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كافة  يف  �ساملة  وتنمية  عمراين  وازدهــار  ح�ساري  تطور  من  الريا�ض  مدينة  ت�سهده  ما  مع 
واالرتقاء  التطور  اإلــى  ملحة  احلاجة  ت�سبح  املطرد  ال�سكاين  االزديـــاد  ملواجهة  املجاالت 
باخلدمات واملرافق اخلدمية لتتواكب مع هذا امل�ستوى الذي و�سلت اإليه العا�سمة الريا�ض ، 
وهنا ياأتي الدور الفاعل لن�ساط وم�س�ؤوليات قطاع االأعمال. الذي يعتمد على جهود واإمكانات 
للقطاع  الرائدة  النماذج  اأحد  متثل  للتعمري  الريا�ض  ف�سركة  وطموحاته،  اخلا�ض  القطاع 
اخلا�ض من خالل مبادراتها وحتمل م�س�ؤولياتها ال�طنية نح� امل�ساركة يف اإن�ساء وتط�ير هذه 

املرافق اخلدمية الكربى.
الوطن  تخدم  �سعودية  م�ساهمة  ك�سركة  1414هـــ،  عام  للتعمري«  »الريا�ض  اأن�سئت  اأن  فمنذ 
الإجن��ازات يف   متميزة جتلت هذه  اإجن��ازات  وامل�اطن وهي تخط� خط�ات طم�حة وحتقق 
م�ساريع خدمية وتطويرية وعقارية عمالقة و�سلت اإلى ثالثة ع�سرا م�سروعًا  ارتقت بها اإلى 
م�قع الريادة على م�ست�ى ال�سرق الأو�سط وانفردت على م�ست�ى املنطقة مب�ساريع النفع العام 
)م�ساركة القطاع اخلا�ض مع الدولة بنظام الـ BOT( كدور غري م�سب�ق على نطاق القطاع 

اخلا�ض
مل�ساريع  اآفاق  وفتح  امل�ستقبلية  ال�سركة  خطط  اطار  يف  تاأتي  والتي  اجلديدة  امل�ساريع  ومن 
ا�ستثمارية جديدة جمزية الع�ائد، حيث عقدت ال�سركة م�ؤخرًا ثالثة عقود ت�سميمية مل�ساريع 
ا�ستثمارية وخدمية و�سعت على خارطة اأعمال ال�سركة �سيتم تنفيذها قريبا ا�ستجابة للنم� 
املتزايد وملتطلبات ال�س�ق لت�ساف ل�سجل اإجنازات ال�سركة بجانب مثيالتها من امل�سروعات 

اخلدمية وال�ستثمارية وال�سكنية العمالقة التي حقفقتها ال�سركة داخل مدينة الريا�ض 
املقرتح  امل�سروع  وهذا  ال�سريعة«   الطرق  ا�سرتاحات على  »ت�سميم  امل�سروعات   واأولى هذه 
�سيحاكي مراكز اخلدمة امل�ج�دة على الطرق ال�سريعة يف �سمال اأمريكا ودول اأوروبا، وي�سفي 

اللم�سات اجلمالية والب�سمة الإبداعية املتميزة لل�سركة 
اأما امل�سروع الثاين فه� م�ست�دعات للتربيد والتجميد يف �س�ق اجلملة للخ�سار والفاكهة يف 
امل�سروع  وهذا  والف�اكه،  واخل�سراوات  وال�سحية  الغذائية  امل�اد  وجتميد  لتربيد  الريا�ض 
�سرعت ال�سركة يف تنفيذه نظرًا لزيادة الطلب عليه من جتار ال�س�ق وامل�ستثمرين الآخرين، 
العاملية  امل�ا�سفات  اأدق  و�س�ف يك�ن فريدًا يف خ�سائ�سه املعمارية والكهروميكانيكية وفق 

لهذه اخلدمة.
ال�ق�د  العاملية ملحطات  املعايري واملحددات  العام وفق  النقل  والثالث حمطة وق�د يف مركز 
من الناحيتني املعمارية والفنية، و�س�ف يك�ن انطالقة لتكرار النم�ذج يف كافة جوانب مدينة 
الريا�ض اإن �ساء اهلل، حيث تعد هذه امل�ساريع مبثابة انطالقة جديدة لل�سركة يف اإطار حر�سها 
الدائم على حتديث خططها وم�ساريعها امل�ستقبلية مل�اجهة الطلب والنم� املتزايد ملتطلبات 
ال�س�ق على هذه امل�ساريع اخلدمية، واملبادرة با�ستغالل الفر�ض ال�اعدة وتقدميها يف قوالبها 
ال�ستثمارية واحل�سارية الرائدة التي تع�د بالفائدة املجزية للم�ساهم واخلدمة احل�سارية 

للوطن واملواطن.
بريد الكرتوين: 

attameer@ardco.com.sa 





منطقة العزيزية 
... االستقراء المبكر

لالستثمار  

مغرية  غري  منطقة  الريا�ض   مدينة  جنوب  العزيزية  منطقة  كانت 
ركة الريا�ض امل�ستقبلية لهذهسركة الريا�ض امل�ستقبلية لهذهسركة الريا�ض امل�ستقبلية لهذه املنطقة هو الذي  سؤية �سؤية � ؤية �وؤية �و أن راأن روأن روأن ر ا�ستثماريًا ، اإل
اط ساط ساط  والن� باحلركة  تت�سم  والن�س  باحلركة  تت�سم  س  حيوية منطقة  الى  جامدة  منطقة  من  حولها 
مياْل ميالسبح  ميالسبح  بح  أ�اأ�سأ�سأ� ال��ذي ال��ذي�اعه  ال��ذي�اعه  اعه  ان اختالف  على  والتجاري  ان�ري  اختالف  على  والتجاري  �ري  انس اختالف  على  والتجاري  انسري  اختالف  على  والتجاري  ري  الب� الب�سواحل��راك  سواحل��راك 
د سد سد  س�س� ل املناطق اسل املناطق اسل املناطق ال�ستثمارية وال أف�اأف�سأف�سأف� حت الآن من سحت الآن من سحت الآن من  أ�اأ�سأ�سأ� أنها اأنها أنها  أرجائها لدرجة اأرجائها لدرجة أرجائها لدرجة 
الفاعل  الدور  الريا�ض، وهذا ماحتقق من خالل  لل�سكان مبدينة  جذبا 
من  العديد  اقامة  يف  الدولة  مع  االيجابية  وم�ساهمته  اخلا�ض  اخلا�ضللقطاع  ضللقطاع 
بالغ  لها  كان  والتي   BOT ال� بنظام  ال��ستثمارية   بنظام  ��ستثمارية   وال اخلدمية  واساريع  اخلدمية  واساريع  اخلدمية  اريع  سامل�سامل�

الثر يف تغيري معامل هذه املنطقة.

ير املنطقة �ساهم �ير املنطقة �ساهم �ير املنطقة �ساهم  �ري لتط�ري لتط ري لتطسري لتطس سركة الريا�ض للتعمري من خالل خمططها احل�سركة الريا�ض للتعمري من خالل خمططها احل� ركة الريا�ض للتعمري من خالل خمططها احل�سركة الريا�ض للتعمري من خالل خمططها احل�س س ولعل مبادرة �س ولعل مبادرة �
ل سل سل  أف�اأف�سأف�سأف� بح من سبح من سبح من  لت� لت�سية  سية  لت�� لت��ية  ية  ديناميكية واحلي الى حالة   العزيزية   ديناميكية واحلي�يل منطقة  الى حالة   العزيزية   �يل منطقة  ديناميكية واحلي� الى حالة   العزيزية   ديناميكية واحلي�يل منطقة  الى حالة   العزيزية   يل منطقة  �كل فعال يف حت�كل فعال يف حت كل فعال يف حتسكل فعال يف حتس سب�سب�
اريع اخلدمية ساريع اخلدمية ساريع اخلدمية  سارية التجارية مبدينة الريا�ض. فهى الآن  تزخر  بالعديد من امل�سارية التجارية مبدينة الريا�ض. فهى الآن  تزخر  بالعديد من امل� ارية التجارية مبدينة الريا�ض. فهى الآن  تزخر  بالعديد من امل�سارية التجارية مبدينة الريا�ض. فهى الآن  تزخر  بالعديد من امل�س ساقع احل�ساقع احل� اقع احل��اقع احل�� �امل�امل
ركة سركة سركة  سروع مركز التعمري للنقل العام الذي ا�ستطاعت ال�سروع مركز التعمري للنقل العام الذي ا�ستطاعت ال� روع مركز التعمري للنقل العام الذي ا�ستطاعت ال�سروع مركز التعمري للنقل العام الذي ا�ستطاعت ال�س سركة مثل م�سركة مثل م� ركة مثل م�سركة مثل م�س أقامتها ال�اأقامتها ال�سأقامتها ال�سأقامتها ال� العمالقة التي 
الريا�ض وكذلك  مةسمةسمة  للعا� للعا�سارية  سارية  للعا�س للعا�سارية  ارية  سبح واجهة ح�سبح واجهة ح� بح واجهة ح�سبح واجهة ح�س أ�اأ�سأ�سأ� و  العام  النقل  و سناعة  العام  النقل  و سناعة  العام  النقل  ناعة  سير �سير � ير ��ير �� � خالله بتط� خالله بتط من
يق �يق �يق  لت�س الآمن  الرئي�سي  املنفذ  يعترب  الذي  والفاكهة  لت�س�ار  الآمن  الرئي�سي  املنفذ  يعترب  الذي  والفاكهة  �ار  لت�سس الآمن  الرئي�سي  املنفذ  يعترب  الذي  والفاكهة  لت�سسار  الآمن  الرئي�سي  املنفذ  يعترب  الذي  والفاكهة  ار  اخل� جلملة  التعمري  اخل�سق  جلملة  التعمري  سق  اخل�� جلملة  التعمري  اخل��ق  جلملة  التعمري  ق  �س �س�روع  �روع  �سس �سسروع  روع  سم�سم�
ركة بالتعاون مع سركة بالتعاون مع سركة بالتعاون مع  سم به ال�سم به ال� م به ال��م به ال�� �راف الذي تق�راف الذي تق راف الذي تقسراف الذي تقس سغيل والإ�سغيل والإ� غيل والإ�سغيل والإ�س سدة الت�سدة الت� دة الت��دة الت�� �املنتجات الزراعية من خالل ج�املنتجات الزراعية من خالل ج
إن اإن اإن مناذج  إن أطرافها،   إن أطرافها،   أطرافها،  اأطرافها،   أطرافها،    يغذي بقية مناطق الريا�ض و أطرافها،    يغذي بقية مناطق الريا�ض و را�را�رًا هامًا �بح حم�بح حم بح حمسبح حمس أ�اأ�سأ�سأ� أ�  و أ�  و أمانة منطقة الريا�ضاأمانة منطقة الريا�ضأمانة منطقة الريا�ض
ح سح سح  سيف منطقة العزيزية مر�سيف منطقة العزيزية مر� يف منطقة العزيزية مر�ركة الريا�ض للتعمري يف منطقة العزيزية مر�ركة الريا�ض للتعمري  ركة الريا�ض للتعمري سركة الريا�ض للتعمري س سغيلها �سغيلها � غيلها �سغيلها �س ساريع التي نفذتها  وقامت على ت�ساريع التي نفذتها  وقامت على ت� اريع التي نفذتها  وقامت على ت�ساريع التي نفذتها  وقامت على ت�س سامل�سامل�
أكرب دليل لتمازج العمل ااأكرب دليل لتمازج العمل اأكرب دليل لتمازج العمل ال�ستثماري يف  أنه  اأنه  اأنه   اني واملعنيني باني واملعنيني ب ني واملعنيني بسني واملعنيني بس سالآن وباعرتاف اخلرباء واملخت�سالآن وباعرتاف اخلرباء واملخت�
فري اخلدمة �فري اخلدمة �فري اخلدمة  �اري بحيث تتحقق املعادلتني  » ت�اري بحيث تتحقق املعادلتني  » ت اري بحيث تتحقق املعادلتني  » تساري بحيث تتحقق املعادلتني  » تس ساه  احل�ساه  احل� اه  احل��اه  احل�� �بعدية الربحي واخلدمي املتميز يف م�ست�بعدية الربحي واخلدمي املتميز يف م�ست
يف �ستمرار يف �ستمرار يف  ركة على اسركة على اسركة على ال سل على عائد ا�ستثماري جمزي »  يدعم قدرة ال�سل على عائد ا�ستثماري جمزي »  يدعم قدرة ال� ل على عائد ا�ستثماري جمزي »  يدعم قدرة ال�س�ل على عائد ا�ستثماري جمزي »  يدعم قدرة ال�س� س�احل�س�احل� الالئقة مع 

أجلها.اأجلها.أجلها. ئت من سئت من سئت من  أن�اأن�سأن�سأن� أهدافها  ااأهدافها  اأهدافها  ال�سرتاتيجية التي  أهدافها  احاتها  و أهدافها  احاتها  و حاتها  و�حاتها  و� �حتقيق طم�حتقيق طم

إعجاب اجلميع اإعجاب اجلميع إعجاب اجلميع  أثارت اأثارت أثارت  عية �عية �عية  �روعات يف منطقة العزيزية يعترب نقلة ن�روعات يف منطقة العزيزية يعترب نقلة ن روعات يف منطقة العزيزية يعترب نقلة نسروعات يف منطقة العزيزية يعترب نقلة نس إن ما مت تنفيذه من م�اإن ما مت تنفيذه من م�سإن ما مت تنفيذه من م�سإن ما مت تنفيذه من م�
املة ساملة ساملة  سة ال�سة ال� ة ال�سة ال�س س من مالمح النه�س من مالمح النه� ضتعك�ضتعك�ض جزءًا ارية سارية سارية  ساريع   متثل منارات ح�ساريع   متثل منارات ح� اريع   متثل منارات ح�ساريع   متثل منارات ح�س سبحت تلك  امل�سبحت تلك  امل� بحت تلك  امل�سبحت تلك  امل�س أ�اأ�سأ�سأ� أ�و أ�و
جيهات ال�سديدة �جيهات ال�سديدة �جيهات ال�سديدة  �ة من خالل الت�ة من خالل الت ة من خالل التسة من خالل التس سهدها مملكتنا احلبيبة عامة ومدينة الريا�ض خا�سهدها مملكتنا احلبيبة عامة ومدينة الريا�ض خا� هدها مملكتنا احلبيبة عامة ومدينة الريا�ض خا�سهدها مملكتنا احلبيبة عامة ومدينة الريا�ض خا�س سالتي ت�سالتي ت�

أمري منطقة الريا�ض و�سماأمري منطقة الريا�ض و�سم�أمري منطقة الريا�ض و�سم�أمري منطقة الريا�ض و�سم� نائبة - حفظهم اهلل ورعاهم.  �والدعم امل�ستمر من لدن �سم�والدعم امل�ستمر من لدن �سم�

بقلم األمير الدكتور

عبد العزيز بن محمد بن عياف آل مقرن

رئيس مجلس االدارة



املنتهية للفرتة  املالية  املنتهيةسركة   للفرتة  املالية  املنتهيةسركة   للفرتة  املالية  ركة   ال� نتائج  ال�سحققت   نتائج  سحققت  
لعام ال��ث��ال��ث  ال��رب��ع  نــنــن  ع 2009/9/30م   عــ يف  2009/9/30م   ــ يف 
ن ريال مقابل�ن ريال مقابل�ن ريال مقابل �ملي�ملي بلغ  24 بلغ  24سايف  ربح  بلغ  24سايف  ربح  ايف  ربح  س2009م �س2009م �
العام م��ن  امل��م��اث��ل  للربع  ري���ال  العام�ن  م��ن  امل��م��اث��ل  للربع  ري���ال  العام�ن  م��ن  امل��م��اث��ل  للربع  ري���ال  ن  �م��ل��ي���م��ل��ي�� 21.8 
ن�ن�ن �ملي�ملي 23 ومقابل   .  %10 قدره  بارتفاع  ال�سابق 
ريال عن الربع ال�سابق بارتفاع قدره 4% . و بلغ
ن�ن�ن ملي ملي�   � 27 الثالث  الربع  خالل  الربح  الثالث إجمايل  الربع  خالل  الربح  الثالث اإجمايل  الربع  خالل  الربح  إجمايل 
الفرتة نف�ض  عن  ري��ال  نف�ضن  عن  ري��ال  ضن  نف�� عن  ري��ال  نف��ن  عن  ري��ال  ن  ملي ملي�   � 24 مقابل  ري��ال 
.%12.5 ق��دره  بارتفاع  أياأيأي  ال�سابق  العام   من 
الربع خالل  الربعسغيلي  خالل  الربعسغيلي  خالل  غيلي  الت� الربح  الت�سإجمايل  الربح  الت�سإجمايل  الربح  الت�اإجمايل  الربح  إجمايل  بلغ  كما 
ريال ريال�ن  ريال�ن  ن  �ملي�ملي 21 مقابل  ري��ال  مقابل �ن  ري��ال  مقابل �ن  ري��ال  ن  �ملي�ملي 24 الثالث 
ضللربع املماثل عن نف�ضللربع املماثل عن نف�ض الفرتة من العام ال�سابق

ايفسايفسايف الربح خالل أما �اأما �سأما �سأما � أي بارتفاع قدره اأي بارتفاع قدره أي بارتفاع قدره %14. 
مقابل ري��ال  مقابل�ن  ري��ال  مقابل�ن  ري��ال  ن  �ملي�ملي 69 بلغ   فقد  69سهر  بلغ   فقد  69سهر  بلغ   فقد  هر  أ�اأ�سأ�سأ�  الت�سعة 
ن ريال للفرتة املماثلة من العام ال�سابق�ن ريال للفرتة املماثلة من العام ال�سابق�ن ريال للفرتة املماثلة من العام ال�سابق �ملي�ملي 61 
وذلك بارتفاع قدره 13%. وبلغت ربحية ال�سهم
0.61 مقابل  ري��ال   0.69 هر سهر سهر  ا� ت�سعة  ا�سخالل  ت�سعة  سخالل 
وذلك ال�سابق  العام  من  املماثلة  للفرتة  ري��ال 
ت�سعة الربح خالل  ت�سعةإجمايل  الربح خالل  ت�سعةاإجمايل  الربح خالل  إجمايل  وبلغ   .%13 بارتفاع 
ريال ريال�ن  ريال�ن  ن  �ملي�ملي 67 مقابل  ري��ال  مقابل�ن  ري��ال  مقابل�ن  ري��ال  ن  �ملي�ملي 79 79سهر  79سهر  هر  أ�اأ�سأ�سأ�
ال�سابق بارتفاع قدره للفرتة املماثلة من العام 
الت�سعة خ��الل  خ��الغيلية  �الغيلية  خ�س خ�سغيلية  غيلية  الت� الت�سرب���اح  سرب���اح  ال اأم��ا   ااأم��ا   أم��ا    .%18 
ن�ن�ن �ملي�ملي ن ريال مقابل �ن ريال مقابل �ن ريال مقابل 59 �ملي�ملي هر فقد بلغت  سهر فقد بلغت  سهر فقد بلغت  69 أ�اأ�سأ�سأ�
وذلك ال�سابق  العام  من  املماثلة  للفرتة  ري��ال 

خــالل الــفــتــرة الــمــنــتــهــيــة فــي 2009/09/30م 

بلغ صافي ربح الربع الثالث 24 مليون ريال
مقابل 21.8 مليون ريال للربع المماثل من 

العام السابق بارتفاع قدره %10

 .بارتفاع قدره %17
�إلى من�إلى من� قطاع إلى مناإلى منا ي الأرباح �ي الأرباح �ي الأرباح  �رتفاع ف�رتفاع ف د �سبب ا�د �سبب ا�د �سبب ال �ويع�ويع
اخلدمية. اخلدمية.سركة  اخلدمية.سركة  ركة  ال� ال�ساريع  ساريع  ال�س ال�ساريع  اريع  سأجري مب�سأجري مب� أجري مب�اأجري مب�ا والت والتاغيل  اغيل  والتس والتسغيل  غيل  سالت�سالت�
واملدير واملديرالإدارة  واملديرالإدارة  إدارة  ا جمل�ض  جمل�ض  ض  ع�س� ع�س�رح  س�رح  ع�س ع�سرح  رح  � وقد  �سهذا  وقد  سهذا 
جميع جميعأن  جميعاأن  أن  الدغيرث  د/خ��ال��د  الدغيرث سركة   د/خ��ال��د  الدغيرث سركة   د/خ��ال��د  ركة   لل� لل�سال��ع��ام  سال��ع��ام 
معدلت معدأن  معداأن  أن  و معدإيجابية  أن  و معدإيجابية  أن  و واإيجابية  إيجابية  ب��دت  املالية  راتسراتسرات  سؤ�سؤ� ؤ�وؤ�و و املو امل
مدى مدىــى  مدىــى  ى  ــلــل لــلــ وع وم�ستمرة  وعــردة  وم�ستمرة  ــردة  وعــ وم�ستمرة  وعــردة  وم�ستمرة  ردة  ــطــط طــطــ م مــت  ــت  مــ مــت  ت  ــاتــات اتــاتــ ب بــو  ــو  بــ بــو  و  ــمــم مــمــ ــنــن نــنــ ــ الــ ال
أثرتاأثرتأثرت التي  التي سادية  التي سادية  ادية  سقت�سقت� ال الظروف  رغم  ا�ات  الظروف  رغم  ا�ات  الظروف  رغم  ات  ��سن��سن
على اجلميع، ومما �سبق ي�ؤكد على ان امل�ستقبل
رقسرقسرق امل� امل�ستقبل  من  مزيد  طياته  يف  امل�سيحمل  امل�ستقبل  من  مزيد  طياته  يف  سيحمل 
نتائج نتائج�ل  نتائج�ل  ل  الثقة ح يبعث على  وان ذلك  الثقة ح�ركة  يبعث على  وان ذلك  �ركة  الثقة حس يبعث على  وان ذلك  الثقة حسركة  يبعث على  وان ذلك  ركة  سلل�سلل�

ركةسركةسركة س.تطبيق ا�سرتاتيجيات ال�س.تطبيق ا�سرتاتيجيات ال�



التوجه نحو منطقة 
العزيزية ..

تحد نجحت فيه 
الشركة

تبدو  اإن تكري�ض واجهة ال�ستثمار نح� منطقة 
ال�سهل  ب��الم��ر  لي�ض  ا�ستثماريا  م�ؤهلة  غ��ري 
وال��ذي  املنطقي  غ��ري  ب��الخ��ت��ي��ار  لها  وينظر 
وقد  ب��ل  ف�سله،  ع���ام��ل  طياته  يف  يحمل  ق��د 
التخطيط  ح�سن  ولكن  فادحة.  خل�سارة  ي�ؤدي 
ل�ستباط   والق��ت�����س��ادي��ة  العلمية  وال��درا���س��ة 
ودمي�غرافية  ل�ج�ستية  يف  الكامنة  الفر�ض 

املكان خلقت النجاح. 
ال�سائبة   وال��ن��ظ��رة  ال��ف��ك��رة   ك��ان��ت  هنا  م��ن 
العزيزية  منطقة  لختيار  ال�سليم  وال��ت���ج��ه 
ال�اقعة  على  الدائري اجلن�بي ملدينة الريا�ض 
لل�سركة،  ال�ستثمار  واجهات  من  واجهة  لتك�ن 
فبادرت من خالل نهجها ال�سرتاتيجي لقامة 
النفع  ذات  اخلدمية  امل�سروعات  من  العديد 
ال��ع��ام م��ن خ���الل خم��ط��ط ح�����س��ري متكامل 

اخلدمات ومتنا�سق العالقات. 
منطقة  يف  احل�����س��ري  خمططها  خ��الل  فمن 
ا�سرتاتيجيتها  بتنفيذ  ال�سركة  قامت  العزيزية 
ال��ق��ط��اع اخلا�ض  ���س��راك��ة  وت��اأ���س��ي��ل م��ف��ه���م 
الـ  بنظام  لــلــدولــة  اخلــدمــيــة  املــ�ــســروعــات  يف 
من  كثري  باإن�ساء  ال�سركة  قامت  BOT، حيث 
امل�سروعات النم�ذجية واحل�سارية ذات النفع 
العام �سمن منطقة التطوير، فبادرت  بان�ساء 
الذي  املركز  ذلك  العام  للنقل  التعمري  مركز 
�سبقت فكرة تنفيذه  كثري من درا�سات اجلدوى 
االقت�سادية والعديد من الدرا�سات الت�سويقية 

بقلم الدكتور

خالد بن عبداهلل الدغيثر

المدير العام عضو مجلس االدارة

الفعلية  الحتياجات  اعتبارها  يف  و�سعت  التي 
من  وامل�سافرين  النقل  ل�سركات  وامل�ستقبلية 
واإلى مدينة  الريا�ض  حتى اأ�سبح اأول مرفىء 
بري ح�ساري على م�ست�ى ال�سرق الأو�سط يدار 

مبيكنة ت�سغيلية متكاملة اخلدمات   
التعمري جلملة اخل�سار  �س�ق  اإقامة  تبعها   ثم 
لت�س�يق  ���س���ق  اأك���رب  يعترب  ال���ذي  وال��ف��اك��ه��ة 
اأحدث  بداخله  حمت�سن   الزراعية   املنتجات 
خمترب مركزي جمهز باأحدث و�سائل الفح�ض 
والتحاليل املخربية املتعلقة باملنتجات الزراعية  
الت�سغيل  ب�سيا�سات  اله��ت��م��ام  اإل���ى  اإ���س��اف��ة 
والإدارة واحلفاظ على البيئة وال�سحة العامة 
 ، لل�س�ق  امل�ستخدمني  متطلبات  جميع  وتلبية 
بل  احلد  هذا  عند  ال�سركة  ن�ساط  يت�قف  ومل 
اأمتد ن�ساطها يف اإن�سائها ل�سريط جتاري يخدم 
ن�ساط ال�س�ق ومرتادية ويحيي املنطقة جتاريًا 
للتعمري  الريا�ض  �س�ق  ال�سركة  اإن�ساأت  حيث  
التم�ر  لتجارة  ال�سريط  ه��ذا  خ�س�ض  ال��ذي 
اأن  ، غري ذلك  الزراعية ومعداتها   واملنتجات 
ال�سركة ا�ستطاعت  اأن تك�ن �سراكة مع القطاع 
  BOT ـــ  ال بنظام  معها   بامل�ساركة  اخلــا�ــض 
اأرا�سيها  على  جتارية  مباين   باإن�ساء  للقيام  
مثل  م�سه�رة  جتارية  اأ�سماء  على  وتاأجريها 
ذلك   غري  ال��ب��الد،  وبنك  وجيان  ب��الزا  �سيتي 
خالل  م��ن  ال�سركة  بها  قامت  التي  اخل��ط���ة 
التعمري  ب�س�ق  ال��ربدات   ت��سعة  ملبنى  اإج��راء 

ا�ستحداثها  واأي�سًا  والفاكهة   اخل�سار  جلملة 
اإن�ساء  وكذلك  والتربيد  بالتجميد  ملبنى خا�ض 
التعمري  مركز  بج�ار  لل�ق�د  من�ذجية  حمطة 
امل�ساريع  من  املنظ�مة  هذه  اإن   ، العام   للنقل 
اأ�سحت  ال�سك  الــرائــدة  والتجارية  اخلدمية 
كلها عنا�سر جذب ا�سا�سيه احيت هذه املنطقة 
ال�سديد  اجل��ذب  ذات  املناطق  من  جعلتها  بل 
ل��ل�����س��ك��ان وامل��ت�����س���ق��ني وجن��ح��ت ال�����س��رك��ة يف 
التحديات  من  كثري  على  وتخطيها  ا�ستثمارها 

التي واجهتها  يف البدايات . 
لقد نالت م�ساريع ال�سركة يف منطقة العزيزية 
بالزيارة  تف�سل�ا  م��ن  ك��ل  وت��ق��دي��ر  اع��ج��اب 
وخا�سة  الفريدة  التجربة  تلك  على  والط��الع 
م�����س���ؤويل اأج��ه��زة ال��دول��ة  واخل���رباء وال�ف�د 
املعنية �س�اء على امل�ست�ى الداخلي اأو اخلارجي، 
اأحدثت  باعتبارها  االجنــازات   بهذا  واأ�سادوا 
يف  وجعلتها  املنطقة  تلك  ملعامل  ج��ذري  تغيري 
والفر�ض  العالية  القيمة  ذات  املناطق  م�ساف 
الب�سمات  اأح��د  انها  ال���اع��دة،  ال�ستثمارية 
الى  جنبا  ال�سركة  بها  ت�سارك  التي  البي�ساء 
جنب قطاعات الدولة يف تعزيز م�سرية التنمية 
والتعمريالتي تق�م بها حك�مة خادم احلرمني 
�ساحب  وت�جيهات  دع��م  وبف�سل  ال�سريفني 
العزيز  عبد  بن  �سلمان  الم��ري  امللكي  ال�سم� 
ملجل�ض  ال�سريف  الرئي�ض  الريا�ض  منطقة  اأمري 

ادارة ال�سركة .  



كبار تركي مك�ن من عدد من  وفد   قام 
النقل وزارة  يف  واملدراء   امل�سئ�لني 
وزارة عن  ممثاًل  يرافقهم   الرتكية 
ملركز ر�سمية  بزيارة  ال�سع�دية   النقل 
 التعمري للنقل العام بالعزيزية  وكان يف
 ا�ستقبالهم املهند�ض عمر احل�سني مدير
 املركز حيث اأطلعهم على مك�نات واأجزاء

وفد تركي يقوم بزيارة
لمركز التعمير للنقل العام بمدينة الرياض

الوفد يبدي اعجابه 
باإلمكانيات العالية 

واألنظمة التقنية 
والميكنة االحترافية 
التي يتم من خاللها 

تشغيل المركز

 املركز وحركة ت�سيري امل�سافرين والقادمني
 من واإلى مدينة الريا�ض وكذلك اخلدمات
ويف للم�سافرين،  املركز  يقدمها   التي 
 نهاية الزيارة دون ال�فد يف �سجل الزيارة
من راأوه  ملا  اندها�سه  فيها عن   كلمة عرب 
املركز يحتويها  امل�ستوى  عالية   اإمكانيات 
االحرتافية وامليكنة  التقنية    واالأنظمة 

 التي يتم من خاللها ت�سغيل املركز وكذلك
 الكفاأت امل�ؤهلة التي تدير عمليات الت�سغيل
لنا الفر�سة  باإتاحة  الزيارة  هذا   مثمنني 
اأحد يعترب  الذي  ال�سرح  ذلك   مل�ساهدة 
ال�سع�دية العربية  اململكة  النقل يف   روافد 
لهذه التذكارية  ال�سور  التقطت   وقد 

    املنا�سبة .

م/ عمر احل�سني ي�سرح لل�فد �سيا�سات ت�سغيل املركز



 .. تــطــور ونــمــاء



نهج جديد ومنجزات خدمية حضارية 
وأسواق متعددة تضاف لمالمح 

العاصمة المتألقة

منطقة العزيزية بين الماضي والحاضر

ب��اإجن��از ات�سمت  رائ����دة.  تنموية  نه�سة  امل��ا���س��ي��ة  القليلة  ال��ع��ق��ود  خ���ال  ال��ري��ا���ض  م��دي��ن��ة  ���س��ه��دت  ل��ق��د 
 
معماري وعمراين متيز بنموه القيا�سي يف زمن ق�سري, فقد حتولت الريا�ض من جمرد بلدة �سغرية الى

 
مدينة كبرية باملقيا�ض العاملي للم�ساحة وعدد ال�سكان, وقد حققت جتربة اإقامة امل�سروعات اخلدمية ذات

 
النفع العام  �سمن التطور العمراين للريا�ض نقلة كمية ونوعية وا�سحة

.

الأمري �سلمان ي�سع حجر الأ�سا�ض مل�سروع �س�ق التعمري جلملة اخل�سار والفاكهة



مما يح�سب لل�سركة يف هذا ال�ساأن اأنها خا�ست 
واقتدار   ج��دارة  بكل  العزيزية  منطقة  جتربة 
فربغم  واجهتها  التي  التحديات  كل  متخطية 
ال�ستثمار،  على  ت�سجع  ل  منطقة  كانت  اأنها 
بل كانت حتمل يف طياتها خماطرة ا�ستثمارية 
اأن  �سممت  ال�سركة  اأن  األ  كثرية،  وحم��اذي��ر 
تبعاتها،  وتتحمل  التجربة  هذه  غمار  تخ��ض 
والقت�سادية  الفنية  درا���س��ات��ه��ا  تبني  واأن 
اأ�سا�ض  وع��ل��ى  علمي  اأ���س��ا���ض  على  وال�س�قية 

متطلبات ال�س�ق .
تلك  �ساهم كثريًا يف حت�يل  الذي  الت�جه  هذا 
املنطقة اإلى م�ساريع عمرانية و خدمية عمالقة، 
حيث بداأت ال�سركة بتح�يل املنطقة اإلى خمطط 
ويعمق  العا�سمة  تــوجــهــات  يــخــدم  حــ�ــســاري 
واحلك�مي  اخل��ا���ض  القطاع  مابني  ال�سراكة 
خطط  وفق  م�ساريعها  بتنفيذ  ال�سركة  فبداأت 
يف  م�ساريعها  اأول  فنفذت  واقت�سادية  علمية 
للنقل  التعمري  مركز  م�سروع  وك��ان  املنطقة 
العام ذلك امل�سروع الذي يعترب االأول من نوعه 
على م�ست�ى منطقة ال�سرق الأو�سط من خالل 
واملقيم  للم�اطن  مم��ي��زة  خل��دم��ات  تقدميه 
ب�سكل ح�ساري ومميز و�ساعد ب�سكل كبري على 
تقنني ا�ستخدام النقل العام مما انعك�ض ب�سكل 

اإيجابي على �سالمة الراكب وراحته، 

املنطقة  تط�ير  يف  ال�سركة  ن�ساط  يت�قف  ومل 
عند هذا احلدث بل تعمقت اأفكارها من خالل 
اإن�سائها ل�سريط جتاري مطل على ط�ل الطريق 
���س��م��ل حم���الت جتاريه  ال���دائ���ري اجل��ن���ب��ي 
التعمري«  »ري��ا���ض  �س�ق  م�سمى  عليه  اأطلقت 
واملنتجات  التم�ر  بيع  لأن�سطة  تخ�سي�سه  ومت 
قامت  بعدها  البال�ستيكية   واملــواد  الزراعية 
يف  الثاين  اخلدمي  م�سروعها  باإن�ساء  ال�سركة 
املنطقة املتمثل ب� �س�ق التعمري جلملة للخ�سار 
والفاكهة   والذي اأحدث نقلة ن�عية يف تنظيم 
ا�ستطاعت  حيث  ال��زراع��ي��ة  املنتجات  ن�ساط 
�سليمة  ح�سارية  ت�س�يقية  بيئة  اإيجاد  ال�سركة 
التي  اخل��دم��ات  جل��م��ي��ع   متكاملة  �سحية  و 
وفق  منتجاتهم  ت�س�يق  من  املزارعني  ت�ساعد 
بالتعاون  ال�سركة  عليها  ت�سرف  منظمة  اآلية 
و  الريا�ض  اأمانة منطقة  ك�  املعنية  مع اجلهات 

وزارة الزراعة .

اإن املراقب للم�سهد العمراين والتعمريي لتلك 
عليها  التي  بال�س�رة  ت�سبح  اأن  قبل  املنطقة 

األمير سلمان  .. كان والزال أحد ركائز نجاح مشروعات 
الشركة في المنطقة

الشركة نجحت
بتغيير الواجهة االستثمارية

لجنوب الرياض 

الأمري �سلمان يتفقد مركز التعمري للنقل العام بعد ت�سغيله



بني  ال�سا�سع  الفرق  ويرى  يقارن  اأن  عليه  الآن 
اخلدمية  امل�ساريع  فهذه  واحلا�سر،  املا�سي 
ح�سري  تخطيط  عمل  �سبقتها  التي  العمالقة 
اأ�سا�سية  وبنية  اقت�سادية  جــدوى  ودرا�ــســات 
كلفت ال�سركة الكثري من املال واجلهد وال�قت 
�سكاين  جـــذب  منطقة  ــيــوم  ال اأ�ــســحــت  حــتــى 
اأن  بعد  الأول��ى  الدرجة  من  وت�س�يقي  وب�سري 
كانت منطقة غري مرغ�بة ا�ستثماريًا و�سكانيًا، 
فال��سع تغري الآن حيث ازدادت قيمة املنطقة 
وتوافدت كربى ال�سركات بالتواجد يف املنطقة 
فاأبرمت  املنطقة  ال�سركة يف تطوير  وامتد دور 
الـ  بنظام  اخلا�ض  القطاع  مع  �سراكة  عقود 
املنطقة  يف  اأرا�سيها  من  لال�ستفادة   BOT

بتاأجريها بعق�د ط�يلة الأجل مما اأثمر عنه من 
ت�اجد اأ�سماء جتارية م�سه�رة ك� »�سيتي بالزا«  
و »ج��ي��ان«  وجممع »ج��ران��د م����ل«  وم�سرف 
وغريها  �سامبا  وبنك  البالد  وبنك  الراجحي 
ووا�سلت   ، امل�سهورة   التجارية  اال�سماء  من 
من  املنطقة  يف  التط�يرية  م�سريتها  ال�سركة 
خالل عمليات الت��سعة التي ا�ستحدثتها داخل 
وذلك  والفاكهة  للخ�سار  جلملة  التعمري  �س�ق 
الت�ليف كما  بت��سعة مبنى الربادات و�ساحات 
حر�ست ال�سركة بعدم ترك اإي م�ساحة متتلكها 
ت�ستغلها  م���امل  ال��ت��ط���ي��ري    خم��ط��ط  �سمن 
يف  اأن�سطتها  م��ن  ت��دع��م  ا�ستثمارية  بفر�ض 
املنطقة وهذا مامت فعله  حيث ا�ستغلت ال�سركة 

م�سروعي  اإق��ام��ة  واعتمدت  امل�ساحات  بع�ض 
التعمري  �س�ق  ب�  والتجميد  للتربيد  م�ست�دعات 
جلملة للخ�سار والفاكهة وحمطة وق�د خلدمة 
وفق  الأخرى  والناقالت  واحلافالت  ال�سيارات 
احلقيقة  وه��ذه   ، عاملية    ومعايري  حم���ددات  
حجم  ع��ن  ك��ب��ريًا  م���ؤ���س��رًا  تعطي  م�جزها  يف 
لآفاق  ال�ست�سرافية  وال��ن��ظ��رة  اجل���اد  العمل 
العام  النفع  ذات  اخلدمية  للم�ساريع  امل�ستقبل 

يف اململكة. 

فال�سركة يف تعاملها وجناح جتربتها يف التعامل 
بت�سغيلها  والقيام  اخلدمية  املرافق  تط�ير  مع 
الغربية ويف  املدن  املتعارف عليه يف  بالأ�سل�ب 
اإطار التكيف مع املجتمع ال�سع�دي وفق املعايري 
االجتماعية واالأمنية واحل�سارية منحها الريادة 
�ساهمت مع  التي  ال�سركات  لت�سبح يف مقدمة 
وت�سغيلها  اخلدمية  امل�ساريع  اإقامة  يف  الدولة 
بالنيابة عنها بل اأ�سبحت تلك امل�ساريع  اإمن�ذج 
ومنهج تطبيقي متبع ي�سهل تكراره يف تخطيط 

وتطوير تلك امل�سروعات م�ستقباًل. 
التي  ال�سكانية  املتطلبات  حجم  لتزايد  ونظرا 
يتنا�سب  الجناز  حجم  يك�ن  اأن  علينا  تفر�ض 
مع  وي��ت���اف��ق  املجتمع   اأف����راد  رغ��ب��ات  ويلبي 
املعطيات االجتماعية واالقت�سادية والعمرانية 

واالمنية  للمجتمع ال�سعودي. 

النهج المتطور
عامة  مالمح  م��ن  ج���زءًا  ا�ستعر�سناه  م��ا  اإن 
مل�سروعات ال�سركة القائمة، وهي مالمح ت�سم 
التي  التفا�سيل  من  والكثري  الكثري  ثناياها  يف 
حتكي عن عظمة ما جرى من عمل على اأكرث من 
�سعيد، هذا عدا امل�ساريع القادمة التي يجري 
التخطيط لها والعمل ب�ساأنها على قدم و�ساق، 
خطط  يف  ال�ستمرارية  ي�سمن  �سريانًا  لتك�ن 
حتقيق  م��ن  ميكنها  مب��ا  وطم�حاتها  ال�سركة 
ح�سارية  واجهات  ر�سم  يف  املرج�ة  اأهدافها 
معمارية  للعا�سمة الريا�ض و تعك�ض بع�سًا من 
اململكة  ت�سهدها  التي  ال�ساملة  النه�سة  مالمح 

عمومًا والريا�ض على وجه اخل�سو�ض . 

لمحة عامة عن
مركز التعمير للنقل العام 

هذة  يف  الــرائــدة  احل�سارية  امل�سروعات  من 
الذي  العام  للنقل  مركزالتعمري  ياأتي  املنطقة 

شكل إزاحة الستار عن مركز التعمير للنقل العام 
وسوق التعمير لجملة الخضار والفاكة

احتفائية حضارية بإنجاز سعودي وطني  



يعد من اأبرز واأميز م�سروعات ال�سركة ، فمنذ 
1421ه� واإلى الآن   ت�سغيله يف غرة �سعبان عام 
وه� يبا�سر بنجاح عال مهامه يف حتقيق اأهدافه 
املت�خاة املتمثلة يف تط�ير �سناعة نقل الركاب 
خدمات  وتقدمي  بها  والرتقاء  احلافالت  عرب 
على  وال��ق��درة  واملقيمني  للم�اطنني  متميزة 

تلبية الطموحات اخلدمية وفقًا الأعلى التقنيات 
امل�ستخدمة ويعد املركز اأحد املعامل التي اأنارت 
ا�ستثمارية  كمنطقة  واأظهرته  العزيزية  منطقة 
ناجحة غري ذلك اأن املركز  اأحدث اأي�سًا  نقلة 
ن�عية يف �سناعة النقل العام يف اململكة بعدما 
كاهل  اأثقلت  متعددة   �سلبيات  من  يعاين  كان 

جتربة  حقًا  فكان  املعنية  احلك�مية  الأجهزة 
الدولة  الأط��راف  جميع  منه  ا�ستفادت  ناجحة 
بع�ض  ن�ستعر�ض  ولعلنا   ، واملقيم  وامل���اط��ن 
معامل هذا امل�سروع احل�ساري الذي  يرتبع على 
م�ساحة اإجمالية  تبلغ 300.000 الف مرت مربع 
ويعترب مرفاأ برًي متكامل اأقيم على ذات النظم 
اخلدمية التي تقدم يف املطارات العاملية، فمنذ 
ــى  واإل 1421هــــ  ع��ام  �سعبان  غ��رة  يف  ت�سغيله 
بنجاح عال مهامه يف حتقيق  يبا�سر  وه�  الآن 
اأهدافه املت�خاة املتمثلة يف تط�ير �سناعة نقل 
وتقدمي  بها  والرتقاء  احلافالت  عرب  الركاب 
والقدرة  واملقيمني  للم�اطنني  متميزة  خدمات 
الأعلى  وفقًا  اخلدمية  الطموحات  تلبية  على 
خدمات  جمال  يف  �س�اء  امل�ستخدمة  التقنيات 
كما  الأم��ت��ع��ة.  نقل  خ��دم��ات  اأو  امل�سافر،  نقل 
يتميز ب�ج�د  �سا�سات ت��سح م�اعيد املغادرة 
و و�س�ل احلافالت واأماكن ت�جهها وغريها من 
ل�سيارات  ف�سيحة  امل�ساندة من م�اقف  املرافق 
املرتادين ومطاعم وب�فيهات وحمالت جتارية 
متعددة. وقد ا�ستطاع اأن يجتاز ب�سه�لة م�ا�سم 
احلافالت  عرب  ال�سفر  على  الكبرية  الإق��ب��ال 
وم�ا�سم  وال��ع��م��رة  للحج  املقد�سة  ل��الأم��اك��ن 
من  واالأعياد  االأ�سبوع  ونهاية  املدار�ض  اإجازات 
اأكرث  اإل��ى  ت�سل  ودولية  داخلية  رح��الت  خالل 
من 13 دولة، حيث ا�ستفاد من خدمات املركز 
اأكرث من خم�سة ع�سر ملي�ن م�سافر منذ بداية 

ت�سغيل املركزوحتى وقتنا احلا�سر.

امل�قع  هذا  يف  لإقامته  املركز   هذا  اختيار  اإن 
اإل��ى �سركة  ج��اء من خ��الل ا�سناد ه��ذا الأم��ر 
بني  م��ن  امل���ق��ع  ل��درا���س��ة  متخ�س�سة  عاملية 
العديد من املواقع املختارة مع درا�سة ارتباطها 
بجميع و�سائل النقل �س�اء كان ذلك �سكة حديد 
اأف�سل  م��ن  امل���ق��ع  ان ه��ذا  ف���ج��د  امل��ط��ار،  او 
امل�اقع لإقامة حمطة النقل، وبناءًا على ت�جيه 
هذا  يف  امل�سروع  اأق��ي��م  املتخ�س�سة  ال�سركة 

امل�قع احلايل. 

وحركة  احلافالت  حركة  ان�سيابية  كانت  ولقد 
كبريًا  حتديًا  متثل  للمركز  القادمة  ال�سيارات 
وهدفًا راعته اخلطة الت�سغيلية للمركز، فم�قعه 
ايجاد حل  و�ساهم يف  بل  احلايل تالفى كثريا 
املــــروري احلــادث  جـــذري مل�سكلة االزدحــــام  
و�سط  يف  ب��ال��ب��ط��ح��اء   ال�سم�سية  منطقة  يف 

سوق التعميرلجملة الخضار والفاكهة .. ومركز النقل 
تحدي نحو االتجاه السليم في المشاريع ذات النفع العام 

الراقي جنوب الرياض

من�ذج لالأ�س�اق التقليدية

�س�ق التعمري جلملة احل�سار والفاكهة





الرئي�سي  املنفذ  الذي كان وقتها ميثل   املدينة 
بهذه  امل�سافرين  وحركة  احلافالت  لإنطالق 
املركز  يحققها  التي  النجاحات  ومن  املنطقة، 
يف اطار تغلبه على التحديات التي واجهته انه 
اجتاز فرتة الذروة التي حتدث  خالل  م�ا�سم 
ال�سيف ، وهذا راجع لتنفيذ  اخلطة الت�سغيلية 
التي تعد  مبكرًا مل��سم الج��ازات و القبال   -
يف  احلافالت  عرب  الربي  ال�سفر  على  املتزايد 
كافة  جن��اح  اخلطة  تلك  فعززت  الفرتة  ه��ذه 
ال��رح��الت ب��ت���ف��ري درج���ة ع��ال��ي��ة م��ن الم���ان 

والراحة الالزمني للم�سافرين . 

اأما امل�سروع احل�ساري الثاين وه� �س�ق التعمري 
الركن  يقع يف  الذي  والفاكهة  للخ�سار  للجملة 
اجلن�بي  ال��دائ��ري  لتقاطع  ال�سرقي  اجلن�بي 
ال�سريعة  الطرق  ملتقى  مع طريق احلائر على 
القادمة من جميع مناطق اململكة على م�ساحة 
هذا  وي�سكل  مربع.  مرت  الف   300.000 تبلغ  
اململكة  الريا�ض ويف و�سط  امل�قع داخل مدينة 
ي�سكل  حيث  اأهميته،  تتعاظم  مهمًا  عن�سرًا 
ملدينة  فقط  لي�ض  وحم���ري��ًا  م��رك��زي��ًا  ���س���ق��ًا 

الريا�ض بل لعدد من مدن اململكة الأخرى.

وكان قد �سبق الروؤية الت�سميمية لل�س�ق اإجراء 
امل�سابهة  والأ�س�اق  العاملية  للتجارب  ا�ستقراء 
من  ال�ستفادة  على  والعمل  املتقدمة  الدول  يف 
الطابع املحلي. كما مت  ال�سابقة ذات  التجارب 
مراعاة احلاجات الآنية وامل�ستقبلية التي يجب 
الروؤية  ج��اءت  فقد  لذلك  امل�سروع.  يلبيها  اأن 

اأكرب حد من  اإيجاد  الت�سميمية حري�سة على 
امل�ستقبل  يف  بالتط�ير  ي�سمح  بحيث  امل��رون��ة 
على  حافظ  كما  والبعيد،  القريب  املــدى  على 
باأن�سطة  اأفكار تط�يرية ترتقي  اإمكانية ادخال 
ال�س�ق ب�سكل مدرو�ض و�سفاف مما ي�سهل على 
امل�ستخدمني بجميع فئاتهم ا�ستيعابهم والتاأقلم 

معها للو�سول مل�ستوى التطوير املاأمول.

ما الهدف من إقامة مثل 
هذا السوق؟

جمال  يف  اجلملة  لتجارة  اأن  اإل��ى  الأم��ر  يع�د 
يف  وعريقة  را�سخة  ق��دم  والفاكهة  اخل�سار 
منذ  الن�ساط  هذا  ب��داأ  حيث  الريا�ض،  مدينة 
اإلى  والتو�سع  التطور  يف  وا�ستمر  طويلة،  فرتة 

عتيقة،  �س�ق  عنه  �ساق  ال��ذي  للحد  و�سل  اأن 
لذلك اأخذت ال�سركة مهمة تط�ير هذا الن�ساط 
باإن�ساء �س�ق جديد  متخ�س�ض بتجارة اجلملة 
امل�ساركة يف  اإطار  وذلك يف  والفاكهة  للخ�سار 
ال�س�ق  يلبي  اأن  روعي  وقد  احلك�مية  امل�ساريع 
ال�سروط  وي���ف��ر  واملت�س�قني  التجار  رغ��ب��ات 
الزراعية  املنتجات  على  للمحافظة  الــالزمــة 
لأط�ل فرتة ممكنة ، ويعترب هذا ال�س�ق الأكرب 
من ن�عه على م�ست�ى اململكة واخلليج، وي�سم 
كل املرافق احلديثة حيث يحت�ي على ثالجات 
للتفريغ،  ومناطق  واحل���راج،  للبيع  و�ساحات 
وخمترب اجل�دة، وم�سنع التغليف، اإ�سافة اإلى 
مياه  ودورات  بوفيهات  من  امل�ساندة  اخلدمات 
و�ساحات مل�اقف �سيارات املت�س�قني وامل�ظفني.

مشاريع  الشركة تعتبر  نموذج رائد في تخطيط وتطوير 
المشاريع الخدمية  وتحقق طموحات القيادة





وتتميز دورة العمل داخل ال�س�ق بدخ�ل امليكنة 
�سمن مكوناتها،

فعمليات دخ�ل �ساحنات امل�ست�رد التي تتم على 
حتديد  مع  بياناتها  ت�سجيل  يتم  ال�ساعة  مدار 
�ساحنات  اأن  كما  اآيل،  ب�سكل  وال�قت  التاريخ 
الت�ليف والتم�ين يتم ت�سجيل بياناتها ب�ا�سطة 
كرت  باإعطاء  يق�م  حيث  العمليات،  م�ظف 
الربنامج  من  اختياره  يتم  مت�سل�سل  تعريفي 
اآليًا، هذا عدا �ساحنات م�ستاأجري امل�ست�دعات 
على  دخ�لها  يتم  والتي  المتيازات  واأ�سحاب 
املخت�ض  امل�ظف  يق�م  حيث  ال�ساعة،  م��دار 
بعمليات الدخ�ل بت�سجيل بيانات ال�سيارة ورقم 

الكرت ومن ثم يتم ال�سماح لها بالدخ�ل.

لل�س�ق  الهند�سي  الت�سميم  يف  روع���ي  وق��د 
حيث  ال�����س���ق  داخ���ل  امل����رور  ح��رك��ة  ان�سيابة 
عن  ال�سغرية  ال�سيارات  م�سارات  ف�سل  مت 
لدخ�ل  ب����اب���ات  تخ�سي�ض  و  ال�����س��اح��ن��ات 
ال�ساحانات وب�ابات خا�سة للمت�س�قني وكذلك 
�سيارات اأ�سحاب املزارع ال�سغرية   كما اأحيط 

المختبر صمام 
األمان األول لحماية 

المستهلك من اآلثار 
الضارة التي تخلفها 

المبيدات 

حمالت  مثل  امل�ساندة  الن�ساطات  بكل  بال�س�ق 
وكذلك  والبال�ستيكية  الغذائية  امل����اد  لبيع 
على  ت�سمل  التي  امل�ساندة  اخل��دم��ات  منطقة 

امل�سجد اجلامع وور�ض �سيانة ال�ساحنات. 

المختبر المركزي 
                             ..صمام اآلمان 

بدور  القيام  ال�سركة فى  �سيا�سة  وانطالقًا من 
غري م�سب�ق فى ال�سرق الأو�سط بهدف �سمان 
على  احلفاظ  و  للبيع  املعرو�ض  املنتج  ج���دة 
الت�سميمي  للمخطط  ووفقًا  امل�ستهلك،  �سحة 
يك�ن  للمخترب  مبنى  وج�د  �سمل  الذي  لل�س�ق 
ت�سغيله عن طريق اجلهات ذات الأخت�سا�ض اإل 
اإقتدار وجداره قامت بتحمل  ال�سركة وبكل  اأن 
وتزويدة  املخترب  جتهيز  اإلى  ف�سعت  امل�سئ�لية 
ب�اأحدث الأجهزة العلمية امل�ستخدمة يف جمال 
التحليل الدقيق لفح�ض كافة املنتجات  الزراعية 
واأ�سبح  م�سدرًا رقابيًا ومركزًا معلوماتيًا  على 
وقتنا  فى  تتعر�ض  التى  الزراعية  احلا�سالت 
فنجح  الكيميائية  امللوثات  من  للعديد  احلالى 
خالل  من  املل�ثات  لتلك  الت�سدي  يف  املخترب 
ت�ستخدم يف  التي  املخالفات  للعديد من  ك�سفه 
عملية ر�ض املبيدات ومل يت�قف دور املخترب من 
ي�سدر  واأ�سبح  تاألقه  وا�سل  بل  الك�سف  عملية 
تقارير �سن�ية ت��سح حجم املخالفات واملناطق 
التي يكرث فيها �س�اء ا�ستخدام املبيدات ورفعها 
القرارات  لإتخاذ  الأخت�سا�ض  ذات  للجهات 
الالزمة حيال املخالفني، غري ذلك اأن التقارير 
اأ�سبحت ق�اعد بيانات لدى الباحثني واملهتمني 

منظ�ر عام ل�س�ق التعمري جلملة اخل�سار والفاكهة

مبني املخترب �سمام المان للمنتجات الزراعية قبل و�س�لها للم�ستهلك



بهذا ال�ساأن.
يعترب املخترب مبثابة �سمام الأمان الأول داخل 
ال�س�ق حلماية امل�ستهلك من الأثار ال�سارة التي 
معل�ماتية  وب�ابة  املبيدات  متبقيات  تخلفها 
العلمي  ال��ب��ح��ث  م��راك��ز  ل���دى  عليها  ي�ستند 

واجلهات ذات الإخت�سا�ض .    

مركز التعمير للنقل العام .. 
أحدث نقلة نوعية في صناعة النقل بالمملكة 

من�ذج لالأ�س�اق التقليدية

مركز التعمري للنقل العام مبدينة الريا�ض

صاحب الفضل .. الينسى ..
لعل ما �سهدته ال�سركة من جناحات مل�ساريعها 
اخلدمية والعقارية كان بف�سل من اهلل �سبحانه 
وتعالى ورعاية ومتابعة من لدن �ساحب ال�سم� 
»حفظه  عبدالعزيز  بن  �سلمان  الأم��ري  امللكي 
اهلل« ذلك الرجل الذي تبنى  عبء فكرة اإن�ساء 

تلك  لتجد  العامة،  خط�طها  وو�سع  ال�سركة  
بن  فهد  امللك  من  والت�سجيع  الدعم  الفكرة  

عبدالعزيز رحمه اهلل على تاأ�سي�سها،  

رعاية  على  ال��ك��رمي   �سم�ه  جهد  يقت�سر  فلم 
وال�ق�ف  ال�سركة  لإن�ساء  احلثيثة  اخلط�ات 
بجانبها يف مراحلها الأولى، بل ظل �سم�ه جزءًا 
وتفقده  مبتابعته  ال�سركة  يف  العمل  حركة  من 
ولعلنا  ال�سعاب،  لكل  وتذليله  العمل  حلركة 
الكرمي  �سم�ه  رع��اي��ة  م��ن  ج��زء  هنا  ن�ستطرد 
مل�ساريع ال�سركة يف منطقة العزيزية  فكان ي�م 
العام  من  القعدة   ذي  من  والع�سرين  الثامن 
م�ساريع  اأول  اإنطالق  لبداية  م�عدًا  1420ه��� 
ال�سركة يف املنطقة حيث �سملت رعايته وعنايته  
مل�سروع مركز  الأ�سا�ض  ب��سع حجر  الكرميتني 
التعمري للنقل العام  والذي تابع �سم�ه امل�سروع 
لو�سع  �سموه  مباركة  تقت�سر  ومل  بداياته  منذ 
بداية  بح�س�ر  �سم�ه  ب��ادر  بل  الأ�سا�ض  حجر 
العا�سمة  على  اأ�سفى  ال��ذي  امل�سروع  ت�سغيل 
وجهًا ح�ساريًا متاألقًا يف جمال خدمات النقل 
املتقدمة التي ت�سهدها الريا�ض. وذلك يف ي�م 
الأربعاء الثاين من �سهر �سعبان 1422هـ ، تبعها 
الأ�سا�ض  حجر  ب��سع  �سم�ه  تف�سل  ذلك  بعد 
والفاكهة وذلك   التعمري جلملة اخل�سار  ل�س�ق 
1425هـــ  االأول  ربيع  من  الع�سرين  الــيــوم   يف 

املوافق للتا�سع من مايو 2004م 

فلقد كان هذا اجلهد والعمل امل�ستمر واملتابعة 
ال�سبب  ال��ك��رمي  ���س��م���ه  ق��ب��ل  م��ن  الل�سيقة  
م�ساريع  جناح  – يف  اهلل  – بت�فيق  الرئي�سي 
اإذا  متجاوزين  نك�ن  فهل  املنطقة   ال�سركة يف 
فالرجال  واهلل،  ل  ؟  ذوي��ه  اإل��ى  الف�سل  ن�سبنا 
الأمري  وبعطاء  �سلمان  الأم���ري  بقامة  ال��ذي��ن 
جتاوز  لميكن  �سلمان  الأم���ري  وبعمل  �سلمان 
�سم�ه  كان  فلقد  و�سعبهم.  ل�طنهم  مايقدم�نه 
اليد التي ترعى، والعقل الذي يخطط والذهن 

الذي يتابع، 

العقبات  الذي يزيل كل  الرجل  كما كان �سم�ه 
ويذلل كل ال�سعاب. ف�سكرًا يا�سم� الأمري على 
ذلك الأهتمام والدعم  الذي ح�ل تلك امل�ساريع 
ومرتاديها  العا�سمة  �سكان  خ��دم  واق��ع  اإل��ى 
تفتخر  وم�سروعات  ح�سارية  واجهة  واأ�سافت 

بها اململكة يف كافة املحافل العربية والعاملية .



أمين منطقة الرياض ورئيس مركز المشاريع بالهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض 
يطلعان على تصاميم المرحلة الخامسة والنهائية ودراسة الجدوى اإلقتصادية 

للمشروع

اكتمال العناصر التصميمية .. 
واالنتقال المنهجي للمرحلة الجديدة

مشروع تطوير منطقة الظهيرة .. 





قام �سمو اأمني منطقة الريا�ض رئي�ض جمل�ض
 
اإدارة ال�سركة الدكتور عبدالعزيز بن حممد بن 
عياف بزيارة ملقر اإدارة ال�سركة وذلك حل�سور

 
الإجتماع التن�سيقي مع وفد من الهيئة العليا
 
رئي�ض يتقدمهم   ال��ري��ا���ض  مدينة  لتطوير 
 
امل�ساريع بالهيئة املهند�ض عبداللطيف مركز 
 
ب��ه��دف الإط������اع  ع��ل��ى ت�سميم ال�����س��ي��خ   اآل 
 
تطوير مل�سروع  والنهائية  اخلام�سة  املرحلة 
 
عر�ض ت��ق��دمي  مت  ح��ي��ث  ال��ظ��ه��رية,  منطقة 
 
مف�سل ملراحل الت�سميم تاه عر�ض مف�سل
 
عن اجلدوى القت�سادية للم�سروع, بعد ذلك
 
مت اخذ �سموه ورئي�ض مركز امل�ساريع بالهيئة
 
بجولة داخل معر�ض ال�سور واإطاعهم على
 
جم�����س��م م�����س��روع ت��ط��وي��ر م��ن��ط��ق��ة ال��ظ��ه��رية

املقرتحة  الت�ساميم  ���س��م���ه  ���س��اه��د  ك��ذل��ك 
�سعادة  قدم  بعدها  اجلديدة   ال�سركة  مل�ساريع 
الدغيرث  خالد  الدكت�ر  لل�سركة  العام   املدير 
امل�ساريع  مركز  ولرئي�ض  ل�سموه  تذكارية  هدية 

مبنا�سبة ت�سريفهم لهذا الإجتماع .

معالي محافظ المؤسسة 
العامة للتامينات اإلجتماعية 

والمؤسسة العامة للتقاعد في 
زيارة رسمية للشركة

بني  امل�ستمر  وال��ت��ع��اون  التن�سيق  اإط����ار  يف 
منطقة  لتط�ير  التحالف  واأع�����س��اء  ال�سركة 
الت��سل  م���امت  ع��ل��ى  لإط��الع��ه��م  ال��ظ��ه��رية  
اإجتماع  ال�سركة  عقدت  بخط�ة  خط�ة  اإل��ي��ه 
تط�ير  مل�سروع  التحالف  قطبي  م��ع  تن�سيقي 
للتامينات  العامة  امل�ؤ�س�سة  الظهرية  منطقة 
وذلك  للتقاعد  العامة  واملوؤ�س�سة  االإجتماعية 
والأخ��رية  اخلام�سة  املرحلة  على  لإطالعهم 
الظهرية  منطقة  ت��ط���ي��ر  م�����س��روع  لت�سميم 
ودرا�سة اجلدوى القت�سادية  وكان يف  مقدمة 
العامة  امل���ؤ���س�����س��ة  م��ع��ايل حم��اف��ظ  احل�����س���ر 
ومعايل  احلميد  �سليمان  الأ�ستاذ/  للتامينات 
االأ�ستاذ/  للتقاعد   العامة  املوؤ�س�سة  حمافظ 
حممد اخلرا�سي  وقد ح�سر الإجتماع م�ساعد 
املهند�ض  بالتامينات  لال�ستثمار  امل��ح��اف��ظ 
ال�ستثمار  اإدارة  وم��دي��ر  ال��زي��د  عبدالعزيز 
بالتامينات  الأ�ستاذ/ حممد ال�سمحان  و مدير 
الدكت�ر/ التقاعد  مب�ؤ�س�سة  العقاري  الت�س�يق 
بامل�ؤ�س�سة  ال�ستثمار  مدير  و  احل�سني  فهد 

الظهيرة 
ستحول قلب 
الرياض إلى 

منطقة حضارية 
استثمارية 

تنبض على مدار 
الساعة

�سعار امل�سروع

مدير عام ال�سركة ي�سرح عنا�سر  امل�سروع



معالي محافظ  
مؤسسة التأمينات 

: الرياض للتعمير 
نجحت في قيادة 
التحالف والخروج 
بتصميم ابداعي 

مميز ..

اأفتتح  حيث  اخلمي�ض،  عبدالعزيز  ال�ستاذ/ 
ال�سركة  اإدارة  جمل�ض  ع�س�  الجتماع  اأعمال  
الذي  الدغيرث   الدكت�ر خالد  العام   ومديرها 
والتقاعد  التامينات  حمافظي  مبعايل  رح��ب 
وال�فد املرافق وت�سريفهم مقر ال�سركة و او�سح 
الإجتماع  ه��ذا  من  الهدف  اأن  خالد  الدكت�ر 
الت�سميم  درا���س��ات  مراحل  على  ال���ق���ف  ه� 
ودرا�سة اجلدوى القت�سادية  وكذلك م�ساركة 
على  للتعرف  بلحظة  حلظة  التحالف  اأع�ساء 
مرئياتهم ومقرتحاتهم جتاه الت�سميم ودرا�سة 
عملية  يف  الدخ�ل  قبل  القت�سادية  اجل��دوى 
تطوير امل�سروع وكذلك التعرف على ال�سعوبات 
الدرا�سات  بهدف تذليلها  التي واجهت عملية 
يف  اخل��ض  قبل  �سليمة  حل�ل  اإل��ى  وال��س�ل 
الفريق  ا�ستعر�ض  ذلك  بعد  امل�سروع،  تط�ير 
الدرا�سات  اأعمال  متابعة  على  القائم  الفني 
اأجزاء   عن  مف�سل  ب�سرح  امل�سروع  وت�ساميم 
بعدها  القت�سادية   اجلدوى  ودرا�سة  امل�سروع 
�ساهد معايل حمافظ امل�ؤ�س�سة 
ومعايل  ل��ل��ت��ام��ي��ن��ات  ال��ع��ام��ة 
العامة  ــة  ــس ــ� ــس ــوؤ� امل حمـــافـــظ 

للتقاعد  وال�فد املرافق  فيلم امل�سروع وال�ق�ف 
طرحت  حيث  بالكامل  امل�سروع  جم�سم  على 
بع�ض املقرتحات على  عنا�سر الت�سميم ، ويف 
نهاية الإجتماع قدم ع�س� جمل�ض اإدارة ال�سركة 
هدية  الدغيرث  خالد  الدكت�ر  العام  ومديرها 
والتقاعد  التامينات  حمافظ  ملعايل  تذكارية 
بهذه املنا�سبة و�سكرهم على  تلبية الدع�ة لهذا 

االإجتماع . 

أعضاء تحالف تطوير منطقة  
الظهيرة ... يختتمون أعمال 
المرحلة الخامسة والنهائية 

للمشروع 

ا�ستكماًل ملراحل م�سرية م�سروع تط�ير »منطقة 
الظهرية« و�سط الريا�ض عقد ي�م الأحد  امل�افق 
الريا�ض  م��اري���ت  بفندق  2009/11/15م 
منطقة  تط�ير  حتالف  قائدة  ال�سركة  بقيادة 
ا�ستعر�ض  التي  الثالثة  العمل  ور�سة  الظهرية  
لت�سميم  والنهائية  اخلام�سة  املرحلة  فيها 

امل�سروع ودرا�سة اجلدوى القت�سادية.
ح�سر هذا اللقاء كافة اع�ساء التحالف املك�ن 
من  املوؤ�س�سة العامة للتقاعد واملوؤ�س�سة العامة 
للتاأمينات االجتماعية وال�سركة ال�سعودية ملركز 
و�سركة  ال�سعودية   العقارية  وال�سركة  املعيقلية 
الأركان  دار  و�سركة  انرتنا�سي�نال  �س�ليدير 
للتط�ير العقاري و�سركة ف�از احلكري العقارية 
بن  خالد  الدكت�ر  اللقاء  ا�ستهل  وقد  و�سركاه، 
ال�سركة  اإدارة  الدغيرث ع�س� جمل�ض  اهلل  عبد 
من  وجـــه  افتتاحية  بكلمة  ــعــام  ال ومــديــرهــا 
حل�س�رهم  التحالف  لأع�ساء  ال�سكر  خاللها 
اأن  م�ؤكدًا  للم�سروع  والأخري  اخلام�ض  العر�ض 
واهتمامهم  حر�سهم 

لقطة جماعية ت�سم اع�ساء التحالف ح�ل جم�سم امل�سروع

جانب من الجتماع التن�سيقي  لأع�ساء التحالف



تصميم مشروع الظهيرة نموذج فريد يضاهي 
تصاميم المدن العالمية

امل�سروع  هذا  عمل  مل�سرية  امل�ستمرة  باملتابعة 
هذا  اجن��از  ل�سرعة  داف��ع  اأك��رب  ميثل  العمالق 
مو�سول  ال�سكر  كــذلــك  احلــ�ــســاري  املــ�ــســروع 
ل�سركة ال�ست�سارات العاملية » ايرب�ض« ولقيادة 
العمل  على  »ف�لتريا«  القت�سادي  ال�ست�ساري 
مع  ب��ه  التعاطي  مت  ال���ذي  املتميز  الح����رتايف 
امل�سروع  اه�����داف  حت��ق��ي��ق  ب��ه��دف  امل�����س��روع 

القت�سادية والفنية املرج�ة.
ثم ا�ستعر�ض الدكت�ر خالد بن عبد اهلل الدغيرث 
الدور الرئي�سي واجلهد التن�سيقي  املبذول الذي 
قامت به ال�سركة كقائد فريق اأع�ساء التحالف 

والت�س�يقي  والفني  الإداري  بالفريق  ممثلة 
وغري  احلك�مية  اجلهات  مع  للتن�سيق  لل�سركة 
احلك�مية ذات العالقة بامل�سروع خالل مراحل 

عمل ال�ست�ساري . 
امل�سروع  هذا  اأن  الدغيرث  الدكت�ر  اأو�سح  وقد 
الفنية  درا�ساته  تزامنت  حيث  بريادته  متفرد 
مع درا�ساته القت�سادية الأمر الذي خلق منه 
املت�قعة  املخاطر  من  وقلل  ر�سينًا  ا�ستثمارًا 
التي عادة ما ت�ساحب م�ساريع تط�ير املناطق 

القدمية يف الع�ا�سم واملدن العاملية.
بات  امل�����س��روع  اأن  على  اأك���د  كلمته  خ��ت��ام  ويف 

جاهزًا لالنتقال للمرحلة الثانية   لإجازنه فنيًا 
الهيئة  يف  الإداري��ة  ال�سلطات  من  واقت�ساديًا 
منطقة  واأمانة  الريا�ض  مدينة  لتطوير  العليا 

الريا�ض ومقام الهيئة العليا لل�سياحة والآثار.
لل�سركة  املــ�ــســروع  ا�ست�ساري  قــدم  ــك  ذل بعد 
واإقت�سادي  فني  عر�ض  )اإيرب�ض(  الأ�سرتالية 
مف�سل  عن مراحل ت�سميم امل�سروع والن�احي  
فكرة   عليها  �ستقام  التي  والهند�سية  الفنية  
تغري  م��ن  الت�سميم  وما�سيحققه  امل�����س��روع 
واقت�سادية  اجتماعية  حــيــاة  يخلق  جـــذري 
، ويوؤكد  التطوير  و�سياحية ع�سرية يف منطقة 
ملدينة  وف��اع��ل  حقيقي  م��دي��ن��ة  و���س��ط  وج����د 
الدرا�سة  ال�ست�ساري  ا�ستعر�ض  ثم  الريا�ض 
متزامنة  كانت  والتي  للم�سروع  القت�سادية 
بعدها  الفنية،  الدرا�سة  مع  تفا�سيلها  كافة  يف 
من  م�ستفي�سه  مناق�سات  العمل  ور�سة  تناولت 
ال�ست�ساري  الفريق  مع  التحالف  اأع�ساء  قبل 
الذي طرح عليه العديد من ال�ستف�سارات عن 
اجل�انب الفنية والقت�سادية للم�سروع  و اأجاب 
عليها بالتف�سيل ويف ختام اأعمال ال�ر�سة �ساهد 
اإعجابهم  واب��دوا  امل�سروع  جم�سم  امل�سارك�ن 

باإبداع فكرة الت�سميم . 
اإمتداد  تعترب  ال�ر�سة  هذه  اأن  بالذكر  اجلدير 
مع  التحالف  ق��ي��ادة  عقدتها  �سابقة  ل���ر���ض 
عن  واإطالعهم  العمل  �سري  ملتابعة  الأع�ساء 
م�سرية عمل امل�سروع خط�ة بخط�ة هذا ف�ساًل 
ب��اإط��الع اجلهات  التحالف  ق��ي��ادة  ق��ي��ام   ع��ن 
على خط�ات  املنطقة  بتط�ير  املعنية  الر�سمية 
مراحل امل�سروع حيث كانت قيادة التحالف على 
ت�ا�سل م�ستمر مع الهيئة العليا لتط�ير مدينة 
الهيئة  الريا�ض ومقام  واأمانة منطقة  الريا�ض 
مرئياتهم  على  لل�ق�ف  والآثار  لل�سياحة  العليا 
نح�  ال�سبل  لأف�سل  لل��س�ل  ت�جيهاتهم  واأخذ 
تنفيذ هذا امل�سروع واخلروج مبنطقة ح�سارية 
اإدارية واأجتماعية واأمنية وتك�ن  ذات منظ�مة 
منطقة  ت�سهده  الذي  العمراين  للتطور  اإمتداد 
و�سط العا�سمة وحتقق روؤية وتطلعات وفكر  اأمري 
�سلمان  الأمري  امللكي  ال�سم�  �ساحب  العا�سمة 
بدايات  اإن��ط��الق  �سهد  ال��ذي  عبدالعزيز  ب��ن 
الكرمي  �سم�ه  م��ن  �سامية  مبباركة  امل�����س��روع 
القت�سادية  والدرا�سة  الت�سميم  عقد  بت�قيع 
مع �سركة ) اإيرب�ض ( ومع ما يوليه �سمو نائبة 
الأمري �سطام بن عبدالعزيز من اهتمام لتاكيد 
و�سط ح�ساري  ملدينة الريا�ض بكافة املك�نات 

الر�سمية واالقت�سادية واالأجتماعية . 

معايل حمافظ التاأمينات الجتماعية وحمافظ امل�ؤ�س�سة العامة للتقاعد ي�ستمع�ن ل�سرح عن عنا�سر امل�سروع

العمارة التقليدية ال�سائدة مبنطقة الظهرية



بتكلفة اكثر من 25 مليون ريال واستجابة لإلقبال المتزايد

به  تقوم  ومــا  الــرائــدة  الإجنــازاتــهــا  ا�ستمرارًا 
خططها  اإط����ار  يف  للتعمري  ال��ري��ا���ض  ���س��رك��ة 
م�ساريعها  تــطــويــر  نــحــو  اال�ــســرتاتــيــجــيــة 
نح�  اإطار حر�سها  ال�ستثمارية واخلدمية ويف 
ا�ستثمار امل�ساحات ال�ساغرة وحت�يلها ل�حدات 
ي�م  يف  ال�سركة  قامت  منها   ي�ستفاد  تاأجرييه 
ال�سبت املوافق: 2009/10/3م   بتوقيع عقد مع 
ال�سركة ال�سع�دية اللبنانية لالإن�ساءات احلديثة 
بهدف ت��سعة عدة اأجزاء ب�س�ق التعمري جلملة 
اأ�ستمل  ال��ذي  بالعزيزية  والفاكهة  اخل�سار 
على عدة عنا�سر هي )اإن�ساء مظالت جديدة 

مبنى  وت��سعة  ل��ل��ف���ارغ  م�ست�دعات  واإن�����س��اء 
الربادات وفق اأعلى معايري اجل�دة العاملية  يف 
مبنى  ت��سعة  واأي�سًا  الف�اكهة  منتجات  حفظ 
العمل  عقد  نطاق  امتد  كما  املركزي  املخترب 
لي�سمل اإن�ساء ب�ابات رئي�سية لدخ�ل احلافالت 

مبركز التعمري للنقل العام( .
وقام بالت�قيع نيابة عن �سركة الريا�ض للتعمري  
ع�س� جمل�ض الإدارة املدير العام الدكت�ر خالد 
الدغيرث  ونيابًة عن ال�سركة ال�سع�دية اللبنانية 
املهند�ض  املنتدب  الع�س�  احلديثة  لالإن�ساءات 
اأن  ال��دك��ت���ر خ��ال��د  ال�����س��اي��ع، واو���س��ح  حممد 
ملي�ن  بلغت )25.500.000  العقد  قيمة هذا 
�ست�ستغرق  والت�سليم  النتهاء  مدة  واأن  ري��ال( 
ال�سع�دية  ال�سركة  اإختيار  وج��اء  كاملة،  �سنة 
اللبنانية من خالل مامتتلكه من خربة وا�سعة 
يف جمال الإن�ساء والتعمري، وي�ؤكد د. الدغيرث 
اأن �سعي ال�سركة لت��سعة ال�س�ق جاء ا�ستجابة 
ملامل�سته ال�سركة من االحتياج املتزايد واالإقبال 
والفاكهة  اخل�سار  جلملة  التعمري  �س�ق  على 

»الرياض للتعمير« توقع عقد توسعة
سوق التعمير لجملة الخضار والفاكهة 

العمالء  قبل  م��ن  اإ���س��اف��ي��ة  م�ساحات  بطلب 
الزراعي  الت�س�يق  يف  املتخ�س�سه  وال�سركات 
مما تطلب ال�سراع يف تط�ير الإجزاء ال�ساغرة 
ن�ساط  ح��رك��ة  ت��دع��م  وح���دات  اإل���ى  وحت�يلها 
الراغبني  اأم���ام  وا���س��ع  جم��ال  وتفتح  الت�س�ق 
بالت��سع يف ن�ساطهم. يذكر اأن اهتمام ال�سركة 
خالل  من  جاء  منه  وال�ستفادة  التط�ير  بهذا 
لتقدمي  ا�ست�سارية  هند�سية  مكاتب  ا�ستقطاب 
امل�ساحات  تلك  لل�سغل  ومقرتحات  ت�ساميم 
وا�ستغاللها ب�سكل �سليم لكي تلبي الحتياجات 
الإجمالية  امل�ساحة  بلغت  حيث  امل�ستقبلية 
الف مرت مربع ومت   83.000 ح���ايل   للتط�ير 
مع  وي��ت��الئ��م  يت�سق  هند�سي  ت���زي��ع  ت�زيعها 
للت�سميم  اإم��ت��داد  ليك�ن  احل��ايل  الت�سميم 
الت�سميم  عمليات  يف  روعي  كما  لل�س�ق  العام 
اإن�سياب  احلركة املرورية داخل ال�س�ق وم�اقف 
العمالء واملت�س�قني ، وياأتي تنفيذ هذا  امل�سروع 
باكورة حلزمة من امل�ساريع اخلدمية والعقارية 
التي تعكف ال�سركة على اأعمال ت�ساميمها مع 

التوسعة تشمل 
إنشاء مظالت جديدة 
ومستودعات للفوارغ 

وتوسعة مبنى البرادات  
ومبنى المختبر المركزي 

د/ خالد الدغيرث وال� م/ حممد ال�سايع اأثناء ت�قيع عقد الت��سعة



والعاملية  املحلية  ال�ست�سارية  البي�ت  خمتلف 
خدمية  مل�ساريع  خط�طًا  بع�سها  ميثل  والتي 

جديده . 
اجلدير بالذكر اأن �س�ق التعمري جلملة اخل�سار 
التي  ال�سخمة  امل�����س��اري��ع  م��ن  يعد  وال��ف��اك��ه��ة 
ا�ستطاعت �سركة الريا�ض للتعمري اأن تنجح يف 
تداول  يتم  ت�س�يقية  بيئة  اإلى  وحت�يله  ت�سغيله 

وتعدد  بكثافتها  املتن�عة  الزراعية   الب�سائع 
من  الآف  وي�جد  وخارجيًا،  داخليا  م�سادرها 
يف  واملت�س�قني  امل��زارع��ني  م��ن  بها  املتعاملني 
م�قع واحد، معتمدة يف ذلك على جمم�عة من 
ك�ادرها ال�ظيفية امل�ؤهلة واملتخ�س�سة بتطبيق 
من  املنتجات  ال�سحيةعلى  الرقابة  معايري 
خالل �سمام الآمان الرئي�سي داخل ال�س�ق ال 

مبنى »التبريد والتجميد« يخضع لدراسات الهندسة 
القيمة .. واالنتهاء من تصاميم »استراحات على 

الطرق السريعة« و »محطات الوقود«
�سمن خط�ات العمل اخلا�سة مب�سروع مبنى التجميد والتربيد الذي تعتزم ال�سركة باإن�سائه يف منطقة العزيزية  عقدت الإدارة الهند�سية بال�سركة 
ور�سة عمل تتعلق بدرا�سات الهند�سة القيمية للم�سروع وذلك مع املكتب ال�ست�ساري اآبا اخليل  والذي قام بت�سميم امل�سروع  و�سارك يف اأعمال 
ال�ر�سة فريق فني من اإدارة امل�ساريع بال�سركة  برئا�سة م. �سعد العجرو�ض  مدير اإدارة امل�ساريع واملهند�ض حمم�د م�ساوي وقد مثل مكتب اآبا اخليل 
املهند�ض ثامر اآبا اخليل وا�ستغرقت ال�ر�سة ي�مني متتالني اأكمل الفريق من خاللها العنا�سر املتعلقة بالدرا�سة  ، ومن جانب اآخر ا�ستلمت الأدارة 
الهند�سية بال�سركة املرحلة الأولى من اأعمال الت�ساميم اخلا�سة مب�سروع ا�سرتاحات على الطرق ال�سريعة وكذلك  ت�ساميم حمطات ال�ق�د التي 
قام بتنفيذ ت�ساميمها مكتب زهري فايز لال�ست�سارات الهند�سية حيث ظهرت  الت�ساميم بطابع عاملي  مميز حتقق  اإحتياجات ورغبات  امل�سافرين 

وقائدي املركبات.

اأن�ساأته ال�سركة  وه� » املخترب املركزي » الذي 
والتحاليل  الفح�ض  اأجهزة  باأحدث  وجهزته 
لتحقق بذلك هدفها الأ�سا�سي وه� تقدمي خدمة 
وطنية  بك�ادر  وتديره  عاملية  ح�سارية مبعايري 
م�ؤهلة لي�سبح اأول �س�ق مركزي من�ذجي على 
تبادل  خالله  من  يتم  العربي  ال�طن  م�ست�ى 

املنتجات الزراعية من جميع االقطار.

منظ�ر جانبي لأحد ت�ساميم مراحل الت��سعة ب�س�ق اجلملة





�سارك �س�ق التعمري جلملة اخل�سار والفاكهة  يف ور�سة العمل التي اأقامتها اللجنة الزراعية 
2009/10/31م  اقيمت يف  والتي  الزراعة  وزير  رعاية  بالريا�ض حتت  التجارية   بالغرفة 
وكان عن�انها »ال�ستخدام الآمن للمبيدات« حيث قدم املهند�ض / عبداهلل الكثريي مدير 
�س�ق التعمري جلملة اخل�سار والفاكهة ورقة عمل كانت بعن�ن »قراءه م�جزة لتقرير املخترب 

ال�سنوي لبقايا املبيدات لعام 2008م«  
وقد اأ�ساد احل�س�ر مبا احت�اه هذا التقرير من معل�مات وبيانات  مثرية تعترب االأولى  من 
ن�عها  وكذلك الدور الذي قام به خمترب ال�س�ق  يف ك�سف خط�رة  متبقيات املبيدات على 
على  ال�سركة  املخالفني وحر�ض  ت�ؤخذ �سد  التي  ال�سارمة  والتطبيقات  والفاكهة  اخل�سار 
تو�سيح احلقائق لدى اجلهات املعنية وو�سائل الإعالم،  حيث تق�م ال�سركة ومب�ساهمة منها 
الإخت�سا�ض  ذات  اجلهات  على  وت�زيعه  �سن�ي  ب�سكل  التقرير  با�سدر  املجتمع  خدمة  يف 

وو�سائل الإعالم   حيث يعترب هذا التقرير  ه� الثاين  لعام 2008 .  

سوق 
التعمير 
لجملة 
الخضار 

والفاكهة
يشارك 

في ندوة 
االستخدام 

اآلمن
للمبيدات

بورقة عمل قدمها
مدير السوق 



بعد تطويره الشركة تستعد لتدشن
موقعها االلكتروني الجديد

تق�م ال�سركة قريبًا بتد�سني م�قعها اللكرتوين اجلديد الذي تق�م بالعمل عليه اإحدي ال�سركات املتخ�س�سة يف خدمات تقنية املعل�مات حيث 
قامت باحداث  تط�ير �سامل للمحت�ى املعل�ماتي عن ال�سركة واجنازاتها وكافة م�ساريعها اخلدمية وال�ستثمارية والعقارية، ويهدف ذلك التط�ير 
اإلى احداث نقلة ن�عية يف املحت�ى املعل�ماتي كما ي�سهل الت�سفح لل��س�ل اإلى املعل�مة املطل�بة عن ال�سركة فيما يتعلق ب�ن�عية وكمية ال�سيارات 

جدول  معرفة  وكذلك  لل�سيارات  ال��دويل  التعمري  مب��زاد  املعرو�سة 
الرحالت الي�مية مبركز التعمري للنقل العام مبدينة الريا�ض، �س�اء 
الداخلية اأو الدولية، واأي�سًا اأ�سعار اخل�سار والفاكهة الي�مية ب�س�ق 
التعمري جلملة اخل�سار والفاكهة، كذلك ا�سعار اللح�م ب�س�ق التعمري 

للحوم واخل�سار بالبطحاء.
هذا بالإ�سافة اإلى الأب�اب واملعل�مات الأخرى املتعلقة بن�ساط ودور 

ال�سركة.



التابع امل��رك��زي  املخترب  ب��ه  م��ا يقوم  اط��ار  يف 
 
ل�سوق التعمري جلملة اخل�سار والفاكهة من
 
ملتبقيات ال�سارة  الث���ار  ك�سف  يف  رق��اب��ي  دور 
 
باعتباره وال��ف��اك��ه��ة  ع��ل��ى اخل�����س��ار  امل��ب��ي��دات 
 
من امل�ستهلك  حل��م��اي��ة  لل�سوق  ام���ان  ���س��م��ام 
 
ت�سدره ما  على  وبناء  املتبقيات,  هذه  اخطار 
 
ال�����س��رك��ة خ���ال ت��ق��ري��ره��ا ال�����س��ن��وي وال���ذي
 
الخت�سا�ض ذات  املعنية  اجلهات  على  توزعه 
 
الج����راءات ال��ازم��ة للحد م��ن خ��ط��ورة هذه
 
للفرد ح��م��اي��ة  امل��ب��ي��دات  ومتبقيات  امل��ل��وث��ات 
 
واملجتمع  فقد اأظهرت النتائج املتح�سل عليها
 
م���ن حت��ل��ي��ل م��ت��ب��ق��ي��ات امل��ب��ي��دات يف اخل�����س��ار
 
والفواكه حيث يو�سح اجلدول التايل املقارنة
 
ببقايا ال��ت��ل��وث  مل��ع��دلت  امل��ئ��وي��ة  الن�سب  ب��ني 
 
يف والفاكهة  اخل�����س��روات  عينات  يف  امل��ب��ي��دات 
 
ل��ع��ام 2009م. ال��رب��ع الأول وال��ث��اين وال��ث��ال��ث 

حتى �سهر نوفمرب 2009م
.

ملخص نتائج المختبر المركزي لتحليل 
متبقيات المبيدات من الخضار والفاكهة

حتى نهاية نوفمبر 2009م

الن�سب املئوية لقيم التلوث ببقايا املبيدات
درجة التلوث

الربع الثالث )9/30-7/1( الربع الثاين  )6/30-4/1( الربع الأول )3/30-1/1(

%11.46 %9.42 %10.06 العينات الرا�سبة
%88.54 %90.58 %89.93 احلة ساحلة ساحلة  سالعينات ال�سالعينات ال�

شكر وتقدير

�سمن اجله�د التي تق�م بها �سركة الريا�ض للتعمري يف العديد من املنا�سبات والندوات 

وامل�اطن  ال�طن  التي تخدم  ال�طنية  الق�سايا  لتناول  تعقد  التي  امل�ؤمترات  ومن خالل 

خا�سة ومن خالل م�ساريعها اخلدمية ذات النفع العام .

بن  حممد  بن  عبدالعزيز  الدكت�ر  الأمري  �سم�  من  �سكر  خطاب  م�ؤخراً  ال�سركة  تلقت 

عياف اأمني عام منطقة الريا�ض رئي�ض جمل�ض اإدارة ال�سركة م�جه ل�سعادة مدير عام 

ال�سركة الدكت�ر خالد بن عبداهلل الدغيرث على هذه امل�ساركات الإيجابية .





حقق مركز التعمري للنقل العام بالريا�ض  التابع 
النجاح  درجات  اأعلى  للتعمري  الريا�ض  ل�سركة 
ال��ع��ام  وخ��ال��ف جميع م�ؤ�سرات  يف ح��ج ه��ذا  
احلج  مكاتب  خم��اوف  اأث���ارت  التي  الت�قعات 
بتدين ن�سبة احلجاج لهذا العام ب�سبب اأنت�سار  
اأنفل�نزا اخلنازير حيث ا�ستطاع املركز   مر�ض 
 2500 اأقلتهم   الف ح��اج    70 اأك��رث من  تف�يج 
حافلة و بزيادة بلغت 10 % عما مت تف�يجهم يف 

م��سم احلج املا�سي .  

استعدادات مبكرة
بـــداأت  قــد  واأقــ�ــســامــه  املــركــز  اإدارة  وكــانــت 
ا�ستعداداتها وحالة ال�ستنفار الكاملة للم��سم 
مع  التن�سيق  ال�ستعداد  و�سمل  مبكر،  وقت  يف 
عدد من اجلهات الر�سمية ذات العالقة ممثلة 
يف مرور منطقة الريا�ض، وزارة النقل، �سرطة 
الأمن  اخلا�سة  القوات  قيادة  الريا�ض،  منطقة 
الطرق. وقد قدمت جميع هذه اجلهات جه�دًا 
مقدرة تكاملت فيما بينها للخروج مب��سم ناجح 

بزيادة بلغت  10% في أعداد الحجاج 

 مركز التعمير للنقل 
العام فاق التوقعات 

وفوج 70 ألف حاج

االستعدادات المبكرة ساهمت في إنجاح عمليات 
نقل الحجاج برًا ذهابًا وإيابًا من الرياض إلى المشاعر

يف جمال النقل الربي.  كما كانت عملية تكثيف 
ملنع  يوميًا  �ساعة   16 لتغطية  امليدانية  الفرق 
الأمنية  النقاط  تدقيق  من  والتاأكد  املخالفني 

للحافالت، 

جهود كبيرة للمكاتب
وكانت مكاتب احلج والعمرة امل�ج�دة يف مركز 
30 مكتبًا قد تولت  النقل العام والبالغ عددها 
بكفاءة  الأف����اج  تنظيم  عمليات  كعادتها-   -
الكافية  اخل��ربة  لديها  تت�فر  حيث  واق��ت��دار، 
تقدم  التي  واخل��دم��ات  احل��اج  مع  التعامل  يف 
�سبل  وت�فري  امل�ساعر  مناطق  يف  خ�س��سًا  له 

العودة املريحة.
وقد ا�ستفادت هذه املكاتب من الثقة التي تت�فر 
فيها لك�نها مكاتب ر�سمية م�سرح لها مبمار�سة 
ن�ساطها ومتار�ض عملها من داخل مركز النقل 
العام وفقًا لالأنظمة املرعية. وكانت اخلدمات 
التي قدمتها للحجاج على اأعلى درجات الراحة 
مركز  بدعم  حظيت  واأنها  خ�س��سًا  والأم��ان، 
الت�سغيلية  ال��ن���اح��ي  حيث  م��ن  ال��ع��ام  النقل 

والتعريف الإعالمي بعملها وجه�دها.

دقة وسالمة
احلافالت   رحالت  ات�سمت  تعالى  اهلل  وبحمد 
وال�سالمة،  بالدقة  املقد�سة  امل�ساعر  واإلى  من 
فقد خ�سعت جميعها والتي انطلقت من املركز 
للفح�ض الفني الدقيق، ومت التاأكد الكامل من 

�سالحيتها مبتابعة واإ�سراف من وزارة النقل.
وعزز من نتائج الدقة وال�سالمة اللتزام بعدد 
االأماكن  االأمــتــعــة يف  املــحــدد وو�ــســع  الــركــاب 
الت�سديد على �سرورة  اأن  لها، كما  املخ�س�سة 
ا�سم  يبني  ل�سق  �سريط  وو�سع  الأمتعة  حفظ 
الراكب ووجهة رحلته ورقمها - وهي الإجراءات 
املتبعة يف املركز - كلها ع�امل �ساعدت ب�سكل 
فعال يف احلد من فقدان امل�سافرين لأمتعتهم 
واإ�سفاء ج� من الأمن والأمان مبا يت�اكب مع 

م��سم احلج وخ�س��سيته.

عناية وهدايا
لضيوف الرحمن

العام باحلجاج، مت  النقل  واهتمامًا من مركز 
مظالت  عن  عبارة  لهم  عينية  هدايا  تقدمي 
وهط�ل  ال�سم�ض  ح���رارة  م��ن  تقيهم  �سم�سية 

االأمطار. 



يحققها  التي  يحققها سلة  التي  يحققها سلة  التي  لة  سا�سا� ا��ا�� املت للنجاحات  املت�  للنجاحات   � ا�ستمرارًا
بالريا�ض   لل�سيارات  التعمريالدويل  م���زاد 
خالل  من  خالل سركة  من  خالل سركة  من  ركة  ال� ال�ساريع  ساريع  ال�س ال�ساريع  اريع  م� م�سأح��د  م�سأح��د  م�اأح��د  أح��د  ميثل  ال��ذي 
فاقت  التي  املبيعات  لن�سبة  الإيجابية  النتائج 
ق��ع��ات، ف��ق��د ح��ق��ق امل����زاد م��ن��ذ بدء �ق��ع��ات، ف��ق��د ح��ق��ق امل����زاد م��ن��ذ بدء �ق��ع��ات، ف��ق��د ح��ق��ق امل����زاد م��ن��ذ بدء  �ك��ل ال��ت���ك��ل ال��ت��
آدائه اآدائه آدائه  ا �سريعا يف �ا �سريعا يف �ا �سريعا يف  �غيله الى الآن تقدما ومن�غيله الى الآن تقدما ومن غيله الى الآن تقدما ومنسغيله الى الآن تقدما ومنس ست�ست�
ال�سيارات  ال�سيارات أع��داد  ال�سيارات اأع��داد  أع��داد  حجم   خالل  من  حجم  سغيلي  خالل  من  حجم  سغيلي  خالل  من  غيلي  سالت�سالت�
ألف األف ألف  15 ال��� جت��اوزت  والتي  للبيع  ال���ة  جت��اوزت  والتي  للبيع  �ة  ال��س جت��اوزت  والتي  للبيع  ال��سة  جت��اوزت  والتي  للبيع  ة  ساملعرو�ساملعرو�
خالل  م��ن  وذل���ك  2009م،  بنهاية  2009ــارة   بنهاية  2009ــارة   بنهاية  ارة   ــيــي يــيــ ــســس ســســ ــ�ــ�
270 م��زادًا، حيث  إلى اإلى اإلى  ل عددها سل عددها سل عددها  سمزادات و�سمزادات و�
 -2007 املبيعات عامي   النم� يف  ن�سبة  النم�كانت  ن�سبة  �كانت 
 -2008 عامي  ويف   ،%268،8 ت�ساوي     2008

2009 ت�ساوي %254،1
لعمليات  الت�سجيل  لعمليات �ف��ات  الت�سجيل  لعمليات �ف��ات  الت�سجيل  ف��ات  ������ ��س��س ك����� ك�����سل  سل  ال�ال�ال ���� خ� خ��وم���ن  �وم���ن 
إدارة مزاد التعمري الدويل اإدارة مزاد التعمري الدويل إدارة مزاد التعمري الدويل  أنظمة اأنظمة أنظمة  غيل يف سغيل يف سغيل يف  سالت�سالت�
ح سح سح  يو� 2009م  يو�سام  2009م  سام  يو�ــ 2009م  يو�ــام  2009م  ام  ــعــع عــعــ ل لــض  ــض  لــ لــض  ض  ــا�ــا� ا�ــا�ــ ــريــري ريــريــ ــالــال الــالــ ب بــلل�سيارات  ــلل�سيارات 
يف  وتذبذب  تفاوت  هناك  يف أن  وتذبذب  تفاوت  هناك  يف اأن  وتذبذب  تفاوت  هناك  أن  أدن��اه اأدن��اه أدن��اه  اجل��دول 

اساسالت  سهر داخل �سهر داخل � هر داخل �سهر داخل �س سحركة البيع خالل هذه الأ�سحركة البيع خالل هذه الأ�
املزاد ولكنها بن�سب متقاربة مل تقل عن ن�سبة 
إلى اإلى اإلى  ل سل سل  و� ال��ذي  و�سعلى  ال��ذي  سعلى  ال حدها  ويف   %85.8
ل سل سل  سا�سا� ا��ا�� �روع املزاد ي�روع املزاد ي روع املزاد يسروع املزاد يس أن م�اأن م�سأن م�سأن م� 98.1% وهذا ما ي�ؤكد 
أهدافه بنجاح كبري من خالل اأهدافه بنجاح كبري من خالل أهدافه بنجاح كبري من خالل  أهدافه بنجاح كبري من خالل جناحاته ويحقق  أهدافه بنجاح كبري من خالل جناحاته ويحقق 
اعده، حيث حقق ساعده، حيث حقق ساعده، حيث حقق  سنتائجه ون�سب مبيعاته املت�سنتائجه ون�سب مبيعاته املت�
�سجل  فقد  له،  �سجل س�دة  فقد  له،  �سجل س�دة  فقد  له،  دة  املر� املر�س�قعات  س�قعات  املر�� املر��قعات  قعات  الت من  الت�أكرث  من  الت�أكرث  من  التاأكرث  من  أكرث 

جدول حركة البيع واأعداد ال�سيارات خالل عام 2009م
ن�سبة املبيعاتعدد ال�سيارات املباعة ال�سهر
95.5%806يناير

98.1%851فرباير
93.5%742ضمار�ضمار�ض
88.8%420ابريل
85.8%523مايو
89.4%462يونيو
90.4%501يوليو

93.5%430ضاغ�سط�ضاغ�سط�ض

مزاد التعمير الدولي للسيارات يواصل 
نجاحاته ويحقق نتائج قياسية 

تم بيع اكثر من 15  ألف سيارة   من خالل تنفيذ أكثر من 270 مزادًا

بنهاية عام 2009م

ح سح سح  يت� يت�سراء  سراء  يت�س يت�سراء  راء  وال� البيع  حلركتي  الأرق��ام  وال�سأعلى  البيع  حلركتي  الأرق��ام  وال�سأعلى  البيع  حلركتي  الأرق��ام  وال�اأعلى  البيع  حلركتي  الأرق��ام  أعلى 
بالن�سبة  بالن�سبة أما  بالن�سبة اأما  أما  ال�سابق. ذلك من خالل اجلدول 
حيث  ال�سيارات  حيث س��راء  ال�سيارات  حيث س��راء  ال�سيارات  ��راء  ��� على  ���سق��ب��ال  على  سق��ب��ال  ال حلجم 
راء سراء سراء  سح تلك الدرا�سة حركة االقبال على �سح تلك الدرا�سة حركة االقبال على � ح تلك الدرا�سة حركة االقبال على �سح تلك الدرا�سة حركة االقبال على �س ستو�ستو�
الن�سبة  الن�سبة أن  الن�سبة اأن  أن  فنجد  فنجد �اعها  فنجد �اعها  اعها  ان مبختلف  ان�ال�سيارات  مبختلف  �ال�سيارات 
والنقل  والنقل سغرية  والنقل سغرية  غرية  ال� لل�سيارات  كانت  ال�سالعظمى  لل�سيارات  كانت  سالعظمى 
ري سري سري  سر القيا�سي الذي ي�سر القيا�سي الذي ي� ر القيا�سي الذي ي�سر القيا�سي الذي ي�س سي، هذا امل�ؤ�سي، هذا امل�ؤ� ي، هذا امل�ؤ�سي، هذا امل�ؤ�س س�س� �س��س� س�اخل�س�اخل�
رتين سرتين سرتين  سب فبه من امل�سب فبه من امل� ب فبه من امل��ب فبه من امل�� �قبال واملرغ�قبال واملرغ إلى ن�سبة ااإلى ن�سبة اإلى ن�سبة ال
عمالء  لدى  عمالء �لة  لدى  عمالء �لة  لدى  لة  �سه اكرث  التحديد  يجعل  �سه�مما  اكرث  التحديد  يجعل  �مما 
حلركة  التوجه  لن�سبة  حلركة سر  التوجه  لن�سبة  حلركة سر  التوجه  لن�سبة  ر  سؤ�سؤ� ؤ�وؤ�و م ويعطينا  موزاد  ويعطينا  وزاد  مــ ويعطينا  مــزاد  ويعطينا  زاد  ــاملــامل
البيع  حركة  من  البيع سي  حركة  من  البيع سي  حركة  من  ي  املا� العام  خالل  املا�سراء  العام  خالل  سراء  املا�س العام  خالل  املا�سراء  العام  خالل  راء  سال�سال�

التي متت. 
ائية التي سائية التي سائية التي  سح�سح� فت  الدرا�سة البحتية واسفت  الدرا�سة البحتية واسفت  الدرا�سة البحتية وال سكما ك�سكما ك�
إدارة مزاد التعمري الدويل لل�سيارات اإدارة مزاد التعمري الدويل لل�سيارات إدارة مزاد التعمري الدويل لل�سيارات  أعدتها اأعدتها أعدتها 
املركبات  املركبات أ�سعار  املركبات اأ�سعار  أ�سعار  عن  2009م  لعام  بالريا�ض 
أهم املعايري الالزمة يف تقييم �سعرها حيث اأهم املعايري الالزمة يف تقييم �سعرها حيث أهم املعايري الالزمة يف تقييم �سعرها حيث  أهم املعايري الالزمة يف تقييم �سعرها حيث و أهم املعايري الالزمة يف تقييم �سعرها حيث و
أهم العمالء اأهم العمالء أهم العمالء  أنه مت الرتكيز على معرفة اأنه مت الرتكيز على معرفة أنه مت الرتكيز على معرفة  ح سح سح  سيت�سيت�
املباعة  ال�سيارات  لعدد  طبقًا  املبيعات  ون�سبة 

ية من العامسية من العامسية من العام2009م  سهراملا�سهراملا� هراملا�سهراملا�س سخالل الأ�سخالل الأ�



إدارة اإدارة إدارة  م بها �م بها �م بها  �من اخلطط الرامية التي تق�من اخلطط الرامية التي تق من اخلطط الرامية التي تقسمن اخلطط الرامية التي تقس س�س�
تعزيز  يف  لل�سيارات   الدويل  التعمري  مزاد 
ثقتها مع عمالئها وت�سهيل عر�ض �سياراتهم 
أحد اأحد أحد  زاد ــزاد ــزاد  امل املــإدارة  املــإدارة  املاإدارة  إدارة  زاد طرحت ــزاد طرحت ــزاد طرحت  امل املــلبيعها يف  ــلبيعها يف 
والناجحة  احلديثة  والناجحة �يقية  احلديثة  والناجحة �يقية  احلديثة  يقية  الت�س الت�س�براجمها  �براجمها 
ركات سركات سركات  سحاب ال�سحاب ال� حاب ال�سحاب ال�س أ�اأ�سأ�سأ� أمام كبار عمالئها  من اأمام كبار عمالئها  من أمام كبار عمالئها  من 
برنامج  عليه  برنامج أط��ل��ق��ت  عليه  برنامج اأط��ل��ق��ت  عليه  أط��ل��ق��ت  املحلية  املحلية �ك  املحلية �ك  ك  �وال��ب��ن���وال��ب��ن��
أن اأن اأن  ب الربنامج  ذلك  ويهدف  التميز«  با»عقد  الربنامج  ذلك  ويهدف  التميز«  ا»عقد 
إج��راءت عمليات اإج��راءت عمليات إج��راءت عمليات  كافة  كافة �يل  كافة �يل  يل  بت امل��زاد  بت�م   امل��زاد  �م   بت� امل��زاد  بت�م   امل��زاد  م   �يق�يق
اجلهة  اجلهة �نه  اجلهة �نه  نه  ك العميل  �سيارات  وبيع  ك�عر�ض  العميل  �سيارات  وبيع  �عر�ض 
غله للمزاد وفق مميزات مينحها املزاد سغله للمزاد وفق مميزات مينحها املزاد سغله للمزاد وفق مميزات مينحها املزاد  سامل�سامل�
اركني يف هذه اساركني يف هذه اساركني يف هذه التفاقية و ت�سهل عليهم  سللم�سللم�
لهم  وحتقق  لهم سري  وحتقق  لهم سري  وحتقق  ري  ق� وقت  يف  �سياراتهم  ق�سبيع  وقت  يف  �سياراتهم  سبيع 
عوائد مالية �سريعة نظرًا ملايتمتع به املزاد 

اتفاقية » التميز«
أحد البرامج  التسويقية التي أكسبت المزاد 

ثقة عمالئه .. والبنك األهلي يرفع من مبيعات 
سياراته بـ » المزاد الحصري«

»عقد التميز«
يرفع حركة  المبيعات و بنسب عالية 

للعميل من  ت�سهل  للعميل من �انب خدمية متعددة  ت�سهل  للعميل من �انب خدمية متعددة  ت�سهل  انب خدمية متعددة  �من ج�من ج
واحد  واحد ــت  واحد ــت  ت  وق يف  ال�سيارات  وقــن  يف  ال�سيارات  ــن  وقــ يف  ال�سيارات  وقــن  يف  ال�سيارات  ن  م كمية  مــإي  كمية  ــإي  ما كمية  ماإي  كمية  إي  بيع 
مان وال�سرعة يف سمان وال�سرعة يف سمان وال�سرعة يف  سامل من ال�سامل من ال� امل من ال�سامل من ال�س سوحتت غطاء �سوحتت غطاء �
والتقنيات  الأنظمة   من  م�ستفيدة  الإجن���از  
إدارة اإدارة إدارة  يف  امل��زاد  عليها  يعتمد  التي  احلديثة 
م �م �م  ملفه تطبيقه   ملفه�  تطبيقه    � ��اس��اس��ًا أي�����اأي�����سأي�����سأي����� و امل��زاي��دة   أي�����عمليات  و امل��زاي��دة   أي�����عمليات 
التام  والبعد  التام سرتي  والبعد  التام سرتي  والبعد  رتي  وامل� البائع  مع  وامل�ساحليادية  البائع  مع  ساحليادية 
يف  حتدث  التي  يف سرعية  حتدث  التي  يف سرعية  حتدث  التي  رعية  � الغري  املمار�سات  �سعن  الغري  املمار�سات  سعن 
التي  املميزات  التي أه��م  املميزات  التي اأه��م  املميزات  أه��م  وم��ن  احل���راج،   �ساحات 
التفاقية   ه��ذه  يف  اساركني  ه��ذه  يف  اساركني  ه��ذه  يف  اركني  امل� للعمالء  امل�سمتنح  للعمالء  سمتنح 
ل ال�سيارة يف حالة عدم �ل ال�سيارة يف حالة عدم �ل ال�سيارة يف حالة عدم  أعباء دخاأعباء دخ�أعباء دخ�أعباء دخ الإعفاء من 
أعباء اأعباء أعباء  إالبيع وخروجها من املزاد. واإلعفاء من  إالبيع وخروجها من املزاد. و
من  اإلع��ف��اء  وكذلك  ال�سيارة   تدوير  وكذلك إع���ادة  ال�سيارة   تدوير  وكذلك اإع���ادة  ال�سيارة   تدوير  إع���ادة 
ع سع سع  و� و�س  س  اساسًا أي�اأي�سأي�سأي� للعميل  يحق  كما  للعميل �اقف،  يحق  كما  للعميل �اقف،  يحق  كما  اقف،  امل امل�أعباء  امل�أعباء  املاأعباء  أعباء 

والت�سويقية  الدعائية  والبرنات  والت�سويقية سقات  الدعائية  والبرنات  والت�سويقية سقات  الدعائية  والبرنات  قات  ساملل�ساملل�
زاد ــزاد ــزاد  ــوم املــوم امل وم املــوم املــ ــدده يف يــدده يف ي دده يف يــدده يف يــ ــحــح حــحــ ــذي يــذي ي ذي يـــذي يـــ ـــار الـــار ال ار الــار الــ ــســس ســســ ــ�ــ� �ــ�ــ ــعلى املــعلى امل
ركة سركة سركة  ال� ال�سأن  ال�سأن  ال�اأن  أن  �سياراته غري ذلك  وكذلك على 
من احلمالت سمن احلمالت سمن احلمالت  سعاره �سعاره � عاره �سعاره �س أ�سمه و�اأ�سمه و�سأ�سمه و�سأ�سمه و� افة سافة سافة  سإ�سإ� إ�اإ�ا إ�تقوم ب إ�اإ�اتقوم باإ�تقوم ب إ�اإ�تقوم ب
sms الsms الsms ال �ال � �الإعالنية والأعالمية ور�سائل اجل�الإعالنية والأعالمية ور�سائل اجل
حف سحف سحف  ال� ال�س  س  ع��رب ع��ربرها  �ربرها  ع�س ع�سرها  رها  بن� امل���زاد  بن�سم  امل���زاد  سم  بن�� امل���زاد  بن��م  امل���زاد  م  يق يق�التي  �التي 
املحلية  كما متكنه  مميزات هذه التفاقية 
ة سة سة  اخلا� ال�سيارات  عر�ض  جدولة  اخلا�سأولوية  ال�سيارات  عر�ض  جدولة  سأولوية  اخلا�ا ال�سيارات  عر�ض  جدولة  اخلا�اأولوية  ال�سيارات  عر�ض  جدولة  أولوية  اباب
اكتمال  بعد  باملزاد  املزايدة  به يف م�سارات 
يل وغريها من سيل وغريها من سيل وغريها من  سلة حت�سلة حت� لة حت��لة حت�� �وثائقها كذلك �سه�وثائقها كذلك �سه
م �م �م  ر�س على  كتخفي�ض  الأخ���رى  ر�س�امل��م��ي��زات  على  كتخفي�ض  الأخ���رى  �امل��م��ي��زات 
كما  كما سحن  كما سحن  حن  وال� وال�سيانة  سيانة  وال�س وال�سيانة  يانة  وال� وال�س  س  والفح�ض والفح�ضالغ�سيل  ضالغ�سيل 
لن م�س�ؤلن م�س�ؤًل عن �سيارات العميل  ن م�س�ؤ�ن م�س�ؤ� أن املزاد  يكاأن املزاد  يك�أن املزاد  يك�أن املزاد  يك
م��ن خالل  وذل���ك  وال��ع��ب��ث   ال�سرقات  م��ن 





مدار  على  ال�سيارات  على  مدار الأمنية  على  ال�سيارات  على  مدار الأمنية  على  ال�سيارات  على  أمنية  ا احلرا�سة 
أنظمة امنية متطورة من اأنظمة امنية متطورة من أنظمة امنية متطورة من  ال�ساعة م�ستخدمًا   
نة ومتحركة �نة ومتحركة �نة ومتحركة  �ق احلمراء وكامريات مل�ق احلمراء وكامريات مل ق احلمراء وكامريات مل�ق احلمراء وكامريات مل� �عة ف�عة ف عة فسعة فس أ�اأ�سأ�سأ�
ول سول سول  احل� احل�س  س  اساسًا أي�اأي�سأي�سأي� ن،  ــن،  ــن،   أماأمــأمــأم راد ــراد ــراد  أفاأفــأفــأف عليها  عليها سرف  عليها سرف  رف  سي�سي�
اعد �اعد �اعد  ق ق�ل  �ل  خ��ال من  لل�سيارة  ع��ادل  تقييم  خ��العلى  من  لل�سيارة  ع��ادل  تقييم  �العلى 
عقدت  لذلك  امل��زاد  ميتلكها  التي  البيانات 
كثري  مع  التميز  كثري �د  مع  التميز  كثري �د  مع  التميز  د  عق امل��زاد  عق�إدارة  امل��زاد  عق�إدارة  امل��زاد  عقاإدارة  امل��زاد  إدارة  و عقركة  امل��زاد  إدارة  و عقركة  امل��زاد  إدارة  وس وسركة  ركة  سال�سال�
لك املحلية   وقد لك املحلية   وقد لقت تلك  ك املحلية   وقد �ك املحلية   وقد � �ركات والبن�ركات والبن ركات والبنسركات والبنس سمن ال�سمن ال�
ل تام من قبل كثري من العمالء �ل تام من قبل كثري من العمالء �ل تام من قبل كثري من العمالء  �الأتفاقية قب�الأتفاقية قب
ل �ل �ل  للدخ للدخ�ركة  �ركة  للدخس للدخسركة  ركة  ال� م��ع  ال�سد  م��ع  سد  ال�� م��ع  ال��د  م��ع  د  ع��ق�� ع��ق���ا  �ا  ع��ق��� ع��ق���ا  ا  اب��رم�� اب��رم���ال��ذي��ن  �ال��ذي��ن 
ك �ك �ك  البن كربى  البن�ملت   كربى  �ملت   البنس كربى  البنسملت   كربى  ملت   � �ستفاقية   ستفاقية   ال هذه  اسمن  هذه  اسمن  هذه  من  س�س�
الأهلي  والبنك  الراجحي  الأهلي سرف  والبنك  الراجحي  الأهلي سرف  والبنك  الراجحي  رف  كم� كم�ساملحلية  ساملحلية 
دية للكهرباء �دية للكهرباء �دية للكهرباء  �ركة ال�سع�ركة ال�سع ركة ال�سعسركة ال�سعس سوالبنك الفرن�سي وال�سوالبنك الفرن�سي وال�
الي�سر  الي�سر سركة  الي�سر سركة  ركة  و� و�سأمني  سأمني  و�ا و�اأمني  أمني  للت التعاونية  للتاركة  التعاونية  اركة  للتس التعاونية  للتسركة  التعاونية  ركة  سوال�سوال�
لل�سيارات  املتحدة  لل�سيارات سركة  املتحدة  لل�سيارات سركة  املتحدة  ركة  وال� وال�سللتق�سيط  سللتق�سيط 
ري والذين بدورهم عربوا سري والذين بدورهم عربوا سري والذين بدورهم عربوا  سركة �سركة � ركة �سركة �س سو�سو�
الربنامج  هذا  من  ارتياحهم  عن 
من  ال��ك��ث��ري  عليهم  وف���ر  ال��ك��ث��ريال����ذي  عليهم  وف���ر  �ريال����ذي 
ق��ت واجل���ه���د  وح��ق��ق لهم �ق��ت واجل���ه���د  وح��ق��ق لهم �ق��ت واجل���ه���د  وح��ق��ق لهم  �ال���ال��
من سمن سمن  يت� كما  �سريعة،  يت�س�سيولة  كما  �سريعة،  س�سيولة 
أن من اأن من اأن من  اية باية ب ية بسية بس س»عقد التميز«  خا�س»عقد التميز«  خا�
ض�ض�ض �س�س يخ� يخ�سأن  يخ�سأن  يخ�اأن  أن  للعميل  املمكن 

إقامة الإقامة الإقامة  أيام اال�سبوع  اأيام اال�سبوع  أيام اال�سبوع   يوم من 

تبلغ  تبلغ أن  تبلغ اأن  أن  ريطة سريطة سريطة  �سياراته � لبيع  �س  �سياراته  لبيع  س  رياسرياسريًا س ح�س ح� مزادًا
أ�ستفاد اأ�ستفاد أ�ستفاد  وقد  �سيارة   150 الـ  ال�سيارات  150أعداد  الـ  ال�سيارات  150اأعداد  الـ  ال�سيارات  أعداد 
الأهلي  ال��ب��ن��ك  الأهلي س��ي��ة  ال��ب��ن��ك  الأهلي س��ي��ة  ال��ب��ن��ك  ��ي��ة  اخل��ا��� ه���ذه  تنفيذ   اخل��ا���سم��ن  ه���ذه  تنفيذ   سم��ن 
واملتحدة  واملتحدة ــاء   واملتحدة ــاء   اء   ــربــرب ربــربــ ــهــه هــهــ ــكــك كــكــ ــلــل لــلــ ل لــة  ــة  لــ لــة  ة  ــوديــودي وديــوديــ ــعــع عــعــ ــســس ســســ ــ�ــ� �ــ�ــ ال الــة  ــة  الــ الــة  ة  ــركــرك ركــســركــســ ــســ�ــســ� �ــ�ــ ــوالــوال
أدارة العامة ملكافحة املخدرات.  الأدارة العامة ملكافحة املخدرات.  الأدارة العامة ملكافحة املخدرات.   لل�سيارات وا
حمل  التميز«  »عقد  حمل إتفاقية  التميز«  »عقد  حمل اإتفاقية  التميز«  »عقد  إتفاقية  بحت سبحت سبحت  أ�اأ�سأ�سأ� لقد 
ك �ك �ك  والبن والبن�ركات  �ركات  والبنس والبنسركات  ركات  ال� م��ن  كثري  ل��دى  ال�ساه��ت��م��ام  م��ن  كثري  ل��دى  ساه��ت��م��ام 
ال�سيارات  م��ن  ه��ائ��ل  خم���زون  متتلك  ال��ت��ي 
بات يف  �بات يف  �بات يف   �ع�ع عسعس م��ن � �س��ي  م��ن  س��ي  �س م��ن  �س��ي  م��ن  ��ي  امل��ا��� ت��ع��اين يف  امل��ا���سوك��ان��ت  ت��ع��اين يف  سوك��ان��ت 
بة �بة �بة  �ع�ع عسعس لي�سهل من � التميز«  »عقد  لي�سهل من �سبيعها فجاء  التميز«  »عقد  سبيعها فجاء 
وا�ستطاع  قيا�سي  وقت  البيع   عمليات  تنفيذ 
لة نقدية �سريعة من خالل  �لة نقدية �سريعة من خالل  �لة نقدية �سريعة من خالل   �فر  لهم �سي�فر  لهم �سي فر  لهم �سي�فر  لهم �سي� أن ياأن ي�أن ي�أن ي
ومتكاملة  منا�سبة  ومتكاملة سارية  منا�سبة  ومتكاملة سارية  منا�سبة  ارية  وح� وح�سيقية  سيقية  وح�� وح��يقية  يقية  ت�س ت�س�ببيئة  �ببيئة 

ت�سهيل  ت�سهيل سمن  ت�سهيل سمن  من  ي� مما  ي�ساملة  مما  ساملة  ي�س مما  ي�ساملة  مما  املة  ال� اخلدمات  ال�سلكافة  اخلدمات  سلكافة 
راء يف مكان واحد وبتقنية سراء يف مكان واحد وبتقنية سراء يف مكان واحد وبتقنية  سعمليات البيع وال�سعمليات البيع وال�
غيل سغيل سغيل  سدة يف التنظيم والت�سدة يف التنظيم والت� دة يف التنظيم والت��دة يف التنظيم والت�� أنظمة اجلاأنظمة اجل�أنظمة اجل�أنظمة اجل عالية من 
العميل  العميل سالح  العميل سالح  الح  ل� �سريعة  ل�سلة  �سريعة  سلة  ل�� �سريعة  ل��لة  �سريعة  لة  �سي �سي�إيجاد  �سي�إيجاد  �سياإيجاد  إيجاد  وكذلك 
م�ؤخرًا ال��راج��ح��ي  م�ؤخراسرف  ال��راج��ح��ي  م�ؤخراسرف  ال��راج��ح��ي  رف  م� م�سمام  سمام  م�س م�سمام  مام  ان� ان�سول��ع��ل  سول��ع��ل 
عر�ض  لت�سهيل  التميز«  »لعقد  عر�ض �قيعه  لت�سهيل  التميز«  »لعقد  عر�ض �قيعه  لت�سهيل  التميز«  »لعقد  قيعه  ت ت�بعد  �بعد 
طريق  عن  امل�ستعملة  �سياراته  خم��زون  وبيع 
ليعزز  ج��اء  لل�سيارات  ال��دويل  التعمري  م��زاد 
بقدرته  للمزاد  ثقة  بقدرته أكرب  للمزاد  ثقة  بقدرته اأكرب  للمزاد  ثقة  أكرب  ويعطي  ويعطي �جه  ويعطي �جه  جه  الت الت�هذه  �هذه 
�سياراتهم  لبيع  عمالئه  رغبات  حتقيق  على 
امل�ستعملة يف مكان واحد وخالل زمن قيا�سي 

�سريع .

وت�ا�ساًل مل�سرية تدفق العمالء  لإبرام  » عقد التميز » مع  املزاد  مت م�ؤخرًا اإبرام اإتفاقية  » عقد التميز » بني ال�سركة وم�سرف الراجحي 
يق�م مب�جبه مزاد التعمري الدويل لل�سيارات  بت�سهيل  عر�ض وبيع  �سياراته املخزنة وامل�ستعملة  داخل �سالت  املزايدة من خالل تقدمي 
كافة الإمكانيات والإجهزة والتنظيمات الالزمة لإمتام عمليات البيع باعتبار ان املزاد لديه القدرة على ت�سريف كم هائل من  ال�سيارات 
، وقد قام بت�قيع العقد نيابًة عن �سركة الريا�ض للتعمري  ع�س� جمل�ض اإدارتها ومديرها العام الدكت�ر خالد بن عبداهلل الدغيرث ، ومثل 

م�سرف الراجحي يف ت�قيع هذه الإتفاقية ال�ستاذ مازن الغنيم  مدير التط�ير لقطاع ال�سيارات  .  
وباإن�سمام م�سرف الراجحي كعميل ر�سمي  تنجح  خطة اإدارة املزاد يف اأ�ستهدافها للبن�ك املحلية  وتقدمي خدماتها لهم  يف مكان واحد 

وخالل زمن قيا�سي �سريع .

مصرف الراجحي
ينظم لنخبة عمالء

»عقد التميز الحصري« 

اقبال متزايد على جميع م�سارات املزاد 
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التمور .. فاكهة الشتاء 
تزيد من حركة اإلقبال على السوق مع دخول فصل الشتاء . 

ت�سهد حمالت التم�ر الكائنة يف �س�ق الريا�ض  
ال�ستاء  ف�سل  دخ���ل  م��ع  العزيزية  مبنطقة 
والتجار  املت�س�قني  قبل  من  متزايدا  اقبال 
ف�سل  يعترب  حيث  التم�ر  بن�ساط  املهتمني 
الطلب  فيها  يكرث  التي  امل�ا�سم  من  ال�ستاء 
اأن�اعه ور�سدت  املتزايد على التم�ر مبختلف 
عد�سة »ر�سالة التعمري« حركة املت�س�قني داخل 
املت�س�قني  مع  اللقاءت  بع�ض  واأج��رت  ال�س�ق 
�سكان   اأح��د  وه�  القحطاين  مزيد  عرب  حيث 
جن�ب الريا�ض حيث عرب عن اإرتياحه ب�ج�د 
�س�ق متخ�س�ض لبيع التم�ر حيث يجد جميع 
ما  مناف�سة عن  وباأ�سعار  يرغبها  التي  الن�اع 
قائاًل:  ويتحدث  املحالت  باقي  ه� م�ج�د يف 
كنت اأعاين من عدم توفر بع�ض اأنواع التمور 
غري ذلك وج�د اأختالف يف  اأ�سعارها فاأحيانًا 
اأجد اأن �سعر كيل� »ال�سكري العادي« ي�سل اإلى 
فيه   مبالغ  ال�سعر  اأن  اأكت�سف  بعدها  ريال   45
اأقل من ذلك  اأخ��رى  اأ�س�اق  اأج��ده يف  عندما 
لكن عندما ت�س�قت من �س�ق التم�ر بالعزيزية 
وجدت اأختالف �سا�سع يف ال�سعر  والختيارات 
متعددة فاأ�سبح �س�ق التم�ر ه� اأختياري الول 

عندما اأرغب ب�سراء التمر . 
اأم����ا ع���ب���داهلل ال���دوخ���ي وه���� اأح����د م��رت��ادي 
تام  اأرتياح  وجد  اأنه  ي�ؤكد  ال�س�ق  هذا  وزبائن 
اأغلب  ت�اجد  اأن  ذلك  غري  التم�ر  اأ�سعار  من 
الأ�سعار  تناف�ض على  التم�ر جعل هنالك  جتار 
واأ�سلوب العر�ض  وهذا كله ي�سب يف م�سلحتنا 
وا�سعة  م���اق��ف  ت���ف��ر  اأن  ك��م��ا  كم�ستهلكني 
لل�سيارات وت�فر كبائن �سرف اآيل �سجعني اأنا 

واأ�سرتي للت�س�ق من هذا ال�س�ق . 
»فاكهة  ه��ي  اأ�سنافها  بكافة  التم�ر  وتعترب 
للج�سم  مفيدة  عنا�سر  من  حتت�يه  ملا  ال�ستاء« 
وتك�سبه  طاقة وحتميه من برودة اجل� ، وهي 
اأي�سًا رمز من رم�ز ال�سيافة العربية التي تقدم 
لل�سي�ف مع القه�ة العربية غري ذلك اأن �سناع 

يختارون  اأخ���ذو  احل��ل���ي��ات 
التمر كمنتج اأ�سا�سي خللطه 
كاملك�سرات  اأخ��رى  م���اد  مع 
والب�سكويت  والــ�ــســكــوالتــه 
وتــ�ــســمــى هـــذه الــطــريــقــة بـ 
»ال��ت��م��ري��ات«. وم��ن ب��ني 25 
بها  يزخر  التم�ر  من  ن�عًا 

ال�����س���ق ت��ربز مت��رة ال��ع��ج���ة وال���ربين كاأكرث 
النب�ية  الآث��ار  فيها من  ورد  ملا  اإقبال  الأن���اع 
)من  حديث  واأ�سهرها  مزاياها  يف  ال�سريفة 
اأكل يف ي�م �سبع مترات عج�ة على الريق من 
متر العالية، مل ي�سره �سم، ول �سحر �سيطان( 
فيما تاأتي اأن�اع التم�ر الأخرى بح�سب ج�دتها 
وحالوتها واإن كان اجلميع يتفق على اأن التمر 

ه� فاكهة وغذاء وحل�ى. 
ول��ق��د اأ���س��ب��ح ���س���ق ال��ري��ا���ض ع��ام��ل جذب 
خالل  التم�ر  وجت��ارة  بن�ساط  للمهتمني  كبري 
اأميز  م��ن  ولعل  املا�سية،  القليلة  ال�سن�ات 
ال��س�ل  �سه�لة  الريا�ض  �س�ق  م�قع  �سمات 
اإليه، فالطريق الدائري اجلن�بي يعترب م�سبًا 
وتتيح  الريا�ض،  يف  ال�سريانية  الطرق  لأه��م 
ت�سجيع  واحــد  موقع  يف  املحالت  وجــود  ميزة 
م�سلحة  يف  ت�سب  التي  الإيجابية  املناف�سة 
وجودة  االأ�سعار  معقولية  ناحية  من  امل�ستهلك 

املعرو�ض.
التجاري  ال�سريط  اأهمية  ج���اءت  ه��ذا  لكل 
ل�س�ق  امل��ج��اور  ال��ري��ا���ض(  ب���)���س���ق  امل�سمى 
ل�سركة  ال��ت��اب��ع  وال��ف��اك��ه��ة  للخ�سار  اجلملة 
الريا�ض للتعمري، فمايتميز به هذا ال�س�ق اأنه 
الن�ساط  يتطلبها  التي  احلاجات  ليلبي  جاء 
جن�ب  منطقة  وم��رت��ادي  ل�ساكني  التجاري 

الريا�ض. 





محالت اضافية داخل السوق
تلبية للطلبات المتزايدة

عبية وال�سوبر ماركت . سعبية وال�سوبر ماركت . سعبية وال�سوبر ماركت .  سأكالت ال�سأكالت ال� أكالت ال�الأكالت ال�ال بيع ا
م احلمراء �م احلمراء �م احلمراء  أ�سعار اللحاأ�سعار اللح�أ�سعار اللح�أ�سعار اللح هدت سهدت سهدت  آخر �اآخر �سآخر �سآخر � من جانب 
رت�رت�رتة احل���ج ا���س��ت��ق��رار ح��ي��ث تراوحت  ���ل ف�����ل ف���ل ف��ل ف� ال�ال�ال ���خ�����خ��خ�
للكيلوا  للكيلوا ــال  للكيلوا ــال  ال  ري  23 ريــى   23 ــى  ريــ  23 ريــى   23 ى  ــإلــإل إلاإلا  18 من  الأغ��ن��ام  من أ�سعار  الأغ��ن��ام  من اأ�سعار  الأغ��ن��ام  أ�سعار 
للكيلو  ريال   26 للكيلو إلى  ريال   26 للكيلو اإلى  ريال   26 إلى  البتلو  البتلو أ�سعار  البتلو اأ�سعار  أ�سعار  لت سلت سلت  و� و�سبينما  سبينما 
إلى اإلى اإلى 25 ريال  ل سل سل  سي فقد و�سي فقد و� ي فقد و�سي فقد و�س أما�سعر حلم احلا�اأما�سعر حلم احلا�سأما�سعر حلم احلا�سأما�سعر حلم احلا�
م �م �م  تق تق�ق  �ق  تق� تق�ق  ق  ال�س ال�س�إدارة  ال�س�إدارة  ال�ساإدارة  إدارة  أن اأن أن  بالذكر  اجلدير  للكيلو، 
راف سراف سراف  سإ�سإ� إ�الإ�ال أ�سعاراأ�سعارأ�سعار اللحوم وا مي مبراقبة �مي مبراقبة �مي مبراقبة  �كل ي�كل ي كل يسكل يس سب�سب�
أي تالعب من اأي تالعب من أي تالعب من  ن هنالك �ن هنالك �ن هنالك  �يك�يك دتها كي �دتها كي �دتها كي ل �على ج�على ج

حاب املحالت . سحاب املحالت . سحاب املحالت .  أ�اأ�سأ�سأ� قبل 

سوق التعمير  للحوم والخضار بالبطحاء

وصلت أعداد المحات داخل السوق بعد عملية التوسعة إلى 121 محًا

ه من الأمرا�ض بجانب ا�ه من الأمرا�ض بجانب ا�ه من الأمرا�ض بجانب اللتزام بالزى  �تثبت خل�تثبت خل
ة يف سة يف سة يف  س�س� �س�س أما املحالت املتخ�اأما املحالت املتخ�سأما املحالت املتخ�سأما املحالت املتخ� حيسحيسحي املوحد ،  سال�سال�
ع ملراقبة سع ملراقبة سع ملراقبة  س تخ�س تخ� اساسًا أي�اأي�سأي�سأي� اكه فهي �اكه فهي �اكه فهي  �ار والف�ار والف ار والفسار والفس سبيع اخل�سبيع اخل�
والفاكهة  والفاكهة سار  والفاكهة سار  ار  اخل� سدة  اخل�سدة   دة  اخل��دة  اخل�� ج�� ج���ى   �ى   ج��� ج���ى   ى   م�ست على  م�ست�مية  على  �مية  م�ست� على  م�ست�مية  على  مية  �ي�ي

أنواعها . اأنواعها . أنواعها .  أنواعها . كالها و أنواعها . كالها و كالها وسكالها وس أ�اأ�سأ�سأ� تى  ستى  ستى   سب�سب�

ق بعد �ق بعد �ق بعد  أعداد املحالت داخل ال�ساأعداد املحالت داخل ال�س�أعداد املحالت داخل ال�س�أعداد املحالت داخل ال�س لت سلت سلت  سوبهذا و�سوبهذا و�
عة �عة �عة  متن حم��ل   متن�  حم��ل    � 121 من  121ــى   من  121ــى   من  ى   ــإل ــإل إلاإلا التو�سعة  عملية 
وال�سماك وا�م  وا�م  م  اللح اللح�ت  �ت  حم��ال حم��ال  �ال  م��اب��ني م��اب��نيطة  �نيطة  م��اب�س م��اب�سطة  طة  سن�سن� ال
إلى حمالت اإلى حمالت اإلى حمالت  افة سافة سافة  سار والفاكهة هذا بالإ�سار والفاكهة هذا بالإ� ار والفاكهة هذا بالإ�سار والفاكهة هذا بالإ�س سواخل�سواخل�

وا�ستمرارا  وا�ستمرارا سلة  وا�ستمرارا سلة  لة  املتوا� للنجاحات  املتوا�سدادا  للنجاحات  سدادا  املتوا�ــ للنجاحات  املتوا�ــدادا  للنجاحات  دادا  ــتــت تــتــ ــامــام
ق�ق�ق �س ادارة  به  �س�م  ادارة  به  �م  �س� ادارة  به  �س�م  ادارة  به  م  تق ظلت  ال��ذي  الكبري  تق�للدور  ظلت  ال��ذي  الكبري  �للدور 
امتدادًا بالبطحاء،  امتداداسار  بالبطحاء،  امتداداسار  بالبطحاء،  ار  واخل� واخل�سم  سم  واخل�� واخل��م  م  للح للح�التعمري   �التعمري  
ركة ومن منطلق تعظيم القيمةسركة ومن منطلق تعظيم القيمةسركة ومن منطلق تعظيم القيمة سلهذا قامت ال�سلهذا قامت ال�
ق حيث �ق حيث �ق حيث  ��سعة داخل ال�س��سعة داخل ال�س �سعة داخل ال�س��سعة داخل ال�س� �ق بعمل ت�ق بعمل ت ق بعمل ت�ق بعمل ت� �افة لل�س�افة لل�س افة لل�سسافة لل�سس سامل�سامل�
افية وذلك لتغطية سافية وذلك لتغطية سافية وذلك لتغطية  سإ�سإ� إ�اإ�ا إ�ها كمحالت  إ�ها كمحالت  ها كمحالت سها كمحالت س سي�سي� ي�سي�س سمت تخ�سمت تخ�
الراغبني  امل�ستثمرين  قبل  من  املتزايد  الطلب 
ق �ق �ق  �هده ال�س�هده ال�س هده ال�سسهده ال�سس س ملا ي�س ملا ي� ق  نظرا�ق  نظرا�ق  نظرًا � داخل ال�س� داخل ال�س بالتواجد
قني �قني �قني  � دائبة من املت�س� دائبة من املت�س من تزايدا مطردا  وحركة
للتعمري  الريا�ض  للتعمري سركة  الريا�ض  للتعمري سركة  الريا�ض  ركة  � على  حتم  الذي  �سالأمر  على  حتم  الذي  سالأمر 
إيجاد م�ساحات منا�سبةاإيجاد م�ساحات منا�سبةإيجاد م�ساحات منا�سبة وا�ستغاللها ل�سد حاجة 
ق مبثابة الأختيار الأول�ق مبثابة الأختيار الأول�ق مبثابة الأختيار الأول �بح ال�س�بح ال�س بح ال�سسبح ال�سس أ�اأ�سأ�سأ� الطلب حيث 
عن  الباحثني  عن �قني  الباحثني  عن �قني  الباحثني  قني  واملت�س واملت�س�م  �م  واملت�س� واملت�س�م  م  اللح جت��ار  اللح�ل��دى  جت��ار  �ل��دى 
جميع لأن  الكاملة،  والنظافة  الكاملةسحي  والنظافة  الكاملةسحي  والنظافة  حي  ال� ال�سالأم��ان  سالأم��ان 
رتاطات سرتاطات سرتاطات  أ�اأ�سأ�سأ� ع لعدة سع لعدة سع لعدة  سق تخ�سق تخ� ق تخ��ق تخ�� �املحالت داخل ال�س�املحالت داخل ال�س
ري سري سري  سر الب�سر الب� ر الب�سر الب�س سة بالعن�سة بالعن� ة بالعن�سة بالعن�س سغنى عنها خا�سغنى عنها خا� أ�سا�سية اأ�سا�سية أ�سا�سية ل
ضق، فهناك حر�ضق، فهناك حر�ض والتزام  ق، فهناك حر��ق، فهناك حر�� �والعاملني داخل ال�س�والعاملني داخل ال�س
اللحوم  على  بيع  اللحوم  على سحاب حمالت  بيع  اللحوم  على سحاب حمالت  بيع  حاب حمالت  أ�اأ�سأ�سأ� كامل جتاه 
حية سحية سحية  � �سهادة  سهادة  �س �سهادة  هادة  � �س  س  على العامل  علىس�ل  العامل  علىس�ل  العامل  ل  ح� ح�س���رورة  س���رورة  ح�س ح�س��رورة  ��رورة  س���س���

حية على اللحوم ومنتجات ال�سوق االخرىسحية على اللحوم ومنتجات ال�سوق االخرىسحية على اللحوم ومنتجات ال�سوق االخرى سرقابة �سرقابة �





جتار  قام   جتار ستاء  قام   جتار ستاء  قام   تاء  ال� ال�س�سم  س�سم  ال�� ال���سم  �سم  م م��ستقبال  ��ستقبال  ل ا�ستعدادا 
اجلملة الذين يتمركزون مبركز التعمري للجملة 
لتجار مبكر  وقت  منذ  الريا�ض  مدينة  لتجار��سط  مبكر  وقت  منذ  الريا�ض  مدينة  لتجار��سط  مبكر  وقت  منذ  الريا�ض  مدينة  �سط  �ب�ب
للجملة   التعمري  مركز  للجملة  أط��ل��ق  التعمري  مركز  للجملة  اأط��ل��ق  التعمري  مركز  أط��ل��ق  حيث   اجلملة، 
ترويجية  ترويجية سا  ترويجية سا  ا  عرو� عرو�س  س  معها حتمل  معها�يقية  حتمل  معها�يقية  حتمل  يقية  ت�س ت�س�حملة  �حملة 
أتي اأتي اأتي  وت اجلملة  ب�سعر  وتا  اجلملة  ب�سعر  ا  املالب�ض لبيع  املالب�ضا  لبيع  ضا  املالب�س لبيع  املالب�سا  لبيع  ا  سوعرو�سوعرو�
ى �ى �ى  م�ست على  م�ست�ق  على  �ق  م�ست� على  م�ست�ق  على  ق  م�سب غري  حتالف  م�سب�  غري  حتالف   � بعد احلملة 
هد سهد سهد  ساق اجلملة، وفق ماقاله التجار حيث �ساق اجلملة، وفق ماقاله التجار حيث � اق اجلملة، وفق ماقاله التجار حيث ��اق اجلملة، وفق ماقاله التجار حيث �� أ�ساأ�س�أ�س�أ�س
قني �قني �قني  إنطالق احلملة حركة من املت�ساإنطالق احلملة حركة من املت�س�إنطالق احلملة حركة من املت�س�إنطالق احلملة حركة من املت�س إنطالق احلملة حركة من املت�سق منذ  إنطالق احلملة حركة من املت�سق منذ  ق منذ �ق منذ � �ال�س�ال�س
ائل �ائل �ائل  والع التجزئة  والع�ت  التجزئة  �ت  حم��ال حم��ال��ح��اب  �ال��ح��اب  حم�س حم�س��ح��اب  ��ح��اب  أ���اأ���سأ���سأ��� ملتسملتسملت س�س�
أ�سعاراأ�سعاراأ�سعار اتاء وباتاء وب تاء وبستاء وبس سديالت ال�سديالت ال� ديالت ال��ديالت ال�� �ل م�ل م ل مسل مس أف�اأف�سأف�سأف� اهدة ساهدة ساهدة  سوذلك مل�سوذلك مل�
التجزئة   حمالت  التجزئة  سحاب  حمالت  التجزئة  سحاب  حمالت  حاب  أ�اأ�سأ�سأ� ذكر  وقد  تناف�سية، 
دة يف مركز التعمري للجملة  �دة يف مركز التعمري للجملة  �دة يف مركز التعمري للجملة   �ج�ج ج�ج� �أن الأ�سعار امل�أن الأ�سعار امل أن الأ�سعار املاأن الأ�سعار املا اباب
ل�ل�ل � ربح معق� ربح معق أنها  �ستحقق هام�اأنها  �ستحقق هام�ضأنها  �ستحقق هام�ضأنها  �ستحقق هام�ض أنها  �ستحقق هام�جعة لهم و أنها  �ستحقق هام�جعة لهم و جعة لهم وسجعة لهم وس سم�سم�

ناف متعددة يف الأختيار .سناف متعددة يف الأختيار .سناف متعددة يف الأختيار . أن الأ�اأن الأ�سأن الأ�سأن الأ� غري ذلك 

حاب حمالت التجزئه سحاب حمالت التجزئه سحاب حمالت التجزئه  سأ�سأ� أ�الأ�ال راء سراء سراء  سر ال�سر ال� ر ال�سر ال�س سومل يقت�سومل يقت�
ائل �ائل �ائل  الع قبل   الع�فت من  قبل   �فت من  ر س�ر س�ر ل كان هنالك ح� كان هنالك ح�س�بل  س�بل 
�ري��راء ك��م��ي��ات ك��ب��ري��راء ك��م��ي��ات ك��ب��رية من  ��راء ك��م��ي��ات ك��ب�س��راء ك��م��ي��ات ك��ب�س سن يف ���سن يف ��� ن يف ����ن يف ���� �مم��ن ي��رغ��ب���مم��ن ي��رغ��ب��
وتعدد  ال�سعر  لتدين  نظرًا  نظراستوية  نظراستوية  توية  ال� ال�س  س  ضاملالب�ضاملالب�ض

ديالت يف مكان واحد . �ديالت يف مكان واحد . �ديالت يف مكان واحد .  �امل�امل
يط سيط سيط  س مركز التعمري للجملة يف تن�س مركز التعمري للجملة يف تن� إدارةاإدارةإدارة إدارةأ�سهمت  إدارةأ�سهمت  أ�سهمت اأ�سهمت  أ�سهمت و أ�سهمت و
خارج  بها  والتعريف  خارج �يقية  بها  والتعريف  خارج �يقية  بها  والتعريف  يقية  الت�س احلملة  الت�س�ه��ذه  احلملة  �ه��ذه 
زيع �زيع �زيع  �يق باملركز بت�يق باملركز بت يق باملركز بت�يق باملركز بت� �املركز حيث قام فريق الت�س�املركز حيث قام فريق الت�س
املركز  املركز أق�سام  املركز اأق�سام  أق�سام  عن  تعريفي  عن س�ر«  تعريفي  عن س�ر«  تعريفي  ر«  »بر� »بر�س�يات  س�يات  »بر�� »بر��يات  يات  �مط�مط

على جميع حمافظات منطقة الريا�ض. 
كبرية،  كبرية، أع��داد  كبرية، اأع��داد  أع��داد  منها  وزع  التي  منها �ية  وزع  التي  منها �ية  وزع  التي  ية  املط املط�   � واحتوت
على التعريف مبركز التعمري للجملة، من حيث 
خدمات،  م��ن  يقدمه  وم��ا  خدمات، �ق��ع��ه،  م��ن  يقدمه  وم��ا  خدمات، �ق��ع��ه،  م��ن  يقدمه  وم��ا  ق��ع��ه،  وم�� وم���أهميته،  وم���أهميته،  وم��اأهميته،  أهميته، 
عة �عة �عة  �تمل عليه من حمال متن�تمل عليه من حمال متن تمل عليه من حمال متنستمل عليه من حمال متنس س على ما ي�س على ما ي� وكذلك
ــض�ــض�ــض اجل���اه���زة ك��م��ا مت  �ــ�ــ ــب ــب ــالع املــالع املــال ع املــع املــ ــيــي يــيــ ــبــب بــبــ ــددة لــددة ل ددة لــددة لــ ــع ــع عــعــ ــت ــت تــتــ ــومــوم

ال�ستفادة من اخلدمات التنقية احلديثة، مثل 
دد من عمالء ــدد من عمالء ــدد من عمالء  عــ ع ــ  ــربأكــربأكــرب أكالأكال sms ر�سائل  الــالــال  ــســس ســســ ــإر�ــإر� إر�اإر�ا
املالب�ض املالب�ض  ض  على علىس�مات  علىس�مات  مات  خ� خ�س�من  س�من  خ�س خ�سمن  من  تت� تت�سال،  سال،  تت�� تت��ال،  ال،  �اجل�����اجل����
الداخلية،  والأط��ف��ال  والرجالية،  الن�سائية، 
افة سافة سافة  سإ�سإ� إ�اإ�ا اعها، �اعها، �اعها،  أناأن�أن�أن و أنكالها  و أنكالها  وس وسكالها  كالها  أ�اأ�سأ�سأ� بكافة  واجلالبيات 
أ�سعار اأ�سعار اأ�سعار  ب جميعها  التي  باف،  جميعها  التي  اف،  بس جميعها  التي  بسف،  جميعها  التي  ف،  واملنا� واملنا�س  س  املفار�ض املفار�ضإلى  املفار�ضإلى  املفار�اإلى  إلى 

اجلملة للفرد .  

انطالق برنامج تجار الجملة الترويجي
      .. لعروض الشتاء

بمركز التعمير للجملة ..



في حي تالل الرياض للتعمير .. 
حركة نشطة في تشطيبات

القصور والفلل



ر والفلل  بداخله، حيث ت�سري س�ر والفلل  بداخله، حيث ت�سري س�ر والفلل  بداخله، حيث ت�سري  س�طيب  الق�س�طيب  الق� طيب  الق�سطيب  الق�س سطة يف عمليات ت�سطة يف عمليات ت� طة يف عمليات ت�سطة يف عمليات ت�س سركة الريا�ض للتعمري طفرة ن�سركة الريا�ض للتعمري طفرة ن� ركة الريا�ض للتعمري طفرة ن�سركة الريا�ض للتعمري طفرة ن�س ساريع �ساريع � اريع �ساريع �س أحد م�اأحد م�سأحد م�سأحد م� هد حي تالل الريا�ض للتعمري ال�سكني سهد حي تالل الريا�ض للتعمري ال�سكني سهد حي تالل الريا�ض للتعمري ال�سكني  سي�سي�
أن اكتملت جميع اخلدمات الرئي�سية  للحي.اأن اكتملت جميع اخلدمات الرئي�سية  للحي.أن اكتملت جميع اخلدمات الرئي�سية  للحي. ة بعد سة بعد سة بعد  سإقامة وال�سكن، خا�سإقامة وال�سكن، خا� إقامة وال�سكن، خا�الإقامة وال�سكن، خا�ال ال لال ل عمليات التجهيزات النهائية لتلك املباين لت�ستقبل مالك امل�ساكن قريبًا

بكة املياه الرئي�سية سبكة املياه الرئي�سية سبكة املياه الرئي�سية  إدخال وربط �اإدخال وربط �سإدخال وربط �سإدخال وربط � السالساًل عن  ساء امل�ساجد لتلبي متطلبات مالك و�ساكني احلي، هذا ف�ساء امل�ساجد لتلبي متطلبات مالك و�ساكني احلي، هذا ف� اء امل�ساجد لتلبي متطلبات مالك و�ساكني احلي، هذا ف�ساء امل�ساجد لتلبي متطلبات مالك و�ساكني احلي، هذا ف�س سإن�سإن� إن�اإن�ا إن�ل احلي  و إن�ل احلي  و ل احلي  و�ل احلي  و� �اء مراكز جتارية ح�اء مراكز جتارية ح اء مراكز جتارية حساء مراكز جتارية حس سإن�سإن� إن�اإن�ا هد سهد سهد  سكما �سكما �
ضحي، الأمر الذي يتابعه بجانب العديد من اخلدمات الأخرى جمل�ضحي، الأمر الذي يتابعه بجانب العديد من اخلدمات الأخرى جمل�ض مالك احلي يف اجتماعاته  حي، الأمر الذي يتابعه بجانب العديد من اخلدمات الأخرى جمل�سحي، الأمر الذي يتابعه بجانب العديد من اخلدمات الأخرى جمل�س سرف ال�سرف ال� رف ال�سرف ال�س سيكة الفرعية مع املديرية العامة للمياه وال�سيكة الفرعية مع املديرية العامة للمياه وال� يكة الفرعية مع املديرية العامة للمياه وال�سيكة الفرعية مع املديرية العامة للمياه وال�س سبال�سبال�

امل�ستمرة.





التعاوين  التعاوين سندوق  التعاوين سندوق  ندوق  لل� لل�سجتماعي  سجتماعي  ال اساط  اساط  اط  الن� الن�س  س  منسمنسمن س�س�
م�ؤخرًا عقد  للتعمري،  الريا�ض  م�ؤخراسركة  عقد  للتعمري،  الريا�ض  م�ؤخراسركة  عقد  للتعمري،  الريا�ض  ركة  � �سظفي  سظفي  �� ��ظفي  ظفي  �مل�مل
ندوق للعام سندوق للعام سندوق للعام 2009م  ساء ال�ساء ال� اء ال�ساء ال�س ساللقاء الثالث  لأع�ساللقاء الثالث  لأع�

إحدى اال�سرتاحات   اإحدى اال�سرتاحات   إحدى اال�سرتاحات    إحدى اال�سرتاحات   يف  إحدى اال�سرتاحات   يف 
ركة سركة سركة  سبي ال�سبي ال� بي ال��بي ال�� �دة  من�س�دة  من�س دة  من�س�دة  من�س� � تزامن اللقاء مع  ع� تزامن اللقاء مع  ع وقد
تبادل  حيث  املبارك  حىسحىسحى  سأ�سأ� أ�الأ�ال ا عيد  اــازة  عيد  اــازة  عيد  ازة  ــإجــإج إجاإجا من 
هد سهد سهد  � وق��د  ال�سعيد،  بالعيد  التهئنة  �ساجلميع   وق��د  ال�سعيد،  بالعيد  التهئنة  ساجلميع  
عة وا�عة وا�عة والحتفالت  � من الفقرات املتن� من الفقرات املتن اللقاء عددًا
الزمالء  من  ع��دد  تكرمي  مت  حيث  التكرميية 
ركة  سركة  سركة   ال� خدمة  يف  ال�سات  خدمة  يف  سات  ال�� خدمة  يف  ال��ات  خدمة  يف  ات  �سن عدة  �سن�ا  عدة  �ا  �سنس� عدة  �سنس�ا  عدة  ا  أم�اأم�س�أم�س�أم� الذين 

ركة وال�سيا�سات املنبثقة عنهاسركة وال�سيا�سات املنبثقة عنهاسركة وال�سيا�سات املنبثقة عنها، واملبنية  سكمة ال�سكمة ال� كمة ال��كمة ال�� �ئحة ح�ئحة ح ركة  خالل اجتماعه الرابع لعام سركة  خالل اجتماعه الرابع لعام سركة  خالل اجتماعه الرابع لعام 2009م يف دورته اخلام�سة  ل إدارة ال�اإدارة ال�سإدارة ال�سإدارة ال� ضاعتمد جمل�ضاعتمد جمل�ض
ركات.سركات.سركات. سق املالية ونظام ال�سق املالية ونظام ال� ق املالية ونظام ال��ق املالية ونظام ال�� � من هيئة ال�س� من هيئة ال�س ادرةسادرةسادرة سعلى التعليمات ال�سعلى التعليمات ال�

مان سمان سمان  أجل �اأجل �سأجل �سأجل � ض الإدارة والإدارة التنفيذية على القيام بالتزاماتهم وحت�سني الكفاءة العملية للمجل�ض الإدارة والإدارة التنفيذية على القيام بالتزاماتهم وحت�سني الكفاءة العملية للمجل�ض وجلانه من  إلى م�ساعدة جمل�اإلى م�ساعدة جمل�ضإلى م�ساعدة جمل�ضإلى م�ساعدة جمل�ض والتي تهدف 
الح .سالح .سالح . سحاب امل�سحاب امل� حاب امل�سحاب امل�س أ�اأ�سأ�سأ� ق �ق �ق  �ق امل�ساهمني وحق�ق امل�ساهمني وحق ق امل�ساهمني وحق�ق امل�ساهمني وحق� �كمة التي تكفل حق�كمة التي تكفل حق كمة التي تكفل حق�كمة التي تكفل حق� �ل ممار�سات احل�ل ممار�سات احل ل ممار�سات احلسل ممار�سات احلس سأف�سأف� أف�اأف�ا االإلتزام باالإلتزام ب

تكرمي  مت  ف��ق��د  �سنة   15 15ــة  15ــة  ة  ــرابــراب رابــرابــ ق قــى  ــى  قـــ قـــى  ى  ـــإل ـــإل إلاإلا دت ــدت ــدت  ــتــت تــتــ ــامــام
الإدارة  يف  الإدارة �ظ��ف  يف  الإدارة �ظ��ف  يف  ظ��ف  امل�� حممد  امل���  حممد   � ني�ني�ني ���� الأم� الأم��ء  �ء  �الال��زم��الال��زم��ال
ا�سمه  �ا�سمه  �ا�سمه   ق حممد  ق�  حممد   � املهند�ض والزميل  املهند�ضنية  والزميل  ضنية  املهند�� والزميل  املهند��نية  والزميل  نية  �القان�القان
أحمد حممد اأحمد حممد أحمد حممد  الزميل  وكذلك  يانةسيانةسيانة   ال� ال�سإدارة  سإدارة  ال�ا ال�اإدارة  إدارة  ال�ب إدارة  ال�ب ال�اباإدارة  ال�اإدارة  إدارة  ال�ب ال�اإدارة  إدارة 
والزميل  اخل��دم��ات   والزميل سعبة  اخل��دم��ات   والزميل سعبة  اخل��دم��ات   عبة  ب� ب�سظف  سظف  ب�� ب��ظف  ظف  امل امل��سليمان  ��سليمان 
للنقل  التعمري  مبركز  للنقل �ظف  التعمري  مبركز  للنقل �ظف  التعمري  مبركز  ظف  امل امل�ي  �ي  امل� امل�ي  ي  �تي�تي تيستيس ال� ال�س  س  أحمداأحمدأحمد
ية سية سية  س وف�س وف� ا على ميدالية ذهبية�ا على ميدالية ذهبية�ا على ميدالية ذهبية �ل�ل لسلس سالعام حيث ح�سالعام حيث ح�
ر خالد�ر خالد�ر خالد �ركة الدكت�ركة الدكت ركة الدكتسركة الدكتس س�سلمها �سعادة  مدير عام ال�س�سلمها �سعادة  مدير عام ال�
ل�لئهم  ل�ل  �ل  وع��رف��ًا تقديرًا  الدغيرث  عبداهلل  تقديرًابن  الدغيرث  عبداهلل  ًبن 
الزمالء  تكرمي  مت  اساسًا  أي�اأي�سأي�سأي� ركة سركة سركة  لل� لل�سوانتمائهم  سوانتمائهم 
الربع  املثايل   الربع �ظف  املثايل   الربع �ظف  املثايل   ظف  امل�ا جائزة امل �ا جائزة  امل� امل�ا جائزة  ا جائزة  أ�ستحقاأ�ستحق�أ�ستحق�أ�ستحق اللذين 
تكرمي  ��اس��اس��ًا  أي�����اأي�����سأي�����سأي����� و أي�����ركة  و أي�����ركة  وس وسركة  ركة  ال� ال�سى  سى  ال�� ال��ى  ى  �م�ست�م�ست على  �سنوي 
ظف�ظف�ظف امل جائزة  على  امل�ا  جائزة  على  �ا  امل� جائزة  على  امل�ا  جائزة  على  ا  �ل�ل لسلس ح� الذين  ح�سالزمالء  الذين  سالزمالء 
اق  �اق  �اق   ��س��س ى املراكز وا�ى املراكز وا�ى املراكز وال �هري  على م�ست�هري  على م�ست هري  على م�ستسهري  على م�ستس ساملثايل  ال�ساملثايل  ال�
بي �بي �بي  �رة عدد كبري من من�س�رة عدد كبري من من�س رة عدد كبري من من�سسرة عدد كبري من من�سس سوكان اللقاء الذي ح�سوكان اللقاء الذي ح�
يف  متعددة  يف ساطات  متعددة  يف ساطات  متعددة  اطات  ن� على  احتوى  قد  ن�سركة  على  احتوى  قد  سركة  ن�س على  احتوى  قد  ن�سركة  على  احتوى  قد  ركة  سال�سال�
والرتفيهية...  والثقافية  والرتفيهية... سية  والثقافية  والرتفيهية... سية  والثقافية  ية  الريا� الريا�سانب  سانب  الريا�� الريا��انب  انب  �اجل�اجل

ال��ت��ي حظيت  ال��ف��ق��رات  ال��ت��ي حظيت سمن  ال��ف��ق��رات  ال��ت��ي حظيت سمن  ال��ف��ق��رات  من  م��ن � ك��ان  م��ن �سوق��د  ك��ان  سوق��د 
التي  التي �حة  التي �حة  حة  املفت امل�سابقة  اجلميع  من  املفت�باملتابعة  امل�سابقة  اجلميع  من  �باملتابعة 
والتي  الزميل م. عمر احل�سني   بتقدميها  قام 
واللغاز  املعلومات  املعلوماتــن   املعلوماتــن   ن   م العديد  على  مــوت  العديد  على  ــوت  مــ العديد  على  مــوت  العديد  على  وت  ــتــت تــتــ أحاأحــأحــأح
اجلميع   منها  وا�ستفاد  اجلميع  س��ارك  منها  وا�ستفاد  اجلميع  س��ارك  منها  وا�ستفاد  ��ارك  ��� ال��ت��ي  ���سالقيمة  ال��ت��ي  سالقيمة 
علت سعلت سعلت  أ�اأ�سأ�سأ� فكانت فقرة »كيف يحدث هذا ؟!!« التي 
أك�سب  اأك�سب  أك�سب   و أك�سب    و أك�سب    رس�رس�ر احل� بني  احل�س�  بني  س�  والتناف�ض والتناف�ض  ض  احلما�ض احلما�ضروح  ضروح 

اللقاء روح البهجة وال�سرور 
اء   . ساء   . ساء   .  س الع�س الع� ل اجلميع  بتناول طعامسل اجلميع  بتناول طعامسل اجلميع  بتناول طعام سبعدها تف�سبعدها تف�

إدارة اإدارة إدارة  خ��الل  من  خ��الركة  من  �الركة  خ�س من  خ�سركة  من  ركة  ال� ال�سأن  ال�سأن  ال�اأن  أن  بالذكر  اجلدير 
أبت على تنظيم لقاءات اأبت على تنظيم لقاءات أبت على تنظيم لقاءات  ندوق التعاوين  دسندوق التعاوين  دسندوق التعاوين  د سال�سال�
كما   ، العمل  أجواء اأجواء أجواء  بعيدًا عن  من�سوبيها  جتمع 
بيها �بيها �بيها  من�س م��ن  املتميزين  ت��ك��رمي  على  من�س�أب���ت  م��ن  املتميزين  ت��ك��رمي  على  من�س�أب���ت  م��ن  املتميزين  ت��ك��رمي  على  من�ساأب���ت  م��ن  املتميزين  ت��ك��رمي  على  أب���ت  د
العطاء  اال�ستمرار يف دروب  على  لهم  جيعاسجيعاسجيعًا  ست�ست�

ركة.سركة.سركة. أهداف ال�اأهداف ال�سأهداف ال�سأهداف ال� لتحقيق 

»الصندوق 
التعاوني 

يقيم حفله 
الثالث

ويحتفي 
بمنسوبي 

األضحى المبارك الشركة  بعيد

مجلس إدارة الشركة  يعتمد  الئحة الحوكمة





ق التعمري �ق التعمري �ق التعمري  ��سعة �س��سعة �س �سعة �س��سعة �س� �قع عقد ت�قع عقد ت قع عقد ت�قع عقد ت� �الريا�ض للتعمري ت�الريا�ض للتعمري ت
 25 من  من أكرث  من اأكرث  أكرث  بتكلفة  والفاكهة  بتكلفة سار  والفاكهة  بتكلفة سار  والفاكهة  ار  اخل� اخل�سجلملة  سجلملة 

ن ريال وا�ستجابة لالقبال املتزايد.�ن ريال وا�ستجابة لالقبال املتزايد.�ن ريال وا�ستجابة لالقبال املتزايد. �ملي�ملي
اكتوبر   4 املــوافــق  �ــســوال1430هـــ   15 االأحـــد 

2009م العدد 5837 )االقت�سادية(.
ر .. عالمات جتارية مميزة �ر .. عالمات جتارية مميزة �ر .. عالمات جتارية مميزة  �ق الريا�ض للتم�ق الريا�ض للتم ق الريا�ض للتم�ق الريا�ض للتم� ��س��س

ؤوبة.وؤوبة.وؤوبة. وحركة د
 11 املــوافــق  1430هــــ  القعدة  ذو   22 االربــعــاء 

اأكتوبر  2009م )االقت�سادية(.

قع اتفاقية مع �قع اتفاقية مع �قع اتفاقية مع  �مزاد التعمري الدويل لل�سيارات ي�مزاد التعمري الدويل لل�سيارات ي
رف الراجحي.سرف الراجحي.سرف الراجحي. سم�سم�

ال�سبت 5  ذي القعدة 1430هـ  املوافق 24  اأكتوبر 
2009م العدد 5857 )االقت�سادية(.

يف  الأهلي  ل�سيارات  يف �قعات  الأهلي  ل�سيارات  يف �قعات  الأهلي  ل�سيارات  قعات  الت الت�ق  �ق  الت� الت�ق  ق  تف تف�مبيعات  �مبيعات 
مزاد التعمري. 

املوافق  1430هــــــ  الــقــعــدة  ذي   23 االربـــعـــاء 
 13558 الــــعــــدد  2009م  ـــمـــرب  ـــوف 11  ن

)اجلزيرة(.

ا�ا�ًا ملزاد ال�سيارات الدويل يف الريا�ض �% من�% من 225
15509)ع���ك���اظ،  الــعــدد  2009م  نوفمرب   17

االقت�سادية(. 

ير منطقة �ير منطقة �ير منطقة  أمام حتالف تطاأمام حتالف تط�أمام حتالف تط�أمام حتالف تط ت�ستعر�ض  التعمري 
روع سروع سروع  امل� امل�سميم  سميم  امل�س امل�سميم  ميم  لت� النهائية  املرحلة  لت�سالظهرية  النهائية  املرحلة  سالظهرية 

ادية.سادية.سادية. سقت�سقت� ودرا�سة اجلدوى ال
 19 املــوافــق  1430هـــــ  احلــجــة  ذو   2 اخلمي�ض 

نوفمرب 2009م العدد 5883.
)االقت�سادية(.

زع مظالت جمانية �زع مظالت جمانية �زع مظالت جمانية  �مركز التعمري للنقل العام ي�مركز التعمري للنقل العام ي
للحجاج .

ــاء 8 ذي احلــجــة 1430هــــ املــوافــق 25  ــع االأرب
نوفمرب 2009م العدد 13572.

)اجلزيرة(

زع مظالت جمانية �زع مظالت جمانية �زع مظالت جمانية  �مركز التعمري للنقل العام ي�مركز التعمري للنقل العام ي
للحجاج

 24 املــوافــق  1430هــــ  احلجة  ذي   7  الثالثاء 
نوفمرب 2009م العدد 15128

)الريا�ض(

املخاوف  ظل  يف  احلج  حمالت  يجتاح  املخاوف �د  ظل  يف  احلج  حمالت  يجتاح  املخاوف �د  ظل  يف  احلج  حمالت  يجتاح  د  �الرك�الرك
يف  يف �ن  يف �ن  ن  �أم��ل���أم��ل�� أم��ل��اأم��ل��ا ي�� ي��ات  ات  احل��م��ال احل��م��الحاب  �الحاب  احل��م�س احل��م�سحاب  حاب  ا� ا�س  س  h1n1 ن ــن ــن  ــمــم

ر بعد اللقاح.�ر بعد اللقاح.�ر بعد اللقاح. �حت�سن الأم�حت�سن الأم
نوفمرب   24 ــق  ــواف امل احلــجــة  ذي   7 ال��ث��الث��اء 

2009م العدد 15128 )الريا�ض(.

بيها بالعيد�بيها بالعيد�بيها بالعيد �الريا�ض للتعمري حتتفي ومن�س�الريا�ض للتعمري حتتفي ومن�س
 5 ــق  ــواف امل 1430هـــــ  احلــجــة  ذي   18 ال�سبت 

دي�سمرب 2009م العدد 13582 )اجلزيرة(.

ر�سدت " ر�سالة 

التعمري " على �سبيل 

املثال ولي�ض احل�سر 

بع�ض العناوين 

والخبار التي  تناولتها 

ال�سحف املحلية عن  

اأن�سطة وفعاليات 

واإجنازات ال�سركة 

خال فرتة ال� 3 اأ�سهر 

املا�سية  . 



     سهم الشركة رصين
                    .. رغم االزمة

ير �ير �ير  � تط� تط ��سرتاتيجية نح��سرتاتيجية نح� اإطار خططها ال ااإطار خططها  إطار خططها  ركة يف سركة يف سركة يف  ال� به  ال�سم  به  سم  ال�� به  ال��م  به  م  الرائدة وما تق الرائدة وما تق�ا�ستمرارا لإجنازاتها  �ا�ستمرارا لإجنازاتها 
رية وكافة سرية وكافة سرية وكافة  ساردها املادية والب�ساردها املادية والب� اردها املادية والب��اردها املادية والب�� � ت�سخريم� ت�سخريم إطار �سعيها نحاإطار �سعيها نح�إطار �سعيها نح�إطار �سعيها نح� اريعها اساريعها اساريعها ال�ستثمارية واخلدمية ويف  سم�سم�
ل ال�سيا�سة التي تنتهجها ادارة سل ال�سيا�سة التي تنتهجها ادارة سل ال�سيا�سة التي تنتهجها ادارة  سطني وخلدمة امل�ساهمني، وبف�سطني وخلدمة امل�ساهمني، وبف� طني وخلدمة امل�ساهمني، وبف��طني وخلدمة امل�ساهمني، وبف�� �اجبهاال�اجبهاال اجبهاال�اجبهاال� �عة للقيام ب�عة للقيام ب عة للقيام ب�عة للقيام ب� �ادواتهااملتن�ادواتهااملتن
العام  النفع  ذات  اخلدمية  العام سروعات  النفع  ذات  اخلدمية  العام سروعات  النفع  ذات  اخلدمية  روعات  امل� اقامة  جمال  يف  لال�ستثمار  امكانياتها  امل�سجيه  اقامة  جمال  يف  لال�ستثمار  امكانياتها  سجيه  امل�� اقامة  جمال  يف  لال�ستثمار  امكانياتها  امل��جيه  اقامة  جمال  يف  لال�ستثمار  امكانياتها  جيه  بت بت�ركة  �ركة  بتس بتسركة  ركة  سال�سال�
ير ا�ير ا�ير الحياء ال�سكنية كهدف ا�سرتاتيجي،  �اطن واملقيم ويف جمال تط�اطن واملقيم ويف جمال تط اطن واملقيم ويف جمال تط�اطن واملقيم ويف جمال تط� �د بالفائدة على امل�د بالفائدة على امل د بالفائدة على امل�د بالفائدة على امل� �التي تع�التي تع
روعات املقرتحة بعد درا�سة سروعات املقرتحة بعد درا�سة سروعات املقرتحة بعد درا�سة  ست تنفيذ امل�ست تنفيذ امل� ل عملها يف جماسل عملها يف جماسل عملها يف جمال سا�سا� ا��ا�� أن تاأن ت�أن ت�أن ت ركة على سركة على سركة على  ست ال�ست ال� ت ال�ست ال�س سفقد حر�سفقد حر�
روعاتها القائمة، كما سروعاتها القائمة، كما سروعاتها القائمة، كما  س�ستثمار يف م�س�ستثمار يف م� غيل واسغيل واسغيل وال سقت ا�ستمرت يف عمليات الت�سقت ا�ستمرت يف عمليات الت� قت ا�ستمرت يف عمليات الت��قت ا�ستمرت يف عمليات الت�� � ال� ال ضجدواها، ويف نف�ضجدواها، ويف نف�ض
روعات امل�ستقبلية عن طريق درا�ستها وحتديد سروعات امل�ستقبلية عن طريق درا�ستها وحتديد سروعات امل�ستقبلية عن طريق درا�ستها وحتديد  أجل القيام بالعديد من امل�اأجل القيام بالعديد من امل�سأجل القيام بالعديد من امل�سأجل القيام بالعديد من امل� دها من �دها من �دها من  �لت جه�لت جه لت جهسلت جهس سا�سا� ا��ا�� �ت�ت
كل جميع سكل جميع سكل جميع  أن ت�اأن ت�سأن ت�سأن ت� � ه� ه� ركة دوماسركة دوماسركة دومًا س ال�س ال� ض للبدء يف تنفيذها، وقد ظل هاج�ض للبدء يف تنفيذها، وقد ظل هاج�ض ً

أجل القيام بالعديد من امل�
ً

أجل القيام بالعديد من امل�
ادية متهيداسادية متهيداسادية متهيدا سقت�سقت� جدواها ال

ن �ن �ن  وتك بالبالد.  للرقي  وتك�  بالبالد.  للرقي   � وطنيًا دورًا  ت�ؤدي  بحيث  فعلية،  دوراسارية  ت�ؤدي  بحيث  فعلية،  دوراسارية  ت�ؤدي  بحيث  فعلية،  ارية  وح� وح�سية  سية  وح�� وح��ية  ية  تنم تنم�افات  �افات  تنمس تنمسافات  افات  سإ�سإ� إ�اإ�ا روعاتها سروعاتها سروعاتها  سم�سم�
اطن يف كل املجا�اطن يف كل املجا�اطن يف كل املجالت املمكنة.  � يف م�س�ؤولية خدمة امل� يف م�س�ؤولية خدمة امل ريكاسريكاسريكًا س�س�

ركة لتحقيق الأرباح سركة لتحقيق الأرباح سركة لتحقيق الأرباح  إذ ت�سعى ال�اإذ ت�سعى ال�سإذ ت�سعى ال�سإذ ت�سعى ال� ركة غائباسركة غائباسركة غائبًا عن البال،  ساريع ال�ساريع ال� اريع ال�ساريع ال�س سمل يكن املردود املادي لكل م�سمل يكن املردود املادي لكل م�
العمليات  العمليات �ن  العمليات �ن  ن  تك تك�أن  تك�أن  تكاأن  أن  على  اساسًا  وحر� وحر�س�ستثمارية،  س�ستثمارية،  ال ا�حاتهم  ا�حاتهم  حاتهم  طم وحتقيق  فيها  للم�ساهمني  طم�املجزية  وحتقيق  فيها  للم�ساهمني  �املجزية 
بامتالك  املتمثل  العقاري  املجال  بامتالك إن  املتمثل  العقاري  املجال  بامتالك اإن  املتمثل  العقاري  املجال  إن  ف املخاطر،  بامتالك أي عدمية  املتمثل  العقاري  املجال  إن  ف املخاطر،  بامتالك أي عدمية  املتمثل  العقاري  املجال  فاإن  املخاطر،  بامتالك اأي عدمية  املتمثل  العقاري  املجال  بامتالك اإن  املتمثل  العقاري  املجال  إن  ف املخاطر،  بامتالك أي عدمية  املتمثل  العقاري  املجال  بامتالك اإن  املتمثل  العقاري  املجال  إن  ف املخاطر،  فاأي عدمية  املخاطر،  أي عدمية  عالية  بدرجات  عالية �نة  بدرجات  عالية �نة  بدرجات  نة  �أم�أم أماأما م ما�ستثمارية  ا�ستثمارية  ال
روعا سروعا سروعا  سر م�سر م� ر م�سر م�س أكرث من ثالثة ع�اأكرث من ثالثة ع�سأكرث من ثالثة ع�سأكرث من ثالثة ع� ركة حاليا سركة حاليا سركة حاليا  سركة، ، حيث متتلك ال�سركة، ، حيث متتلك ال� ركة، ، حيث متتلك ال�سركة، ، حيث متتلك ال�س أحد مميزات ال�اأحد مميزات ال�سأحد مميزات ال�سأحد مميزات ال� الأر�ض يعترب 

اقع .�اقع .�اقع . �خدميا وعقاريا على ار�ض ال�خدميا وعقاريا على ار�ض ال

آفاق اآفاق آفاق  ير املرافق اخلدمية وفتح �ير املرافق اخلدمية وفتح �ير املرافق اخلدمية وفتح  � يف جمال تط� يف جمال تط ركة لت�سجل �سبقاسركة لت�سجل �سبقاسركة لت�سجل �سبقًا جديدًا سمن هنا جاءت مبادرة ال�سمن هنا جاءت مبادرة ال�
غيل   ا�سرتاحات سغيل   ا�سرتاحات سغيل   ا�سرتاحات  ساء وت�ساء وت� اء وت�ساء وت�س سإن�سإن� إن�اإن�ا �اريع خدمية ا�ستثمارية ك�اريع خدمية ا�ستثمارية ك� اريع خدمية ا�ستثمارية كساريع خدمية ا�ستثمارية كس سلها يف م�سلها يف م� لها يف م��لها يف م�� �ا�ستثمارية جديدة ، من خالل دخ�ا�ستثمارية جديدة ، من خالل دخ
ار سار سار  التعمري جلملة اخل� التعمري جلملة اخل�سق  سق  التعمري جلملة اخل�� التعمري جلملة اخل��ق  ق  �س والتجميد يف  للتربيد  �س�دعات  والتجميد يف  للتربيد  �دعات  �س� والتجميد يف  للتربيد  �س�دعات  والتجميد يف  للتربيد  دعات  م�ست م�ست�اء   �اء   م�ستس م�ستساء   اء   سإن�سإن� إن�اإن�ا و ال�سريعة،  الطرق  إن�على  و ال�سريعة،  الطرق  إن�على 
د �د �د  تع تع�اريع   �اريع   تعس تعساريع   اريع   امل� هذه  وجميع  العام  النقل  مركز  يف  امل�سد  هذه  وجميع  العام  النقل  مركز  يف  سد  امل�� هذه  وجميع  العام  النقل  مركز  يف  امل��د  هذه  وجميع  العام  النقل  مركز  يف  د  وق حمطة  وق�اء   حمطة  �اء   وقس حمطة  وقساء   حمطة  اء   سإن�سإن� إن�اإن�ا و الريا�ض،  يف  إن�والفاكهة  و الريا�ض،  يف  إن�والفاكهة 
إلى حتقيقها  تعطي  اإلى حتقيقها  تعطي  إلى حتقيقها  تعطي   ركة  سركة  سركة   سركة ، جميع تلك الإجنازات التي ت�سعى ال�سركة ، جميع تلك الإجنازات التي ت�سعى ال� ركة ، جميع تلك الإجنازات التي ت�سعى ال�سركة ، جميع تلك الإجنازات التي ت�سعى ال�س سبالنفع على م�ساهمي ال�سبالنفع على م�ساهمي ال�
ر سر سر  الع� الع�سات  سات  الع�� الع��ات  ات  ال�سن مدى  على  وذلك  عام  بعد  ال�سن�  مدى  على  وذلك  عام  بعد   � ً

ركة ، جميع تلك الإجنازات التي ت�سعى ال�
ً

ركة ، جميع تلك الإجنازات التي ت�سعى ال�
عاما النم�  يف  النم�ل  يف  �ل  النمس يف  النمسل  يف  ل  سا�سا� ا��ا�� مت مت�ركة  �ركة  متس متسركة  ركة  ال� ال�سأرب��اح  ال�سأرب��اح  ال�اأرب��اح  أرب��اح  أن  اأن  أن   راسراسرًا سم�ؤ�سم�ؤ�

إلى اإلى اإلى  أن قفزت اأن قفزت أن قفزت  إلى اإلى اإلى  ألف ريال األف ريال ألف ريال  ركة ترتاوح ما بني ال�سبعمائة سركة ترتاوح ما بني ال�سبعمائة سركة ترتاوح ما بني ال�سبعمائة  سائد  ال�سائد  ال� ائد  ال��ائد  ال�� أن كانت عاأن كانت ع�أن كانت ع�أن كانت ع ية ، فمنذ سية ، فمنذ سية ، فمنذ  ساملا�ساملا�
ل سل سل  سركة جناحاتها لتحقق زيادة يف الأرباح للف�سركة جناحاتها لتحقق زيادة يف الأرباح للف� ركة جناحاتها لتحقق زيادة يف الأرباح للف�سركة جناحاتها لتحقق زيادة يف الأرباح للف�س سلت ال�سلت ال� لت ال�سلت ال�س س، ثم وا�س، ثم وا� الثمانية ماليني ريال لعام 2008
فت سفت سفت  التي ع� العاملية  املالية  التي ع�سزمة  العاملية  املالية  سزمة  ال الرغم من  املئة، على  بواقع 25 يف  العام 2009  لهذا  بواقع 25الأول  العام 2009  لهذا  بواقع 25الأول  العام 2009  لهذا  أول  ا
ركة سركة سركة  ال� �سهم  ظل  ال�سأجمع.فقد  �سهم  ظل  ال�سأجمع.فقد  �سهم  ظل  ال�اأجمع.فقد  �سهم  ظل  أجمع.فقد  والعامل  املنطقة  والعامل �اق  املنطقة  والعامل �اق  املنطقة  اق  أ�ساأ�س�أ�س�أ�س انهيار انهيارإل��ى  انهياراإل��ى  إل��ى  أدت اأدت أدت  و بل  العاملية   أدت اق  و بل  العاملية   أدت اق  و� بل  العاملية   و�اق  بل  العاملية   اق  �بالأ�س�بالأ�س
ركة خالل الربع الأول سركة خالل الربع الأول سركة خالل الربع الأول  سمتما�سك ويف حالة ثبات بل ويف ازدياد م�ستمر،  حيث قفز ربح �سهم ال�سمتما�سك ويف حالة ثبات بل ويف ازدياد م�ستمر،  حيث قفز ربح �سهم ال�
ض ريال لنف�ض ريال لنف�ض الفرتة من العام ال�سابق 2008،  مبعدل  إلى 0.22 ريال من 0.19اإلى 0.22 ريال من 0.19إلى 0.22 ريال من 0.19 من عام 2009، 
ايف سايف سايف  � زاد  ما  بعد  �سما  زاد  ما  بعد  سما  �� زاد  ما  بعد  ��ما  زاد  ما  بعد  ما  عم عم�ركة  �ركة  عمس عمسركة  ركة  ال� ال�سأرب��اح  ال�سأرب��اح  ال�اأرب��اح  أرب��اح  من  حت�سن  ناجت  وه��ذا  املائة  ن�سبته  15.80 يف  منو 
أن هذه اأن هذه أن هذه  ضنا عن نف�ضنا عن نف�ض الفرتة من العام ال�سابق ،  نا عن نف��نا عن نف�� � ملي� ملي 19 ن ريال ، من �ن ريال ، من �ن ريال ، من  � ملي� ملي 22 إلى اإلى اإلى  ركة سركة سركة  سدخل ال�سدخل ال�
والجنازات  النجاحات  من  نابع  واسركة   النجاحات  من  نابع  واسركة   النجاحات  من  نابع  ركة   ال� �سهم  ال�سة  �سهم  سة  ال�� �سهم  ال��ة  �سهم  ة  ق ق�أن  �أن  قا قاأن  أن  ب باحه  احه  بس بسحه  حه  أ�اأ�سأ�سأ� و أ�ت  و أ�ت  مدل�ل تعطي  مدل�لرتفاعات  تعطي  �لرتفاعات  ال
 ، ال�سهم  على  حتدث   التي  ، �مية  ال�سهم  على  حتدث   التي  ، �مية  ال�سهم  على  حتدث   التي  مية  الي الي�اربات  �اربات  اليس اليساربات  اربات  بامل� ولي�ست  بامل�ساريعها  ولي�ست  ساريعها  بامل�س ولي�ست  بامل�ساريعها  ولي�ست  اريعها  م� عرب  م�سركة  عرب  سركة  م�س عرب  م�سركة  عرب  ركة  ال� حققتها  ال�سالتي  حققتها  سالتي 
ادية التي سادية التي سادية التي  سزمات الأقت�سزمات الأقت� أثر بااأثر بااأثر بال ايتايت ركة  سركة  سركة  ل سأن  �سهم ال�سأن  �سهم ال� أن  �سهم ال�اأن  �سهم ال�ا أكرب دليل باأكرب دليل باأكرب دليل باأكرب دليل ب ولعل املقارنة ال�سا بقة تعطينا 
إجنازاتها   وااإجنازاتها   واإجنازاتها   والرقام خري دليل على  كل ذلك .  إجنازاتها   وااريعها و إجنازاتها   وااريعها و اريعها وساريعها وس س ثابت بثبات م�س ثابت بثبات م� �ق  بل ه�ق  بل ه� ق  بل ه�ق  بل ه� �حتدث  بال�س�حتدث  بال�س
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