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رحالتها ارتفعت إىل  8.71مليون
عوائد السياحة احمللية يف الصيف تتجاوز  02مليار ريال
وكيل النقل واالتصاالت  :اتفاقية النقل الربي الدولي للركاب
والبضائع مع اإلمارات وضعت احلد األدنى من االشرتاطات
"الكبسولة" ..قطار يف دبي يصلها بدول خليجية بـ 02دقيقة

هل سيُقلل املرتو زمحة املرور

االحتاد العاملي للمواصالت العامة يوقع مذكرة تفاههم مع نظريه
«العربي للنقل الربي»

"حداد" رئيسًا جمللس إدارة االحتاد العربي للنقل الربي

قطار الرياض  :العمالقة "جزلة" تصل إىل حمطة قصر احلكم
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«مرني» و «سطحات» ..تطبيقات ذكية حملاكاة اهتمامات
السعوديني
إجراءات فورية لتسوية مستحقات القطاع اخلاص ومبادرات لتخفيف
آثار الرتشيد
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رحالتها ارتفعت إىل  8.71مليون
عوائد السياحة احمللية يف الصيف تتجاوز  02مليار ريال
استقبلت مناطق اململكة خالل صيف هذا العام 834.هـ0282 /م ما يقارب  8.71مليون رحلة
سياحية بنسبة منو مقدارها  %33مقارنة بـ  %8074يف صيف العام املاضي ،حمققة دخال جتاوز
 0272مليار ريال بنسبة منو  %747.مقارنة بـ  8473مليار ريال العام الفائت.
وحبسب تقرير صدر حديثًا عن مركز املعلومات واألحباث السياحية «ماس» يف اهليئة العامة
للسياحة والرتاث الوطين ،فقد بلغ عدد الليالي السياحية للسياحة احمللية يف هذا الصيف 82772
ليلة سياحية مقارنة بـ  .370يف  0287بنسبة منو قدرها .%3070
وتوزعت حصص الغرض من الزيارة للرحالت السياحية احمللية يف الصيف على عدد من األهداف
كان أبرزها الرتفيه والتسلية لغرض السياحة ،الذي استحوذ على ما يقارب  %4370من أغراض
الرحالت السياحية ،تلتها العمرة بنسبة  %4272من أهداف الرحالت ،ثم زيارة األصدقاء واألقارب،
اليت بلغت نسبتها .%0874
اهم الوجهات
أما الوجهات السياحية احمللية األكثر زيارة ،فكانت منطقة مكة املكرمة بنسبة  %4.70ومنطقة
املدينة املنورة بنسبة  %8373ومنطقة عسري  %8470ثم املنطقة الشرقية والرياض وجازان والباحة
وتبوك والقصيم.
وأرجع التقرير العوامل املؤثرة يف احلركة السياحية وزيادة عدد الرحالت واإلنفاق لصيف هذا
العام إىل الزيادة يف عدد أيام موسم اإلجازة الصيفية ،حيث ارتفع عدد أيام اإلجازة يف عام 0282م
إىل  88.يوما مقارنة بـ  18يوماً يف 0287م.
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العوامل املؤثرة يف الرحالت
وحدد العوامل املؤثرة يف زيادة الرحالت السياحية احمللية يف االزدحام يف املدن الرئيسة نتيجة
املشاريع القائمة للبنية التحتية ،ارتفاع درجة احلرارة يف اململكة خاصة يف بعض املناطق ،االستمرار
يف توسعة املسجد احلرام ،انقسام موسم الصيف لثالثة أجزاء (قبل رمضان ،رمضان ،بعد رمضان)،
حتسن حمطات الطرق ،األوضاع األمنية يف اليمن وتأثريها على كل من منطقيت عسري وجنران،
التأثري االجيابي للحملة اإلعالمية والتسويقية واألنشطة السياحية من اهليئة وشركائها،
العروض املقدمة من القطاع اخلاص (احلزم التشجيعية للسفر) ،اخنفاض أسعار الوقود للطائرات
نتيجة اخنفاض البرتول وانعكاسه على أسعار التذاكر الداخلية.
صيف 0282
وشهد صيف هذا العام العديد من الربامج والعروض املتنوعة واملهرجانات ،اليت تتجاوز .2
مهرجانًا سياحيا و 202نشاطا متنوعا يف مجيع مناطق اململكة ،بني الثقايف والرتاثي والرياضي
واملغامرات والشبابي والبيئي والرتفيهي والتسوق ،بنسبة زيادة  %42عن العام املاضي.
ووفرت مهرجانات الصيف ما يزيد على  .222فرصة عمل مؤقتة للشباب يف تنظيم املهرجانات
خالل فرتة إجازة الصيف اليت تقارب  887يوما.
وحظيت إجازة عيد الفطر بنسبة كبرية من الرحالت السياحية ،حيث استقبلت مناطق اململكة
أكثر من مليونني ونصف املليون رحلة قدر إنفاقهم حبوالي  4787مليار ريال ،مبتوسط إنفاق
 887872ريال للشخص الواحد بالرحلة.
يشار إىل أن مصطلح «الرحلة السياحية» هو املصطلح املتبع يف االحصاءات السياحية ،وتطلق على
الرحلة السياحية الواحدة للشخص الواحد.
ويوفر مركز «ماس» عددا من التقارير اإلحصائية السياحية بنسخها الكاملة على موقع مركز
«ماس» . www.mas.gov.sa
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وكيل النقل واالتصاالت  :اتفاقية النقل الربي الدولي للركاب والبضائع مع
اإلمارات وضعت احلد األدنى من االشرتاطات
قال سعادة املهندس سامل بن حممد بن عبداهلل النعيمي وكيل وزارة النقل واإلتصاالت للنقل بأن
اتفاقية التعاون بني حكومة السلطنة وحكومة دولة اإلمارات العربية املتحدة يف جمال النقل الربي
الدولي للركاب والبضائع تأتي انطالقا من العالقات الثنائية املتميزة واملصاحل املشرتكة بني
البلدين الشقيقني ،ورغبة يف تعزيز سُبل التواصل والتعاون يف جمال النقل الربّي للركاب
والبضائع.
ت وزارة النقل واالتصاالت يف إطار حتقيق املهام املُناطة بها لتوسيع عالقاتها
وقال سعادته  :سع ْ
الدولية يف جمال النقل الربي إىل توقيع اتفاقي ِة التعاون  ،هادفة بذلك إىل تسهيل إجراءات نقل
البضائع والركاب لكافة أنواع النقل وإجياد أرضية مناسبة للناقل الوطين للنقل إىل دولة اإلمارات
العربية املتحدة .
وأضاف :اشتملت االتفاقية على عدد من البنود التنظيمية حلركة عبور وسائل النقل الربي بني
البلدين الشقيقني ،حيث اتّفق فيها اجلانبان على إجياد آلية عمل موحدة عند دخول وخروج هذه
الوسائل بني البلدين أو لطرف ثالث من خالل اشرتاطات وضوابط حمددة ،وأيضا تسهيل
التعامالت املالية بني الناقلني وإجراءات فرض املخالفات والرسوم اليت قد تُفرض على مواطين
البلدين عند خمالفتهم للقوانني واألنظمة املتعلقة مبجال النقل الربي.
كما أشارت االتفاقية إىل تسهيل إجراءات عبور الركاب وأمتعتهم والبضائع التجارية ووسائل
النقل لألراضي اإلماراتية ،وباملقابل تنظيم وتسهيل عمليات النقل الربي لوسائل النقل اإلماراتية
داخل األراضي العمانية وأيضا السماح للناقل يف كال البلدين بإنشاء املكاتب أو تعيني ممثلني أو
وكالء حسب القوانني املعمولِ بها لدى البلدين.
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وقال سعادة املهندس سامل النعيمي  :وضعت االتفاقية احلد األدنى من االشرتاطات واملتطلبات
الضرورية ملراقبة وسائل النقل الربي وسائقيها ،وأوجدت قناة للتعاون والتواصل املشرتك وتبادل
اخلربات وفتح فرصِ االستثمار يف هذا اجملال من خالل تشكيل جلنة مشرتكة بني البلدين تتوىل
اإلشراف على تنفيذِ أحكام وبنود االتفاقية ،ودراسة الصعوبات اليت تطرأ عند تطبيقها ،وإجيادِ
ني عمليات النق ِل بني وعرب بلديهما،
احللول املناسبة هلا ،وإعداد دراسة إلمكانية تطويرِ وحتس ِ
ومراجعة كل املوضوعات اليت تقع ضمن هذه االتفاقية وتقديم التوصيات بشأنها.
اجلدير بالذكر أن السلطنة ودولة اإلمارات العربية املتحدة وقعتا مؤخرا على اتفاقية التعاون يف
جمال النقل الربي الدولي للركاب والبضائع ،وذلك انطالقاً من العالقات املتميزة بني حكوميت
البلدين الشقيقني ورغبة منهم يف تعزيز وتطوير التعاون يف اجملاالت اليت ختدم النقل الربي
الدولي للركاب والبضائع ،حيث وقع االتفاقية من جانب حكومة السلطنة معالي الدكتور أمحد
بن حممد بن سامل الفطيسي وزير النقل واالتصاالت وعن اجلانب اإلماراتي معالي الدكتور عبد
اهلل النعيمي وزير تطوير البنية التحتية بدولة اإلمارات ،وذلك يف إطار أعمال اجتماع اللجنة

العليا العمانية اإلماراتية املشرتكة يف دورتها الثامنة عشرة.
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"الكبسولة" ..قطار يف دبي يصلها بدول خليجية بـ 02دقيقة

يتوقع أن تعلن شركة متخصصة يف دبي ،الثالثاء ،عن مشروعها الثوري يف وسائل النقل فائقة
السرعة ،والذي سيستطيع عن طريقه سكان اإلمارات السفر من دبي إىل أبوظيب يف  80دقيقة
فقط.
وتستعد دبي إلجياد االبتكار الذي سيشكّل املستقبل اجلديد واملتطور للمواصالت ،من خالل
استخدام نظام يقصّر مدة السفر ما بني دبي وعواصم دول اخلليج ،حبجريات قطارات "كبسوالت"
تسري يف ظروف شبه مفرغة من اهلواء ،وذات احتكاك ضعيف أو معدوم لزيادة سرعتها اليت قد تصل
إىل  8022كيلومرت بالساعة ،وتعرف باسم الـ"هايربلوب".
وتستطيع كل كبسولة محل حنو  02راكباً ،وميكن إطالق كبسولة كل  42ثانية يف اخلط
الواحد دون أي مشكلة أو خطر الصطدام كبسولة بأخرى أو خروجها عن املسار ،كما توجد
مسافة أمان بني كل كبسولة واألخرى تبلغ مخسة أميال.
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ويوضح تسجيل مصور نشرته الشركة املنتجة هلذا النظام ،مؤخراً ،أن السفر بني عدد من دول
اخلليج سيصبح خمتصراً جداً؛ إذ أن الرحلة بني دبي والدوحة ستستغرق قرابة الـ 04دقيقة فقط،
وبني دبي والرياض  31دقيقة ،وبني دبي ومسقط  0.دقيقة حبسب "سكاي نيوز عربية".
https://www.youtube.com/watch?v=5zw9N6xInug
ويعرف الـ"هايربلوب" بنظام يدمج أنابيب منخفضة الضغط ،خالية من اهلواء ،تربط بني
حمطتني ،حبيث يكون داخل هذا األنبوب كبسوالت ركاب تندفع بسرعات عالية تصل إىل 8022
كيلومرت يف الساعة ،حبيث تقطع املسافة بني مدينة مثل نيويورك األمريكية وبكني الصينية خالل
ساعتني فقط ،كما يشري اخلرباء إىل أن كلفة بناء األنبوب الواحد تساوي  %82من كلفة بناء
القطارات التقليدية فائقة السرعة.

رابط اخلرب
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عبدالعزيز احملمد الذكري
بالعودة إىل أوائل تسعينيات القرن اهلجري املاضي أنعم الناس باململكة بتشغيل اهلاتف
األتوماتيكي ،وباألخص يف مدينة الرياض ،وتباشر البعض بأن هذه النقلة قد تُقلل من احلاجة إىل
الرتحال (املشاوير) بني الدوائر احلكومية لقضاء حاجة أو املراجعة ألخذ رقم معاملة ..وطمع
الناس أن يكون بإمكانهم نقل بيانات املعاملة باهلاتف ،ونتيجة لذلك يقل استعمال املركبات
والتسبب بالزمحة املرورية .
ظهر أن ذاك األمل كان وهما وحلما ،فاستعمال السيارة ازداد ،واستريادها تنامى ،وتضاعف عدد
األفراد الذين ميتلكون املركبات .إذا ال صلة بني مشاوير الدوائر والزمحة املرورية .
تال تلك الوثبات التقنية وجود الفاكس الحقا .وقال العامة واخلاصة :خالص ..انتهى عذاب
املشاوير والزمحة املرورية ،فأي إنسان ميكن أن يتلقى بيانات معاملته (إن وجد معرفة) بواسطة
الفاكس .لكن أزمة املرور وزمحة الرتحال مل تدر بذاك التقدم التقين ،بل زادت األزمة وحشيّة ،وزاد
استرياد السيارات وكشّرت ساعات الذروة عن أنياب جديدة وحادة هذه املرّة .
انتقلنا إىل اجلوال والرسائل النصية ،وتفاءل البعض بأن هذا سيُقلل من طغيان املصاعب املرورية
والزمحة والتأخري .لكن هذا مل حيدث .املصاعب املرورية تهزأ بأي تقدم تكنولوجي وال تعرتف به،
ألن شأنها شأن خاص بها ال يعرتف باخلطوات املعاصرة .وكأنها (األزمة) تقول :معكم وين
مارحتوا .
كذا ظن قومنا أن التعامل اإللكرتوني مع دوائر احلكومة مثل (أبشر) و(املساند) سيُقلل من وجود
الناس يف مسارات الشوارع ذهابا وإيابا إىل تلك اجلهات .والرتاكم أمام أبوابها ،والذي حدث أن
التعامل اإللكرتوني مل يُغري من أزمة السري شيئا منظورا .
الكثري من املتابعني رأوا أن املرتو قد يستهدف العمالة األجنبية .وهذا طيّب حبد ذاته .وآخرون رأوا
أن تداخل الصالحيات سيوجد معوقات تشغيلية .فلدينا جهات حكومية كثرية ،وكل دائرة هلا
مرجع .
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وشخصيا اتفق مع ما كتبته هذه اجلريدة أخريا حيث أشارت إىل كون ظاهرة االزدحام تزداد
بوجود األسواق واملطاعم واحملال الكبرية على جنبات الطرق مما يتسبب يف إغالق مداخل وخمارج
هذه الطرق بأكوام السيارت وخلق حالة من الفوضى املرورية املعتادة يف مواقع التسوق ،كما جاء
التحدي اآلخر الذي ال يقل أهمية وتأثريًا على ذلك وهو مشروعات البنى التحتية املستمرة .
وأخشى  -ولست باخلبري -أن معادلة التسابق بني إنشاء املرتو واسترياد املركبات واقتنائها من
قبل األهالي سيجعل قضية الزحام تطارد البيئة واجملتمع مهما بلغت مساحة ركضنا.

رابط اخلرب
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االحتاد العاملي للمواصالت العامة يوقع مذكرة تفاههم مع نظريه «العربي للنقل
الربي»

وقع االحتاد العاملي للمواصالت العامة واالحتاد العربي للنقل الربي مذكرة تفاهم مشرتكة
وذلك على هامش اجتماعات الدورة التاسعة واخلمسني جمللس إدارة االحتاد العربي للنقل الربي
واليت عقدت مبقر األمانة العامة لالحتاد العربي للنقل الربي يف عمان يف اململكة األردنية
اهلامشية مؤخراً ،وقد وقعها عن االحتاد العاملي للمواصالت م .خالد بن عبداهلل احلقيل رئيس
االحتاد العاملي للمواصالت العامة ملنطقة الشرق األوسط ومشال أفريقيا ،وعن االحتاد العربي
للنقل الربي د .حممود العبدالالت األمني العام لالحتاد العربي للنقل الربي جبامعة الدول
العربية.
ويأتي توقيع هذه املذكرة استكماالً للتعاون القائم بني االحتادين ولتعزيز ورفع مستوى هذا
التعاون يف ظل األهداف املشرتكة للنهوض بصناعة النقل الـربي يف املنطقة العربية ،ويهدف
توقيع هذه املذكرة إىل التعاون يف تبادل املعلومات واخلربات ،وإىل عقد الندوات واملؤمترات
املشرتكة واليت يشارك بها أعضاء االحتادين ،كما سيقوم االحتادان مبوجب هذه املذكرة
بالتعاون لتقديم الدعم املتبادل للدورات التدريبية اليت يعقدانها ،وكذلك تبادل الدراسات
واألحباث واإلحصائيات ذات العالقة بالنقل الربي للركاب.

رابط اخلرب
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"حداد" رئيسًا جمللس إدارة االحتاد العربي للنقل الربي
انتخب جملس إدارة االحتاد العربي للنقل الربي باإلمجاع مدير عام الشركة األردنية للنقليات
السياحية مالك حداد رئيسًا له لفرتة والية اجمللس احلالية.
كما انتخب املهندس خالد بن عبداهلل احلقيل نائبًا للرئيس لشئون نقل الركاب من اململكة
العربية السعودية وحافظ مدير عام شركة جوعان يف دولة اإلمارات العربية املتحدة كارلوس
اهلاشم على موقعه كنائب للرئيس لشئون نقل البضائع.
جاء ذلك خالل عقد جملس إدارة االحتاد الجتماعاته لدورة اجمللس التاسعة واخلمسني يف مقر
األمانة العامة لالحتاد يف عمان مؤخرا.
وحول أهم ما توصل إليه اجمللس ،أفاد أمني عام االحتاد حممود العبدالالت ،أن اجملتمعني ناقشوا
البنود األخرى املدرجة على جدول أعمال هذه االجتماعات ومنها االطالع على شئون العضوية
ونتائج اجتماعات اللجنة املُصغرة املُشكلة من االحتاد العربي للنقل الربي واحتاد النقل ملنظمة
دول البحر األسود ،ورحب اجمللس بعضو جملس اإلدارة اجلديد من سلطنة عُمان رئيس جمموعة
شركات بن مهية الشيخ نايف الكثريي.
كما اطلع اجمللس على مذكرة التفاهم اليت مت التوصل إىل ها مع االحتاد العاملي
للمواصالت  ،)(UITPومت التوقيع عليها على هامش هذه االجتماعات ،وقد وقعها نيابة عن
االحتاد العاملي للمواصالت رئيس االحتاد ملنطقة الشرق األوسط ومشال أفريقيا م .خالد احلقيل
وعن االحتاد العربي للنقل الربي األمني العام حممود العبدالالت ،وسيتم من خالل هذه االتفاقية
تبادل اخلربات والدراسات وعقد ندوات مشرتكة.
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قطار الرياض« :جزلة» خترتق جدار حمطة قصر احلكم
أعلن احلساب الرمسي ملشروع امللك عبدالعزيز للنقل العام مبدينة الرياض أن آلة احلفر العمالقة
«جزلة» اخرتقت جدار حمطتها ما قبل األخرية (حمطة قصر احلكم) على املسار الربتقالي لقطار
الرياض ،حيث بلغ إجناز اآللة من احلفر  3.12م ،يذكر أن نسبة اإلجناز يف مشروع قطار الرياض
ال قد وصلت إىل أكثر من  ،%38وذلك بعد انتهاء حفر األنفاق العميقة للمسار األزرق.
كام ً
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«مرني» و «سطحات» ..تطبيقات ذكية حملاكاة اهتمامات السعوديني
ختيل أن تتعطل مركبتك وسط طريق سريع أو داخل مدينة ال تعرفها فما العمل يف هذا الوقت؟
موقف صعب قد يتعرض له أي شخص يف أي وقت وأي مكان ،لذلك بات من الضروري وجود حلول
جمدية هلذه املشكلة وخاصة حنن نعيش طفرة تقنية قامت ببناء جسور تواصل بني املستخدمني
ومزودي اخلدمات على غرار “أوبر” و”كريم” .فقد بدأت التقنية يف الوقت احلالي بفتح آفاق
جديدة للمستخدمني لتقديم اخلدمات لبعضهم البعض أو حتى الشركات الصغرية واملتوسطة
بتقديم خدمات للمستخدمني ،وبالعودة إىل موقف تعطل املركبات ،فهناك تطبيقات متثل احلل
األمثل للمستخدم يف حال تعطل مركبته يف أو وقت وأي مكان ،وأبرز األمثلة على هذه التطبيقات
هما تطبيق “سطحات” وتطبيق “مرني”.
سطحات STHAT
تطبيق سطحات يهدف لتسهيل احلصول على سطحة أو “وينش” عند احلاجة لنقل مركبة بني
املدن أو يف حال تعطلت ألي سبب ،ويعمل التطبيق على غرار “أوبر” و”كريم” باالعتماد على
تقنية حتديد املواقع GPSوذلك لتحديد موقع املستخدم ومزود اخلدمة والطلب من أقرب مزود
خدمة حسب املوقع اجلغرايف لكل منهما.
وكما يتيح التطبيق احلصول على عروض فورية من مقدمي اخلدمة ،مثل إمكانية اختيار العرض
الذي يناسبه بناء على املعلومات املدرجة بالعرض وهي السعر وقرب مزود اخلدمة ونوع السطحة،
إضافة إىل مستوى تقييم مقدم اخلدمة ،إضافة إىل اخلدمات األخرى اليت يوفرها التطبيق وأهمها
احملادثة املباشرة مع مزودي اخلدمة إلعطاء معلومات إضافية عن املركبة وحالتها أو حتى
التفاوض على السعر املدرج يف التطبيق كما يوفر التطبيق إمكانية مشاركة الصور اخلاصة
باملركبة املعطلة ،كذلك خاصية احملادثة الصوتية الفورية لتسهيل التواصل بني املستخدم
ومقدم اخلدمة ،ومن اخلدمات األخرى اليت يقدمها التطبيق هي خدمة نقل املركبات بني املدن.
ويتميز التطبيق بسهولة استخدامه فكل ما على املستخدم فعله هو تشغيل التطبيق ليقوم تلقائيا
بتحديد مكان نقل املركبة بواسطة تقنية حتديد املواقع GPSوالبحث عن مقدمي اخلدمة
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املتواجدين بالقرب من املستخدم أو القريبة من مكان نقل املركبة واحلصول على عروض وأسعار
فورية حتتوي على معلومات مثل مقدم اخلدمة والسعر والتقييم اخلاص مبقدم اخلدمة .وبعد
اختيار مقدم اخلدمة ليس على املستخدم إال االنتظار أو متابعة حركة مقدم اخلدمة عرب ميزة
التتبع املباشر على اخلريطة حتى يصل إليه.
مرني Morni
ال خيتلف هذا التطبيق كثريا يف آلية عمله عن التطبيق السابق ،حيث إنه عبارة عن منصة
إلكرتونية تقدم خدمات املساعدة على الطريق عرب استخدام التطبيق اخلاص بها وتوفر خدمات
خمتلفة مثل نقل املركبة املُعطلة ،وإعادة شحن أو تغيري البطارية ،وإصالح أو تغيري الكفرات،
وتعبئة الوقود للمركبات اليت انتهى وقودها قبل الوصول إىل حمطة الوقود ،بل حتى إمكانية
تغيري زيت املركبة يف مكان املستخدم أينما كان دون احلاجة للذهاب ألي مكان ،وذلك ببساطة
عرب الدخول إىل التطبيق واختيار اخلدمة املطلوبة وسيقوم التطبيق بناء على طلب املستخدم
بالبحث عن أقرب مزود خدمة ليتوجه إليه ويقدم اخلدمة.
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إجراءات فورية لتسوية مستحقات القطاع اخلاص ومبادرات لتخفيف آثار الرتشيد
ناقش جملس الشؤون االقتصادية والتنمية خالل اجتماعه مساء اليوم  ،يف قصر اليمامة بالرياض
برئاسة ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس جملس الوزراء وزير الدفاع رئيس جملس الشؤون
االقتصادية والتنمية األمري حممد بن سلمان ،عددا من املوضوعات االقتصادية والتنموية ،ومن
بينها مستجدات العمل على إنهاء اإلجراءات الالزمة إلمتام دفع املبالغ املستحقة للقطاع اخلاص
على اخلزينة العامة للدولة ،واليت تأخر استكمال تسويتها يف ضوء الرتاجع احلاد يف اإليرادات
البرتولية للدولة ،وما صاحب ذلك من إجراءات اختذتها الدولة ملراجعة الصرف على عدد من
املشروعات ،وإعادة ترتيب أولويات الصرف وفق األثر والكفاءة ،وما ختلل تطبيق هذه اإلجراءات من
عوائق تنفيذية.
وخرج اجمللس حبزمة من احللول واإلجراءات لتسوية املستحقات اليت استوفت اشرتاطات الصرف،
وفوض رئيس جملس الشؤون االقتصادية والتنمية بالرفع للمقام السامي بهذه احللول
واإلجراءات ،حبيث يتم البدء فورا يف تسوية هذه املستحقات واستكماهلا قبل نهاية العام املالي
احلالي الذي ينتهي بنهاية ديسمرب .0282
كما ناقش اجمللس آليات صرف هذه املستحقات والقائمة على حتديد أولويات الصرف ،وحتقيق
الشفافية فيها وذلك بإطالق منصة الكرتونية ألمتتة إجراءات صرف املستحقات واحلرص على
حتقيق أعلى درجات الشفافية فيها ،حبيث متثل هذه املنصة أداة لتوفري املعلومات الدقيقة حول
املصروفات العامة.
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