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التقرير السنوي لعام 2017 -  1439/1438هـ

إنفــاذًا ملــا قضــت بــه الفقــرة الثانيــة مــن املــادة )29( 
ــرورة أن  ــي بض ــي تقض ــوزراء الت ــس ال ــام جمل ــن نظ م
تقــوم األجهــزة احلكوميــة برفــع تقريــر ســنوي إىل مقــام 
إجنــازات  مــن  حققتــه  عمــا  الــوزراء  جملــس  رئيــس 
ــات  ــن مقرتح ــراه م ــا ت ــات وم ــن صعوب ــا م ــا واجهه وم
النقــل  هيئــة  فــإن  فيهــا،  العمــل  ســر  لتحســني 
املــايل  العــام  عــن  تقريرهــا  ترفــع  أن  يســرها  العــام 
1439/1438هـــ )2017م(، ويقــدم هــذا التقريــر خلفيــة 
عامــة عــن هيئــة النقــل العــام، تتضمن مراحل إنشــائها 
وإجنازاتهــا  نشــاطاتها  أهــم  ويســتعرض  وتفعيلهــا 

وأهــم الصعوبــات التــي واجهتهــا خــال العــام.
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صاحب املعايل الدكتور 
نبيل بن حممد العامودي

 وزير النقل 
 رئيس جملس إدارة هيئة النقل العام

  مــن رؤيــة اململكــة 2030، ومبادراتهــا وبراجمهــا الراميــة إىل تيســر مهمــة حتويــل 
ــال  ــن خ ــة، وم ــات احلكومي ــن املؤسس ــم م ــج بدع ــع ُمنِت ــعودي إىل جمتم ــع الس اجملتم
توفــر الفــرص اجلاذبــة لاســتثمار، واملعــززة لفــرص التوطــني، والداعمــة لاقتصــاد 
الوطنــي. يحظــى النقــل العــام يف اململكــة بأهميــة خاصــة بســبب االرتبــاط الوثيــق خلدمــة النقــل 

ــا. ــى عنه ــة ال ِغن ــي كأولوي ــث تأت ــعودي، حي ــع الس ــات اجملتم ــة احتياج ــام بتلبي الع
      وانطاقــً مــن دور هيئــة النقــل العــام يف حتويــل اململكــة إىل أكــر مركــز لوجســتي يف املنطقــة 
بحلــول العــام 2030،  ودورهــا املباشــر يف توفــر خدمــة النقــل العــام للمجتمــع الســعودي، فــإن 
الهيئــة تبنــت جمموعــة مــن اإلجــراءات لتطويــر خدمــات النقــل يف الســعودية وتيســر مهمــة حتويــل 
اململكــة إىل مركــز لوجســتي ال غنــى عنــه لتشــجيع التجــارة العامليــة، ومــع مــا يشــهده قطــاع النقــل 
مــن دعــم ال حمــدود مــن خــادم احلرمــني الشــريفني امللــك ســلمان بن عبــد العزيــز وســمو ويل عهده 
األمــني - حفظهمــا اهلل، جــاءت ميزانيــة العــام 2017م بدعــم ســّخي مــن القيــادة الرشــيدة، األمــر الــذي 

ســيكون لــه أبلــغ األثــر يف تطويــر خدمــات النقــل العــام يف مــدن مملكتنــا الغاليــة.
ويأتــي دورنــا كمنتمــني إىل صناعــة النقــل يف وطننــا الغــايل، أن نتشــرف بتحقيــق هــذه التطلعــات 
الكبــرة، وترجمتهــا مبــا يعــزز اقتصادنــا الوطنــي، ويتيــح فرصــً ال حمــدودة للتوطــني، بالشــراكة مــع 

ــاص. ــاع اخل ــع القط ــا م ــراكة أيض ــة، وبالش ــات احلكومي ــة املؤسس كاف
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معايل الدكتور
 رميح بن حممد الرميح

رئيس هيئة النقل العام

بدورهــا التنظيمــي واإلشــرايف علــى النقــل العــام يف قطاعاتــه الريــة، والبحريــة، والســككية، تعمــل 
هيئــة النقــل العــام علــى تطويــر خدمــات النقــل يف اململكــة، مبــا يواكــب التطــورات االقتصاديــة 
والتنمويــة التــي يشــهدها وطننــا الغــايل يف ظــل توجيهــات حكومتنــا الرشــيدة بقيادة خــادم احلرمني 

ــز وســمو ويل عهــده األمــني  - حفظهمــا اهلل. الشــريفني، امللــك ســلمان بــن عبــد العزي
ويأتــي دور الهيئــة مرتبطــا بأهــداف تضــيء لنــا الطريــق، ويأتــي حتقيقهــا متصــا بتنظيــم قطــاع النقــل 
العــام والتخطيــط اجليــد ملســتقبله يف بلــد مرتامــي األطــراف كمملكتنــا الغاليــة، مــع تعزيــز مهــام الرقابــة 
واإلشــراف علــى كفــاءة خدماتــه ومرافقــه، والعمــل علــى إيجــاد منــاخ جــاذب الســتثمارات القطــاع اخلــاص 
مبــا يحقــق أعلــى مســتويات اجلــودة، ويرفــع مســتوى خدمــات النقــل املقدمــة للمجتمــع الســعودي، والتــي 
ــة  ــل اململك ــعودية وجع ــدن الس ــاة يف امل ــودة احلي ــاء بج ــادة يف االرتق ــات القي ــق تطلع ــأنها حتقي ــن ش م

ــة. ــر يف املنطق ــي األك ــة ه ــتية دولي ــة لوجس منص
     وتهــدف الهيئــة مــن خــال مبادراتهــا ودراســاتها املتعــددة إىل القفــز بخدمــات النقــل والعمــل على حتقيق 
االســتدامة، واالرتقــاء بجــودة احليــاة يف مــدن اململكــة، إضافــة إىل احلفــاظ علــى البيئــة واملــوارد الطبيعيــة، 
ــدن  ــل امل ــري داخ ــل ال ــتوى النق ــى مس ــائل عل ــف الوس ــني خمتل ــل ب ــا العم ــل فيه ــل يتكام ــة نق ــر بيئ وتوف
وبينهــا، والنقــل الســككي إىل جانــب النقــل البحــري، ومبــا يكفــل رفــع مســتوى اخلدمــة املقدمــة ســواء كانــت 
علــى صعيــد نقــل األفــراد أو نقــل البضائــع، كمــا تعمــل الهيئــة علــى توفــر بيئــة نقــل آمنــة وفعالــة لرتشــيد 
ــاد  ــد االقتص ــني ورف ــرص التوط ــق ف ــة بتحقي ــل« الكفيل ــة النق ــوم "صناع ــق مفه ــة، وحتقي ــتهاك الطاق اس

الوطنــي.

ا
ً
وفاء
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تقدمي
تتمثــل غايــة هيئــة النقــل العــام يف تنظيــم نشــاط النقــل العــام واإلشــراف عليــه وعلــى ســامة 
تشــغيل مرافقــه وجتهيزاتــه وحســن إدارتهــا وتوفــره باملســتوى اجليــد والكلفة املائمــة ،ورفع 
مســتويات الســامة واألمــن واجلــودة يف خدمــات النقــل ، وتوفــر خدمــات النقــل العــام يف عــدد 
مــن مــدن اململكــة مــن خــال إعــداد خمططــات شــبكات النقــل وتقــدمي الدعــم ألمانــات املــدن 
واملؤسســات احملليــة لتنفيذهــا وحتفيــز اســتخدام وســائل النقــل العــام، واحلــد مــن أثــار التلــوث 
ــهامات  ــتثمارات وإس ــذب االس ــه بج ــتثمار في ــم االس ــة، وتنظي ــتهاك الطاق ــيد اس ــي وترش البيئ
القطــاع اخلــاص يف خدمــات النقــل  مبــا يتفــق مــع أهــداف التنميــة االقتصاديــة واالجتماعيــة يف 
اململكــة ورفــع كفــاءة وفعاليــة أداء قطــاع النقــل مــع مراعــاة اجلوانــب الفنيــة والبيئيــة والتكامــل 

مــع أنظمــة النقــل اجلــوي.
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ُأنِشَئت هيئة النقل العام مبوجب قرار جملس الوزراء رقم )373( الصادر يف تاريخ 1433/11/15هـ، كما أعقب صدور قرار 
إنشائها عدد من القرارات كاآلتي: 

صدور تنظيم الهيئة مبوجب قرار جملس الوزراء رقم )323( يف تاريخ 1434/9/14هـ.	 
تعيني أول رئيس للهيئة معايل الدكتور/ عبدالعزيز بن عبد الرحمن العوهلي مبوجب األمر امللكي رقم )أ/185( يف 	 

1435/9/23هـ
دمج هيئة اخلطوط احلديدية مع هيئة النقل العام مبوجب قرار جملس الوزراء رقم )248( يف 1437/6/12هـ.	 
تعيني معايل الدكتور/ رميح بن حممد الرميح رئيًسا لهيئة النقل العام مبوجب األمر امللكي رقم )أ/18( وتاريخ 	 

1438/1/30هـ. 
تعديل تنظيم الهيئة بحيث ترتبط تنظيميً برئيس جملس الوزراء ويكون للهيئة جملس إدارة يعني رئيسه بأمر ملكي، 	 

وذلك مبوجب قرار جملس الوزراء رقم )707( وتاريخ 1438/11/30هـ.

تاريخ ونشأة الهيئة
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املهام واملسؤوليات

ــس  ــرار جمل ــاء يف ق ــا ج ــق م ــام، وف ــل الع ــة النق ــؤوليات هيئ ــام ومس ــص مه تتلخ
الــوزراء رقــم )248( وتاريــخ 1437/6/12هـــ اخلــاص بتعديــل تنظيم الهيئــة، يف اآلتي: 

إعــداد اخلطــط الســنوية واخلمســية لنشــاطات الهيئــة يف إطــار األهــداف 	 
والسياســات العامــة لهــا بالتنســيق مــع اجلهــات ذات العاقــة. 

اإلشــراف علــى تنفيــذ خطــط النقــل العــام علــى مســتوى اململكــة، والتأكــد مــن  
توافــر التمويــل ألنشــطته مــن مصــادره اخملتلفــة.

اقــرتاح السياســات العامــة والتشــريعات اخلاصــة بالنقــل العــام، واإلشــراف  
ــا.  ــد اعتماده ــا بع ــى تنفيذه عل

ضمان عدالة املنافسة بني مقدمي خدمات النقل العام. 
إجــراء البحــوث والدراســات الازمــة لتقــومي نشــاط النقــل العــام والعمــل علــى  

ــره باســتمرار.  تطوي
حتديد شبكة خطوط النقل العام ومساراتها.  
وضع أسس تنظيم األنشطة اخلاصة مبرافق النقل العام وإدارتها.  
لوســائل   الازمــة  الســامة  ومعايــر  الفنيــة  والشــروط  املواصفــات  وضــع 

العاقــة.  ذات  اجلهــات  مــع  والتنســيق  باملشــاركة  العــام،  النقــل  ووســائط 
اصــدار الرتاخيــص والتصاريــح جلميــع وســائل النقــل العــام، والغاؤهــا يف حــال  

خمالفــة احــكام االنظمــة ذات الصلــة.
ــة -   ــات ذات العاق ــع اجله ــيق م ــام - بالتنس ــل الع ــق النق ــع مراف ــد مواق حتدي

واالشــراف علــى خدماتهــا، مبــا يف ذلــك حمطــات الوصــول واالنطــاق لوســائط 
النقــل العــام واهميــة قربهــا مــن املطــارات.

ــزام   ــة االلت ــعرها، ومتابع ــس تس ــام وأس ــل الع ــور النق ــم أج ــة لتنظي ــرتاح آلي اق
بهــا بعــد اعتمــاد األجــور مــن اجلهــات اخملتصــة. 

مراقبــة وســائل النقــل العــام ومرافقــه يف اململكــة، واعــادة هيكلتهــا مبــا  
ــا.  ــة إليه ــع احلاج ــب م يتناس

توظيف التقنية يف تنفيذ ومراقبة أعمال الهيئة ومهماتها. 
إعداد الدراسات الازمة خملططات النقل العام وتصميم منظوماته.  

مراقبة االلتزام بتنفيذ العقود املرمة بني الهيئة واالطراف االخرى.  
العمــل علــى حمايــة مصالــح املســتخدمني املتعلقــة بخدمــات النقــل العــام،  

واتخــاذ  اخلدمــات،  تلــك  بتقــدمي  لهــم  واملصــرح  املرخصــني  اداء  ومراقبــة 
االجــراءات التــي تكفــل تقيدهــم بشــروط الرتاخيــص والتصاريــح املمنوحــة 

ــم. له
التأكــد مــن ســامة وســائط النقــل العــام بالتعــاون والتنســيق مــع اجلهــات ذات  

العاقة. 
توفر الظروف املائمة جلذب االستثمارات يف جمال النقل العام.  
العمــل علــى وضــع املواصفــات الازمــة للحــد مــن التلــوث البيئــي املرتبــط  

بأنشــطة النقــل العــام، بالتعــاون مــع اجلهــات اخملتصــة. 
التنســيق مــع الهيئــة العامــة للطــران املــدين واجلهــات االخــرى لضمــان تنفيــذ  

االســرتاتيجية الوطنيــة للنقــل.
متثيل اململكة يف املنظمات الدولية واالقليمية ذات العاقة بالنقل.  
متابعة تنفيذ اتفاقيات النقل املرمة بني اململكة والدول األخرى. 
التحقيــق فنيــا يف حــوادث النقــل العــام التــي تنتــج عنهــا خســائر يف األرواح  

اجلهــات  مــع  باملشــاركة  العــام،  النقــل  أنشــطة  تعطيــل  أو  واملمتلــكات 
اخملتصــة. 

القيام بأي مهمة أخرى تكلف بها يف جمال اختصاصها.  
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اسرتاتيجية الهيئة

ترتبط رؤية وأهداف الهيئة ارتباطًا مباشرًا باالسرتاتيجية الوطنية للنقل لعام 2030م والتي يجري إعداد مراحلها األخرية وصياغة توجهاتها يف وزارة النقل 
مبا يتسق مع األهداف االسرتاتيجية لرؤية اململكة لعام 2030م، وقد بادرت الهيئة يف برنامج التحول الوطني 2020م عرب برنامج سياسات متكامل لتطوير 

منظومة النقل يشمل إعداد الدراسات والسياسات التنظيمية لقطاع النقل وتطوير األنظمة واللوائح املنظمة للقطاع، ووضع االشرتاطات واملواصفات 
القياسية لكافة وسائل النقل ووسائطه، باإلضافة إىل إعداد خمططات شبكات النقل العام لعدد من مدن اململكة، والتي من شأنها خلق بيئة نقل آمنة 

ومتكاملة ومستدامة ذات كفاءة وجودة عالية.
وتتلخص األهداف االسرتاتيجية للهيئة يف سبعة حماور تغطي يف جمملها جوانب توفري أنظمة نقل آمنة ومتكاملة ومستدامة، ذات كفاءة وجودة عالية 

وبكلفة مالئمة، تقوم على أحدث تقنيات النقل، وتعمل على تعزيز فرص االستثمار يف قطاع النقل ليكون رافدًا من روافد التنمية الوطنية، وحيث إن قطاع 
النقل يشهد العديد من املتغريات املتسارعة خالل هذه الفرتة، فقد متت مراجعة أهداف الهيئة لتتوائم مع خطط وتوجهات القطاع والتي تسهم يف 

حتقيق األهداف االسرتاتيجية لرؤية اململكة 2030.
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الركائز االسرتاتيجية السبعة لهيئة النقل العاماألهداف االسرتاتيجية

نظام فعال وكفء
 توفري نظام فعال وكفء 

للنقل العام يتكامل 
مع كافة وسائل النقل 

اخملتلفة.

السالمة واجلودة 
تبني أعلى معايري السالمة 
واألمن واجلودة يف وسائل 

النقل والتأكد من توافرها.

حتفيز استخدام وسائل النقل العام 
تبني اإلجراءات احملفزة الستخدام وسائل النقل 

العام.

احلد من التلوث البيئي 
احلد من التلوث البيئي وترشيد 

استهالك الطاقة من خالل تبني أعلى 
املعايري واالشرتاطات البيئية والتأكد 

من توافرها.

مشاركة القطاع 
اخلاص

 

تعزيز فعالية االستثمار 
ومشاركة القطاع 

اخلاص يف مشروعات 
وخدمات النقل.

وضع إطار تنظيمي 
لقطاع النقل 

تطوير البيئة التنظيمية 
وحتديث األنظمة واللوائح.

تبني التقنيةاملبتكرة 
تطوير البنية اإلدارية للهيئة 
وتبني التقنيات احلديثة يف 
إدارة وتنظيم وضبط قطاع 

النقل.
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مساهمة الهيئة يف رؤية اململكة 2030

مساهمة الهيئة يف برنامج التحول الوطني
ُتسهم هيئة النقل العام يف حتقيق رؤية اململكة 2030 من خال مبادرتها يف 

برنامج التحول الوطني 2020 والتي حتمل عنوان "برنامج سياسات متكامل لتطوير 
منظومة النقل" وتشمل املبادرة إعداد الدراسات والسياسات التنظيمية لقطاع 

النقل وتطوير األنظمة واللوائح املنظمة للقطاع، باإلضافة إىل وضع االشرتاطات 
واملواصفات القياسية لكافة وسائل النقل ووسائطه، وإعداد خمططات شبكات 

النقل العام لعدد من مدن اململكة.

األهداف االسرتاتيجية للمبادرة وارتباطها بأهداف رؤية اململكة 2030
رفع كفاءة وفعالية أداء قطاع النقل.	 
االرتقاء بجودة اخلدمات املقدمة يف املدن السعودية)املرافق العامة 	 

ووسائل النقل العام، وما إىل ذلك(.
تعزيز فاعلية التخطيط املايل وكفاءة اإلنفاق احلكومي.	 
حتسني أداء اجلهات احلكومية.	 
إجناز دراسات املشاريع املدرجة ضمن مبادرة هيئة النقل العام.	 

يندرج حتت هذه املبادرة ثالثة عشر مشروعًا وهي كاآلتي: 
تطوير نظم النقل العام داخل مدينة تبوك.  .1

دراسة حترير سوق النقل باحلافات بني املدن.  .2
حتديث نظام النقل العام على الطرق.  .3

تطوير نظم النقل العام داخل مدينة الباحة.  .4
حتديد مواصفات وجتهيزات وسائل النقل.  .5

وضع سياسة لتحديد أجور استخدام وسائل النقل العام.  .6
حتديد متطلبات األمن والسامة ألنظمة النقل.  .7

دراسة حمفزات االستثمار وبدائل التمويل ملشاريع النقل العام.  .8

تطوير نظم النقل العام داخل املدينة الثالثة.  .9
تطوير نظم النقل العام داخل املدينة الرابعة.  .10

تطوير نظم النقل العام داخل املدينة اخلامسة.  .11
حتديد مواصفات البنية التحتية ملرافق النقل.  .12

إنشاء قاعدة بيانات النقل.  .13

املشاريع التي بدأت يف العام 2017
تطوير نظم النقل العام داخل مدينة تبوك.  .1

دراسة حترير سوق النقل باحلافات بني املدن.  .2
حتديث نظام النقل العام على الطرق.  .3

املشاريع اجملدولة للتنفيذ يف العام 2018
تطوير نظم النقل العام داخل مدينة الباحة.  .1
حتديد مواصفات وجتهيزات وسائل النقل.  .2

وضع سياسة لتحديد أجور استخدام وسائل النقل العام.  .3
حتديد متطلبات األمن والسامة ألنظمة النقل.  .4

دراسة حمفزات االستثمار وبدائل التمويل ملشاريع النقل العام.  .5
تطوير نظم النقل العام داخل املدينة الثالثة.  .6

املشاريع اجملدولة للتنفيذ يف العام 2019
تطوير نظم النقل العام داخل املدينة الرابعة.  .1

تطوير نظم النقل العام داخل املدينة اخلامسة.  .2
حتديد مواصفات البنية التحتية ملرافق النقل.  .3

دراسة إنشاء قاعدة بيانات النقل.  .4
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حالة املشاريع التي بدأ تنفيذها خالل العام 2017

مشروع تطوير نظم النقل العام داخل 
مدينة تبوك

مشروع دراسة حترير سوق النقل باحلافالت 
بني املدن

مشروع حتديث نظام النقل العام على الطرق

خدمــات  تقــومي  الهدف من املشروع  
تبــوك،  مدينــة  داخــل  احلاليــة  العــام  النقــل 
وتقديــر الطلــب احلــايل واملســتقبلي خلدمــات 
خطــة  واقــرتاح  املدينــة،  يف  العــام  النقــل 
اســرتاتيجية للنقــل العــام بوســائله اخملتلفة، 
والبعيــدة املــدى  القصــرة  ووضــع احللــول 
خلدمــة  العــام  النقــل  اســرتاتيجية  لتنفيــذ 
الســكان وغرهــم مــن الفئــات خــال العــام، 
للنظــام  التنفيذيــة  اخلطــط  بوضــع  انتهــاًء 

اخملتلفــة. بوســائطه  املقــرتح 

ــودة  ــتويات ج ــع مس ــروع إىل رف ــدف املش يه
ــدن  ــني امل ــات ب ــركاب باحلاف ــل ال ــات نق خدم
مــن خــال فتــح جمــال املنافســة لتقــدمي 
ــك بعــد دراســة وحتليــل الوضــع  اخلدمــة وذل
املــدن  بــني  الــركاب  نقــل  لنشــاط  الراهــن 
اخلــرات  ومراجعــة  الطلــب،  بحجــم  والتنبــؤ 
منــاذج  بدائــل  وحتليــل  الدوليــة  والتجــارب 
ــوذج  ــار من ــم اختي ــن ث ــابهة، وم ــر املش التحري
اخلطــة  ووضــع  وتطويــره  األنســب  التحريــر 
ــاز  ــق االمتي ــاء ح ــد انته ــق بع ــة للتطبي التنفيذي

ســابتكو. لشــركة  املمنــوح 

حتديــث نظــام نقــل الــركاب والبضائــع علــى 
املتغــرات  ليواكــب  اململكــة  يف  الطــرق 
قطــاع  يف  احلديثــة  واإلداريــة  التنظيميــة 
النقــل باململكــة، ومــن أهــم خمرجــات النظــام 
وتعريــف  واملســؤوليات  الصاحيــات  حتديــد 

للقطــاع. والضابطــة  املنظمــة  القوانــني 

1438/10/15هـتاريخ توقيع العقد

شركة دورنر االستشاري

ا)15( شهر مدة العقد

2،358،251 قيمة العقد

 جاٍر العمل بانتظام وفق حاله املشروع
اجلدول الزمني

53% نسبة اإلجناز

1438/12/1هـتاريخ توقيع العقد

 شركة دبليو إس أتكنز االستشاري
  آند بارترنز أوڤرسيز

لاستشارات

ا)5( أشهر مدة العقد

2،228،000 قيمة العقد

 جاٍر العمل بانتظام وفق حاله املشروع
اجلدول الزمني

77% نسبة اإلجناز

1439/1/11هـتاريخ توقيع العقد

مكتب إياد رضا للمحاماة االستشاري

ا)6( أشهر مدة العقد

3،300،000 قيمة العقد

حتت التنفيذ حاله املشروع

20%  نسبة اإلجناز
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مليزانية 
ا

ــار  ــطتها يف إط ــا وأنش ــن براجمه ــد م ــذت العدي ــة ونف ــزت الهيئ أجن

ــغ  ــغ إجمــايل املبال ــغ يف ميزانيتهــا، حيــث بل مــا اعتمــد لهــا مــن مبال
واملنصــرف   )99،641،000.00( 2017م  عــام  ميزانيــة  يف  املعتمــدة 

. ريــال   )52،228،374،61( بلــغ  الفعلــي 

مقارنة امليزانية املعتمدة واملنصرف الفعلي 
لهيئة النقل العام يف العامني 2016 م - 2017 م

تعويضات العاملني تعويضات العاملني

اإلجمايل

السلع واخلدمات السلع واخلدمات

الربامج الربامج

املشاريع املشاريع

املعتمد
املنصرف الفعلي

19،650،000،00

5،647،052،40
املعتمد

املنصرف الفعلي
16،866،203،00

29،646،000،00

املعتمد
املنصرف الفعلي

13،585،000،00

10،731،838،95
املعتمد

املنصرف الفعلي
22،331،314،61

25،245،000،00

املعتمداملعتمد

املعتمد

املعتمد
املنصرف الفعلي

3،764،000،00

171،442،00
املعتمد

املنصرف الفعلي
11،692،682،00

19،000،000،00

20162017

املنصرف الفعلي

12،770،000،00
املنصرف الفعلي12،769،671،00

املنصرف الفعلي

1،338،175،00
25،750،000،00

49،769،000.00 28،960،004.35

99،641،000.00 52،228،374.61
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املوارد البشرية: 
بلغ إجمايل عدد الوظائف املعتمدة لهيئة النقل العام للسنة املالية 1439/1438هــ )220( وظيفة.	 
بلغ عدد الوظائف املشغولة منها )141( وظيفة. 
بلغ عدد املوظفني منها )129( واملوظفات )12(.  
عدد الوظائف الشاغرة يف نهاية عام 2017م )79( وظيفة. 

التدريب والتطوير: 
ســعًيا مــن الهيئــة لتطويــر كوادرهــا الوطنيــة الشــابة، فقــد أحلقــت جمموعــة مــن منســوبيها يف عــدد مــن 

الــدورات والرامــج التدريبيــة داخــل وخــارج اململكــة، وقــد بلــغ عــدد املتدربــني:

)150( متدربً يف خمتلف الدورات املالية واإلدارية والتطويرية. 
ــري   ــري والبح ــل ال ــاالت النق ــة يف جم ــة املتخصص ــج التقني ــدورات والرام ــن ال ــدد م ــً يف ع )30( متدرب

والســككي.
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املباين
للهيئــة مقــر رئيــس يف مدينــة الريــاض وال يوجــد لهــا فــروع حاليــً، وتبلــغ مســاحة 
ــد مت  ــنوات، وق ــدة )3( س ــتأجر مل ــن )8( أدوار ومس ــون م ــى )3600( م2 مك املبن
جتهيــز املبنــى وتأثيثــه مــن قبــل الهيئــة وانتقــل منســوبو الهيئــة للعمــل فيــه منذ 
بدايــة العــام املــايل 1438/1437هـــ، كمــا بــدأت الهيئــة باتخــاذ خطــوات عمليــة نحــو 
ــادم  ــام الق ــال الع ــة خ ــق اململك ــن مناط ــدد م ــا يف ع ــرات لفروعه ــتئجار مق اس
2018، ونظــرًا لتنــوع مهــام هيئــة النقــل العــام وتعــدد مهامهــا لتغطــي كافــة 
مناطــق ومــدن اململكــة، فــإن الهيئــة بحاجــة إىل تخصيــص أرض حكوميــة يف 
ــٍي  ــص أراض ــة إىل تخصي ــس، باإلضاف ــا الرئي ــاء مقره ــن إنش ــا م ــاض( متكنه )الري

للفــروع التــي ستشــرع الهيئــة بافتتاحهــا.

الهيكل التنظيمي
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الهيكل التنظيمي
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يعتر النقل الري من أهم ُمقومات النمو االقتصادي الفعال، ولذلك عملت هيئة النقل العام على 
تطوير إجراءاته، وضمان تقدمي خدمة نقل آمنة وذات كفاءة عالية وكلفة مائمة، باإلضافة إىل خلق 

بيئة تنافسية عالية بني املستثمرين لتقدمي أفضل اخلدمات، كما تسعى إىل تسهيل احلصول على 
الرتاخيص ونشر الوعي وإيضاح حقوق املستثمر واملستفيد، وتغير آليات وأساليب الرقابة والتفتيش.

أهداف قطاع النقل الربي:  
صفر % لعدد ممارسي أنشطة النقل الري بدون ترخيص.  .1

جعل أنشطة النقل الري جاذبة للتوطني.  .2
سهولة احلصول على الرتاخيص، وجذب االستثمار الفّعال.  .3

تقدمي خدمات النقل الري بجودة وأمان وسامة.  .4
تبني أفكار وجتارب وأساليب النقل اجلديد.  .5

قيام منظومة نقل عام باحلافات داخل املدن.  .6
خلق بيئة تنافسية عالية بني املستثمرين لتقدمي أفضل اخلدمات.  .7

نشر الوعي وإيضاح حقوق املستثمر واملستفيد.  .8
تغير آليات وأساليب الرقابة والتفتيش.  .9
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أواًل: حجم اخلدمات املقدمة من النقل الربي

بتقــدمي عــدد مــن اخلدمــات يف خمتلــف  العــام  النقــل  تعنــى هيئــة 
حمايــة  علــى  وتعمــل  واألفــراد،  للمنشــآت  الــري  النقــل  أنشــطة 
مصالــح املســتخدمني املتعلقــة بخدمــات النقــل الــري، ومراقبــة أداء 
ــراءات  ــاذ اإلج ــات، واتخ ــك اخلدم ــدمي تل ــم بتق ــرح له ــني املص املرخص
التــي تكفــل تقيدهــم بشــروط الرتاخيــص والتصاريــح املمنوحــة لهــم.  
جلميــع  ترخيــص   )13,318( للمنشــآت  الرتاخيــص  عــدد  إجمــايل  وبلــغ 

اململكــة. مناطــق  كافــة  يف  األنشــطة 

عدد الرتاخيصاملنطقة
2017م2016م

2,3993,160مكة املكرمة
2,5523,069الرياض

1,6622,178الشرقية
640873القصيم

301428املدينة املنورة
232328جنران
1,2231,677عسري
136192حائل
164218جازان
253370تبوك

202263احلدود الشمالية
402502اجلوف
5160الباحة

10,21713.318اإلجمايل

)جدول يوضح مقارنة إجمايل عدد الرتاخيص للمنشآت بني العامني 2016م - 2017م(
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 احلدوداجلوفالباحة نوع اخلدمات
الشمالية

 املدينةالقصيمالشرقيةالرياض
املنورة

 مكةعسرحائلجازانتبوك
املكرمة

اجملموعجنران

0005216550002280108األجرة اخلاصة

0004926572831701776211392األجرة العامة

0002009000016027النقل السياحي

81792881524732132982919613841النقل املدرسي

143552627491274109365245273449752532تأجر السيارات

 ترحيل الركاب بسيارات األجرة
الصغرة

11557517601213164

57796179319151676228820679ترحيل املواد

 نقل املعتمرين والزوار من خارج
اململكة

000200100011262132

 نقل املعتمرين والزوار من
داخل اململكة

013132427111714310342159

0502206203115137نقل املعلمات

323401741457128549019229199123125412002127149نقل املواد

00002721010215048نقل منسوبي الغر

 نقل وترحيل الركاب باحلافات إىل
خارج اململكة

001552951230214281150

60502263306921788734283702181921677316032813318اإلجمايل

)جدول يوضح إجمايل عدد الرتاخيص لعام 2017م حسب النشاط واملنطقة اإلدارية(
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ثانيًا: تفعيل التقنية يف أنشطة وخدمات النقل الربي

عملت هيئة النقل العام على االستفادة من التقنية سواء يف جمال الرقابة والتتبع أو يف جمال إصدار الرتاخيص وجتديدها ويف هذا 
الصدد أطلقت الهيئة:

بوابة نقلمنصة وصل
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منصة وصل

واجــه قطــاع النقــل الــري يف الســنوات املاضيــة العديــد مــن املشــكات املتمثلــة 
ــتدعى  ــذي اس ــر ال ــة، األم ــة، واإلحصائي ــة، واخلدمي ــة، واألمني ــي التنظيمي يف النواح
إىل قيــام هيئــة النقــل العــام بإطــاق منصــة  "وصــل" اإللكرتونيــة متكــن الهيئــة 
واجلهــات ذات العاقــة مــن املتابعــة اآلنيــة للعمليــات التشــغيلية للنقــل الــري، 

ــة إىل: ــدف املنص وته

التحكم وضبط جودة وإدارة عمليات النقل وتطويرها.. 1
خلق فرص استثمارية يف قطاع النقل. . 2

املســاهمة يف حتقيــق هــدف اململكــة االســرتاتيجي مــن خــال جعلهــا . 3
مركــزًا لوجســتيً عامليــً.

التحقق من نظامية املركبات والسائقني.. 4
رفع مستوى األمن والسامة.. 5
تقدمي تقارير ذكية تخدم متخذي القرار. . 6

جميــع  بــني  الوصــل  نقطــة  هــي  تكــون  أن  املنصــة  هــذه  شــأن  ومــن 
اخلدمــات املقدمــة مــن الهيئــة، وتســاعد علــى مراقبــة تطبيــق املنشــآت 
ــادرة  ــرتاطات الص ــح واالش ــكام اللوائ ــري ألح ــل ال ــطة النق ــة ألنش املمارس

بشــأنها، وســوف تشــمل املنصــة:

متابعة الرحات.. 1
التحقق من نظامية املركبة.. 2

التحقق من نظامية السائق.. 3
تتبع املركبات.. 4
متابعة أوزان الشاحنات.. 5



31

بوابة نقل

الراغبــني يف  والشــركات  األفــراد  إلكرتونيــة متكــن  بوابــة  الهيئــة  أطلقــت 
احلصــول علــى الرتاخيــص والتصاريــح التــي تصدرهــا الهيئــة لتقــدمي خدمــات 
النقــل العــام آليــً، وبشــكل آمــن، دون احلاجــة ألي معامــات ورقيــة، أو مراجعة 
للفــروع، كمــا توفــر البوابــة قاعــدة بيانــات متينــة، متكــن الهيئــة مــن احلصــول 
علــى معلومــات وإحصائيــات دقيقــة وآنيــة، ميكــن الرجــوع لهــا يف اتخــاذ 
القــرارات، وترتبــط البوابــة بإثنــي عشــر جهــة حكوميــة بغــرض أمتتــة العمــل 

ــة إىل: ــدف البواب بالكامل.وته

سرعة ودقة وأمان يف إجناز التعامات مقارنة بالطريقة التقليدية.. 1
وأحبــار . 2 طباعــة  أوراق  كقيمــة  املاليــة  املــوارد  يف  الهــدر  تقليــل 

. ت قــا و حمر و
زيادة الشفافية يف اإلجراءات وضمان تطبيق كافة االشرتاطات.. 3
تخفيف الزحام املروري الناجم عن تنقل عدد كبر من املراجعني.. 4
مــن . 5 املســتفيدة  اجلهــات  لــدى  الــدوام  أوقــات  يف  الفعاليــة  زيــادة 

اخلدمــات.

وتقــدم البوابــة العديــد مــن اخلدمــات للراغبــني مبمارســة أنشــطة 
النقــل الــربي، وهــي:

اخلدمات املقدمة عر البوابة

خدمة إصدار ترخيص.	 خدمات تراخيص املنشآت
خدمة جتديد ترخيص.	 
خدمة إلغاء ترخيص.	 
خدمة التنازل عن ترخيص.	 

خدمة إصدار بطاقة تشغيل.	 خدمات بطاقات التشغيل للمركبات
خدمة جتديد بطاقة تشغيل.	 
خدمة إلغاء بطاقة تشغيل	 

خدمة إصدار بطاقة سائق.	 خدمات بطاقات السائقني

وتنقسم مراحل تنفيذ البوابة إىل ثالث مراحل متتالية، حسب األتي:

مرحلة جتديد بطاقات التشغيل وبطاقات السائقني.  -1
مرحلة إصدار بطاقات التشغيل وبطاقات السائقني.  -2

مرحلة الرتخيص )إصدار ، جتديد ، إلغاء ، تنازل(.  -3
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ثالثًا: مشروع الئحة تأجري السيارات ومكاتب وسطاء التأجري

ظهــرت احلاجــة إىل حتديــث الالئحــة املنظمــة لنشــاط تأجــري الســيارات، مــع بــروز العديــد 
، والتطــورات  التنظيميــة واألمنيــة والرقابية،ولتواكــب رؤيــة اململكــة 2030  التحديــات  مــن 
امللحوظــة يف النمــو االقتصــادي، حيــث أعلنــت هيئــة النقــل العــام للعمــوم، مشــروع الالئحــة 
ــدف إىل: ــي ته ــري،  والت ــطاء التأج ــب وس ــيارات ومكات ــري الس ــاط تأج ــة نش ــة ملمارس املنظم

تنظيم وتطوير ورفع مستوى اخلدمة املقدمة من مكاتب تأجر السيارات.. 1
إيجاد فرص تنافسية بني املنشآت املرخصة مبمارسة النشاط.. 2
حماية حقوق املستثمر واملستفيد، من خال تنظيم العاقة التعاقدية بينهما.. 3
إيجاد رقابة ذاتية من املنشآت.. 4
توضيح أدوار الهيئة ومراقبيها والعقوبات املرتتبة على خمالفة أحكام الائحة.. 5

وقد نظم مشروع الالئحة إجراءات الرتاخيص للمنشآت، حيث راعت فيها تصنيف املنشآت، وفق معايري عاملية عالية، متيز كل فئه عن اآلخرى، مما يرفع التنافسية 
بينها، وُيحفظ فيها حقوق املستثمرين املرخصني يف النشاط واملستفيدين من اخلدمة. كما راع مشروع الالئحة حتقيق أعلى مستويات السالمة على الطرق من 
خالل ضرورة حصول كافة مركبات التأجري على بطاقة التشغيل وشهادة الفحص الدوري. وحيث تعد العالقة التعاقدية بني املؤجر واملستأجر أحد الركائز األساسية 

يف نشاط تأجري السيارات، فقد حدد مشروع الالئحة البنود اإللزامية للعقد، وإلتزامات املؤجر واملستأجر حلفظ حقوق ُكٍل منهما.
وتسعى الهيئة دائمًا يف توطني اخلدمات املقدمة منها، حيث أخذ مشروع الالئحة يف احلسبان إيجاد الفرص الوظيفية للمواطنني من خالل دعم مكاتب وسطاء 

التأجري، وحصرها على األفراد السعوديني، بدون تكليفهم املوارد املالية العالية لبدء مشاريعهم اخلاصة. كما راع مشروع الالئحة تفعيل الرقابة الذاتية من 
املنشآت من خالل معايري حمددة تساعد على قياس اخلدمات املقدمة منها، ومدى إلتزامها بتطبيق أحكام هذه الالئحة.
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رابعًا: مشروع الئحة نقل البضائع ووسطاء الشحن

ــن  ــد م ــة العدي ــاحنات يف اململك ــع بالش ــل البضائ ــاع نق ــه قط يواج
ــا: ــن أهمه ــات، م التحدي

ضعف التنظيم. 	 
انخفاض مستويات السامة على الطرق.	 
عدم وجود تأهيل مهني للسائقني.	 
عــدم وضــوح حقــوق والتزامــات أطــراف عمليــة النقــل )املرســل، 	 

الناقــل، املرســل إليــه، وســيط الشــحن( .
هــذا  يف  االســتثمارية  البيئــة  علــى  ســلبًا  انعكــس  بــدوره  وهــذا 
أفضــل  تقــدمي  يف  والتنافســية  النقــل،  كفــاءة  وعلــى  القطــاع، 
الســالمة  مســتويات  أعلــى  وحتقيــق  للمســتفيدين،  اخلدمــات 

البيئــة. علــى  واحلفــاظ 
ــة  ــة االقتصادي ــط التنمي ــاح خط ــاع يف جن ــذا القط ــة ه وإدراكًا ألهمي
ــر،  ــاد مزده ــو اقتص ــة 2030 نح ــة اململك ــق رؤي ــة، لتحقي واالجتماعي
وجعــل اململكــة مركــزا لوجســتيًا عامليــًا يربــط القــارات الثــالث )اســيا، 
ــل  ــة نق ــروع الئح ــداد مش ــة بإع ــت الهيئ ــد قام ــا(، فق ــا، أوروب افريقي
البضائــع ووســطاء الشــحن وتأجــري الشــاحنات علــى الطــرق، والتــي 

ــدف اىل:  ته

تنظيم تراخيص الناقلني ووسطاء الشحن وتأجر الشاحنات. 	 
تنظيــم وفصــل تشــغيل نقــل البضائــع باجــر عــن النقــل للحســاب 	 

اخلــاص.   
رفع الكفاءة املهنية للسائقني.	 

رفع الكفاءة التشغيلية للشاحنات.	 
تنظيم العاقة التعاقدية بني كافة أطراف عملية النقل. 	 
رفع مستوى السامة على الطرق واحلفاظ على البيئة.	 
رفع تنافسية االسطول يف تقدمي أفضل اخلدمات للمستفيدين.	 
إرساء قاعدة لإلنضمام إىل اتفاقيات النقل الدولية. 	 

وقــد حــدد مشــروع الائحــة تنظيــم إصــدار الرتاخيــص لكافــة األنشــطة، والدخول إىل 
الســوق، وفصــل التداخــل بــني األنشــطة اخملتلفــة، ومعاجلــة التشــوهات احلاليــة 
يف قطــاع النقــل الــري بالشــاحنات مبــا يعــزز البيئــة االســتثمارية والتنافســية 

والســامة وتكامليــة النقــل إقليميــا وعامليــا. 
ولتحقيــق أفضــل مســتويات الكفــاءة املهنيــة للســائقني العاملــني بالقطــاع، فقــد 
تضمــن مشــروع الائحــة علــى رفــع الكفــاءة املهنيــة لكافــة الســائقني العاملــني، 
مــن خــال إلزاميــة حصولهــم علــى شــهادات الكفــاءة املهنيــة، والتدريــب يف 
النقــل  تتوافــق مــع متطلبــات  الهيئــة،  مراكــز معتمــدة، ووفــق مناهــج تقرهــا 
التشــغيل،  وجوانــب  الفنيــة،  باملعايــر  اإلملــام  حيــث  مــن  والعامليــة  احملليــة 
كاملواصفــات واالوزان واالبعــاد النظاميــة ومائمــة الشــاحنة لطبيعــة البضاعــة 
املنقولــة وخطــط الصيانــة الدوريــة للشــاحنات واملعــدات اخلاصــة بهــا وإجــراءات 
ترشــيد اســتهاك الوقــود واحلــد مــن الضوضــاء وتلــوث الهــواء، إضافــة إىل اإلملــام 
ــع احلمــوالت  ــة وتوزي ــغ واملناول ــري،  كمعــدات التفري ــات النقــل ال ــات عملي مبتطلب
علــى الشــاحنات ووثائــق النقــل املطلوبــة وآليــات التعامــل بهــا يف النقــل الداخلــي 
والــدويل، واشــرتاطات أمنــاط النقــل اخملتلفــة حســب طبيعــة البضاعــة املنقولــة، 
تثبيــت  وإجــراءات  اآلمنــة،  القيــادة  يف  الطــرق  علــى  الســامة  معايــر  وكذلــك 

ــائقني.  ــة للس ــادة والراح ــرتات القي ــاحنات، وف ــى الش ــوالت عل احلم
البضائــع  نقــل  نشــاط  يف  العاملــني  للســائقني  املهنــي  التأهيــل  وألهميــة 
لهــذه  خــاص  فنــي  تأهيــل  علــى  الائحــة  مســودة  اشــرتطت  فقــد  اخلطــرة، 
الفئــة مــن الســائقني، واشــرتاط حصولهــم علــى شــهادات خاصــة بنقــل املــواد 
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ــرة  ــواد اخلط ــواع امل ــمل أن ــة، وتش ــات الدولي ــل املمارس ــق أفض ــرة، وف اخلط
ودرجــة خطورتهــا، والعامــات وامللصقــات الدالــة عليهــا، وأماكــن وضعهــا 
علــى الشــاحنة، واحتياطــات الســامة الواجــب إتباعهــا أثنــاء عمليــات التحميــل 
، والنقــل ، والتفريــغ، والتعبئــة، والتغليــف، وكذلــك مواصفــات وســائل النقــل 
الواجــب  الســامة  ومعــدات  املنقولــة،  اخلطــرة  املــادة  لطبيعــة  املائمــة 
توفرهــا يف عمليــات النقــل، واإلجــراءات الواجــب اتخاذهــا أثنــاء اخلطــر وعنــد 

وقــوع حــوادث املــواد اخلطــرة.
الطــرق، فقــد تضمــن مشــروع  أعلــى مســتويات الســامة علــى  ولتحقيــق 
الائحــة التأكيــد علــى ضــرورة حصــول كافــة الشــاحنات علــى بطاقــة التشــغيل، 
يف  مفاجئــة  فحوصــات  إىل  الشــاحنات  وامتثــال  الــدوري،  الفحــص  وشــهادة 
مناطــق آمنــه علــى جوانــب الطــرق، للتأكــد مــن صاحيــة الفحــص الــدوري، وكافــة 
الوثائــق اخلاصــة بالتشــغيل والنقــل، ومائمــة الشــاحنة للبضاعــة املنقولــة، 
وســامة تثبيــت وتوزيــع احلمــوالت علــى الشــاحنات، إضافــة إىل اجلوانــب الفنيــة 
للشــاحنة مــن ســامة اإلطــارات واألنــوار وإشــارات التنبيــه وحواجــز احلمايــة 
والزجــاج األمامــي وإطــارات االحتيــاط ومعــدات اإلصــاح الســريع ، وإمكانيــة 
اســتخدام وحــدات فحــص متحركــة لفحوصــات تفصيليــة علــى جوانــب الطــرق، 
ــً علــى الســامة ورفــع كفــاءة التشــغيل وتخفيــض تكلفــة  ممــا ينعكــس إيجاب

ــي.    ــوث البيئ ــن التل ــد م ــود، واحل ــتهاك الوق ــة واس الصيان
أمــا مــن النواحــي التشــغيلية فقــد راعــت مســودة الائحــة تنظيــم الفصــل يف 
األنشــطة مبــا يحقــق التنافســية ورفــع الكفــاءة، والوثائــق الواجــب توفرهــا يف 
عمليــات النقــل ومتطلبــات النقــل بأمناطــه اخملتلفــة، مبــا فيهــا نقــل البضائــع 
اخلطــرة، وكذلــك فــرتات القيــادة والراحــة لكافــة الســائقني، مبــا يتفــق مــع 
املعايــر الدوليــة، والتــي ستســاهم بشــكل كبــر يف تخفيــف احلــوادث الناجتــة 

عــن اجهــاد الســائق الناجــم عــن القيــادة لفــرتات طويلــه. 
ولضمــان حقــوق أطــراف عمليــة النقــل فقــد تضمنت الائحــة إلتزامات املرســل 
واملرســل اليــه، والناقــل ووســيط الشــحن، ضمــن عقــد النقــل. واشــرتطت 

مســودة الائحــة التأمــني علــى مســؤولية الناقــل وضــرورة التعامــل 
بوثيقــة النقــل لضمــان حقــوق كافــة األطــراف، وفــق احــكام الائحــة، 
ومبــا يتفــق مــع عقــود النقــل الــري الــدويل للبضائــع، واتفاقيــة تنظيم 

النقــل الــري للبضائــع بــني دول اجلامعــة العربيــة.
حتكــم  ضوابــط  وجــود  وعــدم  الشــاحنات  تأجــر  قطــاع  وألهميــة 
تنظيمــه فقــد عاجلــت مســودة الائحــة هــذا النشــاط مبــا يضمــن 
حقــوق النقــل العــام مقابــل أجــر، ويحمي حقــوق املؤجر واملســتأجر 

وفــق أحــكام عقــد التأجــر.
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ســعًيا ملعاجلــة الوضــع احلــايل حلافــات خــط البلــدة يف مدينتــي الريــاض 
وجــدة والتــي اســتمرت يف العمــل اســتنادًا إىل قــرار جملــس الــوزراء 
رقــم )64( وتاريــخ 1415/06/04هـــ والتــي حقــق وجودهــا خدمــة نقــل 
ــد  ــبب يف العدي ــه تس ــني إال أن ــني واملقيم ــن املواطن ــددة م ــات حم لفئ

ــا: ــن أهمه ــة م ــة والبيئي ــة واألمني ــلبيات التنظيمي ــن الس م
وزارة  قبــل  مــن  لهــا  املصــرح  احلافــات  جممــوع  مــن   %90  .1

التصريــح. منتهيــة  النقــل 
وجود عدد من احلافات بنفس النوع تعمل بدون ترخيص.  .2

يف  تعمــل  التــي  احلافــات  عــن  فعليــة  إحصائيــات  يوجــد  ال   .3
. ن ا مليــد ا

تهالك احلافات احلالية وعدم توفر وسائل السامة.  .4
تلوث بصري وبيئي وضوضائي للمدن.  .5

السلوك غر املنضبط لسائقي احلافات.  .6
تأجر احلافات وبيعها دون توثيق ذلك لدى الهيئة.  .7

استخدام احلافات ألغراض غر أغراض النقل.  .8
وملعاجلــة الوضــع القائــم فقــد أعــدت هيئــة النقــل العــام تقريــرًا يتضمــن 
ــة لهــذا املوضــوع ويتضمــن معاجلــة مقرتحــة بحيــث  ــة التاريخي اخللفي

تراعــي هــذه املعاجلــة مايلــي:
وظيفيــة  بدائــل  وتوفــر  احلاليــة  احلافــات  مــاك  أوضــاع   .1

لهــم. واجتماعيــة 
توفــر خدمــة بديلــة أكــر تنظيمــً مبســتوى جيــد وكلفــة مائمــة   .2
للفئــات التــي يتــم نقلهــا حاليــً مــن خــال خــط البلــدة، واســتهداف فئــات 

ــرى. أخ
عــدم التأثــر علــى مشــاريع النقــل العــام اجلــاري تنفيذهــا أو   .3

وجــدة. الريــاض  مدينتــي  يف  املعتمــدة 
وقــد مت الرفــع بذلــك مــن قبــل معــايل وزيــر النقــل رئيــس جملــس إدارة 

هيئــة النقــل العــام جمللــس الشــؤون االقتصاديــة والتنميــة.

كمــا أعــد حمضــر مشــرتك بــني معــايل وزيــر النقــل رئيــس جملــس إدارة هيئــة النقــل 
العــام ومعــايل وزيــر الشــؤون البلديــة والقرويــة يتضمــن تأييــد احلــل املقــرتح والتوصيــة 

بالرفــع للمقــام الســامي الكــرمي مبــا مت التوصــل إليــه.
وبنــاء عليــه صــدر قــرار جملــس الــوزراء املوقــر رقــم )95( وتاريــخ 1439/2/11هـــ الصادر 

بشــأن معاجلــة الوضــع الراهــن للحافــات األهليــة، والقاضــي مبــا يلي:
إلغــاء قــرار جملــس الــوزراء رقــم )64( وتاريــخ 1415/6/4ه، وإيقــاف ممارســة  أوال:  
ــات  ــدا احلاف ــام، ماع ــل الع ــاط النق ــرار لنش ــمولة بالق ــة املش ــات األهلي ــع احلاف جمي
احلاملــة لرتاخيــص ســارية املفعــول فيكــون إيقــاف ممارســتها للنشــاط خــال مــدة 

ــرار. ــخ الق ــن تاري ــهر م ــة( أش ــاوز )أربع ال تتج
ــة  ــع ممارس ــام- مبن ــل الع ــة النق ــع هيئ ــيق م ــة - بالتنس ــام وزارة الداخلي قي ثانيً:  
نشــاط النقــل العــام جلميــع احلافــات األهليــة املشــمولة بقــرار جملــس الــوزراء 
املشــار إليهــا يف البنــد )أواًل( مــن هــذا القــرار، وبحســب املــدة املشــار إليهــا يف ذلــك 

البنــد للحافــات احلاملــة لرتاخيــص ســارية املفعــول.
 ( الداخليــة  العــام مبشــاركة وزارة  النقــل  تشــكيل فريــق عمــل يف هيئــة  ثالثً:   
ــر  ــا لتطوي ــة العلي ــة، والهيئ ــة االجتماعي ــل والتنمي ــرور(، ووزارة العم ــة للم اإلدارة العام
مدينــة الريــاض، وأمانــة حمافظــة جــدة، يتــوىل حصــر أعــداد احلافــات املشــمولة 
ــا  ــرح له ــرار - املص ــذا الق ــن ه ــد )أواًل(  م ــه يف البن ــار إلي ــوزراء املش ــس ال ــرار جمل بق
مبمارســة النشــاط أو احلاملــة لتصاريــح غــر ســارية املفعــول - وجميــع املعلومــات 
الازمــة عنهــا وعــن أصحابهــا، ومنــح أصحــاب احلافــات مهلــة ال تتجــاوز شــهرين مــن 
تاريــخ هــذا القــرار لتقــدمي املعلومــات الازمــة عنهــم وعــن حافاتهــم للفريــق، وعلــى 

ــي: ــام مبــا يأت ــق القي الفري
تلــك  أصحــاب  مــن  للمواطنــني  واالجتماعيــة  املـــالية  األوضــاع  دراســة   .1
ــي  ــات الت ــاب احلـافـ ــك أصحـ ــول، وكذل ــارية املفعـ ــاريح سـ ــلة لتصــ ــافات احلـامـ احلـ
ــد  ــر أح ــة، لتوف ــة اخلدم ــروط ممارس ــا ش ــق عليه ــت تنطب ــا ومـازالـ ــت تراخيصه انته

عاجــل: وبشــكل  لهــم  اآلتيــة  اخليــارات 
شمول املستحقني منهم - نظامً- بالضمان االجتماعي.  أ- 

بدائــل وظيفيــة ملــن هــم قــادرون علــى العمــل، مبــا يف ذلــك التنســيق مــع   ب- 
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الشــركة الســعودية للنقــل اجلماعــي )ســابتكو( للنظــر يف إمــكان تعيينهــم 
ســائقني حلافاتهــا، والتنســيق كذلــك مــع اجلهــات األخــرى ذات العاقــة مثــل 

ــأن. ــذا الش ــا يف ه ــاض وغره ــار الري ــركة قط ش
تســهيل متويــل الراغبــني منهــم ماديــً - مــن خــال بنــك التنميــة   ج- 
االجتماعيــة- ملمارســة أنشــطة نقــل أخــرى بحســب مــا حتــدده هيئــة النقــل 

العــام.
بدائل أخرى بحسب ما تقدره وزارة العمل والتنمية االجتماعية.  د- 

اتخــاذ مــا يلــزم إلعــام أصحــاب تلــك احلافــات مبــا ســيتخذ حيــال   .2
إيقافهــم عــن ممارســة نشــاط النقــل العــام، مبــا يف ذلــك اإلعــان عــن ذلــك 

املناســبة. بالطــرق 
ــن  ــا ع ــد ايقافه ــات بع ــك احلاف ــع تل ــة لوض ــول النظامي ــد احلل حتدي  .3

حيالهــا. اتخاذهــا  الازمــة  واإلجــراءات  العــام  النقــل  نشــاط  ممارســة 
قيــام هيئــة النقــل العــام- فيمــا يتصــل بتقــدمي خدمــة النقــل العــام  رابعً:  
البديلــة للخدمــة املقدمــة مــن احلافــات األهليــة املشــمولة بقــرار جملــس 
الــوزراء املشــار إليــه يف البنــد )أواًل( مــن هــذا القــرار بإصــدار املوافقــات 

ــي: ــا يأت ــة مل الازم
ــادرة يف  ــات الص ــة والتعليم ــً لألنظم ــة وفق ــغل اخلدم ــار مش اختي  .1

الشــأن. هــذا 
يراعــى  مبــا  التوقــف،  ونقــاط  اخلدمــة  تشــغيل  مســارات  حتديــد   .2
التعــارض مــع مشــروع امللــك عبدالعزيــز للنقــل العــام  االنســجام وعــدم 
اجلــاري تنفيــذه يف مدينــة الريــاض، ومشــروع النقــل العــام املزمــع تنفيــذه 
يف حمافظــة جــدة، والتنســيق مــع كل مــن الهيئــة العليــا لتطويــر مدينــة 

الشــأن. جــدة( يف هــذا  مــرتو  جــدة )شــركة  أمانــة حمافظــة  و  الريــاض 
خلدمــة  بالنســبة  الواحــد  للراكــب  التذكــرة  قيمــة  تكــون  خامسً:  
ــة النقــل العــام مــا  ــاالت، علــى أن تتخــذ هيئ ــة )3( ري ــة ثاث النقــل العــام البديل

اخلدمــة. ســعر  علــى  الوقــود  أســعار  يف  تغــر  أي  لعكــس  يلــزم 

سادســً:  قيــام الهيئــة العليــا لتطويــر مدينــة الريــاض، وأمانــة حمافظــة جــدة 
)شــركة مــرتو جــدة( مبــا يأتــي:

توقيــع عقــود تشــغيل اخلدمــة مــع املشــغل، بعــد أخــذ املوافقــات   .1
العــام. النقــل  هيئــة  مــن  الازمــة 

إدارة تشغيل اخلدمة ومراقبتها.  .2
ــً  ــة، وفق ــغيل اخلدم ــن تش ــة م ــات احلاصل ــرادات اإلعان ــل إي حتصي  .3

الشــأن. هــذا  يف  الصــادرة  والتعليمــات  للقواعــد 
يكــون مبلــغ الدعم الســنوي لتشــغيل اخلدمــة )36،505،676( ســتة  سابعً:  
وثاثــني مليونــً وخمســمائة وخمســـــــــة آالف وســــــــتمائة وســــــــــــــــــــتة 
ســنتني،  ملــدة  وذلــك  الريــاض،  ملدينــة  الســـــنة  يف  ريــااًل  وســــــــــبعني 
وســبعمائة  ألفــً  وثاثــني  واثنــني  ومائــة  مليونــً  وعشــرين  و)20،132،728( 
وثمانيــة وعشــرين ريــااًل يف الســنة حملافظــة جــدة، وذلــك ملــدة خمــس 
ســنوات، علــى أن تقــوم كل مــن الهيئــة العليــا لتطويــر مدينــة الريــاض وأمانــة 

ــي:  ــا يأت ــدة( مب ــرتو ج ــركة م ــدة )ش ــة ج حمافظ
توفــر مبلــغ الدعــم الســنوي ملــا تبقــى مــن الســنة املاليــة احلاليــة   .1
)1439/1438هـــ( مــن املبالــغ اخملصصــة ملشــروعات النقــل العــام يف 

ميزانيتهــا. 
تضمــني مبلــغ الدعــم املطلــوب للســنوات املاليــة الاحقــة للســنة   .2
ــرف وزارة  ــى أن تص ــا، عل ــروعات ميزانيته ــة )1439/1438هـــ( يف مش املالي

املاليــة الدعــم بشــكل شــهري بعــد التحقــق مــن متطلباتــه.

وعلــى أثــر هــذا القــرار فقــد بــدأت الهيئــة واجلهــات ذات العاقــة بالعمــل 
ــي: ــق األت ــاذه، وف ــى إنف عل

ــل  ــة النق ــس هيئ ــايل رئي ــة مع ــا برئاس ــرافية علي ــة إش ــكيل جلن تش  .1
العــام، وعضويــة كل مــن معــايل نائــب وزير العمــل والتنمية االجتماعيــة، ومعايل 
نائــب وزيــر الشــؤون البلديــة والقرويــة، وســعادة مديــر اإلدارة العامــة للمــرور، 
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حيــث بــدأت اللجنــة أعمالهــا يف اجتماعهــا األول بتاريــخ 1439/03/01هـــ، 
وعقــدت اللجنــة بعــد ذلــك عــدة اجتماعــات ملتابعــة ســر العمــل، وأكــدت 
علــى ضــرورة العمــل علــى جمــع البيانــات اخلاصــة مبــاك احلافــات األهليــة، 
مــن جميــع اجلهــات املشــاركة، وعمــل حصــر ميــداين ملعرفــة األعــداد 
ــي  ــن مالك ــات م ــع املعلوم ــً، وجم ــة حالي ــات العامل ــدد احلاف ــة لع التقريبي
احلافــات وفــق النمــوذج املعــد لذلــك. وكذلــك مت دعــوة الرئيــس التنفيــذي 
للشــركة الســعودية للنقــل اجلماعــي للمشــاركة يف اللجنــة بعــد أن مت 

ــة. ــة البديل ــغل للخدم ــركة كمش ــار الش اختي
ــات  ــن للحاف ــع الراه ــة الوض ــاص مبعاجل ــل خ ــق عم ــكيل فري تش  .2
األهليــة، وفــق مــا ورد يف ثالثــً مــن قــرار جملــس الــوزراء املشــار اليــه 
واملتضمــن )تشــكيل فريــق عمــل يف هيئــة النقــل العــام مبشــاركة وزارة 
االجتماعيــة،  والتنميــة  العمــل  ووزارة  للمــرور(،  العامــة  )اإلدارة  الداخليــة 
وقــد  جــدة(،  وأمانــة حمافظــة  الريــاض،  لتطويــر مدينــة  العليــا  والهيئــة 
بتاريــخ  الفريــق  عمــل  بدايــة  وكانــت  مكثفــة،  اجتماعــات  الفريــق  عقــد 

اآلتــي: االجتماعــات  هــذه  نتائــج  وتضمنــت  1439/02/24هـــ، 
حصــر البيانــات اخلاصــة مبالكــي احلافــات لــدى كافــة اجلهــات  أ ( 
املشــاركة يف اللجنــة، بنــاًء علــى البيانــات املتوفــرة يف قاعــدة بيانــات 

النقــل. ووزارة  العــام  النقــل  هيئــة 
معرفــة اشــرتاطات العمــل كســائق حافلــة يف كل مــن )الشــركة  ب ( 
ــام(. ــل الع ــز للنق ــك عبدالعزي ــروع املل ــي – مش ــل اجلماع ــعودية للنق الس
يتضمــن  ومالكيهــا،  احلافــات،  ببيانــات  خــاص  منــوذج  إعــداد  ت ( 
املعلومــات الازمــة ملعاجلــة الوضــع الراهــن ملالــك احلافلــة، حيــث مت 
توزيعــه يف حملــة ميدانيــة مشــرتكة بــني هيئة النقــل العــام، واإلدارة العامة 
للمــرور، علــى مســارات وأماكــن تواجــد تلــك احلافــات، يف كل مــن الريــاض 
وجــدة، كمــا مت توجيــه ســائقي تلــك احلافــات بضــرورة تعبئــة النمــوذج، 
ــل  ــة، قب ــة املكرم ــة مك ــل مبنطق ــرع وزارة النق ــة أو ف ــليمة إىل الهيئ وتس
1439/04/11هـــ، مــن أجــل معاجلــة أوضاعهــم، وكذلــك توفــر النمــوذج علــى 

موقــع الهيئــة االلكــرتوين. 

القيــام بحملــة مشــرتكة بــني هيئــة النقــل العــام، واإلدارة العامــة  ث ( 
للمــرور، بهــدف حصــر احلافــات العاملــة، يف كل مــن الرياض وجــدة، وذلك 
مــن أجــل معرفــة األعــداد التقريبيــة للحافــات يف املدينتــني، وذلــك يومــي 
اجلمعــة والســبت املوافــق 13-1439/03/14هـــ. وقــد شــارك يف احلملــة 
)18( مراقــب خدمــة يف الريــاض و )10( موظفــني يف جــدة، ومت خالهــا إباغ 
مــاك احلافــات بتوقــف اخلدمــة بتاريــخ 1439/06/11هـــ، وضــرورة مراجعــة 
هيئــة النقــل العــام بالريــاض أو فــرع وزارة النقــل مبنطقــة مكــة املكرمــة، 

مــن اجــل تعبئــة االســتمارة اخلاصــة بذلــك.
ــا،  ــل ماكه ــن قب ــات، م ــتمارة للحاف ــدد )977( اس ــتام ع مت اس ج ( 
يف كل مــن مدينتــي الريــاض وجــدة، ويجــرى حاليــً حتليــل اإلســتمارات مــن 
ــب  ــتيفاء الطل ــن اس ــد م ــم التأك ــث يت ــق، حي ــاركة يف الفري ــات املش اجله
لكافــة البيانــات، وملــدى نظاميــة الطلــب، مــن خــال تطبيــق متطلبــات 
العمــل يف النشــاط، وفــق مــا ورد يف قــرار جملــس الــوزراء املوقــر رقــم 
)64( وتاريــخ 1415/06/04 هـــ، والتأكــد مــن معلومــات الضمــان االجتماعــي، 
و مــدى اســتحقاق املالــك للحصــول عليــه، وكذلــك مــدى اســتحقاقة 
للحصــول علــى قــرض مــن قبــل بنــك التنميــة االجتماعــي، والتأكــد مــن 
ــاض- مــرتو جــدة –  ــك الشــرتاطات العمــل يف ) قطــار الري اســتيفاء املال
الشــركة الســعودية للنقــل اجلماعــي (، ومــن ثــم إيجــاد البدائــل املقرتحــة 
ــا  ــق م ــا، وف ــد ايقافه ــات بع ــة للحاف ــول النظامي ــات، واحلل ــي احلاف ملالك

ــه. ــار إلي ــوزراء املش ــس ال ــرار جمل ــه ق ــص علي ن
التعميــم علــى فــروع وزارة النقــل )تقــوم بعمــل الهيئــة حلــني   .3
اســتحداث فروعهــا( بعــدم جتديــد بطاقــات التشــغيل اخلاصــة باحلافــات 

األهليــة.
اختيــار الشــركة الســعودية للنقــل اجلماعــي، كمشــغل للخدمــة   .4
البديلــة، وذلــك مبوجــب خطــاب معــايل رئيــس هيئــة النقــل العــام رقــم 
)733( وتاريــخ 1439/04/09هـــ، وذلــك اســتنادًا علــى املرســوم امللكــي 
ــار  ــركة املش ــح الش ــي مبن ــخ 1399/12/22هـــ، القاض ــم )م/48( وتاري رق



38

استبدال احلافالت األهلية

مت حتديد املسارات اخملصصة للحافالت البديلة يف كل من:

6 خطوطعدد اخلطوط

16 ساعةعدد الساعات

10-20 دقيقةزمن التقاطر

131 حافلةعدد احلافالت

323 سائقعدد السائقني

6 خطوطعدد اخلطوط

16 ساعةعدد الساعات

6-30 دقيقةزمن التقاطر

76  حافلةعدد احلافالت

188 سائقعدد السائقني

مدينة جدة: مدينة الرياض:

إليهــا أعــاه، حــق اإللتــزام مبمارســة نشــاط نقــل الــركاب داخــل املــدن وبينهــا، وقــرار 
جملــس الــوزراء رقــم )538( وتاريــخ 1436/12/29هـــ، القاضــي بتمديــد اإللتزام املشــار 

إليــه أعــاه.
تشــكيل فريــق عمــل خــاص باإلعــداد لتقــدمي اخلدمــة البديلــة، وجتهيــز عقــود   .5
ــً مــن قبــل احلافــات األهليــة. ووفقــً  خدمــة نقــل عــام بديلــة للخدمــة املقدمــة حالي
ــخ 1439/02/11هـــ،  ــم )95( وتاري ــوزراء رق ــس ال ــرار جمل ــن ق ــً م ــد رابع ــا ورد يف البن مل
ومبشــاركة كل مــن هيئــة النقــل العــام والهيئــة العليــا لتطويــر مدينــة الريــاض و أمانــة 
ــه األول  ــه يف اجتماع ــدأ أعمال ــات وب ــدة اجتماع ــق ع ــد الفري ــث عق ــدة، حي ــة ج حمافظ
مســارات  حتديــد  علــى  الفريــق  عمــل  حيــث  1439/03/11هـــ.  املوافــق  الثاثــاء  يــوم 
احلافــات، ونقــاط التوقــف، يف كل مــن مدينتــي الريــاض وجــدة، وكذلــك إعداد الشــروط 
ــة  ــة البديل ــد اخلدم ــودة عق ــة مس ــة، ومناقش ــة البديل ــة باخلدم ــات اخلاص واملواصف
يف كل مــن مدينتــي جــدة والريــاض، وذلــك وفقــا ملــا ورد يف البنــد سادســً مــن قــرار 

ــرة. ــذه الفق ــه يف ه ــار إلي ــوزراء املش ــس ال جمل
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سادسًا: مركز االتصال لالعرتاض على اخملالفات املرصودة

التفتيــش فقــد مت  للتســهيل علــى املتظلمــني مــن قــرارات جلــان 
إنشــاء مركــز االتصــال لاعرتاضات يف أغســطس )2017م(. ويعد املركز 
أحــد قنــوات االعــرتاض التــي مت إنشــائها خلدمــة املســتفيدين لتقــدمي 
تســهيل  وبهــدف  عليهــا،  احلاصلــني  اخملالفــات  علــى  اعرتاضهــم 
وتســريع عمليــة االعــرتاض وتغطيــة جميــع مناطــق اململكــة بهــذه 
اخلدمــة. حيــث اســتقبل املركــز )5888( اتصــال، خــال الربــع األخــر   
ــات  ــر يف اخملالف ــة للنظ ــر جلن ــة عش ــكلت ثاث ــا ُش ــام 2017م. كم يف ع

يف كافــة مناطــق اململكــة.

 920014914

رقم مركز االتصال لالعرتاضات
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سابعًا: اخملالفات

بنــاًء علــى قــرار جملس الوزراء رقــم )387( وتاريــخ 1435/09/24هـــ، القاضي 
يف البنــد ) أواًل( بــأن )يــوكل مشــروع رصــد خمالفــات النقــل العــام وضبطهــا 
آليــً وبشــرًيا، باإلضافــة إىل مايتعلــق باخملالفــات املتصلــة مبحطــات الــوزن 
الثابتــة واملتحركــة وتشــغيلها وصيانتهــا إىل )مشــروع ســاهر(، ويراعــى – مــا 

أمكــن – أن يكــون غالبيــة مــن يعمــل يف املشــروع مــن الســعوديني(.
وعلــى أثــر هــذا القــرار، بــدأت الهيئــة واجلهــات ذات العاقــة بتفعيلــه، مــن 

ــال: خ
العاقــة )وكالــة وزارة 	  عقــد عــدة اجتماعــات مبشــاركة اجلهــات ذات 

الداخليــة للتخطيــط األمنــي – اإلدارة العامــة للمــرور – الشــركة الســعودية 
ــاق  ــر إلط ــداد حمض ــدودة( وإع ــامل احمل ــي الش ــي واألمن ــم التقن للتحك

املشــروع.
)الشــركة 	  لتدريــب مراقبــي اخلدمــة  عــدة ورش عمــل، ودورات  عقــد 

الســعودية للتحكــم التقنــي واألمنــي الشــامل احملــدودة – حتكــم( علــى 
ــام. ــل الع ــات النق خمالف

الوســطى- 	  )املنطقــة  نطاقــات  )خمســة(  إىل  اململكــة  قســمت 
املنطقــة الغربيــة – املنطقــة الشــرقية- املنطقــة اجلنوبيــة –املنطقــة 

الشــمالية(.
)نطــاق 	  الريــاض  مدينــة  مــن  ابتــداًء  2017/1/1م،  يف  املشــروع  أطلــق 

الوســطى(. املنطقــة 

وتقسم خطة عمل املشروع إىل عدد من املراحل وهي:

املشروع

توظيف وتدريب املفتشني.	 
حتديد املناطق اجلغرافية.	 
رصد خمالفات النقل العام نيابة عن هيئة النقل العام.	 
حتديد األهداف، ومؤشرات قياس األداء الرئيسية.	 
إنشاء مركز اتصال وتلقي االعرتاضات.	 

املرحلة األوىل:
اإلعداد )السنة األوىل(

إنشاء مركز قيادة وحتكم للعمليات حول اململكة.	 
ربط النظام مع مركز املعلومات الوطني.	 
زيادة الطاقم الرقابي ليصل إىل أكر من )195( مفتش.	 
تغطية جميع مناطق اململكة.	 
تغطية جميع األنشطة.	 
برنامج التدريب العملي.	 
مصادر واسعة من التقنيات واألنظمة.	 
إنشاء مكاتب فرعية.	 

املرحلة الثانية: 
النمو )سنة- ثاث سنوات(

زيادة الطاقم الرقابي ليصل إىل أكر من )500( مفتش.	 
استخدام التقنيات والنظم الرائدة.	 
حتسني جودة وخدمات النقل العام.	 
تخفيض عدد اخملالفني.	 
حتقيق األثر اإليجابي الكبر على السامة واخلدمة.	 

 :املرحلة الثالثة
النضج )ما بعد السنة الثالثة(ا

)جدول يوضح مقارنة إحصائية اخملالفات بني العام 2016 م - 2017م(

2016م 2017م

عدد 
اخملالفات 

قيمة  اخملالفات 
)ريال(

عدد اخملالفات  قيمة اخملالفات)ريال(

8،409 11.311.300 246.016 301.280.200

)جدول يوضح إحصائية نقل الركاب داخل املدن وبينها لعامي 2017 -2017م(
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ثامنًا: نقل الركاب داخل املدن وبينها

ــخ 1436/12/29هـــ،  ــم )538( بتاري ــوزراء رق ــس ال ــرار جمل ــى ق ــاءًا عل بن
ــل  ــعودية للنق ــركة الس ــع الش ــربم م ــاز امل ــد االمتي ــد عق ــي بتمدي القاض
اجلماعــي )ســابتكو( خلمــس ســنوات إضافيــة اعتبــارا مــن 1437/1/1هـــ، 
ــالت  ــام باحلاف ــل الع ــات النق ــري خدم ــركة بتوف ــوم الش ــه تق ــذي مبوجب وال

داخــل املــدن وبــني املــدن.
ويأتــي دور الهيئــة يف مراقبــة مــدى إلتــزام الشــركة يف تنفيــذ عقــد 
اإللتــزام، وتوفــر اخلدمــة علــى مــدار )24( ســاعة،  وضبــط جــودة اخلدمات 

ــا. ــة منه ــق املقدم واملراف

)جدول يوضح إحصائية نقل الركاب داخل املدن وبينها لعامي 2017 -2017م(

عدد الركاب لعام 2017 عدد الركاب لعام 2016 نطاق اخلدمة

21.962.995 18،044،974 داخل املدن

11.962.266 9،507،772 داخل املدن )باستثناء شهر رمضان وموسم احلج(

5.412.892 6،212،197 بني املدن
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تاسًعا: توجيه املركبات

عملــت الهيئــة علــى تنظيــم خدمــة توجيــه املركبــات، حيــث 
لضمــان  اخلدمــة  لهــذه  الســابقة  الشــروط  حتديــث  مت 
اســتمرار تقدميهــا بنمــوذج العمــل الــذي ناســب مقدمــي 
اخلدمــة مــن الســائقني الســعوديني وناســب الــركاب أيضــًا. 
وقــد بلغــت نســبة التوطــني يف هــذا القطــاع أكــر مــن 
98%، وبلغــت عــدد املنشــئآت التــي تقــدم هــذه اخلدمــة 
يف نهايــة 2017م، 23 منشــآة تقــدم خدماتهــا يف أكــر 
مــن 50 مدينــة يف اململكــة. وتتــم متابعــة كافــة الرحــالت 

ــة. ــل اإللكرتوني ــة وص ــرب منص ع

 جدول يوضح املقارنة قبل وبعد التنظيم

بعد التنظيمقبل التنظيم

1123عدد املنشآت

950عدد املدن التي تقدم فيها اخلدمة

8000220.000عدد السعوديني

90.0004500عدد غري السعوديني
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عاشًرا: موسم احلج لعام1438هـ/2017م

ــع  ــرص بجمي ــك حت ــا، و لذل ــت اهلل ضيوفه ــاج بي ــعودية حج ــة الس ــة العربي ــر اململك َتعَت
دوائرهــا احلكوميــة، علــى تقــدمي أفضــل اخلدمــات لتســهيل احلــج علــى حجــاج بيــت اهلل 
ــخ 1407/07/30هـــ  ــم )2450/7/م( وتاري ــرمي رق ــامي الك ــر الس ــى األم ــاًء عل ــرام.  وبن احل
،القاضــي باعتبــار وزارة النقــل )هيئــة النقــل العــام(، ضمــن اجلهــات احلكوميــة التــي 
يلــزم إشــراكها يف أعمــال احلــج، ولذلــك فقــد شــاركت الهيئــة يف موســم حــج 1438هـــ 
ــار  ــواردة يف اإلط ــئوليات ال ــام واملس ــذ امله ــف لتنفي ــف مكل ــام )82( موظ ــال قي ــن خ م
العــام ملهــام الفريــق خــال موســم احلــج، وتأتــي هــذه املشــاركة بشــكل أساســي نحــو 

األعمــال التاليــة:

حجــاج 	  خلدمــات  ســواء  اجلماعــي،  للنقــل  الســعودية  الشــركة  خدمــات  متابعــة 
الداخــل، أو تقــدمي خدمــات النقــل داخــل املشــاعر املقدســة، باإلضافــة إىل خدمــة 
حمطــات  يف  املقدمــة  اخلدمــات  وكذلــك  الســيارات،  حجــز  مواقــف  مــن  النقــل 

الرئيســية. الشــركة 
متابعــة كافــة أنشــطة النقــل الــري املرخصــة لضمــان تقــدمي خدمــات ذات جــودة 	 

لضيــوف الرحمــن.
مراقبــة مداخــل مكــة املكرمــة ملنــع احلافــات اخملالفــة مــن التوجــه إىل املشــاعر 	 

املقدســة.

ــركاب املســتفيدين مــن خدمــات النقــل العــام باحلافــات لهــذا العــام،  وقــد بلــغ عــدد ال
ــو )%35(. ــابق بنح ــم الس ــن املوس ــادة ع ــبة زي ــب، وبنس ــو )2.354.933( راك نح
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احلادي عشر: مساهمة الهيئة يف التوطني

تســعى هيئــة النقــل العــام ألن تكــون أنشــطة النقــل الــري جاذبــة لعمــل املواطنــني 
ومت يف هــذا الشــأن مــا يلــي:-

قصــر العمــل باملركبــة اخلاصــة عــر تطبيــق املركبــات علــى الســعوديني،   .1
ــغ عــدد الســعوديني العاملــني يف هــذا النشــاط أكــر مــن 220.000 ســعودي. وقــد بل

 
حلمايــة عمــل الســعوديني يف هــذا النشــاط، فقــد أوقفــت الهيئــة إصــدار   .2
تراخيــص جديــدة لألجــرة اخلاصــة أو إضافــة مركبــات جديــدة للمنشــآت احلاليــة.

وقعــت الهيئــة اتفاقيــة لتوطــني العمــل يف منافــذ تأجــر الســيارات وذلــك   .3
1439/7/1هـــ. يف  التوطــني  يبــدأ  أن  علــى  07/27//1438هـــ،  بتاريــخ 

أنهــت الهيئــة حمضــرً ا يعالــج ســيطرة األجانــب علــى قطــاع النقــل وخاصــة   .4
للمقــام  والتوصيــات  بالنتائــج  والرفــع  اخملتصــة  اجلهــات  مــع  الثقيلــة  املركبــات 

الســامي. 
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الثاين عشر: االتفاقيات الدولية يف قطاع النقل الربي

مت إعــداد مشــروع اتفاقيــة تنظيــم عمليــات نقــل الــركاب والبضائــع علــى الطــرق الريــة بــني   .1
حكومــة اململكــة العربيــة الســعودية وحكومــة جمهوريــة العــراق، وذلــك لتحقيــق األهــداف التاليــة:

تسهيل وتنظيم النقل الري للركاب والبضائع واملواد بني اململكة والدول األخرى. أ ( 
تعزيز التبادل التجاري مبا يحقق املصالح املشرتكة. ب ( 

تسهيل اإلجراءات وإلغاء الرسوم اجلمركية عن البضائع. ت ( 
تشجيع الشركات واألفراد على املشاركة يف سوق النقل. ث ( 

تسهيل وتنظيم النقل بالعبور. ج ( 
تنظيم وتيسر انتقال السلع عر وإىل اململكة. ح ( 

العربيــة  اململكــة  حكومــة  بــني  تعــاون  اتفاقيــة  لتطبيــق  املشــرتكة  اآلليــة  إعــداد  مت   .2
الســعودية وحكومــة جمهوريــة الســودان يف جمــال نقــل الــركاب والبضائــع علــى الطــرق الريــة 
ــد  ــة إىل حتدي ــدف اآللي ــث ته ــق 2009/06/23م، حي ــخ 1430/06/30هـــ املواف ــدة بتاري ــة يف ج املوقع
املهــام واملســئوليات لــكل جهــة بــني البلديــن، وقــد مت تزويــد اجلانــب الســوداين بنســخة منهــا خــال 

اجتمــاع اللجنــة الســعودية الســودانية املشــرتكة هــذا العــام مبدينــة جــدة.

الرتتيــب واإلعــداد ملشــروع مذكــرة تفاهــم مــع االحتــاد الــدويل للنقــل الــري )IRU(، لتطويــر   .3
جمــاالت التعــاون بــني الهيئــة واالحتــاد فيمــا يخــص النقــل الــري.
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الثالث عشر: إعداد دليل ألنشطة وخدمات النقل الربي

أصــدرت الهيئــة  دليــل تعريفــي بأنشــطة النقــل الــري واخلدمــات املقدمــة مــن الهيئــة، ويحتــوي علــى تعريــف بأنشــطة النقــل الــري واخلدمــات التــي تنــدرج حتــت 
كل نشــاط، ومتطلبــات واشــرتاطات احلصــول علــى كل خدمــة، والفئــات املســتهدفة، واألنظمــة واللوائــح املنظمــة، وخطــوات تنفيــذ اخلدمــات، واإلجــراءات 

والتعليمــات ذات العاقــة.

الرابع عشر: إعداد دليل خمالفات أنشطة النقل الربي

أصــدرت الهيئــة دليــل مبخالفــات أنشــطة النقــل الــري، كدليــل إرشــادي ملمارســي أنشــطة النقــل الــري، ويحتــوي علــى تصنيــف كل نشــاط باخملالفــات 
التــي تطبــق علــى خمالفــة أحكامــة، ومقــدار اخملالفــة املاليــة، والرمــز التعريفــي لــكل خمالفــة.
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تقدمي
يعــد نشــاط النقــل البحــري أحــد أهــم ركائــز التنميــة االقتصاديــة للمملكــة العربيــة الســعودية حيث 
يبلــغ حجــم الصــادرات والــواردات املنقولــة بالبحــر مــا يقــارب )95(% مــن إجمــايل حجــم الصــادرات 
والــواردات، كمــا يســهم يف نقــل مــا نســبته 75% مــن التجــارة العامليــة، وتتمتــع اململكــة 
ــم، وتعــد  ــد عــن )1500( ميــل بحــري ومــا يعــادل )1.852( كل ــة تزي بســواحل متتــد ملســافات طويل
اململكــة الدولــة مــن أوائــل الــدول عامليــً يف تصديــر النفــط وغالبــً مــا يتــم ذلــك عــن طريــق البحــر، 
حيــث تكــون  تكلفــة النقــل البحــري منخفضــة مقارنــة مــع وســائل النقــل األخــرى، وهــو مينحهــا 
ميــزة إضافيــة عــن وســائل النقــل األخــرى وتتــوىل الهيئــة مهــام ومســؤوليات اإلشــراف علــى النقل 

البحــري وذلــك اســتنادًا إىل قــرار جملــس الــوزراء رقــم )248( وتاريــخ 1437/6/12هـــ. 
وقــد ُاســندت إىل قطــاع النقــل البحــري العديــد مــن املهــام التــي تهــدف إىل حتقيــق التنميــة 
وتنميــة  تطويــر  وكذلــك  للمملكــة،  االقتصاديــة  التنميــة  يف  واملســاهمة  البحريــة،  التجاريــة 
االســطول البحــري الســعودي وحمــاكاة التطــور الهائــل يف صناعــة النقــل البحــري بالشــكل الــذي 

يســهم يف حتقيــق رؤيــة اململكــة 2030 م. 
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تسجيل السفن.
قيد الوحدات البحرية )صيد - نزهة -غوص(.

تنفيذ االتفاقيات الدولية.
الرقابة والتفتيش على السفن التي حتمل العلم السعودي.

متابعة هيئات التصنيف البحرية الدولية.
إصدار تراخيص:

مزاولة أعمال النقل البحري )دويل - ساحلي - يف حدود امليناء(. 	 
مزاولة أعمال بيع تذاكر السفر البحرية.	 
مزاولة نشاط متعهد نقل البضائع بحرًا.	 

إصدار سجل اخلدمة البحرية للطاقم السعودي العامل على ظهر السفن.
تصديق الشهادات البحرية للعاملني على ظهر السفن.

اعتماد املّساحني واملعاينني البحريني.
الرتخيص لشركات ومؤسسات الفحص واملعاينة.

أوًلا: مهام قطاع النقل البحري
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ثانًيا: أهداف قطاع النقل البحري

تطوير منظومة النقل البحري	 
حتسني خدمات النقل البحري.	 
تنمية األسطول البحري السعودي.	 
وإطــاق 	  لتأســيس  املعنيــة  اجلهــات  مــع  التكامــل  حتقيــق 

بحــري متكاملــة. نقــل  صناعــة 
استخدام التقنية احلديثة جلميع خدمات النقل البحري.	 
ــة 	  ــة ذات الصل ــدات الدولي ــات واملعاه ــذ االتفاقي ــة وتنفي متابع

بصناعــة النقــل البحــري.
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ثالًثا: اخلطوات املتخذة نحو حتقيق أهداف النقل البحري

املنظمــة 	  واالنظمــة  اللوائــح  حتديــث 
ــع  ــن رف ــا يضم ــري مب ــل البح ــاع النق لقط

والســامة. اجلــودة  مســتويات 

مت رفــع العلــم الســعودي وتســجيل أكــر 	 
مــن )40( ناقلــة نفــط عماقــة مملوكــة 
للنقــل  الســعودية  الوطنيــة  للشــركة 
انضمامهــا  وإعــان  )البحــري(،  البحــري 

الســعودي. لألســطول 

تســهيل اإلجــراءات الفنيــة والورقيــة قبــل 	 
وصــول الســفن إىل مينــاء التســجيل .

البــدء يف جتهيــز ملــف اململكــة لعمليــة 	 
التدقيــق االلزامــي الــذي ســيتم مــن قبــل 

املنظمــة البحريــة الدوليــة.

املعاجلــة اإللكرتونيــة ملتطلبــات الســفن 	 
أثنــاء  الســعودي  العلــم  ترفــع  التــي 
تواجدهــا يف امليــاه الدوليــة، مبــا يضمــن 
ســامة  علــى  يؤثــر  وال  اإلجنــاز  ســرعة 

للســفن. اإلبحــار 

تنفيــذ أعمــال الرقابــة والتحقــق 	 
البحــري  االســطول  التــزام  مــن 
االتفاقيــات  بتطبيــق  الســعودي 
واللوائــح  الدوليــة  واملعاهــدات 
مفتشــي  خــال  مــن  الداخليــة، 
وهيئــات  العــام  النقــل  هيئــة 

الدوليــة. التصنيــف 

التحتيــة  	  البنيــة  بتجهيــز  البــدء 
االلكرتونيــة   اخلدمــات  لتقــدمي 
وجتديــد  بإصــدار  املرتبطــة 
ــيتم  ــري، وس ــل البح ــطة النق أنش

.  2018 العــام  خــال  إطاقهــا 

بــول 	  شــركة  مــع  عقــد  توقيــع 
ســتار العامليــة لتشــغيل نظــام 
تتبــع الســفن التــي ترفــع العلــم 
وتتبــع   ، بعــد  عــن  الســعودي 
الســفن األجنبيــة املوجــودة يف 

الســعودية. اإلقليميــة  امليــاه 

التوقيــع مع )6( هيئات تصنيف 	 
دوليــة وهــي هيئــة التصنيــف: 
 - الريطانيــة   - األمريكيــة   (
اإليطاليــة- الرنويجيــة األملانيــة 
- اليابانيــة - الفرنســة ( للقيــام 
واملعاينــة  الفحــص  بأعمــال 
العلــم  ترفــع  التــي  للســفن 

. الســعودي 

االحتفــال 	  ثقافــة  تأصيــل 
ــال  ــر االحتف ــة ع ــة البحري بالبيئ
ــذي  ــي ال ــري العامل ــوم البح بالي
عقــد يف مدينــة جــدة يومــي 
ســبتمر2017م،   24-23
ــة  ــام املنظم ــني ع ــور أم بحض
الســّيد  الدوليــة  البحريــة 

ليــم". "كيتــاك 
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رابًعا: االنضمام إىل االتفاقيات الدولية

االتفاقيات واملدونات الدولية املتعلقة بالسالمة البحرية
لضمان حتقيق السفن التي ترفع علم اململكة للمتطلبات التي تفرضها هذه االتفاقيات واملدونات، وعدم احتجازها يف املوانئ األجنبية التي ترتدد عليها ومبا 

يحقق لها القدرة التنافسية العالية بني األساطيل البحرية العاملية، فقد انضمت اململكة للعديد من االتفاقيات واملدونات الدولية املتعلقة بالسامة البحرية. 

اسم االتفاقية

اتفاقية املنظمة البحرية

االتفاقية الدولية لسالمة األرواح يف البحار لعام 1974م )سوالس1974(

بروتوكول عام 1978م املتعلق باتفاقية ) سوالس 1974 (

بروتوكول عام 1988م املتعلق باتفاقية ) سوالس 1974 (

االتفاقية الدولية خلطوط الشحن 1966م

بروتوكول عام 1988م املتعلق باالتفاقية الدولية خلطوط الشحن 1966م

االتفاقية الدولية لقياس حمولة السفن 1969

قواعد منع التصادم يف البحر لعام 1972

االتفاقية الدولية لسالمة احلاويات 1972 م

االتفاقية الدولية لالتصاالت والـأقمار الصناعية لعام )1976( واالتفاقية الدولية لالتصاالت الالسلكية )1976(

اتفاق سفن الركاب للرحالت اخلاصة لعام 1971م

بروتوكول الفراغات لسفن الركاب للرحالت اخلاصة لعام 1973م

االتفاقية الدولية للبحث واإلنقاذ لعام 1979م

االتفاقية الدولية لإلنقاذ البحري لعام 1989م

االتفاقية الدولية لنقل الركاب وأمتعتهم بحرًا لعام 1974 وبروتوكول عام 1976 املتعلق باالتفاقية الدولية لنقل الركاب وأمتعتهم بحرًا لعام 1974 وبروتوكول عام 2002 املتعلق باالتفاقية الدولية لنقل الركاب وأمتعتهم بحرًا 
لعام 1974

انضمام اململكة إىل عضوية املنظمة الدولية للمسح البحري 

الئحة السالمة اخلاصة بالسفن ذات احلموالت الصغرية التي ال تشملها املعاهدات البحرية الدولية يف دول جملس التعاون لدول اخلليج العربية
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االتفاقيات واملدونات الدولية املتعلقة بحماية البيئة البحرية

انضمــت اململكــة إىل العديــد مــن االتفاقيــات الدوليــة التــي تهــدف إىل حمايــة 
البيئــة البحريــة.

اسم االتفاقية

االتفاقية الدولية ملنع التلوث البحري من السفن لعام 1973 ) ماربول ( 1973 م

بروتوكول عام 1978 املتعلق باالتفاقية الدولية ملنع التلوث البحري من السفن لعام 1973)ماربول( 1973

بروتوكول عام 1997 املتعلق باالتفاقية الدولية ملنع التلوث البحري من السفن لعام 1973 ) ماربول ( 1973

 بروتوكول عام 1996 املتعلق باالتفاقية الدولية ملنع اغراق النفايات الصناعية يف البحر لعام 1972 وأن
االنضمام للربوتوكول يحل حمل االتفاقية

 االتفاقية الدولية للمسئولية املدنية عن اضرار التلوث بالزيت لعام 1969 وبروتوكول عام 1976م املتعلق ب
االتفاقية الدولية للمسئولية املدنية عن اضرار التلوث بالزيت لعام 1969

االتفاقية الدولية للمسئولية املدنية عن أضرار التلوث بالزيت لعام 1992 م

االتفاقية الدولية لالستعداد والتصدي ملنع التلوث بالزيت لعام 1990م

االتفاقية الدولية لضبط وإدارة مياه الصابورة والرواسب يف السفن لعام 2004م

االنضمام إىل التفاقيات واملدونات الدولية املتعقلة بالتعليم والتدريب البحريني 

مل يقتصــر اهتمــام اململكــة يف النقــل البحــري علــى الســفينة واألســطول البحــري فقــط، فقــد 
انضمــت اململكــة إىل االتفاقيــة الدوليــة ملســتويات التدريــب وإصــدار الشــهادات وأعمــال 
التدريــب وإصــدار  الدوليــة ملســتويات  لعــام 1978م واملدونــة  البحــر  للعاملــني يف  النوبــة 
الشــهادات وأعمــال النوبــة للعاملــني يف البحــر لعــام 2010 والتــي عرفــت مبدونــة مانيــا، بهــدف 
ضمــان تأهيــل أفــراد الطاقــم الذيــن يعملــون علــى الســفن التــي ترفــع علــم اململكــة. فقــد 
دعــم قطــاع النقــل البحــري جامعــة امللــك عبــد العزيــز بجــدة " كليــة الدراســات البحريــة " 
حتــى مت االعــرتاف براجمهــا وشــهاداتها مــن قبــل املنظمــة البحريــة الدوليــة  وجميــع الــدول 
ــض  ــز بتفوي ــد العزي ــك عب ــة املل ــع جامع ــم م ــرة تفاه ــرام مذك ــة  ومت إب ــاء يف املنظم األعض
"كليــة الدراســات البحريــة" بإصــدار الشــهادات األهليــة للعاملــني علــى مــن الســفن، وقــد مت 
اعتمــاد كليــة الدراســات البحريــة بجامعــة امللــك عبدالعزيــز بجــدة كمؤسســة تعليميــة بحريــة 
لتخريــج املهندســني واملاحيــني البحريــني بــإدارة النقــل البحــري واللوجســتيات لتغطيــة 

ــة . احتياجــات العمــل يف قطــاع النقــل البحــري والســفن التجاري

انضمام اململكة إىل االتفاقيات املتعلقة باألمن البحري ومكافحة األعمال غري 
املشروعة.

 ُأســوة باهتمــام النقــل البحــري بســامة األرواح وحمايــة البيئــة البحريــة مــن التلــوث واالهتمــام 
بالعنصــر البشــري علــى مــن الســفن، لعــب القطــاع دورًا هامــً بتحقيــق األمن البحــري، وضمان 

ســامة املاحــة البحريــة، مــن خــال انضمــام اململكــة للعديــد مــن االتفاقيــات ذات الصلــة.
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باإلضافــة إىل العديــد مــن االتفاقيــات اجلــاري دراســة متطلبــات االنضمــام 
ــا ومنها:  إليه

 
ــات 	  ــن املطالب ــفن ع ــاك الس ــئولية م ــد مس ــة لتحدي ــة الدولي االتفاقي

البحريــة لعــام 1976 وبروتوكــول عــام 1996 املتعلــق باالتفاقيــة الدوليــة 
لعــام  البحريــة  املطالبــات  عــن  الســفن  مــاك  مســئولية  لتحديــد 

1976م.
االتفاقيــة الدوليــة للمســئولية املدنيــة عــن التلــوث بزيــت الوقــود لعــام 	 

 .2001
االتفاقية الدولية إلزالة املواد العالقة الضارة لعام 2001 	 
االتفاقية الدولية لرفع احلطام البحري لعام 2007.	 
االتفاقيــة الدوليــة لتســهيل حركــة املاحــة يف املمــرات املاحيــة 	 

لعــام 1965م.

إبرام االتفاقيات الثنائية مع الدول الشقيقة والصديقة

ــادة الدعــم والتبــادل 	  تهــدف هــذه االتفاقيــات إىل تســهيل حركــة مــرور الســفن وزي
التجــاري والتعــاون التقنــي بــني اململكــة والــدول األخــرى يف جمــال النقــل البحــري.

تفويض الهيئات الدولية للمعاينة واصدار الشهادات اإللزامية للسفن  

ســعيً لضمــان اســتمرار امتثــال الســفن التــي ترفــع علــم اململكــة للمتطلبــات التــي 	 
تفرضهــا االتفاقيــات الدوليــة املتعلقــة بســامة األرواح وحمايــة البيئــة البحريــة 
فقــد فوضــة اململكــة ممثلــة بهيئــة النقــل العــام ســتة هيئــات تصنيــف بحريــة 
 )ICS( دوليــة جميعهــا عضــو يف االحتــاد الــدويل لهيئــات التصنيــف البحريــة املعــروف
مبوجــب عقــد تفويــض لقيــام هــذه الهيئــات بأعمــال الفحــص واملعاينــات وإصــدار 
الشــهادات للســفن التــي ترفــع علــم اململكــة والتــي تبلــغ حمولتهــا أعلــى مــن )500 

طــن(.

اسم االتفاقية
االتفاقية الدولية لقمع األعمال غري املشروعة لعام 1988م 

بروتوكول عام 1988 املتعلق باالتفاقية لقمع األعمال غري املشروعة يف اجلرف القاري 

االتفاقية الدولية لقمع األعمال غري املشروعة لعام 2005 

بروتوكول عام 2005 املتعلق باالتفاقية الدولية لقمع األعمال غري املشروعة يف اجلرف القاري 

 االنضمام ملدونة سلوك جيبوتي املتعلقة بالقرصنة والسطو املسلح على السفن يف منطقة خليج 
عدن وغرب احمليط الهندي  وتعديل جدة

 )ISPS code( االنضمام للمدونة الدولية ألمن السفن واملرافق املينائية

.)ABS( هيئة التصنيف البحرية الدولية األمريكية

.)NKK( هيئة التصنيف البحرية الدولية اليابانية

.)LLOYDS(( هيئة التصنيف البحرية الدولية الربيطانية

.)RINA( هيئة التصنيف البحرية الدولية اإليطالية

.)BV( هيئة التصنيف البحرية الدولية الفرنسية

.)DNV GL( هيئة التصنيف البحرية الدولية األملانية الرنويجية
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ثانيًا: حتديث اللوائح والقواعد املنظمة لقطاع النقل البحري 

يعمــل النقــل البحــري علــى وضــع األطــر والقواعــد الازمــة لتحقيــق متطلبــات تســجيل الســفن 
وقيــد الوحــدات البحريــة وتراخيــص النقــل البحــري وتطبيــق اللوائــح واالشــرتاطات اخلاصــة 
بإجــراءات التفتيــش وإنشــاء قواعــد املعلومــات والبيانــات اخلاصــة بالســفن والوحــدات البحريــة 
باإلضافــة إىل إصــدار شــهادات الســفن وجتديدهــا واعتمــاد هيئــات التصنيــف ومؤسســات 
الفحــص ومعاينــة الســفن الصغــرة والرقابــة عليهــا ومتابعــة تطبيــق االتفاقيــات الدوليــة 
علــى الســفن، ويف ســبيل حتقيــق ذلــك فــإن الهيئــة متمثلــة يف القطــاع البحــري تقــوم حاليــً 

ــه مــن خــال: ــث القواعــد والقــرارات املنظمــة ل بتحدي

تعديــل القواعــد اخلاصــة بتســجيل الســفن وقيــد الوحــدات البحريــة وتنظيــم الرهــن البحــري 	 
داخــل  الصغــرة  للســفن  واملعاينــة  الفحــص  ومؤسســات  التصنيــف  هيئــات  وعمــل 

ــة . اململك
وضع الئحة تنظم ممارسة نشاط فحص وصيانة أجهزة اإلنقاذ البحرية. 	 
ــع 	  ــي ال تخض ــرة الت ــفن الصغ ــة الس ــص ومعاين ــاط فح ــة نش ــم ممارس ــة تنظ ــع الئح وض

ــة.  ــدات الدولي للمعاه
وضع الئحة تنظم ضوابط أعمال املفتشني البحريني.	 

تشغيل عبارات خلدمة املواطنني بجزيرة فرسان 

تقدمي خدمات نقل الركاب بني مدينة جازان وجزيرة فرسان.	 
تقــدمي خدمــات نقــل البضائــع واملــواد بــني جــازان وجزيــرة فرســان مبــا يحقــق التنميــة يف 	 

جزيــرة فرســان ومســاواة األســعار للمــواد االســتهاكية واخلدميــة ألهــايل جزيــرة فرســان 
مــع بقيــة مــدن اململكــة.



إحصاءات وأرقام لقطاع النقل البحري لعامي 2016 م -   2017 م

إجمايل طاقة األسطول السعودي:تراخيص شركات مزاولة نشاط النقل البحري:عدد مكاتب بيع تذاكر السفر البحرية:

 عاماملنطقة
2016

 عام
2017

1012الرياض

1419جدة

1519الدمام

45جازان

4355اجملموع

 عاماملدينة
2016

عام 2017

172173جدة

67106الدمام

25جازان

241284اإلجمايل

عام 2017عام 2016املنطقة

40الشرقية

67جدة

 املدينة
املنورة

23

69تبوك

10جازان

1919اجملموع
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خدمــات نقــل البضائــع واحملروقــات ومــواد البنــاء 
واملواشــي واألعــالف بــني مدينــة جيــزان وجزيــرة 

فرســان:

خدمــات نقــل الــركاب والســيارات بالعبــارات بــني مدينــة جيــزان وجزيرة 
: فرسان 

عام 2017عام 2016املنطقة

33913474 املنطقة الشرقية

30943341منطقة مكة املكرمة

919967منطقة املدينة املنورة

11521189منطقة تبوك

20232210 منطقة جازان

13351353منطقة عسري

1191412534اإلجمايل

عام 2017عام 2016املنطقة

50565463 املنطقة الشرقية

77658612منطقة مكة املكرمة

535985منطقة املدينة املنورة

483984منطقة تبوك

7781025 منطقة جازان

2365منطقة عسري

1464016934اإلجمايل

عام 2017عام 2016النشاط

795780عدد الرحالت األساسية

6535عدد الرحالت اإلضافية

488237521772عدد الركاب

7783879596عدد السيارات

عدد الشاحناتعدد الرحالتعام

2016219042375

2017215049378

أعداد قوارب الصيد: 

أعداد قوارب النزهة: 
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 بالهيئة معني باإلشراف على جودة وكفاءة وسامة النقل 
عر اخلطوط احلديدية يف اململكة. كما يتوّلى النقل السككي بالهيئة إصدار 
الرتاخيص ملقدمي خدمة النقل السككي، ويهتم بتطوير اخلدمات واإلشراف 

على تخصيص اخلطوط احلديدية بالشراكة مابني القطاع العام والقطاع 
اخلاص دولًيا وحملًيا، وتطوير شبكة اخلطوط احلديدية يف إطار االسرتاتيجية 

الوطنية للنقل.

مهام ومسؤوليات النقل السككي بالهيئة:
إصدار الرتاخيص ملقدمي خدمات النقل باخلطوط احلديدية.	 
مراقبة املنافسة الغر مشروعة.	 
وضع املعاير والضوابط الفنية اخلاصة باستخدام مرافق اخلطوط 	 

احلديدية.
وضع معاير السامة اخلاصة بنشاط النقل باخلطوط احلديدية.	 
التحقيق فنيً يف أي حادث أو عارض يؤدي إىل وقوع حادث أو تعطيل أو 	 

خسائر ملرافق اخلطوط احلديدية.
العمل على حماية مصالح املستفيدين من خدمات النقل باخلطوط 	 

احلديدية.

أهداف النقل السككي بالهيئة:
تنظيم نشاط النقل باخلطوط احلديدية يف اململكة.	 
اإلشراف على سامة التشغيل.	 
تشجيع استخدام اخلطوط احلديدية يف نقل الركاب والبضائع.	 
تطوير الشبكة يف إطار االسرتاتيجية الوطنية للنقل.	 
رفع كفاية املرخص لهم بتقدمي خدمات اخلطوط احلديدية.	 
تشجيع املنافسة يف جمال تقدمي خدمات اخلطوط احلديدية.	 
تقليل القيود على املرخص لهم إىل أدنى حد ممكن.	 

اجلهات املرخصة لتقدمي خدمات النقل يف اخلطوط احلديدية

الشركة السعودية للخطوط احلديدية )سار(
نقل الركاب ونقل املعادن )الفوسفات والبوكسايت(

شركة براسارانا
قطار املشاعر املقدسة

املؤسسة العامة للخطوط احلديدية
نقل الركاب والبضائع بني الرياض والدمام

شركة الصفوة النقية
قطار جامعة األمرية نورة بنت عبدالرحمن
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حتديث شروط وتوجيهات الهيئة للحصول على شهادات السالمة وتصاريح 
التشغيل للخطوط احلديدية.

خصخصة مشاريع اخلطوط احلديدية:
مت عقد ورشة العمل اخلاصة بـ "فرص التخصيص يف اخلطوط احلديدية" مبدينة 

الرياض يوم األحد 2017/10/29م.
مت تقدمي فرص اخلصخصة يف :

الصيانة والتشغيل للخطوط احلديدية القائمة.	 
مشاريع اخلطوط احلديدية اجلديدة عن طريق املشاركة بني القطاع العام 	 

.)PPP( واخلاص
حضور أكر من 380 شخص، ميثلون أكر من 141 شركة/جهة، من 21 دولة.

الشركة السعودية للخطوط احلديدية - سار - )تشغيل خدمة نقل الركاب(:
بدأت اخلدمة يف شهر فراير/2017م بنقل الركاب من الرياض إىل القصيم مرورًا 

باجملمعة.
مت تشغيل خدمة نقل الركاب من الرياض إىل حائل مرورًا باجملمعة والقصيم يف 

شهر نوفمر/2017م.
سيتم البدء يف تشغيل خدمة نقل الركاب إىل اجلوف والقريات خال العام 2018م بحول 

اهلل تعاىل.

قطار احلرمني السريع:
بدء التشغيل التجريبي للمشروع يف ديسمر/2017م.

املؤسسة العامة للخطوط احلديدية:
زيادة السرعة التشغيلية لقطارات الركاب يف اخلط احلديدي القائم بني الرياض 

والدمام من 140كم/ساعة إىل 160 كم/ساعة.

قطار املشاعر املقدسة )فرتة احلج(:
اإلشراف على عملية التشغيل لقطار املشاعر املقدسة بني 9 حمطات 
)3 حمطات لكل من مشعر منى وعرفة ومزدلفة( ونقل أكر من مليوين 

حاج خال حج عام 1438هـ.

قطار جامعة األمري نورة بنت عبدالرحمن:
بناء على خطاب جامعة األمرة نورة بنت عبدالرحمن رقم )2064( وتاريخ 

1439/2/19هـ، واملشار فيه إىل موافقة املقام السامي رقم )4754( 
وتاريخ 1439/1/30هـ بخصوص املوافقة على املشغل اجلديد للقطار 

)حتالف انسالدو-األريل(، فقد مت البدء بإجراءات منح رخصة التشغيل 
للمشغل اجلديد وكذلك االجتماع مع ممثلي اجلامعة واملشغل القدمي 

واملشغل اجلديد لضمان عدم تأثر اخلدمة املقدمة. 

املشاريع اجلاري العمل عليها:

حتديث نظام حماية اخلطوط احلديدية:
جاٍر العمل على حتديث شامل لنظام حماية اخلطوط احلديدية، حيث إن 

النظام احلايل قدمي ومت إقراره بناًء على املرسوم امللكي رقم )21( وتاريخ 
1382/4/3هـ.

سياسة حقوق العمالء:
جاٍر العمل على صياغة سياسة شاملة حلقوق العماء املسافرين على 

اخلطوط احلديدية بني املدن.

إجنازات النقل السككي مقارنة مبا حتقق يف العام املايل السابق



إحصاءات وأرقام لقطاع النقل السككي لعامي 2016 م - 2017م

حجم النقل العاماجلهة
2016 م                                      2017 م

الوحدة

حاوية670،848651،400املؤسسة العامة للخطوط احلديدية

راكب1،300،0001،484،975

الشركة السعودية للخطوط احلديدية  
)سار(

طن )فوسفات(4،362،3004،621،100

طن )بوكسايت(3،294،3003،856،575

راكب0159،189*

راكب )يوميًا(أكرث من 25 آالفأكرث من 25 ألفقطار جامعة األمرية نورة بنت عبدالرحمن

راكبأكرث من 2 مليونأكرث من 1.85 مليونقطار املشاعر املقدسة

*  بدء نقل الركاب يف شهر فرباير من عام 2017م



65



66



67



68

املرحلة األوىل:  
إعــداد دراســات اخملططــات الشــاملة للنقــل لــكل مدينــة، وقــد أنهــت 
وزارة النقــل الدراســات اخلاصــة مبــدن جــدة، الدمــام، الطائــف، جــازان، 
بريــدة، أبهــا وخميــس مشــيط، حائــل، الهفــوف كمــا مت االنتهــاء مــن حتديــث 
الدراســات اخلاصــة مبدينتــي بريــده وعنيــزة والتــي قامــت الــوزارة بإعدادهــا 
ومتــت مراجعتهــا مــن قبــل الهيئــة، وتعمــل الهيئــة علــى إعــداد خمططــات 
النقــل العــام لعــدد مــن مــدن اململكــة ضمــن مبادرتهــا ومــن بينهــا مــدن 

تبــوك، الباحــة، وجنــران يف خطــة التحــول الوطنــي 2020.

  

املرحلة الثانية:   

متابعــة التنفيــذ، وقــد صــدرت قــرارات جملــس الــوزراء بتنفيــذ مشــروعات 
النقــل العــام يف كل مــن ) مكــة املكرمــة، املدينــة املنــورة، جــدة، حاضــرة 
ــز  ــك عبدالعزي ــروع املل ــذ مش ــدأ تنفي ــد ب ــف( وق ــة القطي ــام وحمافظ الدم

للنقــل العــام مبدينــة الريــاض.

 تقوم خطة الهيئة لتطوير النقل العام يف مدن اململكة على مرحلتني: 

كمــا أن الهيئــة، ممثلــة مبعــايل الرئيــس، عضــو يف اللجــان التنفيذيــة يف مشــروعات النقــل العــام للمــدن 
التــي مت إقــرار تنفيــذ مشــروعاتها مــن قبــل جملــس الــوزراء، باإلضافــة إىل أن معــايل وزيــر النقــل عضــو يف 
اللجــان العليــا لتلــك املشــروعات والتــي يرأســها أصحــاب الســمو امللكــي أمــراء املناطــق، وقــد صــدرت 
عــدد مــن األوامــر الســامية الكرميــة يف إطــار حوكمــة مشــروعات النقــل العــام يف املــدن اخلمــس 
الكــرى كان آخرهــا األمــر الســامي الكــرمي رقــم )17039( وتاريــخ 1439/4/9هـــ، القاضــي باملوافقــة علــى 
توصيــة اللجنــة العامــة جمللــس الــوزراء رقــم )1288( وتاريــخ 1439/3/25هـــ املبنيــة علــى حمضــر هيئــة 
ــة  ــة والتنمي ــدة بتوصيــة جملــس الشــؤون االقتصادي ــخ 1439/3/9هـــ، واملؤي اخلــراء رقــم )267( وتاري
رقــم )13-39/5/د( وتاريــخ 1439/3/18هـــ، واملتضمــن إحالةموضــوع حوكمــة مشــاريع النقــل العــام 
يف كل مــن )مكــة املكرمــة، واملدينــة املنــورة، وجــدة،  وحاضــرة الدمــام ( إىل املركــز الوطنــي للتخصيص 
لدراســتها مــن جميــع اجلوانــب مــع وزارات )االقتصــاد والتخطيــط ، واملاليــة ،والشــؤون البلديــة والقرويــة، 
ــدأ  ــق مب ــة حتقي ــمل آلي ــث تش ــة بحي ــات ذات العاق ــع اجله ــيق م ــام ، وبالتنس ــل الع ــة النق ــل( وهيئ والنق
الشــراكة بــني القطاعــني العــام واخلــاص ودراســة جــدوى تأســيس شــركة أوشــركات لتنفيــذ وتشــغيل 
وصيانــة تلــك املشــروعات، وحتديــد دور الشــركات التــي مت تأسيســها أو املوافقــة علــى تأسيســها 
إلدارة وتشــغيل تلــك املشــروعات وكذلــك حتديــد دور اللجنــة اإلشــرافية واللجــان العليــا، وحتديــد مراحــل 

العمــل بشــكل تفصيلــي، ودور كل جهــة  يف كل مرحلــة مبــا يحقــق االنســجام والتكامــل بينهمــا.
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األوامر والتوجيهات السامية وقرارات جملس الوزراء

ما مت بشأنهاملوضوعالتاريخالرقم
مت التنفيذبشأن إعداد اجلهات احلكومية دراسة عن وضع اللجان شبه القضائية التي لها ارتباط بها5/4/ 1438هــ20866

مت التنفيذبشأن أن يكون رئيس جملس إدارة الهيئة مستقل ويرتبط برئيس جملس الوزراء30 / 11 /1438 هـ707

حتت اإلجراءبشأن بدائل احلافالت األهلية1439/2/11هـ95

مت التنفيذبشأن توجيه املركبات بالتطبيقات الذكية101438/9/10هـ566

حتت اإلجراءبشأن التوجيه الكرمي على إسناد دراسة مشروع اجلسر الربي لهيئة النقل العام وشركة سار1438/9/22هـ43760

مت التنفيذبشأن االستدامة االقتصادية لشركة سار1438/9/13هـ43081

بشأن املوافقة على انضمام اململكة إىل االتفاقية الدولية لضبط وإدارة مياه الصابورة والرواسب يف السفن 1438/7/13هـ450
لعام 2004م

مت التنفيذ

مت التنفيذاملوافقة على االحتفال باليوم البحري العاملي1438/12/2هـ56186

نقل املوظفني والوظائف )الشاغرة واملشغولة( واملمتلكات والوثائق واخملصصات املالية املتعلقة بنشاط 1438/12/28هـ730
النقل العام من وزارة النقل إىل هيئة النقل العام.

مت التنفيذ

حتت اإلجراءفتح باب املنافسة لتقدمي خدمة النقل العام باحلافالت بني مدن اململكة1436/12/29هـ538



70

عقود املشروعات املوقعة وموضوعاتها وتكاليفها

سري العملقيمة العقداسم املقاولاسم املشروع

حتديث نظام النقل العام على الطرق باململكة العربية 
السعودية

جاري العمل على املشروع وفق خطة العمل3،300،000مكتب إياد رضا للمحاماة

جاري العمل على املشروع وفق خطة العمل 1،928،340.00   شركة الطيار لتأجري السياراتعقد استئجار  السيارات لهيئة النقل العام

مكتمل 1،999،512.00   شركة بوبا للتأمني التعاوينالتأمني الطبي لهيئة النقل العام

عقد أعمال النظافة والصيانة والتشغيل ملبنى هيئة النقل 
العام

جاري العمل على املشروع وفق خطة العمل 2،053،553،00   شركة أهراس للمقاوالت

جاري العمل على املشروع وفق خطة العمل 28،977،000،00 شركة إعمار املدنعقد استئجار مبنى هيئة النقل العام

جاري العمل على املشروع وفق خطة العمل 613،947،00      شركة سياج األمان للحراسة األمنية املدنية اخلاصةاألمن والسالمة

عقد تقدمي خدمات استشارية لتوفري خرباء واستشاريني يف 
هيئة النقل العام 

مكتمل 4،800،000.00   معهد األمري نايف للبحوث واخلدمات االستشارية

جاري العمل على املشروع وفق خطة العمل 19،522،000.00 شركة العلم ألمن املعلوماتتقدمي اخلدمات واألنظمة التقنية  لهيئة النقل العام

شركة أي سي هارس الدولية العربية السعودية عقد خدمات استشارية مساندة لهيئة النقل العام
)اركيدس(

جاري العمل على املشروع وفق خطة العمل 4،998،000.00   

مكتمل 994،196.70      شركة بويل ستارعقد تتبع السفن احلاملة للراية السعودية 

دراسة تطوير نظم النقل العام مبدينة الباحة واحملافظات 
الرئيسية باملنطقة

جاري العمل على املشروع وفق خطة العمل 2،982،669.00   شركة دورنيار خلدمات املقاوالت والتدريب

دراسة حترير سوق نقل الركاب باحلافالت بني املدن يف 
اململكة العربية السعودية

جاري العمل على املشروع وفق خطة العمل 2،228،000.00   شركة دبليو إس أتكنز آند بارترنز أوڤرسيز  لالستشارات

خدمات استشارية يف جمال تطوير تنظيم ورفع مستوى 
خدمات النقل العام الداخلي يف مدينة تبوك

جاري العمل على املشروع وفق خطة العمل 2،358،251.00   شركة دورنيار خلدمات املقاوالت والتدريب
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التحديات واملقرتحات

مت إنشــاء هيئــة النقــل العــام بهــدف تنظيــم خدمــات النقــل العــام للــركاب داخــل وما 
بــني املــدن واإلشــراف عليهــا وتوفرهــا باملســتوى اجليــد والكلفــة املائمــة، وذلــك 
ــك  ــخ 1433/11/15هـــ، تلــى ذل ــوزراء رقــم )373( وتاري علــى ضــوء قــرار جملــس ال
ــوزراء  رقــم )323( يف1434/9/14هـــ ،  صــدور تنظيمهــا مبوجــب قــرار جملــس ال
ثــم صــدور قــرار جملــس الــوزراء رقــم )248( وتاريــخ 1437/6/12هـــ، القاضــي بدمج 
ــة  ــمى )هيئ ــدة تس ــة واح ــام يف هيئ ــل الع ــة النق ــة وهيئ ــوط احلديدي ــة اخلط هيئ
النقــل العــام( وإســناد مســؤوليات تنظيــم نقــل البضائــع ، والنقــل بالقطــارات، 
واملركبــات البحريــة إىل الهيئــة، وبالنظــر إىل دور ومهــام ومســؤوليات الهيئــة يتضــح 
شــمولية نطــاق عملهــا لكافــة أمنــاط النقــل، باســتثناء النقــل اجلــوي، واتســاع 
رقعتهــا اجلغرافيــة، وميكــن تلخيــص أبــرز التحديــات والصعوبــات التــي تواجــه عمــل 

الهيئــة وقطــاع النقــل العــام يف اململكــة يف اآلتــي:
تتــوىل الهيئــة مســؤوليات اإلشــراف والضبــط والرقابــة علــى أنشــطة النقل   
اخملتلفــة واملتنوعــة مبــا يف ذلــك نقــل الــركاب والبضائــع. ويف ظــل اتســاع رقعــة 
اململكــة اجلغرافيــة وصعوبــة توظيــف أعــداد كبــرة مــن املشــرفني واملراقبــني 
ــر  ــق املعاي ــة وف ــركات متخصص ــيس ش ــة إىل تأس ــة الهيئ ــرزت حاج ــا، ب لتغطيته
ــو  ــا ه ــل، كم ــة بالنق ــرافية املتعلق ــات اإلش ــض اخلدم ــدمي بع ــوم بتق ــة لتق العاملي
ــودة  ــتويات اجل ــع مس ــك لرف ــور، وذل ــامل املتط ــن دول الع ــدد م ــه يف ع ــول ب معم
يف خدمــات  النقــل وتخفيــف العــبء علــى اجلهــات احلكوميــة، وقــد قامــت الهيئــة 
بالرفــع للمقــام الســامي الكــرمي بطلــب املوافقــة علــى إضافــة فقــرة للمــادة 
ــاركة يف  ــركات واملش ــيس الش ــى "تأس ــص عل ــة تن ــم الهيئ ــن تنظي ــة م السادس
شــركات أخــرى"،  وجتــدر اإلشــارة إىل أن الهيئــة شــرعت يف هــذا العمــل تنفيــذًا 
بإســناد  القاضــي  1435/9/24هـــ  وتاريــخ   )387( رقــم  الــوزراء  جملــس  لقــرار 
مشــروع رصــد خمالفــات النقــل العــام وضبطهــا آليــً وبشــريً إىل مشــروع ســاهر، 
ــا  ــات مم ــد اخملالف ــة رص ــوظ يف عملي ــن ملح ــوة حتس ــذه اخلط ــن ه ــج ع ــد نت وق

ــاع. ــامة يف القط ــودة والس ــتويات اجل ــع مس ــي يف رف ــر إيجاب ــه أث كان ل
كــوزارة  املعنيــة  اجلهــات  مــع  واملســؤوليات  املهــام  بعــض  تداخــل   
ــي-، اإلدارة  ــل التعليم ــج، وزارة التعليم-النق ــة، وزارة احل ــة والقروي ــؤون البلدي الش
العامــة للمــرور وغرهــا مــن اجلهــات، وتقوم الهيئة بالتنســيق املباشــر، والتنســيق 

مــن خــال اللجــان الرئيســة والفرعيــة املنبثقــة مــن برامــج رؤيــة اململكــة 2030، مــع 
تلــك اجلهــات واحلــرص علــى إشــراكها وإطاعهــا علــى خطــط ومشــروعات الهيئــة 

بهــدف اخلــروج بخطــط متكاملــة ومتســقة.
نــدرة العنصــر البشــري املتخصــص يف أنظمــة النقــل، وارتبــط ذلــك بصعوبــة   
اســتقطاب الكفــاءات بســبب حمدوديــة احلوافــز املاديــة، وقــد قامــت الهيئــة بالرفــع 
للمقــام الســامي الكــرمي بطلــب تعديــل بعــض املــواد يف تنظيــم الهيئــة ومــن بينهــا 
)حتويــل موظفــي الهيئــة لنظــام العمــل ونظــام التأمينــات االجتماعيــة بــداًل مــن نظــام 
اخلدمــة املدنيــة ونظــام املؤسســة العامــة للتقاعــد( وهــو مــا سيســهم يف متكــني 
الهيئــة مــن اســتقطاب الكفــاءات ومنــح امليــزات ملوظفيهــا بهــدف احملافظــة 

ــة.  ــي يف الهيئ ــكادر الوظيف ــى ال عل
التغيــرات  إلحــداث  العــام  النقــل  خدمــات  مقدمــي  بعــض  جاهزيــة  عــدم   
النوعيــة التــي تطمــح الهيئــة مــن خالهــا إىل تقــدمي خدمــة نقــل فعالــة وآمنــة ووفــق 
أعلــى املواصفــات واملعايــر، ولذلــك فــإن الهيئــة تعمــل علــى االرتقــاء بخدمــات 
النقــل بشــكل تدريجــي ودراســة اخليــارات التــي ميكــن مــن خالهــا االرتقــاء مبســتوى 
اخلدمــة املقدمــة دون أن يؤثــر ذلــك علــى توفــر اخلدمــة للمواطــن، ومــن بينهــا حتفيــز 
الشــركات الصغــرة لاندمــاج مــع بعضهــا لتشــكيل كيانــات قويــة قــادرة علــى حتمــل 
التكاليــف املرتبطــة بتحســني اجلــودة، كمــا تقــوم الهيئــة مبراجعــة وحتديــث اللوائــح 
املرتبطــة باألنشــطة اخملتلفــة وحتــرص علــى إشــراك مقدمــي خدمــات النقــل يف 

ــا. ــل اعتماده ــا قب ــم حوله ــم ومقرتحاته ــذ مرئياته ــة وأخ ــذه العملي ه
تقييــد  يف  ســلبً  ذلــك  وســاهم  والتشــريعات،  واللوائــح  األنظمــة  تقــادم   
ــة التــي تعتــزم الهيئــة اتخاذهــا للنهــوض مبســتوى اخلدمــات يف  اخلطــوات التطويري
القطــاع، والهيئــة مســتمرة يف مراجعــة وتطويــر كافــة األنظمــة واللوائــح املنظمــة 
للقطــاع وأنشــطته اخملتلفــة بالتعــاون مــع بيــوت اخلــرة واملكاتــب االستشــارية 
املتخصصــة، كمــا حتــرص الهيئــة يف هــذا اجلانــب علــى إشــراك كافــة اجلهــات 
الشــقيقة واملنظمــة واملســتفيدة باإلضافــة إىل القطــاع اخلــاص املقــدم للخدمــة 

وأخــذ ماحاظاتهــم ومرئياتهــم. واالســتفادة مــن جتاربهــم 
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