االحد
8

11

5102

 12ألف كيلو مرت من اخلطوط احلديدية يف اململكة حبلول 1202
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 12ألف كيلو مرت من اخلطوط احلديدية يف اململكة حبلول 1202

خطة التوسعة تتضمن حنو  91خطا حديديا بطول إمجالي يبلغ  1199كيلو مرت.

أبلغ "االقتصادية" املهندس حممد بن خالد السويكت؛ رئيس املؤسسة العامة للخطوط احلديدية ،أن املؤسسة تعد حاليا خطة
اسرتاتيجية لشبكة اخلطوط اجلديدة يف اململكة ،تستهدف إنشاء  12ألف كيلو مرت من اخلطوط احلديدية حبلول عام
.1202
وأشار السويكيت إىل أن إجراءات فصل هيئة اخلطوط احلديدية عن املؤسسة جيري العمل عليها حاليا ،مشريا إىل أن اهليئة هي
اجلهة املنظمة واملشرعة بالنسبة للخطوط احلديدية يف اململكة ،عالوة على منح رخص السالمة والتشغيل لكل القطارات اليت
تسري على خطوط وقضبان يف اململكة مبا فيها مشاريع املرتو داخل املدن.
وعن مستجدات اخلطة االسرتاتيجية لتطوير السكك احلديدية يف اململكة ،بني أن اخلطة اجلديدة تستهدف بناء  12ألف
كيلو مرت من القطارات حبلول عام  ،1202موضحا أنه بنهاية العام اجلاري ستنتهي املؤسسة من إعدادها بشكلها النهائي.
وحبسب ما اطلعت عليه "االقتصادية"  ،فإن اخلطة االسرتاتيجية لتطوير وتوسيع شبكة اخلطوط احلديدية ،تتمثل يف توسعة
تدرجيية لشبكة اخلطوط احلديدية السعودية تشمل حنو  21خطا حديديا بطول إمجالي يبلغ تقريبا  1122كيلو مرت ،وهذه
اخلطوط ذات أهداف تطويرية خمتلفة وسيتم تنفيذها على ثالث مراحل.
وتستمر مرحلة التطوير األوىل (أولوية عليا) من عام  1222حتى  1212بطول تقرييب  2222كيلو مرت ،باستثمار يبلغ حنو
 36مليار ريال ،أما مرحلة التطوير الثانية (أولوية متوسطة) من عام  1213حتى  1266بطول تقرييب  6222كيلو مرت
باستثمار يبلغ حنو  121مليارات ريال ،بينما مرحلة التطوير الثالثة (أولوية ثانوية) من عام  1260حتى  1202بطول تقرييب
 2022كيلو مرت باستثمار يبلغ حنو  16مليار ريال.
ويقدر إمجالي قيمة االستثمارات اخلاصة بتطوير شبكة اخلطوط احلديدية حبلول عام  1202بنحو  632مليار ريال ،موزعة
على املراحل الثالث ،وقد متت دراسة أحجام نقل الركاب والبضائع املتوقعة حتى عام  1202لكل خط حديدي.
وتشمل مرحلة التطوير األوىل مشاريع السكك احلديدية القائمة أو اليت يف مرحلة التنفيذ ،مثل :مشروع تطوير وازدواج اخلط
احلديدي رقم " "1احلالي بني الدمام والرياض ،ومشروع اجلسر الربي الذي يربط بني الرياض وجدة والدمام باجلبيل الذي متت

املوافقة على تنفيذه أخريا ،عالوة على مشروع قطار احلرمني السريع الذي يربط بني مكة املكرمة واملدينة املنورة مرورا مبحافظة
جدة واجلاري إنشاؤه حاليا.
وذلك فضال عن مشروع الشركة السعودية للخطوط احلديدية (سار) خط التعدين الذي يربط بني املناطق الشمالية وميناء
رأس اخلري باجلبيل والرياض ،مبا يف ذلك مشروع الربط املقرتح باألردن عن طريق احلديثة ،ومشروع ربط دول جملس التعاون
اخلليجي الذي يلتقي بالشبكة السعودية يف نقاط حمددة عند احلدود اإلماراتية والكويتية والقطرية والبحرينية ،ويستند
التقييم املالي هلذه املشاريع إىل مؤشرات األداء املالي املتعارف.
كما وتتضمن اخلطة االسرتاتيجية لتطوير اخلطوط احلديدية  SRMPتوصيات رئيسة منها :التوسع التدرجيي يف شبكة
السكك احلديدية واخلدمات املرتبطة بها يف اململكة ،وتكامل وسائل النقل بالسكك احلديدية مع وسائل النقل متعددة
الوسائط واستغالل القيمة املضافة اليت توفرها اخلدمات اللوجستية ،من أجل حتسني كفاءة شبكة النقل الشاملة واالعتمادية
عليها.
وتضمنت اخلطة أيضا ،تشجيع استخدام وسائل النقل باخلطوط احلديدية سواء للركاب أو البضائع ودراسة إمكانية حتويل
نقل ا لركاب وحركة البضائع من وسائل النقل األخرى إىل القطارات ،ووضع التوصيات إلعداد تنظيمي مالئم لقطاع النقل
بالسكك احلديدية يف اململكة العربية السعودية ،والسيما وضع هيكل أفقي لفصل شبكة السكك احلديدية وتشغيلها ،كأساس
ملزيد من اخلصخصة.
وشددت املؤسسة على أن التنفيذ الناجح للخطة االسرتاتيجية للنقل باخلطوط احلديدية  SRMPوتطوير نظام سكك
حديدية قادر على املنافسة يتطلب إنشاء شعبة ختطيط اسرتاتيجية قوية ،وذلك من أجل التنظيم املهين لكل ما يتعلق
باخلطوط احلديدية على املستوى احمللي.
وكان السويكت قد أبلغ “االقتصادية” يف وقت سابق ،بدء تنفيذ مشروع شبكة القطارات اإلقليمية الذي يربط بني دول جملس
التعاون اخلليجي ،يف اجلانب السعودي مطلع العام املقبل 1223م ،الفتاً إىل قرب االنتهاء من التصاميم النهائية للمشروع.
وأوضح السويكت أن مسار قطار اخلليج داخل أراضي اململكة يصل طوله إىل  336كيلو مرتا ،مبينا أنه بنهاية  1222سيجري
تسليم التصاميم ،ليبدأ التنفيذ فعليا داخل أراضي اململكة مطلع العام املقبل  1223فور اعتماد املخصصات املالية له.
وبني السويكت أن العمل سيبدأ من البطحاء جنوباً حتى اخلفجي مشاالً ،كما سيكون من ضمن مسار املشروع الربط بني اململكة
وقطر عرب ميناء سلوى ،وأيضا مع مملكة البحرين عند جسر امللك محد يف منطقة “اهلاف مون”.
وعن اجلسر الربي الذي سريبط بني املنطقة الغربية من حمطة مكة املكرمة إىل مدينة الرياض ،نفى السويكت وجود عوائق
مالية تواجه تنفيذه ،موضحاً أن املشروع بالكامل كتصميم وبناء أحيل من املؤسسة إىل صندوق االستثمارات العامة ،ومت تكليف
شركة سار بتنفيذ املشروع وليس للمؤسسة عالقة به.
وبشأن خط سكة الرياض – الدمام ،بني أن املؤسسة تقوم حالياً بتطويره عن طريق تزويده بالقطارات احلديثة اليت تسري بسرعة
 202كيلو مرتا ،موضحاً أنه بنهاية  1222ستزيد السرعة إىل  232كيلو مرتا ،وبنهاية 1223م ستصبح  282كيلو مرتا،
وهي السرعة القصوى لقطارات الديزل ،إال أن التوجه العام للسكك احلديدية يف اململكة هو القطارات الكهربائية مستقبالً.

https://www.aleqt.com/2015/11/08/article_1004664.html

جناح وزارة النقل يتألق يف مؤمتر مجعية الطرق الدولية يف سيئول

قدم جناح وزارة النقل املشارك يف مؤمتر مجعية الطرق الدولية (بيارك) اخلامس والعشرين الذي انعقدت اعماله خالل الفرتة 1
  3نوفمرب 1222م شرحا حول النهضة اليت تعيشها اململكة حتت القيادة احلكيمة والدعم الالحمدود من قبل خادم احلرمنيالشريفني وولي عهده األمني وولي ولي العهد  -حفظهم اهلل -يف جمال النقل مبختلف جماالته كالطرق واخلطوط
احلديدية والنقل العام داخل املدن.
واستقبل اجلناح خالل هذه الفرتة العديد من الوزراء واملسؤولني واملختصني الذين شاركوا يف املؤمتر واستمعوا إىل شرح وافٍ عن
حمتويات اجلناح الذي أبرز العديد من املشروعات التنموية اليت نفذت وتنفذ يف اململكة يف تلك اجملاالت الطرق والسكك
احلديدية والنقل العام ،وقد أبدوا سرورهم بزيارتهم للجناح وأشادوا بالتقدم الكبري الذي تعيشه اململكة يف جمال النقل باإلضافة
إىل التصميم املتميز للجناح وحمتوياته املتنوعة.
واحتوى اجلناح على صور ومعلومات عن مشروعات الطرق يف خمتلف مناطق اململكة وكذلك عن مشروع قطار احلرمني السريع
الذي يربط بني مكة املكرمة واملدينة املنورة وجدة ومشروعات النقل العام داخل مدينة الرياض ،كما مت عرض افالم يف شاشات
ضخمة عن تلك املشروعات.

http://www.alriyadh.com/1097909

قطار احلرمني يستعد لنقل  182ألف راكب يوميا يف املتوسط

علمت "االقتصادية" من مصادر مطلعة ،أن قطار احلرمني السريع ،قادر على نقل أكثر من مليوني حاج خالل أسبوعني،
حال اكتمال أعمال املشروع والعمل بكامل طاقته ،الفتا إىل أنه ميكن جتاوز هذا العدد إذا توافرت احلاجة إىل نقل املزيد من
الركاب.
وأشارت املصادر إىل أن مشروع قطار احلرمني سيوفر وسيلة النقل املناسبة للحجاج والزوار واملواطنني ،ويستوعب األعداد
اليت تتوافد للحج والعمرة والزيادة يف أعداد املواطنني املتوقع استخدامهم للمشروع.
وتوقعت املصادر ،أن ينقل قطار احلرمني السريع حنو  182ألف راكب يوميا بني احملطات املختلفة على مدار العام ،مبا
يعادل حنو  8.2مليون راكب شهريا بني مجيع احملطات ،ليصل إمجالي أعداد الركاب بني احملطات املختلفة سنويا إىل
حنو  221مليون راكب.
وحول نسب اإلجناز ،أوضحت املصادر أنها وصلت إىل  222يف املائة يف كل من حمطيت املدينة املنورة ورابغ ،فيما بلغت يف
حمطة املطار اجلديد أكثر من  82يف املائة ،أما حمطة جدة ،وهي األكرب وتضم املراكز الرئيسة لغرف التحكم والتدريب،
فقد وصلت نسب اإلجناز فيها  18يف املائة وبقي السور اخلارجي والتشجري ومواقف السيارات ،فيما بلغ اإلجناز يف مكة 12
يف املائة وبقي التسوير وبوابات املداخل واملخارج واملواقف.
وكانت مصادر مطلعة ،أبلغت "االقتصادية" يف وقت سابق ،أن سعة قطارات احلرمني الشريفني اإلمجالية تبلغ 20212
ألف راكب ،مشرية إىل أن سعة القطار الواحد تصل إىل حنو  024راكبا ،ضمن مشروع يضم  62قطارا كهربائيا سريعا،
الفتة إىل أن السعة قد تتضاعف إىل  860راكبا للقطار الواحد يف أوقات الذروة.
وأوضحت ،أنه حبساب معدل الرحالت بني العاصمة املقدسة وجدة على سبيل املثال ،فإن قطار احلرمني السريع سينقل سبع
رحالت خالل الساعة الواحدة ،مبا يعادل  1121راكبا بني العاصمة املقدسة وجدة يف االجتاه الواحد ،مشرية إىل أن السعة
املقعدية الكبرية للقطارات ،تأتي لتغطية الطلب املتوقع للقطار ،خاصة بني العاصمة املقدسة وجدة ،اليت سينطلق منها
سبعة قطارات يف الساعة الواحدة.

https://www.aleqt.com/2015/11/08/article_1004665.html
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