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 نبذه عن مشاريع الجزيري 

 التأسيس

 التجارة قانون بموجب 2002 عام الجزيري مشاريع تأسست 

 بن دمحم بن عبدهللا ويديرها يملكها فردية كمؤسسة العماني

  . الشحي حسن

 تجارة على مسيرتها بداية في المؤسسة أنشطة تركزت 

 عمان، سلطنة وواليات  محافظات ضمن الزراعية المدخالت
   .2010 عام في الزينة نباتات إلنتاج تتوسع أن قبل

 



 نبذه عن مشاريع الجزيري

 إعادة توجيه 

  

  تقديم في سياستها المؤسسة غيرت م 2012 عام في  

 أفضل إنتقاء على وركزت الجغرافي، والنطاق الخدمات

 في صحي غذاء إلنتاج الدولي التوجه تخدم التي المنتجات

 ضمن الزراعية اإلستشارات لتقديم إضافة .الجميع يد متناول

 .الجديدة خدماتها باقة

  

 



 نبذه عن مشاريع الجزيري 

 نقطة تغيير 
  
 من الجزيري مشاريع لمؤسسة الفعلية التحول نقطة م2019 عام يعتبر  

  محددة، وإمكانيات اطر ضمن خدماتها بتقديم تقوم فردية مؤسسة مجرد
 المحلي الصعيد على خدماتها لتقديم تتكامل شركات مجموعة الى

 عدد مع التفاوض في الجزيري مشاريع بدأت حيث .والدولي واإلقليمي
 متخصصة ومهنية تجارية أذرع لتأسيس والمستثمرين الشركات من

   :أهمها

 افريقيا وشمال االوسط الشرق في الزراعية المدخالت تجارة شركة•

 البيولوجية الزراعة مدخالت تسويق شركة•

  .زراعية استشارات مكتب•

 (التاسيس قيد ) زراعي  وتطوير بحث مركز•

 



 نبذه عن مشاريع الجزيري 
الشبكة التجارية   

 اإلستراتيجيين للشركاء التجارية شبكتها لتوسيع مسيرتها خالل الجزيري مشاريع سعت 

 من عدد لتشمل زبائنها شبكة الوقت ذات وفي والدولي واإلقليمي المحلي الصعيد على

 الزراعية الفعاليات و والمعارض المؤتمرات  خالل من وذلك الدولية، و اإلقليمية الدول

 جميع مع المدى بعيد التواصل جسور بناء جانب الى الدولي و اإلقليمية و المحلية

 المجتمع منظمات و الحكومي الجانب تغفل لم انها كما .الزبائن و االستراتيجيين الشركاء

 .الواعدة الفرص لبحث اضافة التواصل شبكات و الخبرات من لالستفادة الزراعي



 نبذه عن مشاريع الجزيري 
 بناء القدرات

 بمتطلبات ومعرفيا، فنيا الجزيري مشاريع اثراء في االساسية اللبنة تعد القدرات بناء 

 الزراعي القطاع ومستجدات الدولية الزراعية االسواق و المتخصص الزراعي العمل

 والمؤتمرات العمل وورش التدريبية للدورات حضور بين البناء ذلك وتنوع .عام بشكل

 ان كما .دولة 26 من الكثر الميدانية الزرارات و الزراعية المعارض جانب الى

 النبع يشكل المؤسسة عمل مجاالت في المختصين و الخبراء مع المستمر التواصل

   .الزراعي المجال في العالم له توصل ما اخر المؤسسة منه تنهل التي المتجدد



 نبذه عن مشاريع الجزيري 
 اركان بناء القدرات

 لبناء مجاالت اربع على التركيز تم االولويات ولتحديد االستفادة لتعظيم 

 : القدرات

 القيادة1.

 التخطيط2.

  الزراعية العلوم3.

 الدولي التسويق4.



 نبذه عن مشاريع الجزيري 
 الطموحات

 متخصصة رائدة دولية مجموعة (الجزيري مشاريع) تكون ان 

 خبرة وبيت المضافة، القيمة ذات الزراعية المدخالت تجارة في

 الممارسات وافضل باالبتكارات الزراعي القطاع ترفد زراعية

 .المستهدفة الزراعية لالسواق المناسبة العالميه والتكلنوجيات
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