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اجتماع استثنائي لوزراء النقل والمواصالت
بدول التعاون ..اليوم
الحمدان يسلم رخصة المشغل الجوي إلى "السعودية
"الخليجية

وزير النقل :السوق قادرة على استيعاب
مزيد من مشغلي النقل الجوي ..وال قيود
وزير النقل يعقد لقا ًء مفتوحا ً مع القيادات
بالوزارة وفروعها
.
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اجتماع استثنائي لوزراء النقل والمواصالت بدول التعاون ..اليوم
يعقد وزراء النقل والمواصالت بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية اجتماعا ً استثنائيا ً مساء
اليوم الخميس ،بمقر األمانة العامة بالرياض.
سيناقش الوزراء في اجتماعهم عدداً من الموضوعات من بينها مشروع سكة حديد دول المجلس،
وموضوع الشركة الخليجية للمساعدات المالحية ،والشروط والضوابط الموحدة لترخيص
شركات معاينة السفن ،والدليل الموحد ألجهزة التحكم المروري .الجدير بالذكر أنه تم أمس عقد
اجتماع تحضيري لوكالء وزارات النقل والمواصالت بدول المجلس.
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"الحمدان يسلم رخصة المشغل الجوي إلى "السعودية الخليجية

وزير النقل :السوق قادرة على استيعاب مزيد من مشغلي النقل الجوي..
وال قيود

قال سليمان بن عبدهللا الحمدان وزير النقل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني إن
السوق السعودية كبيرة وقادرة على استيعاب كثير من المشغلين في مجال النقل الجوي.
وأكد الحمدان خالل تسليمه رخصة المشغل الجوي إلى شركة طيران السعودية الخليجية ممثلة في
رئيس مجلس إدارتها طارق بن عبدالهادي القحطاني رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات
عبدالهادي القحطاني وأوالده في حفل أقيم في الرياض البارحة أنه ال توجد قيود على منح تراخيص
لشركات طيران جديدة ،الفتا إلى أن شركة طيران السعودية الخليجية تعد إضافة للشركات
المرخص لها سابقا.
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وزير النقل يعقد لقا ًء مفتوحا ً مع القيادات بالوزارة وفروعها

عقد معالي وزير النقل األستاذ سليمان بن عبدهللا الحمدان ،مساء اليوم ,لقا ًء مع قيادات الصف
الثاني بالوزارة وفروعها بالمناطق ،في أمسية اتسمت بطرح منهج وآلية عمل معاليه المستقبلية
لتطوير األعمال والخدمات والكوادر في وزارة النقل والهيئات التابعة للوزارة ,وذلك لتحقيق رؤية
المملكة 0202م بمشاركة جميع القطاعات ومنسوبيها في تحقيق تلك الرؤية.
و أوضح معاليه في مسته ّل حديثه أن الهدف من هذا اللقاء هو التعرّف على قيادات الصف الثاني
ومناقشة األفكار والرؤى والمقترحات التي تهم الكفاءات الهندسية واإلدارية الشابة بالوزارة
المملكة.
بمناطق
وفروعها
أن المملكة العربية السعودية وهلل الحمد تشهد في الوقت الحالي حراكا ً
وأشار معالي وزير النقل إلى ّ
تنمويا ً طموحا ً يتمثل في رؤية المملكة  0202التي اطلّع الجميع مؤخراً على أهدافها ومالمحها
وبرامجها والتي من بينها برنامج التحول الوطني  ، 0202والذي من أهدافه تطوير العمل في
مختلف المؤسسات والقطاعات الحكومية واستخدام التقنية بفاعلّية واالرتقاء بمستوى اإلنتاجية وفق
معايير ومؤشرات دقيقة لألداء تسهم في أن تضطلع وزارة النقل بدورها الهام في تحقيق هذه الرؤى
 بإذن هللا  -من خالل مساهمتها في جعل المملكة مركزاً لوجستيا ً عالميا ً باالستفادة من مميزاتالعالم.
قارات
بين
الرابط
الجغرافي
موقعها
كما ن ّوه إلى أهمية تبادل الخبرات والتجارب والتنسيق الدائم بين منسوبي الوزارة والهيئات التابعة
لها بالشكل الذي يحقق توجهات وتطلعات القيادة الرشيدة ويؤدي إلى رفع مستوى وجودة الخدمات
منها.
المقدمة
وأشار الحمدان إلى عزم الوزارة التطوير من خالل تأهيل وتدريب وتمكين القيادات الشابة لتولي
المهام التنفيذية ,وذلك من خالل االهتمام بالعنصر البشري ,والتدريب والتطوير المستمر لرفع
كفاءة األداء ومنح الصالحيات والمسؤوليات والمحاسبة في أي تقصير يؤثر على سير األداء ورفع
مستوى التعاون مع كافة القطاعات األخرى ذات العالقة في مختلف المناطق ،والعمل جميعا ً على
إيجاد طرق جديدة في العمل وأساليب حديثة لألداء تمتاز بالشفافية والوضوح ،إضافة إلى استخدام
التقنية في أداء العمل للتسهيل على المواطنين والمقيمين وخدمتهم بشكل مريح ،وتعزيز العمل
الجماعي ،السيما والوزارة تطبق حاليا ً برنامج الملك سلمان لتنمية الموارد البشرية الذي يهدف
لرفع كفاءة وجودة موظفي القطاع العام مع السعي لتحسين بيئة العمل.
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وفي ختام اللقاء فُتح الباب لمداخالت منسوبي الوزارة من قيادات الصف الثاني الهادفة لتطوير
العمل مع التركيز على مقترحات رفع جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين وقطاعات
األعمال بالمملكة ،واختتم وزير النقل اللقاء بتأكيده بأن الوزارة والهيئات التابعة لها ستشهد حراكا ً
بشريا ً وتقنيا ً وتبسيطا ً إلجراءات العمل للدفع بتحسين الخدمات ،متمنيا التوفيق للجميع داعيا ً إلى
بذل المزيد من الجهد لتحقيق الرؤى والتطلعات لهذا القطاع بما يسهم في تنمية ورقي هذا البلد
المعطاء تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده
األمين وسمو ولي ولي العهد ـ حفظهم هللا- .
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