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يعلن النقل اجلماعي  -سابتكو -عن فوزه بعقد مع جامعة امللك عبد اهلل للعلوم
والتكنولوجيا (كاوست) لتقديم خدمات نقل متنوعة

 21شرطا الستثمار األجانب باحلافالت

أرباح شركات النقل السعودية تقفز بـ 221يف املئة خالل  9أشهر

خطة مستقبلية لنقل الغاز والنفط عرب القطارات

قطار احلرمني ..حتى ال تتعثر البدايات
.

عبد اهلل منور اجلميلي

منافسة نقل طالب وطالبات جامعة جدة للعام 2341/2341

يعلن النقل اجلماعي  -سابتكو -عن فوزه بعقد مع جامعة امللك عبد اهلل للعلوم والتكنولوجيا (كاوست)
لتقديم خدمات نقل متنوعة
تعلن الشركة السعودية للنقل اجلماعي  -سابتكو  -عن تلقيها بتاريخ 1122/22/21م اشعار ترسيه من
جامعة امللك عبد اهلل للعلوم والتكنولوجيا  -كاوست  -وذلك مببلغ  24931مليون ريال لتقديم خدمات نقل
متنوعة ملدة مثاني سنوات حيث سيتم بدء تنفيذ اخلدمة يف 1121/1/2م وسيبدأ األثر املالي يف الظهور اعتبارا
من النصف األول من العام املالي 1121م.

رابط اخلرب

 21شرطا الستثمار األجانب باحلافالت

أنهت اهليئة العامة لالستثمار واجلهات ذات العالقة مبشاريع النقل العام يف املدن املتاحة ومشاريع املرتو ضوابط وشروط الرتخيص لشركات النقل
الربي الدولية بواسطة احلافالت داخل املدن لالستثمار األجنيب إذ أقرت  21شرطا.
«مكة»اطلعت على نسخة من ضوابط وشروط الرتخيص لشركات النقل الربي الدولية بواسطة احلافالت داخل املدن واليت تضمنت ما يلي:


تقدم املنشآت خططها لتحسني مستويات األمن آلة هيئة النقل العام لالطالع واملراجعة



أن تكون املواصفات الفنية للمنتج وأسلوب إنتاجه مطابقة للمواصفات القياسية السعودية أو اخلليجية أو الدولية



املوافقة على استخدام وسائل النقل العام يف حالة الكوارث واألزمات واحلروب وفقا ملا تصدره اجلهات املعنية باململكة



أن تقدم املنشآت طالبة الرتخيص خطه مقبولة من اهليئة العامة لالستثمار تبني النسبة السنوية لزيادة احملتوى احمللي ونقل التقنية
وخططها امللزمة لتحسني األمن والسالمة املرورية



تقديم إثبات خلو سجل املنشآت طالبة الرتخيص من أي مالحظات أو عقوبات صدرت داخل اململكة أو خارجها تتعلق بالسالمة املرورية
للسنوات العشر السابقة لطلب منح الرتخيص



تطبيق نسب التوطني املقررة يف خدمات قطاع النقل املعمول بها يف وزارة العمل وما يطرأ عليها من تعديالت



خلو سجل املنشآت طالبة الرتخيص من قرارات إلغاء تراخيصها داخل اململكة وخارجها للسنوات العشر السابقة لطلب منح الرتخيص



يكون احلد األدنى لرأس املال املطلوب لتوريد وتشغيل وصيانة احلافالت  055ألف ريال



تقديم ما يثبت االلتزام بفرتات تنفيذ العقود يف السنوات اخلمس املاضية



أن يكون الشريك السعودي مرخصا له مبمارسة أحد أنشطة النقل باحلافالت من قبل وزارة النقل وأن ال تقل حصته عن  %05على أن
يسري هذا الشرط على طلبات الرتخيص اجلديدة حتى 1510



أن يكون متوسط إيرادات الشركة األجنبية (الشريك) للسنوات الثالث السابقة ملنح الرتخيص مساويا أو يزيد عن  0مليارات ريال
وأن ال يقل حجم أصوهلا عن  2.0مليار وأن تكون مرخصه يف دولتني على األقل وأن ال يقل عدد عامليها عن  25اآلف عامل



ال تزيد حصة الشريك األجنيب عن نسبة  %05على أن يسري هذا الشرط على طلبات الرتخيص اجلديدة حتى 1510

رابط اخلرب

أرباح شركات النقل السعودية تقفز بـ 221يف املئة خالل  9أشهر

ق فزت أرباح شركات قطاع النقل املدرجة أسهمها يف السوق املالية السعودية خالل الربع الثالث من العام احلالي إىل  11232مليون
ريال ،من  41132مليون ريال للربع املماثل من العام املاضي ،بزيادة قدرها  314مليون ريال ،وبنسبة  211يف املئة ،ويف مقابل 29232
مليون ريال للربع السابق بزيادة قدرها  141مليون ريال ونسبتها  41يف املئة.
كما قفزت أرباح شركات القطاع عن األشهر التسعة األوىل من العام احلالي  1322بليون ريال يف مقابل  911مليون ريال للفرتة
نفسها من العام املاضي ،بزيادة قدرها  23224بليون ريال ونسبتها  221يف املئة ،وكانت مبيعات شركات النقل خالل الربع الثالث
من العام احلالي ارتفعت إىل  4344بليون ريال ،يف مقابل  4313بليون ريال للربع السابق ،بزيادة قدرها  191مليون ريال ،تعادل
 9312يف املئة.
وأظهرت بيانات شركات قطاع النقل عن الربع الثالث حتقيق الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري أكرب مبيعات بني شركات
القطاع بلغت  23911بليون ريال ،يف مقابل  23122بليون ريال عن الربع السابق ،بزيادة قدرها  221مليون ريال ،ونسبتها  1331يف
املئة.
كما حققت الشركة أكرب أرباح يف القطاع عن الربع الثالث بلغت  22134مليون ريال يف مقابل  12مليون ريال للربع الثالث
 1123بنسبة ارتفاع  21233يف املئة ،ويف مقابل  431331مليون ريال للربع السابق بنسبة زيادة  39يف املئة ،فيما بلغت أرباح
البحري عن األشهر التسعة األوىل من العام احلالي  2.122بليون ريال ،يف مقابل أرباح قدرها  321ماليني ريال للفرتة نفسها من
العام املاضي ،بزيادة قدرها  132مليون ريال ونسبتها  112يف املئة ،واستحوذت الشركة على  29يف املئة من أرباح القطاع.
وجاءت الشركة السعودية للخدمات األرضية يف املرتبة الثانية مببيعات للربع الثاني قدرها  112مليون ريال ،يف مقابل  122مليون
ريال للربع السابق ،بنسبة زيادة  131يف املئة ،فيما ارتفعت األرباح الصافية للشركة عن الربع الثالث إىل  211مليون ريال ،يف مقابل
 21131مليون ريال للربع املماثل من  1123بنسبة تراجع  2322يف املئة ،ويف مقابل  21334مليون ريال للربع السابق بنسبة تراجع
 3324يف املئة ،بينما قفزت أرباح الشركة عن األشهر التسعة األوىل إىل  321مليون ريال ،يف مقابل  41133مليون ريال للفرتة
نفسها من  1123بنسبة زيادة  41يف املئة.
وأظهرت القوائم املالية ارتفاع مبيعات الشركة السعودية للنقل اجلماعي (سابتكو) عن الربع الثالث إىل  412مليون ريال يف مقابل
 124مليون ريال للربع الثاني بزيادة  211ماليني ريال ونسبتها  34يف املئة ،فيما بلغت أرباحها عن الربع الثالث  1233مليون ريال،
يف مقابل  13مليون ريال للفرتة نفسها من العام املاضي ،بنسبة زيادة  131يف املئة ،ويف مقابل  24مليون ريال للربع السابق بنسبة
ارتفاع  242يف املئة ،كما زادت أرباح الشركة عن األشهر التسعة األوىل إىل  14132مليون ريال يف مقابل  1134مليون ريال للفرتة
نفسها من العام املاضي بنسبة ارتفاع  132يف املئة.
وبلغت مبيعات الشركة املتحدة الدولية للمواصالت (بدجت السعودية) عن للربع الثالث من العام احلالي  121مليون ريال يف مقابل
 121مليون ريال للربع السابق ،بزيادة نسبتها  4324يف املئة ،فيما ارتفعت أرباحها الصافية عن الربع الثالث إىل  3131مليون ريال
يف مقابل  3331مليون ريال للفرتة نفسها من العام املاضي بزيادة نسبتها  2131يف املئة ويف مقابل  31مليون ريال للربع السابق
بنسبة ارتفاع  1يف املئة.
وزادت أرباح شركة بدجت السعودية عن األشهر التسعة األوىل من العام إىل  24932مليون ريال يف مقابل  21134مليون ريال للفرتة
نفسها من  1123بنسبة زيادة  2131يف املئة.

وصعدت مبيعات الشركة السعودية للنقل واالستثمار (مربد) عن الربع الثالث إىل  211مليون ريال يف مقابل  221مليون ريال للربع
الثاني  1122بزيادة قدرها  21ماليني ريال ونسبتها  133يف املئة ،فيما بلغت أرباح الشركة عن الربع الثالث  21مليون ريال ،يف
مقابل  4131مليون ريال للربع الثالث من العام املاضي ،بنسبة تراجع  32يف املئة ،ويف مقابل  1134مليون ريال للربع السابق ،بنسبة
تراجع  2231يف املئة ،فيما تراجعت أرباحها عن األشهر التسعة األوىل من العام احلالي إىل  49مليون ريال يف مقابل  31مليون ريال
للفرتة نفسها من العام املاضي بنسبة هبوط  21يف املئة ،أعادتها الشركة إىل اخنفاض أرباح بيع أراضٍ بنشاط العقار خالل الفرتة
احلالية بقيمة  1131مليون ريال مقارنة بالفرتة املماثلة للعام السابق وذلك نتيجة اختالف املساحات واملواقع لألراضي املباعة.

 43بليون ريال القيمة
السوقية لشركات القطاع
< يتكون قطاع النقل من مخس شركات مساهمة ،تبلغ قيمتها السوقية حبسب إغالق األسبوع املاضي  43بليون ريال ،متثل  132يف
املئة من السوق السعودية ،فيما تبلغ رؤوس أموال شركات النقل  1312بليون ريال.
واستحوذت الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري على  22يف املئة من رأمسال القطاع ،إذ يبلغ رأمساهلا  43941بليون ريال ،أما
الشركة السعودية للخدمات األرضية فيبلغ رأمساهلا  2311بليون ريال متثل  1331يف املئة من القطاع ،وتستحوذ الشركة السعودية
للنقل اجلماعي (سابتكو) على  2132يف املئة من رأمسال قطاع النقل ما يعادل  2312بليون ريال.
وحل قطاع الن قل يف املرتبة السادسة بني قطاعات السوق املالية خالل الربع الثالث  ،1122إذ بلغت مساهمته يف السيولة املتداولة 1
يف املئة تعادل  11بليون ريال ،فيما بلغت الكمية املتداولة من أسهم القطاع  311مليون سهم ،نسبتها  3يف املئة ،نُفذت من خالل 391
ألف صفقة ،تعادل  9يف املئة من الصفقات املنفذة يف كل السوق البالغة  2314مليون صفقة.
وكان مؤشر قطاع النقل سجل أعلى مستوى له يف آخر  21أسبوعاً عندما بلغت قراءته  21114نقطة نهاية تعامالت مطلع متوز
(يوليو) املاضي ،بينما بلغ أدنى مستوى سجله مؤشر القطاع يف الـ 21أسبوعاً األخرية  2111نقطة نهاية تعامالت  21كانون األول
(ديسمرب) املاضي.

رابط اخلرب

خطة مستقبلية لنقل الغاز والنفط عرب القطارات

أكد رئيس املؤسسة العامة للخطوط احلديدية املهندس حممد السويكت أن املؤسسة تتحرك لتأهيل القاطرات
لتتوافق مع التوجه املستقبلي لنقل الغاز والنفط عرب اخلطوط احلديدية ،مشريا إىل أن اخلطة اإلسرتاتيجية
املزمع رفعها للمقام السامي قريبا تركز على ضرورة االعتماد على اخلطوط احلديدية يف نقل هذه املنتجات،
عوضا عن االعتماد على الشاحنات كما جيري يف الوقت الراهن.

وأشار السويكت إىل أن عملية ربط الغاز والبرتول بواسطة اخلطوط احلديدية مرتبط باكتمال مشاريع السكك
احلديدية بالقطار ،وكذلك اكتمال منظومة القطار اخلليجي املزمع تنفيذه يف املرحلة القادمة ،كاشفا النقاب
عن قرب االنتهاء من االسرتاتيجية السعودية للخطوط احلديدية ،الفتا إىل أن االسرتاتيجية وصلت للمراحل
النهائية ،فالفريق القائم على رسم االسرتاتيجية قطع شوطا كبريا للغاية ،وزاد« :املؤسسة العامة للخطوط
احلديدية ستعمد فور االنتهاء من وضع اللمسات األخرية إىل رفعها للمقام السامي بهدف إقرارها وبالتالي البدء
يف تطبيقها على األرض» ،معتربا االسرتاتيجية اجلديدة مبثابة خارطة طريق للمؤسسة للدخول يف املرحلة
القادمة.

وذكر رئيس املؤسسة العامة للخطوط احلديدية أن عملية نقل الغاز والبرتول بالقطارات ستتم وفق األولوية
وذلك انسجاما مع االسرتاتيجية القادمة ،الفتا إىل أن االسرتاتيجية سرتسم الطريق أمام املؤسسة لالنطالق حنو
تفعيل عملية نقل الغاز والبرتول بالقطارات ،األمر الذي يقلل االعتماد على الشاحنات يف عملية نقل الغاز والنفط
يف املستقبل.

وقال :إن عملية االعتماد على القطارات يف نقل الغاز والنفط مرتبط بتأهيل منظومة متكاملة بدءا من تهيئة
العربات التابعة للمؤسسة لتكون جاهزة لعملية النقل وكذلك تأهيل األماكن اللوجستية اليت سينقل منها
الغاز ،إضافة إىل تأهيل مواقع التفريغ ،الفتا إىل أن تأهيل وتطوير تلك املواقع يتطلب ضخ استثمارات ضخمة،
وبالتالي فإن العملية تتطلب بعض الوقت للوصول إىل اكتمال املنظومة لالنطالق حنو نقل وتفريغ الغاز بواسطة
القطارات.
http://www.okaz.com.sa/new/Issues/20151115/Con20151115808543.htm

قطار احلرمني ..حتى ال تتعثر البدايات
عبد اهلل منور اجلميلي

قبل أيام عَقَد القائمون على مشروع (قِطَار احلَ َرمَيْن) مؤمترًا صحفيًا ،كان فيه البِشَارة بأن اكتمال املشروع
سيكون يف ديسمرب عام 6102م( ،لطفًا سجّلوا عندكم املوعد)؛ ليبقى شاهدًا لو تأخر أو تعثر!
أيضًا من (البِشَارَات) أنه سينقل ( 016مليون راكب سنويًا)؛ مما سيُخفِّف الضغط على وسائل النقل األخرى؛
وكذا سيُوفِّر فُرَص عَمل جملموعة من الشباب السعودي بعد تدريبهم من خالل االبتعاث أو معهد متخصص داخل
السعودية!
أما املؤمل يف ذاك املؤمتر  -وحبسب ما نقلته (صحيفة املدينة) يف عدد األربعاء  4نوفمرب -فـ(غالء األسعار
املقرتحة لتذاكِر القطار) ،واحملددة بـ( 33هللة للكيلو مرت الواحد يف درجة العادية ،ونصف ريال لألوىل)؛
فاختصارًا ستكون قيمة (التذكرة العادية) من املدينة املنورة إىل مكة املكرمة يف اجتاه واحد أكثر من ( 041ريالًا)،
وضعفها يف االجتاهني؛ وبالتالي حسابيًا ال فرق أبدًا عند مقارنته بأسعار تذاكر الطريان إ ْن مل تكن أغلى!!
وهنا ذاك املشروع الرائد الذي انتظرناه زمنًا طويلًا أراه بتلك (األسعار الغالية جدًا) قَد تعثَّر قبل أن يبدأ؛
فاملتعارف عليه يف العَالَم أمجع بأ ّن (القِطار) هو وسيلة النقل الشعبية واالقتصادية األوىل؛ ألنّ األعداد الكبرية
للمسافرين عليه من خالل تعَدد مقطوراته تُسَاهم يف ختفيض تذاكره!
فمثلًا يف (مصر) القريبة منّا استحدثت مؤسسة تشغيل القِطَارات فيها قبل أشهر (كبائن متميزة ) VIPقيمة
تذكرتها من القاهرة إىل االسكندرية( ،وهي تعادل تقريبًا املسافة بني مكة املكرمة واملدينة املنورة) فقط (611
جنيه مصري ذهابًا وعودة ،أي ما يُعادل  011ريال) ،أما الدرجات األدنى فأقَ ّل بكثري!!
مِثال آخر (القطار ا ُملعَلَّق) يف العاصمة املاليزية كواالملبور (تذكرته املفتوحة) ملدة شهر كامل ( 011رِنْقِت
ماليزي ،أي  061ريالًا تقريبًا) ،وهناك ختفيضات بنسبة تزيد على ( )%01لكبار السِّن والطالب!!
فيا مجَاعَة اخلري إذا أردنا النجاح فعلينا أن نُفِيد من جتارب الدول اليت سبقتنا يف هذا اجملال ،لِنبدأ من حيث
انتهوا؛ فَفِي بريطانيا هناك تذاكر مُ َمغْنَطة ُمخَفّضَة موحدة للباصات والقطار أو «املرتو»؛ ألنهم يؤمنون بأهمية
املواصالت العامة يف حياة الناس ،ويُحاولون أن تكون أسعارها مناسبة هلم ،لكي تُسهِم يف تشجيعهم على
استخدامهم هلا!!
أمّا األهم فإيقاف مغاالة الشركات املشغلة اليت دائمًا تبحث يف مشروعاتنا عن حتقيق األرباح منذ الشهور األوىل
للتشغيل برفع أسعار منتجاتها؛ والضحية ذلك املستهلك املسكني!!.
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