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م، مما يجعلها شركة تفخر شركة بر�مكس بأ��ا ا�جيل الرا�ع من أحد أبرز مزار�� املكسرات والفواكه املجففة ومعا�ج��ا وتجارها ومصدر��ا �جميع أنحاء العال

 إ�� معا�جة وتصدير املنتجات ال�ي  5000وتدير أك�� من ذات نمو رأ��ي.  كما تمتلك الشركة اآلن 
ً
فدان من �سات�ن الفستق ا�حل�ي �� �اليفورنيا، إضافة

 نتلقاها من املزارع�ن اآلخر�ن.

 

سوقية محايدة �� لوس أنجلوس �� والية �اليفورنيا.  وتتبلور رسال��ا حول توف�� معلومات  1989ترادينغ �� العام  ان��ناشيونالتأسست شركة بر�مكس 

أرجاء املعمورة، بما  وعقود موثوقة مع االل��ام بأع�� معاي�� الن�اهة وجودة ا�خدمات.  و�� �ل عام ��حن شركة بر�مكس مالي�ن األرطال من منتجا��ا إ�� �افة

% ع�� مدار العقد 15معدل نمو سنوي بلغ �� ذلك الفستق ا�حل�ي واللوز وا�جوز والبندق وجوز البقان والفواكه املجففة.  كما تفخر الشركة بمتوسط 

 املا��ي.  

 

.  كذلك يتحدث 2006فرع �� إيطاليا �� العام  افتتحت�� هامبورغ بأملانيا، كما  1995التا�عة بر�مكس ترادينغ املحدودة �� العام  شرك��اهذا وقد تأسست 

عالقات وطيدة ع�� مستوى العالم، والبقاء ع�� اطالع بأحدث مستجدات لغة، وهو ما يتيح للشركة إم�انية عقد أواصر  19موظفو بر�مكس بأك�� من 

 وصيحات السوق. 

 

، شيدت الشركة منشأة معا�جة الفستق ا�حل�ي بر�مكس فارمز �� سان هواك�ن فا�� �� والية 2002�� العام 

وقد   عات املستقبلية.�اليفورنيا، وال�ي تتبع أحدث نظم ومفاهيم تصميم املصا�ع، مما يوفر مساحة كب��ة للتوس

مليون رطل.  كما  60مليون رطل، ثم توسعت حالًيا لتعا�ج ما يصل إ��  15بدأت الشركة قدرا��ا التشغيلية بإنتاج 

�� الشركة األو�� �� مجالها ال�ي تتجه إ�� دمج املفاهيم الصديقة للبيئة وا�خاصة بإعادة فارمز �انت بر�مكس 

لصرف، مما يجعلها شركة عالية الكفاءة والنظافة ومناصرة للبيئة.  و�� العام تدو�ر النفايات الصلبة ومياه ا

% 65اوات سنوً�ا، وال�ي �غطي ميغ 1.7سية، ووصلت إنتاجي��ا إ�� ، أصبحت شركة بر�مكس فارمز أول مصنع للفستق ا�حل�ي �ستخدم الطاقة الشم2010

 ).  ERPبر�مكس فارمز نظام جديد ل�جرد بنظام تخطيط موارد املؤسسات ( ، فقد طبقت شركة2014من احتياجات الشركة.  أما �� العام 

 

املخاطر و نقاط  و�� إطار ال��ام شركة بر�مكس بأع�� املعاي�� العاملية من ناحية النكهة وسالمة الغذاء وا�جودة، فقد طبقت برنامج اعتماد لنظام تحليل

 إ�� شهادة أيزو التحكم ا�حرجة �� املوقع، كما حصلت ع�� اعتماد وزا
ً
رة الزراعة األمر�كية وا�خاص بتحليل األفالتوكس�ن �� الفستق ا�حل�ي واللوز، إضافة

 �عمل ع�� توف�� ا�خدمات ملصا�ع معا�جة املكسرات األخرى.  و�� 17025
ً

 مستقال
ً

، 2015العام  وغ��ها من برامج مراقبة ا�جودة.  وتمتلك الشركة أيًضا معمال

) �� �اليفورنيا، وذلك تقديًرا DFAمن رابطة الفواكه املجففة ( 2015 - 2014أو "مصنع القمة" للعام  Pinnacle Club Plantائزة حصلت الشركة ع�� ج

 الل��امها �سالمة الغذاء وقيم التمّ��.
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