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حداد رئيسًا جمللس إدارة االحتاد العربي للنقل الربي

القطاع اللوجسيت يف طليعة مشاريع االستثمار يف اخلليج

«كريم» توسِّع حضورها يف السعودية

كريم على خطى أوبر لتوصيل لقاح اإلنفلونزا
سياحة الرياض تفعِّل  5مسارات سياحية بإجازة منتصف الفصل
الدراسي األول
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حداد رئيسًا جمللس إدارة االحتاد العربي للنقل الربي

انتخب جملس ادارة االحتاد العربي للنقل الربي باالمجاع مالك حداد /مدير عام الشركة االردنية للنقليات السياحية(جت)
رئيساً له لفرتة والية اجمللس احلالية.
كما انتخب املهندس خالد بن عبداهلل احلقيل نائباً للرئيس لشؤون نقل الركاب من اململكة العربية السعودية وحافظ كارلوس
اهلاشم  /مدير عام شركة جوعان يف دولة االمارات العربية املتحدة على موقعه كنائب للرئيس لشؤون نقل البضائع.
جاء ذلك خالل عقد جملس إدارة االحتاد الجتماعاته لدورة اجمللس التاسعة واخلمسني يف مقر االمانة العامة لالحتاد يف عمان
مؤخرا.
وحول اهم ما توصل اليه اجمللس افاد امني عام االحتاد د .حممود العبدالالت ان اجملتمعني ناقشوا البنود االخرى املدرجة على
جدول أعمال هذه االجتماعات ومنها االطالع على شؤون العضوية ونتائج اجتماعات اللجنة املُصغرة املُشكلة من االحتاد العربي
للنقل الربي واحتاد النقل ملنظمة دول البحر االسود ورحب اجمللس بعضو جملس االدارة ادجديد من سلطنة عممان الشي نايف
الكثريي رئيس جمموعة شركات بن مهيه كما اطلع اجمللس على مذكرة التفاهم اليت مت التوصل اليها مع االحتاد العاملي
للمواصالت ( )UITPومت التوقيع عليها على هامش هذه االجتماعات وقد وقعها نيابة عن االحتاد العاملي للمواصالت رئيس
االحتاد ملنطقة الشرق االوسط ومشال افريقيا م .خالد احلقيل وعن االحتاد العربي للنقل الربي االمني العام د .حممود
العبدالالت وسيتم من خالل هذه االتفاقية تبادل اخلربات والدراسات وعقد ندوات مشرتكة .
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القطاع اللوجسيت يف طليعة مشاريع االستثمار يف اخلليج

بات القطاع اللوجسيت دعامة مهمة يف كل قطاعات وجماالت االقتصاد العاملي بسبب تبين احلكومات والشركات
الكربى تنفيذ مشاريع استثمارية جمدية يف هذا القطاع كما أصبح رافداً لالقتصاد الوطين لبعض الدول وفق ما
أظهرت بيانات أخرياً ومن أهم املوارد األساس يف اإليرادات اليت ترتكز عليها خصوصاً بعد تدهور أسعار النفط
العاملية واستحواذه على نصيب عالٍ من االستثمارات إضافة إىل أن اجملتمع الدولي يسعى جاهداً إىل رفع مساهمته
يف القطاع اللوجسيت لتنمية اقتصاده احمللي ملا حيمله من مردودات على املستوى البعيد».
وأشار التقرير األسبوعي لشركة «املزايا القابضة» الذي خصته لرصد حركة التطور اليت يشهدها القطاع
اللوجسيت يف الدول اخلليجية واإلقليمية إىل أن «املشاريع الناجحة تعتمد على التخطيط ادجيد والتنوع يف
االستثمارات اليت تشمل صغار وكبار املستثمرين يف مراحل التخطيط والتنفيذ كافة» .وأكد التقرير أن «تطوير
القطاع اللوجسيت يأتي من خالل ض مزيد من املشاريع االستثمارية وتشجيع القطاع اخلاص على االستحواذ
على أدوار مؤثرة وتعزيز وتوسيع عمل القطاع اللوجسيت فضالً عن تباين خطط اإلجناز ومراحلها وشكلها النهائي
وآليات جذب االستثمارات احمللية واخلارجية للقطاع اللوجسيت».
وأضاف أن « احلراك اللوجسيت يف السعودية يشهد تطورات ملحوظة إذ عملت اململكة على ربطه مبشاريعها
التنموية وتنويع الدخل اخلاص به فضالً عن دجمه يف القطاع الصناعي ليكون أحد أهم عوامل جناح خطة
التنمية اليت رمستها لعام  0202إضافة إىل أن اململكة تسعى من خالل املشاريع اللوجستية إىل إاجاد مزيد من
فرص العمل للشباب وخفض التكاليف املصاحبة للواردات والصادرات غري النفطية اليت بلغت العام املاضي 062
مليون طن ما من شأنه رفع ادجدوى االستثمارية للمشاريع اللوجستية واستقطاب االستثمارات اخلارجية».
وأَضاف التقرير« :يف املقابل فإن القطاع اللوجسيت يف السعودية بات يعمل كمؤشرات لتتبع اإلنفاق احلكومي على
مشاريع البنية التحتية وتطوير عوامل املنافسة على املواقع اإلسرتاتيجية اليت يمعوِّل عليها يف خدمة القطاعات
االقتصادية كافة لرفع مساهمتها يف الناتج احمللي اإلمجالي إذ متتلك اململكة  9موانئ صناعية وجتارية موزعة
على ساحلي البحر األمحر واخلليج العربي خلدمة هذا القطاع كما تستهدف تشجيع القطاع اخلاص للمشاركة
مبزيد من االستثمارات لتطوير الصناعة وخفض تكاليف النقل ورفع كفاءة االقتصاد احمللي».
ويف ما خيص دولة اإلمارات أكدت «املزايا» أن «القطاع اللوجسيت يشهد حركة مشرقة وإاجابية على مستوى
تنفيذ املشاريع االقتصادية إذ حتتل الدولة املرتبة األوىل خليجياً وإقليمياً يف حجم االستثمارات املوجهة لتطوير
عمل القطاع اللوجسيت كما تتمتع ببنية حتتية ذات كفاءة عالية من مطارات وموانئ وطرق ونقل وتتصدر
العديد من الدول يف جمال تطبيق أفضل املمارسات العاملية يف إدارة ادجمارك واحلدود».
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وأشار إىل أن «نسبة النمو املتوقعة يف القطاع اللوجسيت اإلماراتي تصل إىل  4يف املئة على أساس سنوي إذ جتاوز
حاجز  02بليون دوالر حيث متتلك الدولة كل املقومات اليت تعزز من قدرتها على جذب مزودي اخلدمات
اللوجستية واملخلّصني ادجمركيني واملوزعني وشركات الشحن كما حتتل مواقع متقدمة على مستوى مناخ
مزاولة األعمال واليت تشمل إمكان الوصول إىل األسواق املنظمة عامليًا وجذب االستثمارات األجنبية».
ويف عممان لفت التقرير إىل أن «خطط التوسع قيد التنفيذ تأتي ضمن إسرتاتيجية السلطنة اهلادفة إىل تنويع
مصادر اقتصادها ضمن خطة الدولة  0242إذ سيكون للقطاع اللوجسيت وفق الرؤية احلكومية دور مميز يف رفع
الناتج احمللي وحتسني مشاركة القطاع اخلاص يف املشاريع االستثمارية إضافة إىل توفري مزيد من فرص العمل
يف كل اجملاالت».
وتطرق إىل احلراك املالي واالستثماري والتوسع الذي تشهده البحرين يف القطاع اللوجسيت إذ «بدأت يف تنفيذ
حزمة من املشاريع الضخمة اليت تستهدف توفري مناخات مرحية لالستثمارات التجارية والتنموية اخلارجية
والداخلية اليت تساهم يف جذب مزيد من املستثمرين من العامل فضالً عن متتعها ببيئة استثمارية قوية جاذبة
لألعمال وحرية اقتصادية تدعم منو القطاع اللوجسيت» .وتوقع التقرير أن «تتجاوز مساهمة القطاع اللوجسيت يف
البحرين  2يف املئة من الناتج احمللي اإلمجالي خالل السنوات املقبلة بسبب اخلدمات اليت تقدمها لرواد األعمال
والتسهيالت واإلجراءات املتبعة والقوانني والتشريعات اخلاصة بتأسيس املشاريع التجارية».
وأشار إىل أن «القطاع اللوجسيت يف قطر يقع ضمن اخلطط العملية الشاملة اليت تنفذها الدولة حالياً لتنويع
مصادر اقتصادها ومشاريعها بهدف رفع مستوى املنافسة االقتصادية لقطاعاتها يف املنطقة والعامل حيث تعمل
قطر على بناء جسور تعاون وشراكة بني القطاعني العام واخلاص لتنفيذ مزيد من املشاريع ذات األثر املالي
واالقتصادي اإلاجابي الطويل األمد يف الناتج احمللي» .ولفت إىل أن «تطور قطاعات النقل واملواصالت ومشاريع
التخزين يف قطر سيشكل أحد أهم عوامل النجاح للقطاع اللوجسيت خالل السنوات القليلة املقبلة إذ تركز قطر
حالياً على توفري املساحات الواسعة لنشاطات التخزين واملستودعات اليت يعِّول عليها خللق اقتصاد منافس
ومستدام وتأمني خدمات لوجستية فعِّالة للشركات الصغرية واملتوسطة بأسعار تنافسية».
وشدد على أن « القطاع اللوجسيت يف املنطقة يتأثر بالظروف املالية واالقتصادية العاملية وبالقوانني والتشريعات
اليت تتبعها الدول ويرتبط تطوره خبطط التنمية واإلنفاق احلكومي وقدرة القطاع اخلاص على املشاركة الفاعلة
فيه إضافة إىل دور القطاع اللوجسيت يف حتقيق النجاح من عدمه إذ يتأثر بالتقلبات اليت يظهرها االقتصاد
العاملي وموجات التذبذب اليت تعكسها أسواق النفط على عوائد الدول النفطية ما يستدعي إعداد خطط
إسرتاتيجية من القطاعني العام واخلاص وتعزيز قدرات صغار املستثمريـن لضمان تـطور القطاع اللوجسيت».
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«كريم» توسِّع حضورها يف السعودية
عززت شركة “كريم” الرائدة يف جمال خدمات حجز السيارات عرب التطبيق اإللكرتوني مكانتها يف اململكة العربية السعودية من
خالل توسيع نطاق عملياتها يف عدد من مدن اململكة الرئيسية.
وكانت كريم قد بدأت عملها يف  3مدن يف السعودية منذ ثالث سنوات وتمعد اليوم واحدة من الشركات الناشئة األسرع منواً يف
منطقة الشرق األوسط ومشال إفريقيا وجنوب آسيا إذ أصبحت تغطي حالياً أكثر من  22مدينة سعودية وهي مكة املكرمة
واملدينة املنورة والرياض وجدة والدمام والطائف والدرعية واخلُرب والظهران واخلرج وبمريدة وعمنيزة والرس وادجبيل وجازان
وينبع والقطيف واهلفوف واملربز وأبها ومخيس مشيط وأحد رفيدة إضافةً إىل  22مدينة أُخرى يف  22دولة يف املنطقة.
وتطمح الشركة الرائدة يف جمال حجز السيارات عرب التطبيق اإللكرتوني من خالل شراكتها مع اهليئة العامة للسياحة والرتاث
الوطين إىل التوسع يف اململكة للتوصل إىل إضافة  6مدن سعودية أُخرى على األقل حبلول نهاية العام ما يتيح أمام العمالء
خيارات أوسع للتنقل يف العام .2122
وتعليقاً على هذا النجاح قال الدكتور عبد اهلل نديم إلياس الشريك املؤسس واملدير التنفيذي لشركة كريم يف اململكة العربية
السعودية إن مهمة “كريم” تكمن يف تسهيل حياة األشخاص من خالل توفري جمموعة متنوعة من احللول للتنقل والشركة
ركزت على حتقيق هذا اهلدف منذ بداية النشاط يف اململكة العربية السعودية وأضاف أن كريم حترص على بناء عالمة جتارية
قوية وقاعدة عمالء متينة منذ إطالق الشركة ألن مصلحة املستخدمني وتلبية احتياجاتهم واحتياجات الكباتن (قائدي
املركبات) هي من أولوياتها.
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كريم على خطى أوبر لتوصيل لقاح اإلنفلونزا

بعد أيام من تحديد شركة "أوبر"  71مدينة ووالية أميركية تصل إليها خدمات توصيل لقاح اإلنفلونزا
بشكل مجاني وليوم واحد مع فريق طبي مشرف ،أعلنت وزارة الصحة عن خطوة مماثلة ،بتعاونها
مع شركة "كريم" لتقديم خدمة اللقاح للمستفيدين ،اعتبارا من اليوم بـ 05رياال فقط ،داعية طالبي
الخدمة إلى الدخول على تطبيق "كريم" بالهواتف الذكية ،واختيار خدمة "تطعيم" ،حيث ستصلهم
مركبة تقل طاقما صحيا إلجراء التطعيم لجميع أفراد األسرة ،اعتبارا من الـ 4عصرا وحتى الـ 75مساء.
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سياحة الرياض تفعِّل  5مسارات سياحية بإجازة منتصف الفصل الدراسي األول

شرعت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة الرياض ،في تنفيذ جملة من البرامج واألنشطة
السياح ية بالعاصمة الرياض وباقي محافظات المنطقة ،خالل إجازة منتصف الفصل الدراسي األول المنتظر
بدايتها بنهاية هذا األسبوع ،عبر خمس مسارات تجسد التنوع في المقومات السياحية لدى
المنطقة.وعمِدت "سياحة الرياض" إلى تنظيم العديد من الرحالت السياحية إلى أشهر المعالم السياحية
َ
واألثرية والتراثية بالمنطقة ،من خالل منظمي الرحالت المعتمدين لدى الهيئة ،ضمن مشروع المسارات
السياحية في المملكة ،الذي يقدم للسائح رحلة سياحية وفق خارطة تتضمن عناصر جذب بجاهزية
عالية ،يعيش السائح خاللها تجربة سياحية متكاملة العناصر ضمن الطريق أو المسار السياحي الذي
يرتاده السواح ،بدئاً بنقطة ممتمثلة في منطقة أو مدينة أو قرية ،واالنتهاء بمنطقة أو مدينة أو قرية ،على
أن يتضمن المسار عدداً من مواقع الجذب السياحي والمنتجات والخدمات.وحددت "سياحة الرياض"
للمنطقة خمس مسارات سياحية من شأنها إبراز مواقع أثرية ،وقرى تراثية ،ومنتزهات طبيعية ،وقصور
تاريخية ،ومتاحف ،وسياحة زراعية ،بهدف تعريف المواطن على تراث الوطن وحضارته ،باإلضافة إلى تعزيز
المحافظة على هذا اإلرث الذي كان أساساً قوياً لنهضة قوية ومستدامة.وتتمثل المسارات الخمس التي
تعتزم "سياحة الرياض" تفعيلها خالل هذه اإلجازة ،في (مسار المجمعة) الذي يبدأ في مدينة الرياض
مروراً بمحافظة المجمعة ومحافظة الغاط ومحافظة الزلفي ،و(مسار الرياض  -الخرج  -الدلم) ،و(مسار
الرياض  -عودة سدير  -وروضة سدير) ،و(مسار شقراء) الذي يبدأ من العاصمة مروراً بقرية القصب ومدينة
أشيقر ومحافظة شقراء ،وأخيراً (المسار الداخلي) المتضمن مواقع سياحية وتراثية داخل مدينة الرياض،
يشتمل على زيارة لقصر المصمك ،ومركز الملك عبدالعزيز الناريخي (المتحف الوطني) ،ومتحف صقر
الجزيرة ،والدرعية ،ووادي حنيفة.ويوفر الهاتف السياحي ( )79911جميع المعلومات والبيانات الخاصة
بمنظمي الرحالت السياحية في منطقة الرياض ،ووسائل التواصل معهم من قبل السياح الذين يرغبون
في خوض تجربة سياحية متكاملة ضمن المسارات السياحية مع منظم رحالت مختص ومعتمد من قبل
هيئة السياحة.ويهدف مشروع تطوير المسارات االستراتيجية السياحية التابع لقطاع المناطق في الهيئة
العامة للسياحة والتراث الوطني ،إلى إيجاد برامج سياحية جاذبة من خالل تسويق وترويج منتجات
المسارات السياحية ،وتطوير المرافق والخدمات السياحية على امتداد هذه المسارات ،من خالل العمل
مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص في تطوير وتحسين مرافق وخدمات ومنتجات تلك المسارات.ويلعب
مشروع هذه المسارات دوراً مهماً في تنشيط الحركة السياحية بالمناطق والمجتمعات المحلية
الموجودة في كل مسار ،بما في ذلك تطوير البنية التحتية والخدمات المقدمة على طريق المسار،
وإنشاء المشاريع االستثمارية وتطويرها ،مما يسهم في توفير فرص العمل للمواطنين من خالل التوظيف،
وإثراء النشاط االقتصادي ،ودعم أصحاب الحرف اليدوية ،وتطوير القرى التراثية على المسار.
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