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في تقريره الثالث لعام 2009م

المختبر
المركزي
يـكـشـف عـن انـخـفـاض مـلـمـوس فـي نـسـبـة
الـعـيـنـات الـراسـبـة
الـرمـان والـفـراولـة أكـثـر االصـنـاف تـعـرضـ ًا لـمـتـبـقـيـات الـمـبـيـدات
�ضمن الأدوار التي يقوم بها املخترب املركزي
ل�سوق التعمري جلملة اخل�ضار والفاكهة بالريا�ض
يف ت�صديه لظاهرة ا�ستخدام متبقيات املبيدات
يف اخل�����ض��ار و ال��ف��واك��ه وت��وا���ص��ل م�سريته يف
متابعة تلك ال��ظ��اه��رة م��ن خ�لال الفحو�صات
وال��ت��ق��اري��ر ال���دوري���ة وال���وق���وف ع��ل��ى النتائج
واملتغريات التي حتدث من جراء ا�ستخدام تلك
املبيدات فقد �أ���ص��در التقرير ال�سنوي الثالث
لعام 2009م للمخترب امل��رك��زي وال��ذي لوحظ
من خالله انخفا�ض ًا ملمو�س ًا يف ن�سبة العينات
الرا�سبة التى حتتوي على بقايا مبيدات بن�سبة
�أعلى من احل��دود امل�سموح بها حيث بلغت ما
ن�سبته  %10.68للعينات الرا�سبة و اذا ما قورنت
تلك الن�سبة بالأعوام ال�سابقة ف�سنجد �أن الن�سب
املئوية بلغت  %15.10و  %14.67على الرتتيب
لعامي 2008م و  ،2007م�سج ًال بذلك �إنخفا�ض ًا
بن�سبة  %4.42مقارنة ب��ع��ام 2009م كما هو

مو�ضوح بال�شكل �أدن���اه وال���ذي يو�ضح العالقة
بني الن�سبة املئوية مل�ستويات التلوث خالل �أعوام
 2007و  2008و 2009م
و�أظهرت نتائج املخترب �أن �أكرث متبقيات املبيدات
تواجد �سواء كانت هذه املتبقيات �أقل �أو �أكرث من
احلدود امل�سموح بها طبق ًا للموا�صفات القيا�سية
ال�سعودية �أو الدولية ،حيث تعد هذه الأنواع من
�أكرث املبيدات �شيوع ًا وا�ستخدام ًا داخل وخارج
اململكة وهي مبيدات (الأندو�سلفان  -دلتا مرثين
 �سيربمرثين) و بتكرارية ( )20 -21 - 34على الرتتيب.
ً
ولوحظ �أي�ضا �أن �أك�ثر الأ�صناف حتتوي على
متبقيات امل��ب��ي��دات مب��ع��دل �أع��ل��ى م��ن احل��دود
امل�سموح بها �سواء كانت من اخل�ضار الورقي
�أوغري الورقي �أو من الفاكهة كانت كالتايل:
 -1خ�ضروات غري ورقية (طماطم – خيار –
ب�صل – فا�صوليا – كو�سة) بتكرارية ( -6 -6

 )5-5 -6مرة لكل �صنف على الرتتيب.
 -2خ�ضروات ورقية (ب�صل �أخ�ضر – كراث –
بقدون�س – كزبرة – جرجري ) بتكرارية ( – 8
 )4 -4 -6 -8مرة لكل �صنف على الرتتيب.
 -3فواكه (فراولة – رمان) بتكرارية () 2 – 3
مرة لكل �صنف على الرتتيب.
مما ي�ؤكد ذلك ا�ستمرا للدور الرقابي املهم يف
احلفاظ على �سالمة املنتجات وحماولة التزام
املنتجني بالتعليمات ال�����ص��ادرة م��ن املخترب
املركزي ل�سوق التعمري جلملة اخل�ضارو الفاكهة
قدر الإمكان و كذلك بالدور الريادي الذى تقوم
بة الريا�ض للتعمري خالل االعوام ال�سابقة اميان ًا
منها باحلفاظ على حماية امل�ستهلك قدر االمكان
م��ن ت��ن��اول خ�����ض��روات م��ل��وث��ة ببقايا ال�سموم
الكيميائية.
وانطالق ًا من هذا املبد�أ وا�ستمرار لهذا الدور
الذي حتمله ال�شركة على عاتقها ف�إنه مب�شيئة اهلل
�سيتم تد�شني تو�سعة املخترب و�إ�ضافة اختبارات
اخرى التقل �أهمية يف الك�شف عن بقايا املبيدات
متمثله باختبارت الك�شف عن بقايا الهورمونات
وكذلك الك�شف عن املعادن الثقيلة عالوة على
تطوير �أختبار الك�شف عن بقايا املبيدات وذلك
بهدف ح�صول امل�ستهلك على غذاء �آمن و�صحى
قدر االمكان.
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بعد �إكمالها عدد كبري من امل�شروعات التنموية وبعد �أن قطعت �أ�شواط ًا ملمو�سة يف تنفيذ
�إ�سرتاتيجيتها القائمة على التطوير ال�سكني وتنفيذ م�شاريع النفع العام  ،حر�صت ال�شركة
على �أن توا�صل عملها يف جم��االت تنفيذ امل�شروعات املقرتحة بعد درا�سة جدواها ،ويف
نف�س الوقت ا�ستمرت يف عمليات الت�شغيل واال�ستثمار يف م�شروعاتها القائمة ،كما توا�صلت
جهودها من �أجل القيام بالعديد من امل�شروعات امل�ستقبلية عن طريق درا�ستها وحتديد
جدواها االقت�صادية متهيد ًا للبدء يف تنفيذها .وقد ظل هاج�س ال�شركة دوم ًا �أن ت�شكل جميع
م�شروعاتها �إ�ضافات تنموية وح�ضارية فعلية ،بحيث ت�ؤدي دور ًا وطني ًا يف الرقي بالبالد,
وبحيث تكون �شريك ًا يف م�س�ؤولية خدمة املواطن يف كل املجاالت املمكنة.
كما ان املردود املادي مل يكن لكل م�شاريع ال�شركة غائب ًا عن البال� ،إذ ت�سعى ال�شركة لتحقيق
الأرباح املجزية للم�ساهمني فيها ،وحتقيق طموحاتهم اال�ستثمارية.
فمن خ�لال التحليل امل���ايل لأداء ال�شركة خ�لال ال�����س��ن��وات القليلة املا�ضية نالحظ
ت�����ص��اع��د امل���ؤ���ش��ر ال��رب��ح��ي م���ن ع���ام �إل����ى ع����ام ،ح��ي��ث ت���وال���ت ق���ف���زات ���ص��ايف �أرب����اح
ال�����ش��رك��ة م��ن  15م��ل��ي��ون ري����ال يف ع���ام � 2001إل����ى  93م��ل��ي��ون ري����ال يف ع���ام .2009
كما حققت ال�شركة ارتفاعا ملحوظا يف �صايف �أرباح خالل الن�صف الأول من عام  2003م ،
بلغت  35مليون ريال مقابل  14مليون ريال خالل نف�س الفرتة من العام ال�سابق بن�سبة زيادة
قدرها  % 150كما بلغت الأرباح خالل الربع الثاين من عام  2003م  24.7مليون ريال مقابل
 7.8مليون ريال خالل نف�س الفرتة من العام املا�ضي بن�سبة زيادة تتجاوز %200
كما �أعلنت عن �صايف دخل قدره  70.7مليون ريال خالل العام 2007م  ،مقابل  62.8مليون
ريال مقارنة بالعام ال�سابق ،وذلك بارتفاع ن�سبته  .% 12.6كما �أن التح�سن يف �آداء ال�شركة
انعك�س على القيمة الدفرتية لل�سهم ،
�إن ما حتقق خالل اخلطة اخلم�سية 2005 -2000م جاء من خالل امل�ساحة ال�ضيقة املتاحة
من ر�أ�س املال الذي ال يتجاوز الـ  %20ومت تتويج ذلك بتحقيق اجناز مميز من خالل قفزة
�أرباح ال�شركة الت�شغيلية من  760.621ريال عام 2000م �إلى �أكرث من  54مليون ريال عام
2005م بزيادة متثل . %7000
ان مامت ا�ستعرا�ضه ميثل جزء ًا من مالمح عامة مل�شروعات ال�شركة القائمة ،وهي مالمح
ت�ضم يف ثناياها الكثري من التفا�صيل التي حتكي عن عظمة ما جرى من عمل على �أكرث من
�صعيد ،هذا عدا امل�شاريع القادمة التي يجري التخطيط لها والعمل ب�ش�أنها على قدم و�ساق،
لتكون �شريان ًا ي�ضمن اال�ستمرارية يف خطط ال�شركة وطموحاتها مبا ميكنها من حتقيق
�أهدافها املرجوة .

الظهيرة..
تعانق أنظار أميرها سلمان

يف كل مرة يت�شرف فيها رئي�س و�أع�ضاء جمل�س �إدارة �شركة الريا�ض
للتعمري بلقاء �صاحب ال�سمو امللكي الأمري �سلمان بن عبد العزيز �أمري
منطقة الريا�ض ورئي�س �شرف جمل�س �إدارتها ف�إننا ننهل من معني �سموه
بقلم األمير الدكتور
مزيدا من التوجيهات ال�سديدة والروئ احلكيمة ،لقد كان اللقاء الذي مت
عبد العزيز بن محمد بن عياف آل مقرن
يف �24صفر من هذا العام لقاء ًا تاريخي ًا �سي�شهد مردوده و�سط العا�صمة
الريا�ض وذلك عندما �أطلعت �أنظار �سموه الكرمي على تفا�صيل املخطط
رئيس مجلس االدارة
العام ودرا�سات اجلدوى االقت�صادية مل�شروع تطوير منطقة الظهرية ,لقد
كان لقاء قيادي مع رجل قيادي تبادرت فيه تو�صياته وتوجيهاته ال�سديدة
نحو �إتخاذ خطوات جادة لتنفيذ ذلك امل�شروع الذي طاملا حلم به �سموه
وهاهو الآن يراه مكتمل العنا�صر املعمارية وم�ست�شرف للتطلعات امل�ستقبلية لو�سط العا�صمة .
فلقاء �سموه الكرمي كان مبثابة البو�صلة التي تر�شدنا الى الطريق ال�سليم بل هي الزاد الذي ننتظره ليمدنا
بالقوة ويزيدنا حما�س ًا لل�سري قدما نحو مزيد من م�شاريع التنمية لهذا الوطن املعطاء ف�إ�شراف �سموه
�شخ�صي ًا على م�شاريع و�سط العا�صمة رغم م�شاغله املتعدده يعطينا دليل وا�ضح على حر�ص �سموه الكرمي
على �أن يبقى و�سط الريا�ض و�سط ًا حمافظ ًا على مكانته التاريخية والرتاثية وال�سيا�سية  ،فلم يكن ذلك
اللقاء �إال لقاء يعطينا خربة ذلك املهند�س الذي بنى الريا�ض وحولها من بيوت طينية �إلى مدينة عاملية
تتمتع مبقومات هائلة ورفاهية عالية ل�سكانها ،فكان حر�صنا يف هذا اللقاء �أن نكون م�ستمعني لن�صائح
�سموه وتوجيهاته ال�سديده نحو تطوير هذا امل�شروع الهام .
فكم كنا �سعيدين ونحن ن�ستمع ل�سموه الكرمي حلقائق تف�صيلية عن هذه املنطقة وما كانت عليه يف الزمن
املا�ضي تلك املنطقة التي احت�ضنت ن�ش�أت �سموه وعا�ش طفولته فيها وعاي�ش تطورها على مراحل خمتلفة،
�إنها حق ًا منطقة اليعلم خفاياها و�أ�سرارها اال من عاي�شها وعا�صر تطورها .
لقد �أعطانا ذلك اللقاء درو�س نحو هدف �سموه من االعتناء مبنطقة الظهرية والظهور بها كمنطقة م�شرقة
وناب�ضة باحلياة حمافظة على جانبها التاريخي والرتاثي واالقت�صادي واالجتماعي  ،فهكذا كان لقاءنا
مع مهند�س الريا�ض الأول وخمطط نه�ضتها ليجعلنا من�ضي قدم ًا نحو حتقيق هدفه والعمل بتوجيهاته .
حفظ اهلل قيادتنا الر�شيدة و�أدام اهلل وج��ود �سلمان �أم�ير الريا�ض لتظل رعايته الكرمية وال�شاملة
وتوجيهاته ال�سديدة رافدا وافرا يرفد على مدينتنا الفتية وريا�ضنا الغالية الرقي والنماء ،وعلى �شركة
الريا�ض للتعمري لتوا�صل م�سريتها الناجحة بف�ضل توجيهاته من خالل ما �أجنزته وما �سوف تنجزه
من م�شروعات خدمية ح�ضارية ومعمارية رائدة لتظل الريا�ض يف �أبهى �صورها ومن �أف�ضل مدن العامل
مزدهرة ومت�ألقة.

بنهاية عام 2009

ارتفاع أرباح الشركة إلى  93مليون ريال
بنسبة % 18
حققت ال�شركة دخال �صافيا للفرتة املنتهية يف2009/12/31م  ,بلغ مقداره  93مليون ريال مقابل  79مليون ريال عن نف�س الفرتة من العام ال�سابق
�أي بارتفاع قدره  ,%18وقد بلغ �صايف الربح خالل الربع الرابع()24مليون ريال مقابل()18مليون ريال للربع املماثل من العام ال�سابق بارتفاع
قدره( )%33ومقابل ( )24مليون ريال للربع ال�سابق.
كما بلغ �إجمايل الربح خالل الربع الرابع()25مليون ري��ال مقابل ()23مليون ري��ال للربع املماثل من العام ال�سابق بارتفاع ق��دره .%9وبلغ
الربح الت�شغيلي التقديري خالل الربع الرابع ()23مليون ري��ال مقابل ()18مليون ري��ال للربع املماثل عن نف�س الفرتة من العام ال�سابق
�أي بارتفاع قدره  .%28وقد بلغت ربحية ال�سهم خالل االثنا ع�شر �شهرا()0.93ريال مقابل ( )0.79ريال للفرتة املماثلة من العام ال�سابق.
كما بلغ �إجمايل الربح خالل العام )104( 2009مليون ريال مقابل ()90ميلون ريال للفرتة املماثلة من العام ال�سابق وبن�سبة ارتفاع.%16
وبلغ الربح الت�شغيلي خ�لال العام )92( 2009م��ل��ي��ون ري��ال مقابل ()76م��ل��ي��ون ري��ال لنف�س الفرتة من العام ال�سابق وذل��ك بارتفاع.%21
يعود �سبب االرتفاع يف الأرباح �إلى منو قطاع الت�شغيل والت�أجري مب�شاريع ال�شركة اخلدمية.

في النصف األول لعام 2010م

الشركة ترفع أرباحها إلى  49مليون ريال
بارتفاع قدره %9

�أعلنت ال�شركة نتائجها املالية عن الفرتة يف
�2010/6/30أنها حققت �أرباح ًا �صافية بلغت
خالل الربع الثاين من هذا العام 26مليون
ري���ال مقابل  23مليون ري���ال للربع املماثل
من العام ال�سابق وذلك بارتفاع قدره % 13
ومقابل  23مليون ري��ال للربع ال�سابق وذلك
ب��ارت��ف��اع ق���دره  .%13و بلغ �إج��م��ايل الربح
خ�لال ال��رب��ع ال��ث��اين 29م��ل��ي��ون ري���ال مقابل
27مليون ريال للربع املماثل من العام ال�سابق
بارتفاع ق��دره  .%7كما بلغ الربح الت�شغيلي
خ�لال ال��رب��ع ال��ث��اين  26مليون ري��ال مقابل
23مليون ريال للربع املماثل عن نف�س الفرتة
من العام ال�سابق �أي بارتفاع قدره  ،.%13و

بلغ �صايف الربح خالل �ستة �أ�شهر  49مليون
ري��ال مقابل  45مليون ري��ال للفرتة املماثلة
من العام ال�سابق وذل��ك بارتفاع ق��دره .%9
بناءا على ذلك بلغت ربحية ال�سهم خالل �ستة
�أ�شهر 0.49ري��ال مقابل  0.45ري��ال للفرتة
املماثلة من العام ال�سابق وذلك بارتفاع قدره
 .%9كذلك بلغ �إج��م��ايل ال��رب��ح خ�لال �ستة
�أ�شهر 56مليون ري��ال مقابل  52مليون ريال
للفرتة املماثلة من العام ال�سابق وذلك بارتفاع
قدره  .%8وتعود �أ�سباب االرتفاع يف الأرباح
�إلى منو قطاعي الت�شغيل والت�أجري مب�شاريع
ال�شركة.
يف هذا الإطار قال املدير العام لل�شركة الدكتور

خالد عبد اهلل الدغيرث انه متفاءل مب�ستقبل
ال�شركة ،وانه يتوقع �أن ت�شهد �أرب��اح ال�شركة
منوا متزايدا نهاية العام  2010خا�صة مع منو
م�شاريع ال�شركة خالل الربع الثالث والرابع
وك��ذا دخ��ول املراكز التجارية التي تطورها
ال�شركة مرحلة الت�أجري قبل نهاية هذا العام .
وعزا التح�سن يف �أداء ال�شركة �إلى منو قطاع
الت�شغيل والت�أجري مب�شاريع ال�شركة اخلدمية،
وكذلك نتيجة لتنويع ا�ستثماراتها بالدخول يف
م�شاريع وفر�ص ا�ستثمارية جديدة ذات عوائد
�أكرب

مشروع الظهيرة

 ..رؤية أمير الرياض
بقلم الدكتور
خالد بن عبداهلل الدغيثر

تتوا�صل يد الرعاية الكرمية دوم ًا من رجل تعاظمت م�شاغله ال�ضخمة
المدير العام عضو مجلس االدارة
ومهامه اجل�سام وجدوله اليومي املمتلئ بالق�ضايا وهموم املجتمع التي
يف حاجة الى ق��رارات حكيمة ومدرو�سة يتخذها �سمو �أم�ير الريا�ض
وباين نه�ضتها رئي�س �شرف جمل�س �إدارة ال�شركة �صاحب ال�سمو امللكي
الأم�ير �سلمان بن عبد العزيز – حفظه اهلل -دون عجلة �أو ت�سرع،
وكان �شرف لقاء رئي�س جمل�س �إدارة ال�شركة و�أع�ضائها �إمتداد لتوا�صل
�سموه الدائم مع م�سرية عطاء ال�شركة نحو تطوير العا�صمة ومناءها
من خالل م�شاريعها اخلدمية واال�ستثمارية املتنوعة ،وكان �شرف لقاء
املجل�س ب�سموه الكرمي مبثابة درو�س عملية يف العمل اجلاد والبناء  ،ولعل
منا�سبة الزيارة كانت تن�صب يف �إطالع �سموه الكرمي على م�شروع املخطط العام ودرا�سات اجلدوى
االقت�صادية مل�شروع تطوير منطقة الظهرية و�أي�ض ًا امل�شروعات اجلديدة التي �ستقيمها ال�شركة �ضمن
خطوط ا�ستثماراتها املتعددة الإ �أن الهدف الرئي�سي من اللقاء مل يكن جمرد �إطالع �سموه « يحفظه اهلل
« بل لأجل االكت�ساب من خربات ور�ؤى �سموه الثاقبة جتاه هذه امل�شاريع ،وهذا ماحدث بالفعل فكان
لقاءنا ب�سموه الكرمي ميثل �إ�ضاءة لنا ب�أفكاره النرية وتوجيهاته ال�سديدة نحو تنفيذ هذه امل�شروعات بكل
�إخال�ص و�أمانة ،وكان وهلل احلمد لقاء �أمتزج بروح التنوير والتحفيز وامل�ساندة و�شجعنا لل�سري قدم ًا
بكل حما�س وثقة .
�إن املتطلع لنجاح وجودة �أداء م�شروعات ال�شركة ومناءها مل يكن من خالل الر�ؤى اال�ستثمارية اجلريئة
�أو تطبيق القوانني والأنظمة االداري��ة والت�سويقية فح�سب بل يرجع ال�سبب الرئي�سي وراء جناحها
�إلى الت�شجيع الدائم من �سموه لقيادة ال�شركة ومنحهم الثقة الكاملة لإدارة ال�شركة لتنمو وتزدهر
مب�شروعاتها لت�ضيف للعا�صمة املزيد من املعامل وامل�شروعات اال�ستثمارية املميزة.
ولعلي ا�ستعر�ض �سيناريو دخول �سموه الكرمي ل�صالة العر�ض وهو ي�شاهد �أفكاره قد قاربت التنفيذ من
خالل م�شاهدته ملخطط م�شروع تطوير منطقة الظهرية الذي كان يف الأم�س القريب �ضمن امل�شاريع
التنموية ال�ضخمة للعا�صمة الريا�ض التي د�شنها خادم احلرمني ال�شريفني «وفقه اهلل « لريها �سموه
الكرمي جاهزة للتنفيذ وما �شدين خالل قيامي ب�شرح تف�صيلي عن امل�شروع �أمام �أنظار �سموه مالحظاته
الدقيقة وال�صائبة التي التخرج �إال من رجل حكيم عا�صر هذه الأر�ض وزرع فيها مثل تلك امل�شروعات .
ف�شكر ًا يا�سمو الأمري على ثنائك الكرمي على �أداء ال�شركة وعلى منحك ال�شركة من وقتك الثمني ليكون
وقودا ن�ستزيد به ملوا�صلة العمل والإجن��از ،ومنبع �سعادتنا احلقيقية هو ما يرتكه اللقاء مع �سموكم
يف نفو�سنا من ثقة و�أمان وتفا�ؤل يف م�ستقبل مزدهر لنا ولأجيالنا املقبلة ب�إذن اهلل تعالى ،وال�شك �أن
ال�شركة ت�ستظل بفيء �سموكم دعما ورعاية لتحقق �أهدافها وطموحاتها للوطن عموما ،وللمواطن
خ�صو�صا ،حفظ اهلل �أمري الريا�ض وقائد لواء تقدمها من كل مكروه و�سدد على احلق خطاه .

خالل استقبال سموه ألعضاء مجلس إدارة الشركة وأعضاء التحالف

األمير سلمان بن عبد العزيز ..
يقف على آخر تطورات مشروع الظهيرة ويثني على
جهود الشركة

كعادة �سموه الكرمي ومن منطلق حر�صه الدائم ورعايته الكرمية -التي نت�شرف جميعا ونفخر بها -ل�سائر
�أعمال ال�شركة ون�شاطاتها واهتمام �سموه مبتابعة كافة ن�شاطات ال�شركة خطوة خطوة لكل م�شروعاتها التي تقوم
بتنفيذها ،حيث اطلع �صاحب ال�سمو امللكي الأمري �سلمان ابن عبدالعزيز �أمري منطقة الريا�ض رئي�س �شرف جمل�س
�إدارة ال�شركة على ت�صاميم ودرا�سات املخطط النهائي ودرا�سات اجلدوى االقت�صادية مل�شروع تطوير منطقة الظهرية
حيث ا�ستمع �إلى عر�ض تف�صيلي عن امل�شروع من مدير عام ال�شركة الدكتور خالد بن عبداهلل الدغيرث،

ت�ضمن امل��راح��ل التخطيطية ال��ت��ي مي��ر بها
امل�����ش��روع وم���ا ���س��ي��ح��دث��ه م���ن ن��ق��ل��ة تنموية
واق��ت�����ص��ادي��ة ل��و���س��ط ال��ري��ا���ض م�ستعر�ض ًا
الإح�صائيات التي قام بها الفريق اال�ست�شاري
وم��دى جناح ج��دوى ا�ستثمار امل�شروع  ،حيث
يتوقع لهذا امل�شروع �أن يحول قلب الريا�ض �إلى
منطقة ح�ضارية ا�ستثمارية تنب�ض حيوية على
مدار ال�ساعة.كما اطلع �سموه على م�شروعات
ال�شركة التطويرية والتنموية اجلديدة والتي
كان لها بالغ االثر فيما حققته ال�شركة من منو
ت�صاعدي يف االرباح والتي قاربت ال 100مليون
ريال خالل العقد املا�ضي.
ج��اء ذل��ك خ�لال ا�ستقبال �سموه ال��ك��رمي يف
مكتبه بق�صر احلكم كل من �سمو رئي�س جمل�س
�إدارة ال�شركة الدكتور عبد العزيز بن حممد
بن عياف ،واملدير العام لل�شركة الدكتور خالد
الدغيرث ،و�أع�ضاء جمل�س �إدارة �شركة الريا�ض
للتعمري و�أع�ضاء حتالف تطوير منطقة الظهرية
يف مقدمتهم �سليمان احلميد حمافظ امل�ؤ�س�سة
العامة للت�أمينات االجتماعية وحممد اخلرا�شي
حمافظ امل�ؤ�س�سة العامة للتقاعد ورئي�س مركز
امل�شاريع بالهيئة العليا لتطوير مدينة الريا�ض
املهند�س عبد اللطيف �آل ال�شيخ ال��ذي مت يف
2010/2/8م.
بعد ذلك ا�ستعر�ض مدير عام ال�شركة �أمام
�أمري الريا�ض النمو الذي حققته ال�شركة خالل
ال�سنوات الع�شر املا�ضية ،حيث �أجنزت ال�شركة
العديد من امل�شاريع اخلدمية والعقارية ،فتم
�إجناز �سوق التعمري جلملة اخل�ضار والفاكهة،
ومركز التعمري للنقل ال��ع��ام ،و�سوق التعمري
للجملة و�سوق ريا�ض التعمري ،وم�شروع تالل
الريا�ض للتعمري ،وكذلك م�شاريع ال�شركة يف
�شمال �شرق الريا�ض يف مقدمتها م�شروع مزاد
التعمري ال��دويل لل�سيارات ،ومدينة التعمري
للخدمات الفنية ،وم�شروع مدن �شروق التعمري
ال�سكني والتجاري ،كما مت خالل اللقاء عر�ض
الآف���اق اجل��دي��دة مل�شاريع ال�شركة من خالل
الروافد املختلفة التي �شملت تو�سعة جديدة
ل�����س��وق التعمري جلملة اخل�����ض��ار والفاكهة،
وم�شروع حمطات الوقود ،م�شروع ا�سرتاحات
الطرق ال�سريعة ،م�شروع التربيد والتجميد،
درا����س���ات م�����ش��روع م����زاد ال��ت��ع��م�ير ال���دويل
لل�سيارات يف مكة املكرمة ،ودرا�سات م�شروع
املدينة ال�سكنية املغلقة يف الريا�ض.
وق��د �أث��ن��ى الأم�ي�ر �سلمان خ�لال اللقاء على

مدير عام ال�شركة ي�ستعر�ض امل�شاريع اجلديده ل�سموه

األمير سلمان  ..كان والزال أحد ركائز نجاح مشروعات
الشركة في المنطقة
الدور اخلدمي والتنموي املتميز الذي تقوم به
ال�شركة والنجاحات التي حتققت على �أر�ض
الواقع من خالل ع�شرة م�شاريع خدمية وذات
نفع عام وم�شاريع ا�ستثمارية وعقارية عمالقة
جميعها ت�صب يف م�صلحة ال��ف��رد واملجتمع
�أوالنمو املتميز يف �صايف الأرباح خالل ال�سنوات
الع�شر املا�ضية ،كما عرب�سموه الكرمي عن ثقته
ب���أن امل�شاريع القادمة لل�شركة متثل ا�ضافة
ل�سجل ال�شركة احلافل باالجنازات الرائدة ،
كما تلقى املجل�س و�أع�ضاء التحالف توجيهات

الأمري �سلمان الكرمية مل�شروع تطوير الظهرية
التي �ستنعك�س على جممل العمل خالل املرحلة
القادمة مب��ا ي�ضمن توا�صل م�سرية النجاح
لل�شركة و للم�شروع ب�صفة خا�صة.
املعلوم �أن برنامج تطوير منطقة الظهرية ي�أتي
�ضمن خطط النهو�ض بو�سط املدينة وربط
الن�سيج العمراين بني منطقة ق�صر احلكم،
ومركز امللك عبد العزيز التاريخي ،حيث قطع
خطوات ملمو�سة بعد �إق��رار امل�شروع من قبل
الهيئة العليا لتطوير مدينة الريا�ض

ويت�ضمن ن�شاط ال�شركة �إعادة تطوير املنطقة
بالكامل ،وت�أمني اخلدمات الأ�سا�سية والبنية
التحتية ،و�إع���ادة بيع الأرا���ض��ي للم�ستثمرين
من �أفراد وم�ؤ�س�سات و�شركات ،وتطوير �أجزاء
من املنطقة ،و�ستتم عملية التخطيط والتطوير
حتت �إ�شراف الهيئة مبا�شرة.

مزايا منطقة الظهيرة
تتمتع منطقة الظهرية بجدوى ا�ستثمارية عالية
بحكم موقعها املركزي وتو�سطها املركز الإداري
الرئي�سي للمدينة ،حيث �ستكون هذه املنطقة
مكان ًا مالئم ًا لعديد من الأن�شطة احل�ضرية
الرئي�سة املركزية ومن �أهمها :مقار كربيات

ال�شركات والبنوك ،و�أ���س��واق عالية امل�ستوى،
ووح��دات �سكنية راقية ،و�شبكة من ال�ساحات
املفتوحة ومم��رات امل�شاة التي تربط �أجزاء
املنطقة ببع�ضها.
وت��ق��ع ال��ظ��ه�يرة يف ق��ل��ب م��دي��ن��ة ال��ري��ا���ض،
وتغطي م�ساحة قدرها � 750أل��ف مرت مربع،
وجميع الطرق التي حتيط بها تعد من الطرق
الرئي�سة التي تزدهر على جوانبها اال�ستعماالت
التجارية ،وت��ق��وم عليها بع�ض �أب���رز املراكز
التجارية يف املدينة ،وحتت�ضن يف داخلها جانب ًا
كبري ًا من الن�شاط التجاري املزدهر يف و�سط
املدينة ،خ�صو�ص ًا يف �شارع الظهرية ،و�شارع �آل
�سويلم ،و�شارع العطايف ،وميتاز هذا الن�شاط

ال��ت��ج��اري بتخ�ص�صه ال���ذي م��ا زال يحتفظ
ب��ق��درات تناف�سية على م�ستوى امل��دي��ن��ة ،يف
جتارة الألعاب ،واملفرو�شات ،والأدوات املكتبية
والقرطا�سية ،وجتارة املالب�س باجلملة.
كذلك تتمتع منطقة الظهرية ،مبوقعها املركزي
والتاريخي و�سط مدينة الريا�ض ،وحتدها �أهم
الطرق الرئي�سة يف املدينة ،فمن ال�شمال �شارع
الإم��ام في�صل بن تركي ،ومن اجلنوب �شارع
الإم��ام تركي بن عبداهلل ،ومن ال�شرق �شارع
امللك في�صل ،ومن الغرب طريق امللك فهد،
وجميعها من الطرق الرئي�سة التي تزدهر على
جوانبها اال�ستعماالت التجارية ،وتقوم عليها
بع�ض �أبرز املراكز التجارية يف املدينة.
وت�شكل منطقة الظهرية حالي ًا ن�سيج ًا عمراني ًا
تقليدي ًا م��ك��ون�� ًا م��ن ع��دد كبري م��ن امللكيات
واحل���ي���ازات ال��ف��ردي��ة ال�صغرية ال��ت��ي تعاين
حالة تدهور ح��ادة ،وت�شتهر ب�أزقتها ال�ضيقة
التي تزيد من �صعوبة الو�صول �إل��ى �أجزائها
املختلفة� ،إ�ضافة �إلى �صغر العقارات وامللكيات
يف املنطقة ،وتدين م�ستوى اخلدمات واملرافق
العامة فيها ،وعدم مالئمة �ضوابط التطوير
احلالية للظروف امل�ستجدة يف املنطقة.
لقد كانت البداية اجلادة مل�شروع تطوير منطقة
الظهرية عقد توقيع املخطط العام ودرا�سة
اجل��دوى االقت�صادية مل�شروع تطوير منطقة
الظهرية و���س��ط مدينة ال��ري��ا���ض ،حيث وقع
�صاحب ال�سمو امللكي الأم�ير �سلمان بن عبد
العزيز �أم�ير منطقة الريا�ض ورئي�س �شرف
جمل�س �إدارة �شركة الريا�ض للتعمري مع �شركة»
�أورب�س” الأ�سرتالية العاملية املتخ�ص�صة يف
هذا املجال لتطوير تلك املنطقة ،فبعد �أن مت
اعتماد �شركة الريا�ض للتعمري من قبل هيئة
تطوير مدينة الريا�ض لتقود حتالف�أ لتطوير
منطقة ال��ظ��ه�يرة يف و���س��ط الريا�ض،قامت
ال�شركة بت�أ�سي�س حمفظة ا�ستثمارية وفق �أ�س�س
قانونية ومالية وفنية ،خللق منطقة اقت�صادية
واجتماعية تعيد لها نب�ض احلياة امل�ستمر بدال
من االعتماد على الأن�شطة التجارية والأبنية
احلكومية.
فمن خالل هذه الر�ؤية وهذه الأ�س�س ا�ستطاعت
ال�شركة �أن ت�سوق لهذه الر�ؤية لدى م�ؤ�س�سات
حكومية ا�ستثمارية و���ش��رك��ات قطاع خا�ص
ا�ستثمارية كربى فوجدت قبول منقطع النظري
�سواء من امل�ؤ�س�سات احلكومية مثل امل�ؤ�س�سة
العامة للتقاعد وامل�ؤ�س�سة العامة للت�أمينات

منظور عام حلدود التطوير

االجتماعية �أو امل�ؤ�س�سات اخلا�صة مثل ال�شركة
ال�سعودية ملركز املعيقلية وال�شركة العقارية
ال�سعودية و�شركة دار الأركان للتطوير العقاري
و�شركة فا�س ال�سعودية القاب�ضة و�أي�ضا من
�شركات من خارج اململكة مثل �شركة �سوليدير
�إنرتنا�شيونال ليمتيد
�إن ال��غ��ر���ض م��ن ه��ذا العقد تنفيذ املخطط
العام والت�صميم ودرا�سة اجلدوى االقت�صادية
لإع��ادة تخطيط املنطقة كمنطقة اقت�صادية
حت��وي �أن�شطة “ا�ستثمارية ومالية و بنكية
و�سياحية واجتماعية” وحت���وي “�أبراجا
�سكنية وكليات تعليمية متخ�ص�صة”،وت�ساعد
على خلق ن�سيج اجتماعي من ال�سكان .وميثل
هذا العقد املرحلة الأول��ى من امل�شروع وعند
ثبوت جدواه االقت�صادية واعتماده من الهيئة
العليا لتطوير مدينة الريا�ض �ستقوم ال�شركة
و�أع�ضاء التحالف احلاليني بجذب م�ستثمرين
�آخرين لتنفيذ العنا�صر اال�ستثمارية اجلديدة
التي خرجت بها املرحلة الأول��ى من املخطط
العام .

نظرة الشركة
إلى منطقة الظهيرة
�إن نظرة ال�شركة �إلى منطقة الظهرية كمنطقة
تطوير مل تقت�صر على حدودها القائمة ،ولكنها
على نطاق �أو���س��ع متتد من مركز امللك عبد
العزيز التاريخي �إلى منتزه �سالم ومن طريق
امللك فهد �إل��ى مركز بن �سليمان التجاري،
لأن يف هذا الإطار الأو�سع تدخل عنا�صر تعزز

وتدعم للعنا�صر اال�ستثمارية التي �سوف تُخلق
يف هذه املنطقة ،فوجود مراكز ثقافية مثل مركز
امللك عبد العزيز التاريخي ،و�أماكن تاريخية
مثل ق�صر املربع وق�صر امل�صمك ،كذلك وجود
املراكز التجارية مثل مركز املعيقلية ومركز
التعمري وم��رك��ز ب��ن �سليمان ،ووج���ود املباين
احلكومية الهامة مثل ق�صر احلكم و�أمانة
منطقة الريا�ض وحمكمة الريا�ض العامة،
كل ه��ذا �سي�ؤدي �إل��ى خلق منطقة اقت�صادية
واجتماعية تعيد لو�سط املدينة نب�ض احلياة
امل�ستمر علي مدار ال�ساعة وبال توقف.
�إن م�شروع تطوير الظهرية هي حماولة جدية
وعلمية مدرو�سة بدقة لو�ضع جتربة ا�ستثمارية
�صحيحة قائمة على درا�سات جدوى اقت�صادية
ور�ؤي��ة �سليمة ،ف�أية حماولة �أو عمل من هذا
النوع �إن مل يكن قائم على درا���س��ة اجلدوى
االقت�صادية وخلق ن�سيج اجتماعي يف و�سط

املنطقة يتقاطع وي��ن��دم��ج م��ع��ه��ا.ال يكتب له
النجاح ،لذلك يف البداية ا�ستوعبت ال�شركة
التجارب والدرا�سات ال�سابقة واخلربات التي
متت على مدى الع�شرين عاما املا�ضية يف و�سط
املدينة.
لقد �أقامت ال�شركة العديد من امل�شاريع خدمية
واال�ستثمارية وال نبالغ �إذا قلنا �أنها ال�شركة
الوحيدة على م�ستوى ال�شرق الأو���س��ط التي
ا�ستطاعت �أن تتبنى وتقيم م�شاريع حكومية
ذات نفع ع��ام ،ولكنها جمدية وذات جدوى
اقت�صادية متكاملة ،اليوم تعود ال�شركة لت�ضطلع
بدورها الريادي يف تطوير و�سط املدينة بر�ؤية
�سمو الأمري �سلمان  ،فهو الذي وجه يف البداية
�أن تكون هذه امل�شاريع على �أ�س�س اقت�صادية
وا�ستثمارية �سليمة.
اجلدير بالذكر انه بعد االنتهاء من عمليات
التخطيط ودرا����س���ة اجل����دوى االقت�صادية
�سيكون الباب مفتوحا للجميع ومن يرغب من
م�لاك الأرا���ض��ي وال��ع��ق��ارات يف املنطقة عن
طريق �أ�سهم م�شاعة و�ضعها نظام املحفظة
اال�ستثمارية وكذلك امل�ستثمرين وال�شركات
العقارية الراغبة.
يهدف امل�شروع �إلى �إحداث م�ستوى من التطوير
احل�ضري يف الظهرية يتنا�سب م��ع امل�ستوى
احل�ضري الذي تتمتع به منطقة ق�صر احلكم
ومركز امللك عبد العزيز التاريخي ي�ؤدي �إلى
ات�صال البيئة العمرانية احل�ضرية يف املنطقتني
ع�ب�ر م��ن��ط��ق��ة ال��ظ��ه�يرة ،ل��ي��ك��ون يف جممله
حمققا للر�ؤية العامة لتطوير و�سط املدينة.

منظور ت�صميمي للم�شروع

محطات الوقود بمدينة الرياض
ستطرح قريب ًا للتنفيذ

نظرا ل�ضعف ن�شاط تقدمي اخلدمات البرتولية
يف مدينة الريا�ض والنمط ال�سلبي املفتقر يف
�أ�سلوب تقدمي اخلدمة وع��دم مرعاة نواحي
ال�سالمة وقلة توفر اخلدمات امل�ساندة �سعت
ال�شركة لتخطيط وت��ط��وي��ر من���وذج ملحطات
الوقود وفق املعايري واملحددات العاملية ملحطات
الوقود من الناحيتني املعمارية والفنية ليكون
ذل���ك ال��ن��م��وذج م��وح��د ���ض��م��ن �أ���ش�تراط��ات
تراخي�ص ال��وق��ود  ،فبعد �أن قامت (�شركة
زهري فايز وم�شاركوه لال�ست�شارات) ا�ست�شاري
امل�شروع ب�أعداد وتقدمي املرحلة الأولى والثانية
من �أعمال ت�صاميم امل�شروع وت�سليم خمططات
وم�ستندات املرحلة الثالثة و»النهائية « من
امل�����ش��روع وب��ع��د عقد ور�شتني عمل للهند�سة
القيمية واخل���روج ب�أف�ضل النتائج املدعمة
للت�صميم وال��و���ص��ول ب��ه �إل��ى الأف�ضل والأق��ل
تكلفة .
قامت �إدارة امل�شاريع بال�شركة مبراجعة وتدقيق
�شامل جلميع املخططات ب�أق�سامها الفنية

املختلفة و�أي�ضا امل�ستندات والتقارير اخلا�صة
بامل�شروع ب�أال�ضافه الى الأخ��ذ يف احل�سبان
نتائج درا�سة م�سح وا�ستطالع مالحظات الفئات
امل�ستهدفة وال���ذي قامت ب��ه �إدارة الت�سويق
ومت �إع��داد تقرير املالحظات الفنية و�إر�ساله
لال�ست�شاري ل�سرعة ا�ستيفاء هذه املالحظات

و�إعادة تقدمي املرحلة الثالثة ب�شكلها النهائي
متهيدا للبدء يف �إج����راءات ت�أهيل املقاولني
للتنفيذ واال�ست�شاريني للأ�شراف وطرح امل�شروع
يف مناف�سة للتنفيذ والأ�شراف عليه خالل �شهر
فرباير 2010م .
و���س��ت��ك��ون �أول حم��ط��ة يف ال��ت��ن��ف��ي��ذ �ضمن
�أرا���ض��ي ال�شركة يف منطقة العزيزية بجوار
مركز التعمري للنقل ال��ع��ام حيث يعد املوقع
متطلبا رئي�سيا خلدمة ال�سيارات وال�شاحنات
واحلافالت التي ت�أتي وتذهب �إلى ومن املنطقة
مما حتتاج حلركة تلك احلافالت �إلى خدمات
�سريعة للفح�ص والإ�صالح ،وقد مت مراعاة ان
يكون ت�صميم حمطة الوقود على �أعلى قدر من
الكفاءة واحلداثة وم�سايرة للتطور التكنولوجي
واملعايري العاملية وان تكون هذه املحطة عالمة
بارزه يف مدينة الريا�ض و�أن تتوافق وتن�سجم
مع ما حولها ب�شكل ع��ام وم��ع مركز التعمري
للنقل العام ب�صفة خا�صة وتخدم كامل املنطقة
 .وتبلغ امل�ساحة الكلية ملوقع امل�شروع نحو 7886
م�ترا مربعا وي��خ��دم ال�شاحنات وال�سيارات
والبا�صات بهذه املنطقة اجلنوبية  ،وبعد تنفيذ
هذا امل�شروع �ست�سعى ال�شركة �إلى تعميم هذه
التجربة يف مناطق خمتلفة من العا�صمة .
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�إن ما حتققه ال�شركة من اجنازات وجناحات
رائدة من خالل م�شاريعها اخلدمية الطموحة
والتي ت�صب يف النهاية يف م�صلحة الوطن
وامل��واط��ن ،بجانب الأف��ك��ار التطويرية التي
ترمي الى دعم �إ�سرتاتيجية ال�شركة وتوجهاتها
امل�ستقبلية جتدد العزم على امل�ضي قدما نحو
حتقيق الأه��داف املن�شودة ،وت�ؤكد �إ�سهامها
الكبري يف جت�سيد ال��دور املنتظر من القطاع
اخلا�ص يف امل�شاركة بعبء التنمية والتطوير
جنب ًا �إلى جنب مع الدولة.
ومم���ا يح�سب لل�شركة ب��اع��ت��ب��اره��ا �إح���دى
ال�شركات الرائدة للقطاع اخلا�ص �أنها �أقامت

�أربعة م�شاريع خدمية عمالقة .من �أبرزها
�سوق التعمري جلملة اخل�ضار والفاكهة و�سوق
التعمري للحوم واخل�ضار بالبطحاء ومزاد
التعمري الدويل لل�سيارات ومركز النقل العام
�أم��ا امل�شاريع العقارية ،حيث �أن�شئت مركز
التعمري ال��ت��ج��اري للجملة بو�سط الريا�ض
للإ�سهام يف تطوير قلب الريا�ض ،ولتعزيز
دوره��ا الريادي يف تخطيط وتطوير الأحياء
ال�سكنية النموذجية �أقامت حي تالل الريا�ض
الواقع �شمال الريا�ض ،كما �أحدثت نقلة نوعية
يف ا�ستحداث م�سار توجيهي جديد يتما�شى
مع اخلطط الإ�سرتاتيجية والتو�سعية ملدينة

الريا�ض فا�ستطاعت �أن تطور م��دن �شروق
التعمري وكذلك مدينة التعمري للخدمات الفنية
ب�شكلها املنظم والفريد من خالل املميزات
العالية لهذا امل�شروع،هذا �إ�ضافة �إلى م�شروع
منطقة الظهرية يف و�سط الريا�ض ،حيث تقوم
ال�شركة من خالل دورها القيادي وباال�شرتاك
مع بع�ض اجلهات احلكومية والقطاع اخلا�ص
و���ش��رك��ات حملية و�أجنبية بتطوير منطقة
الظهرية على �أعلى م�ستوى فني وح�سب �أحدث
املعايري التخطيطية والهند�سية العاملية يف
هذا املجال.
�إن امل��دق��ق يف ال��ن��ت��ائ��ج امل��ال��ي��ة لل�شركات

1

ال�سعودية الرائدة يت�ضح له مدى قوة وجدية
القطاع اخلا�ص و�أثره االيجابي يف دفع م�سرية
التنمية.
فقد �أعلنت «الريا�ض للتعمري» م�ؤخرا ح�سب
النتائج املالية خالل الن�صف االول من هذا
العام 2010م عن حتقيقها �إرب��اح��ا �صافية
خ�ل�ال �ستة �أ���ش��ه��ر  49م��ل��ي��ون ري���ال مقابل
 45مليون ري���ال للفرتة املماثلة م��ن العام
ال�سابق وذل��ك بارتفاع ق��دره  .%9بناءا على
ذل��ك بلغت ربحية ال�سهم خ�لال �ستة �أ�شهر
0.49ريال مقابل  0.45ريال للفرتة املماثلة
من العام ال�سابق وذل��ك بارتفاع ق��دره .%9
كذلك بلغ �إجمايل الربح خ�لال �ستة �أ�شهر
56مليون ريال مقابل  52مليون ريال للفرتة
املماثلة من العام ال�سابق وذلك بارتفاع قدره
.%8
وخالل العام 2009م زاد �صايف ربح ال�شركة
�إلى  93مليون ريال مقابل  79مليون ريال لعام
،2008حيث قفزة بن�سبة  18يف املائة .وتبعا
لذلك زاد ربح ال�سهم ال�صايف �إلى  0.93ريال
من  0.79ري��ال ،وربح ال�سهم الت�شغيلي �إلى
 0.92ريال من  0.76لنف�س الفرتة.
وعزت ال�شركة التح�سن يف �أدائها �إلى منو قطاع
الت�شغيل والت�أجري مب�شاريع ال�شركة اخلدمية،
وكذلك نتيجة لتنويع ا�ستثماراتها بالدخول يف
م�شاريع ذات عوائد �أكرب .التحليالت املالية
ت�ؤكد �إن هذه الأرباح هي نتاج الرتكيز على 20
يف املائة فقط من ر�أ�س مال ال�شركة� ،أي �إن
ال�شركة حققت �أرباحا قدرها  93مليون ًا من
ا�ستثمار  200مليون ريال ،وال�شركة ما�ضية يف
تعزيز املبلغ امل�ستثمر خالل الأع��وام املقبلة،
وال�ترك��ي��ز على اال�ستثمارات ذات اجلدوى
الأكرب.
وهذا النوع من الأداء اجليد ،لتحقيق ما هو
�أف�ضل ،هو ما ين�شده وي�سعى �إليه كل م�ستثمر،
يف ظل �إدارة ت�سعى �إلى حتقيق �أكرب قدر ممكن
من العوائد للم�ساهمني على املدى القريب �إلى
املتو�سط� ،سنتني ف�أكرث .ونتيجة لتح�سن �أرباح
ال�شركة وزيادة �إيراداتها ،انخف�ض مكرر ربح
�سهم “التعمري” �إلى � 12.53ضعفا من 16
�ضعفا عام  ،2008كما طر�أ حت�سن على قيمة

ال�سهم الدفرتية ،والتي ارتفعت �إلى 14.22
ريا ًال عام  2009من  14.04ريا ًال عام ،2008
وهذا يعني �أن قيمة ال�سهم الدفرتية احلالية
�أكرب من �سعر ال�سهم احلايل ،وهي ميزة نادرا
ما حتققها �أي �شركة م�ساهمة ،لأن هذه القيمة
الدفرتية تعني ،مبنتهى الب�ساطة� ،أن �أ�صول
ال�شركة ت�ضمن �أكرث من ر�أ�سمال امل�ستثمر.
لقد وا�صلت ال�شركة جهودها من �أجل القيام
ب��ال��ع��دي��د م��ن امل�����ش��روع��ات امل�ستقبلية عن
طريق درا�ستها وحتديد جدواها االقت�صادية
متهيد ًا للبدء يف تنفيذها ،وقد ظل هاج�س
ال�شركة دوم ًا هو �أن ت�شكل جميع م�شروعاتها
�إ�ضافات تنموية وح�ضارية فعلية ،بحيث ت�ؤدي
دور ًا وطني ًا للرقي بالبالد ،وت��ك��ون �شريك ًا
يف م�س�ؤولية خدمة املواطن يف كل املجاالت
املمكنة.
وامل��رج��ح �أن ت��وا���ص��ل ال�����ش��رك��ة ه���ذا الأداء
املتميز خ�لال ع��ام  ،2010ح�سب م��ا يتوقع
لها املخت�صون.فامل�ضطلع على هذه النتائج
يالحظ مبا ال يدع جماال لل�شك �أن ال�شركة
ما�ضية نحو ا�ستثمارات مت�صاعدة تعك�س
هذه النتائج ،الدليل دخول ال�شركة لت�صميم
وتنفيذ عدة م�شاريع جديدة �شملت ت�صميم
م�شروع اال�سرتاحات على الطرق ال�سريعة
كونه ميثل �أحد املفا�صل الأ�سا�سية لل�سياحة
الداخلية من خالل توافر اخلدمات ال�ضرورية
للم�سافرين عرب الطرق الربية ،كذلك �إن�شاء
م�ستودعات للتربيد والتجميد ب�سوق اجلملة
للخ�ضار والفاكهة بالريا�ض ثم �إن�شاء حمطة
وق���ود مب��رك��ز النقل ال��ع��ام ه��ذا ف�ض ًال عن
التو�سعات وامل�شاريع اجلديدة الإخرى ،وتعترب
تلك امل�شاريع مبثابة انطالقة جديدة لل�شركة
يف �إطار حر�صها الدائم على حتديث خططها
وم�شاريعها امل�ستقبلية ملواجهة الطلب املتزايد
لل�سوق ع��ل��ى ه���ذه امل�����ش��اري��ع اخل��دم��ي��ة ومبا
ي�ساعدها يف حتقيق طموحاتها املتمثلة يف
زيادة ايراداتها وارباحها االمر الذي �سينعك�س
ايجابا على م�ساهمي ال�شركة ومن�سوبيها .

الشركة
استطاعت تنفيذ
وتشغيل مشاريع
خدمية وعقارية
ناجحة  ..وفي فترة
زمنية قصيرة
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الشركة تؤكد
إسهامها الكبير
في تجسيد الدور
المنتظر من
القطاع الخاص في
المشاركة بعبء
التنمية والتطوير
جنب ًا إلى جنب مع
الدولة.

مستودعات التبريد والتجميد

ن��ظ��ر ًا للطلب امل��ت��زاي��د ال���ذي ي�شهده مبنى
ال��ب��رادات ب�����س��وق التعمري جلملة اخل�ضار
وال��ف��اك��ه��ة ب��ال��ري��ا���ض م���ن جت����ار ال�سوق
وح��اج��ت��ه��م ال���ى ت��وف�ير م�����س��ت��ودع��ات خا�صة
بالتربيد والتجميد فقد قامت ال�شركة بطرح
م�شروع ت�صميم و�إن�شاء م�ستودعات للتربيد
و التجميد ليلبي امل�شروع احلاجة القائمة
للتربيد والتجميد يف املواد الغذائية وال�صحية
واخل�ضروات والفواكه حيث �أنهت ال�شركة
املرحلة الأول��ى من �أعمال الت�صميم املتعلقة
بامل�شروع ودرا�ستها من حيث الهند�سة القيمة
لتنتقل بعد ذلك الى املرحلة النهائية �،أعمال
املخططات النهائية للتنفيذ حيث تبلغ م�ساحة
امل�شروع 500و34م كما قامت ال�شركة ب�إعداد
الت�صاميم التف�صيلية ملا يلزم تلك امل�ستودعات
من مكاتب �إدارية وخدمات خمتلفة  ،كل ذلك
مت على �أعلى و�أح���دث امل�ستويات والأنظمة
العاملية يف هذا املجال .

وق�����دم م��ك��ت��ب �أب�����ا اخل���ي���ل (مهند�سون
ا�ست�شاريون) ا�ست�شاري امل�شروع بع�ض الأمثلة
العاملية امل�شابهة لت�صميم ه��ذا امل�شروع مع
حتديد الدرو�س امل�ستفادة
وقامت �إدارة امل�شاريع بال�شركة بالتعاون مع
كبار التجار وامل�ست�أجرين ورجال الأعمال يف
جم��ال التربيد والتجميد ال�ستطالع �أرائهم
ومالحظاتهم على الت�صميمات املقدمة من
اال�ست�شاري لهذا امل�شروع وجار الآن املراجعة
النهائية لدخول امل�شروع حيز التنفيذ

موقع المشروع

يقع امل�شروع على الأر���ض الواقعة �شرق �سوق
اجلملة القائم ويحدها ���ش��وارع عر�ض 30
مرت من اجلهات ال�شرقية واجلنوبية والغربية
�أما يف اجلهة ال�شمالية فيحدها �شارع عر�ض
15مرت وتبلغ م�ساحته الإجمالية  34.564مرت
مربع .

المشروع يوفر
مرونة عالية
في مواجهة
متطلبات
العرض والطلب
والقدرة العالية
على التأقلم
مع المنتجات
المخزنة

المرحلة النهائية لمشروع تصميم

مراكز الخدمة على
الطرق السريعة
بالمملكة

ل��ل��خ��روج م��ن ال�����ش��ك��ل ال��ت��ق��ل��ي��دي وال�سلبي
ل�ل�ا����س�ت�راح���ات ال���ق���دمي���ة وم����ا مت��ث��ل��ه من
م�ستوى �سيئ عن النظافة والتنظيم �سواء
يف م�ساجدها �أو مطاعمها �أو دورات املياه،
وب�صفة عامة املحطات واال���س�تراح��ات على
الطرق ال�سريعة باململكة  ،فقد �أ�صبح و�ضع
هذه اال�سرتاحات من الق�ضايا التي ال يليق
مبكانة دولة كاململكة ،مبا متلكه من �إمكانات
كما ال يتنا�سب وما ي�ستحقه مواطنو ومقيمو
اململكة.
فمع ما ت�شهده ال�سعودية من تطور ح�ضاري
وازده��ار عمراين اقت�صادي ،وتنمية �شاملة
يف كافة املجاالت ،وملواكبة التطورات العاملية
والتحديات اجلديدة يف التنمية االقت�صادية،
ل���ذا �أ���ص��ب��ح��ت احل��اج��ة ملحة �إل���ى التطور
واالرتقاء باخلدمات واملرافق اخلدمية لهذه
اال�سرتاحات ونظرا لأهمية ا�سرتاحات الطرق
يف دعم ال�سياحة الداخلية ،حيث يتنقل اكرث
من %80من املواطنني واملقيمني داخل اململكة
عرب الطرق الربية.
وم��ن هنا ج��اء دور �شركة الريا�ض للتعمري
ال��ت��ي متثل �أح���د ال��ن��م��اذج ال��رائ��دة للقطاع

اخلا�ص من خالل م�شاركتها ومبادراتها يف
حتمل م�س�ؤولياتها الوطنية نحو اال�ستثمار يف
�إن�شاء وتطوير هذه املرافق اخلدمية الكربى
وامل�شاريع العمالقة حيث يهدف امل�شروع �إلى
ت�صميم وتخطيط مراكز خدمة للم�سافرين
على ال��ط��رق ال�سريعة باململكة وي�شمل كل
م��رك��ز حم��ط��ة وق����ود ل��ل�����س��ي��ارات وخ��دم��ات
ال�صيانة ال�سريعة  ,وحمطة وقود لل�شاحنات
ومواقف بالإ�ضافة �إلى املبنى الرئي�سي للمركز
وي�شمل �صالة الطعام واملطاعم واملبني ماركت
وبع�ض املحالت التجارية و�أماكن ال�صالة
واحلمامات  ,وي�شمل �أي�ضا �أم��اك��ن خلدمة
�سائقي ال�شاحنات .
�إن ت�صميم م�شروع اال�سرتاحات على الطرق
ال�سريعة كونه ميثل �أحد املفا�صل الأ�سا�سية
لل�سياحة الداخلية من خالل توافر اخلدمات
ال�ضرورية وامل�ساندة واملتطورة لراحة وتلبية
متطلبات امل�سافرين ع�بر ال��ط��رق الربية،
ويعترب دخ��ول ال�شركة يف ه��ذا امل�شروع من
خ�لال حت�سني �أداء و�ضعية وم��ا ي��ق��دم من
خ��دم��ات راق��ي��ة تليق ب���دور وم��ك��ان��ة اململكة
�إ�سالميا وعامليا وباعتبار �أن الطرق ال�سريعة

متثل واج��ه��ة ح�����ض��اري��ة ،ل��ذا وج��ب �ضرورة
االهتمام بتطوير اال�سرتاحات عليها واالرتقاء
بها ومعاجلة النواحي ال�سلبية فيها واحلر�ص
على �شمولية اخلدمات عليها.
ول��ق��د ق��ام(���ش��رك��ة زه�ي�ر ف��اي��ز وم�شاركوه
لال�ست�شارات) ا�ست�شاري امل�شروع خالل عام
2009م بال�سفر وزيارة بع�ض مراكز اخلدمة
على الطرق ال�سريعة يف �أمريكا وذلك ك�أمثلة
جيده وناجحة لهذه النوعية م��ن امل�شاريع
لال�ستفادة منها .
وقام بتقدمي املرحلة الأولى �شاملة الت�صميم
والتخطيط الأول����ى للم�شروع م��ع مراعاة
اال�ستفادة م��ن ال��ت��ج��ارب العاملية يف جمال
خدمة امل�سافرين على الطرق �سواء يف �أمريكا
او بع�ض الدول الأخرى يف هذا املجال .
ومت عقد ور���ش��ة عمل الهند�سة القيمية –
اجلزء الأول واخلروج منها بالتو�صيات الفنية
والتي ا�ستوعبها اال�ست�شاري وقام با�ستيفائها
وت�سليم املرحلة الثانية من امل�شروع والتي
عقد على �أثرها ور�شة عمل الهند�سة القيميه
– اجلزء الثاين وكان من نتائجها الو�صول
بالت�صميم ال��ى الكفاءة وامل�ستوى املطلوب
مع تقليل تكاليف الإن�شاء  ,بالإ�ضافة الى
قيام �إدارة الت�سويق ب���إج��راء درا�سة وم�سح
وا���س��ت��ط�لاع م�لاح��ظ��ات ال��ف��ئ��ات امل�ستهدفة
و�أخذها يف االعتبار .
وي��ق��وم اال�ست�شاري حاليا ب���إع��داد املرحلة
الثالثة (النهائية) للم�شروع وف��ور تقدميها
�ستقوم �إدارة امل�شاريع مبراجعتها وتدقيقها
متهيدا لطرح امل�شروع يف مناف�سة خالل الربع
االول من العام 2010م

إقبال متزايد من التجار والشركات الزراعية على مشروع التوسعة

التوسعة الجديدة لـ :
سوق التعمير لجملة الخضار والفاكهة
شارفت على اإلنتهاء .
ا�ستمرارا لإجنازاتها ال��رائ��دة وم��ا تقوم به
ال�شركة يف �إطار خططها الإ�سرتاتيجية نحو
تطوير م�شاريعها اال�ستثمارية واخلدمية
ويف �إط��ار حر�صها نحو ا�ستثمار امل�ساحات
ال�شاغرة وحتويلها لوحدات ت�أجريية ي�ستفاد
منها داخ���ل ���س��وق التعمري جلملة اخل�ضار
وال��ف��اك��ه��ة ب��ال��ع��زي��زي��ة  ،وت��ل��ب��ي��ة لالحتياج
املتنامي �إلى خدمة التجار واملت�سوقني وزيادة
وتعظيم عوائد ال�سوق� ،أجنزت �إدارة امل�شاريع
بال�شركة خطوات متقدمة يف م�شاريع التو�سعة
داخل �سوق التعمري جلملة اخل�ضار والفاكهة
فبعد �أن �أعتمدت �إدارة ال�شركة ت�صاميم
تو�سعة �سوق التعمري جلملة للخ�ضار والفاكهة
والتي ا�شتملت على م�شروع ت�صميم مظلة
التوليف وم�ستودعات الفوارغ وتو�سعة مبنى
ال�ب�رادات القائم و�إع���ادة تخطيط احلركة
لل�سيارات وال�شاحنات لكامل ال�سوق ،والتي
ق��ام بت�صميمها مكتب املهند�س عبد االله
املهنا لال�ست�شارات الهند�سية� ،شرعت �إدارة
امل�شاريع يف ال�شركة يف ال��ب��دء بتنفيذ تلك
امل�����ش��روع��ات م��ع م��ق��اول امل�����ش��روع (ال�شركة
ال�سعودية اللبنانية للإن�شاءات احلديثة) التي

بدورها �أجنزت  % 70من الأعمال الأن�شائية
حيث مت الأنتهاء من تثبيت وتركيب قواعد
مظالت التو�سعة ملواقف ال�شاحنات اخلا�صة
بالب�صل والبطاط�س وال��ت��ي تبلغ م�ساحتها
الإجمالية  6528مرت مربع  ,كما مت تثبيت
وتركيب قواعد مظالت ن�شاط التوليف الكبرية
مب�ساحة على م�ساحة  8900مرت مربع .
كذلك تثبيت وتركيب قواعد مظالت ن�شاط
ال��ت��ول��ي��ف ال�����ص��غ�يرة مب�����س��اح��ة  5700مرت
مربع ،ويجري العمل حالي ًا على تو�سعة مبنى
ال�ب�رادات لإ�ضافة ع��دد  12م�ستودع لتربيد
الفواكهة  ،وت�شمل عملية التو�سعة �أي�ض ًا مبنى
املخترب امل��رك��زي ،وتبلغ امل�ساحة الإجمالية
للتو�سعة حوايل  83.000الف مرت مربع حيث
مت توزيعها توزيع هند�سي يت�سق ويتالئم مع
الت�صميم احل��ايل ليكون �إم��ت��داد للت�صميم
العام لل�سوق.
وتخ�ضع عملية التو�سعة �إلى �إ�شراف مبا�شر
من ال�شركة وا�ست�شاري مراقب لعمل مقاول
امل�شروع وهو مكتب ال�سيف ،ومن املقرر �أن
تنتهي �أعمال التو�سعة خالل نهاية هذا العام
من جانب �أخ��ر الق��ت �إدارة ال�سوق طلبات

حجز متزايدة على هذه امل�ساحات من التجار
وال���ش��رك��ات املتخ�ص�صة بن�شاط الت�سويق
ال��زراع��ي بعد �أن و�ضعت درا���س��ة ت�سويقية
ح��ددت فيها �أ�سعار الإي��ج��ار واال�شرتاطات
الالزمة لعملية الإيجار و�ستكون هذه التو�سعة
ملبية لتطلعات كثري م��ن التجار والعمالء
املتعاملني مع ال�سوق وذل��ك نظر ًا ملا ي�شهده
ال�سوق م��ن طلب متزايد على اخل�ضروات
والفواكهة .

التوسعة تخضع
لدراسة الهندسة
القيمية

وكعادة �إدارة ال�شركة يف التعامل مع كافة
م�شروعاتها ،فقد مت �إخ�ضاع م�شروع عمليات
التو�سعة لدرا�سة تف�صيلية متخ�ص�صة من
�أج���ل تخفي�ض تكاليف تنفيذه م��ع مراعاة
عدم امل�سا�س بالغر�ض الذي �أن�شئ من اجله،
دون الإخالل باملوا�صفات الأ�سا�سية والنظم
الهند�سية التي تعك�س امل�ستوى املتميز لل�سوق
مع املحافظة على وظائف امل�شروع واجلودة
الت�شغيلية له .

 التوسعةستلبي
إحتياجات
السوق
وسترفع من
إيرادته .

الوفد االوربي �أثناء زيارته ملركز التعمري للنقل العام

زيارة وفد أوروبي لمقر الشركة
يمثل أحد أكبر الصناديق األستثمارية بأمريكا
قام وفد �أوروب��ي رفيع امل�ستوى ممث ًال لأكرب
ال�صناديق الأ�ستثمارية يف �أمريكا واملعروف
« ب�����ص��ن��دوق  “ Alindaالأ�ستثماري
�صباح يوم الأثنني املوافق 2010 /5 /24 :م
بزيارة لل�شركة بهدف التعرف على ال�شركة
وم�شروعاتها يرافقهم ممثل الهيئة العامة
للأ�ستثمار الدكتور �أ�سامه عبده حيث كان يف
ا�ستقبالهم �سعادة م�ساعد املدير العام للت�شغيل

�أ� .أحمد الكنهل و�سعادة مدير امل�شاريع م.
�سعد العجرو�ش ومدير مركز التعمري للنقل م.
�سلمان ال�ضلعان حيث تقدم م� .سعد العجرو�ش
ب�شرح مف�صل عن م�شروعات وا�ستثمارات
ال�شركة و�أطلعهم على جم�سم م�شروع تطوير
منطقة الظهرية بعدها توجه الوفد بزيارة
ملركز التعمري للنقل العام بالريا�ض حيث
اطلع مدير املركز الوفد على كافة املفا�صل
الت�شغيلية للمركز،
بعدها �أختتم الوفد
زي����ارت����ه ب��ت��دوي��ن��ه
ل��ك��ل��م��ة يف �سجل
الزيارات جاء فيها:
���س��ع��دن��ا ك���ث�ي�ر ًا من
خ��ل�ال م�شاهدتنا
ل�������ه�������ذا امل������رك������ز
احل�����ض��اري الراقي
ال����ذي ق���دم من���وذج

رائع يف خدمة و�سائل النقل الربي لقد ده�شنا
حق ًا عند وقوفنا على �أ�سلوب عمليات ت�شغيل
هذا املركز واخلدمات املتعددة التي تقدم
للم�سافرين واال�سلوب الرائع يف فن تخطيطه
وت�صميمه الهند�سي ال��ذي ي�شعر امل�سافر
ب�سعادة و�أطمئنان  ،ويف ختام الزيارة التقطت
ال�صور التذكارية .
مدير ع��ام ال�شركة ي�شارك ب��ورق��ة عمل يف
فعاليات م�ؤمتر الت�شيد العاملي
على هام�ش فعاليات م�ؤمتر الت�شيد العاملي
املقام يف العا�صمة اب��و ظبي خ�لال الفرتة
من 2010 /5 / 26 – 24م �شارك مدير عام
ال�شركة الدكتور خالد بن عبداهلل الدغيرث
متحدث ًا رئي�سي ًا يف امل�ؤمتر وكانت م�شاركته
بعنوان :
& BOT Financing scheme
its Applications in Saudi
Arabia

اجتماع الجمعية العمومية يوصي بصرف
أرباح  2009لمساهمي الشركة
وابراء ذمة المجلس
خالل �إجتماع اجلمعية العمومية الثامنة ع�شرا ال�شركة توافق على �صرف « خم�سة و�سبعون
مليون ريال « ك�أرباح مل�ساهميها لعام 2009م عام و �أبراء ذمة �أع�ضاء املجل�س .
� أعلنت ال�شركة خالل اجتماعها الثامن ع�شرا للجمعية العمومية العادية مل�ساهمي ال�شركة الذي
انعقد م�ساء يوم الثالثاء املوافق 2010 /6 /1 :م   بفندق �شرياتون الريا�ض  ،بح�ضور �أع�ضاء
املجل�س وممثل من وزارة التجارة وهيئة �سوق املال و املراجع اخلارجي لل�شركة وم�ساهمي ال�شركة
على عدة قرارات كانت مدرجة وجاءت تلك القرارات على الأموار التالية :
املوافقة على تقرير جمل�س الإدارة عن العام املايل املنتهي 2009/12/31م.
املوافقة على القوائم املالية للعام املايل املنتهي يف 2009/12/ 31م.
املوافقة على تقرير مراقب احل�سابات عن العام املايل املنتهي 2009/12/31م.
املوافقة على �إبراء ذمة �أع�ضاء جمل�س الإدارة.
املوافقة على اختيار مكتب �آرن�ست ويونغ و�شركاهم ملراجعة القوائم املالية للعام املايل 2010م
والبيانات املالية الربع �سنوية
املوافقة على �إقرتاح جمل�س الإدارة بتوزيع � أرباح ال�شركة لعام 2009م والبالغة خم�سة و�سبعون
مليون ريال .
املوافقة على انتخاب �أع�ضاء جدد للمجل�س.  

المركز أرتفعت نسبة إيرداته خالل منتصف العام
إلى  %17عن العام الماضي .

فـي مـركـز الـتـعـمـيـر للـنـقـل الـعـام

أكثر من مليون ومائتي ألف مسافر خالل
النصف األول من العام 2010م

بعد جناح خطة الت�شغيل التي �أعدتها �إدارة
مركز التعمري للنقل العام بالريا�ض ملو�سم
حج  1430هـ واجتيازه ملو�سم احلج من خالل
تفويج � 70.834ألف حاج خالل ثالثة �أيام،
من خالل نقلهم عرب  2673رحلة مغادرة �إلى
الأرا�ضي املقد�سة .وبنف�س الكفاءة ا�ستقبل
ع��ودة ه����ؤالء احل��ج��اج بعد ان ق��ام��وا ب���أداء
فري�ضة احلج بكل ي�سر و�أمان  ،وا�صل املركز
ت�ألقه و جناحاته امل�ستمرة وا�ستطاع تخطي
الن�صف الأول من هذا العام  2010م بتحقيق
معدالت منو و�صلت �إلى �أكرث من  % 17حيث
�أو�ضحت البيانات الأولية لعمليات الت�شغيل
لإنظمة مركز التعمري للنقل العام انه خالل
الأ�شهر ال�ستة من يناير الى يوليو لعام 2010م
�أ�ستقبل املركز �أك�ثر � 1.238.500أ�ستقلوا
�أكرث من � 40ألف رحلة مابني رحالت داخلية
ودولية وكان الرقم الأعلى بالن�سبة ملعدالت

املغادرة من املركز كانت خالل �أ�شهر ال�صيف
مايو ويونيو ويوليو حيث بلغ عدد امل�سافرين
عرب الرحالت الداخلية املتجهة لعدة مناطق
من اململكة (� 263.836ألف) م�سافر ا�ستقلوا
خاللها (10.054الآف) حافلة� ،أما الرحالت
ال��دول��ي��ة فبلغ ع���دد امل�����س��اف��ري��ن املغادرين
(� 107.600ألف) م�سافر �أ�ستقلتهم (8674
الآف) حافلة ملختلف عوا�صم وم��دن الدول
املجاورة � ،أما بالن�سبة لرحالت العمرة فقد
قام ب�أداء العمرة خالل هذه الفرتة ()175430
معتمر ا�ستقلوا ( 3638الآف) حافلة ،وال�شك

ان هذه االح�صاءات والبيانات ت�ؤكد لنا مدى
جناح خطة �إدارة املركز خالل فرتة مو�سم
ال�صيف والإقبال ال�شديد الذي �شهده املركز
من �أعداد امل�سافرين خالل �صيف هذا العام
والذي �أرتفع عن �صيف العام املا�ضي 2009م
بن�سبة تزيد عن  ، % 10وي�ستعد املركز حالي ًا
لرفع كفاءته الت�شغيلية خالل مو�سم رم�ضان
املبارك والذي من املتوقع �أن ترتفع فيه حركة
�أعداد امل�سافرين الداء منا�سك العمرة .
ويف ه��ذا الإط���ار ذات��ه ي�سعى مركز التعمري
للنقل العام �إلى توفري �أ�سباب الراحة لإر�ضاء
رواد املركز حيث يتمتع الناقلون يف املركز
بخدمات ت�سهل من �أداء �أعمالهم بال�شكل
ال��ذي ير�ضي الركاب ويلبي طموحاتهم� .إذ
يكون للناقلني اخليار يف جدولة رحالتهم على
مدار ال�ساعة ،وذلك نزو ًال عند رغبة الركاب
على �أ�سا�س الوقت املنا�سب ل�ساعة الو�صول
للمحطة النهائية للرحلة.
كما ان امل�سافرين يجدون كافة اخلدمات التي
يتطلبونها خ�لال �سفرهم كخدمات �شحن
الأمتعة وخدمات تغليفها وخدمات النقل من
و�إل���ى م��ط��ار امل��ل��ك خ��ال��د ال���دويل ،وخدمات
الليموزين وت�أجري ال�سيارات وخدمة التنقل
عرب املدن بال�سيارات� ،إ�ضافة �إلى اخلدمات
التي تقدمها املحال التجارية داخ��ل �صاالت
املركز.

�إحـ�صـائـيـة الـرحـالت مـن �شـهـر يـنـايـر �إلـى �شـهـر يـولـيـو لـعـام 2010م
ن ـ ـ ــوع االجتاه
الرحالت الداخلية
الرحالت الدولية
رحالت العمرة

عدد احلافالت
23132
8674
8412

عدد الركاب
560201
159412
403993

المؤشرات تؤكد وصول نسبة البيع إلى أكثر من %77

تألق مزاد التعمير الدولي للسيارات
في تحقيق أهدافه
يوا�صل مزاد التعمري الدويل لل�سيارات حتقيق
جناحاته امل�ستمرة وهذا ما ت�ؤكده حركة البيع
وال�شراء لل�سيارات امل�ستعملة املعرو�ضة
داخ���ل ���ص��االت امل����زاد ،ح��ي��ث االقبال
الكبري من العمالء �سواء من وكاالت
ال�������س���ي���ارات ال���ك�ب�رى و�شركات
الت�أجري وما تعر�ضه البنوك من
خمزونها وم��ن جانب الأفراد
�أي�ض ًا.
فمن خالل القراءة ال�سريعة
ل��ن��ت��ائ��ج ك�����ش��وف��ات عمليات
الت�شغيل ملزاد االتعمري على
ال�سيارات املعرو�ضة واملباعة
خالل الفرتة من يناير وحتى
يونيو املا�ضي للعام 2010م
جند ان النتائج كانت �إيجابية
خ�لال الن�صف الأول م��ن هذا
العام.
فمن خالل اجلدول املرفق ملقارنات
ال�سيارات املباعة واملعرو�ضة عن ال�ستة
�أ�شهر الولى من العام 2010م يت�ضح الآتي:
�أن هناك تفاوت يف حركة البيع داخل �صاالت
امل���زاد خ�لال ه��ذه ال��ف�ترة و�إن كانت بن�سب
متقاربة مل تقل عن ن�سبة  %73وو�صلت �إلى
اع��ل��ى ن�سبة  %80مبتو�سط � %77أم���ا فيما
يتعلق ب�أعداد ال�سيارات املعرو�ضه فكان �أقل
معرو�ض لل�سيارات داخ��ل امل��زاد خالل �شهر
يناير املا�ضي حيث بلغ � 680سيارة ،مت بيع
مايقارب � 496سيارة ،وكانت اعلى الأعداد
لل�سيارات املعرو�ضة للبيع من خالل املزاد يف

كل �شهر و بن�سبة ت�صل �إلى  %77تقريب ًا.
�إن ه��ذه امل�ؤ�شرات تو�ضح ا�ستمرارية مزاد
التعمري ال��دويل لل�سيارات يف حتقيق الهدف
الرئي�سي من ان�شائه وهي موا�صلة ت�صاعد
وتزايد حركة البيع داخل املزاد والتي ت�ؤكدها
ال��ب��ي��ان��ات واالرق�����ام ال��ن��اجت��ة ع��ن عمليات
امل��زاي��دة ،بجانب الكفاءه الت�شغيلية والبيئة
الت�سويقية ال�صاحلة ملمار�سة ن�شاط بيع
ال�سيارات امل�ستعملة و�إر���س��اء دعائم ثقافة
ون�شاط جت��ارة ال�سيارات امل�ستعملة داخل
اململكة .

�شهر ما يو املا�ضي حيث بلغ عدد ال�سيارات
� 940سيارة مت بيع � 716سيارة حمققه بذلك
ن�سبة %76
�أما مايتعلق بن�سب البيع فكانت اعلى ن�سبة
بيع خالل �شهر مايو  ،حيث مت بيع � 716سيارة
من �أ�صل � 874سيارة كانت معرو�ضة للبيع
داخل �صاالت املزاد.
ويت�ضح من اجلدول ال�سابق �أن عدد ال�سيارات
التي مت بيعها خالل ال�ستة الأ�شهر املا�ضية بلغ
 3863الآف �سيارة من جملة  5037الآف
�سيارة �أي مبعدل �شهري � 640سيارة يتم بيعها
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سوق التعمير للحوم والخضار بالبطحاء

استعدادا وجاهزية لشهر رمضان المبارك
خدمة للمستهلك

رصد أسعار اللحوم والخضار بشكل يومي على موقع الشركة
ا���س��ت��ع��داد ًا ال�ستقبال �شهر اخل�ير والربكة
وكعادته كل عام� ،أكملت �إدارة �سوق التعمري
للحوم واخل�����ض��ار ا�ستعداداتها وجاهزيتها
ال�ستقبال �شهر رم�����ض��ان امل��ب��ارك م��ن �أجل
تقدمي خدماتها وت�سهيالتها للمواطن واملقيم
وم���رت���ادي ه���ذا ال�����س��وق وال��ت���أك��د م��ن توافر
متطلبات امل�ستهلك من اللحوم الطازجة بكافة
�أنواعها « البتلو والأغنام واحلوا�شي « بكميات
وف�ي�رة  ،وك��ذل��ك ت��واف��ر الأ���س��م��اك الطازجة
التي ت�أتي يوميا من املنطقة ال�شرقية وجازان
كل هذا يف ظل رقابة وتفتي�ش دائ��م ل�ضمان
تطبيق اال�شرتاطات ال�صحية ومن يخالف هذه
اال�شرتاطات يتعر�ض للعقوبة والغرامة و�أحيانا
�إل��ى �إغ�ل�اق املحل وذل��ك حفاظ ًا على �سمعة
ال�شركة وحماية امل�ستهلك.
وجاءت الأ�ستعدادات من خالل تهيئة وتطوير
ال�سوق فتم تغيري كامل ثالجات احلفظ لتواكب
تطور ال�سوق حيث مت منع �أي عمل ع�شوائي يف
ال�سوق وتطبيق اال�شرتاطات ال�صحية لكامل
املعرو�ض وهذا كله خدمة للم�ستهلك وزبائن
ال�سوق  .والذي من �ش�أنه يعترب من �أهم الدوافع
الرئي�سة للإقبال الكبري من الزبائن من كافة

الطبقات داخل الريا�ض الذين يف�ضلون �شراء
احتياجاتهم من اللحوم والأ�سماك والدواجن
ال��ط��ازج��ة ب�شكل �أم���ن و���ص��ح��ي ك��م��ا ج��اءت
اال�ستعدادات على مراقبة الأ�سعار خالل هذا
ال�شهر كونه يعترب من املوا�سم التي يكرث فيها
الطلب مما يحد ب�ضعاف النفو�س من �أ�صحاب
امل��ح�لات يف التالعب بالأ�سعار ل��ذا اتخذت
�إدارة ال�سوق كافة �أحتياطاتها من خالل اعالن
الأ�سعار ب�شكل يومي عرب و�سائلها االعالمية
و�أي�ض ًا من خ�لال ادارج قائمة الأ�سعار على
م��وق��ع ال�شركة على �شبكة الأن�ترن��ت كذلك
جوالت التفتي�ش امل�ستمر على املحالت ملراقبة
الأ�سعار وا�شراك مراقبني من البلدية ووزارة
التجارة والتعامل بجدية مع البالغات التي

ت��رد من امل�ستهلكني عرب الهاتف املجاين يف
مركز التفاعل مع امل�ستهلك واتخاذ الإجراءات
النظامية الكفيلة مبنع ال��ت��ج��اوزات وحماية
امل�ستهلك وحفظ حقوقه و�صيانتها.
كما �شملت ا�ستعدادت ال�سوق على الت�أكيد على
جميع العار�ضني من �أ�صحاب املحالت ب�ضرورة
االلتزام ب�أنظمة جودة الغذاء ال�صحي وتطبيق
اال���ش�تراط��ات ال�صحية وال��ن��ظ��اف��ة واجل���ودة
وااللتزام بال�شهادات ال�صحية املعتمدة والزى
ال�صحي جلميع ال��ع��ام��ل�ين ب��امل��ح�لات داخل
ال�سوق و�أ�ساليب عر�ض اللحوم واملواد الغذائية
والت�أكد من تطبيق الأنظمة املو�ضوعة لذلك
�ضمانا ل�سالمة ال�صحة العامة للم�ستهلكني .

أكثر من 11
مليون قيمة
إيردات المشروع
و  12شهر مدة
التنفيذ على
مراحل

التعمير بالزا  ..تنهي تنفيذ أعمال
المرحلة األولى وجاري العمل على
تنفيذ المرحلة الثانية
على ���ش��ارع العطايف و���ش��ارع الأم�ي�ر حممد
وحتتوي على ( )20حم ً
�لا جت��اري�� ًا و�سيتم
تخ�صي�صها لتجار الأقم�شة الرجالية و �أطلق
عليها م�سمى «التعمري بالزا    »8 - 7 - 6

المرحلة الثالثة

يف ظل ت�صاعد الن�شاط التجاري املتنوع الذي
ت�شهده و�سط العا�صمة الريا�ض وبالتحديد
منطقة ق�صر احلكم ولتزايد الطلب من قبل
امل�ستثمرين على الوحدات التجارية بادرت
ال�شركة باغتنام الفر�صة وتلبية ذلك الطلب
املتزايد ،فقامت باعتماد ت�صميم و�إن�شاء
مراكز جتارية على �أرا�ضيها التي متتلكها يف
مركز التعمري للجملة والواقعة �ضمن املنطقة
رقم ( )7-6-3مبنطقة ق�صر احلكم ويبلغ
ع���دد ت��ل��ك امل���راك���ز ال��ت��ج��اري��ة  14م��رك��ز ًا
جت��اري�� ًا ت�ضم ( 182حم ً
�لا جت��اري�� ًا) �أطلق
عليها م�سمى «التعمري بالزا» حيث روعي يف
عملية الت�صميم التناغم والتنا�سب والتوافق
مع الطراز العمراين ملركز التعمري للجملة
والبيئة العمرانية ملنطقة ق�صر احلكم و�سيتم
تنفيذ ذلك على ثالثة مراحل وهي :

المرحلة األولى

يف امل��ن��ط��ق��ة رق���م ( )3وال���ت���ي ت��ق��ع بجوار
�سوق الهيل والقهوة مبركز التعمري للجملة

وتتكون من  19حم ًال جتاري ًا مت تخ�صي�صها
لن�شاط جتارة جملة الكماليات وجملة املواد
الغذائية وجملة احللويات و�أطلق عليه م�سمى
«التعمري ب�لازا »1وقد �شارف على االنتهاء
وقد كان للطلب املتزايد دوره يف ت�أجري كامل
املحالت .

المرحلة الثانية

و�ستكون يف املنطقة رقم ( )6وقد مت تق�سيمها
�إلى ثالثة �أجزاء اجلزء الأول يقع على امتداد
�شارع ال�سبالة وي�ضم ( )22حم ًال جتاري ًا ومت
تخ�صي�صها لأن�شطة احللويات والكماليات
واملواد الغذائية وي�سمى «التعمري بالزا - 2
� »3أما اجلزء الثاين فيقع يف املنطقة املقابلة
ل�سوق �أ�شيقر وال�سوق املركزي ال�شرقي وي�ضم
 34حم ًال جتاري ًا مت تخ�صي�صها لتجار العود
والعطورات وحالي ًا يوجد حجوزات على املوقع
و�أطلق عليه م�سمى «التعمري بالزا . »5 - 4
�أما اجلزء الثالث فيقع يف املنطقة املقابلة
ملركز املعقلية على �شارع االمري حممد الواقعة

وهي الأخ�يرة ف�ستكون يف املنطقة رقم ()7
الواقعة على خدمة طريق امللك فهد و�شارع
الإمام تركي بن عبداهلل و�شارع الإمام حممد
بن �سعود و�شارع العطايف ,ومت تق�سيمها �إلى
� 3أجزاء حيث ي�ضم اجلزء الأول  26حم ًال
جتاري ًا واجلزء الثاين  25حم ًال جتاري ًا �أما
اجلزء الثالث في�ضم  36حم ًال جتاري ًا ومت
تخ�صي�ص هذه املحالت لتجار � إك�س�سوارات
اخل��ي��اط��ة وجت����ار ج��م��ل��ة الأل���ع���اب ول����وازم
املكتبات و�أط��ل��ق عليها م�سمى « التعمري
ب�لازا  »14 - 13 - 12 - 11 - 10 - 9ومن
املتوقع االنتهاء من امل�شروع يف منت�صف العام
القادم 2011م وتقدر التكلفة الإن�شائية لهذا
امل�شروع بـ ( 10.000.000ري��ال) وح�سب
الدرا�سة الت�سويقية للم�شروع ف�ستبلغ ب�إذن
اهلل �إيرادات ت�أجرييه بواقع ( 11.500.000
ريال) �سنوي ًا.

مجلس إدارة مالك حي تالل الرياض

يناقش تقريره الدوري
ويقر التوصيات
عقد جمل�س �إدارة م�لاك حي ت�لال الريا�ض
اجتماعه الأول للعام 2010م مبقر �شركة هريف
بالريا�ض برئا�سة الأ�ستاذ� /سعد بن ح�سني
الكثريي رئي�س جمل�س م�لاك احل��ي وممثل
�شركة الريا�ض للتعمري ،وبح�ضور الأع�ضاء ك ًال
من الأ�ستاذ� /أحمد بن حمد ال�سعيد  والأ�ستاذ/
عبدالرحمن ب��ن �سليمان العلي واملهند�س/
علي بن عبدالرحمن ال�سبيهني و املهند�س/
عبداهلل بن علي الرثوة حيث ناق�ش التقرير
ال���دوري املقدم من م�شرف احل��ي بالإ�ضافة
�إلى متابعة القرارات والتو�صيات التي مل تنفذ
التي اتخذها جمل�س املالك عام 2009م  ،وقد
اتخذت العديد من القرارات يف هذا االجتماع
من �أهمها :
 طلب املجتمعون من م�شرف احلي موافاتهمبقائمة ب�أ�سماء كبار امل�لاك وذل��ك للتوا�صل
معهم و�شرح �أهداف اجلمعية واملجل�س ،وحثهم
على الإل��ت��زام بت�سديد ر���س��وم الع�ضوية ،مع
�أهمية و�ضع خطة لتح�صيل الر�سوم.

 مترير اخلطاب اخلا�ص بطلب الرتخي�صجلمعية املالك على �أع�ضاء املجل�س للتوقيع،
ومن ثم ت�سليمه مناولة من قبل م�شرف احلي
ملكتب معايل وزير ال�ش�ؤون الإجتماعية ومتابعته،
ويف حال التعرث يتم التن�سيق لالجتماع مبعايل
ال��وزي��ر م��ن قبل �أع�����ض��اء املجل�س يف �أق��رب
فر�صة.
 معاودة خماطبة وزارة العدل من خالل �سمو�أم�ين منطقة الريا�ض بطلب احل�صول على
بيان باملالك من واقع حركة الإفراغات لدى
كتابة العدل.
 واف��ق املجتمعون على تعجيل ت�أ�سي�س موقعخا�ص للحي عرب الأنرتنت يو�ضح فيه جميع ما
يتعلق باحلي و يحقق التوا�صل مع املالك ،وقد
ر�شح الأ�ستاذ� /أحمد ال�سعيد �إحدى اجلهات
املتخ�ص�صة لت�صميمه وط��ل��ب املجل�س �إلى
م�شرف احلي التن�سيق مع تلك اجلهة لتقدمي
عر�ضها للبت فيه م��ن قبل رئي�س املجل�س
مبا�شرة.

 املوافقة على ت�صميم ( )4ل��وح��ات كربىعن طريق �إحدى الوكاالت املتخ�ص�صة لتو�ضع
مبداخل احلي الرئي�سية يو�ضح فيها �إ�شرتاطات
البناء ومايتعلق باحلي من معلومات تهم املالك
ومقاويل البناء ،يراعى يف الت�صميم م�ساحة
اللوحة و�شعار احلي وو�ضوح اخلط و�إن�سجام
الألوان على �أن يعر�ض الت�صميم على املجل�س
يف جل�سته القادمة العتماده.
 الإ�سراع يف تنفيذ بوابة �شمالية للحي ،وطلب���س��ع��ادة امل��ه��ن��د���س/ع��ب��داهلل ال�ث�روة موافاته
ب�����ص��ورة للحي  /م�سقط �أف��ق��ي على قر�ص
مرن لغر�ض و�ضع مقرتحات لت�صميم مب�سط
للبوابات يتنا�سب مع امل�ساحة املتاحة والأر�صفة
ليتم خماطبة �شركات تنفيذ مثل بادان للتقدم
بعر�ضهم   .
 �إعادة خماطبة ال�شركات الثالث امل�ستثمرةب��احل��ي «���ش��رك��ة ال��ري��ا���ض للتعمري ،ال�شركة
ال�سعودية ملركز املعيقلية التجاري ،ال�شركة
العقارية ال�سعودية» وحثهم على �سرعة ت�شييد
م�شاريع �إ�ستثمارية على الأرا�ضي التي ميلكونها
وتبيان �أثر و�سلبية بقائها ك�أر�ض خالية على
احلي و�ساكنيه.
 �إع��داد خطابات للمالك املخالفني ل�شروطالبناء بتوقيع �أع�ضاء املجل�س وذلك حلثهم على
�إزالة املخالفات و�إتباع �شروط البناء كمحاولة
�أول��ى يعقبها التقدم ب�شكوى للأمانة بطلب
التدخل لإزال���ة املخالفات بتربيرات �ضمنها
تبني مقام الأم��ان��ة للحي و�سعيها ب���أن يكون
منوذج ًا على م�ستوى �أحياء الريا�ض.
 التقدم بخطاب ل�صاحب ال�سمو �أمني منطقةال��ري��ا���ض بطلب ت��وج��ي��ه املخت�صني ب�����إدارة
احل��دائ��ق لالهتمام بحديقة احل��ي و�إع���ادة
ت�أهيلها على غرار احلدائق النموذجية كحديقة
�سالم وغريها.
 طلب املجتمعون م��ن �أم�ي�ن م��ال اجلمعيةالأ�ستاذ /عبدالرحمن العلي  ،تقدمي القوائم
امل��ال��ي��ة للجمعية ل��ل��ع��ام امل����ايل امل��ن��ت��ه��ي يف
2009/12/31م بالتعاون مع املخت�ص ب�شركة
الريا�ض للتعمري و �إع��داد املوازنة التقديرية
للعام 2010م وعر�ضها يف اجلل�سة القادمة
لالعتماد.

قال �صلى اهلل عليه و�سلم( :من ت�صبح ب�سبع مترات مل ي�ضره
ذلك اليوم �سم وال �سحر)

أسرار التمر
وفوائده

التمر فاكهة م��ب��ارك��ة ،اخ��ت��اره��ا اهلل تبارك
وتعالى طعام ًا مل��رمي البتول وق��ت خما�ضها,
فيقول يف حمكم �آي��ات��هَ {:وهُ ِ��زّي �إِ َل�� ْي ِ��ك ِب ِج ْذ ِع
ال َنّخْ َل ِة ت َُ�سا ِق ْط َع َل ْي ِك ُر َطب ًا َج ِن ّي ًا }مرمي. 25
و�أو�صانا ر�سولنا الكرمي (�صلى اهلل عليه و�سلم)
�أن نبد�أ به فطورنا بعد ال�صيام ,وهذه ال�سنة
النبوية املطهرة فيها �إر�شاد طبي وفوائد وحكم ًا
عظيمة .فعن �أن�س – �“ -أن النبي (�صلى اهلل
عليه و�سلم) ك��ان يفطر قبل �أن ي�صلي على
رطبات ,ف�إن مل تكن رطبات فتمرات ,ف�إن مل
تكن مت��رات ح�سـا ح�سـوات من املاء” .رواه
�أب��و داود والرتمذي .عندما يبد�أ ال�صائم يف
تناول �إفطاره ف�إنه يحتاج يف تلك اللحظات �إلى
م�صدر طاقة �سريع يدفع عنه اجل��وع وي�صل
ب���أ���س��رع م��ا ميكن �إل���ى امل��خ و�سائر الأع�ضاء
لإمدادها بالطاقة .و�أ�سرع املواد الغذائية يف
اله�ضم واالمت�صا�ص والإم���داد بالطاقة هي
ال�سكريات ,فاجل�سم ي�ستطيع امت�صا�صها
ب�سهولة خالل دقائق معدودة ,خا�صة لو كانت
املعدة والأمعاء خالية كما هو احلال يف ال�صيام
وكانت تلك ال�سكريات يف ال�صورة الأحادية.
و�إذا �أمعنا النظر يف ن�ص احلديث ال�شريف
ال�سالف الذكر ف�إننا جند �أن ر�سول اهلل (�صلى
اهلل عليه و�سلم) قدم الرطبات على التمرات
لل�صائم عند فطوره ,خالف ًا لأحاديث �أخرى
تقدم التمر عند الت�صبح بها (لقوله �صلى
اهلل عليه و�سلم “ من ت�صبح ب�سبع مترات مل
ي�ضره ذلك اليوم �سم وال �سحر “ احلديث ,و
قوله �صلى اهلل عليه و�سلم “نعم �سحور امل�ؤمن
التمر” رواه ابن حيان والبيهقي) ,ولعل يف

ذل��ك رحمة من ر�سول اهلل (�صلى اهلل عليه
و�سلم) بامل�سلمني ,فنوعية ال�سكريات الغالبة
ب��ال��رط��ب تختلف ع��ن ت��ل��ك ال��غ��ال��ب��ة بالتمر.
وب�صفة ع��ام��ة ف����إن ال�سكريات امل��وج��ودة يف
التمر �أغلبها من نوعني ال�سكريات الأحادية
(اجللوكوز) وال�سكريات الثنائية (ال�سكروز).
وتعترب ال�سكريات الأحادية الأ�سهل امت�صا�صا
والأ���س��رع انتقاال للدم مبا�شرة  ،وال ي�ستغرق
امت�صا�ص هذه النوعية من ال�سكريات وانتقالها
يف الدم وو�صولها �إلى �أع�ضاء اجل�سم املختلفة
�إال دقائق معدودة � .أم��ا ال�سكريات الثنائية
(ال�سكروز) فيجب �أن متر بعمليات كيميائية
حيوية تتحول فيها هذه ال�سكريات الثنائية �إلى
�سكريات �أحادية حتى ميكنها التحرك يف الدم
لتحقيق الغاية املطلوبة منها  .ومن البديهي �أن
الوقت الالزم ال�ستفادة اجل�سم من ال�سكريات
الثنائية �أطول مقارنة بال�سكريات الأحادية .
ولعل اهلل تعالى قد �أمر مرمي �أن ت�أكل رطبات
وقت خما�ضها حلاجتها ال�سريعة للطاقة التي
تعينها على عملية املخا�ض  .والتمر فاكهة
وغ��ذاء ودواء و�شراب وحلوى ,وتعترب التمور
م��ن الأغ��ذي��ة ذات القيمة الغذائية العالية.
ويعد التمر غذاء مثالي َا كافيا للإن�سان �إذا ما
�أ�ضفنا �إليه احلليب ,وذلك الحتوائه على املواد
الغذائية الرئي�سية مثل ال�سكريات والأحما�ض
الع�ضوية وال��ده��ون وال�بروت��ي��ن��ات والألياف
الغذائية وغريها ,كما �أن��ه يحتوي على كمية
كبرية من م�ضادات الأك�سدة و�أي�ض ًا يحتوي
على كميات ال ب�أ�س بها من الفيتامينات مثل
فيتامني ج وفيتامني  Aوجمموعة فيتامينات

 Bوخا�صة الثيامني والريبوفالفني والنيا�سني.
ول��ق��د �أط��ل��ق على التمر لقب منجم لغنائه
باملعادن والعنا�صر الغذائية املختلفة ,و قد ورد
يف احلديث النبوي ال�شريف قوله �صلى اهلل
عليه و�سلم( :من ت�صبح ب�سبع مترات مل ي�ضره
ذلك اليوم �سم وال �سحر) .ولقد وجد �أن تناول
 7مترات �أي ما يقرب من  100جرام من التمور
ميد ج�سم الإن�سان بكامل احتياجاته اليومية
من كل من املاغن�سيوم واملنجنيز والنحا�س
والكربيت ون�صف احتياجاته من احلديد وربع
احتياجاته من كل من الكال�سيوم والبوتا�سيوم.
كما �أن التمر يحتوي على كميات مرتفعة
من عن�صر الفلورين يقدر بخم�سة �أ�ضعاف
ماحتتويه الفواكه الأخ��رى من هذا العن�صر،
ونعلم جميع ًا ال��دور ال��ذي يلعبه الفلورين يف
مقاومة ت�سو�س الأ�سنان و املحافظة عليها,
وال نكاد ن��ري معجون �أ�سنان �سواء حملي �أو
دويل �إال ويحتوي على الفلورين .ومن العادات
املحببة ل��دى امل�سلمني الإف��ط��ار على رطبات
يف �شهر رم�ضان حيث تعطي ال�صائم جرعة
مركزة من الغذاء ال�سريع االمت�صا�ص تخفف
من �شعوره باجلوع و�شراهته للأكل  ،كما تن�شط
الع�صارات اله�ضمية وتقي من الإم�ساك وتعدل
احلمو�ضة يف املعدة ويف الدم,

بعد حصوله
على جائزة
الموظف المثالي

لؤي محمد خير لـ

« أسهم ضمن المجموعة من خالل
تخصصي في مشاريع الشركة التي
تقف اآلن شاهدة على عصر االنجاز
واضافة حاضرة لمعالم مدينة الرياض » ..
هل لك �أن تعطينا نبذة خمت�صرة عن �سريتك
الذاتية ؟
ح�صلت على البكالريو�س من جامعة ال�سودان
للعلوم والتكنولوجيا ،كلية الفنون اجلميلة
والتطبيقية ق�سم الت�صميم الغرافيكي وعملت
بعدة م�ؤ�س�سات للن�شر واالع�ل�ان بال�سودان
ث��م ���س��اف��رت �إل����ى ���س��وي�����س��را ���ض��م��ن جماعة
�أالرا الت�شكيلية و�أقمنا العديد من املعار�ض
الت�شكيلية بدعوة من منظمة ()w.i.p.o
املخت�صة ب�ب�راءة االخ��ت�راع وح��ق��وق امللكات
الفكرية بجنيف.
�أق��م��ت مايقارب ال��ـ  17معر�ض ًا ت�شكيلي ًا يف
�أكرث من ثمان دول ،وح�صلت على العديد من
اجلوائز وال�شهادات يف كثري من امل�سابقات
املختلفة املعنية بالت�صميم الغرافيكي.
ح�صلت ع��ل��ى دب��ل��وم��ا يف ب��رام��ج الت�صميم
الغرافيكي االل��ك�ترون��ي��ة م��ن معهد املتحدة
ال��ع��امل��ي��ة ب��امل��م��ل��ك��ة ،ك��ذل��ك ن��ل��ت ال��ع��دي��د من
الدورات يف التجهيز واالعداد الطباعي كذلك
دورة يف عالقة اللون باملنتج.
كيف كانت بداية التحاقكم بال�شركة؟
البداية كانت عن طريق التقدمي املبا�شر بعد
طرح ال�شركة حاجتها مل�صمم غرافيكي وذلك
بال�صحف اليومية ومتت معاينتي ومن ثم مت
قبويل واحلمد هلل.

ماهي مهام عملكم احلايل بال�شركة؟
ت�صميم جميع املطبوعات والو�سائط الغرافيكية
ذات البعدين اخلا�صة بال�شركة ،وكل الأعمال
الغرافيكية اخلا�صة بتنفيذ احلمالت الإعالنية
للم�شاريع والأ�سواق ،وكذلك ت�صميم الإعالنات
ال��دوري��ة ك�إعالنات التقارير املالية وغريها
م��ن االع�لان��ات ،و�أي�����ض�� ًا ت�صميم املل�صقات
 POSTERSواللوحات ب�أ�شكالها املختلفة
وغريها.
ماهي م�ساهماتكم يف اجنازات ال�شركة خالل
فرتة عملكم بال�شركة؟
لي�س هناك �إ�سهام ًا معين ًا منفرد ًا ين�سب �إ ّ
يل
ب��ل ظللت �أ�سهم �ضمن املجموعة م��ن خالل
تخ�ص�صي �سابق الذكر يف م�شاريع ال�شركة
التي تقف الآن �شاهدة على ع�صر االجناز
وا�ضافة حا�ضرة ملعامل مدينة الريا�ض.
ماهي تطلعاتكم وطموحاتكم من خالل عملكم
الوظيفي احلايل ونظرتكم للم�ستقبل ؟
لطبيعة عملي ب���إدارة الت�سويق مدة طويلة دور
يف اكت�سابي بع�ض املهارات الت�سويقية وخا�صة
يف الن�شاط العقاري ف�آمل يف القريب �أن �أقدم
لر�سالة املاج�ستري عن ا�سهام البيئة الغرافيكية
يف الت�سويق العقاري ب�إذن اهلل.
م���اذا �أ���ض��اف��ت ل��ك��م ال�����ش��رك��ة ع��ل��ى امل�ستوى
ال�شخ�صي؟

�أ�ضافت يل خربة وا�سعة يف تخ�ص�صي ودراية
ببع�ض اجلوانب الت�سويقية فيما يخت�ص بن�شاط
العقار.
من وجهة نظرك كيف ميكن تطوير املهارات
الوظيفية للعاملني ؟
يف البدء البد من ح�صر التخ�ص�صات ومن ثم
�صقلها بالدورات التدريبية .
كيف تنظر للعالقة بينك وب�ين رئي�سك يف
العمل؟
�أعتقد �أن هذه العالقة تتنا�سب مع ما ي�ؤديه
املر�ؤو�س من عمل ،فطاملا كان املر�ؤو�س ي�ؤدي
عمله بتفانٍ ونكران للذات ف�إنه يحظى باالحرتام
والتقدير والدعم  ..والعك�س �صحيح .وتكرميي
مبنحي جائزة املوظف املثايل هي تتويج لهذه
العالقة.
كونك املوظف الذي عا�صرت م�سرية ال�شركة
و���س��اه��م يف ن��ق��ل ���ص��ورت��ه��ا وه��وي��ت��ه��ا ب�شكل
مميزعن طريق م�سئوليتك املبا�شرة بت�صميم
كافة مطبوعاتها االعالنية واالعالمية ،حدثنا
عن �أ�سلوب عملك يف جمال الت�صميم وكيف
تطورت من �سنة لـ �سنة داخل ال�شركة ؟
�أنا �أعمل وفق املنهج االجنليزي يف الت�صميم
الغرافيكي والذي �أكرث ما مييزه التعبري ب�أب�سط
اال�ساليب و�صو ًال للنتائج املثالية ،كما ان كرثة
العمل وتوا�صله وتنوع املهام جعلني �أعمل على
�أكرث من تخ�ص�ص ال�شيء الذي طور من �أدواتي
ومقدراتي .
ماهي يف ر�أيك �أف�ضل املعايري الختيار العامل
املثايل ؟
هي ذات املعايري التي ُيق ّيم بها �أداء املوظف يف
نهاية ال�سنة.
مباذا تن�صح زمالئك ال�شباب الذين يتمنون
العمل يف القطاع اخلا�ص؟
االلتزم  ..ففيه يكمن النجاح
�إلتزام العمل كقيمة  ..التزام املواعيد � ..إلتزام
الأخالق ..
كلمة �أخرية تود �إ�ضافتها؟
�أود �أن �أظهر كثري امتناين لل�شركة ممثلة يف
�إدارت��ه��ا التي مابرحت توفر لنا بيئة مثالية
للعمل وذلك بتوفري حمفزات االجناز وتذليل
م��ع��وق��ات��ه وك��ذل��ك دع���م ال��ف��ع��ل االجتماعي
وال��ث��ق��ايف وال��ري��ا���ض��ي م��ن خ�ل�ال �صندوقها
التعاوين للموظفني.
و�شكر ًا لر�سالة التعمريلتوا�صلها مع من�سوبي
ال�شركة

الصندوق التعاوني لمنسوبي الشركة
يقيم لقاءه الثاني في « القرية النجدية »

« األمثال الشعبية»
أشعلت جو اللقاء
وأطلقت صرخات
من الضحك !!!!..

�ضمن الن�شاطات املتعددة التي يقوم بها فريق �إدارة ال�صندوق التعاوين لل�شركة نظمت �إدارة
ال�صندوق لقاءها الربع �سنوي الثاين لهذا العام والتي �أختارت « القرية النجدية « كمقر حلفل
اللقاء الذي �أ�شعر اجلميع ب�صفاء الروح ملا ميتاز به من ت�صاميم وجل�سات تراثية �أ�صيلة  ،وقد
ح�ضر اللقاء قيادات ال�شركة وعدد كبري من من�سوبي ال�شركة وبدء اللقاء بكلمة ترحيبية للزمالء
بعدها �أطلقت باقة من امل�سابقات الثقافية التي �أمتازت بالأمثال والألغاز ال�شعبية القدمية التي
�أ�ضفت على اللقاء جو ًا من االبت�سامة والفرح  ،بعدها مت تكرمي عدد من املوظفني الذين فازوا
بجائزة املوظف املثايل ال�سنوي والربع �سنوي وال�شهري وتكرمي عدد
من املوظفني اللذين �أم�ضوا عدة �سنوات يف خدمة ال�شركة وكذلك
املوظفني احلا�صلني على دورات تدريبية حيث مت ت�سليمهم �شهادات
الدورة ويف ختام اللقاء ا�ستمتع اجلميع بتناول طعام الع�شاء الذي
اقت�صر على عدة �أ�صناف من الأكالت ال�شعبية النجدية والتي كانت
غري معروفة لدى بع�ض الزمالء من اجلاليات العربية .
ويذكر �أن ال�شركة د�أبت على تنظيم لقاءات جتمع من�سوبيها بعيد ًا عن
�أجواء العمل ،كما د�أبت على تكرمي املتميزين من من�سوبيها ت�شجيع ًا
لهم على اال�ستمرار يف العطاء لتحقيق �أهداف ال�شركة.

ضمن خطتها
التدريبية لعام
2010م

الشركة تختتم عدد من دورات التدريب
�إمتدادا للجهود التي تبذلها ال�شركة من �أجل
رف��ع ن�سبة الكفاءة املهنية والفنية ملوظفيها
وا���س��ت��م��رار ًا خلطة ال��ت��دري��ب املعتمدة لعام
2010م لكافة موظفي ال�شركة بالتعاون مع
مراكز التدريب املختلفة و�أي�ض ًا عن طريق
بع�ض املخت�صني يف �إدارة ال�����ش��رك��ة  ،فقد
�أختتمت �أعمال الدورات التدريبية التالية :
دورة ال�����م�����ح�����اس�����ب�����ة ل���غ���ي���ر
المحاسبين
التي انعقدت يف الفرتة من  16 – 14مار�س

و�شارك فيها  10موظفني تعلموا من خاللها
ط��رق �أ�سا�سيات املحا�سبة وق���ام باعدادها
خمت�صني من الإدارة املالية بال�شركة .
دورة خدمة العمالء وفن التعامل
مع األخرين
التي اخت�صت باملوظفني العاملني يف اخلطوط
الأمامية مل�شروعات ال�شركة
وا�ستمرت ملدة � 3أيام خالل الفرتة من � 3إلى
 5مايو و�إلتحق يف الدورة  21موظف �أكت�سبوا
م��ه��ارات ف��ن ال��ت��ع��ام��ل م��ع ال��ع��م�لاء والطرق
احلديثة يف عمليات
اخلدمة وقام ب�أعداد
ه���ذه ال�����دورة مركز
ال���ط���وي���ل للتدريب
واال������س�����ت�����������ش�����ارات
الأدارية .
دورة ب���رن���ام���ج
«آوت ل�����وك
«وط�������ري�������ق�������ة
التعامل معه
ب��د�أت �أعمال الدورة

يف تاريخ  23مايو وا�ستمرت ملدة يومني داخل
ق��اع��ة ال��ت��دري��ب مب��ق��ر �إدارة ال�����ش��رك��ة وق��ام
ب���إع��داده��ا �إدارة تقنية املعلومات ،و�شملت
هذه ال��دورة  21موظف مت ت�سليمهم �شهادات
التدريب .
دورة السالمة المهنية للعاملين
التي �أقيمت يف قاعة التدريب مبركز التعمري
للنقل العام خالل الفرتة  8-6يونيو املا�ضي
والتي ا�ستهدفت املوظفني العاملني يف القطاع
الت�شغيلي وق���ام ب��اع��داده��ا م��رك��ز الطويل
للتدريب واال�ست�شارات الإدارية وقد ا�ستفاد من
هذه ال��دورة  18موظف مت ت�سليمهم �شهادات
الدورة .
دورة مهارات السكرتارية
التي �أقيمت خالل الفرتة من  16 -12يونيو
وا���س��ت��ه��دف��ت ه���ذه ال������دورة ج��م��ي��ع موظفي
ال�سكرتارية العاملني يف �إدارات و�أق�سام
ال�شركة وقام ب�إعدادها مركز الطويل للتدريب
واال�ست�شارات الإدارية وا�ستفاد من هذه الدورة
16موظف مت ت�سليمهم �شهادات الدورة .

(التعمري لل�سيارات) يقيم امل���زاد ال�ساد�س
احل�صري للبنك الأهلي
جريدة االقت�صادية  24مايو 2010م

ر�صدت " ر�سالة
التعمري " على �سبيل
املثال ولي�س احل�صر
بع�ض العناوين
واالخبار التي تناولتها
ال�صحف املحلية عن
�أن�شطة وفعاليات
و�إجنازات ال�شركة
خالل فرتة الـ � 3أ�شهر
املا�ضية .

وفد من �صندوق التنمية الزراعي يزور �سوق
التعمري جلملة اخل�ضار والفاكهة بالريا�ض
اجلزيرة  28مار�س 2010م
الأم�ير �سلمان ي�ستقبل �سمو رئي�س و�أع�ضاء
جمل�س الإدارة وم��دي��ر ع��ام ال�شركة و يثني
على م�شروع درا�سات وت�صاميم تطوير منطقة
الظهرية .
 10فرباير 2010م
« الريا�ض للتعمري « تدعو م�ساهميها حل�ضور
اجلمعية العمومية وتعلن عن �صرف �أرباحها
ال�سنوية .

اجلزيرة  17مايو 2010م
بعد جناح تفويج � 70ألف حاج مركز التعمري
للنقل العام بالريا�ض ي�ستقبل �أكرث من مليون
م�سافر خالل الن�صف الأول لعام 2010م .
جريدة الريا�ض  20يوليو 2010م
زيارة وفد �أوروبي – �أمريكي ملقر �إدارة ال�شركة
يعترب �أحد �أكرب ال�صناديق الأ�ستثمارية ب�أمريكا
واوربا .
جريدة االقت�صادية  4يونيو 2010 /م
م���زاد التعمري ال����دويل يحقق �أع��ل��ى �إي���راد
ت�شغيلي له منذا بداية ت�شغيله وينجح يف املزاد
احل�صري للبنك الأهلي بن�سبة بيع % 90
جريدة الريا�ض  29مايو 2010م

كلمة للمساهمين

الشركة..
مسيرة عطاء لم تتوقف
�إن التطور واالرتقاء باخلدمات واملرافق اخلدمية يعد من �أهم �أهداف م�سرية التنمية االقت�صادية
واالجتماعية للدولة ،وهنا ي�أتي الدور الفاعل لن�شاط وم�س�ؤوليات قطاع الأعمال .الذي يعتمد على
جهود و�إمكانات القطاع اخلا�ص وطموحاته ،فرغم م�ضي �أكرث من � 15سنه على ت�أ�سي�س ال�شركة
مل تتوقف م�سرية النماء والتطور والعطاء داخلها بل توا�صلت عام بعد عام من خالل مبادراتها
وحتمل م�س�ؤولياتها الوطنية نحو امل�شاركة يف �إن�شاء وتطوير هذه املرافق اخلدمية الكربى داخل
مدينة الريا�ض ،جتلت م�سرية العطاء و هذه الإجن��ازات يف ع�شرة م�شاريع خدمية وتطويرية
عمالقة ارتقت بها �إلى موقع الريادة على م�ستوى ال�شرق الأو�سط وانفردت على م�ستوى املنطقة
مب�شاريع النفع العام (م�شاركة القطاع اخلا�ص مع الدولة) كدور غري م�سبوق على نطاق القطاع
اخلا�ص ،جتني ال�شركة وم�ساهميها منها ثمارها و�أرباحها وحمققة يف نف�س الوقت احد �أهدافها
الرئي�سة وهو امل�ساهمة بفاعلية يف خطط التنمية االقت�صادية ال�شاملة التي تقوم بها الدولة.
ولقد امتدت ه��ذه امل�سرية يف البحث عن �أن�سب الفر�ص املربحة لل�شركة من خ�لال تنويع
ا�ستتثماراتها وم�شاريعها ،وجتديد وتطوير ن�شاطاتها .فقد حر�صت ال�شركة على �أن توا�صل عملها
يف جماالت تنفيذ امل�شروعات امل�ستقبلية بعد درا�سة جدواها االقت�صادية مثل م�شروع ت�صميم
و�إن�شاء م�ستودعات للتربيد و التجميد وا�ستثمار امل�ساحات ال�شاغرة وحتويلها لوحدات ت�أجريية
ي�ستفاد منها داخل �سوق التعمري جلملة اخل�ضار والفاكهة ،بجانب �شروعها يف تنفيذ عدد ()14
على �شكل «بالزا» حتتوي على ( )182حم ًال جتاري ًا ومتثل امتداد ًا معماري ًا متنا�سق ًا مع مركز
التعمري للجملة،بالإ�ضافة مل�شروع ت�صميم مراكز اخلدمة على الطرق ال�سريعة باململكة وم�شروع
ت�صميم حمطة الوقود مبركز التعمري للنقل العام وغريها من امل�شروعات الأخرى .
كذلك نالحظ ما حققته ال�شركة م�ؤخرا ح�سب النتائج املالية خالل الن�صف الأول من هذا
العام 2010م من �أرباح �صافية خالل �ستة �أ�شهر  49مليون ريال مقابل  45مليون ريال للفرتة
املماثلة من العام ال�سابق وذلك بارتفاع قدره .%9
بناءا على ذلك بلغت ربحية ال�سهم خالل �ستة �أ�شهر 0.49ريال مقابل  0.45ريال للفرتة املماثلة
من العام ال�سابق وذلك بارتفاع قدره  .%9كذلك بلغ �إجمايل الربح خالل �ستة �أ�شهر 56مليون
ريال مقابل  52مليون ريال للفرتة املماثلة من العام ال�سابق وذلك بارتفاع قدره .%8
وخالل العام 2009م زاد �صايف ربح ال�شركة �إلى  93مليون ريال مقابل  79مليون ريال لعام
،2008حيث قفزة بن�سبة  18يف املائة .وتبعا لذلك زاد ربح ال�سهم ال�صايف �إلى  0.93ريال من
 0.79ريال ،وربح ال�سهم الت�شغيلي �إلى  0.92ريال من  0.76لنف�س الفرتة.
كل هذه م�ؤ�شرات ت�ؤكد متانة الو�ضع املايل لل�شركة  ،حيث يرجع ذلك �إلى منو قطاع الت�شغيل
والت�أجري مب�شاريع ال�شركة اخلدمية ،وكذلك نتيجة لتنويع ا�ستثماراتها بالدخول يف م�شاريع ذات
عوائد �أكرب .الأمر الذي ي�ؤكد �سعي ال�شركة الدءوب لتعظيم عوائدها وزيادة �إيراداتها خلدمة
م�ساهميها ومنت�سبيها.
�إن هذا النجاح وامتداد عطاء ال�شركة منذ �إن�شائها �إلى الآن ما كان ليتم لوال الدعم وامل�ساندة
امل�ستمرة من �صاحب ال�سمو امللكي الأمري �سلمان بن عبد العزيز �أمري منطقة الريا�ض ورئي�س
�شرف جمل�س �إدارة ال�شركة ،فبف�ضل توجيهاته تخطو ال�شركة خطواتها الطموحة نحو حتقيق
�إ�سرتاتيجيتها وتوجهاتها امل�ستقبلية و�أهدافها املن�شودة،

