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براندت كن متحكمًا
أكثر من 65 عاما مساعدة للمزارعين

حلول  انتاج  بمجال  العالمية  العالمية  الشركات  واعرق  اكبر  من  واحدة  االمريكة  براندت  شركة  تعتبر 
وتغذية ووقاية النبات , وانشئت الشركة فى عام 1935 على مدار 3 اجيال متعاقبة  , تعمل براندت فى 
اكثر مم 50 والية امريكية , واكثر من 75 دولة حول العالم , تمتلك براندت 8 من أكبر مصانع منتجات 
تغدية النبات ووقاية المزروعات حول العالم بأمريكا و البرازيل و أسبانيا .و يعمل ببراندت أكثر من 800 
موظف حول العالم , كما تمتلك براندت 3 مزارع تجريبية للمنتجات على مساحة تبلغ أكثر من 160 
هكتار بواليتي إلينوي و فرجينيا . كما تعمل براندت على ابتكار التكنولوجيا المتطورة والمتفردة من 
خالل بحوث التطوير بها , لتحقق اقصى فائدة مطلوبة من المنتجات والحلول التى تطرحها باالسواق

براندت ....النشأة والتاريخ
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العالم  حول  اعمالها  خالل  من  براندت  توفر 
والمزارعيين  الزراعة  لخدمة  وحلول  منتجات 
حول العالم , وجميعها حلول ابتكارية لضمان 
األسمدة  وتوفر   , للنبات  تغذية  افضل 
, المحفزات  المتخصصة كالعناصر الصغرى 
الحيوية , منظمات النمو و المبيدات الحيوية 
و  بتصنيع  براندت  تقوم  الزراعة,  لقطاعات 
صحة  لتحسين  جديدة  تكنولوجيات  تطوير 
نتائج  لتحقيق  عمالئها  مساعدة  و  النبات 
الحصرية  الفكرية  الحقوق  وتمتلك  أفضل, 
التصنيعية  التكنولوجيات  من  للعديد 
للمنتجات التى تقوم بتوزيعها , لدى براندت 
من  كال  فى  حلولها  النتاج  كبرى  مصانع   3
, وتتعاون براندت  امريكا والبرازيل واسبانيا 
مع وكالئها وشركائها حول العالم بظاالضافة 
الى المكاتب التمثيلة لها بدول العالم وهى 
) االرجنتين – استراليا – شيلى – كوستريكا 
 – تركيا   – مصر   – الدومنيك  جمهورية   –

واكرنيا (   

براندت حلول الزراعة حول العالم

هدفنا تحقيق الحد األمثل لصحة 
النبات من أجل توفير الغداء, 

الطاقة و الرفاهية للعالم 

 حلول ابتكارية لضمان افضل 
تغذية للنبات , من األسمدة 

المتخصصة كالعناصر الصغرى , 
المحفزات الحيوية , منظمات 

النمو و المبيدات الحيوية
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النشأة  براندت  رشكة  عن  ارباش  امرى  يقول 
والتاريخ ان:

منظومه  اىل  انتمى  الذى  الكيان  براندت هى   
براندت من افضل الرشكات  , وتعترب رشكة  عمله 
لجميع  املثالية  العمل  ببئة  توفر  التى  العاملية 
االعامل   ادارة  حرية  تتيح  حيث   , بها  يعمل  من 
, كام تساهم  للرشكة  املؤسىس  الهيكل  من خالل 
وتستثمر   , ومعرفتنا   مهارتنا  تنمية  ىف  براندت 
الرشكة ىف مجال تنمية القوة البرشية العاملة بها 

العاملية  الرشكات  من  براندت  رشكة  وتعترب 
خالل  من   1935 عام  الرشكة  وبدءت   , العائلية 
قدما  عندما  بــرانــدت  وايفلني  بــرانــدت  جلني 
 , معه  املبارش  بالتواصل  للمزارعني  خدماتهام 
وصل  حتى   , االن  اىل  العمل  رحلة  واستمرت 
مجموع العاملني برشكة براندت ما يقرب من 800 
موظف , وكان نواة النجاح التى شقت بها براندت 
التواصل املبارش مع املزارعني وتقديم  رحلتها هو 
الخدمات لهم , واملساهمة ىف حل مشاكل الزراعة 
للرشكة  والوالء  الود  من  بيئة  خلق  مام   , لديهم 

وكذلك الثقة فيام تقدمه من حلول 
مبادئها  اهم  وتتمثل   , عائلية  رشكة    Brandt
خالل  من  للعامل  الغذاء  توفري  ىف  املساهمة  ىف 

اعاملها مبجال الزراعة , حيث تنتج الرشكة الحلول 
ونبذل قصارى جهدنا   , للزراعة  الالزمة  املتكاملة 
ىف منو اعاملنا بشكل اكرب وارسع وافضل , وهدفنا 
االساىس هو متكني املزارعني عىل مستوى العامل من 

تحقيق افضل ربحية من خالل العملية الزراعية 
منت اعامل الرشكة وحجمها من خالل عمليات 
االستحواذ عىل الرشكات الرائدة والتقنيات الحديثة 
, مام جعل منوها ككيان اقتصادى متسارع وبقوة 
اليوم تعمل brandet  ىف 75 دولة حول العامل   ,
 Brandt International LLC وقد تم  تأسيس ,

كرشكة منفصلة لتحقيق معدل متو متسارع 

وعن مدى اهتامم رشكة براندت مبجال البحث 
لهذا  الرشكة  ترصدها  التى  وامليزانية  والتطوير 

املجال يؤكد ارباش ان :
تحمل  لها  منفصلة  رشكة  متتلك  براندت  رشكة 
 Brandt Discover and Innovation اسم 
والتطوير  البحث  ادارة  ىف  متخصصة  وهى   LLC
والتجارب عىل املنتجات والحلول الخاصة بالرشكة 
, ولها ميزانية منفصلة , ومتتلك مخترباتها ومزارعها 
البحثية والعلامء املتخصيني كال ىف مجاله , وتقوم 
التى  الحلول  لتقنيات  تطوير  بعمل  الرشكة  هذه 

فى لقاء حصرى مع 
السيد امرى ارباش وهو 
المدير االقليمى براندت 

تركيا والشرق االوسط 
ودول االتحاد السوفيتى 

حول ماهية شركة براندت 
عالميا وباالسواق التى 

تقدم بها خدماتها , 
ويجيب عن اهم محاور 

العمل بالشركة والخطط 
التى تعتمدها براندت من 

اجل تطوير حلولها 
ومنتجاتها , كذلك كيف 

تخطت براندت ازمة 
كوفيد 19 

براندت ... هدفها 
االساسى هو تمكين 

المزارعين على مستوى 
العالم من تحقيق 

افضل ربحية من خالل 
العملية الزراعية 

المدير االقليمى براندت 
تركيا والشرق االوسط 

ودول االتحاد السوفيتى

امرى ارباش



الحلول  ابتكار  اىل  باالضافة  براندت  تقدمها 
الجديدة , ايضا تقوم الرشكة هذه بأختبار منتجات 
وحلول براندت التى تطرح باالسواق العاملية وهى 
مرحلة ما قبل التداول السوقى , من اجل تحقيق 
اقىص استفادة من تطبيق هذه املنتجات , ولتأكد 
فريدة  تكنولوجيا  ذات  الحلول  جميع  ان  من 

وجودة عالية وتحقق اقىص استفادة للمزارع

عامليا  براندت  بها  تتواجد  التى  االسواق  وعن 
مجال  ىف  براندت  اهداف  خدمة  ان  امرى  يقول 
 , انتاجيا  قوى  بشكل  تواجدنا  تتطلب  الزراعة 
وقنوات  وتسويقية  تصنيعة  قوة  ذلك  ويتطلب 
حرصت  ,لذلك  الرشكة  لحلول  وتسويق  توزيع 
براندت عىل انشاء مصانعها عىل مستوى العامل ىف 
3 دول الواليات املتحدة بها 3 مصانع يف بليزانت 
بلينز ، إلينوي - فريسنو ، كاليفورنيا - أفون بارك 
اخر   ومصنع  الربازيل.  يف  مصنعني  و  فلوريدا,   –
التسويقية  اعاملنا  باسبانيا.وبلغ حجم  كارمونا  يف 
والبيعية انتشارا ىف 75 سوقا حول العامل , وتقدم 
براندت حلولها باالسواق العاملية م خالل موزعيها 
ورشكائها ىف كل اقليم , ورغم هذا النمو التجارى 
مرافق  زيادة  اىل  تسعى  مازالت  براندت  ان  اال 
تصنيعية جديدة لها ومصانع اخرى النتاج حلولها 
عىل  اكرث  بأسواق  التجارى  التوسع  يضمن  مبا   ,

مستوى العامل 

براندت مبجال  تقدمها  التى  الحلول  اهم  وعن 
تغذية النبات والتكنولوجيا الفريدة املبتكرة التى 

تقدمها يقول ارباش ان :
براندت قدمت من خالل حلولها مبجال تغذية 
التى  التكنولوجية  التقنيات  من  العديد  النبات 
والتطوير  البحث  من  طويلة  سنوات  انتجتها 
و   Manni-Plex التقنيات  هــذه  اهــم  ومــن 
عاملًيا  مشهورتان  تقنيتان  هام  Smart Systemو 
الطرق  بأكرث  للنباتات  الغذائية  العنارص  توفران 
فعالية التي تزيد من منو النبات . و تتيح هاتان 
التقنيتان للمزارعني تطبيق قدر أقل من املغذيات 
انتاجية افضل من  , مع توفري عوائد  النبات  عىل 

املحصول 
ومكافحة  النبات  بوقاية  الخاصة  الحلول  ومن 
 Sesamin  ،  )  ، حرشي  Tritek)مبيد  االمــراض 
للفطريات(  )مبيد   Traxi  70  ،  ))Nematicide
العضوية  املحاصيل  حامية  منتجات  بعض  هي 

والتى حققت نجاح مبهر عامليا ىف التطبيق 
التى  الحلول  بتقديم  براندت  اهتمت  ايضا 
والتى   , املحاصيل  بأنتاجية  الراىس  التوسع  تعمل 
تعتربها من اهم االهداف التى تعمل عليها مبجال 
تحديات  مع  خصوصا  واملزارعني  الزراعة  خدمة 
الرشكة  واعتمدت   , الغذاء  من  العاملى  االكتفاء 
تقنيات متخصصة لزيادة انتاجية املحاصيل وهام 
Brandt Reaction- Brandt Enzup’ ايضا تقدم 
 Biomaster وهى  الحيوية  املحفزات  براندت 

 -Plant Start ، Invigo

وعن التحديات التى تواجة قطاع الزراعة عامليا 
خصوصا ىف ظل ازمة كوفيد 19 التى عارصها العامل 

يقول امرى ارباش ان:
 التحديات التى تواجة الزراعة واملزارعني حول 
العامل تزداد يوما بعد يوم , ومن هذه التحديات 
من  االكتفاء  وتحقيق  للعامل  الغذاء  توفري  رضوة 
الغذاء ,  باالضافة اىل زيادة النمو السكاىن عامليا 
, ومحدودية املساحات القابلة للزراعة ,والتغريات 
لذلك     , العامل  يشهدها  التى  املتطرفة  املناخية 
تساهم ىف  التى  الحلول  الرضورى وضع  بات من 
التغلب عىل هذه املشاكل والتحديات , واهتمت 
التى  الحلول  ايجاد  عىل  االطار  هذا  ىف  براندت 
الرتبة نظيفة ومنتجة لضامن  الحفاظ عىل  تدعم 
الحلول  كذلك   , بكفاء  االراىض  انتاج  استمرارية 

التى تعمل عىل زيادة قدرة املحاصيل عىل مقاومة 
اكرب  وتحقيق  االجهاد  وعوامل  املناخية  التغريات 

انتاجية من املحاصيل 
عىل  اكدت   19 كوفيد  ازمة  ان  امرى  ويضيف 
تحديات  عىل  التغلب  اجل  من  التكاتف  اهمية 
االول  الهدف  هو  الغذاء  توفري  بأعتبار  الزراعة 
جميع  وسعت   , الحياة  استمرار  لضامن  واالهم 
دول العامل ىف تأمني انتاجية الغذاء لشعوبها خالل 
ازمة كوفيد 19 , ومعظم االنشطة الزراعية حدث 
لها منو خالل فرتة الجائحة لضامن استمرار العملية 
االنتاجية والزراعة, وىف براندت واصلت الرشكة منو 
الحفاظ عىل  وبكفاءة مع  الجائحة  اعاملها خالل 
السالمة  لضامن  الشديدة  االحرتازية  االجــراءات 

لجميع العاملني 

 نمت اعمال الشركة وحجمها من خالل 
عمليات االستحواذ على الشركات 

الرائدة والتقنيات الحديثة , مما جعل 
نموها ككيان اقتصادى متسارع وبقوة 

 براندت تمتلك شركة متخصصة فى 
ادارة البحث والتطوير والتجارب على 
المنتجات والحلول الخاصة بالشركة 

 براندت توفر  الحلول التى تعمل على 
زيادة قدرة المحاصيل على مقاومة 
التغيرات المناخية وعوامل االجهاد 

وتحقيق اكبر انتاجية من المحاصيل 
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يقول املهندس محمود جعفر عن رحلة براندت 
باالسواق الرشق اوسطية والسوق املرصى ان: 

تتواجد براندت باالسواق الرشق اوسطية بتمثيل 
اهم  من  املرصى  السوق  ويعترب   , قوى  تجارى 
االسواق عىل اجندة براندت باملنطقة  ,ومستمرون 
بأسواقنا  االحرتافية  والحلول  املركبات  طرح  ىف  
من   اكرث  براندت  ولدى   ومرص,  االوسط  بالرشق 
35 منتج مسجل وتحت التسجيل بالسوق املرصى  
والرشكاء  املوزعني  من  العديد  مع  ونتعاون   ,

باالسواق املختلفة
اوسطية  الــرشق  وبــاالســواق  عامليا  براندت   
خدمة  هو  واحد  بهدف  تعمل  املرصى  والسوق 
 , له  استفادة  اقىص  وتحقيق  ــزارع  وامل الزراعة 
ومساعدة املزارع عىل التغلب عىل مشاكل الزراعة 
من خالل حلولها , لذلك كان شعارنا كن متحكام 
, اى ان املزارع البد وان يتحكم ىف جميع الظروف 
التغلب  له  يحقق  مبا  الزراعية  بالعملية  املحيطة 
عىل جميع الصعوبات والتحديات, وهو ما تعمل 
الحلول  جميع  تقديم  خالل  من  براندت  عليه 
استمرارية  ىف  يعمل  تجعله  والتى  االبتكارية 
بالعملية الزراعية وتحقيق االستفادة القصوى منها

وعن اهم حلول براندت التى تقدمها بالسوق 

املرصى يقول جعفر ان: 
تصميمها  يتم  االساس  ىف  براندت  تكنولوجيا   
املشاكل  عــىل  التغلب  ــل  اج مــن  وابتكارها 
الزراعة  اثناء  ــزارع  امل تقابل  التى  والتحديات 
حلول  خــالل  مــن  نعمل  ــرصى  امل وبالسوق   ,
وتقنية   , التسجيل  تحت  واخــرى  مسجلة  عدة 
املانبليكس من اهم ما تم طرحة بالسوق املرصى 
وتقليل  النبات  تغذية  عملية  ىف  متكاملة  كتقنية 
الزراعية  العملية  مدار  عىل  االسمدة  استهالك 
تحقق  سوف  والتى   , الريأكشن  تقنية  كذلك   ,
صدى كبري بني املنتجات الفوسفاتية وتقوم التقنية 
والبالنت   , الفوسفاتية  املنتجات  استهالك  بتقليل 
البوتاسيوم  عاىل  تركيز  من  فريدة  تركيبة  ستارت 
من  املزارع  يعاىن  كذلك   , والنرتوجني  والفسفور 
االسمدة  خلط  سواء  لالسمدة  الخلط   مشاكل 
سامرت  وحلول  باملبيدات  االسمدة  او  باالسمدة 
كاىب تم تصميمها ملواجة مشاكل الخلط , وتقنيات 
املانبليكس املعقدة عىل السكريات االحادية التى 
تساهم   , للنبات  االجهاد  مشاكل  تساهم ىف حل 
النبات  قــدرة  ــادة  زي ىف  جميعها  الحلول  هذه 
واالجهاد  الصعبة  املناخيىة  الظروف  مقاومة  عىل 
اعىل  توفري  اىل  باالضافة  النبات  مناعة  وتعزيز 

وفى حوار حصرى للقرار مع 
المهندس محمود جعفر 
المدير االقليمى لمصر 
والشرق االوسط شركة 

براندت العالمية رصد من 
خالل اللقاء اهمية السوق 
المصرى لشركة براندت , 

وكذلك اهم االسواق 
الشرق االوسطية التى 

تعمل بها الشركة , واهم 
الحلول التى تقدمها الشركة 

لخدمة الزراعة بالسوق 
المصرى , وخصوصا قطاع 

الصادرات الزراعية , 
باالضافة الى دعم الشركة 

لفكر التنمية الزراعية 
المستدامة واهم ما تعمل 

عليه 

 جميع حلول براندت 
تسهم فى استمرارية 

العملية الزراعية 
وتحقيق االستفادة 

القصوى منها , 
ومساعدة المزارع فى 

تطويع الظروف 
التحديات التى تواجهة

المدير االقليمى براندت 
مصر والشرق االوسط

محمود جعفر
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انتاجية من املحاصل والحفاظ عىل الرتبة والبيئة 

اما عن اهداف التنمية املستدامة مبجال الزراعة 
االهداف  براندت ىف تحقيق هذه  وكيف تساهم 

يؤكد جعفر ان:
يعانون  العامل  حول  نسمة  مليون   690 حواىل   
االوسط  والرشق  افريقيا  ىف  ويوجد   , الجوع  من 
ما  اى  الرقم  نسبة 13.2% من هذا  يقرب من  ما 
يوازى 55 مليون نسمة يعانون من الجوع , و32 
مثل  صعبة  ظروف  ذات  دول  ىف  موزعني  مليون 
وضع  من  البد  لذلك   , والسودان  وسوريا  اليمن 
والتغلب  ــة  االزم هذه  لحل  الرسيعة  الخطط 
عليها  , و العمل عىل زيادة انتاجية الغذاء عامليا 
لسد هذه الفجوة بني العرض والطلب من املنتج 
الغذاىئ , ويعترب هدف القضاء عىل الجوع وتوفري 
الغذاء لسكان العامل بفرص متكافئة هدف رئيىس 
صناع  ويعكف   , املستدامة  التنمية  اهداف  من 
القرار وجميع الجهات الفاعلة عىل تحقيق تقدم 

ملموس ىف هذا االمر 
  كذلك ىف براندت نحاول القيام بدورنا ىف تحقيق 
فكر االستدامة من خالل طرح الحلول التى تعظم  
 , الزراعة  تكلفة  وتقليل  املحاصيل  انتاجية  من 
والصحى  البيئى  البعد  عىل  الحفاظ  اىل  باالضافة 
من خالل تطبيق  هذه الحلول , وبتحقيق هذه 
من  اكرث  تحقيق  ىف  ساهمنا  قد  نكون  االهداف 
هدف من اهداف التنمية املستدامة التى وضعتها 
يكون دور  الدور البد وان  , وهذا  املتحدة  االمم 
كال  واالفراد  الرشكات  جميع  عليه  يعمل  تشارىك 

ىف مكانة 
املزارع عىل  براندت ىف نقل وتوعية  وعن دور 

مستوى العامل يؤكد جعفر ان:
وبيع  بأنتاج  فقط  التقوم  –براندت-   الرشكة   
هدفها  ولكن  الزراعة  مبجال  املتكاملة  الحلول 
والفكر  متتلكها  التى  الخربات  نقل  هو  االكــرب 
التوعوى لجموع املزارعني باالسواق التى تعمل بها 
, والتوعية االرشادية للمزارع هى عامل هام يتم 
العمل عليه بجميع االسواق التجارية التى تتواجد 
باالسواق  ورشكائها   موزعيها  خالل  ومن   , بها 
براندت  وتكنولوجيا  تقنيات  وجميع  العاملية, 
هى ىف االساس فكر جديد البد وان نتشاركة مع 
مزارعينا حول العامل باالضافة اىل مشاركة منتجاتنا 
العاملية وحلولها ىف  براندات  وعن اسهام رشكة 
التصديرية وما توجة الرشكة من  الزراعات  قطاع 
جعفر  يقول  التصديرية  لزراعات  احرتافية  حلول 

ان:
تحقيقها  ايل  التى يسعى  املواصفات  اهم   من 
الجودة   الزراعية  هى  املصدر املرصى للحاصالت 
ومطابق للمواصفات التصديرية , باالضافة اىل ما 
تصديرى  منتج  انتاج  وهو    shelf lifeال يسمى 
 , طويلة  ملدة  طازجا  البقاء  يتحمل  العمر  طويل 
ذو  تصديرى  منتج  بأنتاج  املصدر  يهتم  كذلك 
نجد  هنا  ومن   , للمواصفات  مطابق  ولون  شكل 
املواصفات  جميع  توفر  براندت  حلول  جميع  ان 

 , التصديرى  ــزارع  امل يطلبها  التى  التصديرية 
فمجموعة املانبليكس عالية الكالسيوم توفر عمر 
الزراعى وهو ما يساهم ىف تصدير  اطول للمنتج 
املنتج طازجا , كذلك مجموعة كبرية من منتجاتنا 
تساهم ىف تبكري االنتاج وتحقيق التحجيم املناسب 
للمواصفات  املطابق  الللون  اىل  باالضافة  للثامر 
لدية  براندات  حلول  فجميع  لذلك   , التصديرية 
التصديرية  الزراعات  دعم  ىف  جدا  كبرية  فرصة 

االعىل جودة واملطابقة للمواصات 
تعاملت معها رشكة  كرونا وكيف  وعن جائحة 

براندت يقول جعفري ان:
 الرشكة حققت منو ملحوظ ىف فرتة جائجة كرونا 

لتمكنها من الوصول لسالسل االمداد بشكل ميرس, 
وسهولة وصولنا اىل املوردين ادى الستمرار عملنا 
استطاعت  كام   , توقف  وبدون  منضبط  بشكل 
براندت  فتح اسواق جديدة تجاريا امام منتجات 
وحلول براندت ىف ظل ازمة كرونا , والشك من ان 
ازمة كرونا جعلت العامل اجمع يستحدث ويوظف 
سبل التواصل االليكرتوىن والتواصل عن بعد المتام 
االزمة  خالل  بتوظيفه  قمنا  ما  وهو   , االعــامل 
حيث استخدمنا  الوسائل الرقمية ىف جميع اليات 
عملنا البيعية والتسويقية , وكانت اداة مؤثرة ىف 
االسواق  جميع  ىف  عمالئنا  مع  تواصلنا  استمرار 

التى نعمل بها .

 تكنولوجيا براندت فى االساس يتم 
تصميمها وابتكارها من اجل التغلب 
على المشاكل والتحديات التى تقابل 

المزارع اثناء الزراعة

 براندت تساهم حلولها  فى زيادة قدرة 
النبات على مقاومة الظروف المناخيىة 
الصعبة واالجهاد وتعزيز مناعة النبات 
باالضافة الى توفير اعلى انتاجية من 

المحاصل والحفاظ على التربة والبيئة 

 تقنية البالنت ستارت تركيبة فريدة 
من تركيز عالى البوتاسيوم والفسفور 

والنتروجين 
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NEWS LETTER

Since 1953, BRANDT has provided innovative products and 
trusted agronomic advice to growers around the world. Our 
products are manufactured in the United States, Brazil and 
Spain to the most stringent production standards.

 ■ Foliar nutrients for organic production

 ■ Bio-stimulants

 ■ Bio-pesticides

If you are interested in learning about BRANDT or distributing 
our products, contact: manuel.gonzalez@brandt.co

The Next Generation of 
Sustainable Agriculture

Brandt Europe, S.L.
www.brandteurope.com
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www.linkedin.com

www.facebook.com

www.alkararr.com

www.youtube.com

تصدر عن شركة  سيتينج للدعاية واإلعالن

www.alkararr.com

Setting Advertising

المدير العام 

نرمين رافع

المدير الفني

أحمد كارم

إدارة االنتاج الفني

آية رمضان

رئريس التحرير

محمد عنتر
مدير التحرير

السيد عالء الدين
هيئة التحرير

اسالم جابر


