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تواصل العمل يف  022موقع واإلجناز وصل %63

«مرتو الرياض»  092قطاراً عصريًا تستوعب  6.3ماليني راكب يومياً

إعادة شرحية سكن حجاج الداخل يف مباني مكة
استكمال كافة املتطلبات إلطالق قطار الركاب وتشغيله بشكل فعلي قريبًا

«سار» :قطار الشمال يصل الرياض يف  8ساعات

2

%تواصل العمل في  022موقع واإلنجاز وصل 63

مرتو الرياض»  092قطاراً عصريًا تستوعب  6.3ماليني راكب يومياً«

يشّكل (مشروع امللك عبد العزيز للنقل العام مبدينة الرياض  -القطار واحلافالت) إحدى الركائز الرئيسية يف مستقبل
مدينة الرياض احلضري واالقتصادي ،ويعزز مقوماتها ويغري منط احلياة فيها مبا يتجاوز توفري خدمة النقل العام إىل
تطوير اجلوانب املرورية واالقتصادية والعمرانية واالجتماعية والبيئية يف املدينة ،وتقليص نسب التلوث ،والتأثري اإلجيابي
على جودة احلياة يف املدينة بشكل عام.
وجيمع مشروع النقل العام الذي تقوم عليه اهليئة العليا لتطوير مدينة الرياض ،بني العديد من املزايا ،فإىل جانب ضخامة
حجمه كونه يغطي واحدة من أكرب العواصم يف العامل مساحة ،واملدة الزمنية القصرية اليت جيري تنفيذه فيها واليت
قدرت خبمس سنوات مبشيئة اهلل ،فإن املشروع يتميز بطبيعته الدقيقة ،ومواصفاته التصميمية والتقنية العالية ،وانسجامه
مع اخلصائص االجتماعية والبيئية والعمرانية ملدينة الرياض وسكانها.
ويهدف املشروع ،إىل تأسيس نظام نقل عام مستديم يتكون من شبكتني للقطار واحلافالت ،تعمالن على احتواء متطلبات
التنقل القائمة واملتوقعة يف املدينة ،مبشيئة اهلل ،من خالل توفري خدمة تنقل حديثة وآمنة وسريعة يف خمتلف أرجاء املدينة،
حيث تشهد الرياض منواً سكانياً متسارعاً وتوسعاً عمرانياً مضطرداً ،إذ يزيد عدد سكانها حاليًا على ستة ماليني نسمة ،ويبلغ
عدد الرحالت املرورية فيها سبعة ماليني رحلة يومياً ،يف الوقت الذي تشري فيه دراسات اهليئة العليا إىل أن عدد السكان
الرياض سيصل يف عام 0542هـ إىل  8.6ماليني نسمة مبشيئة اهلل ،على أقل تقدير.
مشروع "قطار الرياض"
تشكّل شبكة قطار ال رياض ،العمود الفقري لنظام النقل العام يف املدينة ،وتتكون من ستة خطوط رئيسية بطول إمجالي يبلغ
 073كيلومرتاً و 84حمطة ،تغطي معظم املناطق ذات الكثافة السكانية واملنشآت احلكومية واألنشطة التجارية والتعليمية
والصحية ،وترتبط مبطار امللك خالد الدولي ومركز امللك عبداهلل املالي واجلامعات ووسط املدينة ومركز النقل العام
وخطوط سكك احلديد.
ال من:
وتشمل هذه اخلطوط الستة ك ً
1.اخلط األزرق :حمور شارع العليا – البطحاء  -احلاير بطول  68كم.
2.اخلط األمحر :طريق امللك عبداهلل بطول  04.6كم.
اخلط الربتقالي :طريق املدينة املنورة بطول  52.7كم.
اخلط األصفر :طريق مطار امللك خالد الدولي بطول  09.4كم.
5.اخلط األخضر :طريق امللك عبدالعزيز بطول  00.9كم.
6.اخلط البنفسجي :حمور طريق عبدالرمحن بن عوف  -طريق الشيخ حسن بن حسني بطول  09.7كم.
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مواصفات عالية
عنا صر مشروع قطار الرياض ،جرى تصميمها وفق مواصفات تقنية وتصميمية عالية ،من أبرزها استخدام نظام القطارات
اآللي (بدون سائق) ،وتتوزع مسارات شبكة القطار بني ثالثة مستويات( :أنفاق حتت األرض بنسبة تبلغ حنو  ،%50مسارات
على سطح األرض بنسبة تبلغ حنو  ،%00مسارات على اجلسور بنسبة %).57
81حمطة فرعية و 5رئيسية
كما يشتمل املشروع على إنشاء  84حمطة للقطار ،من بينها أربع حمطات رئيسية يلتقي فيها عدد من مسارات الشبكة ،ومت
تصميم احملطات على عدة مستويات وفق تصاميم معمارية حديثة ،على أن تكون مجيعها مكيفة ،وتشتمل على وسائل الراحة
وا لسالمة للركاب ،وتتضمن أنظمة معلومات الرحالت ،فيما ستحتضن بعض احملطات الرئيسية حمالت جتارية ومواقف
للسيارات.
خدمات متنوعة يف احملطات الرئيسية
وتعد حمطات املشروع األربع الرئيسية( ،حمطة مركز امللك عبداهلل املالي ،حمطة العليا ،حمطة قصر احلكم ،واحملطة
الغربية) أحد أبرز عوامل اجلذب للركاب يف املشروع ،وذلك لوقوعها يف مناطق عالية الكثافة وعند تقاطع مسارات القطار
واحلافالت ،إضافة إىل تقدميها خلدمات متنوعة مساندة لنظام النقل العام ،حيث تتضمن مواقف عامة للسيارات ،ومنافذ
لبيع التذاكر ،وحمالت جتارية ،خدمات جتارية ومطاعم ومقاهي ،ومواقع لالستثمار ومكاتب خدمة العمالء ،مع الرتكيز
على املتطلبات الوظيفية.
مواقف السيارات
وخصصّ املشروع  04موقعاً إلنشاء مواقف عامة للسيارات ) (Park & Rideعلى خمتلف مسارات شبكيت القطار واحلافالت
يف معظم أجزاء املدينة ،بهدف تسهيل استخدام الشبكتني بدالً من استخدام السيارة اخلاصة يف التنقل داخل املدينة.
وصمّمت مباني مواقف السيارات ضمن املشروع بسعات خمتلفة ترتاوح ما بني  022و 322موقف تتوزع يف  02موقعاً على
مسارات شبكة القطار ،إضافة إىل تشييد مبنى للمواقف بسعة  0222سيارة سيشيد جبوار (حمطة القطار الغربية) على
(حمور طريق األمري سعد بن عبدالرمحن األول – طريق املدينة املنورة) ،فيما ستشيد أربعة مواقع بسعات متفاوتة جبوار
حمطات شبكة احلافالت الرئيسية.
مراكز للمبيت والصيانة
كما يشتمل املشروع على إنشاء سبعة مراكز للمبيت والصيانة ،ومبنى مركز التحكم والتشغيل لنظام النقل العام مبدينة
الرياض ،جيري إنشاؤه جبوار جامعة األمرية نورة بنت عبدالرمحن ،يتوىل عمليات تشغيل نظام النقل العام مبدينة الرياض
بكافة مستوياتها (القطار واحلافالت) ومراقبتها ،والتواصل مع سائقيها ،وإدارة نظام االتصاالت بني املركز والقطارات
واحلافالت واحملطات ،وحتقيق التكامل بني شبكيت احلافالت والقطارات ،إىل جانب احتضان املركز إلدارة خدمة الركاب،
وإدارات املراقبة األمنية والسالمة ،واملكاتب اإلدارية ،واملكتبة ،وقاعات للتدريب واخلدمات املساندة.
متطلبات األمن والسالمة
كما استوفى مشروع قطار الرياض ،متطلبات األمن والسالمة للركاب واملنشآت ،وذلك من خالل تزويد العربات واحملطات
بأنظمة متطورة للمراقبة ،تعمل بواسطة الكامريات وأنظمة اإلنذار املبكر ،ونظم إطفاء احلريق ،إىل جانب توفري أنظمة
السالمة يف األنفاق ،ونظم االتصاالت اليت تتيح التواصل الفوري مع مركز التحكم والتشغيل واجلهات األمنية املختصة.
وسيقام ضمن املشروع ،حمطات للصيانة تتضمن ورشاً ومستودعات للقيام بأعمال الصيانة الدورية ،إضافة إىل مهاجع ملبيت
أسطول القطارات ،ومكاتب ومرافق خاصة باملوظفني والعمال املسؤولني عن تشغيل وصيانة املشروع.
200موقع
يشهد أعمال تنفيذ مشروع امللك عبدالعزيز للنقل العام مبدينة الرياض  -القطار واحلافالت ،ذروة نشاطها خالل هذه
املرحلة من املشروع ،حيث جيري العمل حالياً يف أكثر من  022موقعًا على امتداد مسارات شبكيت القطارات واحلافالت يف
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خمتلف أرجاء املدينة ،وبلغت نسبة اإلجناز يف املشروع حتى اآلن  %63حبمد اهلل ،مبا يتوافق مع اجلدول الزمين املعد
للمشروع.
أعمال تركيب اجلسور
ويف جانب أعمال اجلسور ،جرى تتواصل أعمال تركيب جسور املسارات عرب  04آلة عمالقة لرتكيب اجلسور يف كل من:
اخلط األزرق على الطريق الدائري اجلنوبي وشارع الشباب ،وعلى اخلط األمحر يف طريق امللك عبداهلل ،وعلى اخلط
الربتقالي يف طريق املدينة املنورة ،وطريق جدة السريع ،وعلى اخلط األصفر إىل الغرب من جامعة األمرية نورة بنت
عبدالرمحن ويف طريق األمري سعود بن حممد بن مقرن ،وعلى اخلط البنفسجي يف شارع الشيخ حسن بن حسني بن علي
شرق الرياض.
تنفيذ املسارات السطحية
كما يتواصل تنفيذ أعمال املسارات على سطح األرض ،يف اجلزء الشمالي من شارع العليا على اخلط األزرق ،واجلزء الشرقي
من طريق امللك عبداهلل على اخلط األمحر.
احملطات الرئيسية والفرعية
كما تتسارع األعمال يف تنفيذ احملطات الرئيسية األربع يف املشروع (حمطة مركز امللك عبداهلل املالي ،وحمطة العليا،
وحمطة قصر احلكم ،واحملطة الغربية) ،إىل جانب العمل يف تنفيذ  38حمطة فرعية من حمطات املشروع البالغة 80
حمطة ،ومن أبرزها :حمطة الصالة اخلامسة يف مطار امللك عبدالعزيز ،واحملطات حتت األرض على كل من اخلط األخضر
واخلط األزرق واخلط الربتقالي ،واحملطات العلوية على كل من اخلط األمحر واخلط األصفر ،واخلط البنفسجي.
تشييد مراكز املبيت والصيانة
كما جيري العمل على إنشاء مراكز املبيت والصيانة السبعة ضمن املشروع ،وذلك يف كل من :مركزي املبيت والصيانة
(الشمالي واجلنوبي) للمسار األول ،ومركز املبيت والصيانة الشرقي للمسار الثاني جبوار استاد امللك فهد ،ومركزي املبيت
والصيانة الشرقي والغربي للمسار الثالث  ،ومركز املبيت والصيانة للمسارين الرابع والسادس جبوار جامعة األمرية نورة بنت
عبدالرمحن ،ومركز املبيت والصيانة للمسار اخلامس جبوار وزارة الرتبية والتعليم.
25موقعاً ملواقف السيارات بطاقة استيعابية ترتاوح من  0222- 022موقف
190قطاراً بتصاميم عصرية
كما بدأت أعمال تصنيع عربات القطارات البالغ عددها  092قطاراً تضم  572عربة ،من قبل ثالثة من أكرب مصنعي
عربات القطارات يف العامل  (SIEMENSاألملانيةBOMBARDIER ،الكنديةALSTOM ،الفرنسية(حيث انتهى تصنيع عدد
من قطارات املسار األمحر ،فيما تتواصل أعمال تصنيع بقية القطارات اليت تتميز بتصاميمها الداخلية واخلارجية العصرية،
ومعايريها العالية يف جوانب الراحة واألمان ،وجتهيزاتها وتقنياتها األحدث من نوعها يف صناعة عربات القطارات يف العامل.
وسيستوعب املشروع يف مرحلة التشغيل األولي خدمة أكثر من مليون راكب يومياً ،ليصل يف طاقته االستيعابية القصوى
إىل  6.3ماليني راكب يومياً).

عربة منفصلة مخصصة للعائالت والعزاب 470
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تنظيم التطوير
وبهدف تعظيم استفادة املدينة وسكانها من املشروع ،تعمل اهليئة العليا ،على وضع خطة لتنظيم استعماالت األراضي
وضوابط التطوير للمناطق احمليطة مبحطات القطار واحلافالت ضمن املشروع ،تعزّز من استفادة املدينة من املشروع يف
حتسني تصميم البيئة العمرانية على امتداد الطرق اليت متر بها مسارات وحمطات النقل العام ،وتساهم مبشيئة اهلل ،يف
حتقيق قيمة مضافة من املشروع برفع مستوى جودة احلياة يف املدينة ،وإجياد مراكز تنمية جديدة متعددة االستخدامات،
وتعزيز جوانب الربط بني احملطات واملنشآت احمليطة احلكومية ،والتجارية ،واخلدمية ،إضافة إىل االستفادة من التجارب
العاملية يف تطبيق مفهوم تطوير املناطق احمليطة مبحطات النقل العام.
كما ستساهم اخلطة يف تعزيز األنشطة االقتصادية يف املدينة من خالل ،حتقيق القدر األعلى من الكفاءة لتشغيل املشروع،
ووضع احلوافز املشجعة لالستثمار من قبل القطاعني احلكومي ومالك األراضي ،وخلق فرصة استثمارية جمدية جاذبة يف
حميط املسارات واحملطات ،وإجياد مواقع جديدة للعمل والتوظيف.
كما ستعمل اخلطة على تطوير اجلوانب العمرانية والبيئية يف املدينة عرب خلق بيئة عمرانية إنسانية حديثة وجاذبة للتنزه
واملشي ،وإبراز جودة التصاميم العمرانية حملطات املشروع وعناصره املختلفة ،وتعزيز العناصر اجلمالية يف حميط عناصر
املشروع عرب احتضانها لألعمال الفنية ،إىل جانب تعزيز اجلوانب البيئية يف املدينة عرب أعمال التنسيق وتكثيف التشجري يف
حميط املسارات واحملطات.
مشروع "حافالت الرياض"
يشتمل مشروع امللك عبدالعزيز للنقل العام مبدينة الرياض ،على إنشاء شبكة للنقل باحلافالت تتكون من  05مساراً ،ومتتد
لـ 0022كيلو مرت لتغطي كامل مدينة الرياض ،عرب  0222حافلة خمتلفة األحجام والسعات تبلغ طاقتها االستيعابية
اإلمجالية  922ألف راكب يومياً ،يتم تصنيعها وفق أعلى املواصفات من قبل كربى شركات صناعة احلافالت يف العامل.
وتتوزع شبكة احلافالت بني أربع مستويات خمتلفة ،مبا يساهم يف تعزيز دورها كرافد رئيسي لشبكة القطارات ،ووظيفتها
كناقل رئيسي للركاب ضمن األحياء وعرب املدينة ،ومبا حيقق التكامل مع شبكة القطارات ،ويتوافق مع التوسع املستقبلي
للمدينة وخططها العمرانية ،ويعزّز من عملية الربط بني مراكز التوظيف واملراكز التجارية باألحياء ،إضافة إىل دور هذا
التقسيم يف تقليل حجم حركة السيارات على الشوارع والطرق.
كما تضم شبكة احلافالت  3722حمطة انتظار مبختلف الفئات واألحجام ،إضافة إىل أنظمة التحكم واملراقبة ومنافذ بيع
التذاكر ،وتتكامل مع شبكة قطار الرياض عرب حمطات مشرتكة لكال الشبكتني يف عدد من اخلطوط الرئيسية يف املدينة.
املشروع يضم  84حمطة منها أربع حمطات رئيسية
مسار احلافالتBRT
وقد قسّم املشروع أعمال تنفيذ شبكة احلافالت على ثالث مراحل تبدأ املرحلة التشغيلية األوىل يف أحياء جنوب مدينة
الرياض ،والثانية أحياء وسط وأجزاء من شرق وغرب املدينة ،والثالثة يف أحياء بقية األحياء يف مشال املدينة.
وحالياً تتواصل أعمال تنفيذ تعديالت الطرق للمرحلة األوىل من مسارات احلافالت ذات املسار املخصص  BRTيف جنوب
مدينة الرياض ،يف كل من طرق :محزة بن عبداملطلب ،ديراب ،األمري حممد بن عبدالرمحن ،واخلرج .حيث جرى تقسيم
تنفيذ مشروع احلافالت إىل ثالث مراحل تبدأ األوىل يف أحياء جنوب مدينة الرياض ،والثانية يف أحياء وسط وأجزاء من شرق
وغرب املدينة ،والثالثة يف بقية األحياء يف مشال املدينة.
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إعادة شرحية سكن حجاج الداخل يف مباني مكة

رضخت وزارة احلج والعمرة ملطالب الشركات بإعادة شرحية سكن حجاج الداخل يف مبان داخل مكة املكرمة إىل املسار االلكرتوني
للراغبني باحلج هذا العام ،بعد إلغائها سابقا ،وذلك حبسب األمني العام للمجلس التنسيقي ملؤسسات وشركات حجاج الداخل
املهندس مجال شقدار يف رسالة تلقتها شركات احلج أمس عن نتائج اجتماعهم مع وزارة احلج والعمرة حول املالحظات اليت قدمتها
الشركات فيما خيص السكن والنقل.
ووافقت الوزارة على إعادة الشرحية اليت حتمل اسم ( +سكن مكة) لتكون ضمن الشرائح املتوفرة للتسجيل يف البوابة االلكرتونية لراغيب
احلج من داخل اململكة هذا العام ،واليت سيبدأ التسجيل عربها مطلع ذوالقعدة املقبل على أن يتم عمل استبيان للحجاج أثناء موسم
احلج هذا العام حول جدواها.
وحبسب الرسالة فإن الوزارة مل توافق على طلب الشركات برفع أسعار النقل ،وقال :بالتنسيق مع مدير عام حجاج الداخل بالوزارة فايز
الربكاتي فإن أسعار النقل ستبقى كما كانت العام املاضي ،ومل تعتمد الدراسة املرفوعة من اجمللس التنسيقي لتعديل األسعار لضيق
الوقت وسرتاجع بعد املوسم.
وأضاف أن اجتماعا آخر سيعقد اليوم بني اجمللس ووزارة احلج لتحديد مواعيد واشرتاطات اخلطوط السعودية ،وبعض املالحظات عليها،
وسيتم اعتبار صاالت املطارات وصاالت النقل اجلماعي نقاط جتمع ،وسيوضح ذلك يف املرحلة الثانية من الدليل اإلجرائي مع توضيح
الضوابط املطلوبة يف نقاط التجمع.
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استكمال كافة املتطلبات إلطالق قطار الركاب وتشغيله بشكل فعلي قريبًا

«سار» :قطار الشمال يصل الرياض يف  8ساعات

أكدت مصادر يف الشركة السعودية للخطوط احلديدية «سار» ان زمن الرحلة لقطار الشمال بني حمطيت القريات يف اقصى الشمال السعودي وبني
حمطة الوصول يف العاصمة السعودية الرياض سترتاوح بني  8اىل  8.62ساعة على اعتبار ان الرحلة ستتضمن  4حمطات للتوقف يف اجلوف وحائل
والقصيم واجملمعة والرياض بسرعة متوسطة  072كيلو مرتا بالساعة.
ويأتي ذلك كمرحلة نهائية قبل التشغيل النهائي لربط مواطين مدن مشال السعودية بالرياض واملنطقة الشرقية ،وفيما خيص مسار اخلط
احلديدي بني اجلبيل والدمام « »CTW120ستقوم شركة «سار» بربط مدينيت اجلبيل والدمام ب شبكة قطارات للركاب وربطها مع خط الدمام -
الرياض ،وكذا النقل التجاري بني موانئ اجلبيل الصناعية ومناطق الشحن باملؤسسة العامة للخطوط احلديدية ،وبربط مصانع مدينة اجلبيل
الصناعية مبيناء امللك فهد الصناعي.
وستقوم شركة «سار» بالتنسيق مع اهليئة امللكية للجبيل وينب ع ،بربط مصانع مدينة اجلبيل مبيناءها التجاري ومبيناء امللك فهد الصناعي،
وربطها كذلك مبيناء امللك عبدالعزيز بالدمام ومبصانع رأس اخلري.
ورفعت الشركة السعودية للخطوط احلديدية «سار» من سرعة قطار الشمال الذي يربط العاصمة الرياض مبدن الشمال السعودي مرورا باجملمعة
والقصيم وحائل واجلوف والقريات اىل  096كيلو مرتا يف الساعة مطلع االسبوع اجلاري يف مرحلة التشغيل التجرييب الذي جتريه الشركة حاليا
مشال مدينة حائل بني حمطيت حائل واجلوف.
وكانت الشركة قد اطلقت االسبوع املاضي مرحلة التشغيل التجرييب للقطار مشال حائل بسرعة  064بهدف الوصول اىل سرعة  022كيلو مرت يف
الساعة قبل عملية التشغيل التجاري للقطار الذي بدأت تقرتب منه الشركة بشكل كبري والذي من املتوقع ان يبدأ يف الربع الرابع من العام احلالي
.0203
ووفقا للشركة فإن «سار» تستكمل حالياً كافة املتطلبات إلطالق قطار الركاب وتشغيله بشكل فعلي قريباً ،إذ تواصل الشركة حالياً مرحلة
التشغيل التجرييب على الشبكة احلديدية بني منطقيت حائل واجلوف ،حيث جتاوز سرعة  096كيلو مرتا يف الساعة ،سعياً يف الوصول إىل السرعة
القصوى للقطار  022كيلو مرت يف الساعة.
وسجلت الشركة السعودية للخطوط احلديدية «سار» يف شهر يونيو املاضي ،أعلى معدالت نقل املعادن منذ تدشينها هلذه اخلدمة عام 0200م ،حيث
وصل إمجالي النقل خالل هذا الشهر  390طنا.
وكشف مدير التشغيل يف «سار» املهندس خالد احلربي ،أن شهر يونيو  0203م مقارنة باألشهر الفائتة ،شهد أعلى معدل نقل للفوسفات مبا يربو
على  682طنا ،وأعلى معدل نقل للبوكسايت  600طنا ،أي مبجموع جتاوز  392ألف طن ،الفتاً إىل أن الشركة متكنت مؤخراً وألول مرة من تشغيل
ستة قطارات ضمن أسطوهلا لنقل املعادن.
وأوضح احلربي أن جممل الكميات املنقولة من املعادن خالل مخسة أعوام جتاوز  04مليون طن.

رابط اخلرب
8

