
"الشركة"  تحظى بتشريف سمو رئيس مجلس إدارتها
وتوقيعه على عقد تنفيذ مستودعات للتبريد والتجميد

بمدينة الرياض 

تــ�شــدر عــن الــعــالقــات الــعامــة بــ�شــركــة الــريــا�ض لــلــتــعــمــيــر - الــ�شــنــة الــحــاديــة عــ�شــرة يــونــيــو 2011 - الــعــدد)34(

"الشركة"  تفوز  بجائزة األمير نايف للسعودة في نسختها السابعة 

مزاد التعمير الدولي للسيارات يتألق ويواصل بثبات .. نجاحاته 
ويحقق نتائج قياسية

في جمعيتها العمومية

الشركة ترفع أرباحها إلى 96 مليون ريال .. 
وتوافق على صرف  100 مليون ريال 

للمساهمين



إعـــــالن



تغطية

3

رسالة التعمير - السنة الحادية عشرة يونيو 2011 - العدد) 34(

تغطية

في تقريرها السنوي للعام 2010م

الشركة ترفع أرباحها إلى 96 مليون ريال

اأ�شدرت ال�شركة تقريرها ال�شنوي للعام املنتهي 
عن  مرتفعة  مالية  بنتائج  حمــمــاًل  2010م، 
جميع  يف  ــك  وذل 2009م  الــعــام  عــن  ماحققته 
بلغ �شايف  والعقارية حيث  الت�شغيلية  قطاعاتها 
ع�شر  الأثــنــى  خــالل  وتوفيقة  بحمداهلل  الربح 
ربح  �شايف  مقابل  ريــال  مليون   96.2 �شهرا 
العام  من  املماثلة  للفرتة  ــال  ري مليون   92.7

ال�شابق حمققة بذلك اأرتفاع قدره %4. 
كما اأو�شح التقرير الذي اأ�شرف على مراجعتة 
املالية وقام بتدقيق العمليات املحا�شبية املراجع 
باأن  يونغ«  اآنــد  »اآرن�شت  مكتب  لل�شركة  املــايل 
اإجمايل عائد الربح الذي حققته ال�شركة خالل 
ريال  مليون   111.4 بلغ  �شهرا  ع�شر  الأثــنــى 
من  املماثلة  للفرتة  ريال  مليون   103.7 مقابل 

العام ال�شابق وذلك بارتفاع قدره %7. 
حققتها  التي  النتائج  اأي�شًا  التقرير  وك�شف 
ال�شركة خالل نهاية الربع الرابع للعام 2010م 

ال�شركة  حتقيق  عــن  معلن  ــال  ري مليون   25.9
من  املماثل  للربع  ريال  مليون   23.7 ربح  �شايف 
ومقابل   %9 قــدره  بارتفاع  وذلــك  ال�شابق  العام 
�شايف ربح 21 مليون للربع ال�شابق وذلك بارتفاع 

قدره %23. 
بلغ  احلمد  وهلل  اأنــه  كذلك  التقرير  اأف�شح  كما 
مليون  الرابع 30.2  الربع  الربح خالل  اإجمايل 
ريال مقابل 25.1 مليون ريال للربع املماثل من 
وبلغ   .%20 قــدره  بارتفاع  وذلــك  ال�شابق  العام 
الرابع  الــربــع  خــالل  الت�شغيلي  الــربــح  اإجــمــايل 
26.5 مليون ريال مقابل 22.7 مليون ريال للربع 
قدره  بارتفاع  وذلــك  ال�شابق  العام  من  املماثل 

 .%17
�أن  �لتقرير  فيظهر  �ل�شركة،  �شهم  ن�شاط  �أم��ا 
�ل�شركة ورغم تذبذب ن�شاط �شوق �لأ�شهم خالل 
نــزول يف جممل  نتج عنه من  ومــا  عــام 2010م 
العام 2010م، اإل اأن ربحية �شهم ال�شركة اأ�شبح 

�أثمر  باأجتاه ت�شاعدي مما  ن�شاط متحرك  يف 
بلغ حتركه خالل  ال�شركة  عنه ربحية يف �شهم 
 0.93 مقابل  ريــال   0.96 �شهرا  ع�شر  الأثنى 
وذلك  ال�شابق  الــعــام  مــن  املماثل  للربع  ــال  ري

بارتفاع قدره %4 
�شهرًا  الأثنى ع�شر  الت�شغيلي خالل  الربح  وبلغ 
99 مليون ريال مقابل 91.5 مليون ريال للفرتة 
قدره  بارتفاع  وذلك  ال�شابق  العام  من  املماثلة 

 .%8
املثمرة  النتائج  تلك  عــن  لل�شركة  تعليق  ويف 
الأرتفاع يعود بف�شل  اأن هذا  ال�شركة  اأو�شحت 
اإلى  الربـــع  هــذا  ــاح  اأرب ارتفاع  ب�شبب  ثم  اهلل 
الت�شغيل  قطاعي  اإيــــــــرادات  حت�شن  ا�شتمرار 
اإيجابية  تبدو  املالية  املوؤ�شرات  واأن  والتاأجيـر، 
واأن معدلت النمــو مطــــردة من ربع لأخر ومن 
بثبات نحو حتقيق  ت�شري  وال�شركة  �شنة لأخرى 

اأهدافها باإذن اهلل.

األرتـفـاع يـعـود بـفـضـل الـلـه إلـى اسـتـمـرار تحـسـن إيـــرادات قـطـاعـي الـتـشـغـيـل والـتـأجـيــر، وأن 
الـمـؤشـرات الـمـالـيـة تـبـدو إيـجـابـيـة والـشـركـة تـسـيـر بـثـبـات نـحـو تـحـقـيـق أهـدافـها بـإذن الـلـه.
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الـمـشـرف الـعـام

م. علي بن عبدالله الحسون 

نـائـب المـشـرف الـعـام

أ/ أحمد بن عبدالله الكنهل

 

مدير التحرير

أ/ نبيل بن ناصر المطرود

التصميم الغرافيكي

اإلعدادات الطباعية

التصوير الفوتوغرافي

فريق الدعاية واإلعالن

اإلعالنات

إدارة التسويق

  

الــمــحــتــويــات

الرياض للتعمير تفوز 
بجائزة األمير نايف 

للسعودة في نسختها 
السابعة

أعضاء مجلس إدارة الشركة .. 
يتفقدون مشاريع الشركة

"الـشـركـة" ضمن الوفد 
السعودي المشارك في
المؤتمر الدولي التاسع 
والخمسين للنقل العام 

بدبي

الشركة تعلن عن 
نتائج إجتماع الـجمعية 

العمومية وتوافق 
على صرف  100 مليون 

أرباح للمساهمين 

الرياض للتعمير تحظى 
بتشريف سمو رئيس مجلس 

إدارتها
وتوقعيه على عقد تنفيذ 

مستودعات للتبريد والتجميد 
بمدينة الرياض 
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االفــتـــتـــاحيــة

نمضي سويًا
  ..  نحو التجديد

عدنا من جديد لنتوا�شل معكم عرب نافذة ال�شركة العالمية اإميانًا منا يف اي�شال 
ر�شالة ال�شركة للم�شاهمني والقراء الأعزاء، ونر�شد واأياكم جديد ال�شركة وم�شاريعها 
التعمري  »ر�شالة  اإ�شدار  يف  مغايرًا  م�شارًا  اأتخذنا  اأن  وجديدنا  اإجنازاتها،  واأهــم 
وا�شعة  ترك م�شاحة  �شنوية، وهدفنا من ذلك  ربع  بدًل من  �شنوية  »لت�شبح ن�شف 
لر�شد اأخبار ال�شركة واأهم اجنازاتها، و اعطاء فر�شة لظهور تلك الجنازات وبروز 
عليه،  املتعارف  ال�شحفي  التحرير  فنون  وفق  معاجلتها  لنا  ليت�شنى  مالحمها  اأهم 
فارتاأينا - يف اإدارة التحرير عند اأتخاذنا مع اللجنة الأ�شت�شارية »لر�شالة التعمري« 
- قرار حتويل اإ�شدار العدد من ربع اإلى ن�شف �شنوي اظهار الر�شالة »بحلة جديدة« 
واأن�شطتها  ال�شركة  لأداء  مقيا�ض  وتكون  تطورات.  من  ماي�شتجد  طياتها  بني  جتمع 
جتاه امل�شروعات والأجنازات التي نفذتها على اأر�ض الواقع، فـ »ر�شالة التعمري« عند 
واإعداد  خطة  اإلى  حتتاج  فهي  تنفيذه،  يتم  م�شروع  كاأي  »م�شروع«  تعترب  اإ�شدارها 
متابعة  تتمثل يف  لكل عدد  �لعامة  �لأد�ر�ت، فاخلطوط  بني  وتن�شيق  م�شبق وجتهيز 
ت�شكيل هذه �خلطوط  يكتمل  ولكي  ب�شاأنها  �مل�شتجد�ت  وعر�ض  ال�شركة،  م�شروعات 
حتتاج تن�شيقا بني خمتلف اإدارات ال�شركة، جلمع املادة التحريرية، ومعاجلتها فنيًا 

لت�شبح جاهزة للن�شر . 

نحر�ض يف »ر�شالة التعمري« اأن تكون مو�شوعاتنا ذات فائدة اأمام القراء، متى ماكان 
وجذابة  مفيدة  واملخرجات  الأنتاج  ف�شيكون  وتفاعل  وبيئة  الوقت  من  مت�شع  لدينا 

وملبية للطموحات . 
طرحها  يــكــون  »اأن  التعمري  »ر�ــشــالــة  يف  اجلــديــد  م�شارنا  يف  بــه  ماالتزمنا  هــذا 
لتحقق  ال�شتثمارية  وحتركاتها  ال�شركة  توجهات  تعك�ض  قيمة  ذات  للمو�شوعات 
التطلعات والطموحات، وتكون اأي�شًا متنوعة وجذابة يف اإطار امل�شاحة التي تتحرك 
املتعلقة  )املعلومة(  يف  الأ�شا�شي  خطها  مع  مت�شاًل  اهتمامها  يظل  لذلك  فيها، 
الفني  والت�شميم  اجلاذبة  ال�شورة  مع  يتوازى  مهم  كجزء  ون�شاطاتها  بال�شركة 
�جلميل و�ل�شياغة �ل�شحفية �ملعربة. وت�شعى لأن تكون عن�شرً� قادرً� على الإ�شافة 
الوجه الذي ير�شي  امل�شتقبل على  اأداء دورها يف  لي�شتمر  واملواكبة يف هذا اجلانب 

قرائها وتطلعاتهم جتاهها0

مشروع مستودعات التبريد والتجميد
االستثمار القادم للشركة

مزاد التعمير الدولي للسيارات
يتألق ويواصل بثبات .. نجاحاته 

ويحقق نتائج قياسية

المبيدات .. 
شرا البد منه
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تهنئة

جئتم تحملون رؤية اليوم والغد لشركة الرياض للتعمير.. روحكم وثابة.. وحماستكم متدفقة وطاقتكم متأججة.. كيف ال وأنتم تحملون من 
القدرات والخبرات والدراية مايؤهلكم للمهمة الكبيرة التي تنتظركم .. 

مرحبًا بكم.. واآلمال فيكم تتسع باتساع طموحات الشركة ومساهميها في أداء األدوار المنتظرة.. توكلوا على الله.. وسيكون النجاح حليفكم 
بإذنه تعالى في كل ما تقومون به وتعملون ألجله.

منسوبي شركة الرياض للتعمير 

د/ علي بن عبد �لعزيز �خل�شريي

ع�شو ًا

د/ عبد �لعزيز بن حمد �مل�شعل

ع�شو ًا

م/ علي بن عبد�هلل �حل�شون 

ع�شو جمل�ض �لإد�رة �ملنتدب

�أ/ من�شور بن عبد�هلل �لزير

ع�شو ًا

�أ/ عاي�ض بن فرحان �لقحطاين

ع�شو ًا

د/ نا�شر بن علي �لزلفاوي 

ع�شو ًا

د/ يا�شر بن حممد �حلربي

ع�شو ًا

د/ طامي بن هديف �لبقمي

ع�شو ًا

رسالة ترحيب باألعضاء الجدد في مجلس اإلدارة
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أروقة الشركة

وقف اأع�شاء جمل�ض اإدارة ال�شركة خالل زيارة 
رافق  حيث  ال�شركة،  م�شاريع  على  تفقدية، 
احل�شون  اهلل  عبد  بن  علي  املهند�ض  الأع�شاء 
�لعام  �ملدير  وم�شاعدو  لل�شركة  �ملنتدب  �لع�شو 
على  للوقوف  وذلك  والأ�شواق،  املراكز  ومديرو 
اآخر م�شتجدات واإجنازات م�شاريع ال�شركة بعد 
اأن حققت مزيدا من النجاحات املتميزة خالل 
اللحظة،  هــذه  حتى  اإن�شائها  من  وجيزة  فــرتة 
التنموية  امل�شاريع  اإكمالها عددا كبريا من  بعد 
تنفيذ  يف  ملمو�شة  اأ�ــشــواطــًا  قطعت  اأن  وبــعــد 
ال�شكني  التطوير  على  القائمة  ا�شرتاتيجيتها 
وتنفيذ م�شاريع النفع العام، تلك امل�شاريع التي 
عمالقة  تنموية  م�شاريع  ع�شرة  عنها  نتجت 
تنفذها  الــتــي  التو�شعة  م�شاريع  اإلـــى  اإ�ــشــافــة 

ال�شركة.
و�شملت الزيارة مركز التعمري للجملة والطالع 
على الأرا�شي املحيطة به ثم النتقال اإلى �شوق 
�لتعمري للحوم و�خل�شار يف �لبطحاء، ثم �شوق 
�خل�شار  جلملة  �لتعمري  و�شوق  �لتعمري  ريا�ض 
و�لفاكهة جنوب �لريا�ض، ومن ثم مركز �لتعمري 
اجلولة  واختتمت  العزيزية،  يف  الــعــام  للنقل 
الريا�ض  �شرق  �شمال  ال�شركة  م�شاريع  بزيارة 
لل�شيارات  الـــدويل  التعمري  مــزاد  ت�شم  التي 

ومدينة �خلدمات �لفنية ومدن �ل�شروق 
الع�شو  احلــ�ــشــون  علي  املهند�ض  اأو�ــشــح  ــد  وق
�ملنتدب لل�شركة �أثناء �لزيارة �أن جميع �مل�شاريع 
بكل  ناجحة  ح�شارية  ا�شتثمارية  جتربة  تعد 
يف  وفريدة  القت�شادية  معايريها  يف  املقايي�ض 
متيزها الت�شغيلي، م�شيفا اأن ماحققته ال�شركة 
م�شرية  خالل  وا�شتثمارية  خدمية  م�شاريع  من 
اإجنازاتها الرائدة تعك�ض جليًا روؤى واهتمامات 
�ــشــاحــب الــ�ــشــمــو املــلــكــي الأمـــــري �ــشــلــمــان بن 
�شرف  رئي�ض  الريا�ض  اأمري منطقة  عبدالعزيز 
جمل�ض اإدارة ال�شركة، من خالل دعمه ال�شخي 
م�شاريعها  لكل  اهلل  حفظه  امل�شتمرة  ومتابعته 
وخططها، واأي�شًا متابعة واهتمام رئي�ض جمل�ض 
الإدارة الأمري الدكتور عبد العزيز بن حممد بن 
عياف، وال�شركة من خالل دور اأع�شاء جمل�ض 
اإلى موا�شلة عطاء مناء  ي�شعى  الإدارة احلايل 
�ل�شركة وتو�شعها من خالل تكر�ر هذه �لتجارب 
التو�شع  خــالل  مــن  اأو  اململكة  مناطق  لباقي 
لل�شركة  بالنفع  تعود  جــديــدة  اأ�شتثمارات  يف 
�شركات  اأهــم  من  واحــدة  لت�شبح  وم�شاهميها 
التطوير العقاري يف اململكة وحتر�ض دائمًا على 
كجزء  �ل�شعودية  و�لكفاء�ت  �لكو�در  ��شتقطاب 

من واجباتها جتاه الوطن واأبنائه.

أعضاء مجلس إدارة الشركة
         .. يتفقدون مشاريع الشركة

الزيارة جاءت للوقوف على آخر مستجدات وإنجازات مشاريع الشركة

بعد أن حققت مزيدا من النجاحات المتميزة

المهندس علي الحسون :

جميع المشاريع تعد حقًا

تجربة استثمارية حضارية

ناجحة بكل المقاييس

في معاييرها االقتصادية

اأع�شاء جمل�ض الإدارة ي�شتمعون ل�شرح مدير املزاد على جم�شم امل�شروع

جولة اأع�شاء جمل�ض الإدارة يف مركز التعمري للنقل العام



اعالن
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كلمة

اإنطوى عام 2010م وهاهي ال�شركة تتخطى عامها الثامن ع�شرا منذ تاأ�شي�شها حمققة 
العطاء  م�شرية  بذلك  موا�شلة  والأرقـــام،  الإجنـــازات  من  الكثري  القليلة  �شنواتها  عرب 
والتنمية يف هذا البلد الغايل ، ومن اأجله تخطط وتنفذ م�شروعات حيوية ل�شالح الوطن 

واملواطن. 
 ومنذا تاأ�شي�شها والروؤية فيها وا�شحة الأبعاد وال�شرتاتيجية، ومل يكن ذلك  اإل بتوفيق من 
اهلل  ثم بف�شل رائد الفكرة ووا�شع لبنتها الأولى �شاحب ال�شمو امللكي الأمري �شلمان بن 
عبد العزيز اأمري منطقة الريا�ض رئي�ض �شرف جمل�ض اإدارة ال�شركة، الذي تفردت روؤيته 
ال�شمولية برعاية كل التفا�شيل، ف�شقاها من نبع دعمه حتى ا�شراأبت واقعًا مليئًا باحلركة 

واحليوية فكان النتاج ملحمة متطورة من مالحم الإجناز . 
لقد تبنى �شموه فكرة ال�شركة منذ اأن كانت يف املهد، ووظف متف�شاًل مكانته واإمكاناته 

الرفيعة حتى جعل الوليد فتيًا مفعمًا باحليوية واحلركة والإجناز . 
فجاءت �أولى �خلطو�ت يف م�شرية �ل�شركة يف غرة �شهر �شفر من عام 1412ه�  باخلطاب 
�لذي رفعه �شموه خلادم �حلرمني �ل�شريفني ، حيث طلب يحفظه �هلل  �ملو�فقة على �إن�شاء 
ق�شر  من  بالقرب  �لو�قعة  �ملنطقة  بتطوير  �ملتعلقة  �لعقبات  تذليل  ومو��شلة  �ل�شركة،  

احلكم املعروفه حاليًا مبركز التعمري للجملة . 
 وو�شعت كافة املتطلبات لنزع امللكيات مبا يتفق مع امل�شلحة العامة ،  فكانت تلك اللبنة 
التي �شنعت ال�شركة  ، وكانت نقطة الإنطالق اإلى م�شاريع اأ�شبحت حمط الأنظار، ور�شمت 
بع�ض مالمح الواقع اجلديد الذي تعي�شه اململكة وحا�شرتها الريا�ض ، وحققت يف فرتة 

وجيزة مل  تتجاوز الـ  18 عامًا ما يحتاج  حتقيقه اإلى ع�شرات ال�شنني ليتم اإجنازه.
اإننا حقًا عندما نتحدث عن اإجنازات ال�شركة  فاننا ن�شتح�شر الدعم الذي ل ين�شب من 
�شموه حفظه اهلل ، ونعاي�ض جمددًا �شل�شلة طويلة من حمطات امل�شاندة التي �شهدت دعم 

�شموه لل�شركة  بكل جهد و�شدق وعزم.
ت�شتلهم   �شموه   ر�شمها  التي  الروؤية  تلك  م�شرية  لتوا�شل  مت�شي  الآن  ال�شركة  هي  وها 

الفر�ض لتحولها اإلى واقع مملو�ض يعك�ض الوجهة احل�شاري ملدينة الريا�ض .  
م�شرية  جتاوزت ثمانية ع�شر عاما و�شركة الريا�ض للتعمري توؤدي هذه  اأدوارها  وحتقق 
وجه  والبناء  وجتميل  التطوير  عملية  منها يف  مرجُو  هو  ملا  ا�شتيعابها  لتوؤكد  جناحاتها 
العا�شمة ، وهو تطوير ل يكون اإل بتحقيق الإ�شافات احلقيقية ذات الأثر امللمو�ض يف حياة 
النا�ض، ولعلها وهي توا�شل ال�شري يف طريق النجاح  اأن تكون اأكرث حر�شًا واأم�شى عزمية 
اأجل امل�شاهمة النوعية يف  التطوير والبناء لهذا  على حتقيق املزيد من الإجنــازات من 

الوطن الغايل ،  و لتحقق بذلك طموحات وتطلعات  �شمو اأمريها ورائد م�شريتها .
للوطن  العطاء  من  املزيد  لأجــل  والعافية  بال�شحة  ومتعه   ، �شلمان  الأمــري  اهلل  حفظ 

وللريا�ض ول�شركة الريا�ض للتعمري.

18عام .. 
والشركة تحظى من نبع وفكر 

األمير سلمان  18
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تميز

باأهمية  ال�شركة  والــتــزام  اإميــان  من  انطالقًا 
املوارد الب�شرية كطاقة حقيقية للنجاح وتطوير 
الأداء العام وبذل اجلهود ح�شلت ال�شركة على 
�شمن  التجارة  قطاع  يف  الــربونــزيــة  اجلــائــزة 
جائزة الأمري نايف لل�شعودة يف ن�شختها ال�شابعة 
م�شاء  �شموه  �شرف  على  اأقيم  حفل  يف  وذلــك 
الإنرتكونتيننتال  فندق  يف  املوافق  الأحــد  يوم 
وقد ت�شلم اجلائزة نيابًة عن ال�شركة اأحمد بن 
للت�شغيل  العام  املدير  م�شاعد  الكنهل  عبداهلل 
و�شام  تعترب  اجلــائــزة  هــذه  اإن  اأو�ــشــح  والـــذي 
ال�شركة  اإدارة  على  القائمني  لكل  وفخر  �شرف 
بها  حت�شى  التي  والــرعــايــة  للجهود  وتتويجًا 
�شركة الريا�ض للتعمري من لدن �شاحب ال�شمو 
امللكي الأمري �شلمان بن عبدالعزيز اأمري منطقة 
ال�شركة  اإدارة  جمل�ض  �شرف  رئي�ض  الريا�ض 
الذى مل ياأل جهدًا فى �شبيل دفع عجلة التقدم 
وحر�شه  ال�شركة،  ن�شاطات  جميع  فى  والرقى 
الدائم اأن تكون كافة م�شروعات ال�شركة حا�شنة 
و�أ�شاف  �لأول،  �مل��ق��ام  يف  �ل�شعودي  لل�شباب 

"الشركة" تفوز بجائزة األمير نايف للسعودة
في نسختها السابعة

الكنهل: اإن ال�شركة منذ تاأ�شي�شها قطعت �شوطًا 
وبتوجيه  كانت  فقد  ال�شعودة،  جمال  يف  طوياًل 
املجل�ض  رئي�ض  �شمو  �شاحب  لدن  من  ومتابعة 
الدكتور عبدالعزيز بن حممد بن عياف رائدة 
فر�ض  وتوفري  �ل�شعودي  �ل�شباب  ��شتقطاب  يف 
توظيف  جمـــالت  لإيــجــاد  الــتــعــاوين  للتدريب 
برامج  اأعـــدت  كــذلــك  امل�شتقبل.  يف  منا�شبة 
�خلربة  نق�ض  يف  �لثغرة  ل�شد  مكثفة  تدريب 
بيئة  لإي��ج��اد  و�شعت  �ل�شعودي،  �ل�شباب  ل��دى 
واإيجاد م�شارات وظيفية منا�شبة.  تنموية  عمل 
احلكومية  اجلــهــات  مــع  ال�شركة  تعاونت  كما 
الداعمة لل�شعودة مثل برنامج التدريب امل�شرتك 
اإلى  واإ�شافة  الب�شرية.  املــوارد  تنمية  و�شندوق 
التدريب  فر�ض  بتوفري  ال�شركة  قامت  ذلــك 
مع  �لحتكاك  فر�ض  خللق  للطالب  �ل�شيفي 
�لتطويرية  للخطط  وبالنظر  �خلا�ض،  �لقطاع 
التي قامت بها ال�شركة بتوطني الوظائف لديها 
والأ�شاليب التي ا�شتخدمتها لرفع تنمية املجتمع 
اأن  الكنهل  اأكد  الوظائف  توطني  ن�شبة  وزيــادة 

برامج  من  العديد  با�شتحداث  قامت  ال�شركة 
وتزويد  الوظائف  �شعودة  اإلى  الرامية  التدريب 
الكوادر الوطنية باأحدث املهارات الإدارية للعمل 
الوظيفية  الأق�شام ورفع م�شتوى املعرفة  بجميع 
يف  للعاملني  والت�شغيلية  الإنتاجية  واملــهــارات 
ال�شركة وم�شاريعها التي بلغت 9 م�شاريع تنموية 
�شعودي  اأكرث من 200 موظف  بتوظيف  اأثمرت 
وك�شف   %80 مــن  اأكـــرث  بلغت  �ــشــعــودة  بن�شبة 
منذ  بال�شركة  الوظائف  توطني  برنامج  تقرير 
تاأ�شي�شها عام 1994م حتى عام 2000م اأن عدد 
ال�شعوديني العاملني بال�شركة قد و�شل اإلى  )88 

موظفا( اأي بن�شبة بلغت %70. 
واأو�شح التقرير كذلك اأنه يف عام 2001م وحتى 
العاملني  ال�شعوديني  عدد  و�شل  م   2006 عام 
اأكرث  بلغت  بن�شبة  اأي  موظفا(   130( بال�شركة 

من %73.
عدد  بلغ  2010م  عــام  حتى  2006م  عــام  ويف 
�شعودة  بن�شبة  �شعوديا  موظفا   170 ال�شعوديني 

بلغت 77 % . 
 

ال�شتاذ اأحمد الكنهل ي�شتلم جائزة الأمري نايف لل�شعودة من وزير العمل
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توا�شل ال�شركة م�شاركاتها وم�شاهماتها الفعالة 
واملعار�ض  املــوؤمتــرات  يف  واحل�شور  بالتواجد 
ال�شركة يف  �شاركت  اململكة، فقد  املقامة داخل 
12 مار�ض و�شمن رعايتها لـموؤمتر العمل البلدي 
�ل�شئون  وز�رة  تنظمه  �لذي  �ل�شاد�ض  �خلليجي 
ال�شمو  �شاحب  رعاية  حتت  والقروية  البلدية 
امللكي الأمري نايف بن عبدالعزيز النائب الثاين 
حتت  الداخلية  ــر  وزي ـــوزراء  ال جمل�ض  لرئي�ض 
�خلليجي  �لبلدي  للعمل  جديدة  )�آف��اق  �شعار 
امل�شرتك( وقد �شملت الرعاية م�شاركتها بجناح 
امل�شاحب  املــعــر�ــض  �شمن  بال�شركة  خــا�ــض 

لفعاليات املوؤمتر 
املوؤمتر  ذلــك  لأهمية  ال�شركة  م�شاركة  وتاأتي 
ومات�شهده دول منطقة �خلليج من تطور مت�شارع 
ال�شكاين  النمو  مــعــدلت  يف  مــطــرده  وزيــــادة 
يف  كــربى  حتــولت  من  وماواكبه  والقت�شادي 

اأوجه التنمية العمرانية. 
اأي�شًا كان لهذا املوؤمتر مبثابة فر�شة لال�شتماع 

لو�شع  �لبلدي  بالعمل  و�ملخت�شني  �خلرب�ء  �إلى 
�لت�شور�ت و�ملقرتحات مع �ملمار�شات و�لتجارب 
القائمة يف �شبيل تطوير العمل البلدي، والتعرف 
�لبلدي  �ل��ع��م��ل  �جل���دي���دة يف  �ل��ت��ج��ارب  ع��ل��ى 
�لبلدي  �لعمل  م�شتقبل  و��شت�شر�ف  �خلليجي 

�خلليجي �مل�شرتك يف دول �ملجل�ض . 
وقد كرمت ال�شركة خالل اأفتتاح اأعمال املوؤمتر 
احلفل  راعي  على  بال�شالم  ت�شرفها  خالل  من 
�شاحب ال�شمو امللكي الأمري نايف بن عبدالعزيز 
وزير  الــــوزراء  جمل�ض  لرئي�ض  الــثــاين  النائب 
الداخلية وح�شولها على درع تذكاري مل�شاركتها 
وم�شاهمتها يف هذه املنا�شبة اأ�شتلمها نيابًة عن 
�شعد  �لأ�شتاذ/  و�لإد�ري  �ملايل  �ملدير  �ل�شركة 
بح�شور  ال�شركة  جناح  حظي  وقــد  الكثريي، 
اأثنوا  مميز من الزوار والوفود امل�شاركة الذين 
اأوجه  وتــعــدد  التنموية  ال�شركة  م�شاريع  على 

خدماتها .

المؤتمر فرصة للتعرف 
على التجارب الجديدة 

في العمل البلدي 
الخليجي واستشراف 

مستقبل العمل البلدي 
الخليجي المشترك في 

دول المجلس . 

في

مؤتمر العمل

البلدي الخليجي

السادس  

مـشـاركـة

مـمـيـزة

لـلـشـركـة 

بع�ض زوار املوؤمتر يف جناح ال�شركة ي�شتمعون ل�شرح عن م�شاريع ال�شركة
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أروقة الشركة

الشركة ترتفع أرباحها خالل 3 أشهر 
وتعلن عن النتائج المالية األولية للربع األول 2011م

اأعلنت ال�شركة عن نتائجها املالية الأولية عن الربع الأول لعام 2011م 
 22.8 مقابل  ريال  مليون   28.6 الأول  الربع  خالل  �شايف  ربح  حمققه 
 %25 قدره  بارتفاع  وذلك  ال�شابق  العام  من  املماثل  للربع  ريال  مليون 

ومقابل 25.9 مليون للربع ال�شابق وذلك بارتفاع قدره %10.
مقابل 26.8  ريال  مليون  الأول 33.6  الربع  الربح خالل  اإجمايل  وبلغ 

مليون ريال للربع املماثل من العام ال�شابق وذلك بارتفاع قدره %25. 
مقابل  ريال  مليون   29.5 الأول  الربع  خالل  الت�شغيلي  الربح  بلغ  بينما 
قدره  بارتفاع  وذلك  ال�شابق  العام  من  املماثل  للربع  ريال  مليون   23.2

 .%27
 0.23 مقابل  ريال   0.29 �شهر  اأ  ثالثة  خالل  ال�شهم  ربحية  بلغت  وقد 

ريال للربع املماثل من العام ال�شابق وذلك بارتفاع قدره %25. 
ويعود ال�شبب الرئي�شي لرتفاع اأرباح الربـــع الأول من عام 2011 مقارنة 

بالربع الأول والرابع من عام 2010 �إلى منو يف �إير�د�ت �لن�شاط .
هذ� وقد �أو�شح �شمو رئي�ض جمل���ض �إد�رة �ل�ش���ركة د/عبد �لعزيز بن حممد بن عياف �أن جميع �ملوؤ�شر�ت �ملالية تبدو �إيجابية و�أن معدلت 

النمو يف تزايد م�شتمر وهلل احلمد وهذا يبعث على الثقة و الطمئنان حول م�شتقبل ال�شركة.

في مركز التعمير للجملة 

»التعمير بالزا«  ينهي أعمال المرحلة األولى
والمستأجرين يكملون تجهيز محالتهم ويستقبلون عمالئهم

�شمن م�شاعي ال�شركة يف مواكبة الطلب املتزايد على م�شاحات تاأجريية يف مركز التعمري للجملة وبعد اأن اأعلنت ال�شركة �شابقًا عن عزمها بتنفيذ 
عدة اأ�شرطة جتارية حتيط باملركز اأطلقت عليها م�شمى » التعمري بالزا » التي ق�شمتها اإلى عدة مراحل للتنفيذ، اأنهت ال�شركة موؤخرا تنفيذ املرحلة 
الأولى من تلك الأ�شرطة والواقعة يف املنطقة رقم )3( و التي تقع بجوار �شوق الهيل والقهوة وتتكون من 19 حمل ومت تخ�شي�شه لن�شاط جتارة جملة 
الكماليات وجملة املواد الغذائية وجملة احللويات حيث 
باأ�شتقبال  اأ�شتالم حمالتهم والبدء  با�شر امل�شتثمرين 
عمالئهم، لتنطلق بعدها ال�شركة مبوا�شلة تنفيذ باقي 

املراحل املعتمدة يف خطتها . 
وبح�شب درا�شات ال�شركة فمن املتوقع اأن حتقق باإذن 
بواقع  تاأجرييه  اإيــرادات  التجارية  الأ�شرطة  تلك  اهلل 
وخم�شمائة  مليونًا  ع�شر  اأحد  ريال(   11.500.000(
األف ريال �شنويًا. وتقدر التكلفة الإن�شائية لهذا امل�شروع 

)10.000.000 ريال ( ع�شرة مليون ريال. 
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والت�شويقية  التعريفية  الربامج  اأن�شطة  �شمن 
باأن�شطتها  بالتعريف  ال�شركة  بها  تقوم  التي 
وم�شاريعها من خالل امل�شاركات املحلية والدولية 
التا�شع  الـــدويل  املــوؤمتــر  ال�شركة يف  �شاركت 
�مل�شاحب  و�ملعر�ض  �ل��ع��ام  للنقل  و�خلم�شني 
للموا�شالت  العاملي  الحتــاد  ينّظمه  والــذي  له 
العامة UITP خالل الفرتة من 6 اإلى5-10-

1432هـ املوافق 10 اإلى 14-4-2011م مبدينة 
اأفتتح  والــذي  املتحدة  العربية  بــالإمــارات  دبي 
اإنطالقته �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد 

اآل مكتوم حاكم دبي، وجاءت م�شاركة ال�شركة 
الذي  ال�شعودية  العربية  اململكة  وفــد  �شمن 
مدينة  لتطوير  العليا  الهيئة  النقل،  وزارة  �شم 
�لعامة للخطوط �حلديدية،  �ملوؤ�ش�شة  �لريا�ض، 
ال�شعودية  ال�شركة  للتعمري،  الريا�ض  �شركة 
للنقل اجلماعي »�شابتكو«، وعدة جهات حكومية 
النقل  جمــال  يف  متخ�ش�شة  اأهلية  وقطاعات 
الزوار  ال�شركة اأمام  اأ�شتعر�شت  حيث  العام، 
جتربة  باملعر�ض  لها  املخ�ش�ض  اجلناح  وعرب 
العنا�شر  كــاأحــد  الــعــام  للنقل  التعمري  مــركــز 
النقل  اأ�شاليب  وبنجاح يف تطوير  �شاهمت  التي 
العام يف اململكة من خالل قيام �شركة الريا�ض 
واجهة  اأ�شبح  حتى  وت�شغيله  بــاإدارتــه  للتعمري 
مدينة  واإلـــى  مــن  امل�شافرين  تــخــدم  �شياحية 
باأرقى  ح�شارية  نقل  خدمات  وتقدم  الريا�ض 
متطورة  تقنية  عمل  ميكنة  عرب  املوا�شفات، 
حتاكي مايتم تطبيقه يف املطارات الدولية، مثل 
احلافالت  منت  على  امل�شافرين  �شعود  ت�شيري 

التي  وال�شا�شات  الأمتعة،  نقل  �شيور  وخدمة 
واملغادرة،  القادمة  الرحالت  معلومات  تو�شح 
العديد  اإلى  اإ�شافة  واملغادرة،  القدوم  و�شالت 
من �خلدمات �مل�شاندة، كمكاتب �حلج و�لعمرة 
وكذلك املطاعم والبوفيهات واملحالت التجارية 
و�أي�شًا توفري  �مل�شافرين.  تخدم  �لتي  وغريها 
مكاتب للناقلني الذين تتوجه حافالتهم اإلى اأكرث 
و�لأردن  و�ل�شود�ن  �خلليج  كدول  دولة   13 من 
اإلى  اإ�شافة  واليمن،  وتركيا  و�شوريا  وم�شر 
مناطق  كافة  اإلى  املتوجهة  الداخلية  الرحالت 
امل�شاعر  مناطق  وخ�شو�شًا  ومدنها  اململكة 

املقد�شة يف مكة املكرمة واملدينة املنورة.
موؤمترات الحتاد  اأكرب  املوؤمتر هو  ويعترب هذا 
على  وفـــود  ويح�شره  �شنتني  كــل  ــرة  م ويعقد 
ورجال  وامل�شغلني  احلكومات  من  عال  م�شتوى 
عامل  يف  �لقر�ر  و�أ�شحاب  و�لإد�رة  �ل�شناعة 

النقل العام.

ضمن أنشطة البرامج التعريفية والتسويقية التي تقوم بها الشركة

"الـشـركـة" ضمن الوفد السعودي المشارك في
المؤتمر الدولي التاسع والخمسين للنقل العام بدبي

حمادثة جانبية بني املهند�ض علي احل�شون واآحمد الكنهل جوار جناح ال�شركة

تغطية
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الشركة تعلن عن نتائج إجتماع الـجمعية العمومية
وتوافق على صرف 100 مليون ريال كأرباح للمساهمين 

اجلمعية  اجتماع  نتائج  عــن  ال�شركة  اأعلنت 
ال�شركة  مل�شاهمي  ع�شر  التا�شع  العادية  العامة 
الإدارة  جمل�ض  تقرير  على  املوافقة  متت  حيث 
يف  املنتهي  املـــايل  الــعــام  عــن  املــالــيــة  للقوائم 
احل�شابات  مراقب  وتقرير  2010/12/31م، 

عن العام املايل املنتهي 31-12-2010م،
العظم  مكتب  اختيار  على  املوافقة  متت  كما 
املايل  للعام  املالية  القوائم  ملراجعة  وال�شديري 

وذلك  �شنوية  الربع  املالية  والبيانات  2011م 
مببلغ مت �لأتفاق عليه.

على  املــوافــقــة  ــمــاع  الأجــت بــنــود  ت�شمنت  كــمــا 
اقرتاح جمل�ض الإدارة بتوزيع مائة مليون ريال 
املال كاأرباح نقدية عن  راأ�ض  متثل )10%( من 
الأرباح  اأحقية  و�شتكون  2010م،  املــايل  العام 
انعقاد  يوم  تــداول  نهاية  يف  كما  ال�شهم  ملالك 
اجلمعية العامة العادية وقد حتددت األية �شرف 

الأرباح عن طريق الإيداع املبا�شر يف ح�شابات 
ال�شتثمارية  باملحافظ  املرتبطة  امل�شاهمني 
لدى جميع البنوك املحلية.  اأي�شا متت املوافقة 
الرت�شيحات  جلنة  اأع�شاء  اختيار  قواعد  على 
�للجنة،  عمل  و�أ�شلوب  وتعيينهم،  و�ملكافاآت، 
واإبراء ذمة اأع�شاء جمل�ض الإدارة من امل�شوؤولية 
عن اإدارتهم لل�شركة خالل ال�شنة املالية املنتهية 

يف 31 دي�شمرب 2010م.

تضمنت بنود األجتماع 
بالموافقة على اقتراح 
مجلس اإلدارة بتوزيع 
مائة مليون ريال تمثل 
)10%( من رأس المال 

كأرباح نقدية عن العام 
المالي 2010م

اأع�شاء جمل�ض الإدارة حلظة اإعالنهم بنود اجلمعية

جانب من م�شاهمي ال�شركة اأثناء انعقاد اجلمعية مبباين مزاد الريا�ض الدويل لل�شيارات
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رصد

»الشركة«
تبارك للشعب الكريم قرارات الخير 

وتأمر بصرف راتب شهرين لجميع موظفي الشركة  
 

بن  عبداهلل  امللك  ال�شريفني  احلرمني  خــادم  اأمــر  مع  متا�شيًا 
ملوظفي  �شهرين   راتــب  ب�شرف  اهلل  »يحفظه  عبدالعزيز 
الأمري  برئا�شة �شمو  ال�شركة  اإدارة  جمل�ض  قــرر  الدولة،  
راتب  ب�شرف  عياف،  بن  حممد  بن  عبدالعزيز  الدكتور 
�شهرين جلميع العاملني يف ال�شركة، وقد �شرح �شمو رئي�ض 
ال�شركة  بواجبات  اأ�شت�شعارًا  ياأتي  القرار  ذلك  اأن  املجل�ض 
جتاه موظفيها يف �شوء القرارات امللكية التي اأ�شدرها خادم 
احلرمني ال�شريفني امللك عبداهلل بن عبدالعزيز اآل �شعود 
– حفظه اهلل – والتي  جاءت مواكبة لتطلعات املواطنني، 
ومبا يحقق مزيدًا من الرخاء والزدهار، م�شريًا �شموه اإلى 
للمواطنني  ال�شريفني  اأن ما جاء يف كلمة خادم احلرمني 
جت�شد بحق �ملكانة �لتي يحتلها حفظه �هلل يف قلوب �أبنائه 
املواطنني، كما اأ�شار �شموه  اإلى اأن �شركة الريا�ض للتعمري 
ومن منطلق حر�شها على �ل�شباب �ل�شعودي وتنمية مو�هبه 
يف  ال�شعودية  ال�شركات  مقدمة  يف  ومهاراته فقد اأ�شبحت 
جمال ال�شعودة، حيث ُكرمت ال�شركة موؤخرًا من قبل �شاحب 
ال�شمو امللكي الأمري نايف بن عبدالعزيز بح�شولها على جائزة 
ثم  بف�شل من اهلل  وقد حتقق ذلك  لل�شعودة«  نايف  »الأمــري 
بتوجيهات �شاحب ال�شمو امللكي الأمري �شلمان بن عبدالعزيز 
»حفظه اهلل« - اأمري منطقة الريا�ض - رئي�ض �شرف جمل�ض 
اإدارة ال�شركة الذي يوؤكد يف كل منا�شبة  ب�شرورة  اأن تدار 

م�شاريع ال�شركة باأيدي  وكفاءات �شعودية.
واأختتم �شمو رئي�ض املجل�ض  ت�شريحه، بالت�شرع اإلى اهلل 
ال�شريفني  احلرمني  خــادم  يحفظ  اأن  وتعالى  �شبحانه 
بالدنا  على  ُيدمي  اأن  والعافية، و  بال�شحة  ميّتعه  واأن 
ملك  قيادة  والــرخــاء يف ظل  الأمــان  و  الأمــن  الغالية 
�شلطان بن  الأمري  الأمني  و�شمو ويل عهده  الإن�شانية 
بن  نايف  الأمــري  الثاين  النائب  عبدالعزيز، و�شمو 

عبدالعزيز، حفظهم اهلل .

إبن عياف:
أن ما جاء في كلمة خادم الحرمين الشريفين للمواطنين

تجسد بحق المكانة التي يحتلها حفظه الله في قلوب أبنائه المواطنين



إعـــــالن
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الملف

عن  ال�شركة  عنه  اأعلنت  اأن  �شبق  ملا  اأ�شتكماًل 
للتربيد  مــ�ــشــروع منــوذجــي  اإقــامــة  عــزمــهــا يف 
والتجميد وبعد اأن اأكملت ال�شركة مراحل عمليات 
الت�شميم الهند�شي والهند�شة القيمية للم�شروع، 
املوافق ال�شبت  ــوم  ي �شباح  ال�شركة  ت�شرفت 
مبركز  الــرئــيــ�ــشــي  مــقــرهــا  يف  2011م   /6/4
التعمري للجملة بو�شط الريا�ض بت�شريف �شاحب 
ال�شمو الأمري الدكتور عبد العزيز بن حممد بن 
جمل�ض  رئي�ض   - الريا�ض  منطقة  اأمــني  عياف 
عقد  على  بالتوقيع  قــام  ــذي  ال ال�شركة،  اإدارة 
والتجميد  التربيد  م�شتودعات  م�شروع  تنفيذ 
ال�شعودية  بال�شربو  »�شركة  مع  الريا�ض  مبدينة 
العطي�شان  �شركة  جمموعة  احــدى  للمقاولت« 
اأن قامت بتنفيذ اأعمال التو�شعة  والتي �شبق لها 
مببلغ  وذلــك  والفاكهة.  للخ�شار  اجلملة  ل�شوق 
اإجمايل قدره )59،320.128 مليون ريال( ووقع 
نيابًة عن �شركة بال�شربو ال�شعودية رئي�ض جمل�ض 
اإدارتها الدكتور عبدالعزيز بن تركي العطي�شان، 
�ملنتدب  �لع�شو  �لعقد  توقيع  مر��شم  وح�شر 
املدير  وم�شاعد  احل�شون  علي  املهند�ض  لل�شركة 
ومدير  الكنهل  اأحمد  الأ�شتاذ  للت�شغيل  العام 
واملهند�ض  م�شاوي  حممود  املهند�ض  امل�شاريع 
�شبحي الدهبي املدير التنفيذي ل�شركة بال�شربو 
ال�شعودية، وح�شب مات�شري اإلية درا�شات ال�شركة 
اإيــرادات  اهلل  ــاأذن  ب �شيحقق  امل�شروع  هــذا  بــاأن 

في خطوة تؤكد ريادتها لقيادة المشاريع الخدمية

"الشركة" تحظى بتشريف سمو رئيس مجلس إدارتها
وتوقيعه على عقد تنفيذ مستودعات للتبريد والتجميد

بمدينة الرياض 
ريال  مليون   15.000.000 مبتو�شط  تاأجريية 
ظروف  توفري  اإلى  امل�شروع  هذا  ويهدف  �شنويًا. 
الغذائية  املــنــتــجــات  لتخزين  منا�شبة  بيئية 
والزراعية والأدوية. كما ميتاز امل�شروع بامكانية 
لكل  منا�شبة  حرارة  بدرجات  والتجميد  التربيد 
منتج مع توفري كامل للخدمات امل�شاندة كمكاتب 

للت�شويق واملبيعات. 
الأر�ـــض  يف  يقع  فهو  املــ�ــشــروع  تنفيذ  اأمــامــوقــع 
بالريا�ض  العزيزية  منطقة  يف  لل�شركة  اململوكة 
و�لفاكهة  �خل�شار  جلملة  �لتعمري  �شوق  بجو�ر 
وي�شم  الف مرت،   28 تبلغ  اإجمالية  م�شاحة  على 

وفق  وجتميد  تربيد  م�شتودع   56 امل�شروع  هــذا 
امل�شروع  هــذا  �شيلبي  ممــا  عاملية،  موا�شفات 
الغذائية  املواد  وجتميد  لتربيد  القائمة  احلاجة 
و�ل�شحية و�خل�شر�و�ت و�لفاكهة و�شيخدم هذ� 
امل�شروع �شريحة وا�شعة من العمالء امل�شتهدفني 

كال�شركات التي تعمل يف جمال اأ�شترياد وتخزين 
حتتاج  والتي  والزراعية  الغذائية  املواد  وت�شويق 

اإلى تربيد وجتميد حلفظها. 
الريا�ض  منطقة  اأمني  �شمو  اأكد  اآخر  جانب  من 
رئي�ض جمل�ض اإدارة ال�شركة، اأن هذا العقد جاء 
اأ�شتجابة ملا مل�شته ال�شركة من الأحتياج املتزايد 
والطلب من قبل عمالئها وال�شركات املتخ�ش�شة 
لالأمن  وحتقيقًا  والغذائي  الزراعي  الت�شويق  يف 
والغذائية  الزراعية  املنتجات  و�شالمة  الغذائي 
ذ�ت  �ل��ع��ام  و�ل��ن��ف��ع  �خل��دم��ات  م�شاريع  ك��اأح��د 
اجلدوى الأقت�شادية والأجتماعية والبيئية والتي 

متيزت بها ال�شركة. 
اجلدير بالذكر اأن امل�شروع �شي�شتغرق تنفيذه 12 
�شهر حيث با�شر املقاول باأ�شتالم كافة الت�شاميم 
الهند�شية وا�شتالم موقع امل�شروع وتهيئة املكاتب 

الأ�شرافية واملعدات الالأزمة ملبا�شرة التنفيذ.

�شمو الأمري الدكتور عبدالعزيز بن عياف  والدكتور العطي�شان  حلظة توقيعهما العقد

د. بن عياف : 
المشروع جاء أستجابة لما لمستة 
الــشــركــة مــن أحــتــيــاج مــتــزايــد على 
الرائد  ودورهــا  للتبريد  مستودعات 
في المحافظة على سالمة األمن 

الغذائي.
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الملف

 بإيراد متوسط يصل إلى 15 مليون سنويًا

مشروع مستودعات التبريد والتجميد

االستثمار القادم للشركة

�شمن م�شاعي ال�شركة يف تنويع ا�شتثماراتها املختلفة وابتكار الأفكار اجلديدة لإن�شاء 
والتو�شع  والبيئية،  والجتماعية  القت�شادية  املميزة ذات اجلدوى  امل�شاريع  عدد من 
التي  الأ�شتثمارية  الفر�ض  اأقتنا�ض  نحو  و�شعيها  القائمة،  امل�شاريع  يف  األ�شتثماري 
للمقاولت  ال�شعودية  �شركة بال�شربو  الختيار على  فوقع  اأعمالها،   تتالئم مع حجم 
ل�شوق اجلملة  التو�شعة  اأعمال  بتنفيذ  اأن قامت  لها  والتي �شبق  امل�شروع،  لتنفيذ هذا 
للخ�شار والفاكهة وتبلغ القيمة الإجمالية للم�شروع حوايل 60 مليون ريال ومدة تنفيذه 
�شت�شغرق 12 �شهر، ولعلنا ن�شتعر�ض ملحة عامة عن امل�شروع واأهدافه ومراحل درا�شته  
�لت�شويقية و�لفنية و�ملالية و�لتي على �أ�شا�شها مت �إختيار �مل�شروع ن�شتعر�شه من خالل 

التقرير التايل : 
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الملف

أهداف المشروع 
لعدة  امل�شروع  لهذا  ال�شركة  اأختيار  جــاء  لقد 

�أ�شباب منها:
1- يعترب اأحد اأهم امل�شاريع الهادفه الى حتقيق 
باإعتباره  الغذائية  للمنتجات  وال�شالمة  الأمن 

امل�شدر الرئي�شي حلياة الأن�شان.
2- ي�شهم يف تعزيز اجلانب الت�شويقي للمنتجات 
ت�شويقية  بيئة  ــجــاد  واإي والــغــذائــيــة  الــزراعــيــة 
ت�شاعد املوردين يف القطاع الزراعي وال�شناعي 
والتجاري على حفظ منتجاتهم وفق موا�شفات 
عالية اجلودة وتقنيات حديثة يف جمال التربيد 
والتجميد وذلك من خالل توفري معدلت تربيد 
منا�شبه  تخزينية  وحــدات  عرب  مثالية  وجتميد 
القابله  والزراعية  الغذائية  املنتجات  حلفظ 

للتلف.
واأرباحها  ال�شركة  اإيرادات  تنمية  يعزز من   -3
مبا يخدم اأهداف امل�شاهمني يف حتقيق معدلت 

مر�شية ل�شتثمارهم فيها. 
دورها  تطوير  يف  ال�شركة  اهتمام  يعك�ض   -4
مـــن خــــالل تقدمي  ــمــوي والجـــتـــمـــاعـــي  ــن ــت ال
احل�شارية  البدائل  اأهــم  كاإحدى  م�شروعاتها 
مدينة  يف  �لقائمة  �خلدمية  �لأن�شطة  من  لعدد 
الريا�ض والتي تتحول اليوم اإلى منوذج يحتذى 
التعمري  ك�شوق  ال�شركة،  اإ�شهامات  بف�شل  به 
جلملة �خل�شار و�لفاكهة، ومركز �لتعمري للنقل 
الدويل  التعمري  ومزاد  الريا�ض،  مبدينة  العام 

لل�شيار�ت، و�شوق �لتعمري للحوم و�خل�شار. 

مراحل الجدوى األقتصادية 
للمشروع 

ـــا الــرائــد يف  مــن خــالل خــربة ال�شركة ودوره
وجناح  العام  النفع  خدمات  م�شاريع  ت�شغيل 
للخ�شار  اجلــمــلــة  �ــشــوق  ت�شغيل  يف  جتربتها 
جنباته  بني  ي�شم  ــذي  وال بالريا�ض  والفاكهة 
حلجم  واإداركــهــا  للتربيد،  متخ�ش�ض  مبنى 
الطلب املتزايد على خمازن التربيد والتجميد، 
البدائل  من  عدد  بدرا�شة  ال�شركة  قامت  عليه 
�ل���ش��ت��ث��م��اري��ة م��ن خ���الل ب��رن��ام��ج ب��ح��ث��ي مت 
تخ�شي�شه لغر�ض اإقامة هذا امل�شروع، فقامت 
باعمال  بال�شركة  والت�شويق  الدرا�شات  اإدارة 
والذي  للم�شروع  القت�شادية  اجلــدوى  درا�شة 
من  واملالية،  والفنية  الت�شويقية  جــدواه  ثبتت 
خــالل عــدد مــن املــوؤ�ــشــرات القــتــ�ــشــاديــة، ثم 
القيمية  الهند�شة  درا�شة  مرحلة  بعدها  جاءت 
وفق  تف�شيلية  لدرا�شة  والتي خ�شعت  للم�شروع 

اأ�ش�ض فنية وعلمية متحورت يف الآتي : 
مع   املــ�ــشــتــودعــات  ت�شميم  يــتــوافــق  اأن   - اأ 
املناخية  ت�شغيله  ــــروف  وظ ونــوعــيــة  طبيعة 

للمنطقة  املــعــمــاريــة  الــبــيــئــة  ــع  م وانــ�ــشــجــامــه 
جلملة  الــتــعــمــري  ـــوق  ـــش � خـــا�ـــشـــة  وبــ�ــشــفــة 
لن�شاطاته. مكمل  كجزء  والفاكهة    للخ�شار 
ب - در��شة وت�شميم �حلركة �ملرورية �ملطلوبة  
درا�شة  واأي�شًا  امل�شروع،  مبنى  وخــارج  داخــل 
وطريقة  والتجميد  التربيد  �شاحنات  مواقف 
ملختلف  املبنى  ـــى  واإل مــن  وخــروجــهــا  دخــولــهــا 
الن�شطة وحتديد عدد املواقف الكافية املتوقعة 
لل�شاحنات والعمالء، اآخذًا يف العتبار التحكم 

يف حركة �لدخول و�خلروج.
ج- درا�شة وحتديد متطلبات امل�شروع من خدمات 
والكهرباء  ال�شحي  والــ�ــشــرف  كاملياه  عامة 
وغريها وت�شمينها يف �جلدول �لزمني لالأعمال  
باجلهات  بالت�شال  ال�شت�شاري  بقيام  وذلــك 
بخ�شو�ض  معها  والتن�شيق  واملعنية  املخت�شة 
البنية  وتاأثريه على �شبكات  امل�شروع  احتياجات 
امل�شروع. بتنفيذ  وعالقتها  القائمة   التحتية 
امل�شروع  يــحــتــاجــه  مـــا  وحتـــديـــد  د- درا�ــــشــــة 
 مــن مـــولـــدات كــهــربــائــيــة ومـــعـــدات واأجـــهـــزة.
اأحـــدث  عــلــى  املــ�ــشــروع  ت�شميم  يــتــم  هـــــ- اأن 
الــعــاملــيــة املــتــعــارف عليها  الأ�ــشــ�ــض واملــعــايــري 
والتجميد. الــتــربيــد  مــ�ــشــتــودعــات  جمـــال   يف 

منظور هند�شي للم�شروع



اعـــــــالن
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5. اأن يكون الت�شميم الهند�شي مطابقًا لأن�شب 
لهذا  العاملية  املعايري  ووفــق  الهند�شية  النظم 
�لن�شاط وذلك يف جمال نظام و�أجهزة �لتربيد 

والتجميد. 

املتطلبات  لكافة  الــدرا�ــشــة  اأكتملت  اأن  وبعد 
اجلـــدوى  درا�ـــشـــات  يف  الرئي�شية  واجلـــوانـــب 
املالية  الــدرا�ــشــة  نتائج  ظــهــرت  الأقــتــ�ــشــاديــة 
مال  را�ــض  من   %98 ت�شكل  الثابتة  الأ�شول  اأنــا 
انخفا�ض  على  يدلل  هام  موؤ�شر  وهذا  امل�شروع 

درجة املخاطرة بامل�شروع اإلى اأق�شى احلدود.
واأن امل�شروع �شيكون قادرا على حتقيق الإيرادات 
وال�شتهالك  الت�شغيل  تكاليف  ملواجهة  الكافية 
جمزي  �ــشــايف  ــح  رب هام�ض  وحتقيق  ــاة  ــزك وال

مبتو�شط %80.

و�شيحقق امل�شروع باذن اهلل معدل عائد داخلي 
يقدر بـ 18% ا�شافة اإلى عائد 9.5% على حقوق 

امللكية خالل فرتة عمر امل�شروع الفرتا�شية.
وبعد ثبات جدوى الدرا�شة القت�شادية للم�شروع 
جاءت موافقة جمل�ض اإدارة ال�شركة على البدء 
الرت�شية  عقد  على  واملوافقة  امل�شروع  تنفيذ  يف 

مع �شركة بال�شربو ال�شعودية للمقاولت. 

 مواصفات المشروع
يتميز �مل�شروع بنموذجيته وتوفر كامل �خلدمات 
المتيازات ال�شافية  واي�شا عدد من  امل�شاندة 
براد  لكل  واملبيعات  الت�شويق  كمكاتب  للم�شروع 
امل�شتودعات  ارتفاع  وحجم  التجميد  وامكانية 
وما ي�شيفه ذلك من قدرات ا�شتيعابية، وي�شم 
امل�شروع الذي يقع على م�شاحة تبلغ ) 27 الف 

مرت مربع ( على عدد 56 براد للتربيد والتجميد 
�لفنية  �لتجهيز�ت  بكافة  ب��ر�د  كل  جتهيز  ومت 
اأعلى  وعلى  التربيد  لغرف  املطلوبة  والتقية 
واأ�شاليب  الفنية والتقنية  درجة من املوا�شفات 
تخ�شي�ض  اإلـــى  بــالإ�ــشــافــة  بعد  عــن  التحكم 
اإدارية  مكاتب  على  ت�شمل  اإ�شافية  م�شاحات 
ومواقف لل�شاحنات لغر�ض التحميل وتنزيل كما 
احلركة  اأن�شيابية  الت�شميم  عمليات  يف  روعي 
جتارية  خدمة  ومراكز  امل�شروع  داخل  املرورية 
ومراكز  للم�شتاأجرين كمحالت متوينة ومطعم 

�شراف اأيل. 

مشروع التبريد والتجميد 
يستهل مراحل تنفيذه

بعد توقيع عقد التنفيذ با�شرت �شركة بال�شربو 
والبدء  امل�شروع  موقع  اأ�شتالم  يف  ال�شعودية 
اأ�شا�شات  و�شب  والتدعيم  احلفر  اأعــمــال  يف 

الدورية  التقارير  وح�شب  والــــردم،  الــقــواعــد 
التي ت�شدر عن اإدارة م�شاريع ال�شركة امل�شرفة 
اأن  تو�شح  والتي  املقاول،  مع  التنفيذ  على عقد 
مقاول �مل�شروع ملتزم مبر�حل �خلطة �لتنفيذية 
للم�شروع ول يوجد وهلل احلمد اأي عقبات تعيق  
اإدارة امل�شاريع  اأو�شح مدير  �شري امل�شروع، وقد 
وال�شيانة بال�شركة املهند�ض حممود م�شاوي اأن 
العمل ي�شري وهلل احلمد ب�شكل مثايل واأن ت�شليم 
�مل�شروع �شيتم �أ�شتالمه باأذن �هلل ح�شب �خلطة 
الزمنية املتفق عليه مع املقاول والتي ن�ض عليها 

عقد الأتفاق وهي 12 �شهر.

هكذا ولد م�شروع م�شتودعات التربيد والتجميد 
ليكون  مهنية  علمية  ا�شاليب  وفق  له  خمططًا 
ا�شتثمارًا اآمنًا يعود بالنفع لل�شركة وم�شاهميها 
مب�شيئة  ي�شل  والذي  املتوقع  اليراد  خالل  من 
اهلل اإيل 15 مليون رياًل كمتو�شط اإيراد �شنوي. 

م. مضاوي :
خطة العمل مع مقاول 

المشروع تسير ولله 
الـحمد حسب الـجدول 

الزمني المعد له 
واليوجد أي عقبات 

تعيق التنفيذ. 
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اأرتفعت وترية الأداء واأخذ مزاد التعمري الدويل 
لل�شيارات اإجتاهًا اإيجابيًا متخطيًا عامه الرابع 
بدء  فمنذ  املبيعات،  من  مرتفعة  ن�شبًا  حمققًا 
والأقبال  تت�شاعد  والأرقــام  الآن  وحتى  ت�شغيله 
الأهلية  ال�شركات  من  العمالء  قبل  من  يتزايد 
عدد  بلغ  حتى  والأفــراد  احلكومية  والقطاعات 
ت�شغيله  بداية  منذ  املزاد  اأقامها  التي  املزادات 
مزاد  عملية   )505( 2011م  مايو  �شهر  وحتى 
املتنامية  بالثقة  ثــم  اهلل  بف�شل  يــعــود  وهـــذا 
ف�شعود  املزاد،  قبل عمالء  من  التام  والر�شى 
بداية  والربحية منذ  وال�شرائية  البيعية  الن�شب 
ت�شغيل املزاد وحتى الآن يوؤكد لنا اأن املزاد ي�شري 
متخطيًا  الن�شبي  والت�شاعد  الثبات  م�شار  يف 

مباي�شمى بـ »نقطة التعادل«.
وهذه مب�شرات جتعلنا نتفاءل باأن الفرتة املقبلة 

�شتكون مب�شرة ومطمئنة باأذن اهلل تعالى. 
عن  مــوجــزة  حتليلية  قـــراءة  على  نقف  ولعلنا 
لل�شيارات  الــــدويل  الــتــعــمــري  مـــزاد  مــاحــقــقــه 

اأ�شهر املا�شية لهذا  الـ 5  بالريا�ض خالل فرتة 
البيع  مــوؤ�ــشــرات حــركــة  اأظــهــرت  الــعــام حيث 
اأن  مايو 2011  يناير وحتى  �شهر  وال�شراء منذ 
ال�شيارات  من  بيع  ن�شب  حتقيق  اأ�شتطاع  املزاد 
املعرو�شة و�شلت لأكرث من 84 % حيث بلغ عدد 
 4.233 الفرتة  هــذه  خــالل  املباعة  ال�شيارات 
وبــلــغ عدد  �ــشــيــارة  اأ�ــشــل 5.044  �ــشــيــارة مــن 
تنوعت  مــزاد  املــزاد 54  اأقامها  التي  ــزادات  امل

ح�شري  مـــــزاد  مـــابـــني 
الأبرز  ولعل  عام،  ومــزاد 
املزاد  اأن  الفرتة  هذه  يف 
عقده  جتــديــد  يف  جنـــح 
ال�شعودية  الــ�ــشــركــة  مــع 
لــلــكــهــربــاء ملـــــدة اأربـــــع 
�شياراتها  لبيع  �ــشــنــوات 
واملتقادمة  املــ�ــشــتــعــمــلــة 
�خلدمة  من  و�مل�شتبعدة 
مبـــزاد الــتــعــمــري الـــدويل 

لل�شيارات، وجتديد هذا العقد جاء نتيجة جناح 
املزاد يف بيع جميع اأنواع �شيارات �شركة الكهرباء 
خالل ال�شنوات املا�شية مماعزز  ثقتها باملزاد 
و�أي�شًا  �شيار�تها  كافة  �أ�شتيعاب  على  وقدرتها 
حتقيق معدلت بيع مر�شية قيا�شًا بالنتائج التي 

حققها املزاد لل�شركة خالل املزادات ال�شابقة.
لإيـــرادات  مهمًا  رافـــدًا  العقد  هــذا  يعترب  كما 

املزاد ورفعًا حلجم مبيعاته. 

في ختام عامه الرابع 

مزاد التعمير الدولي للسيارات
يتألق ويواصل بثبات .. نجاحاته ويحقق نتائج قياسية

تم تنفيذ اكثر من 505 مزادًا منذ بداية تشغيله
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خالل  التعمري  مــزاد  م�شتجدات  �شمن  ومــن 
بزيادة  التعمري  مزاد  اإدارة  توجه  الفرتة  هذه 
الأ�شبوع  مزادت يف   3 لت�شبح  املزاد  اأيام  عدد 
�أكرب  �أع��د�د  لأ�شتيعاب  �لفر�شة  لتاحة  وذل��ك 
يف  العمالء  اأمــام  املجال  وفتح  ال�شيارات  من 
�شياراتهم  خمزون  لبيع  املنا�شبة  الأيام  اأختيار 
ـــزاد املــتــعــددة، وقــد �شاهمت  عــرب �ــشــالت امل

حجم  برفع  �خلطوة  هذه 
املباعة  ال�شيارات  اأعداد 

اإيجابية  نتائج  وحققت 
للعمالء وللمزاد. 

كــمــاحــظــيــت هـــذه 
الـــــفـــــرتة اأيـــ�ـــشـــًا 
على  املزاد  ح�شول 

ال�شكر  ــادات  ــه ــش � مـــن  عـــدد 
والتقدير من قبل العمالء من ال�شركات الأهلية، 
والبنك  الأهــلــي  الــبــنــك  اإدارة  قــدمــت  حــيــث 
ال�شعودي الفرن�شي – �شفينكو – و�شركة �شري 
املزاد  لإدارة  وتقدير  �شكر  �شهادات  للتجارة 
يف  املتقن  والعمل  املبذولة  جلهودهم  تقديرًا 
على  توؤكد  ال�شهادات  وهذا  مزاداتهم،  اإجنــاح 
مزاد  روؤيــة  حتقيق  يف  ال�شركة  وم�شي  األــتــزام 
اأف�شل  باأن يكون من  لل�شيارات  التعمري الدويل 
مقدمي خدمة مزادات ال�شيارات امل�شتعملة على 
امل�شتوى املحلي والعربي والعاملي، وتقدمي اأعلى 
جلميع  وبحيادية  و�شفافية  بنظام  �خل��دم��ات 
كذلك  وحر�شها  وم�شرتين،  باعة  من  عمالئها 
الأكفاء  واملوظفني  الفاعلة  الإدارة  اإيجاد  على 
بهدف  واملنظمة.  املرنة  التقنية  والتجهيزات 
امل�شتعملة  �شياراتهم  بيع  على  العمالء  ت�شجيع 
و�شرائها بطريقة اأخالقية ومهنية وفق اإجراءت 
�مل�شاندة  �خلدمات  توفري  مع  و�شريعة،  مي�شرة 
الفائدة  لتنعك�ض  وذلــك  واحــد،  موقع  يف  لهم 

املرجوة للبائع وامل�شرتي.
واأي�شًا من اإجنازات املزاد  يف هذه الفرتة جناحه 
يف  بيع اأكرث من 200 �شيارة تابعة ل�شركة �شري 
وبن�شبة  وح�شري  قيا�شي  وقــت  يف  لل�شيارات  
املعرو�شة  الــ�ــشــيــارات  عــدد  مــن   ،%  95 بلغت 
والبالغة 233 �شيارة، حيث تناف�ض اأكرث من 400 
م�شرتي على �شراء عدد من ال�شيارات امل�شتعملة 
قامت  ت�شويقية   حملة  �شبقها  والتي  واحلديثة، 
بها اأدارة املزاد عرب ر�شائل sms، مما �شاهم 
اأو�شح  املــزاد  لأدارة  تعليق  ويف  قــوي،  بح�شور 
�ملهند�ض/ �شلطان بن هالل مدير مز�د �لتعمري 

الدويل لل�شيارات  عن هذه النتائج بقوله : 
يف  وفقنا  اأن  وتعالى   �شبحانه  اهلل  نحمد  اأوًل 
اأدارة  من  م�شتغربة  الغري  النتائج  هذه  حتقيق 
اأقامة العديد من  املزاد كون املزاد م�شتمر يف  
ل�شيارات متنوعة  من  وباأعداد كبرية  املزادات 
اأ�شبوعيًا،  اأكرث من ثالث مزادات  اأقامة  خالل 

نتج  مما
ــق  ــي ــــه حتــق عــــن

نتائج قوية ل�شالح البائع وامل�شرتي، 
الت�شغيلية  لالأنظمة  ثم  اهلل  بف�شل  عائد  وهذا 
املطبقة يف املزاد واأي�شًا للكوادر الوطنية املوؤهلة، 
كما لنغفل اأي�شًا اأن ن�شبة احل�شور كان له دور 
وقت  ال�شيارات يف  تلك  بيع خمزون  رئي�شي يف 
اإلى ثقتهم مبزاد التعمري  قيا�شي، ويرجع ذلك 
لكثري  قناعة  ت�شكل  اأ�شبحت  والتي  لل�شيارات 
من �لر�غبني يف �أمتالك �شيارة  �أو �ملتاجرة يف 
البيئة  هو  املزاد  باأن  امل�شتعملة  ال�شيارات  �شوق 
املريح  واجلــو  املنا�شب  ال�شعر  لهم  تكفل  التي 
و�لآمن من �أي عملية غري م�شروعة،  ومن جانب 
العديد  الراهن  الوقت  املزاد يف  ي�شتقطب  اأخر 
وال�شركات  احلكومية  اجلــهــات  �ــشــيــارات  مــن 
الأهلية التي متتلك اأعداد كثرية من ال�شيارات، 
وهي  القادمة  الأيــام  يف  عر�شها  جدولة  ليتم 
حيث  املتنوعة،  ال�شيارات  من  العديد  تت�شمن 
من  للعديد  الوحيد  البيع  منفذ  املــزاد  اأ�شبح 
املزاد  يقدمه  ما  عن  ر�شاهم  نتيجة  عمالئه، 
وال�شراء  بــر�ــشــاء  البيع  خــدمــات  حتقق  مــن 
بيئة منا�شبة توفر جميع  بثقة وذلك من خالل 
للمرور  ملكتب  تو�جد  من  �مل�شاندة  �خل��دم��ات 
ومغ�شلة  فح�ض  وور�شة  تاأمني  و�شركات  وبنك 

�شيارات ومطعم وميني ماركت . 
ومن جانب اأخر اأبداء عمالء املزاد، ارتياحهم 
يف  متوقعة  غري  ملبيعات  �شيار�تهم  حتقيق  من 
�شبحانه  اهلل  من  توفيق  نتيجة  وذلــك  ــزاد،   امل
املزاد  اإدارة  بذلت من  التي  ثم اجلهود  وتعالى 
حتمل  الوا�شحة والتي  لر�شالتها  تطبيقها  يف 
مبداأ احليادية والبيع بر�شى، اأما اجلانب الخر 
وهو امل�شرتي فقد عربوا عن �شعادتهم يف  �شراء 
ال�شيارة ب�شعر عادل و�شرورهم من �شرعة نقل 
دون  قيا�شي  وقت  يف  حلوزتهم  ال�شيارة  ملكية 

تعطيل او تاأخري. 

 المزاد نجح 
في تجديد عقده مع 
الشركة السعودية 
للكهرباء لمدة أربع 

سنوات

المزاد يبيع أكثر 
من 200 سيارة 

بنسبة وصلت إلى 
95٪ لصالح شركة 

شري

�شهادة �شكر وتقدير من البنك الفرن�شي لإدارة املزاد



اعالن
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تغطية

التي  اجلديدة  التو�شعة  اأعمال  ال�شركة  اأنهت 
التعمري  �شوق  داخل  اجلنوبية  املنطقة  �شهدتها 

للخ�شار والفاكهة بالعزيزية والتي �شملت :

مبنى البرادات
مقاول  �شلم  حيث  برادًا،   12 �شمت  والتي 
عليها،  املتفق  املوا�شفات  وفق  املوقع  امل�شروع 
وقد  للموقع،  �لكهربائي  �لتيار  �إي�شال  ومت 
�أعمالهم يف  �لن�شاط  �مل�شاأجرين يف هذ�  با�شر 
اأن  بالذكر  اجلدير  الفواكهة،  وحفظ  اأ�شتقبال 
هذه التو�شعة جاءت ملبية لحتياجات كثري من 
�مل�شتثمرين �لر�غبني يف �لتو�شع يف هذ� �لن�شاط 
نظرًا  لتزايد الطلب على الفواكهة، وقد روعي 
القائم  املبنى  مع  متا�شيها  التو�شعة  عملية  يف 
حيث  من  والتقنية  الفنية  املوا�شفات  وبنف�ض 

توزيع  يف  والتحكم  التربيد  ثالجات  م�شتوى 
الربودة عن بعد، وكذلك مواقف ال�شاحنات. 

مظلة التوليف والورقيات
والتي  الزراعية  املحا�شيل  جتميع  منطقة  وهي 
وتوليف  جتميع  مــن  املــتــ�ــشــوقــني  لــكــبــار  تتيح 
املحا�شيل الزراعية بعد اإنتهاء عمليات املزايدة 
يف  وجتميعها  فــرزهــا  مــن  ــك  ذل بعد  ليقوموا 
�شناديق ليتم اإخراجها من ال�شوق وبيعها على 

امل�شتهلك النهائي. 
على  املحافظة  على  الــ�ــشــوق  اإدارة  وحلــر�ــض 
�شالمة الورقيات وعدم تعر�شها لأ�شعة ال�شم�ض 
بتخ�شي�ض  الــ�ــشــوق  اإدارة  قــامــت  احلـــــارة، 
لرتطيب  بر�شا�شات  مدعمة  للورقيات  م�شالت 

هذه الورقيات واملحافظة عليها لوقت طويل. 

املظلة  ت�شميم  عملية  يف  اأيــ�ــشــًا  روعـــي  ــد  وق
اإن�شيابية احلركة املرورية للمت�شوقني يف الدخول 
و�خلروج وت�شهيل عملية �لتحميل و�لتنزيل من 
طبيعة  مــع  تتالئم  مــواقــف  تخ�شي�ض  خــالل 

املركبة وتوفر احلماية الأمنية للمت�شوقني. 

مستودعات الفوارغ
�ل�شوق  �إد�رة  تقدمها  �لتي  �خلدمات  من  وهي 
اإدارة  خ�ش�شت  حيث  واملــتــ�ــشــوقــني،  للتجار 
والجرام  ال�شناديق  بيع  فيه  يتم  مكان  ال�شوق 
والكراتني الفلينية ايل تتيح للمتعاملني بال�شوق 
من جتميع حما�شيلهم الزراعية بها، ويبلغ عدد 
بالكامل  تاأجريها  مت  م�شتودع   20 امل�شتودعات 

على �ملتخ�ش�شني يف مثل هذ� �لن�شاط. 

المختبر المركزي
يف  دور  مــن  يلعبه  ومــا  املخترب  لأهمية  نــظــرًا 
مراقبة املحا�شيل الزراعية كونه �شمام الأمان 
للمبيدات  تتعر�ض  التي  الزراعية  للمنتجات 
مبنى  داخــل  التو�شعة  هــذا  جــاءت  الكميائية، 
للمنتجات  الــهــائــل  احلــجــم  لتغطي  املــخــتــرب 
يومي،  ب�شكل  ال�شوق  اإلــى  تــرد  التي  الزراعية 
ف�شملت �لتو�شعة زيادة يف عدد غرف �لفح�ض 

وتزويدها باأجهزة خمربية وفنيني خمترب. 

المستثمرون يباشرون أنشطتهم

توسعة البرادات ساهمت في سد العجز .. والزال الطلب في تزايد

بعد انتهاء أعمال التوسعة الجديدة لسوق التعمير لجملة الخضار والفاكهة

منظر جانبي ملظلة التوليف والورقيات اجلديدةاأحد م�شتودعات التربيد اجلديدة

م�شتودع الفوارغ بعد عملية التطوير
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معظم  يف  اأجريت  التي  الدرا�شات  اأكــدت  وقد 
على  املبيدات  من  املتبقي  الأثر  اأن  العامل  بالد 
به  �مل�شموح  م��ن  �أع��ل��ى  ه��و  و�ل��ف��و�ك��ه  �خل�شار 
امل�شتهلك  ي�شكل خطرًا كبريًا على  بدوره  وهذه 
الدرا�شات  من  العديد  ت�شري  كما  بيئته.  وعلى 

املحلية والإقليمية والدولية اإلى اأخطار املبيدات 
ملا  ا�شتخدامها  تر�شيد  �شرورة  واإلى  احل�شرية 
ت�شببه من حالت ت�شمم حاد ومزمن لالإن�شان 
اإلى  تــــوؤدى  تـــزال  ول  اأدت،  والــتــي  واحلـــيـــوان 
وحتدث  حدثت  ووفيات  و�شرطانات  ت�شوهات 

من جراء ال�شتخدام الع�شوائي للمبيدات. 
حيث اأثبتت العديد من الدرا�شات املتطورة التي 
جترى يوميا الآثار ال�شارة للمبيدات على البيئة 
املبيدات  عن  النا�شئة  الت�شممات  خطر  اإلــى  و 
وتاأثريها على تلوث البيئة حيث تعترب املبيدات 
على  الغريبة  الكيميائية  املركبات  من  كغريها 
خالل  من  مبكوناتها  وتتاأثر  فيها،  فتوؤثر  البيئة 
امل�شارات التي ت�شلكها يف الو�شط البيئي. حيث 
الر�ض  اأجهزة  با�شتخدام  الر�ض  عمليات  توؤدى 
املختلفة اإلى انت�شار املبيد احل�شري اإلى م�شافات 
وينت�شر  ر�شها،  �ملطلوب  �ملو�قع  كثريً�  تتعدى 
الرذاذ الناجت عن الر�ض يف الهواء اجلوى قبل 
�أو �لأمطار على �لنباتات  �أن يت�شرب مع �لغبار 
والرتبة واملاء، وقد يتاأك�شد املبيد املرت�شب بفعل 
الأك�شجني،  وبوجود  واحلــرارة  ال�شم�ض  اأ�شعة 
فكلما  الكيميو�شوئى  التحلل  معدلت  وتختلف 
تعر�شه  مدة  زادت  املبيد  تبخر  معدلت  زادت 

بقلم / أ. محمد طه سليم 
اأخ�سائي املخترب املركزي ب�سوق 

اجلملة للخ�سار والفاكهة 

تعتبر المبيدات الكيميائية أحد ملوثات البيئة فهي تستخدم في مكافحة اآلفات الزراعية في 
المزارع والحقول، وكذلك اآلفات المنازل الناقلة ألمراض اإلنسان والحيوان. وبالرغم من فعالية 
هذه المبيدات الكيميائية وميزاتها االقتصادية فقد ظهر ضررها على صحة اإلنسان والحيوان، 
وظهر العديد من األجناس المقاومة لها، باإلضافة إلى إبادة الحشرات النافعة، وعلى األخص 
استخدام  من  واإلقالل  التلوث  من  البيئة  على  للمحافظة  العالمي  التوجه  من  وبالرغم  النحل. 
الزراعية  اآلفات  مكافحة  في  ضروريًا  زال  ما  استخدامها  أن  إال  وغيرها  الكيميائية  المبيدات 

والمنزلية.

المبيدات .. 

شرا البد منه

نحقيق
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للظروف اجلوية التي ت�شاعد على التحلل، وفى 
الر�ض  اآلــة  م�شتخدمو  يتعر�ض  قد  احلالة  هذه 
لها يف  يتعر�ض  التي  الكمية  لأ�شعاف  الظهرية 
اأما  حديثًا،  املتطورة  الر�ض  اآلة  ا�شتعمال  حالة 
املرت�شب  للمبيد  الإن�شان  فيتعر�ض  الر�ض  بعد 
على  التغذية  خالل  من   %95 اإلى  ت�شل  بن�شبة 
النباتات واللحوم امللوثة و بن�شبة 5% عن طريق 
مياه �ل�شرب. كما �أن ما يت�شاقط من رذ�ذ على 
اأ�شطح النباتات �شرعان ما يتطاير لي�شقط على 
�شطح  على  يت�شاقط  ما  فــاإن  وبالعك�ض  الرتبة 
الرتبة عر�شه للتطاير وتلويث �شطح النباتات، 
وفى كلتا احلالتني يتبخر جزء من الرذاذ ليلوث 
على  باملبيدات  الهواء  تلويث  ويعتمد  الــهــواء، 
ال�شغط البخاري للمبيد، ودرجة ذوبانها باملاء، 
بالإ�شافة  هذا  به.  لالحتفاظ  الرتبة  ومقدرة 
خالل  من  باملبيدات  املائية  البيئات  تاأثر  اإلــى 
ت�شاقط رذاذها وتر�شباتها بفعل الأمطار ومياه 
املبيدات  فت�شل  ال�شحي  ال�شرف  ومياه  الري 
الكائنات  وتوؤثر على  املحيطات،  اأو  الأنهار  اإلى 
ال�شغرية  والأ�شماك  كالق�شريات  فيها،  احلية 

احليوانية  الــبــالنــكــتــونــات  عــلــى  تــتــغــذى 
واملف�شليات  ــرات  ــش احلــ� ويـــرقـــات 

اأي�شًا  هي  و  ال�شغرية،  الأخــرى 
بدورها ت�شبح غذ�ء لالأ�شماك 

التي  ـــور  ـــطـــي وال الـــكـــبـــرية 
لغذاء  رئي�شيًا  جــزًء  ت�شكل 
تنتقل  وهــكــذا  الإنــ�ــشــان، 
على  الإن�شان  اإلى  املبيدات 

املائية  الكائنات  وتتاأثر  الغذائي!!.  الهرم  قمة 
اأدى  الذي  الأمــر  احل�شرية  باملبيدات  مبا�شرة 
الآخر  البع�ض  وهــدد  اأعــدادهــا  انخفا�ض  اإلــى 
اأثر  ذات  املبيدات  بع�ض  اأن  كما  بالنقرا�ض. 
تر�كمي فعلى �لرغم من �أن �ملبيد�ت ذ�ت �آثار 
اأنه  اإل  ونوعه  املبيد  باختالف  تختلف  �شامة 
التي  تلك  مع  ال�شمية حــدة  الآثـــار  هــذه  ــزداد  ت
املبيدات  مثل  الرتاكمي  ــر  الأث ب�شفة  تت�شف 
ــتــي يــدخــل الــكــلــور الــعــ�ــشــوي يف  الــكــلــوريــة )ال

تركيبها الكيميائي (.
و مــع ذلـــك �ــشــهــدت الــ�ــشــنــوات الأخـــــرية من 
املبيدات  لإنــتــاج  ملحوظًا  تــزايــدًا  القرن  هــذا 
املبيدات  واأ�ــشــبــحــت  ــامل،  ــع ال يف  الكيميائية 
خا�شة  ب�شورة  منها  واحل�شرية  عامة  ب�شورة 
الإنتاج  لزيادة  التكنولوجية  املدخالت  اإحــدى 
لالإن�شان  املميتة  الأمرا�ض  ومكافحة  الزراعي 
املدخالت  �شاأن  �شاأنها  واملبيدات  واحلــيــوان. 
الزراعية الأخرى مثل الت�شميد وامليكنة الزراعية 

�ملعروف  �لإنتاج ومن  زي��ادة  يف  وغريها،تفيد 
الأخرية �شار حوايل 56% من  ال�شنوات  اأنه يف 
وتزداد  الغذاء  نق�ض  من  يعانون  العامل  �شكان 
العامل  دول  يف   %79 حــوايل  ــى  اإل الن�شبة  هــذه 
الثالث، ومع زيادة �شكان العامل يف عام 2000م 
اإلى 6-7 مليار ن�شمه تطلب الأمر زيادة الإنتاج 
اإحدى  الكيميائية  املبيدات  وتعترب  الــزراعــي، 
الو�شائل احلديثة التي تعمل على زيادة الإنتاج 
فبالإ�شافة اإلى دورها الكبري يف احلد اأو الق�شاء 
بالنباتات،  ال�شارة  الآفات  من  كبري  عدد  على 
احل�شرات  على  الق�شاء  على  قادرة  اأي�شًا  فهي 

الناقلة لالأمرا�ض. 
و حيث اأنه من ال�شعوبة مبكان ال�شتغناء التام 
عن املبيدات و �شرورة و حتمية التعامل مع هذه 
ال�شموم حيث اأنها �شر لبد منه، لذا فاأنه يلزم 
تفعيل ما يعرف باأخالقيات التعامل مع املبيدات 
و  الإر�شادية  الربامج  تكثيف  ذلك من خالل  و 
التوعوية من قبل اجلهات احلكومية للمزارعني 
باأهمية اإتباع قواعد التعامل مع املبيد و ا�شتخدام 
ــاع فرتات  ــب اإت اجلــرعــات املــو�ــشــى بــهــا و 
على  مبيد  لكل  الــالزمــة  التحرمي 
ي�شت�شعر  حتى  ذلك  و  حــدة، 
املزارع بخطورة التعامل 
مــع هـــذه الــ�ــشــمــوم و 
الناجتة  ــرار  الأ�ــش
البيئة  على  عنها 
ـــة  ـــح ـــش ـــ� ال و 

العامة.

نحقيق



اعالن
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تغطية

يعود م�شدر الثقة املتنامي التي يحظى بها �شوق 
�إلى  بالبطحاء  و�خل�شار  و�لأ���ش��م��اك  �للحوم 
العديد من العوامل الرئي�شة يف مقدمتها توفري 
الحتياطات ال�شحية العالية ودرجات النظافة 
املتميزة، ومن هذا املنطلق �شرعت اأدارة ال�شوق 
اللحوم  بيع  ملحالت  التغيري  يف  اأجــراءات  على 
�شملت تغيري يف ثالجات التربيد وتوحيدها على 
كافة املحالت لت�شبح ثالجات من نوع »ا�شتاين 
تكون  التي  القدمية  الثالجات  واألغت  اأ�شتيل« 
عر�شه لل�شداء والتاآكل مما يت�ش�شب يف جتمع 
احل�شرات، وكذلك تغيري طاولت تقطيع اللحوم 
وتبديلها من �لقطع �لبال�شتيكية و�خل�شبية �إلى 
و�شع قطع رخام للمحافظة على �شالمة اللحوم 
اأجزاء من اللحوم واأثار  والتاأكد من عدم بقاء 
�شملت  واأي�شًا  التقطيع،  عمليات  اأثــنــاء  الــدم 
بال�شراميك  الأر�شيات  فر�ض  التغيري  عمليات 
املوحد النوع، وكذلك األزام كافة البائعني بلب�ض 
من  �ل�شالحية  �خلطو�ت  هذه  وتاأتي  موحد، 
اأ�ش�ض �شحة البيئة واأ�شاليب عر�ض  اأجل تنفيذ 
من  والتاأكد  والأ�شماك  الغذائية  واملواد  اللحوم 

والتي  ال�شوق،  لعمل  املو�شوعة  الأنظمة  تطبيق 
تعترب من اأولويات عمل اأدارة ال�شوق.

اللحوم،  �شالمة  على  بالك�شف  يتعلق  فيما  اأما 
قبل  مــن  �شارمة  لرقابة  يخ�شع  ال�شوق  فــاأن 
البيئة  ب�شحة  ممثلة  الريا�ض  منطقة  اأمــانــة 
اأجزاء  جلميع  البيطري  الإ�ــشــراف  طريق  عن 
الذبيحة ول�شيما الأجزاء احليوية فيها مبا يف 
ذلك بو�قي �لذبائح من كو�رع وروؤو�ض وغريها، 
بحيث ي�شبح ما يتم عر�شه للبيع قد اجتاز كل 
لبيعها  جاهزة  وتكون  ال�شالحية،  اختبارات 

على امل�شتهلكني. 
اجلدير بالذكر 
ظل  ويف  اأنــــــه 
الرتــــفــــاعــــات 
ت�شهدها  الــتــي 
اأ�شواق اللحوم، 
�شوق  وا�ــــشــــل 
للحوم  التعمري 
و�خل�شار ثباته 
من الرتفاعات 

البتلو  حلم  �شعر  فا�شتقر  الأ�شعار،  معدل  يف 
امل�شتهلكني  قبل  وا�شعًا من  رواجــًا  يلقى  والــذي 
عند حد 30 ريال للكيلوا بينما و�شل �شعر حلم 

الأبل اأنخفا�شَا بلغ  17 رياًل  للكيلو. 
وغريه  �ل�شوق  �شهد  فقد  �لأ�شماك  �أ�شعار  �أم��ا 
من اأ�شواق الأ�شماك اأرتفاع يف م�شتوى الأ�شعار، 
وعلل �شبب الأرتفاع اإلى ن�شبة الت�شدير اإلى دول 
�لطلب  تغطية  �شاهم يف نق�ض يف  �خلليج مما 

املحلي . 

سوق

التعمير

للحوم

والخضار 

بالبطحاء 

يخضع لتغيرات جديدة واشتراطات
في مستوى سالمة اللحوم

واستقرار في األسعار 

السوق يخضع لرقابة 
صارمة من قبل أمانة 
منطقة الرياض ممثلة 
بصحة البيئة عن طريق 

اإلشراف البيطري لجميع 
أجزاء الذبيحة



إعـــــالن
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اجتماعيات

عقد ال�شندوق التعاوين ملوظفي ال�شركة موؤخرًا 
ال�شرتاحات  اإحدى  يف  باأع�شائه  الــدوري  لقاءه 
كروية  مبارة  باإقامة  اللقاء  وات�شم  بالريا�ض، 
بفوز  اأنتهت  واملراكز  الإدارة  فريق  حما�شية بني 
تعر�ض لعبو  اأن  بعد  بنتيجة 2/8  الإدارة  فريق 
�ملر�كز  فريق  قبل  م��ن  خل�شونة  �لإد�رة  فريق 
فريق  لعبي  لبع�ض  اإ�شابات  حدوث  يف  ت�شببت 
قرارات  اأتخاذ  يف  املبارة  حكم  وتهاون  الإدارة 
لإيقاف خ�شونة فريق املراكز، اإل اأنا اجلو العام 
اأت�شم باحلما�ض الذي �شبقه حتديًا من قبل فريق 
املراكز الذي �شرح  قبل بداية املبارة باأنه قادر 
على ح�شم نتيجة املباراة ل�شاحلة اإل اأن التوقعات 
جاءت غري ذلك حيث �أ�شتطاع فريق �لإد�رة من 
الأولى  الدقائق  يف  املبارة  اأهــداف  اأول  ت�شجيل 

املباراة  بنهاية  لت�شل  الأهــداف  توالت  ثم  ومن 
اإيل ثمان اأهداف مقابل هدفني.

�ملنتدب  �لع�شو  ح�شره  �لذي  �للقاء  هذ�  و�شمل 
ــون واملـــــدراء  ــش لــلــ�ــشــركــة املــهــنــد�ــض عــلــي احلــ�
التنفيذيني يف ال�شركة ومدراء املراكز والأ�شواق، 
وعدد من من�شوبي ال�شركة، بالعديد من الفقرات 
�شعادة  بكلمة قدمها  اللقاء  اأفتتح  املتنوعة حيث 
على  اجلميع  فيها  هناأ  احل�شون  علي  املهند�ض 
ماحققته ال�شركة من نتائج اإيجابية يف ميزانيتها 
عن الربع الأول لعام 2011م و�شعي الإدارة العليا 
�شريك  املوظف  ليكون  النتائج  تلك  تعزيز  نحو 
ال�شندوق  جمل�ض  رئي�ض  قــام  ذلــك  بعد  فيها، 
التعاوين نبيل املطرود بفتح جمال تبادل احلوار 
جٍو  يف  التعاوين  ال�شندوق  برامج  تطوير  حول 

الع�شو  اأت�شم بروح ال�شفاء واملحبة، بعدها قام 
�لإد�رة  فريق  وتكرمي  �جلو�ئز  بت�شليم  �ملنتدب 
الفريق   كابنت  ت�شلم  حيث  املبارة  يف  فــوزه  على 
مت  كما  �لذهبية،  و�مليدليات  �لكاأ�ض  و�لالعبني 
تكرمي املوظفني الذين اأم�شوا يف خدمة ال�شركة 
اأكرث من خم�ض �شنوات وح�شولهم على ميدالية 
تذكارية وكذلك تكرمي املوظفني احلا�شلني على 
ال�شركة  م�شتوى  على  املــثــايل  املــوظــف  جــائــزة 
ـــدورات  ال �ــشــهــادات  ت�شليم  واأيــ�ــشــًا  واملـــراكـــز، 
ال�شركة  من�شوبو  بها  األــتــحــق  الــتــي  التدريبية 
مبختلف اإداراتها واأق�شامها ووحداتها، بعد ذلك 
الع�شاء،  طعام  بتناول  ال�شركة  من�شوبو  تف�شل 
الذي حاز على ر�شاء جميع  اللقاء  واأختتم هذا 

احلا�شرين بتوديعهم بكل حفاوة وتقدير. 
التعاوين  الــ�ــشــنــدوق  اأن  ـــى  اإل الإ�ـــشـــارة  جتـــدر 
�للقاء�ت  هذه  �إقامة  على  د�أب  �ل�شركة  ملوظفي 
عالقات  لتوطيد  ي�شعى  حــيــث  دوري،  ب�شكل 
تعزيز  على  ويعمل  اأع�شائه،  بني  والــود  الإخــاء 
الأع�شاء،  هـــوؤلء  بــني  واحلما�ض  النتماء  روح 
الأع�شاء  هــوؤلء  مب�شاركة  يقوم  اأنــه  عن  ف�شاًل 
�لهد�يا يف  يقدم  منا�شباتهم �خلا�شة، حيث  يف 
حالت املواليد والزواج، و تقدمي بع�ض القرو�ض 
املالية ال�شغرية للمحتاجني من الأع�شاء ح�شب 
اإمكانياته، ويتلقى دعمًا من ال�شركة مل�شاعدته يف 

تنفيذ براجمه جتاه اأع�شائه. 

الصندوق التعاوني  لموظفي الشركة
يعقد لقاءه الدوري

في جو ممتع 

حقق فيه 

فريق اإلدارة 

فوز ساحق 

على فريق 

المراكز 

م. احل�شون حلظة ت�شليمه كاأ�ض الفوز لفريق الإدارة
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ال�شعودية  النقل  وزارة  مبعية   ، وعربي  اأوربــي  وفد  قام 
بزيارة ملركز التعمري للنقل العام التابع ل�شركة الريا�ض 
للتعمري مبدينة الريا�ض، حيث كان يف ا�شتقبالهم مدير 
مركز �لتعمري للنقل �لعام �ملكلف �لأ�شتاذ / عبد �هلل بن 
علي ال�شهري وم�شوؤول العالقات العامة بالإنابة ال�شتاذ 
/ �شعد بن �بر�هيم �لدو�شري، وقد ت�شمن جدول زيارة 
اأو�شح  املركز  مدير  من  موجز  �شرح  املركز  اإلــى  الوفد 
اأنه  اأهمية مركز النقل العام وما يقوم به من دور حيث 

ميثل نقطة الإنطالق والعودة حلركة احلافالت من واإلى العا�شمة الريا�ض، ثم ا�شتعر�ض ال�شهري جتربة املركز يف عمليات الت�شغيل والتنظيم التي 
يقوم بها باإعتباره واحدًا من اأف�شل املراكز الربية على م�شتوى ال�شرق الأو�شط يف تنظيم حركة امل�شافرين عن طريق الرب ويعترب من اأف�شل املفا�شل 
�خلدمية �لتي تقدم ملرتادي �ملركز ولكافة �أهايل منطقة �لريا�ض، و�أو�شح �أن �آلية �لت�شغيل قائمة على جتهيز �ملر�فق و�ل�شالت باأحدث تقنيات نظم 
�أق�شام �ملر�كز �ملختلفة ل�شمان تكامل �خلدمات وتاأمني �شرعة تنفيذها يف ي�شر و�شهولة لر�حة �مل�شافرين �شو�ء يف  �لت�شغيل و�خلدمة و�لتن�شيق مع 
�شالت املغادرة اأو القدوم، كما اأطلع الوفد على �شالت املغادرة والقادوم وال�شا�شات التلفزيونية املجدول فيها حركة و�شول واإنطالق الرحالت، واأطلع 
الإجناز  بهذا  الوفد  اأ�شاد  اإلى احلافالت. ويف ختام اجلولة  الأمتعة  ونقل  بها تخزين  تتم  التي  والآلية  الإلكرتونية  وال�شيور  ال�شحن  اأي�شًا على مبنى 
احل�شاري وهذه التجربة الرائدة والفريدة داخل اململكة، كما اأ�شاد الوفد باآلية الت�شغيل املتميزة وكذلك مفا�شل الت�شغيل املنتظمة للمركز التي تقوم 
على دعم حركة �لنقل �لعام من و�إلى �لعا�شمة، وكذلك بالت�شميم �لهند�شي و�لفني �ملتقارب ملا هو معمول به يف �ملطار�ت �جلوية، مثمنني ل�شركة 

�لريا�ض للتعمري دورها �لر�ئد يف ت�شغيل مر�فق �خلدمات �لعامة وجناحها يف جودة تقدمي �خلدمة للمو�طن و�ملقيم د�خل �لريا�ض.   

قام وفدا هولندي رفيع امل�شتوى ممثاًل بـ مدير 
�لعالقات �خلارجية بوز�رة �لقت�شاد و�لزر�عة 
التعاون  برنامج  ومــديــر  بهولندا،  والتطوير 
القت�شادي الثنائي بالوزارة الهولندية، وممثل 
القت�شاد  ومعهد  الهولندية  فاجنني  جامعة 
املعلومات  نــظــم  بــرنــامــج  من�شق  ـــزراعـــي  ال

الزراعية باململكة، 
واملــــ�ــــشــــتــــ�ــــشــــار 
الزراعي الهولندي 
باململكة، وم�شاعد 
امل�شت�شار الزراعي 
ــــــنــــــدي  ــــــهــــــول ال
بزيارة  باململكة 
ــوق  ــش ــ� ــة ل ــي ــم ــش ر�
جلملة  ــعــمــري  ــت ال
�خل�شار و�لفاكهة 
مبدينة الريا�ض، وكان يف ا�شتقبال الوفد مدير 
الكثريي وم�شاعد  عــبــداهلل  املهند�ض  ال�شوق 
�خلمي�ض، حيث  عبد�حلكيم  �ل�����ش��وق  م��دي��ر 
ومفا�شل  مرافق  كافة  على  الزائر  الوفد  اأطلع 
ال�شوق وعمليات الت�شغيل واأن�شيابية حركة البيع 
التطورات  الزراعية واأخر  وال�شراء للمحا�شيل 

التو�شعة بعد  ملــراحــل  الــ�ــشــوق  ي�شهدها  الــتــي 
املركزي  املخترب  مبنى  بزيارة  الوفد  ذلك قام 
فيها  يتم  التي  الآلية  على  واأطلع  ال�شوق  داخل 
التي  والنتائج  املحا�شيل الزراعية   فح�ض 
املخترب  قدم اأخ�شائي  حيث  املخترب  حققها 
�شرح مف�شل عن املراحل التي يتم من خاللها 
فح�ض وحتليل املنتجات الزراعية من متبقيات 
اإلى  الوفد  توجه  ثم  ومن  الكيميائية،  املبيدات 
مقر اإدارة ال�شوق وعقد اإجتماع اأ�شتمع فيه عن 
منذا  ال�شوق  حققها  والنتائج التي  الإجنــازات 
حت�شني  يف  الفعالة  وم�شاهمته  ت�شغيله  بداية 
ن�شاط ت�شويق �ملنتجات �لزر�عية على �ل�شعيد 
�ملحلي و�خلارجي حيث �أ�شتعر�ض مدير �ل�شوق 
املحا�شيل  والــواردات مــن  الــ�ــشــادرات  اأرقـــام 
الزراعية التي ترد وتخرج من ال�شوق، ويف ختام 
الزيارة دون الوفد كلمة عرب فيها عن �شعادته 
وبيئة  رائــع  تنظيم  مــن  �شاهده  ملــا  واأرتــيــاحــه 
الزراعية،  املحا�شيل  لت�شويق  منا�شبة  �شحية 
الع�شوية  املنتجات  قلة  الوفد  نظر  لفت  ومما 

للمحا�شيل الزراعية داخل ال�شوق.
بعد ذلك التقطت ال�شور التذكارية توثيقًا لهذه 

الزيارة.

يثني على حسن التنظيم وجودة األشراف 

وفد هولندي رفيع المستوى
يزور سوق التعمير لجملة الخضار والفاكهة 

بعد زيارته لمركز التعمير للنقل العام

وفد اجنبي يشيد بدور المركز وما يتمتع به من آلية تشغيليه متميزة
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تغطية

خالل  العام  للنقل  التعمري  مركز  ي�شتقبل 
الأيام القادمة  مو�شم اإجازة ال�شيف و�شهر 
رم�شان املبارك وهي من املوا�شم التي يواجه 

به املركز اإقبال �شديدا من امل�شافرين  
جميع  با�شتنفار  املركز  اإدارة  ــداأت  ب حيث 
املو�شم   ملــواجــة  الب�شرية  وكــــوادره  طاقاته 
احلكومية  الأجــهــزة  مــع  التن�شيق  وكــذلــك 
ــواجــدة داخـــل املــركــز  لــو�ــشــع برنامج  املــت
وتتمثل   ، امل�شافرين  حركة  لت�شهيل  م�شرتك 
النقل  مركز  موظفي  بها  يقوم  التي  اجلهود 
الأمـــور  على  ال�شيف  مو�شم  بــدايــة  اأثــنــاء 

التالية  :  
عـــدد  زيــــــــادة   -
اأفـــــــــــراد عـــمـــال 
التحميل  مــقــاول 
وذلك  والــتــنــزيــل 
حتــ�ــشــبــًا لــزيــادة 
ــــن  ــــري ــــاف ــــش ــــ� امل
املتوقعة للمركز ،

ـــار  ـــف ـــن ـــت ـــش ا�  -
الب�شرية  ـــوارد  امل
�شاعة   24 والعمل 

الورديات،  متوا�شلة من خالل  ب�شورة  باملركز 
وذلك ل�شتيعاب �لزيادة �ملتوقعة، مع �لأ�شر�ف 
الكامل على متعهدي خدمة ال�شيانة والنظافة 
ــذروة  ال اأوقـــات  العمال  عــدد  بتكثيف  باملركز 
للمركز  العام  املظهر  مراعاة  على  واحلر�ض 
وكفاءة  لئقة  ب�شورة  ليكون  وخارجيا  داخليا 
امل�شافرين  حركة  اأ�شتقبال  على  قــادرة  عالية 

على املركز. 
والكونرتات  املــركــز  �ــشــالت  جميع  ت�شغيل   -
بطريقة تر�شي اجلميع من ناقلني وم�شافرين، 

باملتابعة  باملركز  الأمــن  متعهد  على  التاأكيد   -

مع النقطة الأمنية خارج وداخل املركز  لكل 
وراحتهم  وامل�شافرين  العمالء  خدمة  مافيه 

و�شبط امن وا�شتقرار املركز.
املركز  داخل  الأمنية  اجلهات  دور  تفعيل   -
وا�شتكمال  امل�شافرين  �شرعية  من  بالتاأكد 
اأوراقهم الثبوتيه واحلفاظ على امن املركز.

الداخلية  الـــرحـــالت  جــمــيــع  تــتــم  حــيــث   -
بوا�شطة ال�شركة ال�شعودية للنقل اجلماعي، 
اأكرث  بوا�شطة  فتتم  الدولية  الــرحــالت  اأمــا 
من 35 ناقل دويل، وكذلك الأمر يف رحالت 
من  اأكــرث  بوا�شطة  فتتم  ــارة   ــزي وال العمرة 

16مكتب حج وعمرة.
-  جتهيز مواقف املركز 
بامل�شافرين  �خل��ا���ش��ة 
وامل�شتقبلني  واملودعني 
التنظيم  مـــن  مبــزيــد 
ـــة الــــدخــــول  ـــول ـــه ـــش و�
لل�شيار�ت  و�خل�����روج 
�ل���د�خ���ل���ة و�خل���ارج���ة 
املرور  حركة  وت�شهيل 
عن طريق اأفراد املرور 

املتواجدين باملركز.

مـوظـفـي مـركـز الـتـعـمـيـر لـلـنـقـل الـعـام بـمـديـنـة الـرياـض

جـاهـزون إلسـتـقـبـال الـمـسـافـريـن خـالل إجـازة الـصـيـف

أكـثـر مـن 750 ألـف مـسـافـر أسـتـقـبـلـهـم الـمـركـز
مـنـذ بـدايـة الـعـام وحـتـى مـايـو 2011م

أرقام متميزة
قام مركز التعمري للنقل العام مبدينة الريا�ض خالل الأ�شهر ال�شابقة لعام 2011م، بنقل اأكرث 
من 750 الف م�شافرًا، تنوعت وجهاتهم مابني رحالت دولية واأخرى داخلية اأي  مبعدل 4994 
فقد  �أرقام  من  ر�شده  ومامت  �لنقل   �مركز  �أنظمة  �لت�شجيل يف  ك�شوفات  وح�شب  يوميا،  ر�كب 
املقد�شة  امل�شاعر  ورحالت   %8 الدولية  والرحالت   %54 اململكة  داخل  امل�شافرين  ن�شبة  �شكلت 

 .%38
اأعداد امل�شافرين خالل مو�شم �شيف هذا العام 2011م وكذلك �شهر  وهنالك توقع  يف زيادة 
املقد�شة  وامل�شاعر  ــدويل  ال م�شافري  من  املا�شي  املو�شم  الفطرعن  وعيد  املــبــارك  رم�شان 

والداخلية . 
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كـلـمـة المساهمين

امل�شاهمون يف �شركة الريا�ض للتعمري ذوو خ�شو�شية متيزهم عن الغري. �شحيح اأنهم يقتنون اأ�شهمًا 
اأحد  ت�شكل  التي  الأ�شهم  ال�شوق �شعودًا وهبوطًا. وهم ميتلكون هذه  لتقلبات  الأ�شهم  تتعر�ض ككل 
�أوعية ��شتقطاب �لأمو�ل بحيث ميكن ت�شييلها وحتويلها �إلى نقد عند �حلاجة... كل ذلك يتقا�شمون 
فيه نف�ض ال�شفة مع بقية حاملي الأ�شهم من خمتلف اجلهات والأنواع... لكن تكمن خ�شو�شية هوؤلء 
امل�شاهمني )م�شاهمي ال�شركة( يف كون اأ�شهمهم هي اأ�شهم » ا�شتثمارية« ولي�شت اأ�شهم »م�شاربة« 

باملعنى ال�شائد يف ال�شوق.
فحاملي الأ�شهم يف ال�شركة ي�شمنون - بحول اهلل- عوائد تتوالى �شنويًا عليهم بقدر اأ�شهمهم نتاجًا 
جمالت  يقتحم  »راأ�شمال«  ال�شهم  ي�شبح  املعنى  وبهذا  ــاح...  اأرب من  ال�شركة  م�شروعات  تدره  ملا 

ال�شتثمار ويعود باملردود املادي اليجابي اآتيًا اأكله على �شاحبه كاأي ا�شتثمار مبا�شر.
ف�شهم ال�شركة ي�شتند على اأ�شول �شلبة �شواء يف ال�شول العقارية اأو التطويرية او الأرا�شي املوؤجرة 
بنظام الـ BOT، حيث اأن الأ�شول العقارية اأ�شول اآمنة وحتقق ارتفاعًا يف قيمتها ب�شكل م�شتمر، 
يف  لها  املت�شاعدة  للحاجات  روؤية  من  تنطلق  والتي  التطويرية  ال�شول  على  ينطبق  احلال  ونف�ض 
مدينة حديثة كالريا�ض، والزيادة املطردة يف ال�شكان والتي ترفع من درجات الطلب على مثل هذه 

امل�شاريع وترتقي مبردوداتها على مر الأيام.
ال�شركة  ف�شجل  م�شروعات،  من  اآت  هو  ملا  الروؤية  تر�شخها  كما  الواقع،  حقائق  تثبتها  الروؤية  هذه 
نتاجًا مل�شروعات  الأرباح  تلك  واإذا كانت  اآخر،  بعد  ب�شكل وا�شح عامًا  اأرباحها  اإلى ت�شاعد  ي�شري 
والتجميد«  التربيد  »م�شروع  مثل  القادمة  امل�شاريع  فاإن  م�شتمرًا،  ت�شاعدًا  مداخيلها  ت�شكل  قائمة 
القريب،  امل�شتقبل  �شي�شهدها  جمزية  اإ�شافية  مبردودات  حقيقيًا  وعدًا  ت�شكل   .. بالزا«  و»التعمري 
نتيجة  له  املتوقع  املادي  املردود  وات�شاع م�شاحة  لل�شهم،  الآمن  ال�شتثمار  ات�شاع م�شاحة  يعني  مما 

تلك الأعمال.
ومبا �أن هذه �مل�شروعات ت�شخ مو�رد ب�شكل متجدد ومتو�تر، فاإن �أ�شحاب �لأ�شهم ميتلكون م�شاحة 

اطمئنان اأرحب با�شتمرار هذه العوائد بل وتناميها مع تنامي اأفق ال�شتثمار.
لكن �خل�شو�شية مل�شاهمي �ل�شركة ل تنح�شر يف �أن �لأ�شهم �لتي يحملونها �أ�شهم ��شتثمارية �بتد�ًء 

قبل اأن تكون اأ�شهم م�شاربة...
اأ�شهم ال�شركة قادرة هي الأخرى على حتقيق ال�شعر الفوري اجليد ملن  اأن  فهذه احلقيقة ل تنفي 
يريد، لأن �شوق الأ�شهم مفتوح ملن �شاء الت�شرف يف الأ�شهم بيعًا و�شراًء، لكن هذه ال�شفة تعترب 
اأن ا�شتمرار العوائد ال�شتثمارية وتناميها على  “ثانوية” قيا�شًا باملفهوم الأعمق لال�شتثمار، حيث 

مدى ال�شنوات هو القيمة احلقيقية للنجاح، 
وهذا  �شعر جيد  ذو  فال�شهم، وهلل احلمد،  لها،  اأهمية  ل  التعمري  �شهم  قيمة  اأن  يعني  ل  فاإن هذا 
تظل هي  ال�شهم  لهذا  ال�شتثمارية  القيمة  اأن  تاأكيده  اأردنا  ما  لكن  ال�شوق احلايل،  واقع  يوؤكده  ما 
الأ�شا�ض، حيث تتنحي العوامل الأخرى.. حتى لو كانت ذات مردودات ُمر�شية كما هو ال�شاأن فيما 

نراه حاليًا على اأر�ض الواقع.

سهم "التعمير" ..
يظل قيمة أستثمارية






