


من نحن : 	 
تأسســت تجــارة العجــاوي  ســنة 1981 مــن خــال محــل لتجــارة الجملــه فــي مدينــة جنيــن بــإدارة مؤسســها ومالكهــا 
حمــزة العجــاوي مــن خــال العمــل فــي جميــع المــواد الغذائيــة والمشــروبات  والمنظفــات وذلــك بهــدف البيــع بالجملــة 
والمفــرق ونتيجــة الجهــد والســمعة الطيبــه تــم بنــاء قاعــدة جيــدة مــن الزبائــن والمورديــن والعاقــات االجتماعيــة 
علــى مســتوى المنطقــة وهــذا االنجــاز الــذي اســتمر لســنة 2000 لتبــدأ مرحلــه جديــدة مــن الجيــل الثانــي للشــركة وهــو 

ابنــاء حمــزة العجــاوي بشــار وبشــير بعــد وفــاة والدهــم حمــزة العجــاوي بنفــس الســنة . 
بــدأت الشــركة بمرحلــه جديــدة باســتيراد المنتجــات الخاصــة بالشــركة بعامتهــا التجاريــة الرئيســية )لزيــزة( وايضــا 
ــن  ــك م ــة وذل ــة وعالمي ــى وكاالت محلي ــول عل ــا الحص ــا ,وايض ــاوي وافيفي ــن وعج ــل صحتي ــرى مث ــة اخ ــات تجاري وعام
خــال ممارســة اعمالهــا بمقرهــا الجديــد والرئيســي والــذي تبلــغ مســاحته 100000متر مربــع وموزعه على مســتودعات 
مبــردة بمســاحة 2000متــر ومســتودعات جافــة بمســاحة 3000متــر ومســتودع تعبئــة وتغليــف بمســاحة 500متــر 

والمســاحة المتبقيــة تمثــل ســاحات واســعة ومكاتــب اداريــة. 

منهجيتنا : 	 
يتــم تســويق منتجــات الشــركة مــن خــال قســم المبيعــات الــذي يضــم مجموعــة مــن المندوبيــن  موزعيــن علــى جميــع 
مناطــق الضفــة الغربيــة وغــزة وواالراضــي الفلســطينية المحتلــه عــام 1948 وقســم المبيعــات لدينــا مجهــز باحــدث 

الطــرق العلميــة المعمــول بهــا عالميــا وايضــا يوجــد قســم خــاص بالتســويق والترويــج لمنتجــات الشــركة . 

نظامنا : 	 
يتــم تشــغيل جميــع اقســام الشــركة مــن خــال برامــج محاســبية تحكــم جميــع العمليــات التشــغيلية لضبــط الجــودة 
والرقابــه الفاعلــه علــى ســير العمــل. وايضــا تقيــم الشــركة معــارض ســنويه يتــم دعــوة جميــع زبائــن الشــركة للحصــول 
علــى تســهيات وامتيــازات وعــروض خــال ايــام المعــرض بحيــث يتــم خلــق حالــه مــن االنتمــاء والتواصــل مابيــن طواقم 

الشــركة وقاعــدة زبائنهــا . 

مايميزنا : 	 
لدينــا القــدرة والعاقــة المميــزة فــي الســوق الفلســطيني ممــا يجعلنــا قــادرون علــى اخــذ حصــة اكبــر علــى الــرف داخــل 
الســوبرماركت ممايســهل تســويق هــذه المنتجــات بفاعليــة اكبــر وظهــور اقــوى داخــل الســوق الفلســطيني . وايضــا 
اختيــار اصنــاف الشــركة يتــم بعنايــة كبيــرة ويتــم اختيــار افضــل الشــركات العالميــة النتــاج اصنافنــا بمواصفــات نقــوم 

بتحديدهــا لــكل صنــف. 



رؤيتنا :	 
أن تكون منتجاتنا وخدماتنا مميزه للمستهلك لنؤكد على شعارنا التجاري )صحة على طول( 

رسالتنا :	 
ــتهلكين  ــاء والمس ــية للعم ــات األساس ــات والخدم ــر المنتج ــة بتوفي ــدة المختص ــركة الرائ ــي الش ــاوي ه ــركة العج ش
ــا  ــتثماراتنا وأعمالن ــي اس ــاح ف ــق النج ــعى لتحقي ــه . ونس ــاه اليومي ــة الحي ــين نوعي ــأنها تحس ــن ش ــي م ــطينيين الت الفلس
ــي  ــتثمار ف ــي االس ــة ف ــه عالي ــع اولوي ــتوى عالمي.ونض ــى مس ــة وعل ــر األخاقي ــأدق المعايي ــا ب ــزم دائم ــة ,ونلت التجاري

ــا. ــة مجتمعاتن ــي خدم ــعبنا وف ش

آفاقنا : 	 
 الدخول بشراكات مع مستثمرين بمشاريع مدروسة وناجحة .. 1

 المساهمة في المسؤولية االجتماعية.. 2
 دعم اليد العاملة الفلسطينية وتوفير فرص عمل لها.. 3
 المشاركة في المعارض العالمية ووجود جناح خاص بالشركة ومنتجاتها. . 4

هوامش اهتماماتنا : 	 
ــس . 1 ــاوة بمدينــة نابل ــة والح ــم الطبيعــة للطحين ــع عال ــراكة بمصن ــال الش ــن خ ــة م ــال الصناع ــي مج ــول ف  الدخ

22000 iso والحاصــل علــى شــهادة ايــزو
 وجود فرع اخر للشركة في مدينة جنين لتجارة الجمله . 2
 العمــل فــي مجــال التطويــر العقــاري فــي منطقــة الجامعــة العربيــة االمريكيــة مــن خــال شــركة خاصــة بالتطويــر . 3

العقــاري.
 العمل في مجال تجارة السيارات الجديدة والمستعمله في محافظة جنين . 4
 االستثمار في االردن بمجال العقارات. . 5



منتجات البقوليات
Legume 
PRODUCTS





فاصولياء بيضاء

ذرة حب

عدس حب صغير كندي

عدس مجروش تركي

ربطة 10/1

ربطة 10/1

ربطة 10/1

ربطة 10/1

1 كيلو

1 كيلو

1 كيلو

1 كيلو



ترمس حب

برغل خشن

برغل ناعم

حمص حب

ربطة 10/1

ربطة 10/1

ربطة 10/1

ربطة 10/1

1 كيلوربطة 10/1

1 كيلو

1 كيلو

1 كيلو

1 كيلو

عدس حب كبير كندي

فريكة
700 غمربطة 10/1



  منتجات المعلبات
PRODUCTS





فطر مقطع

فطر زجاج

فطر مقطع

كرتونة 24/1

كرتونة   1/٦

400 غم

280 غم

2.5 كيلو

فطر حبة كاملة
400 غمكرتونة 24/1

كرتونة 12/1 



ذرة فاكوم
340غمكرتونة 24/1

النشون كبير

النشون صغير

كرتونة 12/1

كرتونة 24/1

800 غم

225 غم

خيار 20-15

فول حار وعادي 

فاصولياء 

حمص حب 

كرتونة 1/٦

كرتونة 24/1

كرتونة 12/1

كرتونة 12/1

1300 غم

400غم

580غم

550غم



سلطة فواكة

شرائح أناناس

حليب مكثف محلى

كرتونة 24/1

كرتونة 24/1

كرتونة 48/1

850 غم

850 غم

390 مل

قشطة
170 غمكرتونة 48/1



تونة قطع زيت

لحمة اكسترا اصلي 

تونة فتات زيت

كرتونة 48/1
كرتونة 48/1

كرتونة 24/1

كرتونة 48/1كرتونة 48/1

150غم
150غم

340 غم

150غم150غم

تونة قطع حار

تونة فتات حار



الزيوت
OILS





زيت دوار الشمس

زيت دوار الشمس

زيت دوار الشمس

زيت دوار الشمس 

زيت دوار الشمس 

كرتونة 1/٦

كرتونة 1/٦

كرتونة 15/1

كرتونة 2/1

كرتونة 3/1

3 لتر

1 لتر

 10 لتر

 5 لتر

2,5 لتر



زيت ذرة

زيت ذرة

زيت صويا

كرتونة 1/٦

كرتونة 4/1

3 لتر

5 لتر

1٦ كغمچلن



حاوة وطحينة
Halva and 
Tahini





حاوة فانيا

700غم كرتونة 12/1

حاوة شعر

400 غم كرتونة 12/1

حاوة بالفستق الحلبي

700غم كرتونة 12/1

حاوة كاكاو

700غم كرتونة 12/1

Net:700 gm

حاوة فانيا

حاوة بالفستق الحلبي

حاوة كاكاو

350غم

350غم

350غم

كرتونة 24/1

كرتونة 24/1

كرتونة 24/1



طحينة

3 كغم

طحينة

طحينة

طحينة

450غم

900 غم

18 كغم

كرتونة 24/1

كرتونة 12/1

سطل

سطل



منتجات البندورة
TOMATO 
PRODUCTS





صلصة بندورة تركيز %30-28

صلصة بندورة  كيس 

صلصة بندورة كرتون  

كرتونة 1/٦

كرتونة 4/1
بكيت 25 كيس

كرتونة 48/1

1300 غم

70 غم

135 غم

صلصة بندورة تركيز %30-28
400 غمكرتونة 24/1



شطة سائل

شطة سائل

كاتشب 

كرتونة 24/1

كرتونة 1/3٦

كرتونة 12/1

چلن  4/1 

340 غم

88 مل

473 مل

5 كغم

كاتشب 



منتجات
PRODUCTS





زنجبيل بالعسل
كرتونة 24/1
بكيت20 حبة

عسل طبيعي
1 كيلوكرتونة 12/1



ماء ورد

ماء الزهر

خل التفاح

خل المائدة

حامض الليمون

كرتونة 12/1

كرتونة 12/1

كرتونة 12/1

كرتونة 12/1

كرتونة 12/1

٦50 مل

٦50 مل

٦50 مل

1 لتر

1 لتر



طحين 

خبز تورتيا ٦ قطع 

خبز تورتيا ٦ قطع 

سميد مضغوط تركي

خميرة باك مايا 

ربطة 10/1

كرتونة 18/1

كرتونة 18/1

كرتونة 10/1

كرتونة 20/1

كرتونة 30/1

1 كغم

30 سم

25 سم

1 كغم

450 غم

100 غم



طحين وسميد
FLOUR AND 
SEMOLINA



منتجات األرز
Rice 
PRODUCTS





أرز عجاوي امريكي

أرز حبة مدورة 

أرز حبة مدورة 

أرز حبة مدورة

كيس

ربطة 4/1

كيس

ربطة 10/1
5 كغم

10 كغم

1 كغم

25 كغم



أرز ياسمين صن لي 

أرز ياسمين صن لي 

أرز ياسمين صن لي 

أرز ياسمين صن لي 

كرتونة 12/1

كيس

شوال 5/1

كيس

1 كغم

10 كغم

5 كغم

25 كغم



أرز بسمتي عجاوي بريميوم 

أرز بسمتي عجاوي بريميوم 

كيس 4/1

كرتونة 20/1

5 كغم

1 كغم



أرز الذهبي االصفر

أرز الذهبي االصفر

كيس

شوال 5/1

25 كغم

5 كغم



عجوة التمر
DATES
PRODUCTS



عجوة البركة 

عجوة البركة
كرتونة 12/1

كرتونة 12/1

1 كغم

750 غم



ســردين
SARDINES
PRODUCTS



سردين ليماو زيت

سردين ليماو حار

كرتونة 50/1

كرتونة 50/1

125 غم

125 غم



قرشلة مبهرة 

زيتون اسود مغربي

زعتر اكسترا مرطبان 

زعتر اكسترا كيس 

كرتونة 12/1

كرتونة 2/1

كرتونة 12/1

كرتونة 12/1

500 غم

5 كغم

450 غم

500 غم



سمنة صحتين ماليزي 

سمنة صحتين تركي

سمنة صحتين ماليزي 

برميل

تنكة

تنكة

18 كغم صافي

1٦ لتر

15 كغم
سمنة لزيزة صفراء

750 غمكرتونة 12/1



مايونيز
MAYONNAISE



مايونيز حياة تيوب
500 ملكرتونة 12/1

مايونيز حياة

مايونيز نور باستك 

كاتش اب وجبات حياة

مايونيز وجبات حياة

كرتونة 4/1

كرتونة 1/٦

كرتونة 1000/1

كرتونة 1000/1

473مل 3.78 لتر

473 مل

كرتونة 12/1

مايونيز حياة زجاج 



ايس كوفي لونا اورجينال
ايس كوفي لونا موكا190 ملكرتونة 24/1

كرتونة 24/1 190 مل

 شكوالتة، جوز الهند ، بندق
كرتونة 1/٦

بكيت 24 حبة
2٦ غم

BEST 1ويفر



800 غم كرتونة 12/1

معمول كاسيك بالتمر


