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د تحتفل الدجاج تأص�ل بمجال من العطاء عام بمائة هـــــــ�ب  
 

 
 

 

    New Hampshire. بــ  Walpole شركة مزارع ھبرد بشكل رسمي في منطقة    lra HUBBARDالسید أنشأ 1921عام في 

دایات ھي البدایة األولى للشركة التي أصبحت أخیراً واحدة من الشركات الكبرى الرائدة في مجال تأصیل دجاج الالحم في العالم بأكملھ. من البتلك كانت  
  على تأسیس سمعتھم الطیبة ومشاریعھم الكبرى من خالل العمل الدؤوب والمتطور واضعین نصب أعینھم   Hubbardاألولى وحتى االَن قامت عائلة 

 كل من احترام موظفیھم وعمالئھم والتطویر المستمر لجودة الصیصان.

وطھا وكان لتغیر األسواق وكذلك ذوق المستھلك دوراً في أن یدفعوا ھبرد أن تستمر برغم كل التحدیات االقتصادیة المعروفة. فقد طورت ھبرد خط
ذات اللون المخطط المعروف واستطاعت أن تتنوع لتصل     New Hampshire الوراثیة بالقدر الذي حافظت بھ على أصولھا النقیة من طیور

 إلى دجاج الالحم أبیض الریش حتى ترضي تلك الشریحة السوقیة الجدیدة . 

  وفي خمسینیات القرن الماضي استطاعت شركة مزارع ھبرد أن تقوي من مركزھا في األسواق لتطرح سالالت مختلفة في السوق األمریكي. وبخطوات 
استطاعت أن تتوجھ لألنظمة المتكاملة التي أتاحت فرص أكبر للسیطرة على عملیات التأصیل وجودة المنتج أیضاً. ومن ھنا كانت بدایة طرح متتالیة  

 األمات وكذلك قطعان الجدات عمر یوم واحد. /قطعان األمھات

  R&Dمتد لباقي أنحاء العالم. أصبحت معامل البحث والتطویر ومع بدایة التوسع الدولي في ستینات القرن الماضي الذي بدأ في أوروبا ومن بعدھا ا
  ھي األساس الضامن الستمرار االستجابة لتوجھات السوق واحتیاجات أذواق المستھلك. و مع االعوام المتعاقبة شھدت اعمال واستثمارات ھبرد

  اعواما بھا نجاحات كبیرة بینما لم تخلو ایضا من بعض العثرات.
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المستھلك نقطة تحول خاصة بكل من أمریكا الشمالیة وأوروبا وھي المعاییر الخاص ة  ومع بدایة القرن الحالي القت كل من توجھات السوق وذوق 
یلھا تأص  بمنظمات الرفق بالحیوان وأیضاً كال من المعاییر الخاصة بصحة الحیوان وجودة اللحم المنتج. وقد كان لخبرة ھبرد الطویلة واتساع قواعد

 الخاصة بالدجاج الملون سبباً قویاً ألن تصبح وتستمر كأفضل مصدر وبال منازع في إمداد تلك الشریحة السوقیة المتنامیة.

. تلك المجموعة الرائدة عالمیاً بمجال التأصیل. ومنذ ذلك الحین وقد بدأ عصراً  أفیاجینعضواً مستقالً بمجموعة    2018ھذا وقد أصبحت ھبرد منذ عام  
سواء.   داً یلقى استثمارات إضافیة ملموسة في وحدات البحث والتطویر الخاصة بكل من الدجاج الملون والتقلیدي في كل من فرنسا وأمریكا على حدٍ جدی

 بولندا والتي خلقت بالفعل مستقبالً واعداً لھبرد. /البرازیل  /أمریكا  / وكذلك أیضاً بكٍل من وحدات اإلنتاج في كل من فرنسا

البیع أكثر فاعلیة لتلقى أو ربما لتتجاوز   دأصبحت طواقم ھبرد العاملة أكثر إلتزاماً عن ذي قبل ألن توفر صیصاناً أكثر جودة وأیضاً خدمة ما بع وبھذا
 أو من خالل قطاع ھبرد من الدجاج الملون.    Hubbard Efficiency Plusكل التوقعات بذلك األداء الرائع عبر ساللتھا الجدیدة  

معروف   ظلت` القیم األصلیة لشركة ھبرد كما ھي سواء الخبرات والتواصل واإللتزام الدائم وإحترام العمالء واحترام القیم ذات الصلة. و كما ھو  وقد
ك  في التأصیل واإلنتخاب . و ذل   state-of-the-artلدى ھبرد تاریخ طویل من الخبرة في مجال التأصیل وأیضاً تطویر جودة المنتج وتطبیق  

 مستویات الجودة.  ى تحت إدارة طواقم فنیة متخصصة مدربة بإتقان وملتزمة بتوفیر منتجاتھم بأعل

بھذا الحدث الھام مع شركائھا من العمالء والموزعین من خالل اللقاءات الخاصة بصناعة الدواجن وأیضاً المعارض    بدأت ھبرد ألن تخطط إلحتفالھا
 . 2022فإننا اضطررنا لتأجیل تلك اإلحتفالیة لعام  Covid-19التجاریة الخاصة بھذا الشأن. ولكن نظراً الستمرار الموقف الخاص بــ 

 

 من أجل مشروعاتكم.  سنظل دائماً في خدمتكم ... نؤصل
 
 
For further information, please contact your regional sales representative or: 
marketing.hubbard@hubbardbreeders.com 
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. والتى بعدھا  Ira و  Oliver Hubbardمع قطیع صغیر من الدجاج مملوك للسید  1921منذ عام  Hubbardبدأت قصة 

لتصبح واحدة من كبریات شركات تأصیل دجاج الالحم في العالم . وكما نعلم أن صناعة الدواجن بالعالم قد شھدت    Hubbardتمددت

قد لعبت   Hubbardكبیراً على مر التسعین  عام الماضیة . ومع اإلنجازات الكبیرة التي عادت بالنفع على البشریة فإن   تغیراً 

ھو البدایة الحقیقیة لتواجد ھذا اإلسم في عالم   1921ومازالت تلعب دوراً كبیراً وھاماً في تلك الصناعة الكبیرة . حیث كان عام 

ومنذ   .NewHampshireAgriculture  Collegeمن جامعةOliverHubbardتخرج السیدالصناعة كما ورد سالفا  بعد 

شركة عائلیة طیلة ھذه المدة . ھذا وقد اتحدت   Hubbardظلت  1974علیھا في عام  Merialوحتى استحواذ شركة   1921عام 

صیصان الالحم ھذا و قد استمرت  إتحاداً یركز في أولویاتھ على تأصیل   1997منذ عام  الفرنسیة   ISAمع شركة  Hubbardشركة

    ذةحو إلى  Merialذة من حو  2005في عام  Hubbard. بعد ذلك  انتقلت  2003تلك الشراكة حتى عام 

GroupeGrimaud  عائلي يفرنس يككیان استثمار . 

)      EWGالتابعھ لمجموعھ ( Aviagenجزء من مجموعة   Hubbardأصبحت 2018من  عام   شباط /وفي شھر فبرایر  

في طریقھا باعتبارھا شركة تأصیل مستقلة تعمل تحت مظلة    لتكمل  ) Erich Wesjohann Group( اللمانیةا االستثماریھ عائلیةال

الدائم  بتوفیر نطاق واسع التنوع بدءا من السالالت التقلیدیة التى تضع   فى اعتبارھا  إلتزامھا) أخذت( ةذ اخ  .  Aviagenمجموعة

  سواق لأل  ھ التحدیات المتغیرةب الكلفة نصب اعینھا و حتى السالالت بطیئة النمو.  و یدعمھا فى ذلك برامج وراثیة صممت بدقة كي تجا

والجودة العالیة ، بجانب جودة مذاق اللحم لشعوب    الصحة توفیر قطعانا تتمیز بالكفاءة و عن طریقالتي تملیھا ظروف تطور الطلب  

لدیھا باع   Hubbardبرامجھا الوراثیة في مختبراتھا بأمریكا الشمالیة وأوروبا . حیث أن  Hubbardالعالم المتنامي . ھذا وتدیر 

  الالحم التقلیدیة  أو/و أسواق الالحم الملونة . ألسواقطویل من الخبرة في مجال التأصیل والتنمیة والتسویق للسالالت المختلفة 

دولة حول العالم مع دعم طواقم فنیة عالیة المستوى تعمل بالتناغم مع الوحدات المختلفة    100إن تواجدھا   فى ما یقارب الــحیث 

قد ضمن إستمراریة توفیر   دعم السادة العمالء أو وحدات  )اإلنتاجیة  (إلنتاجیةالوحدات أو   R&Dحدات  البحث والتنمیة سواء و

 . على اإلطالق لجمیع أسواق الالحم المختلفة بأنحاء المعمورة األفضل   يھ منتج ذو جودة 

 


