




من منطلق حر�ص ال�ضركة وا�ضت�ضعارها مب�ضوؤولياتها الإجتماعية واملجتمعية وحتقيقًا لر�ضالتها جتاه جمتمعها وتفعياًل لتوجيهات الدولة يف هذا الإطار، من خالل م�ضمون 

�ضعار ر�ضالتها "تطور جمتمعنا.. يجمعنا" ووفقًا لتحقيق هذه الر�ضالة وا�ضرتاتيجياتها امل�ضتقبلية واإدراكها لأهمية التعاون وال�ضراكة بني ال�ضركة باعتبارها اإحدى ال�ضركات 

الرائدة التي متثل القطاع اخلا�ص وذات اخلربة الوا�ضعة التي اأهلتها لإجناز م�ضاريع تنموية عمالقة، وبني موؤ�ض�ضتنا التعليمية والعلمية، تلقت ال�ضركة من عدة جهات حكومية 

داخلية خطابات �ضكر وتقدير. 

تقرير �ملخترب �ملركزي يحظى ب�شهاد�ت �شكر وثناء من جهات حكومية وقطاعات �أهلية 

بعد ان اأ�ضدرت ال�ضركة تقريرها ال�ضنوي الأول عن خمترب امللوثات البيئية يف �ضوق اجلملة للخ�ضار والفاكهة بالريا�ص، وقامت بت�ضليم ن�ضخ من التقرير للجهات احلكومية 

الت�ضريعية منها والتنفيذية وكذلك مراكز البحوث العلمية املتخ�ض�ضة وكبار امل�ضوؤولني ذوي العالقة ليكون مبثابة قاعدة معلوماتية ومرجعية يف جمال متبقيات املبيدات 

البيئية ت�ضتفيد بها تلك اجلهات ذات العالقة ولتعم ال�ضتفادة منه ويعزز املجال التوعوي والثقيف ال�ضحي للفرد واملجتمع، تلقت ال�ضركة خطاب �ضكر وثناء من عميد كلية 

علوم الأغذية والزراعة بجامعة امللك �ضعود ال�ضتاذ الدكتور ح�ضن بن عبداهلل القحطاين ي�ضكر فيها ال�ضركة على مدى تلم�ضها وحر�ضها امل�ضتمر على �ضالمة املواطن واملقيم 

.

و�آخر من �لوطنية

وعلى م�ضتوى القطاعات اخلا�ضة املتخ�ض�ضة بالن�ضاط الزراعي تلقت ال�ضركة خطاب �ضكر وتقدير من مدير عام ال�ضركة الوطنية الزراعية يثمن فيه دور ال�ضركة يف اإن�ضائها 

ملخترب مركزي داخل �ضوق اجلملة للخ�ضار والفاكهة مبدينة الريا�ص ليقوم على حتليل وفح�ص املنتجات الزراعية الواردة لل�ضوق وما اأظهرت نتائج هذا املخترب من تقارير 

وارقام تو�ضح مدى خطورة ا�ضتخدام تلك املبيدات والت�ضاهل يف ا�ضتخدامها متمنيًا لل�ضركة وللعاملني عليها مزيدًا من التوفيق على هذه اخلطوة املباركة التي تهدف اإىل 

حفظ �ضحة املواطن واملقيم من تلك ال�ضموم .

مختبر سوق الجملة .. في عيونهم



عبد اهلل بن عبد الكريم المنيف
سنظل نثمن عالياَ توجيه األمير 

سلمان للشركة
بإحتواء المتضررين من حريق 

البطحاء

61.8 مليون أرباح الرياض 
للتعمير في 9 أشهر

الـمـشـرف الـعـام
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    الوفود المشاركة في ندوة تحديات النقل 
والمرور تزور مركز النقل العام بالرياض

قيادة تحالف تطوير منطقة 
الظهيرة تستعرض نتائج 
التصاميم األولية لتطوير 

المنطقة أمام األعضاء

مزاد السيارات الدولي بالرياض .. 
يراهن على نجاح التجربة

من خالل 100 مزاداَ
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ترصد نجاحات الشركة
خالل موسم الصيف لهذا العام

هاهي 
من  ال�ضركة  حققته  ما  تر�ضد   ، بها  املنوط  دورها  اأداء  التعمري" توا�ضل  "ر�ضالة 
ت�ضغيل  الوطنية يف  ال�ضركات  واأق��وى  اأكرب  من  ،كونها  متميزة  واجن��ازات  جناحات 

م�ضاريع النفع العام وتعترب الرائدة وال�ضباقة على م�ضتوى ال�ضرق الأو�ضط يف م�ضاركتها مع الدولة 

يف تقدمي خدمات النفع العام للمواطنني واملقيمني.

وتعزيز  لدعم  وال�ضرورية   املهمة  الإعالمية  الأداة  تلك  الر�ضالة،  الثالثون من  العدد  فهذا هو 

ج�ضور التوا�ضل بني ال�ضركة وكافة اأفراد املجتمع �ضواء موؤ�ض�ضات اأو �ضركات حكومية اأو اأهلية، 

امل�ضروعات  من  كبري  عدد  ال�ضركة  اكملت  اأن  فبعد  م�ضاهمني  اأوغري  م�ضاهمني  اأعمال،  رجال 

التنموية وبعد اأن قطعت اأ�ضواطًا ملمو�ضة يف تنفيذ اإ�ضرتاتيجيتها القائمة على التطوير ال�ضكني 

وتنفيذ م�ضاريع النفع العام م�ضتلهمة اخلطى امل�ضتقبلية من هذه الجنازات وتلك النجاحات، 

اأ�ضافتها  التي  باملن�ضات  الريا�ص  وجه  على  الفريدة  واملعمارية  التخطيطية  مل�ضاتها  واأ�ضفت 

موؤ�ض�ضات  يعمل من خاللها  تنموية عمالقة  م�ضاريع  ع�ضرة  عنها  نتج  والتي  املختلفة،  ملرافقها 

و�ضركات تخدم هذه امل�ضاريع ما يقرب من 2000 عميل وم�ضتاأجر، اإ�ضافة اإىل املاليني من اأفراد 

املجتمع. 

لقد متيزت هذه الو�ضيلة الإعالمية منذ عددها الأول وحتى الآن بتنوع يف الطرح و�ضمولية يف 

تغطية م�ضاريع واإجنازات ال�ضركة مع الإيجاز الهادف،  فمن اق�ضر طريق ميكن اأن ت�ضل اإىل 

ول  فيها  لب�ص  ل  التي  بال�ضورة   ومدعوما  موثقا  ال�ضادقة  والبيانات  باملعلومة  املن�ضود  الهدف 

اأنف�ضنا  اأو املتلقي وثباتا على العهد الذي قطعناه على  غمو�ص احرتاما وتقديرا لعقلية القارئ 

معكم توا�ضال لينقطع باإذن اهلل تعاىل.

القراء  من  �ضريحة  واأكرب  اجلمهور  من  عدد  اأكرب  اإىل  الر�ضالة  هذه  لو�ضول  ن�ضعى  فاإننا  لهذا 

واملعنيني للتعريف بال�ضركة وما قامت بتحقيقه من اجنازات وم�ضروعات عمالقة خالل م�ضريتها 

يف فرتة وجيزة من اإن�ضائها عام 1414  وحتى هذه اللحظة.  

وتقوى  لن�ضحذ طاقاتنا   به  نتزود  الذي  الزاد  فانتم   ، التوا�ضل معكم  اأهدافنا هو  اأهم  اإن من 

عزائمنا وت�ضتد اإرادتنا لنقفذ من خطوة لأخرى  ومن اإجناز اإىل اجناز اكرب لتالم�ص  اأحالمنا 

علي  بالنفع  خريها  ويعم  ثمارها  جنني  حقائق  وت�ضبح  الواقع  اأر���ص  وخططنا  وطموحاتنا 

اجلميع.

ونحن على ثقة اأننا معا من�ضي �ضويا نحو حتقيق طموحات واأماين جمتمعنا بفكر م�ضتنري ونهج 

عقالين مدرو�ص وحكيم.

سوق الجملة بالرياض يشهد توازنا 
في أسعار الخضار والفاكهة

أكـثـر مـن )139.400( ألـف مـعـتـمـر 
غــادروا مـن مـركـز الـنـقـل الـعـام 

خالل شهر رمضان المبارك 

أراضي البناء:
هدفها حل مشكلة اإلسكان

.. أم وسيلة لالستثمار ..؟





�ضهدت 
ال�ضنوات  خ��الل  الريا�ص  مدينة 

ت�ضهد  ومازالت  املا�ضية،  القليلة 

الريا�ص  تعد  اإذ  ال�ضكان،  عدد  يف  كبريًا  ازدي��ادًا 

النمو  معدلت  حيث  من  العامل  م��دن  اأ���ض��رع  من 

اأ�ضعاف  ال��ع��دد  ه��ذا  ت�ضاعف  حيث  ال�ضكاين، 

ان  امل��ت��وق��ع  وم��ن  الأخ����رية،  الآون����ة  يف  م�ضاعفة 

خالل  ال�����ض��ك��ان  ع���دد  يف  ال���زي���ادة  ه���ذه  ت�ضتمر 

 %  10-6 مابني  ي��رتاوح  مبعدل  القادمة  ال�ضنوات 

يف  املتوقع  الريا�ص  مدينة  �ضكان  لي�ضل   . �ضنويا 

 عام 1432 ه� اإىل حوايل اأكرث من 7مليون ن�ضمة. 

اأن  ينبغي  ال�ضكان  عدد  يف  املقدار  بهذا  زيادة  اإن 

ليلبي  الإ�ضكان  حجم  يف  مماثل  منو  ي�ضاحبها 

احتياجات ال�ضكان امل�ضتقبلية، اإل اأن الواقع يخالف 

ذلك. طبقا للدرا�ضات التي تناولت هذا اجلانب، 

ال�ضكنية  الوحدات  عدد  يف   املتوقع   النمو  حيث  

يف  املتوقع  النمو  عن  يقل  القادمة  الأع��وام  خالل 

امل�ضكلة  لتلك  وللت�ضدي  كبري،  بفارق  الأ�ضر  عدد 

عقارية  ب��ادرة  عن  الريا�ص  منطقة  اأمانة  اأعلنت 

العقاري  ال�ضوق  تاريخ  يف  نوعها  من  الأوىل  هي 

مكتملة  �ضكنية  م�ضاريع  ل���)9(  بتبنيها  ال�ضعودي 

اخلدمات يطورها القطاع اخلا�ص، يتوقع اأن ت�ضخ 

اأكرث من )105( اآلف وحدة �ضكنية بتكلفة تتجاوز 

الرياض .. النهضة 
العمرانية لمواجهة 

مشكلة اإلسكان

بقلم الأمري الدكتور

 عبدالعزيز بن حممد بن عياف اآل مقرن

رئي�س جمل�س الإدارة

ري�����ال.  م���ل���ي���ار   )131( 

ح��ي��ث ب��ا���ض��ر امل���ط���ورون 

م�ضاريع  وتنفيذ  اع��ت��م��اد 

التي  ال�����ض��ام��ل  ال��ت��ط��وي��ر 

و�ضقق  ف��ل��ل  ع��ل��ى  ت�ضتمل 

اإداري���ة،   وم��راك��ز  �ضكنية، 

ومدار�ص  ط��رق،  و�ضبكات 

وم���������ض����اج����د، واأ������ض�����واق 

ترفيهية  ومراكز  جتارية، 

املبادرة  ه��ذه  وت��اأت��ي  اأخ���رى.  وخ��دم��ات  و�ضحية 

امللكي  ال�ضمو  �ضاحب  بتوجيهات  حتظى  ال��ت��ي 

منطقة  اأم���ري  ال��ع��زي��ز  ع��ب��د  ب��ن  �ضلمان  الأم����ري 

�ضركة  اإدارة  جم��ل�����ص  ���ض��رف  رئ��ي�����ص  ال��ري��ا���ص 

امللكي  ال�ضمو  �ضاحب  ونائبه  للتعمري  الريا�ص 

عدد  مع  متزامنة  العزيز  عبد  بن  �ضطام  الأم��ري 

لتحقيق  امل�ضبوقة،  غري  التطويرية  املبادرات  من 

مدينة  جعل  بهدف  ال��ري��ا���ص(  )اأن�ضنة  مفهوم 

وحتركه،  الإن�ضان،  ملعي�ضة  منا�ضبة  بيئة  الريا�ص  

من خالل خلق عالقة دائمة بني الإن�ضان واملكان، 

اجلن�ضني.  كال  من  بالطفل  وانتهاء  بامل�ضن،   بدءا 

اإن التطور واملعطيات التقنية احلديثة تفر�ص علينا 

الجتاه نحو التطوير ال�ضامل حيث ي�ضهم يف متكني 

املواطن من �ضراء م�ضكن من دون دفع مبالغ عالية 

املجتمع  ميكن  ال�ضامل  فالتطوير  الأر���ص،  لقيمة 

وت�ضمن  والطلب،  العر�ص  وم��وازن��ة  جمابهة  من 

الالزم  العر�ص  تقدم  جهات  وج��ود  ال��دول��ة  معه 

وبامل�ضتوى املطلوب، اأ�ضف اإىل ذلك دور التمويل يف 

 ا�ضتكمال الدورة القت�ضادية على امل�ضتوى العام. 

اأن تبداأ  اإن جتربة الأمانة يف هذا املجال اختارت 

تبني  على  املطورين  وحتفيز  ت�ضجيع  يف  املبادرة 

بالتعاون  ا�ضتطاعت  ال�ضامل حيث   التطوير  نظام 

مع القطاع اخلا�ص وحتفيزه على البدء يف جتربة 

جميع  و�ضول  من  التاأكد  عرب  ال�ضامل  التطوير 

ما  وهذا  ال�ضكنية،  لالأحياء  الأ�ضا�ضية  اخلدمات 

والأحياء  الإ�ضكانية  امل�ضاريع  يف  بو�ضوح  يتحقق 

�ضاملة التطوير التي نفذتها ومازالت تنفذ العديد 

حيث   ، اخلا�ص  القطاع  �ضركات  من  كثري  منها 

ال�ضركات  كاإحدى  للتعمري  الريا�ص  �ضركة  تاأتي 

التطوير  جم��ال  يف  واملتميزة  ال��رائ��دة  الوطنية 

الدولة يف مواجهة  لت�ضهم مع  العقاري والإ�ضكاين 

ق�ضية الإ�ضكان، من هنا جاءت جتربة ال�ضركة يف 

الت�ضدي للتخطيط الع�ضوائي وال�ضلبيات العديدة 

ا�ضتنادا  وذلك  للعا�ضمة  العمراين  التخطيط  يف 

ولعتمادها  املجال  هذا  يف  الوا�ضعة  خربتها  اإىل 

على اأ�ضاليب منهجية متطورة حتمل معايري اجلودة 

البيئية  لعملية التخطيط لالأحياء ال�ضكنية املتكاملة 

تكويناتها  يف  الإيجابية  التجارب  اأروع  .فكانت 

ونظرة  طموحات  لتحقق  ارتقت  التي  التخطيطية 

الأمري  امللكي  ال�ضمو  �ضاحب  العا�ضمة  اأمري  �ضمو 

النه�ضة  م�ضرية  لواء  قائد  عبدالعزير  بن  �ضلمان 

والتقدم  بالعا�ضمة نحو الرقي والتطور احل�ضاري 

وتلبية حاجات املجتمع للوحدات ال�ضكنية  . 

ولقد كان للنجاح الذي حققته ال�ضركة يف تخطيطها 

م�ضروع  وخا�ضة  ال�ضابقة  مل�ضروعاتها  وتطويرها 

خلو�ص  ت�ضتعد  ال�ضركة  جعلت  الريا�ص"  "تالل 
التخطيط  نحو  فل�ضفتها  من  تعزز  اأخ��رى  جتربة 

مدن  عدة  لتطرح  ال�ضكنية.  لالأحياء  النموذجي 

يف  لت�ضاهم  وذلك  "ال�ضروق"  مدن  با�ضم  �ضكنية 

�ضد الفجوة بني زيادة الطلب على الإ�ضكان ونق�ص 

جودة  رفع  بجانب   هذا  العقارات،  من  املعرو�ص 

تلك املنتجات العقارية مبا يوؤ�ضل حلياة اجتماعية 

اأف�ضل ونه�ضة اقت�ضادية اأكرب وبيئة �ضحية اأنقى. 



اأ�ضفرت 
ل�ضركة  التقديرية  املالية  النتائج 

املنتهية  للفرتة  للتعمري  الريا�ص 

�ضايف  حتقيق  عن   2008 �ضبتمرب  اأيلول   30 يف 

دخل قدره 61.8 مليون ريال مقابل 50.9 مليون 

 2007 ال�ضابق  ال��ع��ام  م��ن  نف�ضها  للفرتة  ري��ال 

بن�ضبة ارتفاع مقدارها 21 يف املائة وذلك نتيجة 

قدرها  بن�ضبة  لل�ضركة  الت�ضغيلية  الأرباح  ارتفاع 

24 يف املائة، حيث بلغت 59.4 مليون ريال خالل 

مقابل  2008م  �ضبتمرب  اأيلول  يف  املنتهية  الفرتة 

ال�ضابق  العام  نف�ضها من  للفرتة  ريال  مليون   48

2007 والذي حتقق من قطاع الت�ضغيل والتاأجري 

اإىل  لل�ضركة  ال�ضهم  ربحية  زي��ادة  اإىل  اأدى  مما 

اأيلول   30 املنتهية يف  املالية  للفتعرة  ريال   0.62

0.51 ريال للفرتة نف�ضها  2008 مقابل  �ضبتمرب 

قدرها  ارتفاع  بن�ضبة   2007 ال�ضابق  العام  من 

21.6 يف املائة.

الربع  لفرتة  لل�ضركة  املالية  النتائج  اأظهرت  كما 

دخل  �ضايف  حتقيق  عن   2008 ع��ام  من  الثالث 

قدره 22.6 مليون ريال مقابل 16.4 مليون ريال 

بن�ضبة   2007 ال�ضابق  العام  من  نف�ضها  للفرتة 

ارتفاع مقدارها 38 يف املائة وذلك نتيجة ارتفاع 

املائة،  يف   39 بن�ضبة  لل�ضركة  الت�ضغيلية  الأرب��اح 

بزيادة %22 عن العام الماضي

61.8 مليون أرباح الرياض للتعمير
في 9 أشهر

حيث بلغت 22.1 مليون ريال خالل الربع الثالث 

للفرتة  ريال  مليون   15.9 مقابل   2008 عام  من 

نف�ضها من العام 2007.

التفاوؤل  املزيد من  اإىل  الدلئل  وت�ضري  كثري من 

اهلل  ب��اإذن  �ضت�ضهد  القادمة  القريبة  الفرتة  واأن 

لل�ضركة  الت�ضغيلية  الأرب��اح  يف  ملمو�ضًا  ارتفاعًا 

وارتفاع  الت�ضغيلية  الأع��م��ال  يف  التو�ضع  نتيجة 

م�ضتوى الأ�ضغال يف العنا�ضر التاأجريية لل�ضركة.  

 

تحقيق صافي دخل
قدره 61.8 مليون ريال مقابل 

50.9 مليون ريال لنفس 
الفترة من العام السابق 

2007م  بزيادة مقدارها 21%  
وذلك نتيجة إرتفاع األرباح 

التشغيلية للشركة



اأ�ضبحت 
للمنتجات  الأغ����ذي����ة   ج�����ودة 

�ضالمتها  و���ض��م��ان  ال��زراع��ي��ة 

وكافة  بل  امل�ضتهلكني  نظر  يف  املهمة  الق�ضايا  من 

دول  خمتلف  يف  ال�ضحية  واجل��ه��ات  املوؤ�ض�ضات 

والزراعة  الأغ��ذي��ة  منظمة  اأن  فنجد   ، ال��ع��امل 

ومنظمة ال�ضحة العاملية توىل اأهمية كبرية لتعزيز 

الإجراءات والنظم الوطنية للرقابة على الأغذية. 

بحجم  للتعمري  الريا�ص  �ضركة  �ضعرت  هنا  من 

باإن�ضاء وجتهيز  فبادرت  امل�ضوؤولية جتاه جمتمعها 

والفاكهة   للخ�ضار  اجلملة  �ضوق  خمترب  وت�ضغيل 

اليومي  الفح�ص  اأهمية كبرية يف عمليات  واأولته  

للمنتجات التي يتم تداولها بال�ضوق، وذلك للتاأكد 

مبتبقيات  الكيميائي  التلوث  من  �ضالمتها   من 

املبيدات، ومن خالل النتائج املتح�ضل عليها من 

والفاكهة  اخل�ضار  يف  املبيدات  متبقيات  حتليل 

بال�ضوق خالل العام الت�ضغيلي الأول 2007م ات�ضح 

الآدمي  لال�ضتهالك  �ضاحلة  677عينة  هناك  اأن 

هناك  واأن  حتليلها،  مت  954ع��ي��ن��ة  اإج��م��ايل  م��ن 

يوجد  التي  الآدمي  137عينة �ضاحلة لال�ضتهالك 

بها متبقيات للمبيدات �ضمن احلدود امل�ضموح بها 

حمليا ودوليا يف حني اأن هناك 140عينة را�ضبة اأي 

غري �ضاحلة لال�ضتهالك الآدمي التي حتتوي على  

متبقيات مبيدات اأعلى من امل�ضموح بها،

العينات  ع��دد  يف  انخفا�ص  لوحظ  اأي�ضا  كذلك 

2007كان  العام  من  الأول  الربع  ففي  الرا�ضبة، 

المختبر .. مبادرة الشركة 
لألمن الغذائي 

ال���ث���اين  وال����رب����ع   ،23%

%17،27، والثالث 15،78% 

والأخري  الرابع  الربع  اأما 

فكان %9،74،الأم��ر الذي 

يوؤكد اأهمية دور الرقابة يف 

لل�ضركة  ويح�ضب  املنتجات  �ضالمة  على  احلفاظ 

منوذجا  يعد  الذي  الدور  هذا  تفعيل  يف  مبادرتها 

الرقابية   اجلهات  كافة  قبل  من  يحتذي  اأن  يجب 

ل�ضمان �ضالمة  املواطنني وامل�ضتهلكني.

املعلومات  ق��اع��دة  خ��ط��وات  اأوىل  و�ضع  مت  اأي�ضا 

دور  لأهمية  وتفعياًل  املبيدات  مبتبقيات  اخلا�ضة 

املخترب وللنتائج املتح�ضل عليها، مت حتذير جميع 

الزراعية  املحا�ضيل  بت�ضويق  تقوم  التي  اجلهات 

بالتعاون مع وزارة الزراعة  الرقابي  الدور  لتفعيل 

املزارعني  على  الرقابية  اجلهة  ب��دوره��ا  وال��ت��ي 

املزارع املخالفة  واإل��زام  التفتي�ص   من خالل فرق 

والرتكيزات  مبيد  لكل  املتبعة  التحرمي  بفرتات 

التعامل  باأخالقيات  يعرف  ما  وهو  بها،  املو�ضى 

مع املبيدات، حتى ت�ضت�ضعر تلك اجلهات بخطورة 

حتدثها  التي  والأ�ضرار  ال�ضموم  هذه  مع  التعامل 

على البيئة وال�ضحة العامة.

ومن ناحية اأخرى ي�ضاهم يف �ضمان جودة املنتجات 

املحلية يف الت�ضدير و�ضالمة ال�ضترياد للمنتجات 

الأول  ال�ضنوي  اإ�ضدارالتقرير  ولقد مت  اخلارجية. 

امل�ضوؤولني يف كافة  لأداء املخترب و مت توزيعه على 

القطاعات املعنية بالدولة، وكذلك مراكز البحوث 

وت�ضويق  الزراعي  الن�ضاط  مبتابعة  املعنية  العلمية 

املنتجات الزراعية، 

ولعل اأهمية هذا املخترب تكمن يف اأنه يتعلق باأغلى 

جاءت  هنا  �ضحته.من  وهو  الإن�ضان  ميتلكه  �ضيء 

الثقة بالدور الذي يلعبه هذا املخترب داخل ال�ضوق 

الرقابية  املهام  ودق��ة  الإ�ضراف  ج��ودة  خالل  من 

�ضهادات  ذل��ك  على  دليل  واب��ل��غ  بها،  يقوم  التي 

وفود  من  فكثري  العالقة،  ذات  العاملية  اجلهات 

الدول الأجنبية املتقدمة يف هذا املجال التي زارت 

هذا املخترب اأ�ضادت باملهنية العالية والدور الرقابي 

الكبري الذي يقوم به وكان من �ضمنها تقرير الوفد 

زيارته  بعد  لل�ضركة  املوجه  الهولندي  ال��زراع��ي 

الأخرية للمخترب ول�ضوق اجلملة للخ�ضار والفواكه 

الذي اأ�ضاد بهذا الأداء الفني والكفاءة لدى ال�ضركة 

يف ت�ضغيلها لهذا الن�ضاط املتكامل.

والفاكهه  للخ�ضار  اجلملة  �ضوق  خمترب  فاإن  حقا 

الأمان  و�ضمام  الأول  الدفاع  خط  يعد  بالريا�ص 

للمنتجات  اليومي  الفح�ص  خ��الل  من  ال�ضحي 

املتداولة يف ال�ضوق حر�ضا على �ضالمة امل�ضتهلكني 

الالزم  والغذائي  الزراعي  املنتج  ج��ودة  و�ضمان 

لأمن و�ضحة الفرد واملجتمع.

التي  الرائدة  النماذج  من  اآخر  ومنوذج  ثمرة  اإنه 

ال�ضمو   �ضاحب  العا�ضمة  اأم��ري  طموحات  حققت 

امللكي الأمري �ضلمان بن عبد العزيز اأمري منطقة 

ال�ضركة  اإدارة  جمل�ص  �ضرف  رئي�ص   - الريا�ص 

- فبف�ضل توجيهات �ضموه، ومبتابعة مبا�ضرة من 

قبل اأمني العا�ضمة الريا�ص- رئي�ص جمل�ص اإدارة 

ال�ضركة -  �ضمو الدكتور عبد العزيز بن حممد بن 

يعزز  منوذجي  ح�ضاري  �ضوق  لدينا  اأ�ضبح  عياف 

قيمة املنتج الزراعي والغذائي وفق معايري دولية، 

تخدم م�ضلحة الوطن وت�ضمن �ضالمة املواطن.

بقلم

د/ خالد بن عبداهلل الدغيرث

 املدير العام ع�ضوجمل�س الإدارة



قام 
وفد من امل�ضاركني يف ندوة حتديات النقل 

فعالياتها  ع��ق��دت  ال��ت��ي  ب��امل��دن   وامل����رور 

املا�ضي  اأكتوبر  �ضهر  من  الأخ��ري  ال�ضبوع   خالل 

منطقة  اأم��ان��ة  نظمتها  ال��ت��ي  ال��ري��ا���ص  مب��دي��ن��ة 

الريا�ص مب�ضاركة عاملية وعربية وحملية لعدد من 

املخت�ضني يف جمال النقل واملرور بزيارة اإىل مركز 

النقل العام مبدينة الريا�ص  التابع ل�ضركة الريا�ص 

للتعمري حيث كان يف ا�ضتقبالهم مدير مركز النقل 

العام املهند�ص عبداهلل الكثريي وقد ت�ضمن جدول 

زيارة الوفد اإىل مركز النقل العام �ضرح موجز من 

العام  النقل  اأو�ضح فيه اهمية مركز  مدير املركز 

ودوره يف اأنه ميثل نقطة الإنطالق والعودة حلركة 

احلافالت من واإىل العا�ضمة الريا�ص، ثم ا�ضتعر�ص 

النقل  مركز  جتربة  ال��زائ��ر  للوفد  الكثريي  م/ 

يقوم  التي  والتنظيم  الت�ضغيل  عمليات  يف  العام 

الربية  املطارات  اأف�ضل  من  واح��دًا  باعتباره  بها 

حركة  تنظيم  يف  الو���ض��ط   ال�ضرق  م�ضتوى  على 

    الوفود المشاركة في ندوة تحديات النقل 
والمرور تزور مركز النقل العام بالرياض

امل�ضافرين عن طريق الرب ويعترب من اأهم  مفا�ضل 

اخلدمة التي تقدم للمواطنني واملقيمني   مبنطقة 

على  قائمة  الت�ضغيل  اآلية  اأن  اأوا�ضح  كما  الريا�ص 

نظم  تقنيات  باأحدث  وال�ضالت  املرافق  جتهيز 

الت�ضغيل واخلدمة والتن�ضيق مع اأق�ضام املركز وبني 

وتامني  اخلدمات  تكامل  ل�ضمان  البع�ص  بع�ضهم 

�ضرعة تنفيذها يف ي�ضر و�ضهولة لراحة امل�ضافرين 

واإطلع  كما   ، القدوم  او  املغادرة  �ضالت  يف  �ضواء 

وال�ضا�ضات  والقدوم  املغادرة  �ضالت  على  الوفد 

واإنطالق  و�ضول  حركة  فيها  املجدول  التلفزيونية 

ال�ضحن  مبنى  على  الوفد  اإطلع  كذلك  الرحالت 

بوا�ضطتها  تتم  التي  الأمنية  الآلكرتونية  وال�ضيور 

بها  تتم  التي  واألل��ي��ة  امل�ضافرين  اأمتعة  فح�ص 

�ضاهد  كما  احلافالت  اإىل  المتعة  ونقل  تخزين 

والعمرة  احل��ج  ومكاتب  الناقلني  مكاتب  ال��وف��د 

داخل املركز .

اأ�ضاد الوفد بهذا ال�ضرح  ويف ختام جولة الزيارة 

احل�����ض��اري مل��رك��ز النقل ال��ع��ام وم��ا اأ���ض��اف��ة من 

وللعا�ضمة  ع��ام  بوجه  للمملكة  ح�ضارية  واجهة 

اآلية  م��ن  ب��ه  يتمتع  وم��ا  خ��ا���ص    ب�ضكل  الريا�ص 

ت�ضغيلية منظمة تقوم على دعم حركة النقل العام 

من و اإىل العا�ضمة   و الت�ضميم املعماري والفني 

اجلوية  امل��ط��ارات  يف  ب��ه  معمول  ه��و  مل��ا  املتقارب 

الرائد يف  للتعمري دورها  الريا�ص  ل�ضركة  مثمنني 

ت�ضغيل مرافق اخلدمات العامة وجناحها يف جودة 

تقدمي اخلدمة. 

ومن جانب اأخر عرب املهند�ص ريا�ص دبو من تون�ص 

املدير التنفيذي للمنظمة العربية لل�ضالمة املرورية  

لعمليات  حمكم  تنظيم  من  مبا�ضاهده  ب�ضعادته 

الت�ضغيل املطبقة داخل مركز النقل العام  وكذلك 

امل�ضتوى والتح�ضن  الكبري جلودة تقدمي اخلدمات 

يف قطاع النقل الربي متمنيًا ان يتم تعميم جتربة 

مركز النقل العام  على بقية مناطق اململكة .  

     تم إطالعهم على التجربة الرائدة  ألهم مفاصل
خدمة النقل  في العاصمة

م. دبو: أتمنى تعميم تجربة مركز النقل العام بالرياض  على بقية مناطق المملكة



قامت 
الرئي�ضي  بدورها  ال�ضركة 

ك���ق���ائ���د ف����ري����ق حت��ال��ف 

ممثلة  ال���ظ���ه���رية  م��ن��ط��ق��ة  اأع�������ض���اء 

والت�ضويقي  والفني  الإداري  بالفريق 

بن  خالد  ال��دك��ت��ور  يتقدمهم  لل�ضركة 

عبد اهلل الدغيرث ع�ضو جمل�ص الإدارة 

بن  �ضعد  واملهند�ص  ال�ضركة  عام  مدير 

امل�ضاريع  اإدارة  مدير  العجرو�ص  اأحمد 

والأ�ضتاذ وليد بن حممد الرديني مدير 

م�ضاوي  اأحمد  حممود  واملهند�ص  الت�ضويق  اإدارة 

مدير امل�ضروع ومعهم الفريق ال�ضت�ضاري ال�ضرتايل 

)Urbis jhd( قامت بعقد ور�ضة عمل ل�ضتعرا�ص 

لتطوير  الأولية  الت�ضاميم  لدرا�ضة  الأولية  املراحل 

من  املكون  التاأ�ضي�ص  اأع�ضاء  اأمام  الظهرية  منطقة 

واملوؤ�ض�ضة  الجتماعية  للتاأمينات  العامة  املوؤ�ض�ضة 

املعيقلية  ملركز  ال�ضعودية  وال�ضركة  للتقاعد  العامة 

قيادة التحالف تستعرض نتائج التصاميم األولية

 الشركة توقع عقدًا مع تحالف من أربع استشاريين اقتصاديين عالميين
VOLTERRA  -  BUCHANAN  -  STRUT &PARKER  -  EC HARRIS
قامت ال�ضركة موؤخرًا بتوقيع عقد مع اأحد البيوت ال�ضت�ضارية العاملية Volterra واملتخ�ض�ضة يف درا�ضات اجلدوى وذلك بهدف التاأكد من �ضالمة الدرا�ضة 

القت�ضادية مل�ضروع تطوير منطقة الظهرية والقائم باعمالها �ضركة “ ايرب�ص العاملية “  وقام بتوقيع العقد نيابة عن ال�ضركة الدكتور خالد بن عبداهلل الدغيرث 

فيما وقع عن مكتب Volterra ال�ضيد / �ضعيد هر�ص املدير العام ملنطقة ال�ضرق الو�ضط حيث حتالفت Volterra مع ثالثة  مكاتب اأ�ضت�ضاريةعاملية ميثلهم 

ال�ضيد/ strut parker وال�ضيد/  Buchanan   وال�ضيد / Ec-harris ومهمتهم الأ�ضا�ضية تتمثل يف الآتي:

 Urbis العاملي  ال�ضت�ضاري  باإعدادها  يقوم  والتي  الظهرية  ملنطقة  العام  املخطط  مل�ضروع  القت�ضادية  اجلدوى  درا�ضات  وتدقيق جميع خمرجات  مراجعة 

امل�ضروع بهدف حتقيق  وا�ضت�ضاري  للمالك  الالزم  الدعم لال�ضت�ضاري  للم�ضروع. تقدمي  القت�ضادية  لدرا�ضة اجلدوى  ال�ضامل  التقييم  تقرير  JHD. تقدمي 
اأهداف امل�ضروع القت�ضادية والفنية.

واأخريًا اإجراء اأعمال الت�ضويق الأولية للم�ضروع على امل�ضتويني الداخلي واخلليجي واأي�ضًا العاملي.

لضمان جدوى الدراسة االقتصادية والتصميم لمشروع الظهيرة

في ورشة عمل تطوير منطقة الظهيرة

وال�ضركة العقارية ال�ضعودية و�ضركة فا�ص ال�ضعودية 

القاب�ضة وكذلك �ضركة دار الأركان للتطوير العقاري 

واأخريًا �ضركة �ضوليدير انرتنا�ضيونال ليمتد، وت�ضمن 

ا�ضتملت  التي  الأوىل  املرحلة  ا�ضتعرا�ص  اللقاء  هذا 

وحتديد  ال��راه��ن��ة  الأو����ض���اع  وحتليل  درا���ض��ة  على 

مع  الأرا�ضي  وا�ضتعمالت  املوقع  وحتليل  الأه��داف 

وتكوين  والرتاثية  التاريخية  الع��ت��ب��ارات  م��راع��اة 

اإىل  والإ���ض��ارة  اأول��ي��ة  روؤي��ة وفكرة 

عنا�ضر القوة واملحددات والفر�ص 

اما  املناف�ضة  واع��ت��ب��ارات  املتاحة 

على  ت�ضتمل  فهي  الثانية  املرحلة 

واملراجعة  الت�ضويقية  ال��درا���ض��ة 

والتحليل  ال��ع��ام��ة  الق��ت�����ض��ادي��ة 

ال�ضياحية  والنظرة  القت�ضادي 

وحتليل خ�ضائ�ص ال�ضوق يف �ضوء 

الأرا�ضي ثم  ا�ضتعمالت  اعتبارات 

اخلال�ضة والتو�ضيات.

التخطيطية  البدائل  وت�ضمل  الثالثة  املرحلة  واأخريًا 

عن  مقدمة  مع  الأه��داف  وحتديد  للمنطقة  الثالثة 

له  ال��ث��اين  والبديل  ال��ع��ام  للمخطط  الأول  البديل 

والبديل الثالث ثم خال�ضة لهذه البدائل.

ويف ختام ور�ضة العمل تناول اجلميع طعام الغذاء.



عمالء جدد
ويتوقع اأن يكون حجم �ضيارات البنك الأهلي التجاري 

خمزون  موؤخرًالعر�ص  امل��زاد  مع  عقدًا  وق��ع  ال��ذي 

�ضيارته  للبيع �ضنويًا داخل املزاد والتي �ضتبلغ 1500 

واليابانية  الأوروبية  الأنواع  تقريبًا من جميع  �ضيارة 

حديثة  م��ودي��الت  وجميعها  وال��ك��وري��ة  والأم��ري��ك��ي��ة 

وبحالة ممتازة.

وحتقيقًا ل�ضرتاتيجية املزاد يف تعزيز وتعميق ن�ضاط 

وثقافة جتارة ال�ضيارات امل�ضتعملة وخا�ضة ال�ضيارات 

بيع  يف  كبريا  جناحًا  امل��زاد  حقق  فقد  امل�ضدومة، 

كامل ال�ضيارات املعرو�ضة لليوم املخ�ض�ص لل�ضيارات 

مميزة  عرو�ص  تقدمي  يف  متيزه  موؤكدًا  امل�ضدومة، 

ال�ضراء،  يف  الراغبني  والإف���راد  القطاعات  جلميع 

امل�ضدومة،  ال�ضيارات  كامل  بيع  من  امل��زاد  ومتكن 

واملعطلة ميكانيكيًا، و�ضط ح�ضور كبري رغم اأجازات 

بعد مرور أكثر من عام على افتتاحه

مزاد السيارات الدولي بالرياض
يراهن على نجاح التجربة

من خالل  تنفيذ )100( مزاداَ 

اأرقاما قيا�سية ونتائج غري مت�قعه ت�ؤكدها عمليات البيع  التابع لل�سركة جناحاته حمققا  ال�سيارات الدويل بالريا�ض  ي�ا�سل مزاد 

وال�سراء التي متت داخل املزاد منذ ت�سغيله حتى الآن، حيث مت بيع  )3678(  �سيارة متن�عة املاركات ومتعددة امل�ديالت من خالل تنفيذ 

ما يقرب من )100(عملية مزاد، متخطيا كثري من العقبات وم�اجها العديد من التحديات، وكان ح�س�ر امل�سجلني باملزاد منذ بدء 

الت�سغيل اأكرث من  15.265 فرداًحيث ي�سهد اإقبال كبريا من قبل العمالء يزداد من اأ�سب�ع لأ�سب�ع خالل هذا ال�سيف يف ظل م�ساركة 

عدد من ال�سركات ووكالت ال�سيارات الكربى والعديد من امل�سارف والبن�ك وامل�ؤ�س�سات الكربى كان اآخرها البنك الأهلي  التجاري 

الذي اأبرم عقدا لبيع  خمزون �سياراته امل�ستعملة يف املزاد.

رسائل SMS أسلوب دعائي أستقطب شريحة واسعة للمزاد



ال�ضيف ً ن�ضبة 100 يف املائة وباأ�ضعار اأعلى من احلد 

املائة، حيث  27 يف  بن�ضبة  مالكيها  لتوقعات  الأدن��ى 

مزاد  م�ضروع  جن��اح  عن  ال�ضيارات  مالكي  اأع��رب 

على  وقدرتهم  عليه  والقائمني  ال��دويل  ال�ضيارات 

يف  والكفاءة  واأ�ضكالها،  باأنواعها  ال�ضيارات  ت�ضويق 

يف  جديدة  اآفاق  وفتح  والطلب  العر�ص  بني  املوازنة 

ن�ضاط ال�ضيارات امل�ضتعملة واملعطلة.

وتوا�ضاًل مل�ضرية ثقة ال�ضركات والقطاعات احلكومية 

وقعت  ال�ضيارات  م��زاد  خدمات  مب�ضتوى  والأهلية 

�ضركة �ضيج للتاأمني عقد التميز مع مزاد ال�ضيارات 

للتامني  �ضيج  ���ض��رك��ة  ���ض��ي��ارات  ب��ي��ع  مب��وج��ب��ه  ي��ت��م 

امل�ضتعملة واملعطلة وامل�ضدومة عن طريق املزاد.

ياأتي توقيع العقد نظرًا ملا حققه مزاد ال�ضيارات من 

املبيعات  ون�ضب  اأرق��ام  يف  متوقعة  غري  كبرية  نتائج 

مبعدلت عالية من بيع املعرو�ص وخمزون ال�ضركات 

ر�ضا  عك�ضت  مما  امل�ضتعملة  ل�ضياراتها  العار�ضة 

الباهر  التنظيمي  بامل�ضتوى  واإعجابهم  املتعاملني 

والإقبال املتزايد على املزاد لال�ضتفادة من خدماته 

�ضيج  �ضركة  وت�ضعى  املتوافرة،  املتكاملة  النموذجية 

ال�ضيارات  ال�ضركات ووكالء  للتامني كما غريها من 

اإىل  الأخ��رى  والأهلية  احلكومية  واجلهات  والبنوك 

ال�ضتفادة من مزايا املزاد املتمثلة يف �ضرعة اجناز 

مهمتهم  وت�ضهيل  امل��زاي��دة  عمليات  حركة  جدولة 

واجلهد  ال��وق��ت  خمت�ضرة  �ضريعة  �ضيولة  واإي��ج��اد 

وال�ضراء  البيع  عمليات  لإمت��ام  الت�ضغيل  وتكاليف 

بي�ضر وحيادية تامة.

خدمات جديدة
وإشادات من الزائرين

اإدارة  دائما  ت�ضعى  التي  اجل��دي��دة  اخل��دم��ات  وم��ن 

وذلك   SMS خ��دم��ة  لعمالئها  لتقدميها  امل���زاد 

للتوا�ضل مع عمالء واملهتمني بهذا الن�ضاط.

وم�ضوؤويل  مديري  من  ع��دد  ق��ام  اأخ��رى  ناحية  من 

�ضركات ال�ضيارات والوكالت بزيارة املزاد والطالع 

التي  اخلدمات  واأب��رز  فيه  القائمة  العمل  اآلية  على 

ومكاتب  امل��رور  من  ابتداء  واح��د  مكان  يف  يوفرها 

التق�ضيط ومكاتب النقليات واإيجار ال�ضيارات والبنك 

ال�ضيانة  وم��رك��ز  م��ارك��ت  وامليني  التاأمني  ومكتب 

الأوتوماتيكية  ال�����ض��ي��ارات  ومغ�ضلة  املتخ�ض�ص 

وغريها، وهي كلها تعد من املزايا التي يوفرها املزاد 

بحيث  للوقت  واخت�ضارا  راحتهم  اجل  من  للعمالء 

يف  وال�ضراء  البيع  عملية  اجن��از  عميل  كل  ي�ضتطيع 

اأحد  ذاته  وي�ضر وهذا بحد  �ضهولة  بكل  واحد  مكان 

يقدم  ال��ذي  ال��دويل  الريا�ص  م��زاد  اأه��داف ومهام 

خدمة بيع و�ضراء ال�ضيارة وكل ما يتعلق بها يف مكان 

ت�ضهم  وب�ضكل مرتب ومنظم وبطريقة حديثة  واحد 

يف خدمة املجتمع وتلبية احتياجاته دون اأي عوائق، 

واأثنى الكثري من الذين ا�ضتفادوا من خدمات املزاد 

وباعوا وا�ضرتوا �ضيارات فيه على الطريقة احل�ضارية 

التي تتم فيها عمليات البيع وال�ضراء من دون و�ضطاء 

وبكل ثقة واأمان وحيادية مطلقة نظرا ملا وفره املزاد 

من اآليات متطورة وخدمات متقدمة.

 يف ظل ال�ضمعة التي حظي بها مزاد الريا�ص الدويل 

اململكة  يف  ال�ضيارات  موزعو  نقلها  التي  لل�ضيارات 

ال�ضركات  ت��ل��ك  م��ن  وف���ود  ب����داأت  الأم  لل�ضركات 

املتخ�ض�ضة يف اأ�ضواق ال�ضيارات حمليًا وعامليًا تزور 

مقر املزاد لتقف على مرافقه وتتعرف عن قرب على 

تنعك�ص على  اأن  لها  والتي ميكن  املتاحة  الإمكانيات 

مبيعات �ضركاتهم ب�ضكل اإيجابي. 

فقد زار وفد من جرنال موتورز يف وقت �ضابق املزاد 

واأثنى على جتربة �ضركة الريا�ص للتعمري يف الرقي 





زار  كما  امل�ضتعملة  ال�ضيارات  وعر�ص  بيع  بخدمات 

متلك  التي  مانهامي  �ضركة  من  وف��د  م��وؤخ��را  امل��زاد 

التعاون  �ضبل  لبحث  ال��ع��امل  ح��ول  141م����زادًا  نحو 

مزادات  يف  املتخ�ض�ضة  الأ�ضرتالية  ال�ضركة  بني 

ال�ضيارات امل�ضتعملة .

الدغيرث  خالد  الدكتور  ال�ضركة  عام  مدير  واأو�ضح 

اأثناء ا�ضتقباله للوفد الزائر اأننا يف الريا�ص للتعمري 

دائمًا  نتطلع  ال���دويل  ال�ضيارات  م���زادا  خ��الل  م��ن 

على  القائمني  كافة  مع  ا�ضرتاتيجية  عالقة  لبناء 

بهدف  ياأتي  ذلك  ان  اإىل  م�ضريًا  العاملية،  امل��زادات 

التي  ال��درا���ض��ات  م��ن  وال�ضتفادة  التجارب  ت��ب��ادل 

مثل  ان  واأك���د  الن�ضاط.  ه��ذا  يف  بها  وعمل  بحثت 

ه��ذه ال��زي��ارات والط��الع على جت��ارب الآخ��ري��ن يف 

نف�ص املجال ي�ضاهم يف تطبيق جتاربهم وفق منهجية 

�ضليمة. 

نهامي"  "ما  م��زاد  ع��ام  مدير  ق��ال  اآخ��ر  جانب  من 

من  ال��غ��ر���ص  اإن  ب����روان  فليب  ال�ضيد  ب��ا���ض��رتال��ي��ا 

امل�ضتعملة  ال�ضيارات  �ضوق  لدرا�ضة  للمملكة  زيارتنا 

خالل  من  جديد  �ضوق  فتح  واإمكانية  ال�ضعودية  يف 

الذي  بالريا�ص  الدويل  ال�ضيارات  مزاد  مع  التعاون 

اأوجد فجرا جديدا يف جتارة ال�ضيارات امل�ضتعملة. 

واأكد ان هذا املزاد �ضي�ضاهم يف تطوير وتنظيم �ضوق 

ح�ضاريا  طابعا  عليه  وي�ضفي  اململكة  يف  ال�ضيارات 

لل�ضركات  ويك�ضف  وامل�ضرتي  البائع  حقوق  يحفظ 

�ضوق ال�ضيارات ب�ضكل دقيق. 

الرئي�ضي  املبنى  اإن  قال  امل��زاد  مبنى  يف  راأي��ه  وعن 

الوفد  ان  موؤكدًا  �ضاملة،  كانت  امل�ضاندة  واخلدمات 

دق��ة يف  ه��ن��اك  ت��ك��ون  ان  يتوقع  ال���ذي ج��اء معه مل 

الت�ضغيل  عمليات  يف  الت�ضابه  حيث  م��ن  التطبيق 

واأمريكا  اأ�ضرتاليا  الدولية يف  امل��زادات  مع  واملرافق 

فاملزاد  املتقدمة  ال��دول  من  وكثري  واليابان  وكندا 

اململكة  تعي�ضه  ال��ذي  التقدم  يعك�ص  الطريقة  بهذه 

امل�ضرتين  جمهور  يطلبها  التي  للحاجة  تلبية  وياأتي 

والبائعني يف ال�ضعودية. 

ولفت اإىل ان الإجراءات يف البيع وال�ضراء والت�ضجيل 

اأهم  م��ن  تعترب  ال�ضيارة  �ضمان  ووج���ود  وال��ت��اأم��ني 

عوامل جذب العمالء للمزاد، م�ضريًا اإىل ان �ضهولة 

الإجراءات �ضتتغلب على التحديات املتوقعة خ�ضو�ضًا 



يف بداية ن�ضر ثقافة البيع بالطرق احلديثة. 

بني  م�ضرتكة  مل�ضاريع  نية  هناك  كانت  اإذا  ما  وعن 

"نحن  قال  الريا�ص  ومزاد  ي�ضغلونها  التي  املزادات 

ندر�ص ال�ضوق ومن ثم نبني قرار الدخول يف حتالف 

�ضركتنا  مل�ضاريع  م�ضابه  امل�ضروع  هذا  اأن  خ�ضو�ضًا 

اأن يحقق جناحا كبريا يف ظل وجود قوة  له  ونتوقع 

الإقبال  اإىل  اإ�ضافة  ال�ضعودية"،  يف  كبرية  �ضرائية 

الكبري على ال�ضيارات امل�ضتعملة. 

واعد  امل�ضتعملة  ال�ضيارات  جتارة  م�ضتقبل  ان  واأكد 

اإىل  اإ�ضافة  كبري،  الكم  حيث  من  تعامالتها  وحجم 

ان حجم القت�ضاد �ضيكون له اثر اإيجابي على هذه 

للتعمري"  "الريا�ص  ان طريقة  اإىل  التجارة، م�ضريًا 

�ضتكون  اخلدماتيه  امل��راف��ق  لتقدمي  التخطيط  يف 

عامال م�ضاعدا يف اتباع كثري من ال�ضركات ملثل هذه 

التوجهات التي تعترب رائدة. 

الذي  التغيري  حت��دي��ات  ت��واج��ه  ال�ضركة  ب���اأن  وب��ني 

�ضيجعل ال�ضتفادة من اخلدمات التي تقدمها ب�ضكل 

وا�ضع مقبول ب�ضبب اأنها ت�ضع الهدف الجتماعي يف 

املرتبة الأوىل يليه الهدف املادي. 

املجتمع  ت��وع��ي��ة  زي�����ادة  ب�����ض��رورة  وخ��ت��م ح��دي��ث��ه 

بالأ�ضاليب احلديثة يف املزادات اخلا�ضة بال�ضيارات 

امل�ضتعملة خ�ضو�ضًا يف ظل وجود مكان راٍق ومنظم 

و�ضالمة  الأخطاء  موؤ�ض�ضي م�ضوؤول عن  بفكر  ويعمل 

حقوقهم  الأط���راف  جلميع  ي�ضمن  كما  العمليات 

اإىل  م�ضريًا  املنازعات،  بف�ص  خا�ص  مكتب  بوجود 

ان توفر اأكرث من طريقة للبيع وعر�ص ال�ضيارات يف 

امل�ضرتي  تعطي  اللكرتوين  والعر�ص  املزاد  �ضاحات 

فر�ضة ال�ضت�ضارة ومعاينتها قبل اأن يزايد عليها يف 

يوم املزاد، كل هذه العوامل التي مل تكن موجودة من 

قبل جتعل املزاد وجهه مف�ضلة عند اجلميع.

                                    يف مز�د �ل�شيار�ت �لدويل 

بالريا�ض بعد مرور عام على ت�شغيله.

لالقبال  م��ت��ز�ي��د  ت��ن��ام��ي  ي��وؤك��د:  �جل��م��ي��ع 

وت�شاعد قوي حلركة �لبيع و�ل�شر�ء و�أرقام 

�ملبيعات.

املزاد  ت�ضغيل  على  عام  من  يقرب  ما  ملرور  ونظرًا   

املزاد  حققه  ما  على  وللوقوف  لل�ضيارات  ال��دويل 

العمالء  وتطلعات  اإجن��ازات  من  الفرتة  هذه  خالل 

ل�  ك��ان  احليوي،  التجاري  الن�ضاط  بهذا  واملهتمني 

التجار  بع�ص  مع  الإ�ضتطالع  التعمري" هذا  "ر�ضالة 
والعمالء واملهتمني من داخل املزاد..

�سركة  مبيعات  مدير  العبيدان  فهد  الأ�ضتاذ  يقول 

ال�ضيارات الدويل  اأن مزاد  ال�سيارات  �سري لتاأجري 

هناك  وكان  رائدة  اجن��ازات  حقق  ل�ضك  بالريا�ص 

املا�ضي  العام  خالل  املبيعات  حركة  يف  قوي  �ضعود 

يقرب  ما  م��رور  فبعد  الآن،  اإىل  اإن�ضائه  مت  اأن  منذ 

امل�ضروع  ه��ذا  ا�ضتطاع  امل��زاد  ت�ضغيل  على  ع��ام  من 

اأر�ص الواقع وحتقيق الكثري من  اأقدامه على  تثبيت 

يف  امل�ضداقية  بف�ضل  وذلك  املتوا�ضلة،  النجاحات 

البيع والنزاهة يف التعامل والأ�ضعار العادلة يف البيع 

وال�ضراء.

واملتنامي  امل��ت��زاي��د  الق��ب��ال  اإىل  ب��الإ���ض��اف��ة  ه���ذا 

ال�ضيارات  �ضركات  وك��الء  م��ن  ���ض��واء  العمالء  م��ن 

اخلا�ضة  اجل��ه��ات  وبع�ص  والبنوك  املوؤ�ض�ضات  او 

ال�ضيارات  وجت��ار  الأف���راد  اأو  احلكومة  وقطاعات 

واأ�ضحاب الور�ص واملهتمني بهذا الن�ضاط التجاري 

تفعيل دور مكتب المرور
 ليكون أكثر مرونة

يف  امل��زاد  يف  العمل  لآف��اق  ومالحظاته  روؤيته  وع��ن 

اأن  باعتبار  قائاًل:  في�ضل  اأب��و  يوؤكد  املقبلة  الفرتة 

املزاد  داخ��ل  ال�ضيارات  لتاأجري  �ضري  �ضركة  م�ضار 

ن�ضبة  اأكرب  وحتقق  املنتع�ضة  امل�ضارات  اأكرث  من  هو 

ت�ضارك  �ضري  ب��داأت  اأن  منذ  امل��زاد  داخ��ل  مبيعات 

اأن  اإل  امل���زاد  طريق  ع��ن  �ضياراتها  خم��زون  وتبيع 

هناك بع�ص املالحظات نتمنى اأن جتد �ضداها لدى 

فهد العبيدان: المزاد حقق انجازات رائدة وكان هناك صعود قوي في 
حركة المبيعات خالل العام الماضي منذ أن تم إنشائه إلى اآلن



التجاري  الن�ضاط  ه��ذا  وع��ن  امل��زاد  عن  امل�ضوؤولني 

يتم  امل��زاد يجب ان  امل��رور داخ��ل  ف���اإدارة  احليوي، 

تعديل  ق��ادرة على  تكون  كاماًل بحيث  دوره��ا  تفعيل 

وجتديد  املخالفات  واإل��غ��اء  ال�ضيارة  �ضا�ضيه  رق��م 

ا�ضتمارة ال�ضيارة والتقليل من الإجراءات واخلطوات 

التي يجب اتباعها لتحقيق ذلك، الأمر الذي �ضوف 

يخفف ال�ضغط على اإدارات املرور الأخرى املتواجدة 

داخل الريا�ص كذلك يجب على مكتب املرور باملزاد 

اأن يغري لوحة ال�ضيارة واأن يتم نقل امللكية والتغا�ضي 

عن �ضرط الفح�ص الدوري لل�ضيارة لكن على مالك 

ال�ضيارة عند التجديد اأن يقوم بالفح�ص الدوري. كل 

وت�ضهيل  الإج��راءات  ت�ضريع  تعمل على  الأ�ضياء  هذه 

عملية البيع وال�ضراء داخل املزاد اأي اأن ق�ضم املرور 

داخل املزاد يجب اإعادة النظر يف اأداءه تفعياًل لدوره 

وتوفري املرونة الكافية بدون تعقيدات.

هذه  كل  قائاًل  العبيدان  فهد  الأ�ضتاذ  ي�ضيف  ثم 

املزاد  اأن  اأعتقد  تفعيلها  مت  اإذا  والأل��ي��ات  الأدوات 

عمله  م�ضرية  يف  كبرية  نوعية  وطفرة  نقلة  �ضي�ضهد 

واأن القبال عليه �ضيزداد كثريًا بل اأنه �ضي�ضهد حركة 

يوؤكد  اأنه  اإل  وال�ضراء  البيع  عمليات  يف  لها  مثيل  ل 

اأنه رغم كل هذه املالحظات التي تهدف اإىل تطوير 

احل�ضاري  امل�ضروع  لهذا  النجاح  وموا�ضلة  وت�ضريع 

بها  ن�ضيد  اأن  يجب  كثرية  م�ضيئة  عنا�ضر  فهناك 

وال�ضفافية  امل�ضداقية  اأهمها  تعزيزها  على  ونعمل 

داخل  وال�ضراء  البيع  عمليات  يف  املطلقة  واحليادية 

اأو  �ضما�ضرة  يوجد  فال  الأ�ضعار  عدالة  كذلك  املزاد 

دخ��الء وه��ذا ما مييز امل��زاد ال��دويل عن غ��ريه من 

املزادات الأخرى املوجودة يف اأ�ضواق ال�ضفا والن�ضيم 

هذا اإ�ضافة اإىل الأرقام املت�ضاعدة �ضواء القبال اأو 

حركة املبيعات

المزاد نموذج عالمي ناجح
يف  �ضنوات  ع�ضرة  من  يقرب  ما  ق�ضيت  وي�ضيف:  

درا�ضتي  بجانب  ال�ضيارات  كهرباء  اأدر���ص  اأمريكا 

األية  حيث  من  هناك  امل��زادات  و�ضاهدت  الأ�ضا�ضية 

العمل والتنظيم، واأ�ضهد اأن هذا املزاد من املزادات 

اأن هذا النجاح امل�ضتمر الذي  العاملية الناجحة كما 

يحققه هذا املزاد الذي ميثل اأحد امل�ضاريع النموذجية 

احل�ضارية ل�ضركة الريا�ص للتعمري يعود للتوجيهات 

امللكي  ال�ضمو  ل�ضاحب  احلكيمة  وللقيادة  ال�ضديدة 

الأمري �ضلمان بن عبد العزيز امري منطقة الريا�ص 

ال�ضمو  �ضاحب  واإىل  الإدارة  جمل�ص  �ضرف  ورئي�ص 

الأمري الدكتور عبد العزيز بن حممد بن عياف رئي�ص 

خالد  الدكتور  ال�ضركة  عام  وملدير  الإدارة  جمل�ص 

الناجحة  والإدارة  ولالأ�ضراف  الدغيرث  بن عبد اهلل 

هو  املزاد  مدير  احل�ضني  عمر  للمهند�ص  واملخل�ضة 

يف  جهدًا  يدخروا  مل  الذين  امل��زاد  من�ضوبي  وكافة 

�ضبيل تذليل اأية م�ضكلة تواجه عمالء املزاد.

يقوم بدوره
الـحضاري المتميز

املزاد  داخ��ل  دائ��م  عميل  العنزي  معاند  اأم��ا ح�ضني 

وامل�ضتعملة  اجلديدة  ال�ضيارات  جتارة  ن�ضاط  يزاول 

وكذلك ال�ضيارات امل�ضدومة الذي بداأ حديثه م�ضيدًا 

املزاد  ب��ه  يقوم  ال��ذي  واملتميز  احل�ضاري  ب��ال��دور 

وخا�ضة بالن�ضبة لل�ضيارات امل�ضتعملة ويوؤكد اأنه تاجر 

اأن�ضئ املزاد  له خربة طويلة يف هذا املجال وعندما 

التنظيم  وبهذا  الفكرة  بهذه  النا�ص  اأ�ضعد  من  كان 

بها  يتمتع  التي  املطلقة  واحليادية  املدرو�ص  والعمل 

يف  يوم  املزاد  حدد  عندما  اأكرث  �ضعيدًا  وكان  املزاد 

الأ�ضبوع لل�ضيارات امل�ضدومة 

أوراق ولوحات
السيارات المصدومة

لها  امل��زاد  ليجد  طرحها  يود  ايل  املالحظات  وعن 

اأن  يجب  امل�ضدومة  لل�ضيارات  بالن�ضبة  يقول  حاًل  

اأوراق  بال  ال�ضيارات  فكثري من هذه  اأوراقها  تتوافر 

خا�ضة  لها  مفاتيح  وج��ود  وع��دم  مفقودة  ولوحاتها 

هذه  كل  احلديثة،  بالأجهزة  تعمل  التي  ال�ضيارات 

العنزي: أنا من أسعد الناس بهذه الفكرة وبهذا التنظيم والعمل
                    المدروس والحيادية المطلقة التي يتمتع بها المزاد

مطلق أبوثنين:  آلية العمل وتشغيل المزاد نموذجية وأفضل ما تكون
                                   وذلك بجهود مخلصة إلدارة المزاد والعاملين بداخله،



ال�ضيارات  ه��ذه  ن�ضرتي  عندما  نواجهها  امل�ضاكل 

كذلك اأهيب مبكتب املرور باملزاد اأن ي�ضعى حلل هذه 

امل�ضاكل واأن ي�ضهل لنا الأمر ويتم ا�ضتخراج الأوراق 

املطلوبة بدون تعقيدات.

 اأي�ضًا مطلق عبيد اأبو اثنني تاجر �ضيارات و�ضاحب 

ح�ضني  �ضوت  اإىل  �ضوته  ي�ضم  �ضيارات  معار�ص 

العمل  اآلية  قائاًل  وي�ضيف  ذك��ره،  ما  كل  العنزي يف 

احلقيقية  امل����زاد  وت�����ض��غ��ي��ل 

تكون  م��ا  واأف�����ض��ل  منوذجية 

وذلك بجهود خمل�ضة لإدارة 

املزاد والعاملني بداخله، على 

هذا الجن��از ملا يقوم به من 

ومتمنني  للعمالء  ت�ضهيالت 

لإدارة املزاد اأن تعاود النظر 

يف الر�ضوم التي حت�ضل عليها 

من بيع ال�ضيارات امل�ضدومة 

�ضامل  ي�ضري  اأي�ضًا  واملتعطلة 

تاجر  العنزي  ال��ه��ادي  عبد 

����ض���ي���ارات و����ض���اح���ب حمل 

ت�ضليح �ضيارات بحي النظيم 

جاءت  امل���زاد  ف��ك��رة  ان  اإىل 

ك��ن��ا يف حاجة  ن��ق�����ص  ل�����ض��د 

بداأ  اأن  األيه واحلمد هلل منذ 

ت�ضغيل املزاد وحتى الآن  منذ 

دوره  ي��وؤدي  فهو  تقريبًا  عام 

واأنه  ب��ل  الأم��ث��ل  ال��وج��ه  على 

فاق توقعتنا من حيث القبال 

الن�ضاط  ه���ذا  يف  واحل��رك��ة 

الذي نعمل به وناأمل اأن توؤخذ 

التي قيلت ماأخذ  املالحظات 

اجلد وجتد طريقها للحل.

آلية العمل بالمزاد 
نموذجية

تاجر  العنزان  واأ�ضاف خالد 

اأن  �ضك  ل  ق��ائ��اًل:  ���ض��ي��ارات 

ال�ضيارات  امل����زاد  م�����ض��روع 

قوية  مناف�ضة  حقق  ال���دويل 

بيع  وعمليات  كبري  وح�ضور 

متنوعة  ���ض��ي��ارات  و����ض���راء 

وامل���ارك���ات منها  امل��ودي��الت 

احلديثة،  ومنها  امل�ضتعملة 

اأما عن اآلية العمل داخل املزاد فهي منوذجية وخالل 

كما  ال�ضلبيات،  من  كثري  تدارك  مت  املا�ضية  الفرتة 

اأننا نالحظ اأن هناك تطورًا وتفعيل م�ضتمر لعنا�ضر 

فهناك  ومم��ت��ازة،  �ضريعة  ب�ضورة  امل���زاد  ت�ضغيل 

خدمات متكاملة داخل املزاد من نقل ملكية وت�ضليم 

فوري وا�ضتالم ال�ضيولة النقدية يف نف�ص اليوم. وعن 

العنزان  خالد  ي�ضري  امل��زاد  داخل  ال�ضيارات  اأ�ضعار 

كافية  �ضمانات  ويوجد  وعادلة  منا�ضبة  اأ�ضعار  اأنها 

املوؤ�ض�ضات  قبل  من  اأو  ال�ضيارات  وكالة  من  �ضواء 

وامل�ضداقية  ال�ضفافية  اإىل  بالإ�ضافة  هذا  البائعة، 

التي يتمتع بها املزاد والتي ل يختلف عليها اإثنان.

والتقدير  ال�ضكر  العنزان  يوجه  حديثه  ختام  ويف 

للعاملني يف اإدارة املزاد وعلى راأ�ضهم املهند�ص عمر 

جهوده  نن�ضى  ول  معنا  متواجد  دائمًا  فهو  احل�ضني 

الكبرية يف تذليل كل ما يعرت�ضنا من �ضعاب.

على الـجميع
اإلستفادة من مزايا المزاد

الي�ضر  ���ض��رك��ة  م�����ض��وؤول  ال�����ض��م��ري  ف���الح  وي�ضيف 

وباجلانب  ب��امل��زاد  العمل  باآلية  م�ضيدًا  للتق�ضيط 

و�ضرعة  الأ�ضعار  يف  والعدالة  واحليادية  التنظيمي 

ويوؤكد خالل حديثه  امل��زاد  داخل  الإج��راءات  اإنهاء 

ا�ضتفادت  اأنها  �ضك  ل  للتق�ضيط  الي�ضر  �ضركة  اأن 

تتم  ال��ت��ي  املبيعات  وم��ن ح��رك��ة  امل���زاد  م��ن  ك��ث��ريًا 

باملزاد ومن الإجراءات والتي�ضريات املوجودة باملزاد 

اإدارة  بها  تت�ضم  التي  التقنيات احلديثة  اإىل  اإ�ضافة 

كل  ال�ضمري  ف��الح  ينا�ضد  حديثه  ختام  ويف  امل��زاد 

املزاد  اإىل  تتجه  اأن  الأهلية  اأو  احلكومية  اجلهات 

لت�ضريف وبيع خمزون �ضياراتها امل�ضتعملة واملتعطلة 

بها  يتمتع  التي  املزايا  من  والإ�ضتفادة  وامل�ضدومة 

اأهمها ال�ضيولة الفورية والقبال الذي ي�ضهده  املزاد 

املزاد من التجار وال�ضركات والبنوك والأفراد.

املتواجدين  الأف���راد  اأح��د  م��ع  الأخ���ري  اللقاء  وك��ان 

باملزاد ل�ضراء �ضيارة خا�ضة وهو �ضعد العتيبي الذي 

اأكد اأنه �ضمع كثريًا عن املزاد وعن مزاياه وحياديته 

حتت  تتم  وال�ضراء  البيع  عمليات  واأن  وم�ضداقيته 

م�ضوؤوليته لذلك جاء لي�ضرتي �ضيارة من داخل املزاد 

املزادات  عن  بعيدًا  منا�ضب  وب�ضعر  م�ضمونة  تكون 

الع�ضوائية الأخرى املتواجدة يف الريا�ص.

المزاد  ظل  اآلن  وحتى  التشغيل  بدأ  منذ    : العنزي  سالم 
من  توقعتنا  فاق  وأنه  بل  األمثل  الوجه  على  دوره  يؤدي 

حيث االقبال والحركة في هذا النشاط الذي نعمل به

كبير  وحــضــور  قوية  منافسة  حقق  منذ    : العنزي  خالد 
وعمليات بيع وشراءسيارات متنوعة الموديالت والماركات 

منها المستعملة ومنها الحديثة

كثيراً  استفادت  للتقسيط  اليسر  شركة    : الشمري  فالح 
من المزاد ومن حركة المبيعات التي تتم بالمزاد واإلجراءات 

والتيسيرات الموجودة بالمزاد



بعد مرور اأكرث من عام على ا�ستقرار اأغلب جتار 

اجلملة للمالب�ض واملفرو�سات يف مركز التعمري 

اأنه  لهم  تاأكد  ان  وبعد  لل�سركة،  التابع  للجملة 

به  يتمتع  وم��ا  احل��دي��ث��ة  بتقنياته  الآم���ن  امل��ك��ان 

املراكز  تنظيم  جم��ال  يف  عاملية  م���ا���س��ف��ات  م��ن 

التجارية.

وملعرفة مرئيات ه�ؤلء التجار الذين انتقل�ا من 

يف  حدثت  التي  احل��رائ��ق  بعد  البطحاء  منطقة 

تلك املنطقة وكيف يرون حركة البيع والن�ساط 

كتجار  لهم  وماا�سافه  امل��رك��ز،  داخ��ل  الت�س�يقي 

التعمري  مركز  ملايقدمه  روؤيتهم  وماهي  جملة، 

للجملة لهم من ت�سهيالت وخدمات وماي�اجههم 

من عقبات.

كان ل� "ر�سالة التعمري" هذا اللقاء مع اأحد كبار 

جتار اجلملة الأ�ستاذ عبداهلل املنيف الذي يزاول 

ن�ساطه التجاري داخل املركز.

يف البداية اأكد عبداهلل املنيف علي اأن كافة التجار 

التجاري  التعمري  مركز  داخ��ل  ا�ضتقروا  ال��ذي��ن 

أحد كبار تجار الـجملة للمالبس الجاهزة 
بمركز التعمير للجملة

يف  عبدالعزيز  بن  �ضلمان  الأم��ري  مبادرة  يثمنون 

من  املت�ضررين  التجار  لإح��ت��واء  ال�ضركة  توجيه 

موؤ�ض�ضة  نحن  قائال:  ا�ضاف  ثم  البطحاء،  حريق 

ملالب�ص  التجارية  املنيف  ال��ك��رمي  عبد  اهلل  عبد 

جتارة  يف  اهلل  بحمد  ن�ضاطنا  من��ار���ص  الأط��ف��ال 

اجلملة داخل مركز التعمري للجملة الكائن بو�ضط 

ما  منذ  للتعمري  الريا�ص  ل�ضركة  والتابع  الريا�ص 

املراكز  من  يعد  انه  يقال  احلق  ع��ام،  من  يقرب 

التجارية والنموذجية من حيث الت�ضاع واملخطط 

التقنية  اأدوات  باأحدث  املجهز  املتكامل  املعماري 

للمحالت  وات�����ض��اع  ونظافة  و�ضيانة  تكييف  م��ن 

واإ�ضاءة وموقع ا�ضرتاتيجي فهو يعترب من م�ضاف 

والعمارة  الت�ضميم  حيث  من  العاملية  الأ���ض��واق 

واملداخل واملخارج ومواقف لل�ضيارات.

ومن ناحية حركة الن�ضاط الت�ضويقي داخل املركز 

ي�ضري اإىل ان حركة البيع والن�ضاط التجاري يف منو 

زبائن  املركز  لنا  اأ�ضاف  ولقد  م�ضتمر،  وانتعا�ص 

�ضعوبة  حيث  البطحاء  يف  ك��ان  م��ا  بعك�ص  ج��دد 

مواقف  وج��ود  لعدم  النتظار  و�ضعوبة  الو�ضول 

واحلمد  التعمري  مركز  اأم��ا  لل�ضيارات،  النتظار 

هلل توجد مواقف كثرية ومت�ضعة لنتظار اأكرب عدد 

من ال�ضيارات وا�ضتقبال الزبائن، كما ان تواجدنا 

الزبائن  ل��دى  جيدة  �ضمعة  لنا  اأ���ض��اف  باملركز 

ونظافة  امل��ح��ل  وات�����ض��اع  اجل��دي��د  للموقع  ن��ظ��رًا 

املكان بال�ضافة اإىل قدرتنا على عر�ص ب�ضاعتنا 

وت�ضويقها بال�ضكل الأمثل.

خدمات  من  عليه  والقائمني  املركز  مايقدمه  اأما 

لنا كتجار متواجدين منار�ص ن�ضاطنا داخل املركز 

ا�ضتطيع القول اأن املركز به خدمات جيدة وتتوافر 

املخاطر  �ضد  والأم���ان  ال��راح��ة  و�ضائل  كافة  فيه 

ال�ضرقات،  و�ضد  احلريق  �ضد  اأنواعها  كافة  على 

فتوجد حرا�ضة م�ضتمرة واإجراءات نظافة و�ضيانة 

والإ���ض��راف  املتابعة  ع��ن  ف�ضاًل  ه��ذا  متوا�ضلة 

امل�ضتمر من امل�ضوؤولني باملركز، هذه كلها اعتبارات 

ت�ضجعنا على ال�ضتمرارية وممار�ضة ن�ضاطنا بكل 

ي�ضر و�ضهولة داخل املركز.

عبد اهلل بن عبد الكريم المنيف:

سنظل نثمن عاليَا مبادرة األمير سلمان في توجيه
الشركة بإحتواء المتضررين من حريق البطحاء





�ضهد مركز التعمري خالل الثالثة اأ�ضهر املا�ضية اقباًل كبريًا من �ضريحة التجار باملركز للح�ضول 

ومميزة  منا�ضبة  مكاتب  توفري  على  املركز  اإدارة  وحر�ضت  واإدارت��ه��ا،  اعمالهم  ملتابعة  مقر  على 

تتنا�ضب مع طبيعة اأن�ضطتهم وباأ�ضعار خمف�ضة مقارنة بالأ�ضعار يف املناطق املجاورة للمركز، وذلك 

توا�ضاًل وتنفيذًا لتوجيهات اأمري منطقة الريا�ص لحتواء املت�ضررين من احلريق يف البطحاء وذلك 

لتوفري املناخ املنا�ضب والعمل على راحتهم.

اأن القبال على ا�ضتئجار املكاتب من �ضريحة كبرية من امل�ضتثمرين اجلدد يف ازدياد م�ضتمر  كما 

نتيجة  ذلك  وجاء  املتزايد،  الطلب  ملقابلة  مكاتب جديدة  توفري  الآن عن  يبحث  املركز  اأن  لدرجة 

املميزات واخلدمات التي يقدمها مركز التعمري لهذه الفئة من التجار.

روؤية  وفق  ح�ضنة  ب�ضورة  اأقيم  املركز  داخل  والعيد  املبارك  رم�ضان  �ضهر  مهرجان  اإقامة  اأن  كما 

ومنهجية ت�ضاهم يف ال�ضتقرار وجلب �ضريحة املت�ضوقني ويدخل ذلك �ضمن نطاق اخلدمات التي 

يقدمها املركز لعمالئه الكرام. 

مركز التعمير  للجملة
يستقبل المستثمرين الجدد 
ويوفر لهم المناخ المناسب

إقبال كبير من التجار

داخل  التجار  تواجه  التي  العقبات  بع�ص  عن  اأما 

املركز فيوؤكد عبد اهلل املنيف اأنها قليلة وهي تتمثل 

ال�ضوق من حتميل  يف عدم وجود نقل كاف داخل 

وتنزيل.

كذلك اأمتنى اأن يتم عمل مراجعات وتقييم جديد 

يتم  واأن  معقول  ب�ضكل  تكون  اأن  على  لالإيجارات 

فتح خط  لأ�ضحاب جملة الريا�ص وجدة والدمام،  

ويعمل لهم ت�ضهيالت لزيادة التبادل والتعاون فيما 

بينهم.

تنطلق  اجلملة  جتار  لتحالف  جمعية  اإقامة  وعن 

من مركز التعمري للجملة قال عبداهلل املنيف اأنها 

فكرة جيدة ومبادرة طيبة نتمنى اأن تتحقق فهذا 

مطلب حيوي بالن�ضبة لنا كتجار جملة واعتقد ان 

اأهمها  الأه��داف  العديد من  �ضتحقق  الفكرة  هذه 

زيادة وتعزيز التعاون فيما بني جتار اجلملة على 

م�ضتوى اململكة وبني كافة املناطق والتجار بع�ضهم 

انتعا�ص  على  ينعك�ص  ���ض��وف  ذل��ك  واأن  البع�ص 

جمال  يف  والت�ضويقي  التجاري  الن�ضاط  وزي���ادة 

ن�ضاط اجلملة للمالب�ص اجلاهزة والأقم�ضة وكثري 

من الأنواع الأخرى.

ويف اخلتام قال املنيف اأود التاأكيد اأنه رغم بع�ص 

املالحظات اإل اأن الن�ضاط التجاري للجملة داخل 

و�ضوف  واع��د  م�ضتقبل  له  للجملة  التعمري  مركز 

وال�ضراء داخل املركز  البيع  تنتع�ص وتتطور حركة 

خالل الفرتات املقبلة اإن �ضاء اهلل نظرًا لأن املركز 

يتمتع بالعديد من املزايا التي ل توجد يف كثري من 

املراكز التجارية الأخرى منها تو�ضطه بني العديد 

من املراكز التجارية الأخرى و�ضط العا�ضمة،

وكذلك تواجد كافة م�ضتلزمات وامكانات الت�ضوق 

داخل وبجوار املركز،  للعديد من الأن�ضطة التجارية 

والأغرا�ص  والبخور  والعطور  الأقم�ضة  مثل جتارة 

للكبار  اجلاهزة  املالب�ص  اإىل  بالإ�ضافة  املنزلية 

القهوة  بيع  وحم��الت  الغذائية  وامل���واد  وال�ضغار 

املنا�ضبة  البيئة  يعترب  املركز  هذا  اأن  اأي  والهيل. 

لهذا الن�ضاط احليوي 

النشاط التجاري داخل مركز التعمير 
للجملة له مستقبل واعد

في المجال التسويقي لالقبال 
المتنامي من الزبائن.





يف 
ال��ع��امل��ي��ة خا�ضة  ظ��ل م��ات�����ض��ه��ده ال����ض���واق 

اخل�ضار  م��ن  ال��زراع��ي��ة  وال�ضلع  املنتجات 

وال��ف��اك��ه��ة م���ن ت���غ���ريات وزي��������ادات ك���ب���رية يف 

ال�ضعارنتيجة عوامل كثرية مرتبطة باآليات ال�ضوق 

دول  اأغلب  املعرو�ص يف  وقلة  الطلب  زيادة  اأهمها 

�ضهد  قد  العام  هذا  �ضيف  مو�ضم  اأن  اإل  العامل، 

�ضوق  يف  وخا�ضة  الغذائية  اأ�ضعارال�ضلع  يف  توازنا 

اجلملة للخ�ضار والفاكهة بالريا�ص حيث توافرت 

من  الأ�ضا�ضية  الغذائية  وال�ضلع  املنتجات  كافة 

لهذا  ال�ضيف  مو�ضم  ط��وال  والفاكهة  اخل�ضار 

خالل  من  وذلك  للجميع،  منا�ضبة  وباأ�ضعار  العام 

واملواد  لل�ضلع  ال�ضليم  وال�ضحي  العلمي  التخزين  

الزراعية يف املخازن والربادات الكربى املتواجدة 

للخ�ضار  اجلملة  �ضوق  بها  يت�ضم  والتي  بداخله 

والفاكهة بالريا�ص لي�ص على م�ضتوي العا�ضمة بل 

على م�ضتوى اململكة.

 من ناحية اأخرى �ضهد �ضوق احلبحب داخل �ضوق 

يف  وبا�ضعار  لتوافره  نظرا  كبريا  انتعا�ضا  اجلملة 

متناول اجلميع، وقد ا�ضتطاع تلبية الطلب املتزايد 

عليه خالل مو�ضم �ضيف هذا العام . 

عالية  خدمية  مبرافق  يتمتع  ال�ضوق  اأ�ضبح  كذلك 

لدخول  الأمنية  املراقبة  زي���ادة  اأهمها  امل�ضتوى 

مت  حيث  ال�ضاعة،  م��دار  علي  امل��زارع��ني  �ضيارات 

حديثة  تقنيات  ذات  ب��واب��ات  وت�ضميم  تركيب 

عملية  ولتعزيز  ال�ضوق  مداخل  كافة  يف  للتحكم 

الإ�ضراف واملراقبة للن�ضاط التجاري داخل ال�ضوق

إعادة تصميم المظالت
بجنوب السوق 

قامت ال�ضركة ومن منطلق تعظيم القيمة امل�ضافة 

مع  عقد  بتوقيع  بال�ضوق،  ال��زراع��ي��ة  للمنتجات 

لدرا�ضة  بالريا�ص  ال�ضت�ضارية  املكاتب  اأهم  اأحد 

بجنوب  وامل��ن��اط��ق  امل�ضاحات  وت��وزي��ع  وت�ضميم 

وكذلك  كافة،  املو�ضمية  لالأن�ضطة  خدمة  ال�ضوق 

اجلنوبية  املنطقة  تكون  بحيث  التوليف  لتجار 

بكاملها منطقة مظللة.

وهذا �ضيوؤدي بدوره اإىل زيادة ا�ضتمرارية املنتجات 

ال�ضم�ص  اأ�ضعة  م��ن  ويحميها  للعر�ص  ال��زراع��ي��ة 

و�ضي�ضمل  احل����رارة،  تخفيف  وك��ذل��ك  املبا�ضرة 

امل�ضروع كذلك درا�ضة احلركة وتوزيعها يف املنطقة 

ب�ضكل  ال�ضوق  وخمارج  مبداخل  وربطها  اجلنوبية 

منظم حفاظا على الإن�ضانية وال�ضالمة.

خالل موسم الصيف لهذا العام

سوق الجملة بالرياض 
يشهد توازنا في أسعار 

الخضار والفاكهة

املبارك  املت�ضوقني خالل �ضهر رم�ضان  الريا�ص حركة كبرية من قبل  التمور يف �ضوق  �ضهدت حمالت 

وت�ضكل  التمور،  و�ضناعة  بيع  عامل  يف  الكبرية  التجارية  العالمات  من  العديد  ي�ضم  ال�ضوق  اأن  حيث 

الريا�ص  مدينة  م�ضتوي  على  املحالت  اإجمايل  من   60% من  اأك��رث  الريا�ص  �ضوق  من  التمور  حمالت 

ميثلها 26 موؤ�ض�ضة متخ�ض�ضة يف هذا اجلانب، ومن املعلوم اأن �ضوق الريا�ص وخالل ال�ضنوات القليلة 

املا�ضية اأ�ضبح عامل جذب كبري للمهتمني بن�ضاط التمور وذلك لقربه من �ضوق اجلملة للخ�ضار والفاكهة 

بالإ�ضافة ملوقعه املتميز على الطريق الدائري اجلنوبي للعا�ضمة الريا�ص.

ســــــوق الــــتــــمــــور
تشكل محالت التمور من سوق الرياض أكثر من %60 من إجمالي المحالت
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اأ�ضدرت 
الأول  ال�ضنوي  تقريرها  ال�ضركة 

يف  البيئية  امل��ل��وث��ات  خمترب  ع��ن 

�ضوق اجلملة للخ�ضار والفاكهة بالريا�ص، حيث تعد 

ال�ضركة هي الرائدة يف اإن�ضاء وت�ضغيل خمترب فح�ص 

متبقيات املبيدات للعينات الواردة اإىل �ضوق اجلملة 

املنتجات  العديد من  لأن  ونظرًا  والفاكهة،  للخ�ضار 

طياتها  يف  حتمل  ال�����ض��وق  اإىل  ال����واردة  ال��زراع��ي��ة 

ال�ضموم الناجتة عن ال�ضتخدام اجلائر للمبيدات.

ال�ضركة  قامت  ل��ذا  التحرمي،  ف��رتة  خ��الل  البيع  اأو 

واملخترب  والفاكهة  للخ�ضار  اجلملة  �ضوق  يف  ممثلة 

بالوقوف ومنع مترير مثل تلك املنتجات.

اأوىل  ميثل  اأن���ه  التقرير  ه��ذا  اأه����داف  اه��م  وم��ن 

امللوثات  املعلومات يف جمال متبقيات  خطوات جمع 

للجهات  توزيعه  مت  قد  اأنه  اإىل  اإ�ضافة  الكيميائية، 

الخت�ضا�ص  ذات  والت�ضريعية  التنفيذية  احلكومية 

لتكون قاعدة مرجعية للملوثات البيئية، هذا ف�ضاًل 

وتثقيف  توعية  وو�ضيلة  اآداة  مبثابة  يكون  اأن��ه  عن 

)املرئية  الإع��الم  لو�ضائل  توزيعه  طريق  عن  �ضحي 

واملقروؤة(. 

الملوثات  لمختبر  السنوي  التقرير 

للخضار  الجملة  ســوق  فــي  البيئية 
العينات  مــن    71% يؤكد  والفاكهة 
ضمن   15% و  لالستهالك  الصالحة 
الغير  و16%  بها  المسموح  الحدود 

صالحة
ك�ضف تقرير خمترب امللوثات البيئية يف �ضوق اجلملة 

للتعمري  الريا�ص  ل�ضركة  التابع  والفاكهة  للخ�ضار 

الآدم���ي  لال�ضتهالك  �ضاحلة  غ��ري  عينات  وج���ود 

مبيدات  متبقيات  على  احتوائها  لوحظ  )را�ضبة( 

حيث  ودوليًا،  حمليًا  بها  امل�ضموح  احلدود  من  اأعلى 

اأفاد التقرير

945 عينة تم تحليلها وفحصها داخل 
المختبر

البيانات ومرجعية  اأول قاعدة  التقرير يعترب مبثابة 

للخ�ضار  البيئية   امللوثات  ح��الت  تتبع  يف  علمية  

والفاكهة . 

 954 بلغ  حتليلها  مت  التي  العينات  عدد  اإجمايل  اأن 

لال�ضتهالك  ال�ضاحلة  العينات  اإجمايل  بلغ  عينة، 

677 عينه،  مبيدات  متبقيات  فيها  توجد  ل  الآدم��ي 

لال�ضتهالك  ال�ضاحلة  العينات  اإج��م��ايل  بلغ  فيما 

�ضمن  للمبيدات  متبقيات  فيها  توجد  التي  الآدم��ي 

وحمليًا  دول��ي��ًا  بها  امل�ضموح  احل��دود 

137 عينه، ور�ضد التقرير 140 عينة 

الآدم���ي  لال�ضتهالك  ���ض��احل��ة  غ��ري 

املبيدات  متبقيات  على  لح��ت��واءه��ا 

اأعلى من امل�ضموح به حمليًا ودوليًا.

وذكر التقرير اأن اأكرث املناطق عر�ضة 

للتلوث  اخل�ضار  من  منتجاتها  لتلوث 

بلغت  حيث  اخل���رج،  منطقة  ك��ان��ت 

عينة    54 منها  ال��را���ض��ب��ة  ال��ع��ي��ن��ات 

عينات  بخم�ص  م�ضيط  خمي�ص  امل��ائ��ة    يف   65.06

منطقة  بعدها  وج���اءات  امل��ائ��ة  يف   6.02 را���ض��ب��ة  

املائة  يف   4.82 بن�ضبة  را�ضبة  عينات  باأربع  �ضاجر 

ثم مناطق الأفالج و�ضقراء وجنران وع�ضري وم�ضر 

منطقة  لكل  املائة  يف   2.41 وبن�ضبة  عينتني  مبعدل 

على الرتتيب يليها مناطق برك والريا�ص والق�ضيم 

والعمارية  والدمل  وال�ضني  و�ضورية  الدوا�ضر  ووادي 

ومكة املكرمة مبعدل عينة واحدة بن�ضبة 1.20 لكل 

منطقة على الرتتيب.

وفيما يلي ملحة �ضريعة وموجزة عن النتائج املتح�ضل 

اخل�ضار  يف  امل��ب��ي��دات  متبقيات  حتليل  م��ن  عليها 

العام  خالل  الريا�ص  يف  املركزي  بال�ضوق  والفواكه 

2007م.

وقد لوحظ انخفا�ص يف عدد العينات الرا�ضبة خالل 

الفرتات الأربعة من العام املن�ضرم حيث بلغت ن�ضبة 

العينات الرا�ضبة 15.78/17.27/23 /%9.74 يف 

الرتتيب  على  والرابع  والثالث  والثاين  الأول  الربع 

مما يوؤكد دور الرقابة الهام يف احلفاظ على �ضالمة 

اإذ  بالتعليمات  املنتجني  التزام  وحماولة  املنتجات 

�ضركة  م��ب��ادرة  ف��اإن  ل��ذا  الرقابي،  ال��دور  تفعيل  مت 

الرقابي  ال���دور  ه��ذا  تفعيل  يف  للتعمري  ال��ري��ا���ص 

ي�ضتحق ال�ضكر والتقدير ويعد منوذجًا يجب اأن يطبق 

من قبل اجلهات الرقابية يف الدولة ل�ضمان �ضالمة 

املواطنني.

مختبر سوق الجملة للخضار والفاكهة 

مبادرة فريدة للشركة ودور رائد 
للحفاظ على صحة المواطن والمقيم
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جمع يف  ح�ضور  و�ضط  �ضافية  ودي��ة  اأج���واء 

كبري من مالك و�ضاكني حي تالل الريا�ص 

عقد اللقاء الثالث للجمعية العمومية ملالك احلي 

مببادرة  اأن�ضئ  ال��ذي  امل��الك  جمل�ص  من  بدعوة 

يف  مثلها  والتي  للحي  املطورة  ال�ضركة  من  فريدة 

اهلل  عبد  بن  خالد  الدكتور  العام  مديرها  اللقاء 

تقرير  ت��ق��دمي  ال��ل��ق��اء  خ��الل  ال��دغ��ي��رث، حيث مت 

الفرتة  خالل  املالك  جمل�ص  لأعمال  واإداري  فني 

بن  �ضعد  الأ�ضتاذ  املجل�ص  رئي�ص  قدمه  املا�ضية 

املتطلبات  كافة  ا�ضتعر�ص  ال��ذي  الكثريي  ح�ضني 

منها  املجل�ص  اأع�ضاء  مع  احل��ي  بن�ضاط  املتعلقة 

املتطلبات الأمنية واملرورية، كذلك متابعة املجل�ص 

واأي�ضًا  الت�ضاميم اخلا�ضة مب�ضجد احلي  لأعمال 

الجتماعية  العالقات  وتقوية  احلي  �ضكان  خدمة 

اأوا�ضر التعارف فيما بني �ضكان  من خالل تعزيز 

احلي و�ضوًل اإىل حتقيق ما ي�ضمى ب�"اأن�ضنة احلي". 

فمع ازدياد ن�ضاط احلركة العمرانية باحلي الأمر 

والإ�ضراف من هذا  امل�ضوؤولية  زيادة  يتطلبه  الذي 

ياأتي تعاظم دور جمل�ص املالك للحي 

واخ��ت��ت��م ال��ل��ق��اء ب��ال��ت��اأك��ي��د ع��ل��ى ا���ض��ت��م��رار روؤي���ة 

الالئحة  على  امل�ضادقة  خالل  من  املجل�ص  فكرة 

من  ينتخب  جمل�ص  قبل  من  وتفعيلها  التنظيمية 

ومركز  مقر  اإن�����ض��اء  دع��م  مت  كما  احل���ي،  و���ض��ط 

اجتماعي يخدم الن�ضاطات الريا�ضية والجتماعية 

والثقافية.

من جانبه اأكد الدكتور خالد بن عبد اهلل الدغيرث 

على اأهمية دور جمل�ص مالك احلي وما يقع على 

باملحافظة  تتعلق  وم�ضوؤوليات  مهام  من  عاتقهم 

اأر�ضفة واأ�ضجار  على مرافق احلي وممتلكاته من 

واعمدة واإنارة وحمطات كهربائية ومياه وتليفونات 

العمراين  التخطيط  و�ضوابط  باللوائح  واللتزام 

واخل�ضو�ضية  الهوية  على  املحافظة  م��ع  للحي 

والعمرانية  والرتفيهية  والتطويرية  اخل��دم��ي��ة 

للحي.

تكون  باأن  �ضعادته  عن  الدغيرث  الدكتور  عرب  كما 

به  يحتذى  مثاًل  الريا�ص  تالل  حي  من��وذج  فكرة 

كونه يعترب اأول واأبرز جتربة منوذجية على م�ضتوى 

ال�ضكنية على م�ضتوى  الأحياء  املخططات وتطوير 

اململكة.

اللقاء الثالث للجمعية العمومية لمالك "تالل الرياض" :

المحافظة على الهوية والخصوصية
العمرانية والخدمية والترفيهية للحي





ا�ضتقبل 
مركز النقل العام بالريا�ص اأكرث 

�ضخ�ص  م����ن)139.400(األ����ف 

واملدينة  املكرمة  مكة  اإىل  املركز  من  �ضافروا 

املنورة لأداء العمرة والزيارة خالل �ضهر رم�ضان 

%7 من  الكرمي بزيادة عن العام املا�ضي بن�ضبة 

خالل ت�ضيريها ل� "عدد 3134" حافلة.

يكمل   العام  النقل  مركز  ،فاإن  عام  كل  وكعادته 

حركة  ل�ضتيعاب  مبكر   وقت  منذ  ا�ضتعداداته 

عام  اإىل  عام  من  اأعدادها  تتزايد  التي  ال�ضفر 

املبارك  ال�ضهر  هذا  اأثناء  املقد�ضة  امل�ضاعر  اإىل 

من خالل منظومة فنية وت�ضغيلية متكاملة،حيث 

قام بح�ضد كافة الطاقات والإمكانات ال�ضرورية 

النقل  مركز  عرب  والقادمني  امل�ضافرين  خلدمة 

العام، وذلك با�ضتخدام اأحدث النظم والأجهزة 

من  واملوديالت  الأن��واع  اأح��دث  وتوفري  امل�ضاندة 

باأف�ضل  واملجهزة  املكيفة  والبا�ضات  ال�ضيارات 

روعي  خطة  اعتماد  مت  وقد  احلديثة،  التقنيات 

املغادرين  الركاب  اإج��راءات  اإنهاء  ت�ضهيل  فيها 

 ، متاعب  اأو  عناء  ودون  ي�ضر  بكل  وال��ق��ادم��ني 

وجتهيز املرافق وال�ضالت باأحدث نظم الت�ضغيل 

وبني  امل��رك��ز  اأق�����ض��ام  م��ع  والتن�ضيق  واخل��دم��ة 

بع�ضهم البع�ص ل�ضمان تكامل اخلدمات وتاأمني 

القوي الأزمة ملتابعة عمليات الت�ضغيل وفق خطة 

، وذلك  ال�ضركة على تنفيذها  ت�ضغيلية حر�ضت 

ا�ضتمرارا للنهج الذي نهجه املركز منذ افتتاحه 

وحتى الآن.

أكـثـر مـن )39.400( مـعـتـمـر
غــادروا مـن مـركـز الـنـقـل الـعـام 

خالل شهر رمضان المبارك 

بزيادة بلغت %7 عن موسم العام الماضي 
 تشغيل كامل طاقته وفق خطة شاملة وخدمات مميزة 



وقد متثلت ال�ضتعدادات يف التن�ضيق مع مكاتب 

الإقبال  ملوؤ�ضرات  وفقًا  الرحالت  لتكثيف  النقل 

والإداري����ة  الفنية  الأج��ه��زة  اأن  كما  امل��ت��زاي��د، 

واخلدمية التابعة للمركز قد اأكملت ا�ضتعدادها 

لكي تتوا�ضل النجاحات املحققة، ولكي يتم نقل 

الركاب املغادرين وا�ضتقبال القادمني منهم بكل 

ي�ضر و�ضهولة وباأعلى درجات الراحة.

الذروة  فرتة  اأنهى  قد  العام  النقل  مركز  وك��ان 

يف مو�ضم ال�ضيف بنجاح كامل، حيث ا�ضتوعبت 

الإقبال  الإج����ازات  ملو�ضم  الت�ضغيلية  اخل��ط��ة 

احل��اف��الت،  ع��رب  ال���ربي  ال�ضفر  ع��ل��ى  ال��ع��ايل 

وا�ضتطاع املركز تلبية الإقبال على ال�ضفر ملناطق 

حيث  خارجيًا،  و  داخليًا  غريها  اأو  ال�ضطياف 

معدة  ت�ضغيلية  خلطط  وف��ق��ًا  ال��رح��الت  مت��ت 

من  عالية  بدرجات  الرحالت  واكتملت  م�ضبقًا، 

الأمان والراحة لكافة امل�ضافرين.

لالإيفاء  ك���اف  وق���ت  ق��ب��ل  امل��رك��ز  ا�ضتعد  ك��م��ا 

مع  التن�ضيق  ومت  ال�ضيف،  مو�ضم  مبتطلبات 

الكاملة  ا���ض��ت��ع��دادات��ه��ا  لأخ���ذ  ال��ن��ق��ل  ���ض��رك��ات 

ووجهتها،  رحالتهم  اأوق���ات  وب��رجم��ة  للمو�ضم 

التاأكد من جاهزية جميع مرافق املركز  كما مت 

ل�ضتقبال الركاب امل�ضافرين0

يذكر اإن الإجراءات يف مركز النقل العام اأخذت 

بعني العتبار العديد من النقاط  منها:

واملتابعة  باملركز  الأمن  متعهد  على  التاأكيد   1-

مع النقطة الأمنية لكل ما فيه خدمة    العمالء 

وا�ضتقرار  اأم��ن  و�ضبط  وراحتهم  وامل�ضافرين 

املركز.

املركز  داخ��ل  الأمنية  اجل��ه��ات  دور  تفعيل   2-

وا�ضتكمال  امل�����ض��اف��ري��ن  �ضرعية  م��ن  ب��ال��ت��اأك��د 

اأوراقعهم الثبوتية واحلفاظ على اأمن املركز.

والتنزيل  التحميل  عمال  اأف��راد  عدد  زي��ادة   3-

للمركز.  املتوقعة  امل�ضافرين  ل��زي��ادة  وذل���ك 

واملحافظة على الأمتعة ال�ضخ�ضية بو�ضع ل�ضق 

يو�ضح ا�ضم ووجهة امل�ضافر وكذلك ا�ضم ال�ضركة 

الناقلة حلفظ حقوق امل�ضافر

�ضاعة   24 والعمل  الب�ضرية  امل���وارد  توفري   4-

الورديات  خالل  من  متوا�ضلة  ب�ضورة  باملركز 

وذلك ملجابهة الزيادة املتوقعة.

-5 مراعاة املظهر العام للمركز داخليًا وخارجيًا 

الورديات  خ��الل  من  متوا�ضلة  ب�ضورة  ليكون 

وذلك ملجابهة الزيادة املتوقعة.

والكونرتات  امل��رك��ز  ���ض��الت  جميع  ت�ضغيل   6-

وم�ضافرين،  ناقلني  من  اجلميع  تر�ضي  بطريقة 

بوا�ضطة   الداخلية  ال��رح��الت  جميع  تتم  حيث 

امتياز  من  لديها  ملا  اجلماعي  للنقل  ال�ضعودية 

فتتم  الدولية  الرحالت  اأما  الداخلي،  النقل  يف 

الأمر  وكذلك  دولني  ناقل   35 اأكرث من  بوا�ضطة 

يف رحالت احلج والعمرة فتتم بوا�ضطة اأكرث من 

16 مكتب حج وعمرة.

بامل�ضافرين  املركز اخلا�ضة  كما جهزت مواقف 

التنظيم  م��ن  مب��زي��د  وامل�ضتقبلني  وامل���ودع���ني 

الداخلة  لل�ضيارات  واخل��روج  الدخول  و�ضهولة 

واخلارجة وت�ضهيل حركة املرور عن طريق اأفراد 

املرور املتواجدين باملركز.



املحال  مثل  خدمية  اأخ��رى  جوانب  اإىل  اإ�ضافة 

�ضالت  وتكييف  املتعددة  واملطاعم  التجارية 

ال�ضفر.

الركاب  من  كبرية  اأع���دادًا  اأن  بالذكر  اجلدير 

ا�ضتفادوا من خدمات مركز النقل العام ، حيث 

بلغ  متو�ضط عدد الركاب امل�ضافرين والقادمني 

حوايل  املا�ضية)8،7،6(   اأ�ضهر  الثالثة  خالل 

ما  ا�ضتقلوا  راك��ب  األ��ف  وخم�ضون   خم�ضمائة 

ما  مبعدل  حافلة0  األف  وع�ضرين  ثمانية  يقارب 

ما  ا�ضتفاد  يوميا حيث  راكب  140و6  يقرب من 

وق��ادم من هذه  م�ضافر  راكب  مليون  من  يقرب 

اخلدمات بواقع اأكرث من 250 رحلة يومية لهذه 

الفرتة من العام احلايل.

من  اأك��رث  املبكر  ال�ضتعداد  برنامج  ي�ضمل  كما 

اجلماعي  النقل  ل�ضركة  اإ�ضافية  رح��ل��ة   529

وخارجها، هذا عدا  اململكة  مناطق  كافة  تخدم 

الرحالت املجدولة م�ضبقًا وفقًا للربنامج العام، 

املواقع  اإىل  مبا�ضرة  لرحالت  الإعداد  كذلك مت 

الإجازات  مو�ضم  يف  الإقبال  عليها  يرتفع  التي 

مثل مكة املكرمة، جدة، الطائف، الدمام، واأبها. 

التي  اجلديدة  اخلطوط  من  عدد  اأي�ضًا  وهناك 

باجلبيل  املركز  تربط  وهي  موؤخرًا  افتتاحها  مت 

ال��راغ��ب��ون يف  اأم��ا  ورف��ح��اء وج��ي��زان مبا�ضرة، 

اإعداد  مت  فقد  اململكة  خ��ارج  اإجازاتهم  ق�ضاء 

�ضنعاء،   ، دبي  ت�ضمل  خلدمتهم  يومية  رح��الت 

الدوحة، دم�ضق، بريوت، املنامة، الكويت، عمان 

، ا�ضطنبول و عددًا من العوا�ضم واملدن الأخرى 

عرب  وال�ضودان  م�ضر  اىل  الرحالت  عن  فظاًل 

�ضفن �ضريعة تعرب البحر الأحمر.

املغادرة  رحالت  يف  امل�ضافرين  للركاب  ومتكينًا 

والقدوم من ال�ضتفادة بكل ي�ضر مما هو متي�ضر 

من اإمكانات يف املركز، مت جتهيز جميع ال�ضالت 

الأعداد  ل�ضتيعاب  كامل  ب�ضكل  متاأهبة  لتكون 

الكبرية املتوقعة وتقدمي كافة اخلدمات لها بكل 

كفاءة واقتدار.كما مت التاأكد من جاهزية جميع 

من  الأخ��رى  والإلكرتونية  التقنية  التجهيزات 

وغريها  ذكية  وبطاقات  عف�ص  و�ضيور  �ضا�ضات 

لتوؤدي دورها على اأكمل وجه.

 

في مركز النقل العام
متابعة حركة  التعمري" على  "لر�ضالة  وحر�ضت 

النقل يف مركز النقل العام جنوب الريا�ص واآلية 

املوا�ضم  يف   ال���ذروة  اأوق����ات   خا�ضة  الت�ضغيل 

يف  املعتمرين  اأو  ال�ضيف  مو�ضم  اأج��ازات  �ضواء 

ونقلت  بامل�ضافرين  التقت  حيث  رم�ضان،  �ضهر 

وما  املركز  هذا  جتاه  وم�ضاعرهم  انطباعاتهم 

متميزة..    وخ��دم��ات  دور  من  ويقدمه  به  يقوم 

اإحدى  يف  معلم  يعمل  الغامدي  حممد  املواطن 

عائلته  برفقته  وكانت  الثانوية  الريا�ص  مدار�ص 

قائاًل:  حديث  ا�ضتهل  ج��دة  مدينة  اإىل  متجها 

جدة  اإىل  اأ�ضافر  مرة  اأول  لي�ضت  هذه  احلقيقة 

دائما  واإن��ن��ي  اجلميل   امل��رك��ز  ه��ذا  طريق  ع��ن 

املركز  به  يتمتع  ملا  نظرا  هنا  ال�ضفر من  اأف�ضل 

النظافة   وم��ن  اخل��دم��ات  م��ن  راق  م�ضتوى  م��ن 

تعادل خدمات ونظافة املطارات، هذا بالإ�ضافة 

�ضواء  املعلن  باملواعيد  ال��ت��زام  هناك  اأن  اإىل 

الأمان  و�ضائل  توافر  مع  ال��ق��دوم   اأو  للمغادرة 

اأو  ال�ضالت   داخ��ل  �ضواء  امل�ضتمرة  وال�ضيانة 

للبا�ضات امل�ضافرة، لذلك فاإنني اأعتقد اأن وراء 

تعمل يف �ضمت   واإدارة خمل�ضة  قيادة  كل هذا  

العمل  وه��ذا  النجاح  ه��ذا  يتحقق  خاللها  م��ن 

الرائع.

تاجر  يعمل  ال��دو���ض��ري  اح��م��د  امل��واط��ن  وق���ال 

هي  ه��ذه  غذائية:  و�ضلع  متوينات  حمل  ولديه 

العام  النقل  مركز  فيها  ا�ضتخدم  الأوىل  امل��رة 



هناك   اأه��ل��ي  ح��ي��ث  ال��ط��ائ��ف  اإىل  ���ض��ف��ري  يف 

ا�ضتمر  و�ضوف  موفق  اختيار  ك��ان  هلل  واحلمد 

على هذا النهج �ضكرًا للقائمني على هذا املركز 

اأطلبه  ال��ذي  وال�ضيء  التوفيق.  للجميع  واأمتنى 

واملحافظة  ال��ت��ع��اون  ���ض��رورة  امل�ضافرين  م��ن 

اأث��ن��اء احل�ضور  ن��ظ��اف��ة ���ض��الت امل��رك��ز  ع��ل��ى 

و�ضكرًا.  الأن��ظ��م��ة  بكافة  والتقيد  بعائالتهم 

 

اأحمد  حممود  بال�ضيد  "الر�ضالة"  التقت  كما   

اللقاء  اأ�ضكركم على هذا  اأوًل  من الأردن فقال: 

ول�ضك اأن مركز النقل العام قدم خدمت كبرية 

كافة  توفري  وكذلك  احلافالت  ه��ذه  خ��الل  من 

املركز  يف  تواجدهم  اأثناء  امل�ضافرين  متطلبات 

هذه ال�ضالت وهذه الإمكانات التي مت توفريها 

والن�ضباط  التعاون  ه��و  اأمت��ن��اه  ال��ذي  ال�ضيء 

هذا  على  لكم  �ضكرًا  ال�ضفر  مبواعيد  واللتزام 

اللقاء.

اأ�ضرته  وكانت  ال�ضودان  من  عمر  ح�ضني  وق��ال 

فقال  امل��ن��ورة  املدينة  اإىل  �ضفره  اأث��ن��اء  ترافقه 

�ضبل  العام وفر  النقل  اأن مركز  فيه  ممال �ضك 

جميلة ورائعة لل�ضفر دون عناء وم�ضقة لي�ص لدي 

واأمتنى  عليه  اأوؤك��د  ال��ذي  ال�ضيء  ولكن  اق��رتاح 

امل�ضوؤولني  م��ع  التعاون  على  احل��ر���ص  حتقيقه 

العظيم.  الجن��از  هذا  على  للحفاظ  املركز  يف 

ق�ضى  امل�ضتوى  بهذا  املركز  ه��ذا  وج��ود  حقيقة 

على امل�ضاكل التي كانت تواجه امل�ضافرين �ضابقًا 

اللتزام  وع��دم  الع�ضوائية  حيث  البطحاء  يف 

وعدم امل�ضداقية.

مبنى الشحن
ح�ضارية  نقلة  اجل��دي��د  ال�ضحن  مبنى  يعترب 

ن�ضاط  تو�ضيع  مت  حيث  باملركز  ال�ضحن  لن�ضاط 

ال�ضحن وذلك لتقدمي كافة �ضبل الراحة للناقلني 

اخلدمات  جميع  تقدمي  خالل  من  وامل�ضافرين 

من مرفاأ واحد.

من  ال�ضرقية  اجل��ه��ة  يف  ال�ضحن  مبنى  وي��ق��ع 

30م، وعلى �ضاحة احلافالت  املركز على �ضارع 

من اجلهة الغربية ومب�ضاحة تقدر ب� 1188 مرت 

مربع.

تاأجريها  مت  مكاتب  ثمانية  من  املبنى  ويتكون 

كاماًل كل منها يحتوي على مكتبني لت�ضليم العف�ص 

م�ضتودع  ب��ه  ي��وج��د  وك��م��ا  ومطبخ  م��ي��اه  ودورة 

م�ضاحته 44 مرت مربع حلفظ العف�ص وتخزينه.

نوع  من  كهربائية  باأبواب  م��زود  املبنى  ان  كما 

كما  ي��دوي��ًا  ا�ضتخدامها  ميكن   )ROLL(

جتدر الإ�ضارة اإىل املواقف الف�ضيحة لل�ضاحنات 

بالنارة(  وم���زودة  )مظللة  للمبنى  وامل��ج��اورة 

العمالء  م��ن  ال�ضحن  مل��رت��ادي  م��واق��ف  وك��ذل��ك 

والزوار.

كامل  طاقم  والتنزيل  التحميل  عملية  ولت�ضهيل 

ال�ضاحنات. واإىل  من  والأمتعة  الب�ضائع  لرفع 

من  كل  الأوىل  مرحلته  يف  يخدم  املبنى  ان  كما 

خطي م�ضر وال�ضودان دوليًا، اأما داخليًا فلجميع 

مناطق اململكة.ولعل جميع املراحل الأخرى تاأتي 

تباعًا حتى ت�ضتكمل جميع نقاط الت�ضال وال�ضفر 

من واإىل املركز.

مبنى صيانة النقل الجماعي
للتعمري  الريا�ص  �ضركة  ع��ام  مدير  موافقة  مت 

بال�ضماح لإدارة ال�ضيانة ب�ضركة النقل اجلماعي 

ملتابعة  العام  النقل  مبركز  بالتواجد  )�ضابتكو( 

عن  اجل��م��اع��ي  النقل  �ضركة  ح��اف��الت  �ضيانة 

قرب تزامنًا مع مو�ضم ال�ضيف وكرثة الرحالت 

يف  املوقع  ه��ذا  ي�ضاهم  اإذا  والدولية  الداخلية 

قيا�ضي  وق��ت  يف  واإ�ضالحها  احلافالت  متابعة 

القادمة  احل��اف��الت  م�ضار  وحت��وي��ل  ق��رب  وع��ن 

اإىل مبنى ال�ضيانة يف �ضاحة  بعد تنزيل ركابها 

قرب  عن  جاهزيتها  من  والتاأكد  وتهيئتها   )1(

رحالت  على  م��غ��ادرة  ح��اف��الت  اإىل  وحتويلها 

اإ�ضافية.



هذه  فخالل  ت عمالئنا  ا ل�ضنو ا

امل���ن���ط���ق���ة اأ�ضبحنا معروفني وم�ضهورين يف 

ذلك  رغ��م  ولكن  اإلينا  ياأتي  يعرفنا  فالذي  كلها 

فموقع ال�ضريط التجاري يعترب من املواقع املميزة، 

فهو ميثل زاوية هامة مب�ضاحة كبرية واأماكن كثرية 

لنتظار ال�ضيارات هذا بال�ضافة اإىل تواجد �ضوق 

تواجد  بجانب  لل�ضركة  التابع  والأ�ضماك  اللحوم 

منطقة  املنطقة  هذه  اإن  التجارية.  العثيم  اأ�ضواق 

الفرد  واحتياجات  م�ضتلزمات  كافة  بها  حيوية 

والتموينية  الطازجة  الغذائية  املواد  من  والعائلة 

املتوفرة واملتميزة، وعن �ضبب توافد الزبائن على 

مطعم األف �ضالمة.

ي��ق���ل ع��ب��د احل��ل��ي��م ع���ز ال���ع���رب:  ي��ع��ود ال�ضبب 

الرئي�ضي لتف�ضيل وجباتنا وكرثة القبال عليها من 

العمالء والزبائن اإىل اأنني اأعمل واأ�ضرف بنف�ضي 

على جتهيز وطهي هذه الوجبات، واإنني اأعمل بيدي 

�ضالمة  واحل��اج  اأن��ا  اكت�ضبت  حيث  املطعم  داخ��ل 

طازجة والتي تخ�ضع جميعها لرقابة �ضحية 

فاعلة، ونظرًا لفتتاح بع�ص حمالت هذا ال�ضريط 

التعمري" هذا احلوار مع  "ر�ضالة  ل�  التجاري كان 

�ضالمة  ال�ضتاذ  وهو  املحالت  هذه  اأ�ضحاب  اأحد 

مطعم  اأ�ضحاب  العرب  عز  احلليم  عبد  واأخ��ي��ه 

موقع  اأهمية  على  خاللهم  م��ن  للتعرف  �ضالمة 

ال�ضريط  ه��ذا  ا�ضاف  وم��اذا  التجاري  ال�ضريط 

عن  وم��اذا  بالبطحاء،  واخل�ضار  اللحوم  ل�ضوق 

الأغذية  على  للرقابة  بالن�ضبة  املتبعة  الج��راءات 

وما يقدم للعمالء من اأكالت ووجبات �ضريعة.

ال��ت��ج��اري بالن�سبة  ال�����س��ري��ط  م��ا اه��م��ي��ة م���ق��ع 

ملطعم األف �سالمة؟

يقول  ال�سيد/ عبد احلليم عز العرب: يف احلقيقة 

قبل  كنا  حيث  �ضنوات  منذ  املنطقة  هذه  يف  نحن 

املوقع  هذا  من  مرت   200 من  اأق��ل  بعد  على  ذلك 

احلايل، كان لنا مطعم ولنا زبائننا ومعروفني يف 

هذه املنطقة منذ مايقارب 14 عامًا واحلمد هلل لنا 

بالبطحاء ميثل  واخل�ضار  اللحوم  �ضوق 

ا�ضتقطاب  يف  املهمة  امل��راك��ز  اأح��د 

مدينة  و���ض��ط  منطقة  يف  وامل�����ض��رتي��ن  ال��ع��م��الء 

�ضارع  على  املميز  موقعه  ي��اأت��ي  حيث  ال��ري��ا���ص، 

زياد،  بن  طارق  �ضارع  مع  تقاطعه  عند  البطحاء 

املنطقة  تلك  العمالء،  جذب  مقومات  اأه��م  فمن 

تقدمه  م��ا  بجانب  عليها  الق��ب��ال  ب�ضدة  تتميز 

كافة  مع  تتنا�ضب  وباأ�ضعار  متميزة  خدمات  من 

ال�ضرائح وطبقات املجتمع.

ونظرًا لأهمية هذا ال�ضوق املتزايدة فقد مت موؤخرًا 

اإن�ضاء ال�ضريط التجاري وهو عبارة عن جمموعة 

وميثل  لل�ضوق  اخلارجي  للجدار  حمالت مال�ضقة 

ا�ضافة جديدة لل�ضوق.

حيث راأت ال�ضركة �ضرورة ال�ضتفادة من امل�ضاحات 

جتارية  حمالت  اإىل  لتحويلها  ال�ضوق  يف  املتاحة 

تتيح فر�ضة لدى امل�ضتثمرين لتكون حمالت تقدم 

باأ�ضلوب  ال�ضريعة  والوجبات  ال�ضعبية  الآك���الت 

املتوفرة  املنتجات  من  ال�ضتفادة  بجانب  �ضحي 

واأ���ض��م��اك وخ�ضروات  ال�����ض��وق م��ن حل��وم  داخ���ل 

الشريط التجاري يحتل موقعًا 
مميزًا لجذب الزبائن والعمالء

مالصق لسوق اللحوم والخضار بالبطحاء





ال�ضغر  منذ  عائلة  فنحن  اأب��ًا عن جد  املهنة  هذه 

كثرية من  اأماكن  اإىل  �ضافرنا  املهنة،  منتهن هذه 

واأوروب���ا  اآ�ضيا  يف  ال��ع��امل 

العامل،  دول  م��ن  وك��ث��ري 

وم�ضهورين  تواجدنا  لنا 

بال�ضافة  لتواجدنا املميز 

داخل بلدنا م�ضر.

ب��داي��ة  ع���ن  �����ض����وؤال  ويف 

وافتتاحههم  ت��واج��ده��م 

هذا املطعم داخل ال�ضريط 

التجاري يقول عبد احلليم 

يقرب  ما  منذ  البداية  اإن 

من �ضبعة اأ�ضهر فقط لكن 

وجتهيز  واإع��داد  اإ�ضتمرار 

من  لأك��رث  ا�ضتمر  املطعم 

اأ�ضهر  اأوث���الث���ة  �ضهرين 

البلدية  ال�ضوؤون  وزارة  من  الرتخي�ص  جاء  وحتى 

ال�ضعوبات  اأما عن  املخت�ضة،  والقروية واجلهات 

الأخ  �ضالمة  يقول  الفتتاح  قبل  واجهتهم  التي 

الغاز فبالرغم من  الأكرب ل عبد احلليم:  خزان 

الالزمة  واحلماية  الأمان  و�ضائل  كافة  وفرنا  اأننا 

اإل  املطعم  ب��ج��وار  اآم���ن  م��ك��ان  يف  ال��غ��از  لتواجد 

فوق  الغاز  خزان  رفع  يتم  اأن  �ضممت  البلدية  اإن 

املطعم وفعاًل امتثلنا لالأمر  ولكل ما طلبته البلدية 

ا�ضتمر  الأم��ر  ه��ذا  الخت�ضا�ص،  ذات  واجلهات 

فرتة طويلة وت�ضبب يف تعطيل الفتتاح مدة اأطول 

وعن اأوقات الذروة يف العمل، يوؤكد عبد احلليم ل 

توجد لدينا اأوقات ذروة واأوقات يقل فيها القبال 

بالزبائن  الأوق��ات  مزدحمة  على املطعم، فجميع 

حيث تهل علينا بعد �ضالة 

الظهر وحتى نهاية الدوام 

امل�ضهورة  امل��اأك��ولت  وع��ن 

واهمها. 

ي�������ض���ري ع����ب����د احل���ل���ي���م 

ن��ع��د كثري  ق���ائ���ال: ن��ح��ن 

امل�ضرية  الأك������الت  م���ن 

امل�������ض���ه���ورة وامل���ع���روف���ة 

التي ي�ضتهر بها  واملحبوبة 

ويحبها  امل�ضري  املطعم 

امل�ضرين وكذلك كثري من 

وبع�ص  ال�ضعوديني  الأخوة 

اأما  الأخ���رى،  اجلن�ضيات 

عن الأ�ضعار وموجة الغالء 

�ضالمة  ق��ال  احلالية 

ارت���ف���اع  ه���ن���اك  اأن 

اأ���ض��ع��ار  يف  م��ل��ح��وظ 

وخا�ضة  ال�ضلع  بع�ص 

اأن  واأعتقد  الغذائية 

ه��ذا الرت��ف��اع موجود 

ال�ضعودية  يف  ل��ي�����ص 

كافة  يف  ول��ك��ن  ف��ق��ط 

�ضك  ول  ال��ع��امل،  دول 

يف  ي����ح����دث  م�����ا  ان 

به  وتتاأثر  يوؤثر  العامل 

اململكة العربية ال�ضعودية فهي اأحد اأع�ضاء الأ�ضرة 

معتدلة  فاأ�ضعارنا  ذل��ك  كل  رغ��م  ولكن  الدولية، 

املطاعم  ببع�ص  مقارنة  مرتفعة  وغ��ري  ومتوازنة 

الأخرى رغم الفارق يف جودة ونوعية ما نقدمه،

اأو  ح��م��راء  حل��وم  ك��ان  ���ض��واء  ن�ضتخدمه  م��ا  فكل 

بي�ضاء اأو اأ�ضماك كلها طازجة، كذلك اخل�ضروات 

التي ن�ضتخدمها واأعتقد اأن هذا اأهم ما مييزنا عن 

و�ضروري  مهم  اأم��ر  وهو  اجلزئية  هذه  يف  غرينا 

اأكالت  هناك  اأن  بجانب  هذا  العميل،  او  للزبون 

معينة اأقوم اأنا واأخي عبد احلليم بعملها باأيدينا.

اأما عن الرقابة ال�ضحية والإ�ضراف ال�ضحي �ضواء 

ال�ضوق  داخ��ل  املخت�ضة  اجلهات  اأو  البلدية  من 

اأو داخل املطبخ  فهناك دائمًا تفتي�ص على املطعم 

ونحن ملتزمون باملوا�ضفات واملقايي�ص والإجراءات 

ال�ضحية ال�ضليمة املطعم دائمًا يلتزم ويطبق كافة 

�ضروط النظافة والوقاية ال�ضحية والبيئية، وهناك 

البلدية  من  وم�ضتمر  دوري  وبيئي  �ضحي  تفتي�ص 

فجميع  بداخله،  العاملني  كافة  وعلى  املطعم  على 

العاملني لديهم �ضهادة �ضحية معتمدة وهناك زي 

موحد للمطعم يلتزم به كافة العاملني.

�ضالمة  ي��ق��ول  وال��ت��ح��دي��ات  العقبات  بع�ص  وع��ن 

لها  يكون  ان  نتمنى  التي  ال�ضعوبات  بع�ص  هناك 

حل قريب منها اأماكن  ال�ضيارات حيث جند كثري 

وال�ضخمة  الكبرية  النقل  وعربات  الرتيالت  من 

اأن هذه الأماكن  لها  اأمام املطعم، وتعترب  تتوقف 

وهو ماي�ضيق امل�ضاحةعلى ال�ضيارات والزبائن اأمام 

تعاون  هناك  يكون  اأن  ناأمل  لذلك  املطعم.  وحول 

واخل�ضار  اللحوم  �ضوق  اإدارة  وبني  بيننا   ايجابي 

العقبات  تلك  لتذليل  لل�ضركة  التابع  بالبطحاء 

وحتى ن�ضتطيع القيام بدورنا خري قيام.  

يمثل زاوية هامة بمساحة كبيرة 
وأماكن كثيرة النتظار السيارات هذا 
باالضافة إلى تواجد سوق اللحوم 
واألسماك التابع للشركة بجانب 

تواجد أسواق العثيم التجارية. 
إن هذه المنطقة منطقة حيوية 
بها كافة مستلزمات واحتياجات 

الفرد والعائلة من المواد الغذائية 
الطازجة والتموينية المتوفرة 

والمتميزة،



وامل��خ��ط��ط��ات املعدة يعد  الأرا����ض���ي  ق��ط��اع 

للبناء يف اململكة العربية ال�ضعودية من 

احلكومة  اهتمام  على  ت�ضتحوذ  التي  القطاعات 

– فقد اأخذت  والقطاع اخلا�ص - على حد �ضواء 

اهلل  عبد  امللك  ال�ضريفني  حكومة خادم احلرمني 

بن عبد العزيز على عاتقها تاأمني امل�ضاكن ملواطني 

الدولة كافة عند الأ�ضعار التي تتنا�ضب وقدراتهم 

القوانني  تطوير  اإىل  �ضعيها  اإىل  اإ�ضافة  املادية، 

ذات العالقة بتنظيم العالقات العقارية بني جميع 

الأطراف، وتعمل احلكومة بكل طاقتها على تطوير 

العقاري  الن�ضاط  مناطق  جميع  يف  التحتية  البنى 

احلا�ضل  الن�ضاط  تواكب  لكي  واملحتمل  احل��ايل 

وتتكامل معه، ويف املقابل جند اأن القطاع اخلا�ص 

يعمل بكل اإمكاناته على اإقامة امل�ضاريع الإ�ضكانية 

�ضرائح  كافة  احتياجات  اأنواعها،لتلبية  بجميع 

املجتمع. 

ال�ضعوديني  احتياج  فان  الدرا�ضات  لأحدث  ووفقًا 

من  اأكرث  اإىل  ي�ضل  2013م  العام  حتى  للم�ضاكن 

)1.8مليون( وحدة �ضكنية، واأن )%60( من �ضكان 

من  واأق��ل  )29�ضنة(،  من  اأق��ل  اأعمارهم  اململكة 

)%50( من ال�ضعوديني ميلكون وحدات �ضكنية. 

ا�ضتثماريًا  اهتمامًا  العقاري  القطاع  وي�ضتقطب 

ت�ضافرت  اإذ  امل��ا���ض��ي��ة،  الأع�����وام  خ���الل  ك��ب��ريًا 

كان  ان  بعد  اإنعا�ضه  على  العوامل  من  جمموعة 

منوه �ضعيفًا خالل الت�ضعينيات من القرن املا�ضي، 

وتلخ�ضت تلك العوامل يف ال�ضيولة املرتفعة وامليل 

واأ�ضعار  اململكة،  يف  الأم��وال  روؤو���ص  على  للحفاظ 

املتوقعة  املرتفعة  وال��ع��وائ��د  امل��ت��دن��ي��ة،  ال��ف��ائ��دة 

الإقرا�ص  عملية  يف  والتو�ضع  العقار،  قطاع  يف 

ال�ضكني  التمويل  �ضوق  يبلغ  اأن  ويتوقع  امل�ضريف. 

فيما   ،2010 بحلول عام  ريال  12مليار  اململكة  يف 

تبلغ كلفة عمليات بناء الوحدات العقارية اجلديدة 

484مليار ريال بحلول العام نف�ضه.

حالة  حاليًا  ي�ضهد  ال�ضوق  اأن  م��ن  ال��رغ��م  وعلى 

انتعا�ص يدعمها زيادة الطلب على امل�ضاكن وعودة 

كبرية  �ضيولة  ب�ضخ  امل�ضتثمرين  م��ن  كبري  ع��دد 

يواجه  اأنه  اإل  العقارية،  املنتجات  من  العديد  يف 

�ضعوبات ومعوقات كاحل�ضول على قر�ص �ضندوق 

اللذين  الأرا�ضي،  اأ�ضعار  وارتفاع  العقاري  التنمية 

بن�ضبة  اململكة  يف  ال�ضكن  معوقات  اأه��م  يعتربان 

90.9يف املائة. 

يف  الإ�ضكان  حول  حديثة  عقارية  درا�ضة  واأك��دت 

200األ��ف وحدة �ضكنية  اإىل  اأنها يف حاجة  اململكة 

فاإن  الثامنة  التنمية  تقديرات خطة  ووفق  �ضنويا. 

حجم الطلب الكلي املتوقع على الوحدات ال�ضكنية 

وحدة  مليون  بنحو  يقدر  اخلم�ص  ال�ضنوات  خالل 

�ضكنية. 

زيادة  اململكة  الإ�ضكان يف  اإ�ضرتاتيجية  وت�ضتهدف 

نحو  من  للم�ضاكن  ال�ضعودية  الأ�ضر  ملكية  معدل 

املائة  80يف  نحو  2005اإىل  ع��ام  يف  امل��ائ��ة  55يف 

على  متزايدًا  طلبًا  ي�ضكل  ما   ،2020 عام  بحلول 

الفرتة.  تلك  خالل  اجلديدة  ال�ضكنية  الوحدات 

23يف  اأن �ضكان منطقة الريا�ص ميثلون نحو  ومبا 

املائة من جملة ال�ضكان يف اململكة، فاإنه من املتوقع 

أراضي البناء ..
هدفها حل مشكلة اإلسكان

            .. أم وسيلة لالستثمار ..؟

بقلم م / �شعد �لعجرو�ض



تعمل الحكومة
بكل طاقتها والقطاع 

الخاص على تطوير البنى 
التحتية في جميع مناطق 

النشاط العقاري الحالي 
والمستقبلي لكي يواكبا 

النشاط الحاصل والطلب 
المتزايد لمواجهة مشكلة 

االسكان

اأن يكون ن�ضيبها من حجم الطلب الكلي للوحدات 

�ضكنية  وح��دة  43األ���ف  نحو  الإ�ضافية  ال�ضكنية 

�ضنويا يف املتو�ضط. وتعد ال�ضوق العقارية يف مدينة 

الريا�ص من اأكرب الأ�ضواق يف اململكة منوًا، وياأتي 

مبعدل  ال�ضكان  منو  معدلت  لزدي��اد  نتيجة  ذلك 

8يف املائة �ضنويا، وهذه الن�ضبة ل تتما�ضى مع ن�ضبة 

2.3يف  البالغة  والت�ضييد  البناء  قطاع  يف  الزيادة 

ال�ضكن  ملكية  من��و  م��ع��دلت  وم��ع  �ضنويا،  امل��ائ��ة 

الريا�ص،  )جريدة  �ضنويًا  املائة  1.8يف  البالغة 

التقرير الأ�ضبوعي، 2008/8/27م(. 

كما اأن الرتفاع يف اأ�ضعار الأرا�ضي الذي تراوح بني 

20و 40يف املائة، حيث جند اأن �ضعر املرت يف مدينة 

الريا�ص يراوح بني 400و 1500ريال للمرت ي�ضاف 

و2500   800 بني  تراوح  التي  البناء  تكاليف  اإليها 

ريال للمرت املربع للمباين ال�ضكنية. 

من  عدة  عوامل  اإىل  الرتفاع  هذا  الكثري  واأرج��ع 

اأهمها، مواقع الأرا�ضي امل�ضتهدفة للبناء وحيويتها 

مواد  اأ�ضعار  يف  امل�ضتقر  غري  والتذبذب  وندرتها، 

يتمثل  والذي  ال�ضبب اجلوهري  اإىل  اإ�ضافة  البناء 

يف الزيادة املطردة يف الطلب على امل�ضاكن مع قلة 

نحو  ال�ضتثمارات  تركيز  اإىل  اإ�ضافة  املعرو�ص، 

باعتباره  العقار 

امل�������الذ الآم������ن 

ا���ض��ت��ث��م��اري��ًا مع 

وج���������ود ب��ع�����ص 

الأ�ضباب الأخرى 

ك�����ال�����ه�����ج�����رة 

نحو  ال��داخ��ل��ي��ة 

املدن الكبرية. 

ل�ضح  ون���ت���ي���ج���ة 

التعامالت  ا�ضتمرار  يتوقع  ال�ضكني  امل��ع��رو���ص 

وخ��ا���ض��ة مبيعات  وال�����ض��راء  ال��ب��ي��ع  ال��ع��ق��اري��ة يف 

الأرا�ضي ال�ضكنية، ويف درا�ضة للهيئة العليا لتطوير 

من  املائة  80يف  نحو  ان  اأو�ضحت  الريا�ص  مدينة 

ال�ضباب ل ي�ضتطيعون امتالك منازل خا�ضة بهم، 

وحيث ان اأ�ضعار الأرا�ضي بارتفاع م�ضتمر وباطراد 

يف  منهم  املوظفني  وخا�ضة  ال�ضباب  ه��وؤلء  ف��ان 

توفري  ميكنهم  ل  واخل��ا���ص  احلكومي  القطاعني 

بطريقة  الأر���ص  ل�ضراء  الالزمة  النقدية  املبالغ 

النقد دفعة واحدة. 

وطالبت الدرا�ضة بتفعيل م�ضاهمة البنوك التجارية 

يف الن�ضاط العقاري، و�ضرعة تعديل نظم التمويل 

وتعديل  الإ�ضكان،  وت�ضريعات  العقاري  وال�ضتثمار 

قطاع  اإىل  الأم����وال  جل��ذب  احل��واف��ز  �ضيا�ضات 

الحتياجات  ل�ضخامة  نظرا  العقاري  ال�ضتثمار 

�ضكنية  وح��دات  لبناء  الالزمة  ال�ضنوية  التمويلية 

تفوق اإمكانات �ضندوق التنمية العقارية. 

الفرتة  يف  ال�ضكنية  الأرا�ضي  حتول  اإىل  واأ�ضارت 

اأدى  الذي  الأمر  اإىل جتارة  كبري  وب�ضكل  الأخرية 

اإىل  ال�ضعودية  العقارية  ال�ضوق  حجم  و�ضول  اإىل 

مبلغ يراوح ما بني 800 مليار ريال اإىل 1.3تريليون 

العقار  ل�ضوق  ال�ضنوية  التداولت  حجم  وبلغ  ريال 

لالأرا�ضي  اأ�ضعار  ارتفاع  ويعترب  ري��ال  200مليار 

عن�ضر  ان  اإل  كبرية  ب�ضورة  فيه  مبالغ  ال�ضكنية 

يف  العقار  جتار  من  قليلة  فئات  وحتكم  امل�ضاربة 

اأ�ضعارها  جعل  لل�ضكن  القابلة  الأرا���ض��ي  معظم 

اأخرى  عنا�ضر  اإىل  اإ�ضافة  خيالية  ب�ضورة  ترتفع 

عدم  منها  الرتفاع  ذلك  يف  �ضاعدت  اقت�ضادية 

الثقة يف �ضوق الأ�ضهم وحمدودية قنوات ال�ضتثمار 

اإ�ضافة اإىل �ضهولة العمل يف جمال العقار  املتاحة 

)نف�ص اجلريدة،  العدد 14690( . 

بامل�ضاهمة  احلكومية  التوجهات  من  الرغم  وعلى 

يف حل م�ضكلة تاأمني م�ضاكن للتملك يف ال�ضعودية 

القطاع  اإل ان ذلك يتطلب جهودا كبرية من قبل 

ذوي  للمواطنني  مي�ضرة  م�ضاكن  لتاأمني  اخلا�ص 

الدخل املتو�ضط اأو املحدود، خا�ضة يف ظل ارتفاع 

ال�ضكاين حيث  النمو  وارتفاع يف  الأرا�ضي،  اأ�ضعار 

8يف  بلغ هذا النمو يف بع�ص مدن البالد اأكرث من 

العامل،حيث  يف  من��و  ن�ضبة  كاأعلى  �ضنويا  امل��ائ��ة 

17عاما  خالل  وحدها  الريا�ص  العا�ضمة  حتتاج 

القادمة 1.5مليون وحدة �ضكنية لإ�ضكان ما يزيد 

على ع�ضرة ماليني ن�ضمة هم جمموع �ضكان الريا�ص 

وحدها خالل ذلك العام. 

ت�ضتطيع  ل  املواطنني  من  كبرية  �ضريحة  وتوجد 

املناطق  يف  اأ�ضعارها  لرتفاع  وذلك  اأرا���ص  �ضراء 

الواقعة  الأرا�ضي  حتى  اأو  ال�ضعودية  امل��دن  و�ضط 

على اأطراف املدينة حيث يبلغ �ضعر متو�ضط الأر�ص 

وهي  ري���ال  األ���ف   500 ق��راب��ة  لل�ضكن  ال�ضاحلة 

اأيدي  عن  البعد  كل  وبعيدة  مرتفعة  تعترب  قيمة 

خا�ضة  املحدود،  اأو  املتو�ضط  الدخل  ذي  املواطن 

يف ظل غياب البدائل كالتمويل العقاري اأو امل�ضاكن 

املي�ضرة.

ال�ضرورة  م��ن  اأ�ضبح  فانه  �ضبق  م��ا  على  وب��ن��اء 

واملرافق  باخلدمات  م��زودة  �ضكنية  اأرا���ص  توفري 

التجمعات  مناطق  يف  خا�ضة  منا�ضبة،  وباأ�ضعار 

على  احل�ضول  اأولوية  اإعطاء  واأهمية  العمرانية 

العقارية  التنمية  �ضندوق  من  املقدمة  القرو�ص 

للمواطنني من ذوي الإمكانيات املحدودة. وخالل 

�ضريحة  ي�ضغل  ال�ضكن  متلك  اأ�ضبح  الفرتة  ه��ذه 

الإيجار  عقدة  من  للتخل�ص  املواطنني  من  كبرية 

وعدم  الأ�ضعار  ارتفاع  مع  مرهقة  اأ�ضبحت  التي 

التي  باملتطلبات  املوؤجرة  ال�ضكنية  الوحدات  وفاء 

يحتاجها امل�ضتاأجر من توزيع يف الغرف اأو جودة يف 

البناء، بالإ�ضافة اإىل ارتفاع اأ�ضعار متلك الوحدات 

غياب  يف  ال��دوب��ل��ك�����ص  ف��ل��ل  ن��ظ��ام  م��ن  ال�ضكنية 

ت�ضهيالت التق�ضيط املي�ضر من قبل ال�ضركات التي 

تطرح ذلك النوع من الوحدات ال�ضكنية.





وكعادته �ضمن  والدينية،  والثقافية  الجتماعية  الدورية  اأن�ضطته 

ملوظفي  التعاوين  ال�ضندوق  اأق��ام  رم�ضان  �ضهر  يف  عام  كل 

"الريا�ص للتعمري" رحلة عمرة اإىل مكة املكرمة خالل الن�ضف الأول من �ضهر 
رم�ضان الكرمي لهذا العام وذلك يف جو ديني وروحاين عظيم وقد �ضارك يف 

هذه الرحلة كثري من موظفي ال�ضركة وعائالتهم واأقلهم با�ص حديث ومكيف 

تابع ملكتب قافلة اخلري للحج والعمرة وكانت اقامتهم يف فندق قريب للحرم 

املكي ال�ضريف، حيث اأدوا منا�ضك العمرة يف ي�ضر و�ضهولة هم واأفراد اأ�ضرهم 

وقد اأ�ضاد جميع من �ضارك يف هذه الرحلة ب�ضهولة وي�ضر الإجراءات و�ضهولة 

التنقل حيث كانت رحلة موفقة بتوفيق اهلل.

والألفة بني  املحبة  اأوا�ضر  تعزيز  اأهدافها من حيث  الرحلة  وقد حققت هذه 

من�ضوبي ال�ضركة وبني الأهايل والأ�ضر وبع�ضهم البع�ص 

الصندوق التعاوني لموظفي الشركة
يقيم رحلة عمرة خالل شهر رمضان المبارك

ضمن فعاليات اللقاء الربع سنوي لمنسوبي الصندوق التعاوني بالشركة

فــي حــفــل بــهــيــج اتــســم بــروح الــمــحــبــة

الرياض للتعمير تعايد منسوبيها 
وتهنئ بنجاح خطة التشغيل لمركز النقل العام خالل شهر رمضان  

كعادتها 
كل منا�ضبة وكل عيد اأقامت ال�ضركة يف مقرها الرئي�ضي 

مبركز التعمري عقب انتهاء الجازة  حفل معايدة ملن�ضوبيها  

مبنا�ضبة عيد الفطر املبارك، وكان يف مقدمة املهنئني مدير عام ال�ضركة 

الدكتور خالد بن عبد اهلل الدغيرث ونواب املدير العام ومدراء الدارات 

التهاين  تبادل  احلفل  خالل  مت  حيث  ال�ضركة،  موظفي  وكافة  والق�ضام 

والتربيكات بالعيد املبارك يف جو ات�ضم بالفرح وال�ضرور وال�ضعادة التي 

وموظفيهم  امل�ضاريع  مدراء  ال�ضركة  عام  مدير  هناأ  كما  املكان،  مالءت 

على جناح خطة الت�ضغيل التي حققها مركز النقل العام ومزاد ال�ضيارات 

الدويل خالل �ضهر رم�ضان املبارك  ويف ختام احلفل  تناول اجلميع حفل 

باخلري  اأعادها اهلل على اجلميع  ال�ضعيدة،  املنا�ضبة  لهذه  املعد  الإفطار 

واليمن والربكات  وتاأتي هذه املنا�ضبة من منطلق تقوية وتعزيز الروابط 

الإجتماعية وعالقات املودة واملحبة بني من�ضوبي ال�ضركة



شاهد على البدايات

إنجازات الشركة تحكي قدرة إدارتها
في خلق بيئة عمل جماعي

وروح الفريق الواحد

األمين محمد قسومة:

اأي  هنالك  تكن  ومل  ال�����ض��ع��وب��ات،  ك��اف��ة  تذليل 

واأتوق  اأحب عملي  واجهتني فاحلمد هلل  �ضعوبات 

اإليه اأثناء فرتة الإجازة. 

كيف هي طبيعة عالقتك مع زمالئك وروؤ�سائك 

يف العمل داخل ال�سركة؟

حتكي  ال�ضركة  اإجن���ازات  ف��اإن  احل��ال  بطبيعة   -

تتجلى  جماعي  عمل  بيئة  خلق  يف  اإدارت��ه��ا  ق��درة 

انعك�ص خريًا على  الواحد، مما  الفريق  روح  فيها 

اجلميع بطيب العالئق وح�ضن املع�ضر، رمبا طبيعة 

العمل تتطلب بع�ص الغمو�ص! 

يف ت�س�رك كيف ميكن حتقيق النتماء ال�ظيفي، 

وماذا يعني الر�سا ال�ظيفي بالن�سبة لك؟

يحتاج  ل  للتعمري  الريا�ص  �ضركة  يف  العمل  اإن   -

املقايي�ص  بكل  جاذب  عليه  اأ�ض�ص  وما  كثري  لعناء 

وي�ضكل ح�ضورًا لالنتماء الوظيفي والر�ضا اأن�ضودة 

اجلميع يف الريا�ص للتعمري. 

املهارات  وتنمية  تط�ير  كيف ميكن  اعتقادك  يف 

ال�ظيفية للعامل؟

- م���زي���دًا م���ن الط�����الع وال�������دورات ك���ث���ريًا من 

للواجبات  ال�ضليم  التنفيذ  على  واحلر�ص  العمل 

الوظيفية.

كيف ترى تقييم ال�سركة مل�ظفيها؟

يجري  لل�ضركة  ان�ضمامك  منذ  احلق  التقييم   -

حتديثه با�ضتمرار عند الجناز والتحفيز والت�ضجيع 

من  ملامييزه  اجلميع  ر���ض��ا  حم��ل  وذل���ك  م��وج��ود 

ال�ضدق وال�ضفافية  . 

كلمة ت�د اإ�سافتها؟

التقدم  م��ن  م��زي��دًا  ال�ضركة  من�ضوبي  زم��الئ��ي 

والزدهار كثريًا من الألفة والن�ضجام
كيف ومتى كانت بداية التحاقك بال�سركة؟

من  يوليو  يف  ذلك  كان  التاأ�ضي�ص  بدايات  منذ   -

العام 1992م.

ما طبيعة وظيفتكم احلالية بال�سركة؟

ال�ضكرتارية،  عمل  طبيعة  ح�ضب  املهام  تتعدد   -

كما اأن العمل يف وحدة ال�ضئون القانونية له طابعه 

بدايات  منذ  الزمني  ال��رب��ط  حيث  م��ن  اخل��ا���ص 

ال�ضركة  ب��ني  العقدي  ال��رب��ط  وك��ذل��ك  التاأ�ضي�ص 

لها  التابعة  والأ�ضواق  املراكز  وعمالئها لدى كافة 

مما ي�ضيف مهارات اأخر يف التعامل.  

خ�����الل م�������س���رية اجن��������ازات ال�������س���رك���ة.. م����ا هي 

م�ساهماتكم؟

يح�ضب  ل  متكامل  عمل  ال�ضركة  اإجن���ازات  اإن   -

�ضعادة  بقيادة  بال�ضركة  حتقق  م��ا  وك��ل  اأف����رادا 

العام  املدير  الدغيرث  اهلل  عبد  بن  خالد  الدكتور 

جمال  يف  ي�ضاهم  ال��ك��ل  ال�����ض��دي��دة،  وتوجيهاته 

تخ�ض�ضه وفق خطط وبرامج ال�ضركة. 

ه���ل ه���ن���اك ���س��ع���ب��ات واج��ه��ت��ه��ا خ����الل عملك 

بال�سركة؟

على  حري�ضة  دوم��ًا  ال�ضركة  اإدارة  ظلت  لقد   -

سيرة ذاتية
الإ�س���م:

ال�ظيفة:

تاريخ اللتحاق بالعمل:

احلالة الجتماعية:

اله�ايات:

الأمني حممد ق�ضومة

�ضكرتري وحدة ال�ضئون القانونية

يف يوليو 1992م

متزوج

القراءة وممار�ضة وم�ضاهدة 

مباريات كرة القدم

فرتة ط�يلة اأم�ساها يف خدمة ال�سركة عرف خاللها بالآداء املتقن لعمله مما اأهله 

الزمالة  به من روح  يتمتع  لتب�ء منا�سب متعددة يف جمال تخ�س�سه،  ف�ساًل عما 

والعالقة الطيبة مع جميع من يعمل معه.

ح�سل م�ؤخراً على جائزة امل�ظف املثايل الربع �سن�ي للربع الرابع للعام 2007م.

ال���ت���ق���ت���ه                                          �سيفاً عليها لهذا العدد ، وه��ذا ماخرجنا به من 

حم�سلة هذا اللقاء



-1 البنك الأهلي يوقع اتفاقية لبيع �ضياراته يف 

مزاد ال�ضيارات الدويل يف الريا�ص.

 2 امل��واف��ق  1429ه����اأ  28 ج��م��ادى الأوىل  الأث��ن��ني 

يوليو2008م.

)اجلزيرة، القت�ضادية(

تاأكيد  ال��ري��ا���ص:  ت���الل  ح��ي  م���الك  ل��ق��اء   2-

املحافظة على الهوية واخل�ضو�ضية.

 26 املوافق  1429ه���  الأخ��رة  22 جمادى  اخلمي�ص 

يونيو 2008م.

)القت�ضادية(

يف   100% يحقق  ال���دويل  ال�ضيارات  م��زاد   3-

�ضعودة الت�ضغيل.

الثالثاء 23 ربيع الأخر 1429ه� املوافق 29 ابريل 

2008م.

)القت�ضادية (

يكمل  الريا�ص  جنوب  ال��ع��ام  النقل  مركز   4-

ا�ضتعدادته ل�ضهر رم�ضان املبارك.

اخلمي�ص 20 �ضعبان 1429ه� املوافق 21 اأغ�ضط�ص 

2008م.

)اجلزيرة(

وت�ضويق  لبيع  ع��ق��دًا  ت��ربم  للتاأمني  اأ�ضيج   5-

�ضياراتها يف املزاد الدويل لل�ضيارات بالريا�ص.

اجلمعة 2008/09/19م.

)الريا�ص (.

ويبيع  التوقعات  يخالف  ال�ضيارات  م��زاد   6-

ال�ضيارات امل�ضدومة كاملة.

امل����واف����ق 1429ه������������  ����ض���ع���ب���ان   17 الث�����ن�����ني 

 2008/08/18م.

)القت�ضادية(.

بالعيد  من�ضوبيها  تعايد  للتعمري  الريا�ص   7-

وجناح خطة الت�ضغيل يف رم�ضان.

اأكتوبر   8 امل��واف��ق  1429ه�����  ���ض��وال   9 الأرب���ع���اء 

2008م.

)القت�ضادية، اجلزيرة(

-8 61.8 مليون ريال اأرباح الريا�ص  للتعمري يف 

9 اأ�ضهر.

اأكتوبر   13 امل��واف��ق  1429ه����  ���ض��وال   14 الأث��ن��ني 

2008م.

)القت�ضادية، اجلزيرة(

البيئية  امللوثات  ملختربات  الأول  التقرير  يف   9-

التي اأن�ضاأتها �ضركة الريا�ص للتعمري .

اأكتوبر   12 امل��واف��ق  1429ه�����  ���ض��وال   13 الأح����د 

2008م.

)القت�ضادية(.

للتعمري  الريا�ص  اأرباح  ريال  مليون   58.6  10-

بنهاية 30 �ضبتمرب .

الثالثاء 2008/10/21م

 )اجلزيرة(.

يزورون   وامل��رور  النقل  ندوة حتديات  وفود   11-

مركز النقل العام .

اأكتوبر   22 امل��واف��ق  1429ه����  ���ض��وال   23 الأرب��ع��اء 

2008م.

)القت�ضادية(.

ر�سدت " ر�سالة 

التعمري " على �سبيل 

املثال ولي�ض احل�سر 

بع�ض العناوين 

والخبار التي  تناولتها 

ال�سحف املحلية عن  

اأن�سطة وفعاليات 

واإجنازات ال�سركة 

خالل فرتة ال� 3 اأ�سهر 

املا�سية  . 



خم�ضة ع�ضر 
عاما من م�ضرية عطائها تطويها ال�ضركة حمققة بذلك اإ�ضهامات رائدة نحو حتقيق 

اجنازه  مت  ما  حلجم  بالقيا�ص  ق�ضرية  فرتة  تعد   ، اأجلها  من  اأن�ضئت  التي  اأهدافها 

اأ�ضبحت مرجعا لكثري من اجلهات احلكومية والقطاعات ال�ضتثمارية  من م�ضاريع تنموية وخدمية عمالقة 

جتلت يف اإبداعات ومل�ضات تخطيطية ومعمارية فريدة على وجه العا�ضمة الريا�ص بدءا بتطوير مركز التعمري 

اأن�ضاأته ال�ضركة بو�ضط العا�ضمة الريا�ص  اأول م�ضروعات ال�ضركة واأكربها، حيث  التجاري للجملة الذي يعد 

لالإ�ضهام يف تطوير قلب العا�ضمة. ي�ضم مرافق جتارية متعددة واأ�ضواقًا متخ�ض�ضة وحمالت اجلملة للمالب�ص 

اجلاهزة، كما اأن �ضوق اللحوم واخل�ضار بالبطحاء ميثل اأحد بواكري م�ضاريع ال�ضركة ، وهو اأول �ضوق مغلق 

ومكيف يدار باأعلى م�ضتويات اجلودة البيئية من خالل النظم الت�ضغيلية املوجودة فيه،ثم �ضوق اجلملة الدائم 

للخ�ضار والفاكهة الذي يهدف لتطوير ن�ضاط جتارة اجلملة للخ�ضار والفاكهة يف اإطار امل�ضاركة يف امل�ضاريع 

اعتبارها  يف  الت�ضاميم  اأخذت  وقد  املناطق،  من  العديد  منه  ت�ضتفيد  اإقليميًا  �ضوقًا  يعترب  حيث  احلكومية، 

الظروف املناخية يف اململكة، يف حني ظل العامل الأهم احلفاظ على املنتجات الزراعية املحلية وامل�ضتوردة 

من خالل توفري الو�ضائل التي توؤدي اإىل ذلك بعد معايرة كل منتج غذائي لإتاحة اأف�ضل الظروف حلفظه. 

�ضمانا ل�ضحة امل�ضتهلكني

ب�ضكل  احلافالت  عرب  للركاب  ال��ربي  النقل  خدمة  ليقدم  بالريا�ص  العام  النقل  مركز  اإن�ضاء  جاء  كذلك 

ح�ضاري، حيث مت ت�ضغيله من خالل نظام متكامل للميكنة بهدف الرتقاء بخدماته ، فامل�ضافرين عرب املركز 

يجدون يف املركز اأجواء م�ضابهة للمطارات الدولية ابتداًء من ت�ضاميم �ضالت القدوم واملغادرة وبث معلومات 

الرحالت عرب املذيع الداخلي وتو�ضيحها من خالل �ضا�ضات خم�ض�ضة يف اأغلب اأرجاء املركز 

اأي�ضا جاءت منهجية ال�ضركة واأ�ضلوبها يف التخطيط والتطوير لالأحياء ال�ضكنية من خالل ت�ضديها للتخطيط 

الوا�ضعة يف هذا  ا�ضتنادا اىل خربتها  للعا�ضمة وذلك  العمراين  التخطيط  العديدة يف  وال�ضلبيات  الع�ضوائي 

لالأحياء  التخطيط  لعملية  البيئية   اجلودة  معايري  حتمل  متطورة  منهجية  اأ�ضاليب  على  ولعتمادها  املجال 

ال�ضكنية املتكاملة .فكانت اأروع التجارب اليجابية يف تكويناتها التخطيطه والتطور احل�ضاري وتلبية حاجات 

املجتمع للوحدات ال�ضكنية. يف جتربتها الناجحة يف تخطيط وتطوير “ حي تالل الريا�ص “ وتخطيها لكافة 

العقبات التي واجهت م�ضريتها يف تخطيط وتطويرهذا احلي النموذجي جندها تخو�ص حتدي اآخر ويف اإطار 

التكيف مع املجتمع ال�ضعودي وفق املعايري الجتماعية والأمنية واحل�ضارية من خالل اإقامة مدن “ال�ضروق” 

ال�ضكنية  الأحياء  وتطوير  تخطيط  يف  تكراره  ي�ضهل  متبع  تطبيقي  ومنهج  اإمن��وذج  لتكون  الريا�ص  �ضرق  يف 

م�ضتقباًل.  

كذلك مت اإقامة م�ضروع مزاد ال�ضيارات الدويل ذلك امل�ضروع احل�ضاري  الرائد على م�ضتوى ال�ضرق الأو�ضط، 

الذي مت ت�ضغيله بكفاءة عالية ليحقق التطلعات املرجوة ويحدث نقلة ح�ضارية متطورة يف جتارة بيع و�ضراء 

هذا  تعزيز  يف  ي�ضهم  مما  لعمالئه  يقدمها  التي  املتميزة  ال�ضمولية  خدماته  خالل  من  امل�ضتعملة  ال�ضيارات 

الن�ضاط داخل ال�ضوق ال�ضعودية وخارجها.

واأخريا ياأتي م�ضروع تطوير منطقة الظهرية، الذي يهدف اإىل اإحداث م�ضتوى من التطور احل�ضري يف منطقة 

الظهرية يتنا�ضب مع امل�ضتوى احل�ضاري الذي تتمتع به منطقة ق�ضر احلكم ومركز امللك عبد العزيز التاريخي. 

ومتا�ضيًا مع اخلطط التي و�ضعتها ال�ضركة بهدف توطني الوظائف، والربامج ال�ضرتاتيچية التي ا�ضتخدمتها 

لرفع ن�ضبة توطني الوظائف، فقد قامت ال�ضركة با�ضتحداث وتطبيق العديد من برامج التدريب الرامية اإىل 

�ضعودة الوظائف وتزويد الكوادر الوطنية باأحدث املهارات الإدارية للعمل بجميع الأق�ضام ورفع م�ضتوى املعرفة 

الوظيفية واملهارات الإنتاجية والت�ضغيلية للعاملني يف ال�ضركة وم�ضاريعها. وقد اأثمرت م�ضرية عطاء ال�ضركة، 

�ضعودة  بن�ضبة  �ضعودي  200 موظف  اأكرث من  بتوظيف  10 م�ضاريع عمالقة،  بلغت  التي  من خالل م�ضاريعها 

بلغت %80. وبتلك اخلطط والربامج ال�ضرتاتيچية الهادفة اإىل ا�ضتثمار الكفاءات الوطنية، اأ�ضبحت ال�ضركة 

يف م�ضاف املراتب الأوىل لل�ضركات الوطنية التي حتمل لواء ال�ضعودة وتاأهيل ال�ضباب ال�ضعودي، واأ�ضبح هذا 

ال�ضعار هو ال�ضمة البارزة لنجاح ال�ضركة يف كافة م�ضاريعها اخلدمية والعقارية.

 15 عاما .. في نمو متواصل
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