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"سابتكو" تعلن عن انتهاء أجل شركة النقل السعودية
البحرينية
سبب امتالء الشاحنات يف منفذ الوديعه بنجران
السائقون ميتنعون عن العمل لعدم صرف رواتبهم
أولياء األمور يشكون توقف حافالت املدارس ببيشة
أعلن عن عزم الوزارة تأهيل المهندسين لتحقيق الجودة المطلوبة

وزير البلديات :إنشاء مكاتب إلدارة المشروعات في مناطق
المملكة

اخبار السعودية اليوم  -كيف ستكون اململكة بعد  01أعوام؟

"سابتكو" تعلن عن انتهاء أجل شركة النقل السعودية البحرينية
الرياض

 -مباشر :أعلنت شركة سابتكو عن انقضاء أجل شركة النقل السعودية البحرينية احملدودة

(شركة زميلة) ،وهي شركة سعودية ذات مسؤولية حمدودة والبالغ رأمساهلا  01ماليني ريال ،وتبلغ حصة
سابتكو  %01من رأمساهلا وذلك النتهاء مدتها بتاريخ  6ديسمرب  5102وفقًا لسجلها التجاري.
وذكرت "الشركة" أنها ال تتوقع أن يكون األثر املالي جوهرياً على نتائجها املالية ،وسيتم اإلعالن عن أي
مستجدات يف حينه.

سبب امتالء الشاحنات يف منفذ الوديعه بنجران

قام مدير عام للنقل يف منطقة جنران باململكة العربية السعودية وهو املكلف ناصر جباش بالتأكيد
على ان سبب إمتالء الشاحنات املوجودة يف منفذ الوديعة وتكدسها هو زيادة اوزان واطوال هذة الشاحنات ,
واوضح ان االدارة التابع هلا تقوم بإصدار تراخيص بطاقات لتشغيل هذة الشاحنات على حسب الطول واألمحال
اليت تصل معلوماتها اىل الوزارة وبتصريح منها  ,وهذا اإلصدار هو إصدار موحد يف كل إدارات النقل يف اململكة
العربية السعودية  ,على حسب نوع الشاحنة  ,وان اي وزن او طول خيالف النظام للنقل الربي يعترب خمالفة هلا
حتسب عليه  ,ويوضح انه بالنسبة لكرت تشغيل الشاحنات فمن الضوروي ان نقوم بالتأكد من مطابقة الكرت
من قبل اإلدارة وانه صحيح وسليم ومتطابق مع الشاحنة  .ويوضح مصدر مسؤول يف املنفذ انه يوجد نظام
معني يؤخذ يف حق كل خمالف  ,ويشري اىل ان االطوال واالوزان املوجودة لدى اجلمارك ويف الطرق العامة هلا
نظام معني للتعامل معه وفقا للمواصفات واملعايري املتخذة يف استخدام هذة الشاحنات  ,وان اجلميع من حنن
اتصل بنا سياسة اخلصوصية فريق العمل cاخبار السعودية اخبار العامل اخبار العرب اخبار اليمن اخبار
االقتصاد تكنولوجيا رياضة وألعاب سبب إمتالء الشاحنات يف منفذ الوديعه بنجران ۷/۲۱/۱۰۲٥
http://www.story.alshames.com/saudi/2208 2/2يستطيع عن طريق اإلنرتنت ان يعرف ذلك ,
وتقوم االدارة بإعطاء نسخة من الكرت لكل سائق  ,ويؤكد ان االوضاع سليمة  ,واذا كانت هناك خمالفة من
املنفذ فسوف يتم مقاضاة من يعمل هناك والعمل على تعويض اي متضرر من ذلك  .وقال مضيفا ليست من
املعقول ان نقوم بتحميل الدولة عبء مالي وغري متطابق او يف تأخري اجلمارك  ,وان اي خمالفة مثل ذلك ,
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تقوم اجلمارك بتحملها  ,ويشري اىل ان هناك جتاوز بهدف تسهيل العديد من االجراءات لصاحل مالكي
الشاحنات  ,ولكن اذا وصل املر اىل النظام االمين  ,فأن ذلك يعترب خط امحر ال ميكن ان نقوم بتجاوزه  ,وقد
مت إعاطاء حوالي ثال شهور فرصة جديدة هلم  ,باالضافة اىل اخذ تعهد عليهم  ,ولكن الوضع بقى كما هو مل
يقم بالتغيري  .حيث تقوم البضائع بالتكدس منذ أسبوعني تقريبا وملسافة حوالي مثانية كيلو مرت يف منفذ
الوديعة  ,وذلك كان بالنسبة حلوالي  033شاحنة فيها  ,وقال سائقي ومالكي الشاحنات مربرين ماحيد
وبأن التكدس هذا قد حد بسبب منع القاطرات اليت يزيد طوهلا عن  30مرت من ان تقوم بالعبور  ,ويف نفس
التوقيت قام مصدر بالتوضيح لنا ان طابور وقوف الشاحنات وتكدسها بسبب عدم وجود اماكن كافية يف داخل
املنفذ  ,لوقوف مجيع الشاحنات  ,وال يوجد اي عالقة لذلك بطول الشاحنة  .واوضح احد مالكي الشاحنات
وقد رفض اإلفصاح عن هويته  ,بأنه نقوم بالعبور بالشاحنات اخلاصة بنا من زمن يف هذة املنافذ املتعددة يف
اململكة  ,وحنن نلتزم باملواصفات  ,وال خنالف ابدا فيها  ,وحنن حاولنا بطرق كثرية مع مدير املنفذ بأن تسمح
لنا بالعبور ولكن مت اغالق املنافذ وتكدست الشاحنات ومل تعرب.

السائقون ميتنعون عن العمل لعدم صرف رواتبهم
أولياء األمور يشكون توقف حافالت املدارس ببيشة

سعود الدعجاني– سبق– بيشة :اشتكى عد ٌد من أولياء أمور الطالبات مبركز النقيع وخيرب اجلنوب من امتناع
عد ٍد من سائقي حافالت النقل املدرسي عن نقل بناتهم ،حيث أوقفوا حافالتهم مطالبني بصرف رواتبهم
املتأخرة ،مطالبني اجلهات املعنية بإنهاء هذه املشكلة املتكررة.
وذكر مدير اخلدمات الطالب بتعليم بيشة خالد ناصر الشهراني أنه جتاوب مع شكاوى بعض السائقني حول
عدم تسلم رواتبهم وبناءً على ما نصت عليه منهجية العمل للنقل املدرسي ومتت خماطبة الرئيس التنفيذي
لشركة تطوير خدمات النقل التعليمي وكذلك مشرف الشركة باملنطقة بالعديد من امللحوظات املرصودة
على الشركة املشغلة لنقل الطالبات أسطول ناقل.
وبني الشهراني أنه من هذه امللحوظات عدم صرف رواتب سائقي الباصات واملستحقات املالية ملتعهدي نقل
الطالبات وطلب متابعة العمل مع الشركة املشغلة وحثها على تاليف جوانب القصور يف نقل بناتنا الطالبات
كجهة اختصاص.

أعلن عن عزم الوزارة تأهيل المهندسين لتحقيق الجودة المطلوبة

وزير البلديات :إنشاء مكاتب إلدارة المشروعات في مناطق المملكة
أكد وزير الشؤون البلدية والقروية م .عبداللطيف بن عبدامللك آل الشيخ ضرورة االهتمام بإدارة املشروعات
الناشئة واليت تقوم عليها وزارة الشؤون البلدية والقروية واألمانات واليت يزيد عددها على مثانية آالف مشروع،
مبا يف ذلك املشروعات الصغرية وذلك من خالل مكاتب إدارة املشروعات واليت مت إنشاؤها يف عدد من األمانات
إلدارة املشروعات ،كشفاً يف الوقت ذاته عن سعي الوزارة إلنشاء مكاتب إلدارة املشروعات يف كافة األمانات يف
القريب العاجل.
جاء حديثه يف كلمته خالل افتتاحه صباح أمس ورشة عمل "إدارة املشروعات والربامج" اليت نظمتها أمانة
منطقة الرياض بفندق الريتز كارلتون مبدينة الرياض ،واليت حضرها أمناء املناطق وعدد من املسؤولني بوزارة
الشؤون البلدية والقروية واملختصني يف جمال إدارة املشروعات والربامج.
وأعلن م .آل الشيخ بأن الوزارة تعمل على تطوير منهجية علمية إلدارات املشروعات وتأهيل املهندسني بهدف
حتقيق اجلودة املطلوبة ،معترباً أن مبادرة أمانة الرياض لتنظيم ورشة إدارة املشروعات والربامج متثل امتدادًا
جلهود الوزارة يف هذا الشأن ،وتوفري فرصة لالستفادة من التجارب واخلربات احمللية واإلقليمية والدولية يف
جمال إدارة املشروعات والربامج.
وعرب وزير الشؤون البلدية والقروية عن أمله بتنظيم مثل هذه الورش والفعاليات لدعم مسرية تطوير وحتسني
املشروعات والربامج يف جمال العمل البلدي والتنموي ،وأن تفرز الورشة توصيات وحلوال لتفعيل مكاتب إدارة
املشروعات يف مجيع مناطق اململكة ،باعتبار هذه املكاتب هي اجلهة املسؤولة عن متابعة كافة املشروعات اليت
تنفذها األمانات وتنفيذها على الوجه األمثل من حيث املواصفات املالية والفنية أو املواعيد والتكاليف املالية.
من جانبه ،أوضح أمني منطقة الرياض م .إبراهيم بن حممد السلطان يف تصريح له أن مكاتب إدارة املشروعات
تعترب جتربة جديدة ،جتسد توجهات وزارة الشؤون البلدية والقروية ،واليت ستكون انطالقتها من أمانة الرياض،
مبيناً بأن ورشة عمل "إدارة املشروعات والربامج" ،ناقشت ما توصلت له دراسة أمانة منطقة الرياض حول إجياد
مكاتب إلدارة املشروعات ،باإلضافة ملناقشة جتارب أخرى كتجربة اهليئة امللكية باجلبيل وينبع ،وأرامكو ،وجتربة
اهليئة العليا لتطوير مدينة الرياض ،والنقل العام ،معرباً عن أمله بأن خترج الورشة بتصور واضح ألسلوب
العمل ،وأن خترج بتوصيات لالستمرار يف تنفيذ منهجية واضحة إلدارة مكاتب املشروعات والربامج.
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وأوضح م .السلطان بأن مكاتب إدارة املشروعات تركز على ثالثة أمور هي الوقت الالزم لتنفيذ املشروع ،واجلودة
إلنهاء املشروع ثم موضوع التكلفة املالية للمشروع ،مبيناً بان أمانة مدينة الرياض قسمت املشروعات فيها لستة
أقسام ملكاتب إدارة املشروعات بها فهناك مكتب خاص مبشروعات الطرق واجلسور ،ومكتب خمصص ألعمال
تنسيق املواقع واحلدائق وآخر خاص ملشروع تطوير وادي السلي ومكتب املباني ومكتب للربامج ،مؤكداً أن
اهلدف من مكاتب إدارة املشروعات هو الرتكيز على إدارة املشروعات املتشابهة ومؤشرات ضبطها بالوقت واجلودة
والتكلفة.
وقد تناولت الورشة العديد من التجارب واخلربات العاملية يف إدارة املشروعات ،من خالل مخس أوراق علمية
عرضت ألحد املفاهيم واألساليب الناجحة إلدارة املشروعات ،منها جتربة شركة أرامكو السعودية ،وجتربة
اهليئة امللكية للجبيل وينبع ،ومنهجية إدارة مشروع امللك عبدالعزيز للنقل العام مبدينة الرياض ،والذي تقوم
على تنفيذه اهليئة العليا لتطوير مدينة الرياض.
وقد تناولت الورقة األوىل واليت محلت عنوان "مفهوم مكاتب إدارة املشروعات واملمارسات العاملية هلا" ،قدمها
ديف روتشفورد استشاري إدارة املشروعات وبرامج التحول وتكنولوجيا املعلومات سبل تطوير إدارة الربامج
واملشروعات واسرتاتيجيتها ودورها االقتصادي ،وتطرق خالهلا إىل أهمية التدريب ،وضرورة احللول الوقائية
واستخدام االنظمة واملعايري إلحدا التحول.
وقدم م .تركي بن سليمان النزهة من اهليئة العليا لتطوير مدينة الرياض ورقة بعنوان "منهجية إدارة مشروع
امللك عبدالعزيز للنقل العام يف مدينة الرياض" ،فيما تناولت الورقة الثالثة جتربة اهليئة امللكية للجبيل وينبع
يف إدارة مشروعاتها وقدمها م .أمحد بن مطري البلوي ،بينما تناولت ورقة العمل الرابعة جتربة شركة أرامكو
السعودية يف إدارة مشروعاتها وقدمها املهندس نبيل أمحد الرباهيم.
واختتمت األوراق بورقة العمل اخلامسة واليت تناولت جتربة أمانة الرياض يف إنشاء مكتب إدارة الربامج
واملشاريع وقدمها بوريك كيلي املدير التنفيذي ملكتب "بيو روهيلد".

اخبار السعودية اليوم  -كيف ستكون اململكة بعد  01أعوام؟
يف عام  ،0102سيصل عدد سكان اململكة حبسب تقديرات رمسية إىل أكثر من  73مليون نسمة ،فيما ستقرتب
الرياض من حاجز املدن اليت حتتوي على  01ماليني ،بواقع  5020517نسمات ،وكذلك منطقة مكة اليت
يتواجد فيها اآلن ثاني أعلى عدد للسكان بعد العاصمة ،ستكون مدنها مزحومة بالبشر إذ سيصل عدد السكان
فيها إىل رقم قريب من الرياض .ويربز التساؤل املهم ،كيف سيكون شكل البالد الغنية بالنفط بعد  01أعوام
من اآلن ،وما هي أبرز املشاريع اليت ستحتضنها اململكة؟ بينت إحصاءات رمسية تابعة ملصلحة اإلحصاءات
العامة واملعلومات أخرية ،حني كان عدد سكان السعودية أكثر من  03مليون نسمة ،أن عدد سكان اململكة تزايد
بشكل كبري بعد  2أعوام ،إذ ختطى حاجز الـ  71مليون نسمة ،ويشكل السعوديون أكثر من  01مليون نسمة،
وهذا ما حد بالفعل .وسيبلغ عدد السعوديني يف بالدهم بعد  01أعوام ،أكثر من  00مليونا بزيادة تقدر
بأكثر من  0ماليني عن عام  ،0100واحتمالية ختطي حاجز الـ  73مليون بعد  01أعوام واردة للغاية،
خصوصا يف ظل إقبال كبري من العمالة األجنبية ،حبسب توقعات رمسية صادرة من مكتب املصلحة العامة
لإلحصاءات العامة واملعلومات .منطقة مكة املكرمة ،ستكون الوجهة األوىل للعمال من جنسيات متعددة ،إذ
سيتخطى األجانب يف ثاني أكرب املناطق السعودية من حيث السكان الـ  0ماليني نسمة ،وتليها الرياض ،إذ
سيصل أكثر من  7ماليني .وشهدت اململكة انفجارا سكانيا ضخما عقب الطفرة النفطية اليت عاشتها البالد
يف السبعينات امليالدية ،وزاد أعداد العمال الطالبني لتحسني ظروفهم املالية من خارج البالد اليت كانت
صحراء قاحلة .وزاد السعوديون منذ أول إحصاء رمسي يف بداية سبعينات القرن املاضي بنسبة كبرية ،حيث
كانوا يف عام  0530ال يتجاوزون  3ماليني ،بيد أن إمجالي عدد السكان بلغ يف عام  0100أكثر من  71مليون
نسمة .الزيادة يف عدد السكان يعتربه مراقبون أمرا طبيعيا ،كون اململكة تشهد منذ أواخر عهد امللك فيصل
بن عبدالعزيز (رمحه اهلل) طفرة نفطية كبرية ،كما شهدت البالد انفتاحا على العمالة من خمتلف أحناء
العامل ،حتى أن األمر جعل من اقتصاديني ينادون حبماية السوق من التغول األجنيب 7 .سكك حديد جديدة
تتخطى الـ  0711كيلو مرت تعكف احلكومة على االنتهاء من عدة مشاريع إنشائية ضخمة متعلقة بالنقل،
وتضم شبكة حديد تربط بني دول اخلليج ،إضافة إىل «قطار احلرمني» ،الذي يربط بني املدينة املنورة ومكة
املكرمة ،وشارف على االنتهاء ،إضافة إىل «مرتو الرياض» .وقد أعلن مسؤولون خليجيون يف نهاية العام اجلاري
عن دخول «قطار اخلليج» مراحل دراسته األخرية ،وسريبط القطار املدن اخلليجية الواقعة على الضفة الغربية
من اخلليج العربي ،إذ سينطلق من مدينة الكويت مرورا بالدمام ،واليت سرتبط بدورها القطار بالبحرين عرب
اجلسر الربي اجلديد،
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إضافة إىل مروره بقطر عرب منفذ سلوى ،وصوال إىل اإلمارات فسلطنة عمان .ويبلغ طول شبكة احلديد اليت
ستحمل القطار  0006كيلو مرتا ،فيما يبلغ طول اخلط داخل األراضي السعودية  667كيلو مرتا ،ويعتقد
املسؤولون يف الدول األعضاء أن املشروع سيبدأ تشغيله التجرييب يف نهاية العام املقبل حبسب ما أعلنه رئيس
املؤسسة العامة للخطوط احلديدية املهندس حممد السويكت يف مؤمتر صحايف جبدة أخريا« .مرتو الرياض»،
والذي من املقرر أن يتم االنتهاء منه يف عام  ،0102سريبط مناطق واسعة من العاصمة ببعضها البعض عرب
 22حمطة ،ويعد املشروع حبسب اقتصاديني من أكرب املشاريع اإلنشائية اليت يتم العمل على تنفيذها يف
الرياض ،ويبلغ جمموع املسافة اليت سيقطعها  036كيلو مرتا ،كما أن اجلهات املعنية تضع ملساتها األخرية
على قطار احلرمني ( 021كليو مرتا) ،الذي سريبط مكة املكرمة باملدينة املنورة ،ويعتقد أن القطار سيكون
ناقال مهما للحجاج واملعتمرين« .اخلرخري» و «احلر » ستسجالن أقل تواجد لألجانب رغم وقوع املدينتني على
مقربة من الشريط احلدودي السعودي اجلنوبي ،بيد أنهما تشهدان أقل تواجد للعمال ،فمحافظة اخلرخري
الصحراوية ال يتجاوز فيها األجانب  771نسمة ،فيما يعيش يف احلر  321نسمة ،ما جيعل املدينتان
احلدوديتان أقل احملافظات احتضانا لألجانب ،وحبسب التوقعات احلكومية ستستمر احملافظتان يف تسجيل
أقل عدد لألجانب حتى  .0102اإلحصاءات الرمسية اليت أصدرتها مصلحة اإلحصاءات العامة واملعلومات
السعودية تقول ،إن األجانب يف املدينتني لن يتجاوزوا حاجز األلف نسمة يف أفضل التقديرات املتفائلة ،بيد أن
قلة عدد العمالة األجنبية يف املدينتني معقول للغاية لعدة أسباب اقتصادية واجتماعية .تظهر الصحراء وجه
الطبيعة القاسي يف أرجاء حمافظة اخلرخري الواقعة يف ثاني أكرب صحراء يف العامل ،إذ تنتشر كثبان الربع
اخلالي املخيفة يف أرجاء املدينة .أما حمافظة احلر يف منطقة جازان (أقصى اجلنوب الغربي يف البالد) ،يغيب
عنها العاملون األجانب؛ نظرا لعدم اختالفها االقتصادي عن اخلرخري ،بيد أن تضاريسها جتعل منها أفضل من
اخلرخري يف اجلانب الزراعي ،ويقول أحد السكان احملليني« :إن العمالة األجنبية ترتكز يف مهنيت الرعي،
والزراعة» .ويوجد يف «احلر » عدد من الوجهات السياحية املهملة مثل «وادي احلارة ،وادي الدحن ،دهوان،
ذهبان ،جحفان ،حجر سعيدة ،احلصون ،سوق اخلوبة» ،ومن املعروف أن سوق اخلوبة التارخيي يعمل كل سبت
بعدما غيّر أمري املنطقة موعده ليوافق العطلة األسبوعية يف البالد ،وظل سابقا السوق يفتح أبوابه يف يوم
اخلميس ،حتى جاء التغيري .وتعاني تلك احملافظات من هجرة أبنائها إىل املدن الكبرية؛ وذلك للفرص
الوظيفية الكثرية يف تلك املدن ،بيد أن احلكومة تعمل على حل مشكلة اهلجرة باهلجرة العكسية يف خططها
اخلمسية ،إذ انشأت أفرع للجامعات يف حمافظات صغرية ،كما أن مؤسسة التدريب التقين واملهين بادرت بفتح
أفرع للتدريب ألبناء احملافظات والقرى.

