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دخلت الشركة التي تقودها الرئيس التنفيذي بدور الرشودي، 
قطاع االستزراع المائي في عام 2002، حيث أطلقت مشروع 
استزراع الروبيان في قرية الصوارمة جنوب مدينة جازان التي 
توفر درجة حرارة مياه مناسبة الستزراع الروبيان، ونوعية مياه 
جيدة مالئمة من أجل ضمان كمية إنتاج عالية، باإلضافة إلى 

التقليل من اإلجهاد والمرض - وهي العوامل التي تساهم في 
الحصول على روبيان جازادكو المتميز بالجودة العالية. باإلضافة 

إلى ذلك، فقد تم تجهيز مزرعة الروبيان بمصنع للمعالجة من 
أجل تجميد وتعبئة الروبيان، بهدف الحفاظ على جودته. وينتج 
المصنع حوالي 3,200 طن متري من الروبيان المقشر سنويًا 

ويصّدر إلى العديد من البلدان حول العالم.

مزرعــة جازادكــو للفواكــه هــي واحــدة مــن أكبــر مــزارع المانجــو فــي 
المملكــة العربيــة الســعودية، وتحتــوي أكثــر مــن 15,000 شــجرة 

مانجــو. وفــي إطــار اســتراتيجيتها للنمــو المبتكــر، اســتحوذت جازادكــو 
علــى 65% مــن متجــر مانجــو جــازان وهــو متجــر عبــر اإلنترنــت يــروج 

ويبيــع عــدة أنــواع مــن المانجــو التــي تنمــو فــي المنطقــة. ومــن خــالل 
االســتثمار فــي تكنولوجيــا المبيعــات والتســويق المتقدمــة، تغتنــم 
الشــركة فرصــة الترويــج للمنتجــات فــي جميــع أنحــاء المملكــة، ممــا 

يســاهم في توفير تجربة عمالء رائعة والوصول إلى أســواق 
جديدة.

يعتبر الماء من أكثر الثروات قيمًة في المملكة العربية 
السعودية، ونظرًا لكون منطقة جازان تتمتع بوفرة المياه، فإن 
جازادكو تحظى بفرصة مميزة لتكون في طليعة هذا القطاع. 

يلتزم مصنع جازادكو إلنتاج وتعبئة المياه الصحية بأعلى معايير 
الجودة، مما أتاح للمصنع الحصول على العديد من الشهادات 

مثل شهادة الجودة العالمية آيزو 22000، وشهادة الجودة 
اإلدارية آيزو 9001، وشهادة الجودة العالميةNSF، وشهادة 

.SASO المواصفات والمقاييس السعودية

شهدت منطقة جازان نموًا كبيرًا في المباني السكنية والتجارية 
بسبب ارتفاع معدل النمو السكاني، وتشجيع التحضر والتمدن 

والتنمية الشاملة للمنطقة. واستثمرت جازادكو في قطاع 
العقارات، حيث تقوم الشركة حاليًا بتطوير وتشغيل وإدارة 

العديد من العقارات السكنية والتجارية. وتمتلك شركة جازادكو 
مجمعًا سكنيًا يحتوي على 415 وحدة سكنية وتسعى أيضًا 

إلى تطوير مشروع تجاري وسكني جديد في مدينة جازان على 
مساحة 81,000 متر مربع. ويقع هذا المشروع بجوار مجمع 

مباني جازادكو ويتمتع ببنية تحتية كاملة. باإلضافة إلى ذلك، 
تمتلك الشركة فندق جازان إن، ومقرها الذي تؤجر جزءًا منه 
لبعض المستأجرين اآلخرين وتمتلك أيضًا عددًا من المباني 

التجارية في شارع ظبيا في الرياض.

يتماشى التوجه االستراتيجي لشركة جازادكو مع رؤية المملكة 
2030، مستفيدًة من الفرصة التي توفرها الحلول التكنولوجية 

الحديثة التي تساعد في التعامل مع التحديات الحالية، وتلبية 
الطلبات المستقبلية، والوصول إلى العمالء في جميع أنحاء 

المملكة العربية السعودية، واالستفادة من األسواق الجديدة 
داخل المملكة وخارجها. وقد وضعت الشركة خارطة طريق من 
أجل ربط السياحة بالزراعة، األمر الذي سيتيح فرصًا كبيرة لتعزيز 

اإلنتاج المحلي والحفاظ على عائدات السياحة في المنطقة.

شركة جازان للطاقة والتنمية

 www.jazadco.com.sa
سنة التأسيس: 1993
عدد الموظفين: 328

القيمة السوقية: 832 مليون ريال سعودي

تأسست شركة جازان للطاقة والتنمية )جازادكو( في 
مدينة جازان عام 1993، وتعمل في عدة قطاعات 

حيوية لتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة في المملكة، 
وهي: االستزراع المائي، والزراعة، والتصنيع والعقارات.

التنويع للنجاح

 15,000 
شجرة مانجو تملكها الشركة
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يبلغ رأس مال الشركة الحالي 500 
مليون ريال سعودي مقسم إلى 

50 مليون سهم

مشروع استزراع الروبيان
يعد مشــروع اســتزراع الروبيان في شــركة جازادكو أكبر مشــروع 

فــي منطقــة جــازان، وتبلــغ مســاحة أرض المشــروع 1,600 هكتــار 
بمســاحة مزروعــة تبلــغ 440 هكتــارًا )منطقــة مغطــاة بالميــاه( 

وقــدرة إنتاجيــة قابلــة للتوســعة تصــل إلــى 3,200 طــن مــن 
الروبيــان األبيــض.

ُيباع إنتاج شركة جازادكو في السوق المحلية ويتم تصديره إلى 
جميع دول العالم تحت اسم العالمة التجارية القديمة “لذيذ 

جازادكو” والحالية “جازادكو شِرمب”. 

وتضم منشآتنا أيضًا مصنعًا ملحقًا بمزرعة الروبيان، حيث يتم 
إعداد ومعالجة الروبيان عالي الجودة. حصل المشروع على شهادة 

الجودة العالمية آيزو 22,000, والتي تتضمن شهادة تحليل 
 ،)HACCP( المخاطر عند النقاط الحرجة الخاصة بسالمة األغذية

 SASO وكذلك شهادة المواصفات والمقاييس السعودية
.)BAP( وشهادة أفضل ممارسات الزراعة المائية العالمية

مانجو جازان
منذ إطالقها في عام 2012، برزت مانجو جازان كحلقة وصل 

رئيسية بين مزارعي المانجو في منطقة جازان في جنوب 
المملكة العربية السعودية ومحبي المانجو في جميع أنحاء 

المملكة العربية السعودية، إلى أن قامت شركة جازادكو 
باالستحواذ على هذه المزارع، وتمتلك حاليًا واحدة من أكبر مزارع 

المانجو في المملكة، والتي تحتوي على 15,000شجرة مانجو 
تقريبًا تنتج أكثر من 2,000 طن من المانجو سنويًا. 

يؤمن تطبيق مانجو جازان اإللكتروني تجربة تسوق مميزة عبر 
اإلنترنت مع توفير العديد من خيارات الدفع والتسليم مثل 
بطاقات االئتمان وبطاقات مدى وخدمة سداد، كما يتيح 

التطبيق للعمالء إرسال الهدايا في عبوات فاخرة مع رسائل 
مطبوعة مخصصة. ويتوفر التطبيق في نسختين واحدة على 

 Play لمستخدمي أجهزة اآليفون والثانية على متجر App Store
لمستخدمي أجهزة األندرويد.

قطاع السلع االستهالكية الكمالية


