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قت�سادية
سادية
ركة وتوتااأكيدها على امل�ساهمة مع الدولة يف اخلطط التنموية واوالقت�س
ال�سسركة
حر�ض ال�س
اأتي حر�
رزز تلك امل�ساهمة
مل�سوؤولياتها الوطنية واوالجتماعية  ،وتوتر
ر
من منطلق اإدراكها لأهمية حتملها مل�سو
م�ساريع
ساريع
اريع العمالقة ذات النفع العام ،فنجد اأن هنالك اأربعة م�
امل�سساريع
يف اإجنازها للعديد من امل�
اخل�سسار
سار
مة الريا�ض ،ييااأتي ابرزها �سوق التعمري جلملة اخل�
العا�سسسمة
نها العا�
حتت�سسسنها
خدمية عمالقة حتت�
ل�سالح
سالح
وا�سسسلل تتااألقه يف اإ�ستحداث منافذ جديدة لتلبية منو ال�سوق ومتطلباته ل�
والفاكهة الذي وا�
الرادات ومبنى التوليف ،و�سوق
التجار وامل�ستهلكني من خالل اإعتماده لتو�سعة جديدة ملبنى الالر
الأمن الغذائي والذي اأفرد
ر البوابة احلقيقية للال
يعتر
واخل�سسسارار بالبطحاء الذي يعت
التعمري للحوم واخل�
له يف هذا العدد حتقيق مو�سع عن الدور الذي يقوم به ال�سوق نحو �سالمة تقدمي اخلدمة
واملحافظه على جودة املنتج املعرو�ض حماية ً للم�ستهلك .
مة الريا�ض يف
للعا�سسسمة
ارية للعا�
احل�سسسارية
ر معلم من املعامل احل�
ثم مركز التعمري للنقل العام الذي يعتر
بح قاعدة انطالق احلافالت من مدينة الريا�ض اإىل اإي وجهة
وا�سسسبح
ريي وا�
ت�سيري حركة النقل الالر
ر
عد قمة النجاحات
ا�ست�سسسعد
حملية او دولية  ،ثم مزاد التعمري الدويل لل�سيارات بالريا�ض الذي ا�ست�
وتخطى حواجز التحديات والآزمات من خالل اإجنازاته التي حتققت خالل فرتة ب�سيطة.
املقاي�ضض يف معايريها
ارية ناجحة بكل املقاي�
ح�سسارية
حقا جتربة اإ�ستثمارية ح�س
اريع تعد حق ًا
امل�سسساريع
جميع تلك امل�
توا�سسسلل جهودها نحو
ركة توا�
ال�سسركة
غيلي كما ليخفى علينا اأن ال�س
الت�سسسغيلي
ادية وفريدة يف متيزها الت�
قت�سسادية
القت�س
احل�سساري
ساري
ادي احل�
قت�سسادي
روع التنومي االقت�س
امل�سسسروع
روع حتالف تطوير منطقة الظهرية ذلك امل�
مل�سسسروع
قيادتها مل�
مة الريا�ض .
العا�سسسمة
ارية لو�سط العا�
ح�سسسارية
�سيكون ببااأذن اهلل نقلة ح�
ركة بتنفيذها يف
ال�سسسركة
روعات اجلديدة التي �ستقوم ال�
امل�سسسروعات
فحاته امل�
من ��سسسفحاته
أي�س ًاسا تناول هذا العدد ��سسسمن
اأي�س
ركة نحو تلبية
ال�سسركة
الفرتة املقبلة ،فمن خالل اإعمال العقل وا�ستنها�ض الواقع وفق منهاجية ال�
ت�سسميمية
سميمية
ركةعدةعقودت�
ال�سسركة
سرافاآفاقامل�ستقبل اأبرمتال�س
�ست�سراف
احتياجاتال�سوقومتطلباتالواقعل�ست�س
إن�ساء
ساء
روع الثاين اإن�س
وامل�سسسروع
ميم ا�سرتاحات على الطرق ال�سريعة ،وامل�
ت�سسسميم
روع ت�
م�سسسروع
روعات وهي م�
م�سسسروعات
لثالث م�
روع الثالث
امل�سسروع
للخ�سسسارار والفاكهة بالريا�ض ،اأما امل�
ريد والتجميد ب�سوق اجلملة للخ�
م�ستودعات للتر
لل�سسركة
سركة
اريع مبثابة انطالقة جديدة لل�
امل�سسساريع
ر تلك امل�
وتعتر
إن�سساءاء حمطة وقود مبركز النقل العام وتعت
فهو اإن�س
الفر�ضض ملواجهة
اريعها امل�ستقبلية وا�ستثمار الفر�
وم�سسساريعها
ها الدائم على حتديث خططها وم�
حر�سسها
يف اإطار حر�س
اريع اخلدمية واوال�ستثمارية الواعدة.
امل�سسساريع
الطلب والنمو املتزايد ملتطلبات ال�سوق على هذه امل�
اريع اجلديدة جاءت لتلبي االحتياجات املتزايدة ملتطلبات ال�سوق وخلدمة املواطن
امل�سساريع
اإن هذه امل�
وء على مامت اجنازه
ال�سسسوء
وعات الأخرى التي ت�سلط ال�
املو�سسسوعات
افة للعديد من املو�
إ�سسافة
واملقيم  ،هذا اإ�س
اف ل�سجل
ت�سسساف
اريع قادمة ت�
مل�سساريع
ركة يف اإطار توجهاتها امل�ستقبلية من درا�سات مل�س
ال�سسسركة
وماتفكر فيه ال�
ركة نحو تعزيز عوائدها الوطنية والربحية خدمة للوطن واملواطن >
ال�سسسركة
وم�سرية ال�

الثقة في
القطاع الخاص..
تعزز مشاريع النفع العام

بقلم األمير الدكتور
عبد العزيز بن محمد بن عياف آل مقرن
رئيس مجلس االدارة

لقد حققت اململكة العربية ال�سعودية خالل الفرتة املا�سية منو ًا
م�سهود ًا 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
الفاعل يف ا�ستغالل املييوارد القت�سادية املحلية واإمنائها ،بهدف
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
من م�ساريعها من قائد امل�سرية مليكنا خادم احلرمني ال�سريفني
امللك عبد اهلل بن عبد العزيز ليوؤكد الدعم الكامل والتقدير الكبري
من الدولة للقطاع اخلا�ض ولدوره يف م�سرية التنمية والبناء للوطن.

كما اأن جهد �ساحب ال�سمو امللكي الأمييري �سلمان بن عبدالعزيز مل يقت�سر على رعاية
اخلطوات الأوىل لل�سركة منذ اإن�سائها عام 1414هي ،بل ظل �سموه جزء ًا 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.
وبعد اأن اأكملت ال�سركة عددا كبريا من امل�سروعات التنموية واخلدمية ذات النفع العام،
وم�ساريع التطوير ال�سكني م�ستلهمة اخلطى امل�ستقبلية من هذه الإجنازات وتلك النجاحات..
هاهي الآن تخطو نحو خو�ض مناف�سة جديدة لتقدمي خدمات ح�سارية متميزة من خالل
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.
حفظ اهلل ولة اأمرنا وجعلهم ذخر ًا لنا لدعم م�سرية النماء والتعمري نحو م�ستقبل م�سرق
لنا ولأجيالنا املقبلة >

خــالل الــفــتــرة الــمــنــتــهــيــة فــي 2009/03/31م

صافي ربح الربع األول  22مليون ريال
مقابل  18.60مليون ريال للربع المماثل من
العام السابق بارتفاع قدره %18.30
هذا ويعود �سبب ارتفاع �سايف الربح والإرباح
الت�سغيلية اإىل منو اأداء قطاع الت�سغيل.
اإل اأن كثري من الدلئل ت�سري اإىل املزيد من
التفاوؤل واأن الفرتة القريبة القادمة �ست�سهد
باإذن اهلل ارتفاع ًا ملمو�س ًا يف الأرباح الت�سغيلية
لل�سركة نتيجة التو�سع يف الأعمال الت�سغيلية
وابي ي ييرام ثييالثيية ع يقييود ت�سميمية مل�ساريع
ا�ستثمارية وخدمية تبلغ اإجمايل قيمة تنفيذ
تلك الت�ساميم مليونني ومائة وثالثة وع�سرين
األف ريال ،وتعتر تلك امل�ساريع مبثابة انطالقة
جديدة لل�سركة يف اإطار حر�سها الدائم على
حتديث خططها وم�ساريعها امل�ستقبلية وتعزيز
عوائدها الربحية
اأع يل ينييت ال ي� يسييركيية مي يوؤخ ييرا ال ين يتييائييج املالية
الأول يييية للفرتة املنتهية يف 2009/03/31م
اأني ي يه ي ييا حي يقي يق ييت ربي ي يحي ي ي ًا �ي يسيييافي ييي ي ًا ق ي ييدره
 22مليون ريييال خييالل الييربييع الأول ميين عام
2009م ميقييابييل  19ميلييييون ري ييال عيين نف�ض
ال يفييرتة ميين ال يعييام الي�يسييابييق وذل ييك بارتفاع
قييدره  ،%15.8ومقابل  19مليون ريييال عن
الربع ال�سابق وذلييك بارتفاع قييدره .%15.8
وق ييد ب يلييغ اإجي يم ييايل الييربييح  25م يل ييييون ريييال
خييالل الييربييع الأول ميين عييام 2009م مقابل
 20مليون ريييال عيين نف�ض اليفييرتة ميين العام
الي�يسييابييق 2008م اأي بييارت يفيياع ق ييدره . % 25
كما بلغ الربح الت�سغيلي  22مليون ريال خالل
الربع الأول من عييام 2009م مقابل 18.60
م يل ييييون ريي ييال عيين نيفي�ييض الييفييرتة ميين العام
ال�سابق 2008م اأى بارتفاع قييدره .%18.30

وقييد بلغت ربحية ال�سهم خييالل الييربييع الأول
 0.22ريي ييال ليلي�يسيهييم م يقييابييل  0.19ري ييال
لل�سهم لينيفي�ييض ال يفييرتة ميين ال يعييام ال�سابق
2008م وذل ي ييك ب ييارتي يف يياع ق ي ييدره .%15.8

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 >

ط ٌ
َ
رق جديد ..
لفرص استثمارية
بقلم الدكتور

واعدة

خالد بن عبداهلل الدغيثر
المدير العام عضو مجلس االدارة

تتوا�سل الإجن ييازات بخطى حثيثة ومدرو�سة
واحييدة تلو الأخييرى داخييل ال�سركة ،من خالل
حتويل الأفكار اإىل خطط ا�سرتاتيجية وم�ساريع
ا�ستثمارية ر�سينة ،ت�ساف اإىل م�سرية التنمية
والتطور التي ت�سهدها بالدنا وخا�سة منطقة
الريا�ض ،من نه�سة اقت�سادية تنموية وخدمية
وح�سارية رائدة.
فالف�سل يجب اأن ين�سب اإىل �ساحبه عندما
نتحدث عن الإجنيييازات� ،سواء حتققت على
مي�يسيتييوى منطقة الييريييا�ييض اأو عيلييى م�ستوى
ال�سركة ،فبدفع من فكر وتوجيهات �ساحب
ال�سمو امللكي الأمري �سلمان بن عبدالعزيز اأمري
منطقة الريا�ض رئي�ض �سرف جمل�ض اإدارة
�سركة الريا�ض للتعمري ،و�سلت الريا�ض اإىل
هذه املكانة ،وبدعم ورعاية وثقة �سموه بدور
القطاع اخلا�ض وال�سركة ب�سفة خا�سة حتققت
هييذه الإجن ييازات وهييذه امل�سروعات اخلدمية
وال�ستثمارية الرائدة.
وميين منطلق روؤي يية �سموه ال يكييرمي ب�سرورة
ا�يسيتي�يسييراف امل�ستقبل وف يتييح اآفي يياق مل�ساريع
ا�ستثمارية جديدة وجمزية العوائد ،اأبرمت
ال�سركة موؤخر ًا ثالثة عقود ت�سميمية مل�ساريع
ا�ستثمارية وخدمية تاأتي باب ًا لفر�ض ا�ستثمارية
جديدة مل تتطرق اإليها ال�سركة من قبل.
الأول :ت�سميم ا� يسييرتاحييات ع يلييى الطرق

ال�سريعة ،ومن مالمح هذا امل�سروع اأن ال�سركة
تيقييوم يف الييوقييت احل ييايل بييدرا� يسيية وت�سميم
مني ييوذج ح ي� يسيياري لييال� يسييرتاحييات وحمطات
الوقود على الطرق ال�سريعة ،لالرتقاء بالو�سع
الراهن وحتويله اإىل واجهة ح�سارية ،واخلروج
من ال�سكل التقليدي وال�سلبي لال�سرتاحات
يف ال�سكل وت يقييدمي اخلييدميية ،وهييذا امل�سروع
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.
والثاين :اإن�ساء م�ستودعات للتريد والتجميد
يف �سوق اجلملة للخ�سار والفاكهة يف الريا�ض
لتريد وجتميد امل ييواد اليغييذائيييية وال�سحية
واخل�سراوات والفواكه ،وهذا امل�سروع �سرعت
ال�سركة يف تنفيذه نظر ًا لزيادة الطلب عليه
ميين جت ييار ال ي� يسييوق واملي�يسيتيثيمييرييين الآخييرييين،
و�سوف يكون فريد ًا يف خ�سائ�سه املعمارية
والكهروميكانيكية وفق اأدق املوا�سفات العاملية
لهذه اخلدمة.
اأمييا الثالث فهواإن�ساء حمطة وقييود يف مركز
النقل العام وفق املعايري وامليحييددات العاملية
ملحطات الوقود من الناحيتني املعمارية والفنية،

و�سوف يكون انطالقة لتكرار النموذج يف كافة
جوانب مدينة الريا�ض اإن �ساء اهلل ،حيث تعد
هذه امل�ساريع مبثابة انطالقة جديدة لل�سركة
يف اإطار حر�سها الدائم على حتديث خططها
وم�ساريعها امل�ستقبلية ملواجهة الطلب والنمو
املتزايد ملتطلبات ال�سوق على هييذه امل�ساريع
اخلدمية ،وامل يبييادرة بانتهاز الفر�ض املغفلة
وتقدميها يف قوالبها ال�ستثمارية واحل�سارية
الرائدة التي تعود بالفائدة املجزية للم�ساهم
واخلدمة احل�سارية للوطن واملواطن.
ومن هنا جاءت مبادرة ال�سركة لت�سجل �سبقاً
جديد ًا يف جمال تطوير املرافق اخلدمية التي
تقدم للمواطن واملقيم ،ولت�ستمر م�سرية الغد
املت�ساعد لعوائد هذه امل�ساريع الناجحة واملبنية
على درا�سات متعقلة للجدوى القت�سادية،حيث
مل يتوقف منو الأرباح ف�س ًال بعد ف�سل وعام ًا
بعد عام على مدى ال�سنوات الع�سر املا�سية،
منذ اأن كانت عوائدنا تراوح ما بني ال�سبعمائة
األف ريال اإىل اأن قفزت اإىل الثمانية ماليني
ريال لعام  ،2008ثم وا�سلت ال�سركة جناحاتها
لتحقق زيييادة يف الأربيياح للف�سل الأول لهذا
العام  2009بواقع  25يف املئة ،على الرغم
من الهزات القت�سادية التي ت�سهدها ال�سوق
واأ�سواق املنطقة والعامل اأجمع >

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

بتكلفة تزيد عن مليوني ريال
وتشريف سمو رئيس مجلس اإلدارة

الشركة توقع  3عقود 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 موؤخر ًا 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 نياب ًة عن ال�سركة الدكتور خالد بن عبد الله الدغيرث
ع�سو جمل�س اإدارتها ومديرها العام.

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

ومت يحييورت طبيعة تلك املي�يسيياريييع اليثييالثيية يف
ت�سميم ا�سرتاحات على الطرق ال�سريعة مع
�سركة (زهري فايز وم�ساركوه لال�ست�سارات) قام
بتوقيعها نياب ًة عن ال�سركة نائب الرئي�ض الأول
املهند�ض ع�سام الريفي ،وجاء توقيع وامل�سروع
الثاين اإن�ساء م�ستودعات للتريد والتجميد يف
�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
يف مركز النقل العام مع �سركة (زهييري فايز
وم�ساركوه لال�ست�سارات) ،ويبلغ اإجمايل قيمة
تنفيذ الت�ساميم الثالثة مليونني و  123األف
ريال ،حيث تعد هذه امل�ساريع مبثابة انطالقة
جديدة لل�سركة يف اإطار حر�سها الدائم على
حتديث خططها وم�ساريعها امل�ستقبلية ملواجهة
الطلب والنمو املتزايد ملتطلبات ال�سوق على
هذه امل�ساريع اخلدمية.
وي ياأتييي توقيع اليعيقييود مييع مييا ت�سهده اململكة
وخا�سة مدينة الريا�ض ميين تطور ح�ساري
وازدهييار عمراين واقت�سادي ،وتنمية �ساملة
يف كافة املجالت ،وملواكبة التطورات العاملية
والتحديات اجلديدة يف التنمية القت�سادية،
لذا اأ�سبحت احلاجة ملحة ملواكبة ذلك التطور
والرتقاء باخلدمات واملرافق اخلدمية ،ومن

هنا جاء دور �سركة الريا�ض للتعمري التي متثل
اأحد النماذج الرائدة للقطاع اخلا�ض من خالل
م�ساركتها ومبادراتها يف حتمل م�سوؤولياتها
الوطنية نحو ال�ستثمار يف اإن�ساء وتطوير هذه
املرافق اخلدمية الكرى وامل�ساريع العمالقة،
وقييد اأبيييرزت ال�سركة نيبييذه عيين مييالمييح هذه
امل�ساريع الثالثة وما�ستقدمه من خدمات
مشروع استراحات
الطرق السريعة
حيث تقوم ال�سركة يف الوقت احلايل بدرا�سة
تطوير ال�سرتاحات وحمطات الوقود املوجودة
على الطرق ال�سريعة من خالل اعتماد منوذج
مييوحييد  prototypeملييركييز خييدميية ميكن
ا�ستخدامه لتح�سني الو�سع الراهن وحتويله
اإىل واجهة ح�سارية بنموذج موحد كا�سرتاحة
وحمطة وقود على الطرق الرئي�سية ال�سريعة يف

اململكة من خالل اعتماد �سركة (زهييري فايز
وم�ساركوه) يف اإعييداد الت�سميمات الهند�سية
يف هذا ال�ساأن واخلييروج من ال�سكل التقليدي
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
ال�سريعة يف �سمال الوليات املتحدة الأمريكية
ودول اأوروبييا ،التي �سوف ترز الطابع املتميز
واليظيهييور اليقييوي ليهييذه املييراكييز اليتييي ت�ساعد
امل�سافرين ليكونوا �سمن منظومة متكاملة يف
اململكة العربية ال�سعودية واإظيهييار اخلدمات
بكفاءة عالية ومكونات كافية ليتنا�سب مع
متطلبات طبيعية احلياة يف ال�سعودية واأي�س ًا
العادات والتقاليد والأمييور الدينية الأ�سا�سية
وي يتييالءم مييع ال يظييروف املينيياخيييية والطبيعية
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
لتريد وجتميد الفاكهة واملواد الغذائية وتاأتي
كذلك ا�ستكما ًل ودعييم مل�ستودعات التريد
القائمة حالي ًا ،ونظر ًا لزيادة الطلب عليها من
جتار ال�سوق فقد �سرعت ال�سركة على ت�سميم
وتنفيذ امل�سروع على الأر�ض الواقعة �سرق �سوق
اجلملة القائم وعلى م�ساحة اإجمالية تقدر بي
 34.564الف مرتا مربعا  ،و�سيلبي هذا امل�سروع

الن�ساط وذلك يف جمال نظام واأجهزة التريد
والتجميد .

توقيع عقد ت�سميم م�سروع حمطات الوقود

احلاجة القائمة لتريد وجتميد املواد الغذائية
وال�سحية واخل ي� يسييراوات واليفيياكيهيية ،حيث
اأو�سحت الدرا�سات حاجة املدينة لهذا النوع
من اخلدمات مع خرة ن�سبية لتجار اخل�سار
والفاكهة لوجود امل�سروع يف حميط ال�سوق .
وحددت ال�سركة الأ�س�ض العامة للت�سميم التي
�سيتم مراعاتها وفق الأ�س�ض التالية:
اأن يكون ت�سميم امل�ستودعات متما�سيا مع
طبيعة ونييوع يييية وظي ييروف ت�سغيله املناخية
وان�سجامه مع ما حوله معماري ًا وتخطيطي ًا
وب�سفة خا�سة �سوق اجلملة للخ�سار والفاكهة
كجزء مكمل لن�ساطاته .

درا�سة وت�سميم احلركة املييرورييية املطلوبة
والطرق املحيطة خا�سة للناقالت والرادات
الكبرية ،اأي�س ًا ت�سميم وقوف �ساحنات التريد
والتجميد وطييرييقيية دخييوليهييا وخييروج يهييا من
منطقة التريد مع حتديد عدد املواقف الكايف
لأن�سطة املبنى املتوقعة .
درا�سة وحتديد متطلبات امل�سروع من خدمات
عامة كاملياه وال�سرف ال�سحي والكهرباء
وغييريهييا وتي�يسيمييينيهييا يف اجل ي ييدول الزمني
لالأعمال.
ً
و�سيكون الت�سميم الهند�سي مطابقا لأن�سب
النظم الهند�سية ووفييق املعايري العاملية لهذا

مشروع محطات الوقود
ت�سعى ال�سركة يف الوقت احلا�سر لتخطيط
وتطوير حمطة وقود يف مركز النقل العام وفق
املعايري واملحددات العاملية ملحطات الوقود من
الناحيتني املعمارية والفنية ،والتي �سوف تخدم
املركز واملناطق املحيطة به باعتبار افتقار
املنطقة اإىل مركز للخدمات البرتولية ،وذلك
لتلبية الطلب املتزايد من �سكان ومرتادي هذه
املنطقة ،و�سيكون نطاق عمل املكتب الإ�ست�ساري
ت�سميم املخطط العام م�ستم ًال على جميع
املباين والييوحييدات واخلدمات املختلفة وفق
الروؤية والهداف التي حددتها ال�سركة  ،وتبلغ
امل�ساحة الكلية ملوقع امل�سروع نحو  7886مرتا
مربعا حتيط به عييدة طييرق وعنا�سر جتارية
و�سوارع رئي�سية ،مبا فيها الدائري اجلنوبي
من جهة ال�سمال ويجاوره اأي�س ًا �سوق اخل�سار
واليفيياكيهيية املييركييزي و� يسييوق الييريييا�ييض  ،وهذا
املوقع يعد متطلبا رئي�سيا خلدمة ال�سيارات
وال�ساحنات واحلييافييالت التي تياأتييي وتذهب
اإىل ومن املنطقة وقد روعي ان ت�ستمل حمطة
الوقود على مركز للخدمات ال�سريعة للفح�ض
والإ� يسييالح ،و�سيكون هييذا الت�سميم منوذج ًا
ت�سعى ال�سركة اإىل تعميمه كنموذج يطبق يف
باقي اأحياء العا�سمة >

مدينة التعمير للخدمات الفنية

تصميم عصري بمعايير عالمية

دوارات بتصميمات هندسية ارشادية متميزة

تعد مدينة التعمري للخدمات الفنية اأحد
ركة الريا�ض للتعمري
روعات النموذجية ل�ل�سسسركة
امل�سسروعات
امل�س
رق مدينة الريا�ض
مال ��سسسرق
الكائنة مبنطقة ��سسسمال
ري وموقع فريد
ع�سسسري
ميم ع�
بت�سسسميم
والتي حظيت بت�
ية يف مفهوم
وعييية
نوعيييي
دث نقلة نيوع
يوع
ذي أاحأحي ييدث
الأأممي ييرر الالي ييذي
ميم املميز والغري تقليدي يف عامل الإبداع
الت�سسميم
الت�س
ميم هذه املدينة
ت�سسسميم
والتطوير .حيث روعي يف ت�
واملوا�سسفات
سفات
أف�سسلل املعايري العاملية واملوا�
ا�ستخدام اأف�س
ناعية بالدول
ال�سسناعية
الفنية املتبعة يف اأحدث املدن ال�
املتقدمة وتطبيقها يف مدينة اخلدمات الفنية
ريط مركز
ران ��سسسريط
يح�سسسران
ريانني يح�
عر طريقني ��سسسريانني
ر
بت�سسميمات
سميمات
ات بت�
دوراننييات
املدينة وذلك من خالل دورا
كال هند�سية ترمز كل منها لطبيعة
عاملية واإ�سإ�سسكال
ادات ملرتادي املدينة
إر�سسادات
اط تعمل كلوحة اإر�س
الن�سساط
الن�س
ميم مدينة التعمري للخدمات
ت�سسسميم
وقد روعي يف ت�
كل ي�سري
ول لأي مكان ب�ب�سسسكل
الو�سسسول
الفنية �سهولة الو�
روري ييةة يف مناطق
ات املامل يروري
يروري
ياقاقييات
يدا ع يينن االخييتتييننياق
عيييد ًا
يدا
بعيييي
بيعيع
ر طريقني
ك ععر
وذل ييك
اط  ،وذل
الن�سسساط
ابهه لهذا الن�
م�سسابهه
م�س
إ�سافة
سافة
ريط مركز املدينة اإ�س
ران ��سسسريط
يح�سسسران
ريانني يح�
�س�سسريانني
روع  ،حيث
امل�سسسروع
راف امل�
دائري يف اأطأطييراف
دائييري
اإىل طريق دائ

ري جذاب يتم فيه
ع�سسسري
كل ع�
ميم ب�ب�سسسكل
الت�سسسميم
جاء الت�
كل رئي�سي من واىل
توجيه حركة ال�سيارات ب�ب�سسسكل
مركز املدينة والتي تتمحور حولها اخلدمات
ارية تخدم
جتارييية
ال جتياري
ياري
وحم ييال
من م�سجد وحم
الرئي�سية مين
ين
الأيدي العاملة يف املدينة وعمالء اأن�أن�سطتها.
سطتها.
لل�سسناعات
سناعات
�سسةة لل�
س�س
متخ�سس�
ي�سسسمم مناطق متخ�
روع ي�
فامل�سسروع
فامل�س
والي ييرادة
رادة
راط ييةة وال
خل يراط
يراط
اخلفيفة املعتمدة على ااخل
اث وغريها،
ناعات ا ألثأثيياث
ل�سسسناعات
افة ل�
إ�سسافة
واللحام  ،اإ�س
يانة ال�سيارات والتي تقدم
�سسيانة
ور�ضض �س
ي�سسسمم ور�
كما ي�
ات املتعلقة ب ي إايا�إ� يسييالح وتوتااأهيل
دم ييات
اخل يدم
يدم
يافاف ييةة اخل
ك ياف
احلة لل�سري دون عيوب فنية.
ال�سيارات لتكون ��سسساحلة
من هنا جاءت خدماتها لتتكامل يف دورها مع
روع مزاد التعمري الدويل لل�سيارات املجاور
م�سسروع
م�س
لها ولتقدمي خدمات جوهرية يف هذا املجال .
مال ��سسرق
سرق
سركة اأن منطقة �س�سسمال
ال�سسركة
إدراكي يياا من ال�
واإدراك
مدينة الريا�ض والتي من املتوقع تزايد الكثافة
ال�سكانية فيها على املدى القريب اأنها تفتقد
روع اإىل
امل�يسييروع
ذا املاملي�ي�
اط مميياا يي ؤويوهؤهييلل ه ييذا
الن�سسساط
هذا الن�
لهيذا
يذا
ليهيه
الن�سساط
ساط
ذا الن�
اب ه ييذا
أربي يياب
ا�ستقطاب العديد ميينن اأرب
يعتر
ر
ذي يعت
روع الالي ييذي
وقييعع املامليي��يسييروع
لال�ستفادة م يينن ميوق
يوق

ال�سسمايل
سمايل
دائري ال�
الدائيري
يري
مال الاليدائ
يدائ
الوحيد يف املناطق ��سسسمال
ام ال�سريع.
دمييام
مة الريا�ض وطريق الاليدم
يدم
للعا�سسمة
للعا�س
سروع اأنأن ييهه �سيكون
امل�سسروع
ذا امل�
وومميينن أاهأه ييمم ما مييز هييذا
الوحيد يف تلك املنطقة
كما اأن وقوع مدينة التعمري للخدمات الفنية
على طريق الدمام ال�سريع يعطيها ميزة فريدة
ريان الوحيد الذي
ال�سسريان
ر ال�س
 ،فهذا الطريق يعتر
ال�سسرقية
سرقية
يربط دول جمل�ضض التعاون واملنطقة ال�
للمملكة مع املنطقة الو�سطى ومنها اإىل مناطق
اعر املقد�سة باملنطقة الغربية واملناطق
امل�سساعر
امل�س
ال�سياحية جنوب اململكة  ..حيث تخدم هذه
الطرقات مئات الآلف من احلجاج واملعتمرين
وال�سياح �سواء من دول اخلليج املجاورة اأو من
داخل اململكة >

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

إشادة بالدور الرائد للمختبر وبالخدمات
المتميزة التي يقدمها السوق للمزارعين
والتجار والمستهلكين

م .قباني  :المختبر المركزي لسوق
الجملة حلم كنا نطمح إليه .
قام وفد من اللجنة الزراعية بالغرفة التجارية
ال�سناعية بالريا�ض بزيارة اإىل �سوق اخل�سار
واليفيياكيهيية للجملة بييالييريييا�ييض اليتييابييع ل�سركة
الييريييا�ييض للتعمري ا�ستقبلهم خاللها مدير
ال�سوق املهند�ض عيبييداهلل الكثريي وم�سوؤول
العالقات العامة نبيل امل يطييرود وامل�سوؤولني
بال�سوق وذلييك لييالطييالع على مييرافييق ال�سوق
واملفا�سل الت�سغيلية له وكيفية اأدائييه لدوره
املنوط به باعتباره البوابة الرئي�سية لت�سويق
املنتجات الييزراعيييية مبنطقة الييريييا�ييض حيث

اأ�ستمع وفد اللجنة ل�سرح تف�سيلي عن النتائج
الإيجابية التي حققها ال�سوق ياأتي يف مقدمتها
اآخر النتائج التحليلية للمختر املركزي ل�سوق
اجليميليية يف فيحي�ييض اليعييينييات ميين املنتجات
الزراعية التي تدخل ال�سوق
وذلييك ل�سمان �سالمة املنتج امليعييرو�ييض من
الناحية ال�سحية ،حيث تخ�سع الكثري من
املنتجات الزراعية فبعد اأن اأ�سبح من ال�سعوبة
مبيكييان ال�ستغناء ال يتييام عيين امليبييييدات ذات
التاأثري املحدود على البيئة والتي ت�ستخدم �سد

املهند�ض� /سمري قباين يتحدث من داخل املختر

الآفات الزراعية ،رغم التقدم العلمي يف جمال
املبيدات الكيميائية لييذا حتم الأميير التعامل
معها بحر�ض وحييذر �سديدين ،وحر�س ًا على
�سالمة امل�ستهلكني كييان ملختر �سوق اجلملة
للخ�سار والفاكهة اأهمية كبرية يف عمليات
الفح�ض اليومي للمنتجات التي يتم تداولها
بال�سوق ،وذلك للتاأكد من �سالمة هذه املنتجات
من التلوث الكيميائي مبتبقيات املبيدات،
وقد ا�ستمع الوفد اإىل الطريقة التي يتم بها
ك�سف امل يعييادن الثقيلة للخ�سروات الورقية

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

التي ت�سقى بال�سرف ال�سحي ل�سمان �سالمة
و�سول املنتج للم�ستهلك،
وطريقة خماطبة الدللني واملييزارع املخالفة
وتوعيتهم �سعي ًا ميين ال�سركة لتفعيل الدور
الييرقييابييي بيجييانييب اجل يهييات احليكييوميييية ذات
العالقة للحد ميين خماطر املبيدات واإلييزام
املييزارع املخالفة بفرتات التحرمي املتبعة لكل
مبيد والرتكيزات املو�سى بها وهو ما يعرف
باأخالقيات التعامل مع املبيدات ،وذلك حفاظ ًا
على �سحة و�سالمة امل�ستهلك وكذلك اأي�س ًا
حتى ي�ست�سعر املزارعني بخطورة التعامل مع
هذه ال�سموم والأ�سرار التي حتدثها على البيئة
وال�سحة العامة.
وبعد اأن تفقدت اللجنة الزراعية كافة مرافق
ال�سوق واطلعت على اآلية ت�سغيله وخا�سة الدور
احليوي واملهم الييذي يقوم املختر املركزي
داخل ال�سوق وا�ستمعت من امل�سوؤولني بال�سوق
اإىل �سرح مف�سل عن كل ذلك اأو�سح الأ�ستاذ
�سمري قباين رئي�ض اللجنة قائال  :اأن هذا املختر
الذي اأن�ساأته �سركة الريا�ض للتعمريداخل �سوق
اجلملة للخ�سار والفاكهة كان اأحييد الأحالم
والطموحات التي كنا نتمنى اأن نراها هنا يف
مدينة الريا�ض حيث كانت تلك اخلطوة التي
اأقدمت عليها �سركة الريا�ض للتعمري عززت
مفهوم مييدى الرقابة واحليير�ييض على م�ساألة
تعر�ض اخل�سروات والفاكهة ملتبقيات املبيدات
وامليلييوثييات الكيمائية وكييانييت مبثابة اإمتداد
لتعميمها ونقلها لال�سواق الزراعية يف باقي
مناطق اململكة ليكون هنالك خمترات تقوم

بفح�ض عينات اخل�سروات والفواكهة من
متبقيات املبيدات وامللوثات الكيمائية بهدف
و�سول منتج �سحي للم�ستهلك واملواطن واملقيم
 ،واحلمد هلل وجدنا هذا احللم يتحقق وي�سبح
حقيقة ي�سهد لها وي�سيد بها اجلميع .فمنذ
ت�سغيل هذا املختر اأو�سحت الإح�سائيات اأنه
اأ�سبح هناك نوع من التوعية ب�سفة عامة فيما
يتعلق مبتبقيات املبيدات ،واأهمية احلر�ض
على التعامل مع املنتجات امللوثة والخطار
الناجتة عنه وبالتايل لوحظ اأن ن�سبة انخفا�ض
امللوثات باملبيدات الييواردة بداأت تقل واحلمد
هلل.واأ�ي يس يياف م � .سمري قييائييال :لقد اتفقنا
كلجنة زراعية يف الغرفة التجارية ال�سناعية
بالريا�ض اأن نتعاون مع �سركة الريا�ض للتعمري
واأ�يسييواق اجلملة وبالذات املختر لعمل ور�ض
عمل توعوية وبحيث اأن يكون املنتج الزراعي

منتج �سحي واآمن ويكون الأ�سا�ض واملتاح لكل
الأ�سواق باململكة .وهذا ميثل بالن�سبة لنا اأحد
الأهداف التي نريد حتقيقها يف املرحلة املقبلة
اإن �ساء اهلل.هذا وقد اأكد القباين على اأن تعاون
اللجنة الزراعية مع �سركة الريا�ض للتعمري
واأ�سواق اجلملة ووزارة الزراعة واأي�سا الهيئة
العامة للرقابة الغذائية والدوائية يف املرحلة
اليقييادميية ينطلق ميين رغيبيية م�سرتكة لإر�ساء
مفاهيم توعوية وا�سحة من خييالل الأ�سواق
املركزية واأن تكون بداية �سحية و�سليمة من
خالل اللتزام مبعايري اجلودة املتفق عليها التي
حددتها املخترات املركزية والهيئات الرقابية
الدولية ذات الخت�سا�ض بهدف احلفاظ على
�سحة امل�ستهلك من الآثييار ال�سارة مبتبقيات
املبيدات ،وقد اأجمعت اللجنة على اأن خمتر
�سوق اجلملة للخ�سار والفواكه بالريا�ض يعد
خط الدفاع الأول و�سمام الأمان ال�سحي من
خالل الفح�ض اليومي للمنتجات املتداولة يف
ال�سوق حر�سا على �سالمة امل�ستهلكني و�سمان
جييودة املنتج الزراعي والغذائي الييالزم لأمن
و�سحة الفرد واملجتمع
ويف ختام هذه الزيارة التي �سارك فيها الأ�ستاذ
عيبييد الييرحيميين بيين حميمييد اليقيحيطيياين مدير
الإدارة الزراعية واملهند�ض عبد امللك بن عبد
اهلل ال�سحيان اأ�سادت اللجنة الزراعية بالدور
الرائد واخلدمات املتميزة التي يقدمها �سوق
اجلملة للخ�سار والفاكهة مبدينة الريا�ض
والقائمني عليه للمزارعني والتجار وامل�ستهلكني
على حد �سواء >

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

سوق التعمير لجملة الخضار والفاكهة

توسعة جديدة لمبنى البرادات
واستحداث مظالت للتوليف
بعد النجاح الباهر الذي حققه م�سروع �سوق
التعمريجلملة اخل�سار والفاكهة ومتا�سي ًا مع
خطة ال�سركة الطموحة يف تطوير امل�ساريع
القائمة وتلبية متطلبات املتعاملني معها
للو�سول بتلك امل�ساريع اإىل م�ستوى ي�ساهي
امل�ساريع العاملية املمثالة فقد قامت ال�سركة
بدرا�سة �ساملة ل�سوق التعمري جلملة اخل�سار
والفاكهة من خالل عدة مكاتب ا�ست�سارية
متخ�س�سة يف كافة املجالت الت�سغيلية منها
واملرورية حيث كان نتاج ذلك م�سروع متكامل
للنهو�ض ب�سوق التعمري لأعيلييى امل�ستويات

العاملية ويتلخ�ض امل�سروع فيما يلي:
تو�سعة مبنى الربادات:
نظر ًا للنجاح املتنامي ملبنى الرادات والإقبال
املنقطع النظري على الوحدات التاأجريية فقد
راأت الدرا�سة �سرورة التو�سع يف عدد الوحات
لتغطية متطلبات ال�سوق
اإ�سافة مظالت للتوليف:
نظر ًا لتزايد الأن�سطة وتنوعها فقد اأو�ست
الدرا�سة بتوفري م�ساحات اأكر لتلبية متطلبات
تلك الأن�سطة الإ�سافية وباأ�سلوب وت�سميم
متميز يحافظ على هوية ال�سوق

تو�سعة املخترب:
كان للمختر دور اإيجابي وفعال يف املحافظة
على نوعيات املواد املعرو�سة بال�سوق ونظر ًا
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
ن�سيب كبري من الدرا�سة ل�ستيعاب الكثافة
املرورية املتوقعة بعد زيادة وتو�سعة الكثري من
الن�ساطات التي ي�سملها ال�سوق >

هل البيع المباشر
يضمن سالمة غذائنا؟
يرية التي اأطلقتها
ادرة ا ألخأخ ييري
بالرغم من ااململييببييادرة
ي�ض يوم
سي�ض
بتخ�سي�
اأمانة منطقة الريا�ض املتعلقة بتخ�س
وله اليومي دون
حم�سسسوله
للمزارع يقوم فيه ببيع حم�
اللجوء على و�ساطة ومدى ال�ستفادة من تلك
التجربة يف دعم الإنتاج الزراعي باعتباره اأحد
ادية الهامة ،وتقدمي اخلدمات
قت�سسادية
املحاور القت�س
املي�سرة للمواطنني ،وحتقيق عائدات منا�سبة
رتي على ال�سلعة
امل�سسسرتي
ول امل�
وح�سسسول
للمزارعني وح�
ال�سوؤال الذي
طازجة ب�سعر منا�سب ،اإل اأن ال�سو
دد هل تلك املنتجات
ال�سسسدد
يطرح نف�سه يف هذا ال�
احلة لال�ستخدام ميينن حيث
زراع يييي ييةة ��سسساحلة
االل يزراع
يزراع
خلوها من متبقيات امللوثات الكيميائية ؟ ومن
ال�سسارة
سارة
من مدى �سالمتها من تلك الآفات ال�
ي�سسمن
ي�س

حة الإن�سان و�سالمته ؟
ب�سسحة
ب�س
رز اأهمية الدور الذي يقوم به �سوق
رز
من هنا تتر
اخل�سسسارار والفاكهة بالريا�ض يف
التعمري جلملة اخل�
روات والفواكهة التي
اخل�سسسروات
مراقبة �سالمة اخل�
رد وتخرج من ال�سوق اإىل امل�ستهلك فقد
تييرد
وامل�سسغله
سغله
ركة الريا�ض للتعمري املالكة وامل�
راعت ��سسسركة
وف ييقق اعتباراتها
اميم وف
الت�سسساميم
وق الت�
هذا الاليي��ييسسييوق
لهيذا
يذا
ليهيه
للظروف الجتماعية واملناخية يف اململكة،
وقد كان العامل الأهم احلفاظ على املنتجات
املحلية وامل�ستوردة من خالل توفري الو�سائل
كل منتج
ك بعد معايرة كييل
ذل ييك
التي تييويوؤدي اإىل ذل
مان جودتها و�سالمتها من التلوث
ل�سسسمان
غذائي ل�
دات ،م يينن خالل
الكميائي مبتبقيات ااململ ييبب يييي ييدات،

أف�سل
سل
املختر املركزي داخل ال�سوق املجهز ببااأف�س
ر
املخرية املتعلقة
و�سائل الفح�ضض والتحاليل املخر
ر
سافة اإىل االهتمام
إ�سافة
باملنتجات الزراعية  ،اإ�س
غيل والإدارة واحلفاظ على
الت�سسسغيل
ب�سيا�سات الت�
حة العامة وتلبية جميع متطلبات
وال�سسسحة
البيئة وال�
و�سسسعع خطة ت�ت�سسغيلية
سغيلية
امل�ستخدمني ،ووقق ييدد مت و�
أي�ساسا اأن
روع يييي اأي�
وق ييدد روع
داف ،وق
قا لهذه الأأههي ييداف،
وفقي ًايا
وفيقيق
يلبي ال�سوق رغبات التجار واملت�سوقني ويوفر
روط الالزمة للمحافظة على املنتجات
ال�سسروط
ال�س
يرتة ممكنة ،فجميع هذه
ول فييرت
الزراعية لأأطط ييول
ذاء مراقب
من لنا ب ياياأذن اهلل غ يذا ًء
يذاء
ت�سسسمن
العوامل ت�
و�سليم >

مزاد التعمير الدولي للسيارات

يتخطى حاجز الـ  14ألف سيارة
ويواصل نجاحاته ويحقق نتائج قياسية
في ظل األزمة المالية العالمية

أزمة املالية العاملية تلقي بظاللها
ماتزال الأزميية
دويل وعلى كثري
اد الاليييدويل
قت�سساد
الثقيلة على القت�س
ً
را قطاع
ميينن القطاعات ،حتى طالت م ي ؤويوخؤخ ييرا
يرا
ناعة ال�سيارات الأمريكية وكذلك الأملانية،
�سسناعة
�س
ركات عديدة تخفي�ض اإنتاجها
اإذ اأعلنت ��سسركات
سطرت اإىل وقف
ا�سطرت
سركات اآخري عمالقة ا�
و�سركات
و�س
ً
كل جزئي ب�سبب
وب�سسكل
ؤقتا وب�س
موؤقتا
اإنتاج ال�سيارات مو

واحد من  16م�سار للمزايدة

الئتمان العاملية.
تراجع الطلب نتيجة اأزمة ا ئتمان
النا�ض.
وقلة ال�سيولة لدى النا�ضض
سك اأن �سوق ال�سيارات يف اململكة العربية
ول�س�سك
ل
ال�سعودية لي�ضض مبعزل عن تلك الأزمة ورغم ما
يتاأثر بدرجة اأو باباأخرى
يقال فقد تتااأثر اأو �سوف يتا
ة ،فما
أزم يية،
جراء هذه الأزم
مبا يجري يف العامل جيراء
يراء
اع على مواقع االنرتنت ويف بع�ض و�سائل
ي�سساع
ي�س

الإعالم
م ي يينن اأنأن ي ييهه
� ي ييسس ي يييي ي ييحح ي ييدث
دث
ا�ي ييضض كبري
اانني ييخخي ييففي يا�
يا�
يف اأ�أ�يييسسيييععيييارار ال�سيارات
دي ييدد  2009م داخل
اجل يدي
يدي
ودي ييلل اجل
ااململ يودي
يودي
ال�سوق ال�سعودي لكن وكالء ال�سيارات ينفون
دون اأن اأ�سعار املوديالت
بار ويويي ؤويوكؤكييدون
أخبيار
يار
هذه ا ألخأخيبيب
هيذه
يذه
حاليا يف
اجلديدة �ستكون اأغلى لذلك فال�سوق حالي ًا
رتين ومالك املعار�ض
امل�سسسرتين
حالة ترقب من قبل امل�
وتعر�سسسهم
هم
زول ا أل�أ� ييسس ييعع ييارار وتعر�
يني م يينن ني ييزول
وفيني
مييتتييخخيوف
يوف
خل�سائر كبرية يف املخزون احلايل لديهم ولذا
ريف ال�سريع
والت�سسسريف
يف�سسسلل البع�ض البيع والت�
قد يف�
ل�سياراتهم ولو بخ�سارة فن�سبة اخل�سارة اليوم
�ستكون اأقل مما يتوقعون يف الأيام القادمة.

األزمة العالمية
ونشاط السيارات المستعملة

الو�سسسعع كثريا بالن�سبة لل�سيارات
قد ل يختلف الو�
ركييةة البيع
ة،اإل اأن حيرك
يرك
امل�ستعملة يف ااململ ييمم ييلل ييكك يية،
راء مل يالحظ عليها أايأي ييةة تتااأثري وذلك
وال�سسراء
وال�س
زاد ال�سيارات
غيلية مل ييزاد
الت�سسسغيلية
ح�سب البيانات الت�
خا�سسةسة
ارات خا�
اع ييتت ييبب ييارات
زاد ل ييهه اع
ون املاملي ييزاد
دويل كيييون
االل ي ييدويل
حتكمها املزايا التي يتمتع بها املزاد باعتباره
اريييةة النموذجية
احليي��يسياري
ياري
ات احل
روع ييات
أاحأحي ييدد املامل يي�� يس يروع
يروع
التي تقدم خدمات متكاملة يف مكان واحد
اط التجاري لل�سيارات امل�ستعملة
الن�سسساط
لدعم الن�
راء يف هذا املجال
وال�سسسراء
وتعزيز ثقافة البيع وال�
ال عيينن اأنأنيييهه كلما اتيحت للعميل
ف�سسسال
ذا ف�
 ،ه ييذا
أف�سسلل من
فر�سسةة البيع اليوم كلما حقق �سعرا اأف�
فر�س
الغد فال�سيارات امل�ستعملة كلما تقادمت يف
بح مزاد
ت ،من هنا اأ�أ�سسبح
انخف�سسست،
العمر كلما انخف�
دويل لل�سيارات هو املالذ واجلهة
التعمري االلييدويل
دة على م�ستوى اململكة الالييتتيييي حتقق
وحييييييدة
االليوح
يوح
حاب ال�سيارات �سواء
اأهداف وطموحات اأ�أ�سسحاب
من القطاع
من القطاع احلكومي اأو ميين
انوا ميين
كانيوا
يوا
كيان
يان
ريف كميات كبرية من �سياراتها
لت�سسسريف
الهلي لت�
ول على ال�سيولة النقدية ال�سريعة يف
واحل�سسول
واحل�س
ق�سسري.
سري.
وقت ق�
مزاد التعمير الدولي
يتخطى حواجز
األزمات ب�� (  ) 14.000سيارة
زاد التعمري
أزميييةة جند اأن مييزاد
روف الأزم
رغم ظييروف
رغيميم
الدويل لل�سيارات اإ�ستطاع اأن يتخطى كافة
الييدويل
دافه بنجاح
دافييه
ات ليحقق أاهأهيداف
يداف
العقبات والأزأزممي ييات
غيله مطلع
ق�سسسرر العمر الزمني منذ ت�ت�سسسغيله
فرغم ق�
ودة له
املر�سسسودة
مايو 2007م وبحجم ال�ستثمار املر�
ساط اأن يثبت للجميع اأنه
الن�سساط
ا�ستطاع ذلك الن�

اري ناجح بكل
ح�سسساري
روع ا�ستثماري ح�
م�سسسروع
بالفعل م�
املقايي�ض ول�سنا نتحدث من نظريات بل اأن
ض
ماتووؤكده لغة االرقام.
ذلك مات
اط من
الن�سسساط
هذا الن�
واإذا حتدثنا عن ماحققه هيذا
يذا
ازات بيعية ومقارنتها بفرتتها ال�سابقة
إجن ييازات
إاجن
غيله نالحظ اأن املزاد
جند اأن املزاد ومنذ ت�ت�سسغيله
له فقد
ودة لييه
املر�يسييودة
من التوقعات املامليرر��
ير�
ر مين
ين
حقق ااكك يير
ام والنتائج حلركتي البيع
�سجل اأعلى االررقق ييام
راء .
وال�سسراء
وال�س
زاد التعمري الال ييدويل
دويل
لة مي ييزاد
موا�يسييلليةية
ويف إاطإطي ييارار ميواوا��
يوا�
عرو�سسهسه
دمي عرو�
ياتات ييهه وتوتي ييققي ييدمي
اح يات
ارات ل يينن ييجج ياح
ياح
ل ييلل يي�� ييسس يييي ييارات
هدت ��سساساسالت املزاد منذ بدية
املتميزة فقد ��سسسهدت
طة واإقبال
الربع الأول لعام 2009م حركة ن�ن�سسسطة
اعدة ونتائج غري
مت�سساعدة
أرقاما مت�س
متزايد حمققة اأرقام ًا
راء لل�سيارات
وال�سسسراء
م�سبوقة يف عمليات البيع وال�
زاد خالل
املعرو�سسسةة عن طريق املاملييزاد
امل�ستعملة املعرو�
ري ييلل من
ار�ييض واوابب يري
يري
راي ييرر ميار�
يار�
وف يراي
يراي
هري يناير وف
�س�سسهري
فالرغم ميينن القرارات
ام  2009ر
ذا الالييععييام
ه ييذا
ب�ساساأن منع ا�سترياد ال�سيارات
التي اتخذت ب�سا
امل�ستعملة داخل اململكة دون 2004م اإي اأقل
نع وتوايل
ال�سسسنع
من خم�ضض �سنوات من تاريخ ال�
رارات يالرف�ض لدى جتار
داء تلك الالييققييرارات
اأ�أ�يسييداء
بيع ال�سيارات امل�ستعملة  ،اإل اأن ذلك مل يويوؤثر
على حركة املبيعات باملزاد بل على العك�ضض
راء من
وال�سسسراء
اعفت من حركة االقبال وال�
فقد ��سسساعفت
زاد دخول
هد املاملييزاد
املواطنني والتجار ،حيث ��سسسهد
ركات احلكومية والأهلية
وال�سسسركات
للمووؤ�س�سات وال�
قوي للم
زون �سياراتها احلديثة امل�ستعملة
لبيع خم ييزون
أوروببي ييييي ييةة
ودي ييالت الأورو
واملي يودي
يودي
واع وامل
يع ا ألنأني ي ييواع
مييعيع
جميييي
م يينن جيميم
مار�ضض
هر مار�
واليابانية ،وقد �سجل املزاد خالل ��سسسهر
غيلية للمزاد
الت�سسسغيلية
ري ييلل طبق ًا للبيانات الت�
واوابب يري
يري
املعرو�سسةة بواقع 3045
اإجمايل عدد ال�سيارات املعرو�
الف �سيارة مت بيع ما يقرب من � 2100سيارة

حمققه بذلك ما ن�سبته  %70وبذلك تكون
ذه الفرتة
حركة املبيعات للمزاد خييالل ه ييذه
زاد منذ ت�ت�سسغيله
سغيله
هدها املاملييزاد
هي الأعلى التي ��سسسهدها
وحتى الآن.
ويف ا�ستعرا�ض ملاحققه مزاد التعمري الدويل
إجنازات مل�ستوى فعالية اآدائه
إجنييازات
لل�سيارات من إاجن
ركة مبيعات
ركيية
بحيرك
يرك
زاد ان يقفز بيح
يح
طاع املاملي ييزاد
تطياع
ياع
ستيط
يط
ا�سيتيت
ا�يسيس
ال�سيارات ويك�سر حاجز  11.000الف �سيارة
غيلة ويتخطى حاجز الالي
مت بيعها منذ بداية ت�ت�سسسغيلة
زاد يف
� 14.000سيارة مت تداولها داداخخييلل املامل ييزاد
ذا بحد ذاته
سهرا ،ووههييذا
يرتة مل تتجاوز � 27س�سسهر ًا
هرا
فييرت
اح التجربة
رهيينن على جن يياح
إجني ييازاز ييره
يره
يعتر إاجن
ر
وقدرته على املناف�سة العاملية .
شركة الكهرباء السعودية
حققت أرقام بيعية فاقت
توقعات اإلقبال على المزاد
اات �سواء
ركيياات
زي ييدد م يينن الاليي��يسيرك
يرك
ول املامل يزي
يزي
دخيييول
وويي ي أاياتأت يييي دخ
اخلا�سسةسة اأواحلكومية
واملووؤ�س�سات اخلا�
ركات وامل
ال�سسركات
ال�س
ركة الكهرباء كعميل مميز ��سسمن
سمن
واآخرها �س�سسركة
عمالء املزاد لبيع �سياراتها عن طريق املزاد
داقية التي اأكت�سبها املزاد
وامل�سسسداقية
ونظر ًا للثقة وامل�
وال�سفافية
سفافية
من خالل التزامه مببد أا احليادية وال�
راء ا�ستطاعت ��سسركة
سركة
وال�سسسراء
يف عمليات البيع وال�
الكهرباء ان حتقق مبيعات جلميع معرو�ض
ودة من قبل
املر�سسسودة
�سياراتها فاقت التوقعات املر�
ركة وذلك يف زمن قيا�سي م�ستفيدة من
ال�سسركة
ال�س
اخلدمات املتكاملة التي تقدمها اإدارة املزاد
غيله بتقنيات
ارية واآلية ت�ت�سسغيله
احل�سسسارية
والطريقة احل�
عاملية .
ربيياءاء ال�سعودية
ركة الالييككييههيرب
يرب
ركيةية
واج ييدد �يسيرك
يرك
زز ت يواج
يواج
ووععي ييزز
اراتييههيياا عن
يع �ييسسيييييارات
يارات
بييعيع
لبيييي
مر ليبيب
تميرير
ستيميم
�سيتيت
امل�يسيس
وره يياا املاملي�ي�
ووحح يي�� يس يوره
يوره
ال�سسركات
سركات
طريق املزاد فتح املجال لكثري من ال�

واخلا�سسةسة
ات احلكومية واخلا�
واجلييههييات
واملوؤ�س�سات واجل
واملو
زاد وعر�ض
لتوقيع عقود متيز مع اإدارة املامل ييزاد
زون �سيارتهم لبيعها يف ��سساساسالت مزاد،
خم ييزون
وبهذا يكون املزاد قد حقق الهدف ال�سا�سي
ائه وهو وجود بيئة ت�سويقية ��سساحلة
ساحلة
إن�سسائه
من اإن�س
اط بيع ال�سيارات امل�ستعملة وفق
ملمار�سة ن�ن�سسساط
املوا�سسفات
سفات
غيل وطني ببااأعلى املوا�
وت�سسسغيل
حيادية تامة وت�
العاملية .
السيارات المصدومة ونسب
عالية في البيع
وحتقيق ًا ل�سرتاتيجية املزاد يف تعزيز وتعميق
ارة ال�سيارات امل�ستعملة
اط وثقافة جت ييارة
ن�سساط
ن�س
دومة ،فقد حقق املزاد
امل�سسسدومة،
وخا�سسةة ال�سيارات امل�
وخا�س

أي�سساا يف الربع االول من عام 2009م جناح ًا
اأي�
دومة والتي
امل�سسسدومة
كبريا يف بيع كامل ال�سيارات امل�
ح�سسور
سور
ايف م�ستقل ،و�سط ح�
إ�سسايف
�ض لها يوم اإ�س
س�ض
خ�س�
خ�س
راء ،حيث حققت
ال�سسسراء،
كبري وتناف�ضض حاد على ال�
ن�سبة املبيعات  100يف املائة وبوبااأ�سعار اأعلى
من احلد الأدنى لتوقعات مالكيها ،وقد اأعرب
مالكو ال�سيارات عن فرحتهم لتحقيق املزاد
روع مزاد
م�سسسروع
اح م�
تلك الن�سب ممووؤكدين جنيياح
والب�سسري
سري
ال�سيارات الدويل وال�سلوب املهني والب�
غيلها لهذا
زاد يف ت�ت�سسسغيلها
ذي تتبعه �سيا�سة املامل ييزاد
االلييذي
درتييههييمم على ت�سويق ال�سيارات
وقيدرت
يدرت
روع وق
ااململيي��يسييروع
كالها ،والكفاءة يف املوازنة بني
باباأنواعها واأ�أ�سسكالها،
العر�ض والطلب وفتح اآفاق جديدة يف ن�ن�ساط
ساط
ال�سيارات امل�ستعملة واملعطلة.

البنوك والشركات تضخ مجموعة
من معروض سياراتها
ر�سسدد لتعامالت البنوك
من زاوية اأخرى ويف ر�
ركات االهلية مع مزاد التعمري الدويل
وال�سسركات
وال�س
�سةسة
س�س
املخ�سس�
ف املخ�
واق ييف
لل�سيارات اأ�ستقبلت املامل يواق
يواق
ل�سيارات العمالء البائعني جمموعة متنوعة
من ال�سيارات ذات املوديالت احلديثة جاء
يف مقدمتهم �سيارات البنك الأهلي والبنك
راج ييحح يييي وكذلك
رف الال يراج
يراج
وم يي�� يس ييرف
رن يي�� ييسس يييي وم
االل ييفف يرن
يرن
ركة ��سسري
سري
ركيةية
لة م يينن �يسيرك
يرك
توا�يسييلليةية
املتيواوا��
يوا�
راريييةة املامليتيت
ال�ييسسييتتييمميراري
يراري
ح�سسي
سي
ركة الآآلت احلديثة حيث ح�
و�سسسركة
لل�سيارات و�
ت�سسريف
سريف
يوللء العمالء بن�سبة كبرية ميينن ت�
هي يويوؤل
ارات وبوبي أايا�أ�ييسسييععييارار غ ييري متوقعة
زون الاليي��ييسسييييييارات
خمي ييزون
اره امل�ستمر نحو
زاد �يسييععيياره
ك املاملي ييزاد
ذل ييك
حمييققييقق ب يذل
يذل
والر�سسسيي ،
راء والر�
وال�سسسراء
تطبيق احليادية يف البيع وال�
وي�ستمر املزاد با�ستقطاب عمالء جدد ليعزز
يني عمليات
�سيسني
وحت�يسيس
وحتي�ي�
م يينن �سيا�سته يف تنظيم وحت
وفق اأنظمة عاملية
بيع ال�سيارات امل�ستعملة وفييق
متطورة .
>

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

توا�س ًال 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 نياب ًة 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 >

المهندس
عبداهلل المقبل
رئيس مجلس إدارة
«سابتكو» :
املهند�ض املقبل يف حوار مع مرا�سل ر�سالة التعمري

مركز التعمير للنقل العام ..شاهد على النقلة
الحضارية للمملكة في صناعة النقل العام
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 حملي ًا واقليمي ًا ،وحول هذا املو�سوع اأجرت «ر�سالة التعمري» حوار ًا مو�سع ًا
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:

أسطول “سابتكو” من أكثر األساطيل حضوراً
الناقلة براً على المستوى االقليمي والناقل
الوطني األول على المستوى المحلي.

< د�سنت م �وؤخ��راً ال�سركة ال�سعودية للنقل
اجل�م��اع��ي «�سابتكو» ه��وي��ة �سعارها اجلديد
حبذا لو حدثنا �سعادتكم عن مالمح هوية
ال�سعار اجلديد واالهداف املر�سومة له؟
جاء ��سسمن
سمن
ركة جياء
ياء
لل�سسسركة
عار اجلديد لل�
ال�سسسعار
إاطإطييالق ال�
روع اخلطة الإ�سرتاتيجية
م�سسسروع
عملية تنفيذ م�
ادة هيكلتها اإىل
ركة التي متثلت يف اإعإعيييادة
لل�سسركة
لل�س
دات عمل
ووح ي ييدات
دات عمل اإ�سرتاتيجية ووح
ووححي ييدات
يعك�ضض الرتكيز يف كييلل ن�ن�سساط
ساط
م�ساندة مبيياا يعك�
ال�سركة
سركة
على حدة وين�سجم مع تطوير اأنظمة ال�
الأنظمة الألية
روع التطوير للال
م�سسسروع
الألية يتنفيذ م�
وال�سسيانة
سيانة
مل احلجوزات واجلدولة وال�
التي ت�ت�سسسمل
رية والأنظمة
الب�سسسرية
وارد الب�
وامل ي ييوارد
ووققييططييعع الالييغغييييييارار وامل
عار مرحلة االنتقال
ال�سسسعار
ني ال�
تد�سسني
املالية ويعك�ضض تد�س
حتديداً
ر حتديدا
اإىل مرحلة التطوير باباأ�ساليب اأكأكيير
ومنهجية ،ومرحلة التجديد �ستكون اأكأكر
جدات يف
تجييدات
ستيج
يج
�سيتيت
امل�يسيس
وا�يسييلل م ييعع املاملي�ي�
لى الالييتتيوا�
يوا�
عليى
يى
ر�يسي ًياا عيليل
حير�
ير�
ركة من اأكأكر
ال�سسركة
ناعة النقل ليكون اأ�سطول ال�
�سسناعة
�س
سورا على امل�ستوى
ح�سسور ًا
ورا
الأ�ساطيل الناقلة بر ًا ح�س
ركة من
ال�سسركة
القليمي بجانب ما ت�سعى اإليه ال�
طة يف
ر عدة اأن�أن�سسطة
تو�سيع جمالت العمل بها عر
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:
ركة خدمات متميزة ومتنوعة ت�ت�سسسمل
لل�سسركة
لل�س
النقل العام داخل املدن وخدمات النقل ما بني
املدن وخدمات النقل الدويل وخدمات العقود
والتاأجري واخلدمة املميزة .VIP
والتا
خدمات النقل التعليمي وخدمات نقل الرمل
والبح�ض ،وقريب ًا خدمة الليموزين الفاخر
ض
والبح�ض
بال�سساحنات.
ساحنات.
وخدمات النقل بال�
< باعتبار»�سابتكو» م��ن ال���س��رك��ات الرائدة
يف جمال النقل ال��ري بل والناقل الرئي�سي
حل��رك��ة ال�ن�ق��ل ب��امل�م�ل�ك��ة ،م��ام��دى م�ساهمة
ال�سركة يف جمال خدمة �سيوف الرحمن يف
موا�سم احلج والعمرة واأي�ساً النقل الدويل؟
ركة ال�سعودية للنقل اجلماعي بتوفري
ال�سسسركة
تقوم ال�
ريي على مدار العام وتقوم
خدمات النقل الالر
ر
بتكثيف جهودها وت�سخريكافة امكانياتها
�ساتهم
ساتهم
س�س
تخ�سس�
وادره يياا على كافة تخ�
وك يوادره
يوادره
اديييةة وك
ااململيادي
يادي
خالل املوا�سم ل�سيما مو�سم احلج باعتبارها
الناقل الوطني الأول ح�سب المتياز املمنوح

دول ييةة «حفظها اهلل» بجانب
لها ميينن قبل الال يدول
يدول
كع�سسوسو اأ�سا�سي يف النقابة
اركتها الفعالة كع�
م�سساركتها
م�س
العامة لل�سيارات لتقدمي اخلدمة للحجاج،
ركة اجلانب املهم يف حركة
ال�سسسركة
حيث متثل ال�
غيل يف مركز التعمري للنقل العام
والت�سسسغيل
النقل والت�
بحكم طبيعة عملها وعدد رحالتها وا�سطولها
خم وعدد الرحالت املنطلقة من مدينة
ال�سسخم
ال�س
الريا�ض والقادمة اليها.
ركة ومركز النقل العام يعمالن جنبا
وال�سسركة
وال�س
اإىل جنب بهدف تنظيم عملية النقل الالري
ري
مة اململكة العربية ال�سعودية اإىل
عا�سسسمة
من عا�
اورة بجانب رحالت
العوا�سسمم العربية املاملييججيياورة
العوا�س
دن يف إاطإطي ييارار خطط منوذجية
يني ااململ ييدن
النقل بيني
ناعة النقل
تراعي التقنيات احلديثة يف ��سسسناعة
واألية عملها من حيث جدولة الرحالت وحركة
حن الأمتعة وترحيل الركاب
و�سسسحن
احلافالت و�
واملغادرة والقدوم والتي �ساهمت يف ت�سهيل
يني واملقيمني ميينن واإىل
واطييننيني
عملية �سفر ااململيواط
يواط
مدينة الريا�ض.
< ا�ستحدثت ال�سركة خدمة  VIPاملتميزة،
ما اهم ما مييز هذه اخلدمة دون غريها من
اخلدمات؟
ركة خدماتها املتميزة ،برحالت
ال�سسسركة
عززت ال�
فات عالية ،لتالئم طالبي
مبوا�سسسفات
ممتها مبوا�
�سسممتها
�س
هذا النوع من اخلدمة بني مدينتي الريا�ض
واخلر وما بني مكة املكرمة واملدينة املنورة
ر
وجدة ومابني الريا�ض والح�ساء ،بالإ�إ�سسافة
سافة
خا�سسةسة اإىل مملكة البحرين وقد
اإىل رحالت خا�
حققت اخلدمة جناح ًا من خالله تطلعات

العالقة بين «سابتكو» والمركز تمثل شراكة قوية
بهدف تنظيم حركة النقل البري داخلي ًا وخارجي ًا في
إطار خطط نموذجية تراعي التقنيات الحديثة.

سع يف هذه
و�سييع
تو�يسيس
ولليتيتلتيو�
يو�
اب ولوليليل
رك يياب
ذه الالييففييئئييةة م يينن الال يرك
يرك
هيييذه
لت�سسغيل
سغيل
اخلدمة ا�ستكملت الدرا�سات الالزمة لت�
عدد من خطوط اخلدمة اجلديدة خالل عام
وخا�سسسةة بني (الريا�ض –
2009م اإن ��سسساءاء اهلل وخا�
والعك�ضض وبني (الريا�ض – جدة)
يم) والعك�
الق�سسيم)
الق�س
والعك�ض وقد مت نقل ما يقارب ()60.000
ض
يالل عام
زة خ ييال
دميييةة املامل ييمم يييي ييزة
اخلييدم
يدم
ب ع ييلل ييىى اخل
راراكك ي ييب
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
اململكة واأي�ساً يف جمال الدعم وامل�ساهمة يف
املنا�سبات واملوؤمترات والندوات �سواء الوطنية
اأو الدولية؟
ط يف دعم
ون�سسسط
دور فعال ون�
ركة ب ييدور
ال�سسسركة
ت�ساهم ال�
ر باقة خدماتها املتنوعة
يط ال�سياحة ععر
وتن�سسيط
وتن�س
واملتكاملة ففي خدمات النقل ما بني املدن
سبكة اأكأكر من 382قرية وهجرة
ال�سسبكة
حيث تغطي ال�
وت�سسسلل رحالتها اإىل العديد من املدن
باململكة وت�
تى انحاء اململكة
واملناطق ال�سياحية يف ��سسستى
كما تربط رحالت كافة مناطق اململكة مبكة
املكرمة واملدينة املنورة مع تكثيفها يف موا�سم
يالت لتمكني
وال ييعع ييططييال
ان وال
رم يي�� يس ييان
و�يسييههييرر رم
حلي ييجج و�
ااحل
اج واملعتمرين من
حلييججيياج
ااحل
عائرهم ب�سهولة
اأداء ��سسعائرهم
وي�سر.
ويف جمال خدمات النقل
ط اململكة
رتييببييط
دويل تيرت
يرت
االل ي ييدويل
ب ييعع يي�� يس ييرر دول جم ي ي يياورة
اورة
يالت منتظمة
رحيي ييال
ر رح
عي يير
راغييببيييي ال�سياحة
تتيح ليراغ
يراغ
ال�سسركة
سركة
ال�سفر بحافالت ال�
ف الوجهات
اإىل خمييتتييللييف

�سحيح.
سحيح.
ال�سياحية واخلارجية والعك�ضض �س
احلييججييييييجج من
ات نييققييلل احل
دم ييات
رز أاهأه ييمم يييي ييةة خ يدم
يدم
ووتتي ييرز
احلاجة املا�سة لنقلهم من داخل مدن اململكة
ق�سساء
ساء
املختلفة ثم عودتهم اإىل مدنهم بعد ق�
ك نقل
ذلييك
وكيذل
يذل
لالأنظمة وك
وفييققي ًياا لال
احل ييجج وف
فري�سسةة احل
فري�س
ر منافذها
ارج اململكة ع يير
اج م يينن خي ييارج
حل ييجج يياج
ااحل
اجلوية والبحرية اإىل مكة املكرمة واملدينة
اعر املقد�سة
امل�سسساعر
املنورة وجدة وداخل نطاق امل�
ت ظروف
وحت ييت
ددة وحت
وحمي ييددة
رية وحم
ق�سسسرية
ات ق�
أوقي ييات
يف اأوق
اخلرة
اخلر
ر
غيلية مكثفة وح�سا�سة تتطلب اخل
ت�سسغيلية
ت�س
ارة التامة بالكيفية املنا�سبة
الكافية واواململ ييهه ييارة
دمييةة وا�ستجابة لتوجيه
خليدم
يدم
ل�سرعة تياياأمأمييني ااخل
رورة جتنيد
ب�سسسرورة
يدة وفقها اهلل ب�
الر�سسسيدة
حكومتنا الر�
رية واواللية
الب�سسسرية
ركة لكافة امكانياتها الب�
ال�سسركة
ال�س
ال�سسركة
سركة
يوف الرحمن فياياإن ال�
خلدمات نقل ��سسسيوف
عامل وذلك
املعييامل
حة املامليعيع
وا�سسسحة
داف وا�
اه ييداف
بو�سسسعع اه
تقوم بو�
غيل تت�سم
بو�سسعع ا�سرتايجيات خلطط ت�ت�سسسغيل
بو�س
بالكفاءة واملرونة والعمل على �سالمة وراحة
فري�سةسة
احلجيج ومتكينهم من اأداء منا�سك فري�
طمااأنينة وروحانية وي�سر وقد بلغ
احلج بكل طم
ال�سركة
سركة
اإجمايل عدد الركاب الذين نقلتهم ال�
مبختلف خدماتها خالل مو�سم احلج خالل
عام 1429هي ( )5.492.362راكب.

اىل ثم
وفييييييقق م يينن اهلل ت ييعع يياىل
ام وبوبييتتيوف
يوف
ووببيي��يسييككييلل عي ييام
ط امل�سبقة
اخلييططييط
وو�� يس ييعع اخل
يني وو
امليني
لني
عاميليل
العيام
يام
هود الاليعيع
جهيود
يود
بجيهيه
بيج
يج
ال�سسركة
سركة
وال�ستعدادات املبكرة التي قامت بها ال�
سافة اإىل التن�سيق الوثيق بني قطاعاتها
إ�سافة
اإ�س
دعم وامل�ساندة التي حظت بها من قبل
والدعييم
واليدع
يدع
وزاة ا لنقل والتعاون الذي وجدته من خمتلف
احلي ييجج وخدمة
ئون احل
ب�يسييئئيون
يون
املخت�سسسةة بي�ي�
ات املخت�
جل ييهه ييات
ااجل
ركة يف مو�سم حج
ال�سسركة
ان اأداء ال�
احلجيج ك ييان
اف�سسلل من العام ال�سابق له من
عام 1428هي اف�س
غيلية واملالية.
الت�سسسغيلية
النواحي الت�
ال�سسركة
سركة
توا�سسسلل ال�
دويل توا�
عيد النقل الال ييدويل
وعلى ��سسسعيد
دويل لت�سع دول هي
تقدمي خدمات النقل االل ييدويل
ارات العربية املتحدة والبحرين وقطر
الميييارات
ورييياا والأردن واليمن
و�ييسسيوري
يوري
وم�سسسرر و�
ت وم�
يويويييت
واواللييككيوي
بكة ميينن اخلطوط
ر ��سسسبكة
ك عيير
وذل ييك
ودان وذل
واوالل يي�� ييسس ييودان
ً
ية قوامها (( )30خطا بحيث تنطلق
دولييية
الدوليييي
اليدول
يدول
ركة اليومية املجدولة من خمتلف
ال�سسسركة
رحالت ال�
دول ببااأ�سعار مالئمة
مدن اململكة اإىل تلك الالييدول
ركة ت�سهيالت كبرية فيما يتعلق
ال�سسسركة
وتقدمي ال�
ذا وقد
احية للراكب ه ييذا
امل�سسساحية
عة امل�
تعيةية
أمتيعيع
بنقل الأميتيت
ركة ا�سرتاتيجية تناف�سية لتنفيذ
ال�سسسركة
اتبعت ال�
رين بدول
املنت�سسسرين
خدماتها من خالل وكالئها املنت�
2008م
اجلوار والبالغ عددهم حتى نهاية عام 2008
( )15وكي ًال.
ركة جهودها لإعطاء املزيد من
ال�سسسركة
وتوا�سسلل ال�
وتوا�س
الدعم لهذه اخلدمات وحت�سينها واملحافظة
ادة يف
زيييادة
عها التناف�سي ومقابلة الاليزي
يزي
و�سسسعها
على و�
ام املوا�سم
خا�سسسةة يف اأيأي ييام
حجم الطلب عليها خا�
ا�سسافية
سافية
يري رحي ييالت ا�
دعيييي تيي��ييسسيييييري
االل ييتت يييي تيي��ييسسييتتيدع
يدع
تت�سسمن
سمن
اط تت�
الن�سساط
سافة اإىل التو�سع يف هذا الن�س
بالإ�إ�سسافة

دوره يياا يف
ركة وتعزيز دوره
ال�سسسركة
درات ال�
وتدعيم ق ييدرات
�سوق النقل.

ال خدماتها
اي�سسسال
ركة امل�ستقبلية اي�
ال�سسسركة
خطط ال�
اإىل �سلطنة عمان.
< ماهمية ودالل��ة ال�سراكة اال�سرتاتيجية
بني �سابتكو ومركز النقل العام التابع ل�سركة
الريا�ض للتعمري؟
ابع ل�ل�سسركة
سركة
تابيعيع
التياب
ياب
ام الاليتيت
ركز التعمري للنقل الالييععييام
مركيزيز
ميرك
يرك
اهد على النقلة
ر �س�سساهد
يعتر
ا�ض للتعمري يعت
ريا�يضيض
الرييا�
يا�
اليري
يري
ناعة النقل
ارية للمملكة يف جمال ��سسسناعة
احل�سسارية
احل�س
ركة ال�سعودية للنقل اجلماعي
ال�سسسركة
والعالقة بني ال�
سراكة خدمات
ام متثل ��سسراكة
ركييزز النقل الالييععييام
وومميرك
يرك
والتااأجري تقدم هذه اخلدمات ب�ب�سسكل
سكل
العقود والت
تعاقدي لنقل املجموعات والأفراد اإىل خمتلف
والي ييدول
دول
داخي ييلل اململكة وال
اطييقق ال�سياحية داخ
ااململييننياط
ياط
جانبا مهماً
ذه اخلدمات جانباً
اورة ومتثل هييذه
ااململييججيياورة
ً
سال يف
ف�سسال
ات ال�سياحية ف�
دم ييات
اخل يدم
يدم
يط اخل
تن�سسسيط
يف تن�
ا�سهاماتها يف خدمات احلج والعمرة على مدار
العام .اأماعلى م�ستوى خدمات النقل الداخلي
دي الوجهات ال�سياحية
لقا�سسسدي
ركة تتيح لقا�
فال�سسركة
فال�س
ر رحالت
بداخل املدن النتقال بحافالتها عر
سافة اإىل خدمات
�سافة
دولييةة ومنتظمة بابال�س
جميدول
يدول
تاتاأجري داخل املدن للمجموعات والأفراد .هذا
ركة وم�ساهماتها يف
ال�سسركة
اإىل جانب مبادرات ال�
رات والندوات �سواء الوطنية
واملووؤ�سؤ�سسرات
املنا�سبات وامل
رة يف برامج
املبا�سسسرة
اركة املبا�
وامل�سسساركة
منها والدولية وامل�
الرتويج ال�سياحي ،فقد قامت يف هذا الطار
ومن خالل التعاون والتن�سيق مع الهيئة العليا
لل�سياحة بتقدمي خدمات لنقل العالميني
ال�سعوديني واخلليجيني اإىل خمتلف الوجهات

ال�سياحية باململكة كما تقوم �سنوي ًا بتنفيذ
العديد من الرحالت املجانية لنقل املواطنني
واملقيمني اإىل مهرجان اجلنادرية والعودة.
< يف اإطار التقنيات احلديثة ل�سناعة النقل
الري ما توجهات ال�سركة يف اطار خططها
خالل الفرتة املقبلة؟
بو�سسع
سع
درا� ييسس ييةة تتعلق بو�
ركة بعمل درا�
ال�سسسركة
ت ال�
امييت
قيام
يام
ركة وذلك للتكيف مع
ال�سسسركة
ا�سرتاتيجية لنمو ال�
يريات املت�سارعة يف قطاع النقل حيث
تغيغري
يري
املتيغيغ
امليتيت
ارية لإعادة هيكلتها
ا�ست�سسسارية
ركة ا�ست�
تعاقدت مع ��سسسركة
بناء عليها تق�سيم اأعمال
كل كامل ومت بنا ًء
ب�سسكل
ب�س
دات ا�سرتاتيجية بالإ�إ�سسافة
سافة
وحييدات
سركة اإىل وح
ال�سركة
ال�س
دات م�ساندة وتن�سجم عملية اإعادة
وح ييدات
اإىل وح
الهيكلة مع املتغريات والتطورات امل�ستقبلية
ر تطوير اخلدمات واعتماد
يف �سوق النقل عر
اأعلى املعايري املهنية يف تقدمي تلك اخلدمات،
والرتكيز على املهام الرئي�سية واجلوهرية
املة لتلك
وو�سسسعع برامج حت�سني ��سسساملة
اط وو�
لكل ن�ن�سسساط
سال عن
ف�سس ًال
طة ودعم قدراتها التناف�سية ،ف�
الأن�أن�سسسطة
زيادة فعالية اإدارة الأ�سطول وزيادة االنتاجية
وتوفري املعلومة وخدمة اتخاذ القرار ��سسمن
سمن
ال�سسركة.
سركة.
اريع ا�سرتاتيجية منو ال�
م�سساريع
م�س

حاليا يف اإطار واإعادة الهيكلة
ركة حالي ًا
ال�سسسركة
وتقوم ال�
وتطبيق ا�سرتاتيجية النمو بتنفيذ عدد من
اريع النمو بالتعاون مع عدة
وم�سسساريع
ادرات وم�
مييببييادرات
�سسةة بهدف تطوير اخلدمات
س�س
متخ�سس�
ركات متخ�
�س�سسركات
وامل ييايل،
ايل،
غيلي وامل
الت�سسسغيلي
املقدمة وحت�سني الأداء الت�

< من وجهة نظركم مباذا ميثل مركز النقل
العام بالن�سبة لقطاع النقل ال��ري باململكة
ب��اع�ت�ب��اره مي�ث��ل واج �ه��ة ح���س��اري��ة و�سياحية
منوذجية يف بالدنا؟
ح�سسارية
سارية
يعتر مركز النقل العام بحق واجهة ح�
ر
امل وخدماته املتكاملة حيث
ال�سسسامل
مبفهومه ال�
يوفر املركز بيئة منوذجية مريحة للم�سافرين
يالل جمموعة
ري يينن م يينن خييال
زائ يري
يري
يني واوالل يزائ
يزائ
امليني
عاميليل
والعيام
يام
واليعيع
متكاملة من اخلدمات لتحقيق الفائدة املرجوة
ووكالت النقل ومكاتب احلج والعمرة
ركات ووكا
ل�سسركات
ل�س
يل الركاب
رحيييل
وترحيييي
اط نقل وتوتيرح
يرح
ن�سساط
ار�ييض ن�س
االلييتتيييي مت يار�
يار�
باحلافالت ،وبذلك فهو ميثل ركيزة هامة من
عنا�سره.
سره.
ركائز النقل العام واأحد اأهم عنا�
< 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؟
وم ��اه ��ي ال �ت��و� �س �ي��ات ال �ت��ي ات �خ��ذت �ه��ا وزارة
النقل لتح�سني ورفع م�ستوى اخلدمة لتلك
اال�سرتاحات؟
ات الوقود
وحمييططييات
احات وحم
�سييرتاحيات
يات
ك ان لييال�يسيس
ل �س�سسك
على الطرق ال�سريعة بني املدن اأثر كبري على
اط ال�سياحي يف مناطق اململكة املختلفة،
الن�سساط
الن�س
اءات اأن (( )%84من
ارت االحيي��يسيياءات
حيث اا��يسييارت
ري ييةة خالل
رق الال يري
يري
ال�سياح ي�ستخدمون االل ييطط ييرق
تنقلهم بني الوجهات ال�سياحية يف اململكة
ي ،وولل يخفى على اجلميع اأن
املا�سسسي،
خالل العام املا�
الو�سسعع الراهن واملرافق اخلدمية على الطرق
الو�س
ل�سسناعة
سناعة
ارية ل�
احل�سسسارية
ال�سريعة ل يتنا�سب والنقلة احل�
ركة ال�سعودية للنقل
وال�سسسركة
الطرق يف اململكة ،وال�
روع يهدف اإىل
م�سسسروع
اريعها م�
م�سسساريعها
من م�
اجلماعي ��سسسمن
إن�سساءاء عدد من
تطوير وحت�سني ال�سرتاحات واإن�س
مل خدمات
ال�سرتاحات ومراكز اخلدمة ت�ت�سسسمل
ات الإ�سعافية
دم ييات
واخل يدم
يدم
ادق واخل
وال ييفف يينن ييادق
اعم وال
طاعيميم
املطياع
ياع
امليط
يط
رافق اخلدمية وفق
واملرافييق
وامليراف
يراف
واق التموينية وامل
والأأ��ييسسييواق
رية ،وذلك من خالل
ع�سسسرية،
فات ع�
وموا�سسسفات
مناذج وموا�
راكة ا�سرتاتيجية وحتالف مع
الدخول يف ��سسسراكة
�سةسة >
س�س
املتخ�س�
اإحدى اجلهات املتخ�س

في سوق رياض التعمير للتمور

عالمات تجارية متميزة

في عالم صناعة وبيع التمور
 25نوع ًا من التمور يزخر بها السوق و « تمرة العجوة » أكثرها طلب ًا

تعترب التمور من الفواكه الغنية بالطاقة والفيتامينات التي يحتاجها ج�سم الإن�سان،
حيث ت�ق��دم يف دول اخلليج العربي وال ��دول العربية والإ��س��ام�ي��ة كطبق مهم يف
معظم �سالت ال�ستقبال خال واجب ال�سيافة ويزداد ا�ستهاكه يف العامل العربي
والإ�سامي ب�سكل رئي�س يف �سهر رم�سان املبارك.
ولقد اأدركت اململكة العربية ال�سعودية اأهمية التمور كمح�سول وطني ا�سرتاتيجي
يتميز بقيمته الغذائية العالية  ،فقامت باإعداد الكثري من الربامج الت�سجيعية التي تدعم
ال�ستثمار يف اإنتاج وت�سنيع وت�سويق التمور.

ريط التجاري
ال�سسسريط
ية ال�
مييةية
أهميييي
اءت أاهأهيميم
ميينن هنا جييياءت
ا�ييضض التعمري) املجاور
رييا�
يا�
وق ري
امل�سمى بيي ((��ييسسييوق
اخل�سسسارار والفاكهة التابع
ل�سوق التعمري جلملة اخل�
ركة الريا�ض للتعمري ،فمايتميز به هذا
ل�سسركة
ل�س
ال�سوق اأنه جاء ليلبي احلاجات التي يتطلبها
اط التجاري ل�ساكني ومرتادي منطقة
الن�سساط
الن�س
جنوب الريا�ض.
هدت حمالت التمور يف �سوق ريا�ض
ولقد ��سسسهدت
التعمري حركة جتارية كبرية من قبل املت�سوقني
وخا�سسةة خالل ��سسهر
سهر
خالل معظم اأوقات العام وخا�س
ي�سسم
سم
ك لأن ال�سوق ي�
وذل ييك
ي ،وذل
ا�يسييي،
ان املامليا�
يا�
رم�سسان
رم�س
العديد من العالمات التجارية الكبرية يف عامل
كل حمالت التمور يف
وت�سسسكل
ناعة التمور وت�
و�سسسناعة
بيع و�
مايل املحالت
إجمييايل
ر من  %60من إاجإجيميم
ال�سوق أاكأك يير
موؤ�س�سة
على م�ستوى مدينة الريا�ض ميثلها  26مو
�سسةة يف هذا اجلانب ،وممايذكر اأنه
س�س
متخ�س�
متخ�س
بح ال�سوق
سية اأ�أ�سسبح
املا�سسية
خالل ال�سنوات القليلة املا�
اط وجتارة
بن�سسساط
جذب كبري للمهتمني بن�
عامل جيذب
يذب
التمور فمنطقة العزيزية التي يقع فيها ال�سوق
على الطريق الدائري اجلنوبي اإحدى نقاط
ت�سسم
سم
النطالق احلديثة جنوب الريا�ض ،فهي ت�
مركز التعمري للنقل العام بال�سمعة املميزة
اخل�سسار
سار
التي حققها و�سوقالتعمري جلملة اخل�
امل�سسروعات
سروعات
ت�سسسمم العديد من امل�
والفاكهة ،كما ت�
هورة مثل
امل�سسسهورة
راكييزز التجارية امل�
العمالقة واواململيراك
يراك
ً
سال ع يينن اخلدمات
ف�سسال
ان ف�
�سيتي ب ييالزا ووجج يييي ييان
املتوفرة الأخرى.
ولعل من اأميز �سمات موقع �سوق ريا�ض التعمري
ه ،فالطريق الدائري
ول إالإل يييي ييه،
و�يسييول
�سهولة االليو�
يو�

ال�سسريانية
سريانية
سبا لأهم الطرق ال�
م�سسب ًابا
ر م�س
اجلنوبي يعتر
ا�ض ،كما اأن ال�سوق يت�سم بعوامل
ريا�ييض،
الرييا�
يا�
يف اليري
يري
معرو�سساته
ساته
اجلذب الداخلية فيه من حيث تنوع معرو�
ما بني منتجات غذائية وبال�ستيكية ومواد
رتاك جميع املحالت يف
وا�سسرتاك
واأدوات زراعية ،وا�
�ض باجلملة – يف الغالب
س�ض
املتخ�سس�
اط البيع املتخ�
ن�سساط
ن�س
 ،وتتيح ميزة وجود املحالت يف موقع واحدب يف
ت�سسسب
جيع املناف�سة الإيجابية التي ت�
ت�سسجيع
ت�س
لحة امل�ستهلك من ناحية معقولية الأ�سعار
م�سسلحة
م�س
وجودة املعرو�ض.
انواع التمور
ومن بني  25نوع ًا من التمور يزخر بها ال�سوق
إقبال
أكر الأنواع اإقبا
ين ككااأكر
رين
والر
ر
رزز مترة العجوة وال
تر
تر
ملا ورد فيها من الآثار
ريفة يف
ال�سسسريفة
النبوية ال�
اهيياا واأ�أ�سهرها
سهرها
زايياه
ياه
ميزاي
يزاي
ث ( مي يينن اأكأكي ييلل
دييييث
حييدي
يدي
وم �سبع مترات
يف ي ييوم
ري ييقق
وة ع ييلل ييىى الال يري
يري
ع ييجج ييوة
العالية ،مل
ميينن متييرر العالية
ول �سحر
�سم ،ل
ره �سم
ي�سسره
ي�س
يطان) فيما تتااأتي
�س�سسيطان)
أنواع التمور الأخرى
اأنأنييواع
ودتي ييههي يياا
ب جي يودت
يودت
بيييححييي��يييسسيييب
وحييالووتت ييهه يياا واإن كان
جل ييمم يييي ييعع يييتتييففييقق على
ااجل
اأن التمر هييوو فاكهة
وغذاء وحلوى.

هورة ويتم تداولها متر
امل�سسهورة
ومن اأنواع التمور امل�
العنرة ، ،لونة� ،سويدا،
ال�سكري  ،اخلال�ضض  ،العنر
ر
العي�ض ،لبانة ،حلوة،
�سارية ،برحي ،برين العي�ضض
قري ،حلية ،مكتومي�� ،سسفري،
سفري،
وكة�� ،سسسقري،
م�سسوكة،
م�س
قعي ،ربيعة ،ومتثل الأ�سعار
خال�ض ،ونانة�� ،سسسقعي،
ض
ويحر�ضض
ه .ويحر�
ودت ييه.
نيف التمر وم�ستوى ج يودت
يودت
ت�سسنيف
ت�س
راء متر العجوة
بع�ض الزوار يف العادة على ��سسسراء
رين وبكميات متفاوتة
والأغلبية من متر االلييرين
ترتاوح ما بني  5ي  20كيلوغرام وتقوم بع�ض
وال�سسحن
سحن
ات التهيئة وال�
دمييات
ااململييححييالت بتوفري خيدم
يدم
للكميات الكبرية.
ويتناف�ض منتجي التمور من خالل عدة طرق
ض
يف ت�سويق منتجاتهم للم�ستهلك كلها تت�سم
ال�سسناعات
سناعات
واء بوا�سطة ال�
ذاب ييةة � ييسس ييواء
رق ج يذاب
يذاب
بييططييرق
التحويلية يف عبوات جذابة وانيقة اأو بالطرق
التقليدية ومنها الفذ :وهو الذي يباع كما جني
من النخل بعد التنظيف والتنقية ،اأو املكرتن:
ويو�سع
سع
املكي�ض ويو�س
و�سسعع التمر يف كراتني كبرية ،اأو املكي�
و�س
فائح من التنك
أكيا�ض بال�ستيكية ،اأو يف ��سسفائح
يف اأكيا�
وت�سمى تعبئته ( بالرتقيد ) ،املطحون :وينزع
انع التمور ليتمكن
م�سسسانع
منه النوى ثم يطحن يف م�
واع الأطعمة
امل�ستهلك من ا�ستخدامه يف اأنأن ييواع
واحللويات التي يحتاجها ،امللوز :وهو الذي
حاب املحالت
مت خلطه باللوز ،كما يقوم اأ�أ�سسحاب
املعباأة واملفروطة ببااأ�سأ�سكال
سكال
بعر�ض اأنواع التمور املعبا
جذابة >

سوق التعمير للحوم والخضار بالبطحاء

السوق الرئيسي للحوم “البتلو“
على مستوى المنطقة
إقبال متزايد وثقة متنامية في ظل
احتياطات صحية حازمة وجودة عالية
يعد �سوق اللحوم واخل�سار بالبطحاء اأحد بواكري م�ساريع ال�سركة  ،واأحد النماذج املعمارية
يف تخطيط وتنفيذ واإدارة امل�ساريع امل�سابهة باململكة ،وهو اأول �سوق مغلق ومكيف يدار باأعلى
م�ستويات اجل للودة البيئية مللن خللالل اللنلظللم الت�سغيلية املللوجللودة فليلهللا ،واأي ل� لس ل ًا مللن خللالل
ق ل للرب االإدارة مل للن امل ل� لس لت لاأجللريللن وامل لت ل� لسللوقللني مل لعللاجلللة اأي م ل� لس لك للللة قل للد ت ل لطل للراأ ف ل للور ًا
يقع هذا ال�سوق يف منطقة البطحاء عند الركن
ارع البطحاء مع
رقي من تقاطع ��سسسارع
ال�سسسرقي
اجلنوبي ال�
اد ،و�سط مدينة الريا�ض
زي يياد،
ارق بن زي
ارع طييارق
�س�سسارع
على م�ساحة  14.000مرت مربع.
وبالنظر اإىل اجلهود املبذولة من قبل اأمانة

ركة على راحة
ال�سسركة
وحر�ييض ال�س
مدينة الريا�ض وحير�
ير�
امل�ستااأجرين يتم التن�سيق
املت�سوقني وخدمة امل�ست
دائ ييمم بني اجلهتني وتنفيذ العديد من
كل دائ
ب�سسكل
ب�س
الدرا�سات الت�سويقية والبيعية ،ويف اإطار ذلك
ركة والبلدية الفرعية
ال�سسسركة
كلت جلنة من قبل ال�
�س�سسكلت

حة البيئة واأ�ساليب عر�ض
�سسحة
أ�س�ض �س
ملتابعة تنفيذ اأ�س�
والتااأكد من تطبيق
واد الغذائية والت
اللحوم واواململيييواد
م�سسدر
سدر
أما م�
وعة لعمل ال�سوق .اأمأميايا
املو�سسسوعة
الأنظمة املو�
الثقة املتنامية التي يحظى بها �سوق اللحوم
أ�سا�ضض اإىل
واخل�سسارار بالبطحاء فهي ترجع يف الأ�سا�
واخل�س
ما تقوم به تلك الإدارة من توفري الحتياطات
با�سسرتاطات
سرتاطات
ام با�
زام ت ييام
وال ييتت ييزام
حية العالية وال
ال�سسحية
ال�س
حة العامة.
وال�سسسحة
النظافة وال�
طري جميع اأجأجي ييزاء
زاء
يطييري
بييط
يط
البيييي
راف الاليبيب
مل ا إل�إ�ي يسي ييراف
وي�سسمل
وي�س
زاء احليوية فيها مبا
الذبيحة ولل�سيما الأأججيييزاء
ؤو� ييض
ورووؤو�
وارع ور
يائائييحح ميينن كي ييوارع
ذبيائ
واقيييي الاليذب
يذب
ك بيواق
يواق
يف ذذلل ييك
عر�سسهه للبيع يكون
وغريها ،وعليه فاإن ما يتم عر�
الحية بحيث
ال�سسسالحية
ارات ال�
اخييتتييببييارات
اجييتتييازاز كييلل اخ
قييدد اج
واع دون منازع
ود ا ألنأنيييواع
ذه اللحوم أاجأج ييود
كل هييذه
ت�سسكل
ت�س
أف�سل
سل
ر من اأف�
أي�س ًاسا -فهي تعتر
أما الدواجن -اأي�س
أامأمييا
النوعيات ،ويتم حفظها وت�سويقها وفق اأعلى

يوردون جميعهم من
وامل ي يوردون
حية وامل
ال�سسسحية
روط ال�
االليي��يسييروط
ركات الوطنية املعروفة .
ال�سسركات
ال�س
اك ..فيجد املت�سوقون
ال ا أل�أ� ييسس ييمم يياك..
اأمأم يياا يف جم ييال
واع الطازجة،
تهونه ميينن خمتلف ا ألنأني ييواع
ميياا ي�ي�سسستهونه
رد اإليها من
يوميا ما يييرد
اإذ ت�ستقبل املحالت يومي ًا
رقية والغربية .
ال�سسسرقية
املنطقتني ال�
وق اللحوم
دم �ييسسييوق
بق ،يييققييدم
سبيق،
يق،
�سيبيب
كل م يياا �يسيس
لكيليل
يافاف ييةة ليكيك
اإ�إ� يس ياف
دمييةة ت�سويق املامليييوارد
وارد
خليي��يسييارار بالبطحاء خيدم
يدم
واواخل
واج ييدد فرع
ذائييييييةة التموينية م يينن خييالل ت يواج
يواج
االلييغغيذائ
يذائ
لأ�سواق العثيم الذي يقدم جميع الحتياجات
رائية والت�سويقية
ال�سسسرائية
بحيث تتكامل العملية ال�
والطمااأنينة
واء ت�سودها الراحة والطم
للرواد يف اأجأجييواء
حية الالزمة،
ال�سسسحية
مانات ال�
ال�سسسمانات
وكل ال�
«رسالة التعمير» داخل سوق
اللحوم بالبطحاء
وال ييدور
دور
ووععيينن اأهمية �سوق اللحوم بالبطحاء وال
ان املنطقة
و�ييسسييككييان
ذي يقدمه للم�ستهلكني و�
االلي ييذي
رف العام على اإدارة
امل�سسسرف
هري امل�
ال�سسسهري
يقول علي ال�
ال�سوق  :تتااأتي اأهمية هذا ال�سوق من كونه اأول
ركة اخلدمية املتميزة وذات النفع
ال�سسسركة
اريع ال�
م�سساريع
م�س
العام على م�ستوى مدينة الريا�ض حيث يوجد
واخل�سسسارار بالبطحاء  73حمل
ب�سوق اللحوم واخل�
لبيع اللحوم احلمراء و 5حمالت لبيع الدجاج
 23حمل لبيع ال�سماك و 5حمالت لبيع
املرد و23
ر
اخل�سسارار والفاكهة غري ذلك من توفر خدمات
اخل�س
حاب املحالت مثل
م�ساندة للمت�سوقني واأ�أ�سسحاب
ائر والوجبات ال�سريعة
للع�سسسائر
توفر كافرتيا للع�
و�سوبر ماركت للمواد الغذائية وال�ستهالكية

إي�س ًاسا اإفتتاح
الذي يحتل ربع م�ساحة ال�سوق ،اإي�س
سمل اأ�أ�سهر
سهر
ذي ي�ي�سسمل
ريط التجاري لل�سوق الالييذي
ال�سسريط
ال�س
هور كي
امل�سسسهور
عبية امل�
ال�سسسعبية
املطاعم التي تقدم الآكالت ال�
ع�سسري
سري
« الكبدة  ،والكوارع  ،وحلمة الراأ�أ�ض  ،ع�
هري  .على العديد
ال�سسهري
ب ال�سكر وقد اأجاب ال�
ق�سسب
ق�س
من ال�سئلة على النحو التايل:
< م��اه��ي اال� �س��رتاط��ات ال�سحية ال �ت��ي يتم
تطبيقها على املحالت داخل ال�سوق؟
 يف احلقيقة فاإن اإدارة ال�سوق تقوم بالإ�إ�سرافسراف
حية على
ال�سسسحية
رتاطات ال�
الكامل على تطبيق ال�س�سسرتاطات
كافة املحالت املتواجدة داداخخييلل ال�سوق بحزم
رات واأية
احل�سسسرات
وخا�سس ًةسة نظافة املحل من احل�
كامل وخا�
أفرا�ض
سركة اأفرا�
ملوثات اأخرى وقد مت التعاقد مع ��سركة
كل يومي
يانة والنظافة ب�ب�سسسكل
ال�سسسيانة
لتقوم ببااأعمال ال�
وعلى مدار ال�ساعة  ،لذلك نحن م�سيطرون
كامال ،فاحلمد هلل نحن دائم ًا
الو�سسسعع كام ًال
على الو�
حمل ثناء واإعجاب من كافة املت�سوقني لهذا
دد على ال�سوق
يرتدد
دائيييمم الال ييرت
جن ييدد اأن املت�سوق دائ
الن�سساط
ساط
لحة الن�
مل�سسسلحة
ب يف النهاية مل�
ي�سسسب
وكل هذا ي�
ركة .فكثري
ال�سسسركة.
التجاري وبالتايل ينعك�ضض على ال�
يدون بنظافة ال�سوق
ي�سسيدون
من املت�سوقني دائم ًا ي�س
ً
دائما طازجة
اعة املتواجدة بداخله فهي دائما
والب�سساعة
والب�س
خ�سار.
سار.
�سواء كانت حلوم اأو ا�سماك او خ�
< ماذا ت�سكل حلوم البتلو من جملة اللحوم
االأخرى داخل ال�سوق؟
واخل�سسسارار بالبطحاء من
ر �سوق اللحوم واخل�
 يعتروم البتلو مبدينة الريا�ض
واق حلييوم
سل أا�أ�ييسسييواق
أف�سل
اأف�

واملوزعني لي حلوم البتلو على املحالت الكبرية
ر ماركت « هم اأنف�سهم
واملعروفة بي « الهاير
داخي ييلل ال�سوق
وم داخ
ذه الالييللييححييوم
ون ه ييذه
وزع ييون
ذي يينن ي يوزع
يوزع
االل يذي
يذي
هنا ،واملفارقة تتااأتي من اختالف ال�سعر ففي
(الهاير) يرتاوح �سعر بيع
املحالت الكبرية (الهاير
ر
ال للكيلوا يف
هذه اللحوم من  40اإىل  45ررييييال
حني �سعر كيلو البتلو داخل ال�سوق يرتاوح مابني
 25ريال اإىل  30ريال تقريب ًا .
< بالن�سبة لالأ�سعار داخ��ل ال�سوق من الذي
يحددها؟
ً
 الأ�سعار يتم حتديدها طبقا للعر�ض والطلبكل ��سسئيل
سئيل
داخل ال�سوق فهي تتفاوت ولكن ب�ب�سسسكل
أي�س ًاسا ح�سب
بحيث لتتجاوز اخلم�ضض ريالت واأي�س
يء لأنه
أف�سسلل ��سسسيء
توفر اللحم ،واأعتقد اأن هذا اأف�س
يولد املناف�سة واملناف�سة يف النهاية من ��سسالح
سالح
امل�ستهلك .اامميياا مراقبة الأ�سعار فهذا الأمر
راراجج ييعع اإىل جهات تهتم بذلك مثل الأمانات
والبلديات ووزارة التجارة  ،ولكن دورنا يتحدد
ال�سسحية
سحية
ات ال�
زام بتطبيق اال�يسييرتااططييات
يف الإإلل ييتت ييزام
بال�سسهادات
سهادات
زام بال�
ودة واواللي ييتتي ييزام
واجل ي ييودة
يافافييةة واجل
واواللييننييظظياف
حي جلميع
ال�سسسحي
زي ال�
والي ييزي
مدة وال
تميدة
يدة
عتيميم
املعيتيت
حية املامليعيع
ال�سسحية
ال�س
العاملني باملحالت ،وهذا الأمر ييااأخذ من وقتنا
يل وم�سائل
التح�سسسيل
أحيانا على ح�ساب التح�
الكثري واأحيان ًا
اأخرى.
< ما هي اأنواع اللحوم املتواجدة يف ال�سوق؟
واحلوا�سسي
سي
 يوجد يف ال�سوق البتلو والأغنام واحلوا�ر داخل ال�سوق كما
ولكن حلوم البتلوهي الأكر

يوجد لدينا باقي اإجزاء الذبيحة وهي الأجزاء
سي اأو االغنام مثل
احلوا�سي
الداخلية للبقر اأو احلوا�
وامل ييخخ او الكبدة او حلمة الال ييرراأ�أ�ييض اأو
وارع وامل
االل ييكك ييوارع
أي�س ًاسا توجد داداخخييلل ال�سوق الأ�سماك
الكر�سةسة اأي�س
الكر�س
باح من
الطازجة التي تتااأتي الينا يوميا كل ��سسسباح
ازان كما ان تنظيف
وج ي ييازان
رقية وج
ال�سسسرقية
املنطقة ال�
الأ�سماك جمان ًا لدينا ،وهناك متابعة م�ستمرة
حة البيئة ببااأمانة منطقة
بالتن�سيق بيننا وبني ��سسسحة
ً
الريا�ض وبلدية البطحاء ونحن دائما عيوننا
مفتوحة داخل ال�سوق ل نغفل عن اأية خمالفة
ال�سسحية
سحية
ات ال�
وم يينن يخالف اال� يسييرتااطط ييات
دث وم
حت ييدث
يتعر�ض للعقوبة والغرامة واأحيانا اإىل اغالق
املحل اأو طرده من ال�سوق.
< ما هي اأهم ما يتميز به �سوق التعمريللحوم
واخل�سار بالبطحاء؟
 من مزايا ال�سوق اأنه اأول �سوق مكيف ومغطى�ض للحوم على م�ستوى الريا�ض ،كثري
س�ض
متخ�س�
متخ�س
من الزبائن ومرتادي ال�سوق ييااأتون اإليه من
وم يينن كافة الطبقات،
ا�ض وم
ريا�يضيض
الرييا�
يا�
كييلل مكان يف الاليري
يري
املتعلمون واأ�ساتذة باجلامعات ووكالء وزارات
وموظفون ومن كافة امل�ستويات ييااأتون لل�سوق
وخا�سسسةة البتلو والأ�سماك
رتوا حلوم طازجة وخا�
لي�سسرتوا
لي�س
الطازجة.
< ماذا عن االأقبال والزبائن التي تت�سوق من
ال�سوق؟
فة م�ستمرة
ب�سسسفة
اعد ب�
ت�سسساعد
 الأقبال متزايد ويف ت�يري ال�سعودي
اإىل ال�سوق فالإن�سان املقيم غيري
ارف ال�سوق منذ ان مت اإنإنيي��يسييااوؤه فهو دائم
ع ييارف
الرتدد عليه ،اأما ال�سعوديون فهم ياياأتون اأفواج
اإىل ال�سوق وعندما يت�سوقون اأول مرة فاإنها
بح عادة لديهم ل يقطعونها ودائم ًا يقولون
ت�سسبح
ت�س
ائعني ولكنهم
اأنهم قبل زيارتهم ال�سوق كانوا ��سسائعني
ذا ال�سوق وطبع ًا
وطبعا
التهم يف ه ييذا
دوا ��سسسالتهم
الن ووججيييدوا
كل من ييااأتي ال�سوق يعجب به ويدعو معارفه
اربييهه للت�سوق ..وهكذا .فهذا يف
وجريانه واأقأقيارب
يارب
ً
أي�ساسا هناك
حد ذاته اأكأكر دعاية لل�سوق وهكذا اأي�س
ركة من خالل ما
ال�سسسركة
دعاية لل�سوق تقوم بها ال�
اطاته من خالل
وعيينن ن�ن�سسساطاته
ره عن ال�سوق وع
تن�سسره
تن�س
حف اليومية واملجالت ومن خالل جملة
ال�سسحف
ال�س
«ر�سالة التعمري» ورغم ذلك قالدعاية لي�ست

يعتبر سوق التعمير
للحوم والخضار بالبطحاء
من افضل وأشهر أسواق
لحوم البتلو بمدينة
الرياض بجانب لحوم
االغنام والحاشي ذات
الجودة العالية

كافية ،نتمنى ان يكون هناك دعاية اأكأكر من
والرامج
والر
ر
ائية وال
الف�سسسائية
هذا من خييالل القنوات الف�
هيذا
يذا
راء بع�ض
جد و إاجإجي ييراء
املجيديد
ناة املامليج
يج
قنياة
ياة
التلفزيونية مثل قينين
وارات واملقابالت من داخل
حل ييوارات
التحقيقات واواحل
وير على الواقع لأن ذلك اأكأكر
والت�سسسوير
ال�سوق والت�
دعاية حقيقية لتعريف النا�ضض واوالل ييرراأي العام
بال�سوق.
امل�ستاأجرين داخل
سري» اأحد امل�ستا
اخل�سسري»
يقول «حممد اخل�
ني يف بيع اللحوم ،اإن من
�سسني
س�س
املتخ�س�
ال�سوق واأحد املتخ�س
اأهم املزايا يف ال�سوق هو التزام جميع املحالت
حية فالنظافة
ال�سسسحية
رتاطات ال�
بالإجراءات وال�س�سسرتاطات
ال�سسحية
سحية
هي عنوان هذا ال�سوق وتطبيق املعايري ال�
أ�سا�ض التواجد يف هذا ال�سوق.
يكل حزم ميثل اأ�سا�
الح امل�ستهلك،
ول�سسسالح
الح العام ول�
لل�سسسالح
ك لل�
كل ذذللييك
ال�سسروط.
سروط.
ونحن جميع ًا ملتزمون بهذه ال�
احب حمل
زار خالد حممد �سليم ��سسساحب
ااجل ييزار
اأمأم يااجل
يااجل
واع البتلو وبوبااأقل
ود اأنأن ييواع
البتلو فيقول لدينا اأجأج ييود
الأ�سعار رغم اأن حلوم البتلو املتواجدة بال�سوق
هي نف�سها البتلو التي تباع يف حمالت الهاير
ر
راكييزز التجارية الكبرية يف
الكبرية اأو يف املامليراك
يراك
ركة التي توزع علينا
وال�سسسركة
وزع وال�
الريا�ض لأن ااململييوزع
دة ولكن اإذا نظرنا اإىل الأ�سعار
وعليهم واواححييدة
لدينا جتدها ترتاوح بني  25ريال للكيلو بعظمة
و  30ريال اأو  32ريال بدون عظم يف حني ان
سل اإىل  50 – 40ريال للكيلو،
ت�سسل
الأ�سعار هناك ت�
رى فاإن الزبون واحلمد هلل اإذا
من ناحية أاخأخييرى
راء من عندنا مرة واحدة
وال�سسسراء
جاء لزيارتنا وال�

راجيييعع كما
ك راج
وذليييك
دد علينا وذل
يرتدد
دائ ييمم ي ًياا يييرت
ده دائ
جن ييده
هد لها
قلت لل�سعر املخف�ض والنظافة التي ي�ي�سسسهد
راف ورقابة قوية �سواء من
اجلميع ،فهناك اإ�سإ�سسراف
البلديات اأو من اإدارة ال�سوق.
حاب حمالت
كذلك حممود املنياوي اأحد اأ�أ�سسحاب
واجد يف ال�سوق
تواجييد
متيواج
يواج
ول اأنأنيييهه ميتيت
دواج يينن يييققييول
بيع االل يدواج
يدواج
منذ افتتاحه وحتى اليوم وعن اقبال الزبائن
راء الدواجن يقول اأن االقبال حمدود
على ��سسسراء
سو�ض
و�ض
بخ�سسو�
ن ،اأمأم يياا بخ�
دواج يين،
راء الال يدواج
يدواج
حالي ًا على �يسييراء
حية فيقول اأن هذه من اأهم
ال�سسسحية
رتاطات ال�
ال�س�سسرتاطات
ياء التي يلتزم بها اجلميع داخل ال�سوق
الأ�أ�سسسياء
هادة ��سسحية
سحية
فالعامل يجب اأن يكون لديه �س�سسهادة
معتمدة والبالطو البي�ض ويلتزم بنظافة املحل
وكييلل ��سسيئ
سيئ
والأدوات داداخخ ييلل املحل والثالجات وك
داخل املحل.
يالال يية»ة» ببع�ض امل�ستهلكني
ر� ييسس يال
«ال ير�
ير�
قت «ال
تقيت
يت
التيقيق
ما الاليتيت
كميايا
كيميم
أكد اجلميع على كثري
ومرتادي ال�سوق حيث اأكأكييد
لون الت�سوق
يف�سسسلون
من العوامل هي التي جتعلهم يف�
يريه ،أاهأه ييمم ييهه يياا البيئة
ييريه،
وق دون غ ييري
ذا الال يي�� ييسس ييوق
يف هي ييذا
حية املتميزة لل�سوق والنظافة اجليدة
ال�سسحية
ال�س
ة ،حيث اأ�أ�سار
سار
املعرو�سسسة،
واجلودة العالية لل�سلع املعرو�
واجليودة
يودة
داخييلل ال�سوق
ان يت�سوق داخ
عبداهلل اليو�سف ووككييان
ذه لي�ست اأول مرة
وذك ييرر اإن ه ييذه
ومعه اآ�سرته وذك
ياياأتي فيها ويت�سوق يف هذا ال�سوق ولكنه دائم
حية التي يت�سم
ال�سسسحية
الرتدد عليه نظرا للبيئة ال�
الأ�سعار املعتدلة وجلودة اللحوم
بها ال�سوق ولولال
احر�ضض على ��سسرائها
سرائها
وخا�سسةة حلوم البتلو التي احر�
وخا�س
نف�ض الكالم نايف �سعد
من هذا ال�سوق ،اأكد نف�
وي�سسيف
سيف
ايل وي�
وزارة التعليم الالييععييايل
ذي يعمل بي ييوزارة
االل ييذي
راف الريا�ض
قائال :رغم اأنني ا�سكن يف اأطأط ييراف
نحر�ض على
اإلاأنني وكذلك كافة اأفراد اأ�سرتي نحر�
ا�ستمرار الت�سوق من هذا ال�سوق فنحن تتااأتي
رتي كل طلباتنا واحتياجاتنا التموينية
ون�سسرتي
ون�س
وخ�يسييارار من
وخي�ي�
اك وخ
وا�ييسسييمميياك
وم وا�
ذائييييييةة م يينن حل ييوم
واواللييغغيذائ
يذائ
داخل هذا ال�سوق نظرا لقناعتنا ببااأن كل مافيه
وتخ�سسسعع لإ�إ�سسراف
سراف
ر عالية اجلودة وتخ�
من �سلع تعتر
ارم من املعنيني بياياإدارة ال�سوق ومن
حي ��سسسارم
�سسحي
�س
املخت�سسسةة الأخرى مثل البلدية واأمانة
اجلهات املخت�
مدينة الريا�ض،نف�ضض الكالم اأكده كل من جودة
مدر�ضض
ري يعمل مدر�
م�سسسري
حممود واأوأولده وهو مقيم م�
املدار�ضض الأهلية بالريا�ض وعثمان عبد
باباأحد املدار�
الرحيم �سوداين يعمل حما�سب بالريا�ض >

لقطة حديثة تو�سح اكتمال بناء امل�سجد والفلل ال�سكنية داخل احلي

بيئة سكنية واجتماعية مثالية

حي « تالل الرياض للتعمير »
أصبح أنموذج ًا يكرره
المطورون
أربعة مساجد يتوسطهم مسجد جامع
كبير صمم الستيعاب كافة سكان الحي
مال غرب
ذي يقع ��سسسمال
اإن حي تالل الريا�ض الالييذي
ا�ييضض بحي املاملييللييققيياءاء على م�ساحة
رييا�
يا�
مدينة االليري
يري
اإجمالية تبلغ (( )1.113.629مرت مربع ميثل
اريع ال�سكنية والعقارية الناجحة
امل�سسساريع
باكورة امل�
يالل فل�سفتها يف التعامل مع
ركة من خييال
لل�سسركة
لل�س
تطوير احلي ال�سكني بالأ�سلوب املتعارف عليه
دن العاملية وا�ستطاعتها يف تكيفها مع
يف ااململ ييدن
املجتمع ال�سعودي ووفف ييقق املعايري االجتماعية
ارية لتكون منهج تطبيقي
واحل�سسسارية
والأأممييننييييييةة واحل�
متبع ي�سهل تكراره يف تخطيط وتطوير الأحياء
الت�سسييد
سييد
ال�سكنية م�ستقب ًال ،حيث تو�سعت حركة الت�
ور ال�سكنية وزاد الطلب
والق�سسسور
والبناء للفلل والق�
بح احلي
كل كبري حتى اأ�أ�سسبح
على الأراأرا��يسيييي ب�ب�سسسكل
مطلب واختيار رئي�ضض لدى الراغبني يف البحث
عن ال�سكن الراقي املتكامل اخلدمات واملرافق
ومما زاد من الفل�سفة التخطيطية لهذا احلي
إن�سساءاء امل�ساجد
ركة ممووؤخرا من اإن�س
ال�سسسركة
ما قامت به ال�
اميم املتعلقة بذلك مما جعله
الت�سسساميم
بعد اعتماد الت�

ية وانفرادية عن باقي الأحياء
و�سسية
سو�س
خ�سسو�
يكت�سب خ�
املة تتمثل يف:
كونه ميتاز مبقومات تطويرية ��سسساملة
ميم هذا
ت�سسسميم
ملها ت�
< وجود خم�سة م�ساجد ي�ي�سسسملها
ركيينن من اأركانه
حليييي النموذجي  ،ففي كل رك
ااحل
الأربع،يوجد م�سجد يخدم �سكان تلك الزاوية
ال عن وجود م�سجد جامع
ف�سسسال
من احلي ،هذا ف�
كبري و�سط احلي يف احلديقة العامة ليخدم
يالالييييييةة تقارب
جميع ال�سكان م�ساحته الإإججييمميال
لى للرجال
م�سسسلى
2000مييرت مربع ويتكون من م�
لى لها دورات مياه
م�سسسلى
لى للن�ساء وكل م�
وم�سسلى
وم�س
للمووؤذن
الإمام و�سكن للم
افة ل�سكن للال
ومتو�ساأ،بالإ�إ�سسسافة
ومتو�ساسا
منف�سسسلل عن الآخر،
وغرفة للحار�ضض كل منهم منف�
سميمه ل�ستيعاب اأكأكر عدد من
ت�سسميمه
وامل�سجد مت ت�
لني باحلي
امل�سسسلني
لني.وهو الآن ي�ستقبل امل�
امل�سسلني.وهو
امل�س
امل�سسلني
سلني
ول امل�
لو�سسسول
م�سسساهاه لو�
وقد مت تتااأميم ممرات م�
ممت هذه
لهذه امل�ساجد بي�سر و�سهولة وقد ��سسسممت
لى للرجال
م�سسسلى
امل�ساجد بحيث يكون لكل منها م�
للمووؤذن
ام و آاخآخيييرر للم
يالمإمييام
و أاخأخيييرر للن�ساء و�سكن لي إ
ال

ويكون توزيعها يغطي كافة اأرجاء احلي وبحيث
تكون اأمام املراكز التجارية خلدمة اأكأكر عدد
رية و�سكان احلي
الب�سسسرية
من التجمعات الب�
تعزيز فلسفة أنسنة الحي
امل�سسساةاة ومواقف ال�سيارات
لف�سسلل بني حركة امل�
< الف�س
وارع ،
ال�سسوارع
وال�سيارات املتحركة من خالل فر�ضض ال�س
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
ال�سسسوارع
على تلك ال�
راكز التجارية حيث
املراكييز
كاملة للمت�سوقني يف امليراك
يراك
ال�سسوارع
سوارع
يتعر�سسسواوا ملزاحمة حركة ال�سري يف ال�
لن يتعر�
الرئي�سية للحي
< احلي غري منغلق على ذاته اأو معزول من
هو يتمتع
فهييو
ك فيهيه
ذليييك
وميييعع ذل
ه ،وم
يولول ييه،
احل يييي يياةاة ح يول
ركييةة احل
حيرك
يرك
ية متميزة
خ�سسية
سخ�س
ية عالية جتعل له ��سسخ�
و�سسية
سو�س
بخ�سو�
بخ�س
رى ،اإذ توجد اأربعة مداخل
بني الأحياء الأأخخ ييرى،
كل النقاط املحددة للدخول اإليه،
رية ت�ت�سسسكل
ح�سسرية
ح�س
رتك احلي مع حركة احلياة
ويف نف�ضض الوقت ي�ي�سسسرتك
خارجه من خالل املراكز التجارية يف اأركانه
ومن خالل املدار�ضض وامل�ساجد التي تطل على
ول للحي
دخييول
وارع الرئي�سية واإمكانية الاليدخ
يدخ
ال�يسييوارع
الي�ي�
ات دون
أوق ي ييات
روج منه ب�سهولة جميع الأوق
خلي ييروج
واواخل
عوائق.
ميم احلديقة راعى متددها لكل اأرجاء
ت�سسميم
< ت�س
عب ،لكنها حتافظ – يف ذات
مت�سسسعب،
كل مت�
احلي ب�ب�سسسكل
ح�سسسرر اال�ستفادة يف �سكان احلي
الوقت -على ح�
فقط،
مم احلي بحيث يعزز القيم االجتماعية
�سسمم
< �س
والأمنية من خالل املواقع املدرو�سة للم�ساجد
ول للمرافق
الو�سسسول
جيع الو�
وت�سسجيع
والأ�سواق واملدار�ضض وت�س
ً
قدرا من الحتكاك
امل�سسسيي الذي يوفر قدرا
عن طريق امل�
الإيجابي بني القاطنني.وليحقق ماي�سمى ب
“اأن�سنة اأحلي
أحلي” >

عبد المحسن الحصين أحد أكبر تجار سوق القهوة والهيل
بمركز التعمير للجملة:

سوق القهوة والهيل اكتسب
شهرته من تزايد االقبال الذي يتمتع
به سوق التعمير للجملة
بللداأ ن�ساطه التجاري منذ اأربعني عام ًا منذ اأن كان دكان يف ق�سر االأمللري �سعود بن عبد
الله اإىل ان اأ�سبح من اأ�سهر االأ�سماء التجارية املتخ�س�سة يف جتارة «الكيف» القهوة والهيل
حيث يحمل م�سماه عالمة جتارية يع�سقها رواد القهوة ويتجاذبون اإليه العمالء من مناطق
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 هللذا اللنل�لسللاط وا� لس لت لقللراره لل�لسلنللوات يف مللزاولللة اللقلهللوة وال له ليللل ،فلكللان هللذا احلللوار
< منذ متى وانتم متار�سون ن�ساط بيع القهوة
والهيل ؟
منذ اأكر من  40عام ونحن يف هذا الن�ساط
ح ييييث بي ييداأت جتييارت ينييا يف و� يسييط الريا�ض
وبالتحديد يف ق�سر الأمري �سعود بن عبداهلل
ثييم اأنتقلنا بعد مييا تيطييورت املنطقة اآنييذاك
اإىل �سارع ال�سمي�سي القدمي حتى ا�ستقر بنا
احلييال يف مركز التعمري للجملة وهييا نحن
لزلنا نحافظ على اآ�سالتنا ومييوروث اآباءنا
واأجدادنا .
< ماذا عن املوا�سم الذي يكرث فيها
الطلب على القهوة والهيل ؟
القهوة والهيل مطلوبة على مدار
اليعييام ولكن املوا�سم ايل يزداد
فيها القبال على املبيعات ك�سهر
رم�سان املبارك ومو�سم ال�سيف
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
اليمنية واليهييراري احلب�سي والقهوة الكيني
والقهوة الهندية والقهوة
الي ي�ي يسي ييي يني يي يية

والأندون�سية والقهوة الرازيلية اأماالهيل
فيوجد نوعني الهندي واجلواتيمايل.
وعيين ال�يسيتييرياد فنحن ن�ستورد من الهند
واجلواتيمايل جزء واجلييزء الآخيير ن�ستورده
ميين التجار الآخييرييين عن
طي ي ي ييريي ي ي ييق

ات املنتجة
ركييات
دي يينن لييلليي��يسيرك
يرك
واج يدي
يدي
وك ييالء ااململ ييتت يواج
يواج
االلي يوك
يوك
بال�سعودية وبالن�سبة للنب فن�ستورد من اليمن
واحلب�سسةسة اأما التي عليها اقبال هي
والرازيل واحلب�
ر
احلب�سسسيي والقمت الهندي وهناك
النب الهرري احلب�
الرازيلي والنب اليمني،
اي�سس ًاسا على النب الر
ر
اقبال اي�
فكل فئة ترغب يف نوع معني.
< م��اه��ي ا� �س��اف��ات م��رك��ز ال�ت�ع�م��ري للجملة
ل�سوق القهوة والهيل والعطارة؟
يف البداية ظللنا مايقرب من عامني والقبال
ك ازداد
ذل ييك
عيف على ال�سوق ولكن بعد ذل
�سسعيف
�س
ً
بح �سوق
تدريجيا واأ�أ�سسبح
بال على ال�سوق تدريجيا
قبييال
القيبيب
القهوة والهيل مبركز التعمري للجملة معروف
للجميع .عن ال�ستفادة فهناك املوقع املتميز
اجلييممييييييعع عييللييىى مركز
ال الالييككييببييري م يينن اجل
والقي ييببي ييال
التعمري وبالتايل على بقية الأ�سواق املتواجدة
منهم �سوق القهوة والهيل
داخل املركز ومن ��سسسمنهم
كذلك اخلدمات املتعددة املتوفرة باملركز مثل
اخلدمات الأمنية واملواقف الف�سيحة لل�سيارات
سافة اإىل ما يتميز به مركز التعمري
إ�سافة
هذا اإ�س
طة الرتفيهية
امييةة العديد ميينن الأن�أن�سسسطة
ميينن اإقإقيام
يام
واملهرجانات الرتويحية والحتفالت املتنوعة
يري م يينن مرتادي
ذب كييثثيري
االل ييتت يييي ت�ساهم يف جيييذب
املركز.
< وم��اذا عن كرثة املحالت التجارية للقهوة
والهيل ؟
رتت املاملووؤ�س�سات التجارية واملحالت التي
كلما ككر
ر
تبيع النب وم�ستلزمات القهوة فاإن ذلك يوجد
وع من املناف�سة على عر�ض ال�سلعة عالية
نييوع
سك اأن كل ذلك
ودة وال�سعر ا ألقأق ييلل وولل �س�سك
جل ييودة
ااجل
لحة الزبون وامل�ستهلك .
مل�سسسلحة
ب يف النهاية مل�
ي�سسب
ي�س
اأما عن الزبائن فهم ياياأتون اإىل ال�سوق من كل
دن واملناطق القريبة
مكان من الريا�ض واواململييدن
واق القهوة والهيل
للريا�ض ووعع يينن تعدد اأ�أ� ييسس ييواق
ارها يف مدينة الريا�ض ذكر اأن اأ�سواق
وانت�سسارها
وانت�س
القهوة متواجدة يف كل املراكز التجارية ويف
كل مكان جتاري بالريا�ض وعن الأنواع الأخرى
ني ذكر اأن املقر
احل�سسسني
ملوؤ�س�سة عبد املح�سن احل�
ملو
للمووؤ�س�سة متواجد هنا يف مركز
الرئي�سي للم
للموؤ�س�سة
التعمري التجاري وهناك فرع اآخر للمو

ولي�ضض
بالرو�سسةة فنحن نبيع القهوة باجلملة ولي�
بالرو�س
مفرق.
م��اذا ع��ن االأ��س�ع��ار وم��دى تغريها م��ع ارتفاع
االأ�سعار ؟؟
اأن الأ�سعار تتغري طبق ًا للتغيري العاملي لال�سعار
فمث ًال اإذ اإرتفعت ا�سعار ا�سترياد ال�سلعة
أي�س ًاسا
ك على �سعر البيع لدينا ،اأي�س
ينعك�ض ذذللييك
ض
الأ�سعار تتجدد طبق ًا للعر�ض والطلب واآلية
ال�سوق ف ياياإذا زاد الطلب وقل العر�ض تزداد
اأ�سعار ال�سلعة واإذا قل الطلب زاد العر�ض يقل
�سعر ال�سلعة.
بالن�سبة لل�سوق والأ�سعار وهام�ضض الربح ذكر
وية بني
قوييية
هد مناف�سة قيوي
يوي
ي�سسهد
حاليا ي�س
اأن ال�سوق حالي ًا
التجار وامل�ستهلكني وعر�ض الأنواع التي عليها
ديد من امل�ستهلكني فرغم اأن هناك
اقبال ��سسسديد
واع كثرية
ارتفاع يف اأنأن ييواع
هام�ض
من القهوة اإإل اأن هام�
دا ل
رب ييحح ب�سيط جي ييد ًا
يدا
االل يرب
يرب
دى  % 3- 2فقط
يييتتييععييدى
الرازيلي
فمث ًال اليينب ر
الر
وزننيييهه  50كيلو
الكي�ض وز
ض
ما بني
و�سعره يييرتاوح مييا
 500 – 480ريال ،اأما
هوة الهرري
قهييوة
القيهيه
كي�ض اليقيق
ض
زنة  50كيلو �سعره 650
وع اآخر
ال وهناك نييوع
رريي ييال
اأعلى جودة �سعره 800

ال اأمأميياا القهوة لقمتي اأ�سعارها  430ريال
ررييييال
وهناك الهندية �سعرها  690ريال اأما اأ�سعار
الهيل فهناك الهيل الهندي اأعلى الأنواع فمث ًال
فمثال
النوع رقم � 1سعر الكيلو  64اأو  65ريال اأما
الهيل الأمريكي الكيلو رقم  1حوايل  55ريال
ورقم � 2سعره  48ريال ورقم � 3سعره  43ريال
دم التاجر عبداملح�سن
ويف نهاية اللقاء ق ييدم
ركة الريا�ض للتنعمري
كره ل�ل�سسسركة
ني ��سسسكره
احل�سسني
احل�س
إر�سساءاء وحتقيق رغبات
جهدا يف اإر�س
التي لتاتاألوا جهد ًا
ر اإدارة ال�سوق
امل�ستاأجرين وتعمل جاهدة ععر
امل�ستا
امل�ستااأجرين وتذليل
يف ت�سهيل متطلبات امل�ست
إي�ساساً
كر اإي�س
وال�يسييككيير
والي�ي�
ها وال
ونهيايا
هونيهيه
واجهيون
يون
يواجيهيه
بات الالييتتيييي ييواج
يواج
قبيات
يات
عقيبيب
العيقيق
اليعيع
ول ملجلة «ر�سالة التعمري» على اإتاحتها
مو�سسول
مو�س
الفر�سسسةة لهذا احلوار >
يل الفر�

خالل
ورشة العمل الثانية
لتحالف مشروع تطوير الظهيرة

أعضاء التحالف يبدون إعجابهم
للعرض الفني الشامل والمستوى العالي
لجميع دراسات المشروع وتقديرهم لجهود الشركة

فريق قيادة التحالف وا�ست�ساريي امل�سروع

عقدت ال�سركة ور�سة العمل الثانية مل�سروع
املخطط العام لتطوير منطقة الظهرية وذلك
يف ال�سابع من ابريل 2009م املا�سي ،ملناق�سة
املرحلة الرابعة من درا�سات اعييداد املخطط
العام والذي ا�ستمل على املخطط العام للتطوير
ودرا�يسيية اجلييدوى القت�سادية بجانب تقرير
مراجعة وتدقيق درا�سة اجلدوى القت�سادية،
وح�سر هييذا الجيتيميياع وور� يسيية العمل كافة
اأع�ساء التحالف ،املوؤ�س�سة العامة للتاأمينات
واملوؤ�س�سة العامة للتقاعد وال�سركة ال�سعودية
للمركز املعيقلية و�سركة �سولدير انرتنا�سيونال
و�سركة دارالركيييان وال�سركة العقارية ومن
ال�سركة الدكتور خالد بن عبد اهلل الدغير
ع�سو جمل�ض الإدارة ومييدييير عييام ال�سركة
واملهند�ض �سعد بيين اأحيمييد العحرو�ض مدير
اإدارة امل�ساريع والأ�ستاذ وليد حممد الرديني
مدير اإدارة الت�سويق واملهند�ض حممود احمد

م�ساوي مدير امل�سروع بجانب فريق العمل
ال�سرتايل ل�سركة  urbis jhdال�ست�ساري
القت�سادي العاملي من:
EC-Habis-Stutt BuchananVolteraوتركزت املناق�سات واملالحظات
حيييول ال ييدرا�ي يس ييات وال يت يقييارييير بي�يسيكييل عام
والدرا�سة القت�سادية ب�سكل خا�ض على عدة

اع�ساء التحالف ي�ستمعون ل�سرح تف�سيلي عن امل�سروع

حماور رئي�سية:
 حتديد دور م�ساركة الدولة يف امل�سروع. حتييديييد عنا�سر التطوير مل�ساركة الييدوراحلكومي.
 اإعي ييادة درا� يسيية اأ� يس يعييار ت ياأجييري الييوحييداتالإدارية.
 مناق�سة مراحل تنفيذ امل�سروع . الأزمي يية امليياليييية اليعييامليييية وت ياأثييريات يهييا علىامل�سروع.
 تدعيم عوامل جناح امل�سروع.وقد مت تقدمي عر�ض فني �سامل جلميع درا�سات
امل�سروع حيث اأبدى اع�ساء التحالف اإعجابهم
بيهييذا اخل�سو�ض الفني وتقديرهم الكامل
للم�ستوى ال يعييايل لييدرا� يسييات املي�يسييروع اي�س ًا
للمجهودات الكبرية التي تقوم بها ال�سركة
لتدعيم عوامل جناح امل�سروع >

مختبر سوق التعمير لجملة
الخضار والفاكهة يصدر تقريره الثاني للعام 2008

إنخفاض معدل التلوث في الخضروات
والفاكهة عن السنة الماضية
ال�سسركة
سركة
ذي تقوم به ال�
رائييدد الال ييذي
تاتاأكيدا للدور الاليرائ
يرائ
اريعها اخلدمية املتميزة ذات
م�سسساريعها
من خييالل م�
م ،جي يياءاء دور
وامل ييقق يييي ييم،
واطيينن وامل
ام لييللييمميواط
يواط
االلييننييففييعع الال ييعع ييام
اخل�سسار
سار
املختر املركزي ب�سوق التعمري جلملة اخل�
ر
ذلك التميز باعتباره خط
والفاكهة ليعزز ذلييك
حي من خالل
ال�سسسحي
مام الأمان ال�
و�سسسمام
الدفاع الأول و�
الفح�ض اليومي للمنتجات املتداولة يف ال�سوق
ض
ومن منطلق احلر�ضض على �سالمة امل�ستهلكني
مان جودة املنتج الزراعي والغذائي الالزم
و�سسمان
و�س
حة الفرد واملجتمع ،فقد اأ�أ�سدرت
سدرت
و�سسسحة
لأأمم يينن و�
ر امللوثات
ملختر
ركة التقرير ال�سنوي الثاين ملخت
ال�سسركة
ال�س
اخل�سسار
سار
البيئية التابع ل�سوق التعمري جلملة اخل�
سري اإىل ان
ذي ي�ي�سسري
عام  2008واواللي ييذي
لعييام
والفاكهة ليعيع
ال�سسارة
سارة
اره يياا ال�
ذه املبيدات لها اآثآث ياره
ياره
متبقيات ه ييذه
حة الإن�سان مما قد ت�سبب الإ�إ�سسابة
سابة
على ��سسسحة
ف التقرير
ك�سسسف
وق ييدد ك�
را� ييضض وق
بالعديد ميينن ا ألمأم يرا�
يرا�
املتح�سسسلل عليها من
الثاين من خالل النتائج املتح�
اخل�سسسارار والفواكهة
حتليل متبقيات املبيدات يف اخل�
بالنتائج التالية:
أول  /بلغ اإجمايل عدد العينات التي مت حتليلها
اأو ًل
2008م الف و�ستة وثمانون ()1086
خالل عام 2008
عينة.
احلة لال�ستهالك
ال�سسساحلة
ايل العينات ال�
بلغ اإجإجييممييايل
يالالييييييةة م يينن متبقيات املبيدات)
(اخليال
الآدآدمم ي يييي (اخل
ثمامنائة وواحد ( )801عينة ،متثل مان�سبته
( )%74من اإجمايل حجم حتليل العينات .
احلة لال�ستهالك
ال�سسساحلة
ايل العينات ال�
بلغ اإجإجييممييايل
الآدمي واملوجود بها متبيقيات للمبيدات ولكن
بحدود امل�سموح بها حملي ًا ودولي ًا مائة وواحد
رون (( )121عينة ،متثل مان�سبته () %11
وع�سسرون
وع�س
من اإجمايل حجم حتليل العينات .
احلة لال�ستهالك
بلغ اإجمايل العينات الغري ��سساحلة
الآدمي (الرا�سبة) التي حتتوي على متبقيات
دود امل�سموح بها حملي ًا
حمليا
دات اأعأع ييلل ييىى ب ييحح ييدود
مييببييييييدات
ودولي ًا مائة واأربعة و�ستون (( )164عينة ،متثل

ايل حجم حتليل
مان�سبته ( )%15ميينن اإجإج ييمم ييايل
العينات.
عدم انتظام يف انخفا�ض عدد
ثاني ًا :لوحظ عييدم
العينات الرا�سبة خالل الفرتات الأربعة من
رم حيث بلغت ن�سبة العينات
املن�سسسرم
ام املن�
االل ييعع ييام
الرا�سبة خالل الربع الثاين  %20.4ثم حدث
انخفا�ض خالل الربع الثالث بن�سبة %14.68
ثم اعقبه ذلك ارتفاع طفيف يف الن�سبة املئوية
كل عام بلغ
وب�سسسكل
خالل الربع الرابع  %15.76وب�
املتو�سط العام للن�سب املئوية للعينات الرا�سبة
خالل عام 2008م  %15.10بالن�سبة املئوية
للعينات الرا�سبة خالل عام 2007م التي بلغت
اع طفيف بفارق
ارت ييفف يياع
يو�سسسحح ارت
 %14.67مميياا يو�
ك ا�ستمرار
ذل ييك
ل يتعدى  %0.5مم يياا ي ي ؤويوكؤك ييدد ذل
الدور الرقابي الهام يف احلفاظ على �سالمة
الييدور
املنتجات وحماولة التزام املنتجني بالتعليمات
قدر الإمكان.
ر متبقيات املبيدات
ظ اأن اأكأكي يير
وح ييظ
يالال ييثث ي ًياا :ل يوح
يوح
ث يال
تواجد �سواء كانت هذه املتبقيات اأقل اأو اأكأكر
للموا�سفات
سفات
طبقا للموا�س
دود امل�سموح بها طبق ًا
حل ييدود
من ااحل
القيا�سية ال�سعودية ال�سعودية اأو الدولية ،حيث
يدات ��سسسيوع ًا
يوعا
سيوعا
بييدات
يدات
املبيييي
ر املامليبيب
واع ميينن اأكأك يير
ذه ا ألنأني ييواع
تعد ه ييذه
ً
وا�ستخداما داخل وخارج اململكة وهي مبيدات
رين ،الداميثويت،
مرييين،
تا ،ميري
يري
دلتيا،
يا،
دليتيت
فان ،دل
لفيان،
يان،
دو�سيليلسليفيف
أندو�يسيس
(الأنيدو�
يدو�
ين) وبتكرارية (()16-19-20-23
رين)
�سير مر
مر
ر
على الرتتيب.
ناف حتتوي على
ر الأ�أ�سسسناف
رابع ًا :لوحظ ان اأكأكيير
متبقيات املبيدات مبعدل اأعلى من احلدود
اخل�سسسارار الورقي او
امل�سموح بها �سواء كانت من اخل�
غري الورقي اأو من الفاكهة كانت كالتايل:
بطاط�ض،بامية،
بطاط�ضض
ل ،بطاط�
(ب�سسسل،
روات غري ورقية (ب�
خ�سسروات
خ�س
كو�سه ،خيار) بتكرارية ()7-7-8-10-11
نف على الرتتيب.
مرة لكل ��سسسنف
بتكرارية( )4-4مرة
ى) بتكرارية(
رى)
كمر
ر
فواكه (برتقال ،كم
نف على الرتتيب.
لكل ��سسسنف

طرق وخطوات حتليل العينة
دد اتباع الطرق العلمية املتبعة
ال�سسسدد
مت يف هذا ال�
يف جمال احتليل الدقيق ملتبقيات املبيدات يف
اخل�سسارار والفاكهة من خالل اخلطوات التالية:
اخل�س
جتهيز العينة
يح العينة والتي
وتر�سسسيح
عملية تقطيع وخلط وتر�
ترتاوح مدتها  60دقيقة.
يرتاوح مدتها 30
عملية ا�ستخال�ضض العينة وتييرت
دقيقة.
يرتاوح ما بني 30-20
عملية تنقية العينة وتييرت
دقيقة.
عملية تبخري وجتهيز العينة للحقن ما يقرب
من  20دقيقة.
فح�ص العينة:
مت الفح�ضض من خالل عملية حقن العينة يف
ازي – مطياف
رايف الال ييغغ ييازي
وجييرايف
ياتاتيوج
يوج
روميات
هاز الالييككيروم
يروم
جهياز
ياز
جيهيه
الكتلة.
املبيدات امل�ستخدمة:
ف يف املجاميع
مت ف يي�� يس ييلل  86م ييبب يييي ييدد تييخخييتتييللييف
ملت مبيدات فو�سفورية
و�سسسملت
الكيمائية الفاعلية و�
وكارباماتيه وبريثرويد وكلورنيه وتختلف هذه
املبيدات يف طبيعة تتااأثريها على الآفة فقد تكون
رية ومبيدات فطرية ومبيدات
ح�سسسرية
مبيدات ح�
ائ�ض اأكارو�سيه.
سائ�ض
ح�سائ�
ح�س
يابابيييي امل�ستمر فقد
رقياب
دور الاليرق
يرق
ذا الالي ييدور
ونتيجة لييههييذا
املختر خالل هذه الفرتة
اأظهرت نتائج تقرير املخت
دوث ثبات ن�سبي طفيف عيينن ميياا اأظهرت
حيييدوث
نتائج التقرير الأول لعام 2007م ليتعدى %5
مما ييووؤكد ذلك اإ�ستمرار الدور الرقابي الهام
فاظ على �سالمة املنتجات وحماولة
احلفيياظ
يف احليفيف
حية والتي لها
ال�سسسحية
التزام املنتجني بالتعليمات ال�
اأن تتح�سن مع زيادة تكثيف املراقبة احلكومية
على املزارع املخالفة >

في لقاء اتسم
بروح المحبة واالخاء

في لقائه الربع سنوي

الصندوق التعاوني
لموظفي الشركة يكرم موظفيه
المثاليين والذين خدموا لفترة طويلة

ري ييعع �سنوي
وي الال يري
يري
يف ااططي ييارار الال ييلل ييقق يياءاء الاليي��ييسسييننييوي
ال�سسركة
سركة
وظ ييفف يييي ال�
اوين مل يوظ
يوظ
دوق الال ييتت ييعع يياوين
لييلليي��يسييننييدوق
ركة الدكتور  /خالد
ال�سسسركة
ور مدير عام ال�
وبح�سسور
وبح�س
ال�سندوق
سندوق
ر نظمت اإدارة ال�
بن عبد اهلل الدغير
ال�سسركة،
سركة،
التعاوين لقاءها الدوري ملن�سوبي ال�
حيث تناول هذا اللقاء اإقامة العديد من
ية والثقافية
والريا�سسسية
الفعاليات الجتماعية والريا�
وتخلل اللقاء اإقامة مباراة لكرة الطائرة
بني فريقي املراكز والإدارة العامة ،حر�ضض
اهدتها ونالت اهتمام وا�سع
م�سسساهدتها
اجلميع على م�
بحما�ضض
ركة الذين تفاعلوا بحما�
ال�سسسركة
من من�سوبي ال�
راكييزز على
ارة بفوز فريق املامليراك
يراك
رجت املاملييببييارة
وخرجيت
يت
وخيرج
يرج

فريق الإدارة العامة.
منت فعاليات اللقاء م�سابقات متنوعة
ت�سسسمنت
كما ت�
عرية وثقافية كما مت تكرمي
اركات ��سسسعرية
وم�سساركات
وم�س
ام�سسسواوا فرتة طويلة يف خدمة
املوظفني الذين ام�
ً
أي�ساسا مت تكرمي
وع�سسرر �سنوات واأي�س
خم�ضض وع�س
ركة خم�
ال�سسركة
ال�س
وائ ييزز على
اجل يوائ
يوائ
وزي ييعع اجل
يني ووتت يوزي
يوزي
الييني
يني
ثاليييي
املثيال
يال
يني امليثيث
فييني
يني
وظفيييي
املوظيفيف
امليوظ
يوظ
بال�سسركة.
سركة.
الفائزين باملوظف املثايل بال�
الع�سسساءاء
ويف نهاية اللقاء تناول اجلميع طعام الع�
والجتماعية يف
ومت تبادل الأحاديث الودية جتماعية
فاء الذي �ساد هذا
وال�سسفاء
اأجواء ممتلئة بالود وال�
اللقاء >

< املدير العام يكرم الزميل �سعد الدو�سري مبنا�سبة ح�سوله على جائزة املوظف املثايل

الشركة تودع
المهندس قينو
ركة ملنهجها يف
ال�سسركة
إنطالقا من اإ�ستمرارية ال�
اإنطالق ًا
خا�سسسةة من قاموا ببااأدوار
التعامل مع من�سوبيها خا�
متميزة وقدموا خدمات جليلة خالل مراحل
ال�سسركة
سركة
وم�سووؤولياتهم الوظيفية داخل ال�
عملهم وم�س
ً
وقدموا منوذجا رائع يف العطاء والإخال�ضض
املهند�ضض
زمييييييلل املهند�
رمي الاليزم
يزم
ركييةة بييتتييككييرمي
ت الاليي��يسيرك
يرك
ام ييت
ق يام
يام
اريع الذي
امل�سسساريع
رف قينوا» املوظف باإدارة امل�
«اأ�سأ�سسرف
يالل م�سرية عطاء
ركة خييال
بال�سسركة
اأنهى عالقة بال�س
يالل عمله كمدير
من خييال
اأ�ستمرت � 11سنة مين
ين
هدت فرتة عمله
و�سسسهدت
اريع و�
امل�سسساريع
روع بياياإدارة امل�
م�سسروع
م�س
ركة اخلدمية
ال�سسسركة
اريع ال�
م�سسساريع
راف على جميع م�
ال�س�سسراف
والعقارية وكانت له م�ساهمات تطويرة فيما
راف عليها
ائية والإ�إ�سسسراف
اريع الإن�إن�سسسائية
بامل�سسساريع
يتعلق بامل�
رف» بح�سن تعامله
ووققييدد ات�سم الزميل «اأ�أ� يس ييرف»
ال�سسركة
سركة
مع زمالئه يف العمل وكذلك عمالء ال�
كذلك مثابرته الدوؤبه يف اإجناز العمل ب�ب�سكله
سكله
ومكافااأه
هادة تكرمي ومكاف
النهائي ،حيث مت منحه ��سسسهادة
إخال�سسهه يف العمل ت�سلمها من
ماليه نظري اإخال�س
ركة الدكتور خالد بن عبداهلل
ال�سسسركة
مدير عام ال�
ارك فيه باقي
الدغير خالل حفل توديع ��سسسارك
ر
رف « بحياة
زمالء الإدارة  ،نتمى للزميل « اأ�أ�سسرف
�سعيدة >

< الدكتور خالد يكرم املهند�ض قينو

عبدالحكيم الخميس ل�

اإلخالص والتفاني في العمل
وإصالح النية هي سبيل النجاح
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
التجار والعمالء داخ��ل �سوق التعمري جلملة اخل�سار والفاكهة ،هكذا حتدث الزميل
عبداحلكيم اخلمي�ض ،وهذا ن�ض احلديث..
ماهي مهام وظيفتك احلالية؟
للخ�سار
سار
اأعمل حاليا م�ساعد مدير �سوق اجلملة للخ�
اريع النفع العام التي تقوم
م�سساريع
والفاكهة وهو اأحد م�
غيلها حيث اأقوم با�ستقبال
وت�سسسغيلها
ركة بادارتها وت�
ال�سسركة
ال�س
رتكني واوال�ستماع ملالحظاتهم
وامل�سسسرتكني
العمالء وامل�
�سافة
سافة
راف على ال�ساحات والبوابات بابال�س
وال�س�سسراف
دارييييةة االخرى ح�سب ماميلية
لبع�ض املهام الدار
حاجة العمل..
ه� ��ل ل ��دي ��ك خ � � ��رات � �س��اب �ق��ة غ� ��ري عملك
احلايل؟
ركات امل�ساهمة
ال�سسركات
نعم عملت �سابقا يف اإحدى ال�
ك اكت�سبت
وقد كانت ا�ستفادتي كبرية ولل�س�سسك
احلايل ،فاحلياة
خرات �ساعدتني يف عملى احلييايل،
ر
جتارب ويجب على الإن�سان ان ي�ستفيد منها
م� ��اذا ا� �س��اف��ت ل ��ك ال �� �س��رك��ة ع �ل��ى امل�ستوى
ال�سخ�ض ؟

اف يل الكثريمنها
ركييةة أا�أ� يس يياف
االلييععييممييلل يف الاليي��يسيرك
يرك
درات وبالن�سبة
رة وتنمية الالييققييدرات
خل ييرة
اكت�ساب ااخل
ايل فقد ا�ستفدت ميينن تعاملي
للعمل يف جم ييايل
املبا�سسرر مع التجار والعمالء داخل �سوق التعمري
املبا�س
رةة العمل يف
اخل�سسسارار والفاكهة ومن ككر
ر
جلملة اخل�
هذا املجال خرجت ببع�ض الدرو�ضض امل�ستفادة
كلة لها حل بالعقل واحلكمة
م�سسسكلة
ووههيييي ان كل م�
وان الإن�سان يجب ان يخل�ضض ويتفانى يف عملة
لن العمل يف حد ذاته عبادة ملا حثنا به ديننا
الإ�سالمي احلنيف ويف النهاية لكل جمتهد
يب .
ن�سسيب
ن�س
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
املثايل يجب ان تكون من خالل نظرة ��سسمولية
سمولية
باطه ويقظته وتعامله احل�سن
وان�سسباطه
اآداءه وان�

اوبه لتعليمات
وجتاوبييه
وجتياوب
ياوب
رييينن وجت
مع زمالئه ووممييعع ا آلخآخيري
يري
مروؤو�سيه واأخالقياته يف العمل وخارج العمل
مرو
ومدى حمافظته على اأوقات العمل وما حققه
ان على م�ستوى
يرتة املعنية اأن ك ييان
خييالل االل ييففييرت
اخلا�ض للموظف بن�سبة كبرية او امل�ستوى العام
ض
ل ييالدارة .اعتقد انها معايري مهمة تتووؤخذ يف
احل�سبان عند عمليات التقييم والختيار
ك �ي��ف مي �ك��ن ت �ط��وي��ر امل � �ه� ��ارات الوظيفية
للعاملني؟
اأعتقد اأن ذلك يتم من خالل الدورات امل�ستمرة
حم�سو�ضض يف اأداء املوظف
رط وجود فرق حم�سو�
ب�سسرط
ب�س
بعد كل دورة وهو مايبني ا�ستفادة املوظف من
الدورات اأم ل.
كيف تنظر للعالقة بني الرئي�ض واملروؤو�ض
؟.
ح�سب وجهة نظري ان العالقة بني الرئي�ضض
كون مبينية على الود
تكييون
ؤو�ييض يجب ان تيكيك
روؤو�
واواململيييررو
والحرتام املتبادل والعمل كفريق واحد خلدمة
ركه وحتت مظلة النظم واللوائح
ال�سسسركه
اهداف ال�
اهيداف
يداف
املنظمة لذلك.
كيف تق�سي اوقاتك ال�سخ�سيه والعائليه؟
وم العمل الر�سمي
ادة بعد ما انتهي من يييوم
ع ييادة
اذهب للبيت لتناول الغداء واأحيانا اخذ ق�سطا
من الراحة ومن ثم القيام بالواجبات الأ�سرية
رى وان تبقى هناك وقت
والجتماعية الأأخخي ييرى
عادة مايكون اإما للقراة اأو لالنرتنت والدخول
على املواقع الإخبارية ملعرفة الأحداث املحلية
يريات على
كون لها ت ي أاياثأث ييري
يكيون
يون
والعاملية واواللييتتيييي قييدد ييكيك
ايانا العربية والإ�سالمية..
ق�سسايانا
ق�س
كلمة اخرية تود ا�سافتها
إخال�ض يف العمل ومراقبة
سيف اأن الإخال�
احب اأ�أ�سيف
الح النيه هي �سبيل النجاح
وا�سسسالح
اهلل عز وجل وا�
احب ذلك >
ت�سسساحب
مهما كانت املعوقات التي قد ت�

سيرة ذاتية
االإ�س ��م:
الوظيفة:
احلالة االجتماعية:
الهوايات:

عبداحلكيم اخلمي�ض
م�ساعد مييدييير �يسييوق التعمري
للخ�سار والفاكهة
متزوج ويل ابنان
القراءة وت�سفح النرتنت

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�  3اأ�سهر
املا�سية .

 %225منو ًا ملزاد ال�سيارات الدويل يف الريا�ض
موا�سسلةلة املزاد لنجاحاته وتقدمي
وذلك يف اإطار موا�
عرو�سسهه املتميزة.
عرو�س
 11فراير 2009م العدد 15509
(عكاظ ،القت�سادية)
وال�سسناعية
سناعية
اللجنة الزراعية بالغرفة التجارية وال�
للخ�سسار
سار
دور �سوق اجلملة للخ�
يد ب ييدور
بالريا�ض ت�ت�سسسيد
ر املركزي يف
للمختر
دور الرائد للمخت
والفاكهة واوالل ييدور
فح�ض العينات من املنتجات الزراعية التي
ض
مان �سالمة املنتج
ل�سسسمان
ك ل�
وذل ييك
دخل ال�سوق وذل
تدخيليل
تيدخ
يدخ
ال�سسحية.
سحية.
املعر�ض من الناحية ال�
الثالثاء � 29سفر 1430ه ي املوافق  24فراير
2009م العدد .13298
(اجلزيرة)
ات ال�سكنية
روع ييات
روق أاحأحي ييدد املامل يي�� يس يروع
يروع
دن الال يي�� يس ييروق
مي ييدن
ركة لبناء
ال�سسسركة
والتجارية الرائدة التي تقوم بها ال�
رقي مدينة
مال ��سسسرقي
املخططات النموذجية يف ��سسسمال
الريا�ض حتد نحو امل�سكن الراقي وتعزيز اأن�سنة
احلي..
الثنني  20حمييرم 1430هي ي املوافق  26يناير
2009م( .القت�سادية )
ركة الريا�ض للتعمري  22مليون ريال
حققت ��سسسركة
افية خالل الربع الأول لهذا العام
�سسافية
أرباحا �س
اأرباح ًا
2009م مقابل  18.6مليون ريال للربع املماثل
من العام ال�سابق بارتفاع قدره  %18.3ومقابل
املا�سسي
سي
 18.7مليون للربع الرابع من العام املا�
2008م..
اخلمي�ض  13ربيع الأول 1430هي ي املوافق 09
ابريل 2009م العدد ( .13342اجلزيرة)
هد مركز التعمري للنقل العام جنوب الريا�ض
�س�سسهد
منت�سسف
سف
ازة منت�
حركة �سفر مكثفة مبنا�سبة ااجج ييازة
الف�سسلل الدرا�سي الثاين حيث ا�ستقبل اأكأكر
الف�س

من  84األف م�سافر رحالت داخلية ومعظمها
اإىل مكة املكرمة واملدينة املنورة لأداء العمرة
اوزت 400
أي�س ًاسا رحييالت دولية جت يياوزت
زيارة واأي�س
والزييارة
يارة
واليزي
يزي
رحلة.
الثالثاء  15جمادى الأوىل 1430هي املوافق 05
فراير 2009م العدد ( .13368اجلزيرة).
امل�سساريع
ساريع
ات الال ييفف يينن يييي ييةة اأحأح ي ييدد امل�
دمي ييات
اخلي يدم
يدم
دي يينن ييةة اخل
م يدي
يدي
ركة الريا�ض للتعمري املدخل
النموذجية ل�ل�سسسركة
ح�سسارية
سارية
مة ح�
ب�سسسمة
مة ب�
للعا�سسسمة
رقي للعا�
ال�سسسرقي
مايل ال�
ال�سسمايل
ال�س
نعتها الريا�ض للتعمري مدينة عاملية جت�سد
�سسنعتها
�س
ناعة الأن�أن�سسطة
سطة
مفهوم ��سسسناعة
الرب يعيياء � 2سفر 1430ه ي ي املييوافييق  28يناير
2009م العدد (.5588القت�سادية).
واخل�سسسارار ييووؤكد ��سسرورة
سرورة
جناحها يف �سوق اللحوم واخل�
مة الريا�ض للتعمري
العا�سسمة
تطبيقه يف اأحياء العا�
حية عالية
ال�سسسحية
دد على تطبيق االحتياجات ال�
ت�سسدد
ت�س
واخل�سسسارار بالبطحاء.
اجلودة يف �سوق اللحوم واخل�
الثالثاء  16حمرم 1430هي ي املوافق  13يناير
2009م العدد ( .14813الريا�ض)
ً
أرباحا لعام
ف ريال لل�سهم اأرباحا
ن�سسسف
(التعمري) توزع ن�
رف الأرباح
2009م وحتدد موعد ��سسسرف
اجلزيرة  -الريا�ض 2009/06/ 16
هد حركة ن�ن�سسطة
سطة
مزاد �سيارات الريا�ض ي�ي�سسسهد
هرين ..
ها خييالل ��سسسهرين
عر�سسسها
� 3045سيارة مت عر�
واملبيعات تتجاوز % 70
م�سساريع
ساريع
«الريا�ض للتعمري « تنفذ حزمة من م�
ا�ستثمارية وخدمية رائدة جديدة
القت�سادية 2009 /03 / 28 :م
اخل�سسسارار والفاكهة
خمتر �سوق التعمري جلملة اخل�
ر
روات غري ��سساحلة
ساحلة
اخل�سسسروات
سف اإن  %15من اخل�
يك�سف
يك�س
لال�ستهالك الآدمي
احلياة 2009 /07 / 8 :م

كلمة للمساهمين

الرؤية الجديدة
 ..اآلفاق واإلنجاز
اخلا�ض ال�سعودي اأن ريادته ودوره الفاعل يف م�سرية التنمية متثل ركيزة اأ�سا�سية
اأثبت القطاع اخلا�
حالياً.
ها اململكة العربية ال�سعودية حاليا
تعي�سسسها
النه�سسةة التي تعي�
من اأ�سا�سيات النه�س
وح مدى قوة وجدية القطاع
بو�سسسوح
ف بو�
يكت�سسسف
ركات ال�سعودية الرائدة يكت�
ال�سسسركات
وملن يتيتااأمل يف قوائم ونتائج ال�
ركة ممووؤخرا عن حتقيقها اأرباح ًا
أرباحا
ال�سسركة
اخلا�ض واأثره االيجابي يف دفع م�سرية التنمية .حيث اأعلنت ال�س
ض
غيلية والعقارية خالل الربع الأول من العام احلايل 2009م اأظهرت النتائج
الت�سسسغيلية
اريعها الت�
م�سسساريعها
يف م�
ايف الدخل  22مليون ريال خالل الربع
املالية الأولية للفرتة املنتهية يف 2009 -03-31م بلوغ ��سسسايف
الأول من عام 2009م مقابل  19مليون ريال عن نف�ضض الفرتة من العام ال�سابق وذلك بارتفاع
قدره .%15.8
كما بلغت ربحية ال�سهم خالل الربع الأول  0.22ريال لل�سهم مقابل  0.19ريال لل�سهم لنف�ضض
ايف الربح
الفرتة من العام ال�سابق 2008م وذلك بارتفاع قدره  .%15.8ويعود �سبب ارتفاع ��سسسايف
الت�سغيل.
سغيل.
سغيلية اإىل منو يف اأداء قطاع الت�
الت�سسغيلية
والأرباح الت�
تعك�ضض هذه النتائج،
اعدة تعك�
مت�سسساعدة
ية نحو ا�ستثمارات مت�
ما�سسسية
ركة ما�
ال�سسسركة
يلم�ضض ان ال�
فاملتاأمل لتلك النتائج يلم�
فاملتا
ت�سميمية
سميمية
ركة ممووؤخرا من اإبرامها لعدة عقود ت�
ال�سسركة
وبالفعل راأينا يف هذا العدد ما اأقدمت عليه ال�س
املفا�سل
سل
روع اال�سرتاحات على الطرق ال�سريعة كونه ميثل اأحد املفا�
م�سسسروع
ميم م�
ت�سسسميم
ملت ت�
وتنفيذية ��سسسملت
رورية وامل�ساندة واملتطورة لراحة
ال�سسسرورية
الأ�سا�سية لل�سياحة الداخلية من خالل توافر اخلدمات ال�
روع من
امل�سسسروع
ركة يف هذا امل�
ال�سسسركة
ول ال�
ر ددخخييول
رية ،ويعتر
ر الطرق الر
وتلبية متطلبات امل�سافرين عر
عية وما يقدم من خدمات راقية تليق بدور ومكانة اململكة ومابها من
و�سسعية
خالل حت�سني اأداء و�
ريفني ممااأوى اأفئدة امل�سلمني
ال�سسسريفني
ال عن احلرمني ال�
ف�سسال
اآثار اإ�سالمية عريقة واأماكن مقد�سة ،هذا ف�س
ارية ،لذا وجب ��سسرورة
سرورة
ح�سسارية،
قاع العامل وباعتبار اأن الطرق ال�سريعة متثل واجهة ح�س
ستى اأ�أ�سسقاع
يف ��سستى
الهتمام بتطوير ال�سرتاحات عليها والرتقاء بها ومعاجلة النواحي ال�سلبية فيها واحلر�ضض على
مولية اخلدمات عليها.
�س�سسمولية
للخ�سسسارار والفاكهة
ريد والتجميد ب�سوق اجلملة للخ�
للتر
إن�سساءاء م�ستودعات للت
روع الثاين اإن�س
امل�سسسروع
ومتثل امل�
اريع مبثابة
امل�سسساريع
ر تلك امل�
وتعتر
روع الثالث عبارة عن حمطة وقود مبركز النقل العام وتعت
وامل�سسسروع
بالريا�ض وامل�
اريعها امل�ستقبلية
وم�سسساريعها
ها الدائم على حتديث خططها وم�
حر�سسها
ركة يف اإطار حر�س
لل�سسسركة
انطالقة جديدة لل�
اريع اخلدمية.
امل�سسساريع
ملواجهة الطلب والنمو املتزايد ملتطلبات ال�سوق على هذه امل�
مل�سسروع
سروع
روع يف مدينة جدة مماثل مل�
م�سسسروع
إن�سساءاء م�
ركة �سعيها نحو اإن�س
لل�سسسركة
من الآفاق امل�ستقبلية لل�
أي�سساا من ��سسسمن
اأي�س
ارية للمملكة واأحد
ح�سسسارية
املزاد الدويل لل�سيارات الكائن حاليا بالريا�ض باعتباره ميثل واجهة ح�
بارزة ،لتتو�سع هذه الواجهة وتتجه لتعميمها يف بقية مناطق اململكة.
املعامل البارزة،
روع الذي �سيحول هذه املنطقة باإذن اهلل
امل�سسسروع
روع تطوير منطقة الظهرية ذلك امل�
م�سسسروع
ال عن م�
ف�سسسال
هذا ف�
إن�ساء
ساء
اإىل منطقة جذب ا�ستثماري و�سياحي كبري ،كذلك هناك درا�سات يتم الإعداد لها تتعلق باإن�س
مدينة �سكنية مغلقة بالريا�ض.
ركة القائمة ،وهي
ال�سسسركة
روعات ال�
مل�سسسروعات
للرووؤية اجلديدة مل�
جزءا من مالمح عامة للر
ناه جزء ًا
ا�ستعر�سسناه
اإن ما ا�ستعر�
يل التي حتكي عن عظمة واجناز ما جرى من عمل
التفا�سسسيل
ت�سسسمم يف ثناياها الكثري من التفا�
مالمح ت�
اريع القادمة التي يجري درا�ستها والتخطيط لها والعمل
امل�سسساريع
عيد ،هذا عدا امل�
على اأكأكر من ��سسسعيد،
ب�ساأنها على قدم و�ساق ،لتكون ��سس ً
ركة وطموحاتها مبا
ال�سسسركة
من اال�ستمرارية يف خطط ال�
ي�سسمن
سريانا ي�س
ريانا
ب�ساسا
ركة مبا يعود بالنفع
ال�سسركة
ميكنها من حتقيق اأهدافها املرجوة .كل ذلك بهدف تعظيم عوائد واأرباح ال�
بال�سسركة.
سركة.
على امل�ساهمني بال�

