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صدق اهللا العظيم 
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طيب اهللا ثراه-امللك عبد العزيز أل سعود /لــهجاللة املغفور

امللك عبد اهللا بن عبد العزيز أل سعود حفظه اهللا/خادم احلرمني الشريفني

األمري فهد بن بدر بن عبد العزيز أل سعود حفظه اهللا صاحب السمو امللكي أمري منطقة اجلوف
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رین           الموقمیة الزراعیة  مساھمي شركة الجوف للتن/السادة 

السالم علیكم ورحمة اهللا وبركاتھ ،،،،

أن یضع بین أیدیكم بكل شفافیة تقریر مجلس اإلدارة "شركة الجوف للتنمیة الزراعیة "یسر مجلس إدارة 

 لمناقشتھ ومن ثم ٢٦م والمقدم لجمعیتكم العامة الموقرة رقم ٢٠١٢ دیسمبر٣١عن العام المالي المنتھي في 

ارات الرأسمالیة خالل ھذا العام ستعرض معكم أداء الشركة التشغیلي والمالي واالستثمالموافقة علیھ ، حیث ن

كما یتضمن التقریر على ملخص واٍف حول آلیات تطبیق حوكمة الشركات و اإلفصاحات ذات العالقة بتكوین 

التي تتم مع مجلس اإلدارة ومكافآتھ ومھامھ وھیكل لجانھ ومھامھا ومكافآت كبار التنفیذیین والمعامالت 

مة الشركات كالئحة حوواألطراف ذات العالقة ، كما یتضمن التقریر إقرارات المجلس ومدى توافق الشركة 

، كما یصاحب ھذا التقریر الحسابات الختامیة المدققة واإلیضاحات المرفقھ لھا وتقریر المراجع الخارجي عن 

 عز وجل أن یكلل جھودنا بالنجاح ونحن نستقبل م ، سائلین المولى٣١/١٢/٢٠١٢العام المالي المنتھى في 

عامًا جدیدًا بمزید من الثقة والعزم لمواصلة خطة النمو والتوسع في كافة مجاالت العمل ، ونتعھد أمام اهللا 

حتى ترتقي الشركة ألعلى الرتب ولن نقصر في وأمام الجمیع بأن نستمر في التطویر والدفع بالشركة لألمام 

 أن یقدم مصلحة للمستثمر أو قارئ القوائم المالیةأي جھد من شانھ
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 منذ التأسيس حىت األن جمالس إدارات شركة اجلوف للتنمية الزراعيه

أعضاء مجلس اإلدارةرئیس مجلس االدارة

محمد عبداهللا البابطین

ناصر بن حمد الناصر

عید معارك الشمرى

نجم الدین ظافــــــــر

مفلح عبداهللا الكایـــد

ــــــــرى صالح التویـج

ابراھیم خلیف المسلم

األوىلالدورة

١٢/١٩٨٨

حتى

حسین سعید بحرىم١٢/١٩٩٣

معاشى ذوقان العطیھ

عبدالعزیز ابراھیم الخضیر

العبیكانفھد عبدالرحمن 

عید معارك الشمرى

عمر محمد على ھندى

مفلح عبداهللا الكایــــــد

عبدالھادى على الزارع

حسین سعید بحرى

الدورةالثانيه

١٢/١٩٩٣

حتى

ناصر بن حمد الناصرم٥/١٩٩٧

عبدالعزیز محمد الطالس
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عبدالعزیز ابراھیم الخضیر

بدالرحمن العبیكانفھد ع

عید معارك الشمرى

عمر محمد على ھندى

مفلح عبداهللا الكایـــــــد

صالح حمود الغدـیــر

عبدالكریم عطا الشایــع

الدورةالثالثه

م ٥/١٩٩٧

حتى

ناصر بن حمد الناصرم٥/٢٠٠٠

عبدالعزیز محمد الطالس

عبدالعزیز ابراھیم الخضیر

عبدالعزیز محمد الطالس

عید معارك الشمرى

عبدالحمید محى الدین ناظر

مفلح عبداهللا الكایـــــــد

صالح حمود الغدیــر

عبدالكریم عطا الشایع

الدورةالرابعه
م ٥/٢٠٠٠

حتى

ناصر بن حمد الناصرم٥/٢٠٠٣

عبدالمحسن محمد بن سعیدان
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إلدارةأعضاء مجلس ارئیس مجلس االدارة

محمد عبد العزیز الراجحى 

 ناصر عبد العزیز الضویحى

 نواف عبد المجید صالح خاشقجى

خالد محمد عبد العزیز الراجحى 

 فارس حمد عقال النصیرى

بتى داود سلیمان إبراھیم الس

 عبد العزیز محمد الطالس

الدورة اخلامسه

٥/٢٠٠٣

حتى

صاحب السمو الملكي األمیر عبد م٥/٢٠٠٦
العزیز بن مشعل بن عبد العزیز أل 

سعود

 یوسف سلیمان عبد العزیز الراجحى

محمد بن سعید العطیة 

 عبد العزیز محمد الطالس

 عبد اهللا سعد الزعاقـــــى

 عبد العزیز سعود القعــود

 محمد ناصر الھـــــــزاع

ـــــــــان  خالد رشید الرـی

 عثمان عبد اهللا السویــــح

الدورةالسادسة
م ٥/٢٠٠٦

حتى

م٥/٢٠٠٩

صاحب السمو الملكي األمیر عبد 
العزیز بن مشعل بن عبد العزیز أل 

سعود

 محمد نجــر العتیبـــــى
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عبد العزیز بن محمد سلیمان الحسین 

 عبد اهللا بن سلیمان الشعیبى

 عبد الرحمن بن سعید الیمنى

 عبد الرحمن بن عبد العزیز الیمنى

 رشید بن راشد بن عوین

 عبد المحسن بن خالد المقرن

 ناصر بن عبد اهللا العوفى

الدورةالسابعة
م ٤/٢٠٠٩

حتى

م٤/٢٠١٢

صاحب السمو الملكي األمیر عبد 
العزیز بن مشعل بن عبد العزیز أل 

سعود

 محمد بن سعید العطیة

عبد العزیز بن محمد سلیمان الحسین 

 عبد اهللا بن سلیمان الشعیبى

 عبد الرحمن بن سعید الیمنى

 عبد الرحمن بن عبد العزیز الیمنى

عوین رشید بن راشد بن 

 عبد المحسن بن خالد المقرن

محمد بن عبد اهللا محمد الرقیب 

رةالثامنةالدو
م ٤/٢٠١٢

حتى

م٤/٢٠١٥

صاحب السمو الملكي األمیر عبد 
العزیز بن مشعل بن عبد العزیز أل 

سعود

 عبد الرحمن بن سعد الكنھـــــل
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الزراعيةمدراء العموم بشركة اجلوف للتنمية 

عــام٢٥خالل 

املدير العامالزراعياملوسم 

الشيحــهعبد اهللا حممد بن ٠مم١٩٨٩ــ١٩٨٧

 خليف املسلماهيمإبر٠أم١٩٩٠ــ١٩٨٩

 حممد الطالسعبدالعزيز٠مم٢٠٠٠ــ١٩٩٠

محد صاحل بابعري٠دم٢٠٠٥ــ٢٠٠٠  أ

العطية حممد بن سعيد ٠مم٢٠٠٦ــ٢٠٠٥

 على منصور الصغري٠مم٢٠٠٧ــ٢٠٠٦

 الشعيىبعبدالعزيز٠دم٢٠٠٩ــ٢٠٠٧

ـ حىت تارخيه٢٠٠٩  بن حممد احلسنيعبدالعزيز٠أـ 
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كلمة رئيس جملس اإلدارة  

عبد العزيز بن مشعل بن عبد العزيز أل سعود        حفظه اهللا/صاحب السمو امللكي األمري 

مساهميالشركةالكرام٠٠السادة إىل

السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

ضمن اإلنجازات التي تحققت خالل السنة المالیة المنتھیة یسرني أن أقدم لكم التقریر السنوي لشركة الجوف للتنمیة الزراعیة والذي یت

 وتحقق أعلى ٠٠ ثم بجھود العاملین بالشركة  تواصل شركة الجوف نجاحھا المستمر٠٠بعون من اهللا عز وجل م ٣١/١٢/٢٠١٢في 

.االرباح

الـدخـل وقـفـزت المبیعات واألرباح صادر لعل من أھمھا تنوع م٠٠واستطاعت تحقیق العدید من األھداف تھا وقد واصلت الشركة نجاحا

ألعلى مستویاتھا منذ تاریخ تأسیس الشركة ، وقد تضاعفت المساحة المزروعة وأوجدت محاصیل بـدیـلة للقمح والشعیر مثل البصل 
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ل شجرة زیتون  إضافة إلى التوسع الكبیر في زراعة أشجار الزیتون والتي بدأت الشركة في غرس أو٠٠والبطاطس والـذرة الصفراء 

من الملیون الرابع من ھذه الشجرة المباركة

وفي أطار تنویع مصادر الدخل أیضا والتي تنتھجھا الشركة وتلبیة لمتطلبات األسواق فقد حققت الشركة نجاحات كبیرة بمختلف أنشطتھا 

سواق یقودھا في ذلك أدارة واعیة لمتطلبات اإلنتاجیة والتسویقیة مما أكسبھا ثقة المستھلك لجودة وتنوع واستمراریة منتجاتھا باأل

واستطاعت الشركة االنتقال من مرحلة االعتماد علي المحاصیل التقلیدیة إلي التنوع في أنتاجھا 

وتعتبر شجرة الزیتون من المحاصیل اإلستراتیجیة الجاري التركیز علیھا والتوسع بھا ، نظرا لمالئمة الظروف الجویة بالمنطقة لزراعة 

ر الزیتون وللخبرة المكتسبة لدى الشركة یتم التوسع في زراعة أشجار الزیتون حیث تم االنتھاء مؤخرا من زراعة الملیون الثالث أشجا

والبدء في زراعة الملیون الرابع من شجرة زیتون منھا أشجار الزیتون المكثف من ذات األصناف المعروفة والتي یتم إجراء عملیات 

باستخدام المیكنة دون الحاجة للعمالة باإلضافة إلى جودة زیتھاالتقلیم والحصاد لھا 

 على رعایتھ –وختاما یتقدم مجلس إدارة الشركة بالشكر الجزیل لصاحب السمو الملكي األمیر فھد بن بدر بن عبد العزیز أل سعود 

السادس بالجوف خالل شھر ربیع األول الكریمة بغرس الشجرة األولى من الملیون الرابع ألشجار الزیتون ضمن مھرجان الزیتون 

م بالجوف٢٠١٣ـھ الموافق ینایر ١٤٣٤

والشكر موصوال لكافة منسوبي الشركة على جھودھم الطیبة التي تبذل بھدف الوصول بالشركة إلى ما تصبو إلیھ أمال وطموحات 

مساھمي الشركة الكرام

،،،وطننا العزیز في ظل رعایة خادم الحرمین الشریفین وولى عھده األمین داعیا المولى عز وجل أن یوفقنا إلى ما یحبھ ویرضاه لخدمة 

،،،،واهللا الموفق 

رئیس مجلس اإلدارة

عبدالعزيزبنمشعلبنعبدالعزيزألسعود/األمري  امللكيصاحبالسمو
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الزراعيةكلمة عضو جملس اإلدارة املنتدب  واملدير العام لشركة اجلوف للتنمية 

 بن حممد سليمان احلسنيعبدالعزيز/األستاذ

 یتم تحویل ھذه األرض من صحراء إلى ربوع خضراء لكي سواعد الرجال األوفیاء التقتبكل الحب الصادق للملك والوطن فقد   

 ھذا ال صرح ال شامخ أال   واستمرار متواصل أدى إلى وجود وعملي، وھذا اإلنجاز لم یأت من فـراغ ـبــل ھـو نتاج تراكم فكرى    

 المق ام األول أن  ف ي  بع زم وثب ات واض عھ      مانھ ضت أت ھ ذه ال شركة كالولی د ولكنھ ا س رعان             فقد بدأت ون ش    شركة الجوف وھـو  

 فخ ري واعت زازي أن أك ون    دواع ي إنھ لم ن   وبالمملكةالزراعیة وأصبحت وهللا الحمد من أكبر الشركات ٠٠ اإلنتاج ھيالغایة

ونرى أن ما یوفره ، لتخصصات وعمال مخلصین  في جمیع اذوى الخبرةضمن فریق متكامـل من ھذه الشركة  أحد العاملین في    

مجلس اإلدارة مـن وأعضاء سعود  عبد العزیز بن مشعل بن عبد العزیز آل صاحب السمو الملكي األمیر   مجلس اإلدارة برئاسة  

. أثر إیجابا على أداء العاملین بالشركة دعـــم ومسانــدة

 أل س عود  عبد العزیزاألمیر فھد بن بدر بن   أمیر منطقة الجوف     الملكيأتقدم بخالص الشكر والتقدیر لصاحب السمو     وفى الختام   

 الشركة على الجھ ود الكبی رة   منسوبيولجمیع ، الزراعة وزیر معاليفي الممثلة الرشیدةوالشكر موصوال لحكومتنا    ،  حفظھ اهللا   

 ال شركة  م ساھمي ال شكر والتق دیر لل سادة     ، كما أتق دم ب بالمملكة مصاف كبرى الشركات في  تبذل من أجل أن تكون الشركة   التي

. الشركـةمساھميدعـو اهللا عز وجل أن یوفقنـا جمیعا لتحقیق تطلعات وأمـال وأ، اإلدارةلدعمھم المستمر لمجلس 
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)اجلوف (الزراعية عن شركة اجلوف للتنمية تارخييهحمله 

 ، لدعم عجلة اإلنماء المختلفةالزراعیة مجال تنمیة المـــــوارد يف من تطور كبیر السعودیةالعربیةالمملكةشھدتھ وتشھده  ظل مافي

وتمشیا مع الوطني لالقتصاد اإلنتاجیةالقاعدة تنویع إلى إضافة الوطنیة األموال رؤوس وإیجاد فرص توظیف المملكةاإلقتصادى فى 

 حقیقة ، فقد عقدت إلىنطقة بسیطا بالجوف تتحول صبحت فكرة إنشاء شركة زراعیھ بمأتوجیھات حكومة خادم الحرمین الشریفین ، فقد 

 عاما وتوالت  ٢٥م منذ أكثر من ٠٣/١١/١٩٨٦ـھ الموافق ٠١/٠٣/١٤٠٧ لھا بتاریخ اجتماع لھذه الشركة أول التأسیسیةاللجنة 

 أول فيجلس  رئیس للمانتخابم وتم ٢٥/٠٤/١٩٨٦ـھ الموافق ٢٧/٠٨/١٤٠٧ أول مجلس إدارة بتاریخ انتخاب حتى تم االجتماعات

.م ١٦/٠٥/١٩٨٦ـھ الموافق ١٨/٠٩/١٤٠٧  لـھ بتاریخ جتماعإ

م بالترخیص بتأسیس شركة الجوف للتنمیة ٢٦/٠١/١٩٨٨ـھ الموافق ٠٨/٠٦/١٤٠٨ بتاریخ ٥٣٥ وزیر التجارة رقم معاليوقد صدر قرار 

 وزیر معاليتصنیع منتجاتھا وقد صدر قرار  ووالحیوانيالنباتي بشقیھ الزراعي كشركھ مساھمھ سعودیھ تختص باإلنتاج الزراعیة

م /٤/٢٣٧ رقم الساميالملكيم المبنى على المرسوم ٠١/١١/١٩٨٨ـھ الموافق ٢٢/٠٣/١٤٠٩ وتاریخ ١/٤/١٠٧٨٦ والمیاه رقم الزراعة

٠٫٠٠٠٦ على أرض مساحتھا االختصاص حق الزراعیةم بمنح شركة الجوف للتنمیة ٠٨/٠٩/١٩٨٨ـھ الموافق ٢٧/٠١/١٤٠٩وتاریخ

. كلم جنوب طبرجــل ٧٠ على بعد والواقعةبمنطقة الجوف ) السرحان وادي( منطقة بسیطا في)ستون ألف ھكتار(ھكتار 

)٢٥٠(ملیون إلى )٢٠٠(حیث تم زیادة رأس مال الشركة من ) وخمسون ملیون ریال تان مائ٢٥٠٫٠٠٠٫٠٠٠(مال الشركة س یبلغ رأ

 عقدت بمنطقة الجوف بتاریخ والتيالسادسة الغیر عادیھ العمومیةالجمعیةاجتماعفي المال وذلك أسرفي%٢٥ملیون بنسبة زیادة 

األراضي من الشاسعةالمساحةاستثمارفي الشركة وباشرت انطلقتومع أیام التأسیس األولى م٠٨/٠٣/٢٠١١ـھ الموافق ٠٤/٠٤/١٤٣٢

.ان بمنطقة الجوف  السرحبواديا ــ منطقة بسیطفيالخصبة والعائدة لھا 

٠٠أل سعود حفظھ اهللا رئاســة مجلس إدارة الشركةعبد العزیز العزیز بـن مشعـل بـن  األمیر عبدالملكيومنـذ أن تولى صاحب السمو 

::یلي تتلخص فیما والتيالماضیة خالل السنوات الزراعيواجھت القطاع التيورغم الصعوبات والمعوقات 

م ٢٠٠٣الشركة منذ عام توقف زراعة الشعیر ب.

حصة الشركة من زراعة القمح لــدى الصوامع انخفاض .

ــــــــدة والمبیــدات والبــذور أسعارارتفاع . األسـم

المزروعةفقد تنوعت مصادر دخـل الشركة وقـفـزت المبیعات واألرباح ألعلى مستویاتھا منذ تاریخ تأسیس الشركة ، وتضاعفت المساحة 

 زراعة أشجار في التوسع الكبیر إلى إضافة واألعالفصیل بـدیـلة للقمح والشعیر مثل البصل والبطاطس والـذرة الصفراء وأوجدت محا
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وفي أطار تنویع مصادر الدخل أیضا والتي  ،  من حیث تحقیق أكبر عائـد للسھمالزراعیة، وقـد تصدرت شركة الجوف الشركات الزیتون

مما أكسبھا ثقة المستھلك  اإلنتاجیة والتسویقیةأنشطتھانجاحات كبیرة بمختلف ات األسواق فقد حققت الشركة تنتھجھا الشركة وتلبیة لمتطلب

االعتماد من مرحلة االنتقال منتجاتھا باألسواق یقودھا في ذلك أدارة واعیة لمتطلبات المرحلة واستطاعت الشركة واستمراریةلجودة وتنوع 

.تنوع في أنتاجھا لي الإعلي المحاصیل التقلیدیة 

عبد العزیز األمیر الملكي وضعھا مجلس إدارة الشركة برئاسة صاحب السمو التيمن خالل األسس والمبادئ وقــد تحقق ذلك

::یلي تتلخص فیما والتي أل سعود عبد العزیزبن مشعل بن 

. المائیة األقلاالحتیاجات لكافة المحاصیل ذات اإلنتاجیةرفع الكفاءة *

. األمثل لكافة موارد الشركة االستغالل*

.لیص النفقاتق العمل علي خفض التكالیف وتتمراراس*

.تطویر أداء فریق التسویق والمبیعات  بما یضمن تحقیق أعلي عائد للوحدة *

.تحقیق عوائد مجزیة للمساھمین بما یتوافق مع تطلعاتھم *

. الصناعیة بالشركة تم أنشاء مجمع صناعي متكامل لدعم البیئة*

. ملیون ریال٢٥٠ ملیون إلى ٢٠٠ مال الشركة من رأستم زیادة *

 فقد اعتبرت شجرة الزیتون من ٠٠ونظرا لما تمتلكھ شركة الجوف من رؤیة إستراتیجیة طویلة األمد منبثقة عن مجلس إدارتھا

لمالئمة الظروف الجویة بالمنطقة لزراعة أشجار الزیتون وللخبرة المحاصیل اإلستراتیجیة الجاري التركیز علیھا والتوسع بھا ، نظرا 

 ثالثة ملیون شجرة زیتون منھا أشجار ٣٫٠٠٠٫٠٠٠یقارب الــ المكتسبة لدى الشركة یتم التوسع بزراعة الزیتون حیث تم زراعة ما

ھا باستخدام المیكنة دون الحاجة للعمالة باإلضافة  یتم إجراء عملیات التقلیم والحصاد لوالتيالزیتون المكثف من ذات األصناف المعروفة 

–البیكوال( أشجار الزیتون التقلیدیھ والمزروعة من األصناف المعروفة والتي ثبت نجاحھا بالمنطقة ومنھا إلىإلى جودة زیتھا إضافة 

). منزانیللوا– جلط –K18- القیسي-الصوراني
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كة باإلضافة إلى تركیزھا على األمن الصحي حیث یعتبر مشروع الزیتون بالشركة من األمن الغذائي للمملتوفیر وتساھم الشركة فى 

المشاریع العضویة العمالقة على مستوى العالم حیث یتم استخدام األسمدة العضویة دون استخدام أي مواد كیماویة في التسمید 

فتیش علیھا سنویا طبقا للقانون األوروبي للزراعة العضویة والمكافحة مع  خضوع الشركة للقانون األوروبي للزراعة العضویة ویتم الت

 فـقـد تم إنشاء مجمع صناعي متخصص للزیتون یعتبر األحدث و األكبر على مستوى المملكة  العربیة ٠٠٠وتماشیا مع تلك اإلستراتیجیة 

 احدث ما وصلت إلیھ ستبلستانليات مزودة بخزانالیوم طن فى ٣٦٠السعودیة، حیث یتكون من معاصر ذات طاقة إنتاجیة بواقع

.  من مختلف اإلحجام واألنواع الیوم طن فى ٢٤التكنولوجیا للحفاظ على جودة المنتج باإلضافة إلى خط تعبئة ذو طاقة إنتاجیة  

 التوسع عىدوكون زیت زیتون شركة الجوف ھـو عضوي وطبیعي وذا جوده عالیھ فــقــد انعكس ذلك على معدالت التصریف  مما است

باإلضافة إلى مشاریع أخرى جاري إنشائھا لالستفادة من مخلفات الزیتون  ادة الطلب على منتج زیت الزیتون ، بالزراعة لمواكبة زی

. وغیرھا من الصناعات التكمیلیة- الفحم- الصابون(كمصنع إلنتاج  (

ولشركة الجوف مساھمات إجتماعیھ 

oوالداعمین لھ  لمھرجان الزیتون بمنطقة الجوف سنویـًانة من الرعاة الرئیسییتعتبر شركة الجوف للتنمیة الزراعی .

o                  على ھامش  فعالیات المھرجان  یتم تنظیم  محاضرات للعدید من الخب راء والمخت صین والمھتم ین ب الزیتون ، تح ت عن وان الفوائ د ال صحیة

.والعالجیة لزیت الزیتون 

oن الخوخ والمشمش إلنتاج المربیاتسر المنتجة بالمنطقة وذلك بتوفیر العدید من منتجاتھا مساھمت شركة الجوف بدور ریادي لدعم األ.

oلألنشطة االجتماعیة والفعالیات الثقافیة بالمنطقة دساھمت الشركة بدعم جمعیة المعاقین بالجوف، باإلضافة إلى دعمھا الال محدو .

oبمنطقة الجوف وغیرھا لسنویةا العدید من المھرجانات في مساھمة الشركة إلىإضافة .
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 أل سعود حفظه اهللاعبدالعزيز األمري فهد بن بدر بن ٠٠ أمري منطقة اجلوف امللكيصاحبالسمو

الزراعيةشركة اجلوف للتنمية العضو املنتدب ومدير عام األستاذ عبد العزيز بن حممد احلسني و
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.جلوفللزيتونبشركةاالصناعي امع افتتاحخالل 

 أل سعود حفظه اهللاعبدالعزيز أمري منطقة اجلوف األمري فهد بن بدر بن امللكيصاحبالسمو

 مهرجان الزيتون مبنطقة اجلوفافتتاحخالل الزراعية بن حممد احلسني العضو املنتدب  واملدير العام بشركة اجلوف للتنمية عبدالعزيزواألستاذ
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 بن حممد احلسني عبدالعزيزواألستاذألالشيخعبد اهللاأمحد بن /منطقة اجلوف الشيخ معاىل وكيل إمارة 

 مهرجان الزيتون مبنطقة اجلوف افتتاحالعضو املنتدب واملدير العام بشركة اجلوف  خالل 
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صور من حفل تكريم املوظفني والعاملني املتميزين بشركة اجلوف

 بن حممد احلسني العضو املنتدب واملدير العامعبدالعزيزاألستاذالزراعيةوفللتنميةسعادة أعضاء جملس إدارة شركة اجل

اإلدارة والدكتور رشيد بن راشد بن عوين عضو جملس 
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صور من حفل تكريم املوظفني والعاملني املتميزين بالشركة
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صور من شركة اجلوف

 الشركة مبشروع الشركة ببسيطادارةإمبىن 

الضيافةبىن م
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مصلى١٠٠٠صورمسجدالشركةيتسعـل
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: النتائج فيوصف ألنشطة الشركة الرئیسیة وإسھامھا )١(

 مجال تصنیع وتسویق فيكما تعمل أیضًا "والحیوانيالنباتي بشقیة الزراعي مجال اإلنتاج فيتعمل شركة الجوف للتنمیة الزراعیة 

تسعى الشركة إلى توصیل  مجال التسویق والمبیعات ودائمًا مافيالعالیة ، وتتمیز شركة الجوف بالكفاءة الحیوانیةوالمنتجات النبایتھ 

 وذلك المملكة كافة أنحاء في المقام األول وذلك من خالل منافذ البیع المنتشرة فيمنتجاتھا إلى كافة القطاعات اإلستھالكیھ داخل الممكلھ 

 لتعود بالنفع األرباح تنتجھا الشركة ، وذلك بغرض تعظیم المبیعات ومن ثم تعظیم التيالغذائیةن من المواد  المواطاحتیاجبغرض سد 

-: الرئیسیة للشركة األنشطةألھم وصف یليعلى المساھم ، وفیما 

القمـــــــــــح 

محصول القمح لتغطیة حصة الشركة لدى تقوم الشركة بزراعة 

 الشركة واألسواق المحلیة من بذور القمح تاحتیاجاالصوامع وتامین 

 طن من القمح الخام ، ٧٧٫٠٢٤ حیث أنتجت ھذا العام  المعالجة

احتیاجات تنقیة البذور وذلك لتلبیة ویوجد بالشركة أیضًا محطة

احتیاجات ولتغطیة الجودة القمح عالیة تقاويالسوق المحلى من 

التقاويالشركة من 

األعـــــــالف 

الشركة بزراعة مساحات كبیرة من البرسیم الذي یحظى  تقوم 

بإقبال كبیر من قبل أصحاب مشروعات اإلنتاج الحیواني ومربي 

األعالف لمواصفاتھ الممتازة وأسعاره المناسبة ، الماشیة وتجار 

أكثر م بلغ إجمالي إنتاج الشركة من البرسیم ٢٠١٢وخالل العام 

. طن من البرسیم١٠٠،٠٠٠من 
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ـــــــــل البص

حققت الشركة نجاحات كبیرة في زراعة البصل حیث توسعت 

الشركة وبشكل كبیر في زراعة ھذا المحصول المھم والحیوي، 

 حیث ،بزراعة األصناف الجیدة التي تلبي رغبات المستھلكوذلك 

 ھكتار موزعة على عروات السنة ٤٢٤بلغت المساحة المزروعة 

 طن بمتوسط إنتاج ٢٢٫٧٩٢نتاج المختلفة وقد كان إجمالي اإل

. طن للھكتار لما تم حصاده لھذا العام٥٣٫٣٧

::الــثـــوم 

بدأت الشركة فى الدخول فى تجارب زراعة وإنتاج محصول الثوم 

وقد نجح بنسبة كبیرة خالل الموسم الماضى وجارى اعادة التجربة 

ذا م بإذن اهللا نظرا لوجود طلب علي ھ٢٠١٣خالل الموسم 

.المحصول داخل المملكھ
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البطــــــاطس 

وقد تمیز إنتاج الشركة بالجودة العالیة بإنتاج )مائدة وتصنیع(تتمیز شركة الجوف بزراعة مساحات كبیرة من أصناف البطاطس المختلفة 
بطاطس "واق بجمیع أصنافھا محصول البطاطس مما أدى إلى اإلقبال الكبیر من المستھلكین على إنتاجھا من محصول البطاطس في األس

المصانع ألنھ یلبي المواصفات المطلوبة لھذه المصانع وبطاطس المائده من قبل االھالى ، باإلضافة إلى ذلك تقوم الشركة التصنیع من قبل 
جوف باإلمكانات بإنتاج تقاوي البطاطس والتي تتصف بجودتھا ومالئمتھا لظروف الزراعة بالمملكة العربیة السعودیة وتمتاز شركة ال

 طن بطاطس ٥٥٫١٢٧ھكتار حیث أنتجت ١٤٣٥م ٢٠١٢والخبرات الجیدة فى ھذا المجال ، بلغت مساحة البطاطس المزروعة خالل العام 
 طن للھكتار لما تم حصاده ھذا العام٣٨٫٤١بمتوسط إنتاج 

البطاطس
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::البطیخ 

 تجارب زراعة وإنتاج محصول في الدخول فيبدأت الشركة 
إعادة وجارى الماضيلبطیخ وقد نجح بنسبة كبیرة خالل الموسم ا

م بإذن اهللا نظرا لوجود طلب علي ٢٠١٣التجربة خالل الموسم 
المملكةھذا المحصول داخل 

::صوب الخضار 

 بمنطقة الجوف فقد بدأت الشركة ومنذ األسواقنظرا لحاجة 
لفلفل  الخضروات مثل الطماطم واإنتاجالماضيالموسم 

 من البیوت عدد الخ وتمتلك الشركة ٠٠لباذنجان والخیار او
وجارى العمل على زیادة العدد لتنفیذ التجارب الزراعیھ المحمیة

 من الخضاراألسواقخالل المرحلة القادمة طبقا لمتطلبات 
 المجربھ طبقًا لطبیعة موقع الشركھ األصنافونجاح 
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أشجار الزیتون

 وذلك الجودةعالي شركة الجوف بإنتاج زیت الزیتون تتمیز
 الشدید من قبل إدارة الشركة ، وكذلك بسبب االھتمامبسبب 
 لزراعة أشجار الزیتون المنطقةفيوالتربة المناخ مالئمة
 بالشركة حتى المزروعة عدد األشجار إجماليبلغحیث 

 منتجھ وأشجارأشجار ، منھا  ملیون شجرة٣ مایقارب اآلن
استكماللم تنتج بعد ومازالت تحت التكوین وجارى حالیًا 

یكتمل الملیون زراعة الملیون الثالث ، حیث من المتوقع أن 
بعده فورًا ویبدءم٢٠١٣ األول من علم الشھرالثالث فى 

. بمشیئة اهللا تعالى زراعة الملیون الرابع 
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الزيتون املكثف
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زیت الزیتون 

٢٢٠٠٠ للتنمیة الزراعیة على شھادة االیزو حصلت شركة الجوف
كما حصلت الشركة على شھادة اكبر ، والخاصھ بسالمة الغذاء 

حیث تمتلك الشركة مجمع ، مزرعة زیتون عضوى بالشرق األوسط 
 طن ثمار یومیًا تصل ٣٦٠معاصر یعمل بطاقة إنتاجیھ تبلغ 

لكمیات  طن یومیًا ، حیث یتم تحویل ا٤٠٠خالل األعوام القادمھ 
 بالشركة ، علمًا أن المنتجھ من ثمار الزیتون إلى مجمع المعاصر

كذلك یمتاز بالنقاء  %١٠٠ھ عضوى یمتاز بانزیت الزیتون 
وكما ھو معلوم فإن زیت الزیتون من افضل الزیوت من الناحیھ 
الغذائیة والصحیة وھناك إقبال كبیر من قبل المستھلك على زیت 

.حیھ ھ من مواصفات صالزیتون ، لما یمتاز ب
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عسل النـــــحل 

تتمیز شركة الجوف للتنمیة الزراعیة بإنتاج أفخر أنواع عسل النحل الطبیعى كما تنتج الشركة عسل النحل بكمیات 
تسویقیة ، ویمتاز عسل النحل المنتج بالشركة بأنھ ینتجھ نحل یتغذى على مراعي طبیعیة متمثلة في أزھار أكثر من

ومضمون وذو جودة عالیة %١٠٠إضافة إلى حقول البرسیم وھو طبیعي ، مائتي ألف شجرة من أشجار الفاكھة 
ومرغوب لدى المستھلك لطیب مذاقھ وفوائده الصحیة الكبیرة ویوجد بالشركة العدید من األنواع من منتجات عسل 

مقرونا )ء الملكات ، وعسل بحبوب اللقاحعسل بالشمع ، عسل بحبة البركة ، عسل بغذا(النحل المختلفھ ومنھا 
بالتحالیل التي أثبتت أنھا من العسل الطبیعي ومطابقتھ للمواصفات القیاسیة السعودیة  

عسلالنحل
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الذرة الصفراء 

خالل المواسم األخیرة قد قامت الشركة بإدخال محصول الذرة الصفراء إلى الحزمة اإلنتاجیة الخاصة بالشركة وذلك 
عیا من الشركة للتنوع  في اإلنتاج واالستغالل األمثل لطاقات الشركة خالل فترة الصیف وإیجاد البدائل من س

 معدل أنتاج الھكتار المنتجات لتدارك أي متغیر قد یطرأ على منتج من منتجات الشركة األساسیة في المستقبل و كان
م ٢٠١٢عام ل طن ١٢الواحد 

الـذرةالصفراء
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ــــــالت الشتـــ

یوجد بالشركة مشتل كبیر یتم فیھ إنتاج الشتالت المختلفة شتالت فاكھھ وشتالت زیتون وشتالت أشجار زینة وذلك  
.لتلبیة إحتیاج الشركة من الشتالت وكذلك تلبیة طلبات السوق المحلي من الشتالت 

الفاكھــــــــــة

كنت الشركة من تكوین بستان متكامل  للفاكھة من مختلف فقد تمالظروف المالئمة في منطقة الجوف بسبب توفر 
 شجرة ٢٠٥٫١٩١وأجمالي عدد األشجار ببستان الفاكھة ) عنب - برقوق - مشمش–خوخ (أنواع  أشجار الفاكھة 

ص بالنخیل ٨٠١٫٣ م  ٢٠١٢ شجرة منتجھ ، أنتجت خالل العام ١٦٣٫٧٤٦منھا  طن ، كما یوجد بستان ملحق خا
 طن١٧٦٫٩٨ نخلھ منتجھ أنتجت عدد ٢٩٨٢ شجرة نخیل منھا منتج عدد ٩٫٥١١ویوجد عدد 

ــه أشجارالفاكـه
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أشجارالفاكهه

أشجار اخلوخ 
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أشجارالعنب
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الكمثرى

أشجار الربقوق 
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مشروعالنخيل


















































