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منتدى النقل الربي يستشرف املستقبل و يستعرض جتارب أرامكو والكهرباء واخلطوط احلديدية

يستعرض منتدى ( النقل الربّي ودوره يف االقتصاد الوطين ) الذي تنظمه غرفة الشرقية  ,برعاية
صاحب السمو امللكي األمري سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمري املنطقة الشرقية األربعاء القادم ست
أوراق عمل يقدمها عدد من اخلرباء واملتخصصني يف جماالت النقل  ،تركز على حمورين هما ( دور
قطاع النقل يف احلركة االقتصادية  ،والتجارب الناجحة يف جمال النقل والدعم اللوجيسيت ).
و سيكون حمور دور قطاع النقل يف احلركة االقتصادية عنوان اجللسة األوىل للمنتدى يتحدث فيها
معالي رئيس املؤسسة العامة للموانئ الدكتور نبيل بن حممد العمودي  ،ويتناول رؤية املوانئ يف
تطوير النقل  ،بينما يتحدث معالي الرئيس العام للمؤسسة العامة للخطوط احلديدية الدكتور
رميح بن حممد الرميح عن اسرتاتيجيات وحتديات النقل خالل  02سنة القادمة  ،فيما يستعرض
معالي رئيس هيئة النقل العام الدكتور عبدالعزيز بن عبدالرمحن العوهلي  ,رؤية اهليئة لتطوير
النقل  ،وختتتم اجللسة بورقة عن (واقع وآفاق النقل) يقدمها الرئيس التنفيذي الراسكو لوجيستك
 عضو جلنة النقل الربي بغرفة الشرقية املهندس خالد بن عبدالعزيز البكري.ويف اجللسة الثانية اليت تناقش حمور ( التجارب الناجحة يف جمال النقل والدعم اللوجسيت ) يتم
خالهلا استعراض جتارب كل من شركة أرامكو السعودية يف جمال نقل املنتجات البرتولية  ،ويقدمها
مدير إدارة املبيعات احمللية واملساندة اللوجيستية بالشركة املهندس خالد بن ساا  الشمري  ،كما
يتحدث عبدالعزيز بن حممد الفدا من شركة تطوير خدمات النقل التعليمي عن جتارب النقل
التعليمي وآثاره االقتصادية  ،وكذلك جتربة الشركة السعودية للكهرباء يف دعم قطاعات النقل
املختلفة و يتحدث عن ذلك رئيس قطاع النقليات بالشركة املهندس فتحي بن علي العوامي .

http://spa.gov.sa/1500189
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وفد «مرتو جدة» يطّلع على جتربة مشروع قطار الرياض
زار وفد من شركة مرتو جدّة ،مشروع امللك عبدالعزيز للنقل العام مبدينة الرياض الذي تقوم عليه
اهليئة العليا لتطوير مدينة الرياض ،بهدف االطالع على مكوّنات املشروع وعناصره ،وسري العمل يف
تنفيذه ،والعوائد املرجوّة منه ملدينة الرياض وسكانها مبشيئة اهلل.
وخالل الزيارة ،التقى الوفد ،باملهندس الوليد بن عبدالرمحن العكر مدير مشروع قطار الرياض،
واستمع إىل شرح عن املشروع ودوره يف إعادة تشكيل منط احلياة يف املدينة يف النواحي العمرانية
واالجتماعية واالقتصاديّة ،فضالً عن وظيفة املشروع يف توفري خدمة تنقل حديثة وآمنة ومستدمية
ملختلف سكان مدينة الرياض وزوارها ،مبا يتالءم مع واقع املدينة وخصائصها ،ومبا يليب متطلباتها
القائمة واملتوقعة مبشيئة اهلل.
كما اطلّع الوفد على منهجية اهليئة العليا يف التأسيس للمشروع وإطالق مراحله األوىل ،وأبرز
التحديات اليت واجهت املشروع ،واآللية املتبعة يف التنسيق مع خمتلف اجلهات املعنية يف املدينة،
واملواصفات التقنية العالية اليت جرى مبوجبها تصميم كافة عناصر ومرافق املشروع ،واملعايري العاملية
املتبعة يف جوانب األمن والسالمة خالل مرحليت التشييد والتشغيل من املشروع.
كم استمع الوفد إىل شرح عن خطة التوظيف والتدريب للكوادر الوطنية يف املشروع ،واليت تهدف إىل
تعظيم عوائد الوطن واملواطنني من املشروع ،عرب بناء كوادر وطنية مؤهلة للعمل يف خمتلف مكونات
املشروع منذ بداياته حتى اكتماله وتشغيله مبشيئة اهلل ،حيث بلغت أعداد الكوادر السعودية اليت
انضمت إىل املشروع حتى اآلن  032مهندساً وخمتصاً سعودياً يتولون خمتلف األعمال اهلندسيّة
والفنية والتقنية واإلدارية يف كافة عناصر املشروع ومكوناته بكافة أرجاء املدينة.
وخالل الزيارة ،قام وفد شركة مرتو جدّة بزيارة لكل من :املسار الرابع (حمور طريق مطار امللك خالد
الدولي) البالغ طوله  0092كيلومرتا ،واملسار السادس (حمور طريق عبدالرمحن بن عوف – طريق
الشيخ حسن بن حسني بن علي) الذي ميتد بطول  0092كيلومرتا ،واملسار الثالث (حمور طريق
املدينة املنورة – طريق األمري سعد بن عبدالرمحن األول) الذي يبلغ طوله  7292كيلومرتاً ،كما
شاهد عددا من آالت حفر األنفاق العميقة اليت تعمل يف املشروع ،واليت يرتاوح طول اآللة الواحدة منها
ما بني  02و 002مرتًا وبوزن يبلغ  0222طناً ،ومبقدار حفر يومي يعادل  22شاحنة.

http://www.alriyadh.com/1502541
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ربط الطريان املدني بوزارة النقل

حيقق ربط اهليئة العامة للطريان املدني حتت مظلة وزارة النقل التكامل فيما بني وسائل النقل املختلفة وهذا
معمول به يف مجيع دول العاا   ,حيث أن النقل اجلوي يعترب تابعا اوزارة النقل وهذا من شأنه تسهيل اإلجراءات
وسرعة إجنازها.
هذه خطوة تصحيحية للنقل يف اململكة .وهذا جزء فيه تسهيل لتحقيق وتنفيذ الرؤية اجلديدة للملكة  0232وهذا
جزء من إعادة دراسة وهيكلة بعض الوزارات واهليئات واملؤسسات احلكومية .إن يف ذلك إسهاما يف خدمة املواطن
وتذليل الصعوبات ويقلل من التدخالت فيما بني اجلهات املختلفة لكون اهليئة تتبع وزارة النقل  ,وهذا فيه تقليل
للربقراطية فيما بني اجلهات املختلفة كما عليه احلال سابقاً .إضافة لتوفري من امليزانيات املرصودة لكل قطاع
وهذا املكان الطبيعي للطريان املدني منذ أن مت فصلها عن وزارة الدفاع.
وكون اهليئة جهة تشريعية للنقل اجلوي فهذا سيسهل تعاملها مع جهات النقل األربع اجلوي والربي والبحري
والقطارات كون وزير النقل رئيس جملس إدارة اهليئة سيزيد من الشفافية وتقليص اجلهود املبعثرة وإختصار
الوقت واالستفادة من البنية التحتية يف قطاعات النقل األخرى كونها تتبع لوزارة واحد فهي تكمل بعضها
البعض.
ومبا أن كثري من املطارات يف اململكة سيكون فيها حمطات قطارات املرتو والنقل العام ومراكز جتارية فهذا الدمج
يسهل انتقال املسافرين والبضائع و سيسهم يف تنمية احلركة التجارية كون اململكة تنعم مبقر اسرتاتيجي بني
القارات ولدينا أجواء كبرية وأرض واسعة متر من خالهلا حركات النقل اجلوي والبحري والربي.

رابط اخلرب
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ترسية عقود توسع للنقل املدرسي اجملاني لنقل ( )026ألف طالب وطالبة ملدة ( )4سنوات
أعلنت شركة تطوير خلدمات النقل التعليمي االنتهاء من ترسية العقود املطروحة لتنفيذ خطة التوسع يف تقديم
خدمات النقل املدرسي اجملاني للطالب والطالبات ابتداءً من بداية العام الدراسي املقبل على ( )6شركات سعودية
لنقل ( )602ألف طالب وطالبة بالتعليم العام احلكومي يف ( )00منطقة وحمافظة يف اململكة على مدى أربع
سنوات لتحقيق رؤية قيادة هذه البالد للنهوض بالتعليم ليواكب النقلة احلضارية اليت ختطط هلا اململكة يف
إعداد املواطن املتعلم للقيام بدوره يف التنمية والبناء.
وتضمنت قائمة الشركات اليت مت ترسية العقود عليها كل من :شركة رواحل املشاعر احملدودة ،وشركة مقبل
امللحم وشركائه للتجارة والنقليات ،والشركة السعودية اإلماراتية للنقل املتكامل (سيتكو) ،ومؤسسة سرت
عبدالعزيز الراكان للنقل املدرسي ،ومؤسسة ناصر عبداهلل ابو سرهد ،وشركة مسامة بالتضامن مع شركة
اسطول ناقل .علماً أن املناطق واحملافظات اليت سيشملها التوسع يف اخلدمة هي :مكة املكرمة ،والقصيم ،واملنطقة
الشرقية ،واجلوف ،واحلدود الشمالية ،وحائل ،وتبوك ،وعسري ،والباحة ،وجنران ،وجازان.
ويأتي هذا التوسع حتقيقاً لألهداف اليت أسُست من أجلها الشركة ووضعت الرتتيبات هلا ،حيث تأسست وفقاً
لألوامر السامية وقرارات جملس الوزراء واألنظمة ،للقيام بتطوير قطاع النقل التعليمي والرفع من مستوى
اخلدمة املقدمة ،والسعي لتمكني القطاع اخلاص من املساهمة يف التشغيل والتكامل مع التوجه الوطين لتطوير
النقل العام.
وتأتي هذه اخلطة الشاملة للتوسع يف تقديم خدمات النقل املدرسي ،تنفيذاً لقرار جملس الوزراء مبضاعفة أعداد
الطالبات املشموالت باخلدمة والبدء بالنقل املدرسي لطالب التعليم العام (بنني) .حيث مت ترسية العقود املطروحة
يوم األحد  3شعبان 0732هـ املوافق  0يونيو 0207م وذلك لتقديم خدمات النقل املدرسي بواقع ( )602الف
طالب وطالبة يف التعليم العام احلكومي ملدة أربع سنوات ابتداءً من العام الدراس املقبل اضافة اىل ( )600ألف
طالبة مت نقلهم خالل العام الدراسي احلالي ،ليصل عدد الطالبات املشموالت يف خدمات النقل املدرسي مع حلول
العام الدراسي 0736/0732هـ إىل ( )062ألف طالبة ومبا يعادل ( )%30من إمجالي طالبات التعليم العام باململكة
وبزيادة عن العام احلالي تبلغ ( )062ألف طالبة ،أما الطالب فسريتفع عدد الطلبة املستفيدين من النقل املدرسي
اىل ( )362ألف ومبا يعادل ( )%02من إمجالي طالب التعليم العام باململكة أي بزيادة تبلغ ( )027ألف طالب،
ليصل عدد املستفيدين من النقل املدرسي اجملاني اىل ( )090مليون طالب وطالبة يف التعليم العام احلكومي.
و تسجيل الطالب والطالبات يف النقل املدرسي اجملاني متاح من خالل نظام "نور" التابع لوزارة الرتبية والتعليم.
وحبسب خطط شركة تطوير خلدمات النقل التعليمي فبحلول العام الدراسي 0732/0736هـ فإن الزيادة يف
تقديم خدمات النقل املدرسي للطالب والطالبات املشمولني يف النقل املدرسي اجملاني ستبلغ ( )092مليون طالب
وطالبة يف مجيع مناطق وحمافظات اململكة ،والذي سيسهم وبشكل كبري يف تفريغ وزارة الرتبية والتعليم ملهمتها
األساسية (الرتبية والتعليم) وذلك تفعيالً للعقد الذي وقعته الشركة مع وزارة الرتبية والتعليم يف شوال 0733هـ
والقاضي بإسناد خدمات النقل املدرسي واملهام واملسؤوليات املناطة بها اىل الشركة لتحسني مستوى اخلدمة.
ويأتي ذلك بعد أن تأسست شركة تطوير خلدمات النقل التعليمي يف مجادى الثاني 0733هـ نتيجة دراسات
جدوى اقتصادية ،واسرتاتيجية ،وتنفيذية.
http://www.okaz.com.sa/24x7/mobile/index.cfm?method=sphome.spcon&ArtID=14093

6

"النقل" ختصِّص رقمًا ثالثيًا لتلقي البالغات ومالحظات الطرق

أكّد وكيل وزارة النقل للطرق واملتحدث الرمسي للوزارة؛ املهندس هذلول بن حسني
اهلذلول ،استقبال الوزارة املالحظات واالستفسارات على الرقم ( ،)٨٣٩داعياً املواطنني
واملقيمني ممّن لديهم أيّ مالحظات إىل تقدميها من خالل االتصال على الرقم.

وقال "اهلذلول"؛ عرب حسابه يف "تويرت"" :خصّصت وزاره النقل الرقم ( )٨٣٩لتلقي
املالحظات واالستفسارات ،إن كانت لديك مالحظة ،ال ترتدّد يف اإلبالغ ولَك منا
جزيل الشكر".

https://sabq.org/VyNf4X
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