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«النقل» تدشن قاطرات منتجات «وعد الشمال»
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وزير النقل يزور مدينة وعد الشمال ومنجم الفوسفات يف حزم
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«التجارة» تطالب الشركات بإيداع قوائمها املالية
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«النقل» تدشن قاطرات منتجات «وعد الشمال»
دشن وزير النقل رئيس جملس إدارة الشركة السعودية للخطوط احلديدية «سار» سليمان بن
عبداهلل احلمدان أمس األول ،خالل زيارته ملدينة وعد الشمال التعدينية (مشال اململكة) ،الدفعة
األوىل من القاطرات والعربات لنقل منتجات مدينة وعد الشمال التعدينية املخصصة لنقل
أمحاض الفسفوريك والكربيت املصهور ،اليت صنعت ووردت للشركة السعودية للخطوط
احلديدية «سار».
وتأتي هذه الدفعة من بني  3222عربة و 13قاطرة ،تعاقد صندوق االستثمارات العامة «املالك
لشركة سار» على تصنيعها وتورديها بداية .2732
وتفقد الوزير مراحل اإلجناز بشكل كامل للمدينة ،وتابع أعمال
اإلنشاءات ملشاريع اخلطوط احلديدية باملنطقة اليت تشرف على إجنازها شركة «سار».
ومشلت الزيارة اليت رافقه خالهلا رئيس هيئة النقل العام الدكتور رميح بن حممد الرميح،
ورئيس املؤسسة العامة للموانئ الدكتور نبيل بن حممد العامودي ،والرئيس التنفيذي لشركة
التعدين العربية السعودية «معادن» املهندس خالد بن صاحل املديفر ،منجم حزم اجلالميد.
يذكر أن «سار» ،تستهدف من هذه القطارات نقل حنو أربعة ماليني طن من املواد اخلام واملنتجات
النهائية من وإىل مشروع مدينة «وعد الشمال» بواسطة شبكة اخلطوط احلديدية لـ«سار» ،مبسافة
تزيد على  3377كيلومرت ،وسيكون حجم االستثمارات املبدئية املتوقعة يف املشروع حنو  23مليار
ريال منها حنو  23مليار ريال يف مدينة وعد الشمال ،وسيكون مشروع شركة معادن للصناعات
الفوسفاتية حموراً أساسيًا للصناعات التعدينية اليت خصصت هلا الدولة أرضًا مبساحة 447
كيلو مرتاً مربعاً.
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أول إجازة ملنتصف الفصل الدراسي األول ترفع حجوزات السياحة للداخل %07

توقع خمتصون بالسياحة أن تشهد أول إجازة ملنتصف الفصل الدراسي األول ارتفاعًا يف نسبة
اإلقبال على السياحة الداخلية ،حيث تشري وكاالت سياحية وفنادق إىل ارتفاع نسبة احلجوزات
بنسبة  %07للداخل ،واخنفاض احلجوزات اخلارجية بنسبة ال تقل عن  ،%27مقارنة بنفس الفرتة
نتيجة لتغيُّر بوصلة السائح السعودي حنو الداخل نتيجة للعوامل االقتصادية الداخلية.
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هيئة النقل :االتفاق مع اجلمارك السعودية لضبط خمالفات الشاحنات واحلافالت
األجنبية
أعلنت هيئة النقل العام ومصلحة اجلمارك العامة عن االتفاق لوضع آلية لضبط الشاحنات
واحلافالت غري السعودية اليت متارس نشاط النقل بني مدن اململكة ،واليت ختالف الالئحة
التنفيذية لنظام النقل العام أو االتفاقيات الثنائية والدولية املعمول بها يف اململكة ،بهدف ضبط
املخالفات وإلزام املخالفني بتسديد الغرامات املرتتبة عليها يف املنافذ اجلمركية الربية.
حيث استعرض معالي الدكتور رميح بن حممد الرميح رئيس هيئة النقل العام ،ومعالي األستاذ
صاحل بن منيع اخلليوي املدير العام للجمارك  ،أبعاد وتبعات خمالفة الالئحة التنفيذية لنظام
النقل العام ،واتفق الطرفان على ضرورة تفعيل جانب الردع للمخالفني من خالل إلزامهم بسداد
املخالفات املسجلة ،ووضع آلية لضبط الشاحنات واحلافالت غري السعودية املخالفة.
وسيتمكن مركز املعلومات مبصلحة اجلمارك العامة من إضافة خواص جديدة للنظام اآللي
للجمارك لتنفيذ عملية الربط االلكرتوني بني الطرفني عن طريق نظام "يسر" ،وتكليف املختصني
يف هيئة النقل العام ومصلحة اجلمارك العامة لربط نظام خمالفات النقل العام بالنظام اآللي
للجمارك ،وتوجيه اإلدارات املعنية يف مصلحة اجلمارك العامة لتقوم من خالل املنافذ اجلمركية
الربية بتحصيل قيمة املخالفات من وسائط النقل غري السعودية اليت رصد هلا خمالفات لصاحل
هيئة النقل العام.
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وزير النقل يزور مدينة وعد الشمال ومنجم الفوسفات يف حزم اجلالميد
قام وزير النقل رئيس جملس إدارة الشركة السعودية للخطوط احلديدية "سار" األستاذ سليمان
بن عبداهلل احلمدان أمس األول ،بزيارة ملدينة وعد الشمال التعدينية (مشال اململكة)  ،اليت تفقد
خالهلا مراحل االجناز بشكل كامل للمدينة ،تابع خالهلا أعمال اإلنشاءات ملشاريع اخلطوط
احلديدية باملنطقة اليت تشرف على إجنازها شركة "سار".
ومشلت الزيارة اليت رافقه خالهلا معالي رئيس هيئة النقل العام الدكتور رميح بن حممد الرميح،
ومعالي رئيس املؤسسة العامة للموانئ الدكتور نبيل بن حممد العامودي ،واملهندس خالد بن
صاحل املديفر الرئيس التنفيذي لشركة التعدين العربية السعودية "معادن" ،مشلت  -منجم
حزم اجلالميد ،حيث شاهد آلية حتميل الفوسفات اخلام يف قطارات "سار" للتعدين ،باإلضافة إىل
جوانب التشغيل األخرى .
ودشن معاليه خالل زيارته وصول الدفعة األوىل من القاطرات والعربات لنقل منتجات مدينة وعد
الشمال التعدينية املخصصة لنقل أمحاض الفسفوريك والكربيت املصهور ،اليت مت تصنيعها
وتوريدها للشركة السعودية للخطوط احلديدية "سار".
وتأتي هذه الدفعة من بني  3222عربة و 13قاطرة ,تعاقد صندوق االستثمارات العامة "املالك
لشركة سار" على تصنيعها وتورديها يف بداية العام 2732م .

رابط اخلرب

6

«التجارة» تطالب الشركات بإيداع قوائمها املالية
أكدت وزارة التجارة واالستثمار على الشركات اليت مل تودع قوائمها املالية للعام املالي ،2732
عرب برنامج «قوائم» إىل سرعة إيداعها وااللتزام بأحكام نظام الشركات والتعليمات الصادرة من
الوزارة حتى ال تكون عرضة للعقوبات املقررة يف (املادة  )231من نظام الشركات .وسبق أن أعلنت
الوزارة للشركات االلتزام بإيداع القوائم املالية هلا عرب برنامج اإليداع اإللكرتوني (قوائم) من
خالل مكاتب احملاسبة املرخصة ،وذلك عرب املوقع اإللكرتوني qawaem.saواستجاب عدد من
الشركات لذلك.
وشكلت وزارة التجارة واالستثمار جلنة وفقًا للمادة ( )233من نظام الشركات ختتص بإيقاع
العقوبات على الشركات املخالفة لنظام الشركات ،إذ يسعى برنامج اإليداع اإللكرتوني (قوائم)
إىل تسهيل وتنظيم عمليات إيداع القوائم املالية للشركات واملؤسسات التجارية العاملة يف اململكة
يف املواعيد احملددة هلا ،كما أنه حيقق العديد من األهداف ،من بينها الدقة والشفافية يف القوائم
املالية اخلاصة بتلك الشركات ،كما يهدف إىل توفري قاعدة بيانات اقتصادية دقيقة لتكون رافدًا
اقتصادياً مهماً ألصحاب القرار يف الشأن االقتصادي وجمتمع املال واألعمال.
ويأتي ذلك يف طور حرص الوزارة املتواصل على تطبيق أفضل ممارسات احلوكمة واإلفصاح
للمحافظة على حقوق الشركاء أو املساهمني ،كذلك املتعاملني مع الشركات مبا يسهم يف
استدامة الكيانات االقتصادية وتنميتها ،وحتسني البيئة التجارية واالستثمارية.
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دول اخلليج تزيد االستثمار بقطاع النقل إىل  222مليار دوالر
كشف تقرير صادر عن مؤسسة "فينتشرز أونسايت" مت االعالن عنه خالل فعاليات معرض ومؤمتر
"جلف ترافيك" يف دبي ،أن يصل حجم إمجالي اإلنفاق احلكومي اخلليجي على مشاريع تطوير
البنية التحتية للطرق والنقل إىل  222مليار دوالر أمريكي حبلول عام  ،2727وذلك على الرغم
من ركود أسعار النفط ،وأن يتم استثمار ماال يقل عن  %37من ذلك اإلنفاق على مشاريع البنى
التحتية املرتبطة بوسائل النقل.
ونقل موقع  24اإلماراتي عن التقرير قوله إن زيادة االزدحام يف املناطق احلضرية والكثافة املرورية
العالية من األسباب الرئيسية وراء تركيز حكومات دول جملس التعاون على ضرورة حتسني وسائل
النقل الربي لدعم مشاريع التنمية االقتصادية الناشئة يف املنطقة.
وأشار التقرير إىل أنه "سيكون هنالك طفرة كبرية يف أعداد الركاّب املتنقلني برأ ضمن دول
جملس التعاون اخلليجي ،وذلك بسبب ارتفاع عدد السكان يف املناطق احلضرية وكذلك
األحداث الضخمة املقبلة مثل "إكسبو  ،"2727يف اإلمارات ،وبطولة كأس العامل لكرة القدم
 2722اليت تستضيفها قطر ،عالوة على ازدياد عدد املسافرين إىل السعودية سنويًا ألداء فريضة
احلج"
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العبداجلبار :مشاريع لرفع طاقة مطار أبها إىل  31مليون مسافر سنويا
بينما اعتمد وزير النقل رئيس جملس إدارة اهليئة العامة للطريان املدني ،سليمان بن عبداهلل
احلمدان ،التصاميم اجلديدة ملشروع مطار أبها اإلقليمي ،الذي جيري تنفيذه برفع الطاقة
االستيعابية للمطار من  30277مليون مسافر إىل  31مليونا سنويا يف مرحلته النهائية ،كشف
مساعد رئيس اهليئة العامة للمطارات ،املهندس طارق العبداجلبار لـ"الوطن" ،أن اهليئة حرصت
على رفع مستوى الكفاءة التشغيلية ،وقامت بإجراء دراسة هندسة قيمية للمشروع وتطوير
التصميم ليفي بالغرض املطلوب منه ،مؤكدا أن اهليئة تقوم مبجموعة من املشاريع التطويرية يف
املطارات الداخلية واإلقليمية والدولية ملواكبة النمو املستمر يف حركة املسافرين يف مدن اململكة،
وجتهيز وتطوير البنية التحتية لقطاع الطريان لالنطالق ضمن رؤية اململكة لعام .2717

مطار أبها اإلقليمي
أشار العبداجلبار إىل أن مشروع تطوير مطار أبها اإلقليمي من ضمن هذه املشاريع التطويرية ،حيث
ميثل ركيزة أساسية من ركائز التنمية اليت حترص الدولة على حتقيقها يف خمتلف مدن
املناطق واحملافظات ،وحيقق إسرتاتيجية اهليئة العامة للطريان املدني يف تشغيل املطار تشغيال
حموريا خلدمة اإلقليم اجلنوبي الذي بدأت اهليئة يف تشغيله حموريا مع بداية نوفمرب اجلاري،
خصوصا أن مدينة أبها متثل منطقة جذب سياحي لسكان اململكة والدول اجملاورة ،وهناك متابعة
مستمرة للمشروع من أمري منطقة عسري األمري فيصل بن خالد بن عبدالعزيز ،ومؤخرا كانت
هناك زيارة اطلع فيها على سري العمل باملشروع ،وكذلك املتابعة والتوجيه من وزير النقل رئيس
جملس إدارة اهليئة العامة للطريان املدني سليمان بن عبداهلل احلمدان إلجناز املشروع وفق أعلى
املعايري واجلودة.
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كل طرق مكة تؤدي إىل شارع احلج

 33حيا سكنيا تعد من أقدم األحياء مبكة املكرمة مجيعها تصب يف شارع احلج على اختالف
أنشطته ،يبدأ أوله مبنطقة ورش صناعية وينتهي مبساحات لغسيل السيارات ،وهو ما جعل منه
شريانا يغذي مرتاديه باحتياجاتهم ،وال سيما أنه حيوي أسواقا للمفروشات واألدوات املنزلية وحتى
املواد الغذائية واالستهالكية.
وجود ثالث مناطق صناعية يف شارع احلج أكسبه صبغة العشوائية ،إحداها جبوار السجن العام،
يف حني توجد الثانية عند مدخل شارع اجلزائر ،إىل جانب صناعية ثالثة مقابلة ألسواق الدواس.
الزحام املروري
ويؤكد مسؤول أمين صعوبة تنقل الدوريات األمنية بني تفريعات شارع احلج على خلفية الزحام
املروري الذي يشهده ،ويقول لـ «مكة» «تعدد األنشطة يف هذا الشارع دفع إىل عشوائية تركيبته،
فضال عن وجود أعداد كبرية من العمالة وارتفاع معدالت السرقات» ،غري أنه رفض اإلفصاح عن
تلك املعدالت.
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