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وزارة النقل تعرض منصة «وصل» وبوابة «نقل» يف جايتكس  -دبي

تستعد وزارة النقل يف اململكة العربية السعودية وهيئة النقل العام ،بالتعاون مع شريكها التقين شركة علم ،للمشاركة يف
أسبوع جايتكس للتقنية  6102الذي سيحتضنه مركز دبي التجاري العاملي يف اإلمارات العربية املتحدة ،وذلك خالل
الفرتة من  02إىل  61أكتوبر  ،6102وستعرض الوزارة خالل املعرض جتربتها يف إدارة تطبيقات توجيه املركبات من
خالل منصة «وصل» ،وكذلك عرض أحدث اخلدمات اليت تعمل على طرحها قريباً وهي بوابة «نقل» اليت تتضمن
وبيَّن تركي الطعيمي املستشار واملشرف العام .خدمات النقل الربي والنقل البحري للمستفيدين من األفراد والشركات
على التسويق واالتصال ،أن الوزارة تشارك يف جايتكس لعرض جتربة إدارة ومتابعة وتنظيم أساطيل النقل عرب تطبيقات
طلب األجرة ،وكذلك كيفية ربط شركات األجرة اليت ال متتلك تطبيقات إلكرتونية ،وتستعرض األهداف واملنافع يف
خدمة املستفيدين من ناحية السالمة واألمان ،أيضاً للتعريف مببادرات الوزارة لتحويل خدماتها إىل خدمات إلكرتونية يف
.احلصول على أي خدمات تقدمها الوزارة من أي مكان ويف أي وقت
يُذكر أن منصة «وصل» هي منصة إلكرتونية متكاملة ،حتتوي على عديد من اخلدمات واملميزات اليت متكَّن هيئة النقل
العام من التحكم يف إدارة عمليات النقل ملختلف األنشطة وضبطها إلكرتونياً ،بينما توفر بوابة «نقل» عديدًا من خدمات
 .النقل الربي والبحري للمستفيدين من الشركات واألفراد ،وذلك عرب شقَّيْها الربي والبحري
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استفيدي من خدمات تأجري السيارات بالسائقني

هناك العديد من الشركات التي تقدم خدمة تأجير السيارات بالسائقين ،والتي تعد حالً نموذجيا ً لبعض النساء اللواتي يفتقرن لوجود
قائد لمركباتهن ،وقد مللن من استقالل سيارة األجرة المعتادة ،لذلك قامت تلك الشركات بتوفير سائق خاص تحت الطلب ،ويتم
االستئجار باليوم أو بالشهر أو حسب االتفاق ،مما يسهل األمر على العديد من النساء من عناء انتظار سيارات األجرة.
"سيِّدتي نت" يقدم لك في ما يلي قائمة ببعض الشركات الرائدة في تأجير السيارات بالسائقين في السعودية:
ت تبحثين عن الفخامة والتميز واالحترافية واالهتمام بأدق التفاصيل ،فقد وفرت لك سابتكو ليمو سائقين تم
سابتكو ليمو :إذا كن ِ
إخضاعهم لبرامج تدريبية مكثفة تؤهلهم ألعلى مستوى ،وعلى دراية بفن التعامل مع العمالء ،ولديهم وعي كامل بأصول القيادة
وشبكات الطرق ،وتعتبر خدمة توصيل سيارة بسائق إحدى الخدمات المميزة التي تفخر سابتكو ليمو بتقديمها.
للمزيد من المعلومات يرجى التواصل على الرقم الموحد.770000099 :
بدجت :تقدم مجموعة كاملة من الخدمات لجميع احتياجاتك سواء خدمة تأجير قصير األجل محلي ودولي أو تأجير طويل األجل أو
خدمات تأجير سيارة بسائق أو خدمات الليموزين أو برنامج الوالء للمستأجرين الدائمين ،كما تقوم بتوفير سائقين على دراية كاملة
بكافة شبكات الطرق.
للمزيد من المعلومات يرجى التواصل على الرقم.+ 700 )1( 4060004 :
شركة الطيار لتأجير السيارات :توفر السيارات داخل وخارج السعودية ضمن أحدث الموديالت وأفضل األسعار لعمالئها من
الجهات الحكومية والشركات الخاصة واألفراد وبعقود يومية أو طويلة األمد ،كما تقدم خدمة تأجير سيارة بسائق ،وتعمل على
توفير بدائل للسيارات حسب الرغبة بأسعار تنافسية.
للمزيد من المعلومات يرجى التواصل على هاتف رقم.00700770017666 :
الشركة السعودية للمواصالت :تقدم الشركة خدمة لعمالئها ،حيث توفر لهم احتياجاتهم من السيارات الفاخرة والعادية ،ومن برامج
الشركة السعودية للمواصالت مراقبة الخدمة من خالل نظام  GPSالتقنية التي تعمل بها الشركة في إدارة أسطولها ،وذلك إلعطاء
الطمأنينة ،خاصة للعائالت في رحالتهم مع سائق الشركة.
للمزيد من المعلومات يرجى التواصل على الـرقـم الــمـوحـد770000109 :
ً
تاكسي لندن :يعتبر تاكسي لندن الشهير من أفضل وسائل المواصالت ،وتم إنشاء شركة تاكسي لندن منذ أكثر من  00عاما ،فهي
تمتلك خبرة كبيرة في خدمة تأجير السيارات بالسائقين ،وتقدم خدمات متميزة أيضا ً لذوي االحتياجات الخاصة ،وتعتبر اختياراً
جيداً للعائالت.
للمزيد من المعلومات يرجى التواصل على هاتف رقم7190760 11 700+ :
شركة ذيب لتأجير السيارات :من أعرق شركات التأجير في السعودية ،فهي تقدم خدمتها لعمالئها منذ عام  ،1771وهي واحدة من
أكبر شركات تأجير السيارات في السعودية ،وتوفر خدمة سيارة بسائقين على قدر من المسؤولية والكفاءة ،ويتحدثون اللغة العربية
واإلنجليزية ،ويرتدون الزي الرسمي ،وذلك لخدمة عمالئها على أكمل وجه.
للمزيد من المعلومات يرجى التواصل على الـرقـم الــمـوحـد 770000797 :
المريشد لتأجير السيارات :توفر شركة المريشد لتأجير السيارات لعمالئها باقة كبيرة من خيارات التأجير تتراوح بين سيارات
السيدان وسيارات الدفع الرباعي والسيارات الفارهة والسيارات التجارية العادية وخدمات السائقين ،فهي شركة رائدة في تأجير
السيارات وتقديم خدمة الليموزين باإليجار ،وتمتلك الشركة أكثر من  70700سيارة يديرها أكثر من  700موظف محترف مع
أنظمة برمجيات متقدمة.
للمزيد من المعلومات يرجى التواصل على الـرقـم الــمـوحـد7700001716 :
سيدتي العزيزة ،نتمنى لك رحلة موفقة أنت وأسرتك من خالل استخدامك خدمات تأجير السيارات بالسائقين ،والتي قد تكون
تجربة شيقة؛ نظراً للعناية الفائقة التي تقدمها تلك الشركات لعمالئها الكرام ،وتذكري دائما ً ربط أحزمة األمان ،واتباع التعليمات
واإلرشادات المرورية ،وحث السائق على التقيد بها ،فسالمتك وسالمة أسرتك أوالً.
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شبان سعوديون ينافسون الوافدين يف خدمات «التوصيل» و«نقل الركاب»
يبدو أن العمل لدى الشركات اليت تقدم خدمات التوصيل عرب التطبيقات الذكية بدأ يستحوذ على اهتمام عدد من الشبان يف السعودية ،لكونه
حيقق إيرادات يومية جمزية ،يف ظل حاجة كثري منهم إىل العمل وزيادة الدخل ،ما يُتوقع أن يصبح املواطن منافساً قوياً للعمالة الوافدة يف هذا
القطاع يف حال استمرار العوامل اجلاذبة هلم ،خصوصاً بعد أن هيمن العامل األجنيب على معظم املهن يف شركات ومؤسسات ألعوام طويلة.
وبدأت شركات تقديم خدمات التوصيل ونقل الركاب يف السعودية بواسطة تطبيقات اجلواالت الذكية ،حتظى بإقبال كبري وانتشار واسعَني ،يف
ظل النمو املتزايد على طلبات حجوزات سيارات األجرة بواسطة التطبيقات الذكية اليت تسهل على الركاب التواصل السريع معهم ووصول
املركبة إىل املنزل يف وقت قياسي.
وعلى رغم حداثة هذه الشركات اليت متارس نشاط النقل عرب تطبيق اجلواالت الذكية يف السوق السعودية ،إذ ال تتجاوز عاماً ونصف العام ،إال أن
عدداً من الشبان يف السعودية فضّلوا العمل لديها كباتن يف فرتات عدة من يومهم الذي قد تنقضي ساعاته وتذهب سدى ،يف حني أن قلقهم الوحيد
يرتكز على أن اجملتمع ال يزال غري متقبل لعمل السائق السعودي ،إذ إنهم كثرياً ما يواجهون إلغاء الطلب ،فور التأكد من أن قائد املركبة
سعودي!
يقول السائق عبدالعزيز العتييب الذي يعمل لدى إح دى شركات التوصيل منذ حنو عام إن جتربة العمل مع الشركة جيدة ومرحبة ،مشرياً إىل أنه
انضم إليهم حلاجة أسرته وأطفاله إىل مصاريف إضافية يف ظل صعوبة احلياة ومتطلباتها املتزايدة يوماً بعد يوم.
ونوه إىل أنه وجد يف الشركة الرتحيب والتدريب اجليد كي يستطيع تقديم أفضل اخلدمات للعمالء ،كاشفاً عن نيله جوائز تكرميية ومكافآت
تشجيعية « :حصدت جائزة أفضل كابنت يف الربع األول ،كما فزت جبائزة كابنت الشهر ،إضافة إىل العروض املالية واللقاءات الدورية اليت تنظمها
الشركة لتقوية العالقات بني الزمالء» ،ولفت إىل أن الفوز باجلوائز يعتمد على ارتفاع نسبة تقويم العمالء للكابنت.
وأفاد العتييب يف حديثه لـ«احلياة» بأن الرواتب اليت حيصل عليها الكابنت املتفرغ تصل إىل  01آالف ريال شهرياً ،فيما تصل لغري املتفرغ إىل  5آالف
ريال .وعن املواقف الطريفة واملزعجة يف آن واحد ،فأشار إىل أن إحدى الفتيات طلبت منه نزع «مشاغه» خوفاً من ذويها الذين ال يرغبون يف أن
تستقل سيارة يقودها مواطن.
ويتابع العتييب حديثه الذي يشجع خالله الشبان على العمل يف هذا اجملال ،وعدم الركون أو التقاعس أو االستسالم لنظرة اجملتمع ،اليت تصنف
عمل السائق بالعيب ،الفتاً إىل أنه وجد هجوماً ش رساً من العمالة الوافدة ،لكونه أصبح منافساً هلم يف هذا اجملال ،ال سيما بعد متيزه عنهم وفوزه
باجلوائز والتكريم.
وأضاف« :غردت يف حسابي على «تويرت» تغريداتي بعثت احلماسة يف نفوس الشبان السعوديني ،خلوض جتربة العمل كابنت لدى كريم ،وأشرت
إىل أن الشاب السعودي قاد ر على العمل يف أي مكان ،بعدها انهالت عليّ أسئلة واستفسارات كثرية تنم عن مغردين متفاعلني ،فيما البعض اآلخر
أصبحت لديه قناعة ورغبة يف العمل .وفجأة توقف حسابي يف «تويرت» من دون سابق إنذار ،جازماً بأن شرحية من «العمالة الوافدة» رفعت شكوى
حسداً ،فما كان من الشركة إال أن أوقفت حسابي!»
من جهته ،أكد الكابنت هشام الدوسري أنه استفاد من العمل مع هذه الشركات بشكل مل يكن يتوقعه ،معرباً عن سعادته لزيادة دخله الشهري ،ما
انعكس إجياباً على حياته املعيشية ،وأشار إىل أنه خيتار أوقات الذروة للعمل فيها« :أعمل يف فرتة الظهرية ثالث ساعات ،وبعد صالة العشاء ثالث
ساعات تقريباً ،وأحقق ما يقارب  0111ريال شهرياً».
وينصح الدوسري الشبان بالعمل يف الشركة وعدم الرتدد يف ذلك ،وأوصاهم بأن يتحلوا بالصرب عند مواجهة أي نوع من املتاعب ،وأهمها نفور
اجملتمع من السائق السعودي ،مؤكداً أن النظرة له ستتغري مع الوقت ،فيما اعترب العمل يف هذا النشاط فرصة ،خصوصاً للعاطلني عن العمل.
فيما عزا الكابنت تركي معجب سبب توجهه إىل العمل يف الشركة إىل أن الراتب الذي يتقاضاه يف وظيفته الصباحية ضئيل ،فضالً على الديون
اليت عليه وتتطلب منه سدادها ،معترباً أن جتربة العمل ممتازة ،وحقق فيها فوائد مادية.
فيما أشار إىل أنه يواجه الكثري من االنتقادات منذ أن كان سائق سيارة أجرة ،لكنه مل يبالِ بها ،والسبب يعود حلاجته املاسة إىل العمل وكسب
العيش.
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تسهم اهليئة العامة للسياحة والرتاث الوطين مبنطقة الرياض ،يف دعم وتنظيم العديد من الرحالت السياحية إىل أشهر
املعامل السياحية واألثرية والرتاثية باملنطقة ،ضمن مشروع املسارات السياحية يف اململكة .ويقدم املسار للسائح رحلة
سياحية وفق خارطة تتضمن عناصر جذب جباهزية عالية ،حبيث يعيش جتربة سياحية متكاملة العناصر ضمن طريق أو
مسار سياحي يرتاده السياح ،يبدأ بنقطة يف مكان سواء منطقة أو مدينة أو قرية ،وينتهي مبنطقة أو مدينة أو قرية تنتشر
عليه عدد من مواقع اجلذب السياحي واملنتجات واخلدمات.
وتضم منطقة الرياض مخسة مسارات سياحية ،وهي مسار اجملمعة الذي يبدأ يف مدينة الرياض مروراً مبحافظة اجملمعة
وحمافظة الغاط وحمافظة الزلفي ،والرياض اخلرج الدمل ،ومسار الرياض عودة سدير وروضة سدير ،إضافة إىل مسار
شقراء الذي يبدأ من مدينة الرياض مروراً بقرية القصب ومدينة أشيقر وحمافظة شقراء ،واملسار الداخلي ويتضمن
املواقع السياحية والرتاثية يف مدينة الرياض الذي يشمل زيارة املصمك واملتحف الوطين ومتحف صقر اجلزيرة وكذلك
مركز امللك عبد العزيز التارخيي والدرعية ووادي حنيفة.
ويأتي ذلك يف إطار جهود فرع اهليئة العامة للسياحة والرتاث الوطين مبنطقة الرياض ،لتسيري رحالت سياحية لزيارة
املواقع السياحية والرتاثية وتفعيل املسارات السياحية باملنطقة ،مبا تتضمنه من عناصر ومقومات اجلذب السياحي مبدينة
الرياض واحملافظات التابعة هلا مثل (مواقع أثرية ،قرى تراثية ،مواقع ومنتزهات طبيعية ،قصور تارخيية ،متاحف ،سياحة
زراعية)؛ وذلك لنشر ثقافة التعرف على الرتاث وتعزيز احملافظة على املوروث الوطين .ويهدف مشروع تطوير املسارات
االسرتاتيجية السياحية التابع لقطاع املناطق يف اهليئة العامة للسياحة والرتاث الوطين ،إىل إجياد برامج سياحية جاذبة
من خالل تسويق وترويج منتجات املسارات السياحية ،وتطوير املرافق واخلدمات السياحية على امتداد هذه املسارات ،من
خالل العمل مع اجلهات احلكومية والقطاع اخلاص يف تطوير وحتسني مرافق وخدمات ومنتجات تلك املسارات.
ويلعب دورًا هاماً يف تنشيط احلركة السياحية باملناطق واجملتمعات احمللية اليت يتواجد فيها املسار ،كما أنه يعمل على
تطوير البنية التحتية واخلدمات اليت تقدم على طريق املسار ،وتوفري فرص العمل للمواطنني ،من خالل التوظيف أو من
إنشاء املشاريع االستثمارية ،وكذلك دعم أصحاب احلرف اليدوية ،وتطوير القرى الرتاثية اليت مير بها املسار ،مما يثري
النشاط االقتصادي ويسهم يف دعم وتعزيز البنية التحتية يف مناطق اململكة.
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