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Läderach – the chocolate family has stood for 
top-quality handcrafted Swiss chocolate since 
1962. The family company has more than 1000 
employees and is headquartered in the canton 
of Glarus in Switzerland. Since September 2012, 
Läderach has been producing its own chocolate 
mass. This means that they are one of the few pre-
mium producers that can guarantee sustainable 
quality from the cocoa bean to the end product.

The company produces exclusively in Switzerland. 
Their artisanal products are currently sold in over 
130 Läderach chocolateries in Switzerland, Ger-
many, the UK, the USA, Austria, China and Can-
ada, as through sales partners in the Middle East 
and Asia.

بتخصصهــا  اشــتهرت  الشــوكوال  عائلــة   - الديــراخ 
فــي الشــوكوال عاليــة الجــودة المصنوعــة يدويــًا منــذ 
1962. الشــركة العائليــة لديهــا أكثــر مــن 1000 موظــف 
منــذ  فــي سويســرا.  غــاروس  كانتــون  فــي  ومقرهــا 
ســبتمبر 2012، تنتــج الديــراخ كتلــة الشــوكوال الخاصــة 
بهــا. وهــذا يعنــي أنهــا أحــد المنتجيــن القائــل الذيــن 
حبــوب  مــن  المســتدامة  الجــودة  ضمــان  يمكنهــم 

الــكاكاو إلــى المنتــج النهائــي.

تنتــج الشــركة حصريــًا فــي سويســرا. وتبــاع منتجاتهــا 
ــًا فــي أكثــر مــن 130 محــل لبيــع  ــًا حالي المصنوعــة يدوي
والمملكــة  وألمانيــا  فــي سويســرا  شــوكوال الديــراخ 
والنمســا  األمريكيــة  المتحــدة  والواليــات  المتحــدة 
والصيــن وكنــدا وكذلــك مــن خــال شــركاء المبيعــات 

فــي الشــرق األوســط وآســيا.

4

To know more www.laderach.com  لمعرفة المزيد

حول الديراخ
About Läderach
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MOHAMMED RASOOL KHOORY & SONS and 
Läderach have a global presence, but the com-
panies’ roots are local. Both are ambitious, inno-
vative, and founded upon strong family values of 
reliability, honesty, and trust.

After research and experience, MOHAMMED RA-
SOOL KHOORY & SONS initiated a discussion with 
Läderach, a chocolatier with a fantastic product 
but small customer reach, to significantly expand 
its business outside Switzerland. Läderach learned 
about MOHAMMED RASOOL KHOORY & SONS 
and felt confident in their ability to grow Läderach 
in new ways while maintaining the company’s vi-
sion and values.

محمــد رســول خــوري وأوالده وشــركة الديــراخ تتميــزان 
ولكــن  بقــوة،  الدولــي  المســتوى  علــى  بحضورهمــا 
كاهمــا شــركات محليــة بطموحــات كبيــرة وابتكاريــة 
قويــة،  عائليــة  قيــم  علــى  تأسيســهما  تــم  عاليــة، 

العاليــة. والثقــة  بالنزاهــة  وتمتــازان 

وباالعتمــاد علــى الخبــرة الطويلــة فــي مجــال األعمــال 
وبعــد القيــام بالبحــوث الازمــة، بــدأت شــركة محمــد 
رسول خوري وأوالده التحاور مع الديراخ المتخصصة 
فــي صناعــة الشــوكوال المتميــزة، مــن أجــل توســيع 
وفــي  خــارج سويســرا.  أكبــر  أعمالهــا بشــكل  نطــاق 
المقابــل درســت شــركة الديــراخ قــدرات شــركة محمــد 
ــأن هــذه  رســول خــوري وأوالده، ممــا أعطاهــا الثقــة ب
الشــراكة ستســمح لهــا بالنمــو بطــرق جديــدة، مــن 

دون المســاس بقيــم ورؤيــة شــركة الديــراخ.

6

العمل املشرتك
The Joint Venture
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The values we bring to life daily

Läderach is the company name and core of the 
product, service and retail brand in one

القيم التي نأتي بها إىل احلياة كل يوم

الديراخ هي اسم الشركة وجوهر العالمة التجارية للمنتجات 
واخلدمات والبيع بالتجزئة يف آن واحد

Freshness
… for a genuine, unique chocolate taste that you 
can sense and enjoy. Discover, experience and en-
joy real chocolate freshness!

Craftsmanship
… of our chocolatiers in creating masterpieces for 
you to savour from carefully selected ingredients. 
Expertly and loving handcrafted in large part.

Switzerland
… as a guarantee of quality and reliability. A prom-
ise of trust and continuity.

العذوبة
...  للحصــول علــى مــذاق الشــوكوال الحقيقيــة الــذي 
يمكنــك تذوقــه واالســتمتاع بــه، حيــث يمكــن التلــذذ 

بطعــم الشــوكوال العذبــة.

احلرفية
...  فــي صناعــة تحــف فنيــة مــن الشــوكوال لتتــذوق 
بعنايــة  المختــارة  المكونــات  بجميــع  وتســتمتع 

يدويــًا. باحترافيــة  والمصنعــة 

سويسرا
...  ضمان الجودة وثقتك بنا ووعدنا باالستمرارية.
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من حـبـة الـكـاكـاو إىل الـمـتـعـة اخلـالـصـة
From the cocoa bean to pure delight

10

We assume responsibility through control.

From the ingredients through to the final product, 
we have the unique and enormously valuable op-
portunity to control every step of the manufactur-
ing and production process, enabling us to fully 
assume our responsibility whilst at the same time 
meeting stringent quality standards.

We manufacture the chocolate in our own factory.

Thanks to our chocolate factory in Bilten, we retain 
full control over the production of our own choco-
late liquor. This enables us to fulfill our responsibil-
ities during the further processing of the chocolate 
and guarantee sustainability.

We employ all the skills of the trade during
the production process.

We transform the best-quality raw materials into 
unique chocolate specialities with great love and 
care. Traditional craftsmanship, quality and reli-
ability are the hallmarks of our chocolate culture.

املسؤولية من خالل التحكم.

لدينــا  النهائــي،  المنتــج  إلــى  وصــواًل  المكونــات  مــن 
فرصــة فريــدة وقيمــة للغايــة فــي القــدرة علــى التحكــم 
فــي كل خطــوة مــن خطــوات عمليــة التصنيــع واإلنتاج، 
ــزام  ــا مــن تحمــل كامــل المســؤولية وااللت ممــا يمّكنن

ــه. ــر الجــودة العاليــة فــي الوقــت ذات بتطبيــق معايي

نحن نصنع الشوكوال يف مصنعنا.

بفضــل مصنــع الشــوكوال فــي بيلتيــن، نمتلــك القــدرة 
الشــوكوال  ســائل  إنتــاج  فــي  الكامــل  التحكــم  علــى 
علــى  بالمحافظــة  لنــا  يســمح  وهــذا  بنــا،  الخــاص 
اإلضافيــة  المعالجــة  عمليــات  خــال  مســؤليتنا 

االســتدامة. وضمــان  للشــوكوال 

نوظف كل مهاراتنا خالل عمليات اإلنتاج.

تتمتــع  التــي  الخــام  المــواد  بتحويــل  نقــوم  فنحــن 
بأفضــل جــودة إلــى مجموعــة مــن الشــوكوال الفريــدة 
مــن نوعهــا ونوليهــا كل الرعايــة واالهتمــام. باالعتمــاد 
علــى الحرفــة اليدويــة التقليديــة والجــودة والثقــة، التــي 
تمثــل الســمات األساســية لثقافــة صناعة الشــوكوال.



1213

ال شيء أقل من األفضل
Nothing less than the best

12

If you’re anything like us, you refuse to settle for 
anything less than the very best. That’s why we 
are involved in every step of the chocolate-making 
process from bean to bar to you. From the cocoa 
fields to the Swiss Alps, we carefully select our in-
gredients to bring you nothing less than top qual-
ity.

إذا كنــت مثلنــا، فأنــت ترفــض القبــول بــأي شــيء أقــل 
مــن األفضــل. هــذا هــو الســبب فــي أننا نشــارك في كل 
خطــوة مــن عمليــة صنــع الشــوكوال مــن حبــة الــكاكاو 
ــكاكاو  ــم إليــك. مــن حقــول ال ــى قطعــة الشــوكوال ث إل
إلــى جبــال األلــب السويســرية، نختــار مكوناتنــا بعنايــة 

لنقــدم لــك مــا ال يقــل عــن جــودة عاليــة.
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احلياة األسرية
Family Life

14

In Ghana, Läderach is supporting the “Family Life” 
project, which helps cocoa farmers to help them-
selves. In workshops, they learn how to protect the 
environment effectively and sustainably increase 
their earnings. We also support the farmers with 
a sustainability premium, which their families can 
use for their chosen projects in the community.

تدعــم الديــراخ مشــروع “الحيــاة األســرية” فــي غانــا، 
والــذي يهــدف إلــى تقديــم العــون لمزراعــي الــكاكاو مــن 
أجــل التطويــر، عــن طريــق ورش عمل يتعلمون خالها 
كيفيــة الحفــاظ علــى البيئــة وزيــادة أرباحهــم بشــكل 
المزارعيــن  دعــم  إلــى  البرنامــج  ويهــدف  مســتدام. 
لهــم  ستســمح  والتــي  االســتدامة،  طــرق  بأفضــل 

ولعائاتهــم بتنفيذهــا فــي مشــاريع مــن اختيارهــم.
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املنشأ واالستدامة
Origin and Sustainability

16

We have the greatest respect for the culture of 
every region from which we source our high-qual-
ity cocoa beans. We face all challenges and over-
come them together with our partners. Läderach 
supports the cocoa farmers and their families 
in collaboration with various organi sations on the 
ground.

مــن  منطقــة  كل  لثقافــة  االحتــرام  مــن  الكثيــر  نكــن 
المناطــق التــي تمدنــا بحبــوب الــكاكاو عاليــة الجــودة. 
التــي  التحديــات  جميــع  علــى  للتغلــب  بجــد  ونعمــل 
تواجهنــا بالتعــاون مــع شــركائنا. لذلــك تدعــم الديــراخ 
ــكاكاو وعائاتهــم مــن أجــل التعــاون  جميــع مزارعــي ال

المنظمــات علــى األرض. مــع 
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Our four quality promises, from cocoa bean
to delicious chocolate

وعود اجلودة األربعة، من حبوب الكاكاو
إىل الشوكوال اللذيذة

إنتاج يدوي

Hand-crafted
production

عالقات مباشرة
مع مزارعي الكاكاو

Direct relationships
with cocoa farmers

بيع مباشر وشخصي

Direct and personal
sales

إنتاج شوكوال التغطية
اخلاصة بنا

Creation of the own
couverture

13

4 2
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طعم سويسرا يف كل قضمة
The taste of Switzerland in every bite

21 20

At Läderach, we’re proud of where we’ve come 
from and where we’re going, and we want to take 
you along with us. Whenever you step into one of 
our Läderach stores or bite into a piece of deli-
cious Läderach chocolate, we want you to feel 
transported to Switzerland. We are passionate 
about the traditional Swiss art of chocolate mak-
ing, and want to share this passion with you.

فــي الديــراخ، نحــن فخــورون مــن أيــن أتينا وإلــى أين نحن 
ذاهبــون، ونريــد أن نأخــذك معنــا. عندمــا تدخــل إلــى أحــد 
متاجــر الديــراخ أو تقضــم قطعــة مــن شــوكوال الديــراخ 
اللذيــذة، نريــدك أن تشــعر بأنــك ُنقلــت إلــى سويســرا. 
نحــن متحمســون للفــن السويســري التقليــدي لصنــع 

الشــوكوال، ونريــد مشــاركة هــذا الشــغف معــك.
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Enjoy pure chocolate

with all your senses
Not only can you taste, see, smell
and touch freshness – you can hear it.

استمتع بالشوكوال النقية

بكل حواسك
ال يمكنك فقط تذوق النضارة ورؤيتها وشّمها

ولمسها - بل يمكنك سماعها.

23 22
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اإلنتاج
Production
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A wide selection of the highest-quality chocolate 
specialities is available in the redesigned chocolat-
eries under this motto:

More than 20 types of the popular original Läder-
ach “FrischSchoggi™”, the finest pralines and 
truffles sold loose, numerous gift ideas for every 
occasion and season, and a complementary range 
of the finest branded Swiss chocolate tempt con-
noisseurs and gourmets.

26

تتوفــر تشــكيلة واســعة مــن أفضــل أنــواع الشــوكوال 
فــي منافــذ البيــع المجــددة تحــت شــعار:

الديــراخ   مــن  شــوكليت  فريــش  نــوع   20 مــن  أكثــر 
األصلــي المعــروف، أرقــى حلــوى البراليــن والترافيلــز، 
والعديــد مــن أفــكار الهدايــا لــكل المناســبات، يكملهــا 
مجموعــة متكاملــة مــن أرقــى خبــراء تــذوق الشــوكوال 

يين. السويســر

اكتشف، جّرب واستمتع
Discover, experience & enjoy



2829 28

إضفاء الطابع الشخصي
Personalizing

Spoil your customers, partners 
and employees with the finest 
chocolate

Give the gift of pure delight! For birthdays, anniver-
saries, to say thank you, or just because. Surprise 
someone close to you. We offer a selection of at-
tractive gift ideas.

Browse through our products and be inspired by 
Läderach pralines, truffles, fresh chocolate and 
snacking items in a wide range of formats. 

Some items can be given a personal touch, such as 
pralines with your own logo, your personal packag-
ing design or an individually designed gift ribbon.

We will be happy to send you your personalised 
gifts quickly and conveniently.

It’s always a pleasure to help you find the perfect 
gift for the occasion.

دلّل زبائنك، وأصدقاءك، وموظفيك 
بأفخر أنواع الشوكوال

الميــاد،  أعيــاد  فــي  الخالصــة!  المتعــة  هديــة  قــدم 
واألعيــاد الســنوية للتعبيــر عــن الشــكر أو ألي مناســبة 
مميــزة. فاجــئ مــن تحــب. نحــن نقــدم باقــة مختــارة مــن 

أفــكار الهدايــا الجذابــة. 

تصفــح المنتجــات واحصــل علــى اإللهــام مــن حلــوى 
البراليــن، والترافيــل، والشــوكوال الطازجة، والمأكوالت 

الخفيفــة المقدمــة مــن الديــراخ  بتشــكيلة واســعة. 

يمكــن إضفــاء لمســة شــخصية علــى بعــض المــواد، 
مثــل البراليــن علــى شــكل شــعارك الخــاص، وتصميــم 
الهديــة  تغليــف  شــريط  أو  بــك،  الخــاص  التغليــف 

المصمــم حســب رغبتــك.

يســعدنا أن نرســل إليــك هديتــك المصممــة حســب 
ــة الشــخصية علــى نحــو ســريع ويســير .  الرغب

يســرنا دائمــًا أن نســاعدك علــى إيجــاد الهديــة األمثــل 
بحســب المناســبة. 
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Personalized Praline (Printing on 2 shapes) Wood Box Sleeve Wrapping

processing period 6-7 weeks processing period 2-4 days

Personalized RibbonPersonalized Box Paper Box Sleeve Wrapping

processing period 2-4 days processing period 2-4 daysprocessing period 7-14 days

Cover Card with RibbonCover Card Tag Card with Ribbon

processing period 1-2 days processing period 1-2 days processing period 1-2 days
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FrischSchoggi™ فريش شوكليت

33 32

Productsاملنتجات
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Pralines
& Truffles

الربالينز
والرتافيلز

37 36

Productsاملنتجات
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Tartufi ترتويف

41 40

Productsاملنتجات
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Products املنتجات
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Premium Chocolate Trays

For Every Occasion
صواين الشوكوال الفاخرة

لكل مناسبة
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Our Locations (Over The World) مواقعنا )حول العامل(

Switzerland سويسرا
Germany أملانيا
United Kingdom بريطانيا
Austria النمسا
USA أمريكا
Canada كندا
Korea كوريا
Singapore سنغافورة
China الصني
UAE اإلمارات
KSA السعودية
Qatar قطر
Bahrain البحرين
Kuwait الكويت
Oman ُعمان
Jordan األردن
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Our Locations (in UAE) مواقعنا )يف اإلمارات(

ياس مول - أبوظبي
Yas Mall - Abu Dhabi

العني مول - العني
Al Ain Mall - Al Ain

سيتي سنرت الزاهية - الشارقة
City Centre Al Zahia - Sharjah

سيتي سنرت مردف - دبي
City Centre Mirdif - Dubai

مركز املارينا - أبوظبي
Marina Mall - Abu Dhabi

الغالرييا جزيرة املاريه - أبوظبي
The Galleria Al Maryah Island - Abu Dhabi

املركز التجاري العاملي - أبوظبي
World Trade Center - Abu Dhabi

مول اإلمارات - دبي
Mall Of The Emirates - Dubai

دبي مول - دبي
The Dubai Mall - Dubai

The first store was opened in United Arab Emirates 
on Sep 2016 at World Trade Center (Abu Dhabi). 
Then, efforts were made to establish the branch-
es and get one after the other until it reached 9 
stores in Abu Dhabi, Al Ain, Dubai and Sharjah by 
the end of 2022. In the coming years, we seek to 
expand our business to cover the all emirates.

تــم افتتــاح المحــل األول علــى مســتوى دولــة اإلمــارات 
العربيــة المتحــدة فــي ســبتمبر 2016 بالمركــز التجــاري 
العالمــي )أبــو ظبــي( ، ثــم توالــت الجهــود فــي تأســيس 
الفــروع واحــدًا تلــو اآلخــر حتــى بلغــت 9 محــات فــي كل 
مــن أبــو ظبــي والعيــن ودبــي والشــارقة مــع نهايــة عــام 
2022. نحن نســعى في الســنوات القادمة إلى توســيع 

نشــاطنا التجــاري ليصــل إلــى كل إمــارات الدولــة.

 Chocolate Stores حمالت الشوكوال

Chocolate Stores & Café حمالت الشوكوال والكافيه
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Läderach Café is another prototype of our choco-
late business, where we combine retail selling and 
café service; specializing mainly in exotic hot and 
cold drinks, light meals, selection of desserts from 
around the Globe. Many of our drinks and sweets 
include Läderach FrischSchoggi™ as an ingredi-
ent, giving another way to enjoy the fantastic fla-
vor of our hand crafted chocolate.

مجــال  فــي  لعملنــا  آخــر  نمــوذج  هــي  كافيــه  الديــراخ 
الشــوكوال حيــث نجمــع بيــن البيــع بالتجزئــة وخدمــة 
تقديــم  فــي  رئيســي  بشــكل  متخصصيــن  المقهــى؛ 
المشــروبات الســاخنة والبــاردة، والوجبــات الخفيفــة، 
حــول  مــن  القادمــة  الحلويــات  مــن  مختــارة  وباقــة 
مــن مشــروباتنا وحلوياتنــا  العديــد  وتحتــوي  العالــم. 
مكوناتهــا  ضمــن  الطازجــة  الديــراخ  شــوكوال  علــى 
الرائــع  بالمــذاق  للتمتــع  آخــر  أســلوبًا  بذلــك  متيحــة 

يدويــًا. المصنعــة  للشــوكوال 
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To preview the menu www.laderach.ae/cafe  لمعاينة القائمة

الديراخ كافيه
Läderach Café 
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The Läderach online shop is a premium service for 
our valued customers, which was launched in July 
2020 to fulfill home delivery orders, and current-
ly offers more than 112 unique products of our 
brand.

The online shop also offers the service of buying 
gifts from those outside the UAE to relatives and 
friends in the UAE, with printing a gift card for var-
ious occasions upon request.

ُيعــد متجــر الديــراخ اإللكترونــي خدمــة مميــزة لعمائنــا 
الكــرام، حيــث تــم إطــاق هــذه الخدمــة فــي يوليــو  2020 
لتلبيــة طلبــات التوصيــل إلــى المنــازل، ويقــدم حاليــًا 

أكثــر مــن 112 منتجــًا مميــزًا مــن عامتنــا التجاريــة.

كمــا يقــدم المتجــر اإللكترونــي خدمــة شــراء الهدايــا 
األقــارب  إلــى  اإلمــارات  دولــة  خــارج  المتواجديــن  مــن 
واألصدقــاء فــي دولــة اإلمــارات مــع طباعــة بطاقــة 

الطلــب. حســب  المناســبات  لمختلــف  إهــداء 

54

To preview the online shop www.laderach.ae/shop  لمعاينة المتجر اإللكتروني

متجر الديراخ اإللكرتوين
Läderach Online Shop 



إحـدى شـركـات مـحـمـد رسـول خـوري وأوالده
A MEMBER OF MOHAMMED RASOOL KHOORY & SONS

GROUP OF COMPANIES

Abu Dhabi, UAE   +971-2-6222200
info@laderach.ae   www.laderach.ae
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