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الشركة السعودية للنقل اجلماعي تكافىء حارس مدرسة
مدير مشروع "مرتو الرياض" :ذروة األعمال ستكون يف عام  ..6102وعدد العاملني
يتجاوز الـ 01ألفاً
د .حجار :اململكة تنفق سنويًا مليارات الرياالت لتيسري رحليت احلج والعمرة

ربط إلكرتوني لتبادل بيانات الشاحنات واملعلومات اجلمركية مع البحرين

قطار بسرعة  033كيلومرت يف الساعة يربط الرياض بالدمام

استياء من تبديل حافالت مدارس تنومة

 ..وأخريا  ..خصخصة املطارات

منافسة نقل مواد لقوات الدفاع اجلوي

الشركة السعودية للنقل اجلماعي تكافىء حارس مدرسة

متيز حارس مدرسة يف أداء عملة حيث أظهر مقطع فيديو تداولته مواقع التواصل االجتماعي
حرصه الشديد على سالمة الطالبات وتعامله معهم كبناته كما مت وصفه  ،وعرب وزير
التعليم معالي د .عزام الدخيل عرب حسابه الشخصي يف تويرت عن تكرميه حبفل جائزة التميز
و توالت املكافئات املقدمة له من قبل املواطنني والشركات وكان يف مقدمتهم شركة
"سابتكو" ويأتي ذلك التكريم تقديرا منها ملا يتمتع به هذا #احلارس_األمني من قيم
املواطنة العالية و إخالصه يف عمله ويتمثل دعم الشركة له كأحد برامج الشركة يف
املسئولية االجتماعية.

مدير مشروع "مرتو الرياض" :ذروة األعمال ستكون يف عام  ..6102وعدد العاملني يتجاوز الـ 01ألفاً

قال مدير مشروع قطار الرياض املهندس الوليد بن عبد الرمحن العكرش ،إن ذروة أعمال مشروع امللك عبدالعزيز
للنقل العام مبدينة الرياض الذي يتضمن املرتو واحلافالت ،الذي تقوم عليه اهليئة العليا لتطوير مدينة الرياض،
ستكون خالل العام املقبل .6102

وأوضح العكرش – حسبما أوردت صحيفة "الرياض" – أن العمل جيري حالياً بإيقاع سريع يف كل من املسارات
على سطح األرض ويف األنفاق واجلسور واحملطات ومصانع اخلرسانة اجلاهزة ،وآالت احلفر العمالقة اليت جرى
تشغيل ست آالت منها حتى اآلن.
وأضاف أن املشروع يسري وفق الربنامج املعد له ،وأن عدد العاملني فيه يصل إىل  01ألف موظف من بينهم 011
سعودي.

وفقاً للبيانات املتوفرة يف"أرقام " فإن جمموع أطوال خطوط "مرتو الرياض" تصل إىل  072كيلو مرتاً ويتضمن
 08حمطة ومن املقرر االنتهاء من املشروع خالل  4سنوات وبلغت نسبة اإلجناز فيه حتى اآلن %.64

http://www.argaam.com/ar/article/articledetail/id/396731

د .حجار :اململكة تنفق سنويًا مليارات الرياالت لتيسري رحليت احلج والعمرة

د .بندر حجار

أعلن وزير احلج د .بندر بن حممد حجار ومع مستهل انطالق موسم العمرة هلذا العام  0407ه واحملدد بغرة صفر
اجلاري أن األعداد املستهدفة للمعتمرين تتماشى مع توجهات اململكة حنو إتاحة الفرصة للمسلمني أداء نسكهم يف
جوٍ من السكينة والوقار واألمن واالطمئنان حيث تشهد هذه األيام بدء وصول طالئع املعتمرين من خمتلف العامل
وسط استقبال حارٍ من خمتلف قطاعات الوزارة واجلهات املعنية وتطبيق شامل لكافة األنظمة التقنية واإللكرتونية
لتسهيل االجراءات وتقديم اخلدمات بكل سرعة وإتقان ،نافياً تقاضي سفارات اململكة يف اخلارج رسوماً مقابل احلج
والعمرة مقابل إصدار تأشريات احلج والعمرة ،وقال " إنها متنح ألي حاج أو معتمر جماناً وأن اململكة تنفق سنوياً
مليارات الرياالت جلعل رحلة احلج والعمرة سهلة وميسر".
ويف الوقت الذي كشف عن وصول أول رحلة للمعتمرين من ماليزيا عرب مطار األمري حممد بن عبدالعزيز الدولي
باملدينة املنورة وحتمل على متنها  ٩٨٤معتمرا أ كد وزير احلج أن تطبيق املسار اإللكرتوني خلدمات املعتمرين يف
مقدمة هذه األنظمة اإللكرتونية والذي ساهم بدوره يف تسهيل إجراءات احلصول على التأشرية وحزم اخلدمات مما
أدى إىل زيادة عدد املعتمرين إىل حنو ستة ماليني م عتمر العام املاضي مع اخنفاض أعداد املتخلفني إىل واحد يف
األلف.
وقال إن استعدادات الوزارة تبدأ مع اللحظات اليت يعتزم فيها املعتمر أداء العمرة وهو يف بلده وعند وصوله للمنافذ
اجلوية والربية والبحرية وأثناء إقامته يف مكة املكرمة واملدينة املنورة وحتى مغادرته إ ىل بلده ،لتكون رحلة العمرة
ذكرى مجيلة ومميزة يف ذهن املعتمر ليعود وهو سفري للمملكة يف بلده ويف العامل ينقل هلم إجنازات واهتمامات
اململكة ملكاً وحكومة وشعبا بضيوف الرمحن.
وأشار د .حجار إىل حرص وزارة احلج على وضع خطة تشغيلية متكاملة ملوسم العمرة الذي يبدأ يف غرة شهر صفر
وينتهي يف  08شوال ،كاشفاً أن عدد شركات العمرة العاملة حالياً يبلغ  40شركة لديها حنو  0811وكيل
خارجي يعملون يف  00دولة حول العامل ،وتعمل الوزارة حالياً على إعداد آليات تضمن مبشيئة اهلل تعاىل االرتقاء
مبستوى اخلدمات اليت يقدمها الوكيل اخلارجي لل معتمرين وتضمن مزيدا من الشفافية للمعتمرين أنفسهم.
وقال إن الوزارة يف مقدمة األجهزة اليت استحدثت وأطلقت منظومة من املبادرات الفاعلة يف تطوير اجلوانب
التنظيمية املتعلقة بأداء فريضيت احلج والعمرة.
http://www.alriyadh.com/1102631

ربط إلكرتوني لتبادل بيانات الشاحنات واملعلومات اجلمركية مع البحرين
أبلغ “االقتصادية” مسؤول يف مصلحة اجلمارك ،أنه جيري العمل علی تنفيذ الربط اإللكرتوني مع البحرين
لتبادل بيانات شاحنات البضائع ومعلومات البيانات اجلمركية أسوة مبا هو معمول به يف مرحلة سابقة بشأن
بيانات املسافرين ومركباتهم.
وأضاف عيسى العيسى؛ املتحدث الرمسي باسم املصلحة ،أن  011شركة انضمت إىل برنامج “التزام” ،بعد أن
انطبقت عليها الشروط ،مبيناً أن الشركة املنضمة ال تقل قيمة الواردات أو الصادرات لديها عن  011مليون ريال
يف السنة ،ومبلغ الرسوم اجلمركية اليت قام بدفعها ال تقل عن مخسة ماليني ريال سنويا ،أو أن عدد البيانات
اجلمركية التابعة للجهة ألف بيان يف السنة.
ويهدف برنامج “التزام” إىل تسهيل حركة التجارة للمستوردين امللتزمني ،من خالل حتفيزهم بباقة من املزايا
املعتمدة لدى اجلمارك ،مثل سرعة إجراءات التخليص اجلمركي لوارداتهم وصادراتهم واالتفاق مع الدول األخرى
حلصوهلم على مميزات تتعلق بسرعة الفسح ،لتشجيع املستوردين حمل الثقة على زيادة التزامهم بالقوانني
واللوائح ذات الصلة.
وأضاف العيسی  ،أنه يشرتط أيضا أن تعود عملية االسترياد لتلك الشركات املنضمة إىل سنتني من تاريخ طلب
االنضمام باخلدمة ،إضافة إىل عدم وجود سوابق باإلدانة بقضية أو صدور حكم أو قض ايا منظورة يف أي من اللجان
اجلمركية االبتدائية أو االستئنافية خالل اخلمس سنوات السابقة لطلب االنضمام ،وأن تكون ملتزمة باألنظمة
والتعليمات اجلمركية ،عالوة على عدم ارتكاب أي نوع من املخالفات والتجاوزات وعدم وجود خمالفات على
املفوض “فرد  /مكتب” بالتخليص اجلمر كي خالل فرتة الثالث سنوات السابقة لطلب االنضمام.
وأفاد بأن اجلهات املستفيدة من الربنامج هي املرتبطة بسلسلة التوريد وتتعامل مع اجلمارك السعودية ميكنها
االستفادة من برنامج “التزام” إذا انطبقت عليها الشروط ومت االلتزام بها ،مبيناً أنه سيتم يف البداية تطبيق
ال ربنامج على قطاعي “االسترياد والتصدير” ويف املراحل املقبلة ،سيتم بشكل تدرجيي التطبيق على بقية
القطاعات مثل التخليص اجلمركي ،وشركات الشحن واملالحة وسائقي شاحنات النقل عرب احلدود الدولية،
وذلك وفقاً آللية العمل اخلاصة واملعتمدة لكل قطاع.
ولفت إىل أن مزايا اال نضمام للربنامج سرعة يف إيصال اخلدمات الالزمة للجهات املشاركة بالربنامج وضمان احلد
األعلى من مستوى اخلدمة والتسهيالت املعتمدة للمستفيد بشكل فعال واملعرفة واإلملام اجليد بنشاط اجلهة
املستفيدة واإلجراءات املقررة هلا والتواصل املستمر مع العمالء وفتح قنوات احلوار معهم.
وأكد أن التطبيق يف املرحلة األوىل سوف يشمل املستوردين واملصدرين ،ويف مرحلة الحقة سيشمل املخلصني
وشركات النقل.

https://www.aleqt.com/2015/11/22/article_1008454.html

قطار بسرعة  033كيلومرت يف الساعة يربط الرياض بالدمام

كشف الرئيس العام للمؤسسة العامة للخطوط احلديدية ،املهندس حممد السويكت ،عن توجُّهٍ إلنشاء قطارٍ
كهربائي يربط الرياض بالدمام ويُصَنَّع بنفس مواصفات قطار احلرمني الشريفني؛ أي بسرعة  011كيلومرت يف
الساعة مقارنةً بـ  041كيلومرتاً يف الساعة حالياً لقطار الديزل الرابط بني املدينتني .يف الوقت نفسه؛ أفاد رئيس
“اخلطوط احلديدية” بأن سرعة القطار احلالي الواصل بني مركزي العاصمة واملنطقة الشرقية ستزيد إىل 021
كيلومرتاً يف الساعة قبل نهاية العام امليالدي اجلاري مع انتهاء اخلط املزدوج والتقاطعات ،على أن تصل إىل 001
كيلومرتاً العام املقبل ليتقلص إمجالي زمن الرحلة إىل  0ساعات فقط “ وهو اهلدف الذي تسعى املؤسسة إليه”.
وبيَّن يف تصرحياتٍ خاصة لـ “الشرق” أن القطار الكهربائي الذي سريبط مستقبالً بني الرياض والدمام سيكون
مبواصفات قطار احل رمني الشريفني وسيمرُّ باهلفوف يف مرحلته األوىل مع توجُّهٍ إلنشاء خط آخر بالكهرباء بني
الرياض واخلرج .وأشار السويكت إىل ازدواج خط الركاب من اهلفوف إىل العاصمة ،وحدَّد نهاية العام امليالدي
اجلاري موعداً إلمتام املشروع بطول  011كيلومرت ،مُقرَّاً بأن “زمن هذه الرحلة بني املدينتني املُقدَّر حالياً بـ 4
ساعات وثلث الساعة؛ كبري” ،مُرجِعاً ذلك إىل “ عدم ازدواج اخلط ،ووجود تقاطعات أرضية مع الطرق الربية ،ما
جيرب القطارات على التخفيف من سرعتها” .وعن خطط االعتماد مستقبالً على القطارات اليت تعمل بالكهرباء
على حساب الديزل؛ قال “ نستخدم يف اململكة قطارات ديزل ،ويف الوقت نفسه تستخدم أغلب الدول القطارات
الكهربائية ،ولدينا خطط تطويرية تهدف إىل زيادة سرعة القطارات وتقليص زمن الرحالت ،وسيتحقق ذلك مع 0
قطارات حديثة دخلت اخلدمة ،وبعد أقل من شهر سندشن  4قطارات جديدة أخرى” ،مؤكداً استهداف مؤسسة
اخلطوط احلديدية االنتقال مستقبالً إىل مرحلة التشغيل بالكهرباء عرب قطار بني العاصمة والشرقية وآخر بني
العاصمة واخلرج .وشدَّد السويكت على أن السكك احلديدية يف اململكة مقبلة على خطط توسعية وتطويرية
شاملة تكتمل بعد  68عاماً من اآلن ،وستسفر عن حتديث منظومة القطارات مبا يضمن تقديم خدمات نوعية
للمواطنني من جانب وإنعاش احلركة االقصادية يف البالد من جانب آخر ،موضِّحاً أن “ خادم احلرمني الشريفني
امللك سلمان بن عبدالعزيز أوصاني عندما كان وليّاً للعهد بأن متثِّل السكك احلديدية مستقبل اململكة”.

https://www.alsharq.net.sa/2015/11/22/1438043

استياء من تبديل حافالت مدارس تنومة
أ بدى عدد من أهالي حمافظة تنومة " مشال منطقة عسري" استياءهم من تغيري مواصفات مركبات النقل املدرسي
لطالب وطالبات احملافظة ،الذي أسند منذ بداية العام الدراسي لشركة تطوير للنقل التعليمي متضمنا التعاقد
واإلشراف واملتابعة بعقود رمسية بني متعهد النقل والشركة.
مركبات غري مهيأة
قال أحد أولياء األمور بندر الشهري :لدي ثالث بنات يدرسن يف جممع تعليمي وكانت تقلهن حافلة إىل اجملمع مع
بقية بنات احلي يف العام املاضي ،إال أنين تفاجأت هذا العام بتبديل احلافلة واعتماد مركبة قدمية من نوع "مجس"
تفتقر ملواصفات األمن والسالمة والتكييف ،حيث إن ا لطالبات اليت تقلهن املركبة  02طالبة من مجيع املراحل
التعليمية ونظاما عدد ركاب هذه املركبة ال يتجاوز  00شخصا فقط.
ومحل الشهري إدارة تعليم النماص املسؤولية جراء ما قد ينتج عن ذلك اإلجراء العتمادها هذا النوع من
املركبات غري املخصص للنقل املدرسي ،مشريا إىل أنه طالب إدارة املدرسة بتغيري هذا النوع من املركبات واليت
بدورها رفعت الطلب إىل مكتب التعليم بتنومة ،وجاء الرد بعدم وجود حافلة لنقل الطالبات حاليا.
نقص احلافالت
أشار املرشد الطالبي يف متوسطة أبوهريرية بقرية الظهارة عبدالرمحن البكري ،إىل أنه كانت تتوافر وسيلة نقل
ألغلب طالب املدرسة يف األعوام املاضية ،أما هذا العام فلم يتقدم أحد من السائقني لطلب النقل نظرا لتوارد أخبار
تفيد بعدم استالم املتعهدين مستحقاتهم ،وعدم توافر احلافالت يف إدارة التعليم ،وأكد البكري على أن عددا من
أولياء األمور اضطر للسماح ألبنائهم باستخد ام سياراتهم اخلاصة للذهاب إىل املدرسة نظراً لبعد املسافة ،ما ينجم
عنه حوادث نتيجة الزحام يف أوقات الذروة.
رفع تقارير دورية
أوضح مدير التعليم مبحافظة النماص عبداهلل آل قاسم الشهري لـ"الوطن"  ،أنه مت اختاذ عدد من اإلجراءات بعد
تذمر أولياء األمور مثل الرفع بت قارير دورية للوزارة طيلة الفرتة املاضية مرفقة بالشواهد الالزمة ،كذلك مت
التواصل مباشرة مع املعنيني مبشاكل النقل يف الوزارة وشركة تطوير أيضا .وأضاف آل قاسم :حبث مندوبو اإلدارة
هذا املوضوع مع املختصني الوزارة عدة مرات ،ووعدوا بتصحيح الوضع ،كما أن هناك متابعة ميدانية من جهة
االختصاص لدينا يف اإلدارة بصفة مستمرة لرصد التجاوزات واملخالفات والرفع بها لصاحب الصالحية الختاذ ما
يراه مناسبا .
http://www.alwatan.com.sa/Local/News_Detail.aspx?ArticleID=242966&CategoryID=5

 ..وأخريا  ..خصخصة املطارات
مقال :عدنان عبداهلل النعيم

وأخريا اسدل الستار األسبوع املاضي عرب البيان الذي أعلنته هيئة الطريان املدني بالتزامها القيام بتنفيذ
مشروع خصخصة املطارات املدنية السعودية خبطة تبدأ من بداية العام  ٦١٠٢م وحتى نهاية العام ٦١٦١م،
وذلك عرب تأسيس عدة شركات ابتداء من خصخصة مطار الرياض يف الربع األول من العام ٦١٠٢م حتت
مسمى شركة ( مطارات الرياض)  ،كما تعتزم خصخصة خدمات املالحة اجلوية يف الربع الثاني من نفس
العام حتت مسمى شركة (خدمات املالحة اجلوية)  ،وكذلك خصخصة خدمات تقنية املعلومات حتت
مسمى شركة ( الشركة السعودية لنظم معلومات الطريان املدني)  ،يف الربع الثالث من نفس العام.
وهذه اخلطوة واليت تهدف إىل رفع مستوى خدمات الطريان املدني وكذلك ختفيف عبء اإلنفاق على
موازنة الدولة يف ظل اخنفاض أسعار النفط ،قد يكون من املنطق أن نقول (رب ضارة نافعة) ،حيث إن هذه
اخلطوة متثل حدثا هاما على مستوى االقتصاد القومي وقطاع اخلدمات وخدمات الطريان املدني بشكل
خاص ،ويبقى التحدي احلقيقي أمام هيئة الطريان املدني وهو عملية التنفيذ ،أي املرحلة االنتقالية القادمة
وما يصاحبها من متطلبات والتزامات حنو حتقيق القيمة املضافة من وراء هذا القرار ،وهذا هو املأمول.
أن تأتي متأخرا خري من أن ال تأتي أ بدا ،وهذا ينطبق على قرار خصخصة املطارات ،حيث إن املطالبات كانت
كبرية باخلصخصة وذلك منذ زمن ملا تعانيه مطارات اململكة من مشاكل كبرية سواء أكانت على مستوى
البنية التحتية أو التشغيل ،ورغم املبادرات العديدة حنو التطوير خالل السنوات األخرية ،إال اننا مل نلمس
اخ تالفا جوهريا يوازي املأمول أو املتوقع من بلد حبجم اململكة ،ومع هذه اخلطوة اعتقد ان باب خلق االعذار
سيغلق متاما وستبدأ مرحلة خمتلفة،
والذي نأمل أن تكون فيها مطارات اململكة منوذجية كونها احدى بوابات اململكة وواجهة حضارية وثقافية
لبلدنا الكبري.
سعادتي كبرية ب هذا القرار ،وسأسعد أكثر بقرارات مشابهة ملثل هذا القرار ،ونأمل أن تكون قريبا وان يكون
على رأسها اخلطوط اجلوية السعودية ،واملوانئ السعودية ،وسكة احلديد ،وغريها من املشاريع احلكومية اليت
يف أمس احلاجة إىل التخصيص من أجل تقديم اخلدمة املتميزة واملضافة واالستدا مة وان تكون احد الروافد
اهلامة يف دعم اقتصاد الوطن ،والتخلص من االعباء اليت أرهقت الدولة سواء أكانت من الناحية اإلدارية أو
املالية ،حيث احلكومة تواجه حتديات كبرية وعلى مجيع املستويات ولعل برامج اخلصخصة تكون أحد
الدوافع اهلامة لدعم توجهات وقوة احلكومة يف مستقبل األيام.
كل الشكر والتقدير لرئيس وأعضاء جملس إدارة هيئة الطريان املدني على هذه اخلطوة اهلامة ،ونسأل اهلل
هلم التوفيق والعون يف خدمة البالد والعباد.
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