


هارفيست العالمية

واللحومللماشيةعالميسوقهوهارفيست

متعددةمجموعةهوحصاد.الزراعيةوالمنتجات

لةسلسفيعموديادمجهاالشركاتمنالجنسيات

.كاملةقيمة

Harvest Worldwide

الثروة الحيوانية

اللحوم 

المنتجات الزراعيه

وتصديرداستيرا/ انتاج 

وتوفيراألغذيةوسالمةالحيوانرعايةعلىنركزنحن

.ذائيةالغمنتجاتناحولمنهاالتحققيمكنمفصلةمعلومات

اجوإنتواللحومالمواشيتجارةمنيجعلممامعا ًذلككل

عجميفياألغذيةإمداداتسالسلفيحاسمةعقدةالزراعة

.العالمأنحاء



جودة عالية

للثروة الحيوانية
األغنام والضأن-تربية الماشية –تسمين الماشية 



السالالت الرئيسية عجول التسمين والذبح

قدمًهارفيستًمجموعةًمنًسالالتًماشيةًاللحمًالمختلفةًللتسمينًوالذبحًالمربحينً،ًمعًت

يمكنًتمييزًثالث. مراعاةًالموقعًالجغرافيًوالظروفًالمناخيةًالمتنوعةًوالبيئةًالطبيعية

فئاتًبينًالسالالتًاألكثرًشيوع ا

عجولًاللحمًالتيًتميلًإلىًزيادةًالوزنًبشكلًمكثفًوتصلًبسرعةًإلىًالحالةً

لديهاًالمزيدًمنًاللحمًالعصيرًوالدهني. أنجوسً،ًهيريفوردً،ًإلخ-المطلوبةً،ًمثلًأبردين

عجولًاللحمًالتيًتميلًإلىًاكتسابًالوزنًبشكلًأبطأًوهيًمناسبةًللرعيًوبالتاليًبأقلً

هذاًاللحمً. سنة2.0-1.5يصلًالثيرانًإلىًحالةًالوزنًالمطلوبةًعندًعمرً. تكلفةًللتغذية

أصغرًحجماز

عجولًاللحمًالكروسًالناتجةًعنًمزجًالسالالتًالمحليةًوالبريةً،ًوالتيًتميلًجيد اًإلىً

النضجًالمبكرًوتكونًبشكلًعامًأكثرًتكيف اًمعًالمناخًالحار

عجول التثمين والذبح



عجول االبردين انجوس عجول الهيريفورد عجول الليموزين

عجول الشاروليةعجول السمينتالعجول البراون سويس



عجول البرانجس االحمر

Nelore bulls 
Brahma bulls 

عجول الهولشتين االحمر

عجول البرانجس االسود
عجول البلجم بلو

عجول النيلور عجول البراهمن



وراسياأعبرواالنتقال،أصلهامناطقمناالنتشارفيالماشيةتربيةبدأتالسنينآالفمنذ

احافعشروالتاسععشرالثامنالقرنينمنعطفحولالصناعيةالثورةقدمت.وأفريقيا لتطويرز 

.المزدوجةواألغراضواللحوماأللبانمنتجاتمنالمتخصصةالسالالت

سويسريالبراونوأصبح،أوروباشرقوشماللغرباأللبانساللةالفريزيانالهولنديأصبح

.كندنافيةاالسالدولفيأيرشايرسكوتوانتشر،والشرقيةالوسطىألوروباسالالتوسيمنتال

واسعنطاقعلىمنتشرةالماشيةمنالرئيسيةالسالالتمنالعديدأصبحت،العشرينالقرنفي

.الزراعياإلنتاجأنظمةفياالقتصاديةكفاءتهابسببالعالمأنحاءجميعفي

نظمذلكفيبماالحديثةالماشيةتربيةصناعةتطويرالقطيعكتبوإنشاءاالنتقائيالتكاثرأتاح

منظماتىإلباإلضافةالحيواناتعلىللتعرففريدةأنظمةعلىتعتمدموثوقةمركزيةمعلومات

.اإلنتاجيةعلىالقائمةالوراثيةالمعلوماتومعالجةتسجيل

التساللتسجيلمختلفةأطرالعالمأنحاءجميعفيالبلدانمعظملدى،الحاضرالوقتفي

منورةمطأنظمةعلىيعتمداآلخروالبعضالحكومةعلىيعتمدبعضهاأنحينفي،الحيوانات

.الخاصالقطاع

خاللمنوالتربيةصناعةفىشركائناجميعمعالتعاونعلىباستمرارنحافظهارفيستفي

.ثةالحديالخارجيةاألسواقمتطلباتنلبي،التصديرومرافقللمزارعالعالميةشبكتنا

تربية الماشية

USA

The Netherlands

Germany

Austria

Hungary
التربيةعجول 



براون سويسهولشتين فريزين جيرسى

منتبليارد سمينتالايرشاير



األغنامًوالضأن

.  اللباألغنامًهيًالثروةًالحيوانيةًمتعددةًاألغراض،ًمعًإنتاجًأساساًمنًالحليبًواللحوم،ًو

ساللةًمختلفةًمنًاألغنامًفي200ًمليارًرأسًمنًاألغنامًفيًأكثرًمن1ًهناكًأكثرًمنً

.العالم

دةعلىًتلبيةًأيًمتطلباتًمناخيةًوثقافيةًواقتصاديةًمحدبرنامجًهارفيستًقادرً

االغنام والضان



سافولك عساف دوربر

تكسل الكون رومني مارش



عاليةجودة 

اللحوم

الضأن-البقرى –البتلو–الجاموسى 



لحوم هارفيست

يًالهندًالهنديةًمسالخينًحديثينًفهارفيستًهولدينجزًتديرًشركةً

.طنًمتري5000للحومًالجاموسًبطاقةًشهريةًتبلغً

يًالمسلخًالحديثةًفواحدًمنًالمحدودةًأوكرانياًتديرًهارفيستً

.طنًمتري3000بطاقةًشهريةًتبلغً،ًللحومًالبقىرأوكرانياً

يًمعًمسلخًممتازًفتتعاونًالعربيةًالمتحدةًهارفيستًاإلماراتً

.رومانياًللحومًالضأن



الحم البقرى االوكرانى قطع 





الهندىلجاموس اقطع اللحم 



قطع البتلو الهندى 



الضأناللحم 

رومانيا -الهند -أوكرانيا 



بارييركريوفاكأكياسفيفاكيوممغلفةمنتجاتنا

واقيةليشكالذيكشريننفقعبرتمراألكسجينمنخفضجوفيومعبأة

.المنتجالثانىالجلدتمثل

مما يؤدى الى 

.قلتحسين عرض المنتج ، ومدة الصالحية ، وحماية المنتج من التلوث أثناء والمناولة ، والن

باالشتراكًمعً

 FLOW-VACالتعبئة بنظام الجودة التعبئة عالية 



جودة عالية

االرز

البنيالبسمتي غير البسمتي 



جودة فائقة-األرز الهندي  
األرز الهندي من هارفيست

.صنفًمنًاألرزًفيًالهند000100وقدًأفيدًأنًهناكً

:ثالثةًأنواعًمنًاألرزتعملًهارفيستًفيً

أرزًالبسمتي

األرزًغيرًالبسمتي

براونًرايس



البسمتي من هارفيستاألرز 

لهيماالياًوقدًتمًزراعةًهذاًالنوعًمنًاألرزًفيًسفوحًجبالًا". ملكةًالعطرًأوًالعطر"األرزًالبسمتيًيعنيً

.عطرةنكهةًمثلًالجوزًورائحةً،لهاويمكنًأنًيعزىً. آلالفًالسنين

مًتفضيلهًمنًالحبيباتًمعًنسيجًناعمًهوًاألرزًاألكثرًتكلفةًفيًالعالم،ًوقدًتاألرزًالبسمتيًطويلً

.قبلًاألباطرةًوأشادًبهًالشعراءًلمئاتًالسنين

Harvest Indian Rice

It has been reported that there are 100,000 varieties of 
rice, in India.

Harvest operators in three types of rice:
Basmati rice
Non-Basmati rice
Brown Rice أرز البسمتي

التعبئة والتغليف عالية الجودة 

إلعادةًالغلقأالكياسًالقابلةًفيً









هارفيستالبسمتي من غير االرز 

فىًالهندًكلًارزًليسًبسمتىًيسمىًباالروًالغيرًبسمتىً

عضهاًب. فيًجميعًأنواعًاألشكالًواألحجامًالمختلفةاألرزًغيرًالبسمتيًيأتيً

دًيكونًطويلًونحيل،ًوبعضهاًقصيرًوسميك،ًوبعضهاًمثلًالخرز،ًوبعضهاًق

.مستديرا ً

األرز غير البسمتي
الجودة التعبئة والتغليف عالية 

إلعادةًالغلققابلةًفيًأكياسً









الهنديًمنًهارفيستالبنيًاألرزً

هايةًهذاًالنوعًمنًاألرزًلهًفوائدًالًن.أفضلًاألرزًالهنديًلالستهالكًهوًاألرزًالبني

:لها

.الفيبر،ًوالسيلينيوم،B6وهوًمصدرًجيدًللمنغنيزًوالفوسفورًوفيتامينً

.والكالسيومالبوتاسيومًوهوًمصدرًجيدًللريبوفالفينً

تقلصً, جروحالتئامًال, العظامًالتنمية-هناكًالعديدًمنًالفوائدًالصحيةًالمرتبطةًبهًمثل

.  رًفيًالدموتنظيمًالسك, أفضلًوظيفةًاألعصاب, ارتفاعًالتمثيلًالغذائي, العضالت

.وفوقًذلك،ًهوًمصدرًكبيرًمنًالموادًالمضادةًلالكسدةًكذلك

BROWN RICE
HIGH QUALITY 
PACKAGING

In resealable zip lock bags





جودة النقل

منًهارفيست
النقل الجوى         النقل البحرى 



النقل الجوى

وا،ًجمنًالنقلًنوعيةًلعمالئهاًهذةًتهارفيستوفرًكماً

.إلىًأيًوجهةًفيًالعالم

بواسطةعنًكثبًمعًالحيواناتًمعًالعملً

الطيرانًالمختارةًونحنًخبراءًمؤهلينًوشركاتً

نضمنًأنًالنقلًالجويًللماشيةًواللحومًهيًوسيلة

سريعةًوآمنةًللتسليم

النقل الجوى



لىأعتلبيىللماشيةلناقلالمخصصةالسفنمنأسطول

لكمتنعلىالجودةمراقبةوصرامةالتقنيةالمتطلبات

شرافاإلالبيطريينواألطباءالمهنيةالكوادرلديناسفينة،

رحلة،الخاللالتحميل،ميناءمنبرمتهاالعمليةعلىبعناية

.التفريغميناءإلىيصلوما

ضلألفالصحيحةالخياراتيجعلالتصديرفريقلدينا

يةالزراعوالمنتجاتاللحوممنتجاتلتقديمالشحنخطوط

.العالمأنحاءلجميعالعاليةالجودةذات

النقل البحرى 



هارفيست

العالميه
مكاتبنا الرئيسية 

امريكا

ويفرليًدرايف،ًلونغوود،1020ً

32750. فلوريدا

T. +1 407 924 6902

الهند

8-2-676/1/C ً13الطريقًرقم

50034, حيدرًأباد,بانجاراًهيلز

T. +91 837 408 7215

info@harvestwld.com www.harvestwld.com


