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يعلن النقل اجلماعي (سابتكو ) عن توقيع اتفاقية مراحبة مع مصرف الراجحي
لغة األرقام يف جناح النقل املدرسي جتذب زوار (التعليم )6102

ست وزارات حتدد تنظيم أجور النقل العام وأسس تسعريها
مناهج علمية لـ «النقل» يف اجلامعات السعودية

طرح فرص استثمارية كربى مبطار امللك فهد الدولي

أرباح "سابتكو" ترتاجع  %28بالربع األول

"وزارة التجارة والصناعة" و"هيئة السوق املالية" توضحان آلية تطبيق نظام الشركات اجلديد

يعلن النقل اجلماعي (سابتكو ) عن توقيع اتفاقية مراحبة مع مصرف الراجحي
إحلاقاً إلعالن الشركة السعودية للنقل اجلماعي ( سابتكو ) مبوقع تداول بتاريخ 1322/21/03م
بشأن شراء  033حافلة كنج لونج موديل 1322م للنقل الداخلي بقيمة  23701مليون ريال يعلن النقل
اجلماعي ( سابتكو) عن توقيع اتفاقية تسهيالت مصرفية بنظام املراحبة مع مصرف الراجحي بتاريخ
1322/31/21م وبقيمة إمجالية قدرها ( )23701مليون ريال بضمان توقيع سند ألمر وذلك لتوفري التمويل
الالزم لشراء  033حافلة وسيتم سداد التمويل على أقساط شهرية ملدة ثالث سنوات وتستحق الدفعة األوىل
منه بعد شهر من تاريخ أول سحب.

https://saptco.com.sa/MediaCenter/News/news89.aspx

لغة األرقام يف جناح النقل املدرسي جتذب زوار (التعليم )6102

شهد جناح النقل التعليمي املشارك يف املعرض الدولي للتعليم  1322الذي نظمته وزارة التعليم على
مدى األيام الثالثة املاضية واختتم فعالياته اليوم ،شهد حضوراً الفتاً أبدى إعجابه بلغة األرقام اليت أوضحت
اخلدمات املقدمة للمشمولني باخلدمة.كما أشاد الزوار مبستوى الرفاهية اليت زُود بها أسطول النقل البالغ
أكثر من  12ألف حافلة ينتظرها اجلميع بفارغ الصرب جتوب األحياء لنقل الطالب والطالبات عرب املسارات
املخصصة هلا

http://www.al-jazirahonline.com/news/2016/20160414/79310

اهليئة اجلديدة تتوىل جذب االستثمارات وعدالة املنافسة

ست وزارات حتدد تنظيم أجور النقل العام وأسس تسعريها

كشف التنظيم اجلديد بدمج هيئة اخلطوط احلديدية ،وهيئة النقل العام يف هيئة واحدة تسمى "هيئة النقل العام" عن حزمة
إجراءات تهدف إىل حتقيق وثبة تطويرية للنقل العام يف مناطق وحمافظات اململكة.
وأبان التنظيم اجلديد دخول أعضاء من ستة وزارات هي الداخلية والشؤون البلدية والقروية والنقل واملالية واالقتصاد الوطين
والتخطيط والتجارة والصناعة ،وترشيح ثالثة أعضاء من القطاع اخلاص من ذوي العالقة على أن يكون وزير النقل رئيسيا
للهيئة.
وحددت مهام اهليئة يف عدة جماالت من أهمها االشراف العام تنفيذ خطط النقل العام على مستوى اململكة ،والتأكد من توفر
التمويل ألنشطته من مصادره املختلفة واقرتاح السياسات العامة والتشريعيات اخلاصة بالنقل العام وضمان عدالة املنافسة بني
مقدمي خدمات النقل العام وحتديد شبكة خطوط النقل العام ومساراتها ووضع أسس تنظيم األنشطة اخلاصة مبرافق النقل
العام وإداراته ا ووضع املواصفات والشروط الفنية ومعايري السالمة وإصدار الرتاخيص والتصاريح جلميع وسائل النقل العام
وإلغاؤها يف حالة وجود خمالفة ألحكام أنظمة النقل ولتحديد مواقع مرافق النقل العام واقرتاح آلية تنظيم أجور النقل العام
وأسس تسعريها ومتابعة االلتزام بذلك.
وبني التنظيم اجلديد تولي اهليئة مهام مراقبة وسائل النقل العام يف اململكة وإعادة هيكلتها مبا يتناسب مع احلاجة إليها والعمل
على توظيف التقنية يف تنفيذ ومراقبة أعمال اهليئة ومراقبة العقود املربمة بني اهليئة واألطراف األخرى وتوفري الظروف املالئمة
جلذب استثمارات يف جمال املقل العام والتخطيط لوضع مواصفات للحد من التلوث البيئي املرتبط بأنشطة النقل العام وللقيام
بالتحقيق الفين يف حوادث النقل العام اليت تنتج عنه خسائر يف األرواح واملمتلكات أو تتسبب يف تعطيل أنشطة النقل.
من جهة أخرى تتوىل جلنة فنية خاصة تضم ممثلني من وزارات املالية والنقل واخلدمة املدنية وهيئة النقل بوضع خطة تنفيذية
لنقل املوظفني والوظائف الشاغرة واملشغولة واملمتلكات والوثائق واملخصصات املالية املتعلقة بنشاط النقل العام من وزارة النقل
إىل هيئة النقل العام وذلك خالل ثالثة أشهر قادمة.

http://www.alriyadh.com/1147171

مناهج علمية لـ «النقل» يف اجلامعات السعودية
تتجه وزارة التعليم إىل استحداث ختصصات أو مناهج علمية يف اجلامعات السعودية تليب الطلب على احتياجات قطاع
النقل ،وختصيص عدد من البعثات يف برنامج خادم احلرمني الشريفني يف ختصصات النقل بالتنسيق مع وزارة النقل،
فضال عن زيادة التوعية بالنقل التعليمي ،واعتباره من الوسائل املساندة للوصول إىل البيئة التعليمية ،وتعويد النشء
على استخدام وسائل النقل العام مستقبال ،جبانب زيادة توعية اجملتمع بوسائل السالمة املرورية وأخطار القيادة غري
اآلمنة حول مواقع املدارس واجلامعات.
يأتي ذلك على خلفية القرار الصادر من جملس الوزراء بشأن إجياد منظومة فاعلة للنقل التعليمي يف اململكة ،الذي
أوكل وزارة التعليم مبراجعة أوقات بداية الدوام املدرسي بالنسبة إىل الطالب والطالبات يف التعليم العام والعالي
لتقليل االزدحامات املرورية.
يشار إىل أن جم لس الوزراء أقر تشكيل جلنة من املختصني يف جمال النقل التعليمي يف وزارة النقل وبعضوية وزارات
الداخلية والتعليم والعمل والشؤون البلدية والقروية ،تتوىل التنسيق بني اجلهات ذات العالقة بالنقل التعليمي،
والتأكد من مشولية وتكامل التشريعات والتنظيمات املتعلقة به ،م ن أجل الوصول إىل منظومة فاعلة للنقل التعليمي
كما تقوم اللجنة بوضع إطار عمل واضح للتعاون بني اجلهات املعنية بالنقل التعليمي ومتابعة تنفيذه والتأكيد على
تطبيق السياسات املنظمة للنقل التعليمي باالشرتاك مع اجلهات املعنية بالتنفيذ.
ووفقا للقرار الصادر من جملس الوزراء فإن اللجنة املشكلة ستحث اجلهات املنفذة لالستفادة من نظام ساعد يف وزارة
اخلدمة املدنية وهيئة توليد الوظائف ومكافحة البطالة يف شغل وسعودة وظائف قطاع النقل التعليمي.
كما نص القرار على بدء التشغيل اجلزئي الذاتي لشركة تطوير خدمات النقل التعليمي لألغراض اإلسرتاتيجية،
باحلافالت مباشرة أو بالشراكة مع القطاع اخلاص.
وأكد القرار على أن تتبنى وزارة الشؤون البلدية والقروية السياسات العمرانية املالئمة لدعم خدمات النقل التعليمي،
كتحديد مواقع املدارس القريبة من املناطق السكنية وتطوير ممرات املشاة يف األحياء السكنية لسهولة وصول الطالب
والطالبات ملدارسهم ،مع تطبيق معايري األمن والسالمة حبسب األنظمة والتعليمات املتبعة وختصيص مسارات خاصة
يف الطرق الرئيسة يف املدن الكربى حلافالت النقل التعليمي يف مواعيد نقل الطالب والطالبات من املدارس وإليها ،أو
استخدام املسارات املخصص ة حلافالت النقل العام يف املدن الكربى املوجودة ضمن منظومة شبكة النقل العام بالتنسيق
مع وزارة النقل واإلدارة العامة للمرور.
وحبسب القرار فإن الوزارة ختصص عددا من األراضي يف مواقع متعددة ومبساحات خمتلفة يف مدن اململكة
الستخدامها مراكز مبيت وصيانة حلافالت ال نقل التعليمي ليستغلها املشغل املنفذ للخدمة حتت متابعة وإشراف
وزارة التعليم على أن تعاد تلك األراضي إىل وزارة الشؤون البلدية والقروية حال انتفاء احلاجة إليها.

https://www.aleqt.com/2016/04/16/article_1047544.html

طرح فرص استثمارية كربى مبطار امللك فهد الدولي
استعرض مدير عام مطار امللك فهد الدولي تركي بن عبداهلل اجلعويين مع وفد من اللجنة التجارية بغرفة الشرقية التوجهات
واخلطط املستقبلية والفرص االستثمارية لرخصة ثانية لتشغيل خدمات الشحن يف املطار.
وجرى خالل اللقاء استعراض طرح املنافسة على فرصة االستثمار يف مطار امللك فهد كأول مطار يف اململكة ،يوفر هكذا فرصة
استثمارية ،ومت عرض منطقة الدعم اللوجسيت ،اليت تبلغ مساحتها اإلمجالية مليونا ومئيت ألف مرت مربع مفتوحة لالستثمار.
وتشكل هذه املنطقة أهمية للمستثمرين لتوسطها ما بني قرية الشحن اجلوية والطرق الرئيسية باملنطقة وتعترب العصب الرئيس
لنقل البضائع بني امليناء ومدينة اجلبيل حبسب جريدة الرياض.
وأشار اجلعويين إىل أن هذا املشروع سيساهم يف تنشيط وتطوير حركة االسترياد والتصدير وفتح آفاق جديدة للتعاون وبناء
شراكات اقتصادية واستثمارية مع دول العامل.
كما سيعطي لفعالياته االقتصادية والتنموية زمخاً كبرياً ،ومينح املستثمرين خيارات بني وسيلة الشحن املالئمة حسب نوع
البضائع ووجهتها ،حيث تربز أهمية الشحن اجلوي عندما يتعلق األمر بضرورة نقل البضائع يف أسرع وقت ممكن باملقارنة
بالشحن الربي أو البحري.
ويأتي هذا اللقاء يف إطار التعاون القائم بني غرفة الشرقية وإدارة مطار امللك فهد الدولي ،لدعم حركة التجارة واالستثمار يف
املطار.

رابط اخلرب

أرباح "سابتكو" ترتاجع  %21بالربع األول
حققت شركة السعودية للنقل اجلماعي "سابتكو" صايف ربح خالل الربع األول من العام احلالي ،بلغ  6242مليون ريال (246
مليون دوالر) ،مقابل  0.741مليون ريال ( .247مليون دوالر) للربع املماثل من العام املاضي ،باخنفاض نسبته .%364.
وحسب بيان الشركة على "تداول" ،اليوم اخلميس ،يعود سبب االخنفاض يف صايف أرباح الشركة إىل زيادة تكاليف النشاط،
وزيادة املصاريف التسويقية ،واخنفاض حصة الشركة يف مشروع مشرتك ،واخنفاض األرباح رأمسالية من بيع األرض ،وزيادة
األعباء املالية.
وأشار البيان إىل أنه يف املقابل مت تعديل بيانات الربع األول  6106مبوجب اإلعـالن اإلحلـاقي املنشور على موقع تداول بتاريخ 67
يوليو  ،6106حيث ترتب عليه ختفيض أرباح الربع األول لتصبح  0.741مليون ريال ،ومت ذكر ذلك يف اإليضاح رقم ( )07ضمن
إيضاحات القوائم املالية للفرتة املنتهية يف  .0مارس .6102

رابط اخلرب

وزارة التجارة والصناعة" و"هيئة السوق املالية" توضحان آلية تطبيق نظام الشركات اجلديد
أعلنت كل من وزارة التجارة والصناعة وهيئة السوق املالية عن آلية تطبيق نظام الشركات اجلديد والذي سيبدأ تطبيقه اعتباراَ
من  1مايو .1322
وبناء على نظام الشركات اجلديد سيكون على الشركات القائمة عند نفاذ النظام تعديل أوضاعها وفقاً ألحكامه خالل مدة ال
تزيد على سنة تبدأ من تاريخ العمل بالنظام ،واستثناءً من ذلك حتدد الوزارة وجملس اهليئة  -كل فيما خيصه  -األحكام
الواردة فيه اليت ختضع هلا تلك الشركات خالل تلك املدة ،لذا فإن للشركات القائمة قبل تاريخ نفاذ النظام مهلة سنة لتعديل
أوضاعها مبا يتفق مع أحكام النظام اجلديدة ،وال تشمل املهلة الشركات اجلديدة اليت تؤسس بعد نفاذ النظام ،كما أن ذلك ال
يؤثر على ما قرره النظام من جرائم وخمالفات وما رتبه من عقوبات عند ارتكابها.
ومن األمثلة على األحكام اليت تُمنح الشركة يف شأنها مهلة لتعديل أوضاعها التالي:

http://www.argaam.com/ar/article/articledetail/id/419757

