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يتوقع أن يبدأ تنفيذ املشروع خالل العامني املقبلني
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يتوقع أن يبدأ تنفيذ املشروع خالل العامني املقبلني

مقرتح بإسناد مهمات أفراد  6جهات حكومية يف مطار الرياض لشركة أمنية
علمت “االقتصادية” من مصادر مطلعة ،أن عددا من اجلهات احلكومية تعمل على مقرتح إنشاء مشروع “اجلهاز
األمين املوحد” الذي يتوىل األعمال األمنية كافة ،اليت تؤديها ست جهات خمتلفة تعمل حاليا يف مطار امللك
خالد الدولي يف الرياض ،إذ سيتم إسناد مهام تلك اجلهات إىل شركة تعمل حتت إدارة املطار .وأضافت املصادر:
“ من املتوقع أن يتم االنتهاء من مقرتح إنشاء مشروع اجلهاز األمين املوحد ،والبدء يف تنفيذ املشروع خالل العامني
املقبلني.
معلوم أن اجلهات اليت تباشر األعمال األمنية يف مطار امللك خالد الدولي يف الرياض ،هي “الدفاع اجلوي”،
و”الشرطة” ،و”الدوريات األمنية” ،و”املرور” ،و”املخدرات” ،و”املباحث” ،و”اجلوازات” ،و”اجلمارك”.
يذكر أن وزارة النقل قد أعلنت يف مطلع العام احلالي عن ختصيص مطار امللك خالد الدولي تنفيذا لقرار
جملس إدارة اهليئة العامة للطريان املدني باملوافقة على تأسيس شركة مطارات الرياض على أن يكون مقرها
الرئيس يف مدينة الرياض وترتبط مباشرة بشركة الطريان املدني السعودي القابضة.
كما أعلن الطريان املدني يف مؤمتر سابق عن ختصيص جمموعات املطارات اإلقليمية والداخلية ،وفق برنامج زمين
على مدى السنوات اخلمس املقبلة حتى  ،0202واشتملت خطة التخصيص على “مطار امللك خالد الدولي حتت
مسمى «شركة مطارات الرياض» ومقرها الرياض ،وقطاع املالحة اجلوية حتت مسمى «شركة خدمات املالحة
اجلوية» ومقرها جدة ،قطاع تقنية املعلومات حتت مسمى «الشركة السعودية لنظم معلومات الطريان» وسيتضح
مقرها خالل الربع الثالث من العام احلالي.
ومن أبرز أهداف شركة الطريان ،رفع الكفاءة التشغيلية واالستقاللية املالية ،وتطوير املطارات املستهدفة
بالتخصيص ،وزيادة الكفاءة التشغيلية للمطارات وتنمية إيراداتها .يذكر أن اهليئة العامة للطريان املدني أعلنت
أخريا أنها بصدد إنشاء صالة سادسة دولية يف مطار امللك خالد ،وبنظام تشغيلي للقطاع اخلاص تستوعب 53
مليون مسافر يف العام الواحد.
وأضافت ،أن القدرة االستيعابية للصاالت األربع يف مطار امللك خالد الدولي تبلغ جمتمعة  20مليون مسافر
فقط ،وأنه بعد االنتهاء بعد اخلطة التطويرية للصاالت األربع ستبلغ القدرة االستيعابية  53مليون مسافر.
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»الشورى» يعمل يف إجازته ..ويناقش أسعار «تذاكر السعودية«
أكد رئيس جلنة النقل واالتصاالت يف جملس الشورى اللواء ناصر العتييب لـ «عكاظ» ،أنهم مستمرون يف عملهم
ووجودهم يف اجمللس ،ملناقشة عدد من املواضيع املهمة املتعلقة باجلوانب التنموية اليت تهم الوطن واملواطن ،الفتا إىل
«أنهم يف حالة انعقاد دائم ،وأن من يقولون إن أعضاء الشورى يف إجازة جانبهم الصواب» ،موضحا أن العمل يف الشورى
متواصل ،ويعقد اجتماعات ،ويتواصل بشكل مستمر مع السكرتارية.
وبيّن أن اللجنة تناقش حالياً عددا من امللفات الكبرية من بينها سكك احلديد ،والتأكيد على توسيع الشبكة يف كافة
أحناء اململكة ،وتوحيد العمل يف اهليئة ليكون العمل مجاعياً ،خصوصاً بعد ربطها بوزارة النقل ،موضحاً أن من بني
املواضيع املطروحة للنقاش وضع املوانئ يف اململكة على خلفية الزيارات اليت متت لبعضها ،الفتاً إىل أن هناك خططًا
لتنويع مصادر الدخل عن طريق املوانئ من خالل توسيع األرصفة ،وزيادة احلركة التجارية لتتوافق مع خطة التحول
 0252ومبا يتماشى مع اخلطط اإلسرتاتيجية للدولة ،وقال «ال بد أن تكون البنية التحتية يف املوانئ مهيأة من حيث
األرصفة ،والرافعات اخلاصة باحلاويات ،والدخول للمعابر والتوسع يف اجلمارك وأرصفة املوانئ ،لتتواكب مع احلركة
التجارية الكبرية مستقبال».
وكشف اللواء العتييب ،أن اللجنة طلبت عقد اجتماع مع املسؤولني يف هيئة املوانئ ملناقشة كل املواضيع املطروحة،
موضحاً أن اللجنة ناقشت عددًا من املواضيع املتعلقة باخلطوط السعودية بعد اجتماعات سابقة ،الفتًا إىل تطوير مسار
النقاش لرفع الدرجة االستيعابية ،وزيادة املقاعد ،وختفيض أسعار التذاكر ،ومواضيع أخرى تتعلق بأداء اخلطوط
السعودية.
وتعليقاً على مطالبات الشورى بشبكة حديدية على مستوى اململكة ،يف وقت تعاني منه الشبكة احلالية بني الرياض
والدمام من بعض املشكالت ،قال« :الشبكة مضى عليها وقت طويل وأُنشئت يف عهد امللك عبدالعزيز ألغراض جتارية ،إال
أن التطوير بدأ فيها إىل األفضل» ،مؤكداً أن «سكك احلديد القادمة ستتماشى مع آخر التطورات لنظريتها العاملية،
وستصبح متطورة كون اململكة متثل قارة تضم مناطق مرتامية األطراف» ،مضيفًا أن اجلميع يعلمون أن هناك خطًا
ال إىل
حديدياً سريبط الرياض بالقريات ويعد من أكرب املشاريع ،وستكون له حمطات يف اجملمعة والقصيم وحائل وصو ً
القريات ،الفتًا إىل أن هذا اخلط لن يكون خمصصًا للتعدين فقط وإمنا سيخدم جماالت أخرى ،إضافة إىل قطار
احلرمني الشريفني الذي سيعمل قريباً ،بعد أن صمم وفق أحدث شبكات السكك العاملية.
وطالب العتييب بأن ال يكون النقد هو الوسيلة للمقرتحني ،ألن هناك من ينتقد وهو ال يعلم ،وأنه جيب أن يكون النقد
لإلصالح واملساهمة يف البناء ،موضحاً أن جلنة النقل واملواصالت وقفت على مشروع قطار احلرمني ،ووجدت أنه من
أفضل املسارات ويشتمل املشروع على أجود العربات ،وقال« :أنتقد ما هو سيئ ولكن جيب أن نشيد خبطوات التطوير»،
مضيفا« :نعم هناك بعض األجهزة مل تكن تعمل بالشكل املرضي ،إال أنها يف اآلونة األخرية شهدت حتسناً ملحوظًا يف
األداء أسهم يف تاليف بعض أوجه القصور» ،مبيناً أن اللجنة ستعقد اجتماعًا يف غضون األسبوع القادم ملناقشة بعض
املواضيع.
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الطلب احمللي على وقود الديزل يسجل أعلى منو يف العامل
ينمو استهالك الديزل يف اململكة بوترية متسارعة يصعب أن تعكس منو الطلب احلقيقي حلوالي  52مليون نسمة
هم عدد سكان اململكة .وحبسب موقع «جودي» فإن االستهالك احمللي للديزل قد ارتفع ما بني ابريل 0223م وابريل
0222م من  773الف برميل باليوم إىل  2122مليون برميل باليوم (اي حبوالي  552الف برميل باليوم) وهذا
باحلقيقة يشري إىل وجود خلل ما وال سيما أن هذا النمو هو االعلي يف العامل لنفس الفرتة.
تعد اململكة حالياً خامس اكرب دولة مستهلكة للديزل بعد الواليات املتحدة والصني واهلند وروسيا وتتميز هذه
الدول بكرب مساحتها وارتفاع عدد سكانها .ويعد عدد سكان روسيا االقل بني هذه الدول االربع ومع ذلك يفوق عدد
سكانها  245مليون نسمة .وأما استهالك روسيا للديزل فلقد وصل يف يناير 0222م إىل  213مليون برميل باليوم
فقط أي أن اململكة لو استمرت يف نفس الوترية من حيث النمو على طلب الديزل فسوف تتخطى روسيا يف عام
0222م وقد تتخطى اهلند اليت تستهلك حوالي  0مليون برميل باليوم حبلول عام 0203م .ولكن املالحظ يف كل
الدول االربع اليت تعدت اململكة يف استهالك الديزل ان منو الطلب فيها اما قليالً جدا او بالسالب .فعلى سبيل املثال
اخنفض طلب امريكا حبوالي  223الف برميل باليوم وروسيا حبوالي  222الف برميل باليوم والصني مل يتغري
طلبها واما اهلند فارتفع طلبها حبوالي  23الف برميل باليوم ما بني يناير 0223م ويناير 0222م .وحتى لو وسعنا
املقارنة ودرسنا منو طلب اململكة على الديزل يف اول اربعة اشهر من العام احلالي وقارناه بالنمو يف اول اربعة اشهر
من عام 0223م لوجدنا ان معدل النمو يصل إىل  072الف برميل باليوم .وال يزال هذا النمو االعلى يف العامل ،واذا
ما متت مقارنته بنمو االستهالك الصيين لنفس الفرتة الزمنية فلقد اخنفض طلب الصني على الديزل حبوالي
 22الف برميل باليوم .وخفضت كل من روسيا وامريكا استهالكهما حبوالي  72الف برميل باليوم لكل منهما.
وأما اهلند فلقد رفعت استهالكها حبوالي  243الف برميل باليوم لتأتي ثانياً بعد اململكة.
وبالتالي يبدو واضحاً ان النمو باستهالك الديزل باململكة ال خيضع للمعايري العاملية ويوجد حوله عدة أسئلة ال
أجوبة هلا .وحيت لو قارناه بدول اخلليج فنجد ان استهالك الكويت قد اخنفض لنفس الفرتة ما بني يناير 0223م
ويناير 0222م حبوالي  52الف برميل باليوم واخنفض استهالك قطر ايضاً بنسبة قليلة.
يف الفرتة بني يناير 0224م ويناير 0223م كانت الصني صاحبة اعلى منو يف العامل من حيث الطلب على الديزل
ولقد بلغ هذا النمو  527الف برميل باليوم وبعدها جاءت الواليات املتحدة حيث ارتفع منوها حبوالي  272الف
برميل باليوم مقابل  222آالف برميل باليوم لكل من اململكة وكوريا اجلنوبية .ولكن الغريب يف االمر ان يتخطى
النمو على الديزل يف اململكة بعد عام مجيع دول العامل فهذه ظاهرة جيب دراستها بعناية .الشك ان دول العامل
الكبرية باستهالك الطاقة حتارب االستهالك اجلائر وال تدعم االسعار وبالتالي ال يوجد لديها مشكلة تهريب إىل
دول اجلوار .واجلدير بالذكر ان طلب دولة االمارات الشقيقة على الديزل يف هذه الفرتة قد اخنفض حبوالي 22
االف برميل باليوم ليصبح  22الف برميل باليوم فقط يف يناير 0223م واخنفض إىل  42الف برميل باليوم يف
شهر يونيو 0223م بعد ان كان يف شهر يونيو 0224م  222االف برميل باليوم .اي ان استهالك دولة االمارات
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لوقود الديزل اخنفض خالل سنة بأكثرمن النصف .وبشكل عام ال ينمو استهالك االمارات لوقود الديزل منذ ان
رفعت الدعم عن اسعاره بل على العكس هو يف اخنفاض.
وحملاولة فهم هذه الظاهرة متت مقارنة استهالك الديزل باستهالك زيت الوقود يف اململكة ،فوجدنا ان الطلب على
زيت الوقود املستخدم يف توليد الكهرباء قد منا حبوالي  03الف برميل باليوم فقط ما بني يناير 0223م ويناير
0222م ليسجل  422الف برميل باليوم يف مطلع العام احلالي وهذا جيعلنا نفكر كثريا باخلصائص اليت ميتلكها
الديزل وال ميلكها اي وقود اخر.
ويستخدم يف اململكة عدة انواع من الوقود لتوليد الكهرباء اهمها الغاز الطبيعي وزيت الوقود والنفط اخلام والديزل
الذي يشكل  %25فقط من امجالي الوقود .وبهذا فان الديزل هو جزء بسيط من وقود الكهرباء وهذا ال ميكن ان
يفسر النمو الكبري يف استهالكه او الطلب عليه .وحيت وسائل النقل فمعظم السيارات يف اململكة تعمل مبحركات
البنزين وليس الديزل الذي يستخدم غالباً كوقود للشاحنات .ومؤخراً أعرب الرئيس التنفيذي للشركة السعودية
للكهرباء أن الشركة تعمل على رفع كفاءة االستهالك وأنه سيتم خفض حرق الديزل حبوالي  52 - 02مليون
برميل خالل العام اجلاري ،حيث سيتم تعويض تلك الطاقة يف املشاريع اجلديدة اليت تنفذها الشركة بالطاقة
املتجددة والشمسية .وأوضح أن استهالك الكهرباء مل ينخفض بعد رفع أسعار الطاقة يف ديسمرب املاضي مرجعا
ذلك إلي معدل الطلب احمللي املتزايد على الكهرباء الذي يصل إىل  %2سنوياً ويعترب من املعدالت األعلى يف
العامل.
يبلغ حالياً سعر لرت الديزل يف اململكة  2120دوالر وقد مت رفعه مؤخرًا من  2127دوالر للرت .ويف االمارات  213دوالر
(اكثر من اربعة اضعاف) ويف عمان  2140دوالر (مقارب لالمارات فال يوجد فائدة من التهريب) وحتى الكويت
والبحرين وقطر رفعوا سعر الديزل إىل حوالي  2154دوالر للرت.
وهذا يشري بوضوح ان هنالك عالقة عكسية ومثرية بني اخنفاض االسعار وارتفاع االستهالك فكلما اخنفضت
االسعار زاد الطلب السباب متنوعة واستخدامات غري واضحة .جيب ان يتغري شكل دعم الديزل واال فان ارتفاع
االستهالك احمللي سريهق ميزانية الدولة .ومن ابسط املقرتحات تطبيق نظام احلصص حبيث يعطى صاحب كل
استمارة شاحنة كمية معينة من الديزل املدعوم لكل عام وبعد نفاد الكمية يباع له الديزل بسعر مقارب لدول
اخلليج .وبهذا يستمر الدعم للشركات واملواطنني ولكنه دعم ذكي ومقنن بدون تفريط .وميكن مالحظة ان سعر
الديزل يف دول اخلليج متقارب باستثناء اململكة اليت يعترب السعر فيها متدنياً جدا ومغريا لالستهالك اجلائر
وللتهريب.
ويف اخلتام أنتجت اململكة يف عام 0223م  03513مليون برميل ديزل او ما يعادل  722الف برميل باليوم ولكن
االستهالك احلالي يقدر حبوالي مليون برميل باليوم وهذا اكثر حبوالي  522الف برميل باليوم من االنتاج .وهذا
يعين ان على اململكة استرياد الفارق من االسواق العاملية وباالسعار العاملية حيث يبلغ سعر الربميل حالياً حوالي
 22دوالرا ويباع حملياً حبوالي  02دوالرا للربميل.
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