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اإلمـارات تستثـمـر 
في زراعة النخـيل 

وإنتــاج التــمـور 
في نـاميبــيا

شركة الظاهرة الزراعية

بتوجيهات سمو الشـيخ 
حمدان بن زايد آل نهيان
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 1995 عام  الزراعية  الظاهرة  �شركة  تاأ�ش�شت 

ك�شركة ذات ملكية خا�شة. وخالل هذه احلقبة 

الق�شرية من الزمان، اأ�شبحت �شركة الظاهرة 

ال��راه��ن عمليات  ال��وق��ت  ت��دي��ر يف  ال��زراع��ي��ة 

اأفريقيا، واآ�شيا، وال�شرق الأو�شط،  ت�شغيلية يف 

ما  بها  ويعمل  ال�شمالية،  واأم��ري��ك��ا  واأوروب����ا، 

يزيد عن 1800 موظف من بينهم اخلرباء يف 

جمال الزراعة واملنتجات احليوانية اإىل جانب 

والتمويل،  الإدارة،  جم��الت  يف  املتخ�ش�شني 

واللوجي�شتيات، والعمليات القانونية. 

الوقت  يف  ال��زراع��ي��ة  الظاهرة  �شركة  وتتبواأ 

ال�شركة  اأ�شبحت  حيث  متميزًا  موقعًا  الراهن 

التي  الرائدة  الزراعية  ال�شركات  من  واح��دة 

تتخذ من دولة الإمارات العربية املتحدة مقرًا 

لها، واإحدى اجلهات الرئي�شية الداعمة لتاأمني 

اإمدادات الرب�شيم والعالف النجيلية الأخرى 

لل�شوق املحلية.

ب�شورة  الزراعية  الظاهرة  �شركة  وت�شتثمر 

منطقة  ع��رب  ال��زراع��ي��ة  امل�شاريع  يف  م�شتمرة 

جتارية  م�شاريع  متتلك  كما  الأو���ش��ط  ال�شرق 

الظاهرة  �شركة  وت�شتورد  اأخ���رى.  مناطق  يف 

تقع يف مناطق متفرقة من  الأع��الف من دول 

تنويع  خالل  من  التو�شع  يف  ب��داأت  وقد  العامل 

جمالت اأعمالها التي ت�شمل خمتلف املحا�شيل 

وجتارة  والفاكهة  اخل�شروات  من  الزراعية 

الأرز الب�شمتى املمتاز.

و�شعت �شركة الظاهرة الزراعية لنف�شها روؤية 

مع روؤية حكومة اأبوظبي املمثلة فى جهازاأبوظبي 

خطاها،  نف�س  على  وت�شري  الغذائية  للرقابة 

كما اأخذت على عاتقها الرتقاء بروؤية حكومة 

اأبوظبي خطوة لالأمام وجعلها مهمتها الرئي�شية، 

وقد اأتاحت هذه القيم اأن ت�شبح �شركة الظاهرة 

الزراعية اليوم ال�شركة الأكرث جناحًا يف ال�شوق 

املحلية والعاملية. والتي تتلخ�س يف ما يلي:

ر�ؤيتنا: تاأمني اإمدادات الغذاء لدولة الإمارات 

العربية املتحدة واملنطقة

نقود  اأن  م��ه��م��ت��ن��ا: 

ال�����ش��ن��اع��ة ال��زراع��ي��ة 

الفعال  والتنفيذ  والإنتاج  اجل��ودة  جم��الت  يف 

خرباتنا  تطبيق  خ��الل  م��ن  العمالء  وخ��دم��ة 

وال�شتفادة من البتكارات التقنية.

به،  ن��ق��وم  م��ا  جميع  يف  ال�شفافية  قيم�نا: 

املكافاأة  عمالئنا،  جميع  جتاه  الكامل  اللتزام 

عند الأداء املتميز.

ق�صة جن�اح: 

م��ن خ���الل جم��م��وع��ة امل��ن��ت��ج��ات واخل��دم��ات 

الوا�شعة التي توفرها �شركة الظاهرة الزراعية  

تديرها  التي  الت�شغيلية  العمليات  جانب  اإىل 

يف كل من الإم��ارات العربية املتحدة، وم�شر، 

واإ�شبانيا،  الأم��ري��ك��ي��ة،  امل��ت��ح��دة  وال���ولي���ات 

الظاهرة  �شركة  تتمتع  وباك�شتان،  وناميبيا، 

الزراعية مبوقع مثايل يوؤهلها للتنبوؤ باحلقائق 

الثقافية  وال��ت��غ��ي��ريات  الأ���ش��واق  يف  اجل��دي��دة 

والتكيف مع كل ذلك.  

رطب ناميبيا 
يزين موائد اإلمـارات  في الشتاء والربيع
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�شركة  لنجاح  احلقيقي  ال��ن��ج��اح  مفتاح  اإن 

الظاهرة الزراعية يتمثل يف خربات فريق العمل 

الإنتاج  الزراعة،  التالية:  املجالت  ول�شيما يف 

اللوجي�شتيات،  التمويل،  الإدارة،  احل��ي��واين، 

والقانون.  

وقد اأ�شبحت �شركة الظاهرة الزراعية ال�شركة 

العربية  الإم���ارات  دول��ة  ال��رائ��دة يف  الزراعية 

ال�شوق  بطلب  الوفاء  يف  ت�شاعد  حيث  املتحدة 

النجيلية  والأع����الف  الرب�شيم  على  املحلية 

علف  ت��وف��ري  لعمالئها  ت�شمن  كما  الأخ����رى. 

عايل اجلودة من خالل ال�شترياد من م�شادر 

م�شتمرة وم�شتدامة عرب خمتلف اأنحاء العامل.  

وتوؤمن �شركة الظاهرة الزراعية اإميانًا را�شخًا 

لها  اأت���اح  ولقد  الكاملة(.  )اخل��دم��ة  مبفهوم 

الذي  الوقت  يف  تدريجيًا  تنمو  اأن  املنهج  هذا 

اجلديدة  الزراعية  املنتجات  يف  ت�شتثمر  كانت 

وتطورها يف مناطق متفرقة من العامل.  

نحو  دائمًا  الزراعية  الظاهرة  �شركة  وت�شعى 

من  عالية  اأهدافًا  لإجنازاتها  وت�شع  التح�شن، 

املتميزة.  اجل��ودة  ذات  املنتجات  اإخ��راج  اأج��ل 

تاأثري  لذلك  ك��ان  دولية،  موؤ�ش�شة  وباعتبارها 

من  العديد  يف  منتجاتها  ج��ودة  على  اإيجابي 

الأ�شواق. وتعد الغلة الناجتة عن حما�شيلها لكل 

هكتار من الأرز والفواكه واخل�شراوات من بني 

اأعلى املعدلت يف العامل. اأما يف منطقة ال�شرق 

اخلا�شة  والتوزيع  الإنتاج  اأن�شطة  فاإن  الأو�شط 

بها لي�س لها نظري على الإطالق يف املنطقة.     

القطاعات  يف  ال�����ش��رك��ة  تتخ�ش�ص 

الرئي�شية التالية: 

 الق�شم الزراعي )املحلي والدويل( 

 ق�شم املعدات الزراعية. 

  ق�����ش��م امل��ن��ت��ج��ات ال��ع�����ش��وي��ة والأب���ح���اث 
والتطوير. 

والت�شنيع  احل���ي���واين  الإن����ت����اج    ق�����ش��م 
واإمدادات الغذاء. 

  ق�����ش��م اإم������دادات ال��رب���ش��ي��م والع����الف 
النجيلية الخرى واملحا�شيل الزراعية.

 ق�شم اللوجي�شتيات. 

 ق�شم �شرب الأرز.

�شركة الظاهرة الزراعية-ناميبيا:

ناميبيا   - الزراعية  الظاهرة  �شركة  تاأ�ش�شت 

يف فرباير عام 2009 مبوجب قوانني جمهورية 

ناميبيا. وتقع بالقرب من �شد نايوت يف اجلزء 

اجلنوبي من ناميبيا، على بعد حوايل 50 كم من 

جنوب غرب مدينة كيتمان�شوب. وتعمل ال�شركة 

التمر  حم�شويل  اإن��ت��اج  على  رئي�شية  ب�شورة 

والعنب بهدف التوزيع التجاري يف منطقة تزيد 

مياه  على  وحت�شل  هكتار   200 عن  م�شاحتها 

اأحد  من  الزراعي  لال�شتخدام  اجلاهزة  الري 

الظاهرة  �شركة  قدمت  وقد  املحلية.  ال�شدود 

خمتلف  الدولية  لالأ�شواق  الزراعية-ناميبيا 

اأ�شناف التمر املعروفة مثل املجدول، والربحي، 

واأبوفقو�س.  والهاليل،  واخلنيزي،  واخلال�س، 

العر�س  على  احل��ف��اظ  امل�����ش��روع  وي�شتهدف 
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امل�شتمر من التمر يف املوا�شم التي ل يتوفر فيها 

التمر يف دولة الإمارات العربية املتحدة.

اأن موقع ناميبيا يف الن�شف اجلنوبي من  كما 

املناخية  بالظروف  مقرتنًا  الأر���ش��ي��ة،  الكرة 

املناطق اجلنوبية  والرتبة اخل�شبة يف  املواتية 

والغربية وال�شمالية الغربية من البالد، ي�شمح 

فرباير  من  الفرتة  خالل  طازجة  متور  باإنتاج 

اأنواعه  اأبريل، وعدم توفر الرطب بكافة  لغاية 

يف الأ�شواق اخلليجية خا�شة والعاملية يف الوقت 

الذي يكون فيه مو�شم التمور قد انتهى عند كبار 

خ�شو�شًا  ال�شمايل  الكرة  ن�شف  يف  املنتجني 

ح�شلت  فقد  وعليه  العربي.  اخلليج  منطقة 

�شركة الظاهرة الزراعية على حق ت�شويق اإنتاج 

على  امل��زروع  والربحي  املجدول  نخيل  اأ�شناف 

م�شاحة 80 هكتارًا واملتوقع اأن ي�شل الإنتاج اإىل 

300 طن يف املو�شم الزراعي2011 .

امل�شروع احلايل )املرحلة الأوىل(:

مت التفاق مع ال�شركة احلكومية الناميبية على 

اأن ت�شرف �شركة الظاهرة الزراعية - ناميبيا 

على م�شاحة 13 هكتارًا م�شتاأجرة ملدة 5 �شنوات 

اعتبارًا من العام 2009 وقابلة للزيادة وذلك مع 

بدء الإنتاج، عدد اأ�شجار النخيل 1610، الإنتاج 

53 طنًا مرتيًا. تزرع بالأ�شناف الآتية  احلايل 

من النخيل خال�س، خنيزي وبوفقو�س.

امل�شروع اجلديد )املرحلة الثانية(:

ا�شت�شالح وزراعة م�شاحة وقدرها 200 هكتار، 

اأ�شا�س ال�شراكة  99 عامًا، على  م�شتاأجرة ملدة 

الناميبية.  احلكومية  ال�شركة  مع   %50 بن�شبة 

عدد اأ�شجار النخيل فيها 24400 وذلك ح�شب 

الآتي:

زراعة 180 هكتارًا بالأ�شناف الآتية من النخيل 

عدد  برحي   نخلة،   4000 ع��دد  جم��دول  مثل: 

7000 نخلة، خال�س عدد 3000 نخلة، خنيزي 

عدد 2000 نخلة. واأخرى متنوعة مثل بومعان، 

�شكري، مكتومي، فر�س ابي�س، خ�شراوي، نبتة 

�شيف، �شلطانة، نغال وفحول. بعدد 700 نخلة 

لكل �شنف باإجمايل 7،000 نخلة. بالإ�شافة اإىل 

زراعة 20 هكتارًا باأ�شناف متنوعة من العنب.

التحتية  والبنية  ال�شت�شالح  باأعمال  البدء  مت 

للم�شروع يف فرباير 2010 ومتوقع البدء بزراعة 

�شيتم  كما   2011 فرباير/مار�س  يف  النخيل 

زراعة العنب يف اأغ�شط�س 2011، علمًا باأنه مت 

النخيل من  اأ�شجار  الأوىل من  الدفعة  ا�شتالم 

الإم���ارات  جامعة  يف  الأن�شجة  زراع��ة  خمترب 

يتم  و�شوف  �شتلة   9850 بعدد  املتحدة  العربية 

ا�شتالم الكميات املتبقية يف دي�شمرب 2010 .

القطاع الخاص يلعب دور مسـؤول 
في دفع عجلة التنمية المستدامة 


