot Pepper Master green F1
•Hybrid Sweet Pepper Juliana F1
•Hybrid Eggplant Starter F1
•Hybrid Cucumber Giant F1
•Hybrid Cucumber Akkar F1 
•Hybrid Cucumber Rain F1
•Hybrid Cucumber Platinum F1
•Hybrid Cucumber Global F1
•Hybrid Squash Jenan F1
•Hybrid Squash Rotana F1
•Hybrid Melon A-10 F1
•Hybrid Watermelon Jupiter F1

•Watermelon Charleston Grey Global 
•Watermelon Crimson Sweet Global 
•Sweet Pepper California Wonder Global 
•Hot Pepper Anaheim Global 
•Radish Cherry Bell Global 
•Red Onion Red Amposta Global 
•Yellow Onion Texas Early Grano Global 
•Okra Green Global 
•Cauliflower Snow Ball Global 
•Cabbage Brunswick Global 
•Lettuce Ice Global 
•Lettuce Roma 
•Bean Global 
•Turnip Shinny Global 
•Beet Red Global 
•Red Radish Rose Global 
•Red Onion Diamond Global

Global Seeds is Producer and exporter of vegetable seeds, which located in 
Amman-Jordan, our company has two trials stations in Jordan. Global seeds 
interested to supply high quality seeds to growers, cause of high technique used 
in seeds production, Global Seeds supply of seeds with high germination, vigor, 
health, physical purity, and genetic purity. Our vision is to expand and reach all 
markets of the world to be as our name "Global Seeds". 
 É¡jódh ,¿OQC’G-¿ÉªY ‘ ™≤J ,äGhGô°†ÿG QhòH ´GƒfCG  ™«ª÷ IQó°üeh áéàæe á«YGQõdG á«fƒµdG á°ù°SDƒŸG

 äÉ«æ≤àdG  ÖÑ°ùHh  ,IOƒ÷G  á«dÉ©dG  QhòÑdÉH  ÚYQGõŸG  ójhõàH  á«fƒµdG  á°ù°SDƒŸG  ºà¡J  ,¿OQC’G  ‘  Úà£

 ÉæàjDhQ .á«dÉY IhÉ≤fh áë°U h Iƒbh äÉÑfEG äGP ¿ƒµJ áéàæŸG QhòÑdG ,QhòÑdG êÉàfEG ∫ÓN áeóîà°ùŸG á«dÉ©dG

   "Global Seeds" Éæª°SEÉc ¿ƒµfh á«ŸÉ©dG ¥Gƒ°SC’G ™«ªL ¤EG ∫ƒ°Uƒ∏d ™°SƒàdG »g

Our Product:

Company Site:
O�ce Number 103, Abu Roman Complex 114, Al-Madina Al-Monawara Street, Um Uthinah Area

Po .Box 245 Amman Postal Code 11732 Amman / Jordan

Phone: +962 7 9959 5007

Email: Samihsalem2000@yahoo.co.uk

GLOBAL AGRICULTURAL EST.

á`````«YGQõdG á``````«fƒ```µ```dG á```````°ù°SDƒe

Global Seeds
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Main market st./2045Araia/Amman/jordan
Mobil:0796220102
Fax:5668286
Info@greenplantjo.com
Manager@greenplantjo.com
 االردن-عمان -السوق المركزي

مؤسسة اثار االردنية للمواد الزراعية
Jordaian Athaar enterprise for agriculture material
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الصناعة  المسجلة في وزارة  و   2011 هي شركة ذات مسؤولية محدودة تأسست عام 

الحميد  المهندس عزيز عبد  العامة  ادارتها  يتولى  (26506) حيث  الرقم  والتجارة تحت 

و  الذائبة   ) المركبة  الجعبري  و هي شركة تعمل بشكل اساسي في صناعة االسمدة 

السائلة و المعلقة ) يقع مقر الشركة الرئيس في عمان – المقابلين كما تمتلك الشركة 

مصنع يقع في الروضة الصناعية – منطقة معان التنموية والذي من شأنه تصنيع كافة 

انواع االسمدة الجاهزة لالستهالك في السوق االردني و التصدير الى السوق الخارجية في 

كل من مصر, السعودية, فلسطين, السودان, العراق والجزائر.

تعمل شركة السرايا بأعلى المعايير لضمان المواصفات والجودة, و ذلك بهدف تعزيز 

الثقة و العالقة المستدامة مع العمالء والسعي الدائم لنيل رضاهم.

شركة السرايا للمواد الزراعية 

 المدير العام
 المهندس/ عزيز عبد الحميد رفاعي الجعبري

 +962796601987 

 عمان - االردن
 شارع الحرية – مجمع رقم 70 – مكتب رقم 103

agrosaraya@gmail.com :ايميل
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الثقة و العالقة المستدامة مع العمالء والسعي الدائم لنيل رضاهم.

 Diaayara @ yahoo . com 
+962 79 6400957

––  

––

––

–

+

E-mail: alwefiq-registration@outlook.com

 

شركة السرايا للمواد الزراعية 

مع��ما� الت�ا�ل
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ال�يد/ �امل عبد الج�اد
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شركة الفيحاء الزراعية

مسؤولية  ذات  مساهمة  كشركة   2015 سنة  الزراعية  الفيحاء  شركة  تأسست 
محدودة وكان الهدف من تأسيسها بشكل أساسي هو تسويق منتجات األسمدة 
والمخصبات المتخصصة لمجموعة شركة جرين هاس ايطاليا. ويوجد لدينا فريق 
من المهندسين أصحاب الباع الطويل في هذا المجال محليا� واقليميا�. وتعمل 
الشركة على تقديم كل ماهو حديث في علم التغذية النباتية بما يعود بالنفع العام 

على المزارعين والحصول على انتاج عالي النوعية.
من  العديد  خالل  من  الزراعية  المبيدات  مجال  في  بالعمل  الشركة  بدأت  كما 
هدفنا  أن  حيث  العضوية.  المبيدات  على  والتركيز  والدولية  المحلية  الشركات 
كبة  لموا األردني  للمزارع  الزراعة  علم  مجال  في  ومفيد  حديث  ماهو  كل  تقديم 

التطور العالمي في هذا المجال.

المدير العام: م. وليد الشرروف
موبايل: 0795592016

المدير الفني والمبيعات: م. محمد الكفافي
موبايل: 0796989810

info@alfayhaa-agro.com :ايميل

 عمان- السوق المركزي

 Diaayara @ yahoo . com 
+962 79 6400957

شركة بريتال الزراعية
 Breetal Agricultural.co

مسؤولية ذات  أردنية  شركة  هي  بريتال   شركة 
 محدودة بدأت نشاطها التجاري في عام 2015 غير أن
 مؤسسي الشركة والكادر القائم عليها هم من ذوي
ممن الزراعي  القطاع  في  الواسعة  والتجربة   الخبرة 
هذا على  الواضحة  والبصمة  األثر  عميق  لهم   كان 
 القطاع بإضافاتهم المتميزة ورفدهم للقطاع بكل
والعملية الفنية  الخبرة  من  جعبتهم  تحويه   ما 
 الممتدة على مدى عقد ونصف من الزمن وباإلضافة
 إلى هذه اإلسهامات الفنية فإن شركة بريتال والتي
الزراعية للمواد  والتصدير  االستيراد  مجال  في   تنشط 
أو المبيدات  أو  البذور  سواء  أشكالها   باختالف 
 األسمدة تمتد على مدى مساحة الوطن في نشاطها
 الزراعي سواء في مجال الخضروات أو األشجار المثمرة
 تاركة ومن خالل مهندسيها وفنييها األثر الملموس

والمحمود لدى عمالئها
 

 Diaayara @ yahoo . com 
+962 79 6400957

Jordan - Amman 
Central Market for Vegetables and Fruits

––  

––

––

–

+

E-mail: alwefiq-registration@outlook.com
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شركة بريتال الزراعية
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––  
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––

–

+

E-mail: alwefiq-registration@outlook.com
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تأسست شركة المستقبل لألدوية البيطرية والزراعية في عام 2006  
بإدارة الدكتور عدنان شنار وموقعها الزرقاء ياجوز حي الرشيد,وتعمل 
العلفية  واالضافات  البيطرية  االدوية  وتوزيع  استيراد  في  الشركة 

والمبيدات الزراعية في االردن.
واالشراف  للمزارعين  االستشارية  الخدمات  بتقديم  الشركة  وتعنى 
والمبيدات  العلفية  واالضافات  البيطرية  االدوية  وبيع  المزارع  على 

الزراعية وهي وكيلة لعدة شركات مثل:

شركة المستقبل لالدوية البيطرية والزراعية

الزرقاء-حي الرشيد-شارع امللك عبداهللا الثاين-مقابل اجلدار االستنادي-عامرة رقم 529
E-mail : AlMustakbalcompany@yahoo.com  +962797000505

• ارابكوميد/مصر
• Krishi rasyan  /الهند 

• varsha multitech /الهند
• شركة حكيم للصناعات الصيدالنية المحدودة/السعودية

هاتف 4750502
فاكس 4750501

ص.ب 99 منطقة معان التنموية 71110 معان – األردن 
ahmadgoldenarrow@gmail.com

 شركة السهم الذهبي لصناعة ا�سمدة الكيماوية



144

هاتف 4750502
فاكس 4750501

ص.ب 99 منطقة معان التنموية 71110 معان – األردن 
ahmadgoldenarrow@gmail.com

 شركة السهم الذهبي لصناعة ا�سمدة الكيماوية
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 áæ°S RôdG ƒHG óªMCG ¢Sóæ¡ŸG É¡°ù°SCG á«∏FÉY ácô°T »g QhòÑdG êÉàfE’ ¤hC’G ∫É«LC’G ácô°T

 äÉ«∏ªY ‘ á°üà á«∏ …ójCG ≈∏Y ôjƒ£àdGh åëÑdG èeGôH ‘ ¬cô°ûdG πª©J , 2013
.»ŸÉ©dGh »∏ëŸG øjó«©°üdG ≈∏Y á°ùaÉæe ±Éæ°UC’ ∫ƒ°Uƒ∏d Úé¡àdG

 å«M øe ¥Gƒ°SC’G Ö°SÉæJ ±Éæ°UCG •ÉÑæà°SE’ á≤«bO á©HÉàŸ Éæàcô°T ‘ á«HÎdG èeGôH ™°†îJ

 (äÉØ°UGƒe øe ÉgÒZh ¢VGôeC’G áehÉ≤eh , ájƒ÷G ±hô¶dG πª– )

 ºgCG øeh ,Úæ°ùdG äGô°ûY äGÈN øe äAÉL ájó«∏≤J èeGôH »g É¡©Ñàf »àdG á«HÎdG èeGôH

 πØ∏ØdGh ,¿É‚PÉÑdG ,ï«£ÑdG , ΩÉª°ûdG , IQhóæÑdG , QÉ«ÿG : É¡LÉàfEG øe Éæµ“ »àdG  π°UÉëŸG

 .QÉ◊Gh ƒ∏◊G ¬«≤°ûH

شركة ا�جيال ا�ولى �نتاج البذور

info@first-generations.com
www.first-generations.com
Mob, 00962799335558
          00962795589156
Amman/ Daheyyat AlyasmeenArafat Street
Zip code. 11171 Amman/ Jordan
P.O. Box. 710204

 
Mobile 00962790830387 

email: hali@sima-agro.com  

الموقع عمان اليادودة -  شارع مادبا - مقابل مقوالت معاني
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شركة النقاء للبذور  ذ.م.م

Pure Seeds is special ized in plant breeding and seed product ion. I t  was 
establ ished in Amman, the capi tal of The Hashemite Kingdom of Jordan 
in 2015
Pure seeds dist inguished between other seeds companies through i ts 
highly exper ienced and professional staf f that make sure to produce the 
best types of seeds using the most modern and technological advanced 
machines. 
Pure Seeds has mult ip le goals, the major goal is to supply the most 
ef f ic ient seeds to al l  vegetable growers around the world. 
Al l  the proccing to the seeds are done in pr ivate faci l i t ies owned by 
Pure Seeds , which get subjected to str ict rules and standards, in order 
to produce high qual i ty seeds.   

+ 9 6 2  79  6 300889

عمان  في  النقاء  شركة  البذور.تأسست  نتاج  ا و  لنبات  ا تربية  في  مختصة  للبذور  لنقاء  ا شركة 
.  2015 عام  في  الهاشمية  االردنية  المملكة  عاصمة 

بالمهنية  يتميز  طاقم  جمع  طريق  عن  البذور  شركات  بين  تتميز  ان  للبذور  لنقاء  ا شركة  استطاعت 
االليات  احدث  باستخدام  البذور  انواع  افضل  نتاج  ا على  يحرص  الذي  الخبرة  و  العالية 

. جية لو نو لتكو ا
لجميع  الخضروات  بذور  انواع  احدث  و  افضل  توفير  برزها  ا و  اهداف  عدة  للبذور  لنقاء  ا شركة  لدى 

العالم.  في  المزارعين 
لزراعة,  ا مجال  في  المختص  طاقمها  طريق  عن  البذور  معاملة  عمليات  بجميع  النقاء  شركة  تقوم 

المنتجات. جودة  لضمان  شديدة  يير  معا و  قوانين  ضمن  العمليات  هذه  وتتم 

i n f o � p u r e s e e d s j o . c o m

J o r d a n  -  A m m a n   B a y a d e r  I n d u s t r i a l 
z o n e w w w . p u r e s e e d s j o . c o m



148

»ÑgòdG QÉ````æØdG

 0792898948  -  0795458855 / info@fanarfert.com - alfanar.golden.com - www.fanarfert.com
su�yah building47opposite to the electricity / isaac complex and bilal hujrat.
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وتطمح  األسمدة  وإنتاج  تصنيع  في  متخصصة  شركة  هي  انفرت 
لتكون واحدة من الشركات الرائدة إقليميا في مجال التصنيع وتصدير 

االسمدة املتخصصة في منطقة الشرق األوسط وافريقيا . 
تقدم انفرت سلسلة متنوعة من األسمدة املتخصصة، الذائبة، احملببة، 
التطورات  نواكب  زلنا  وما   ، الصغرى  والعناصر  املعلقة   ، السائلة 

العلمية في مجال الزراعة و التسميد . 
انفرت تقدم منتجات ذات مستوى عالي من اجلودة باستخدام افضل 
والفسفور  النيتروجني  على  احملتوية   ٪  ١٠٠ الذائبة  اخلام  املواد  أنواع 

والبوتاس وذلك بالتعاون مع كافة املصادر العاملية في هذا اجملال .

 
Mobile 00962790830387 

email: hali@sima-agro.com  

الموقع عمان اليادودة -  شارع مادبا - مقابل مقوالت معاني

مؤسسة  سيما الزراعية
تجارة مواد الزراعية



150

 
Mobile 00962790830387 

email: hali@sima-agro.com  

الموقع عمان اليادودة -  شارع مادبا - مقابل مقوالت معاني

مؤسسة  سيما الزراعية
تجارة مواد الزراعية
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شركة العز للمواد الزراعية

      
شركة العز للمواد الزراعية هي شركة  ذات مسؤولية محدودة تأسست عام 2016 م  و هي 

شركة شقيقة لشركة تكنولوجيا الغد لإلضافات العلفية , و مقرها في مدينة اربد . 
 نهدف إلى : 

• أن نقدم أكثر المواد الزراعية تطورا , لنحدث أفضل نقلة نوعية في القطاع الزراعي .
الرؤية : 

• تقديم أفضل المواد التي تتخطى جودتها توقعات الزبائن.
مهمتنا :

و  استثنائية  منتجات  تقديم  و  الزراعي  القطاع  في  العاملين  مع  متبادلة  ثقة  عالقة  بناء   •
تكنولوجيا متطورة.

قيمتنا ا
ساسية : 
•نؤمن بان التربة هي كنزنا الحقيقي , كل قرش يدفع يعود بأضعافه , لذلك نحاول أن نقدم 

لألرض ما تستحقه . 
شعارنا :

•الزراعة لمستقبل أفضل . 
منتجاتنا : 

الطبيعية العضوية : 
•Lentinan  : احد منتجاتنا الطبيعية لمحاربة اعراض االمرض الفيروسية اضافة الى انه يعمل 

على تنشيط و تنظيم نمو النبات.
•Invincible BT: مبيد حشري حيوي لمكافحة كل انواع اليرقات رتبة حرشفية األجنحة.  

المبيدات الكيماوية :
•Ezz-Mite : مبيد للحلم غير جهازي يعمل بالمالمسة, يقضي على كافة اطوار الحلم.

•Clethoezz : مبيد عشبي جهازي لالعشاب رفيعة األوراق الحولية و المعمرة.
االسمدة و برابيش الري  : 

 (Mono Ammonium Phosphate) MAP • 
 ( Diammonium phosphate) DAP•

 (Mono Potassium Phosphate) MKP•
Ammonium Sulfate •

•Nano infiltrated pipe:  نظام ري حديث يعمل على توفير %90 من
 المياه المستخدمه في الري . 

 Email:  alezz.ahmad2017@gmail.com
Phone:  0788690409
 Address:  Jordan/Irbid/Al-Nozha’a Area  /  Al-Jama’a district/  Waheed
 Suleiman St /  opposite to Irbid specialized hospital  /  Hebat Allah  7  building
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الزرقاء - الضليل

 ٠٧٩٥٤٥٥١٥٦ - ٠٧٨٥٥٢٠٠٢٨
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النجم الثاقب للبذور الزراعية

مؤسسة فردية تأسست عام ٢٠١٦ لغايات انتاج و تهجين و تطوير اصناف الخضروات التزاما" من 
مؤسستنا  بأرضاء رغبات المزارع و المستهلك  المختلفة و التي تأتي من خالل تلبيتنا لتوجيهات 
االسواق المختلفة و المتغيرة , فان اهم هدف لشركتنا تطوير اصناف بذور خضروات تجمع ما بين 
الجذاب للمنتج و ذلك يتم من خالل تطوير اصناف جديدة تلبي  , الطعم و الشكل  العالية  الجودة 

كافة متطلبات السوق المختلفة و رغبات المزارعين .
و خالل الفترة السابقة و من خالل محطة االنتاج و التطوير في منطقة وادي االردن استطاعت الشركة 
ادخال  و  الخارجي و عملت على تطوير  و  المحلي  السوق  التي تناسب  االصناف  ادخال عدد من 
العديد من االصناف الجديدة تحت التجربة و المشاهدات تمهيدا الدخال ما هو جديد و يلبي حاجة 

السوق و التي تتطلع  دوما لمزيد من القيمة المضافة 

المنتجات :
البندورة

و  باسم جولي  الخارجي  بالسوق  المعروفة  و  المكشوفة  للزراعات  : غدير ف١  ارضية  المحدودة   -
التيفا ف١

و   ( البالستيكية  البيوت   ) المحمية  الظروف  تحت  للزراعات  ف١  جوري   : المحدودة  غير  -البندورة 
المعروفة باسم دايموند ف١

خيار : 
- هدير ف١ للزراعة تحت البيوت البالستيكية للموسم الخريفي و الصيفي و الربيعي و المعروف 

بالسوق بأسم سمايل ف١
- بركان ف١ للزراعة الشتوية في الظروف المحمية و المعروف بالسوق بأسم دريم ف١ 

كوسا : ياقوت ف١ و التي تعرف بالسوق بأسم جمانة ف١
شمام : مرجان ف١ من اصناف االناناس برتقالي اللب و المعروف بالسوق بأسم فانتا ف١
فلفل الحار : روزان ف١ للزراعة في الظروف المحمية المعروف بالسوق بأسم توتش ف١ 
باذنجان : ريم ف١ من نوعية الكالسيك للزراعة المحمية المعروف بالسوق بأسم روان ف١ 

و هنالك العديد من االصناف الجديدة في طور التطوير و االنتاج و تحت االدخال و عمل المشاهدات 

الحقلية للسوق المحلي و الخارجي و ستكون قريبا متوفرة تجاريًا

مرج الحمام – دوار المناصير – شارع نالتشيك – مجمع النعمات التجاري 
تلفاكس : ٠٠٩٦٢٦٥٧٣٢١٦٥
موبايل : ٠٠٩٦٢٧٩٥٥٢٣٢٨٤

info@staragroseeds.com   : ايميل
ص.ب ٩٢ عمان ١١٧٣٢ االردن
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WWW.BRANDNAME.COM
+000 1234 5678 999
+012 9934 5271 003

                     
 NUMBER ,STREET LOCATION

YOUR CITY ADDRESS

 äÉeóÿG π°†aG Ëó≤àH ÉæàjDhQ Qƒ∏ÑàJ 2011 ΩÉY ájƒ«◊G äÉ«æ≤àdGh äÉÑ°üîª∏d QGQóe ácô°T â°ù°SÉJ

 á«YGQõdG OGƒª∏d ÉfQÉ«àNG ‘ Éæ°UôM ó≤d.Iõ«ªàŸG á«YGQõdG OGƒŸÉH »YGQõdG ´É£≤dG ójhõJh ÚYQGõª∏d

 áeGóà°ùŸG  áYGQõdG  óaôJh  ¿É°ùf’Gh  áÄ«ÑdÉH  á≤jó°U  OGƒe  Ëó≤àH  ∂dPh  ¿É°ùf’Gh  áÄ«ÑdG  áeÓ°S  ≈∏Y

.áHÎdG ‘  »Lƒdƒ«ÑdG ΩÉ¶ædG ¿RGƒJ ≈∏Y ßaÉ–h

: ácô°ûdG πªY ∫É›

ájô£ah ájô°ûM äGó«Ñe , äÉÑ°ü , Ióª°SG ™jRƒJh OGÒà°SG

ÊOQ’G ¥ƒ°ùdG ‘ ádhGóàŸGh ácô°ûdG iód á∏é°ùŸG äGó«ÑŸGh Ióª°S’G

 øeG áàëH á«FÉjõ«a á≤jô£H πª©j …Qƒa …ô°ûM  ó«Ñe : ∂à∏°S - 1
.äÉ«≤Ñàe ¿hóHh

. ájƒ°†Y äÉÑ°üh á«æ«eG ¢VÉªMG áYƒª› : ËGôH π°ùcCG - 2
 QƒØ°SƒØdG  ≈∏Y  …ƒàëj  πFÉ°S  »bQh  OÉª°S  :…  Ω  +  ÍeÉà«a-  3

.∂fõdGh ¢SÉJƒÑdG ,»YÉHôdG Qƒ≤°SƒØdG , »KÓãdG

 OGƒeh á«æ«eG  ¢VÉªMG  ≈∏Y  …ƒàëj  …ƒ°†Y OÉª°S  :  ¢ùàµa  -  4
5 ájƒ°†Y

 , »KÓãdG QƒØ°SƒØdG ≈∏Y …ƒàëj πFÉ°S »bQh OÉª°S : ÚeÉà«a - 5
.¢SÉJƒÑdGh »YÉHôdG QƒØ°SƒØdG

 ábÉ£dÉH  πeÉ©e   »©«ÑW  »à«°ùdÉc  Öcôe  :  äôØ«°ùdÉc  -  6
 ó«°ùcGh  ,  Ωƒ«°ùdÉµdG  äÉfƒHôc  ≈∏Y  …ƒàëj   á«µ«eÉæjódG

.…ôNG iô¨°U ô°UÉæYh Ωƒjõ«∏°ùdG

 ÉjÒàµH áYƒª› ≈∏Y …ƒàëj πFÉ°S …ƒ«M Ö°ü : ∂Ñæ«d - 7
.∂«fƒ«HhÈdGh ∂«àcÓdG ¢†eÉM

 ÉjÒàµH áYƒª› ≈∏Y …ƒàëj πFÉ°S …ƒ«M Ö°ü :ÉeRÓH - 8
.ôFÉªNh ∂«fƒ«HhÈdG ¢†eÉM ÉjÒàµH  ,∂«àcÓdG ¢†eÉM

0795561834 : ¿ƒØ∏J ,  ¿OQC’G /1181¿ÉªY 2170 Ü ¢U – IOÉjR »e ´QÉ°T

شركة مدرار للمخصبات والتقنيات الحيويةشركة مدرار للمخصبات والتقنيات الحيوية

 www.medrar1.com:ÊhÎµd’G ácô°ûdG ™bƒe

0795561834 : ¿ƒØ∏J ,  ¿OQC’G /11181¿ÉªY 2170 Ü ¢U – IOÉjR »e ´QÉ°T 

    Medrar1@orange.jo :ÊhÎµdG ójôH
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 Diaayara @ yahoo . com 
+962 79 6400957

هي شركة اردنية براس مال وخبرات اردنية وهي متخصصة في 
انتاج بذور الخضار الهجينة ولها عدة اصناف في السوق المحلي 

االردني واالسواق العربية المحيطة .

Cucumber F1 Hybrid SAM  خيار هجين سام -
Tomato Hybrid YAQOUT FI  بندورة ياقوت ف١ -

Tomato Hybrid Murjan F1 بندورة مرجان ف١-

شركة الجين االول للبذور 

 املدير العام
املهندس سامي الشوبكي

Tel 00962796771411

 info@�rstgeneseeds.com

www.�rstgeneseeds.com

االغوار - دير عال - البالونة
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Pervelia Agriculture Chemicals Co.

Water Soluble – Straight Fertilizers:
• SOP
•MAP and DAP.
•MKP and DKP.
Water soluble -Compound Fertilizers:
• NPK+SO3+TE: (13-40-13), (16-08-24), (18-18-18), (19-19-19) and     
  (20-20-20). 
• Ultra High NPK+TE: (21-21-21), (22-22-22) and (23-23-23).
 Granular Fertilizers:
• Granular NPKs blends.
• Granular NKs, PKs blends.

Head office: 128 Al- Rashad Complex – Office 8, Yajouz str. – Jubeiha, 
Amman - Jordan
Plant site: Industrial City – Al – Mowaqar Free Zone Area

Tel : +962 6 5340205
Fax: +962 6 5340208

Line of Business
    Products

Profile May, 2016
*



162

Pervelia Agriculture Chemicals Co.

Water Soluble – Straight Fertilizers:
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Water soluble -Compound Fertilizers:
• NPK+SO3+TE: (13-40-13), (16-08-24), (18-18-18), (19-19-19) and     
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مؤسسة أحمد الهقيش ل�سمدة الطبيعية
مصنع احمد الهقيش لالسمدة العضوية

نقل سماد الدواجن من مزارع الدواجن الى ارض المصنع والعمل على معالجته 
للحفاظ على البيئه  وثم توزيعه على المزارعين.

دقة  البيئه  وزارة  لدى  ومعتمد  الحكومية  الموافقات  جميع  على  حاصل 
بالمواعيد واتقان بالعمل  لدينا اسطول متكامل لهذة الغاية .

التهتم بكيفية التخلص من السماد العضوي لدينا مايرضيك.  

 المدير التنفيذي  
المهندس ممدوح الهقيش

 0777933275

0799266431

لالستفسار : 

––  

––

––

–

+

E-mail: alwefiq-registration@outlook.com

 

ضاحية الياسمين – شارع جبل عرفات
تلفون : 96264383694 +  تلفاكس : 96264386192+

E-mail: alwefiq-registration@outlook.com

شركة الحكمة الزراعية
Hekma agricultural Material Company

تاسست شركة الحكمة للمواد الزراعية في سنة 2011 وتعتبر من الشركات 
انها تميزت  الى  الشركة  الرغم من حداثة  ، وعلى  الزراعة  الرائدة في مجال 
االنتاج  اثراء  في  المهمة  واالسمدة  والمبيدات  االدوية  من  العديد  بتوفير 

الزراعي .

كما تميزت الشركة بدقة تشخيص االصابات وتحديد االفات المرضية التي  
تصيب الزراعة واعطاء الدواء المناسب للقضاء على تلك االفات ومعالجتها 

بالطرق العلمية الحديثة .

التي واألسمدة  االدوية  بإستراد  الزراعية  للمواد  الحكمة  شركة  تقوم   كما 
 تحتوي على المواد الفعالة القادرة على توفير البيئة الزراعية اآلمنة

المهندسين للوصول لهدفها وهو العديد من  التي تضم   وتسعى الشركة 
 توفير الخدمة المثالية واإلستشارات للمزارعين إلنجاح العملية الزراعية في

 األردن بكل مصداقية وشفافية
  

عمان -خريبة السوق - السوق المركزي

 شارع عبد الملك بن مروان 

هاتف رقم : 0796255144

Hekma-mahmoud202@yahoo.com
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شركة الحكمة الزراعية
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تاسست عام1992  تعمل في تجارة المواد الزراعية
اسمدة ومبيدات ومواد ري بالتنقيط واستشارات.

وكيل الشركة االمريكية

abdalla_gspikes@hotmail.com  - راس العين 
 0795918325 /0795667324

 Corporation USA 

مؤسسة السنابل الخضراء للزراعة و التجارة 

تأسست مؤسسة رغد للمركزات العلفية عام 2013 ليغطي كافة إحتياجات 
السوق المحلي من المستلزمات والمعدات البيطرية و الزراعية و توفير قطع 

الغيار و الصيانة لمعظم المنتجات حيث تلتزم المؤسسة في تقديم 
خدماتها المميزة لزبائنها بما يضمن اعلى درجات الثقة و االسعار المنافسة 

لكافة شرائح العمالء لديها ...

مؤسسة رغد للمركزات العلفية     

1. اضافات علفية
2. مبيدات القوارض و الحشرات و الصحة العامة 

3. طرمبات الرش 
4. فقاسات بيض منزلية و صناعية

5. لوازم تجهيز محالب االبقار و االغنام المركزية
       و الحلالبات المتنقلة

6. لوازم تجهيز مزارع دواجن
7. ماكينات جز اغنام و خيول وحيوانات اليفة

8. تجهيز عيادات بيطرية

9.مستهلكات و لوازم و اجهزة طبية 
    و جراحية بيطرية

10.طعام و اكسسوارات حيوانات اليفة
11.مطهرات و محاليل بيطرية طبية

12.لوازم الفروسية 
13.لوازم تجهيز مسالخ الدواجن و االبقار و االغنام

14.لوازم نحالين
15.لوازم عامة ( قبانات , موازين حرارة , رطوبة , كثافة

      , حموضة ... )

تتمثل خدمات مؤسسة رغد 

وكالء حصريون :

عمان – اليادودة – شا�ع مادبا – عمارة رقم 394
موبا�ل : 0798775128  -   ارضي : 064120007

 المدير العام
م. حسن عبد الفتاح الدوس

www.farisvet.com 
 hasan@farisvet.com

––  

––

––

–

+

E-mail: alwefiq-registration@outlook.com
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انتاج  على  تعمل   2017 عام  تآسست 
والمحببة  الذوابة  الرزاعية  االسمدة 
وجميع  والمعجون  والمعلقة  والسائلة 
االسواق  وتستهدف  بانواعها  العناصر 

الخارجية تحت عدة اسماء تجارية.

االدارة : دابوق مجمع الفردوس التجاري
 مكتب 107

المصنع : مدينة الملك عبدا� الثاني 
الصناعية-سحاب
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Made in Jordan
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Made in Jordan
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تم  الزراعي  القطاع  في  باالستثمار  الثاني  عبداهللا  الملك  جالله  لرؤية  امتدادا 
لالستيراد  الزراعية  الجفر  ( شركة  تايه وشركاه  ابو  الكريم  عبد  تأسيس شركة 
والتصدير ) عام 2017 ومكانها الجفر لتوريد البرسيم الناشف واستيراد جهاز ري 
عده  تغطية  الحمد  وهللا  وتم  انواعها  بكافة  والبذور  والسماد  حديث  محوري 

مشاريع زراعيه في الجفر وخارجها 

• رؤيتنا أن تصبح شركتنا المفضلة لدى عمالئنا في المملكه وذلك من  خالل تنفيذ 
المشاريع بأعلى المواصفات والجوده.

شركة عبد الكريم ابو تايه وشركاه  
الجفر الزراعية لالستيراد والتصدير

شركة الجفر الزراعية 
ل�ستيراد والتصدير
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هي شركة أردنية رائده تعنى بتصنيع األسمدة املركبة بأشكالها الثالث
(األسمدة املعدنية الذوابة , األسمدة املعلقة , األسمدة السائلة ) 

ومقرها األردن – الكرك – املدينة الصناعية (املنطقة احلرة)

شركة الالمتناهية 
للخدمات الزراعية والكيماويات

فاكس: 96232340333+   تلفون: 962799206110+
Unlimited.est@yahoo.com :امييل

•20-20-20 + TE                      
•20-10-20 + TE
•19-19-19 + TE
•18-18-18 +TE
•20-14-14 +TE
•10-50-10 + TE
•17-44-0
•15-30-15 + TE
•0-0-50 + 18%S
•5-5-45  + TE
•10-5-44 +TE
•13-3-43 + TE
•6-6-43 +TE
•5-5-42 +TE
•12-12-36 +TE
•15-15-30 + TE
•15-5-30 + TE
•17-10-27 + TE

•Phosphoric acid 85%
•DKP (0-30-40)
•Cal Mag
  (12%N+15%CaO+5%MgO)
•11-8-6 + TE
•10-10-10 + TE
•KSI (35% K2O +25% SiO2)
•KTS (35%K2O +40% S)
•KTC (36% K2O + 50% C)
•Urea phosphate
  (12-28-0)
•40-0-0 
•0-0-5+12% C
•Cal Bor
  (7%N+15%CaO+1%B)
•Boron (11%B)
•Trace Element
  (Fe,Zn,Mn,Mg,Cu,B,Mo)
•Humic acid 15%  
  (12%Humic acid +3%
  Fulvic acid)
•Sea Weed 12%
ماده ناشره والصقة•

•25-25-25 +TE
•25-25-20 + TE
•20-20-20 + TE
•40-10-10 +TE
•12-61-0 +TE
•0-52-34 + TE
•10-50-10 + TE
•18-44-0 + TE
•10-6-60 + TE
•12-12-44 + TE
•10-10-40 + TE

قـــوائم املنتجــــات
(NPK) :األسمدة السائلة (NPK) :األسمدة املعلقة (NPK) :األسمدة الذوابة

GROWING GREEN
FIELDS AND SAFE
E N V I R O N M E N T



189

فاكس: 96232340333+   تلفون: 962799206110+
ghars.co@yahoo.com :امييل

قـــوائم املنتجــــات
(NPK) :األسمدة السائلة (NPK) :األسمدة املعلقة (NPK) :األسمدة الذوابة

هي شركة أردنية رائده تعنى بتصنيع األسمدة املركبة بأشكالها الثالث
(األسمدة املعدنية الذوابة , األسمدة املعلقة , األسمدة السائلة ) 

ومقرها األردن – الكرك – املدينة الصناعية (املنطقة احلرة)

•20-20-20 + TE                      
•20-10-20 + TE
•19-19-19 + TE
•18-18-18 +TE
•20-14-14 +TE
•10-50-10 + TE
•17-44-0
•15-30-15 + TE
•0-0-50 + 18%S
•5-5-45  + TE
•10-5-44 +TE
•13-3-43 + TE
•6-6-43 +TE
•5-5-42 +TE
•12-12-36 +TE
•15-15-30 + TE
•15-5-30 + TE
•17-10-27 + TE

•Phosphoric acid 85%
•DKP (0-30-40)
•Cal Mag
  (12%N+15%CaO+5%MgO)
•11-8-6 + TE
•10-10-10 + TE
•KSI (35% K2O +25% SiO2)
•KTS (35%K2O +40% S)
•KTC (36% K2O + 50% C)
•Urea phosphate
  (12-28-0)
•40-0-0 
•0-0-5+12% C
•Cal Bor
  (7%N+15%CaO+1%B)
•Boron (11%B)
•Trace Element
  (Fe,Zn,Mn,Mg,Cu,B,Mo)
•Humic acid 15%  
  (12%Humic acid +3%
  Fulvic acid)
•Sea Weed 12%
ماده ناشره والصقة•

•25-25-25 +TE
•25-25-20 + TE
•20-20-20 + TE
•40-10-10 +TE
•12-61-0 +TE
•0-52-34 + TE
•10-50-10 + TE
•18-44-0 + TE
•10-6-60 + TE
•12-12-44 + TE
•10-10-40 + TE

(NPK) :األسمدة السائلة (NPK) :األسمدة املعلقة (NPK) :األسمدة الذوابة

شركة غرس
 للخدمات الزراعية و الكيماويات

T h e  b e s t
f e r t i l i z i n g

c h o i c e
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فاكس: 96232340333+   تلفون: 962799206110+
karko.co@yahoo.com :امييل

•20-20-20 + TE                      
•20-10-20 + TE
•19-19-19 + TE
•18-18-18 +TE
•20-14-14 +TE
•10-50-10 + TE
•17-44-0
•15-30-15 + TE
•0-0-50 + 18%S
•5-5-45  + TE
•10-5-44 +TE
•13-3-43 + TE
•6-6-43 +TE
•5-5-42 +TE
•12-12-36 +TE
•15-15-30 + TE
•15-5-30 + TE
•17-10-27 + TE

•Phosphoric acid 85%
•DKP (0-30-40)
•Cal Mag
  (12%N+15%CaO+5%MgO)
•11-8-6 + TE
•10-10-10 + TE
•KSI (35% K2O +25% SiO2)
•KTS (35%K2O +40% S)
•KTC (36% K2O + 50% C)
•Urea phosphate
  (12-28-0)
•40-0-0 
•0-0-5+12% C
•Cal Bor
  (7%N+15%CaO+1%B)
•Boron (11%B)
•Trace Element
  (Fe,Zn,Mn,Mg,Cu,B,Mo)
•Humic acid 15%  
  (12%Humic acid +3%
  Fulvic acid)
•Sea Weed 12%
ماده ناشره والصقة•

•25-25-25 +TE
•25-25-20 + TE
•20-20-20 + TE
•40-10-10 +TE
•12-61-0 +TE
•0-52-34 + TE
•10-50-10 + TE
•18-44-0 + TE
•10-6-60 + TE
•12-12-44 + TE
•10-10-40 + TE

قـــوائم املنتجــــات
(NPK) :األسمدة السائلة (NPK) :األسمدة املعلقة (NPK) :األسمدة الذوابة

هي شركة أردنية رائده تعنى بتصنيع األسمدة املركبة بأشكالها الثالث
(األسمدة املعدنية الذوابة , األسمدة املعلقة , األسمدة السائلة ) 

ومقرها األردن – الكرك – املدينة الصناعية (املنطقة احلرة)
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الزراعة مهنه انسانيه باألساس فعلينا ان نأخذ بعين االعتبار صحه االنسان والبيئة   

فكانت المنتجات التي نستوردها رفيقه بالبيئة وصديقه لإلنسان.

ذلك  على  الحرص  كل  حرصت   2016 عام  في  إنشاءها  ومنذ  الفينيق  شركه  نحن 

المواد  بإنتاج  المختصة   ICP Pharma المنتجه  الشركه  لذى  الحرص   نفس  وكان 

العضويه ذات الجوده العاليه .

توفر لدينا مبيد سلتك العضوي  والتي تكافح آالفه األخطر على النبات اال وهي 

وحشرات  والبسيال  والمن  البيضاء  الذبابه  لمكافحته  إضافه  العنكبوت)  الحلم( 

اخرى دون اثر متبقي اطالقا ، اضافة لذلك فهو المبيد األسرع في المكافحة وال 

نحتاج اكثر من ربع ساعه للتأكد من ذلك.

السماد   calciofert مادة  هي  الكثيرين  باهتمام  حظيت  التي  الثانية  الماده 

الورقي الذي ضم اكثر من عنصر مهم في مركب واحد فهو يحتوي على عنصر 

الكالسيوم بنسبه 36 في المئه وعنصر السيليسوم والمغنيسيوم وغيرها والحائز 

على شهادتين في الزراعه العضويه ولَم يقتصر عملنا على ذلك بل عملنا ونعمل 

التجارية  على استيراد ازهار القطف من اهم الشركات في العالم وذات السمعه 

العاليه في هولندا واليونان والهند  حتى أصبحت تطلب باالسم من زبائننا.

ولن نتوقف أبدا عن خدمه مزارعنا وانتظروا منا المزيد

 بدأنا من حيث انتهى ا�خرون
شركة الفينيق للمواد الزراعية

المهندس زياد طمليه
0798718303-0795213087 
Ztommalieh@ yahoo. Com
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 العبدلي – البولیفارد , شارع سلیمان النابلسي بنایة رقم 30 الطابق الثاني , ھاتف : 0096264601993/4
 فاكس 0096264601995 ص.ب: 927783  عمان - 11190   األردن  



194



195



196

alhadedi@hotmail.com

لصناعة األسمدة
Al-Majjarra For Fertilizers Industry

Al-Majjarra 
For Fertilizers 
Industry
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Ut wisi enim ad minim
veniam quis nostrud

exerci tation ullamcorper
suscipit lobortis nisl ut 

aliquip ex ea commodo.

Lorem Ipsum

Ut wisi enim ad minim
veniam quis nostrud

exerci tation ullamcorper
suscipit lobortis nisl ut 

aliquip ex ea commodo.

Lorem Ipsum

Ut wisi enim ad minim
veniam quis nostrud

exerci tation ullamcorper
suscipit lobortis nisl ut 

aliquip ex ea commodo.

Lorem Ipsum

www.socialmedia.com/yourcompany

@yourcompany

www.yourcompany.com

Bio Organic liquid Fertilizer extracted from 
sh 
through bacterial and bio-reactions. 
Contains free amino acids, and moves quickly inside 
the plant.
Facilitates the production of proteins and improves 
the defensive e�ectiveness of the plant.
Helps plant tolerants & withstand stress and di cult 
weather conditions such as heat, thirst, salinity and 
frost.
Recommended in organic and export-oriented 
agriculture ,where production  increases by 30 - 40%.
Allows the absorption of nutrients accumulated in 
the soil over previous years of fertilization. 
Improves the physical, chemical and biological 
properties of the soil.
Reduces and eliminates the use of pesticides and 
chemical fertilizers.
Very rich in organic nutrients.
It stimulates microorganisms and provides the plant 
with nutrients needs.
It can be used as a spray or watering through various 
irrigation systems.
It is recommended to repeat its use weekly cause it 
contains bene
cial micro�ora bacteria espicially 
Azoto Bacter to increase soil fertility, Lacto bacillus 
bacteria & lactic acid to resist nematodes and some 
fungal diseases such as pythium and fuzarium.
An ideal economic product for all kinds of 
vegetables, trees, �owers and green    grasses.
Ideal for biorenewable agriculture and protecting 
the environment from pollution by reducing 
dependence on chemical fertilizers.

Characteristics and Features:   

Bio Organic liquid Fertilizer, extracted from 
sh, containing natural nutrients, used for all 
eld crops, vegetables, 
fruit trees and ornamental plants, is used as main  component for an Organic farming and for the re-establishment 
and vitality of weak soil culture.

The activity and reproduction of beneficial 
microbes in the field depends on :

•�e presence of the organic material in the soil.
•Optimum soil temperature 15-35 no more than 45. 
•Repeatidly use to increase e ciency. 
•Do not mix fertilizer with pesticides and copper 
compounds.

   عضوي حيوي استخالص أردني ١٠٠٪ 

لصناعة األسمدة

Components and analysis (w/v):

Al-Majjarra For Fertilizers Industry

Al-Majjarra For Fertilizers Industry
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0799090378
¢VƒY ƒHG π«∏N.Ω

khalilawad138@gmail.com

…QÉéàdG ócG ™ª› - ˆGóÑ©dG É«fGQ ¬µ∏ŸG ´QÉ°T

ƒÁQ ¿É°S ácô°T

á«YGQõdG OGƒŸG IQÉéàd
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Acacia
For Fertilizers

Ióª°SC’G IQÉéàd É«°SÉcCG ácô°T

 هي شركة ذات مسؤولية محدودة مسجلة يف وزارة الصناعة والتجارة حتت الرقم (55788) 
بتاريخ 6/11/2019 تدار من قبل مالكها كامل يوسف عبد اجلواد،  تقع مكاتب الشركة يف 
املقابلني شارع احلرية و مصانعنا يف منطقة معان التنموية و التي تتضمن العديد من  خطوط 

االنتاج و أماكن التخزين ومتتلك الشركة ايضًا هنجر للتخزين خلف السوق املركزي.

تعمل أكاسيا على انتاج العديد من انواع االسمدة؛ مثل األسمدة الذائبة واملعلقة والسائلة 
واألسمدة الورقية و املواد الالصقة ومجموعة متنوعة من املكمالت الزراعية نطمح إلى تقدمي 
منتج عالي اجلودة. وهذا يتطلب تضافر اجلهود يف مجال البحث والتطوير للمنتجات ، و يد 
عاملة مدربة و ذات خبرة ، و اختيار أفضل مصادر املواد اخلام باإلضافة إلى االمتثال لقوانني 

الصناعة احمللية والدولية وتقليل اآلثار واملخلفات البيئية.
االحتفاظ  مع  وتسليمها  إطالقها  قبل  بدقة  إنتاج  عملية  كل  يف  اخلام  املواد  اختبار  يتم 
بالعينات لكل دفعة يتم إنتاجها. تهدف هذه السياسة إلى ضمان أن كل منتج نهائي ذو 

جودة عالية ومتسقة.

Akasia.jordan@gmail.com 00962797273487
 ¿OQ’G – ¿ÉªY

 70 ºbQ ∞jô°ûdG óªMG ™ª› – ájô◊G ´QÉ°T

107 Öàµe – ∫h’G ≥HÉ£dG

OGƒ÷G óÑY ∞°Sƒj πeÉc : ΩÉ©dG ôjóŸG
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 شركة مالك ومعتز الفقيه 

¥ôØŸG - ¿OQC’G

٠٧٩٥٥٨٦٧٥٣: πjÉHƒe 

 mutaz.alfaqeih@gmail.com 

٢٠٢٠ ΩÉY â°ù°SCÉJ

ÉWÉ£ÑdG …hÉ≤J OGÒà°SG ∫É› ‘ πª©J
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Middle East North Africa Hydroponics L.L.C 

Company History

MENA Hydroponics is Consultancy and services Company 
dedicated to the agricultural production, Seeds, Fertiliz-
ers, irrigation, Hydroponics, Greenhouses, postharvest 
handling, marketing and distribution in Middle East and 
North Africa. It is a leading company in agriculture consul-
tancy and project development. 
MENA Hydroponics accomplished excellent records with 
its international partners within UAE and Jordan markets 
through developing hydroponics and greenhouses indus-
try, transfer smart irrigation knowledge, practice, introduc-
ing new fertigation, irrigation equipment, mentoring 
techniques, data analysis and training courses.

Vision statement
Providing all technical information and transfer knowl-
edge to help growers in MENA region growing any plant 
anywhere, anytime.

Mission statement
To be trusted partners with international organization, 
local governments, suppliers and growers to develop 
smart and sustainable agriculture in MENA region.

Mohammad Farash
Managing Director

UAE: +971 50 414 5072
Jordan: +962 79 562 8419

farash@menahydroponics.com

O�ce address     
TLA” Al Ali - Saad 4 building - O�ce number 408.
Shop address :                                                                
Al yadudeh-Madaba street-opposite to Jordan Zoo - Building 437 .

Amman -Jordan
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أرقام وهواتف
عدد من منتسبي النقابة 
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شركة طــه وقشــوع
شارع مكة المكرمة / ام السماق

  5825728 - 5850251
azza@tahaandqashou.net

شركة وادي االردن الزراعية
عمان / شارع الجاردنز 

  5603504 - 5663719

شركة عوني شعبان الزراعية 
الياسمين-اشاراة االرسال - مجمع ازادي

   4200323 - 4200313
finance@sccjordan.com

شركة ثمار للحدائق والزراعة
الصويفيه/مجمع باريس /مبنى رقم 6

   5829961 - 5854379
mohammad_al_issa@yahoo.com

شركة ليما / فيالدلفيا لتجارة المواد الزراعية
عمان / سوق الخضار المركزي 

    4130528
daoud@philadelphiajo.com ; basileldeek@gmail.com @

@

@

@
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الشركة العمرية للزراعة والبيطرة 
اليادودة – مجمع الماجد التجاري 

   4133222 - 4133111
info@omariah.com

شركة المروج الخصبة للزراعة والبيطرة 
صويلح - عمان

   5165690

مؤسسة الديار لالدوية البيطرية 
الجبيهة – عمان 

  5337804 - 5337803
mousa@diarcojo.com @

@

مؤسسة العابد لالسمدة الكيماوية
المكتب/دوار الداخلية /المصنع - المفرق  

0799826853
abfert@gmail.com @@

شركة امنية للزراعة 
عمان / سوق الخضار المركزي 

   4123636
advagri@go.com.jo @
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مؤسسة حلمي احمد للموارد الزراعية
االغوار الوسطى / الكرامه

helmi.ahmad@yahoo.com

شركة المشاريع الزراعية المتحدة التجارية
الشميساني – شارع عبد الحميد شرف

   5696134 - 5670850
uaec.barkawi@gmail.com

شركة بالل محمود البرغوثي وشركاه
عمان - شارع وادي صقرة / بجانب فندق الديزان 

   5517891
royalgreens@hotmail.com

@

@

@

شركة سما للمواد الزراعية
عمان - خريبة السوق

  4120434 - 4120424
zahran@go.com.jo @

شركة نعيم حافظ وشريكه
العبدلي / عمارة عماشه

0790810465
  na3emhafez@yahoo.com @
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شركة ارض الصنوبر للزراعة الهندسية
تالع العلي / شارع خليل السالم عماره 27 مكتب 102

0799720346  
j.rifai@yahoo.com,skillsagr@yahoo.co.uk

  شركة البيداء الزراعية
عمان / طارق

   0780188888
jordanagrimax@hotmail.com

مؤسسة حمودة للزراعة والبيطرة
البالونه

0797701070
info@hammoudehgroup.com

@

@

@

شركة ربوع االردن لصناعة المحسنات
عمان – منطقة آحد
0796248030

  sh.marwan75@gmail.com @

شركة النهر الخالد للزراعة
عمان – تالع العلي
0799720346

skillsagr@yahoo.co.uk,rolaalrifai@hotmail.com @
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مؤسسة خيوط الشمس الزراعية
عمان - اليادودة

   0790417517 
michael-sahouri@hotmail.com @

شركة  زادكن للتطوير و االستشارات الزراعية
عمان- شارع المدينة المنورة

   5518288 - 5518266
info@zadcon-agri.com @

شركة الكوثر النتاج الفطر
جرش

  02 /6342400 - 02 /6342401
mahmoud@alkawthar-mushroom.com, alkawthar@yahoo.com @

شركة بيزنطة للتزويد الزراعي
عمان / ضاحية الياسمين

  0799090378 
khalilawad138@gmail.com @

شركة روى الزراعية
سوق الخضار المركزي

    4128495
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شركة الجنان الزراعية
عمان -  اليادودة - مجمع الماجد التجاري

  0795564676 
annuka10@gmail.com

شركة مونسانتو / األردن 
عمان - شارع الملك عبداهلل مجمع الملك الحسين لألعمال عماره 9

5806200
abdullah.sulaiman@monsanto.com

شركة بروج االوروبية للصناعات المتقدمة ذ.م.م
منطقة معان التنموية

ahmadalrashad@yahoo.com

@

@

@

الجانب االخضر للمبيدات الزراعية
الزرقاء

0785731268
  greenside2015@yahoo.com @

البركة االردنية لزراعة وانتاج الفطر
عمان - وادي صقره

5692693
barakehmushroom@gmail.com ;nader.abughazaleh@gmail.com @
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الشركة التجارية المتخصصة لخدمات المواد األساسية و المجمدات
الياسمين-اشاراة االرسال - مجمع ازادي

4200323 - 4200313
mshaban@sccjordan.com

شركة الهرم الرباعي للتجارة العامة 
عمان -  خلدا

  0790100261
ttepco@ttepco.com @

@

شركة يافا للبذور
عمان- شارع مادبا
0788504635

richland4seeds@yahoo.com @

شركة مرمرة الخضراء الزراعية ذ.م.م
ام السماق 
 5370078

info@greenmarmara.com @

شركة الرؤيا الحديثة لتنكلوجيا الزراعة العضوية
سحاب - الموقر
0797114773

info@newvision-organic.com @
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مدرجات للزراعة
مثلث العارضة

modrajat@modrajat.com

سلسال للمواد الزراعية
عمان / شارع الحرية

4121862
silsal_agro@yahoo.com

مؤسسة مشتل تاال
عين الباشا

0795915770 - 0795550315
petounia99est@yahoo.com/aliashami@yahoo.com

@

@

@

شركة الطليعة لتكنولوجيا الزراعة
عمان- شارع عبداهلل غوشة
5863292 - 5863290

eyas.omar@icloud.com @

الثمار الناضجة للمواد الزراعية
عمان - ام السماق
0795342467

eng_ammar2017@yahoo.com @
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شركة اريزونا المتحدة للصناعات البتروكيماوية
المفرق - مدينة الحسين التنموية

0790683823
mrdameh@outlook.com

مؤسسة وائل عثمان القواسمة 
عمان - المقابلين
0799995037 

heartofamman@yahoo.com

الشركة االردنية الزراعية لتصنيع وانتاج االسمدة العضوية
الخالدية - قرب البركة

0795185474 
alhajahjehkobar@gmail.com

شركة الهضبة الخضراء للبذور
عمان / شارع الملكة رانيا

5151198
mouayyad@ghseeds.net

@

@

@@

@

مؤسسة تبارك الزراعيه 
عمان -اليادوده
0795594085

samer.alsalhi@yahoo.com @@
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الشركة العالمية المتحدة للبذور 
عمان -شارع مكة 

5853682 - 5853685
hnmubaid@gmail.com

شركة الشويكيني لالستثمارات الزراعيه 
العقبة

03/2030677-03/2030450
info@shwekinigroup.net

دياك لإلستيراد والتصدير 
الكرامة 

0795917908
dayakmustafa@yahoo.com

شركة االبيض لألسمدة والكيماويات األردنية
عمان - الجيزة

5851824-5851809
israa.qassas@jafcoo.com,Khaled.Salem@jafcco.com @

@

@

@

شركة اشراقة عمان لتجارة المواد الزراعة 
الغور -ابو عبيدة
 0795164744

omarjaber@ishrak.com @
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الشركة المتطورة الحديثة لنقل مواد البناء
عمان / اليادودة

0799795825-0797675777

شركة مؤاب النتاج وتطوير البذور 
الجبيهة شارع الملكة رانيا العبداهلل

0797540053
info@moabseeds.com

الجوهرة الالمعة لالسمدة الزراعية 
   عمان - خريبة السوق

 0798776614 
jewel4agri@gmail.com

الشركة الرباعية لتكنولوجيا البذور 
بيادر وادي السير
0796665525

info@quattroseeds.com

@

@

@

@

@

الشركة الرائدة للمشاريع الزراعية   
  الجيزة -المنارة 

4460371 - 0797982206
 cpioneer@yahoo.com @@

@
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شركة راكين الزراعية
عمان -ام اذينة 

5518467 - 5518466 
info@atgce.com @@

شركة القوة الخضراء للزراعة
ام السماق

 0795477242
info@greenforceagri.com @@

روابي الفرح النتاج البذور
دابوق

0795171770

مصنع امطار لالسمدة 
معان

0798039228
masarco@yahoo.com @@

مؤسسة جنات وعيون للمنتجات الزراعية
الكرك 

0796354901
info@gardensandsprings.com @@



225

شركة  مندرين لالسمدة والكيماويات
عمان

0791336660
info@mandarinfet.com

شركة هدسون الزراعية 
الموقر

0797701780
info@hudsonagri.com @

@

@

@

مؤسسة أبو حرب الزراعية
عمان - خلدا
 2005541

amer@freshco.jo @@

دياال للمواد الزراعية
اربد -ايدون- خلف كلية غرناطه

0790702206
anshaialezzcompany@yahoo.com @@
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 شركة تورنتو الزراعية
صويلح

0797701780
amani.khater1984@gmail.com

 شركة االلفية للبذور
دير عال -الغور
0795628419

farash@menahydronics.com

شركة مربع الخليج لالستثمارات
العقبة

0787161016
farash@menahydronics.com

شركة بالتينيوم للبذور
 البيادر 

 5600260 
5607058

@

@

@

@

@

@
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أرقام وهواتف الجهات الرسمية 

56861515686310moa.mail.moa.gov.joوزارة الزراعة االردنية1

56290305684692Info@mit.gov.joوزارة الصناعة والتجارة والتموين2

46444664649341mop@mop.gov.joوزارة التخطيط والتعاون الدولي 3

58057005861059modee@modee.gov.joوزارة االقتصاد الرقمي والريادة 4

58026665855072info@mol.gov.joوزارة العمل 5

56801005687760mwiinfo@mwi.gov.joوزارة المياة والري6

46363214618528info@mof.gov.joوزارة المالية7

   55601135516377info@moenv.gov.joوزارة البيئة 8

06/566615106/5666155info@amman chamber.org.joغرفة تجارة عمان 1

06/590204006/5902051info@jocc.org.joغرفة تجارة االردن2

06/464264906/4643719info@jci.org.joغرفة صناعة االردن3

06/464300106/4647852aci@aci. Org.joغرقة صناعة عمان4

05/385171005/3854617zcc@zarqachamber.orgغرفة تجارة الزرقاء5

02/724207702/7242072chamber.irbid@gmail.comغرفة تجارة اربد6

وزارات 

الغرف 

الجهة

الجهة

@

@
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06/462318606/4647791customs@customs.gov.joدائرة الجمارك األردنية 1

06/477218106/4772186جمرك عمان 2

06/445214206/4452130جمرك المطار 3

06/402279706/4020684جمرك سحاب 4

03/201244203/2015692جمرك العقبة 5

02/625403602/6254036جمرك جابر6

05/383805105/3838052جمرك العمري7

02/629533602/6295337جمرك الكرامة8

03/213382203/2133822جمرك المنطقة الحرة - الشيدية9

5686151/45806/5625714مديرية الوقاية النباتية 1

5686151/27906/5625714مديرية االنتاج النباتي 2

5686151/37406/5686469مديرية التراخيص 3

5686151/20106/5671581مديرية الرقابة الداخلية 4

5686151/27006/5607515مديرية العطاءات 5

06/412754606/4127544مديرية العاصمة 6

05/357305005/3573071مديرية وادي االردن7

06/535496306/5359956مديرية االراضي والري 8

06/535496506/5337929مديرية الحراج9

06/413053106/4120713مديرية االنتاج الحيواني10

06/568122806/5681059مديرية التنمية الريفية وتمكين المراة 11

06/413053006/4120691مديرية البيطرة12

06/472620206/4726201مديرية المختبرات النباتية 13

06/537267106/5372671مديرية صندوق المخاطر 14

أرقام وهواتف الجهات الرسمية 
المديريات 

الجمارك 

الجهة

@الجهة

@
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46044444624599istd@istd.gov.joدائرة ضريبة الدخل والمبيعات 1

53447015344806rssinfo@www.rss.joالجمعية العلمية الملكية 2

53012255301249jsmo@jsmo.gov.joمؤسسة المواصفات والمقاييس 3

47250714726099Director@narc.gov.joالمركز الوطني للبحوث الزراعية 4

41268134126814c.marketing@yahoo.com.joالسوق المركزي5

56613205693632agri@agrieng.org.joنقابة المهندسين الزراعين1

58338505833851نقابة اطباء البيطريين2
info@jordan-vet.org 

41305954125169info@muvfex.joنقابة تجار ومصدري الخضار والفواكة3

46153024649496faos13@yahoo.comنقابة اصحاب شركات التخليص ونقل البضائع 4

56996315699630jepa@jepa.org.joالجمعية االردنية لمصدري ومنتجي الخضار و الفواكة5

58533345853334info@jodates.org; p@jodates.orgجمعية التمور االردنية6

46222624622261info@jopea.comالجمعية االردنية لمصدري منتجات الزيتون7

51510235151023organicsociety@yahoo.comجمعية الزراعة العضوية8

797744148info@jordanflowers.orgجمعية أزهار القطف و نباتات الزينة األردنية 9

51510235151023jsdc@jordandesert.org.joالجمعية االردنية لمكافحة التصحر10

42046634204173jfu@accessme.com.jo االتحاد العام للمزراعيين االردنيين 11

3520807اتحاد المزراعيين / البلقاء12

a.alkhaddam@yahoo.com  اتحاد مزارعين وادي االردن13

55142165514217االتحاد النوعي لمزارعي الدواجن14

أرقام وهواتف الجهات الرسمية 
نقابات / جمعيات / اتحادات

الجهة

@الجهة

@
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الفهرس
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 المملكة األردنية الهاشمية 1
الواقع الحالي لقطاع الزراعة 2-3
 الصناعة قي الردن 4-5
 العضوية واالنتساب للنقابة 6
 مدونة السلوك 7-9
 قطاع انتاج المواد الزراعية 10

 صفحات أعضاء النقابة
شركة االتحاد الزراعي األردني 11
شركة المواد الزراعية )مقدادي(                                                                12
شركة االسمدة المتحدة )يونيفرت (                                                          13
 الشركة العربية للمستحضرات الطبية والزراعية 14
 شركة عبد الحافظ الزراعية 15
 شركة مجموعة  منير سختيان 16
شركة عبد الحميد عبد الحافظ الزراعية 18
 شركة الثقة للبذور 19
شركة الكروم للزراعة والتجارة ذ. م.م 20

مؤسسة االرض الخضراء الزراعية 21
 مؤسسة الرافدين الزراعية 22
شركة جعفر الكردي وشركاه 23
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 شركة االرز الزراعية 29
 شركة زيزيا للخدمات والمواد الزراعية 30
شركة محمد سالمة فيياض و شريكه/ أيام الصداقة 32
 شركة مدماك النتاج االسمدة واالدوية البيطرية 33
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 شركة الجبالي الزراعية 40
 شركة سيجال للمواد الزراعية 41
الشركة المتقدمة لصناعة المبيدات الزراعية والعالجات البيطرية 42
 مؤسسة التقنية لالسمدة المركبة 43
شركة جهاد ياسين وشركاه 44
 شركة البرج لصناعة المبيدات الزراعية والبيطرية 45
 شركة االنفال لصناعة االسمدة 46
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 شركة االشراق للزراعة والتجارة 48
 شركة المدار لتجارة المواد الزراعية 50
شركة االمتياز للمواد الزراعية 51
 المجموعة التخصيصة لالدوية البيطرية والزراعية 52
 شركة المثالية لتجارة المبيدات واألسمده 53
شركة النشامى الزراعية 54
 شركة المشورة الزراعية 55
شركة االوراق الذهبية للخدمات الزراعية 56
 شركة مهارات للتنمية الزراعية 57
 مؤسسة الرافة الزراعية 58
مؤسسة كرستال للزراعة والتجارة 59
شركة الفيروز للمواد الزراعية 60
 شركة قطوف للزراعة والري 61
 مؤسسة مسك الزراعية 62
 شركة الهالل الخصيب النتاج االدوية البيطرية 63
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