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أخ ـب ــار حمـ ـل ـيــة
هيئة النقل تبحث حترير سوق نقل الركاب باحلافالت الثالثاء
"هيئة النقل العام" :ندرس حترير سوق نقل الركاب باحلافالت
 222ألف سعودي يعملون يف  22شركة لتطبيقات توجيه
سيارات األجرة
هيئة النقل تناقش حترير سوق نقل الركاب باحلافالت
باململكة ..الثالثاء املقبل
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هيئة النقل تبحث حترير سوق نقل الركاب باحلافالت الثالثاء
تطلق هيئة النقل العام (الثالثاء) القادم بالرياض ورشة ملنسوبي صناعة النقل العام حول حترير
سوق النقل باحلافالت بني املدن وتناقش الورشة نتائج املرحلة األوىل من دراسة حتليل الوضع
الراهن لسوق النقل ،واملرحلة الثانية من املتعلقة مبراجعة اخلربات الدولية وحتليل البدائل
املفضية إىل حترير السوق .وأوضح رئيس هيئة النقل العام الدكتور رميح الرميح أن اهلدف العام
من الورشة املتخصصة هو استعراض الدراسة املتعلقة بتحرير سوق النقل باحلافالت بني املدن بعد
قياس حجم السوق وتوصيفه والتنبؤ حبجم الطلب املستقبلي ،وتوزيع الطلب على وسائل النقل
املختلفة ،وفقا لسيناريوهات متعددة من ناحية النمو السكاني واملكاني ،واملعايري التنظيمية ،وأسعار
النفط ،واحملتمل من ارتفاع أسعار الوقود ،وأسعار وقود الطريان احمللي ومستوى اإلعانات احلكومية
املباشرة وغري املباشرة ،وتوقعات االقتصاد الكلي الوطين والعاملي .وأضاف الرميح أن األفق احملدد
للدراسة هو  22سنة ابتداء من سنة ، 2222وستغطي النتائج القريبة واملتوسطة آفاق  2سنوات،
و 12سنة ،إضافة إىل األفق النهائي بعد  22سنة ،أي يف  ً، 2202مبينا أن (سابتكو) ُ منحت حق
االمتياز من قبل الدولة لنقل الركاب عرب احلافالت بني املدن يف سنة 1911هـ ،كونها مملوكة
بشكل مشرتك بني القطاعنيُ العام واخلاص ،و خً فضت مشاركة رأس املال احلكومي تدرجييا،
وأدرجت الشركة يف سوق األسهم السعودية .وأفاد أن هيئة النقل العام تعمل اآلن على حتقيق
توجه الدولة إلدخال املنافسة يف سوق النقل باحلافالت بني املدن حتقيقا للرؤية وما يتمخض عنها
من تفعيل التنافسية وتوسيع فرص التوطني ً ,وأشار إىل أنه جيري أيضا ترخيص مشغلي
احلافالت األخرى لتقديم خدمات احلج والعمرة لتلبية احتياجات احلجاج واملعتمرين ،وكذلك
نقل املعلمات والطالبات بالشراكة مع وزارة النقل وفروعها يف املدن السعودية ,موضحا أن هيئة
النقل تدرك أهمية الدراسة مع األخذ بعني االعتبار املنافسة بني وسائل النقل املختلفة مبا فيها
السيارات واحلافالت والقطارات والطائرات .من جانبه ،أوضح نائب رئيس هيئة النقل للتخطيط
والتطوير املهندس عبدالرمحن اخللف أن توجه اهليئة لتحرير سوق النقل باحلافالت يتوافق مع
اخلطط اإلسرتاتيجية املرسومة .مضيفا أن دراسة املنافسة يف سوق نقل الركاب باحلافالت بني
املدن يأتي مفصال ،وأن املنافسة ال تقتصر على موفري خدمات احلافالت فقط ولكن بني وسائلً
النقل األخرى ،خصوصا املنافسة بني احلافالت والسكك احلديدية ،وأيضا بني احلافالت والنقل
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اجلوي ،مؤكدا أن هذه الدراسة تتناول البدائل اجملدية واقرتاح البديل األمثلً وتطويره وتصميمه
بشكل كامل ليصبح جاهزا للتنفيذ حال انتهاء حق االمتياز املمنوح لشركة سابتكو.

رابط اخلرب
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"هيئة النقل العام" :ندرس حترير سوق نقل الركاب باحلافالت
تطلق هيئة النقل العام يوم الثالثاء املقبل ورشة متخصصة ملنسوبي صناعة النقل العام حول
"حترير سوق نقل الركاب باحلافالت بني مدن اململكة" يف مدينة الرياض ،ملناقشة نتائج املرحلة
األوىل من دراسة حتليل الوضع الراهن لسوق نقل الركاب باحلافالت يف اململكة ،ونتائج املرحلة
الثانية من الدراسة واملتعلقة مبراجعة اخلربات الدولية وحتليل البدائل املفضية إىل حترير هذا
السوق.
وقال رئيس هيئة النقل العام الدكتور رميح بن حممد الرميح ،إن اهلدف العام من هذه الورشة
املتخصصة هو استعراض الدراسة املتعلقة بتحرير سوق النقل باحلافالت بني املدن السعودية ،بعد
قياس حجم سوق نقل الركاب بني املدن وتوصيفه والتنبؤ حبجم الطلب املستقبلي ،وتوزيع الطلب
على وسائل النقل املختلفة ،وفقا لسيناريوهات متعددة من ناحية النمو السكاني واملكاني ،واملعايري
التنظيمية ،وأسعار النفط ،واحملتمل من ارتفاع أسعار الوقود ،وأسعار وقود الطريان احمللي ومستوى
اإلعانات احلكومية املباشرة وغري املباشرة ،وتوقعات االقتصاد الكلي الوطين والعاملي.
وأضاف أن األفق احملدد للدراسة هو  22سنة ابتداء من سنة  ،2222وستغطي النتائج القريبة
واملتوسطة آفاق  2سنوات ،و  12سنة باإلضافة إىل األفق النهائي بعد  22سنة ،أي يف  ،2202مبينًا
أن الشركة السعودية للنقل اجلماعي (سابتكو) مُنحت حق االمتياز من قبل الدولة لنقل الركاب
عرب احلافالت بني املدن يف سنة 1911هـ.
من جهته قال نائب رئيس هيئة النقل للتخطيط والتطوير املهندس عبدالرمحن اخللف إن توجه
هيئة النقل العام لتحرير سوق النقل باحلافالت يتوافق مع اخلطط االسرتاتيجية املرسومة هلذا
القطاع ،وفقا لوكالة األنباء السعودية.
وأوضح أن دراسة املنافسة يف سوق نقل الركاب باحلافالت بني املدن يأتي مفصال ،وأن املنافسة ال
تقتصر على موفري خدمات احلافالت فقط ولكن بني وسائل النقل األخرى ،خاصة املنافسة بني
احلافالت والسكك احلديدية ،وأيضًا بني احلافالت والنقل اجلوي ،مؤكدا أن هذه الدراسة
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الدراسة تتناول البدائل اجملدية واقرتاح البديل األمثل وتطويره وتصميمه بشكل كامل ليصبح
جاهزًا للتنفيذ حال انتهاء حق االمتياز املمنوح لشركة سابتكو.
وأضاف اخللف أن اهلدف العام منها هو تناول املنافسة يف خدمات نقل الركاب بني املدن عرب
وسائل النقل املختلفة ،واهلدف احملدد هو اقرتاح شبكة نقل حافالت بني املدن ،ووضع آلية لفتح
هذه الشبكة للمنافسة ،على ضوء حصة النقل املتوقعة بني خمتلف وسائل النقل العامة.
وذكر أنه من املقرر أن تنجز هذه الدراسة بالكامل خالل  122يوما موزعة كخطة عمل حسب
األولويات كما يلي :املرحلة األوىل :دراسة وحتليل الوضع الراهن لنشاط نقل الركاب بني املدن،
املرحلة الثانية :مراجعة اخلربات الدولية وحتليل بدائل مناذج التحرير ،املرحلة الثالثة :اختيار
منوذج التحرير األنسب ووضع اخلطة التنفيذية.

رابط اخلرب
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 222ألف سعودي يعملون يف  22شركة لتطبيقات توجيه سيارات األجرة
بلغ عدد شركات تطبيقات النقل املرخص هلا يف السعودية  22شركة ،وفقا ملا أكده
لـ"االقتصادية" عبداهلل املطريي؛ املتحدث الرمسي باسم هيئة النقل العام ،الذي أكد وجود حتديث
ربع سنوي على هذه الشركات إلبعاد املتخلفني عن الضوابط من قائمة الرتاخيص.
وقال املطريي ،إن عدد املسجلني يف هذه الشركات حتى الربع الثالث من العام اجلاري  ،2212بلغ
أكثر من  222ألف شاب سعودي ،رغم أنه كان من املخطط يف برنامج التحول الوطين  2222أن
يكون عدد الشباب السعوديني املسجلني  122ألف شاب.
وأشار إىل أن شركات النقل هلا مردود مادي يسهم يف اقتصاد اململكة ،كما أن التقنيات اجلديدة
تتيح الفرص الذهبية لشباب اململكة.
ووضعت هيئة النقل العام عددا من االشرتاطات الالزمة لرتخيص الشركات ،تضمنت صالحية
السجل جتاري لتلك الشركات ملزاولة هذا النشاط ،إضافة إىل وجود نظام إلكرتوني لدى
الشركة املتقدمة إلدارة وتوجيه وتتبع املركبات (Dispatching System).
ويضمن النظام تقديم خدمة أفضل لطاليب سيارات األجرة بتحديد فئة السيارة وتوفري وقت
االنتظار من خالل اختيار السيارة األقرب ومعرفة املسار الكامل للرحلة إضافة إىل تقييمها.
واشرتطت اهليئة على الشركات املتقدمة بطلب رخصة االرتباط املباشر يف منصة "وصل" التابعة
للهيئة اليت تعنى بالتأكد من نظامية السائق من حيث خلو صحيفة األدلة اجلنائية من السوابق
وصالحية رخصة القيادة.
وذلك إضافة إىل اجلوانب التنظيمية األخرى اخلاصة بنظامية املركبة من حيث الفئة والعمر
التشغيلي وصالحية الفحص الفين وسريان التأمني كما مشلت املتطلبات التأكد من ظهور
مسار الرحلة وتقييمها.
ويف سياق مواز ،من املقرر أن تطلق هيئة النقل العام يوم الثالثاء املقبل ورشة متخصصة ملنسوبي
صناعة النقل العام حول "حترير سوق نقل الركاب باحلافالت بني مدن اململكة" يف مدينة الرياض،
ملناقشة نتائج املرحلة األوىل من دراسة حتليل الوضع الراهن لسوق نقل الركاب باحلافالت يف
اململكة ،ونتائج املرحلة الثانية من الدراسة واملتعلقة مبراجعة اخلربات الدولية وحتليل البدائل
املفضية إىل حترير هذا السوق.
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وأوضح الدكتور رميح الرميح؛ رئيس هيئة النقل العام ،يف بيان نشرته "واس" ،أن اهلدف العام من
هذه الورشة املتخصصة هو استعراض الدراسة املتعلقة بتحرير سوق النقل باحلافالت بني املدن
السعودية ،بعد قياس حجم سوق نقل الركاب بني املدن وتوصيفه والتنبؤ حبجم الطلب املستقبلي،
وتوزيع الطلب على وسائل النقل املختلفة ،وفقا لسيناريوهات متعددة من ناحية النمو السكاني
واملكاني ،واملعايري التنظيمية ،وأسعار النفط ،واحملتمل من ارتفاع أسعار الوقود ،وأسعار وقود
الطريان احمللي ومستوى اإلعانات احلكومية املباشرة وغري املباشرة ،وتوقعات االقتصاد الكلي
الوطين والعاملي.
وأضاف أن األفق احملدد للدراسة هو  22سنة ابتداء من سنة  ،2222وستغطي النتائج القريبة
واملتوسطة آفاق مخس سنوات ،و 12سنة إضافة إىل األفق النهائي بعد  22سنة ،أي يف ،2202
مبينا أن الشركة السعودية للنقل اجلماعي (سابتكو) منحت حق االمتياز من قبل الدولة لنقل
الركاب عرب احلافالت بني املدن يف سنة 1911هـ ،كونها مملوكة بشكل مشرتك بني القطاعني
العام واخلاص ،وقد خفضت مشاركة رأس املال احلكومي تدرجييا ،وأدرجت الشركة يف سوق
األسهم السعودية ،وكانت "سابتكو" خالل ذلك تتمتع بتجديدات متعاقبة ومتديدات يف عقد
امتيازها.

رابط اخلرب
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هيئة النقل تناقش حترير سوق نقل الركاب باحلافالت باململكة ..الثالثاء املقبل
تطلق هيئة النقل العام يوم الثالثاء املقبل ورشة متخصصة ملنسوبي صناعة النقل العام حول
"حترير سوق نقل الركاب باحلافالت بني مدن اململكة" يف مدينة الرياض ،ملناقشة نتائج املرحلة
األوىل من دراسة حتليل الوضع الراهن لسوق نقل الركاب باحلافالت يف اململكة ،ونتائج املرحلة
الثانية من الدراسة واملتعلقة مبراجعة اخلربات الدولية وحتليل البدائل املفضية إىل حترير هذا
السوق.
وأوضح معالي رئيس هيئة النقل العام الدكتور رميح بن حممد الرميح أن اهلدف العام من هذه
الورشة املتخصصة هو استعراض الدراسة املتعلقة بتحرير سوق النقل باحلافالت بني املدن
السعودية ،بعد قياس حجم سوق نقل الركاب بني املدن وتوصيفه والتنبؤ حبجم الطلب املستقبلي،
وتوزيع الطلب على وسائل النقل املختلفة ،وفقا لسيناريوهات متعددة من ناحية النمو السكاني
واملكاني ،واملعايري التنظيمية ،وأسعار النفط ،واحملتمل من ارتفاع أسعار الوقود ،وأسعار وقود
الطريان احمللي ومستوى اإلعانات احلكومية املباشرة وغري املباشرة ،وتوقعات االقتصاد الكلي
الوطين والعاملي.
وأضاف معاليه أن األفق احملدد للدراسة هو  22سنة ابتداء من سنة  ،2222وستغطي النتائج
القريبة واملتوسطة آفاق  2سنوات ،و  12سنة باإلضافة إىل األفق النهائي بعد  22سنة ،أي يف
 ،2202مبينًا أن الشركة السعودية للنقل اجلماعي (سابتكو) مُنحت حق االمتياز من قبل الدولة
لنقل الركاب عرب احلافالت بني املدن يف سنة 1911هـ ،كونها مملوكة بشكل مشرتك بني
القطاعني العام واخلاص ،وقد خُفضت مشاركة رأس املال احلكومي تدرجيياً ،وأدرجت الشركة يف
سوق األسهم السعودية ،وكانت سابتكو خالل ذلك تتمتع بتجديدات متعاقبة ومتديدات يف عقد
امتيازها.
وأفاد أن هيئة النقل العام تعمل اآلن على حتقيق توجه الدولة إلدخال املنافسة يف سوق النقل
باحلافالت بني املدن حتقيقا لرؤية  2292وما يتمخض عنها من تفعيل التنافسية وتوسيع فرص
التوطني يف هذه الصناعة احليوية ،آخذين يف االعتبار االتساع اهلائل لرقعة اململكة اجلغرافية،
فيما متنح حاليا الرخص لشركات أخرى لتوفري خدمة النقل الدولي باحلافالت.
وأشار إىل أن جيري أيضًا ترخيص مشغلي احلافالت األخرى لتقديم خدمات احلج والعمرة لتلبية
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احتياجات احلجاج املتجهني إىل العاصمة املقدسة مكة املكرمة واملدينة املنورة خالل موسم احلج
السنوي ،والعمرة على مدار السنة ،وكذلك نقل املعلمات والطالبات بالشراكة مع وزارة النقل
وفروعها يف املدن السعودية.
وذكر أن هيئة النقل العام تدرك أهمية هذه الدراسة مع األخذ بعني االعتبار املنافسة بني وسائل
النقل املختلفة مبا فيها السيارات واحلافالت والقطارات والطائرات ومراعاة التطورات املتواصلة يف
قطاع النقل بشكل عام ،واملنافسة القائمة حاليا بني النقل اجلوي والسكك احلديدية يف رحالت
املسافات الطويلة ،إىل جانب توافر خدمات السكك احلديدية عالية السرعة.
من جهته قال نائب رئيس هيئة النقل للتخطيط والتطوير املهندس عبدالرمحن اخللف إن توجه
هيئة النقل العام لتحرير سوق النقل باحلافالت يتوافق مع اخلطط االسرتاتيجية املرسومة هلذا
القطاع .مضيفا أن دراسة املنافسة يف سوق نقل الركاب باحلافالت بني املدن يأتي مفصال  ،وأن
املنافسة ال تقتصر على موفري خدمات احلافالت فقط ولكن بني وسائل النقل األخرى ،خاصة
املنافسة بني احلافالت والسكك احلديدية ،وأيضًا بني احلافالت والنقل اجلوي ،مؤكدا أن هذه
الدراسة الدراسة تتناول البدائل اجملدية واقرتاح البديل األمثل وتطويره وتصميمه بشكل كامل
ليصبح جاهزًا للتنفيذ حال انتهاء حق االمتياز املمنوح لشركة سابتكو.
وأضاف اخللف أن اهلدف العام منها هو تناول املنافسة يف خدمات نقل الركاب بني املدن عرب
وسائل النقل املختلفة ،واهلدف احملدد هو اقرتاح شبكة نقل حافالت بني املدن ،ووضع آلية لفتح
هذه الشبكة للمنافسة ،على ضوء حصة النقل املتوقعة بني خمتلف وسائل النقل العامة ،على أن
تنجز هذه الدراسة بالكامل خالل  122يوما موزعة كخطة عمل حسب األولويات كما يلي:
املرحلة األوىل :دراسة وحتليل الوضع الراهن لنشاط نقل الركاب بني املدن ،املرحلة الثانية:
مراجعة اخلربات الدولية وحتليل بدائل مناذج التحرير ،املرحلة الثالثة :اختيار منوذج التحرير
األنسب ووضع اخلطة التنفيذية
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