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"سابتكو" تفوز بعقد نقل منسوبي جامعة امللك عبداهلل للعلوم والتكنولوجيا ()KAUST
حتقيق صحفي اجرته صحيفة الوطن مع معالي وزير النقل املهندس عبداهلل املقبل

وزير النقل :سحبنا  05مشروعا من املتعثرين
مركز موحد لعمالء اخلدمة

ألفا حافلة جديدة تعزز أسطول النقل املدرسي
شددت على أن قائدي السيارات يتساهلون يف تقييم األعطال

الفحص الفين ٪٨٤ :من الشاحنات يف اململكة تعمل رغم قدم موديالتها
معرض الشحن والنقل  8ديسمرب

"سابتكو" تفوز بعقد نقل منسوبي جامعة امللك عبداهلل للعلوم والتكنولوجيا ()KAUST

فازت الشركة السعودية للنقل اجلماعي " سابتكو " بعقد لتقديم خدمات نقل متنوعة ملنسوبي جامعة امللك عبد اهلل للعلوم
والتكنولوجيا ( )KAUSTملدة مثاني سنوات قابلة للتجديد سنتني إضافية ويشمل خدمات نقل ملنسوبي اجلامعة داخل احلرم
اجلامعي إضافة إىل رحالت من اجلامعة إىل األسواق التجارية يف حمافظة جدة ورحالت أسبوعية من احلرم اجلامعي إىل مكة
ا ملكرمة واملدينة املنورة وقد بدأت الشركة استعداداتها لتوفري عدد من احلافالت ذات السعة املقعدية املختلفة والكوادر البشرية
املدربة واليت من شأنها أن تعمل على خدمة منسوبي اجلامعة على الوجه األفضل و بالشكل الذي يربز دور الشركة الريادي
وحضورها يف توفري خدمات الن قل لكافة شرائح اجملتمع وفق أفضل اإلمكانيات والتجهيزات وميثل هذا العقد إضافة جديدة
لسلسلة العقود اليت فازت بها الشركة خالل الفرتة املاضية وتأكيداً للسمعة املرموقة واملكانة املتقدمة للشركة والثقة العالية
يف اخلدمات اليت تقدمها

رابط اخلرب

.

وزير النقل :سحبنا  05مشروعا من املتعثرين

كشف وزير النقل املهندس عبداهلل املقبل ،عن سحب الوزارة ألكثر من  05مشروعاً متعثراً من مقاولني خالل األشهر القليلة
املاضية ،بعد أن قامت الوزارة بزيارات ميدانية دعت فيه املتأخرين من املقاولني إىل سرعة وجودة اإلجناز ،حيث استجاب البعض،

ومل يستجب بعض آخر ،مما دعا الوزارة إىل سحب مشاريعها.
ويف حوار موسع خص به وزير النقل "الوطن" ،قال املقبل إن الوزارة تعمل حالياً على حتديث اخلطة الشاملة للتوسع يف اخلطوط
احلديدية تتضمن ربط بعض مدن اململكة بالشبكة احلالية عند البدء بتنفيذها كربط الرياض بكل من منطقة عسري ومنطقة
جنران ،إضافة إىل ربط منطقة مكة املكرمة بكل من منطقة جازان ومنطقة عسري ،يف ظل وجود  4مشاريع سكك حديدية رئيسية.
إىل نص احلوار:
آمل تسليط الضوء على مشروع إنشاء سكة حديد بني دول اخلليج ،ومتى سيتم البدء يف تشغيله؟
انطالقاً من إدراك قادة دول جملس التعاون اخلليجي ألهمية قطاع النقل ودوره احليوي واملهم يف تعزيز النمو االقتصادي
واالجتماعي بني دول اجمللس ،فقد مت إعداد دراسة جدوى اقتصادية ملشروع ربط دول اخلليج بعضها ببعض بسكة حديد ،وقد أقر
قادة اجمللس تنفيذ هذا املشروع على ضوء نتائج تلك الدراسات ،ويبدأ مسار اخلط احلديدي من مدينة الكويت مروراً مبدينة
الدمام إىل البحرين عن طريق اجلسر املقرتح إنشاؤه موازياً جلسر امللك فهد ،ومن مدينة الدمام إىل دولة قطر عن طريق منفذ
سلوى ،ومن السعودية مروراً مبنفذ البطحاء إىل أبو ظيب يف اإلمارات ،ومن ثم إىل سلطنة عمان عرب صحار إىل مسقط .وتبلغ
جمموع أطوال هذه اخلطوط قرابة  1221كلم ،منها  666كلم داخل األراضي السعودية ،وهو خمصص لنقل الركاب
والبضائع ،وجتري حالياً أعمال التصاميم التفصيلية للمشروع من قبل االستشاري املخصص للجزء الواقع يف اململكة ،علماً بأن
جزءًا من هذا اخلط يربط الدمام مبيناء رأس اخلري مرورًا باجلبيل بطول يزيد على  285كلم جار تنفيذه حالياَ.

هيئة النقل العام
صدرت املوافقة على إنشاء هيئة النقل العام ،ما أهداف هذه اهليئة ومهامها؟
اهلدف من إنشاء هيئة النقل العام تنظيم خدمات النقل العام للركاب داخل املدن وفيما بينها واإلشراف عليه وتوفريه باملستوى
اجليد والكلفة املالئمة وتشجيع االستثمار فيه مبا يتفق مع أهداف التنمية االقتصادية واالجتماعية يف اململكة ،ومن أهم
مسؤولياتها تنفيذ خطط النقل العام على مستوى اململكة ،والتأكد من توافر التمويل ألنشطته من مصادره املختلفة ،واقرتاح
السياسات العامة والتشريعات اخلاصة بالنقل العام واإلشراف على تنفيذها بعد اعتمادها وإجراءات البحوث والدراسات الالزمة

لتقويم نشاط النقل العام والعمل على تطويره باستمرار وحتديد شبكة خطوطه ومساراتها ومواقع مرافقها ووضع مواصفات

وسائطه ومنح الرتاخيص والتصاريح ،واقرتاح آلية لتنظيم أجوره وتوفري الظروف املالئمة جلذب االستثمارات يف هذا اجملال.

اسرتاتيجية القطاع
صدر قرار جملس الوزراء يف  2466/ 2/ 6باملوافقة على االسرتاتيجية الوطنية للنقل ،ما أبرز معامل هذه االسرتاتيجية؟
هذا القرار امتداد لالهتمام املتواصل والدعم الالحمدود من القيادة احلكيمة هلذا البلد املعطاء لقطاع النقل ،وهذه االسرتاتيجية
تأخذ على عاتقها تطوير قطاع النقل مبختلف أمناطه مبا حيقق األهداف املرجوة منه ،كما تساعد على إعداد اخلطط الالزمة
لتطوير هذا القطاع مبفهومه الشامل ،وتتضمن االسرتاتيجية سياسات عامة ورؤى وخططا تهدف إىل توفري قطاع متكامل يشمل
خمتلف أمناط النقل يتميز بالكفاءة والفاعلية والسالمة والتطور التقين ،ويواكب احتياجات اململكة املستقبلية وتشجيع وتعزيز
التنمية االقتصا دية والقدرة التنافسية للمملكة على املستوى الدولي ،إضافة إىل سالمة النقل من خالل تطبيق اإلجراءات اهلادفة
لرفع مستوى السالمة واحلد من التأثريات السلبية لوسائل النقل على البيئة باختاذ اإلجراءات الالزمة لتخفيف وتفادي تلك
اآلثار ،إضافة إىل زيادة الوعي البيئي يف اجملتمع ،والتصدي للكوارث الطبيعية واملصطنعة ،والنقل يف احلج بإجياد شبكة متناسقة

للنقل متعدد الوسائط لتلبية االحتياجات لنقل احلجاج بطريقة آمنة وفعّالة.

دليل شامل
دليل التخطيط الشامل لقطاع النقل يف اململكة الذي مت اعتماده ،هال حتدثت عنه؟
سيحدد هذا الدليل املهام النموذجية يف كافة عمليات التخطيط للنقل وتوزيعها على اجلهات املعنية ،وبالتالي سيكون وسيلة
فعالة للوزارة واجلهات املختلفة لتخطيط وتنسيق وتكامل مشاريع النقل يف اململكة مبا يسرع يف إجنازها ويعظم الفائدة منها

وإسهامها يف التنمية الشاملة يف اململكة جبوانبها االجتماعية واالقتصادية واألمنية.
حافالت النقل
صدر قرار جملس الوزراء باملوافقة على متديد عقد التزام الشركة السعودية للنقل اجلماعي "سابتكو" ملدة  0سنوات وعدم منح
الشركة أو غريها من الشركات أي ميزة تنافسية تفضيلية عند فتح باب املنافسة لتقديم خدمة النقل إال بعد  0سنوات ،ما
تعليقكم على هذا القرار يف حني يرى البعض أن مستوى الشركة دون املستوى املطلوب وكان من األجدى فتح السوق أمام من
يقدم اخلدمة األفضل؟
الشركة السعودية للنقل اجلماعي حدد غرضها الرئيسي لنقل الركاب باحلافالت على شبكة الطرق العامة داخل املدن وفيما
بي نها ،فمنذ تأسيس الشركة وفرت ومازالت توفر شبكة خطوط واسعة ومنتظمة بني كثري من مدن وقرى وهجر اململكة ،وتربطها
بعضها ببعض إىل جانب ربطها بالعديد من الدول اجملاورة ملا متتلكه الشركة من أسطول متنوع يضم أكثر من  6555حافلة،
تتوفر فيها كافة وسائل الراحة وسبل األمان ،وحتقق مستوى جيدا لعمالئها مبا يضمن سالسة تنقلهم وتيسري رحالتهم ،كما
تسهم الشركة يف النقل العام داخل عدد من املدن إىل جانب اخلدمات اجليدة اليت تقدمها الشركة يف مواسم احلج والعمرة من
خالل نقلها للحجاج واملعتمرين والزوار ،ومن أجل ذلك فإن صدور هذا القرار دعم وتشجيع للشركة لالستمرار يف تقديم هذه
اخلدمات خالل فرتة امتيازها إىل جانب قيام هيئة النقل العام بإعداد دراسة جديدة لفتح باب املنافسة لتقديم خدمة النقل العام
باحلافالت بني مدن اململكة الذي من املتوقع بإذن اهلل بعد االنتهاء منها إنشاء شركات وطنية تسهم يف تقديم اخلدمة بشكل
متطور وتنافسي يعود بالفائدة على املواطنني واملقيمني.

قطار احلرمني
مشروع قطار احلرمني السريع من املشاريع الرائدة والنوعية ،حدثنا عن هذا املشروع وما مكوناته؟ واىل أين وصل مستوى اإلجناز
فيه؟ ومتى سيتم التشغيل الفعلي لكامل املشروع؟
كما تعلمون أ همية مشروع قطار احلرمني السريع الذي أصبح ضرورة ملحة يف الوقت احلاضر لعدة اعتبارات ،من أهمها تنامي
أعداد احلجاج واملعتمرين والزوار عاما بعد عام ،فضالً عن املواطنني واملقيمني الذين يفدون إىل مكة املكرمة واملدينة املنورة طيلة
أشهر السنة ،ويف مواسم العطل واإلجازات إىل جانب اآلثـار واملزايـا اإلجيابية للمشـروع يف ختفيف الضغط والزحام على الطرق بني
مدن مكة املكرمة واملدينة املنورة وحمافظة جدة ومدينة امللك عبداهلل االقتصادية يف (رابغ) ،وتقليل التلوث البيئي الناتج عن

عوادم السيارات ،وأيضاً توفري الراحة واألمان والسرعة يف السفر بالقطارات ،ومشـروع قطـار احلرميـن السريع عبارة عن خط
قطارات حديدي مكهرب مزدوج بطول  405كلم ،مت تأسيسه عرب أعمال بنى حتتية تضمنت إنشاء ما يزيد على  265جسرا
و 845عبارة لتصريف مياه األمطار والسيول واخلدمات خمتلفة األحجام ،إضافة إىل  21معربا للجمال واملواشي على امتداد هذا
اخلط ،كما أنه جمهز بأنظمة حديثة للتشغيل والرقابة والتحكم وتقنيات عالية لإلشارات واالتصاالت ووسائل السالمة ،إىل
جانب توفري  60قطاراً سريعاً جمهزة بأحدث التقنيات املستخدمة يف القطارات العاملية والتجهيزات األخرى اليت جتمع بني
الضرورة والرتفيه والراحة ،مصممة للسري بسرعة تشغيلية تصل إىل  655كلم/ساعة ،إضافة إىل إنشاء أربع حمطات ركاب يف
كل من جدة ومكة املكرمة واملدينة املنورة ومدينة امللك عبداهلل االقتصادية يف رابغ ،حيث اكتمل العمل يف حمطيت املدينة
املنورة ورابغ بنسبة  ،% 255فيما بلغت نسبة اإلجناز يف حمطة جدة  ،% 66ويف حمطة مكة املكرمة  ،% 60وحتوي كل حمطة
املبنى الرئيسي وصاالت للقدوم واملغادرة وصالة لكبار الشخصيات ومسجداً ومركزا للدفاع املدني ومهبطا للطائرات املروحية
وأرصفة وقوف القطارات وانتظار الركاب ومواقف للسيارات قصرية وطويلة األمد وحمالت جتارية ومطاعم ،ومت كذلك ربط
كل حمطة بنظام النقل العام من خالل توفري أماكن مناسبة لوقوف احلافالت إضافة إىل ربط كل حمطة مبمرات موصلة
حملطات القطارات اخلفيفة املزمع إنشاؤها يف هذه املدن مستقبالً بإذن اهلل ،وستقوم الشركة املنفذة للمشروع وهو (ائتالف
الشركات اإلسبانية) بأعمال الصيانة والتشغيل للمشروع ملدة  21عاماً ،تشمل أيضاً التدريب والتعليم للكفاءات الوطنية جلعلها
تتوىل هذه األعمال خالل هذه املدة ،وكذلك توفري املتطلبات جملابهة منو الطلب طيلة فرتة عقد التشغيل ،كما بدأ التشغيل
التجرييب للقطار السريع يف خمتلف الظروف املتاحة والتضاريس اليت مير بها مسار القطار يف بعض األجزاء ،وسيتم البدء يف
جتارب التشغيل للجزء من املدينة املنورة حتى جدة منتصف عام  1526بإذن اهلل والتشغيل الفعلي بنهاية عام  ،1526أما بني

جدة ومكة املكرمة فسيتم البدء يف التشغيل التجرييب يف منتصف عام  1521بإذن اهلل ،يبدأ بعدها التشغيل الفعلي.
الزحام املروري
ما رؤية الوزارة حول مشكلة الزحام املروري املتصاعد يف مدن اململكة؟ وكيفية التغلب عليها؟
تعمل الوزارة مع اجلهات ذات العالقة على متابعة معدل الزيادة املتنامية للسكان يف املدن الكربى وما نتج عنها من زيادة يف
احلركة املرورية وعدد املركبات ،ولذلك نفذت الوزارة الطرق الدائرية واحملاور الرئيسية يف العديد من مدن وحمافظات اململكة،
وزودت بتقاطعات علوية وسفلية وأنفاق وجسور لتسهيل حركة املرور ومنع االختناقات املرورية داخل هذه املدن وتسهيل تنقل
املركبات العابرة هلا  ،وتقوم بتنفيذ واستكمال ما خطط له من طرق دائرية لعدد من املدن واحملافظات األخرى ،كما عملت
الوزارة وتعمل بالتعاون مع هيئات وأمانات املدن على إعداد الدراسات الالزمة لبناء شبكات نقل عام يف عدد من مدن اململكة على
أحدث املواصفات وذلك وفق التوجيهات اليت صدرت للوزارة يف كل من الرياض ومكة املكرمة واملدينة املنورة وجدة وحاضرة
الدمام ،كما يتم إعداد الدراسات الالزمة لبقية املدن واحملافظات اليت يتطلب األمر إنشاء نقل عام هلا ،إضافة إىل ما تقوم به
الوزارة من دراسة لتطبيق أنظمة النقل الذكي على شبكة الطرق بالتنسيق والتعاون مع اجلهات ذات العالقة ،وبال شك أنه متى
ما نفذت هذه الشبكات واكتملت مشروعات الطرق ومت تشغيل النقل العام فسوف يؤدي ذلك إىل حل مشكالت االزدحام املروري
يف املدن واحملافظات بشكل كبري.
تعثر مشاريع
تعاني كثري من القطاعات ومنها قطاع النقل من تعثر املشروعات بسبب املقاول املنفذ وسوء إدارته للمشروع ،كيف ميكن جتنب
الوقوع يف هذا الفخ املتكرر؟ وهل هذا بسبب نظام املناقصات؟
الحظنا ذلك على مشروعات الوزارة ،وبعد املتابعة احلثيثة والزيارات امليدانية للمواقع واالجتماعات مع املقاولني واالستشاريني
وجدنا جتاوبا من عدد منهم الذين عملوا على حتسني أوضاعهم وعملوا على تاليف التأخري بزيادة املعدات واأليدي العاملة
واستبدال مديري املشروعات ومتابعة أعماهلم بأنفسهم حرصا منهم على إجناز األعمال املوكلة إليهم ،أما بعضهم اآلخر فلم
يتجاوب ،لذلك مت سحب املشروعات منهم ،وقد بلغ عدد املشروعات اليت مت سحبها خالل األشهر املاضية أكثر من  05مشروعاً.
مشروعات وطنية
تشهد مدن اململكة الرئيسية مشروعات عمالقة كمشروع املرتو والقطارات والنقل العام ،أين وصلت مراحل العمل فيها؟ ومتى

سيتم البدء يف تشغيل كل مشروع؟
منذ صدور موافقة املقام السامي الكريم على تنفيذ هذه املشروعات فقد مت البدء يف تنفيذها ،حيث جيري حالياً تنفيذ مشروع
امللك عبدالعزيز للنقل العام مبدينة الرياض .كما مت بالنسبة ملشروع النقل العام مبدينة مكة املكرمة دراسة العروض اليت
قدمت لعملية توريد احلافالت وتشغيلها وصيانتها للمرحلة األوىل من مشروع النقل العام باحلافالت ملدة عشر سنوات ،وكذلك
دراسة العروض اليت قدمت لتنفيذ األعمال املدنية للمرحلة األوىل من األنفاق واجلسور للمشروع ،ودراسة العروض اليت قدمت
للقطارات واألنظمة املتعلقة بها ،وفيما خيص حمافظة جدة فقد مت توقيع عقد تقديم اخلدمات االستشارية لربنامج إدارة
املشروع التمهيدي له وعقد تقديم اخلدمات االستشارية للتصاميم اهلندسية األولية للمشروع ،وبالنسبة للمدينة املنورة فقد سبق
أن مت توقيع عقود اخلدمات االستشارية ملشروع النقل العام وعقد اخلدمات االستشارية إلعداد التصاميم األولية لشبكة املرتو،
وجيري حالياً استكمال املتبقي من مراحل تلك املشروعات ،كما يتم حالياً احلصول على اخلدمات االستشارية ملساندة مشروع

النقل العام يف حاضرة الدمام وحمافظة القطيف وإمتام الدراسات واملخططات التفصيلية له.
ربط مدن

إىل أين وصلت خطط الوزارة يف التوسع يف جمال السكك احلديدية؟
يشهد قطاع اخلطوط احلديدية توسعات كبرية تتمثل يف تنفيذ عدة مشروعات هي :
1مشروع خط الشمال اجلنوب مشروع الشركة السعودية للخطوط احلديدية "سار" ،الذي دخلت أجزاء منه يف مرحلةالتشغيل ،وهو اخلط املخصص للتعدين بطول يزيد على  2665كلم ،أما اجلزء اآلخر من املشروع املخصص لنقل الركاب ففي
مراحله األخرية من التنفيذ ،مبا يف ذلك حمطات الركاب والورش ويبلغ طوله حوالي  2655كلم.
2مشروع قطار احلرمني السريع البالغ طوله  405كيلومرتاً ،ويربط كالً من مكة املكرمة وجدة واملدينة املنورة ،مروراً مبدينةامللك عبداهلل االقتصادية يف رابغ الذي سبق التحدث عنه يف السؤال السابق .
3خط حديد دول جملس التعاون اخلليجي الذي مت التحدث عنه يف إجابة السؤال األول.4مشروع اجلسر الربي البالغ طوله  2205كيلومرتاً ،يربط غرب اململكة على ساحل البحر األمحر بشرقها على ساحل اخلليجالعربي عرب الشبكة احلالية القائمة بني الرياض والدمام ،وهذا املشروع سيتم البدء يف تنفيذه بعد االنتهاء من اعتماد الدراسات
والتصاميم اخلاصة به واعتمادها للتنفيذ.
وتقوم الوزارة حاليًا بتحديث اخلطة الشاملة للتوسع يف اخلطوط احلديدية ضمن خطة شاملة تتضمن ربط بعض مدن اململكة
بالشبكة احلالية عند البدء بتنفيذها كربط الرياض بكل من منطقة عسري ومنطقة جنران ،إضافة إىل ربط منطقة مكة املكرمة
بكل من منطقة جازان ومنطقة عسري ،وسيعلن عن مراحل تنفيذ هذه املشروعات بعد انتهاء الدراسات وإقرارها.
شكاوى القطاع
يعاني كثري من املواطنني من مشكالت من شركات ومؤسسات تعمل يف أنشطة التأجري واألجرة العامة والنقل املدرسي ،ما دور
الوزارة يف تنظيم هذه األنشطة واحلد من مشكالتها؟
هذا صحيح ،فالوزارة تعمل على معاجلة هذه الشكاوى من خالل رفع مستوى أداء هذه اخلدمة بالتنسيق مع كل اجلهات ذات
ا لعالقة وتكثيف اجلوالت التفتيشية املفاجئة ،اليت يقوم بها مراقبو النقل يف الوزارة وكافة فروعها يف كافة مناطق اململكة
للتأكد من تطبيق األنظمة واللوائح املنظمة هلذه األنشطة ،وتُطبق اإلجراءات النظامية على كل خمالف وفق اللوائح الصادرة
من الوزارة ،كما تتعاون الوزارة مع اجلهات األخرى ،وبالذات أجهزة وزارة الداخلية ،يف تنظيم محالت ميدانية يف خمتلف مدن
اململكة للتفتيش على تلك األنشطة.

http://www.alwatan.com.sa/Economy/News_Detail.aspx?ArticleID=243764&CategoryID=2

مركز موحد لعمالء اخلدمة

ألفا حافلة جديدة تعزز أسطول النقل املدرسي

أكملت وزارة التعليم تعزيز أسطول النقل المدرسي للعام الدراسي الجاري بأكثر من ألفي حافلة مدرسية جديدة تحمل هوية مميزة ،منها الدفعة
األخيرة المتمثلة في  052حافلة يتم إنهاء إجراءاتها الجمركية وتوجيهها لمناطق التشغيل لتعمل مكان الحافالت المستأجرة.
وتم مطلع هذا العام الدراسي إحالل أكثر من  0522حافلة لتتوافق مع متطلبات تقديم الخدمة والمواصفات الفنية والهوية ،ليصل العدد الكلي
ألسطول النقل المدرسي ألكثر من  05ألف حافلة ومركبة تقدم الخدمة لما يزيد على  0.0مليون طالب وطالبة مشمولين بخدمة النقل
المدرسي الحكومي المجاني في جميع مناطق المملكة ومحافظاتها للعام الدراسي 0341/0341ه.
وتأتي هذه الزيادات في أعداد الحافالت والمركبات للنقل المدرسي امتداداً لما تم ضخه خالل العام الدراسي الماضي بأكثر من ثالثة آالف
حافلة ومركبة .علما ً بأن وزارة التعليم ومن خالل شركة تطوير لخدمات النقل التعليمي ،الذراع التنفيذي لتطوير قطاع النقل التعليمي
والمس ؤولة عن إدارته ومتابعة مستوى الخدمة المقدمة ،قد حددت للشركات المتعهدة مجموعة من المواصفات الفنية القياسية لهذه الحافالت
تتضمن كافة متطلبات األمن والسالمة التي تتطابق مع المواصفات السعودية ومجموعة من المواصفات القياسية األخرى المتمثلة في هوية
مميزة لحافلة ا لنقل المدرسي الجديدة ذات اللون األصفر ،وكذلك شعارات النقل المدرسي وعالمات التحذير والتوقف واألرقام المجانية
لالتصال في حال وجود أي مالحظات على الحافلة أو السائق.
كما قامت الوزارة مؤخراً بإطالق مركز خدمة العمالء الموحد للنقل المدرسي على مستوى المملكة من خالل شركة تطوير لخدمات النقل
التعليمي على الرقم المجاني ( )0220040222والذي يقوم باستالم المالحظات والمقترحات الخاصة بتقديم الخدمة من قِبل أولياء األمور
والمستفيدين من خدمة النقل المدرسي والجهات ذات العالقة والرد على تلك االستفسارات بشك ٍل يحقق للوزارة ضمان تحسين مستوى
خدمات النقل المدرسي ومعالجة نواحي القصور ،وتعزيزا للخدمات التي يقدمها المركز تم إطالق تطبيق أجهزة الجوال (حافلتي) إليجاد قناة
تواصل مع المستفيدين من الخدمة وعامة المجتمع وتقديم البالغات والمالحظات على الحافلة والسائق ،وتزويده بنظام المعلومات الجغرافية،
وتصنيفه على مستوى المناطق والمحافظات والمتعهدين.

http://www.alriyadh.com/1104897

شددت على أن قائدي السيارات يتساهلون يف تقييم األعطال

الفحص الفين ٪٨٤ :من الشاحنات يف اململكة تعمل رغم قدم موديالتها
أحصت اإلدارة العامة للفحص الفين الدوري للسيارات باململكة ،من خالل فحص املركبات فنياً عرب  62حمطة تنتشر يف املدن واحملافظات ،العديد
من األعطال الفنية تنتشر بني املركبات ،وهو األمر الذي عدته اإلدارة العامة للفحص الفين أسبابا رئيسية يف حوادث السري البعض منها مميتاً.
ونشرت اإلدارة العامة صوراً توثق أهم األعطال والتالعب اخلطري واملميت يف املركبات اليت مت اكتشافها عرب حمطات الفحص الفين ،وهو ما
يؤكد على الدور الوقائي اليت تقوم به احملطات بالكشف عن األعطال واخللل املوجود باملركبات أو الوشيكة احلدوث يف سبيل رفع مستوى السالمة
باملركبات ،حيث من بني أهم األدوار املوكلة للمحطات حتديد املركبات الصاحلة لالستخدام ،واملساهمة الفعالة يف احلد من التلوث البيئي.
ومن خالل اإلحصائيات والتوثيقات يتضح جلياً الدور الفعال الذي تقوم به حمطات الفحص الفين يف التعامل مع األعطال اخلطرية اليت تهدد
السالمة املرورية وهو ما يؤكد بأن املخرجات النهائية لعمليات الفحص على مستوى عال من الدقة واملهنية.
وتتمحور معظم األعطال الفنية اخلطرية اليت يتم اكتشافها يف املركبات املفحوصة حول األجزاء والدوائر أسفل املركبة ،خصوصا تلك اليت ال
يضع هلا الكثري من قائدي املركبات أي أهمية ،وال متثل هلم هاجساً ،ما دامت املركبة تسري بشكل سليم وفق رؤية مالكها ،متجاهال احلالة الفنية
املرتدية اليت بلغتها مركبته.
وبينت اإلدارة العامة للفحص الفين بأنها تقوم بفحص املركبات عرب عدة مراحل تتم طبقاً للمواصفات السعودية واخلليجية ،وأن الكثري من تلك
املراحل تتم آلياً عرب أفضل األجهزة ذات التقنيات العالية يف فحص املركبات ،كما أن معايرة تلك األجهزة تتم عرب شركات عاملية معتمدة من
قبل اهليئة السعودية للمواصفات واملقاييس واجلودة ومجيع األجهزة اليت تتم معايرتها متنح شهادة إجازة توضح مدة صالحيتها للمعايرة.
وأشار التقرير بأن اإلجراءات الفنية املطبقة بنظام الفحص الفين باململكة هي من أفضل اإلجراءات عاملياً ،وأن املوظفني على درجة عالية من املهنية
واالحرتافية ،كما أن الفحص ساهم برفع مستوى السالمة يف املركبات بكل مدينة مت افتتاح حمطة للفحص الفين بها ،وكذلك ساهم بتحسن
حال العديد من فئات املركبات كحافالت النقل املدرسي ،بعد رصد األعطال وتهري العديد منها ومت إشعار اإلدارة العامة للمرور ووزارة التعليم
ووزارة النقل بذلك.
وعددت اإلدارة العامة للفحص الفين نوعية األعطال املكتشفة مبحطات الفحص ،واليت ترتاوح ما بني أعطال بسيطة ال تكلف الكثري من املال حال
إصالحها ،على الرغم من اخلطورة الكبرية اليت قد تنتج عن هذا العطل ،بينما تأتي األعطال اخلطرية حول بعض األعطال اليت تعوق املركبة عن
احلركة.
كما أبرزت اإلحصائيات ظاهرة املركبات املقصوصة اليت تعرضت حلوادث جسيمة وهي عبارة عن تلحيم مركبتني مع بعضها البعض ،واليت
انتشرت بشكل كبري جداً وتأثر بصورة مباشرة على السالمة املرورية ،علماً بأنه ال يكتشف مثل هذه األعطال إال حمطات الفحص الفين ،حيث
اكتشفت خالل عشر شهور من هذا العام ،عدد ( )888مركبة مقصوصة ،وهذه املركبات بعد قصها وتلحيمها ومن ثم إعادة بيعها ،تعد أحدى
مظاهر الغش التجاري والتدليس ،وهذا التالعب يعد من أخطر األنواع اليت تؤثر على السالمة املرورية ،وفنياً ميكن هلذه املركبة أن تنشطر إىل
نصفني يف أي حلظة أو ألدنى حادث مروري.
وبني التقرير عدد من الصور عن التجاوزات اخلطرية اليت يقوم بها بعض النفوس الضعيفة يف املركبات أو استئجار اإلطارات وقطع الغيار ،ومت
حتويل تلك املركبات لقسم املرور ..حيث يعد ذلك ناتج عن ضعف اجلانب الثقايف اخلاص بسالمة املركبة وعدم االهتمام بصيانتها ورفع مستوى
سالمتها من قبل السائقني ،علماً بأن من بني أهم فوائد حمطات الفحص اكتشاف اإلصالحات اجليدة من السيئة.

ومن خالل إجراءات الفحص الفين الدقيق مت رصد الكثري من حاالت تغيري احملرك من بنزين إىل ديزل وما يصاحبه من تعديالت خطرية باملكونات
امللحقة باحملرك واليت تتعارض يف جمملها مع مواصفات الشركة الصانعة للمركبة ،فمحركات الديزل مبلحقاتها تتطلب حيز أكرب لرتكيبها
كبديل حملرك البنزين من ما يتطلب قص جزء من هيكل املركبة وإجراء بعض التعديالت اخلطرية باستخدام مواد (كحديد التسليح للخرسانات
وغريها) ليتم تثبيت احملرك مبلحقاته عليه ،مما يكون له مردود سليب على الناحية الفنية للمركبة ويشكل خطراً على السالمة املرورية.
ويف السياق ذاته ،دعت اإلدارة العامة للفحص الدوري إىل تطبيق مراجعة املركبة حملطات الفحص الفين الدوري للسيارات بعد احلادث خاصة
اجلسيم منها ،فاهلدف من مراجعة املركبات اليت تعرضت حلوادث مرورية "جسيمة" حملطات الفحص بعد اإلصالح هي للتأكد من سالمة اإلصالح
وخلو املركبة من العيوب وصالحيتها يف السري على الطرق ،وسيكون حملطات فوائده يف كشف حاالت الغش واخلداع اليت جترى على املركبات
أثناء التصليح واليت بدورها ختفض من مستوى السالمة وبالتالي تكثر احلوادث املرورية.
وبينت أهمية الفحص كل  2شهور ملركبات النقل العام وحبسب اإلحصاءات ،أن ما يزيد على ( )%88.62من الشاحنات مبختلف أنواعها باململكة
ما زالت تعمل رغم قدم موديالتها والكثري منها جتاوز عداد املسافة املقطوعة للشاحنة عن مليون كيلو مرت ،وتشري اإلحصاءات والرسوم البيانية
اخنفاض مستوى السالمة يف الشاحنات بشكل عام ،بعد متديد فرتة فحصها من  2شهور إىل سنة ..علماً بأن الدراسات واإلحصائيات تشري إىل أن
الفحص الدوري املنتظم للمركبة يسهم وبشكل فعال يف خفض أعداد احلوادث بنسب كبرية ،وأكدت إدارة الفحص الفين الدوري على أهمية
تفعيل شهادة الفحص من قبل شركات التأمني ،الذي سيصب يف نهاية املطاف يف مصلحة شركة التأمني ،لتقليل خسائر التأمني النامجة عن
احلوادث املرورية بشتى أنواعها.
يشار إىل أن الفحص الفين الدوري للسيارات يف اململكة ميثل واحدا من أهم برامج السالمة املرورية ،وتهتم حمطات الفحص عرب براجمها لتحقيق
سالمة املركبات على الطرقات ،وذلك من خالل إجراء الفحوصات الفنية الدقيقة ملا يزيد على  37جزءا فنيا يف املركبة الواحدة موزعة على
أنظمة خمتلفة مثل أنظمة األنوار ،املكابح ،التوجيه ،التعليق ،غازات العادم ،اإلطارات ،اهليكل ،وغريها من األنظمة امليكانيكية والكهربائية ويتفرع من
هذه األجزاء بنود أخرى تصل إىل أكثر من ( )266بند يتم فحصها وهو تأكيد على قوة الفحص الفين باململكة.

http://www.alriyadh.com/1104410

معرض الشحن والنقل  8ديسمرب

تنطلق فعاليات املعرض السعودي الدولي للشحن والنقل والتخزين (سعودي ترانستيك  ،)1520حتت رعاية وزير النقل املهندس
عبداهلل بن عبدالرمحن املقبل ،الذي تنظمه الظهران اكسبو بالتعاون مع شركة  IESاإليطالية وذلك من  25 - 8ديسمرب
املقبل يف الظهران اكسبو.
وأوضح مدير إدارة العالقات العامة للظهران اكسبو حممد بن أمحد الرباهيم ،أن هذا النوع من املعارض اليت تلقي الضوء على
أهمية قطاع النقل يف حياة املواطن ،ركيزة أساسية يف التنمية االقتصادية واالجتماعية الشاملة حيث إن تأثريه املباشر على
كافة القطاعات االقتصادية األخرى جتعل االهتمام بهذا احلدث من أولويات التطور االقتصادي.
وبني الرباهيم أن «إقامة معرض الشحن والنقل والتخزين داللة على االهتمام يف املنتج ذاته ،وكيفية احلفاظ على مستوى
خدمات النقل والتخزين ،مع أهمية توفر مسارات اجلودة يف العمل ،كما أنه سيتم طرح العديد من التحديات تواجه املستثمرين
يف هذا القطاع ،من حيث توفري املعارض املتخصصة بصورة أوسع ،ملا تتطلبه املرحلة القادمة من تنمية مستدامة واليت ترتبط
بدوره ا يف العديد من املتطلبات ذات التوعية اجلادة يف النقل والتخزين والشحن ،كما سيتم حبث إمكانية زيادة جماالت تلك
الشركات ،وكيفية التعاون الدولي يف هذا اجملال».
وذكر بريو زيبولي رئيس شركة  IESاإليطالية لتنظيم املعارض أن «أهمية املعرض تأتي من كونه يقام يف اململكة العربية
السعودية واليت تعترب من أهم األسواق العاملية لقطاع الشحن واخلدمات اللوجستية نظرا للنمو الكبري الذي يعيشه اقتصاد
اململكة يف كافة قطاعاته ،كما يسلط الضوء على اخلدمات اليت تقدّمها الشركات العاملة يف هذا القطاع للقطاع الصناعي
والتجاري ،كما أن وجود هذا احلدث يف املنطقة الشرقية له أهمية خاصة كونها املدخل الرئيس لكافة مدن اململكة».
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