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منع احلجاج من قيادة املركبات يف مكة واملشاعر

طالبت وزارة احلج والعمرة مؤسسات وشركات خدمة حجاج الداخل بعدم تسليم السيارات املرخص هلا باملشاركة
يف نقل احلجاج يف مكة املكرمة واملشاعر املقدسة واملدينة املنورة إىل سائقني من احلجاج.
وحبسب معلومات الصحيفة فإنه بناء على توفري متطلبات العمل األمين خالل مهمة حج هذا العام 7341هـ وتوافد
حجاج بيت اهلل احلرام على مكة ألداء فريضة احلج وحرصا على اختاذ كل اإلجراءات األمنية الالزمة يف وقت مبكر
لضمان توفري األمن والسالمة للحجاج كافة فقد تقرر البدء يف تنفيذ اإلجراءات لتنظيم استخدام املركبات.
وبينت الوزارة أنه مينع دخول مجيع أنواع املركبات اليت حتمل لوحات سعودية وتقل سعتها عن  52راكبا ،واليت
يقودها من يرتدي اإلحرام من الدخول إىل مكة املكرمة وحتجز يف مواقف حجز السيارات الصغرية على مداخل مكة
أو إعادتها من حيث قدومها ،مع منع دخول مجيع أنواع السيارات إىل املشاعر املقدسة إال بوجود تصريح رمسي من
اجلهة املختصة باألمن العام ،وذلك خالل الفرتة من اخلامس من ذي احلجة وحتى نهاية اليوم الـ  74منه.
وشددت على خضوع كل أنواع املركبات الناقلة للعمالة املومسية للحجز يف مواقف حجز سيارات حجاج الرب،
وذلك فور وصوهلا إىل املدينة املنورة أو مكة املكرمة ومتنع من ممارسة نقل احلجاج إال وفق الضوابط املعتمدة
لذلك ،مع ضرورة حصول املركبات اليت تبلغ سعتها  52راكبا واليت يرغب مالكوها يف استخدامها يف نقل
احلجاج إىل مكة املكرمة أو يف مكة املكرمة أو للتصعيد إىل مشعر عرفات أو النفرة منها على تصريح مييزها وحيدد
املوسم املصرح هلا العمل فيه ،وذلك وفق التنظيم املعتمد لذلك.
وأكدت منع كل أنواع الدراجات النارية واهلوائية من الدخول للمشاعر املقدسة ويستثنى من ذلك الدراجات
النارية العائدة جلهات رمسية واملصرح هلا من اجلهة املختصة باألمن العام ،مع حظر دخول أنواع السيارات كافة
إىل املواقع والساحات اليت يتم ختصيصها بصفة موقتة أو دائمة حلركة املشاة حول املسجد احلرام ومسجد منرة
وجبل الرمحة واملشعر احلرام واجلمرات ،وذلك حتى يف حالة وجود مقرات للجهات يف تلك الساحات.

رابط اخلرب
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احلميدي :جسر امللك سلمان يعزز الصادرات السعودية إىل أفريقيا وأوروبا

قطاع النقل الربي حيتاج إىل مزيد من التنظيم خاصة على مستوى األفرا
د

أكد متخصص يف صناعة النقل يف اململكة أهمية القطاع والدور الذي يلعبه على مستوى البالد ،مشريا إىل ان
اململكة بلد مرتامي األطراف ،وحيتاج إىل خدمات القطاع ،الذي البد أن يتطور وينمو ويواكب درجة احلاجة له.
ويرى حامد احلميدي رئيس جلنة النقل يف الغرفة التجارية الصناعية يف املنطقة الشرقية أن قطاع النقل يف اململكة
يقوم بدور حموري ومهم ،ال ميكن االستغناء عنه ،فكلنا يعلم أن اململكة دولة مرتامية األطراف وكبرية املساحة،
وبالتالي هي حتتاج إىل قطاع نقل على مستوى عال من اإلمكانات والتقنيات ،يساهم يف نقل البضائع والسلع
واملعدات واحملاصيل الزراعية والصناعات من مكان اإلنتاج إىل األسواق أو أماكن التصدير ،ويربز قطاع النقل يف
اململكة أكثر ،نظرًا لعدم وجود شبكة قطارات أو خطوط نقل عام يف الوقت احلالي.
القرارات الرمسية
وقال حامد احلميدي عن الدعم احلكومي :ال شك أن االهتمام احلكومي بقطاع النقل واضح وظاهر للجميع ،من
خالل القرارات الرمسية اليت من شأنها أن تعزز القطاع وحتفز املستثمرين وجتذب االستثمارات ،ويظهر هذا يف
القرارات الرمسية ،اليت كشفت عن توجه الدولة بإنشاء شبكة كبرية للنقل العام ،لرتشيد استهالك الوقود من
جانب وختفيف حدة الزحام يف الشوارع من جانب آخر.
وال أبالغ إذا أكدت أن القطاع سيشهد يف الفرتة املقبلة الكثري من االستثمارات اجلديدة ،اليت ستواكب احلركة
التنموية اليت تعيشها اململكة حالياً.
ويقف احلميدي أمام حتديات القطاع بقوله :رغم ما مت اختاذه من قرارات رمسية لتعزيز قطاع النقل والعمل على
منوه بشكل يتواكب مع متطلبات املرحلة ،إال أنه يف حاجة إىل املزيد من القرارات والتسهيالت اليت تنعش القطاع
وتليب احتياجاته ،ومن أهم هذه االحتياجات توفري مواقف واسرتاحات للشاحنات والسائقني على أطراف املدن ،األمر
الذي حيافظ على البيئة من العوادم اليت تسببها تلك الشاحنات إن دخلت املدن يف األوقات غري احملددة لذلك،
كما أقرتح منع املتالعبني واملتسرتين الذين يعملون يف القطاع ،وتقليل نسبة السعودة اليت تقرها وزارة العمل يف
القطاع ،خاصة إذا علمنا أن هناك ندرة يف عدد السعوديني الذين يرغبون العمل كسائقني ،يضاف إىل ذلك زيادة
أسعار التأمني على الشاحنات ،مما يشكل ضغطاً على مستثمري القطاع.
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فوائد اجلسر
وعن جسر امللك سلمان البحري املقرر إقامته بني السعودية ومصر ،اعترب حامد احلميدي أن اجلسر حيمل اخلري
الوفري للمملكة ومصر ،وسيدر فوائد اقتصادية كبرية ،فاجلسر ال تقتصر فائدته على كونه رابطا بني قارتي آسيا
وأفريقيا وما ميثالنها من دول عربية وغري عربية ،بل إنه أول جسر بري يربط بني املشرق العربي واملغرب العربي،
وسيكون للجسر فوائده الكثرية ،ليس للمملكة ومصر فقط ،وإمنا جلميع دول اخلليج العربي ومجيع دول أفريقيا،
وستظهر هذه الفوائد مع تدفق االستثمارات والتجارة البينية اليت ترتبط دائما بوجود طرق وممرات آمنة تسهل
العملية التبادلية ،وهذا جسر امللك سلمان هو مثال منوذجي هلذه املمرات ،وسيساهم يف زيادة حجم التبادالت
التجارية وتدفق االستثمارات يف املناطق القريبة من اجلسر ،كما سينعش املناطق اليت متر من خالهلا هذه
التدفقات ،ويكفي أن نعلم أن اململكة لديها صادرات نفطية وبرتوكيماوية وتعدينية ،وأن مجيع هذه الصادرات
تنطلق من املنطقة الشرقية عرب موانئ اخلليج العربي ،من خالل مضيق هرمز باجتاه األسواق األوربية ،وسيسهل
جسر امللك سلمان من انتقال هذه السلع إىل القارة اإلفريقية.
واضاف :ان اجلسر من شأنه أن حييى طريق احلج القديم عرب سيناء (طابا – مكة) ،والذي مت استخدامه على مدار
أزمنة خمتلفة من قبل حجاج دول املغرب العربي وبعض بالد أفريقيا ،ويعد طريق احلج القديم أقصر الطرق الربية
للربط بني مكة ومشال إفريقيا ،ومن املتوقع أن حييي جسر امللك سلمان ،هذا الطريق من جديد ،وذلك عرب حمور
جديد وهو "شرم الشيخ – مكة" ويسهم يف ازدهار حركة السياحة الدينية من دول مشال إفريقيا وليس مصر فقط.
ومن شأن اجلسر أيضًا أن خيدم أكثر من مليوني مصري مقيم يف السعودية يف حركة تنقالتهم ،وسيسهم يف زيادة
حركة السياحة الوافدة من السعودية إىل مصر بشكل متضاعف ،خاصة وأن اجلسر سيختصر املسافة بني البلدين
إىل  54كلم.
وعن القطاع اخلاص يقول حامد احلميدي ان "املهيدب للنقل الربي" اليت بدأت نشاطها قبل حوالي  43سنة يف
الدمام ،ويف بداية عملها كانت ختدم جمموعة شركات املهيدب فقط ،ولكن بعد التوسع أصبحت ختدم شركات
أخرى بنسبة تصل إىل حوالي  ،%23وأستطيع التأكيد على أنين متفائل جدًا مبستقبل شركة املهيدب للنقل
الربي ،وأرى أنها مقبلة على توسع كبري ،نظراً حلاجة قطاع األعمال إىل خدمات قطاع النقل ،وتربطنا عقود
بشركات كثرية ،األمر الذي جيعل العمل لدينا مستمراً ،أما من يتأثر فهو من ينتظر العمل يف الساحات بدون أن
يكون لديه عقود مع شركات ،كما أن الثقة اليت حتظى بها شركات اجملموعة ،حتمت التوسع يف نشاطنا ملواكبة
هذا التوسع يف مجيع مناطق اململكة.
وعلى مستوى املشهد االقتصادي للقطاع يقول حامد احلميدي :تنطبق قاعدة  53- 03على قطاع النقل ،حيث
 %53منها شركات و  %03منها أفراد نظرا لسهولة الدخول يف النشاط بدون احلاجة لتكاليف ثابتة أو تأمني أو
سكن أو مساحة ختزين ،فقط حتتاج لشاحنة وسائق لبداية العمل ،مما يؤدي للمنافسة يف األسعار وتقليل اجلودة.
أما يف حالة الشركات ،فيجب أن تقدم تأمينا وتوفر مكانا للتخزين والبد من كيان للشركة وموظفني
متخصصني وحماسبة حمامني وإداريني ،مع مراعاة االلتزام العالي باجلودة ،وهذا األمر أوجد منافسة بني
ال
الشركات األفراد ،أسفرت عن تراجع األسعار إىل حد ما ،هذا ال يصب يف مصلحة القطاع واملستثمرين فيه ،فض ً
عن التداعيات األمنية اليت – قد – ترتتب أحيانا على انتشار ظاهرة النقل من قبل األفراد.
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وعن معوقات القطاع أوضح أنه يعاني من صعوبات حتد من انطالقته ،فكل شيء ارتفع سعره يف املنطقة ،إال أسعار
قطاع النقل ،اليت تبقى على حاهلا ،وقد تنخفض أيضاً ،وهذا عائد إىل نسبة الـ %03اليت حتدثت عنها قبل قليل،
يدخلون القطاع كأفراد ،ويقدمون خدمات النقل بأسعار خمفضة للغاية ،مقارنة باالسعار اليت تقدمها الشركات،
اليت تضطر أن ترفع أسعارها حتى تغطي تكاليفها ،وتكون النتيجة أن األفراد يعملون أكثر من الشركات ،وهناك
معوقات أخرى ،مثل عدم احلصول على التأشريات يف الوقت املناسب ،حيث جيب احلصول على الشاحنة قبل السائق،
ثم البدء يف استقدامه ،ثم تدريبه وحصوله على الرخصة الذي قد يستغرق  4أشهر ،مما يؤدي إىل عدم االستفادة
من الشاحنة ملدة ترتاوح حوالي  2إىل  6شهور ،يف الوقت نفسه ،ال ميكن أن يقود الشاحنة سائق آخر.
وبني أن قطاع النقل يعتمد على وسائل التقنية احلديثة ،اليت رفعت من مستوى اخلدمة وساهمت يف تعزيز االلتزام
العالي لدى موظفي القطاع ،ومنع هدر املوارد ،حيث يعلم السائق اآلن انه متابع ،وبالتالي يلتزم خبط السري
والسرعة املطلوبة وتنظيم العمل ،واتذكر أنه كان يف السابق ،كانت توجد بعض السرقات ،ويتم اللجوء للشرطة
والتأمني ،أما اآلن ،ومع وسائل التقنية ،جلهود وتنظيم الدولة ومتابعتها قلت هذه السرقات.
وعن برنامج التحول االقتصادي :أوضح انه كلما ساهم برنامج التحول يف إنعاش القطاع االقتصادي يف اململكة،
كلما انعكس ذلك على قطاع النقل وتكثيف العمل فيه ،ولكن أتوقع يف املستقبل أن ترتفع أسعار النفط عما هي
عليه اليوم ،وسينعكس ذلك على قطاع النقل ،الذي يعتمد حالياً على الشاحنات ،ولكن بعد اخلطط التنموية
بعيدة املدى ،سيعتمد على خطوط القطارات.
وأخريًا قال حامد احلميدي :أنصح العاملني يف هذا القطاع التكيف مع الوضع احلالي من ناحية األسعار ،وأعين
بذلك ارتفاع اسعار الوقود ،وبرامج التوطني ،عرب تقليل التكاليف بدون ختفيض األسعار ،ومن ال يستطيع أن
يتكيف مع هذا الوضع ،عليه أن يبتعد وخيرج مع القطاع.

رابط اخلرب
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لنقل املصطافني للمواقع السياحية  vipحافالت

دشن أمري منطقة الباحة صاحب السمو امللكي األمري مشاري بن سعود بن عبدالعزيز البارحة األوىل الباص
السياحي بالتعاون مع عدد من شركات القطاع اخلاص ،ما يعد فرصة ساحنة للسياح والزوار للتعرف على املواقع
السياحية داخل منطقة الباحة بباصات فئة مخس جنوم حتمل شعار «باحة الكادي  ..صيف بالدي».
وأوضح مدير عام اهليئة العامة للسياحة والرتاث الوطين مبنطقة الباحة أمني عام جملس التنمية السياحية
باملنطقة زاهر الشهري أن فعالية الباص ،تقام للمرة األوىل ضمن فعاليات مهرجان الباحة ،الفتا إىل أنه من ضمن
 ٥٣مدينة يف القارات اخلمس ستكون مدينة الباحة أول مدينة من مدن اململكة تعمل فيها على مستوى اململكة.
وأشار إىل أن فعالية الباص السائح تشرتط أن تكون احلافالت فئة  ،vipوحتمل العديد من املزايا منها توفر املرشد
السياحي للشرح عن املعامل السياحية وتراث الباحة وتقديم معلومات تارخيية عن منطقة الباحة .وأضاف أن الباص
مراقب على الطرق إلكرتونيا لضبط املواعيد ومتابعة حركة املرور ،وبه ثالث شاشات إلكرتونية خارجية لبيان
احملطات على كل مسار ،فيما مت تقسيم الدور الثاني إىل منطقة مكيفة لراحة الركاب ،وأخرى مفتوحة اجلوانب
وبسقف متحرك.

رابط اخلرب
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وزارة النقل تنشيء مكتبًا إلدارة التحول الوطين

أنشأت وزارة النقل مكتبًا إلدارة التحول يهدف إىل متابعة سري العمل ،والعمل على سرعة تنفيذ مبادرات الوزارة
واإلشراف عليها يف برنامج التحول الوطين.
وأوضح لـ “عني اليوم” وكيل وزارة النقل للطرق واملتحدث الرمسي للوزارة املهندس هذلول حسني اهلذلول أن من
أهداف رؤية اململكة  5343االستفادة من املوقع اجلغرايف املتميز لتكون اململكة مركزًا لوجستيًا اقليميًا متميزًا
ومتكاملًا على املستويني االقليمي والدولي ،ليشكل شريانًا حيويًا للتجارة وحلقة وصل بني القارات الثالث (آسيا
وأوروبا وأفريقيا) .
وكشف املهندس اهلذلول أن وزارة النقل واجلهات التابعة هلا (املؤسسة العامة للموانئ واملؤسسة العامة للخطوط
احلديدية وهيئة النقل العام وهيئة الطريان املدني) تقدموا بعدة مبادرات ضمن برنامج التحول الوطين  ،تهدف إىل
مواءمة أنظمة أمناط النقل املختلفة ،وتطوير منظومة اخلدمات اللوجتسية ورفع الكفاءة التشغيلية للموانئ
واملطارات والسكك احلديدية والطرق.
وأضاف اهلذلول أن من ضمن مبادرات الوزارة يف برنامج التحول الوطين خفض وفيات حوادث الطرق ،وتنويع مصادر
التمويل والتنفيذ وصيانة وتشغيل مشروعات النقل املختلفة عن طريق املشاركة مع القطاع اخلاص كلما كان
ذلك ممكنًا ،الفتًا إىل أن الوزارة تسعى أيضًا إلعداد برنامج للتحفيز على استخدام وسائل النقل العام.
وبيّن وكيل وزارة النقل للطرق أن خطة الوزارة ومبادراتها تعتمد بشكل كبري على إدارة وتنفيذ هذه املبادرات
واالشراف عليها من خالل مكتب إدارة التحول.

رابط اخلرب
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