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تعلن الشركة السعودية للنقل اجلماعي النتائج املالية األولية للفرتة املنتهية يف ( 5102 -10 -01تسعة اشهر)

رابط اخلرب

 25موقعًا ملواقف الشاحنات خارج النطاق العمراني بالشرقية

اعتمدت أمانة املنطقة الشرقية خمططني جديدين إلقامة أنشطة خمتلفة عليهما ،ومن بينها
ختصيص مواقف للشاحنات خارج النطاق العمراني  ،وذلك بعد التنسيق مع اجلهات ذات العالقة.
وأفاد مدير عام العالقات العامة واالعالم املتحدث اإلعالمي باسم أمانة املنطقة الشرقية حممد
الصفيان يف رده على استفسارات "اليوم" أن " إدارة التخطيط العمراني يف األمانة اعتمدت
خمططني جديدين ،األول مبحاذاة طريق الدمام ـ الرياض ،والثاني يف طريق الدمام ـ بقيق،
وسيتم استخدامهما يف إقامة أنشطة خمتلفة ،منها النقليات ،وحتديداً النقل الربي وتأجري
املعدات وغريها من األنشطة الصناعية اخلفيفة ،إىل جانب ختصيص مواقف للشاحنات خارج
النطاق العمراني حلاضرة الدمام".
وأوضح الصفيان أن ختصيص املواقف جاء بناءً على اجتماعات سابقة مع اجلهات ذات العالقة،
حلل هذه اإلشكالية .وأضاف إنه سبق التنسيق مع االدارة العامة للدراسات واالشراف واالدارة
العامة لتنمية االستثمارات للبدء يف تنفيذ خدمات البنية التحتية للمخططني لالستعداد
ل طرحهما ملزاولي النشاط حسب النظام.
وتطرق املتحدث اإلعالمي باسم أمانة الشرقية إىل مواقع االمانة املخصصة لالستثمار .وقال:
" نستعد حاليا لطرح  24موقعاً لشركات النقليات يف مزايدات عامة ضمن فرص األمانة
االستثمارية هلذا العام ،مشرياً إىل أن إدارة التخطيط العمراني بصدد حتديد مواقع هلذا النشاط
بغض النظر عن ملكية هذه املواقع".

http://www.alyaum.com/article/4095138
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توقع رئيس قسم املوارد البشرية يف جامعة امللك عبدالعزيز الدكتور خالد ميمين أن تسهم تعديالت الئحة
العمل اجلديدة يف خفض معدالت التقاضي يف وزارة العمل واهليئات االبتدائية.
وحدد ميمين  2عوائق مت تفسريها يف الالئحة اجلديدة ،مبينا أن من شأنها ختفيض الشكاوى العمالية ،وهي:
توضيح وتفسري املستحقات والتأكيد على ضرورة دفعها.
إلزام املنشآت بضرورة احتساب أجرة خارج عمل.
منع الشركات من إلزام املوظفني بالنقل اإلجباري ،وأن يكون مبوافقة كتابية من املوظف.
حتديد ضوابط إنهاء اخلدمة وفسخ العقد بالنسبة للشركات واملوظفني.
وأرجع ميمين يف حديثه لـ»مكة» املشكالت اليت كانت بني املوظفني والشركات ،إىل التفسريات العديدة يف
التعديالت اجلديدة للقوانني واليت ساهمت طوال السنوات املاضية يف ارتفاع التقاضي ووصوهلا لفروع وزارة
العمل يف املكاتب القضائية ،حيث نظمت الالئحة العالقة بني املوظف والشركة وطريق العالقة بينهما،
وطريقة إنهاء اخلدمة وفسخ العقود.
وأكد أن التعديالت اجلديدة مل تغفل حقوق املرأة ،كإجازة األمومة وغريها من اجملاالت بشكل تفصيلي متاح
جلميع العامالت بالقطاع اخلاص.
سرعة توفري الوظائف
وحول ما يثار من جدل يف إمكان فصل املوظفني بدون مسوغ قانوني أو سبب مشروع ،قال املستشار القانوني
واملتخصص يف القضايا العمالية الدكتور حممد تركستاني إن قرار إنهاء العقد بدون إذن مشروع هو يف
األساس خمصص للشركات اليت تغلق أو ختسر ،وكان ال بد من أن تدفع راتب املوظف حتى إنهاء عقده
السنوي ،وبهذا القرار فمن حق املؤسسة أن تصفي راتبه على أساس  51يوما يف السنة ،وهذا ال ينفي مكافأة
نهاية اخلدمة اليت هي حق مشروع للموظف.
وأكد تركستاني أن الالئحة اجلديدة أنصفت الطرفني ،املوظف والقطاع اخلاص ،األمر الذي ينعكس على
سرعة وتوفري الوظائف بالشركات واملؤسسات اخلاصة ،وينشر الثقافة احلقوقية بني العاملني.
وبدأت أمس حنو  5.1مليون منشأة بالقطاع اخلاص يف تعديل عقودها وقوانينها اجلديدة للموظفني اجلدد،
مبا يتماشى مع اللوائح اجلديدة لوزارة العمل ،والقرارات اجلديدة يف الالئحة اجلديدة واليت روعي فيها
التفصيل لبنودها والدقة يف الشرح مبا يتماشى مع الالئحة السابقة ومتطورات سوق العمل.
وكان وزير العمل مفرج احلقباني صرح أمس األول أن التعديالت اجلديدة ستدعم برامج توظيف املواطنني
واملواطنات بشكل عام ،ويف القطاع اخلاص بشكل خاص ،وتأتي مكمال للنظام احلالي.
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