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بن  العزيز  عبد  الدكتور  الأمييييرييرييري  �سمو  الأميل  �سمو  يل  الأمس �سمو  الأمسل  �سمو  ل  سح�سح�

الريا�ض، على  الريا�ض، على أمني منطقة  الريا�ض، على اأمني منطقة  أمني منطقة  حممد بن عياف 

أمني مدينة عربية«، نظري جملة اأمني مدينة عربية«، نظري جملة أمني مدينة عربية«، نظري جملة  ل سل سل  أف�اأف�سأف�سأف� جائزة »

ازات التي حتققت منذ توليه زمام ييازات التي حتققت منذ توليه زمام ييازات التي حتققت منذ توليه زمام  ييمن الإجنييمن الإجن

أمينااأميناأمينًا ملنطقة الريا�ض، ومن ذلك تنفيذ  العمل 

�ساحات  �ساحات إقامة  �ساحات اإقامة  إقامة  و �ساحات اة،  إقامة  و �ساحات اة،  إقامة  وس وساة،  اة،  امل� ملمرات  امل�سبكة  ملمرات  سبكة  امل�س ملمرات  امل�سبكة  ملمرات  بكة  � �سر  سر  �يي �يير  ر  أكاأكييأكييأك

البلدية ومالعب الأطفال، وتنفيذ �سل�سلة من 

وتعزيز  وتعزيز رى،  وتعزيز رى،  ى،  الك واحلدائق  العامة  الكراملنتزهات  واحلدائق  العامة  راملنتزهات 

الأبعاد الجتماعية والثقافية، من مهرجانات 

قطاعات  تنظيم  قطاعات إىل  تنظيم  قطاعات اإىل  تنظيم  إىل  ة يية يية  ييافيياف افييسييافييسيي ييسييإ�ييسييإ� إ�اإ�ا ايياييالت،  ييفييف فييفيي ييتييت تييتيي ييواحييواح

رات سرات سرات  سؤ�سؤ� ؤ�وؤ�و امل املوريع  وريع  املس املسريع  ريع  بت� التجزئة  يف  بت�س�ستهالك  التجزئة  يف  س�ستهالك  ال

الإعالن  ومت  اللكرتونية.  التعامالت  اسر  التعامالت  اسر  التعامالت  ر  سون�سون�

ل سل سل  أف�اأف�سأف�سأف� أمني منطقة الريا�ض بجائزة »اأمني منطقة الريا�ض بجائزة »أمني منطقة الريا�ض بجائزة » عن فوز 

من احتفال سمن احتفال سمن احتفال  س �س � أمني مدينة عربية« للعام اأمني مدينة عربية« للعام أمني مدينة عربية« للعام 2009

أقيم مبنا�سبة انطالق فعاليات »ملتقى تو�سيع اأقيم مبنا�سبة انطالق فعاليات »ملتقى تو�سيع أقيم مبنا�سبة انطالق فعاليات »ملتقى تو�سيع 

لية يف الريا�ض سلية يف الريا�ض سلية يف الريا�ض  س« يف فندق الفي�س« يف فندق الفي� اململكة 2009

ؤخرا، ينظمها املعهد العربي لإمناء املدن وؤخرا، ينظمها املعهد العربي لإمناء املدن وؤخرا، ينظمها املعهد العربي لإمناء املدن –  وموم

العربية  املدن  ملنظمة  والعلمي  الفني  اجلهاز 

يخ عبد اهلل علي سيخ عبد اهلل علي سيخ عبد اهلل علي  ال� و�سلم  ن�سيبا،  ال�سركة  و�سلم  ن�سيبا،  سركة  ال�س و�سلم  ن�سيبا،  ال�سركة  و�سلم  ن�سيبا،  ركة  سو�سو�  –
ورئي�ض الأ�سبق  الريا�ض  مدينة  ورئي�ضأمني  الأ�سبق  الريا�ض  مدينة  ورئي�ضأمني  الأ�سبق  الريا�ض  مدينة  ورئي�اأمني  الأ�سبق  الريا�ض  مدينة  أمني  النعيم، 

املدن  املدن ييياء  املدن ييياء  اء  لإمن لإمنيييي  يييي  لإمنيي لإمنييي  ي  ييربييرب ربييربيي ييعييع عييعيي ال املعهد  اليياء  املعهد  يياء  اليي املعهد  اليياء  املعهد  اء  يينيين نيينيي أماأمييأمييأم ضجمل�ضجمل�ض

أمني مدينة عربية« لعام اأمني مدينة عربية« لعام أمني مدينة عربية« لعام 2009 ل سل سل  أف�اأف�سأف�سأف� جائزة 

األمير الدكتور عبد العزيز بن محمد بن عياف  أمين منطقة الرياض
يفوز بجائزة أفضل أمين مدينة عربية
عبدالعزيز بن عياف: الجائزة لفريق عمل على رأسهم

األمير سلمان بن عبدالعزيز

الأمري الدكتور عبد العزيز بن حممد بن عياف اأثناء ت�سلمه اجلائزة من ال�سيخ عبداهلل النعيم

ل�سمو الأمري الدكتور عبدالعزيز بن حممد بن ل�سمو الأمري الدكتور عبدالعزيز بن حممد بن 

أمني مدينة الريا�ض احلايل، جلهوده اأمني مدينة الريا�ض احلايل، جلهوده أمني مدينة الريا�ض احلايل، جلهوده أمني مدينة الريا�ض احلايل، جلهوده  عياف، 

راز يييراز يييراز راز  يييإبيييإب إباإبا و الريا�ض  مدينة  إبث  و الريا�ض  مدينة  إبث  ويي الريا�ض  مدينة  وييث  الريا�ض  مدينة  ث  ييديييدي ديييدييي وحت تطوير  وحتيييف  تطوير  يييف 

ّة والإ�سالمّية. ة والإ�سالمية. ة والإ�سالمّية.  ّهويتها العربّية والإ�سالميهويتها العربية والإ�سالميهويتها العربّي

وقال �سمو الأمري عبد العزيز بن عياف، عقب وقال �سمو الأمري عبد العزيز بن عياف، عقب 

هي  عليها  هي ل  عليها  هي سل  عليها  هي سل  عليها  ل  ح� التي  اجلائزة  ح�سأن  التي  اجلائزة  ح�سأن  التي  اجلائزة  ح�اأن  التي  اجلائزة  أن  التكرمي 

أو من خارجها اأو من خارجها أو من خارجها أو من خارجها  لفريق عمل من داخل الأمانة 

أ�سهم اأ�سهم أ�سهم أ�سهم  ر وعلى  ضخ�ضخ�ض،  خ�سخ�س ل� تكون  ل�سأن  تكون  ل�سأن  تكون  ل�اأن  تكون  أن  مما  مما يير  مما يير  ر  أكاأكييأكييأك

�سمو �سيدي الأمري �سلمان بن عبدالعزيز<



صافي ربح الربع األول 22 مليون ريال مقابل 18.60 
مليون ريال للربع المماثل من العام السابق بارتفاع 

قدره %18.30

بتكلفة تزيد عن مليوني ريال وتشريف سمو رئيس 
لمشاريع  عقود    3 توقع  الشركة  االدارة  مجلس 

استثمارية وخدمية رائدة جديدة

اللجنة الزراعية  بالغرفة التجارية بالرياض  تشيد بدور 
التعمير  س��وق  يقدمها  التي  والخدمات  المختبر 

لجملة الخضار والفاكهة

حاجز  يتخطى   .. للسيارات  ال��دول��ي  التعمير  م��زاد 
14.000 اآلف سيارة ويواصل نجاحاته ويحقق نتائج 

قياسية في ظل األزمة المالية العالمية 

إدارة  مجلس  رئيس  المقبل  ع��ب��داهلل  المهندس 
»سابتكو«:

النقلة  على  شاهد    .. العام  للنقل  التعمير  مركز  
الحضارية للملكة في صناعة النقل

في سوق تعمير الرياض   ..  عالمات تجارية متميزة 
في عالم صناعة وبيع التمور 
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د. خالد بن عبداهلل الدغيرث
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اأحمد بن عبداهلل الكنهل
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م/ �سعد اأحمد العجرو�ش

م/ عبداهلل بن ابراهيم املر�سد

م/ عمر بن عبدالرحمن احل�سني

م/ عبداهلل بن من�سور الكثريي

وليد بن حممد الرديني

مدير التحرير
نبيل نا�رص املطرود

التصميم الغرافيكي
اإلعدادات الطباعية

التصوير الفوتوغرافي
فريق الدعاية والإعالن

اإلعالنات

اإدارة الت�سويق
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بإستنهاض الواقع
          .. تستثمر الفرص

إعجابهم  ي��ب��دون  التحالف  أع��ض��اء 
والمستوى  الشامل  الفني  للعرض 
المشروع  دراس��ات  لجميع  العالي 

وتقديرهم لجهود الشركة

سوق التعمير  لللحوم والخضار بالبطحاء
مستوى  على  “البتلو“  للحوم   الرئيسي  السوق 

المنطقة .

والهيل  ال��ق��ه��وة  س��وق  الحصين:  عبدالمحسن 
به  يتمتع  ال��ذي  االقبال  تزايد  من  شهرته  اكتسب 

سوق التعمير للجملة .
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ادية سادية سادية  سقت�سقت� وال التنموية  اخلطط  يف  الدولة  مع  امل�ساهمة  على  وااأكيدها  التنموية  اخلطط  يف  الدولة  مع  امل�ساهمة  على  وااأكيدها  التنموية  اخلطط  يف  الدولة  مع  امل�ساهمة  على  أكيدها  وت وتاركة  اركة  وتس وتسركة  ركة  ال� ال�س  س  حر�ض حر�ضأتي  حر�ضأتي  حر�اأتي  أتي 

ز تلك امل�ساهمة رز تلك امل�ساهمة رز تلك امل�ساهمة  رجتماعية ، وترجتماعية ، وت ؤولياتها الوطنية واوؤولياتها الوطنية واوؤولياتها الوطنية وال إدراكها لأهمية حتملها مل�ساإدراكها لأهمية حتملها مل�سوإدراكها لأهمية حتملها مل�سوإدراكها لأهمية حتملها مل�س من منطلق 

اريع ساريع ساريع  أربعة م�اأربعة م�سأربعة م�سأربعة م� أن هنالك اأن هنالك أن هنالك  اريع العمالقة ذات النفع العام، فنجد ساريع العمالقة ذات النفع العام، فنجد ساريع العمالقة ذات النفع العام، فنجد  إجنازها للعديد من امل�اإجنازها للعديد من امل�سإجنازها للعديد من امل�سإجنازها للعديد من امل� يف 

ار سار سار  اخل� جلملة  التعمري  �سوق  ابرزها  اخل�سأتي   جلملة  التعمري  �سوق  ابرزها  سأتي   اخل�ا جلملة  التعمري  �سوق  ابرزها  اخل�اأتي   جلملة  التعمري  �سوق  ابرزها  أتي   ي الريا�ض،  يامة  الريا�ض،  امة  يس الريا�ض،  يسمة  الريا�ض،  مة  العا� العا�سنها  سنها  العا�س العا�سنها  نها  حتت� عمالقة  حتت�سخدمية  عمالقة  سخدمية 

الح سالح سالح  إ�ستحداث منافذ جديدة لتلبية منو ال�سوق ومتطلباته ل�اإ�ستحداث منافذ جديدة لتلبية منو ال�سوق ومتطلباته ل�سإ�ستحداث منافذ جديدة لتلبية منو ال�سوق ومتطلباته ل�سإ�ستحداث منافذ جديدة لتلبية منو ال�سوق ومتطلباته ل� ألقه يف األقه يف األقه يف  ال تال ت ل تسل تس سوالفاكهة الذي وا�سوالفاكهة الذي وا�

إعتماده لتو�سعة جديدة ملبنى الاإعتماده لتو�سعة جديدة ملبنى الرإعتماده لتو�سعة جديدة ملبنى الرإعتماده لتو�سعة جديدة ملبنى الرادات ومبنى التوليف،  و�سوق  إعتماده لتو�سعة جديدة ملبنى الالتجار وامل�ستهلكني من خالل  إعتماده لتو�سعة جديدة ملبنى الالتجار وامل�ستهلكني من خالل 

أفرد اأفرد أفرد  أمن الغذائي والذي الأمن الغذائي والذي الأمن الغذائي والذي  ال  البوابة احلقيقية لال  البوابة احلقيقية ل رار بالبطحاء الذي يعترار بالبطحاء الذي يعتر ار بالبطحاء الذي يعتسار بالبطحاء الذي يعتس سالتعمري للحوم واخل�سالتعمري للحوم واخل�

ال�سوق نحو �سالمة تقدمي اخلدمة  الدور الذي يقوم به  العدد حتقيق مو�سع عن  له يف هذا 

ًواملحافظه على جودة املنتج املعرو�ض حمايةً واملحافظه على جودة املنتج املعرو�ض حماية   للم�ستهلك . 

مة الريا�ض يف سمة الريا�ض يف سمة الريا�ض يف  سارية للعا�سارية للعا� ارية للعا�سارية للعا�س س معلم من املعامل احل�س معلم من املعامل احل� رثم مركز التعمري للنقل العام الذي يعترثم مركز التعمري للنقل العام الذي يعتر

إي وجهة اإي وجهة اإي وجهة  إي وجهة إىل  إي وجهة إىل  إىل اإىل ا إىل بح قاعدة انطالق احلافالت من مدينة الريا�ض  إىل بح قاعدة انطالق احلافالت من مدينة الريا�ض  بح قاعدة انطالق احلافالت من مدينة الريا�ض سبح قاعدة انطالق احلافالت من مدينة الريا�ض س سي وا�سي وا� ي وا�ري وا�ر رت�سيري حركة النقل الرت�سيري حركة النقل ال

عد قمة النجاحات سعد قمة النجاحات سعد قمة النجاحات  سحملية او دولية ، ثم مزاد التعمري الدويل لل�سيارات  بالريا�ض الذي ا�ست�سحملية او دولية ، ثم مزاد التعمري الدويل لل�سيارات  بالريا�ض الذي ا�ست�

إجنازاته التي حتققت خالل فرتة ب�سيطة.اإجنازاته التي حتققت خالل فرتة ب�سيطة.إجنازاته التي حتققت خالل فرتة ب�سيطة. إجنازاته التي حتققت خالل فرتة ب�سيطة.وتخطى حواجز التحديات والآزمات من خالل  إجنازاته التي حتققت خالل فرتة ب�سيطة.وتخطى حواجز التحديات والآزمات من خالل 

ضارية ناجحة بكل املقاي�ضارية ناجحة بكل املقاي�ض  يف معايريها  ارية ناجحة بكل املقاي�سارية ناجحة بكل املقاي�س إ�ستثمارية ح�اإ�ستثمارية ح�سإ�ستثمارية ح�سإ�ستثمارية ح� اريع  تعد حقاساريع  تعد حقاساريع  تعد حقًا  جتربة  سجميع تلك امل�سجميع تلك امل�

ل جهودها نحو سل جهودها نحو سل جهودها نحو  سركة توا�سركة توا� ركة توا�سركة توا�س أن ال�اأن ال�سأن ال�سأن ال� غيلي كما سغيلي كما سغيلي كما ليخفى علينا  سادية وفريدة يف متيزها الت�سادية وفريدة يف متيزها الت� ادية وفريدة يف متيزها الت�سادية وفريدة يف متيزها الت�س سقت�سقت� ال

اري ساري ساري  سادي احل�سادي احل� ادي احل�سادي احل�س سقت�سقت� روع التنومي اسروع التنومي اسروع التنومي ال سروع حتالف تطوير منطقة الظهرية ذلك امل�سروع حتالف تطوير منطقة الظهرية ذلك امل� روع حتالف تطوير منطقة الظهرية ذلك امل�سروع حتالف تطوير منطقة الظهرية ذلك امل�س سقيادتها مل�سقيادتها مل�

مة الريا�ض . سمة الريا�ض . سمة الريا�ض .  سارية لو�سط العا�سارية لو�سط العا� ارية لو�سط العا�سارية لو�سط العا�س سأذن اهلل نقلة ح�سأذن اهلل نقلة ح� أذن اهلل نقلة ح�اأذن اهلل نقلة ح�ا ا�سيكون با�سيكون ب

ركة بتنفيذها يف سركة بتنفيذها يف سركة بتنفيذها يف  سروعات اجلديدة التي �ستقوم ال�سروعات اجلديدة التي �ستقوم ال� روعات اجلديدة التي �ستقوم ال�سروعات اجلديدة التي �ستقوم ال�س سفحاته امل�سفحاته امل� فحاته امل�سفحاته امل�س سمن �سمن � من �سمن �س س تناول هذا العدد �س تناول هذا العدد � اساسًا أي�اأي�سأي�سأي�

ركة نحو تلبية سركة نحو تلبية سركة نحو تلبية  إعمال العقل وا�ستنها�ض الواقع وفق منهاجية ال�اإعمال العقل وا�ستنها�ض الواقع وفق منهاجية ال�سإعمال العقل وا�ستنها�ض الواقع وفق منهاجية ال�سإعمال العقل وا�ستنها�ض الواقع وفق منهاجية ال� الفرتة املقبلة، فمن خالل 

ميمية سميمية سميمية  سركة عدة عقود ت�سركة عدة عقود ت� ركة عدة عقود ت�سركة عدة عقود ت�س أبرمت ال�اأبرمت ال�سأبرمت ال�سأبرمت ال� أبرمت ال�آفاق امل�ستقبل   أبرمت ال�اأبرمت ال�أبرمت ال�آفاق امل�ستقبل   أبرمت ال�اأبرمت ال�آفاق امل�ستقبل   آفاق امل�ستقبل  اآفاق امل�ستقبل   آفاق امل�ستقبل  راف  آفاق امل�ستقبل  اآفاق امل�ستقبل  آفاق امل�ستقبل  راف  آفاق امل�ستقبل  اآفاق امل�ستقبل  راف  راف سراف س س�ست�س�ست� لاحتياجات ال�سوق ومتطلبات الواقع لاحتياجات ال�سوق ومتطلبات الواقع ل

اء ساء ساء  سإن�سإن� إن�اإن�ا إن�روع الثاين  إن�اإن�اروع الثاين اإن�روع الثاين  إن�اإن�روع الثاين  روع الثاين سروع الثاين س سميم ا�سرتاحات على الطرق ال�سريعة، وامل�سميم ا�سرتاحات على الطرق ال�سريعة، وامل� ميم ا�سرتاحات على الطرق ال�سريعة، وامل�سميم ا�سرتاحات على الطرق ال�سريعة، وامل�س سروع ت�سروع ت� روع ت�سروع ت�س سروعات وهي م�سروعات وهي م� روعات وهي م�سروعات وهي م�س سلثالث م�سلثالث م�

روع الثالث سروع الثالث سروع الثالث  أما امل�اأما امل�سأما امل�سأما امل� ار والفاكهة بالريا�ض، سار والفاكهة بالريا�ض، سار والفاكهة بالريا�ض،  سيد والتجميد ب�سوق اجلملة للخ�سيد والتجميد ب�سوق اجلملة للخ� رم�ستودعات للترم�ستودعات للتر

ركة سركة سركة  ساريع مبثابة انطالقة جديدة لل�ساريع مبثابة انطالقة جديدة لل� اريع مبثابة انطالقة جديدة لل�ساريع مبثابة انطالقة جديدة لل�س س تلك امل�س تلك امل� راء حمطة وقود مبركز النقل العام وتعتراء حمطة وقود مبركز النقل العام وتعتر اء حمطة وقود مبركز النقل العام وتعتساء حمطة وقود مبركز النقل العام وتعتس سإن�سإن� إن�اإن�ا إن�فهو  إن�فهو 

ضاريعها امل�ستقبلية وا�ستثمار الفر�ضاريعها امل�ستقبلية وا�ستثمار الفر�ض ملواجهة  اريعها امل�ستقبلية وا�ستثمار الفر�ساريعها امل�ستقبلية وا�ستثمار الفر�س سها الدائم على حتديث خططها وم�سها الدائم على حتديث خططها وم� ها الدائم على حتديث خططها وم�سها الدائم على حتديث خططها وم�س إطار حر�اإطار حر�سإطار حر�سإطار حر� إطار حر�يف  إطار حر�يف 

الواعدة.  وال�ستثمارية  واساريع اخلدمية  واساريع اخلدمية  اريع اخلدمية  امل� ال�سوق على هذه  ملتطلبات  املتزايد  والنمو  امل�سالطلب  ال�سوق على هذه  ملتطلبات  املتزايد  والنمو  سالطلب 

اريع اجلديدة جاءت لتلبي اساريع اجلديدة جاءت لتلبي اساريع اجلديدة جاءت لتلبي الحتياجات املتزايدة ملتطلبات ال�سوق وخلدمة املواطن  إن هذه امل�اإن هذه امل�سإن هذه امل�سإن هذه امل�

وء على مامت اجنازه سوء على مامت اجنازه سوء على مامت اجنازه  ال� ت�سلط  التي  الأخرى  ال�سوعات  ت�سلط  التي  الأخرى  سوعات  ال�س ت�سلط  التي  الأخرى  ال�سوعات  ت�سلط  التي  الأخرى  وعات  املو� للعديد من  املو�سافة  للعديد من  سافة  املو�س للعديد من  املو�سافة  للعديد من  افة  سإ�سإ� إ�اإ�ا ، هذا  واملقيم 

اف ل�سجل ساف ل�سجل ساف ل�سجل  ساريع قادمة ت�ساريع قادمة ت� اريع قادمة ت�ساريع قادمة ت�س إطار توجهاتها امل�ستقبلية من درا�سات مل�اإطار توجهاتها امل�ستقبلية من درا�سات مل�سإطار توجهاتها امل�ستقبلية من درا�سات مل�سإطار توجهاتها امل�ستقبلية من درا�سات مل� إطار توجهاتها امل�ستقبلية من درا�سات مل�ركة يف  إطار توجهاتها امل�ستقبلية من درا�سات مل�ركة يف  ركة يف سركة يف س سوماتفكر فيه ال�سوماتفكر فيه ال�

ركة نحو تعزيز عوائدها الوطنية والربحية خدمة للوطن واملواطن سركة نحو تعزيز عوائدها الوطنية والربحية خدمة للوطن واملواطن سركة نحو تعزيز عوائدها الوطنية والربحية خدمة للوطن واملواطن < سوم�سرية ال�سوم�سرية ال�

بريد الكرتوين: 

attameer@ardco.com.sa 





الثقة في
القطاع الخاص..

تعزز مشاريع النفع العام

منوًا  املا�سية  الفرتة  خالل  ال�سعودية  العربية  اململكة  حققت  لقد 

م�سهودًا يف خمتلف قطاعاتها القت�سادية واخلدمية، نتيجة �سالمة 

اخلطط التنموية الطموحة التي و�سعتها ونفذتها الدولة، حيث نال 

القطاع اخلا�ض ال�سعودي على اإثرها ن�سيبا وافرا لكي ي�ساهم بدوره 

بهدف  واإمنائها،  املحلية  القت�سادية  املييوارد  ا�ستغالل  يف  الفاعل 

زيادة وتنويع م�سادر الدخل الوطني وتو�سيع القاعدة القت�سادية. 

ويف �سبيل توجيه م�سارات التنمية اإىل اأهدافها املت�سقة واملتوازنة.

ول�سك اأن الرعاية ال�سامية التي حظيت بها ال�سركة عند افتتاح عدد 

ال�سريفني  احلرمني  خادم  مليكنا  امل�سرية  قائد  من  م�ساريعها  من 

امللك عبد اهلل بن عبد العزيز ليوؤكد الدعم الكامل والتقدير الكبري 

من الدولة للقطاع اخلا�ض ولدوره يف م�سرية التنمية والبناء للوطن. 

رعاية  على  يقت�سر  مل  عبدالعزيز  بن  �سلمان  الأمييري  امللكي  ال�سمو  �ساحب  جهد   اأن  كما   

اخلطوات الأوىل لل�سركة منذ اإن�سائها عام  1414هي، بل ظل �سموه جزءًا من حركة العمل يف 

ال�سركة مبتابعته وتفقده حلركة العمل وتذليله لكل ال�سعاب،كما حر�ض - حفظه اهلل-  على 

تخ�سي�ض جزء من وقته الثمني با�ستمرار للوقوف على م�ستجدات ال�سركة وتوجهها. 

العام،  النفع  ذات  واخلدمية  التنموية  امل�سروعات  من  كبريا  عددا  ال�سركة  اأكملت  اأن  وبعد 

وم�ساريع التطوير ال�سكني م�ستلهمة اخلطى امل�ستقبلية من هذه الإجنازات وتلك النجاحات.. 

متميزة من خالل  لتقدمي خدمات ح�سارية  مناف�سة جديدة  نحو خو�ض  الآن تخطو  هاهي 

ا�ستثمارها مل�ساريع خدمية وقعت ال�سركة عقودا لتنفيذها وهي اإقامة ا�سرتاحات على الطرق 

ال�سريعة وم�ستودعات للتريد وحمطة وقود مبوا�سفات حديثة،وهذه م�سروعات ت�ساهم يف 

تطور املناف�سة والرتقاء مب�ستوى اخلدمات يف هذه املرافق. 

اإن هذه النجاحات التي حققتها ال�سركة هي بال �سك نتاج ما اأولته الدولة ممثلة يف قيادتها 

احلكيمة من رعاية ودعم لتقوم بدورها يف خدمة الوطن يف ظل توجيهات خادم احلرمني 

ال�سريفني و�سمو ويل عهده الأمني  ومتابعة �سمو اأمري منطقة الريا�ض  باين نه�ستها احلديثة 

وراعي م�سرية ال�سركة  الأمري �سلمان بن عبد العزيز رئي�ض �سرف جمل�ض اإدارة ال�سركة،و�سمو 

نائبه.

اأمرنا وجعلهم ذخرًا لنا لدعم م�سرية النماء والتعمري نحو م�ستقبل م�سرق  حفظ اهلل ولة 

> لنا ولأجيالنا املقبلة

بقلم األمير الدكتور

عبد العزيز بن محمد بن عياف آل مقرن

رئيس مجلس االدارة



املالية  اليينييتييائييج  ميييوؤخيييرا  اليي�ييسييركيية  اأعييليينييت 

2009/03/31م  يف  املنتهية  للفرتة  الأولييييية 

اأنيييييهيييييا حيييقيييقيييت ربيييييحيييييًا �ييييسييييافيييييييييًا قيييييدره 

عام  ميين  الأول  الييربييع  خييالل  ريييال  مليون   22

نف�ض  عيين  ريييييال  مييليييييون   19 مييقييابييل  2009م 

بارتفاع  وذلييييك  اليي�ييسييابييق  الييعييام  ميين  الييفييرتة 

عن  ريييال  مليون   19 ومقابل   ،%15.8 قييدره 

.%15.8 قييدره  بارتفاع  وذلييك  ال�سابق   الربع 

وقيييد بييلييغ اإجيييميييايل اليييربيييح 25 مييليييييون رييييال 

مقابل  2009م  عييام  ميين  الأول  الييربييع  خييالل 

العام  ميين  الييفييرتة  نف�ض  عيين  رييييال  مليون   20

.  %  25 قيييدره  بييارتييفيياع  اأي  2008م   اليي�ييسييابييق 

22 مليون ريال خالل  الت�سغيلي  الربح  بلغ  كما 

 18.60 مقابل  2009م  عييام  من  الأول  الربع 

مييليييييون ريييييال عييين نييفيي�ييض اليييفيييرتة مييين العام 

.%18.30 قييدره  بارتفاع  اأى  2008م   ال�سابق 

الأول  الييربييع  خييالل  ال�سهم  ربحية  بلغت  وقييد 

رييييال   0.19 مييقييابييل  لييليي�ييسييهييم  ريييييال   0.22

ال�سابق  اليييعيييام  مييين  اليييفيييرتة  ليينييفيي�ييض  لل�سهم 

.%15.8 قيييييدره  بيييارتيييفييياع  وذليييييك   2008م 

خــالل الــفــتــرة الــمــنــتــهــيــة فــي 2009/03/31م 

صافي ربح الربع األول 22 مليون ريال
مقابل 18.60 مليون ريال للربع المماثل من 

العام السابق بارتفاع قدره %18.30

والإرباح  الربح  �سايف  ارتفاع  �سبب  ويعود  هذا 

الت�سغيلية اإىل منو اأداء قطاع الت�سغيل.

من  املزيد  اإىل  ت�سري  الدلئل  من  كثري  اأن  اإل 

�ست�سهد  القادمة  القريبة  الفرتة  واأن  التفاوؤل 

باإذن اهلل ارتفاعًا ملمو�سًا يف الأرباح الت�سغيلية 

الت�سغيلية  الأعمال  يف  التو�سع  نتيجة  لل�سركة 

مل�ساريع  ت�سميمية  عييقييود  ثييالثيية  وابييييييرام 

تنفيذ  قيمة  اإجمايل  تبلغ  وخدمية  ا�ستثمارية 

تلك الت�ساميم مليونني ومائة وثالثة وع�سرين 

األف ريال، وتعتر تلك امل�ساريع مبثابة انطالقة 

على  الدائم  حر�سها  اإطار  يف  لل�سركة  جديدة 

حتديث خططها وم�ساريعها امل�ستقبلية وتعزيز 

عوائدها الربحية

وقد �سرح د. خالد الدغير ع�سو جمل�ض الإدارة 

واملدير العام لل�سركة اأن جميع املوؤ�سرات املالية 

بدت ايجابية وهذا يبعث على الطمئنان حول 

> نتائج تطبيق ا�سرتاتيجيات ال�سركة 



َطرٌق جديد ..
لفرص استثمارية 

واعدة 

ومدرو�سة  حثيثة  بخطى  الإجنيييازات  تتوا�سل 

ال�سركة، من خالل  الأخييرى داخييل  تلو  واحييدة 

حتويل الأفكار اإىل خطط ا�سرتاتيجية وم�ساريع 

ا�ستثمارية ر�سينة، ت�ساف اإىل م�سرية التنمية 

منطقة  وخا�سة  بالدنا  ت�سهدها  التي  والتطور 

الريا�ض، من نه�سة اقت�سادية تنموية وخدمية 

وح�سارية رائدة. 

عندما  �ساحبه  اإىل  ين�سب  اأن  يجب  فالف�سل 

على  حتققت  �سواء  الإجنييييازات،  عن  نتحدث 

م�ستوى  عييلييى  اأو  الييريييا�ييض  منطقة  ميي�ييسييتييوى 

�ساحب  وتوجيهات  فكر  من  فبدفع  ال�سركة، 

ال�سمو امللكي الأمري �سلمان بن عبدالعزيز اأمري 

اإدارة  جمل�ض  �سرف  رئي�ض  الريا�ض  منطقة 

اإىل  الريا�ض  و�سلت  للتعمري،  الريا�ض  �سركة 

بدور  �سموه  وثقة  ورعاية  وبدعم  املكانة،  هذه 

القطاع اخلا�ض وال�سركة ب�سفة خا�سة حتققت 

اخلدمية  امل�سروعات  وهييذه  الإجنيييازات  هييذه 

وال�ستثمارية الرائدة.

ب�سرورة  الييكييرمي  �سموه  روؤيييية  منطلق  وميين   

مل�ساريع  اآفيييياق  وفييتييح  امل�ستقبل  ا�ييسييتيي�ييسييراف 

اأبرمت  العوائد،   وجمزية  جديدة  ا�ستثمارية 

مل�ساريع  ال�سركة موؤخرًا ثالثة عقود ت�سميمية 

ا�ستثمارية وخدمية تاأتي بابًا لفر�ض ا�ستثمارية 

جديدة مل تتطرق اإليها ال�سركة من قبل.

الطرق  عييلييى  ا�يييسيييرتاحيييات  ت�سميم  الأول: 

بقلم الدكتور

خالد بن عبداهلل الدغيثر

المدير العام عضو مجلس االدارة

ال�سريعة، ومن مالمح هذا امل�سروع اأن ال�سركة 

وت�سميم  بييدرا�ييسيية  احليييايل  الييوقييت  تييقييوم يف 

وحمطات  لييال�ييسييرتاحييات  حيي�ييسيياري  منييييوذج 

الوقود على الطرق ال�سريعة، لالرتقاء بالو�سع 

الراهن وحتويله اإىل واجهة ح�سارية، واخلروج 

لال�سرتاحات  وال�سلبي  التقليدي  ال�سكل  من 

امل�سروع  وهيييذا  اخلييدميية،  وتييقييدمي  ال�سكل  يف 

املقرتح �سيحاكي مراكز اخلدمة املوجودة على 

الطرق ال�سريعة يف �سمال اأمريكا ودول اأوروبا، 

وي�سفي اللم�سات اجلمالية والب�سمة الإبداعية 

املتميزة لل�سركة، م�ستعينة بخرتها الطويلة يف 

عمليات ت�سغيل امل�ساريع اخلدمية يف تنفيذ هذا 

امل�سروع.

والتجميد  للتريد  م�ستودعات  اإن�ساء  والثاين: 

يف �سوق اجلملة للخ�سار والفاكهة يف الريا�ض 

وال�سحية  الييغييذائييييية  امليييواد  وجتميد  لتريد 

واخل�سراوات والفواكه، وهذا امل�سروع �سرعت 

عليه  الطلب  لزيادة  نظرًا  تنفيذه  يف  ال�سركة 

ميين جتيييار اليي�ييسييوق وامليي�ييسييتييثييمييرييين الآخيييريييين، 

املعمارية  خ�سائ�سه  يف  فريدًا  يكون  و�سوف 

والكهروميكانيكية وفق اأدق املوا�سفات العاملية 

لهذه اخلدمة.

مركز  يف  وقييود  حمطة  فهواإن�ساء  الثالث  اأمييا 

العاملية  واملييحييددات  املعايري  وفق  العام  النقل 

ملحطات الوقود من الناحيتني املعمارية والفنية، 

و�سوف يكون انطالقة لتكرار النموذج يف كافة 

جوانب مدينة الريا�ض اإن �ساء اهلل، حيث تعد 

لل�سركة  جديدة  انطالقة  مبثابة  امل�ساريع  هذه 

يف اإطار حر�سها الدائم على حتديث خططها 

والنمو  الطلب  ملواجهة  امل�ستقبلية  وم�ساريعها 

امل�ساريع  هييذه  على  ال�سوق  ملتطلبات  املتزايد 

املغفلة  الفر�ض  بانتهاز  واملييبييادرة  اخلدمية، 

واحل�سارية  ال�ستثمارية  قوالبها  يف  وتقدميها 

للم�ساهم  املجزية  بالفائدة  تعود  التي  الرائدة 

واخلدمة احل�سارية للوطن واملواطن.

�سبقًا  لت�سجل  ال�سركة  ومن هنا جاءت مبادرة 

جديدًا يف جمال تطوير املرافق اخلدمية التي 

الغد  م�سرية  ولت�ستمر  واملقيم،  للمواطن  تقدم 

املت�ساعد لعوائد هذه امل�ساريع الناجحة واملبنية 

على درا�سات متعقلة للجدوى القت�سادية،حيث 

مل يتوقف منو الأرباح ف�ساًل بعد ف�سل وعامًا 

املا�سية،  الع�سر  ال�سنوات  مدى  على  عام  بعد 

منذ اأن كانت عوائدنا تراوح ما بني ال�سبعمائة 

ماليني  الثمانية  اإىل  قفزت  اأن  اإىل  ريال  األف 

ريال لعام 2008، ثم وا�سلت ال�سركة جناحاتها 

لهذا  الأول  للف�سل  الأربييياح  يف  زيييادة  لتحقق 

الرغم  على  املئة،  يف   25 بواقع   2009 العام 

ال�سوق  ت�سهدها  التي  القت�سادية  الهزات  من 

> واأ�سواق املنطقة والعامل اأجمع 



بتكلفة تزيد عن مليوني ريال
وتشريف سمو رئيس مجلس اإلدارة

الشركة توقع 3  عقود لمشاريع 
استثمارية وخدمية رائدة

تشمل استراحات على الطرق السريعة ومستودعات للتبريد 
ومحطة وقود بمواصفات عالمية

من منطلق الروؤية اال�ست�سرافية الإجنازات ال�سركة وتقدم م�سريتها الرائدة يف ت�سغيل امل�ساريع اال�ستثمارية ذات النفع العام وقدرتها على تخطي العقبات 

يف ظل املتغريات والظروف االقت�سادية ، اأبرمت ال�سركة موؤخرًا ثالثة عقود ت�سميمية  مل�ساريع ا�ستثمارية وذلك بت�سريف �سمو رئي�س جمل�س اإدارتها  

االأمري الدكتور عبد العزيز بن حممد بن عياف اأمني منطقة الريا�س ، حيث قام بتوقيع العقود الثالثة نيابًة عن ال�سركة الدكتور خالد بن عبد الله الدغيرث 

ع�سو جمل�س اإدارتها ومديرها العام.

توقيع عقد ت�سميم م�سروع ا�سرتاحات الطرق ال�سريعة



يف  الييثييالثيية  امليي�ييسيياريييع  تلك  طبيعة  ومتييحييورت 

مع  ال�سريعة  الطرق  على  ا�سرتاحات  ت�سميم 

�سركة )زهري فايز وم�ساركوه لال�ست�سارات( قام 

بتوقيعها نيابًة عن ال�سركة نائب الرئي�ض الأول 

املهند�ض ع�سام الريفي،  وجاء توقيع وامل�سروع 

اإن�ساء م�ستودعات للتريد والتجميد يف  الثاين 

�سوق اجلملة للخ�سار والفاكهة يف الريا�ض مع 

)مكتب اأبا اخليل مهند�سون ا�ست�ساريون( وقام 

بتوقيعه املدير التنفيذي للمكتب املهند�ض ثامر 

اأبا اخليل، وامل�سروع الثالث اإن�ساء حمطة وقود 

فايز  )زهييري  �سركة  مع  العام  النقل  مركز  يف 

قيمة  اإجمايل  ويبلغ  وم�ساركوه لال�ست�سارات(، 

األف   123 و  مليونني  الثالثة  الت�ساميم  تنفيذ 

انطالقة  امل�ساريع مبثابة  تعد هذه  ريال، حيث 

على  الدائم  حر�سها  اإطار  يف  لل�سركة  جديدة 

حتديث خططها وم�ساريعها امل�ستقبلية ملواجهة 

على  ال�سوق  ملتطلبات  املتزايد  والنمو  الطلب 

هذه امل�ساريع اخلدمية. 

اململكة  ت�سهده  مييا  مييع  الييعييقييود  توقيع  وييياأتييي 

ح�ساري  تطور  ميين  الريا�ض  مدينة  وخا�سة 

�ساملة  وتنمية  واقت�سادي،  عمراين  وازدهييار 

العاملية  التطورات  وملواكبة  املجالت،  كافة  يف 

القت�سادية،  التنمية  يف  اجلديدة  والتحديات 

لذا اأ�سبحت احلاجة ملحة ملواكبة ذلك التطور 

ومن  اخلدمية،  واملرافق  باخلدمات  والرتقاء 

هنا جاء دور �سركة الريا�ض للتعمري التي متثل 

اأحد النماذج الرائدة للقطاع اخلا�ض من خالل 

م�سوؤولياتها  حتمل  يف  ومبادراتها  م�ساركتها 

اإن�ساء وتطوير هذه  الوطنية نحو ال�ستثمار يف 

العمالقة،  وامل�ساريع  الكرى  اخلدمية  املرافق 

مييالمييح هذه  عيين  نييبييذه  ال�سركة  اأبييييرزت  وقييد 

امل�ساريع الثالثة وما�ستقدمه من خدمات 

مشروع استراحات
الطرق السريعة 

بدرا�سة  احلايل  الوقت  يف  ال�سركة  تقوم  حيث 

تطوير ال�سرتاحات وحمطات الوقود املوجودة 

على الطرق ال�سريعة من خالل اعتماد منوذج 

ميكن  خييدميية  ملييركييز   prototype مييوحييد 

وحتويله  الراهن  الو�سع  لتح�سني  ا�ستخدامه 

اإىل واجهة ح�سارية بنموذج موحد كا�سرتاحة 

وحمطة وقود على الطرق الرئي�سية ال�سريعة يف 

فايز  )زهييري  �سركة  اعتماد  خالل  من  اململكة 

الهند�سية  الت�سميمات  اإعييداد  يف  وم�ساركوه( 

التقليدي  ال�سكل  من  واخلييروج  ال�ساأن  هذا  يف 

وال�سلبي لال�سرتاحات القدمية لي�سبح ت�سميم 

املباين واخلدمات لكل مراكز اخلدمة موحدا، 

عدا تخطيط املوقع وتوجيه مركز اخلدمة الذي 

�سوف يعتمد على م�ساحة وطبيعة الأر�ض كموقع 

للم�سروع على الطريق ال�سريع. امل�سروع املقرتح 

�سيحاكي مراكز اخلدمة املوجودة على الطرق 

الأمريكية  الوليات املتحدة  ال�سريعة يف �سمال 

املتميز  الطابع  ترز  �سوف  التي  اأوروبييا،  ودول 

والييظييهييور الييقييوي لييهييذه املييراكييز الييتييي ت�ساعد 

يف  متكاملة  منظومة  �سمن  ليكونوا  امل�سافرين 

اخلدمات  واإظييهييار  ال�سعودية  العربية  اململكة 

مع  ليتنا�سب  كافية  ومكونات  عالية  بكفاءة 

واأي�سًا  ال�سعودية  يف  احلياة  طبيعية  متطلبات 

الأ�سا�سية  الدينية  والأمييور  والتقاليد  العادات 

والطبيعية  امليينيياخييييية  الييظييروف  مييع  ويييتييالءم 

وي�سفي اللم�سات اجلمالية والب�سمة الإبداعية 

املتميزة لل�سركة، م�ستعينة بخرتها الطويلة يف 

عمليات ت�سغيل امل�ساريع اخلدمية.

مشروع مستودعات
التبريد والتجميد في سوق 

الجملة للخضار والفاكهة
وتهدف ال�سركة من تنفيذ هذا امل�سروع  حلاجة 

�سوق اجلملة للخ�سار والفاكهة اإىل م�ستودعات 

وتاأتي  الغذائية  الفاكهة واملواد  لتريد وجتميد 

التريد  مل�ستودعات  ودعييم  ا�ستكماًل  كذلك 

القائمة حاليًا، ونظرًا لزيادة الطلب عليها من 

جتار ال�سوق فقد �سرعت ال�سركة على ت�سميم 

وتنفيذ امل�سروع على الأر�ض الواقعة �سرق �سوق 

بي   تقدر  اإجمالية  م�ساحة  وعلى  القائم  اجلملة 

34.564 الف مرتا مربعا ، و�سيلبي هذا امل�سروع 

توقيع عقد ت�سميم م�سروع م�ستودعات التربيد والتجميد



احلاجة القائمة لتريد وجتميد املواد الغذائية 

حيث  والييفيياكييهيية،  واخليي�ييسييراوات  وال�سحية 

النوع  لهذا  املدينة  حاجة  الدرا�سات  اأو�سحت 

لتجار اخل�سار  ن�سبية  من اخلدمات مع خرة 

 . ال�سوق  حميط  يف  امل�سروع  لوجود  والفاكهة 

وحددت ال�سركة الأ�س�ض العامة للت�سميم التي 

�سيتم  مراعاتها وفق الأ�س�ض التالية:

مع  متما�سيا  امل�ستودعات  ت�سميم  يكون  اأن 

املناخية  ت�سغيله  وظييييروف  ونييوعييييية  طبيعة 

وتخطيطيًا  معماريًا  حوله  ما  مع  وان�سجامه 

وب�سفة خا�سة �سوق اجلملة للخ�سار والفاكهة 

كجزء مكمل لن�ساطاته .   

املطلوبة  املييرورييية   احلركة  وت�سميم  درا�سة   

والرادات  للناقالت  خا�سة  املحيطة  والطرق 

الكبرية، اأي�سًا ت�سميم وقوف �ساحنات التريد 

من  وخييروجييهييا  دخييولييهييا  وطييريييقيية  والتجميد 

منطقة التريد مع حتديد عدد املواقف الكايف 

لأن�سطة املبنى املتوقعة .  

درا�سة وحتديد متطلبات امل�سروع من خدمات 

والكهرباء  ال�سحي  وال�سرف  كاملياه  عامة 

الزمني  اجليييييدول  يف  وتيي�ييسييمييييينييهييا  وغيييريهيييا 

لالأعمال.   

لأن�سب  مطابقًا  الهند�سي  الت�سميم  و�سيكون 

لهذا  العاملية  املعايري  ووفييق  الهند�سية  النظم 

الن�ساط وذلك يف جمال نظام واأجهزة التريد 

والتجميد . 

مشروع محطات الوقود
لتخطيط  احلا�سر  الوقت  يف  ال�سركة  ت�سعى 

وتطوير حمطة وقود يف مركز النقل العام وفق 

املعايري واملحددات العاملية ملحطات الوقود من 

الناحيتني املعمارية والفنية، والتي �سوف تخدم 

افتقار  باعتبار  به  املحيطة  واملناطق  املركز 

البرتولية، وذلك  للخدمات  اإىل مركز  املنطقة 

لتلبية الطلب املتزايد من �سكان ومرتادي هذه 

املنطقة، و�سيكون نطاق عمل املكتب الإ�ست�ساري 

جميع  على  م�ستماًل  العام  املخطط  ت�سميم 

وفق  املختلفة  واخلدمات  والييوحييدات   املباين  

الروؤية والهداف  التي حددتها ال�سركة ، وتبلغ 

7886 مرتا  نحو  امل�سروع  ملوقع  الكلية  امل�ساحة 

جتارية  وعنا�سر  طييرق  عييدة  به  حتيط  مربعا 

اجلنوبي  الدائري  فيها  مبا  رئي�سية،  و�سوارع 

من جهة ال�سمال  ويجاوره اأي�سًا �سوق اخل�سار 

والييفيياكييهيية املييركييزي و�ييسييوق الييريييا�ييض ، وهذا 

ال�سيارات  خلدمة  رئي�سيا  متطلبا  يعد  املوقع 

وتذهب  تيياأتييي  التي  واحلييافييالت  وال�ساحنات 

اإىل ومن املنطقة  وقد روعي ان ت�ستمل حمطة 

الوقود على مركز للخدمات ال�سريعة  للفح�ض 

منوذجًا  الت�سميم  هييذا  و�سيكون  والإ�ييسييالح، 

يطبق  يف  كنموذج  تعميمه  اإىل  ال�سركة  ت�سعى 

> باقي اأحياء العا�سمة  

توقيع عقد ت�سميم م�سروع حمطات الوقود



أحد اأحد أحد  الفنية  للخدمات  التعمري  مدينة  تعد 

ركة الريا�ض للتعمري سركة الريا�ض للتعمري سركة الريا�ض للتعمري  سروعات النموذجية ل�سروعات النموذجية ل� روعات النموذجية ل�سروعات النموذجية ل�س سامل�سامل�

الريا�ض  مدينة  الريا�ض سرق  مدينة  الريا�ض سرق  مدينة  رق  � �سمال  سمال  �س �سمال  مال  � مبنطقة  �سالكائنة  مبنطقة  سالكائنة 

فريد  وموقع  فريد سري  وموقع  فريد سري  وموقع  ري  ع� ع�سميم  سميم  ع�س ع�سميم  ميم  بت� حظيت  بت�سوالتي  حظيت  سوالتي 

مفهوم  يف  مفهوم يية  يف  مفهوم يية  يف  ة  يييييي يييييي ييوعييوع وعييوعيي ن نقلة  نييدث  نقلة  ييدث  نيييي نقلة  نييييدث  نقلة  دث  أحاأحييييأحييييأح ذي يييذي يييذي  ال الييير  ييير  اليييي اليييير  ر  ييييالأمييييالأم

ميم املميز والغري تقليدي يف عامل الإبداع سميم املميز والغري تقليدي يف عامل الإبداع سميم املميز والغري تقليدي يف عامل الإبداع  سالت�سالت�

ميم هذه املدينة سميم هذه املدينة سميم هذه املدينة  سوالتطوير. حيث روعي يف ت�سوالتطوير. حيث روعي يف ت�

فات سفات سفات  واملوا� العاملية  املعايري  واملوا�سل  العاملية  املعايري  سل  واملوا�س العاملية  املعايري  واملوا�سل  العاملية  املعايري  ل  أف�اأف�سأف�سأف� ا�ستخدام 

ناعية بالدول سناعية بالدول سناعية بالدول  أحدث املدن ال�اأحدث املدن ال�سأحدث املدن ال�سأحدث املدن ال� الفنية  املتبعة يف 

املتقدمة وتطبيقها  يف مدينة اخلدمات الفنية 

ريط مركز سريط مركز سريط مركز  سران �سران � ران �سران �س سريانني يح�سريانني يح� ريانني يح�سريانني يح�س س طريقني �س طريقني � رعرعر

ميمات سميمات سميمات  بت� بت�سات  سات  بت�يي بت�ييات  ات  دوران خالل  من  وذلك  دورانيياملدينة  خالل  من  وذلك  يياملدينة 

كال هند�سية ترمز كل منها لطبيعة سكال هند�سية ترمز كل منها لطبيعة سكال هند�سية ترمز كل منها لطبيعة  سإ�سإ� إ�اإ�ا إ�عاملية و إ�عاملية و

ادات ملرتادي املدينةسادات ملرتادي املدينةسادات ملرتادي املدينة سإر�سإر� إر�اإر�ا إر�اط تعمل كلوحة  إر�اط تعمل كلوحة  اط تعمل كلوحة ساط تعمل كلوحة س سالن�سالن�

ميم مدينة التعمري للخدمات سميم مدينة التعمري للخدمات سميم مدينة التعمري للخدمات  سوقد روعي يف ت�سوقد روعي يف ت�

ي�سري  ي�سري سكل  ي�سري سكل  كل  ب� مكان  لأي  ب�سول  مكان  لأي  سول  ب�س مكان  لأي  ب�سول  مكان  لأي  ول  الو� �سهولة  الو�سالفنية  �سهولة  سالفنية 

ة يف مناطق يية يف مناطق يية يف مناطق  ييروريييروري روريييرورييي ييات املييات امل ات املييات امليي يياقيياق اقيياقيي يينيين نيينيي ييتييت تييتيي ييخييخ ايين ال ايين  ن  يي عيي ع داييداييدًا يييييي يييييي ييعييع عييعيي ييبييب

طريقني  عر  عرك  رك  عيي عييك  ك  وذل  ، وذليياط   ، يياط  وذلس  ، وذلساط   ، اط  الن� لهذا  الن�سابهه  لهذا  سابهه  الن�س لهذا  الن�سابهه  لهذا  ابهه  سم�سم�

افة سافة سافة  سإ�سإ� إ�اإ�ا إ�ريط مركز املدينة  إ�ريط مركز املدينة  ريط مركز املدينة سريط مركز املدينة س سران �سران � ران �سران �س سريانني يح�سريانني يح� ريانني يح�سريانني يح�س س�س�

روع ، حيث سروع ، حيث سروع ، حيث  سراف امل�سراف امل� راف امل�ييراف امل�يي أطاأطييأطييأط ري يف ييري يف ييري يف  إىل طريق دائاإىل طريق دائييإىل طريق دائييإىل طريق دائ

فيه  يتم  جذاب  فيه سري  يتم  جذاب  فيه سري  يتم  جذاب  ري  ع� ع�سكل  سكل  ع�س ع�سكل  كل  ب� ب�سميم  سميم  ب�س ب�سميم  ميم  الت� الت�سجاء  سجاء 

كل رئي�سي من واىل سكل رئي�سي من واىل سكل رئي�سي من واىل  ستوجيه حركة ال�سيارات ب�ستوجيه حركة ال�سيارات ب�

اخلدمات  حولها  تتمحور  والتي  املدينة  مركز 

تخدم  تخدم يية  تخدم يية  ة  ييارييياري اريييارييي جت جتييال  ييال  جتيي جتييال  ال  وحم م�سجد  وحميين  م�سجد  يين  وحميي م�سجد  وحميين  م�سجد  ن  م مييالرئي�سية  ييالرئي�سية 

طتها.سطتها.سطتها. أن�اأن�سأن�سأن� الأيدي العاملة يف املدينة وعمالء 

ناعات سناعات سناعات  سة لل�سة لل� ة لل�سة لل�س س�س� �س�س سم مناطق متخ�سم مناطق متخ� م مناطق متخ�سم مناطق متخ�س سروع ي�سروع ي� روع ي�سروع ي�س سفامل�سفامل�

رادة يييرادة يييرادة  وال والييية  ييية  واليي واليية  ة  ييراطييراط راطييراطيي اخل على  املعتمدة  اخليياخلفيفة  على  املعتمدة  يياخلفيفة 

وغريها،  وغريها، يياث  وغريها، يياث  اث  الأث الأثييناعات  ييناعات  الأثس الأثسناعات  ناعات  ل� ل�سافة  سافة  ل�س ل�سافة  افة  سإ�سإ� إ�اإ�ا  ، واللحام 

تقدم  والتي  ال�سيارات  تقدم سيانة  والتي  ال�سيارات  تقدم سيانة  والتي  ال�سيارات  يانة  � �س  س  ور�ض ور�ضم  ضم  ور�س ور�سم  م  ي� ي�سكما  سكما 

أهيل اأهيل اأهيل  وت وتاح  اح  ييسييالإ�ييسييالإ�ييسييال إ�يياإ�ييا ب املتعلقة  بيياات  املتعلقة  يياات  بيي املتعلقة  بييات  املتعلقة  ات  ييدمييدم دمييدميي اخل اخليية  يية  اخليي اخليية  ة  ييافيياف افييافيي ييكييك

احلة لل�سري دون عيوب فنية. ساحلة لل�سري دون عيوب فنية. ساحلة لل�سري دون عيوب فنية.  سال�سيارات لتكون �سال�سيارات لتكون �

من هنا جاءت خدماتها لتتكامل يف دورها مع 

روع مزاد التعمري الدويل لل�سيارات املجاور سروع مزاد التعمري الدويل لل�سيارات املجاور سروع مزاد التعمري الدويل لل�سيارات املجاور  سم�سم�

لها ولتقدمي خدمات جوهرية يف هذا املجال .

رق سرق سرق  � �سمال  سمال  �س �سمال  مال  � منطقة  �سأن  منطقة  �سأن  منطقة  �اأن  منطقة  أن  ركة سركة سركة  ال� من  ال�سا  من  سا  ال�ييي من  ال�يييا  من  ا  إدراكاإدراكيييإدراكيييإدراك إدراكو إدراكو

مدينة الريا�ض والتي من املتوقع تزايد الكثافة 

تفتقد   تفتقد  أنها  تفتقد  اأنها  أنها  القريب  املدى  على  فيها  ال�سكانية 

إىل اإىل اإىل  روع ييسييروع ييسييروع  ييسيي�ييسيي� �يي�يي امل املييذا  ييذا  امليي املييذا  ذا  ييل هييل ه هيي ل هييل  ييؤهييؤه ؤهييوؤهييو ي يييوا  ييوا  ييي يييا  ا  يياط مميياط مم اط ممساط ممس الن� الن�سذا  سذا  الن�يي الن�ييذا  ذا  ييهييه هييهيي ييلييل

اط ساط ساط  الن� الن�سذا  سذا  الن�يي الن�ييذا  ذا  ه هيياب  يياب  هييي هييياب  اب  أرباأربيييأربيييأرب ن يين يين  م العديد  مييا�ستقطاب  العديد  ييا�ستقطاب 

يعتر يعترذي  رذي  يعتييي يعتيييذي  ذي  ال اليييروع  يييروع  الييسيي الييسييروع  روع  ييسيي�ييسيي� �يي�يي امل املييع  ييع  امليي املييع  ع  ييوقييوق وقييوقيي م ميين  يين  ميي ميين  ن  م مييلال�ستفادة  ييلال�ستفادة 

مايل سمايل سمايل  ال� ال�سري  سري  ال�يي ال�ييري  ري  ييدائييدائ دائييدائيي ال الييمال  ييمال  الس السمال  مال  � املناطق  يف  �سالوحيد  املناطق  يف  سالوحيد 

ال�سريع. ال�سريع.ييام  ال�سريع.ييام  ام  ييدمييدم دمييدميي ال وطريق  الريا�ض  الييمة  وطريق  الريا�ض  ييمة  الس وطريق  الريا�ض  السمة  وطريق  الريا�ض  مة  سللعا�سللعا�

�سيكون  �سيكون ييه  �سيكون ييه  ه  أناأنييأنييأن روع سروع سروع  امل� امل�سذا  سذا  امل�يي امل�ييذا  ذا  ه مييز  ما  هييم  مييز  ما  ييم  هيي مييز  ما  هييم  مييز  ما  م  أهاأهييأهييأه ن يين يين  ييومييوم

الوحيد يف تلك املنطقة 

الفنية  للخدمات  التعمري  مدينة  وقوع  الفنية أن  للخدمات  التعمري  مدينة  وقوع  الفنية اأن  للخدمات  التعمري  مدينة  وقوع  أن  كما 

على طريق الدمام ال�سريع يعطيها ميزة فريدة 

الذي  الوحيد  الذي سريان  الوحيد  الذي سريان  الوحيد  ريان  ال� ال�س  س  يعتر الطريق  فهذا  يعتر،  الطريق  فهذا  ر، 

رقية سرقية سرقية  ال� واملنطقة  التعاون  ال�س  واملنطقة  التعاون  س  جمل�ض دول  جمل�ضيربط  دول  ضيربط 

إىل مناطق اإىل مناطق إىل مناطق  إىل مناطق للمملكة مع املنطقة الو�سطى ومنها  إىل مناطق للمملكة مع املنطقة الو�سطى ومنها 

واملناطق  الغربية  باملنطقة  املقد�سة  واملناطق ساعر  الغربية  باملنطقة  املقد�سة  واملناطق ساعر  الغربية  باملنطقة  املقد�سة  اعر  سامل�سامل�

هذه  تخدم  حيث   .. اململكة  جنوب  ال�سياحية 

الطرقات مئات الآلف من احلجاج واملعتمرين 

أو من اأو من أو من  وال�سياح �سواء من دول اخلليج املجاورة 

> داخل اململكة 

مدينة التعمير للخدمات الفنية

دوارات بتصميمات هندسية ارشادية متميزة  

تصميم عصري بمعايير عالميةتصميم عصري بمعايير عالميةتصميم عصري بمعايير عالمية





إشادة بالدور الرائد للمختبر وبالخدمات 
المتميزة التي يقدمها السوق للمزارعين  

والتجار  والمستهلكين 

قام وفد من اللجنة الزراعية بالغرفة التجارية 

ال�سناعية بالريا�ض بزيارة اإىل �سوق اخل�سار 

ل�سركة  الييتييابييع  بييالييريييا�ييض  للجملة  والييفيياكييهيية 

مدير  خاللها  ا�ستقبلهم  للتعمري  الييريييا�ييض 

وم�سوؤول  الكثريي  عييبييداهلل  املهند�ض  ال�سوق 

وامل�سوؤولني  املييطييرود   نبيل  العامة  العالقات 

ال�سوق  مييرافييق  على  لييالطييالع  وذلييك  بال�سوق 

لدوره  اأدائيييه  وكيفية  له  الت�سغيلية  واملفا�سل 

لت�سويق  الرئي�سية  البوابة  باعتباره  به  املنوط 

حيث  الييريييا�ييض  مبنطقة  الييزراعييييية  املنتجات 

اأ�ستمع وفد اللجنة ل�سرح تف�سيلي عن النتائج 

الإيجابية  التي حققها ال�سوق ياأتي يف مقدمتها 

التحليلية للمختر املركزي ل�سوق  النتائج  اآخر 

املنتجات  ميين  الييعييييينييات  فييحيي�ييض  يف  اجلييمييليية 

الزراعية التي تدخل ال�سوق 

من  املييعييرو�ييض  املنتج  �سالمة  ل�سمان  وذليييك 

من  الكثري  تخ�سع  حيث  ال�سحية،  الناحية 

املنتجات الزراعية فبعد اأن اأ�سبح من ال�سعوبة 

ذات  املييبيييييدات  عيين  الييتييام  ال�ستغناء  مبييكييان 

التاأثري املحدود على البيئة والتي ت�ستخدم �سد 

الآفات الزراعية، رغم التقدم العلمي يف جمال 

التعامل  الأميير  حتم  لييذا  الكيميائية  املبيدات 

على  وحر�سًا  �سديدين،  وحييذر  بحر�ض  معها 

اجلملة  �سوق  ملختر  كييان  امل�ستهلكني  �سالمة 

عمليات  يف  كبرية  اأهمية  والفاكهة  للخ�سار 

تداولها  يتم  التي  للمنتجات  اليومي  الفح�ض 

بال�سوق، وذلك للتاأكد من �سالمة هذه املنتجات 

من التلوث الكيميائي مبتبقيات املبيدات،

بها  يتم  التي  الطريقة  اإىل  الوفد  ا�ستمع  وقد 

الورقية  للخ�سروات  الثقيلة  املييعييادن  ك�سف 

اللجنة الزراعية  بالغرفة التجارية بالرياض في زيارتها
لسوق التعمير لجملة الخضار والفاكهة 

م. قباني : المختبر المركزي لسوق 
الجملة حلم كنا نطمح إليه .

املهند�ض/ �سمري قباين يتحدث من داخل املختر



التي ت�سقى بال�سرف ال�سحي ل�سمان �سالمة 

و�سول املنتج للم�ستهلك، 

املخالفة  وامليييزارع  الدللني  خماطبة  وطريقة 

الدور  لتفعيل  ال�سركة  ميين  �سعيًا  وتوعيتهم 

الييرقييابييي بييجييانييب اجلييهييات احلييكييومييييية ذات 

واإليييزام  املبيدات  خماطر  ميين  للحد  العالقة 

لكل  املتبعة  التحرمي  بفرتات  املخالفة  املييزارع 

يعرف  ما  وهو  بها  املو�سى  والرتكيزات  مبيد 

باأخالقيات التعامل مع املبيدات، وذلك حفاظًا 

اأي�سًا  وكذلك  امل�ستهلك  و�سالمة  �سحة  على 

مع  التعامل  بخطورة  املزارعني  ي�ست�سعر  حتى 

هذه ال�سموم والأ�سرار التي حتدثها على البيئة 

وال�سحة العامة.

كافة مرافق  الزراعية  اللجنة  تفقدت  اأن  وبعد 

ال�سوق واطلعت على اآلية ت�سغيله وخا�سة الدور 

املركزي  املختر  يقوم   الييذي  واملهم  احليوي 

بال�سوق  امل�سوؤولني  من  وا�ستمعت  ال�سوق  داخل 

اأو�سح الأ�ستاذ  اإىل �سرح مف�سل عن كل ذلك 

�سمري قباين رئي�ض اللجنة قائال :  اأن هذا املختر 

الذي اأن�ساأته �سركة الريا�ض للتعمريداخل �سوق 

الأحالم  اأحييد  كان  والفاكهة  للخ�سار  اجلملة 

يف  هنا  نراها  اأن  نتمنى  كنا  التي  والطموحات 

التي  اخلطوة  تلك  كانت  حيث  الريا�ض  مدينة 

عززت   للتعمري   الريا�ض  �سركة  عليها  اأقدمت 

م�ساألة   على  واحليير�ييض  الرقابة  مييدى  مفهوم 

تعر�ض اخل�سروات والفاكهة ملتبقيات املبيدات 

اإمتداد  مبثابة   وكييانييت  الكيمائية   واملييلييوثييات 

باقي   يف  الزراعية  لال�سواق  ونقلها  لتعميمها 

تقوم  خمترات  هنالك  ليكون  اململكة  مناطق 

من  والفواكهة   اخل�سروات  عينات  بفح�ض 

بهدف  الكيمائية  وامللوثات  املبيدات  متبقيات 

و�سول منتج �سحي  للم�ستهلك واملواطن واملقيم 

، واحلمد هلل وجدنا هذا احللم يتحقق  وي�سبح 

فمنذ  اجلميع.  بها  وي�سيد  لها  ي�سهد  حقيقة 

ت�سغيل هذا املختر اأو�سحت الإح�سائيات اأنه 

اأ�سبح هناك نوع من التوعية ب�سفة عامة فيما 

احلر�ض  واأهمية  املبيدات،  مبتبقيات  يتعلق 

والخطار  امللوثة  املنتجات  مع  التعامل  على 

الناجتة عنه وبالتايل لوحظ اأن ن�سبة انخفا�ض 

واحلمد  تقل  بداأت  الييواردة  باملبيدات  امللوثات 

اتفقنا  لقد  قييائييال:  �سمري   . م  هلل.واأ�يييسييياف 

ال�سناعية  التجارية  الغرفة  يف  زراعية  كلجنة 

بالريا�ض اأن نتعاون مع �سركة الريا�ض للتعمري 

ور�ض  لعمل  املختر  وبالذات  اجلملة  واأ�ييسييواق 

الزراعي  املنتج  يكون  اأن  وبحيث  توعوية  عمل 

لكل  واملتاح  الأ�سا�ض  ويكون  واآمن  �سحي  منتج 

اأحد  الأ�سواق باململكة. وهذا ميثل بالن�سبة لنا 

الأهداف التي نريد حتقيقها يف املرحلة املقبلة 

اإن �ساء اهلل.هذا وقد اأكد القباين على اأن تعاون 

للتعمري  الريا�ض  �سركة  مع  الزراعية  اللجنة 

الهيئة  واأي�سا  الزراعة  ووزارة  اجلملة  واأ�سواق 

املرحلة  والدوائية  يف  الغذائية  للرقابة  العامة 

لإر�ساء  م�سرتكة  رغييبيية  ميين  ينطلق  الييقييادميية 

الأ�سواق  خييالل  من  وا�سحة  توعوية  مفاهيم 

من  و�سليمة  �سحية  بداية  تكون  واأن  املركزية 

خالل اللتزام مبعايري اجلودة املتفق عليها التي 

حددتها املخترات املركزية والهيئات الرقابية 

الدولية ذات الخت�سا�ض بهدف احلفاظ على 

مبتبقيات  ال�سارة  الآثييار  من  امل�ستهلك  �سحة 

خمتر  اأن  على  اللجنة  اأجمعت  وقد  املبيدات، 

يعد  بالريا�ض  والفواكه  للخ�سار  اجلملة  �سوق 

خط الدفاع الأول و�سمام الأمان ال�سحي من 

يف  املتداولة  للمنتجات  اليومي  الفح�ض  خالل 

ال�سوق حر�سا على �سالمة امل�ستهلكني و�سمان 

لأمن  الييالزم  والغذائي  الزراعي  املنتج  جييودة 

و�سحة الفرد واملجتمع

ويف ختام هذه الزيارة التي �سارك فيها الأ�ستاذ 

عييبييد الييرحييميين بيين حمييمييد الييقييحييطيياين مدير 

الإدارة الزراعية واملهند�ض عبد امللك بن عبد 

اهلل ال�سحيان اأ�سادت اللجنة الزراعية بالدور 

الرائد واخلدمات املتميزة التي يقدمها  �سوق 

الريا�ض  مبدينة  والفاكهة  للخ�سار  اجلملة 

والقائمني عليه للمزارعني والتجار وامل�ستهلكني 

> على حد �سواء 

فني املختر يقوم بفح�ض اإحدى  عينات اخل�سار والفاكهة

لقطة لأع�ساء اللجنة الزراعية اأثناء زيارتهم مع مدير ال�سوق



أطلقتها اأطلقتها أطلقتها  التي  رييرييرية  يييي الأخ الأخيادرة  يادرة  الأخيي الأخييادرة  ادرة  ييبييب بييبيي امل من  املييبالرغم  من  ييبالرغم 

ضي�ضي�ض يوم  ي�سي�س أمانة منطقة الريا�ض  املتعلقة بتخ�اأمانة منطقة الريا�ض  املتعلقة بتخ�سأمانة منطقة الريا�ض  املتعلقة بتخ�سأمانة منطقة الريا�ض  املتعلقة بتخ�

وله اليومي دون سوله اليومي دون سوله اليومي دون  سللمزارع يقوم فيه ببيع حم�سللمزارع يقوم فيه ببيع حم�

اللجوء على و�ساطة ومدى ال�ستفادة من تلك 

أحد اأحد أحد  التجربة يف دعم الإنتاج الزراعي باعتباره 

ادية الهامة، وتقدمي اخلدمات سادية الهامة، وتقدمي اخلدمات سادية الهامة، وتقدمي اخلدمات  سقت�سقت� املحاور ال

املي�سرة للمواطنني، وحتقيق عائدات منا�سبة 

ال�سلعة  على  ال�سلعة سرتي  على  ال�سلعة سرتي  على  رتي  امل� امل�سول  سول  امل�س امل�سول  ول  وح� وح�سللمزارعني  سللمزارعني 

الذي  الذي وؤال  الذي وؤال  ؤال  ال�س ال�سوأن  ال�سوأن  ال�ساأن  أن  اإل منا�سب،  ب�سعر  طازجة 

دد هل تلك املنتجات سدد هل تلك املنتجات سدد هل تلك املنتجات  سيطرح نف�سه يف هذا ال�سيطرح نف�سه يف هذا ال�

حيث  حيث يين  حيث يين  ن  م لال�ستخدام   ميياحلة  لال�ستخدام   يياحلة  مس لال�ستخدام   مساحلة  لال�ستخدام   احلة  � �سة   سة   �يي �يية   ة   يييييي يييييي ييزراعييزراع زراعييزراعيي ييالييال

خلوها من متبقيات امللوثات الكيميائية ؟ ومن 

ارة سارة سارة  سمن مدى �سالمتها من تلك الآفات ال�سمن مدى �سالمتها من تلك الآفات ال� من مدى �سالمتها من تلك الآفات ال�سمن مدى �سالمتها من تلك الآفات ال�س سي�سي�

بعد النجاح الباهر الذي حققه م�سروع �سوق 

التعمريجلملة اخل�سار والفاكهة ومتا�سيًا مع 

امل�ساريع  تطوير  يف  الطموحة  ال�سركة  خطة 

معها  املتعاملني  متطلبات  وتلبية  القائمة 

ي�ساهي  م�ستوى  اإىل  امل�ساريع  بتلك  للو�سول 

ال�سركة  قامت  فقد  املمثالة  العاملية  امل�ساريع 

بدرا�سة �ساملة ل�سوق التعمري جلملة اخل�سار 

ا�ست�سارية  مكاتب  عدة  خالل  من  والفاكهة 

متخ�س�سة يف كافة املجالت الت�سغيلية منها 

واملرورية حيث كان نتاج ذلك م�سروع متكامل 

امل�ستويات  لأعييلييى  التعمري  ب�سوق  للنهو�ض 

سوق التعمير لجملة الخضار والفاكهة

توسعة جديدة لمبنى البرادات
واستحداث مظالت للتوليف 

حة الإن�سان و�سالمته ؟ سحة الإن�سان و�سالمته ؟ سحة الإن�سان و�سالمته ؟  سب�سب�

أهمية الدور الذي يقوم به �سوق اأهمية الدور الذي يقوم به �سوق أهمية الدور الذي يقوم به �سوق  ز  رز  رز   رمن هنا ترمن هنا ت

ار والفاكهة بالريا�ض يف سار والفاكهة بالريا�ض يف سار والفاكهة بالريا�ض يف  سالتعمري جلملة اخل�سالتعمري جلملة اخل�

التي  والفواكهة  التي سروات  والفواكهة  التي سروات  والفواكهة  روات  اخل� �سالمة  اخل�سمراقبة  �سالمة  سمراقبة 

فقد  امل�ستهلك   فقد إىل  امل�ستهلك   فقد اإىل  امل�ستهلك   إىل  ال�سوق  من  وتخرج  ال�سوق ييرد  من  وتخرج  ال�سوق ييرد  من  وتخرج  رد  ييتييت

غله سغله سغله  سركة الريا�ض للتعمري املالكة وامل�سركة الريا�ض للتعمري املالكة وامل� ركة الريا�ض للتعمري املالكة وامل�سركة الريا�ض للتعمري املالكة وامل�س سراعت �سراعت �

اعتباراتها  اعتباراتها ييق  اعتباراتها ييق  ق  وف وفيياميم   يياميم   وفس وفساميم   اميم   الت� الت�سوق   سوق   الت�يي الت�ييوق   وق   ييسييس سييسيي يي�يي� �يي�يي ال الييذا  ييذا  اليي الييذا  ذا  ييهييه هييهيي ييلييل

اململكة،  يف  واملناخية  الجتماعية  للظروف 

وقد كان العامل الأهم احلفاظ على املنتجات 

الو�سائل  توفري  خالل  من  وامل�ستوردة  املحلية 

منتج  منتج ييل  منتج ييل  ل  ك معايرة  بعد  كييك  معايرة  بعد  ييك  كيي معايرة  بعد  كييك  معايرة  بعد  ك  ذل ذلييإىل  ييإىل  ذلا ذلاإىل  إىل  ؤدي يييوؤدي يييوؤدي  ت تيييوالتي  يييوالتي 

مان جودتها و�سالمتها من التلوث سمان جودتها و�سالمتها من التلوث سمان جودتها و�سالمتها من التلوث  سغذائي ل�سغذائي ل�

خالل  خالل يين  خالل يين  ن  م مييدات،  ييدات،  ميي مييدات،  دات،  يييييي يييييي ييبييب بييبيي امل مبتبقيات  املييالكميائي  مبتبقيات  ييالكميائي 

ل سل سل  سأف�سأف� أف�اأف�ا ب ا املركزي داخل ال�سوق املجهز با املركزي داخل ال�سوق املجهز  راملختراملختر

املتعلقة  املخرية  والتحاليل  املخر  والتحاليل  ر  الفح�ض الفح�ضو�سائل  ضو�سائل 

الهتمام  اإىل  ااإىل  إىل  افة سافة سافة  سإ�سإ� إ�اإ�ا  ، الزراعية   باملنتجات 

على  واحلفاظ  والإدارة  على سغيل  واحلفاظ  والإدارة  على سغيل  واحلفاظ  والإدارة  غيل  الت� الت�سب�سيا�سات  سب�سيا�سات 

حة العامة وتلبية جميع متطلبات سحة العامة وتلبية جميع متطلبات سحة العامة وتلبية جميع متطلبات  سالبيئة وال�سالبيئة وال�

غيلية سغيلية سغيلية  ت� خطة  ت�سع  خطة  سع  ت�س خطة  ت�سع  خطة  ع  و� مت  و�سد  مت  سد  و�يي مت  و�ييد  مت  د  وق وقييامل�ستخدمني،  ييامل�ستخدمني، 

أن اأن أن  ا سا سا  أي�اأي�سأي�سأي� ي ييي ييي  روع روعييد  ييد  روعيي روعييد  د  وق وقييداف،  ييداف،  وقيييي وقييييداف،  داف،  الأه لهذه  الأهيييي  لهذه  يييي  ايياييًا ييقييق قييقيي ييوفييوف

ويوفر  واملت�سوقني  التجار  رغبات  ال�سوق  يلبي 

املنتجات  على  للمحافظة  الالزمة  املنتجات سروط  على  للمحافظة  الالزمة  املنتجات سروط  على  للمحافظة  الالزمة  روط  سال�سال�

هذه  فجميع  ممكنة،  فييرتة  فييرتول  ييرتول  فيي فييول  ول  لأط لأطييالزراعية  ييالزراعية 

مراقب  ًذاًءذاًء  ذاءييذاءيي غ اهلل  غييأذن  اهلل  ييأذن  غييا اهلل  غيياأذن  اهلل  أذن  ب لنا  بييامن  لنا  ييامن  بس لنا  بسمن  لنا  من  ت� ت�سالعوامل  سالعوامل 

> و�سليم  

هل البيع المباشر
يضمن سالمة غذائنا؟

العاملية ويتلخ�ض امل�سروع فيما يلي:

تو�سعة مبنى الربادات:

نظرًا للنجاح املتنامي ملبنى الرادات والإقبال 

فقد  التاأجريية  الوحدات  على  النظري  املنقطع 

راأت الدرا�سة �سرورة التو�سع يف عدد الوحات 

لتغطية متطلبات ال�سوق

اإ�سافة مظالت للتوليف:

اأو�ست  فقد  وتنوعها  الأن�سطة  لتزايد  نظرًا 

الدرا�سة بتوفري م�ساحات اأكر لتلبية متطلبات 

وت�سميم  وباأ�سلوب  الإ�سافية  الأن�سطة  تلك 

متميز يحافظ على هوية ال�سوق

تو�سعة املخترب:

اإيجابي وفعال يف املحافظة  كان للمختر دور 

ونظرًا  بال�سوق  املعرو�سة  املواد  نوعيات  على 

للتو�سعة املقرتحة كان لبد من تو�سعة املختر 

ل�ستيعاب كافة النوعيات والأن�سطة

تطوير احلركة املرورية داخل وخارج 

ال�سوق:  

بعد كل تلك الإ�سافات كان للدرا�سة املرورية 

الكثافة  ل�ستيعاب  الدرا�سة  من  كبري  ن�سيب 

املرورية املتوقعة بعد زيادة وتو�سعة الكثري من 

> الن�ساطات التي ي�سملها ال�سوق  





بظاللها  تلقي  العاملية  املالية  بظاللها يية  تلقي  العاملية  املالية  بظاللها يية  تلقي  العاملية  املالية  ة  الأزم ماتزال  الأزميي  ماتزال  يي 

كثري  وعلى  كثري يييدويل  وعلى  كثري يييدويل  وعلى  دويل  ال الييياد  ييياد  الس الساد  اد  سقت�سقت� ال على  الثقيلة 

قطاع  راييراييرًا  ييؤخييؤخ ؤخييوؤخييو م طالت  حتى  القطاعات،  مييون  طالت  حتى  القطاعات،  ييون  ميي طالت  حتى  القطاعات،  ميين  طالت  حتى  القطاعات،  ن  ييمييم

ناعة ال�سيارات الأمريكية وكذلك الأملانية، سناعة ال�سيارات الأمريكية وكذلك الأملانية، سناعة ال�سيارات الأمريكية وكذلك الأملانية،  س�س�

إنتاجها اإنتاجها إنتاجها  تخفي�ض  عديدة  تخفي�ض سركات  عديدة  تخفي�ض سركات  عديدة  ركات  � �سأعلنت  �سأعلنت  �اأعلنت  أعلنت  إذ اإذ اإذ 

وقف  وقف اإىل   وقف اإىل   إىل   طرت سطرت سطرت  ا� ا�سآخري عمالقة  ا�سآخري عمالقة  ا�اآخري عمالقة  آخري عمالقة  ركات سركات سركات  سو�سو�

ب�سبب  جزئي  ب�سبب سكل  جزئي  ب�سبب سكل  جزئي  كل  وب� وب�س  س  ؤقتاوؤقتاوؤقتًا م ال�سيارات  موإنتاج  ال�سيارات  موإنتاج  ال�سيارات  ماإنتاج  ال�سيارات  إنتاج 

مزاد التعمير الدولي للسيارات 

يتخطى حاجز الـ   14 ألف سيارة 
ويواصل نجاحاته ويحقق نتائج قياسية 

في ظل األزمة المالية العالمية 

العاملية. العاملية.ئتمان  العاملية.ئتمان  الئتمان  اأزمة  ااأزمة  أزمة  نتيجة  الطلب  تراجع 

ضوقلة ال�سيولة لدى النا�ضوقلة ال�سيولة لدى النا�ض.

أن �سوق ال�سيارات يف اململكة العربية اأن �سوق ال�سيارات يف اململكة العربية أن �سوق ال�سيارات يف اململكة العربية  ك سك سك  س�س� لولول

ضال�سعودية لي�ضال�سعودية لي�ض مبعزل عن تلك الأزمة ورغم ما 

أخرى اأخرى اأخرى  أو باأو باأو باأو ب أثر بدرجة اأثر بدرجة اأثر بدرجة  أو �سوف يتاأو �سوف يتاأو �سوف يتاأو �سوف يت أثر اأثر اأثر  ايقال فقد تايقال فقد ت

ة، فما يية، فما يية، فما  الأزم الأزمييراء هذه  ييراء هذه  الأزميي الأزمييراء هذه  راء هذه  العامل ج العامل جييمبا يجري يف  ييمبا يجري يف 

و�سائل  بع�ض  ويف  النرتنت  مواقع  على  اساع  مواقع  على  اساع  مواقع  على  اع  سي�سي�

الإعالم الإعالم الإعالم 

ه ييييه ييييه  أناأنييييأنييييأن ن يييين ن يييين يييييييين ن  ييييمييييم

دث ييييدث ييييدث  ييييحييييحح حييييحيييي يييييييييي يييييييييي ييييسييييس سييييسيييي يييي�يييي�

كبري  كبري ض  كبري يييض  كبري يييض  ض  يييا�يييا� ا�يييا�ييي يييفيييف فيييفييي يييخيييخ خيييخييي يييانيييان

ال�سيارات  ال�سيارات ار  ال�سيارات يييار  ال�سيارات يييار  ار  يييعيييع عيييعييي يييسيييس سيييسييي أ�اأ�يييأ�يييأ� يف 

داخل  م  داخل   م   20092009 د ييد ييد  ييديييدي ديييدييي اجل اجلييل  ييل  اجليي اجلييل  ل  ييوديييودي وديييودييي يياملييامل

ينفون  ال�سيارات  لكن وكالء  ال�سعودي  ينفون ال�سوق  ال�سيارات  لكن وكالء  ال�سعودي  ينفون ال�سوق  ال�سيارات  لكن وكالء  ال�سعودي  ينفون ال�سوق  ال�سيارات  لكن وكالء  ال�سعودي  ال�سوق 

املوديالت  املوديالت أ�سعار  املوديالت أ�سعار  املوديالت أ�سعار  املوديالت اأ�سعار  أ�سعار  أن اأن أن  دون ييدون ييدون  ييؤكييؤك ؤكييوؤكييو وي ويييوار  ييوار  وييي ويييار  ار  ييبييب بييبيي الأخ الأخييذه  ييذه  الأخيي الأخييذه  ذه  ييهييه

أغلى لذلك فال�سوق حاليااأغلى لذلك فال�سوق حالياأغلى لذلك فال�سوق حالياأغلى لذلك فال�سوق حاليًا يف  يف  اجلديدة �ستكون 

رتين ومالك املعار�ض سرتين ومالك املعار�ض سرتين ومالك املعار�ض رتين ومالك املعار�ض رتين ومالك املعار�ض  سحالة ترقب من قبل امل�سحالة ترقب من قبل امل�

هم سهم سهم هم  وتعر� وتعر�سار  سار  وتعر�يي وتعر�ييار  ار  ييعييع عييعيي ييسييس سييسيي الأ� الأ�ييزول  ييزول  الأ�يييي الأ�ييييزول  زول  ن نيييين  يييين  نيي نيين  ن  م ميي  يي  نيينيينيينيييينيينيني يييوفييييوفيوف وفييوفيي ييخييخ خييخيي ييتييت تييتيي ييمييم

خل�سائر كبرية يف املخزون احلايل لديهم ولذا خل�سائر كبرية يف املخزون احلايل لديهم ولذا 

ال�سريع  ال�سريع ريف  ال�سريع سريف  ال�سريع سريف  ريف  والت� البيع  البع�ض  والت�سل  البيع  البع�ض  سل  والت�س البيع  البع�ض  والت�سل  البيع  البع�ض  ل  يف� يف�سقد  سقد 

ل�سياراتهم ولو بخ�سارة فن�سبة اخل�سارة اليوم ل�سياراتهم ولو بخ�سارة فن�سبة اخل�سارة اليوم 

أقل مما يتوقعون يف الأيام القادمة.اأقل مما يتوقعون يف الأيام القادمة.أقل مما يتوقعون يف الأيام القادمة. �ستكون 

واحد من 16 م�سار للمزايدة



األزمة العالمية
ونشاط  السيارات المستعملة

ع كثريا بالن�سبة لل�سيارات سع كثريا بالن�سبة لل�سيارات سع كثريا بالن�سبة لل�سيارات  س يختلف الو�س يختلف الو� قد ل

البيع  البيع يية  البيع يية  ة  ييركييرك ركييركيي ح حييأن  حييأن  حاأن  أن  ة،يية،يية،اإل ييكييك كييكيي ييلييل لييليي ييمييم مييميي امل يف  املييامل�ستعملة  يف  ييامل�ستعملة 

وذلك  وذلك اأثري  وذلك اأثري  أثري  ت تاة  اة  تيي تيية  ة  أياأيييأيييأي عليها  يالحظ  مل  عليها سراء  يالحظ  مل  عليها سراء  يالحظ  مل  راء  سوال�سوال�

ال�سيارات  ال�سيارات ييزاد   ال�سيارات ييزاد   زاد   مل ملييغيلية  ييغيلية  ملس ملسغيلية  غيلية  الت� البيانات  الت�سح�سب  البيانات  سح�سب 

ة سة سة  سارات خا�سارات خا� ارات خا�ييارات خا�يي ييبييب بييبيي ييتييت تييتيي ييه اعييه اع ه اعييه اعيي ييزاد لييزاد ل زاد لييييزاد ليييي ييييون املييييون امل ون امليييون املييي يييدويل  كيييدويل  ك دويل  كييييدويل  كيييي ييييالييييال

حتكمها املزايا التي يتمتع بها املزاد باعتباره 

النموذجية  النموذجية يية  النموذجية يية  ة  ييارييياري اريييسيياريييسيي ييسيي�ييسيي� �يي�يي احل احلييات  ييات  احليي احلييات  ات  ييروعييروع روعييسييروعييسيي ييسيي�ييسيي� �يي�يي امل املييد  ييد  املييي امليييد  د  أحاأحيييأحيييأح

واحد  مكان  يف  متكاملة  خدمات  تقدم  التي 

امل�ستعملة  لل�سيارات  التجاري  امل�ستعملة ساط  لل�سيارات  التجاري  امل�ستعملة ساط  لل�سيارات  التجاري  اط  الن� الن�سلدعم  سلدعم 

املجال  هذا  يف  املجال سراء  هذا  يف  املجال سراء  هذا  يف  راء  وال� البيع  ثقافة  وال�سوتعزيز  البيع  ثقافة  سوتعزيز 

للعميل  اتيحت  كلما  للعميل يييه  اتيحت  كلما  للعميل يييه  اتيحت  كلما  ه  أناأنيييأنيييأن ن يين يين  ع عييال  ييال  عس عسال  ال  ف� ف�سذا  سذا  ف�يي ف�ييذا  ذا  ه هيي،  يي، 

ل من سل من سل من  أف�اأف�سأف�سأف� ة البيع اليوم كلما حقق �سعرا سة البيع اليوم كلما حقق �سعرا سة البيع اليوم كلما حقق �سعرا  سفر�سفر�

يف  تقادمت  كلما  امل�ستعملة  فال�سيارات  الغد 

مزاد  مزاد سبح  مزاد سبح  بح  أ�اأ�سأ�سأ� هنا  من  هنا ست،  من  هنا ست،  من  ت،  انخف� كلما  انخف�سالعمر  كلما  سالعمر 

واجلهة  املالذ  هو  لل�سيارات  واجلهة ييدويل  املالذ  هو  لل�سيارات  واجلهة ييدويل  املالذ  هو  لل�سيارات  دويل  ال الييالتعمري  ييالتعمري 

حتقق  حتقق ييي  حتقق ييي  ي  ييتييت تييتيي ال اململكة  م�ستوى  على  الييدة  اململكة  م�ستوى  على  ييدة  اليي اململكة  م�ستوى  على  الييدة  اململكة  م�ستوى  على  دة  يييييي يييييي ييوحييوح وحييوحيي ييالييال

�سواء  ال�سيارات  �سواء سحاب  ال�سيارات  �سواء سحاب  ال�سيارات  حاب  أ�اأ�سأ�سأ� وطموحات  وطموحات أهداف  وطموحات اأهداف  أهداف 

القطاع  القطاع يين  القطاع يين  ن  م مييأو  مييأو  ماأو  أو  احلكومي  القطاع  احلكومي يين  القطاع  احلكومي يين  القطاع  ن  م مييوا  ييوا  ميي مييوا  وا  ييانييان انييانيي ييكييك

�سياراتها  كبرية من  كميات  �سياراتها سريف  كبرية من  كميات  �سياراتها سريف  كبرية من  كميات  ريف  لت� لت�سهلي  سهلي  ال

يف  ال�سريعة  النقدية  ال�سيولة  على  يف سول  ال�سريعة  النقدية  ال�سيولة  على  يف سول  ال�سريعة  النقدية  ال�سيولة  على  ول  سواحل�سواحل�

ري.سري.سري. سوقت ق�سوقت ق�

مزاد التعمير الدولي 
يتخطى حواجز

األزمات ب�� ) 14.000 (  سيارة  
زاد التعمري ييزاد التعمري ييزاد التعمري  أن ماأن مييأن مييأن م ة  جند ييية  جند ييية  جند  يييروف الأزميييروف الأزم روف الأزمييروف الأزميي ييم ظييم ظ م ظييم ظيي ييرغييرغ

كافة  يتخطى  كافة أن  يتخطى  كافة اأن  يتخطى  أن  إ�ستطاع  اإ�ستطاع  إ�ستطاع   لل�سيارات  لل�سيارات ييدويل  لل�سيارات ييدويل  دويل  ييالييال

بنجاح  بنجاح ييه  بنجاح ييه  ه  ييدافييداف دافييدافيي أهاأهييأهييأه ليحقق  ليحقق يييات   ليحقق يييات   ات   والأزم والأزميييالعقبات   يييالعقبات  

غيله مطلع سغيله مطلع سغيله مطلع  سر  العمر الزمني منذ ت�سر  العمر الزمني منذ ت� ر  العمر الزمني منذ ت�سر  العمر الزمني منذ ت�س سفرغم ق�سفرغم ق�

له  له سودة  له سودة  ودة  املر� املر�س�ستثمار  س�ستثمار  ال وبحجم  2007م  مايو 

أنه اأنه أنه  للجميع  يثبت  للجميع أن  يثبت  للجميع اأن  يثبت  أن  اط ساط ساط  الن� ذلك  الن�سا�ستطاع  ذلك  سا�ستطاع 

اري ناجح بكل ساري ناجح بكل ساري ناجح بكل  سروع ا�ستثماري ح�سروع ا�ستثماري ح� روع ا�ستثماري ح�سروع ا�ستثماري ح�س سبالفعل م�سبالفعل م�

أن اأن أن  بل  نظريات  من  نتحدث  ول�سنا  ضاملقايي�ضاملقايي�ض 

ؤكده  لغة اوؤكده  لغة اوؤكده  لغة الرقام. وذلك ماتوذلك مات

من  من ساط  من ساط  اط  الن� الن�سذا  سذا  الن�يي الن�ييذا  ذا  ه ماحققه  عن  حتدثنا  هييإذا  ماحققه  عن  حتدثنا  هييإذا  ماحققه  عن  حتدثنا  هاإذا  ماحققه  عن  حتدثنا  إذا  هو ماحققه  عن  حتدثنا  إذا  هو ماحققه  عن  حتدثنا  إذا 

ال�سابقة  بفرتتها  ومقارنتها  بيعية  ال�سابقة ييازات  بفرتتها  ومقارنتها  بيعية  ال�سابقة ييازات  بفرتتها  ومقارنتها  بيعية  ازات  ييإجنييإجن إجناإجنا

أن املزاد اأن املزاد أن املزاد  غيله  نالحظ سغيله  نالحظ سغيله  نالحظ  أن املزاد ومنذ ت�اأن املزاد ومنذ ت�سأن املزاد ومنذ ت�سأن املزاد ومنذ ت� جند 

فقد  فقد ييه  فقد ييه  ه  ل لييودة  ييودة  لييسيي لييسييودة  ودة  ييسيير�ييسيير� ر�يير�يي امل التوقعات  امليين  التوقعات  يين  امليي التوقعات  امليين  التوقعات  ن  م ميير  يير  ميي ميير  ر  اك اكييحقق  ييحقق 

البيع  حلركتي  والنتائج  البيع ييام  حلركتي  والنتائج  البيع ييام  حلركتي  والنتائج  ام  ييرقييرق ال اأعلى  ااأعلى  أعلى  �سجل 

راء .سراء .سراء . سوال�سوال�

دويل يييدويل يييدويل  ال التعمري  اليييزاد  التعمري  يييزاد  الييي التعمري  اليييزاد  التعمري  زاد  م مييية  ييية  ميي ميية  ة  ييلييل لييسييلييسيي ييسييوا�ييسييوا� وا�ييوا�يي م مييار  ييار  ميييي مييييار  ار  ييييإطييييإط إطاإطا ويف 

ه سه سه  عرو� عرو�سدمي  سدمي  عرو�ييي عرو�يييدمي  دمي  يييقيييق قيييقييي وت وتيييه  يييه  وتيي وتييه  ه  يياتييات اتيياتيي يياحيياح احيياحيي ييجييج جييجيي يينيين نيينيي ل لييارات  ييارات  ليي لييارات  ارات  يييييي يييييي ييسييس سييسيي يي�يي� �يي�يي ييلييل لييليي ييلييل

اساسالت  املزاد منذ بدية  سهدت �سهدت � هدت �سهدت �س سفقد �سفقد � املتميزة 

إقبال اإقبال إقبال  إقبال طة و إقبال طة و طة وسطة وس سم حركة ن�سم حركة ن� الربع الأول لعام 2009

اعدة ونتائج غري ساعدة ونتائج غري ساعدة ونتائج غري  س مت�س مت� أرقامااأرقاماأرقامًا متزايد حمققة 

لل�سيارات  لل�سيارات سراء  لل�سيارات سراء  راء  وال� البيع  عمليات  يف  وال�سم�سبوقة  البيع  عمليات  يف  سم�سبوقة 

خالل  خالل ييزاد  خالل ييزاد  زاد  امل طريق  عن  امليية  طريق  عن  يية  املس طريق  عن  املسة  طريق  عن  ة  املعرو� املعرو�سامل�ستعملة  سامل�ستعملة 

من  من ييل  من ييل  ل  ييريييري ريييرييي واب وابيي  يي  ييضار�ييضار�ييض ار�ييار�يي م ميير   يير   ميي ميير   ر   ييرايييراي رايييراييي وف يناير  وفييهري  يناير  ييهري  وفس يناير  وفسهري  يناير  هري  س�س�

القرارات  القرارات يين  القرارات يين  ن  م مييغم  ييغم  رفالرفالر 2009 ام ييام ييام  ييعييع عييعيي ال الييذا  ييذا  اليي الييذا  ذا  ييهييه

ال�سيارات  ا�سترياد  منع  ال�سيارات ساأن  ا�سترياد  منع  ال�سيارات ساأن  ا�سترياد  منع  أن  ب� اتخذت  ب�ساالتي  اتخذت  ساالتي 

أقل اأقل أقل  إي اإي اإي  2004م  دون  اململكة  داخل  امل�ستعملة 

وتوايل  وتوايل سنع  وتوايل سنع  نع  ال� تاريخ  من  �سنوات  ال�س  تاريخ  من  �سنوات  س  خم�ض خم�ضمن  ضمن 

جتار  لدى  يالرف�ض  يالرف�ض ييرارات  يالرف�ض ييرارات  رارات  ييقييق قييقيي ال تلك  الييداء  تلك  ييداء  الييسيي تلك  الييسييداء  تلك  داء  أ�اأ�ييسييأ�ييسييأ�

ؤثر وؤثر وؤثر  أن ذلك مل ياأن ذلك مل يوأن ذلك مل يوأن ذلك مل ي ، اإل بيع ال�سيارات امل�ستعملة 

العك�ض على  بل  باملزاد  املبيعات  حركة  العك�ضعلى  على  بل  باملزاد  املبيعات  حركة  ضعلى 

راء من سراء من سراء من  سقبال وال�سقبال وال� اعفت من حركة اساعفت من حركة اساعفت من حركة ال سفقد �سفقد �

دخول  دخول ييزاد  دخول ييزاد  زاد  امل املييهد  ييهد  املس املسهد  هد  � حيث  والتجار،  �ساملواطنني  حيث  والتجار،  ساملواطنني 

ركات احلكومية والأهلية سركات احلكومية والأهلية سركات احلكومية والأهلية  سؤ�س�سات وال�سؤ�س�سات وال� ؤ�س�سات وال�وؤ�س�سات وال�و وقوي للموقوي للم

امل�ستعملة  احلديثة  �سياراتها  امل�ستعملة ييزون  احلديثة  �سياراتها  امل�ستعملة ييزون  احلديثة  �سياراتها  زون  خم خمييلبيع  ييلبيع 

ة ييية ييية  يييييييي يييييييي يييت الأوروبيييت الأوروب يييالودييييالودييييال ودييييوديييي يييواع وامليييواع وامل واع وامليييييواع واملييييي يييييع الأنيييييع الأن ع الأنييع الأنيي يييييي يييييي ييمييم مييميي يين جيين ج ن جيين جيي ييمييم

ضهر مار�ضهر مار�ض هر مار�سهر مار�س سواليابانية، وقد �سجل املزاد خالل �سواليابانية، وقد �سجل املزاد خالل �

للمزاد  للمزاد سغيلية  للمزاد سغيلية  غيلية  الت� للبيانات  الت�س  للبيانات  س  طبقًا ل ييل ييل  ييريييري ريييرييي ييوابييواب

ة بواقع سة بواقع سة بواقع 3045 إجمايل عدد ال�سيارات املعرو�اإجمايل عدد ال�سيارات املعرو�سإجمايل عدد ال�سيارات املعرو�سإجمايل عدد ال�سيارات املعرو�

2100 �سيارة  الف �سيارة مت بيع ما يقرب من 

تكون  وبذلك   %70 ن�سبته  ما  بذلك  حمققه 

الفرتة  الفرتة ييذه  الفرتة ييذه  ذه  ه هييل  ييل  خييال خييالللمزاد  ييالللمزاد  املبيعات  حركة 

غيله سغيله سغيله  ت� منذ  ت�سزاد  منذ  سزاد  ت�يي منذ  ت�ييزاد  منذ  زاد  امل املييهدها  ييهدها  املس املسهدها  هدها  � التي  �سالأعلى  التي  سالأعلى  هي 

وحتى الآن.

التعمري الدويل  ا�ستعرا�ض ملاحققه مزاد  ويف 

آدائه اآدائه آدائه  فعالية  مل�ستوى  فعالية ييازات  مل�ستوى  فعالية ييازات  مل�ستوى  ازات  ييإجنييإجن إجناإجنا من  لل�سيارات 

مبيعات  مبيعات يية  مبيعات يية  ة  ييركييرك ركييركيي ييحييح حييحيي ب يقفز  ان  بييزاد  يقفز  ان  ييزاد  بيييي يقفز  ان  بييييزاد  يقفز  ان  زاد  امل امليييياع  يييياع  امليي امليياع  اع  ييطييط طييطيي ييتييت تييتيي ييسييس سييسيي ييا�ييا�

ال�سيارات ويك�سر حاجز 11.000 الف �سيارة 

يغيلة ويتخطى حاجز اليغيلة ويتخطى حاجز الي غيلة ويتخطى حاجز السغيلة ويتخطى حاجز الس سمت بيعها منذ بداية ت�سمت بيعها منذ بداية ت�

يف  يف ييزاد  يف ييزاد  زاد  امل املييل  ييل  امليي املييل  ل  داخ تداولها  مت  �سيارة  داخيي  تداولها  مت  �سيارة  يي  14.000

ذاته  بحد  ذاته ييذا  بحد  ذاته ييذا  بحد  ذا  وه وهيي،  يي،  هراسهراسهرًا � �س  س  27 تتجاوز  مل  ييرتفييرتفييرتة 

التجربة  التجربة يياح  التجربة يياح  اح  جن على  جنيين  على  يين  جنيي على  جنيين  على  ن  ييرهييره رهييرهيي ي ييياز   يياز   ييييي ييييياز   از   ييييإجنييييإجن إجناإجنا ريعتريعتر

وقدرته على املناف�سة العاملية .  

شركة الكهرباء السعودية 
حققت أرقام بيعية فاقت 
توقعات اإلقبال على المزاد

اات �سواء يياات �سواء يياات �سواء  ييركييرك ركييسييركييسيي ييسيي�ييسيي� �يي�يي يين اليين ال ن اليين اليي ييد مييد م د مييد ميي ييزيييزي زيييزييي ييول املييول امل ول امليييول املييي يييي دخيييي دخ ي دخييي دخيي ييأتييأت أتيياأتييا يياوييياوي

أواحلكومية اأواحلكومية أواحلكومية  ة سة سة  اخلا� اخلا�سؤ�س�سات  سؤ�س�سات  اخلا�و اخلا�وؤ�س�سات  ؤ�س�سات  وامل واملوركات  وركات  واملس واملسركات  ركات  سال�سال�

من سمن سمن  � مميز  كعميل  الكهرباء  �سركة  مميز  كعميل  الكهرباء  سركة  �س مميز  كعميل  الكهرباء  �سركة  مميز  كعميل  الكهرباء  ركة  � �سآخرها  �سآخرها  �اآخرها  آخرها  �و آخرها  �و آخرها 

عمالء املزاد لبيع  �سياراتها عن طريق املزاد  

املزاد  املزاد أكت�سبها  املزاد اأكت�سبها  أكت�سبها  التي  التي سداقية  التي سداقية  داقية  للثقة وامل� للثقة وامل�س  س  ونظرًا

فافية سفافية سفافية  أ احليادية وال�اأ احليادية وال�سأ احليادية وال�سأ احليادية وال� من خالل التزامه مببد

ركة سركة سركة  � ا�ستطاعت  �سراء  ا�ستطاعت  سراء  �س ا�ستطاعت  �سراء  ا�ستطاعت  راء  وال� البيع  عمليات  وال�سيف  البيع  عمليات  سيف 

معرو�ض  جلميع  مبيعات  حتقق  ان  الكهرباء 

ودة من قبل سودة من قبل سودة من قبل  املر� التوقعات  املر�س�سياراتها  فاقت  التوقعات  س�سياراتها  فاقت 

ركة  وذلك يف زمن قيا�سي م�ستفيدة من سركة  وذلك يف زمن قيا�سي م�ستفيدة من سركة  وذلك يف زمن قيا�سي م�ستفيدة من  سال�سال�

املزاد  املزاد إدارة  املزاد اإدارة  إدارة  تقدمها  التي  املتكاملة  اخلدمات 

بتقنيات  بتقنيات سغيله  بتقنيات سغيله  غيله  ت� ت�سآلية  ت�سآلية  ت�اآلية  آلية  و ت�ارية  آلية  و ت�ارية  آلية  وس وسارية  ارية  احل� احل�سوالطريقة  سوالطريقة 

عاملية .

ال�سعودية  ال�سعودية يياء  ال�سعودية يياء  اء  ييربييرب ربييربيي ييهييه هييهيي ييكييك كييكيي ال اليية  يية  اليي اليية  ة  ييركييرك ركييسييركييسيي � �ييسييد  ييسييد  �يي �ييد  د  ييواجييواج واجييواجيي ت تييزز  ييزز  تييي تيييزز  زز  يييوعيييوع

ا عن ييا عن ييا عن  ييهييه هييهيي يياراتييارات اراتيياراتيي يييييي يييييي ييسييس سييسيي ييع �ييع � ع �ييع �يي يييييي يييييي ييبييب بييبيي يير ليير ل ر ليير ليي ييمييم مييميي ييتييت تييتيي ييسييس سييسيي يي�يي� �يي�يي ييا املييا امل ا املييا امليي ييورهييوره ورهييسييورهييسيي ييسيي�ييسيي� �يي�يي ييوحييوح

ركات سركات سركات  ال� لكثري من  املجال  فتح  املزاد  ال�سطريق  لكثري من  املجال  فتح  املزاد  سطريق 



ة سة سة  واخلا� احلكومية  واخلا�سات  احلكومية  سات  واخلا�يي احلكومية  واخلا�ييات  احلكومية  ات  ييهييه هييهيي واجل واجلييؤ�س�سات  ييؤ�س�سات  واجلو واجلوؤ�س�سات  ؤ�س�سات  وواملووامل

وعر�ض  وعر�ض ييزاد  وعر�ض ييزاد  زاد  امل املييإدارة  املييإدارة  املاإدارة  إدارة  مع  متيز  عقود  لتوقيع 

مزاد،  اساسالت  � يف  لبيعها  �سيارتهم  �سزون  يف  لبيعها  �سيارتهم  سزون  �يي يف  لبيعها  �سيارتهم  �ييزون  يف  لبيعها  �سيارتهم  زون  ييخمييخم

وبهذا يكون املزاد  قد حقق الهدف ال�سا�سي 

احلة ساحلة ساحلة  � ت�سويقية  بيئة  وجود  وهو  �سائه  ت�سويقية  بيئة  وجود  وهو  سائه  �س ت�سويقية  بيئة  وجود  وهو  �سائه  ت�سويقية  بيئة  وجود  وهو  ائه  سإن�سإن� إن�اإن�ا من 

وفق  امل�ستعملة  ال�سيارات  بيع  وفق ساط  امل�ستعملة  ال�سيارات  بيع  وفق ساط  امل�ستعملة  ال�سيارات  بيع  اط  ن� ن�سملمار�سة  سملمار�سة 

فات سفات سفات  سأعلى املوا�سأعلى املوا� أعلى املوا�اأعلى املوا�ا اغيل وطني  باغيل وطني  ب غيل وطني  بسغيل وطني  بس سحيادية تامة وت�سحيادية تامة وت�

العاملية .   

السيارات المصدومة ونسب 
عالية في البيع

ل�سرتاتيجية املزاد يف تعزيز وتعميق  وحتقيقًا

امل�ستعملة  ال�سيارات  امل�ستعملة ييارة  ال�سيارات  امل�ستعملة ييارة  ال�سيارات  ارة  جت وثقافة  جتيياط  وثقافة  يياط  جتس وثقافة  جتساط  وثقافة  اط  سن�سن�

دومة، فقد حقق املزاد سدومة، فقد حقق املزاد سدومة، فقد حقق املزاد  سة ال�سيارات امل�سة ال�سيارات امل� ة ال�سيارات امل�سة ال�سيارات امل�س سوخا�سوخا�

ا يف الربع اسا يف الربع اسا يف الربع الول من عام 2009م  جناحًا أي�اأي�سأي�سأي�

دومة والتي سدومة والتي سدومة والتي  سكبريا يف بيع كامل ال�سيارات امل�سكبريا يف بيع كامل ال�سيارات امل�

ور سور سور  سايف م�ستقل، و�سط ح�سايف م�ستقل، و�سط ح� ايف م�ستقل، و�سط ح�سايف م�ستقل، و�سط ح�س سإ�سإ� إ�اإ�ا إ� لها يوم  إ� لها يوم  ض�ض�ض �س�س سخ�سخ�

راء، حيث حققت سراء، حيث حققت سراء، حيث حققت  س حاد على ال�س حاد على ال� ضكبري وتناف�ضكبري وتناف�ض

أعلى اأعلى أعلى  أ�سعار اأ�سعار اأ�سعار  وب املائة  يف  وبا  املائة  يف  ا  100 املبيعات  ن�سبة 

أعرب اأعرب أعرب  من احلد الأدنى لتوقعات مالكيها، وقد 

ال�سيارات عن فرحتهم  لتحقيق املزاد  مالكو 

مزاد  مزاد سروع  مزاد سروع  روع  م� م�ساح  ساح  م�يي م�يياح  اح  جن جنييؤكدين   ييؤكدين   جنو جنوؤكدين   ؤكدين   م الن�سب   موتلك  الن�سب   وتلك 

ري سري سري  والب� املهني  والب�س�سلوب  املهني  س�سلوب  وال الدويل  ال�سيارات 

لهذا  لهذا سغيلها  لهذا سغيلها  غيلها  ت� يف  ت�سزاد  يف  سزاد  ت�يي يف  ت�ييزاد  يف  زاد  امل �سيا�سة  تتبعه  املييذي  �سيا�سة  تتبعه  ييذي  امليي �سيا�سة  تتبعه  املييذي  �سيا�سة  تتبعه  ذي  ييالييال

ال�سيارات  ت�سويق  على  ال�سيارات ييم  ت�سويق  على  ال�سيارات ييم  ت�سويق  على  م  ييهييه هييهيي ييدرتييدرت درتييدرتيي وق وقييروع  ييروع  وقييسيي وقييسييروع  روع  ييسيي�ييسيي� �يي�يي يياملييامل

بني  املوازنة  يف  والكفاءة  بني سكالها،  املوازنة  يف  والكفاءة  بني سكالها،  املوازنة  يف  والكفاءة  كالها،  أ�اأ�سأ�سأ� و أ�أنواعها  و أ�أنواعها  وا واأنواعها  أنواعها  اباب

اط ساط ساط  ن�سآفاق جديدة يف ن� ن�سآفاق جديدة يف  ن�اآفاق جديدة يف  آفاق جديدة يف  العر�ض والطلب وفتح 

ال�سيارات امل�ستعملة واملعطلة.

البنوك والشركات تضخ مجموعة 
من معروض سياراتها 

البنوك  لتعامالت  البنوك سد  لتعامالت  البنوك سد  لتعامالت  د  ر�سأخرى ويف ر� ر�سأخرى ويف  ر�اأخرى ويف  أخرى ويف  زاوية  من 

الدويل   التعمري  مزاد  مع  الهلية  اسركات  اسركات  ركات  سوال�سوال�

ة سة سة  س�س� �س�س املخ� املخ�سف  سف  املخ�يي املخ�ييف  ف  ييواقييواق واقييواقيي امل املييأ�ستقبلت  املييأ�ستقبلت  املاأ�ستقبلت  أ�ستقبلت  لل�سيارات 

متنوعة  جمموعة  البائعني  العمالء  ل�سيارات 

جاء  احلديثة  املوديالت  ذات  ال�سيارات  من 

والبنك  الأهلي  البنك  �سيارات  مقدمتهم  يف 

وكذلك  وكذلك يييي  وكذلك يييي  ي  يييحيييح حيييحييي يييراجيييراج راجيييراجييي ال اليييرف  يييرف  الييسيي الييسييرف  رف  ييسيي�ييسيي� �يي�يي وم ومييي  ييي  وميي ومييي  ي  ييسييس سييسيي يي�يي� �يي�يي ييرنييرن رنييرنيي ييفييف فييفيي ييالييال

ري سري سري  سة �سة � ة �يية �يي ييركييرك ركييسييركييسيي ييسيين �ييسيين � ن �يين �يي يية ميية م ة ميية ميي ييلييل لييسييلييسيي ييسييوا�ييسييوا� وا�ييوا�يي ييتييت تييتيي يية امليية امل ة امليية امليي ييراريييراري راريييرارييي ييمييم مييميي ييتييت تييتيي ييسييس سييسيي يي�يي� ال

ي سي سي  ست احلديثة حيث ح�ست احلديثة حيث ح� ركة الآسركة الآسركة الآل سلل�سيارات و�سلل�سيارات و�

ريف سريف سريف  ت� ت�سن  سن  ت�يي ت�يين  ن  م كبرية  بن�سبة  العمالء  مييء  كبرية  بن�سبة  العمالء  ييء  ليييوليييوؤل يييوهيييوه

يار غيار غييييرييرييري متوقعة  ار غييار غيي ييعييع عييعيي ييسييس سييسيي ييأ�ييأ� أ�يياأ�ييا وب وبيياارات  يياارات  وبيي وبييارات  ارات  يييييي يييييي ييسييس سييسيي يي�يي� �يي�يي ال الييزون  ييزون  الييي اليييزون  زون  يييخميييخم

نحو  امل�ستمر  نحو يياره  امل�ستمر  نحو يياره  امل�ستمر  اره  ييعييع عييسييعييسيي � �ييسييزاد  ييسييزاد  �يييي �ييييزاد  زاد  امل املييييك  ييييك  امليي املييك  ك  ييذلييذل ذلييذليي ب بييق  ييق  بيي بييق  ق  ييقييق قييقيي ييحمييحم

ي  ، سي  ، سي  ،  سراء والر�سراء والر� راء والر�سراء والر�س ستطبيق احليادية يف البيع وال�ستطبيق احليادية يف البيع وال�

وي�ستمر املزاد با�ستقطاب عمالء جدد ليعزز 

عمليات  نيينيينيينييييني  يييسيييس سييسيي يي�يي� �يي�يي وحت تنظيم  يف  �سيا�سته  وحتيين  تنظيم  يف  �سيا�سته  يين  وحتيي تنظيم  يف  �سيا�سته  وحتيين  تنظيم  يف  �سيا�سته  ن  ييمييم

عاملية   عاملية  أنظمة  عاملية  اأنظمة  أنظمة  ق ييق ييق  وف امل�ستعملة  ال�سيارات  وفييبيع  امل�ستعملة  ال�سيارات  ييبيع 

متطورة .   

  >  

توا�ساًل مل�سرية ثقة ال�سركات والقطاعات الأهلية واحلكومية مب�ستوى اخلدمات التي يقدمها مزاد التعمري الدويل  لل�سيارات وما يتمتع به من 

مزايا وامكانات وتقنيات متطورة يف ن�ساط بيع وجتارة ال�سيارات امل�ستعملة، قامت �سركة الي�سر للتق�سيط باإبرام اتفاقية التميز احل�سري 

مع �سركة الريا�ض للتعمري مالكة م�سروع مزاد ال�سيارات الدويل بالريا�ض على اأن يبا�سر مزاد ال�سيارات اأعمال عر�ض ال�سيارات امل�ستعملة 

واجلديدة ل�سركة الي�سر وذلك ب�سفة ح�سرية كذلك بيع ال�سيارات واملركبات امل�ستعملة وغري ال�ساحلة اإما لعطل ميكانيكي اأو بها �سدمات 

اأو ت�سليح والتي ترغب يف بيعها يف املزاد مقابل الأعباء املخف�سة واملميزات التي حت�سل عليها �سركة الي�سر املحددة يف التفاقية م�ستفيدة 

من القبال الكبري الذي ي�سهده املزاد من الراغبني يف ال�سراء وقد قام بتوقيع العقد نيابًة عن �سركة الريا�ض للتعمري ع�سو جمل�ض اإدارتها 

   > مديرها العام الدكتور خالد الدغير و وقع عقد�سركة الي�سر املحدودة مديرها العام ال�ستاذ بدر ال�سمري  

اليسر للتقسيط توقع اتفاقية
»التميز« لبيع مخزون سياراتها

المستعملة عن طريق
مزاد التعمير الدولي  للسيارات

املدير العام اأثناء توقيع التفاقية مع مدير عام �سركة  الي�سر



المهندس
عبداهلل المقبل

رئيس مجلس إدارة 
»سابتكو« :

تعترب ال�سركة ال�سعودية للنقل اجلماعي “�سابتكو” من ال�سركات ال�سعودية الرائدة يف جمال النقل الربي والناقل الرئي�سي حلركة النقل باململكة،  فهي

 

التي تعمل على توفري خدمات النقل الربي طوال العام �سواء داخل اململكة اأو خارجها،  وعن دور ال�سركة وتو�سع خدماتها واأن�سطتها وخططها الراهنة

 

واال�سرتاتيجية ومدى عالقتها مبركز التعمريللنقل العام يف تنظيم حركة النقل حمليًا واقليميًا،   وحول هذا املو�سوع  اأجرت »ر�سالة التعمري« حوارًا مو�سعًا 

مع �سعادة رئي�س جمل�س اإدارة ال�سركة ال�سعودية للنقل اجلماعي “�سابتكو” املهند�س عبد الله بن عبد الرحمن املقبل ،   واليكم  ن�س احلوار:  

مركز  التعمير للنقل العام..  شاهد على النقلة
الحضارية للمملكة في صناعة النقل العام

املهند�ض املقبل يف حوار مع مرا�سل ر�سالة التعمري



للنقل  ال�سعودية  ال�سركة  م��وؤخ��راً  د�سنت  <
اجلديد  �سعارها  ه��وي��ة  »�سابتكو«  اجل��م��اع��ي 

هوية  مالمح  عن  �سعادتكم  حدثنا  لو  حبذا 

ال�سعار اجلديد واالهداف املر�سومة له؟

من سمن سمن  � �ساء  ساء  �يي �يياء  اء  ج جييركة  ييركة  جس جسركة  ركة  لل� اجلديد  لل�سعار  اجلديد  سعار  لل�س اجلديد  لل�سعار  اجلديد  عار  ال� ال�سق  سق  ييالإطييالإطييال إطاإطا

الإ�سرتاتيجية  اخلطة  الإ�سرتاتيجية سروع  اخلطة  الإ�سرتاتيجية سروع  اخلطة  روع  م� تنفيذ  م�سعملية  تنفيذ  سعملية 

إىل اإىل اإىل  هيكلتها  هيكلتها يييادة  هيكلتها يييادة  ادة  يييإعيييإع إعاإعا يف  متثلت  التي  يف سركة  متثلت  التي  يف سركة  متثلت  التي  ركة  سلل�سلل�

عمل  عمل ييييدات  عمل ييييدات  دات  ووح ووحييييإ�سرتاتيجية  ووحييييإ�سرتاتيجية  ووحاإ�سرتاتيجية  إ�سرتاتيجية  عمل  عمل يييدات  عمل يييدات  دات  يييوحيييوح

اط ساط ساط  ن� ن�سل  سل  ن�يي ن�ييل  ل  ك يف  الرتكيز  كيي  يف  الرتكيز  يي  يعك�ض يعك�ضا  ضا  يعك�يي يعك�ييا  ا  مب مبييم�ساندة  ييم�ساندة 

ركة سركة سركة  ال�سأنظمة ال� ال�سأنظمة  ال�اأنظمة  أنظمة  على حدة وين�سجم مع تطوير 

أنظمة الألية الأنظمة الألية الأنظمة الألية  ل الروع التطوير لالروع التطوير  روع التطوير لسروع التطوير لس سالألية يتنفيذ م�سالألية يتنفيذ م�

يانة سيانة سيانة  وال� واجلدولة  احلجوزات  وال�سمل  واجلدولة  احلجوزات  سمل  وال�س واجلدولة  احلجوزات  وال�سمل  واجلدولة  احلجوزات  مل  ت� ت�سالتي  سالتي 

والأنظمة  والأنظمة سرية  والأنظمة سرية  رية  الب� الب�سوارد  سوارد  الب�يييي الب�ييييوارد  وارد  وامل واملييييار  ييييار  وامليي واملييار  ار  يييييي يييييي ييغييغ غييغيي ال الييع  ييع  اليي الييع  ع  ييطييط طييطيي ييوقييوق

عار مرحلة اسعار مرحلة اسعار مرحلة النتقال  سني ال�سني ال� ني ال�سني ال�س س تد�س تد� ضاملالية ويعك�ضاملالية ويعك�ض

حتديدًا حتديدايير  حتديدايير  ر  أكاأكييأكييأك أ�ساليب اأ�ساليب اأ�ساليب  ب التطوير  مرحلة  باإىل  التطوير  مرحلة  باإىل  التطوير  مرحلة  باإىل  التطوير  مرحلة  إىل 

أكاأكرأكرأكر �ستكون  التجديد  ومرحلة  ومنهجية، 

دات يف ييدات يف ييدات يف  ييجييج جييجيي ييتييت تييتيي ييسييس سييسيي يي�يي� �يي�يي ييع املييع امل ع املييع امليي ييل مييل م ل مييسييل مييسيي ييسييوا�ييسييوا� وا�ييوا�يي ييتييت تييتيي ييى الييى ال ى الييى اليي ييلييل لييليي يي عيي ع اييسيياييسييًا ييسيير�ييسيير� ر�يير�يي ييحييح

أكاأكرأكرأكر ركة من سركة من سركة من  أ�سطول ال�اأ�سطول ال�سأ�سطول ال�سأ�سطول ال� ناعة النقل ليكون سناعة النقل ليكون سناعة النقل ليكون  س�س�

امل�ستوى  على  وراسوراسورًا  ح� ح�س  س  برًا الناقلة  الأ�ساطيل 

من  من سركة  من سركة  ركة  ال� ال�سإليه  ال�سإليه  ال�اإليه  إليه  ت�سعى  ما  بجانب  القليمي 

طة يف سطة يف سطة يف  أن�اأن�سأن�سأن� رت العمل بها عرت العمل بها عر عدة  تو�سيع جمال

جمال النقل.

�سركة »�سابتكو« تقدم خدماتها يف العديد  <
م���ن امل���ج���االت ، م���ا ن��وع��ي��ة اخل���دم���ات التي 

تقدمها ال�سركة داخل اململكة وخارجها؟

مل على:سمل على:سمل على: سركة خدمات متميزة ومتنوعة ت�سركة خدمات متميزة ومتنوعة ت� ركة خدمات متميزة ومتنوعة ت�سركة خدمات متميزة ومتنوعة ت�س سلل�سلل�

النقل العام داخل املدن وخدمات النقل ما بني 

املدن وخدمات النقل الدويل وخدمات العقود 

.VIP أجري واخلدمة املميزة اأجري واخلدمة املميزة اأجري واخلدمة املميزة اوالتاوالت

الرمل  نقل  وخدمات  التعليمي  النقل  خدمات 

الفاخر  الليموزين  خدمة  وقريبًا  ضوالبح�ضوالبح�ض، 

احنات.ساحنات.ساحنات. سوخدمات النقل بال�سوخدمات النقل بال�

الرائدة  ال�����س��رك��ات  م��ن  باعتبار«�سابتكو«  <
الرئي�سي  والناقل  بل  ال��ري  النقل  يف جمال 

م���ام���دى م�ساهمة  ب��امل��م��ل��ك��ة،  ال��ن��ق��ل  حل��رك��ة 

ال�سركة يف جمال خدمة �سيوف الرحمن يف 

موا�سم احلج والعمرة واأي�ساً النقل الدويل؟

ركة ال�سعودية للنقل اجلماعي بتوفري سركة ال�سعودية للنقل اجلماعي بتوفري سركة ال�سعودية للنقل اجلماعي بتوفري  ستقوم ال�ستقوم ال�

وتقوم  العام  مدار  على  وتقوم ري  العام  مدار  على  وتقوم ري  العام  مدار  على  ي  ال النقل  الرخدمات  النقل  رخدمات 

امكانياتها  وت�سخريكافة  جهودها  بتكثيف 

اتهم ساتهم ساتهم  س�س� �س�س تخ� كافة  على  تخ�سا  كافة  على  سا  تخ�يي كافة  على  تخ�ييا  كافة  على  ا  ييوادرهييوادره وادرهييوادرهيي وك وكيية  يية  وكيي وكيية  ة  يياديييادي اديييادييي يياملييامل

خالل املوا�سم ل�سيما مو�سم احلج باعتبارها 

املمنوح  المتياز  ح�سب  الأول  الوطني  الناقل 

بجانب  اهلل«  »حفظها  بجانب يية  اهلل«  »حفظها  بجانب يية  اهلل«  »حفظها  ة  ييدولييدول دولييدوليي ال قبل  اليين  قبل  يين  اليي قبل  اليين  قبل  ن  م مييلها  ييلها 

النقابة  يف  النقابة أ�سا�سي  يف  النقابة اأ�سا�سي  يف  أ�سا�سي  و سو سو  كع� الفعالة  كع�ساركتها  الفعالة  ساركتها  كع�س الفعالة  كع�ساركتها  الفعالة  اركتها  سم�سم�

للحجاج،  اخلدمة  لتقدمي  لل�سيارات  العامة 

حركة  يف  املهم  اجلانب  حركة سركة  يف  املهم  اجلانب  حركة سركة  يف  املهم  اجلانب  ركة  ال� متثل  ال�سحيث  متثل  سحيث 

غيل يف مركز التعمري للنقل العام سغيل يف مركز التعمري للنقل العام سغيل يف مركز التعمري للنقل العام  سالنقل والت�سالنقل والت�

بحكم طبيعة عملها وعدد رحالتها وا�سطولها 

مدينة  من  املنطلقة  الرحالت  وعدد  مدينة سخم  من  املنطلقة  الرحالت  وعدد  مدينة سخم  من  املنطلقة  الرحالت  وعدد  خم  سال�سال�

الريا�ض والقادمة اليها.

جنبا  يعمالن  العام  النقل  ومركز  جنبا سركة  يعمالن  العام  النقل  ومركز  جنبا سركة  يعمالن  العام  النقل  ومركز  ركة  سوال�سوال�

ي ري ري  ال النقل  عملية  تنظيم  بهدف  جنب  الرإىل  النقل  عملية  تنظيم  بهدف  جنب  الرإىل  النقل  عملية  تنظيم  بهدف  جنب  الاإىل  النقل  عملية  تنظيم  بهدف  جنب  إىل 

إىل اإىل اإىل  ال�سعودية  العربية  اململكة  ال�سعودية سمة  العربية  اململكة  ال�سعودية سمة  العربية  اململكة  مة  عا� عا�سمن  سمن 

رحالت  بجانب  رحالت يياورة  بجانب  رحالت يياورة  بجانب  اورة  ييجييج جييجيي امل العربية  املييم  العربية  ييم  املس العربية  املسم  العربية  م  سالعوا�سالعوا�

منوذجية  خطط  منوذجية يييار  خطط  منوذجية يييار  خطط  ار  يييإطيييإط إطاإطا يف  يف يييدن  يف يييدن  دن  امل املييي  ييي  نيينيينيينيييينيينيني ب بيالنقل  بييييالنقل  يييالنقل 

النقل  النقل سناعة  النقل سناعة  ناعة  � يف  احلديثة  التقنيات  �ستراعي  يف  احلديثة  التقنيات  ستراعي 

ألية عملها من حيث جدولة الرحالت وحركة األية عملها من حيث جدولة الرحالت وحركة ألية عملها من حيث جدولة الرحالت وحركة  ألية عملها من حيث جدولة الرحالت وحركة و ألية عملها من حيث جدولة الرحالت وحركة و

الركاب  وترحيل  الأمتعة  الركاب سحن  وترحيل  الأمتعة  الركاب سحن  وترحيل  الأمتعة  حن  و� و�ساحلافالت  ساحلافالت 

ت�سهيل  يف  �ساهمت  والتي  والقدوم  واملغادرة 

إىل اإىل اإىل  و إىل ن  و إىل ن  ويي ويين  ن  م واملقيمني  ميي  واملقيمني  يي  نيينيينيينيييينيينيني ييينيييينين نيينيي ييواطييواط واطييواطيي امل �سفر  املييعملية  �سفر  ييعملية 

مدينة الريا�ض.

املتميزة،   VIP خدمة  ال�سركة  ا�ستحدثت  <
ما اهم ما مييز هذه اخلدمة دون غريها من 

اخلدمات؟

برحالت  املتميزة،  خدماتها  برحالت سركة  املتميزة،  خدماتها  برحالت سركة  املتميزة،  خدماتها  ركة  ال� ال�سعززت  سعززت 

طالبي  لتالئم  عالية،  طالبي سفات  لتالئم  عالية،  طالبي سفات  لتالئم  عالية،  فات  مبوا� مبوا�سممتها  سممتها  مبوا�س مبوا�سممتها  ممتها  س�س�

الريا�ض  مدينتي  بني  اخلدمة  من  النوع  هذا 

املنورة  واملدينة  املكرمة  مكة  بني  وما  رواخلرواخلر 

افة سافة سافة  بالإ� بالإ�سح�ساء،  سح�ساء،  وال الريا�ض  ومابني  وجدة 

إىل مملكة البحرين وقد اإىل مملكة البحرين وقد إىل مملكة البحرين وقد  ة سة سة  س رحالت خا�س رحالت خا� إىلاإىلاإىل

تطلعات  خالله  من  جناحًا  اخلدمة  حققت 

أسطول “سابتكو” من أكثر األساطيل حضوراً 
الناقلة براً على المستوى االقليمي والناقل 

الوطني األول على المستوى المحلي. 





ع يف هذه ييع يف هذه ييع يف هذه  ييسييس سييسيي ييو�ييو� و�ييو�يي ييتييت تييتيي ييلييل لييليي يياب وليياب ول اب وليياب وليي ييركييرك ركييركيي يين اليين ال ن اليين اليي يية ميية م ة ميية ميي ييئييئ ئييئيي ييفييف فييفيي ييذه الييذه ال ذه اليييذه الييي يييهيييه

غيل سغيل سغيل  ساخلدمة ا�ستكملت الدرا�سات الالزمة لت�ساخلدمة ا�ستكملت الدرا�سات الالزمة لت�

عدد من خطوط اخلدمة اجلديدة خالل عام 

ة بني )الريا�ض سة بني )الريا�ض سة بني )الريا�ض –  ساء اهلل وخا�ساء اهلل وخا� اء اهلل وخا�ساء اهلل وخا�س سإن �سإن � إن �اإن �ا 2009م 

– جدة(  )الريا�ض  وبني  والعك�ض  والعك�ضيم(  ضيم(  والعك�س والعك�سيم(  يم(  سالق�سالق�

 )60.000( يقارب  ما  نقل  مت  وقد  ضوالعك�ضوالعك�ض 

يييالزة خيييالزة خيييالل عام  زة خييزة خيي يييييي يييييي ييمييم مييميي يية امليية امل ة املييية املييي يييدميييدم دميييدمييي يييى اخليييى اخل ى اخلييى اخليي ييلييل لييليي ييب عييب ع ب عييييب عيييي ييييراكييييراك

2008م.

م��ا م���دى م�����س��اه��م��ة ���س��رك��ة )���س��اب��ت��ك��و( يف  <
جم�����ال ت���ع���زي���ز ال���ن�������س���اط ال�����س��ي��اح��ي داخ����ل 

وامل�ساهمة يف  الدعم  واأي�ساً يف جمال  اململكة 

املنا�سبات واملوؤمترات والندوات �سواء الوطنية 

اأو الدولية؟

دعم  يف  دعم سط  يف  دعم سط  يف  ط  ون� فعال  ون�سدور  فعال  سدور  ون�يي فعال  ون�ييدور  فعال  دور  ب بييركة  ييركة  بس بسركة  ركة  ال� ال�ست�ساهم  ست�ساهم 

ريط ال�سياحة عريط ال�سياحة عر باقة خدماتها املتنوعة  يط ال�سياحة عسيط ال�سياحة عس سوتن�سوتن�

املدن  بني  ما  النقل  خدمات  ففي  واملتكاملة 

أكاأكرأكرأكر من 382قرية وهجرة  بكة سبكة سبكة  سحيث تغطي ال�سحيث تغطي ال�

إىل العديد من املدن اإىل العديد من املدن إىل العديد من املدن  ل رحالتها سل رحالتها سل رحالتها  سباململكة وت�سباململكة وت�

اململكة  انحاء  اململكة ستى  انحاء  اململكة ستى  انحاء  تى  � يف  ال�سياحية  �سواملناطق  يف  ال�سياحية  سواملناطق 

اململكة مبكة  مناطق  كافة  تربط رحالت  كما 

املكرمة واملدينة املنورة مع تكثيفها يف موا�سم 

ييالطييالطييالت لتمكني  طييطيي ييعييع عييعيي ييان والييان وال والييسيي ان والييسييان  ييسيي�ييسيي� �يي�يي يير رميير رم ر رميير رميي ييهييه هييسييهييسيي ييسييج و�ييسييج و� ج و�يييج و�ييي ييياحلييياحل

من  واملعتمرين  من يياج  واملعتمرين  من يياج  واملعتمرين  اج  ييجييج جييجيي يياحليياحل

ب�سهولة  ب�سهولة سعائرهم  ب�سهولة سعائرهم  عائرهم  � �سأداء  �سأداء  �اأداء  أداء 

وي�سر.

النقل  خدمات  جمال  ويف 

اململكة  اململكة ييط  اململكة ييط  ط  ييبييب بييبيي ييرتييرت رتييرتيي ت تييدويل  ييدويل  تيييي تييييدويل  دويل  ييييالييييال

اورة يييييياورة يييييياورة  جم دول  جميييييير  دول  يييييير  جميييسييي دول  جميييسييير  دول  ر  يييسييي�يييسييي� �ييي�ييي يييعيييع عيييعييي يييبيييب

منتظمة  رحييييييالت  رحييييييالر  ييييييالر  رحيييي رحيييير  ر  ييييعييييع

ال�سياحة  ال�سياحة ييي  ال�سياحة ييي  ي  ييبييب بييبيي ييراغييراغ راغييراغيي ل لييتتيح  ييتتيح 

ركة سركة سركة  ال� بحافالت  ال�سال�سفر  بحافالت  سال�سفر 

الوجهات  الوجهات ييف  الوجهات ييف  ف  ييلييل لييليي ييتييت تييتيي خم خمييإىل  ييإىل  خما خماإىل  إىل 

حيح.سحيح.سحيح. س �س � ضال�سياحية واخلارجية والعك�ضال�سياحية واخلارجية والعك�ض

ج من ييج من ييج من  يييييي يييييي ييجييج جييجيي ييل احلييل احل ل احلييل احليي ييقييق قييقيي ييات نييات ن ات نييات نيي ييدمييدم دمييدميي يية خيية خ ة خيية خيي يييييي يييييي ييمييم مييميي أهاأهييأهييأه رز ييييرز ييييرز  ييييوتييييوت

احلاجة املا�سة لنقلهم من داخل مدن اململكة 

اء ساء ساء  ق� بعد  مدنهم  ق�سإىل  بعد  مدنهم  سإىل  ق�ا بعد  مدنهم  ق�اإىل  بعد  مدنهم  إىل  عودتهم  ثم  املختلفة 

نقل  نقل ييك  نقل ييك  ك  ييذلييذل ذلييذليي وك وكييأنظمة  ييأنظمة  وكال وكالأنظمة  أنظمة  ل لال  ال  ايياييًا ييقييق قييقيي وف وفييج  ييج  وفيي وفييج  ج  احل احليية  يية  احلس احلسة  ة  سفري�سفري�

منافذها  منافذها يير  منافذها يير  ر  ع اململكة  عييارج  اململكة  ييارج  عييي اململكة  عيييارج  اململكة  ارج  خ خييين  ييين  خيي خيين  ن  م ميياج  يياج  ميي ميياج  اج  ييجييج جييجيي يياحليياحل

واملدينة  املكرمة  مكة  واملدينة إىل  املكرمة  مكة  واملدينة اإىل  املكرمة  مكة  إىل  والبحرية  اجلوية 

املقد�سة  املقد�سة ساعر  املقد�سة ساعر  اعر  امل� نطاق  وداخل  وجدة  امل�ساملنورة  نطاق  وداخل  وجدة  ساملنورة 

ظروف  ظروف ييت  ظروف ييت  ت  وحت وحتييددة  ييددة  وحتييي وحتيييددة  ددة  وحم وحميييرية  يييرية  وحمس وحمسرية  رية  ق� ق�سات  سات  ق�ييي ق�يييات  ات  أوقاأوقيييأوقيييأوق يف 

اخلرة  تتطلب  وح�سا�سة  مكثفة  اخلرغيلية  تتطلب  وح�سا�سة  مكثفة  رغيلية  اخلس تتطلب  وح�سا�سة  مكثفة  اخلسغيلية  تتطلب  وح�سا�سة  مكثفة  غيلية  ست�ست�

املنا�سبة  بالكيفية  التامة  املنا�سبة ييارة  بالكيفية  التامة  املنا�سبة ييارة  بالكيفية  التامة  ارة  ييهييه هييهيي وامل واملييالكافية  ييالكافية 

لتوجيه  وا�ستجابة  لتوجيه يية  وا�ستجابة  لتوجيه يية  وا�ستجابة  ة  ييدمييدم دمييدميي اخل اخليي  يي  يأميأميييينيينييني أميياأمييا ت تييال�سرعة  ييال�سرعة 

رورة جتنيد سرورة جتنيد سرورة جتنيد  سيدة وفقها اهلل ب�سيدة وفقها اهلل ب� يدة وفقها اهلل ب�سيدة وفقها اهلل ب�س سحكومتنا الر�سحكومتنا الر�

واللية  واسرية  واسرية  رية  الب� امكانياتها  لكافة  الب�سركة  امكانياتها  لكافة  سركة  الب�س امكانياتها  لكافة  الب�سركة  امكانياتها  لكافة  ركة  سال�سال�

ركة سركة سركة  ال� ال�سإن  سإن  ال�ييا ال�يياإن  إن  ف الرحمن  فييايوف  الرحمن  ييايوف  فس الرحمن  فسيوف  الرحمن  يوف  � نقل  �سخلدمات  نقل  سخلدمات 

وذلك  وذلك ييامل  وذلك ييامل  امل  ييعييع عييعيي امل املييحة  ييحة  املس املسحة  حة  وا� وا�سداف  سداف  وا�ييي وا�يييداف  داف  اه اهيييع  يييع  اهس اهسع  ع  بو� بو�ستقوم  ستقوم 

تت�سم  تت�سم سغيل  تت�سم سغيل  غيل  ت� خلطط  ا�سرتايجيات  ت�سع  خلطط  ا�سرتايجيات  سع  ت�س خلطط  ا�سرتايجيات  ت�سع  خلطط  ا�سرتايجيات  ع  سبو�سبو�

وراحة  �سالمة  على  والعمل  واملرونة  بالكفاءة 

ة سة سة  فري� منا�سك  فري�سأداء  منا�سك  فري�سأداء  منا�سك  فري�اأداء  منا�سك  أداء  من  ومتكينهم  احلجيج 

بلغ  وقد  وي�سر  وروحانية  بلغ اأنينة  وقد  وي�سر  وروحانية  بلغ اأنينة  وقد  وي�سر  وروحانية  أنينة  طم بكل  طمااحلج  بكل  ااحلج 

ركة سركة سركة  ال� نقلتهم  الذين  الركاب  عدد  ال�سإجمايل  نقلتهم  الذين  الركاب  عدد  ال�سإجمايل  نقلتهم  الذين  الركاب  عدد  ال�اإجمايل  نقلتهم  الذين  الركاب  عدد  إجمايل 

خالل  احلج  مو�سم  خالل  خدماتها  مبختلف 

يهيهي )5.492.362( راكب. عام 1429

اىل ثم يياىل ثم يياىل ثم  ييعييع عييعيي يين اهلل تيين اهلل ت ن اهلل تيين اهلل تيي ييق مييق م ق مييق ميي يييييي يييييي ييوفييوف وفييوفيي ييتييت تييتيي ييام وبييام وب ام وبيييام وبييي يييل عيييل ع ل عييل عيي ييكييك كييسييكييسيي ييسيي�ييسيي� �يي�يي ييوبييوب

امل�سبقة  امل�سبقة ييط  امل�سبقة ييط  ط  ييطييط طييطيي اخلييع اخل ييع  اخلييسيي اخلييسييع  ع  وو� وو�ييسيي  ييسيي  نيينيينيينيييينيينيني يييلييييليل لييليي ييامييام اميياميي ييعييع عييعيي ال الييود  ييود  اليي الييود  ود  ييهييه هييهيي ييجييج جييجيي ييبييب

ركة سركة سركة  س�ستعدادات املبكرة التي قامت بها ال�س�ستعدادات املبكرة التي قامت بها ال� وال

قطاعاتها  بني  الوثيق  التن�سيق  قطاعاتها إىل  بني  الوثيق  التن�سيق  قطاعاتها اإىل  بني  الوثيق  التن�سيق  إىل  افة سافة سافة  سإ�سإ� إ�اإ�ا

قبل  من  بها  حظت  التي  وامل�ساندة  قبل ييم  من  بها  حظت  التي  وامل�ساندة  قبل ييم  من  بها  حظت  التي  وامل�ساندة  م  ييدعييدع دعييدعيي ييوالييوال

وزاة ا لنقل والتعاون الذي وجدته من خمتلف 

وخدمة  وخدمة يييج  وخدمة يييج  ج  احل احليييون  يييون  احليي احلييون  ون  ييئييئ ئييسييئييسيي ييسيي�ييسيي� �يي�يي ب بيية  يية  بس بسة  ة  املخت� املخت�سات  سات  املخت�يي املخت�ييات  ات  ييهييه هييهيي يياجليياجل

حج  مو�سم  يف  حج سركة  مو�سم  يف  حج سركة  مو�سم  يف  ركة  ال� ال�سأداء  ال�سأداء  ال�اأداء  أداء  ان ييان ييان  ك كيياحلجيج  يياحلجيج 

له من  ال�سابق  العام  له من سل من  ال�سابق  العام  له من سل من  ال�سابق  العام  ل من  اف� اف�س  س  يهيهي 1428 عام 

غيلية واملالية.سغيلية واملالية.سغيلية واملالية. سالنواحي الت�سالنواحي الت�

ركة سركة سركة  ال� ال�سل  سل  ال�س ال�سل  ل  توا� توا�سدويل  سدويل  توا�يي توا�ييدويل  دويل  ال النقل  الييعيد  النقل  ييعيد  الس النقل  السعيد  النقل  عيد  � �سوعلى  سوعلى 

هي  دول  لت�سع  هي ييدويل  دول  لت�سع  هي ييدويل  دول  لت�سع  دويل  ال النقل  خدمات  الييتقدمي  النقل  خدمات  ييتقدمي 

وقطر  والبحرين  املتحدة  العربية  وقطر يييارات  والبحرين  املتحدة  العربية  وقطر يييارات  والبحرين  املتحدة  العربية  ارات  يييميييم ال

واليمن  والأردن  واليمن ييا  والأردن  واليمن ييا  والأردن  ا  ييوريييوري وريييورييي ييسييس سييسيي و� و�يير  يير  و�س و�سر  ر  وم� وم�ست  ست  وم�يي وم�ييت  ت  ييويييوي ويييوييي ييكييك كييكيي ييوالييوال

ن اخلطوط يين اخلطوط يين اخلطوط  م مييبكة  ييبكة  مس مسبكة  بكة  � �سر  سر  �يي �يير  ر  عييك ع ييك  عييي عيييك  ك  وذل وذليييودان  يييودان  وذليي وذلييودان  ودان  ييسييس سييسيي يي�يي� �يي�يي ييوالييوال

تنطلق  بحيث  خطًا   )30( قوامها  )يية  قوامها  )يية  قوامها  ة  يييييي يييييي ييدولييدول دولييدوليي ييالييال

ركة اليومية املجدولة من خمتلف سركة اليومية املجدولة من خمتلف سركة اليومية املجدولة من خمتلف  سرحالت ال�سرحالت ال�

مالئمة  مالئمة اأ�سعار  مالئمة اأ�سعار  أ�سعار  ب بادول  ادول  بيي بييدول  دول  ال تلك  الييإىل  تلك  الييإىل  تلك  الاإىل  تلك  إىل  اململكة  مدن 

يتعلق  فيما  كبرية  ت�سهيالت  يتعلق سركة  فيما  كبرية  ت�سهيالت  يتعلق سركة  فيما  كبرية  ت�سهيالت  ركة  ال� ال�سوتقدمي  سوتقدمي 

وقد  وقد ييذا  وقد ييذا  ذا  ه للراكب  هيياحية  للراكب  يياحية  هس للراكب  هساحية  للراكب  احية  امل� امل�سة  سة  امل�يي امل�يية  ة  ييعييع عييعيي ييتييت تييتيي الأم الأمييبنقل  ييبنقل 

لتنفيذ  تناف�سية  ا�سرتاتيجية  لتنفيذ سركة  تناف�سية  ا�سرتاتيجية  لتنفيذ سركة  تناف�سية  ا�سرتاتيجية  ركة  ال� ال�ساتبعت  ساتبعت 

بدول  بدول سرين  بدول سرين  رين  املنت� وكالئها  املنت�سخدماتها من خالل  وكالئها  سخدماتها من خالل 

2008اجلوار والبالغ عددهم حتى نهاية عام 2008اجلوار والبالغ عددهم حتى نهاية عام 2008م 

)15( وكياًل.

من  املزيد  لإعطاء  جهودها  من سركة  املزيد  لإعطاء  جهودها  من سركة  املزيد  لإعطاء  جهودها  ركة  ال� ال�سل  سل  ال�س ال�سل  ل  سوتوا�سوتوا�

واملحافظة  وحت�سينها  اخلدمات  لهذه  الدعم 

يف  يف ييادة  يف ييادة  ادة  ييزيييزي زيييزييي ال ومقابلة  التناف�سي  الييعها  ومقابلة  التناف�سي  ييعها  الس ومقابلة  التناف�سي  السعها  ومقابلة  التناف�سي  عها  و� و�سعلى  سعلى 

املوا�سم  املوا�سم ييام  املوا�سم ييام  ام  أياأيييأيييأي يف  يف سة  يف سة  ة  خا� عليها  الطلب  خا�سحجم  عليها  الطلب  سحجم 

افية سافية سافية  ا� ا�ست  ست  رحييييال رحييييال  ييييال  رييرييرييرييييرييريري ييييييييييي يييييي ييسييس سييسيي يي�يي� �يي�يي ت تييي  ييي  تيي تييي  ي  ييدعييدع دعييدعيي ييتييت تييتيي ييسييس سييسيي يي�يي� �يي�يي ت تييي  ييي  تيي تييي  ي  ييتييت تييتيي ييالييال

من سمن سمن  ساط تت�ساط تت� اط تت�ساط تت�س إىل التو�سع يف هذا الن�اإىل التو�سع يف هذا الن�سإىل التو�سع يف هذا الن�سإىل التو�سع يف هذا الن� إىل التو�سع يف هذا الن�افة  إىل التو�سع يف هذا الن�افة  افة سافة س سبالإ�سبالإ�

العالقة بين »سابتكو« والمركز تمثل شراكة قوية 
بهدف تنظيم حركة النقل البري داخليًا وخارجيًا في 

إطار خطط نموذجية تراعي التقنيات الحديثة.



خدماتها  خدماتها سال  خدماتها سال  ال  اي� امل�ستقبلية  اي�سركة  امل�ستقبلية  سركة  اي�س امل�ستقبلية  اي�سركة  امل�ستقبلية  ركة  ال� ال�سخطط  سخطط 

إىل �سلطنة عمان.اإىل �سلطنة عمان.إىل �سلطنة عمان.

اال�سرتاتيجية  ال�سراكة  ودالل���ة  ماهمية  <
بني �سابتكو ومركز النقل العام التابع ل�سركة 

الريا�ض للتعمري؟

ركة سركة سركة  ل� ل�سع  سع  ل�يي ل�ييع  ع  ييابيياب ابييابيي ييتييت تييتيي ال الييام  ييام  اليي الييام  ام  ييعييع عييعيي ال للنقل  التعمري  الييز  للنقل  التعمري  ييز  اليي للنقل  التعمري  الييز  للنقل  التعمري  ز  ييركييرك ركييركيي ييمييم

النقلة  على  النقلة ساهد  على  النقلة ساهد  على  اهد  � �س  س  يعتر للتعمري  يعترض  للتعمري  رض  يعتيي للتعمري  يعتييض  للتعمري  ض  ييا�ييا� ا�ييا�يي ييريييري ريييرييي ييالييال

النقل  النقل سناعة  النقل سناعة  ناعة  � جمال  يف  للمملكة  �سارية  جمال  يف  للمملكة  سارية  �س جمال  يف  للمملكة  �سارية  جمال  يف  للمملكة  ارية  ساحل�ساحل�

ركة ال�سعودية للنقل اجلماعي سركة ال�سعودية للنقل اجلماعي سركة ال�سعودية للنقل اجلماعي  سوالعالقة بني ال�سوالعالقة بني ال�

خدمات  راكة سراكة سراكة  � متثل  �سام  متثل  سام  �يي متثل  �ييام  متثل  ام  ييعييع عييعيي ال النقل  الييز  النقل  ييز  اليي النقل  الييز  النقل  ز  ييركييرك ركييركيي ييومييوم

كل سكل سكل  ب� اخلدمات  هذه  تقدم  ب�سأجري  اخلدمات  هذه  تقدم  سأجري  ب�ا اخلدمات  هذه  تقدم  ب�اأجري  اخلدمات  هذه  تقدم  أجري  والت والتاالعقود  االعقود 

إىل خمتلف اإىل خمتلف اإىل خمتلف  إىل خمتلف تعاقدي لنقل املجموعات والأفراد  إىل خمتلف تعاقدي لنقل املجموعات والأفراد 

دول يييدول يييدول  وال اململكة  واليييل  اململكة  يييل  والييي اململكة  واليييل  اململكة  ل  داخ ال�سياحية  داخيييق  ال�سياحية  يييق  داخيي ال�سياحية  داخييق  ال�سياحية  ق  يياطيياط اطيياطيي يينيين نيينيي يياملييامل

مهمًا جانبًا  اخلدمات  جانباييذه  اخلدمات  جانباييذه  اخلدمات  ذه  ه ومتثل  هيياورة  ومتثل  يياورة  هيي ومتثل  هيياورة  ومتثل  اورة  ييجييج جييجيي يياملييامل

يف  السالساًل  ف� ال�سياحية  ف�سات  ال�سياحية  سات  ف�يي ال�سياحية  ف�ييات  ال�سياحية  ات  ييدمييدم دمييدميي اخل اخليييط  يييط  اخلس اخلسيط  يط  تن� تن�سيف  سيف 

ا�سهاماتها يف خدمات احلج والعمرة على مدار 

أماعلى م�ستوى خدمات النقل الداخلي اأماعلى م�ستوى خدمات النقل الداخلي أماعلى م�ستوى خدمات النقل الداخلي  العام. 

ال�سياحية  الوجهات  ال�سياحية سدي  الوجهات  ال�سياحية سدي  الوجهات  دي  لقا� تتيح  لقا�سركة  تتيح  سركة  لقا�س تتيح  لقا�سركة  تتيح  ركة  سفال�سفال�

رنتقال بحافالتها عرنتقال بحافالتها عر رحالت  بداخل املدن ال

خدمات  خدمات إىل  خدمات اإىل  إىل  افة سافة سافة  س�س� بال ومنتظمة  بايية  ومنتظمة  بايية  ومنتظمة  ة  ييدولييدول دولييدوليي ييجمييجم

أجري داخل املدن للمجموعات والأفراد.  هذا اأجري داخل املدن للمجموعات والأفراد.  هذا اأجري داخل املدن للمجموعات والأفراد.  هذا  اتات

يف  وم�ساهماتها  يف سركة  وم�ساهماتها  يف سركة  وم�ساهماتها  ركة  ال� مبادرات  جانب  ال�سإىل  مبادرات  جانب  ال�سإىل  مبادرات  جانب  ال�اإىل  مبادرات  جانب  إىل 

رات والندوات �سواء الوطنية سرات والندوات �سواء الوطنية سرات والندوات �سواء الوطنية  سؤ�سؤ� ؤ�وؤ�و واملنا�سبات واملواملنا�سبات وامل

برامج  يف  برامج سرة  يف  برامج سرة  يف  رة  املبا� املبا�ساركة  ساركة  املبا�س املبا�ساركة  اركة  وامل� والدولية  وامل�سمنها  والدولية  سمنها 

الرتويج ال�سياحي، فقد قامت يف هذا الطار 

ومن خالل التعاون والتن�سيق مع الهيئة العليا 

العالميني  لنقل  خدمات  بتقدمي  لل�سياحة 

إىل خمتلف الوجهات اإىل خمتلف الوجهات إىل خمتلف الوجهات  ال�سعوديني واخلليجيني 

بتنفيذ  �سنويًا  تقوم  كما  باململكة  ال�سياحية 

العديد من الرحالت املجانية لنقل املواطنني 

إىل مهرجان اجلنادرية والعودة.اإىل مهرجان اجلنادرية والعودة.إىل مهرجان اجلنادرية والعودة. إىل مهرجان اجلنادرية والعودة.واملقيمني  إىل مهرجان اجلنادرية والعودة.واملقيمني 

النقل  التقنيات احلديثة ل�سناعة  اإطار  يف  <
اطار خططها  ال�سركة يف  الري ما توجهات 

خالل الفرتة املقبلة؟

ع سع سع  بو� تتعلق  بو�سة  تتعلق  سة  بو�يي تتعلق  بو�يية  تتعلق  ة  ييسييس سييسيي درا� بعمل  درا�ييركة  بعمل  ييركة  درا�س بعمل  درا�سركة  بعمل  ركة  ال� ال�ست  ست  ال�يي ال�ييت  ت  ييامييام اميياميي ييقييق

مع  للتكيف  وذلك  مع سركة  للتكيف  وذلك  مع سركة  للتكيف  وذلك  ركة  ال� لنمو  ال�سا�سرتاتيجية  لنمو  سا�سرتاتيجية 

حيث  النقل  قطاع  يف  املت�سارعة  رييرييرييرييييريات  يييغييييغيغ غييغيي ييتييت تييتيي يياملييامل

هيكلتها  لإعادة  هيكلتها سارية  لإعادة  هيكلتها سارية  لإعادة  ارية  ا�ست� ا�ست�سركة  سركة  ا�ست�س ا�ست�سركة  ركة  � مع  �ستعاقدت  مع  ستعاقدت 

أعمال اأعمال أعمال  تق�سيم  عليها  بناًء  ومت  كامل  بناًءكل  ومت  كامل  ًكل  بناءس ومت  كامل  بناءسكل  ومت  كامل  كل  سب�سب�

افة سافة سافة  بالإ� ا�سرتاتيجية  بالإ�سدات  ا�سرتاتيجية  سدات  بالإ�يي ا�سرتاتيجية  بالإ�ييدات  ا�سرتاتيجية  دات  وح وحييإىل  ييإىل  وحا وحاإىل  إىل  ركة سركة سركة  سال�سال�

إعادة اإعادة إعادة  عملية  وتن�سجم  م�ساندة  عملية ييدات  وتن�سجم  م�ساندة  عملية ييدات  وتن�سجم  م�ساندة  دات  وح وحييإىل  ييإىل  وحا وحاإىل  إىل 

امل�ستقبلية  والتطورات  املتغريات  مع  الهيكلة 

ريف �سوق النقل عريف �سوق النقل عر تطوير اخلدمات واعتماد 

أعلى املعايري املهنية يف تقدمي تلك اخلدمات، اأعلى املعايري املهنية يف تقدمي تلك اخلدمات، أعلى املعايري املهنية يف تقدمي تلك اخلدمات، 

واجلوهرية  الرئي�سية  املهام  على  والرتكيز 

املة لتلك ساملة لتلك ساملة لتلك  سع برامج حت�سني �سع برامج حت�سني � ع برامج حت�سني �سع برامج حت�سني �س ساط وو�ساط وو� اط وو�ساط وو�س سلكل ن�سلكل ن�

السالساًل عن  سطة ودعم قدراتها التناف�سية، ف�سطة ودعم قدراتها التناف�سية، ف� طة ودعم قدراتها التناف�سية، ف�سطة ودعم قدراتها التناف�سية، ف�س سالأن�سالأن�

إدارة الأ�سطول وزيادة ااإدارة الأ�سطول وزيادة اإدارة الأ�سطول وزيادة النتاجية  زيادة فعالية 

من سمن سمن  � القرار  اتخاذ  وخدمة  املعلومة  �سوتوفري  القرار  اتخاذ  وخدمة  املعلومة  سوتوفري 

ركة.سركة.سركة. ساريع ا�سرتاتيجية منو ال�ساريع ا�سرتاتيجية منو ال� اريع ا�سرتاتيجية منو ال�ساريع ا�سرتاتيجية منو ال�س سم�سم�

إعادة الهيكلة اإعادة الهيكلة إعادة الهيكلة  و إعادة الهيكلة إطار  و إعادة الهيكلة إطار  و إطار واإطار  ركة حالياسركة حالياسركة حاليًا يف  ال�سوتقوم ال� سوتقوم 

من  عدد  بتنفيذ  النمو  ا�سرتاتيجية  وتطبيق 

عدة  مع  بالتعاون  النمو  عدة ساريع  مع  بالتعاون  النمو  عدة ساريع  مع  بالتعاون  النمو  اريع  وم� وم�سادرات  سادرات  وم�يي وم�ييادرات  ادرات  ييبييب بييبيي ييمييم

اخلدمات  تطوير  بهدف  اخلدمات سة  تطوير  بهدف  اخلدمات سة  تطوير  بهدف  ة  س�س� �س�س متخ� متخ�سركات  سركات  متخ�س متخ�سركات  ركات  س�س�

ايل، ييايل، ييايل،  وامل واملييغيلي  ييغيلي  واملس واملسغيلي  غيلي  الت� الأداء  وحت�سني  الت�ساملقدمة  الأداء  وحت�سني  ساملقدمة 

يف  يف يييا  يف يييا  ا  دوره وتعزيز  دورهيييركة  وتعزيز  يييركة  دورهس وتعزيز  دورهسركة  وتعزيز  ركة  ال� ال�سدرات  سدرات  ال�ييي ال�يييدرات  درات  ق قيييوتدعيم  يييوتدعيم 

�سوق النقل.

من وجهة نظركم مباذا ميثل مركز النقل  <
باململكة  ال��ري  النقل  لقطاع  بالن�سبة  العام 

ب��اع��ت��ب��اره مي��ث��ل واج��ه��ة ح�����س��اري��ة و�سياحية 

منوذجية يف بالدنا؟

ارية سارية سارية  س مركز النقل العام بحق واجهة ح�س مركز النقل العام بحق واجهة ح� ريعتريعتر

حيث  املتكاملة  وخدماته  حيث سامل  املتكاملة  وخدماته  حيث سامل  املتكاملة  وخدماته  امل  ال� ال�سمبفهومه  سمبفهومه 

يوفر املركز بيئة منوذجية مريحة للم�سافرين 

ييالن خييالن خييالل جمموعة  ن خيين خيي يين ميين م ن ميين ميي ييريييري ريييرييي ييزائييزائ زائييزائيي يي واليي وال نيينيينيينيييينيينيني يييلييييليل لييليي ييامييام اميياميي ييعييع عييعيي ييوالييوال

متكاملة من اخلدمات لتحقيق الفائدة املرجوة 

ركات ووكاسركات ووكاسركات ووكالت النقل ومكاتب احلج والعمرة  سل�سل�

الركاب  الركاب ييل  الركاب ييل  ل  يييييي يييييي ييرحييرح رحييرحيي وت نقل  وتيياط  نقل  يياط  وتس نقل  وتساط  نقل  اط  ن� ن�س  س  ييضار�ييضار�ييض ار�ييار�يي مت متييي  ييي  متيي متييي  ي  ييتييت تييتيي ييالييال

باحلافالت، وبذلك فهو ميثل ركيزة هامة من 

ره.سره.سره. أهم عنا�اأهم عنا�سأهم عنا�سأهم عنا� أحد اأحد أحد  أحد ركائز النقل العام و أحد ركائز النقل العام و

م���ا ت��ق��ي��ي��م ���س��ع��ادت��ك��م ل��ل��م�����س��ت��وى احلايل  <
لال�سرتاحات املوجودة على الطرق ال�سريعة؟ 

ات��خ��ذت��ه��ا وزارة  ال���ت���ي  ال��ت��و���س��ي��ات  وم���اه���ي 

النقل لتح�سني ورفع م�ستوى اخلدمة لتلك 

اال�سرتاحات؟

الوقود  الوقود ييات  الوقود ييات  ات  ييطييط طييطيي وحم وحمييات  ييات  وحميي وحمييات  ات  يياحيياح ييرتسييرتسييرت سييسيي يي�يي� لييال ان  لييالك  ان  ييالك  لس ان  لسك  ان  ك  � �س  س  ل

أثر كبري على اأثر كبري على أثر كبري على  على الطرق ال�سريعة بني املدن 

اط ال�سياحي يف مناطق اململكة املختلفة، ساط ال�سياحي يف مناطق اململكة املختلفة، ساط ال�سياحي يف مناطق اململكة املختلفة،  سالن�سالن�

من   )%84( )أن  )اأن  أن  اءات ييسيياءات ييسيياءات  ييسيي�ييسيي� �يي�يي ييحييح ال اييسييارت  اييسييارت  ارت  ا� ا�ييسييحيث  ييسييحيث 

خالل  خالل يية  خالل يية  ة  ييريييري ريييرييي ال الييرق  ييرق  اليي الييرق  رق  ييطييط طييطيي ال ي�ستخدمون  الييال�سياح  ي�ستخدمون  ييال�سياح 

اململكة  يف  ال�سياحية  الوجهات  بني  تنقلهم 

أن اأن أن  لي، ولي، ول يخفى على اجلميع  ي، وسي، وس سخالل العام املا�سخالل العام املا�

ع الراهنسع الراهنسع الراهن واملرافق اخلدمية على الطرق  سالو�سالو�

ناعة سناعة سناعة  سارية ل�سارية ل� ارية ل�سارية ل�س س والنقلة احل�س والنقلة احل� لال�سريعة لال�سريعة ل يتنا�سب

للنقل  ال�سعودية  للنقل سركة  ال�سعودية  للنقل سركة  ال�سعودية  ركة  وال� اململكة،  يف  وال�سالطرق  اململكة،  يف  سالطرق 

إىل اإىل اإىل  إىل روع  يهدف  إىل روع  يهدف  روع  يهدف سروع  يهدف س ساريعها م�ساريعها م� اريعها م�ساريعها م�س سمن م�سمن م� من م�سمن م�س ساجلماعي �ساجلماعي �

اء عدد من ساء عدد من ساء عدد من  سإن�سإن� إن�اإن�ا إن��سرتاحات و إن��سرتاحات و تطوير وحت�سني ال

خدمات  خدمات سمل  خدمات سمل  مل  ت� اخلدمة  ومراكز  ت�س�سرتاحات  اخلدمة  ومراكز  س�سرتاحات  ال

الإ�سعافية  الإ�سعافية ييات  الإ�سعافية ييات  ات  ييدمييدم دمييدميي واخل واخلييادق  ييادق  واخليي واخلييادق  ادق  يينيين نيينيي ييفييف فييفيي وال والييم  ييم  واليي والييم  م  يياعيياع اعيياعيي ييطييط طييطيي يياملييامل

وفق  اخلدمية  وفق ييق  اخلدمية  وفق ييق  اخلدمية  ق  ييرافييراف رافييرافيي وامل التموينية  واملييواق  التموينية  ييواق  وامليي التموينية  واملييواق  التموينية  واق  ييسييس سييسيي ييوالأ�ييوالأ�

رية،  وذلك من خالل سرية،  وذلك من خالل سرية،  وذلك من خالل  سفات ع�سفات ع� فات ع�سفات ع�س سمناذج وموا�سمناذج وموا�

مع  وحتالف  ا�سرتاتيجية  مع سراكة  وحتالف  ا�سرتاتيجية  مع سراكة  وحتالف  ا�سرتاتيجية  راكة  � يف  �سالدخول  يف  سالدخول 

ةسةسة <  س�س� �س�س إحدى اجلهات املتخ�اإحدى اجلهات املتخ�سإحدى اجلهات املتخ�سإحدى اجلهات املتخ�



عالمات تجارية متميزة
في عالم صناعة وبيع التمور 

تعترب التمور من الفواكه الغنية بالطاقة والفيتامينات التي يحتاجها ج�سم الإن�سان،

 

يف مهم  كطبق  والإ���س��ام��ي��ة  العربية   وال���دول  العربي  اخلليج  دول  يف  ت��ق��دم  حيث 

 

العربي العامل  ا�ستهاكه يف  ال�سيافة ويزداد  معظم �سالت ال�ستقبال خال واجب 

 

والإ�سامي ب�سكل رئي�س يف �سهر رم�سان املبارك. 

ا�سرتاتيجي وطني  كمح�سول  التمور  اأهمية  ال�سعودية  العربية  اململكة  اأدركت  ولقد 

 

يتميز بقيمته الغذائية العالية ، فقامت باإعداد الكثري من الربامج الت�سجيعية التي تدعم

 

ال�ستثمار يف اإنتاج وت�سنيع وت�سويق التمور.

25 نوعًا من التمور يزخر بها السوق و » تمرة العجوة « أكثرها طلبًا

في سوق رياض التعمير للتمورفي سوق رياض التعمير للتمور





التجاري  التجاري سريط  التجاري سريط  ريط  ال� ال�سة  سة  ال�يي ال�يية  ة  يييييي يييييي ييمييم مييميي أهاأهييأهييأه اءت ييياءت ييياءت  ج هنا  جييين  هنا  ييين  جيي هنا  جيين  هنا  ن  م ميي  يي 

املجاور  التعمري(  املجاور ييض  التعمري(  املجاور ييض  التعمري(  ض  ييا�ييا� ا�ييا�يي ري ريييوق  ييوق  رييي ريييوق  وق  ييسييس سييسيي �( )�يي  يي  بييي بيييامل�سمى  يييامل�سمى 

ار والفاكهة التابع سار والفاكهة التابع سار والفاكهة التابع  سل�سوق التعمري جلملة اخل�سل�سوق التعمري جلملة اخل�

هذا  به  فمايتميز  للتعمري،  الريا�ض  هذا سركة  به  فمايتميز  للتعمري،  الريا�ض  هذا سركة  به  فمايتميز  للتعمري،  الريا�ض  ركة  سل�سل�

التي يتطلبها  ليلبي احلاجات  التي يتطلبها أنه جاء  ليلبي احلاجات  التي يتطلبها اأنه جاء  ليلبي احلاجات  أنه جاء  ال�سوق 

منطقة  ومرتادي  ل�ساكني  التجاري  منطقة ساط  ومرتادي  ل�ساكني  التجاري  منطقة ساط  ومرتادي  ل�ساكني  التجاري  اط  سالن�سالن�

جنوب الريا�ض. 

ريا�ض  �سوق  يف  التمور  حمالت  ريا�ض سهدت  �سوق  يف  التمور  حمالت  ريا�ض سهدت  �سوق  يف  التمور  حمالت  هدت  � �سولقد  سولقد 

التعمري حركة جتارية كبرية من قبل املت�سوقني 

هر سهر سهر  سة خالل �سة خالل � ة خالل �سة خالل �س أوقات العام وخا�اأوقات العام وخا�سأوقات العام وخا�سأوقات العام وخا� خالل معظم 

م سم سم  ي� ال�سوق  لأن  ي�سك  ال�سوق  لأن  سك  ي�يي ال�سوق  لأن  ي�ييك  ال�سوق  لأن  ك  وذل وذلييي،   ييي،   وذلييسيي وذلييسييي،   ي،   ييسييا�ييسييا� ا�ييا�يي امل املييان  ييان  املس املسان  ان  سرم�سرم�

العديد من العالمات التجارية الكبرية يف عامل 

كل حمالت التمور يف سكل حمالت التمور يف سكل حمالت التمور يف  سناعة التمور وت�سناعة التمور وت� ناعة التمور وت�سناعة التمور وت�س سبيع و�سبيع و�

املحالت  املحالت ييايل  املحالت ييايل  ايل  ييمييم مييميي ييإجييإج إجاإجا من   %60 من  من يير  من يير  ر  أكاأكييأكييأك ال�سوق 

ؤ�س�سة وؤ�س�سة وؤ�س�سة  و مو م على م�ستوى مدينة الريا�ض ميثلها 26

أنه اأنه أنه  وممايذكر  اجلانب،  هذا  يف  وممايذكر سة  اجلانب،  هذا  يف  وممايذكر سة  اجلانب،  هذا  يف  ة  س�س� �س�س سمتخ�سمتخ�

ال�سوق  ال�سوق سبح  ال�سوق سبح  بح  أ�اأ�سأ�سأ� ية سية سية  القليلة املا� ال�سنوات  القليلة املا�سخالل  ال�سنوات  سخالل 

وجتارة  وجتارة ساط  وجتارة ساط  اط  بن� للمهتمني  كبري  بن�سذب  للمهتمني  كبري  سذب  بن�يي للمهتمني  كبري  بن�ييذب  للمهتمني  كبري  ذب  ج جييعامل  ييعامل 

التمور فمنطقة العزيزية التي يقع فيها ال�سوق 

نقاط  نقاط إحدى  نقاط اإحدى  إحدى  اجلنوبي  الدائري  الطريق  على 

م سم سم  سنطالق احلديثة جنوب الريا�ض، فهي ت�سنطالق احلديثة جنوب الريا�ض، فهي ت� ال

املميزة  بال�سمعة  العام  للنقل  التعمري  مركز 

ار سار سار  اخل� جلملة  و�سوقالتعمري  حققها  اخل�سالتي  جلملة  و�سوقالتعمري  حققها  سالتي 

روعات سروعات سروعات  امل� من  العديد  امل�سم  من  العديد  سم  امل�س من  العديد  امل�سم  من  العديد  م  ت� كما  ت�سوالفاكهة،  كما  سوالفاكهة، 

مثل  مثل سهورة  مثل سهورة  هورة  امل� التجارية  امل�سز  التجارية  سز  امل�يي التجارية  امل�ييز  التجارية  ز  ييراكييراك راكييراكيي وامل واملييالعمالقة  ييالعمالقة 

اخلدمات  اخلدمات يين  اخلدمات يين  ن  ع عيي  يي  السالساًل ف� ف�سان  سان  ف�يي ف�ييان  ان  يييييي يييييي وج وجييزا  ييزا  بيييال بيييال�سيتي  يييال�سيتي 

املتوفرة الأخرى.

أميز �سمات موقع �سوق ريا�ض التعمري اأميز �سمات موقع �سوق ريا�ض التعمري أميز �سمات موقع �سوق ريا�ض التعمري  أميز �سمات موقع �سوق ريا�ض التعمري ولعل من  أميز �سمات موقع �سوق ريا�ض التعمري ولعل من 

الدائري  فالطريق  الدائري ييه،  فالطريق  الدائري ييه،  فالطريق  ه،  يييييي يييييي ييإلييإل إلاإلا ول ييسييول ييسييول  ييسييو�ييسييو� و�ييو�يي ال اليي�سهولة  يي�سهولة 

ريانية سريانية سريانية  س لأهم الطرق ال�س لأهم الطرق ال� باسباسبًا س م�س م� راجلنوبي يعتراجلنوبي يعتر

بعوامل  يت�سم  ال�سوق  بعوامل أن  يت�سم  ال�سوق  بعوامل اأن  يت�سم  ال�سوق  أن  كما  كما ييض،  كما ييض،  ض،  ييا�ييا� ا�ييا�يي ييريييري ريييرييي ال اليييف  يييف 

اته ساته ساته  ساجلذب الداخلية فيه من حيث تنوع معرو�ساجلذب الداخلية فيه من حيث تنوع معرو�

ومواد  وبال�ستيكية  غذائية  منتجات  بني  ما 

املحالت يف  املحالت يف سرتاك جميع  املحالت يف سرتاك جميع  رتاك جميع  وا� زراعية،  وا�سأدوات  زراعية،  وا�سأدوات  زراعية،  وا�اأدوات  زراعية،  أدوات  وا�و زراعية،  أدوات  وا�و زراعية،  أدوات 

يف الغالب – يف الغالب – يف الغالب  ض�ض�ض باجلملة  �س�س ساط البيع املتخ�ساط البيع املتخ� اط البيع املتخ�ساط البيع املتخ�س سن�سن�

-، وتتيح ميزة وجود املحالت يف موقع واحد 

يف  يف سب  يف سب  ب  ت� التي  الإيجابية  املناف�سة  ت�سجيع  التي  الإيجابية  املناف�سة  سجيع  ت�س التي  الإيجابية  املناف�سة  ت�سجيع  التي  الإيجابية  املناف�سة  جيع  ست�ست�

لحة امل�ستهلك من ناحية معقولية الأ�سعار سلحة امل�ستهلك من ناحية معقولية الأ�سعار سلحة امل�ستهلك من ناحية معقولية الأ�سعار  سم�سم�

وجودة املعرو�ض.

انواع التمور
نوعًا من التمور يزخر بها ال�سوق  ومن بني 25

إقبااإقباإقبال إقبا الأنواع  إقبا الأنواع  رأكرأكر أكاأكا اين كاين ك ين كرين كر رز مترة العجوة والرز مترة العجوة وال ز مترة العجوة والرز مترة العجوة والر رترت

ملا ورد فيها من الآثار 

يف  يف سريفة  يف سريفة  ريفة  ال� ال�سالنبوية  سالنبوية 

هرها سهرها سهرها  أ�اأ�سأ�سأ� و أ�ا  و أ�ا  ويي وييا  ا  يياهيياه اهيياهيي ييزايييزاي زايييزاييي ييمييم

ل يييل يييل  أكاأكيييأكيييأك ن ييين ييين  يييث ) ميييث ) م ث ) ميييث ) مييي يييدييييدي دييييديييي يييحيييح

مترات  �سبع  مترات ييوم  �سبع  مترات ييوم  �سبع  وم  ي ييييف  يييف 

ق ييق ييق  ييريييري ريييرييي ييى الييى ال ى الييى اليي ييلييل لييليي ييوة عييوة ع وة عيييوة عييي يييجيييج جيييجييي يييعيييع

مل  العالية،  العاليةيير  العاليةيير  ر  مت متيين  يين  متيي متيين  ن  ييمييم

ل ول ول �سحر  ره �سمسره �سمسره �سم، سي�سي�

أتي اأتي اأتي  ت فيما  تايطان(  فيما  ايطان(  تس فيما  تسيطان(  فيما  يطان(  س�س�

الأخرى  التمور  الأخرى ييواع  التمور  الأخرى ييواع  التمور  واع  أناأنييأنييأن

ا يييا يييا  يييهيييه هيييهييي يييودتيييودت ودتيييودتييي يييب جيييب ج ب جيييب جييي يييسيييس سيييسييي ييي�ييي� �ييي�ييي يييحيييح حيييحييي يييبيييب

كان  كان إن  كان اإن  إن  و كان ا  إن  و كان ا  إن  ويي وييا  ا  ييهييه هييهيي ييوتييوت ييالوحييالوحييال

ق على ييق على ييق على  ييفييف فييفيي ييتييت تييتيي ي يييع  ييع  ييي يييع  ع  يييييي يييييي ييمييم مييميي يياجليياجل

فاكهة  فاكهة ييو  فاكهة ييو  و  ه التمر  هييأن  التمر  هييأن  التمر  هاأن  التمر  أن 

وغذاء وحلوى. 

تداولها متر  ويتم  تداولها متر سهورة  ويتم  تداولها متر سهورة  ويتم  هورة  امل� التمور  امل�سأنواع  التمور  امل�سأنواع  التمور  امل�اأنواع  التمور  أنواع  ومن 

ر ، العنر ، العنرة، ، لونة، �سويدا،  ضال�سكري ، اخلال�ضال�سكري ، اخلال�ض

حلوة،  لبانة،  العي�ض،  برين  برحي،  العي�ض�سارية،  برين  برحي،  ض�سارية، 

فري، سفري، سفري،  � مكتومي،  حلية،  �سقري،  مكتومي،  حلية،  سقري،  �س مكتومي،  حلية،  �سقري،  مكتومي،  حلية،  قري،  � �سوكة،  سوكة،  �س �سوكة،  وكة،  سم�سم�

قعي، ربيعة، ومتثل الأ�سعار سقعي، ربيعة، ومتثل الأ�سعار سقعي، ربيعة، ومتثل الأ�سعار  س، ونانة، �س، ونانة، � ضخال�ضخال�ض

ويحر�ض ويحر�ضه.  ضه.  ويحر�يي ويحر�ييه.  ه.  ييودتييودت ودتييودتيي ج وم�ستوى  التمر  جيينيف  وم�ستوى  التمر  يينيف  جس وم�ستوى  التمر  جسنيف  وم�ستوى  التمر  نيف  ست�ست�

راء متر العجوة سراء متر العجوة سراء متر العجوة  سبع�ض الزوار يف العادة على �سبع�ض الزوار يف العادة على �

متفاوتة  وبكميات  متفاوتة ييرين  وبكميات  متفاوتة ييرين  وبكميات  رين  ال متر  من  الييوالأغلبية  متر  من  ييوالأغلبية 

بع�ض  وتقوم  كيلوغرام   20 ي 5 بني  ما  ترتاوح 

حن سحن سحن  وال� التهيئة  وال�سات  التهيئة  سات  وال�يي التهيئة  وال�ييات  التهيئة  ات  ييدمييدم دمييدميي خ بتوفري  خييت  بتوفري  ييت  ييالحييالحييال حييحيي يياملييامل

للكميات الكبرية. 

ضويتناف�ضويتناف�ض منتجي التمور من خالل عدة طرق 

تت�سم  كلها  للم�ستهلك  منتجاتهم  ت�سويق  يف 

ناعات سناعات سناعات  ال� بوا�سطة  ال�سواء  بوا�سطة  سواء  ال�يي بوا�سطة  ال�ييواء  بوا�سطة  واء  ييسييس سييسيي � �يية  يية  �يي �يية  ة  ييذابييذاب ذابييذابيي ج جييرق  ييرق  جيي جييرق  رق  ييطييط طييطيي ييبييب

أو بالطرق اأو بالطرق أو بالطرق  التحويلية يف عبوات جذابة وانيقة 

التقليدية ومنها الفذ: وهو الذي يباع كما جني 

أو املكرتن: اأو املكرتن: أو املكرتن:  من النخل بعد التنظيف والتنقية، 

ع سع سع  س ويو�س ويو� أو املكي�اأو املكي�ضأو املكي�ضأو املكي�ض ع التمر يف كراتني كبرية، سع التمر يف كراتني كبرية، سع التمر يف كراتني كبرية،  سو�سو�

فائح من التنك سفائح من التنك سفائح من التنك  أو يف �اأو يف �سأو يف �سأو يف � أكيا�اأكيا�ضأكيا�ضأكيا�ض بال�ستيكية،  يف 

وت�سمى تعبئته ) بالرتقيد (، املطحون: وينزع 

انع التمور ليتمكن سانع التمور ليتمكن سانع التمور ليتمكن  سمنه النوى ثم يطحن يف م�سمنه النوى ثم يطحن يف م�

الأطعمة  الأطعمة ييواع  الأطعمة ييواع  واع  أناأنييأنييأن يف  ا�ستخدامه  من  امل�ستهلك 

الذي  وهو  امللوز:  يحتاجها،  التي  واحللويات 

املحالت  املحالت سحاب  املحالت سحاب  حاب  أ�اأ�سأ�سأ� يقوم  كما  باللوز،  مت خلطه 

كال سكال سكال  سأ�سأ� أ�اأ�ا اأة واملفروطة باأة واملفروطة ب أة واملفروطة باأة واملفروطة با أنواع التمور املعباأنواع التمور املعباأنواع التمور املعباأنواع التمور املعب بعر�ض 

جذابة  < 





السوق الرئيسي للحوم  “البتلو“
على مستوى المنطقة

أ�ساليب عر�ض اأ�ساليب عر�ض أ�ساليب عر�ض  أ�ساليب عر�ض حة البيئة و أ�ساليب عر�ض حة البيئة و حة البيئة وسحة البيئة وس س �س � أ�س�اأ�س�ضأ�س�ضأ�س�ض ملتابعة تنفيذ 

تطبيق  من  تطبيق اأكد  من  تطبيق اأكد  من  أكد  والت الغذائية  والتاواد  الغذائية  اواد  والتييي الغذائية  والتيييواد  الغذائية  واد  وامل واملييياللحوم  ييياللحوم 

در سدر سدر  م� م�سا  سا  م�يي م�ييا  ا  أماأمييأمييأم ال�سوق.  لعمل  ال�سوق. سوعة  لعمل  ال�سوق. سوعة  لعمل  وعة  املو� املو�سالأنظمة  سالأنظمة 

اللحوم  �سوق  بها  يحظى  التي  املتنامية  الثقة 

إىل اإىل اإىل  ضار بالبطحاء فهي ترجع يف الأ�سا�ضار بالبطحاء فهي ترجع يف الأ�سا�ض ار بالبطحاء فهي ترجع يف الأ�سا�سار بالبطحاء فهي ترجع يف الأ�سا�س سواخل�سواخل�

ما تقوم به تلك الإدارة من توفري الحتياطات 

رتاطات سرتاطات سرتاطات  با� با�سام  سام  با�يي با�ييام  ام  ت تييزام  ييزام  تيي تييزام  زام  ييتييت تييتيي وال العالية  والييحية  العالية  ييحية  والس العالية  والسحية  العالية  حية  سال�سال�

حة العامة. سحة العامة. سحة العامة.  سالنظافة وال�سالنظافة وال�

زاء يييزاء يييزاء  أجاأجيييأجيييأج جميع  جميع ييري  جميع ييري  ري  ييطييط طييطيي يييييي يييييي ييبييب بييبيي ال الييراف  ييراف  اليييسييي اليييسيييراف  راف  الإ� الإ�يييسيييمل  يييسيييمل  الإ�س الإ�سمل  مل  سوي�سوي�

مبا  فيها  احليوية  مبا يييزاء  فيها  احليوية  مبا يييزاء  فيها  احليوية  زاء  الأج الأجييي�سيما  ييي�سيما  ول ولالذبيحة  لالذبيحة 

يييضؤو�يييضؤو�يييض ؤو�وؤو�و ووارع ورووارع ور وارع وريييوارع ورييي ييين كييين ك ن كيين كيي ييح مييح م ح مييح ميي ييائييائ ائييائيي ييذبييذب ذبييذبيي ييي الييي ال ي الييي اليي ييواقييواق واقييواقيي ييك بييك ب ك بييك بيي يييف ذليييف ذل

للبيع يكون  للبيع يكون سه  للبيع يكون سه  ه  إن ما يتم عر�اإن ما يتم عر�سإن ما يتم عر�سإن ما يتم عر� إن ما يتم عر�وغريها، وعليه ف إن ما يتم عر�اإن ما يتم عر�اوغريها، وعليه فاإن ما يتم عر�وغريها، وعليه ف إن ما يتم عر�اإن ما يتم عر�وغريها، وعليه ف

بحيث  بحيث سالحية  بحيث سالحية  الحية  ال� ال�سارات  سارات  ال�يي ال�ييارات  ارات  ييبييب بييبيي ييتييت تييتيي اخ اخييل  ييل  اخيي اخييل  ل  ك كيياز  يياز  كيي كيياز  از  ييتييت تييتيي اج اجييد  ييد  اجيي اجييد  د  ييقييق

منازع دون  منازعيييواع  دون  منازعيييواع  دون  واع  الأن الأنيييود  يييود  الأنيي الأنييود  ود  أجاأجييأجييأج اللحوم  اللحوم ييذه  اللحوم ييذه  ذه  ه هييكل  ييكل  هس هسكل  كل  ست�ست�

ل سل سل  أف�اأف�سأف�سأف� من  تعتر  فهي  تعتر-  فهي  ر-  اساسًا أي�اأي�سأي�سأي� - الدواجن  -ييا  الدواجن  -ييا  الدواجن  ا  أماأمييأمييأم

أعلى اأعلى أعلى  وفق  وت�سويقها  حفظها  ويتم  النوعيات، 

املعمارية النماذج  ، واأحد  ال�سركة  اأحد بواكري م�ساريع  بالبطحاء  اللحوم واخل�سار  يعد �سوق 

 

يف تخطيط وتنفيذ واإدارة امل�ساريع امل�سابهة باململكة، وهو اأول �سوق مغلق ومكيف يدار باأعلى

 

خللالل مللن  واأيلل�للسللًا  فلليللهللا،  امللللوجلللودة  الت�سغيلية  الللنللظللم  خلللالل  مللن  البيئية  اجلللللودة  م�ستويات 

 

فلللللورًا تللللطللللراأ  قللللد  ملل�للسللكلللللة  اأي  مللللعلللاجللللة  وامللللتللل�لللسلللوقلللني  املللل�لللسلللتلللاأجلللريلللن  مللللن  االإدارة  قلللللرب 

سوق التعمير  للحوم والخضار بالبطحاء

إقبال متزايد وثقة متنامية في ظل 
احتياطات صحية حازمة وجودة عالية 

راحة  على  راحة سركة  على  راحة سركة  على  ركة  ال� ال�س  س  ييضر�ييضر�ييض ر�يير�يي وح الريا�ض  وحييمدينة  الريا�ض  ييمدينة 

التن�سيق  يتم  التن�سيق اأجرين  يتم  التن�سيق اأجرين  يتم  أجرين  امل�ست وخدمة  امل�ستااملت�سوقني  وخدمة  ااملت�سوقني 

من  العديد  وتنفيذ  اجلهتني  بني  من ييم  العديد  وتنفيذ  اجلهتني  بني  من ييم  العديد  وتنفيذ  اجلهتني  بني  م  دائ دائييكل  ييكل  دائس دائسكل  كل  سب�سب�

إطار ذلك اإطار ذلك إطار ذلك  الدرا�سات الت�سويقية والبيعية، ويف 

ركة والبلدية الفرعية سركة والبلدية الفرعية سركة والبلدية الفرعية  سكلت جلنة من قبل ال�سكلت جلنة من قبل ال� كلت جلنة من قبل ال�سكلت جلنة من قبل ال�س س�س�

يقع هذا ال�سوق يف منطقة البطحاء عند الركن 

ارع البطحاء مع سارع البطحاء مع سارع البطحاء مع  سرقي من تقاطع �سرقي من تقاطع � رقي من تقاطع �سرقي من تقاطع �س ساجلنوبي ال�ساجلنوبي ال�

الريا�ض  مدينة  و�سط  الريا�ض يياد،  مدينة  و�سط  الريا�ض يياد،  مدينة  و�سط  اد،  زي بن  زيييارق  بن  ييارق  زييي بن  زيييارق  بن  ارق  ط طييارع  ييارع  طس طسارع  ارع  س�س�

على م�ساحة 14.000 مرت مربع. 

أمانة اأمانة أمانة  قبل  من  املبذولة  اجلهود  قبل إىل  من  املبذولة  اجلهود  قبل اإىل  من  املبذولة  اجلهود  إىل  وبالنظر 



من  جميعهم  من ييييوردون  جميعهم  من ييييوردون  جميعهم  وردون  وامل واملييييحية  ييييحية  واملس واملسحية  حية  ال� ال�سروط  سروط  ال�ييسيي ال�ييسييروط  روط  ييسيي�ييسيي� �يي�يي ييالييال

ركات الوطنية املعروفة .سركات الوطنية املعروفة .سركات الوطنية املعروفة . سال�سال�

املت�سوقون  فيجد  املت�سوقون يياك..  فيجد  املت�سوقون يياك..  فيجد  اك..  ييمييم مييميي ييسييس سييسيي الأ� الأ�ييال  ييال  الأ�يي الأ�ييال  ال  جم يف  جمييا  يف  ييا  جميي يف  جمييا  يف  ا  أماأمييأمييأم

الطازجة،  الطازجة، ييييواع  الطازجة، ييييواع  واع  الأن خمتلف  الأنيييين  خمتلف  يييين  الأنيي خمتلف  الأنيين  خمتلف  ن  م مييتهونه  ييتهونه  مس مستهونه  تهونه  ي� ي�سا  سا  ي�يي ي�ييا  ا  ييمييم

من  من إليها  من اإليها  إليها  رد ييرد ييرد  ي ما  ييي  ما  يي  يوميًا املحالت  ت�ستقبل  يومياإذ  املحالت  ت�ستقبل  يوميااإذ  املحالت  ت�ستقبل  إذ 

رقية والغربية .سرقية والغربية .سرقية والغربية . ساملنطقتني ال�ساملنطقتني ال�

وق اللحوم ييوق اللحوم ييوق اللحوم  ييسييس سييسيي ييدم �ييدم � دم �ييدم �يي ييقييق قييقيي ييق، يييق، ي ق، يييق، ييي ييبييب بييبيي ييسييس سييسيي ييا �ييا � ا �ييا �يي ييل مييل م ل مييل ميي ييكييك كييكيي يية ليية ل ة ليية ليي ييافيياف افييسييافييسيي ييسييإ�ييسييإ� إ�اإ�ا

وارد يييوارد يييوارد  امل ت�سويق  املييية  ت�سويق  ييية  امليي ت�سويق  امليية  ت�سويق  ة  ييدمييدم دمييدميي خ بالبطحاء  خييار  بالبطحاء  ييار  خييسيي بالبطحاء  خييسييار  بالبطحاء  ار  ييسيي�ييسيي� �يي�يي ييواخلييواخل

فرع   فرع  ييد  فرع  ييد  د  ييواجييواج واجييواجيي ت تييل  ييل  خيييال خيييالن  يييالن  خيي خيين  ن  م التموينية  ميية  التموينية  يية  ميي التموينية  ميية  التموينية  ة  يييييي يييييي ييذائييذائ ذائييذائيي ييغييغ غييغيي ييالييال

الحتياجات  جميع  يقدم  الذي  العثيم  لأ�سواق 

والت�سويقية  والت�سويقية سرائية  والت�سويقية سرائية  رائية  ال� العملية  تتكامل  ال�سبحيث  العملية  تتكامل  سبحيث 

أنينة اأنينة اأنينة  والطم الراحة  ت�سودها  والطماواء  الراحة  ت�سودها  اواء  والطميي الراحة  ت�سودها  والطمييواء  الراحة  ت�سودها  واء  أجاأجييأجييأج يف  للرواد 

حية الالزمة،سحية الالزمة،سحية الالزمة، سمانات ال�سمانات ال� مانات ال�سمانات ال�س سوكل ال�سوكل ال�

»رسالة التعمير« داخل سوق 
اللحوم بالبطحاء

دور ييدور ييدور  وال بالبطحاء  اللحوم  �سوق  والييأهمية  بالبطحاء  اللحوم  �سوق  والييأهمية  بالبطحاء  اللحوم  �سوق  والاأهمية  بالبطحاء  اللحوم  �سوق  أهمية  ن يين يين  ييوعييوع

املنطقة   املنطقة  ييان  املنطقة  ييان  ان  ييكييك كييكيي ييسييس سييسيي و� للم�ستهلكني  يقدمه  و�ييذي  للم�ستهلكني  يقدمه  ييذي  و�ييي للم�ستهلكني  يقدمه  و�يييذي  للم�ستهلكني  يقدمه  ذي  ييياليييال

إدارة اإدارة إدارة  على  العام  على سرف  العام  على سرف  العام  رف  امل� امل�سهري   سهري   امل�س امل�سهري   هري   ال� علي  ال�سيقول  علي  سيقول 

أول اأول أول  ال�سوق من كونه  ال�سوق من كونه أهمية هذا  ال�سوق من كونه اأهمية هذا  أهمية هذا  أتي اأتي اأتي  ت  : تاال�سوق   : اال�سوق 

ركة اخلدمية املتميزة وذات النفع سركة اخلدمية املتميزة وذات النفع سركة اخلدمية املتميزة وذات النفع  ساريع ال�ساريع ال� اريع ال�ساريع ال�س سم�سم�

العام على م�ستوى مدينة الريا�ض حيث يوجد 

حمل   73 بالبطحاء   بالبطحاء  سار  بالبطحاء  سار  ار  واخل� اللحوم  واخل�سب�سوق  اللحوم  سب�سوق 

لبيع اللحوم احلمراء و5 حمالت لبيع الدجاج 

23د  و23د  و23 حمل لبيع ال�سماك و5 حمالت لبيع  راملراملر

ار والفاكهة غري ذلك من توفر خدمات سار والفاكهة غري ذلك من توفر خدمات سار والفاكهة غري ذلك من توفر خدمات  ساخل�ساخل�

مثل  املحالت  مثل سحاب  املحالت  مثل سحاب  املحالت  حاب  أ�اأ�سأ�سأ� و للمت�سوقني  أ�م�ساندة  و للمت�سوقني  أ�م�ساندة 

ال�سريعة  والوجبات  ال�سريعة سائر  والوجبات  ال�سريعة سائر  والوجبات  ائر  للع� كافرتيا  للع�ستوفر  كافرتيا  ستوفر 

وال�ستهالكية  الغذائية  للمواد  ماركت  و�سوبر 

إفتتاح اإفتتاح إفتتاح  اساسًا سإي�سإي� إي�اإي�ا ال�سوق،  م�ساحة  ربع  يحتل  الذي 

هر سهر سهر  أ�اأ�سأ�سأ� مل سمل سمل  ي� ي�سذي  سذي  ي�يي ي�ييذي  ذي  ال لل�سوق  التجاري  الييريط  لل�سوق  التجاري  ييريط  الس لل�سوق  التجاري  السريط  لل�سوق  التجاري  ريط  سال�سال�

يهور كيهور كي هور كسهور كس سعبية امل�سعبية امل� عبية امل�سعبية امل�س ساملطاعم التي تقدم الآكالت ال�ساملطاعم التي تقدم الآكالت ال�

ري سري سري  ، ع� ، ع�س  س  أ�اأ�ضأ�ضأ�ض الر ، وحلمة  والكوارع   ، الكبدة   «

هري . على العديد سهري . على العديد سهري . على العديد  أجاب ال�اأجاب ال�سأجاب ال�سأجاب ال� ب ال�سكر وقد سب ال�سكر وقد سب ال�سكر وقد  سق�سق�

من ال�سئلة على النحو التايل:

يتم  ال��ت��ي  ال�سحية  اال����س���رتاط���ات  م��اه��ي  <
تطبيقها على املحالت داخل ال�سوق؟

راف سراف سراف  إدارة ال�سوق تقوم بالإ�اإدارة ال�سوق تقوم بالإ�سإدارة ال�سوق تقوم بالإ�سإدارة ال�سوق تقوم بالإ� إدارة ال�سوق تقوم بالإ�إن  إدارة ال�سوق تقوم بالإ�إن  إن اإن ا إن - يف احلقيقة ف إن اإن ا- يف احلقيقة فاإن - يف احلقيقة ف إن اإن - يف احلقيقة ف

حية على سحية على سحية على  سرتاطات ال�سرتاطات ال� رتاطات ال�سرتاطات ال�س س�س� الكامل على تطبيق ال

بحزم  ال�سوق  بحزم ييل  ال�سوق  بحزم ييل  ال�سوق  ل  داخ املتواجدة  املحالت  داخييكافة  املتواجدة  املحالت  ييكافة 

أية اأية أية  أية رات و أية رات و رات وسرات وس س نظافة املحل من احل�س نظافة املحل من احل� ةسةسًة سكامل  وخا�سكامل  وخا�

أفرا�اأفرا�ضأفرا�ضأفرا�ض ركة سركة سركة  أخرى وقد مت التعاقد مع  �اأخرى وقد مت التعاقد مع  �سأخرى وقد مت التعاقد مع  �سأخرى وقد مت التعاقد مع  � ملوثات 

يومي  يومي سكل  يومي سكل  كل  ب� والنظافة  ب�سيانة  والنظافة  سيانة  ب�س والنظافة  ب�سيانة  والنظافة  يانة  ال� ال�سأعمال  سأعمال  ال�ا ال�اأعمال  أعمال  ب بالتقوم  التقوم 

م�سيطرون  نحن  لذلك   ، ال�ساعة   مدار  وعلى 

دائمًا نحن  هلل  فاحلمد  دائمًا،  نحن  هلل  فاحلمد   ،ً كاماًل كامالسع  كامالسع  ع  الو� الو�سعلى  سعلى 

لهذا  املت�سوقني  كافة  من  لهذا إعجاب  املت�سوقني  كافة  من  لهذا اإعجاب  املت�سوقني  كافة  من  إعجاب  و ثناء  لهذا حمل  املت�سوقني  كافة  من  إعجاب  و ثناء  لهذا حمل  املت�سوقني  كافة  من  إعجاب 

ال�سوق  على  ال�سوق يييرتدد  على  ال�سوق يييرتدد  على  دد  ال اليييرتم  يييرتم  الييي اليييم  م  دائ املت�سوق  دائيييأن  املت�سوق  دائيييأن  املت�سوق  دائاأن  املت�سوق  أن  د ييد ييد  ييجنييجن

اط ساط ساط  الن� الن�سلحة  سلحة  الن�س الن�سلحة  لحة  مل� النهاية  يف  مل�سب  النهاية  يف  سب  مل�س النهاية  يف  مل�سب  النهاية  يف  ب  ي� هذا  ي�سوكل  هذا  سوكل 

ركة. فكثري سركة. فكثري سركة. فكثري  ال�س على ال� س على  ضالتجاري وبالتايل ينعك�ضالتجاري وبالتايل ينعك�ض

ال�سوق  بنظافة  ال�سوق سيدون  بنظافة  ال�سوق سيدون  بنظافة  يدون  ي� ي�س  س  دائمًا املت�سوقني  من 

اعة املتواجدة بداخله فهي دائماساعة املتواجدة بداخله فهي دائماساعة املتواجدة بداخله فهي دائمًا طازجة  سوالب�سوالب�

ار.سار.سار. أو ا�سماك او خ�اأو ا�سماك او خ�سأو ا�سماك او خ�سأو ا�سماك او خ� �سواء كانت حلوم 

ماذا ت�سكل حلوم البتلو من جملة اللحوم  <
االأخرى داخل ال�سوق؟

بالبطحاء من  بالبطحاء من سار  بالبطحاء من سار  ار  اللحوم واخل� �سوق  اللحوم واخل�س  �سوق  س  يعتر يعتر-  ر- 

الريا�ض  مبدينة  البتلو  الريا�ض ييوم  مبدينة  البتلو  الريا�ض ييوم  مبدينة  البتلو  وم  حل حلييواق  ييواق  حليي حلييواق  واق  ييسييس سييسيي أ�اأ�ييأ�ييأ� ل سل سل  أف�اأف�سأف�سأف�

يواملوزعني ليواملوزعني لي حلوم البتلو على املحالت الكبرية 

أنف�سهم اأنف�سهم أنف�سهم  هم   « ماركت  الهاير   « الهاير   « ر  بي بيواملعروفة  يواملعروفة 

ل ال�سوق يييل ال�سوق يييل ال�سوق  يييوم داخيييوم داخ وم داخييوم داخيي ييحييح حييحيي ييلييل لييليي ييذه الييذه ال ذه اليييذه الييي يييون هيييون ه ون هييون هيي ييوزعييوزع وزعييوزعيي يين ييين ي ن ييين ييي ييذيييذي ذيييذييي ييالييال

ففي  ال�سعر  اختالف  من  ففي اأتي  ال�سعر  اختالف  من  ففي اأتي  ال�سعر  اختالف  من  أتي  ت واملفارقة  تاهنا،  واملفارقة  اهنا، 

بيع  �سعر  يرتاوح  )الهاير(   الكبرية  )الهايراملحالت  الكبرية  راملحالت 

يف  للكيلوا   يف ييال  للكيلوا   يف ييال  للكيلوا   ال  ري رييي  يي  45 إىل اإىل اإىل  40 من  اللحوم  هذه 

حني �سعر كيلو البتلو داخل ال�سوق يرتاوح مابني 

إىل اإىل اإىل 30 ريال تقريبًا . إىل  ريال   إىل  ريال   25

الذي  من  ال�سوق  داخ��ل  لالأ�سعار  بالن�سبة  <
يحددها؟

- الأ�سعار يتم حتديدها طبقًا للعر�ض والطلب 

ئيل سئيل سئيل  � �سكل  سكل  �س �سكل  كل  ب� ولكن  تتفاوت  فهي  ال�سوق  ب�سداخل  ولكن  تتفاوت  فهي  ال�سوق  سداخل 

اساسًا ح�سب  أي�اأي�سأي�سأي� و أي�ت   و أي�ت   ضتتجاوز اخلم�ضتتجاوز اخلم�ض ريال بحيث ل

لأنه  لأنه سيء  لأنه سيء  يء  �سل � سل  �س �سل  ل  أف�اأف�سأف�سأف� أن هذا اأن هذا أن هذا  أعتقد اأعتقد أعتقد  و اللحم،  أعتقد توفر  و اللحم،  أعتقد توفر 

الح سالح سالح  � من  النهاية  واملناف�سة يف  املناف�سة  �سيولد  من  النهاية  واملناف�سة يف  املناف�سة  سيولد 

الأمر  فهذا  الأ�سعار  مراقبة   الأمر ييا  فهذا  الأ�سعار  مراقبة   الأمر ييا  فهذا  الأ�سعار  مراقبة   ا  ام امييامل�ستهلك.  ييامل�ستهلك. 

الأمانات  مثل  بذلك  تهتم  جهات  الأمانات إىل  مثل  بذلك  تهتم  جهات  الأمانات اإىل  مثل  بذلك  تهتم  جهات  إىل  ع ييع ييع  ييراجييراج

والبلديات ووزارة التجارة ، ولكن دورنا يتحدد 

حية سحية سحية  ال� ال�سات  سات  ال�يي ال�ييات  ات  يياطيياط ييسييرت�ييسييرت�ييسييرت ال بتطبيق  اييزام  بتطبيق  اييزام  بتطبيق  زام  ييتييت تييتيي الإل الإليييف  يييف 

هادات سهادات سهادات  بال� بال�سزام  سزام  بال�ييي بال�يييزام  زام  يييتيييت تيييتييي يييليييل وال واييييودة  واييييودة  ودة  واجل واجليييية  يييية  واجليي واجليية  ة  ييافيياف افييافيي ييظييظ ظييظيي يينيين نيينيي ييوالييوال

جلميع  جلميع سحي  جلميع سحي  حي  ال� ال�سزي  سزي  ال�يييي ال�ييييزي  زي  وال والييييدة  ييييدة  واليي والييدة  دة  ييمييم مييميي ييتييت تييتيي ييعييع عييعيي امل املييحية  ييحية  املس املسحية  حية  سال�سال�

أخذ من وقتنا اأخذ من وقتنا اأخذ من وقتنا  االعاملني باملحالت، وهذا الأمر ياالعاملني باملحالت، وهذا الأمر ي

يل وم�سائل سيل وم�سائل سيل وم�سائل  س على ح�ساب التح�س على ح�ساب التح� أحيانااأحياناأحيانًا أحياناالكثري و أحياناالكثري و

أخرى.اأخرى.أخرى.

ما هي اأنواع اللحوم املتواجدة يف ال�سوق؟ <
ي سي سي  واحلوا� والأغنام  البتلو  ال�سوق  يف  يوجد  واحلوا�س-  والأغنام  البتلو  ال�سوق  يف  يوجد  س- 

كما  ال�سوق  داخل  الأكر  البتلوهي  الأكرولكن حلوم  البتلوهي  رولكن حلوم 



إجزاء  الذبيحة وهي الأجزاء اإجزاء  الذبيحة وهي الأجزاء إجزاء  الذبيحة وهي الأجزاء  إجزاء  الذبيحة وهي الأجزاء يوجد لدينا باقي  إجزاء  الذبيحة وهي الأجزاء يوجد لدينا باقي 

مثل  الغنام  اأو  ااأو  أو  ي سي سي  احلوا� احلوا�سأو  احلوا�سأو  احلوا�اأو  أو  للبقر  الداخلية 

أو اأو أو  أ�اأ�ييضأ�ييضأ�ييض رييريير ال حلمة  او  الكبدة  او  الييخ  حلمة  او  الكبدة  او  ييخ  اليي حلمة  او  الكبدة  او  الييخ  حلمة  او  الكبدة  او  خ  وامل واملييوارع  ييوارع  وامليي واملييوارع  وارع  ييكييك كييكيي ييالييال

الأ�سماك  ال�سوق  الأ�سماك ييل  ال�سوق  الأ�سماك ييل  ال�سوق  ل  داخ توجد  داخيي  توجد  يي  اساسًا أي�اأي�سأي�سأي� ة سة سة  سالكر�سالكر�

من  من سباح  من سباح  باح  � كل  يوميا  الينا  �سأتي  كل  يوميا  الينا  سأتي  �ا كل  يوميا  الينا  �اأتي  كل  يوميا  الينا  أتي  ت التي  تاالطازجة  التي  االطازجة 

تنظيف  ان  كما  تنظيف ييييازان  ان  كما  تنظيف ييييازان  ان  كما  ازان  وج وجييييرقية  ييييرقية  وجس وجسرقية  رقية  ال� ال�ساملنطقة  ساملنطقة 

الأ�سماك جمانًا لدينا، وهناك متابعة م�ستمرة 

أمانة منطقة اأمانة منطقة اأمانة منطقة  احة البيئة باحة البيئة ب حة البيئة بسحة البيئة بس سبالتن�سيق بيننا وبني �سبالتن�سيق بيننا وبني �

عيوننا  دائمًا  ونحن  البطحاء  وبلدية  الريا�ض 

أية خمالفة اأية خمالفة أية خمالفة  نغفل عن  ال�سوق ل  مفتوحة داخل 

حية سحية سحية  ال� ال�سات  سات  ال�يي ال�ييات  ات  يياطيياط ييسييرت�ييسييرت�ييسييرت ال يخالف  ايين  يخالف  ايين  يخالف  ن  وم ومييدث  ييدث  وميي ومييدث  دث  ييحتييحت

اغالق  اغالق إىل  اغالق اإىل  إىل  أحيانا اأحيانا أحيانا  و والغرامة  للعقوبة  أحيانا يتعر�ض  و والغرامة  للعقوبة  أحيانا يتعر�ض 

أو طرده من ال�سوق.اأو طرده من ال�سوق.أو طرده من ال�سوق. املحل 

ما هي اأهم ما يتميز به �سوق التعمريللحوم  <
واخل�سار  بالبطحاء؟

أول �سوق مكيف ومغطى اأول �سوق مكيف ومغطى أول �سوق مكيف ومغطى  أنه اأنه أنه  - من مزايا ال�سوق 

الريا�ض، كثري  للحوم على م�ستوى  ض�ض�ض  �س�س سمتخ�سمتخ�

من  من اإليه  من اإليه  إليه  أتون اأتون اأتون  ي ال�سوق  ومرتادي  الزبائن  يامن  ال�سوق  ومرتادي  الزبائن  امن 

الطبقات،  كافة  الطبقات، يين  كافة  الطبقات، يين  كافة  ن  وم ومييض  ييض  وميي ومييض  ض  ييا�ييا� ا�ييا�يي ييريييري ريييرييي ال يف  مكان  الييل  يف  مكان  ييل  اليي يف  مكان  الييل  يف  مكان  ل  ييكييك

وزارات  ووكالء  باجلامعات  وزارات أ�ساتذة  ووكالء  باجلامعات  وزارات اأ�ساتذة  ووكالء  باجلامعات  أ�ساتذة  و وزارات املتعلمون  ووكالء  باجلامعات  أ�ساتذة  و وزارات املتعلمون  ووكالء  باجلامعات  أ�ساتذة 

لل�سوق  لل�سوق اأتون  لل�سوق اأتون  أتون  ي امل�ستويات  كافة  ومن  ياوموظفون  امل�ستويات  كافة  ومن  اوموظفون 

ة البتلو والأ�سماك سة البتلو والأ�سماك سة البتلو والأ�سماك  سرتوا حلوم طازجة وخا�سرتوا حلوم طازجة وخا� رتوا حلوم طازجة وخا�سرتوا حلوم طازجة وخا�س سلي�سلي�

الطازجة.

ماذا عن االأقبال والزبائن التي تت�سوق من  <
ال�سوق؟

فة م�ستمرة سفة م�ستمرة سفة م�ستمرة  ساعد ب�ساعد ب� اعد ب�ساعد ب�س س- الأقبال متزايد ويف ت�س- الأقبال متزايد ويف ت�

ال�سعودي  رييرييرييرييييرييريري  غ املقيم  فالإن�سان  ال�سوق  غيإىل  املقيم  فالإن�سان  ال�سوق  غييييإىل  املقيم  فالإن�سان  ال�سوق  غيييإىل  املقيم  فالإن�سان  ال�سوق  غاإىل  املقيم  فالإن�سان  ال�سوق  إىل 

دائم  فهو  دائم وؤه  فهو  دائم وؤه  فهو  ؤه  اييسيياييسييا ييسيي�ييسيي� �يي�يي ييإنييإن إناإنا مت  ان  منذ  ال�سوق  مت ييارف  ان  منذ  ال�سوق  مت ييارف  ان  منذ  ال�سوق  ارف  ييعييع

أفواج اأفواج أفواج  أتون اأتون اأتون  ي ياأما ال�سعوديون فهم  ياأما ال�سعوديون فهم  ياأما ال�سعوديون فهم  أما ال�سعوديون فهم  الرتدد عليه، 

إنها اإنها إنها  ف مرة  إنها أول  ف مرة  فاإنها أول  مرة  إنها اإنها اأول  ف مرة  إنها اإنها أول  ف مرة  فاأول  مرة  أول  يت�سوقون  وعندما  ال�سوق  يت�سوقون إىل  وعندما  ال�سوق  يت�سوقون اإىل  وعندما  ال�سوق  إىل 

بح عادة لديهم سبح عادة لديهم سبح عادة لديهم ل يقطعونها ودائمًا يقولون  ست�ست�

ائعني ولكنهم سائعني ولكنهم سائعني ولكنهم  أنهم قبل زيارتهم ال�سوق كانوا �اأنهم قبل زيارتهم ال�سوق كانوا �سأنهم قبل زيارتهم ال�سوق كانوا �سأنهم قبل زيارتهم ال�سوق كانوا �

وطبعًا ال�سوق  وطبعاييذا  ال�سوق  وطبعاييذا  ال�سوق  ذا  ه يف  هييالتهم  يف  ييالتهم  هس يف  هسالتهم  يف  التهم  � �سدوا  سدوا  �ييي �يييدوا  دوا  وج وجييين  ييين  ال

معارفه  ويدعو  به  يعجب  ال�سوق  معارفه اأتي  ويدعو  به  يعجب  ال�سوق  معارفه اأتي  ويدعو  به  يعجب  ال�سوق  أتي  ي من  ياكل  من  اكل 

يف  .فهذا  وهكذا  للت�سوق..  يف ييه  .فهذا  وهكذا  للت�سوق..  يف ييه  .فهذا  وهكذا  للت�سوق..  ه  يياربييارب اربيياربيي أقاأقييأقييأق و أقوجريانه  و أقوجريانه 

اساسًا هناك  أي�اأي�سأي�سأي� أكاأكرأكرأكر دعاية لل�سوق وهكذا  حد ذاته 

ما  خالل  من  ما سركة  خالل  من  ما سركة  خالل  من  ركة  ال� بها  تقوم  لل�سوق  ال�سدعاية  بها  تقوم  لل�سوق  سدعاية 

خالل  من  خالل ساطاته  من  خالل ساطاته  من  اطاته  ن� ن�سن  سن  ن�يي ن�يين  ن  وع ال�سوق  عن  وعييره  ال�سوق  عن  ييره  وعس ال�سوق  عن  وعسره  ال�سوق  عن  ره  ستن�ستن�

جملة  خالل  ومن  واملجالت  اليومية  جملة سحف  خالل  ومن  واملجالت  اليومية  جملة سحف  خالل  ومن  واملجالت  اليومية  حف  سال�سال�

لي�ست  قالدعاية  ذلك  ورغم  التعمري«  »ر�سالة 

من  أكاأكرأكرأكر  دعاية  هناك  يكون  ان  نتمنى  كافية، 

والرامج  والرائية  رائية  والس والسائية  ائية  الف� القنوات  الف�سل  القنوات  سل  خييال من  خييالذا  من  ييالذا  خيي من  خييذا  من  ذا  ييهييه

بع�ض  بع�ض ييييراء  بع�ض ييييراء  راء  ييييإجييييإج إجاإجا و إجد  و إجد  ويي وييد  د  ييجييج جييجيي امل امليياة  يياة  امليي امليياة  اة  يينيين نيينيي ق مثل  قييالتلفزيونية  مثل  ييالتلفزيونية 

داخل  من  واملقابالت  داخل ييوارات  من  واملقابالت  داخل ييوارات  من  واملقابالت  وارات  واحل واحلييالتحقيقات  ييالتحقيقات 

أكاأكرأكرأكر ذلك  لأن  الواقع  على  ذلك سوير  لأن  الواقع  على  ذلك سوير  لأن  الواقع  على  وير  والت� والت�سال�سوق  سال�سوق 

العام  العام أي  العام اأي  أي  رييريير وال واليي  يي  النا�ض لتعريف  حقيقية  النا�ضدعاية  لتعريف  حقيقية  ضدعاية 

بال�سوق.

أجرين داخل اأجرين داخل اأجرين داخل  أحد امل�ستاأحد امل�ستاأحد امل�ستاأحد امل�ست ري« سري« سري«  سيقول »حممد اخل�سيقول »حممد اخل�

إن من اإن من اإن من  إن من ني يف بيع اللحوم،  إن من ني يف بيع اللحوم،  ني يف بيع اللحوم، سني يف بيع اللحوم، س س�س� �س�س أحد املتخ�اأحد املتخ�سأحد املتخ�سأحد املتخ� أحد املتخ�ال�سوق و أحد املتخ�ال�سوق و

أهم املزايا يف ال�سوق هو التزام جميع املحالت اأهم املزايا يف ال�سوق هو التزام جميع املحالت أهم املزايا يف ال�سوق هو التزام جميع املحالت 

فالنظافة  فالنظافة سحية  فالنظافة سحية  حية  ال� ال�سرتاطات  سرتاطات  ال�س ال�سرتاطات  رتاطات  س�س� وال بالإجراءات 

حية سحية سحية  سهي عنوان هذا ال�سوق وتطبيق املعايري ال�سهي عنوان هذا ال�سوق وتطبيق املعايري ال�

أ�سا�اأ�سا�ضأ�سا�ضأ�سا�ض التواجد يف هذا ال�سوق.  يكل حزم ميثل 

امل�ستهلك،  امل�ستهلك، سالح  امل�ستهلك، سالح  الح  ول� العام  ول�سالح  العام  سالح  ول�س العام  ول�سالح  العام  الح  لل� لل�سك  سك  لل�يي لل�ييك  ك  ذل ذلييكل  ييكل 

روط.سروط.سروط. س ملتزمون بهذه ال�س ملتزمون بهذه ال� ونحن جميعًا

حمل  حمل ساحب  حمل ساحب  احب  � �سليم  حممد  خالد  �سزار  �سليم  حممد  خالد  سزار  �يي �سليم  حممد  خالد  �ييزار  �سليم  حممد  خالد  زار  ييااجلييااجل ااجلييااجليي أماأمييأمييأم

أقل اأقل اأقل  وب البتلو  وباواع  البتلو  اواع  وبييي البتلو  وبيييواع  البتلو  واع  أناأنيييأنيييأن ود ييود ييود  أجاأجييأجييأج لدينا  فيقول  البتلو 

أن حلوم البتلو املتواجدة بال�سوق اأن حلوم البتلو املتواجدة بال�سوق أن حلوم البتلو املتواجدة بال�سوق  الأ�سعار رغم 

رهي نف�سها البتلو التي تباع يف حمالت الهايرهي نف�سها البتلو التي تباع يف حمالت الهاير

يف  الكبرية  التجارية  يف ييز  الكبرية  التجارية  يف ييز  الكبرية  التجارية  ز  ييراكييراك راكييراكيي امل يف  املييأو  يف  املييأو  يف  املاأو  يف  أو  الكبرية 

علينا  توزع  التي  علينا سركة  توزع  التي  علينا سركة  توزع  التي  ركة  وال� وال�سوزع  سوزع  وال�يي وال�ييوزع  وزع  امل لأن  املييالريا�ض  لأن  ييالريا�ض 

الأ�سعار  الأ�سعار إىل  الأ�سعار اإىل  إىل  نظرنا  نظرنا إذا  نظرنا اإذا  إذا  ولكن  ولكن ييدة  ولكن ييدة  دة  واح واحييوعليهم  ييوعليهم 

لدينا جتدها ترتاوح بني 25 ريال للكيلو بعظمة 

32 ريال بدون عظم يف حني ان  أو اأو أو  30 ريال  و 

– 50 ريال للكيلو،  إىل اإىل اإىل 40 إىل ل  إىل ل  ل سل س سالأ�سعار هناك ت�سالأ�سعار هناك ت�

إذا اإذا إذا  هلل  واحلمد  الزبون  هلل اإن  واحلمد  الزبون  هلل اإن  واحلمد  الزبون  إن  ف هلل رى  واحلمد  الزبون  إن  ف هلل رى  واحلمد  الزبون  فاإن  هلل ارى  واحلمد  الزبون  هلل اإن  واحلمد  الزبون  إن  ف هلل رى  واحلمد  الزبون  هلل اإن  واحلمد  الزبون  إن  فيي فييرى  رى  أخاأخييأخييأخ ناحية  من 

واحدة  مرة  عندنا  من  واحدة سراء  مرة  عندنا  من  واحدة سراء  مرة  عندنا  من  راء  وال� لزيارتنا  وال�سجاء  لزيارتنا  سجاء 

ع كما يييع كما يييع كما  يييك راجيييك راج ك راجيييك راجييي يييدد علينا وذليييدد علينا وذل دد علينا وذليييرتدد علينا وذليييرت ييييرت ي يييرت  ايياييًا ييمييم مييميي ييده دائييده دائ ده دائييده دائيي ييجنييجن

لها  لها سهد  لها سهد  هد  ي� التي  والنظافة  املخف�ض  لل�سعر  ي�سقلت  التي  والنظافة  املخف�ض  لل�سعر  سقلت 

راف ورقابة قوية �سواء من سراف ورقابة قوية �سواء من سراف ورقابة قوية �سواء من  سإ�سإ� إ�اإ�ا اجلميع، فهناك 

إدارة ال�سوق.اإدارة ال�سوق.إدارة ال�سوق. إدارة ال�سوق.أو من  إدارة ال�سوق.أو من  أو من اأو من  البلديات 

حمالت  حمالت سحاب  حمالت سحاب  حاب  أ�اأ�سأ�سأ� أحد اأحد أحد  املنياوي  حممود  كذلك 

ال�سوق  يف  ال�سوق ييد  يف  ال�سوق ييد  يف  د  ييواجييواج واجييواجيي ييتييت تييتيي م مييه  ييه  مييي ميييه  ه  أناأنيييأنيييأن ول ييول ييول  ييقييق قييقيي ي ييين  يين  ييي ييين  ن  ييدواجييدواج دواجييدواجيي ال الييبيع  ييبيع 

الزبائن  اقبال  وعن  اليوم  وحتى  افتتاحه  منذ 

حمدود  القبال  اأن  ااأن  أن  يقول  الدواجن  يقول سراء  الدواجن  يقول سراء  الدواجن  راء  � �سعلى  سعلى 

ضو�ضو�ض و�سو�س بخ� بخ�سا  سا  بخ�يي بخ�ييا  ا  أماأمييأمييأم ن، يين، يين،  ييدواجييدواج دواجييدواجيي ال الييراء  ييراء  الييسيي الييسييراء  راء  � على  �ييسيي  على  ييسيي  حاليًا

أهم اأهم أهم  أن هذه من اأن هذه من أن هذه من  حية فيقول سحية فيقول سحية فيقول  سرتاطات ال�سرتاطات ال� رتاطات ال�سرتاطات ال�س س�س� ال

ال�سوق  داخل  اجلميع  بها  يلتزم  التي  ال�سوق سياء  داخل  اجلميع  بها  يلتزم  التي  ال�سوق سياء  داخل  اجلميع  بها  يلتزم  التي  ياء  سالأ�سالأ�

حية سحية سحية  � �سهادة  سهادة  �س �سهادة  هادة  � لديه  يكون  �سأن  لديه  يكون  �سأن  لديه  يكون  �اأن  لديه  يكون  أن  يجب  فالعامل 

معتمدة والبالطو البي�ض ويلتزم بنظافة املحل 

يئ سيئ سيئ  � �سل  سل  �يي �ييل  ل  وك والثالجات  املحل  وكييل  والثالجات  املحل  ييل  وكيي والثالجات  املحل  وكييل  والثالجات  املحل  ل  داخ داخييوالأدوات  ييوالأدوات 

داخل املحل.

امل�ستهلكني  ببع�ض  امل�ستهلكني يية«  ببع�ض  امل�ستهلكني يية«  ببع�ض  ة«  ييالييال اليياليي ييسييس سييسيي يير�يير� ر�يير�يي »ال »الييت  ييت  »اليي »الييت  ت  ييقييق قييقيي ييتييت تييتيي ال الييا  ييا  اليي الييا  ا  ييمييم مييميي ييكييك

كثري  على  اجلميع  كثري ييد  على  اجلميع  كثري ييد  على  اجلميع  د  أكاأكييأكييأك حيث  ال�سوق  ومرتادي 

لون الت�سوق سلون الت�سوق سلون الت�سوق  سمن العوامل هي التي جتعلهم يف�سمن العوامل هي التي جتعلهم يف�

البيئة  البيئة ييا  البيئة ييا  ا  ييهييه هييهيي ييمييم مييميي أهاأهييأهييأه ه، يريه، يريه،  يريييريي يييييي غ دون  غييوق  دون  ييوق  غيي دون  غييوق  دون  وق  ييسييس سييسيي يي�يي� �يي�يي ال الييذا  ييذا  الييي اليييذا  ذا  ه هييييف  ييييف 

اجليدة  والنظافة  لل�سوق  املتميزة  اجليدة سحية  والنظافة  لل�سوق  املتميزة  اجليدة سحية  والنظافة  لل�سوق  املتميزة  حية  سال�سال�

ار سار سار  أ�اأ�سأ�سأ� حيث  حيث سة،  حيث سة،  ة،  املعرو� لل�سلع  العالية  املعرو�سودة  لل�سلع  العالية  سودة  املعرو�يي لل�سلع  العالية  املعرو�ييودة  لل�سلع  العالية  ودة  ييواجلييواجل

ال�سوق  ال�سوق ييل  ال�سوق ييل  ل  داخ يت�سوق  داخييان  يت�سوق  ييان  داخيي يت�سوق  داخييان  يت�سوق  ان  وك اليو�سف   وكييعبداهلل  اليو�سف   ييعبداهلل 

مرة  مرة أول  مرة اأول  أول  لي�ست  لي�ست ييذه  لي�ست ييذه  ذه  ه هييإن  ييإن  ها هاإن  إن  ر يير يير  وذك وذكييآ�سرته  وذكييآ�سرته  وذكاآ�سرته  آ�سرته  ومعه 

دائم  ولكنه  ال�سوق  هذا  يف  ويت�سوق  فيها  دائم اأتي  ولكنه  ال�سوق  هذا  يف  ويت�سوق  فيها  دائم اأتي  ولكنه  ال�سوق  هذا  يف  ويت�سوق  فيها  أتي  اياي

يت�سم  التي  يت�سم سحية  التي  يت�سم سحية  التي  حية  ال� للبيئة  نظرا  عليه  ال�سالرتدد  للبيئة  نظرا  عليه  سالرتدد 

اللحوم  وجلودة  املعتدلة  اللحوم الأ�سعار  وجلودة  املعتدلة  اللحوم الأ�سعار  وجلودة  املعتدلة  أ�سعار  ول ال�سوق  ولالبها  ال�سوق  البها 

رائها سرائها سرائها  س على �س على � ضة حلوم البتلو التي احر�ضة حلوم البتلو التي احر�ض ة حلوم البتلو التي احر�سة حلوم البتلو التي احر�س سوخا�سوخا�

�سعد  نايف  الكالم  نف�ض  نف�ضأكد  نف�ضأكد  نف�اأكد  أكد  ال�سوق،  هذا  من 

يف سيف سيف  وي� وي�سايل  سايل  وي�يي وي�ييايل  ايل  ييعييع عييعيي ال التعليم  الييوزارة  التعليم  ييوزارة  الييي التعليم  اليييوزارة  التعليم  وزارة  ب يعمل  بيييذي  يعمل  يييذي  بيي يعمل  بييذي  يعمل  ذي  ييالييال

الريا�ض  الريا�ض ييراف  الريا�ض ييراف  راف  أطاأطييأطييأط يف  ا�سكن  يف أنني  ا�سكن  يف اأنني  ا�سكن  أنني  رغم  قائال: 

أ�سرتي نحر�اأ�سرتي نحر�ضأ�سرتي نحر�ضأ�سرتي نحر�ض على  أفراد اأفراد أفراد  أنني وكذلك كافة لاأنني وكذلك كافة لاأنني وكذلك كافة  اإ

أتي اأتي اأتي  ت فنحن  ال�سوق  هذا  من  الت�سوق  تاا�ستمرار  فنحن  ال�سوق  هذا  من  الت�سوق  اا�ستمرار 

التموينية  واحتياجاتنا  طلباتنا  كل  التموينية سرتي  واحتياجاتنا  طلباتنا  كل  التموينية سرتي  واحتياجاتنا  طلباتنا  كل  رتي  سون�سون�

ار من ييسييار من ييسييار من  ييسيي�ييسيي� �يي�يي يياك وخيياك وخ اك وخيياك وخيي ييمييم مييميي ييسييس سييسيي ييوم وا�ييوم وا� وم وا�ييوم وا�يي يين حليين حل ن حليين حليي يية ميية م ة ميية ميي يييييي يييييي ييذائييذائ ذائييذائيي ييغييغ غييغيي ييوالييوال

أن كل مافيه اأن كل مافيه اأن كل مافيه  اداخل هذا ال�سوق نظرا لقناعتنا باداخل هذا ال�سوق نظرا لقناعتنا ب

راف سراف سراف  سع لإ�سع لإ� ع لإ�سع لإ�س س عالية اجلودة وتخ�س عالية اجلودة وتخ� رمن �سلع تعترمن �سلع تعتر

ومن  ال�سوق  ومن يياإدارة  ال�سوق  ومن يياإدارة  ال�سوق  إدارة  ب املعنيني  من  بيياارم  املعنيني  من  يياارم  بس املعنيني  من  بسارم  املعنيني  من  ارم  � �سحي  سحي  �س �سحي  حي  س�س�

أمانة اأمانة أمانة  و البلدية  مثل  الأخرى  أمانة ة  و البلدية  مثل  الأخرى  أمانة ة  وس البلدية  مثل  الأخرى  وسة  البلدية  مثل  الأخرى  ة  املخت� املخت�ساجلهات  ساجلهات 

أكده كل من جودة اأكده كل من جودة أكده كل من جودة  ضمدينة الريا�ض،نف�ضمدينة الريا�ض،نف�ض الكالم 

ضري يعمل مدر�ضري يعمل مدر�ض ري يعمل مدر�سري يعمل مدر�س سده وهو مقيم م�سده وهو مقيم م� أواأولأولأول أوحممود و أوحممود و

عبد  وعثمان  بالريا�ض  الأهلية  املدار�ض  املدار�ضأحد  ضأحد  املدار�ا املدار�اأحد  أحد  اباب

الرحيم �سوداين يعمل حما�سب بالريا�ض < 

يعتبر سوق التعمير 
للحوم والخضار بالبطحاء 
من افضل وأشهر أسواق 

لحوم البتلو بمدينة 
الرياض بجانب لحوم 

االغنام والحاشي ذات 
الجودة العالية





مال غرب سمال غرب سمال غرب  يقع � �سذي   يقع  سذي   �يي يقع  �ييذي   يقع  ذي   ال الريا�ض  الييإن حي تالل  الريا�ض  الييإن حي تالل  الريا�ض  الاإن حي تالل  الريا�ض  إن حي تالل 

م�ساحة  على  م�ساحة يياء   على  م�ساحة يياء   على  اء   ييقييق قييقيي ييلييل لييليي امل بحي  املييض  بحي  ييض  امليي بحي  املييض  بحي  ض  ييا�ييا� ا�ييا�يي ييريييري ريييرييي ال الييمدينة  ييمدينة 

إجمالية تبلغ )اإجمالية تبلغ )إجمالية تبلغ )1.113.629( مرت مربع ميثل 

الناجحة  والعقارية  ال�سكنية  الناجحة ساريع  والعقارية  ال�سكنية  الناجحة ساريع  والعقارية  ال�سكنية  اريع  امل� امل�سباكورة  سباكورة 

مع  التعامل  يف  فل�سفتها  خييالل    من  خييالركة  من  ييالركة  خس من  خسركة  من  ركة  سلل�سلل�

ال�سكني بالأ�سلوب املتعارف عليه  تطوير احلي 

مع  تكيفها  يف  وا�ستطاعتها  العاملية  مع ييدن  تكيفها  يف  وا�ستطاعتها  العاملية  مع ييدن  تكيفها  يف  وا�ستطاعتها  العاملية  دن  امل امليييف  يييف 

الجتماعية  املعايري  اييق  املعايري  اييق  املعايري  ق  وف ال�سعودي  وفيياملجتمع  ال�سعودي  يياملجتمع 

تطبيقي  منهج  لتكون  تطبيقي سارية  منهج  لتكون  تطبيقي سارية  منهج  لتكون  ارية  واحل� واحل�سة  سة  واحل�يي واحل�يية  ة  يييييي يييييي يينيين نيينيي ييوالأمييوالأم

متبع ي�سهل تكراره يف تخطيط وتطوير الأحياء 

ييد سييد سييد  س، حيث تو�سعت حركة الت�س، حيث تو�سعت حركة الت� ال�سكنية م�ستقباًل

الطلب  وزاد  ال�سكنية  الطلب سور  وزاد  ال�سكنية  الطلب سور  وزاد  ال�سكنية  ور  والق� للفلل  والق�سوالبناء  للفلل  سوالبناء 

احلي  احلي سبح  احلي سبح  بح  أ�اأ�سأ�سأ� حتى  كبري  حتى سكل  كبري  حتى سكل  كبري  كل  ب� ب�سي  سي  ب�ييسيي ب�ييسييي  ي  الأرا� الأرا�ييسييعلى  ييسييعلى 

ضمطلب واختيار رئي�ضمطلب واختيار رئي�ض لدى الراغبني يف البحث 

عن ال�سكن الراقي املتكامل اخلدمات واملرافق    

 ومما زاد من الفل�سفة التخطيطية لهذا احلي 

اء امل�ساجد ساء امل�ساجد ساء امل�ساجد  سإن�سإن� إن�اإن�ا إن�ؤخرا من  إن�ؤخرا من  ؤخرا من وؤخرا من و وركة موركة م ركة مسركة مس سما قامت به  ال�سما قامت به  ال�

اميم املتعلقة بذلك مما جعله ساميم املتعلقة بذلك مما جعله ساميم املتعلقة بذلك مما جعله  سبعد اعتماد الت�سبعد اعتماد الت�

بيئة سكنية واجتماعية مثالية

حي » تالل الرياض للتعمير «
أصبح أنموذجًا يكرره 

المطورون

أربعة مساجد يتوسطهم مسجد جامع 
كبير صمم الستيعاب كافة سكان الحي 

ية وانفرادية عن باقي الأحياء سية وانفرادية عن باقي الأحياء سية وانفرادية عن باقي الأحياء  سو�سو� و�سو�س سيكت�سب خ�سيكت�سب خ�

املة تتمثل يف:ساملة تتمثل يف:ساملة تتمثل يف: سكونه ميتاز مبقومات تطويرية �سكونه ميتاز مبقومات تطويرية �

ميم هذا سميم هذا سميم هذا  سملها ت�سملها ت� ملها ت�سملها ت�س سوجود خم�سة م�ساجد ي�سوجود خم�سة م�ساجد ي�   <
أركانه اأركانه أركانه  من  من يين  من يين  ن  رك كل  ففي   ، النموذجي  ركييي  كل  ففي   ، النموذجي  ييي  ركيي كل  ففي   ، النموذجي  ركييي  كل  ففي   ، النموذجي  ي  يياحليياحل

الزاوية  تلك  �سكان  الأربع،يوجد م�سجد يخدم 

ال عن  وجود م�سجد جامع سال عن  وجود م�سجد جامع سال عن  وجود م�سجد جامع  سمن احلي ،هذا ف�سمن احلي ،هذا ف�

ليخدم  العامة  احلديقة  يف  احلي  و�سط  كبري 

تقارب  تقارب يية  تقارب يية  ة  يييييي يييييي ييالييال اليياليي ييمييم مييميي الإج م�ساحته  ال�سكان  الإجييجميع  م�ساحته  ال�سكان  ييجميع 

للرجال  للرجال سلى  للرجال سلى  لى  م� من  ويتكون  مربع  م�س  من  ويتكون  مربع  س  يييرتميييرتميييرت 2000

مياه  دورات  لها  مياه سلى  دورات  لها  مياه سلى  دورات  لها  لى  م� وكل  للن�ساء  م�سلى  وكل  للن�ساء  سلى  م�س وكل  للن�ساء  م�سلى  وكل  للن�ساء  لى  سوم�سوم�

ؤذن وؤذن وؤذن  وإمام و�سكن للموإمام و�سكن للم إمام و�سكن للمالإمام و�سكن للمال الافة ل�سكن لالافة ل�سكن ل افة ل�سكن لسافة ل�سكن لس سأ،بالإ�سأ،بالإ� أ،بالإ�ساأ،بالإ�سا ساومتو�ساومتو�

ل عن الآخر، سل عن الآخر، سل عن الآخر،  س كل منهم منف�س كل منهم منف� ضوغرفة للحار�ضوغرفة للحار�ض

أكاأكرأكرأكر عدد من  ميمه سميمه سميمه ل�ستيعاب  سوامل�سجد مت ت�سوامل�سجد مت ت�

لني باحليسلني باحليسلني باحلي سلني.وهو الآن ي�ستقبل امل�سلني.وهو الآن ي�ستقبل امل� لني.وهو الآن ي�ستقبل امل�سلني.وهو الآن ي�ستقبل امل�س سامل�سامل�

لني سلني سلني  امل� امل�سول  سول  امل�س امل�سول  ول  لو� لو�ساه  ساه  لو�س لو�ساه  اه  م� م�سأميم ممرات  سأميم ممرات  م�ا م�اأميم ممرات  أميم ممرات  ت وقد مت  تا  وقد مت  ا 

ممت هذه سممت هذه سممت هذه  بي�سر و�سهولة وقد � بي�سر و�سهولة وقد �سلهذه امل�ساجد  سلهذه امل�ساجد 

لى للرجال سلى للرجال سلى للرجال  سامل�ساجد بحيث يكون لكل منها م�سامل�ساجد بحيث يكون لكل منها م�

ؤذن وؤذن وؤذن  للم للمور  ور  للمييي للمييير  ر  آخاآخيييآخيييآخ و آخام  و آخام  ويي وييام  ام  ييإمييإم إمييالإمييال ل و�سكن  للن�ساء  لييالر  و�سكن  للن�ساء  ييالر  لييي و�سكن  للن�ساء  لييير  و�سكن  للن�ساء  ر  أخاأخيييأخيييأخ أخو أخو

أرجاء احلي وبحيث اأرجاء احلي وبحيث أرجاء احلي وبحيث  ويكون توزيعها يغطي كافة 

أكاأكرأكرأكر عدد  التجارية خلدمة  التجارية خلدمة أمام املراكز  التجارية خلدمة اأمام املراكز  أمام املراكز  تكون 

رية و�سكان احلي  سرية و�سكان احلي  سرية و�سكان احلي   سمن التجمعات الب�سمن التجمعات الب�

تعزيز فلسفة أنسنة الحي
اة ومواقف ال�سيارات ساة ومواقف ال�سيارات ساة ومواقف ال�سيارات  سل بني حركة امل�سل بني حركة امل� ل بني حركة امل�سل بني حركة امل�س سلف�سلف� >  ا
وارع ، سوارع ، سوارع ،  س ال�س ال� ضوال�سيارات املتحركة من خالل فر�ضوال�سيارات املتحركة من خالل فر�ض

ملا يوفره من درجات امن عالية يف وجه املخاطر 

التي قد ت�سببها حركة املركبات و�سط الأحياء. 

وهذا ما �سيوفر ان�سيابية م�ستمرة حلركة املرور 

وارع و�سيحافظ على توفري راحة سوارع و�سيحافظ على توفري راحة سوارع و�سيحافظ على توفري راحة  سعلى تلك ال�سعلى تلك ال�

حيث  التجارية  حيث ييز  التجارية  حيث ييز  التجارية  ز  ييراكييراك راكييراكيي امل يف  للمت�سوقني  املييكاملة  يف  للمت�سوقني  ييكاملة 

وارع سوارع سوارع  سوا ملزاحمة حركة ال�سري يف ال�سوا ملزاحمة حركة ال�سري يف ال� وا ملزاحمة حركة ال�سري يف ال�سوا ملزاحمة حركة ال�سري يف ال�س سلن يتعر�سلن يتعر�

الرئي�سية للحي

من  معزول  من أو  معزول  من اأو  معزول  أو  ذاته  على  منغلق  احلي غري    <
و يتمتع ييو يتمتع ييو يتمتع  ييهييه هييهيي ييك فييك ف ك فيييك فييي يييع ذليييع ذل ع ذليييع ذلييي يييه، وميييه، وم ه، ومييه، وميي ييولييول ولييوليي يياة حيياة ح اة حيياة حيي يييييي يييييي يية احليية احل ة احليية احليي ييركييرك ركييركيي ييحييح

متميزة  متميزة سية  متميزة سية  ية  سخ�سخ� خ�سخ�س � له  جتعل  عالية  �سية  له  جتعل  عالية  سية  �س له  جتعل  عالية  �سية  له  جتعل  عالية  ية  سو�سو� و�سو�س سبخ�سبخ�

مداخل  مداخل أربعة  مداخل اأربعة  أربعة  توجد  توجد اإذ  توجد اإذ  إذ  رى، ييرى، ييرى،  الأخ الأحياء  الأخييبني  الأحياء  ييبني 

إليه، اإليه، اإليه،  للدخول  املحددة  النقاط  للدخول سكل  املحددة  النقاط  للدخول سكل  املحددة  النقاط  كل  ت� ت�سرية  سرية  ت�س ت�سرية  رية  سح�سح�

رتك احلي مع حركة احلياة سرتك احلي مع حركة احلياة سرتك احلي مع حركة احلياة  س الوقت ي�س الوقت ي� ضويف نف�ضويف نف�ض

أركانه اأركانه أركانه  يف  التجارية  املراكز  خالل  من  خارجه 

على  تطل  التي  وامل�ساجد  املدار�ض  خالل  املدار�ضومن  خالل  ضومن 

للحي  للحي ييول  للحي ييول  ول  ييدخييدخ دخييدخيي ال الييإمكانية  الييإمكانية  الاإمكانية  إمكانية  و الرئي�سية  الوارع  إمكانية  و الرئي�سية  الوارع  إمكانية  وييسيي الرئي�سية  وييسييوارع  الرئي�سية  وارع  ييسيي�ييسيي� �يي�يي ييالييال

دون  دون ييييات  دون ييييات  ات  الأوق جميع  ب�سهولة  منه  الأوقييييروج  جميع  ب�سهولة  منه  ييييروج  الأوقيييي جميع  ب�سهولة  منه  الأوقييييروج  جميع  ب�سهولة  منه  روج  ييييواخلييييواخل

عوائق.

أرجاء اأرجاء أرجاء  ميم احلديقة راعى متددها لكل سميم احلديقة راعى متددها لكل سميم احلديقة راعى متددها لكل  ست�ست�   <
يف ذات – يف ذات – يف ذات  عب، لكنها حتافظ سعب، لكنها حتافظ سعب، لكنها حتافظ  سكل مت�سكل مت� كل مت�سكل مت�س ساحلي ب�ساحلي ب�

ر اسر اسر ال�ستفادة يف �سكان احلي  سالوقت- على ح�سالوقت- على ح�

فقط، 

مم احلي بحيث يعزز القيم اسمم احلي بحيث يعزز القيم اسمم احلي بحيث يعزز القيم الجتماعية  س�س�   <
للم�ساجد  املدرو�سة  املواقع  والأمنية من خالل 

للمرافق  للمرافق سول  للمرافق سول  ول  الو� الو�سجيع  سجيع  الو�س الو�سجيع  جيع  وت� وت�س  س  واملدار�ض واملدار�ضوالأ�سواق  ضوالأ�سواق 

ي الذي يوفر قدراسي الذي يوفر قدراسي الذي يوفر قدرًا من الحتكاك  سعن طريق امل�سعن طريق امل�

ب  ماي�سمى  القاطنني.وليحقق  بني  الإيجابي 

أحلياأحليأحلي” <  أن�سنة اأن�سنة أن�سنة  “

لقطة حديثة تو�سح اكتمال بناء امل�سجد والفلل ال�سكنية داخل احلي 





> منذ متى وانتم متار�سون ن�ساط بيع القهوة 
والهيل ؟ 

40 عام ونحن يف هذا الن�ساط   منذ اأكر من 

الريا�ض  و�ييسييط  يف  جتييارتيينييا  بيييييداأت  حيييييث 

وبالتحديد يف ق�سر الأمري �سعود بن عبداهلل  

اآنييذاك  املنطقة  تييطييورت  مييا  بعد  اأنتقلنا  ثييم 

بنا  ا�ستقر  القدمي  حتى  ال�سمي�سي  اإىل �سارع 

نحن  وهييا  للجملة  التعمري  مركز  يف  احلييال 

اآباءنا  ومييوروث  اآ�سالتنا  على  نحافظ  لزلنا 

واأجدادنا . 

> ماذا عن املوا�سم الذي يكرث فيها 
الطلب على القهوة والهيل ؟

مدار  على  مطلوبة  والهيل  القهوة 

يزداد  ايل  املوا�سم  ولكن  الييعييام 

فيها القبال على املبيعات ك�سهر 

ال�سيف  ومو�سم  املبارك  رم�سان 

التي تكر  فيها املنا�سبات  وكذلك 

يف العياد. 

> ما هي اأنواع القهوة والهيل  ومن اإي الدول 
ت�ستورد ومدى االقبال عليه ؟ 

اأما عن اأنواع القهوة فيوجد لدينا القهوة الرية 

الكيني  والقهوة  احلب�سي  والييهييراري  اليمنية 

والقهوة  الهندية  والقهوة 

الييي�يييسييييييينييييييية 

اأماالهيل  الرازيلية  والقهوة  والأندون�سية 

فيوجد نوعني الهندي واجلواتيمايل.

الهند   من  ن�ستورد   فنحن  ال�ييسييتييرياد   وعيين 

ن�ستورده  الآخيير  واجلييزء  جزء  واجلواتيمايل  

عن  الآخييرييين  التجار  ميين 

طييييييييريييييييييق 

سوق القهوة والهيل اكتسب 
شهرته من تزايد االقبال الذي يتمتع 

به سوق التعمير للجملة

عبد المحسن الحصين أحد أكبر تجار سوق القهوة والهيل
 بمركز التعمير للجملة:

اأن كان  دكان يف  ق�سر االأمللري �سعود بن عبد بللداأ  ن�ساطه التجاري منذ اأربعني عامًا  منذ 

 

الله اإىل ان اأ�سبح من اأ�سهر االأ�سماء التجارية املتخ�س�سة يف جتارة  »الكيف« القهوة والهيل

  

اإليه  العمالء من مناطق حيث يحمل م�سماه عالمة جتارية يع�سقها رواد القهوة ويتجاذبون 

 

عدة، يحدثنا ال�سيخ عبد املح�سن اأحمد احل�سني �ساحب موؤ�س�سة عبد املح�سن احل�سني للمواد

 

الغذائية و اأحد اأكرب جتار �سوق القهوة والهيل الكائن مبركز التعمري للجملة  عن جتربة الطويلة

 

يف هلللذا الللنلل�للسللاط وا�للسللتللقللراره للل�للسللنللوات يف ملللزاوللللة الللقللهللوة والللهلليللل، فللكللان هلللذا احللللوار

  



املنتجة  املنتجة ييات  املنتجة ييات  ات  ييركييرك ركييسييركييسيي ييسيي�ييسيي� �يي�يي ييلييل لييليي ل ليين  يين  ليي ليين  ن  ييديييدي ديييدييي ييواجييواج واجييواجيي ييتييت تييتيي امل املييء  ييء  يييالوكيييالوكيييال وكيييوكييي ييياليييال

بال�سعودية وبالن�سبة للنب فن�ستورد من اليمن 

أما التي عليها اقبال هي اأما التي عليها اقبال هي أما التي عليها اقبال هي  ة سة سة  سازيل واحلب�سازيل واحلب� روالروالر

ي والقمت الهندي وهناك سي والقمت الهندي وهناك سي والقمت الهندي وهناك  سالنب الهرري احلب�سالنب الهرري احلب�

ر على النب الر على النب الرازيلي والنب اليمني،  اساسًا ساقبال اي�ساقبال اي�

فكل فئة ترغب يف نوع معني.

ال��ت��ع��م��ري للجملة  م��اه��ي ا���س��اف��ات م��رك��ز  <
ل�سوق القهوة والهيل والعطارة؟ 

يف البداية ظللنا مايقرب من عامني والقبال 

ازداد  ازداد ييك  ازداد ييك  ك  ذل بعد  ولكن  ال�سوق  على  ذلييعيف  بعد  ولكن  ال�سوق  على  ييعيف  ذلس بعد  ولكن  ال�سوق  على  ذلسعيف  بعد  ولكن  ال�سوق  على  عيف  س�س�

�سوق  �سوق سبح  �سوق سبح  بح  أ�اأ�سأ�سأ� و أ�  و أ�  تدريجيًا ال�سوق  على  تدريجياييال  ال�سوق  على  تدريجياييال  ال�سوق  على  ال  ييبييب بييبيي ييقييق ال

القهوة والهيل مبركز التعمري للجملة معروف 

للجميع. عن ال�ستفادة فهناك املوقع املتميز 

ى مركز ييى مركز ييى مركز  ييلييل لييليي ييع عييع ع ع عييع عيي يييييي يييييي ييمييم مييميي يين اجليين اجل ن اجليين اجليي يي ميي م يبيبييييرييرييري بييبيي ييكييك كييكيي ييال الييال ال ال اليييال الييي يييبيييب بيييبييي يييقيييق وال

التعمري وبالتايل على بقية الأ�سواق املتواجدة 

منهم �سوق القهوة والهيل سمنهم �سوق القهوة والهيل سمنهم �سوق القهوة والهيل  سداخل املركز ومن �سداخل املركز ومن �

كذلك اخلدمات املتعددة املتوفرة باملركز مثل 

اخلدمات الأمنية واملواقف الف�سيحة لل�سيارات 

التعمري  مركز  به  يتميز  ما  التعمري إىل  مركز  به  يتميز  ما  التعمري اإىل  مركز  به  يتميز  ما  إىل  افة سافة سافة  سإ�سإ� إ�اإ�ا هذا 

الرتفيهية  الرتفيهية سطة  الرتفيهية سطة  طة  الأن� الأن�سن  سن  الأن�يي الأن�يين  ن  م العديد  ميية  العديد  يية  ميي العديد  ميية  العديد  ة  ييامييام اميياميي ييإقييإق إقاإقا ن يين يين  ييمييم

املتنوعة  والحتفالت  الرتويحية  واملهرجانات 

مرتادي  مرتادي يين  مرتادي يين  ن  م ميي  يي  رييرييرييرييييرييريري يييثييييثيث ثييثيي ك كييذب  ييذب  كييي كيييذب  ذب  ج يف  ت�ساهم  جيييي  يف  ت�ساهم  يييي  جيي يف  ت�ساهم  جييي  يف  ت�ساهم  ي  ييتييت تييتيي ييالييال

املركز.

وم��اذا عن كرثة املحالت التجارية للقهوة  <
والهيل ؟

ؤ�س�سات التجارية واملحالت التي وؤ�س�سات التجارية واملحالت التي وؤ�س�سات التجارية واملحالت التي  وت املوت امل ت املرت املر ركلما كركلما ك

إن ذلك يوجد اإن ذلك يوجد اإن ذلك يوجد  إن ذلك يوجد تبيع النب وم�ستلزمات القهوة ف إن ذلك يوجد اإن ذلك يوجد اتبيع النب وم�ستلزمات القهوة فاإن ذلك يوجد تبيع النب وم�ستلزمات القهوة ف إن ذلك يوجد اإن ذلك يوجد تبيع النب وم�ستلزمات القهوة ف

عالية  ال�سلعة  عر�ض  على  املناف�سة  من  عالية ييوع  ال�سلعة  عر�ض  على  املناف�سة  من  عالية ييوع  ال�سلعة  عر�ض  على  املناف�سة  من  وع  يينيين

ذلك  كل  ذلك أن  كل  ذلك اأن  كل  أن  ك سك سك  � �س  س  ول ولل  لل  ويي وييل  ل  الأق وال�سعر  الأقييودة  وال�سعر  ييودة  الأقيي وال�سعر  الأقييودة  وال�سعر  ودة  يياجليياجل

لحة الزبون وامل�ستهلك .سلحة الزبون وامل�ستهلك .سلحة الزبون وامل�ستهلك . سب يف النهاية مل�سب يف النهاية مل� ب يف النهاية مل�سب يف النهاية مل�س سي�سي�

إىل ال�سوق من كل اإىل ال�سوق من كل إىل ال�سوق من كل  أتون اأتون اأتون  أما عن الزبائن فهم ياأما عن الزبائن فهم ياأما عن الزبائن فهم ياأما عن الزبائن فهم ي

القريبة  واملناطق  القريبة ييدن  واملناطق  القريبة ييدن  واملناطق  دن  وامل الريا�ض  من  واملييمكان  الريا�ض  من  ييمكان 

والهيل  القهوة  والهيل ييواق  القهوة  والهيل ييواق  القهوة  واق  ييسييس سييسيي أ�اأ�ييأ�ييأ� تعدد  تعدد يين  تعدد يين  ن  وع وعييللريا�ض  ييللريا�ض 

أ�سواق اأ�سواق أ�سواق  أن اأن أن  الريا�ض ذكر  الريا�ض ذكر سارها يف مدينة  الريا�ض ذكر سارها يف مدينة  ارها يف مدينة  سوانت�سوانت�

ويف  التجارية  املراكز  كل  متواجدة يف  القهوة 

كل مكان جتاري بالريا�ض وعن الأنواع الأخرى 

املقر  املقر أن  املقر اأن  أن  ذكر  ني ذكر سني ذكر سني  املح�سن احل� عبد  املح�سن احل�سؤ�س�سة  عبد  سؤ�س�سة  املح�سن احل�و عبد  املح�سن احل�وؤ�س�سة  عبد  ؤ�س�سة  وملومل

مركز  يف  هنا  متواجد  مركز وؤ�س�سة  يف  هنا  متواجد  مركز وؤ�س�سة  يف  هنا  متواجد  ؤ�س�سة  للم للموالرئي�سي  والرئي�سي 

ؤ�س�سة وؤ�س�سة وؤ�س�سة  للم للموآخر  للموآخر  للماآخر  آخر  فرع  وهناك  التجاري  التعمري 

ولي�ض باجلملة  القهوة  نبيع  فنحن  ولي�ضة  باجلملة  القهوة  نبيع  فنحن  ضة  ولي�س باجلملة  القهوة  نبيع  فنحن  ولي�سة  باجلملة  القهوة  نبيع  فنحن  ة  سبالرو�سبالرو�

مفرق. 

م��اذا ع��ن االأ���س��ع��ار وم��دى تغريها م��ع ارتفاع 

االأ�سعار ؟؟

تتغري طبقًا للتغيري العاملي لال�سعار  أن الأ�سعاراأن الأ�سعارأن الأ�سعار

ال�سلعة  ا�سترياد  ا�سعار  ال�سلعة إرتفعت  ا�سترياد  ا�سعار  ال�سلعة اإرتفعت  ا�سترياد  ا�سعار  إرتفعت  إذ اإذ اإذ  فمثاًل

اساسًا أي�اأي�سأي�سأي� لدينا،  البيع  �سعر  على  لدينا، ييك  البيع  �سعر  على  لدينا، ييك  البيع  �سعر  على  ك  ذل ذليي  يي  ضينعك�ضينعك�ض

آلية اآلية آلية  و والطلب  للعر�ض  آلية   و والطلب  للعر�ض  آلية   طبقًا تتجدد  الأ�سعار 

تزداد  العر�ض  وقل  الطلب  زاد  تزداد يياإذا  العر�ض  وقل  الطلب  زاد  تزداد يياإذا  العر�ض  وقل  الطلب  زاد  إذا  ف فيياال�سوق  يياال�سوق 

إذا قل الطلب زاد العر�ض يقل اإذا قل الطلب زاد العر�ض يقل إذا قل الطلب زاد العر�ض يقل  إذا قل الطلب زاد العر�ض يقل أ�سعار ال�سلعة و إذا قل الطلب زاد العر�ض يقل أ�سعار ال�سلعة و أ�سعار ال�سلعة واأ�سعار ال�سلعة و

�سعر ال�سلعة.

ذكر  الربح  وهام�ض  والأ�سعار  لل�سوق  وهام�ضبالن�سبة  والأ�سعار  لل�سوق  ضبالن�سبة 

بني  بني يية  بني يية  ة  ييويييوي ويييوييي ق مناف�سة  قييهد  مناف�سة  ييهد  قس مناف�سة  قسهد  مناف�سة  هد  ي� ي�س  س  حاليًا ال�سوق  حالياأن  ال�سوق  حاليااأن  ال�سوق  أن 

التجار وامل�ستهلكني وعر�ض الأنواع التي عليها 

هناك  هناك أن  هناك اأن  أن  فرغم  امل�ستهلكني  من  فرغم سديد  امل�ستهلكني  من  فرغم سديد  امل�ستهلكني  من  ديد  � �ساقبال  ساقبال 

كثرية  كثرية ييواع  كثرية ييواع  واع  أناأنييأنييأن يف  ارتفاع 

أن هام�اأن هام�ضأن هام�ضأن هام�ض إمن القهوة اإل إمن القهوة 

ل دايييدايييدًا ج ب�سيط  جيييح  ب�سيط  يييح  جيي ب�سيط  جييح  ب�سيط  ح  ييربييرب ربييربيي ييالييال

فقط   %  3-  2 دى ييدى ييدى  ييعييع عييعيي ييتييت تييتيي يييييي

الرازيلي  الر  ر  اليينب اليينب  يينب  فمثاًل

كيلو   50 ه يييه يييه  وزن وزنييي  ييي  ضالكي�ضالكي�ض

بني  بني ييا  بني ييا  ا  م ميياوح  يياوح  ييييرت ييييرتو�سعره  يييرتو�سعره 

أما اأما أما  – 500 ريال،  480

الهرري  الهرري ييوة  الهرري ييوة  وة  ييهييه هييهيي ييقييق قييقيي ال اليي  يي  ضكي�ضكي�ض

زنة 50 كيلو �سعره 650

آخر اآخر آخر  وع ييوع ييوع  ن وهناك  نييال  وهناك  ييال  نيي وهناك  نييال  وهناك  ال  ييريييري

800 �سعره  �سعره أعلى جودة  �سعره اأعلى جودة  أعلى جودة 

ريال   430 أ�سعارها اأ�سعارها أ�سعارها  لقمتي  القهوة  لقمتي ييا  القهوة  لقمتي ييا  القهوة  ا  أماأمييأمييأم ال ييال ييال  ييريييري

أ�سعار اأ�سعار أ�سعار  أما اأما أما  ريال   690 الهندية �سعرها  وهناك 

أعلى الأنواع فمثالاأعلى الأنواع فمثاًلأعلى الأنواع فمثاًلأعلى الأنواع فمثاًل الهيل فهناك الهيل الهندي 

أما اأما أما  ريال   65 أو اأو أو  64 الكيلو  �سعر   1 رقم  النوع 

الكيلو رقم 1 حوايل 55 ريال  الهيل الأمريكي 

ورقم 2 �سعره 48 ريال ورقم 3 �سعره 43 ريال 

عبداملح�سن  التاجر  عبداملح�سن ييدم  التاجر  عبداملح�سن ييدم  التاجر  دم  ق اللقاء  نهاية  قييويف  اللقاء  نهاية  ييويف 

للتنعمري  الريا�ض  للتنعمري سركة  الريا�ض  للتنعمري سركة  الريا�ض  ركة  ل� ل�سكره  سكره  ل�س ل�سكره  كره  � �سني   سني   �س �سني   ني   ساحل�ساحل�

رغبات  رغبات ساء وحتقيق  رغبات ساء وحتقيق  اء وحتقيق  سإر�سإر� إر�اإر�ا ألوا جهدااألوا جهدااألوا جهدًا يف  اتات ل التي 

ال�سوق  ال�سوق إدارة  ال�سوق اإدارة  إدارة  وتعمل جاهدة عر وتعمل جاهدة عرأجرين  رأجرين  وتعمل جاهدة عا عاأجرين  وتعمل جاهدة  أجرين  اامل�ستاامل�ست

وتذليل  وتذليل اأجرين  وتذليل اأجرين  أجرين  امل�ست متطلبات  ت�سهيل  امل�ستايف  متطلبات  ت�سهيل  ايف 

اساسًا سإي�سإي� إي�اإي�ا ر يير يير  ييكييك كييسييكييسيي ييسيي�ييسيي� �يي�يي وال والييا  ييا  واليي والييا  ا  ييهييه هييهيي ييونييون ونييونيي ييهييه هييهيي ييواجييواج واجييواجيي ي يييي  ييي  ييي يييي  ي  ييتييت تييتيي ال الييات  ييات  اليي الييات  ات  ييبييب بييبيي ييقييق قييقيي ييعييع عييعيي ييالييال

إتاحتها اإتاحتها إتاحتها  ول ملجلة   »ر�سالة التعمري« على سول ملجلة   »ر�سالة التعمري« على سول ملجلة   »ر�سالة التعمري« على  سمو�سمو�

ة لهذا احلوار  سة لهذا احلوار  سة لهذا احلوار   <  سيل الفر�سيل الفر�



مل�سروع  الثانية  العمل  ور�سة  ال�سركة  عقدت 

الظهرية وذلك  لتطوير منطقة  العام  املخطط 

ملناق�سة  املا�سي،  2009م  ابريل  ال�سابع من  يف 

املخطط  اعييداد  درا�سات  من  الرابعة  املرحلة 

العام والذي ا�ستمل على املخطط العام للتطوير 

تقرير  بجانب  القت�سادية  اجلييدوى  ودرا�ييسيية 

القت�سادية،  درا�سة اجلدوى  وتدقيق  مراجعة 

كافة  العمل  وور�ييسيية  الجييتييميياع  هييذا  وح�سر 

للتاأمينات  العامة  املوؤ�س�سة  التحالف،  اأع�ساء 

ال�سعودية  وال�سركة  للتقاعد  العامة  واملوؤ�س�سة 

للمركز املعيقلية و�سركة �سولدير انرتنا�سيونال 

ومن  العقارية  وال�سركة  دارالركييييان  و�سركة 

الدغير  اهلل  عبد  بن  خالد  الدكتور  ال�سركة 

ال�سركة  عييام  ومييدييير  الإدارة  جمل�ض  ع�سو 

مدير  العحرو�ض  اأحييمييد  بيين  �سعد  واملهند�ض 

الرديني  حممد  وليد  والأ�ستاذ  امل�ساريع  اإدارة 

احمد  حممود  واملهند�ض  الت�سويق  اإدارة  مدير 

خالل
ورشة العمل الثانية

 لتحالف مشروع تطوير الظهيرة

أعضاء التحالف يبدون إعجابهم
للعرض الفني الشامل والمستوى العالي

لجميع دراسات المشروع وتقديرهم لجهود الشركة

العمل  فريق  بجانب  امل�سروع  مدير  م�ساوي 

ال�سرتايل ل�سركة urbis jhd  ال�ست�ساري 

القت�سادي العاملي من:

EC-Habis-Stutt Buchanan- 

واملالحظات  املناق�سات  Volteraوتركزت 
حييييول اليييدرا�يييسيييات واليييتيييقييياريييير بيي�ييسييكييل عام 

عدة  على  خا�ض  ب�سكل  القت�سادية  والدرا�سة 

حماور رئي�سية:

- حتديد دور م�ساركة الدولة يف امل�سروع.

الييدور  مل�ساركة  التطوير  عنا�سر  حتييديييد   -

احلكومي.

- اإعيييييادة درا�يييسييية اأ�ييسييعييار تيياأجييري الييوحييدات 

الإدارية.

- مناق�سة مراحل تنفيذ امل�سروع .

- الأزميييية املييالييييية الييعيياملييييية وتيياأثييرياتييهييا على 

امل�سروع.

- تدعيم عوامل جناح امل�سروع.

وقد مت تقدمي عر�ض فني �سامل جلميع درا�سات 

امل�سروع حيث اأبدى اع�ساء التحالف اإعجابهم 

الكامل  وتقديرهم  الفني  اخل�سو�ض  بييهييذا 

اي�سًا  امليي�ييسييروع  لييدرا�ييسييات  الييعييايل  للم�ستوى 

ال�سركة  بها  تقوم  التي  الكبرية  للمجهودات 

لتدعيم عوامل جناح امل�سروع  < 

فريق قيادة التحالف وا�ست�ساريي امل�سروع 

اع�ساء التحالف ي�ستمعون ل�سرح تف�سيلي عن امل�سروع





ركة  سركة  سركة   ال� به  تقوم  ال�سذي  به  تقوم  سذي  ال�يي به  تقوم  ال�ييذي  به  تقوم  ذي  ال الييد  ييد  اليي الييد  د  ييرائييرائ رائييرائيي ال للدور  الييأكيدا  للدور  ييأكيدا  الا للدور  الاأكيدا  للدور  أكيدا  اتات

ذات  املتميزة  اخلدمية  ذات ساريعها  املتميزة  اخلدمية  ذات ساريعها  املتميزة  اخلدمية  اريعها  م� م�سل  سل  خييال خييالمن  ييالمن 

اء دور ييياء دور ييياء دور  يييم،  جيييم،  ج م،  جييم،  جيي يييييي يييييي ييقييق قييقيي يين وامليين وامل ن وامليين وامليي ييواطييواط واطييواطيي ييمييم مييميي ييلييل لييليي ييام لييام ل ام لييام ليي ييعييع عييعيي ييع الييع ال ع الييع اليي ييفييف فييفيي يينيين نيينيي ييالييال

ار سار سار  س املركزي ب�سوق التعمري جلملة اخل�س املركزي ب�سوق التعمري جلملة اخل� راملختراملختر

خط  باعتباره  التميز   خط ييك  باعتباره  التميز   خط ييك  باعتباره  التميز   ك  ذل ليعزز  ذلييوالفاكهة   ليعزز  ييوالفاكهة  

حي من خالل سحي من خالل سحي من خالل  سمام الأمان ال�سمام الأمان ال� مام الأمان ال�سمام الأمان ال�س سالدفاع الأول و�سالدفاع الأول و�

ضالفح�ضالفح�ض اليومي للمنتجات املتداولة يف ال�سوق 

امل�ستهلكني  ضومن منطلق احلر�ضومن منطلق احلر�ض  على �سالمة 

مان جودة املنتج الزراعي والغذائي الالزم سمان جودة املنتج الزراعي والغذائي الالزم سمان جودة املنتج الزراعي والغذائي الالزم  سو�سو�

درت سدرت سدرت  أ�اأ�سأ�سأ� فقد  واملجتمع،  الفرد  فقد سحة  واملجتمع،  الفرد  فقد سحة  واملجتمع،  الفرد  حة  و� و�سن  سن  و�يي و�يين  ن  ييلأمييلأم

رركة التقرير ال�سنوي الثاين ملخترركة التقرير ال�سنوي الثاين ملختر امللوثات  ركة التقرير ال�سنوي الثاين ملختسركة التقرير ال�سنوي الثاين ملختس سال�سال�

ار سار سار  اخل� جلملة  التعمري  ل�سوق  التابع  اخل�سالبيئية  جلملة  التعمري  ل�سوق  التابع  سالبيئية 

ان  ان إىل  ان اإىل  إىل  ري سري سري  ي� ي�سذي   سذي   ي�ييي ي�يييذي   ذي   وال والييي  ييي  2008 ام ييام ييام  ييعييع عييعيي ل لييوالفاكهة  ييوالفاكهة 

ارة سارة سارة  ال� ال�سا  سا  ال�يي ال�ييا  ا  ييارهيياره ارهييارهيي آثاآثييآثييآث لها  املبيدات  لها ييذه  املبيدات  لها ييذه  املبيدات  ذه  ه هييمتبقيات  ييمتبقيات 

ابة سابة سابة  الإ� ت�سبب  قد  مما  الإن�سان  الإ�سحة  ت�سبب  قد  مما  الإن�سان  سحة  الإ�س ت�سبب  قد  مما  الإن�سان  الإ�سحة  ت�سبب  قد  مما  الإن�سان  حة  � �سعلى  سعلى 

التقرير  التقرير سف  التقرير سف  ف  ك� ك�سد  سد  ك�يي ك�ييد  د  وق وقييض  ييض  وقيي وقييض  ض  ييرا�ييرا� را�ييرا�يي الأم الأميين  يين  الأميي الأميين  ن  م مييبالعديد  ييبالعديد 

من  عليها  من سل  عليها  من سل  عليها  ل  املتح� النتائج  خالل  من  املتح�سالثاين  النتائج  خالل  من  سالثاين 

ار والفواكهة  سار والفواكهة  سار والفواكهة   سحتليل متبقيات املبيدات يف اخل�سحتليل متبقيات املبيدات يف اخل�

بالنتائج التالية:

إجمايل عدد العينات التي مت حتليلها اإجمايل عدد العينات التي مت حتليلها إجمايل عدد العينات التي مت حتليلها  إجمايل عدد العينات التي مت حتليلها  / بلغ  إجمايل عدد العينات التي مت حتليلها  / بلغ  أواأولأولأوًل

2008خالل عام  2008خالل عام  2008م الف و�ستة وثمانون )1086( 

عينة. 

لال�ستهالك  لال�ستهالك ساحلة  لال�ستهالك ساحلة  احلة  ال� العينات  ال�سايل  العينات  سايل  ال�يي العينات  ال�ييايل  العينات  ايل  ييمييم مييميي ييإجييإج إجاإجا بلغ 

املبيدات(  متبقيات  املبيدات( يين  متبقيات  املبيدات( يين  متبقيات  ن  م ميية  يية  ميي ميية  ة  يييييي يييييي ييالييال اليياليي )اخل )اخلييي  ييي  )اخليييي )اخلييييي  ي  ييييالآدمييييالآدم

ثمامنائة وواحد )801( عينة،  متثل مان�سبته 

إجمايل حجم حتليل العينات .  اإجمايل حجم حتليل العينات .  إجمايل حجم حتليل العينات .   إجمايل حجم حتليل العينات .  %( من  إجمايل حجم حتليل العينات .  %( من  74(

لال�ستهالك  لال�ستهالك ساحلة  لال�ستهالك ساحلة  احلة  ال� العينات  ال�سايل  العينات  سايل  ال�يي العينات  ال�ييايل  العينات  ايل  ييمييم مييميي ييإجييإج إجاإجا بلغ 

الآدمي واملوجود بها متبيقيات للمبيدات ولكن 

ودوليًا  مائة وواحد  بحدود امل�سموح بها حمليًا

رون )سرون )سرون )121( عينة،  متثل مان�سبته )%11 (  سوع�سوع�

إجمايل حجم حتليل العينات .    اإجمايل حجم حتليل العينات .    إجمايل حجم حتليل العينات .     إجمايل حجم حتليل العينات .    من  إجمايل حجم حتليل العينات .    من 

احلة لال�ستهالك ساحلة لال�ستهالك ساحلة لال�ستهالك  إجمايل العينات الغري �اإجمايل العينات الغري �سإجمايل العينات الغري �سإجمايل العينات الغري � بلغ 

متبقيات  على  حتتوي  التي  )الرا�سبة(  الآدمي 

حمليًا بها  امل�سموح  حملياييدود  بها  امل�سموح  حملياييدود  بها  امل�سموح  دود  ييحييح حييحيي ب بييى  ييى  بيي بييى  ى  ييلييل لييليي أعاأعييأعييأع دات ييدات ييدات  يييييي يييييي ييبييب بييبيي ييمييم

أربعة و�ستون )اأربعة و�ستون )أربعة و�ستون )164( عينة، متثل     أربعة و�ستون ) مائة و أربعة و�ستون ) مائة و ودوليًا

حتليل  حجم  حتليل ييايل  حجم  حتليل ييايل  حجم  ايل  ييمييم مييميي ييإجييإج إجاإجا ن يين يين  م ميي%(  يي%(  15( مان�سبته 

العينات.  

عدد  انخفا�ض  يف  انتظام  عدد ييدم  انخفا�ض  يف  انتظام  عدد ييدم  انخفا�ض  يف  انتظام  دم  ع لوحظ  عيي:  لوحظ  يي:  ثانيًا

من  الأربعة  الفرتات  خالل  الرا�سبة  العينات 

العينات  ن�سبة  بلغت  حيث  العينات سرم  ن�سبة  بلغت  حيث  العينات سرم  ن�سبة  بلغت  حيث  رم  املن� املن�سام  سام  املن�يي املن�ييام  ام  ييعييع عييعيي ييالييال

20.4% ثم حدث  الثاين  الربع  الرا�سبة خالل 

 %14.68 بن�سبة  الثالث  الربع  انخفا�ض خالل 

ثم اعقبه ذلك ارتفاع طفيف يف الن�سبة املئوية 

بلغ  عام  بلغ سكل  عام  بلغ سكل  عام  كل  وب� وب�س%  س%  15.76 الرابع  الربع  خالل 

املتو�سط العام للن�سب املئوية للعينات الرا�سبة 

املئوية  بالن�سبة   %15.10 2008م  عام  خالل 

للعينات الرا�سبة خالل عام 2007م التي بلغت 

بفارق  طفيف  بفارق يياع  طفيف  بفارق يياع  طفيف  اع  ييفييف فييفيي ارت ارتييح  ييح  ارتس ارتسح  ح  يو� يو�سا  سا  يو�يي يو�ييا  ا  مم مميي%  يي%  14.67

ا�ستمرار  ا�ستمرار ييك  ا�ستمرار ييك  ك  ذل ذلييد  ييد  ذليي ذلييد  د  ييؤكييؤك ؤكييوؤكييو ي يييوا  ييوا  ييي يييا  ا  مم مميي%  يي%  0.5 يتعدى  ل 

�سالمة  على  احلفاظ  يف  الهام  الرقابي  �سالمة ييدور  على  احلفاظ  يف  الهام  الرقابي  �سالمة ييدور  على  احلفاظ  يف  الهام  الرقابي  دور  ييالييال

بالتعليمات  املنتجني  التزام  املنتجات وحماولة 

قدر الإمكان.

املبيدات  متبقيات  املبيدات ييير  متبقيات  املبيدات ييير  متبقيات  ر  أكاأكيييأكيييأك أن اأن أن  ظ ييظ ييظ  ييوحييوح وحييوحيي ل ليي:  يي:  ايياييًا ييثييث ثييثيي ييالييال اليياليي ييثييث

أكاأكرأكرأكر أو اأو أو  أقل اأقل أقل  املتبقيات  هذه  كانت  �سواء  تواجد 

فات سفات سفات  للموا� للموا�س  س  طبقًا بها  امل�سموح  طبقاييدود  بها  امل�سموح  طبقاييدود  بها  امل�سموح  دود  احل احلييمن  ييمن 

أو الدولية، حيث اأو الدولية، حيث أو الدولية، حيث  القيا�سية ال�سعودية ال�سعودية 

يوعاسيوعاسيوعًا سدات �سدات � �يي �ييدات  دات  يييييي يييييي ييبييب بييبيي امل امليير  يير  امليي امليير  ر  أكاأكييأكييأك ن يين يين  مييواع م ييواع  ميييي مييييواع  واع  الأن الأنييييذه  ييييذه  الأنيي الأنييذه  ذه  ييتعد هييتعد ه

وا�ستخدامًا داخل وخارج اململكة وهي مبيدات 

الداميثويت،  الداميثويت، يين،  الداميثويت، يين،  ن،  ييريييري ريييرييي م مييا،  ييا،  ميي مييا،  ا،  ييتييت تييتيي دل دلييان،  ييان،  دليي دلييان،  ان،  ييفييف فييفيي ييلييل لييليي ييسييس سييسيي ييدو�ييدو� دو�ييدو�يي يي)الأنيي)الأن

 )16-19-20-23( وبتكرارية  )رين(  وبتكرارية  )رين(  وبتكرارية  ين(  م مر  ر  ر�سير�سير

على الرتتيب.

على  حتتوي  على سناف  حتتوي  على سناف  حتتوي  ناف  الأ� الأ�سر  سر  الأ�يي الأ�يير  ر  أكاأكييأكييأك ان  لوحظ  رابعًا: 

احلدود  من  احلدود أعلى  من  احلدود اأعلى  من  أعلى  مبعدل  املبيدات  متبقيات 

ار الورقي او سار الورقي او سار الورقي او  سامل�سموح بها �سواء كانت من اخل�سامل�سموح بها �سواء كانت من اخل�

أو من الفاكهة كانت كالتايل:اأو من الفاكهة كانت كالتايل:أو من الفاكهة كانت كالتايل: غري الورقي 

ضل، بطاط�ضل، بطاط�ض،بامية،  ل، بطاط�سل، بطاط�س سروات غري ورقية )ب�سروات غري ورقية )ب� روات غري ورقية )ب�سروات غري ورقية )ب�س سخ�سخ�

 )7-7-8-10-11( بتكرارية  خيار(  كو�سه، 

نف على الرتتيب.سنف على الرتتيب.سنف على الرتتيب. سمرة لكل �سمرة لكل �

ى( بتكرارية)رى( بتكرارية)رى( بتكرارية)4-4( مرة  رفواكه )برتقال، كمرفواكه )برتقال، كم

نف على الرتتيب. سنف على الرتتيب. سنف على الرتتيب.  سلكل �سلكل �

طرق وخطوات حتليل العينة

دد اتباع الطرق العلمية املتبعة سدد اتباع الطرق العلمية املتبعة سدد اتباع الطرق العلمية املتبعة  سمت يف هذا ال�سمت يف هذا ال�

املبيدات يف  ملتبقيات  الدقيق  يف جمال احتليل 

ار والفاكهة من خالل اخلطوات التالية:سار والفاكهة من خالل اخلطوات التالية:سار والفاكهة من خالل اخلطوات التالية: ساخل�ساخل�

جتهيز العينة

والتي  العينة  والتي سيح  العينة  والتي سيح  العينة  يح  وتر� وخلط  تقطيع  وتر�سعملية  وخلط  تقطيع  سعملية 

ترتاوح مدتها 60 دقيقة.

30 مدتها  وتييرتاوح  العينة  وتييرت  العينة  ييرت  ا�ستخال�ض ا�ستخال�ضعملية  ضعملية 

دقيقة.

30-20 بني  ما  وتيييرتاوح  العينة  تنقية  وتيييرتعملية  العينة  تنقية  يييرتعملية 

دقيقة.

يقرب  ما  للحقن  العينة  وجتهيز  تبخري  عملية 

من 20 دقيقة.

فح�ص العينة:

يف  العينة  حقن  عملية  خالل  من  الفح�ض  الفح�ضمت  ضمت 

– مطياف  ازي ييازي ييازي  ييغييغ غييغيي الييرايف ال ييرايف  اليي الييرايف  رايف  ييوجييوج وجييوجيي يياتييات اتيياتيي ييرومييروم رومييروميي ييكييك كييكيي اليياز ال يياز  اليي اليياز  از  ييهييه هييهيي ييجييج

الكتلة.

املبيدات امل�ستخدمة:

املجاميع  يف  املجاميع ييف  يف  املجاميع ييف  يف  ف  ييلييل لييليي ييتييت تييتيي ييخييخ خييخيي ت تييد  ييد  تيي تييد  د  يييييي يييييي ييبييب بييبيي م ميي  يي  86 ل ييسييل ييسييل  ييسيي�ييسيي� �يي�يي ف فييمت  ييمت 

ملت مبيدات فو�سفورية سملت مبيدات فو�سفورية سملت مبيدات فو�سفورية  الفاعلية و� الفاعلية و�سالكيمائية  سالكيمائية 

هذه  وتختلف  وكلورنيه  وبريثرويد  وكارباماتيه 

أثريها على الآفة فقد تكون اأثريها على الآفة فقد تكون اأثريها على الآفة فقد تكون  ااملبيدات يف طبيعة تااملبيدات يف طبيعة ت

ومبيدات  فطرية  ومبيدات  ومبيدات سرية  فطرية  ومبيدات  ومبيدات سرية  فطرية  ومبيدات  رية  ح� ح�سمبيدات  سمبيدات 

أكارو�سيه.  اأكارو�سيه.  أكارو�سيه.   ضائ�ضائ�ض ائ�سائ�س سح�سح�

فقد  امل�ستمر  فقد ييي  امل�ستمر  فقد ييي  امل�ستمر  ي  ييابيياب ابييابيي ييرقييرق رقييرقيي ال الييدور  ييدور  الييي اليييدور  دور  ال اليييذا  يييذا  اليي الييذا  ذا  ييهييه هييهيي ل لييونتيجة  ييونتيجة 

أظهرت نتائج تقرير  املختاأظهرت نتائج تقرير  املخترأظهرت نتائج تقرير  املخترأظهرت نتائج تقرير  املختر خالل هذه الفرتة 

أظهرت اأظهرت أظهرت  ا ييا ييا  م ميين  يين  ميي ميين  ن  ع طفيف  ن�سبي  ثبات  عييدوث   طفيف  ن�سبي  ثبات  ييدوث   عييي طفيف  ن�سبي  ثبات  عيييدوث   طفيف  ن�سبي  ثبات  دوث   يييحيييح

نتائج التقرير الأول لعام 2007م  ليتعدى  %5  

الهام  الرقابي  الدور  الهام إ�ستمرار  الرقابي  الدور  الهام اإ�ستمرار  الرقابي  الدور  إ�ستمرار  ذلك  ذلك وؤكد  ذلك وؤكد  ؤكد  ي يومما  ومما 

وحماولة  املنتجات  �سالمة  على  وحماولة يياظ  املنتجات  �سالمة  على  وحماولة يياظ  املنتجات  �سالمة  على  اظ  ييفييف فييفيي احل احليييف  يييف 

حية والتي لها سحية والتي لها سحية والتي لها  سالتزام املنتجني بالتعليمات ال�سالتزام املنتجني بالتعليمات ال�

أن تتح�سن مع زيادة  تكثيف املراقبة احلكومية اأن تتح�سن مع زيادة  تكثيف املراقبة احلكومية أن تتح�سن مع زيادة  تكثيف املراقبة احلكومية 

على املزارع املخالفة  < 

مختبر سوق  التعمير لجملة
الخضار والفاكهة يصدر تقريره الثاني للعام 2008

إنخفاض معدل التلوث في الخضروات
والفاكهة عن السنة الماضية

طرق وخطوات حتليل العينة

2008

إنخفاض معدل التلوث في الخضروات





�سنوي  �سنوي ييع  �سنوي ييع  ع  ييريييري ريييرييي ال الييوي  ييوي  اليي الييوي  وي  يينيين نيينيي ييسييس سييسيي يي�يي� �يي�يي ال اليياء  يياء  اليي اليياء  اء  ييقييق قييقيي ييلييل لييليي ال الييار  ييار  اليييي الييييار  ار  اط اطيييييف  يييييف 

ركة سركة سركة  ال� ال�سي  سي  ال�يي ال�ييي  ي  ييفييف فييفيي ييوظييوظ وظييوظيي مل مليياوين  يياوين  مليي مليياوين  اوين  ييعييع عييعيي ييتييت تييتيي ال الييدوق  ييدوق  اليي الييدوق  دوق  يينيين نييسيينييسيي ييسيي�ييسيي� �يي�يي ييلييل لييليي ييلييل

ركة الدكتور / خالد سركة الدكتور / خالد سركة الدكتور / خالد  سور مدير عام ال�سور مدير عام ال� ور مدير عام ال�سور مدير عام ال�س سوبح�سوبح�

ندوق سندوق سندوق  إدارة ال�اإدارة ال�سإدارة ال�سإدارة ال� إدارة ال� نظمت  إدارة ال� نظمت  ربن عبد اهلل الدغيربن عبد اهلل الدغير

ركة، سركة، سركة،  ال� ملن�سوبي  الدوري  لقاءها  ال�سالتعاوين  ملن�سوبي  الدوري  لقاءها  سالتعاوين 

من  العديد  من إقامة  العديد  من اإقامة  العديد  إقامة  اللقاء  هذا  تناول  حيث 

ية والثقافية سية والثقافية سية والثقافية  سجتماعية والريا�سجتماعية والريا� الفعاليات ال

الطائرة  لكرة  مباراة  الطائرة إقامة  لكرة  مباراة  الطائرة اإقامة  لكرة  مباراة  إقامة  اللقاء  وتخلل 

ضبني فريقي املراكز والإدارة العامة، حر�ضبني فريقي املراكز والإدارة العامة، حر�ض

اهدتها ونالت اهتمام وا�سع ساهدتها ونالت اهتمام وا�سع ساهدتها ونالت اهتمام وا�سع  ساجلميع على م�ساجلميع على م�

ضركة الذين تفاعلوا بحما�ضركة الذين تفاعلوا بحما�ض ركة الذين تفاعلوا بحما�سركة الذين تفاعلوا بحما�س سمن من�سوبي ال�سمن من�سوبي ال�

على  على ييز  على ييز  ز  ييراكييراك راكييراكيي امل فريق  بفوز  املييارة  فريق  بفوز  ييارة  امليي فريق  بفوز  املييارة  فريق  بفوز  ارة  ييبييب بييبيي امل املييت  ييت  امليي املييت  ت  ييرجييرج رجييرجيي ييوخييوخ

في لقائه الربع سنوي

الصندوق التعاوني
لموظفي الشركة يكرم موظفيه 

المثاليين والذين خدموا لفترة طويلة

الشركة تودع
المهندس قينو

يف  ملنهجها  يف سركة   ملنهجها  يف سركة   ملنهجها  ركة   ال� ال�سإ�ستمرارية  ال�سإ�ستمرارية  ال�اإ�ستمرارية  إ�ستمرارية  من  إنطالقااإنطالقاإنطالقًا 

أدوار اأدوار اأدوار  اة من قاموا باة من قاموا ب ة من قاموا بسة من قاموا بس سالتعامل مع من�سوبيها خا�سالتعامل مع من�سوبيها خا�

مراحل  خالل  جليلة  خدمات  وقدموا  متميزة 

ركة سركة سركة  سؤولياتهم الوظيفية داخل ال�سؤولياتهم الوظيفية داخل ال� ؤولياتهم الوظيفية داخل ال�وؤولياتهم الوظيفية داخل ال�و وعملهم  وم�سوعملهم  وم�س

ض رائع يف العطاء والإخال�ض رائع يف العطاء والإخال�ض وقدموا منوذجًا

املهند�ض املهند�ضل  ضل  املهند�يي املهند�ييل  ل  يييييي يييييي ييزمييزم زمييزميي ال الييرمي  ييرمي  اليي الييرمي  رمي  ييكييك كييكيي ييتييت تييتيي ب بيية  يية  بيي بيية  ة  ييركييرك ركييسييركييسيي ييسيي�ييسيي� �يي�يي ال الييت  ييت  اليي الييت  ت  ييامييام اميياميي ييقييق

اريع  الذي ساريع  الذي ساريع  الذي  سإدارة امل�سإدارة امل� إدارة امل�اإدارة امل�ا إدارة امل�رف قينوا« املوظف ب إدارة امل�اإدارة امل�ارف قينوا« املوظف باإدارة امل�رف قينوا« املوظف ب إدارة امل�اإدارة امل�رف قينوا« املوظف ب رف قينوا« املوظف بسرف قينوا« املوظف بس أ�اأ�سأ�سأ� «

عطاء  م�سرية  خييالل  خييالركة  ييالركة  خس خسركة  ركة  بال� عالقة  بال�سأنهى  عالقة  بال�سأنهى  عالقة  بال�اأنهى  عالقة  أنهى 

كمدير  عمله  خييالل  خييالن  ييالن  خيي خيين  ن  م �سنة   ميي  �سنة   يي  11 أ�ستمرت اأ�ستمرت أ�ستمرت 

هدت فرتة عمله  سهدت فرتة عمله  سهدت فرتة عمله   و� و�ساريع   ساريع   و�س و�ساريع   اريع   امل� امل�سإدارة  سإدارة  امل�ييا امل�يياإدارة  إدارة  ب بيياروع  يياروع  بس بسروع  روع  سم�سم�

ركة اخلدمية سركة اخلدمية سركة اخلدمية  ساريع ال�ساريع ال� اريع ال�ساريع ال�س سراف على جميع م�سراف على جميع م� راف على جميع م�سراف على جميع م�س س�س� ال

فيما  تطويرة  م�ساهمات  له  وكانت  والعقارية 

عليها  عليها سراف  عليها سراف  راف  والإ� والإ�سائية  سائية  والإ�س والإ�سائية  ائية  الإن� الإن�ساريع  ساريع  الإن�س الإن�ساريع  اريع  بامل� بامل�سيتعلق  سيتعلق 

تعامله  بح�سن  تعامله ييسييرف«  بح�سن  تعامله ييسييرف«  بح�سن  رف«  أ�اأ�ييسييأ�ييسييأ� « الزميل  ات�سم  »ييد  الزميل  ات�سم  »ييد  الزميل  ات�سم  د  ييوقييوق

ركة سركة سركة  ال� عمالء  وكذلك  العمل  يف  زمالئه  ال�سمع  عمالء  وكذلك  العمل  يف  زمالئه  سمع 

كله سكله سكله  إجناز العمل ب�اإجناز العمل ب�سإجناز العمل ب�سإجناز العمل ب� ؤبه يف وؤبه يف وؤبه يف  كذلك مثابرته الد

أه اأه اأه  اهادة تكرمي  ومكافاهادة تكرمي  ومكاف هادة تكرمي  ومكافسهادة تكرمي  ومكافس سالنهائي، حيث مت منحه �سالنهائي، حيث مت منحه �

من  ت�سلمها  العمل  يف  من سه  ت�سلمها  العمل  يف  من سه  ت�سلمها  العمل  يف  ه  سإخال�سإخال� إخال�اإخال�ا نظري  ماليه 

ركة الدكتور خالد بن عبداهلل سركة الدكتور خالد بن عبداهلل سركة الدكتور خالد بن عبداهلل  ال�سمدير عام ال� سمدير عام 

باقي  فيه  باقي سارك  فيه  باقي سارك  فيه  ارك  � توديع  حفل  خالل  �س  توديع  حفل  خالل  س  رالدغيرالدغير

رف » بحياة سرف » بحياة سرف » بحياة  أ�اأ�سأ�سأ� زمالء الإدارة ، نتمى للزميل » 

�سعيدة   < 

فريق الإدارة العامة.

منت فعاليات اللقاء م�سابقات متنوعة سمنت فعاليات اللقاء م�سابقات متنوعة سمنت فعاليات اللقاء م�سابقات متنوعة منت فعاليات اللقاء م�سابقات متنوعة  سكما ت�سكما ت�

تكرمي  مت  كما  وثقافية  تكرمي عرية  مت  كما  وثقافية  تكرمي سعرية  مت  كما  وثقافية  تكرمي سعرية  مت  كما  وثقافية  عرية  � �ساركات  ساركات  �س �ساركات  اركات  سوم�سوم�

وا فرتة طويلة يف خدمة سوا فرتة طويلة يف خدمة سوا فرتة طويلة يف خدمة وا فرتة طويلة يف خدمة  ساملوظفني الذين ام�ساملوظفني الذين ام�

اساسًا مت تكرمي  مت تكرمي  أي�اأي�سأي�سأي� أي�ر �سنوات و أي�ر �سنوات و ر �سنوات وسر �سنوات وس س وع�س وع� ضركة خم�ضركة خم�ض ركة خم�سركة خم�س سال�سال�

ز على ييز على ييز على ز على  ييوائييوائ وائييوائيي ييع اجلييع اجل ع اجلييع اجليي ييوزيييوزي وزيييوزييي يي وتيي وت نيينيينيينيييينيينيني ييييييييييي يييييي ييالييال اليياليي ييثييث ثييثيي يي امليي امل نيينيينيينيييينيينيني ييييييييييي يييييي ييفييف فييفيي ييوظييوظ وظييوظيي يياملييامل

ركة.سركة.سركة. سالفائزين باملوظف املثايل بال�سالفائزين باملوظف املثايل بال�

اء ساء ساء اء  الع� تناول اجلميع طعام  اللقاء  نهاية  الع�سويف  تناول اجلميع طعام  اللقاء  نهاية  سويف 

يف  يف جتماعية  والجتماعية  الودية  الأحاديث  تبادل  ومت  

فاء الذي �ساد هذا سفاء الذي �ساد هذا سفاء الذي �ساد هذا فاء الذي �ساد هذا  أجواء ممتلئة بالود وال�اأجواء ممتلئة بالود وال�سأجواء ممتلئة بالود وال�سأجواء ممتلئة بالود وال�

اللقاء  < 

في لقاء اتسم
بروح المحبة واالخاء 

> الدكتور خالد يكرم املهند�ض قينو > املدير العام يكرم الزميل �سعد الدو�سري مبنا�سبة ح�سوله على جائزة املوظف املثايل 



اإلخالص والتفاني في العمل
وإصالح النية هي سبيل النجاح

لتعليمات  لتعليمات ييه  لتعليمات ييه  ه  يياوبيياوب اوبيياوبيي وجت وجتيين  يين  وجتيي وجتيين  ن  ييريييري ريييرييي الآخ الآخييع  ييع  الآخيي الآخييع  ع  وم زمالئه  ومييمع  زمالئه  ييمع 

العمل  وخارج  العمل  يف  العمل أخالقياته  وخارج  العمل  يف  العمل اأخالقياته  وخارج  العمل  يف  أخالقياته  و العمل ؤو�سيه  وخارج  العمل  يف  أخالقياته  و العمل ؤو�سيه  وخارج  العمل  يف  أخالقياته  وو ووؤو�سيه  ؤو�سيه  ومرومر

أوقات العمل  وما حققه  اأوقات العمل  وما حققه  أوقات العمل  وما حققه   ومدى حمافظته على 

م�ستوى  على  م�ستوى ييان  على  م�ستوى ييان  على  ان  ك كييأن  كييأن  كاأن  أن  املعنية  ييرتفييرتفييرتة  فييفيي ال الييل  ييل  ييالخييالخييال

ضاخلا�ضاخلا�ض للموظف بن�سبة كبرية او امل�ستوى العام 

يف  يف وؤخذ  يف وؤخذ  ؤخذ  ت مهمة  معايري  انها  اعتقد  تودارة.  مهمة  معايري  انها  اعتقد  ودارة.  يييالليييالليييال

احل�سبان عند عمليات التقييم والختيار 

الوظيفية  امل�����ه�����ارات  ت���ط���وي���ر  مي���ك���ن  ك���ي���ف 

للعاملني؟

أن ذلك يتم من خالل الدورات امل�ستمرة اأن ذلك يتم من خالل الدورات امل�ستمرة أن ذلك يتم من خالل الدورات امل�ستمرة  أعتقد اأعتقد أعتقد 

املوظف  املوظف أداء  املوظف اأداء  أداء  يف  حم�سو�ض  فرق  وجود  حم�سو�ضرط   فرق  وجود  ضرط   حم�سو�س فرق  وجود  حم�سو�سرط   فرق  وجود  رط   سب�سب�

بعد كل دورة  وهو مايبني ا�ستفادة املوظف من 

أم اأم أم ل. الدورات 

واملروؤو�ض  الرئي�ض  بني  للعالقة  تنظر  كيف 

؟.

الرئي�ض بني  العالقة  ان  نظري  وجهة  الرئي�ضح�سب  بني  العالقة  ان  نظري  وجهة  ضح�سب 

الود  على  مبينية  الود ييون  على  مبينية  الود ييون  على  مبينية  ون  ييكييك كييكيي ت ان  يجب  تيي  ان  يجب  يي  يييضؤو�يييضؤو�يييض ؤو�وؤو�و ورور ريييرييي يييوامليييوامل

والحرتام املتبادل والعمل كفريق واحد خلدمة 

واللوائح  النظم  مظلة  وحتت  واللوائح سركه  النظم  مظلة  وحتت  واللوائح سركه  النظم  مظلة  وحتت  ركه  ال� ال�سداف  سداف  ال�يي ال�ييداف  داف  يياهيياه

املنظمة لذلك.

كيف تق�سي اوقاتك ال�سخ�سيه والعائليه؟

الر�سمي  العمل  الر�سمي ييوم  العمل  الر�سمي ييوم  العمل  وم  ي من  انتهي  ما  بعد  يييادة  من  انتهي  ما  بعد  ييادة  ييي من  انتهي  ما  بعد  يييادة  من  انتهي  ما  بعد  ادة  ييعييع

أحيانا اخذ ق�سطا اأحيانا اخذ ق�سطا أحيانا اخذ ق�سطا  أحيانا اخذ ق�سطا اذهب للبيت لتناول الغداء و أحيانا اخذ ق�سطا اذهب للبيت لتناول الغداء و

من الراحة ومن ثم القيام بالواجبات الأ�سرية 

وقت  هناك  تبقى  وان  وقت يييرى  هناك  تبقى  وان  وقت يييرى  هناك  تبقى  وان  رى  الأخ الأخيييجتماعية  يييجتماعية  وال

أو لالنرتنت والدخول اأو لالنرتنت والدخول أو لالنرتنت والدخول  إما للقراة اإما للقراة إما للقراة  عادة مايكون 

املحلية  الأحداث  الإخبارية ملعرفة  املواقع  على 

على  ييييرييرييريات  يأثيأث أثيياأثييا ت لها  تيياون  لها  يياون  تيي لها  تييون  لها  ون  ييكييك كييكيي ي يييد  ييد  ييي يييد  د  ق قييي  ييي  قيي قييي  ي  ييتييت تييتيي وال والييوالعاملية  ييوالعاملية 

ايانا العربية والإ�سالمية..سايانا العربية والإ�سالمية..سايانا العربية والإ�سالمية.. سق�سق�

كلمة اخرية تود ا�سافتها

ومراقبة  العمل  يف  الإخال�ض  الإخال�ضأن  الإخال�ضأن  الإخال�اأن  أن  يف سيف سيف  أ�اأ�سأ�سأ� احب 

الح النيه هي �سبيل النجاح سالح النيه هي �سبيل النجاح سالح النيه هي �سبيل النجاح  ساهلل عز وجل وا�ساهلل عز وجل وا�

احب ذلكساحب ذلكساحب ذلك <  سمهما كانت املعوقات التي قد ت�سمهما كانت املعوقات التي قد ت�

ماهي مهام وظيفتك احلالية؟

ار سار سار  أعمل حاليا م�ساعد مدير �سوق اجلملة للخ�اأعمل حاليا م�ساعد مدير �سوق اجلملة للخ�سأعمل حاليا م�ساعد مدير �سوق اجلملة للخ�سأعمل حاليا م�ساعد مدير �سوق اجلملة للخ�

اريع النفع العام التي تقوم ساريع النفع العام التي تقوم ساريع النفع العام التي تقوم  أحد م�اأحد م�سأحد م�سأحد م� أحد م�والفاكهة وهو  أحد م�اأحد م�أحد م�والفاكهة وهو  أحد م�اأحد م�والفاكهة وهو 

أقوم با�ستقبال اأقوم با�ستقبال أقوم با�ستقبال  غيلها حيث سغيلها حيث سغيلها حيث  سركة بادارتها وت�سركة بادارتها وت� ركة بادارتها وت�سركة بادارتها وت�س سال�سال�

ملالحظاتهم  وال�ستماع  واسرتكني  واسرتكني  رتكني  وامل� وامل�سالعمالء  سالعمالء 

افة سافة سافة  س�س� راف على ال�ساحات والبوابات باسراف على ال�ساحات والبوابات باسراف على ال�ساحات والبوابات بال س�س� وال

ماميلية  ح�سب  الخرى  ايية  ايية  ة  ييداريييداري ال املهام  لبع�ض 

حاجة العمل..

����س���اب���ق���ة غ�����ري عملك  ل����دي����ك خ�������رات  ه�����ل 

احلايل؟

ركات امل�ساهمة سركات امل�ساهمة سركات امل�ساهمة  إحدى ال�اإحدى ال�سإحدى ال�سإحدى ال� إحدى ال�نعم عملت �سابقا يف  إحدى ال�نعم عملت �سابقا يف 

اكت�سبت  اكت�سبت سك  اكت�سبت سك  ك  س�س� ول كبرية  ا�ستفادتي  كانت  ولوقد  كبرية  ا�ستفادتي  كانت  لوقد 

فاحلياة  فاحلياة ييايل،  فاحلياة ييايل،  ايل،  احل عملى  يف  �ساعدتني  احلييات  عملى  يف  �ساعدتني  ييات  رخرخر

جتارب ويجب على الإن�سان ان ي�ستفيد منها 

امل�ستوى  ع��ل��ى  ال�����س��رك��ة  ل���ك  ا���س��اف��ت  م�����اذا 

ال�سخ�ض ؟

الكثريمنها  يل  الكثريمنها ييسيياف  يل  الكثريمنها ييسيياف  يل  اف  أ�اأ�ييسييأ�ييسييأ� ة يية يية  ييركييرك ركييسييركييسيي ييسيي�ييسيي� �يي�يي ال يف  الييل  يف  ييل  اليي يف  الييل  يف  ل  ييمييم مييميي ييعييع عييعيي ييالييال

وبالن�سبة  وبالن�سبة ييدرات  وبالن�سبة ييدرات  درات  ييقييق قييقيي ال وتنمية  الييرة  وتنمية  ييرة  اليي وتنمية  الييرة  وتنمية  رة  اخل اخليياكت�ساب  يياكت�ساب 

تعاملي  تعاملي يين  تعاملي يين  ن  م ا�ستفدت  فقد  مييايل  ا�ستفدت  فقد  ييايل  ميي ا�ستفدت  فقد  مييايل  ا�ستفدت  فقد  ايل  جم يف  جمييللعمل  يف  ييللعمل 

ر مع التجار والعمالء داخل �سوق التعمري سر مع التجار والعمالء داخل �سوق التعمري سر مع التجار والعمالء داخل �سوق التعمري  ساملبا�ساملبا�

يف  العمل  يف رة  العمل  يف رة  العمل  ة  ك ومن  والفاكهة  كرار  ومن  والفاكهة  رار  كس ومن  والفاكهة  كسار  ومن  والفاكهة  ار  اخل� اخل�سجلملة  سجلملة 

امل�ستفادة  الدرو�ض  ببع�ض  املجال خرجت  الدرو�ضهذا  ببع�ض  املجال خرجت  ضهذا 

واحلكمة  بالعقل  حل  لها  واحلكمة سكلة  بالعقل  حل  لها  واحلكمة سكلة  بالعقل  حل  لها  كلة  م� كل  ان  م�سي  كل  ان  سي  م�يي كل  ان  م�ييي  كل  ان  ي  ييوهييوه

ضوان الإن�سان يجب ان يخل�ضوان الإن�سان يجب ان يخل�ض ويتفانى يف عملة 

لن العمل يف حد ذاته عبادة ملا حثنا به ديننا 

جمتهد  لكل  النهاية  ويف  احلنيف  الإ�سالمي 

يب . سيب . سيب .  سن�سن�

م��اه��ي يف اع��ت��ق��ادك امل��ع��اي��ري ال��ت��ي ي��ت��م على 

اأ�سا�سها اختيار املوظف املثايل؟

ح�سب علمي ان املعايري التي يتم اختيار املوظف 

مولية سمولية سمولية  ساملثايل يجب ان تكون من خالل نظرة �ساملثايل يجب ان تكون من خالل نظرة �

احل�سن  وتعامله  ويقظته  احل�سن سباطه  وتعامله  ويقظته  احل�سن سباطه  وتعامله  ويقظته  باطه  وان� وان�سآداءه  وان�سآداءه  وان�اآداءه  آداءه 

سيرة ذاتية

االإ�س���م:

الوظيفة:

احلالة االجتماعية:

الهوايات:

عبداحلكيم اخلمي�ض

التعمري  �ييسييوق  مييدييير  م�ساعد 

للخ�سار والفاكهة

متزوج ويل ابنان

القراءة وت�سفح النرتنت

االإن�سان يجب اأن يخل�ض ويتفانى يف عملة، فالعمل عبادة ويف النهاية لكل جمتهد ن�سيب 

ومن خالل جمال عملي ا�ستفدت كثريا على امل�ستوى ال�سخ�سي من تعاملي املبا�سر مع 

الزميل  حتدث  هكذا  والفاكهة،  اخل�سار  جلملة  التعمري  �سوق  داخ��ل  والعمالء  التجار 

عبداحلكيم اخلمي�ض، وهذا ن�ض احلديث..

عبدالحكيم الخميس ل� 



225% منوًا ملزاد ال�سيارات الدويل يف الريا�ض 

لة املزاد لنجاحاته وتقدمي سلة املزاد لنجاحاته وتقدمي سلة املزاد لنجاحاته وتقدمي  إطار موا�اإطار موا�سإطار موا�سإطار موا� إطار موا�وذلك يف  إطار موا�وذلك يف 

ه املتميزة.سه املتميزة.سه املتميزة. سعرو�سعرو�

11 فراير 2009م العدد 15509

)عكاظ، القت�سادية(

ناعية سناعية سناعية  ساللجنة الزراعية بالغرفة التجارية وال�ساللجنة الزراعية بالغرفة التجارية وال�

ار سار سار  للخ� اجلملة  �سوق  للخ�سدور  اجلملة  �سوق  سدور  للخ�يي اجلملة  �سوق  للخ�ييدور  اجلملة  �سوق  دور  ب بيييد  يييد  بس بسيد  يد  ت� ت�سبالريا�ض  سبالريا�ض 

يف  املركزي  للمختر  الرائد  للمختردور  الرائد  ردور  للمختيي الرائد  للمختييدور  الرائد  دور  وال والييوالفاكهة  ييوالفاكهة 

التي  الزراعية  املنتجات  من  العينات  ضفح�ضفح�ض 

املنتج  �سالمة  املنتج سمان  �سالمة  املنتج سمان  �سالمة  مان  ل� ل�سك  سك  ل�ييي ل�يييك  ك  وذل ال�سوق  وذليييل  ال�سوق  يييل  وذليي ال�سوق  وذلييل  ال�سوق  ل  ييدخييدخ دخييدخيي ييتييت

حية.سحية.سحية. ساملعر�ض من الناحية ال�ساملعر�ض من الناحية ال�

24 فراير  املوافق  1430هييي  29 �سفر  الثالثاء 

2009م العدد 13298.

)اجلزيرة(

ال�سكنية  ال�سكنية ييات  ال�سكنية ييات  ات  ييروعييروع روعييسييروعييسيي ييسيي�ييسيي� �يي�يي امل املييد  ييد  امليييي املييييد  د  أحاأحييييأحييييأح روق ييسييروق ييسييروق  ييسيي�ييسيي� �يي�يي ال الييدن  ييدن  الييي اليييدن  دن  يييميييم

ركة لبناء سركة لبناء سركة لبناء  سوالتجارية الرائدة التي تقوم بها ال�سوالتجارية الرائدة التي تقوم بها ال�

رقي مدينة سرقي مدينة سرقي مدينة  سمال �سمال � مال �سمال �س ساملخططات النموذجية يف �ساملخططات النموذجية يف �

أن�سنة اأن�سنة أن�سنة  الريا�ض حتد نحو امل�سكن الراقي وتعزيز 

احلي..

يناير   26 املوافق  1430هييي  حمييرم   20 الثنني 

2009م. )القت�سادية (

22 مليون ريال  ركة الريا�ض للتعمري سركة الريا�ض للتعمري سركة الريا�ض للتعمري  سحققت �سحققت �

العام  لهذا  الأول  الربع  خالل  العام سافية  لهذا  الأول  الربع  خالل  العام سافية  لهذا  الأول  الربع  خالل  افية  � �س  س  أرباحااأرباحاأرباحًا

2009م مقابل 18.6 مليون ريال للربع املماثل 

من العام ال�سابق بارتفاع قدره 18.3% ومقابل 

ي سي سي  املا� العام  من  الرابع  للربع  مليون  املا�س  العام  من  الرابع  للربع  مليون  س  18.7

2008م..

 09 املوافق   1430هييي  الأول  ربيع   13 اخلمي�ض 

ابريل 2009م العدد 13342. )اجلزيرة(

هد مركز التعمري للنقل العام جنوب الريا�ض سهد مركز التعمري للنقل العام جنوب الريا�ض سهد مركز التعمري للنقل العام جنوب الريا�ض  س�س�

ف سف سف  منت� منت�سازة  سازة  منت�يي منت�ييازة  ازة  اج مبنا�سبة  مكثفة  �سفر  اجييحركة  مبنا�سبة  مكثفة  �سفر  ييحركة 

أكاأكرأكرأكر ا�ستقبل  حيث  الثاين  الدرا�سي  ا�ستقبل سل  حيث  الثاين  الدرا�سي  ا�ستقبل سل  حيث  الثاين  الدرا�سي  ل  سالف�سالف�

ومعظمها  داخلية  م�سافر رحالت  ومعظمها ألف  داخلية  م�سافر رحالت  ومعظمها األف  داخلية  م�سافر رحالت  ألف  84 من 

العمرة  لأداء  املنورة  واملدينة  املكرمة  مكة  العمرة إىل  لأداء  املنورة  واملدينة  املكرمة  مكة  العمرة اإىل  لأداء  املنورة  واملدينة  املكرمة  مكة  إىل 

400 اوزت يياوزت يياوزت  دولية جت دولية جتييت  ييت  رحييال رحييال  ييال  اساسًا أي�اأي�سأي�سأي� و أي�ارة  و أي�ارة  ويي وييارة  ارة  ييزيييزي زيييزييي ييوالييوال

رحلة.

الثالثاء 15 جمادى الأوىل 1430هي  املوافق 05 

فراير 2009م العدد 13368. )اجلزيرة(.

اريع ساريع ساريع  امل� امل�سد  سد  امل�يييي امل�ييييد  د  أحاأحييييأحييييأح ة يية يية  يييييي يييييي يينيين نيينيي ييفييف فييفيي ال الييات  ييات  الييي اليييات  ات  يييدميييدم دميييدمييي اخل اخلييية  ييية  اخليي اخليية  ة  يينيين نيينيي ييديييدي ديييدييي ييمييم

املدخل  للتعمري  الريا�ض  املدخل سركة  للتعمري  الريا�ض  املدخل سركة  للتعمري  الريا�ض  ركة  ل� ل�سالنموذجية  سالنموذجية 

ارية سارية سارية  ح� ح�سمة  سمة  ح�س ح�سمة  مة  ب� ب�سمة  سمة  ب�س ب�سمة  مة  للعا� للعا�سرقي  سرقي  للعا�س للعا�سرقي  رقي  ال� ال�سمايل  سمايل  ال�س ال�سمايل  مايل  سال�سال�

جت�سد  عاملية  مدينة  للتعمري  الريا�ض  جت�سد سنعتها  عاملية  مدينة  للتعمري  الريا�ض  جت�سد سنعتها  عاملية  مدينة  للتعمري  الريا�ض  نعتها  س�س�

طةسطةسطة سناعة الأن�سناعة الأن� ناعة الأن�سناعة الأن�س سمفهوم �سمفهوم �

يناير   28 املييوافييق  1430هيييي  �سفر   2 الربييعيياء 

2009م العدد 5588.)القت�سادية(.

رورة سرورة سرورة  سؤكد �سؤكد � ؤكد �وؤكد �و وار يوار ي ار يسار يس سجناحها يف �سوق اللحوم واخل�سجناحها يف �سوق اللحوم واخل�

للتعمري  الريا�ض  للتعمري سمة  الريا�ض  للتعمري سمة  الريا�ض  مة  العا� العا�سأحياء  العا�سأحياء  العا�اأحياء  أحياء  يف  تطبيقه 

حية عالية سحية عالية سحية عالية  سحتياجات ال�سحتياجات ال� دد على تطبيق اسدد على تطبيق اسدد على تطبيق ال ست�ست�

ار بالبطحاء.سار بالبطحاء.سار بالبطحاء. ساجلودة يف �سوق اللحوم واخل�ساجلودة يف �سوق اللحوم واخل�

يناير   13 املوافق  1430هييي  حمرم   16 الثالثاء 

2009م العدد 14813. )الريا�ض(

أرباحااأرباحاأرباحًا لعام  ف ريال لل�سهم سف ريال لل�سهم سف ريال لل�سهم  س)التعمري( توزع ن�س)التعمري( توزع ن�

رف الأرباحسرف الأرباحسرف الأرباح سم  وحتدد موعد �سم  وحتدد موعد � 2009

اجلزيرة - الريا�ض 16 /2009/06

طةسطةسطة سهد حركة ن�سهد حركة ن� هد حركة ن�سهد حركة ن�س سمزاد �سيارات الريا�ض ي�سمزاد �سيارات الريا�ض ي�

 .. .. سهرين  .. سهرين  هرين  � �سل  سل  خييال خييالها  ييالها  خس خسها  ها  عر� مت  �سيارة  عر�س  مت  �سيارة  س  3045

واملبيعات تتجاوز 70 %

اريع ساريع ساريع  م� من  حزمة  تنفذ   « للتعمري   م�س»الريا�ض  من  حزمة  تنفذ   « للتعمري   س»الريا�ض 

ا�ستثمارية وخدمية رائدة جديدة 

القت�سادية : 28 / 03/ 2009م 

ار والفاكهة سار والفاكهة سار والفاكهة  س �سوق التعمري جلملة اخل�س �سوق التعمري جلملة اخل� رخمترخمتر

احلة ساحلة ساحلة  � غري  �سروات  غري  سروات  �س غري  �سروات  غري  روات  اخل� من  اخل�س  من  س  %15 إن اإن اإن  ف سف سف  سيك�سيك�

لال�ستهالك الآدمي 

احلياة  : 8 / 07/ 2009م 

ر�سدت " ر�سالة 

التعمري " على �سبيل 

املثال ولي�ض احل�سر 

بع�ض العناوين 

واالخبار التي  تناولتها 

ال�سحف املحلية عن  

اأن�سطة وفعاليات 

واإجنازات ال�سركة 

خالل فرتة ال� 3 اأ�سهر 

املا�سية  . 



الرؤية الجديدة
                     .. اآلفاق واإلنجاز

أ�سا�سية اأ�سا�سية أ�سا�سية  أن ريادته ودوره الفاعل يف م�سرية التنمية متثل ركيزة اأن ريادته ودوره الفاعل يف م�سرية التنمية متثل ركيزة أن ريادته ودوره الفاعل يف م�سرية التنمية متثل ركيزة  أثبت القطاع اخلا�اأثبت القطاع اخلا�ضأثبت القطاع اخلا�ضأثبت القطاع اخلا�ض ال�سعودي 

ها اململكة العربية ال�سعودية حالياسها اململكة العربية ال�سعودية حالياسها اململكة العربية ال�سعودية حاليًا.  سة التي تعي�سة التي تعي� ة التي تعي�سة التي تعي�س أ�سا�سيات النه�اأ�سا�سيات النه�سأ�سا�سيات النه�سأ�سا�سيات النه� من 

وح مدى قوة وجدية القطاع سوح مدى قوة وجدية القطاع سوح مدى قوة وجدية القطاع  سف بو�سف بو� ف بو�سف بو�س سركات ال�سعودية الرائدة يكت�سركات ال�سعودية الرائدة يكت� ركات ال�سعودية الرائدة يكت�سركات ال�سعودية الرائدة يكت�س سأمل يف قوائم ونتائج ال�سأمل يف قوائم ونتائج ال� أمل يف قوائم ونتائج ال�اأمل يف قوائم ونتائج ال�ا اوملن يتاوملن يت

أرباحااأرباحاأرباحًا ؤخرا عن حتقيقها وؤخرا عن حتقيقها وؤخرا عن حتقيقها  وركة موركة م ركة مسركة مس أعلنت ال�اأعلنت ال�سأعلنت ال�سأعلنت ال� أثره ااأثره اأثره اليجابي يف دفع م�سرية التنمية. حيث  أثره ا و أثره ا و ضاخلا�ضاخلا�ض

أظهرت النتائج اأظهرت النتائج أظهرت النتائج  2009م  غيلية والعقارية خالل الربع الأول من العام احلايل سغيلية والعقارية خالل الربع الأول من العام احلايل سغيلية والعقارية خالل الربع الأول من العام احلايل  ساريعها الت�ساريعها الت� اريعها الت�ساريعها الت�س سيف م�سيف م�

ايف الدخل سايف الدخل سايف الدخل 22 مليون ريال خالل الربع  سم بلوغ �سم بلوغ � املالية الأولية للفرتة املنتهية يف 03-31- 2009

ض مليون ريال عن نف�ض مليون ريال عن نف�ض الفرتة من العام ال�سابق وذلك بارتفاع  19 2009م مقابل  الأول من عام 

قدره %15.8.

ض ريال لل�سهم لنف�ض ريال لل�سهم لنف�ض 0.19 0.22 ريال لل�سهم مقابل  كما بلغت ربحية ال�سهم خالل الربع الأول 

ايف الربح سايف الربح سايف الربح  س%. ويعود �سبب ارتفاع �س%. ويعود �سبب ارتفاع � 2008م وذلك بارتفاع قدره 15.8 الفرتة من العام ال�سابق 

غيل.سغيل.سغيل. أداء قطاع الت�اأداء قطاع الت�سأداء قطاع الت�سأداء قطاع الت� إىل منو يف اإىل منو يف اإىل منو يف  إىل منو يف غيلية  إىل منو يف غيلية  غيلية سغيلية س سوالأرباح الت�سوالأرباح الت�

ضاعدة تعك�ضاعدة تعك�ض هذه النتائج،  اعدة تعك�ساعدة تعك�س سية نحو ا�ستثمارات مت�سية نحو ا�ستثمارات مت� ية نحو ا�ستثمارات مت�سية نحو ا�ستثمارات مت�س سركة ما�سركة ما� ركة ما�سركة ما�س س ان ال�س ان ال� ضأمل لتلك النتائج يلم�ضأمل لتلك النتائج يلم�ض أمل لتلك النتائج يلم�اأمل لتلك النتائج يلم�ا افاملتافاملت

ميمية سميمية سميمية  إبرامها لعدة عقود ت�اإبرامها لعدة عقود ت�سإبرامها لعدة عقود ت�سإبرامها لعدة عقود ت� ؤخرا من وؤخرا من وؤخرا من  وركة موركة م ركة مسركة مس أقدمت عليه ال�اأقدمت عليه ال�سأقدمت عليه ال�سأقدمت عليه ال� أينا يف هذا العدد ما اأينا يف هذا العدد ما أينا يف هذا العدد ما  وبالفعل ر

ل سل سل  املفا� املفا�سأحد  املفا�سأحد  املفا�اأحد  أحد  ميثل  كونه  ال�سريعة  الطرق  على  ال�سرتاحات  اسروع  اسروع  روع  م� م�سميم  سميم  م�س م�سميم  ميم  ت� ت�سملت  سملت  ت�س ت�سملت  ملت  � �سوتنفيذية  سوتنفيذية 

رورية وامل�ساندة  واملتطورة لراحة سرورية وامل�ساندة  واملتطورة لراحة سرورية وامل�ساندة  واملتطورة لراحة  سالأ�سا�سية لل�سياحة الداخلية من خالل توافر اخلدمات ال�سالأ�سا�سية لل�سياحة الداخلية من خالل توافر اخلدمات ال�

من  من سروع  من سروع  روع  امل� هذا  يف  امل�سركة  هذا  يف  سركة  امل�س هذا  يف  امل�سركة  هذا  يف  ركة  ال� ال�سول  سول  ال�يي ال�ييول  ول  دخ دخيي  يي  ويعتر ويعترية،  رية،  الر الطرق  الر  الطرق  ر  عر امل�سافرين  متطلبات  عروتلبية  امل�سافرين  متطلبات  روتلبية 

من  ومابها  اململكة  ومكانة  بدور  تليق  راقية  خدمات  من  يقدم  وما  من سعية  ومابها  اململكة  ومكانة  بدور  تليق  راقية  خدمات  من  يقدم  وما  من سعية  ومابها  اململكة  ومكانة  بدور  تليق  راقية  خدمات  من  يقدم  وما  عية  و� و�سأداء  و�سأداء  و�اأداء  أداء  حت�سني  خالل 

أفئدة امل�سلمني  اأفئدة امل�سلمني  أفئدة امل�سلمني   أوى اأوى اأوى  اريفني  ماريفني  م ريفني  مسريفني  مس سال عن احلرمني ال�سال عن احلرمني ال� ال عن احلرمني ال�سال عن احلرمني ال�س أماكن مقد�سة، هذا ف�اأماكن مقد�سة، هذا ف�سأماكن مقد�سة، هذا ف�سأماكن مقد�سة، هذا ف� أماكن مقد�سة، هذا ف�إ�سالمية عريقة و أماكن مقد�سة، هذا ف�إ�سالمية عريقة و إ�سالمية عريقة واإ�سالمية عريقة وا آثار اآثار آثار 

رورة سرورة سرورة  لذا وجب � لذا وجب �سارية،  سارية،  لذا وجب �س لذا وجب �سارية،  ارية،  واجهة ح� ال�سريعة متثل  الطرق  واجهة ح�سأن   ال�سريعة متثل  الطرق  واجهة ح�سأن   ال�سريعة متثل  الطرق  واجهة ح�اأن   ال�سريعة متثل  الطرق  أن   وباعتبار  العامل  وباعتبار سقاع  العامل  وباعتبار سقاع  العامل  قاع  أ�اأ�سأ�سأ� تى ستى ستى  � �سيف  سيف 

ضرتقاء بها ومعاجلة النواحي ال�سلبية فيها  واحلر�ضرتقاء بها ومعاجلة النواحي ال�سلبية فيها  واحلر�ض على  الهتمام بتطوير ال�سرتاحات عليها وال

مولية اخلدمات عليها.سمولية اخلدمات عليها.سمولية اخلدمات عليها. س�س�

والفاكهة  والفاكهة سار  والفاكهة سار  ار  للخ� اجلملة  ب�سوق  والتجميد  للخ�سيد  اجلملة  ب�سوق  والتجميد  سيد  للتر م�ستودعات  للتراء  م�ستودعات  راء  للتس م�ستودعات  للتساء  م�ستودعات  اء  سإن�سإن� إن�اإن�ا الثاين  الثاين سروع  الثاين سروع  روع  امل� امل�سومتثل  سومتثل 

اريع مبثابة ساريع مبثابة ساريع مبثابة  س تلك امل�س تلك امل� رروع الثالث عبارة عن حمطة وقود مبركز النقل العام وتعترروع الثالث عبارة عن حمطة وقود مبركز النقل العام وتعتر روع الثالث عبارة عن حمطة وقود مبركز النقل العام وتعتسروع الثالث عبارة عن حمطة وقود مبركز النقل العام وتعتس سبالريا�ض وامل�سبالريا�ض وامل�

امل�ستقبلية  امل�ستقبلية ساريعها  امل�ستقبلية ساريعها  اريعها  وم� الدائم على حتديث خططها  وم�سها  الدائم على حتديث خططها  سها  وم�س الدائم على حتديث خططها  وم�سها  الدائم على حتديث خططها  ها  إطار حر�اإطار حر�سإطار حر�سإطار حر� ركة يف سركة يف سركة يف  لل� لل�سانطالقة جديدة  سانطالقة جديدة 

اريع اخلدمية.ساريع اخلدمية.ساريع اخلدمية. سملواجهة الطلب والنمو املتزايد ملتطلبات ال�سوق على هذه امل�سملواجهة الطلب والنمو املتزايد ملتطلبات ال�سوق على هذه امل�

روع سروع سروع  سروع يف مدينة جدة مماثل مل�سروع يف مدينة جدة مماثل مل� روع يف مدينة جدة مماثل مل�سروع يف مدينة جدة مماثل مل�س ساء م�ساء م� اء م�ساء م�س سإن�سإن� إن�اإن�ا إن�ركة �سعيها نحو  إن�ركة �سعيها نحو  ركة �سعيها نحو سركة �سعيها نحو س سمن الآفاق امل�ستقبلية لل�سمن الآفاق امل�ستقبلية لل� من الآفاق امل�ستقبلية لل�سمن الآفاق امل�ستقبلية لل�س سا من �سا من � ا من �سا من �س أي�اأي�سأي�سأي�

أحد اأحد أحد  و للمملكة  أحد ارية  و للمملكة  أحد ارية  وس للمملكة  وسارية  للمملكة  ارية  ح� واجهة  ميثل  باعتباره  بالريا�ض  حاليا  الكائن  لل�سيارات  الدويل  ح�ساملزاد  واجهة  ميثل  باعتباره  بالريا�ض  حاليا  الكائن  لل�سيارات  الدويل  ساملزاد 

بارزة، لتتو�سع هذه الواجهة وتتجه لتعميمها يف بقية مناطق اململكة. املعامل البارزة، لتتو�سع هذه الواجهة وتتجه لتعميمها يف بقية مناطق اململكة. املعامل البارزة، لتتو�سع هذه الواجهة وتتجه لتعميمها يف بقية مناطق اململكة. 

إذن اهلل اإذن اهلل اإذن اهلل  إذن اهلل روع الذي �سيحول هذه املنطقة ب إذن اهلل اإذن اهلل اروع الذي �سيحول هذه املنطقة باإذن اهلل روع الذي �سيحول هذه املنطقة ب إذن اهلل اإذن اهلل روع الذي �سيحول هذه املنطقة ب روع الذي �سيحول هذه املنطقة بسروع الذي �سيحول هذه املنطقة بس سروع تطوير منطقة الظهرية ذلك امل�سروع تطوير منطقة الظهرية ذلك امل� روع تطوير منطقة الظهرية ذلك امل�سروع تطوير منطقة الظهرية ذلك امل�س سال عن م�سال عن م� ال عن م�سال عن م�س سهذا ف�سهذا ف�

اء ساء ساء  سإن�سإن� إن�اإن�ا إن�إىل منطقة جذب ا�ستثماري و�سياحي كبري، كذلك هناك درا�سات يتم الإعداد لها تتعلق ب إن�اإن�اإىل منطقة جذب ا�ستثماري و�سياحي كبري، كذلك هناك درا�سات يتم الإعداد لها تتعلق باإن�إىل منطقة جذب ا�ستثماري و�سياحي كبري، كذلك هناك درا�سات يتم الإعداد لها تتعلق ب إن�اإن�إىل منطقة جذب ا�ستثماري و�سياحي كبري، كذلك هناك درا�سات يتم الإعداد لها تتعلق ب إىل منطقة جذب ا�ستثماري و�سياحي كبري، كذلك هناك درا�سات يتم الإعداد لها تتعلق باإىل منطقة جذب ا�ستثماري و�سياحي كبري، كذلك هناك درا�سات يتم الإعداد لها تتعلق ب

مدينة �سكنية مغلقة بالريا�ض.      

وهي  القائمة،  وهي سركة  القائمة،  وهي سركة  القائمة،  ركة  ال� ال�سروعات  سروعات  ال�س ال�سروعات  روعات  مل� اجلديدة  مل�سؤية  اجلديدة  سؤية  مل�و اجلديدة  مل�وؤية  اجلديدة  ؤية  للر عامة  مالمح  من  للرو  عامة  مالمح  من  و  جزءًا جزءاسناه  جزءاسناه  ناه  ا�ستعر� ما  ا�ستعر�سإن  ما  ا�ستعر�سإن  ما  ا�ستعر�اإن  ما  إن 

يل التي حتكي عن عظمة واجناز ما جرى من عمل سيل التي حتكي عن عظمة واجناز ما جرى من عمل سيل التي حتكي عن عظمة واجناز ما جرى من عمل  سم يف ثناياها الكثري من التفا�سم يف ثناياها الكثري من التفا� م يف ثناياها الكثري من التفا�سم يف ثناياها الكثري من التفا�س سمالمح ت�سمالمح ت�

والعمل  لها  والتخطيط  درا�ستها  يجري  التي  القادمة  والعمل ساريع  لها  والتخطيط  درا�ستها  يجري  التي  القادمة  والعمل ساريع  لها  والتخطيط  درا�ستها  يجري  التي  القادمة  اريع  امل� عدا  هذا  امل�سعيد،  عدا  هذا  سعيد،  امل�س عدا  هذا  امل�سعيد،  عدا  هذا  عيد،  � من  �س  من  س  أكاأكرأكرأكر على 

ركة وطموحاتها مبا سركة وطموحاتها مبا سركة وطموحاتها مبا  ال� ال�س�ستمرارية يف خطط  س�ستمرارية يف خطط  ال اسمن  اسمن  من  س ي�س ي� ً

والعمل  لها  والتخطيط  درا�ستها  يجري  التي  القادمة  اريع 

ً

والعمل  لها  والتخطيط  درا�ستها  يجري  التي  القادمة  اريع 

رياناسرياناسريانا لتكون � و�ساق،  �سأنها على قدم  لتكون  و�ساق،  سأنها على قدم  �سا لتكون  و�ساق،  �ساأنها على قدم  لتكون  و�ساق،  أنها على قدم  ساب�ساب�

ركة مبا يعود بالنفع سركة مبا يعود بالنفع سركة مبا يعود بالنفع  أرباح ال�اأرباح ال�سأرباح ال�سأرباح ال� أرباح ال�أهدافها املرجوة. كل ذلك بهدف تعظيم عوائد و أرباح ال�أهدافها املرجوة. كل ذلك بهدف تعظيم عوائد و أهدافها املرجوة. كل ذلك بهدف تعظيم عوائد واأهدافها املرجوة. كل ذلك بهدف تعظيم عوائد و ميكنها من حتقيق 

ركة.سركة.سركة. سعلى امل�ساهمني بال�سعلى امل�ساهمني بال�

كلمة للمساهمين
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