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املرور :ال فرق نظاميا بني الكدادة وأوبر وكريم

حذرت اإلدارة العامة للمرور أخريا املركبات التابعة لشركات نقل الركاب كافة عرب تطبيقات
األجهزة الذكية كشركيت «أوبر وكريم» من خمالفتها ألنظمة املرور يف السعودية ،حيث تتم
معاقبتها مبا يصل إىل حجز املركبة ومعاملتها كغريها من األفراد الذين يعملون على حسابهم
اخلاص ودون تصريح.
اللوحات الصفراء
وأوضح املتحدث الرمسي لإلدارة العامة للمرور املقدم طارق الربيعان لـ»مكة» أن أي مركبة ال
حتمل لوحات صفراء فإنها غري مهيأة ،كونها مل ختضع إلجراءات جهات حكومية عدة ،ومل تتم
إجازتها ،ومن ثم دخوهلا السوق يعد خمالفة للنظام ،كما هو الوضع احلالي يف الشركات اليت
يكون عملها من خالل تطبيقات األجهزة الذكية.
حجز املركبة
وشدد الربيعان على ضرورة أن حتمل املركبات لوحات صفراء ،كما هو احلال يف «تاكسي لندن»،
حيث بدأ مبركبات حتمل لوحات خصوصية ،ومن ثم مت استبداهلا باللوحات ذات اخلط األصفر،
بعد أن مت حجزها من قبل املرور ،مككدا أن إدارت تعمل مبا هو ظاهر هلا ،ففي حالة وجود خمالفة
حتميل ركاب من قبل مركبات خصوصية ستتم خمالفة السائق وقد تصل العقوبة إىل حجز
املركبة.
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وقال «بعيدا عن أي تنظيم آخر فنحن نطبق أنظمتنا املرورية ،بعيدا عن ما يتم من إجراءات أو
تنظيمات لدى تلك الشركات ،فال فرق بينها وبني من يقف أمام املطارات مبركبات خصوصية».
تنظيمات حديثة
وأضاف املتحدث الرمسي لإلدارة العامة للمرور «حنن مع التطور ولن نقف ضده ،ولكن نريد أن
يكون النظام على اجلميع كما هو التعامل مع «الكدادة» ،وأعتقد أن هناك تنظيمات حديث بني
وزارة النقل واجلهات األخرى ،ولكن إىل أن يتم ذلك وتصدر لوائح وتنظيمات متنح تلك
الشركات وقائدها احلق يف مزاولة املهنة سنستمر يف تطبيق أنظمتنا املرورية».
تفاؤل الشركات
من جهت تفاءل مدير عام املنطقة الغربية يف شركة «كريم» املهندس حامت الكاهلي مبستقبل
األنظمة اجلديدة اليت تتخذها شركات التاكسي عرب التطبيقات الذكية ،بعد أن دخلت
السعودية يف صندوق استثمارات شركة «أوبر» بـ  1.3مليارات دوالر.
وأشار الكاهلي إىل أنهم يف «كريم» كان هلم منو سريع من خالل استغالل الفرص االستثمارية
والتعاون مع اجلهات احلكومية يف املنطقة ،حتى وصل األمر إىل أن يتم الدعم من قبل القطاع
احلكومي ،مبينا أن استثمار السعودية من خالل صندوق االستثمارات العامة يف شركة «أوبر»
األمريكية خلدمة سيارات األجرة نعده تأكيدا ألهمية القطاع الذي تأسسنا في منذ .2102
ثقة املستهلك
وأوضح أن دخول اململكة يعد داللة على أن التشارك مع القطاع اخلاص يف هذا اجملال سيكون ل
مستقبل زاهر ،مستبعدا التأثري السليب حيال دعم أي شركة أخرى منافسة هلم ،بل العكس ،حيث
وجدنا أن هناك تسارعا ومنوا نتيجة لزيادة املصداقية اليت تعكسها الشركات الكربى ،ومن ثم
ارتفاع الثقة لدى املستهلك.
توجي املركبات
وتطرق مدير شركة كريم يف املنطقة الغربية إىل أن شركت تعمل منذ ثالثة أعوام يف اململكة،
حيث بدأنا بتصريح تقين ومل يكن هناك نظام حمدد لطبيعة عملنا ،فكان لدينا مركز خدمة
اتصاالت مرخص عالوة إىل تتبع املركبات ،ومن ثم صدور نظام جديد هذا العام لتوجي املركبات،
وكنا من ضمن الشركات األوىل اليت استخرجت ذلك التصريح منذ ثالثة أشهر من قبل وزارة
النقل يف السعودية ،حبسب قول .
السماح للسعوديني
وأوضح الكاهلي أن هناك جزءا من التنظيمات القادمة لتقنني األجرة اخلاصة والعامة ،حيث بدأنا
يف مرحلة التحول متاشيا مع رؤية اململكة من خالل حتول مركباتنا احلالية إىل أجرة خاصة
حتمل تصاريح من قبل وزارة النقل ،فبحسب تصرحيات الوزارة يف إحدى الوسائل اإلعالمية سيتم
السماح للسعوديني بالعمل مبركباتهم اخلاصة خالل الفرتة املقبلة ،بينما األجانب ال بد أن
يكونوا موظفني يف شركات النقل.
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املركبات اخلصوصية
وشدد على ضرورة أن نفرق بني األجرة العامة واخلاصة اليت تعد أعلى سعرا ،كونها تهتم بأدق
التفاصيل كنظافة املركبات ،ووضع مياه الشرب داخلها للعمالء ،عالوة على حتقيق هدف
اخلصوصية للعمالء خاصة السيدات ،أو أولياء أمورهم ،فكثري منهم يفضل املركبات اخلصوصية
اليت ال تلفت النظر إىل أن يف تاكسي ،إضافة إىل تقنية اخلرائط ومراقبة املركبة وإعطاء كل
التفاصيل لقائد املركبة اليت ترفع من اجلانب األمين.
منافسة األجرة العامة
من جهت قال املستثمر يف قطاع األجرة خالد القرشي إن التقنية احلديثة ال شك ستكثر على أي
استثمار منافس لتلك التقنية ،ففي حني أننا نعمل منذ سنوات يف قطاع األجرة العامة من خالل
التجوال وحتصيل املبالغ من السائقني ،ومن ثم جند أننا نواج دخول شركات تعمل من خالل
الطلب عرب تطبيقات اجلوال ،وال شك أن هلا أثرا على السوق ولكن مل جند هلا أي تنظيمات.
وأوضح أن هناك تصرحيات من قبل بعض املسكولني على استحياء حول هذه الشركات ،ولكن يف
حالة أعلن وبشكل رمسي عن وجود تنظيم وتصريح للعمل بتلك الطرق ،ستتحول أيضا األجرة
العامة إىل األنظمة احلديثة عرب التطبيقات أو االتصال ،ومن ثم ستكون املنافسة شرسة ،أما يف
الوقت احلالي فاملقارنة صعبة ،كوننا مل جند أي نظام حيولنا إىل شركة عرب تطبيق ذكي،
حبسب قول .
النقل تلتزم الصمت
«مكة» بدورها تواصلت هاتفيا مع املتحدث الرمسي لوزارة النقل املهندس هذلول اهلذلول ،والذي
وعد بالرد على احملاور بعد طلب إرساهلا عرب رسالة نصية ،ومضى شهر ومل يتم الرد من قبل
متحدث الوزارة.
تطبيق كريم


 % 21من السائقني سعوديون



 % 01من العمالء نساء



 01ألف مركبة يف الشرق األوسط

رابط الخبر
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مدير «أوبر» لـ «عكاظ»  :وظفنا  0111سعودي ونستهدف  0.1مليون سعودي

يف وقت التحق في ما ال يقل عن  0111شاب سعودي ،للعمل كسائقني بدوام جزئي يف شركة
«أوبر» السعودية ،ما أسهم يف تقليص البطالة بنسبة  ،% 11تسعى الشركة إىل جذب املزيد من
الشباب السعوديني ،خالل السنوات اخلمس القادمة ليصل عدد من هم على رأس العمل إىل 011
ألف سعودي.
هذا ما كشف مدير العمليات يف شركة «أوبر» السعودية فارس الفاضل ،مشريا خالل حديث مع
«عكاظ» إىل أن خدمات الشركة حتظى مبوثوقية الركاب كما توفر األمان واخلصوصية ،ما رفع
نسبة الركاب النساء املستفيدات من هذه اخلدمة إىل .%01
وأكد أن الشركة تعمل على دعم خطط اململكة بإدخال  0.1مليون امرأة إىل سوق العمل حبلول
 ،2111لزيادة نسبة النساء العامالت إىل  %11من القوى العاملة ،معتربا استفادة شركات
الليموزين من تقنيات «أوبر» ال يتعارض مع أهدافهم املتضمنة على تشغيل األيدي السعودية..
فإىل احلوار:

• كم عدد الشركاء (السائقني) مع أوبر بالسعودية؟
•• لدينا اآلن يف نظام أوبر أكثر من  0111سائق سعودي ،ونهدف إىل زيادة هذا العدد إىل 011
ألف خالل األعوام اخلمسة القادمة ،وردود فعل السعوديني الذين ينضمون إىل التطبيق كانت
إجيابية ،وعربوا عن سعادتهم بتوفر فرصة عمل بدوام جزئي وساعات عمل مرنة ،اليت يوفرها
«أوبر» هلم ،وميكن استغالهلا يف الفرتات اليت تكون ما بني أعماهلم األخرى ،وهذا األمر يناسب
الشباب السعودي ،كما أن يقدم للمجتمع فائدة اقتصادية كبرية.

• كم عدد املستفيدين من الشركة يف اململكة؟
•• نقدم مئات اآلالف من املشاوير أسبوعيا يف عدد من مناطق اململكة ،ويف الشهر املاضي فقط كان
لدينا  21ألف سائق نشط ،وحنن نعتمد يف حساب هذا الرقم على األشخاص الذي أمتوا مشوارا
واحدا على األقل مع «أوبر» ،وليس على العدد اإلمجالي للركاب ،منذ أن بدأنا عملنا يف السعودية
والذي سيجعل الرقم أكرب بكثري ،فتطبيقنا هو الرائد يف املنطقة من بني تطبيقات اهلواتف
الذكية األخرى ،اليت تقدم خدمة توفري وسيلة مواصالت وخاصة باململكة.
«أوبر» أرخص من امتالك سيارة
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• وكيف تقيمون نسبة الرجال والنساء املستفيدات من «أوبر»؟
•• أكثر من  %01من ركابنا من النساء والبقية من الرجال ،لكن عندما أخذ عدد السائقني
املنضمني إلينا يف التزايد ،وأصبحت خدماتنا أكثر موثوقية؛ لوحظ ازدياد عدد الركاب الرجال
أيضا ،إذ أصبح استخدام «أوبر» أسهل بالنسبة هلم من قيادة السيارة ،ويف نهاية األمر فإن اهلدف
الذي نصبو إلي يف مجيع أحناء العامل ،هو تقديم خدمة فعالة وبأسعار معقولة ،حبيث نكون خيارا
أقل سعرا من امتالك سيارة ،كما أن غالبية الركاب حيبون ميزة توفر خدمة «أوبر» يف أماكن
خمتلفة من العامل ما ميكنهم من استخدامها أينما يذهبون.

• هل تضع «أوبر» شروطا خاصة للسائقني املنتسبني إليها؟
•• جيب أن مير كل السائقني بإجراءات معينة قبل أن يتم قبوهلم ،فبعد أن يقدموا الوثائق
الصحيحة خيضعون لتدريب يف «أوبر» ،ومن ثم اختبار ،وبعد جناحهم يصبح بإمكانهم استخدام
«أوبر» ،بعدها يبدأ دور نظام التقويم الذي يعترب مهما لضمان مستوى اجلودة ،إذ جيب على كل
الركاب أن يقيموا السائق بعد كل مشوار ،كما ميكنهم أن يكتبوا مالحظاتهم ،ويف حال وصول
مالحظات معينة على أي من السائقني ،نقوم فورا مبعاجلة األمر ،إضافة إىل أن الشركة تتيح من
ضمن خدماتها للركاب رؤية اسم السائق ،وصورت  ،ورقم لوحة السيارة عندما يقدمون طلب سيارة
قبل الصعود إليها.
ال مالحظات على السائق املواطن

• ماهي أبرز الشروط اليت تفرضونها على السائقني واملركبات؟
•• تعتمد «أوبر» شروطا معينة ،ال بد من توفرها يف السائقني ليتمكنوا من االنضمام إليها ومنها
السن وجودة السيارة ،فنحن نقيس جودة اخلدمة اليت يقدمها السائقون من خالل معدل تقييم
الركاب هلم ،فإذا وصل تقييمهم إىل مستوى  ،0نقوم ببحث األمر معهم لنتفهم املشكلة؛ مع
مالحظة أن السائقني السعوديني من بني أكثر السائقني الذين حيصلون على أفضل تقييم من
الركاب تصل يف مرات عديدة إىل كتابة مالحظات رائعة باستمرار.

• متى بدأت الشركة بالعمل يف السعودية؟
•• بدأنا يف تقديم خدماتنا يف السعودية منذ عامني ،وقد كان معدل النمو ال يصدق؛ فالسعوديون
يستخدمون «أوبر» بكثرة يف تنقالتهم ،وقد أخربونا أن خدماتنا سهلت بشكل كبري الوصول إىل
املدارس ،ومقار العمل ،لذلك فهدفنا هو االستمرار يف تقديم خيار آمن وموثوق ومعقول التكلفة يف
قطاع النقل من خالل تقنيتنا ،إضافة إىل توفري فرصة اقتصادية كبرية.

• ما هي املدن اليت تغطيها خدمات «أوبر»؟
•• «أوبر» توفر اخلدمة حاليا يف عدد من املناطق منها الرياض ،وجدة ،ومكة املكرمة ،واملدينة
املنورة ،واملنطقة الشرقية.
تقليص  % 11من بطالة العاطلني
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• ماذا عن خطط الشركة بعد استثمار السعودية فيها؟
•• االستثمار هو استثمار عاملي يعكس الثقة يف خدمتنا ،وأنها بالفعل تغري الطريقة اليت يتنقل بها
الناس حول العامل ،وحنن يف السعودية بالتحديد ندعم بشكل كامل رؤية  ،2111اليت تهدف إىل
دعم املزيد من السعوديني من الرجال أو النساء سواء كانوا أصحاب مشاريع حرة أو ضمن القوى
العاملة ،ونريد أن نساهم يف تقليل  %11من نسبة العاطلني عن العمل من الشباب السعودي من
خالل تشجيع املزيد من السعوديني على القيادة مع «أوبر»؛ وبالتالي فإننا ندعم خطط اململكة من
خالل إدخال  0.1مليون امرأة إىل سوق العمل حبلول عام  2111لزيادة نسبة النساء العامالت إىل
 %11من القوى العاملة مقارنة بنسبة  %00املوجودة اليوم ،كما ندرس إقامة شراكات وبرامج يف
التقنية والتدريب املهين يف جمال العمل احلر.

• إذن ،أنتم ماضون حنو املزيد من التوسع يف العمل..
•• نريد أن نستمر يف توفري وسيلة مواصالت آمنة وموثوقة ومعقولة التكلفة ،ونسهل تنقالت الناس
إىل أماكن الدراسة والعمل ،وكلما توسعت شبكة السائقني والسيارات كلما أصبحت «أوبر»
متوفرة بشكل أسهل وبأسعار أقل للكثري من الناس ،فأسعارنا أيضا معقولة بشكل كبري لدرجة أن
الناس تفضل أال تستخدم سيارتها اخلاصة وتستخدم «أوبر» بدال عنها يف تنقالتهم اليومية.
• ملاذا مل حتصل الشركة حتى اآلن على ترخيص مزاولة العمل يف السعودية؟
•• حنن مرخصون كشركة عاملية من قبل هيئة االستثمار العام ،ولدينا سجل جتاري؛ إذ إن
«أوبر» شركة تقنية عاملية جديدة تعمل يف جمال النقل ،وهذا جمال جديد متاما يف القطاع ،وال
منلك سيارات وال نوظف سائقني بدال عن ذلك نقوم باملشاركة معهم ونسمح هلم باستخدام
تقنيتنا؛ وكانت ردة فعل احلكومة السعودية إجيابية جتاه وجودنا هنا ،إذ نقوم حاليا مبباحثات
مثمرة لتحديد موقعنا املناسب يف اململكة.
سائقونا ليسوا موظفني

• هل حيق للموظف االشرتاك يف تطبيق الشركة؟
•• إن السائقني ليسوا موظفني لدينا ،إذ إنهم ينضمون إىل «أوبر» ،ويستخدمون تقنيتنا من خالل
التطبيق اخلاص بهم ،إذ يستطيعون فتح أو إغالق حبسب ما يناسبهم ،ألن توفري فرصة عمل
بدوام جزئي وساعات مرنة للسائقني هي أحد أهم األسباب اليت حققت جناحا كبريا لشركة
«أوبر».
إطالق خدمة الدفع النقدي

• ما ردكم على احلمالت املضادة لنشاط الشركة؟
•• هدفنا منذ انطالقنا يكمن يف توفري حلول نقل آمنة وموثوقة للجميع يف مجيع أحناء اململكة،
وال نرى ذلك يقتصر على جمموعة حمدودة من الناس بل يف الواقع رؤيتنا تتضمن توفري خدمتنا
للجميع ،إذ يستطيعون استخدامها يف التوج إىل العمل أو املدرسة أو اخلروج مع أفراد العائلة ،ما
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خيلق كفاءات جتعل من اخلدمة معقولة التكلفة للجميع ،كما أننا نغري من تقنيتنا مع ما
يتناسب واحتياجات السوق؛ األمر الذي جيعلنا نقدم خدمة الدفع النقدي يف السعودية ،وحنن
نستمر يف البحث عن وسائل أخرى متكننا من التطوير يف السعودية حبسب أفضل املمارسات
العاملية اليت نراها يوميا.

• ملاذا ال تستفيد الشركة من شركات األجرة «الليموزين» بالسعودية؟
•• حنن شركاء مع شركات الليموزين املرخصة ،وكما ذكرت سابقا فإننا ال منلك سيارات
وبدال من ذلك تستخدم شركات الليموزين تقنيتنا لتطوير أعماهلا ،ولتوسيع دائرة التواصل مع
الركاب بنقرة زر فقط ،لكن كجزء من خطة تطورنا نرغب أن نسهل انضمام السعوديني إلينا
مباشرة ،وبدأت احلكومة تنظر لألمر وحنن نعقد حمادثات إجيابية معا للبحث يف موضوع
الرتخيص الفردي للسعوديني من أجل فتح فرصة اقتصادي أمامهم.
ملتزمون مبراقبة سلوك السائق

• ما مدى األمان واخلصوصية للمستفيدين واملستفيدات من خدمات «أوبر»؟
•• تركز تقنية «أوبر» املتطورة على جانيب السالمة والراحة للركاب والسائقني على حد سواء،
قبل كل مشوار وأثنائ وبعده ،بطرق مل تكن ممكنة من قبل ،كما أنها متقدمة جدا على نظرائها
يف السوق من ناحية التقنية اليت نطورها ،إضافة إىل املميزات احلالية املتواجدة لدى الشركة،
اليت تتضمن رؤية اسم السائق وصورت ورقم لوحة السيارة قبل الصعود إليها ،ويقوم فريق
املهندسني اخلاص بالشركة بتطوير تقنية تدعى املعلومات البعدية «تليماتية» ،اليت ستساعد يف
مراقبة سلوك السائق وتنب الفريق يف حال كان أي من السائقني يقود بطريقة غري آمنة ،كما أن
الشركة توفر خاصية «شارك وقت وصولي املقدر» ،اليت تسمح للراكب أن يرسل مسار طريق إىل
أحد األصدقاء أو أفراد العائلة لكي يعرفوا وقت وصول بدقة

رابط اخلرب
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املدينة املنورة 0111 :وظيفة للسعوديني مبكتب إرشاد حافالت احلجاج

سيتم دراسة جميع طلبات التوظيف من قبل لجنة متخصصة" .واس"

بدأت اهليئة التنسيقية ملكسسة أرباب الطوائف استقبال طلبات التوظيف للعمل املومسي مبكتب إرشاد
احلافالت يف املدينة املنورة خالل موسم حج هذا العام 7341هـ.
وذكر مروان خاشقجي نائب املدير العام مبكتب إرشاد احلافالت يف املدينة املنورة ،أن اإلدارة تسعى
لتوظيف أكثر من ألف شاب سعودي ،سعياً لتوطني مجيع الوظائف املومسية ،إضافة إىل دعم الشباب
وتشجيعهم لالخنراط يف جمال خدمة ضيوف الرمحن زوار مدينة املصطفى صلى اهلل علي وسلم.
وأفاد بأن الشباب الذين تتم املوافقة على توظيفهم سينتظمون يف دورات تدريبية مكثفة يف مهارات
التواصل مع احلجاج ،وإطالعهم على آليات العمل امليداني ،بهدف متكينهم من القيام مبهام عملهم بكفاءة
عالية.
وأكد أن مكتب إرشاد احلافالت يف املدينة املنورة الذي يعنى بتوظيف الكفاءات الوطنية وإجياد فرص عمل
مومسية تكهلهم للدخول يف سوق العمل خلدمة ضيوف الرمحن ،بدأ يف استقبال طلبات الراغبني يف
التقدّم على الوظائف عرب املوقع اإللكرتوني وتعبئة االستمارة اإللكرتونية اخلاصة بالتوظيف ،تعبئة
البيانات الشخصية للمتقدمني على الوظائف ،مبينا أن ستتم دراسة مجيع طلبات التوظيف من قبل
جلنة متخصصة للمفاضلة بني املتقدمني على أساس عدة معايري ،أهمها اخلربات الوظيفية السابقة
ومعرفة مجيع الطرق والشوارع الرئيسة يف املدينة املنورة.
رابط الخبر
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شركة إسبانية تنهي أعمال حفر اخلط األخضر مبرتو الرياض

أنهى كونسورتيوم “فاست” الدولي الذي تقوده شركة “إف سي سي” اإلسبانية أعمال احلفر يف اخلط
اخلامس (األخضر) مبرتو الرياض.
وذكر موقع (انرتامربيساس) اإلسباني أن اإلعالن جاء يف حفل أقيم بالعاصمة السعودية حبضور أمري
منطقة الرياض األمري فيصل بن بندر بن عبد العزيز آل سعود ووزير النقل سليمان احلمدان وعمدة
الرياض إبراهيم بن حممد السلطان إىل جانب املدير التنفيذي للشركة اإلسبانية كارلوس مانويل
خاركي.
ويشارك الكونسورتيوم يف تشييد ثالثة خطوط هي :األصفر واألرجواني واألخضر مبرتو الرياض.
ويشمل مد هذه اخلطوط تشييد  44كلم من اجلسور و 22نفقاً و 9طرق فوق األرض.
ويبلغ طول اخلط األخضر فقط  74كلم وحيتوي على  77حمطة مرتو حتت األرض وحمطيت التقاء
باخلطني األمحر واألزرق.
كما حيتوي على طرق حتت األرض من خالل نفق حمفور على طول طريق امللك عبد العزيز ،أحد أكرب
الشوارع الرئيسية يف مدينة الرياض.
وخالل احلفل مت عرض منوذج باحلجم الطبيعي للقطارات اليت سوف تسري يف الرياض وجيري تصميمها
بواسطة شركة (ألستوم) متعددة اجلنسيات.
وستنقسم القطارات يف املرتو إىل ثالث درجات منها درجة خمصصة للعائالت.
وستتم قيادة مجيع القطارات بطريقة آلية دون سائق.
باإلضافة إىل ذلك ،ستوفر درجة كبرية من الراحة للركاب من ناحية املقاعد والعربات مكيفة اهلواء
ونظم معلومات متقدمة.

رابط اخلرب
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