
L E H A
AGRICULTURE 
PRODUCTION COMPANY

w w w . l e h a . c o m . s a







 تــم تأســيس مؤسســة لحــاء لالســتصالح الزراعــى LAPCO فــي عــام 1995 ، ونهــدف هنــا إلــى أن نكــون 

مؤسســة اســتثمار اســتراتيجية قابضــة رائــدة فــي قطاعــات الزرعةواألغذيــة وتجــارة التجزئــة فــي الســوق 

السعودى 

ونحــن نفتخــر بحضورنــا الحالــي القــوي علــى الســاحة، وبنمــوذج عملنــا القائــم علــى األخــالق الــذي ُيمّيزنــا 

عــن غيرنــا. 

ــج عندمــا تكتشــف نقــاط قّوتهــا ومهاراتهــا الخاصــة  ــق أفضــل النتائ ــن أّن المؤسســات تزدهــر وُتحّق ُنؤِم

لُتحِســن اســتغاللها، األمــر الــذي يفــرض علينــا تركيــز كل مواردنــا وطاقاتنــا علــى بنــاء قاعــدة مــن العمــالء 

لــدى قطاَعــاْت األغذيــة والتجــارة، وذلــك مــن خــالل شــركتنا العاملــة فــى الســوق الســعودى.

مـــؤسســــة

لحـاء لالنتاج 

الزراعــــــــــي



LAPCO ( Leha Agriculture production CO,)has 
been established in 1995 and here we aim to 
be the leading strategic investment holding 
company in the Agriculture ,food and retail 
trading sectors across KSA, We are proud of 
our current and strong presence and of our 
ethical business model that sets us apart. 
We believe that companies thrive and 
achieve the best results when they discover 
their strengths and skills to improve their 
utilization, which forces us to focus all of our 
resources and energies on building a strong 
asset customers portfolio in the agriculture 
,food and retail sector and that is through our 
company operating in KSA

AT LAPCO WE KNOW OUR CAPACITIES AND 
WE KNOW HOW TO ACHIEVE OUR GOALS



تفخــر  الشــركة  إن  المشــتركة،  القيــم  منطلــق  مــن 
بمنتجاتهــا، الخدمــة المقدمــة، و موظفيهــا، إضافــًة إلــى 
وخدمــة  عاليــة  جــودة  بتقديــم  المطلــق  الشــركة  إيمــان 
متميــزة للعمــاء، إن مــدراء الشــركة يؤمنــون بموظفيهــم، 
ويؤمنــون أيضــًا بأهمية إعطائهــم الفرص للنمو والتطوير 

لزيــادة اإلنتاجيــة، وهــو نابــع مــن اإليمــان بالتجديــد.
الشــركة فهــو شــعور  العمــل فــي  وبمــا يتعلــق بمنــاخ 
بالمتوقــع  العامليــن  ومعرفــة  بالمســؤولية،  العامليــن 
إلــى  إضافــًة  واألداء،  باألهــداف،  يتعلــق  بمــا  منهــم 
األداء  وتقييــم  المعلومــات،  وتبــادل  االجتماعــات، 
لمعرفــة مــا هــو المحقــق مــع مــا هــو مســتهدف، وأخيــرًا 
منــح العامليــن فــرص أخــذ المخاطــرة، والتحــدي لتطويــر 

لديهــم. المهــارات 

ثقـافـــــــة
الشـركــــة



Based on common values, the company is proud of its, products , service 
and employees. In addition to its belief in providing high quality and 
outstanding service to its customers, the company›s managers believe 
in their employees and they believe in the importance of giving them 
opportunities for growth and development to increase productivity.
In terms of the company›s work atmosphere, it is the employees› 
sense of responsibility, the knowledge of what’s expected from them 
regarding goals, performance, meetings, information exchange and 
performance evaluation to find out what is achieved correlatively with 
what is targeted.. And finally, giving the chance to employees to handle 
risks and challenge to develop their skills. 

THE COMPANY’S CULTURE:



التغلغــل بعمــق فــي الســوق الســعودى 
والوصــول الــى رضــاء جميــع العمــالء

ــات  ــة منتج ــط المســبق؛ لحماي ــؤ والتخطي التنب
الشــركة، واتخــــاذ القــرارات الالزمــــــة للتغييــــــر.

شــركة تجاريــة عامــة، وتبــادل تجــاري غذائيــة، 
وغيــر غذائيــة.

 Deeply penetrate the current
markets Saudi Arabia

Prediction and advance planning to 
protect the company›s products and 
make decisions necessary for change. 

A company with multiple activities.



1500

700

أكتـــار

أكتـــار

منطقة وادي الدواسر

منطقة حائل

األكتار = 4200 متر مربع



إن محــور رؤيتنــا هــو الريــادة فــي األســواق الســعودية، بالمنتجــات الغذائيــة إنتاجــًا و تســويقًا؛ 
لتصبــح  LAPCO  العنصــر الدائــم والبديــل األفضــل لــكل العمــالء والمســتهلكين، وفــي 

جميــع أنحاءالمملكــة العربيــة الســعودية.

رؤيتنا



 OUR
VISION

The focus of our vision is to be the leading company in production 
and marketing of the Saudi Arabia markets and food products to 
place LAPCO as the Best element and the best alternative for all 
customers, consumers and all over Saudi Arabia.



تزويــد جميــع فئــات العمالء في  األســواق ا لســعودية، بأفضل المنتجات 
الغذائية) البطاطس(، والمنتجات األخرى من خالل: 

إلــى   LAPCO منتجــات   إيصــال 
والمســتهلكين  العمــالء  جميــع 
باســتخدام جميــع الوســائل المتاحــة

Delivering LAPCO products to 

all customers and consumers 

using all available means

عاليــة  جــودة  ذات  منتجــات  تقديــم 
تعتمــد علــى أفضــل طــرق ووســائل 
فــي  والتخزيــن  والنقــل،  اإلنتــاج، 

. لمملكــة ا
Providing high quality products based 

on the best methods of production, 

transportation and storage in the 

KSA.



والمهــارات  الخبــرات  أفضــل   LAPCO توظــف  
التســويقية، واإلداريــة، والفنيــة مــن أجــل تقديــم 
أفضــل المنتجــات والخدمــات، وبأعلــى مســتويات 

أداء ممكنــة.
LAPCO employs the best marketing, 

management and technical expertise and skills 

to deliver the best products and services at the 

highest possible level of performance.



وملموســة  حقيقــة  قيمــة  اضافــة 
ــة   ــا  الزراعي ــالل منتاجتن ــل مــن خ للعمي
جــودة  فــى  المســتمر  والتحســين 
العصــر  تطــورات  ومواكبــة  منتاجتنــا 
والنمــو والتوســع مــن خــالل بنــاء جســر 

عمالئنــا مــع  الثقــة 

هدفنا



 OUR
 GOALS

is to add real  and physical Value to our customers through our 
Agriculture products , Consistent improving to our products 
to be up to now need , Growing and expanding through real 
relationship with our customers

is to add real  and 
physical Value to our 
customers through 

our Agriculture 
products

Consistent 
improving to our 

products to be up to 
now need

Growing and 
expanding through 

real relationship 
with our customers 



 OUR
PARTNERS









CONTACT US

TWITTER : groupleha@gmail.COM FACEBOOK : groupleha@gmail.COM

لحاء للخدمات الزراعية السعودية - الرياض - تقاطع شارع الضباب مع شارع الثالثين

TEL. +966920006781  

FAX. + 966114161145 

P.BOX. 365385

ZIB CODE. 11393


