
الـشـــركـــات الــعـــالــمــيــــة
 المنتجة لعالف العضوية









المنتجات (ا�عالف) العضوية

المسئول / التواصل

-البرسيم 
-القمح 

-الذرة
-حشيشة راي (الزوان)

-تبن القمح

 Dino Carlini /مدير المبيعات السيد
جوال/ 00393371221246

هاتف/  00390541923044

info@gruppocarli.com / البريد االلكتروني
www.gruppocarli.com  / الموقع االلكتروني

المقر/ الدولة
Gruppo Carliسانليو - ايطاليا

شركة



المنتجات (ا�عالف) العضوية

المسئول / التواصل

-البرسيم 
-القمح 

-الشعير
-حشيشة راي (الزوان)

-تبن القمح / الشعير

-الذرة
-فول الصويا

 Eddy Paoletti /مدير المبيعات السيد
جوال/ 393343112619+

هاتف/  390734873053+      

            info@edypa.eu / البريد االلكتروني
           www.edypa.eu  / الموقع االلكتروني

المقر/ الدولة
EDYPAمونتوغرينارو - ايطاليا

شركة



المنتجات (ا�عالف) العضوية

المسئول / التواصل

-قمح
-ذرة

-شعير
-تباع الشمس

-كتان
-فول الصويا

الهاتف/  00390442685251
            info@topagri.it / البريد االلكتروني
www.toagrigroup.com / الموقع االلكتروني

المقر/ الدولة
TOPAGRI GROUPايطاليا

شركة



المنتجات (ا�عالف) العضوية

المسئول / التواصل

-القمح
-الشعير

-برسيم  
-الذرة 

-البقوليات / فول الصويا 
-ا�رز

 جوال/ 004321720 /00490621
           trade@kruecken.de  / البريد االلكتروني
              www.kruecken.de / الموقع االلكتروني

المقر/ الدولة
KRUECKENألمانيا

شركة



المنتجات (ا�عالف) العضوية

المسئول / التواصل

-القمح 
-البرسيم 

-ذرة

الهاتف/ 7931973643 (0) 49+
roland.heim@partnerbio.eu / البريد االلكتروني
          www.partnerbio.eu  / الموقع االلكتروني

المقر/ الدولة
Partnerbioألمانيا 

شركة



المنتجات (ا�عالف) العضوية

المسئول / التواصل

-شعير
-فول الصويا 

-تباع الشمس 
-ذرة 

-قمح

Andre Carapancea /مسئول مبيعات
الهاتف/ 00490305302370

bioland-markt.de@andrei.carapancea / البريد االلكتروني

www.bioland-markt.de  / الموقع االلكتروني

المقر/ الدولة
Bioland marktالمانيا

شركة



المنتجات (ا�عالف) العضوية

المسئول / التواصل

-فول الصويا
-الذرة

-القمح

الهاتف/ 0240236324
commerce@partnerandco.fr / البريد االلكتروني
        www.partnerandco.fr  / الموقع االلكتروني

المقر/ الدولة
Partner & Co (fr.)فرنسا

شركة



المنتجات (ا�عالف) العضوية

المسئول / التواصل

-تباع الشمس
-شعير

-ذرة
-قمح
-كتان

الهاتف/ 00330563402440
      agribio@agribio.fr / البريد االلكتروني
         www.agribio.fr  / الموقع االلكتروني

المقر/ الدولة
AGRIBIO UNIONفرنسا

شركة



المنتجات (ا�عالف) العضوية

المسئول / التواصل

-قمح 
-بازالء

-شعير
-الشوفان 

-فول الصويا

-ذرة
-البرسيم (مركزات)

 Fabio reale /مدير المبيعات السيد
جوال/ 0031115462300

 fabio@doensfood.com / البريد االلكتروني
 jan@doensfood.com

  www.doensfood.com  / الموقع االلكتروني

المقر/ الدولة
DOENS FOODهولندا

.INGREDIENTS B.V 

شركة

                          sales@royal-ingredients.com  / البريد االلكتروني
           http://www.royal-ingredients.com/en/  / الموقع االلكتروني



المنتجات (ا�عالف) العضوية

المسئول / التواصل

-القمح 
-الذرة

-فول الصويا

جوال/ 0031-0-6-20498249
هاتف/  0031-072-5208080

                          sales@royal-ingredients.com  / البريد االلكتروني
           http://www.royal-ingredients.com/en/  / الموقع االلكتروني

المقر/ الدولة
Royal Ingredientsهولندا

شركة



المنتجات (ا�عالف) العضوية

المسئول / التواصل

-فول الصويا
 Soy Bean Cake-

الهاتف/  0034938654600
            info@aceitesdesemillas.com / البريد االلكتروني
            www.aceitesdesemillas.com / الموقع االلكتروني

المقر/ الدولة
Aceites de Semillas,s.aاسبانيا

شركة



المنتجات (ا�عالف) العضوية

المسئول / التواصل

-فول الصويا 
-الفاصوليا الحمراء 

جوال/ 0059133364500

المقر/ الدولة
Natural Cropsبوليفيا 

شركة

             sales@natural-crops.com  / البريد االلكتروني
              www.natural-crops.com / الموقع االلكتروني



 fabio@doensfood.com / البريد االلكتروني
 jan@doensfood.com

  www.doensfood.com  / الموقع االلكتروني

المنتجات (ا�عالف) العضوية

المسئول / التواصل

-الذرة
-القمح

-الشعير

الهاتف/ 542346472000  + 
          diego@rivara.com.ar / البريد االلكتروني 
           www.rivara.com.ar  / الموقع االلكتروني

المقر/ الدولة
RIVARA ا�رجنتين 

شركة



المنتجات (ا�عالف) العضوية

المسئول / التواصل

-فول الصويا
-حبوب

الهاتف/ 00541148044810 
                                org@adn.com.ar / البريد االلكتروني

          www.adn.com.ar  / الموقع االلكتروني

المقر/ الدولة
AND Nutritionا�رجنتين 

شركة



المنتجات (ا�عالف) العضوية

المسئول / التواصل

-فول الصويا
-الذرة الصفراء

-القمح
-الشعير

                                                  soyapampasa@gmail.com / البريد االلكتروني
                https://panjiva.com/Soya-Pampa-S-A/1273066   

المقر/ الدولة
Soya Pampaاالرجنتين

شركة

الموقع االلكتروني /

         www.suminter.com  / الموقع االلكتروني



المنتجات (ا�عالف) العضوية

المسئول / التواصل

-ا�رز
-سمسم اسود

-فول الصويا
-الذرة الصفراء

الهاتف/ 00912242029000
      kedar.gosavi@suminter.com / البريد االلكتروني
    info.suminter@suminter.com

المقر/ الدولة
Suminter India الهند

.Organics Pvt. Ltd

شركة

             sales@natural-crops.com  / البريد االلكتروني
              www.natural-crops.com / الموقع االلكتروني

         www.suminter.com  / الموقع االلكتروني



المنتجات (ا�عالف) العضوية

المسئول / التواصل

-ذرة
-فول الصويا 

-فاصوليا حمراء 
-دخن 

-سمسم 

-فاصوليا بيضاء
-القمح

-السمسم ا�سود

 Kevin /مدير المبيعات السيد
جوال/ 15040475785

الهاتف/ 0411-39219599

 Kevin@xlkorganic.com / البريد االلكتروني
  www.xlkorganic.com  / الموقع االلكتروني

المقر/ الدولة
DALIAN XLK ORGالصين

.PRODUCTS CO.,LTD 

شركة



المنتجات (ا�عالف) العضوية

المسئول / التواصل

-فول الصويا 
-الفاصوليا

جوال/ 5333 8280 －411 －86 
                                         li.liu@fochain.com  / البريد االلكتروني
                                         info@fochain.com 

www.fochain.com  / الموقع االلكتروني

المقر/ الدولة
FOCHAIN ORGANIC الصين

CO., LTD

شركة



المنتجات (ا�عالف) العضوية

المسئول / التواصل

-ذرة 
-فول الصويا

-الفول السوداني
-فاصوليا سوداء
-فاصوليا حمراء

الهاتف/  6606296 - 310 - 86+
                   qimei@hebeiqimei.com / البريد االلكتروني
                     www.hebeiqimei.com / الموقع االلكتروني

المقر/ الدولة
HebeiQimei Agricultureالصين

Science and Technology Co. Ltd 

شركة

                Jessica@dhfuxing.com  / البريد االلكتروني
              www.dhfx-organic.com / الموقع االلكتروني



المنتجات (ا�عالف) العضوية

المسئول / التواصل

-فول الصويا 

Jessica /مديرة المبيعات
جوال/ 86-15164026815+

الهاتف/  411-82767087 -86+

المقر/ الدولة
 Nehe Dingshengالصين

Agricultural ProductsCo.

شركة

                Jessica@dhfuxing.com  / البريد االلكتروني
              www.dhfx-organic.com / الموقع االلكتروني



 Kevin@xlkorganic.com / البريد االلكتروني
  www.xlkorganic.com  / الموقع االلكتروني

المنتجات (ا�عالف) العضوية

المسئول / التواصل

-فول الصويا

   Ted  /مدير التجارة االجنية
الجوال /  18646552086  86+   

الهاتف /  0451-87301660  86+   

           ted@zhonganzhiyou.cn  / البريد االلكتروني 
           en.zhonganzhiyou.com  / الموقع االلكتروني

المقر/ الدولة
ZHONG AN Groupالصين

شركة



المنتجات (ا�عالف) العضوية

المسئول / التواصل

-فول الصويا
-الذرة الصفراء

Vivian / مدير المبيعات
مدير المبيعات / 15504115277

                                Vivian@golden-valley.cn / البريد االلكتروني

المقر/ الدولة
Golden Valleyالصين

شركة

                                                  GOKSAL.BEYAZ@HAKANFOODS.COM / البريد االلكتروني
                                                                       www.hakanfoods.com  



المنتجات (ا�عالف) العضوية

المسئول / التواصل

-برسيم
-ذرة

-فول الصويا
-قمح

-شعير

-االرز
-دخن

-شوفان
-بازيالء 

-مطحون السمك

GOKSAL BEYAZ / المنسق العام
    جوال / 00905333553384         
 الهاتف /00903423244447       

المقر/ الدولة
HAKANFOODSا�مارات-دبي

شركة

                                                  GOKSAL.BEYAZ@HAKANFOODS.COM / البريد االلكتروني
                                                                       www.hakanfoods.com  / الموقع االلكتروني






