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إنفــاذًا ملــا قضــت بــه الفقــرة الثانيــة مــن املــادة )29( مــن نظــام 
جملــس الــوزراء التــي تقضــي بضــرورة أن تقــوم األجهــزة احلكوميــة 
ــوزراء عمــا حققتــه  ــر ســنوي إىل مقــام رئيــس جملــس ال برفــع تقري
ــراه مــن مقرتحــات  ــات ومــا ت مــن إجنــازات ومــا واجههــا مــن صعوب
ــرها أن  ــام يس ــل الع ــة النق ــإن هيئ ــا، ف ــل فيه ــر العم ــن س لتحس
ترفــع تقريرهــا الســنوي عــن العــام املــايل 1440/1439هـــ )2018م(، 
العــام،  النقــل  هيئــة  عــن  عامــة  خلفيــة  التقريــر  هــذا  ويقــدم 
التــي  التحديــات   وأبــرز  وإجنازاتهــا  نشــاطاتها  أهــم  ويســتعرض 

واجهتهــا خــال العــام واملقرتحــات للتغلــب عليهــا،

1439هـ
144٠هـ
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خادم احلرمن الشريفن
امللك سلمان بن عبد العزيز آل سعود

حفظه اهلل
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صاحب السمو امللكي
األمري حممد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود

ويل العهد نائب رئيس جملس الوزراء وزير الدفاع
حفظه اهلل
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يف ضــوء مــا تشــهده صناعــة النقــل يف مملكتنــا مــن دعــم ال حمــدود مــن خــادم احلرمــن الشــريفن امللــك ســلمان 
بــن عبــد العزيــز وســمو ويل عهــده األمــن صاحــب الســمو امللكــي األمــر حممــد بــن ســلمان - حفظهمــا ااهلل -، جــاءت 
ــاد  ــد االقتص ــل يف رف ــة النق ــة صناع ــد قيم ــذي يؤك ــر ال ــيدة، األم ــادة الرش ــن القي ــّخي م ــم س ــام 2019م بدع ــة الع ميزاني
الوطنــي وإثــراء املســتقبل،  كمــا ســيكون لهــذا الدعــم الســخي  أبلــغ األثــر يف تطويــر خدمــات النقــل العــام يف مــدن وطننــا 

الغــايل.
واســتناًدا  إىل مــا نســتلهمه جميعــً مــن  رؤيــة اململكــة2030 ، ومبادراتهــا وبراجمهــا الراميــة إىل تيســر مهمــة حتويــل 
اجملتمــع الســعودي إىل جمتمــع ُمنتــج بدعــم مــن املؤسســات احلكوميــة، ومــن خــال توفــر الفــرص اجلاذبــة لاســتثمار، 
ــبب  ــة بس ــة خاص ــة بأهمي ــام يف اململك ــل الع ــى النق ــي. يحظ ــاد الوطن ــة لاقتص ــن، والداعم ــرص التوط ــززة لف واملع
االرتبــاط الوثيــق بــن خدمــات النقــل العــام وتلبيــة احتياجــات اجملتمــع الســعودي، حيــث تأتــي خدمــات النقــل العــام كأولويــة 

ال غنــى عنهــا.
ــول  ــل اململكــة إىل أكــر مركــز لوجســتي عاملــي يف املنطقــة بحل ــة النقــل العــام يف حتوي ــدور الراســخ لهيئ ــا بال وإمياًن
العــام 2030،  ودورهــا املباشــر يف توفــر خدمــة النقــل العــام للمجتمــع الســعودي، فــإن الهيئــة تبنــت جمموعــة مــن 
املبــادرات و اإلجــراءات الراميــة إىل تطويــر خدمــات النقــل يف وطننــا الغــايل، باملنهجيــة التــي ُتيّســر مهمــة حتويــل اململكــة 
ــارة  ــد للتج ــراك اجلدي ــعودي يف احُل ــاد الس ــراك االقتص ــزًزا إلش ــدويل ومع ــتثمار ال ــاذب لاس ــي ج ــتي عامل ــز لوجس إىل مرك

العامليــة.
ومــع جهــود الشــراكة الناجحــة خملتلــف األجهــزة احلكوميــة، وعملنــا الــدؤوب لتفعيــل "برنامــج تطويــر الصناعــة الوطنيــة 
واخلدمــات اللوجســتية"، يأتــي دورنــا كمنتمــن إىل صناعــة النقــل يف وطننــا الغــايل، أن نتشــرف بتحقيــق هــذه التطلعــات 
الكبــرة، وترجمتهــا مبــا يعــزز اقتصادنــا الوطنــي، ويتيــح فرًصــا ال حمــدودة للتوطــن، بالشــراكة مــع كافــة املؤسســات 

احلكوميــة، وبالشــراكة أيضــا مــع القطــاع اخلــاص.

كلمة صاحب املعايل الدكتور 
نبيل بن حممد العامودي

 وزير النقل 
 رئيس جملس إدارة هيئة النقل العام
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الريــة، والبحريــة،  العــام يف قطاعاتــه  النقــل  أنشــطة  التشــريعي واإلشــرايف علــى  التنظيمــي،  انطاقــا مــن دورهــا   
والســككية، تعمــل هيئــة النقــل العــام علــى تنظيــم هــذه الصناعــة العماقــة عــر إصــدار اللوائــح املقننــة لألنشــطة علــى 
اختافهــا، ومبــا يكفــل تطويــر خدمــات النقــل يف اململكــة لتواكــب التطــورات االقتصاديــة  والتنمويــة التــي يشــهدها وطننــا 
الغــايل يف ظــل توجيهــات حكومتنــا الرشــيدة بقيــادة خــادم احلرمــن الشــريفن، امللــك ســلمان بــن عبــد العزيــز وســمو ويل 

عهــده األمــن األمــر حممــد بــن ســلمان  - حفظهمــا اهلل -.
وتهــدف الهيئــة مــن خــال مبادراتهــا ودراســاتها املتعــددة إىل القفــز بخدمــات النقــل والعمــل علــى حتقيــق االســتدامة، 
ــل  ــة نق ــر بيئ ــة، وتوف ــوارد الطبيعي ــة وامل ــى البيئ ــاظ عل ــة إىل احلف ــة، إضاف ــدن اململك ــاة " يف م ــودة احلي ــاء بـــ "ج واالرتق
يتكامــل فيهــا العمــل بــن خمتلــف الوســائل علــى مســتوى النقــل الــري داخــل املــدن وبينهــا، والنقــل الســككي إىل جانــب 
النقــل البحــري، ومبــا يكفــل االرتقــاء بجــودة اخلدمــة املقدمــة ســواء كانــت علــى صعيــد نقــل األفــراد أو نقــل البضائــع، كمــا 
تعمــل الهيئــة علــى توفــر بيئــة نقــل آمنــة وفعالــة لرتشــيد اســتهاك الطاقــة، وحتقيــق مفهــوم "صناعــة النقــل" الكفيلــة 

بتوفــر فــرص التوطــن ورفــد االقتصــاد الوطنــي، عــر االســتدامة.
ويأتــي دور الهيئــة مرتبطــا بأهــداف يتصــل حتقيقهــا بتنظيــم قطــاع النقــل العــام والتخطيــط اجليــد ملســتقبله يف وطــن 
ــه ومرافقــه، والعمــل علــى  ــة واإلشــراف علــى كفــاءة خدمات ــز مهــام الرقاب ــة، مــع تعزي ــا الغالي مرتامــي األطــراف كمملكتن
إيجــاد منــاخ جــاذب الســتثمارات القطــاع اخلــاص حمليــا ودولًيــا، مبــا يحقــق أعلــى مســتويات اجلــودة، ويرفــع كفــاءة خدمــات 
النقــل املقدمــة للمجتمــع الســعودي، والتــي مــن شــأنها حتقيــق تطلعــات القيــادة يف االرتقــاء بجــودة احليــاة يف املــدن 
الســعودية وجعــل اململكــة مركــًزا لوجســتيا عامليــا جديــًرا بالثقــة، بفضــل إمكاناتهــا الهائلــة وموقعهــا االســرتاتيجي الــذي 

يربــط القــارات الثــاث.

كلمة صاحب املعايل الدكتور 
رميح بن حممد الرميح
رئيس هيئة النقل العام
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تتمثــل غايــة هيئــة النقــل العــام يف تنظيــم نشــاط النقــل العــام مقدمة
وجتهيزاتــه  مرافقــه  تشــغيل  ســامة  وعلــى  عليــه  واإلشــراف 
املائمــة،  والكلفــة  اجليــد  باملســتوى  وتوفــره  إدارتهــا  وحســن 
ورفــع مســتويات الســامة واألمــن واجلــودة يف خدمــات النقــل ، 
وتوفــر خدمــات النقــل العــام يف عــدد مــن مــدن اململكــة مــن 
النقــل وتقــدمي الدعــم ألمانــات  خــال إعــداد خمططــات شــبكات 
املــدن واملؤسســات احملليــة لتنفيذهــا وحتفيــز اســتخدام وســائل 
البيئــي وترشــيد اســتهاك  التلــوث  أثــار  العــام، واحلــد مــن  النقــل 
الطاقــة، وتنظيــم االســتثمار فيــه بجــذب االســتثمارات وإســهامات 
القطــاع اخلــاص يف خدمــات النقــل  مبــا يتفــق مــع أهــداف التنميــة 
ــة أداء  ــاءة وفعالي ــع كف ــة ورف ــة يف اململك ــة واالجتماعي االقتصادي
ــع  ــل م ــة والتكام ــة والبيئي ــب الفني ــاة اجلوان ــع مراع ــل م ــاع النق قط

أنظمــة النقــل اجلــوي.
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تاريخ ونشأة 
الهيئة

ُأنِشــَئت هيئــة النقــل العــام مبوجــب قــرار جملــس الــوزراء 
رقــم )373( الصــادر يف تاريــخ 1433/11/15هـــ، كمــا أعقــب 

ــي:  ــرارات كاآلت ــن الق ــدد م ــائها ع ــرار إنش ــدور ق ص
صــدور تنظيــم الهيئــة مبوجــب قــرار جملــس الــوزراء رقــم )323( يف تاريــخ 

1434/9/14هـــ.

دمــج هيئــة اخلطــوط احلديديــة مــع هيئــة النقــل العــام مبوجــب قــرار جملــس 
ــوزراء رقــم )248( يف 1437/6/12هـــ. ال

ــون  ــوزراء ويك ــس ال ــس جمل ــً برئي ــط تنظيمي ــث ترتب ــة بحي ــم الهيئ ــل تنظي تعدي
للهيئــة جملــس إدارة يعــن رئيســه بأمــر ملكــي، وذلــك مبوجــب قــرار جملــس 

ــخ 1438/11/30هـــ. ــوزراء رقــم )707( وتاري ال
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المهام 
والمسؤوليات

تتلخــص مهــام ومســؤوليات هيئــة النقــل العــام، وفــق ما جاء 
يف قــرار جملــس الــوزراء رقــم )248( وتاريــخ 1437/6/12هـــ 

اخلــاص بتعديــل تنظيــم الهيئــة، يف اآلتي: 

إعــداد اخلطط الســنوية واخلمســية لنشــاطات الهيئــة يف إطار األهداف والسياســات 
العامــة لها بالتنســيق مــع اجلهــات ذات العاقة. 

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

العــام، واإلشــراف علــى  بالنقــل  العامــة والتشــريعات اخلاصــة  اقــرتاح السياســات 
تنفيذهــا بعــد اعتمادهــا. 

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

باســتمرار. 
حتديد شبكة خطوط النقل العام ومساراتها. 

وضع أسس تنظيم األنشطة اخلاصة مبرافق النقل العام وإدارتها. 
وضــع املواصفــات والشــروط الفنيــة ومعايــر الســامة الازمــة لوســائل ووســائط 

النقــل العــام، باملشــاركة والتنســيق مــع اجلهــات ذات العاقــة. 
العــام، وإلغاؤهــا يف حــال  النقــل  الرتاخيــص والتصاريــح جلميــع وســائل  إصــدار 

الصلــة. ذات  األنظمــة  أحــكام  خمالفــة 
 - العاقــة  ذات  اجلهــات  مــع  بالتنســيق   - العــام  النقــل  مرافــق  مواقــع  حتديــد 
واإلشــراف علــى خدماتهــا، مبــا يف ذلــك حمطــات الوصــول واالنطــاق لوســائط 

النقــل العــام وأهميــة قربهــا مــن املطــارات.
ــا  ــزام به ــة االلت ــعرها، ومتابع ــس تس ــام وأس ــل الع ــور النق ــم أج ــة لتنظي ــرتاح آلي اق

ــة.  ــات اخملتص ــن اجله ــور م ــاد األج ــد اعتم بع
مبــا  هيكلتهــا  وإعــادة  اململكــة،  يف  ومرافقهــا  العــام  النقــل  وســائل  مراقبــة 

يتناســب مــع احلاجــة إليهــا. 
توظيف التقنية يف تنفيذ ومراقبة أعمال الهيئة ومهماتها.

إعداد الدراسات الازمة خملططات النقل العام وتصميم منظوماته. 
مراقبة االلتزام بتنفيذ العقود املرمة بن الهيئة واألطراف األخرى. 

العمــل علــى حمايــة مصالــح املســتخدمن املتعلقــة بخدمــات النقــل العــام، 
ومراقبــة أداء املرخصــن واملصــرح لهــم بتقــدمي تلــك اخلدمــات، واتخــاذ اإلجــراءات 

ــم. ــة له ــح املمنوح ــص والتصاري ــروط الرتاخي ــم بش ــل تقيده ــي تكف الت
التأكــد مــن ســامة وســائط النقــل العــام بالتعــاون والتنســيق مــع اجلهــات ذات 

العاقــة. 
توفر الظروف املائمة جلذب االستثمارات يف جمال النقل العام. 

العمــل علــى وضــع املواصفــات الازمــة للحــد من التلــوث البيئــي املرتبط بأنشــطة 
النقــل العــام، بالتعــاون مــع اجلهــات اخملتصة. 

التنســيق مــع الهيئــة العامــة للطــران املــدين واجلهــات االخــرى لضمــان تنفيــذ 
االســرتاتيجية الوطنيــة للنقــل.

متثيل اململكة يف املنظمات الدولية واإلقليمية ذات العاقة بالنقل. 
متابعة تنفيذ اتفاقيات النقل املرمة بن اململكة والدول األخرى.

األرواح  يف  خســائر  عنهــا  تنتــج  التــي  العــام  النقــل  حــوادث  يف  فنيــً  التحقيــق 
واملمتلــكات أو تعطيــل أنشــطة النقــل العــام، باملشــاركة مــع اجلهــات اخملتصــة. 

القيام بأي مهمة أخرى تكلف بها يف جمال اختصاصها. 
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ـــل  ـــال ومتكام ـــن وفّع ـــل آم ـــو نق نح
ــة  ــل تنميـ ــن أجـ ــة، مـ ــق للبيئـ وصديـ

ــتدامة مسـ

العمـــل علـــى تنظيـــم وتطويـــر أنشـــطة 
النقـــل البـــري والبحـــري والســـككي بمـــا 
وجـــودة  كفـــاءة  ذات  نقـــل  بيئـــة  يوفـــر 
ـــدث  ـــى أح ـــة، ترتكزعل ـــة مالئم ـــة وبكلف عالي
التقنيـــات وتعـــزز فـــرص االســـتثمار فـــي 
ـــة  صناعـــة النقـــل بمـــا يحقـــق أهـــداف التنمي

واالجتماعيـــة. االقتصاديـــة 

رؤيتنا

رسالتنا
ــن  ــً مــ ــالتها؛ انطالق ــا ورســ ــام رؤيتهــ ــل الع ــة النق ــت هيئ وضعــ
املهــام واملســؤوليات املناطـــة بهـــا ومبــا يتــواءم مــع رؤيـــة 
اململكـــة 2030 وأهدافهــا االســرتاتيجية وجمموعـــة الربامـــج 

ــا. املرتبطـــة بهـ
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ملخص ألبرز 
إنجازات الهيئة 

خالل العام 2018

لقطاعــات  والتشــريعي  التنظيمــي  الهيئــة  دور  مــن  انطالقــً 
النقــل الــربي والســككي والبحــري يف اململكــة، أطلقــت هيئــة 
شــأنها  مــن  مبــادرات  عــدة  2018م  العــام  خــالل  العــام  النقــل 
رفــع مســتويات اجلــودة والســالمة واألمــن يف خدمــات النقــل، 
يف  ومتكاملــة  فعالــة  نقــل  خدمــات  تقــدمي  يف  واملســاهمة 
خمتلــف مــدن اململكــة، باإلضافــة إىل اإلســهام يف تنميــة احلركــة 
احملليــة  االســتثمارات  وجــذب  الصناعــة  وتوطــني  االقتصاديــة 
والدوليــة يف صناعــة النقــل وإشــراك القطــاع اخلــاص يف تقــدمي 
خدمــات النقــل، مبــا يتســق ويتكامــل مــع رؤيــة اململكــة العربيــة 
تصنيــف  وميكــن  االســرتاتيجية،  وأهدافهــا   2030 الســعودية 
اللوائــح  الهيئــة يف ثالثــة حمــاور تغطــي جوانــب  أبــرز إجنــازات 
يف  التقنيــة  وتفعيــل  اجلــودة،  وضبــط  الرقابــة  والتشــريعات، 

خدمــات النقــل.

اللوائح 
والتشريعات

ــد  ــة أح ــة احلديث ــة والتقني ــرات اإلداري ــا للمتغ ــدم مواكبته ــح وع ــة واللوائ ــادم األنظم ــر تق يعت
أبــرز التحديــات التــي تواجــه الهيئــة، ومــن هنــا بــرزت أهميــة مراجعتهــا وحتديثهــا وتطويــر 
ــد منهــا للنهــوض مبســتوى اخلدمــات يف القطــاع ورفــع مســتويات الســامة واألمــن  اجلدي
فيهــا، وقــد شــهد العــام 2018 م إصــدار عــدد مــن اللوائــح غطــت قطاعــات النقــل الثــاث الــري 
والبحــري والســككي، فعلــى صعيــد أنشــطة النقــل الــري التــي تشــهد تغــرات متســارعة نحــو 
خدمــات نقــل متميــزة مت إصــدار ثاثــة )3( لوائــح تنظيميــة شــملت الائحــة املنظمــة لنشــاط 
نقــل البضائــع ووســطاء الشــحن وتأجــر الشــاحنات علــى الطــرق الريــة وآليــة تنفيذهــا، 
الائحــة املنظمــة لنشــاط تأجــر الســيارات ومكاتــب وســطاء التأجــر وآليــة تنفيذهــا، الائحــة 
ــه  ــة، كمــا مت حتديــث شــروط وإجــراءات تقــدمي خدمــة توجي املنظمــة لنشــاط األجــرة العائلي
مركبــات األجــرة، كمــا مت خــال العــام البــدء بإعــداد مشــروع الئحــة النقــل التعليمــي، مشــروع 

الئحــة مواقــف الشــاحنات علــى مداخــل املــدن.
وعلــى اجلانــب اآلخــر يشــكل صــدور النظــام البحــري التجــاري الــذي ينظــم أنشــطة النقــل البحــري 
نقلــة يف قطــاع النقــل البحــري، ويعــد نظامً مســتقًا بالتجــارة البحرية يف اململكــة  ويتضمن  
وضــع اخلطــوط العريضــة التــي تتعلــق بتســجيل الســفن التــي ترفــع علــم اململكــة، كمــا مت 
خــال العــام إصــدار ســت )6( لوائــح تنفيذيــة لاتفاقيــات الدوليــة ذات الصلــة، كمــا مت حتديــث 
أربعــة )4( مــن اللوائــح املنظمــة للقطــاع شــملت الائحــة التنفيذيــة لنشــاط وســيط شــحن 
البضائــع ونقلهــا بحــرًا، الائحــة التنفيذيــة لنشــاط بيــع تذاكــر الســفر البحريــة، الائحــة التنفيذيــة 
ــة  ــة، الائح ــدات الدولي ــملها املعاه ــي ال تش ــرة الت ــفن الصغ ــة الس ــص ومعاين ــاط فح لنش

التنفيذيــة لنشــاط فحــص وصيانــة أجهــزة اإلنقــاذ املتنقلــة.
ويف قطــاع النقــل الســككي الــذي شــهد تطــورًا هائــًا وملحوظــً خــال العــام 2018م تــوج 
ــريفن  ــن الش ــادم احلرم ــدن خ ــن ل ــريف م ــريع بتش ــن الس ــار احلرم ــروع قط ــن مش بتدش
-حفظــه اهلل-، مت اعتمــاد الئحــة حمايــة حقــوق املســافرين علــى القطــارات، وتهــدف هــذه 
الائحــة إىل احلفــاظ علــى حقــوق املســتخدين واملســتثمرين علــى حــد ســواء وذلــك مــن خال 
حتديــد حقــوق والتزامــات املســافرين بالقطــارات وتوضيحهــا ومبــا يغطــي جميــع مراحــل 
الســفر )قبل،أثنــاء، وبعــد الســفر( كمــا توضــح هــذه الائحــة حقــوق والتزامــات الشــركات 

املشــغلة.
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الرقابة وضبط 
الجودة

ــدور  ــة النقــل العــام، كجهــاز منظــم ألنشــطة النقــل اخملتلفــة، أهميــة تفعيــل ال ــدرك هيئ ت
ــك بغــرض  الرقابــي ومتابعــة مشــغلي ومقدمــي خدمــات النقــل العــام بكافــة أنشــطته وذل
التحقــق مــن التزامهــم مبعايــر الســامة واألمــن واجلــودة ونشــر الوعــي بأهميــة االلتــزام 
ــق  ــذا  املنطل ــن ه ــة، وم ــة وفعال ــل آمن ــائل نق ــتخدمن بوس ــل املس ــن تنق ــا يضم ــا ومب به
وامتــدادًا للجهــود املكثفــة يف هــذا اجلانــب التــي شــهدها العــام 2017م ، عملــت الهيئــة يف 
العــام 2018م علــى تكثيــف أعمــال الرقابــة لتغطــي كافــة مــدن اململكــة، ولتعــدد أنشــطتها 
ألــف وثالثمائــة  ثالثمائــة وواحــد  أكــر مــن  الهيئــة  واتســاع رقعتهــا اجلغرافيــة رصــدت 
وســبعة وعشــرون )301،327( خمالفــة يف أنشــطة النقــل الــربي مقارنــة مبائتــان وســتة 
وأربعــون ألــف وســتة عشــر )246،016( خمالفــة مت رصدهــا خــال العــام 2017م، بزيــادة قدرهــا 
)55،311( خمالفــة، كمــا مت خــال هــذا العــام معاجلــة ثمانيــة اآلف وتســعمائة وثالثــة وثالثــون 

ــري. )8933( بالغــً مرتبطــً بأنشــطة النقــل ال
وللتأكــد مــن امتثــال الســفن التــي حتمــل العلــم الســعودي ملتطلبــات الســامة وحمايــة البيئــة 
البحريــة وامتثــال املرخصــن الشــرتاطات الســامة واجلــودة، وبعــد أن أصــدرت الهيئــة عــددًا 
ــال  ــل أعم ــام 2018م بتفعي ــال الع ــدأ خ ــري مت الب ــل البح ــطة النق ــة ألنش ــح املنظم ــن اللوائ م
الرقابــة علــى األنشــطة البحريــة حيــث مت رصــد مائــة وأربعــون )140( خمالفــة يف أنشــطة 

النقــل البحــري، ومعاجلــة أكــر مــن مائــة وثالثــة )103( بالغــً.
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تفعيل التقنية في 
خدمات النقل

اهتمــت الهيئــة منــذ إنشــاءها بحيــازة منظومــة قويــة لتقنيــة 
املعلومــات لدعــم جميــع أعمالهــا وأداءهــا مــن خــال عمليــات 
ــد  ــت واجله ــر الوق ــال يوف ــر وفع ــكل ميس ــل وبش ــة بالكام مؤمتت
ســواًء لــدى املســتثمرين أو املســتفيدين وحتــى علــى صعيــد 

العاملــن يف الهيئــة، 

وقــد أطلقــت الهيئــة خــال العــام 2018م بوابــة "نقــل" وهــي بوابــة 
إلكرتونيــة متكــن املنشــآت واألفــراد مــن احلصــول علــى خدمــات 
النقــل بشــكل آمــن وميســر، حيــث متــت إعــادة هندســة إجــراءات 
ــى  ــري، عل ــل ال ــطة النق ــة أنش ــص ممارس ــى تراخي ــول عل احلص
ســبيل املثــال، وتقليصهــا مــن )17( إجــراًء إىل )5( إجــراءات، وقــد 
بلــغ عــدد عمليــات تراخيــص أنشــطة النقــل الــري التــي متــت مــن 
ــان وعشــرون  ــة خــال العــام 2018م أكــر مــن اثن خــال هــذه البواب
بأمتتــة  البــدء  العــام  هــذا  خــال  مت  كمــا  عمليــة،   )22000( ألــف 

خدمــات أنشــطة النقــل البحــري مــن خــال هــذه البوابــة.

اململكــة  هــدف  حتقيــق  يف  الهيئــة  مســاهمات  وكأحــد 
االســراتيجي بجعلهــا مركــزًا لوجســتيً عامليــً وبغــرض متكــن 
الهيئــة واجلهــات ذات العاقــة مــن املتابعــة اآلنيــة للعمليــات 
التحقــق مــن احلالــة  إمكانيــة  وإتاحــة  الــري  للنقــل  التشــغيلية 
الهيئــة  أطلقــت  والســائقن،  للمركبــات  واألمنيــة  النظاميــة 
منصــة وصــل اإللكرتونيــة، وكانــت البدايــة بــإدارة عمليــات نشــاط 
األول  عامهــا  خــالل  املنصــة  ســجلت  حيــث  املركبــات  توجيــه 
مائــة وثالثــني مليــون )130.000.000( رحلــة، وبلــغ عــدد الســائقن 
الســعودين املســجلن يف املنصــة أربعمائة وخمســة وثمانون 

ألــف )485,000( ســائق. ويف نهايــة العــام 2018م مت إضافــة خدمــة تتبــع الشــاحنات وأوزانهــا إىل خدمــات 
ــة  ــع )AVL( ومراقب ــزة التتب ــر أجه ــات ع ــع املركب ــد موق ــة إىل حتدي ــذه اخلدم ــدف ه ــث ته ــة حي املنص

الســرعة، ومراقبــة وزن الشــاحنة، وســاعات عمــل الســائقن، ونظاميــة املركبــات والســائقن.

كمــا أطلقــت الهيئــة بوابــة بيــان اإللكرتونيــة والتــي متكــن الناقلــن ووســطاء الشــحن مــن إصــدار 
وثيقــة النقــل وبيــان احلمولــة للبضائــع املنقولــة علــى الشــاحنات إلكرونيــً لضمــان حفــظ حقــوق كافــة 
أطــراف عمليــة النقــل )املرســل، املرســل إليــه، الناقــل، وســيط الشــحن(، وســتوفر البوابــة قاعــدة 
ــع  ــع ورف ــدويل للبضائ ــل ال ــم النق ــهم يف تنظي ــا تس ــة، كم ــع املنقول ــاملة للبضائ ــاءات ش ــات وإحص بيان
كفــاءة األداء اللوجســتي وتســهيل االنضمــام لاتفاقيــات الدوليــة، وتفعيــل أحــكام اتفاقيــات النقــل الــري 
للبضائــع اإلقليميــة التــي تكــون اململكــة طرفــً فيهــا والتــي تشــرط التعامــل بوثيقــة النقــل يف عمليــات 

ــخ 2019/07/30م. ــة بتاري ــة إلزامي ــون البواب ــوف تك ــدويل، وس ــري ال ــل ال النق
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13,669

30,000,000

7,200,000

130,000,000

485,000

قطاع النقل البري

راكًبا مت نقلهم من خال خدمة النقل باحلافات بن املدن وداخلها.

إجمــايل عــدد تراخيــص املنشــآت التــي تقــدم خدمــات النقــل الــري، موزعــة علــى ثاثــة عشــر 
ــيارات  ــات والس ــركاب باحلاف ــل ال ــع إىل نق ــل البضائ ــآت نق ــص منش ــن تراخي ــوع ب ــاطً تتن نش

الصغــرة.

ــا وأكــر مت نقلهــم مــن خــال خدمــة احلافــات البديلــة حلافــات )خــط البلــدة(  راكًب
ــدة. ــاض وج ــي الري ــك يف مدينت وذل

رحلة مت تنفيذها من خال خدمة توجيه املركبات.

قائد مركبة سعودي مسّجل يف نشاط توجيه املركبات بالتطبيقات.

أرقام وإحصاءات 
أنشطة النقل 

خالل العام 2018



22

129

7.676.236 طن

23

33,284

526,122

71,487

45,627

مت تســجيل تســعة وســبعون )79( ســفينة خــال العــام ليبلــغ إجمــايل عــدد الســفن التــي حتمــل العلــم الســعودي 
ثاثمائــة وثاثــة وســتون )363 ( ســفينة بإجمــايل حمولــة يبلــغ مليــون وســتمائة وســتة وســبعون ألــف ومائتــان 

وســتة وثاثــون ) 7.676.236 ( طــن.

بلــغ إجمــايل عــدد تراخيــص أنشــطة النقــل البحــري مائــة وتســعة وعشــرون )129( ترخيًصــا  موزًعــا علــى 
ــدات  ــة مع ــص وصيان ــع بحرًا،فح ــل البضائ ــد نق ــري، متعه ــل البح ــال النق ــة أعم ــمل مزاول ــطة تش ــة أنش خمس

أجهــزة اإلنقــاذ، بيــع تذاكــر الســفن البحريــة، فحــص ومعاينــة الســفن التــي التخضــع للمعاهــدات الدوليــة.  

تقــدم ترتيــب اململكــة علــى مســتوى العــامل بتســعة مراتــب بالنســبة حلجــم 
.)23( املرتبــة  اململكــة  احتلــت  حيــث  التجاريــة  البحريــة  األســاطيل 

إجمايل عدد قوارب الصيد والنزهة املرخصة

راكبً مت نقلهم من خال خدمة العبارات بن جازان وجزيرة فرسان.

سيارة مت نقلها من خال خدمة العبارات بن جازان وجزيرة فرسان.

شاحنة مت نقلها من خال خدمة العبارات بن جازان وجزيرة فرسان.

قطاع النقل البحري

أرقام وإحصاءات 
أنشطة النقل 

خالل العام 2018
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1,734,868

25,000

2,000,000

143,000

157,030

4,580,1553،578،475 748،414891,949

قطاع النقل السككي

نقــل قطــار جامعــة األمــرة نــورة بنــت عبــد الرحمــن أكــر مــن خمســة وعشــرون 
ــً ألــف )25,000( راكــب يومي

بلــغ عــدد الــركاب املنقولــن بالقطــارات خــال العــام 2018م، حيــث نقــل قطــار الريــاض الدمــام 
)1،734،868( راكبــً، فيمــا نقــل قطــار الشــمال )335،323( راكبــً.

أكر من مليويّن حاج مت نقلهم بقطار املشاعر املقدسة خال موسم احلج.

ــن  ــار احلرم ــافًرا  بقط ــف )143,000( مس ــون أل ــة وأربع ــة وثاث ــن مائ ــر م ــل أك نق
مــن بدايــة تشــغليه يف 2018/10/4م.

بلغ عدد أطنان البضائع املنقولة على قطار الرياض الدمام )157,030( طن، 

طنً من البوكسايت طًنا من الفوسفات   طنً من حمض الكريت  طنً من الكريت املنصهر

أرقام وإحصاءات 
أنشطة النقل 

خالل العام 2018

مت نقلهم بواسطة قطار الشمال
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أرقام ومؤشرات 
الهيئة في الشؤون 

المالية واإلدارية 
خالل العام 2018

الشؤون المالية

الشؤون اإلدارية 

99,641,000254,045,000
SAR SAR

SAR 384,073,986%15.7

171

%54%20%26

ارتفــع ســقف ميزانيــة الهيئــة مــن تســعة وتســعون مليــون وســتمائة وواحــد وأربعــون ألــف ريــال )99,641,000( للعــام 
2017م، والتــي تعتــر ســنة تأســيس بالنســبة للهيئــة، إىل مائتــان وأربعــة وخمســون مليــون وخمســة وأربعــون ألــف ريــال 

)254,045,000( للعــام املــايل 2018م.

بلغــت إيــرادات الهيئــة مــن خمالفــات النقــل ورســوم اخلدمــات خــال العــام 2018م ثاثمائــة وأربعــة وثمانــون مليــون وثاثــة 
وســبعون ألفــً وتســعمائة وســتة وثمانــون ريــال )384,073,986( وبنســبة زيــادة بلغــت 15.7% عمــا كانــت عليــه يف 

العــام 2017م، وتأتــي هــذه الزيــادة نظــر تكثيــف أعمــال الرقابــة علــى األنشــطة وزيــادة عــدد اخملالفــات.

ازداد عــدد موظفــي الهيئــة مــن )141( موظفــً خــال العــام م2017 ليبلــغ )171( موظفــً مــن خمتلــف 
التخصصــات والدرجــات يف العــام 2018م.

أحلقــت الهيئــة خــال العــام 2018م موظفيهــا يف )215( دورة تدريبيــة، بزيــادة بلغــت )20%( عــن العــام 2017م، وجــاءت 
الــدورات التدريبيــة يف هــذا العــام يف خمتلــف اجملــاالت موزعــة كاآلتــي:

دورات يف تطوير املهاراتدورات يف اإلدارة والقيادة. دورات تخصصية يف جماالت النقل.
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استراتيجية 
الهيئة

ترتبــط رؤيــة وأهــداف الهيئــة ارتباطــً مباشــرًا باالســرتاتيجية الوطنيــة للنقــل لعــام 
2030 والتــي مت إعدادهــا وصياغــة توجهاتهــا يف وزارة النقــل مبــا يتســق مــع 
األهــداف االســرتاتيجية لرؤيــة اململكــة لعــام 2030م، وقــد بادرت الهيئــة يف برنامج 
التحــول الوطنــي 2020 عــر برنامــج "سياســات متكامــل لتطويــر منظومــة النقــل " 
يشــمل إعــداد الدراســات والسياســات التنظيميــة لقطــاع النقــل وتطويــر األنظمــة 
واللوائــح املنظمــة للقطــاع، ووضــع االشــرتاطات واملواصفــات القياســية لكافــة 
ــام  ــل الع ــبكات النق ــات ش ــداد خمطط ــة إىل إع ــائطه، باإلضاف ــل ووس ــائل النق وس
ــة  ــة ومتكامل ــل آمن ــة نق ــق بيئ ــأنها خل ــن ش ــي م ــة، والت ــدن اململك ــن م ــدد م لع

ومســتدامة ذات كفــاءة وجــودة عاليــة.
وتتلخــص األهــداف االســرتاتيجية للهيئــة يف ســبعة حمــاور تغطــي يف جمملهــا 
جوانــب توفــر أنظمــة نقــل آمنــة ومتكاملــة ومســتدامة، ذات كفــاءة وجــودة عاليــة 
وبكلفــة مائمــة، تقــوم علــى أحــدث تقنيــات النقــل، وتعمــل علــى تعزيــز فــرص 

االســتثمار يف قطــاع النقــل ليكــون رافــدًا مــن روافــد التنميــة الوطنيــة.

األهداف االستراتيجية
توفر نظم نقل عام فعالة ومتكاملة ومستدامة.

تبني أعلى معاير السامة واألمن واجلودة يف وسائل النقل والتأكد من توافرها.
حتفيز استخدام وسائل النقل العام.

احلد من التلوث البيئي وترشيد استهاك الطاقة.
تعزيز فعالية االستثمار ومشاركة القطاع اخلاص يف مشاريع وخدمات النقل.

تطوير البيئة التنظيمية والتشريعية لقطاع النقل.
تطوير البنية اإلدارية للهيئة وتبني التقنيات احلديثة يف إدارة وتنظيم وضبط قطاع النقل.
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ارتباط األهداف 
االستراتيجية للهيئة 

برؤية المملكة 20٣0

أهداف هيئة النقل العامأهداف االسرتاتيجية الوطنية للنقلأهداف رؤية اململكة 2030
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مبادرة الهيئة 
في رؤية 

المملكة 20٣0

ُتســهم هيئــة النقــل العــام يف حتقيــق رؤيــة 
اململكــة 2030 مــن خــال مبادرتهــا يف برنامــج 
عنــوان  حتمــل  والتــي   2020 الوطنــي  التحــول 
"برنامــج سياســات متكامــل لتطويــر منظومــة 
الدراســات  إعــداد  النقــل"، وتشــمل املبــادرة 
النقــل  لقطــاع  التنظيميــة  والسياســات 
ــح املنظمــة للقطــاع،  ــر األنظمــة واللوائ وتطوي
ــات  ــرتاطات واملواصف ــع االش ــة إىل وض باإلضاف
النقــل ووســائطه،  القياســية لكافــة وســائل 
وإعــداد خمططــات شــبكات النقــل العــام لعــدد 

مــن مــدن اململكــة.

رفع كفاءة وفعالية أداء قطاع النقل.

االرتقــاء بجــودة اخلدمــات املقدمــة يف املــدن 
الســعودية )املرافــق العامــة ووســائل النقــل 

ــك(. العــام، ومــا إىل ذل
حتسن أداء اجلهات احلكومية.

تعزيــز فاعليــة التخطيــط املــايل وكفــاءة اإلنفــاق 
احلكومــي .

تطوير نظم النقل العام داخل مدينة تبوك.
دراسة حترير سوق النقل باحلافات بن املدن.

حتديث نظام النقل العام على الطرق.
تطوير نظم النقل العام داخل مدينة الباحة وربط احملافظات الرئيسية باملنطقة.

حتديد مواصفات وجتهيزات وسائل النقل.
سياسة حتديد أجور استخدام وسائل النقل العام.

متطلبات األمن يف أنظمة النقل العام.
دراسة املنافع االقتصادية للنقل العام.

تطوير نظم النقل العام داخل مدينة سكاكا وربط احملافظات الرئيسية يف منطقة اجلوف.
إنشاء قاعدة بيانات النقل.

تطوير نظم النقل العام يف مدينة عرعر واحملافظات الرئيسية يف منطقة احلدود الشمالية.
تطوير نظم النقل العام داخل املدينة اخلامسة.

حتديد مواصفات البنية التحتية ملرافق النقل.

الهدف االسرتاتيجي للمبادرة:

رؤيــة  بأهــداف  الهيئــة  مبــادرة  ارتبــاط 
خــالل: مــن   2030 اململكــة 

يندرج حتت هذه املبادرة ثالثة عشر مشروعً وهي كاآلتي: 
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الهيكل التنظيمي 
لهيئة النقل العام

يضــم الهيــكل التنظيمــي احلــايل للهيئــة عــدد مــن القطاعــات واإلدارات العامــة تتبــع مباشــرة ملعــايل رئيــس الهيئــة، 
ــة  ــطة الهيئ ــام وأنش ــا مبه ــص كل منه ــي يخت ــب الت ــة واملكات ــن اإلدارات الفرعي ــدد م ــى ع ــا عل ــرف بدوره ــي تش والت
باإلضافــة إىل اإلدارات اخلدميــة. ونظــرًا للــدور الكبــري للهيــكل التنظيمــي يف حتقيــق أهــداف الهيئــة بكفــاءة وفاعلية من 
خــالل تنظيــم العمــل املؤسســي وتوزيــع املهــام واألدوار واملســؤوليات بــني القطاعــات واإلدارات، وحتقيــق االنســجام 
والتناغــم بينهــا، باإلضافــة إىل تســهيل التواصــل بــني خمتلــف املســتويات اإلداريــة، أولــت الهيئــة أهميــة كبــرية لتطويــر 
الهيــكل التنظيمــي حيــث مت التعاقــد مــع شــركة "دورنييــه" العامليــة لالستشــارات لتطويــر الهيــكل التنظيمــي احلــايل 
مبــا يتوافــق مــع خطــه الهيئــة االســرتاتيجية وتطلعاتهــا املســتقبلية وملواكبــة رؤيــة اململكــة 2030. ومــن أجــل قيــام 

الهيئــة مبســئوليتها ومهامهــا مت تشــكيل هيــكل مؤقــت حلــني االنتهــاء مــن الهيــكل التنظيمــي اجلديــد.

مكتب الرئيس

إدارة تقنية املعلومات

املراجعة الداخلية

الاتصال املؤسسي والتسويق

اإلدارة القانونية

الشئون اإلدارية واملاليةالتخطيط والتطويرقطاع النقل السككيقطاع النقل الربي 

رئيس الهيئة

قطاع النقل البحري
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التقرير المفصل 
إلنجازات هيئة 

النقل العام 2018م
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قطاع التخطيط 
والتطوير

يهــدف قطــاع التخطيــط والتطويــر إىل حتقيــق أعلى درجــات اجلودة يف 
خدمــات النقــل بكافــة أمناطــه: الــربي والســككي والبحــري، مــن خــالل 
وضــع اخلطــط االســرتاتيجية والربامــج العمليــة املتكاملــة للهيئــة 
ومتابعــة تنفيذهــا، مبــا يتســق ويتكامــل مــع خطــط وأهــداف رؤيــة 
الســعودية 2030، باإلضافــة إىل تطويــر األنظمــة  العربيــة  اململكــة 
ــات  ــي التقني ــطته، وتبن ــل وأنش ــات النق ــة خلدم ــات الضابط والسياس

ــل.   ــات النق ــات ومعلوم ــاالت إدارة بيان ــة يف جم احلديث

إعداد اخلطة االسرتاتيجية للهيئة ومتابعة تنفيذها.. 1
تنسيق اخلطط والسياسات والرامج بن الهيئة واجلهات املعنية.. 2
تنفيذ مبادرات الهيئة ومشاريعها يف برنامج التحول الوطني 2020 ورؤية اململكة 2030.. 3
إعداد خمططات النقل العام ملدن اململكة.. 4
تطوير األنظمة واللوائح الضابطة ألنشطة النقل بالتنسيق مع اجلهات املعنية.. 5
تطوير املواصفات القياسية ملكونات نظم النقل العام بالتنسيق مع اجلهات املعنية . 6
إجراء البحوث والدراسات العلمية والتطبيقية الازمة لرفع كفاءة خدمات النقل.. 7
إعــداد الدراســات االقتصاديــة ودراســات الشــراكة بــن القطــاع العــام واخلــاص لتوفــر خدمــات . 8

النقــل ورفــع كفاءتهــا.
إدارة بيانات ومعلومات النقل.. 9

متابعــة أعمــال املنظمــات الدوليــة واإلقليميــة والعربيــة املتعلقــة بأعمــال الهيئــة والتــي . 10
تشــرتك اململكــة يف عضويتهــا بالتنســيق مــع القطاعــات املعنيــة بالهيئــة.

ــج . 11 ــط والرام ــرتاح اخلط ــكل دوري، واق ــاس األداء بش ــة وقي ــل الهيئ ــرات األداء لعم ــع مؤش وض
ــة. التطويري

إعداد تقرير اإلجنازات السنوي للهيئة.. 12

ُيشــرف قطــاع التخطيــط والتطويــر علــى تنفيــذ الدراســات واملشــاريع واخلطــط االســرتاتيجية 
وإعــداد خمططــات شــبكات النقــل العــام داخــل مــدن اململكــة، باإلضافــة إىل املســاهمة يف 
حتقيــق رؤيــة اململكــة 2030 مــن خــال تنفيــذ مبــادرة هيئــة النقــل العــام ومشــاريعها ضمــن 

برنامــج التحــول الوطنــي2020.

مهام قطاع التخطيط والتطوير:

مشاريع قطاع التخطيط والتطوير
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ــات  ــام باحلاف ــل ع ــبكة نق ــرتح لش ــط مق ــداد خمط مت إع
داخــل مدينــة تبــوك تغطــي جميــع املســارات  الرئيســية 
مثــل )طريــق امللــك عبدالعزيــز، وطريــق امللــك فهــد، 
ســلطان،  األمــر  وطريــق  عبــداهلل،  امللــك  وطريــق 
وغرهــا مــن الطــرق الرئيســية( وتخــدم جميــع مناطــق 
اجلــذب الهامــة باملدينــة مثــل: )مطــار األمــر ســلطان 
بــن عبدالعزيــز، وجممعــات التســوق، وحمطــة ســابتكو 
اخلاصــة بالنقــل بــن املــدن، واملستشــفيات، واجلامعــات 
وتلبــي  املدينــة  ســكان  تنقــل  مــن  وتســهل  وغرهــا( 
بشــكل  وتســاهم  واملســتقبلية  احلاليــة  احتياجاتهــم 
كبــر يف تقليــل االزدحــام املــروري والتلــوث البيئــي، ويجــري 
مــن  األوىل  املرحلــة  لتنفيــذ  تبــوك  أمانــة  مــع  التنســيق 

املقرتحــة الشــبكة 

يهــدف املشــروع إىل حتديــث نظــام النقــل العــام علــى 
التنظيميــة  املتغــرات  ليواكــب  اململكــة  يف  الطــرق 
باململكــة،  النقــل  قطــاع  يف  احلديثــة  واإلداريــة 
ــات  ــد الصاحي ــام حتدي ــات النظ ــم خمرج ــن أه ــيكون م وس
والضابطــة  القوانــن املنظمــة  وتعريــف  واملســؤوليات 

ع للقطــا

يهــدف املشــروع اىل تطويــر ورفــع مســتوى خدمــات النقل 
العــام الداخلــي ملدينــة الباحــة واحملافظــات الرئيســية 
باملنطقــة مــن خــال دراســة احتياجــات املدينــة خلدمــات 
النقــل وتقديــر حجــم الطلــب احلــايل واملســتقبلي، وإعــداد 
واخلطــة  وحواضرهــا  للمدينــة  العــام  النقــل  خمطــط 

ــل. ــات التموي ــة وآلي التنفيذي

الــركاب  نقــل  ســوق  لتحريــر  األنســب  النمــوذج  تطويــر 
ــة  ــه اململك ــً لتوج ــة حتقيق ــدن اململك ــن م ــات ب باحلاف
ــيع  ــات وتوس ــل باحلاف ــوق النق ــة يف س ــال املنافس إلدخ
فــرص التوطــن يف هــذا النشــاط احليــوي، مــع األخــذ بعــن 
االعتبــار اجلوانــب الفنيــة والقانونيــة واالقتصاديــة واملاليــة 
واالجتماعيــة، وجــرى عمــل حتليــل شــامل للوضــع الراهــن 
اململكــة  مــدن  بــن  باحلافــات  الــركاب  نقــل  لســوق 
واملنافســة بــن وســائل النقــل اخملتلفــة  والتنبــؤ بحجــم 
رياضــي  منــوذج  تطويــر  مت  كمــا  املســتقبلي،  الطلــب 
متخصــص لتحليــل ســوق نقــل الــركاب باحلافــات بــن 
بنــاًء  الطلــب  وتقديــر حجــم   ،)SIBAM( اململكــة  مــدن 
علــى عــدة متغــرات مرتبطــة بالســوق، ومت رفــع نتائــج 

الدراســة للجهــات اخملتصــة. وتوصيــات 

تطوير نظم النقل العام داخل مدينة تبوك

داخــل حتديث نظام النقل العام على الطرق العــام  النقــل  نظــم  تطويــر  دراســة 
الرئيســة  احملافظــات  وربــط  الباحــة  مدينــة 

ملنطقــة با

دراســة حتريــر ســوق النقــل باحلافــالت بــني 
املــدن

مشاريع 
القطاع 

لعام 2018

1

34

2 أهم نتائج الدراسة:
أهم نتائج الدراسة:

1438/10/15هـ

1439/4/30هـ1438/10/13هـ

1439/1/12هـ

15 شهًرا

15 شهًرا6 أشهر

10 أشهر

2،358،251

2.862.7502.982.669

2.440.289.78

٪100

٪66٪85

٪100

نسبة اإلجنازتكلفة املشروعمدة العقدتاريخ توقيع العقد
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 يهــدف املشــروع اىل رفــع مســتويات الســامة واجلــودة 
والتكامــل يف خدمــات النقــل العــام، وتشــجيع الصناعــة 
احملليــة وحتفيــز اســتثمار القطــاع اخلــاص مــن خــال 
والتشــغيلية  الفنيــة  والتجهيــزات  املواصفــات  حتديــد 
)حافــات،  ومرافقهــا  العــام  النقـــل  لوســائل  القياســية 
قطــارات(، وتبنــي املعايــر الدوليــة واملمارســات احلديثــة.

يف  األمــن  مســتوى  وتعزيــز  رفــع  اىل  املشــروع  يهــدف 
وســائل ومرافــق النقــل العــام، وتوفــر بيئــة نقــل آمنــة 
لكافــة املســتفيدين تســهم يف تشــجيع االعتمــاد علــى 
اســتخدامها،  نســب  مــن  وتزيــد  العــام  النقــل  وســائل 
باملتطلبــات  دليــل  إعــداد  علــى  املشــروع  وينطــوي 
واالشــرتاطات األمنيــة الــازم توافرهــا يف منظومــة النقــل، 

األمنــي املائــم حلمايــة املنظومــة. النمــوذج  واقــرتاح 

تهــدف الدراســة إىل إعــداد شــبكة نقــل عــام مقرتحــة 
باملنطقــة  الســاحلية  املــدن  لربــط  تنفيذيــة  وخطــة 
الشــرقية ببعضهــا بنظــام نقــل آمــن وفعــال ومســتدام، 
يراعــي احتياجــات األفــراد احلاليــة واملســتقبلية، ويقلــل 
االزدحــام واالعتمــاد علــى املركبــات اخلاصــة، كمــا  مــن 

يحقــق االتــزان يف النقــل بــن جميــع وســائلة. 

لتحديــد  وآليــة  سياســة  وضــع  اىل  املشــروع  يهــدف 
هــذه  وتغطــي  العــام،  النقــل  وســائل  اســتخدام  أجــور 
الدراســة جميــع اجلوانــب االقتصاديــة والتنمويــة واإلعانــات 
ــوذج  ــداد من ــن إع ــة، وتتضم ــاد االجتماعي ــة واألبع احلكومي
رياضــي لتقديــر األجــر باختــاف املتغــرات مبــرور الزمــن، 
اعتمــاد  بعــد  االلتــزام  ومتابعــة  للتنفيــذ  خطــط  وإعــداد 

السياســة مــن اجلهــات املعنيــة.

حتديــد مواصفــات وجتهيــزات وســائل ومرافق 
النقــل العام

ربــط املــدن الســاحلية يف املنطقة الشــرقية حتديد متطلبات األمن ألنظمة النقل
بشــبكة نقــل عام

وســائل  اســتخدام  أجــور  حتديــد  سياســة 
العــام النقــل 

مشاريع 
القطاع 

لعام 2018

5

78

6 1439/8/17هـ

1440/2/8هـ1439/12/15هـ

1439/8/28هـ

12 شهًرا

8 أشهر9 أشهر

10 أشهر

2.478.000

3.992.7124.000.000

4.528.974

٪ 80

٪ 33٪ 33

٪ 80
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صفر % لعدد ممارسي أنشطة النقل الري بدون ترخيص.
جعل أنشطة النقل الري جاذبة للتوطن.

سهولة احلصول على الرتاخيص، وجذب االستثمار الفّعال.
تقدمي خدمات النقل الري بجودة وأمان وسامة.

تبني أفكار وجتارب وأساليب النقل اجلديد.
قيام منظومة نقل عام باحلافات داخل املدن.

خلق بيئة تنافسية عالية بن املستثمرين لتقدمي أفضل اخلدمات.
نشر الوعي وإيضاح حقوق املستثمر واملستفيد.

تغير آليات وأساليب الرقابة والتفتيش.

تقــدم هيئــة النقــل العــام خدمــة الراخيــص لعــدد )13( نشــاط 
ــركاب  ــل ال ــع إىل نق ــل البضائ ــآت نق ــص منش ــن تراخي ــوع ب تتن

باحلافــات والســيارات الصغــرة.
وبلــغ إجمــايل عــدد الراخيــص للمنشــآت )13،669( ترخيــص 

جلميــع األنشــطة يف كافــة مناطــق اململكــة.

قطاع النقل البري

يعتــرب النقــل الــربي مــن أهــم ُمقومــات النمــو االقتصــادي الفعــال، ولــذا تعمــل 
الهيئــة علــى تنظيــم أنشــطته مبــا يضمــن تقــدمي خدمــة نقــل آمنــة وذات كفــاءة 
عاليــة وكلفــة مالئمــة، باإلضافــة إىل خلــق بيئــة تنافســية عاليــة بــني املســتثمرين 
ــردود  ــربي ذو م ــل ال ــون النق ــاع إىل أن يك ــدف القط ــات، ويه ــل اخلدم ــدمي أفض لتق
اجتماعــي واقتصــادي عــايل، وينظــم القطــاع ثالثــة عشــر نشــاطً تغطــي نقــل 

ــة. ــرق الربي ــى الط ــع عل ــركاب والبضائ ال

حجم اخلدمات املقدمة من قطاع النقل الربيأهداف النقل الربي:
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الرتاخيــص  عــدد  إجمــايل  مقارنــة 
 - 2017م  العامــني  بــني  للمنشــآت 
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مكة 
املكرمة

مكة 
املكرمة

عسر املدينة عسر
املنورة

املدينة 
املنورة

احلدود 
الشمالية

احلدود 
الشمالية

الرياض القصيمالرياض تبوكالقصيم جازانتبوك الشرقيةجازان اجلوفالشرقية جنراناجلوف حائلجنران الباحةحائل الباحة

13,31813,669
اإلجمايل:اإلجمايل:

20172018
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الرتاخيــص  عــدد  إجمــايل 
النشــاط  حســب  2018م  لعــام 

اإلداريــة واملنطقــة 

 مكةالرياضنوع اخلدمات
املكرمة

 املدينة
املنورة

 احلدودجازانتبوكعسريالشرقيةالقصيم
الشمالية

اجملموعحائلالباحةاجلوفجنران

4917382886417315010001365األجرة العامة

639452111276487265385349733314432533تأجري السيارات

71371528051161167ترحيل الركاب بسيارات األجرة الصغرية

2532212200160338نقل املعلمات

28921633451613013319131788873النقل املدرسي

 نقل وترحيل الركاب باحلافات إىل خارج
اململكة

593117530142010002161

 نقل املعتمرين والزوار من داخل
اململكة

314818132910651421413194

 نقل املعتمرين والزوار من خارج
اململكة

416260010002000175

152212501935211348127329697170220354341307408نقل البضائع على الطرق الرية

6328410338063151710227568686وسيط شحن على الطرق الرية

22212000000000036النقل السياحي

6432651620000000125األجرة اخلاصة

71000000000008توجيه مركبات االجرة

31803254444909222216893832182583355156419813669اإلجمايل



36

املنظومة التقنية 
عملــت هيئــة النقــل العــام علــى االســتفادة مــن التقنيــة وتعظيــم اســتخدامها للنقل الربي

ــا، ويف  ــص وجتديده ــدار الرتاخي ــال إص ــع أو يف جم ــة والتتب ــال الرقاب ــواء يف جم س
هــذا الصــدد أطلقــت الهيئــة املنظومــة التقنيــة خلدمــات النقــل الــربي:

بيانوصل

ــول  ــن احلص ــراد م ــآت واألف ــن املنش ــة متك ــة إلكرتوني ــي بواب ــل: ه نق
علــى خدمــات النقــل الــري بشــكل آمــن وميســر وتعمــل البوابــة علــى 
تســهيل إجــراءات احلصــول علــى خدمــات النقــل الــري، وقــد أطلقــت 
البوابــة يف نهايــة العــام 2017م جتريبــً لتجديــد بطاقــات التشــغيل ومت 
يف العــام 2018م إطاقهــا خلدمــات الرتاخيــص وبطاقــات التشــغيل 
بتاريــخ 2018/12/03م. وقــد مت عكــس  وبطاقــات الســائقن وذلــك 
كافــة متطلبــات اللوائــح عــر البوابــة، و إجنــاز أكــر مــن 22 ألــف عمليــة  

مــن خالهــا حتــى تاريخــه.

ــن  ــة م ــات ذات العاق ــة واجله ــن الهيئ ــة متك ــة إلكرتوني ــل: منص وص
املتابعــة اآلنيــة للعمليــات التشــغيلية للنقــل الــري وتتيــح التحقــق مــن 
احلالــة النظاميــة واألمنيــة للمركبــات والســائقن، وقد دشــنت املنصة 
ســابقً إلدارة عمليــات نشــاط توجيــه املركبــات حيــث ســجلت املنصــة 
مت  2018/12/03م  وبتاريــخ  رحلــة،   )130.000.000( األوىل  عامهــا  خــال 
إضافــة خدمــة تتبــع الشــاحنات وأوزانهــا إىل خدمــات املنصــة حيــث 
ــع  ــات عــر أجهــزة التتب ــد موقــع املركب تهــدف هــذه اخلدمــة إىل حتدي
ــل  ــاعات عم ــاحنة، وس ــة وزن الش ــرعة، ومراقب ــة الس )AVL( ومراقب
الســائقن، ونظاميــة املركبــات والســائقن. وتســعى هــذه اخلدمــة إىل 
املســاهمة يف حتقيــق هــدف اململكــة االســرتاتيجي بجعلهــا مركــزًا 
لوجســتيً عامليــً يعتمــد علــى متابعــة وتســهيل إجــراءات النقــل، كمــا 
أنهــا تســهم يف احملافظــة علــى البنيــة التحتيــة وترفــع مــن مســتوى 

الســامة علــى الطــرق. 

مــن  الشــحن  ووســطاء  الناقلــن  متكــن  إلكرتونيــة  بوابــة  بيــان: 
علــى  املنقولــة  للبضائــع  احلمولــة  وبيــان  النقــل  وثيقــة  إصــدار 
عمليــة  أطــراف  كافــة  حقــوق  حفــظ  لضمــان  إلكرتونيــً  الشــاحنات 
النقــل )املرســل، املرســل إليــه، الناقــل، وســيط الشــحن(، وتوفــر 
قاعــدة بيانــات وإحصائيــات للبضائــع املنقولــة وأحجامهــا وتصنيــف 
أنواعهــا ومســارات تنقلهــا، كمــا تســاهم البوابــة يف تنظيــم النقــل 
الــدويل للبضائــع ورفــع كفــاءة األداء اللوجســتي وتســهيل االنضمــام 
لاتفاقيــات الدوليــة، وتفعيــل أحــكام اتفاقيــات النقــل الــري للبضائــع 
ــة التــي تكــون اململكــة طرفــً فيهــا والتــي تشــرتط التعامــل  اإلقليمي
بوثيقــة النقــل يف عمليــات النقــل الــري الــدويل كاتفاقيــة تنظيــم نقــل 
البضائــع علــى الطــرق الريــة بــن الــدول العربيــة واتفاقيــة تنظيــم 
النقــل بالعبــور "الرتانزيــت " بــن دول اجلامعــة العربيــة، وســوف تكــون 

2019/07/30م. بتاريــخ  إلزاميــة  البوابــة 

بوابة نقل
)إصدار الرتاخيص وبطاقات التشغيل( 

منصة وصل
)خدمة إدارة وتتبع وسائل النقل(

بوابة بيان
)خدمة تتبع وتوثيق عمليات الشحن(
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اللوائح املنظمة 
ألنشطة النقل الربي

الالئحة املنظمة لنشاط تأجري السيارات ومكاتب وسطاء التأجري
صــدر قــرار جملــس إدارة هيئــة النقــل العــام رقــم )39/9/43( وتاريــخ 1439/09/15هـــ، القاضــي باعتمــاد الالئحــة املنظمــة ملمارســة 
نشــاط تأجــري الســيارات ووســطاء التأجــري، وذلــك بعــد األخــذ باالعتبــار مرئيــات اجلهــات املعنيــة حيالهــا واســتعراضها مــع قطــاع األعمــال 
مــن خــالل عقــد ورش عمــل مــع جلــان النقــل بالغــرف التجاريــة، وقــد دخلــت الالئحــة حيــز النفــاذ يف تاريــخ 1440/02/30هـــ، ومت البــدء يف 
تطبيقهــا بشــكل تدريجــي مــن خــالل وضــع آليــة لتطبيــق أحكامهــا علــى مــدى ثــالث ســنوات للحفــاظ علــى االســتثمارات واألصــول احلاليــة 

والتــدرج يف تطبيــق الالئحــة وبراجمهــا واملســاعدة يف االلتــزام بأحكامهــا، حيــث تهــدف الهيئــة مــن هــذه الالئحــة إىل: 

وقــد نظمــت الالئحــة إجــراءات الرتاخيــص للمنشــآت، واســتحدثت تصنيفــات فئويــة للرتاخيــص لرفــع التنافســية بــني املســتثمرين، كمــا راعــت الالئحــة حتقيــق أعلــى مســتويات الســالمة علــى الطــرق مــن خــالل 
ضــرورة حصــول كافــة مركبــات التأجــري علــى بطاقــة التشــغيل وشــهادة الفحــص الفنــي وإخضــاع املركبــات طــوال مــدة التشــغيل للتأمــني والفحــص الفنــي باإلضافــة إىل حتديــد عمــر تشــغيلي للمركبــات 

العاملــة يف النشــاط.

تنظيم العاقة التعاقدية بن 
أطراف عقد التأجر.

تنظيم نشاط تأجر السيارات ووسيط التأجر يف اململكة العربية السعودية.
االرتقاء بجودة تقدمي اخلدمة.

تنظيم العاقة التعاقدية بن أطراف عقد التأجر.
حتقيق أفضل معاير السامة.

خلق بيئة مناسبة لاستثمار.
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الالئحة املنظمة لنشاط نقل البضائع ووسطاء الشحن وتأجري الشاحنات على الطرق الربية  
أصــدرت الهيئــة الالئحــة املنظمــة لنشــاط نقــل البضائــع ووســطاء الشــحن وتأجــري الشــاحنات علــى الطــرق الربيــة مبوجــب قــرار جملــس 
إدارة الهيئــة رقــم )39/9/43( تاريــخ 1439/09/15 هـــ، بعــد األخــذ باالعتبــار مرئيــات اجلهــات املعنيــة حيالهــا واســتعراضها مــع قطــاع 
األعمــال مــن خــالل عقــد ورش عمــل مــع جلــان النقــل يف الغــرف التجاريــة، وقــد دخلــت الالئحــة حيــز النفــاذ بتاريــخ 1440/02/01هـــ، ومت البدء 
بتطبيقهــا بشــكل تدريجــي مــن خــالل وضــع آليــة لتطبيــق أحكامهــا علــى مــدى ثــالث ســنوات للحفــاظ علــى االســتثمارات واألصــول احلاليــة 

والتــدرج يف تطبيــق الالئحــة وبراجمهــا واملســاعدة علــى االلتــزام بأحكامهــا، وحيــث تهــدف هــذه الالئحــة إىل: 

وقــد حــددت الالئحــة آليــة تنظيــم إصــدار الرتاخيــص لكافــة األنشــطة، والدخــول إىل الســوق، وفصــل التداخــل بــني األنشــطة اخملتلفــة، ومعاجلــة التشــوهات احلاليــة يف قطــاع النقــل الــربي بالشــاحنات مبــا يعــزز 
البيئــة االســتثمارية والتنافســية والســالمة وتكامليــة النقــل إقليميــً وعامليــً. ولتحقيــق أفضــل مســتويات الكفــاءة املهنيــة للســائقني العاملــني بالقطــاع، فقــد تضمنــت الالئحــة علــى رفــع الكفــاءة املهنيــة 
لكافــة الســائقني العاملــني، مــن خــالل إلزاميــة حصولهــم علــى شــهادات الكفــاءة املهنيــة، والتدريــب يف مراكــز معتمــدة، ووفــق مناهــج تقرهــا الهيئــة، تتوافــق مــع متطلبــات النقــل احملليــة والعامليــة 
مــن حيــث اإلملــام باملعايــري الفنيــة، وجوانــب التشــغيل، كاملواصفــات واألوزان واألبعــاد النظاميــة ومالئمــة الشــاحنة لطبيعــة البضاعــة املنقولــة وخطــط الصيانــة الدوريــة للشــاحنات واملعــدات اخلاصــة بهــا 

وإجــراءات ترشــيد اســتهالك الوقــود واحلــد مــن الضوضــاء وتلــوث الهــواء، إضافــة إىل اإلملــام مبتطلبــات عمليــات النقــل الــربي.
أمــا مــن النواحــي التشــغيلية فقــد راعــت الالئحــة 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 املعايــري الدوليــة، والتــي ستســاهم بشــكل كبــري يف تخفيــف احلــوادث الناجتــة عــن إجهــاد الســائق الناجــم عــن القيــادة 
لفــرتات طويلــة. ولضمــان حقــوق أطــراف عمليــة النقــل فقــد تضمنــت الالئحــة التزامــات املرســل واملرســل إليــه ، والناقــل ووســيط الشــحن، ضمــن عقــد النقــل. وضــرورة التعامــل بوثيقــة النقــل لضمــان حقــوق 

كافــة األطــراف، وفــق احــكام الالئحــة، ومبــا يتفــق مــع عقــود النقــل الــربي الــدويل للبضائــع، واتفاقيــة تنظيــم النقــل الــربي للبضائــع بــني دول اجلامعــة العربيــة.
وألهميــة قطــاع تأجــري الشــاحنات وعــدم وجــود ضوابــط حتكــم تنظيمــه فقــد عاجلــت الالئحــة هــذا النشــاط مبــا يضمــن حقــوق النقــل العــام مقابــل أجــر، ويحمــي حقــوق املؤجــر واملســتأجر وفــق أحــكام عقــد 

التأجــري.

تنظيم تراخيص الناقلن ووسطاء الشحن وتأجر الشاحنات. 
تنظيم وفصل تشغيل نقل البضائع بأجر عن النقل للحساب اخلاص.   

رفع الكفاءة املهنية للسائقن.
رفع الكفاءة التشغيلية للشاحنات.

تنظيم العاقة التعاقدية بن كافة أطراف عملية النقل. 
رفع مستوى السامة على الطرق واحلفاظ على البيئة.

تشجيع االستثمار لرفع تنافسية االسطول يف تقدمي أفضل اخلدمات للمستفيدين.
إرساء قاعدة لانضمام إىل اتفاقيات النقل الدولية. 

اللوائح املنظمة 
ألنشطة النقل الربي
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الالئحة املنظمة لنشاط األجرة العائلية

مشروع الالئحة املنظمة ملواقف الشاحنات

ــات ولتحقيــق خصوصيــة  ــة ولتمكــني املــرأة وإتاحــة فــرص أرحــب لعمــل املواطن ــادة املركب ــً مــع صــدور قــرار الســماح للمــرأة بقي تزامن
ــة  ــاد الالئح ــي باعتم ــخ 1439/09/15هـــ، القاض ــم )39/9/43( وتاري ــام رق ــل الع ــة النق ــس إدارة هيئ ــرار جمل ــدر ق ــد ص ــة فق ــرب للعائل أك
ــخ  ــاذ يف تاري ــز النف ــة حي ــت الالئح ــد دخل ــة، وق ــات املعني ــات اجله ــار مرئي ــذ باالعتب ــد األخ ــك بع ــة، وذل ــرة العائلي ــة األج ــة ملمارس املنظم

ــة إىل:  ــذه الالئح ــن ه ــة م ــدف الهيئ ــث ته 1440/03/07هـــ، حي

اســتنادًا إىل األمــر الســامي الكــرمي رقــم )4726( وتاريــخ 1439/01/30هـــ، القاضــي باملوافقــة علــى )إحالــة املعاملــة إىل وزارة النقــل 
للتنســيق مــع هيئــة النقــل العــام، التخــاذ مــا يلــزم يف شــأنها بحســب اختصــاص كل منهمــا، والتنســيق يف شــأن مــا يلــزم مــع اجلهــات 
املعنيــة األخــرى(، فقــد قامــت الهيئــة بإعــداد مشــروع الئحــة تنظيميــة ملواقــف الشــاحنات، ويهــدف مشــروع الالئحــة إىل تنظيــم مواقــف 
الشــاحنات مــن خــالل االســتفادة مــن حلــول القطــاع اخلــاص وتوفــري أفضــل اخلدمــات واحلــد مــن االصطفــاف العشــوائي للشــاحنات علــى 

مداخــل املــدن ممــا يعــزز األمــن والســالمة والراحــة لســائقي الشــاحنات ومســتخدمي الطــرق. 
وانتهــت الهيئــة مــن أخــذ مرئيــات اجلهــات احلكوميــة ذات العالقــة، وقامــت بالشــراكة مــع أمانــة منطقــة الريــاض بعقــد أول ورش العمــل 
مــع القطــاع اخلــاص ألخــذ مرئياتهــم خــالل عــام 2018م، وســيتم طــرح الالئحــة للعمــوم يف عــام 2019م ومــن ثــم اســتكمال اإلجــراءات 

ــا. ــة العتماده النظامي

تنظيم نشاط األجرة العائلية.
رفــع كفــاءة خدمــة األجــرة املقدمــة لألســرة بشــكل عــام، واملــرأة والطفل بشــكل خاص وفــق أفضل املمارســات 

ومعاير الســامة ومتطلباتها.
خلق فرص عمل للمرأة السعودية.

تعدد يف نوعية خدمات األجرة املقدمة. 

اللوائح املنظمة 
ألنشطة النقل الربي
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خدمات النقل العام 
باحلافالت

إحصائية نقل الركاب باخلدمة البديلة يف مدينتي الرياض وجدة 
لعام 2018م

استبدال احلافالت األهلية
صــدر قــرار جملــس الــوزراء رقــم )95( بتاريــخ 1439/02/11هـــ، القاضــي مبعاجلــة الوضــع الراهــن للحافــالت األهليــة يف مدينتــي الريــاض 
وجــدة واملتضمــن توفــري خدمــة نقــل عــام بديلــة للخدمــة املقدمــة مــن احلافــالت األهليــة، ويأتــي دور الهيئــة بإصــدار املوافقــات الالزمــة 

ملــا يأتــي:
اختيار مشغل اخلدمة وفقً لألنظمة والتعليمات الصادرة يف هذا الشأن.

ــز للنقــل العــام اجلــاري تنفيــذه يف  ــد العزي ــد مســارات تشــغيل اخلدمــة ونقــاط التوقــف، مبــا يراعــي االنســجام وعــدم التعــارض مــع مشــروع امللــك عب حتدي
ــدة  ــة ج ــة حمافظ ــاض وأمان ــة الري ــر  مدين ــة تطوي ــن هيئ ــع كل م ــيق م ــدة، والتنس ــة ج ــذه يف حمافظ ــع تنفي ــام املزم ــل الع ــروع النق ــاض، ومش ــة الري مدين

ــام 2018م. ــال ع ــب خ ــل )7.252.134( راك ــد مت نق ــأن. وق ــذا الش ــدة( يف ه ــرتو ج ــركة م )ش

الرياض
4.753.744
راكب

2.498.390
راكب

جدة
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خدمات النقل العام 
باحلافالت

إحصائية نقل الركاب داخل املدن وبينها لعامي 2017 -2018م

نقل الركاب داخل املدن وبينها
بنــاًء علــى قــرار جملــس الــوزراء رقــم )538( بتاريــخ 1436/12/29هـــ، القاضــي بتمديــد عقــد االمتيــاز املــربم مــع الشــركة الســعودية للنقــل اجلماعــي )ســابتكو( خلمــس 

ســنوات إضافيــة اعتبــارًا مــن 1437/01/01هـــ، والــذي مبوجبــه تقــوم الشــركة بتوفــري خدمــات النقــل العــام باحلافــالت داخــل املــدن وبــني املــدن.
ــن  ــا وحس ــق وجتهيزاته ــغيل املراف ــالمة تش ــاعة، وس ــدار )24( س ــى م ــة عل ــر اخلدم ــزام، وتوف ــد االلت ــذ عق ــركة يف تنفي ــزام الش ــدى الت ــة م ــة يف مراقب ــي دور الهيئ ويأت

ــا. ــة منه ــات املقدم ــودة اخلدم ــط ج ــا، وضب إداراته

30,819,981

20172018

راكب مت نقلهم خالل عام 2018م.

21.962.995
راكب

25,751,053
راكب

5,412,892
راكب

5،068،928
راكب

بن املدن

داخل املدن
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توفري خدمة نقل عام ترددي باحلافالت
استمرارًا لتنمية وتطوير ثقافة وخدمات وسائل النقل املشرتك، فقد بادرت الهيئة بإيجاد العديد من خدمات النقل الرتددي، ومنها:

توفري خدمة نقل الركاب باحلافالت من وإىل مهرجان الرتاث الوطني "اجلنادرية" 32 1
ــدف  ــة 32؛ وته ــان اجلنادري ــات إىل مهرج ــركاب باحلاف ــرددي لل ــل ت ــة نق ــاد خدم ــة بإيج ــادرت الهيئ ب

هــذه اخلدمــة إىل تســهيل تنقــل زوار مهرجــان اجلنادريــة 32 مــن وإىل املهرجــان، كمــا أنهــا 
ُتســهم يف احلــد مــن االزدحــام املــروري، باإلضافــة إىل نشــر ثقافــة التنقــل اجلماعــي لــدى 

اجملتمــع، وقــد انطلقــت اخلدمــة مــن موقعــن خمتلفــن يف مدينــة الريــاض 
)موقــع غرناطــة مــول( و )موقــع نــادي الريــاض(، علــى النحــو التــايل: 

70

100,000

SAR5

 حافلة لتقدمي اخلدمة خالل فرتة املهرجان

 راكب وأكر خالل فرتة املهرجان

أجرة تذكرة اإلركاب يف االجتاه الواحد.

خدمات النقل العام 
باحلافالت

زمن التقاطر
30 دقائق

30 كلم

اجلنادريةغرناطة مول 

زمن التقاطر
30 دقائق

54 كلم

اجلنادريةنادي الرياض 
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توفري خدمة نقل عام ترددية باحلافالت بني حمطة قطار احلرمني الشريفني مبكة املكرمة 
واملسجد احلرام 2

20
حافلة ترددية لتشغيل اخلدمة

خدمات النقل العام 
باحلافالت

ســعيً لرتابــط وســائل النقــل فيمــا بينهمــا، قامــت الهيئــة بدراســة توفــر مســار نقــل تــرددي مــن حمطــة قطــار احلرمــن 
ــن  ــن واملصل ــاج واملعتمري ــل احلج ــهيل نق ــة لتس ــذه اخلدم ــدف ه ــرام، وته ــجد احل ــة وإىل املس ــة املكرم ــريفن مبك الش
مــن حمطــة قطــار احلرمــن مبكــة املكرمــة للمســجد احلــرام، حيــث قامــت الهيئــة بتحديــد مســار نقــل تــرددي باحلافــات 
مــن حمطــة الرصيفــة للمســجد احلــرام؛ تطّلــب عــدد )20( حافلــة تردديــة لتشــغيل اخلدمــة. كمــا قامــت الهيئــة بعــد ذلــك 
ــم ومتابعــة نقــل  ــة تنظي بإعــداد كراســة املنافســة وصيغــة العقــد؛ ومت طــرح املشــروع كمنافســة عامــة مــن قبــل جلن
احلجــاج واملعتمريــن واملصلــن مــن وإىل املســجد احلــرام. وعليــه انطلقــت خدمــة احلافــات الرتدديــة خلدمــة املســافرين 

ــر 2018 م. بقطــار احلرمــن الســريع يف أكتوب
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توفري خدمة نقل الركاب باحلافالت من وإىل مهرجان الرتاث الوطني "اجلنادرية" 33 3
150

 حافلة لتقدمي اخلدمة خالل فرتة املهرجان

250,000
 راكب مت نقلهم باحلافالت خالل فرتة املهرجان

147,000
 راكب مت نقلهم عرب مركبات التوجيه بالتطبيقات 

خالل فرتة املهرجان

SAR5
أجرة تذكرة اإلركاب باحلافالت يف االجتاه الواحد.

زمن التقاطر
5 دقائق

30 كلم

اجلنادريةغرناطة مول 

زمن التقاطر
5 دقائق

54 كلم

اجلنادريةنادي الرياض 

زمن التقاطر
5 دقائق

45 كلم

اجلنادريةمواقف ايكيا 

زمن التقاطر
5 دقائق

32 كلم

اجلنادريةاملكان مول 

مشروع شبكة النقل العام األولية باحلافالت يف مدينة الدمام  4
عــام  نقــل  خدمــة  لتوفــر  مؤقــت  مشــروع  تنفيــذ  بدراســة  الهيئــة  بــادرت 
باحلافــات يف حاضــرة الدمــام والقطيــف، حيــث مت حتديــد عــدد )8( مســارات 
العــام املعتمــد. النقــل  وعــدد )85( حافلــة وذلــك إىل حــن تنفيــذ مشــروع 

ومت االتفــاق مــع أمانــة املنطقــة الشــرقية حــول توفــر اخلدمــة وقــد مت طرحهــا 
يف منافســة عامــة.

ــل  ــة نق ــر خدم ــة بتطوي ــادرت الهيئ ــة 32، ب ــان اجلنادري ــات يف مهرج ــركاب باحلاف ــل ال ــة نق ــاح خدم ــد جن بع
الــركاب الرتدديــة باحلافــات إىل مهرجــان اجلنادريــة 33؛ حيــث انطلقــت اخلدمــة مــن أربــع مواقــع خمتلفــة يف 
مدينــة الريــاض )موقــع غرناطــة مــول، موقــع نــادي الريــاض، موقــع مواقــف ايكيــا، موقــع املــكان مــول( علــى 

النحــو التــايل: 

خدمات النقل العام 
باحلافالت
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توجيه املركبات

عدد السائقني السعوديني

صــدر قــرار معــايل رئيــس هيئــة النقــل العــام رقــم )8210( وتاريــخ 1440/02/26هـــ، باعتمــاد العمــل بالنســخة 
ــة لشــروط وإجــراءات تقــدمي خدمــة توجيــه مركبــات األجــرة، وذلــك بعــد عقــد ورش عمــل مــع املنشــآت  احملدث

ــة إىل: ــروط احملدث ــذه الش ــالل ه ــن خ ــة م ــدف الهيئ ــاط، وته ــذا النش ــة له املزاول

تنظيم نشاط توجيه مركبات األجرة.
 االرتقاء بجودة وخدمة توجيه مركبات األجرة.

زيادة تفعيل الدور التنظيمي والرقابي على النشاط.
رفع مستوى السامة.

خلق بيئة تنافسية لاستثمار.

22
0,

00
0

48
5,

00
0

20182017
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حتديث دليل خمالفات 
أنشطة النقل الربي

قامــت الهيئــة بتحديــث دليــل خمالفــات أنشــطة النقــل الــربي وإعــادة ترميــز اخملالفــات، 
وذلــك وفقــً للوائــح واالشــرتاطات الصــادرة خــالل هــذا العــام، حيــث يعتــرب هــذا الدليــل 
ــات  ــاط باخملالف ــف كل نش ــى تصني ــوي عل ــربي، ويحت ــل ال ــطة النق ــي أنش ــادي ملمارس إرش
التــي تطبــق علــى خمالفــة أحكامــه، ومقــدار اخملالفــة املاليــة، والرمــز التعريفــي لــكل 

خمالفــة
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الشكاوى واالعرتاضات على 
اخملالفات املرصودة

اخملالفات

عملــت الهيئــة علــى تطويــر خدمــات تلقــي الشــكاوى واالعرتاضــات لتســهيل 
علــى  مالحظاتهــم  وتقــدمي  إليهــا  واملســتثمرين  املســتفيدين  وصــول 

اخلدمــة أو اعرتاضاتهــم علــى اخملالفــات. 

كثفــت الهيئــة أعمــال الرقابــة علــى أنشــطة النقــل الــربي بهــدف رفــع 
مســتويات الســالمة واجلــودة وســعيً لتوفــري بيئــة نقــل آمنــة ومريحــة 
للمســتخدمني، ومت يف عــام 2018 م تغطيــة جميــع مــدن اململكــة 

ــاص ــاع اخل ــات للقط ــناد اخملالف ــروع إس ــية مبش الرئيس

ويالحــظ ازديــاد عــدد االعرتاضــات يف العــام 2018 م وذلــك لألســباب 
التاليــة:

االعرتاضاتالشكاوى
 يتم تلقيها من خال مركز االتصال املوحد 

على الرقم ) 938 (، وقد متكن قسم 
الشكاوى والباغات من معاجلة 8933 

حالة واردة خال عام 2018م .

يتم تلقيها من خال مركز االتصال 
لاعرتاض على اخملالفات على الرقم 

8,933
920014914حالة واردة متت معاجلتها خالل عام 2018م .

تغطيــة جميــع مناطــق اململكــة مــن قبــل مشــروع إســناد رصــد 
اخلــاص. للقطــاع  اخملالفــات 

تفعيــل مركــز اتصــال خــاص باالعرتاضــات يف الربــع األخــر مــن عــام 
2017 م ممــا ســاهم يف نســبة االزديــاد لعــام 2018 م.

تفعيــل دور التقنيــة يف كامــل اإلجــراء واملعاجلــة واإلغــاق يف عــام 
م.  2018

2018م2017ماملؤشر

813عدد املناطق املغطاة

246,016301,327عدد اخملالفات

 قيمة اخملالفات )باملليون ريال
)سعودي

301,280385,5

2018م2017ماملؤشر

5,41838,162عدد املكاملات الواردة
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مساهمة الهيئة يف 
التوطني

تســعى هيئــة النقــل العــام ألن تكــون أنشــطة النقــل الــربي جاذبة لعمــل املواطنني 
ومت يف هــذا الشــأن مــا يلي: 

ســاهم قــرار قصــر العمــل باملركبــة اخلاصــة عــرب التطبيقــات علــى الســعوديني يف اســتبدال 90 ألــف ســائق غــري ســعودي 
 مبواطنــني يف بدايــة تنظيــم هــذا النشــاط، ويبلــغ عــدد الســعوديني العاملــني يف هــذا النشــاط أكــر مــن )485,000( ســعودي.

توقيــع اتفاقيــة تعــاون مــع بنــك التنميــة االجتماعــي إلطــالق برامــج متويليــة للشــباب الســعودي املؤهــل للحصــول علــى مركبــات 
متكنهــم مــن العمــل لتقــدمي خدمــة نقــل الــركاب بنشــاط توجيــه مركبــات األجــرة باإلضافــة إىل النقــل التعليمــي وتوصيــل الطلبــات 

عــرب التطبيقــات؛ ممــا يســهم يف توطــني هــذه اخلدمــات وجعــل عوائدهــا مصــدر دخــل لألفــراد الســعوديني وألســرهم.

توقيــع مذكــرة تفاهــم مــع وزارة العمــل والتنميــة االجتماعيــة يف توطــني العمــل علــى مركبــات النقــل التعليمــي، تتضمــن مراعــاة 
التوطــني يف املــدن التــي يوجــد بهــا احتيــاج للخدمــة، وسيســهم التوطــني يف دعــم تطوير ســوق العمل لصناعــة النقــل التعليمي 
وتوفــري فــرص عمــل للســعوديني مــن خــالل دعــم وإطــالق املشــاريع والربامــج اخملتلفــة مبــا يحقــق أهــداف رؤيــة اململكــة العربية 

.2030 السعودية 
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قطاع النقل البحري

ــع  ــز مبوق ــي تتمي ــعودية والت ــة الس ــة العربي ــة يف اململك ــة االقتصادي ــز التنمي ــم ركائ ــد أه ــري أح ــل البح ــد النق ُيع
ــرتاتيجيً  ــتيً اس ــزًا لوجس ــا مرك ــا يجعله ــا ( ، مم ــا وأوروب ــيا وأفريقي ــارات ) آس ــالث ق ــي ث ــزًا لتالق ــد مرك ــرايف يع جغ
عامليــً. ومتتــد ســواحلها البحريــة ملســافة 2400 كيلومــرت علــى البحــر األحمــر و1000 كيلومــرت علــى اخلليــج العربــي، 
ويبلــغ حجــم الصــادرات والــواردات املنقولــة بحــرًا مــا يقــارب 95٪ مــن إجمــايل حجــم التجــارة البحريــة يف اململكــة  
ــند  ــد ُأس ــرى وق ــل األخ ــائل النق ــع وس ــة م ــا مقارن ــز بانخفاضه ــري تتمي ــل البح ــة النق ــإن تكلف ــك ف ــن ذل ــاًل ع فض
ــري  ــل البح ــة النق ــر صناع ــدف إىل تطوي ــي ته ــام الت ــن امله ــد م ــام العدي ــل الع ــة النق ــري بهيئ ــل البح ــاع النق لقط
وتنميــة األســطول البحــري الســعودي بالشــكل الــذي يحقــق أهــداف رؤيــة اململكــة 2030 ، كمــا تعتــرب الهيئــة اجلهة 
ــة للســفن التــي ترفــع  ــة البيئــة البحري املنــاط بهــا اإلشــراف علــى تنفيــذ متطلبــات واشــرتاطات الســالمة وحماي
ــش  ــة والتفتي ــام بالرقاب ــة والقي ــطة البحري ــص األنش ــدار تراخي ــات إص ــروط ومتطلب ــد ش ــعودي ، وحتدي ــم الس العل
علــى الســفن والوحــدات البحريــة والشــركات البحريــة ، فضــاًل عــن دور الهيئــة يف التعليــم والتدريــب البحريــني مــن 
ــيم  ــدة مراس ــدرت ع ــد ص ــك فق ــً لذل ــري وحتقيق ــب البح ــز التدري ــة ومراك ــد البحري ــات واملعاه ــاد الكلي ــالل اعتم خ
ملكيــة تضمنــت االنضمــام لالتفاقيــات الدوليــة البحريــة واملوافقــة علــى النظــام البحــري التجــاري كمــا قامــت الهيئــة 

بإصــدار عــدد مــن اللوائــح التنفيذيــة لالتفاقيــات الدوليــة واللوائــح الداخليــة لتنظيــم نشــاط النقــل البحــري.
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تطويــر منظومــة النقــل البحــري مــن خــال تطويــر اخلدمــات للســفن واألنشــطة البحريــة ورفــع قــدرات االســطول 
البحــري وتنميــة املعرفــة للعاملــن علــى مــن الســفن ويف الشــركات البحريــة. 

تنمية األسطول البحري السعودي.
حتقيــق التكامــل مــع اجلهــات املعنيــة لتأســيس وإطــاق صناعــة نقــل بحــري متكاملــة ومشــاركة القطــاع 

اخلــاص يف تنميــة صناعــة النقــل البحــري .
اســتخدام التقنيــة احلديثــة جلميــع خدمــات النقــل البحــري مــن خــال تقــدمي خدمــات تســجيل الســفن أو منــح 

اإلعفــاءات أو تتبــع الســفن الســعودية التــي تقــوم برحــات دوليــة .
االنضمــام إىل االتفاقيــات واملعاهــدات الدوليــة ذات الصلــة بصناعــة النقــل البحــري حيــث يتــم االنضمــام لاتفاقيــات 

الدوليــة ثــم متابعــة تعدياتهــا ووضــع اآلليــات الازمــة لتنفيذهــا .

.IMO دراسة االنضمام إىل االتفاقيات البحرية الصادرة عن املنظمة البحرية الدولية
دراسة إبرام االتفاقيات الثنائية للتعاون يف جمال النقل البحري مع الدول األخرى.

اقرتاح مشاريع األنظمة البحرية ووضع اللوائح التنفيذية املنظمة ألنشطة النقل البحري
تسجيل السفن حتت العلم السعودي وحتديد شروط ومتطلبات التسجيل للسفن التي ترفع علم اململكة  .

قيد الوحدات البحرية مثل قوارب الصيد والنزهة والوحدات الصغرة .
اعتماد هيئات التصنيف البحرية الدولية ومتابعتها من خال ابرام عقود تفويض للقيام بأعمال فحص ومعاينة السفن التي ترفع علم اململكة واصدار الشهادات الازمة لها .

التفتيش على السفن التي ترفع العلم السعودي للتأكد من تطبيقها لاتفاقيات البحرية الدولية من خال حمات تفتيشية على السفن والوحدات البحرية .
اعتماد الكليات واملعاهد البحرية وإصدار الشهادات التأهيلية للعاملن يف البحر ومتابعة جودة التعليم والتدريب البحري واصدار الشهادات التأهيلية .

اإلشــراف علــى شــؤون البحــارة مــن خــال التحقــق مــن شــهادات األهليــة واســتيفاء متطلبــات الشــهادات ومنــح ســجل اخلدمــة البحريــة للعاملــن الســعودين واالعــرتاف بشــهادات األهليــة الصــادرة عــن دول أخــرى 
طــرف يف االتفاقيــة الدوليــة ملســتويات التدريــب واصــدار الشــهادات وأعمــال النوبــة للعاملــن يف البحــر لعــام 1978م .

إصدار تراخيص أنشطة النقل البحري ومتابعة أعمالها وحتديد شروط وضوابط اصدار الرتخيص ومتابعة حتقيق هذه الشروط .

أهداف قطاع النقل البحري

مهام قطاع النقل البحري

قطاع النقل البحري
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الرتاخيــص الصــادرة عــن قطــاع 
النقــل البحــري

نشاط مزاولة أعمال النقل البحري 
)دويل – ساحلي – يف حدود امليناء( .

نشاط فحص ومعاينة السفن التي 
ال تخضع للمعاهدات الدولية .

نشاط فحص وصيانة معدات 
وأجهزة اإلنقاذ .

مزاولة نشاط بيع تذاكر السفر 
البحرية.

سجل اخلدمة البحرية للطاقم 
السعودي العامل على من 

السفن .

االعرتاف بالشهادات البحرية 
للبحارة األجانب العاملن على 

من السفن السعودية . 

اعتماد الكليات واملعاهد 
البحرية .

مزاولة نشاط وسطاء الشحن 
)متعهد نقل البضائع بحًرا( .
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املنظمــة  والقواعــد  اللوائــح   
البحــري  النقــل  لقطــاع 

إن مــن وســائل تنفيــذ قطــاع  النقــل البحــري ملهامــه وضــع األطــر والقواعــد الالزمــة لتســجيل 
الســفن وقيــد الوحــدات البحريــة ومنــح تراخيــص مزاولــة النقــل البحــري باإلضافــة إىل وضــع 
واالشــرتاطات اخلاصــة بإجــراءات التفتيــش وإنشــاء قواعــد املعلومــات والبيانــات اخلاصــة 
بالســفن والوحــدات البحريــة  وإصــدار شــهادات الســفن وجتديدهــا واعتمــاد هيئــات التصنيــف 
ومؤسســات الفحــص ومعاينــة الســفن الصغــرية والرقابــة عليهــا ومتابعــة تطبيــق االتفاقيــات 
الدوليــة علــى الســفن، ويف ســبيل حتقيــق ذلــك فــإن الهيئــة متمثلــة يف القطــاع النقــل البحري 

تقــوم بتحديــث اللوائــح والقواعــد املنظمــة لــه مــن خــالل:

وقيــد  الســفن  بتســجيل  اخلاصــة  القواعــد  تعديــل   
الوحــدات البحريــة وتنظيــم الرهــن البحــري وعمــل هيئــات التصنيــف 
ومؤسســات الفحــص واملعاينــة للســفن الصغــرة داخــل اململكة،  
حيــث مت  حتديــث قواعــد واشــرتاطات التســجيل تتضمــن املتطلبات 
الازمــة والتــي يجــب توافرهــا يف الســفن التــي ترفــع علــم اململكــة 
ــر  ــدود البح ــل  ح ــل داخ ــا بالعم ــرح له ــي يص ــة الت ــفن األجنبي أو الس
اعتمــاد  وتنظيــم   ، الصغــرة  البحريــة  الوحــدات  أو قيــد  االقليمــي  
الفحــص  بأعمــال  للقيــام  املفوضــة  البحريــة  التصنيــف  هيئــات 
، وقواعــد رهــن  ترفــع علــم اململكــة  التــي  للســفن  واملعاينــات 

أو شــطبه.  الرهــن  الســفن وإجــراءات قيــد 

شــحن  وســيط  لنشــاط  التنفيذيــة  الائحــة  صــدور   
البضائــع ونقلهــا بحرًا.والتــي تتضمــن تنظيــم نشــاط نقــل البضائــع 
ــح يف  ــاب املصال ــوق أصح ــة حق ــه وحماي ــل إلي ــليمها للمرس وتس
نقــل البضائــع بحــرًا ســواء كان الناقــل  أو واملرســل أو املرســل إليــه 

منهــم كل  ومســؤوليات  والتزامــات 

ومعاينــة  فحــص  لنشــاط  التنفيذيــة  الائحــة  صــدور   
الدولية.والتــي  املعاهــدات  تشــملها  ال  التــي  الصغــرة  الســفن 
للســفن  واملعاينــات  الفحــص  شــركات  نشــاط  تنظيــم  تضمنــت 
الصغــرة التــي ال تشــملها املعاهــدات البحريــة الدوليــة والرتاخيــص 

ومســؤولياتها.  والتزاماتهــا  الشــركات  لهــذه 

صــدور الائحــة التنفيذيــة لاتفاقيــة الدوليــة لســامة   
األرواح يف البحــار لعــام 1974م )SOLAS( وتعدياتهــا ، وتتضمــن 
وضــع آليــة تنفيذيــة لتحديــد شــروط ومتطلبــات الســامة التــي 
واالتــزان  البنــاء  متطلبــات  حيــث  مــن  الســفن  يف  توفرهــا  يجــب 
املاحــة  وســامة  االنقــاذ  ومعــدات  الداخليــة  والتقســيمات 
ــات  ــة ومتطلب ــة اخلاص ــفن ذات الطبيع ــة بالس ــات اخلاص واملتطلب

. معينــة   بحريــة  مناطــق  يف  تعمــل  التــي  للســفن  الســامة 

الســفر  تذاكــر  بيــع  لنشــاط  التنفيذيــة  الائحــة  صــدور   
البحريــة، تتضمــن تنظيــم نشــاط وكاالت بيــع تذاكــر الســفر البحريــة 
نيابــة عــن الناقــل البحــري وحقــوق الراكــب الناشــئة عنها ومســؤولية 

البحريــة. الســفر  تذاكــر  بيــع  ووكالــة  الناقــل 

وصيانــة  فحــص  لنشــاط  التنفيذيــة  الائحــة  صــدور   
أجهــزة اإلنقــاذ املتنقلــة ،والتــي تضمنــت تنظيــم فحــص أجهــزة  
االنقــاذ املتنقلــة وصيانتهــا ســواء علــى الســفينة أو يف حمطــة 
خدمــات الصيانــة  ومــدى توفــر الشــروط الفنيــة يف حمطــة اخلدمــة 

فيهــا   املتخصصــن  والعاملــن 
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املنظمــة  والقواعــد  اللوائــح   
البحــري  النقــل  لقطــاع 

صــدور الائحــة التنفيذيــة لاتفاقيــة الدوليــة ملنــع التلــوث   
وتعدياتهــا.    )MARPOL( 1973م  لعــام  الســفن  مــن  البحــري 
وتتضمــن وضــع اآلليــات التنفيذيــة واملتطلبــات التــي يجــب توفرهــا 
املــزدوج  البــدن  ومتطلبــات   ، البحــري  التلــوث  ملنــع  الســفن  يف 
والقــاع املــزدوج ومنــع تصريــف الزيــوت واملــواد امللوثــة األخــرى مثــل 
ميــاه الصابــورة وميــاه الصــرف الصحــي والتلــوث باملــواد املعبــأة 
وغرذلــك فضــًا عــن تلــوث الهــواء بانبعــاث املــواد املســتنفذة 
ــة  ــبة معين ــى نس ــوي عل ــذي يحت ــود ال ــن الوق ــات م ــألوزون و االنبعاث ل

مــن ثــاين أكســيد الكريــت  . 

لقواعــد  الدوليــة  لاتفاقيــة  التنفيذيــة  الائحــة  صــدور   
منــع التصــادم يف البحــر لعــام 1972م )COLREG( وتتضمــن آليــة 
لقواعــد املــرور يف البحــر ومتطلبــات منــع التصــادم مثــل اإلشــارات 

. ذلــك  غــر  أو  الصوتيــة  أو  الضوئيــة 

صــدور الائحــة التنفيذيــة لاتفاقيــة الدوليــة خلطــوط   
الشــحن لعــام 1966م وتعدياتهــا )LL(.  وتضمــن وضــع آليــة لتحديــد 
خطــوط الشــحن للســفن ســواء كانــت اخلطــوط صيفيــة أو شــتوية 

البحريــة. البيئــة  وحمايــة  للســامة  مســتوى  أعلــى  يحقــق  مبــا 

صــدور الائحــة التنفيذيــة لاتفاقيــة الدوليــة ملســتويات   
التدريــب وإصــدار الشــهادات وأعمــال النوبــة للعاملــن يف البحــر 
للتعليــم  الازمــة  اآلليــة  وضــع  تتضمــن    )STCW( 1978م  لعــام 
التعليميــة والتدريبيــة  البحريــن، واعتمــاد املؤسســات  والتدريــب 
البحريــة وإصــدار الشــهادات التأهيليــة للعاملــن علــى مــن الســفن 
التــي ترفــع علــم اململكــة مبــا يضمــن رفــع كفــاءة هــؤالء العاملــن. 

الدوليــة  لاتفاقيــة  التنفيذيــة  الائحــة  صــدور   
 .)TONNAGE( 1969م  لعــام  الســفن  حمولــة  لقيــاس 
. الســفينة  حمولــة  لقيــاس  آليــة  وضــع  وتتضمــن 
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إن الهــدف الرئيســي مــن دور الهيئــة يف الرقابــة علــى الســفن هــو التأكــد مــن امتثالهــا الرقابة وضبط اجلودة 
ملتطلبــات الســالمة وحمايــة البيئــة البحريــة وكذلــك الرقابــة علــى األنشــطة البحريــة 
وامتثالهــا ملتطلبــات منــح الرتخيــص للوصــول للتطبيــق األمثــل لنظــم جــودة األداء يف 
ــام بعــدد مــن اجلــوالت التفتيشــية مــن قبــل خمتصــني مــن  اجملــال البحــري وقــد مت القي
قطــاع النقــل البحــري علــى أنشــطة النقــل البحــري باململكــة خــالل العــام 2018م  شــملت 

مــا يلــي :

السفن التي ترفع العلم السعودي للتأكد من 
مدى التزامها وتطبيق االتفاقيات واملعاهدات 

الدولية املتعلقة بسامة السفن وحماية 
البيئة البحرية وكفاءة طاقمها 

الوحدات البحرية ) الصيد والنزهة (  هيئات التصنيف الدولية 
املفوضة من قبل اململكة 

مزاويل نشاط بيع تذاكر السفر 
البحرية .

مزاويل نشاط فحص ومعاينة 
السفن الصغرة .

متابعة الباغات الواردة من مركز 
الباغات املوحد 

متابعة الكليات واملعاهد 
البحرية للتأكد من جودة التعليم 

واخملرجات البحرية 

مزاويل نشاط متعهد نقل 
البضائع بحرًا ) وسيط الشحن ( .

مزاويل نشاط أعمال النقل 
البحري 

1

4

7

2

5

8

3

6

9

 وقد ترتب على قيام الهيئة بهذا الدور :
اســتمرار الســفن التــي ترفــع علــم اململكــة يف امتثالهــا ملتطلبــات الســامة وحمايــة البيئــة البحريــة فضــًا عــن كفــاءة أفــراد طاقمهــا وعــدم احتجازهــا يف موانــئ الــدول األخــرى ، ومبــا 

. )white list( يضمــن اســتمرار وجــود اململكــة ضمــن قائمــة الــدول البيضــاء
انخفاض أعداد الشكاوى املقدمة ضد الشركات واملؤسسات املرخص لها ملزاولة أنشطة النقل البحري 

140
إجمايل عدد اخملالفات املرصودة لنشاطي 

وسيط الشحن وبيع تذاكر السفر البحرية
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الرقابة وضبط اجلودة 
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واملعاهــد  الكليــات  متابعــة   
يــة  لبحر ا

نتيجــة للنقــص الشــديد يف الكــوادر البحريــة املتخصصــة قامــت الهيئــة بــدور كبــري يف تشــجيع 
التعليــم والتدريــب البحريــني ، وذلــك باعتمــاد كليــة الدراســات البحريــة بجامعــة امللــك عبــد العزيــز 
ــات  ــاد كلي ــري اعتم ــه يج ــك فإن ــة إىل ذل ــري، باإلضاف ــي بح ــي وتدريب ــي تعليم ــز إقليم ــدة كمرك بج
ومعاهــد بحريــة أخــرى للمســاهمة يف تنميــة وتطويــر التعليــم  والتدريــب البحريــني باململكــة 
ــة ،  ــعودية ) ربابن ــفن الس ــن الس ــى م ــني عل ــة للعامل ــهادات التأهيلي ــة الش ــدر الهيئ ــا تص ، كم
مهندســني ، مالحــني ، وغريهــم ( وتعتمــد الشــهادات التأهيليــة الصــادرة عــن دول أخــرى  وفقــً 

ألحــكام االتفاقيــات الدوليــة ذات الصلــة و اللوائــح والنصــوص املعمــول بهــا داخــل اململكــة.
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 )IMO( انطالقــً مــن حــرص هيئــة النقــل العــام وقناعتهــا بالــدور الهــام الــذي تقدمــه املنظمــة البحريــة الدوليــة
يف جمــال الســالمة البحريــة ورفــع مســتوى األداء املالحــي وحمايــة البيئــة البحريــة وســالمة األرواح يف البحــار 
ــارك  ــى أن تش ــً عل ــت أيض ــد حرص ــة ، فق ــات الدولي ــق االتفاقي ــة يف تطبي ــزام اململك ــرًا اللت ــري ، ونظ ــن البح واألم
دائمــً بفاعليــة يف جميــع اجتماعــات جملــس املنظمــة واجلمعيــة العموميــة واللجــان الرئيســية والفرعيــة إميانــً 
منهــا بالــدور الكبــري وااليجابــي لهــذه املنظمــة ، وشــاركت الهيئــة يف ســبعة اجتماعــات يف خمتلــف املوضوعــات 

علــى مســتوى املنظمــة خــالل العــام 2018.
واســتمرارًا لضمــان حتقيــق الســفن التــي ترفــع علــم اململكــة للمتطلبــات التــي تفرضهــا االتفاقيــات واملدونــات 
ــة  ــية العالي ــدرة التنافس ــا الق ــق له ــا يحق ــا ومب ــرتدد عليه ــي ت ــة الت ــئ األجنبي ــا يف املوان ــدم احتجازه ــة وع الدولي
لألســطول البحــري الســعودي، فقــد انضمــت اململكــة لعــدد )38( اتفاقيــة وبروتوكــول مــن االتفاقيــات الصــادرة 
عــن املنظمــة البحريــة الدوليــة، وخــالل العــام 2018م فقــط انضمــت اململكة  جملموعة مــن االتفاقيــات واملدونات 

الدوليــة املتعلقــة بالســالمة وحمايــة البيئــة البحريــة ومنهــا:

االنضمام إىل االتفاقيات الدولية 
الصادرة عن املنظمة البحرية 

الدولية

اسم االتفاقية

اتفاقية تسهيل حركة املالحة البحرية الدولية لعام 1965م، بصيغتها املعدلة )اتفاقية FAL(، باملرسوم امللكي رقم م/ 77 وتاريخ 1439/7/19هـ
التــي تتضمــن اإلجــراءات والتدابــري الالزمــة لتســهيل دخــول الســفن ومغادرتهــا للموانــئ اخملتلفــة وتبســيط اإلجــراءات مــن خــالل إنشــاء النافــذة الواحــدة مبــا يســاعد علــى تقليــص مــدة بقــاء 

الســفينة يف املوانــئ.

االتفاقية الدولية بشأن املسؤولية املدنية عن أضرار التلوث بوقود السفن الزيتي لعام 2001م، باملرسوم امللكي رقم م/ 13 وتاريخ 1440/2/1هـ 
والتــي تتضمــن تنظيــم لقواعــد املســؤولية عــن التلــوث البحــري الناشــئ عــن تســرب وقــود الســفن الزيتــي وحــدود هــذه املســؤولية باإلضافــة إىل ضمــان  حصــول املتضرريــن علــى التعويــض 

الناشــئ عــن التلــوث وتأمــني هــذه املســؤولية.

االتفاقية الدولية بشأن ضبط النظم املستخدمة يف السفن املقاومة اللتصاق الشوائب وذات اآلثار املؤذية 2001م، باملرسوم امللكي رقم م/ 56 وتاريخ 1439/7/4هـ 
تهــدف هــذه االتفاقيــة إىل حتقيــق مســتوى أعلــى حلمايــة البيئــة البحريــة مــن التلــوث مــن خــالل إلــزام مــالك الســفن بإزالــة املــواد العالقــة الضــارة مثــل الطحالــب والفطريــات املؤذيــة التــي تكــون 

عالقــة ببــدن الســفن لضمــان عــدم انتقــال املــواد املؤذيــة مــن مــكان إىل آخــر .

اتفاقية حتديد مسؤولية مالك السفن يف املطالبات البحرية لعام 1976م، وبروتوكول 1996م، باملرسوم امللكي رقم  م/ 90 وتاريخ  1438/9/11هـ
تتضمن هذه االتفاقية قواعد حتديد مسؤولية مالك السفن عن املطالبات البحرية. 
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بــني  والبضائــع  الــركاب  نقــل 
فرســان  وجزيــرة  جــازان 

يتم تقدمي خدمات نقل الركاب بن مدينة جازان 
وجزيرة فرسان للمواطنن واملقيمن من خال 
عبارتن )جازان , فرسان( لنقل األشخاص بدون 
احلصول على مقابل لهذه اخلدمات، وتشرف 

الهيئة على هذه اخلدمة وتتأكد من التزام 
املشغل مبعاير السامة واجلودة.

يتم تقدمي خدمات نقل البضائع واملواد بن جازان وجزيرة 
فرسان مبا يحقق التنمية يف جزيرة فرسان ومساواة األسعار 

للمواد االستهاكية واخلدمية ألهايل جزيرة فرسان مع بقية 
مدن اململكة وقد مت تخصيص ثاث عبارات ) لن املاحية 
، رميا املاحية ، دانا املاحية ( لنقل البضائع واملواد بدون 

احلصول على مقابل لهذه اخلدمات. 

يتم حجز تذاكر السفر ونقل البضائع على هذه 
السفن عر البوابة االلكرتونية .
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يرتكز دور قطاع النقل البحري يف خالل موسم احلج يف اإلشراف على نقل احلجاج وأمتعتهم  بحرًا ومنها:

الكشف على سفن الركاب ومراقبة 
امتثالها الشرتاطات السامة 

واالتفاقيات الدولية مبا يحافظ على 
سامة األرواح .

التفتيش على نشاط مبيعات تذاكر السفر 
البحرية مبا يحفظ حقوق املسافرين 

وخصوصا احلجاج وفقا للقرارات والتعليمات 
املنظمة لهذا النشاط.

التفتيش على نشاط متعهدي نقل البضائع 
بحرا  للتأكد من التزامهم باالشرتاطات املنظمة 

لهذا النشاط ، ومبا يحفظ حقوق أطراف النقل.

دور قطاع النقل البحري يف 
موسم احلج لعام 1439 هـ
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خلدمــات  التقنيــة  دور  تفعيــل 
البحــري  النقــل 

مــن منطلــق ضــرورة االســتفادة مــن التقنيــات احلديثــة لتقــدمي وتســهيل خدمــات 
ــن  ــة م ــات املرخص ــض اخلدم ــة بع ــت أمتت ــد مت ــة فق ــري باململك ــل البح ــطة النق أنش
قبــل الهيئــة حيــث مت يف عــام 2018م إطــالق املرحلــة األوىل للخدمــات اإللكرتونيــة ضمن 
بوابــة )نقــل(. وجــاري أمتتــة املزيــد مــن اخلدمــات اإللكرتونيــة لألنشــطة البحريــة األخــرى 
لتســهيل اخلدمــات املقدمــة للمســتثمرين واملســتفيدين ،  ومــن هــذه األنشــطة مــا 

يلــي :

ــا  ــالل وجوده ــة خ ــات الطارئ ــعودي باخلدم ــطول الس ــة األس ــم خدم يت
الربيــد  خــالل  مــن  الدوليــة  املوانــئ  أحــد  يف  أو  البحــر  عــرض  يف 
اإللكــرتوين، ويتــم متابعــة ومراقبــة أســطول الســفن عــن طريــق تتبــع 

. LRIT الســفن عــن بعــد مــن خــالل نظــام

 ترخيص نشاط بيع تذاكر السفر البحرية  ترخيص نشاط مزاولة أعمال النقل البحري تسجيل السفن وإصدار الرتخيص املاحي  

احلجز على العّبارات للركاب والبضائع  سجل اخلدمة البحرية ) اجلواز البحري (ترخيص مزاولة نشاط وسيط الشحن
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إجنــازات قطــاع النقــل البحــري 
2018م لعــام 

تنظيــم اخلدمــات البحريــة املســاندة مثــل خدمــات 
ــئة  ــوق الناش ــاذ واحلق ــث واإلنق ــاد والبح ــر واإلرش القط

ــا. عنه

1

صدور النظام البحري التجاري الذي ينظم أنشطة النقل البحري 

ويعد نظام مستقل بالتجارة البحرية يف اململكة يتضمن:

  اخلطــوط العريضــة التــي تتعلــق بتســجيل 
الســفن التــي ترفــع علــم اململكــة. 

البحريــة  للشــركات  الســماح  متطلبــات 
البحريــة  األنشــطة  مبزاولــة 

.

ــتغال  ــور اس ــك ص ــم ، وكذل ــراد الطاق ــان وأف ــلطات الرب ــم وس ــتخدمن والتزاماته ــغلن واملس ــوق املش ــم حق ينظ
ــع. ــل البضائ ــركاب ونق ــل ال ــا ونق ــن تأجره ــفن م الس

علــى  ســواء  البحــري  التأمــن  تنظيــم 
البضائــع. أوعلــى  الســفينة 
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إجنــازات قطــاع النقــل البحــري 
2018م لعــام 

ــن  ــا يضم ــري مب ــل البح ــاع النق ــة لقط ــح املنظم ــث اللوائ  و حتدي
ــامة . ــودة والس ــتويات اجل ــع مس رف

لرتفع  احلمولة الطنية لألسطول السعودي  لتصل 

)7،676،236(طن،

 احتلت اململكة املرتبة 23 على مستوى العامل بالنسبة 
حلجم األسطول البحري متقدمة بتسعة مراتب عما كانت عليه 

يف عام 2017 ، ويأتي ذلك نظري زيادة عدد السفن التي ترفع علم 

اململكة، والذي وصل إىل 363 سفينة.

2

إصدار اللوائح التنفيذية لالتفاقيات الدولية ذات الصلة

 والذي وصل إىل 363 سفينة  

3

زيادة عدد  السفن التي ترفع علم اململكة

النتائج:
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إجنــازات قطــاع النقــل البحــري 
2018م لعــام 

4

5

6

تسهيل اإلجراءات الفنية والورقية قبل وصول السفن إىل ميناء التسجيل أو بعده 

إجناز ما نسبته 70٪ من ملف اململكة 

تنفيــذ أعمــال الرقابــة والتحقــق مــن إلتــزام األســطول البحــري الســعودي بتطبيــق 
االتفاقيــات واملعاهــدات الدوليــة واللوائــح الداخليــة،

من خال أمتتة اإلجراءات  التي تتعلق بالتسجيل أو اإلعفاءات

وذلــك لعمليــة التدقيــق اإللزامــي الــذي ســيجري مــن قبــل املنظمــة 
البحريــة الدوليــة  خــال  شــهر نوفمــر 2019م وذلــك مــن خــال التنســيق  
مــع اجلهــات ذات العاقــة والتعــاون مــع الــدول الشــقيقة بتبــادل اخلرات 

وحتديــد متطلبــات إجنــاز هــذا امللــف .

علــى  التفتيــش  وكذلــك  العــام  النقــل  هيئــة  مفتشــي  خــال  مــن   
حتقيــق  اســتمرارية  مــن  للتحقــق   البحريــة  والشــركات  املؤسســات 

البحريــة  الراخيــص  منــح  وشــروط  متطلبــات 
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إجنــازات قطــاع النقــل البحــري 
2018م لعــام 

 
الفريــق  قــام  وقــد  باململكــة،  البحــري  النقــل  صناعــة  لتطويــر  وذلــك 
مبعاجلــة الكثــري مــن التداخــات بــن اجلهــات ذات العاقــة بالنقــل البحــري 
مــن خــال توحيــد بعــض اإلجــراءات وحتديــد املتطلبــات والشــروط الازمــة 

لذلــك.

7

قامت الهيئة بتشكيل فريق عمل عايل املستوى من اجلهات املعنية، يضم:  

حرس احلدود الهيئة العامة للموانئ القوات البحريةهيئة النقل العام

والشركة السعودية الوطنية للنقل البحريشركة أرامكو السعودية املديرية العامة للجوازاتالهيئة العامة للجمارك
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إجنــازات قطــاع النقــل البحــري 
2018م لعــام 

حيــث صــدر ت املوافقة الســامية الكرميــة بتعيني مندوب دائــم للمملكة باملنظمة 
البحريــة الدوليــة، ملــا ميثل ذلــك من أهمية بالغــة من حيث :

متابعة ما يصدر عن املنظمة من قرارات وتعديات االتفاقيات الدولية.
التواصل املستمر مع ممثلي الدول األعضاء يف املنظمة.

املشاركة يف االجتماعات واللجان الفرعية.

وقــد وقــع االختيــار علــى أحــد الكفــاءات البحريــة الشــابة والــذي يتميــز باخلــرة العاليــة 
واملهــارة الفنيــة والقــدرة علــى التواصــل مــع الــدول األعضــاء،  وذلــك باألمر الســامي 

الكــرمي رقــم  22685 وتاريــخ 1440/4/25هـــ. وسيباشــر مهامــه خــال عــام 2019م  . 

وأخــرى تتعلــق بالتجــارة البحريــة والنقــل البحــري لبيــان أهميــة النقــل 
البحــري ودوره يف تطويــر التجــارة البحريــة بالتعــاون مــع اجلهــات املعنيــة 

ــاص. ــاع اخل ــاركة القط ــة ومبش ــات احلكومي ــن الهيئ م

8

9

1

2

3

عقد ورش عمل يف جمال السالمة والبيئة والتدريب البحري 

تعيني مندوب دائم للمملكة باملنظمة البحرية الدولية 
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النقــل  قطــاع  وأرقــام  إحصــاءات 
البحــري لعامــي 2017 م -   2018 م

شهد ترتيب اململكة بالنسبة حلجم األساطيل البحرية التجارية قفزة كبرية حيث احتلت اململكة املرتبة )23( على 

مستوى العامل متقدمة بتسعة مراتب، حيث كانت حتتل املرتبة )32( يف العام 2017م، ويأتي ذلك نتيجة تسجيل الهيئة لتسعة 

وسبعون )79( سفينة خالل العام 2018م ليبلغ إجمايل عدد السفن التي حتمل العلم السعودي ثالثمائة وثالثة 

وستون )363 ( وليزيد إجمايل احلمولة الطنية حيث وصل إىل سبعة ماليني وستمائة وستة وسبعون ألف ومائتان وستة 

وثالثون ) 7.676.236 ( طن.

القاطرات/إمداد

240

ناقالت الزيت 60

الدمامالدمام جدةجدة جازانجازان

ناقالت املواد 
الكيميائية29

ناقالت الغاز 2

سفن بضائع3
سفن الركاب 13

سفن الصب
سفن الدحرجة5

11

إجمايل األسطول السعودي حسب 
نوع السفينة لعام 2018م

مقارنة إجمايل األسطول السعودي 
حسب املدينة لعام 2017م-2018م

284 363

10
6

21
6

17
3

13
9

58

363
اإلجمايل: اإلجمايل:اإلجمايل:

2018 2017
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والبضائــع  الــركاب  نقــل  خدمــة 
وجزيــرة  جــازان  بــني  بالعّبــارات 

ن ســا فر

تشرف الهيئة على خدمة النقل بالعّبارات بني جازان وجزيرة فرسان، 

وقد مت نقل خمسمائة وستة وعشرون ألف ومائة واثنان وعشرون )526,122( راكبً 

و)71,487( سيارة من خالل خدمة عّبارات الركاب,

كما نقلت عّبارات البضائع )45,627( شاحنة خالل العام 2018م.

مقارنة أعداد العّبارات الناقلة للركاب والبضائع بني )جازان-فرسان( لعام2017م- 2018م   

نقل الركابنقل الركاب نقل البضائعنقل البضائع

780
رحلة أساسية

791
رحلة أساسية

2150
رحلة

2184
رحلة

521.772
راكب

526،122
راكب

79،596
سيارة

71،487
سيارة

49.378
شاحنة

45،627
شاحنة

20172018
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بلغ إجمايل عدد تراخيص أنشطة النقل البحري مائة وتسعة وعشرون )129( ترخيًصا، موزًعا على خمسة أنشطة تشمل 

مزاولة أعمال النقل البحري، متعهد نقل البضائع بحرًا،فحص وصيانة معدات أجهزة اإلنقاذ، بيع تذاكر السفن البحرية، فحص 

ومعاينة السفن التي التخضع للمعاهدات الدولية.

مقارنة إجمايل أعداد تراخيص أنشطة النقل البحري لعام 2017م-2018م   

55
ترخيص ملزاولة أعمال النقل البحري

45
ترخيص ملزاولة أعمال النقل البحري

8
فحص ومعاينة السفن التي ال تخضع للمعاهدات الدولية

19
ترخيص نشاط بيع تذاكر السفر البحرية 

23
ترخيص نشاط بيع تذاكر السفر البحرية 

6
فحص وصيانة معدات وأجهزة اإلنقاذ 

40
متعهد لنقل البضائع بحرا

47
متعهد لنقل البضائع بحرا

20172018

تراخيص أنشطة النقل البحري

114129 اإلجمايل:اإلجمايل:
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طلبات اإلعفاءات للسفن 
السعودية 

شهد العام 2018 م انخفاض عدد طلبات اإلعفاءات للسفن السعودية بنسبة ) 38٪( عما كانت 

عليه يف العام 2017، وهو ما يعد مؤشرًا إيجابيً جاء نتيجة لتكثيف أعمال الرقابة واملتابعة والقيام باملزيد من التفتيش املستمر 

على السفن السعودية.

284
سفينة

363
سفينة

264
إعفاء

166
إعفاء

20172018
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مكة املكرمة

املنطقة الشرقية

جازان 

تبوك

املدينة املنورة

عسري

11،470

9،913
4،917

2،009
2،411

2،564

بلغ إجمايل عدد قوارب الصيد والنزهة املرخصة ثالثة وثالثني ألف ومائتان وأربعة وثمانون )33،284( قارب.

قوارب الصيد والنزهة

33،284 اإلجمايل:
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قطاع النقل السككي
يعنى قطاع النقل السككي بالهيئة بـ : 
اإلشراف على جودة وكفاءة وسالمة النقل عرب الوسائل 

التي تسري على اخلطوط احلديدية يف اململكة بشكل عام.

إصدار شهادات السالمة ورخص التشغيل ملقدمي خدمة 
النقل السككي.

تطوير اخلدمات واإلشراف على تخصيص اخلطوط احلديدية 
بالشراكة مع القطاع اخلاص دولًيا وحملًيا.

تطوير شبكة اخلطوط احلديدية يف إطار االسرتاتيجية 
الوطنية للنقل ومبا يحقق رؤية اململكة 2030.
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وقد تطور قطاع النقل السككي قطار الحرمين السريع
تطورًا هائاًل وملحوظً خالل العام 

2018م. 

مت تدشني مشروع قطار احلرمني السريع بتشريف خادم احلرمني 
الشريفني بشهر سبتمرب من عام 2018م،

 ويربط هذا املشروع كل من:

بواسطة خطوط حديدية سريعة 
مزدوجة يصل طولها إىل :

طاقة استيعابية تصل لقرابة :

حمطة مكة املكرمة

حمطة املدينة املنورة

حمطة مطار امللك عبدالعزيز 
الدويل اجلديد

حمطة مدينة امللك 
عبداهلل االقتصادية برابغ

حمطة جدة

60,000,000
60 مليون راكب سنويً من خالل 

أسطول قوامه 35 قطارًا

5
حمطات لنقل 

املسافرين

300 كلم/ الساعة 
السرعة التشغيلية 

لقطار احلرمني السريع

450 كلم

مكة املكرمة
جدة

املدينة املنورة
مدينة امللك عبداهلل االقتصادية برابغ
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قطار الحرمين السريع
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تدشني حمطة اجلوف التابعة للشركة السعودية للخطوط 
احلديدية )سار(  يف نوفمرب 2018م

زيادة نسبة نقل املسافرين يف قطار الرياض الدمام، الذي تشرف 
على تشغيله املؤسسة العامة للخطوط احلديدية

الرياض
 اجملمعة

القصيم
حائل

وبذلك تنضم حمطة اجلوف 
للمحطات السابقة:

1,700,000
أكر من 1,7 مليون مسافر 

بزيادة تقدر بـ 17 % عن 
املسافرين خالل العام 2017م

قطاع النقل السككي
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 نقل كمية أكرب من البضائع 
بني الرياض والدمام

من معامل واسط التابعة لشركة أرامكو السعودية
إىل مدينة وعد الشمال التعدينية

قطاع النقل السككي

متت موافقة الهيئة على طلب املؤسسة العامة للخطوط 
احلديدية لزيادة سرعة قطار البضائع

متت املوافقة على طلب الشركة السعودية للخطوط احلديدية 
)سار( على نقل املواد الكيميائية

وتسهم هذه الزيادة يف:

لتشمل:

 زيادة الطاقة االستيعابية ملسارات 
اخلطوط احلديدية احلالية

نقل الكربيت املصهور 

 نقل حمض الفوسفوريك

 وإمكانية زيادة عدد قطارات 
البضائع

 من مدينة وعد الشمال التعدينية
 إىل مدينة رأس اخلري.

1

2
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 )CCECC( مت توقيع مذكرة تفاهم بني هيئة النقل العام وشركة
الصينية خالل منتدى مستقبل االستثمار 2018م

وذلك لتنفيذ مشروع اجلسر الربي الذي يربط موانئ اململكة على 
الساحل الغربي باملوانئ على الساحل الشرقي عن طريق االستفادة 

من اخلط احلديدي القائم بني الرياض والدمام.

قطاع النقل السككي
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ملواكبة املتغريات احلديثة املرتتبة على دمج هيئة اخلطوط احلديدية وهيئة النقل العام يف هيئة واحدة 
وإسهامه يف حتقيق الرؤية املستقبلية للخطوط احلديدية يف اململكة

قطاع النقل السككي

البدء يف حتديث نظام النقل باخلطوط احلديدية املوافق عليه بناًء 
على قرار جملس الوزراء رقم )155( وتاريخ 1433/5/17هـ، 

اعتمدت الهيئة الئحة حماية حقوق املسافرين على القطارات

كما يتضمن حتديث النظام، وضع مواد خاصة بحماية اخلطوط احلديدية :

والتي تبني حقوق والتزامات املسافرين بالقطارات 
وكذلك واجبات الشركات املشغلة واملقدمة للخدمة.

1

2

 ملخص الئحة حماية حقوق 
املسافرين بالقطارات

 للمزيد من املعلومات، يرجى االطالع على
 الئحة حماية حقوق املسافرين بالقطارات

 على موقع الهيئة

 تذكرة

 الئحة حماية 

 حقوق املسافرين

بالقطارات

 تذكرة

@SaudiPTA                 Public_Transport_Authority                     Public Transport Authority                  @SaudiPTA1

011 826 1111
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إصدار الرتاخيص ملقدمي خدمات النقل باخلطوط احلديدية.
مراقبة املنافسة غري املشروعة.

وضع املعايري والضوابط الفنية اخلاصة باستخدام مرافق اخلطوط احلديدية.
وضع معايري السالمة 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.

مهام ومسؤوليات النقل السككي بالهيئة:

قطاع النقل السككي
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تنظيم نشاط النقل باخلطوط احلديدية يف اململكة.
اإلشراف على سالمة تشغيل القطارات.

تشجيع استخدام اخلطوط احلديدية يف نقل الركاب والبضائع.
تطوير الشبكة يف إطار االسرتاتيجية الوطنية للنقل ومبا يحقق رؤية اململكة 2030.

رفع كفائة املرخص لهم بتقدمي خدمات اخلطوط احلديدية.
تشجيع املنافسة يف جمال تقدمي خدمات اخلطوط احلديدية.

تقليل القيود على املرخص لهم إىل أدنى حد ممكن.
العمل على معاجلة التحديات التي يواجهها قطاع النقل باخلطوط احلديدية.

أهداف قطاع النقل السككي:

قطاع النقل السككي



80

تغطي اخلطوط التي يشرف عليها القطاع مسافة تقارب 4،500 كم داخل اململكة، وذلك لنقل البضائع والركاب. 
وتربط هذه اخلطوط الرياض بالهفوف وبقيق واخلرج والدمام كما تربط الرياض باجملمعة والقصيم وحائل واجلوف 

والقريات، وتربط أيضً املدينة املنورة ورابغ وجدة ومكة املكرمة.

يحرص القطاع على ضمان السالمة يف تشغيل قطار املشاعر املقدسة والذي يربط بني منى وعرفة ومزدلفة 
وذلك عن طريق اإلشراف واحلضور امليداين لضمان حتقيق أقصى درجات السالمة يف تشغيلها.

يشرف القطاع على تشغيل قطار جامعة األمرية نورة لنقل الطالبات بني كليات اجلامعة.

يشرف القطاع على مشاريع املرتو املستقبلية داخل مدن اململكة حال إجنازها.

األعمال اإلشرافية احلالية لقطاع النقل السككي:

قطاع النقل السككي
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الشركة السعودية للخطوط احلديدية )سار(
نقل الركاب ونقل املعادن )الفوسفات 

والبوكسايت( ونقل املواد الكيميائية.

STS شركة انسالدو
 تشغيل قطار جامعة األمرية نورة 

بنت عبد الرحمن

املؤسسة العامة للخطوط احلديدية
نقل الركاب بني الرياض والدمام والهفوف وبقيق 

ونقل البضائع بني الدمام والرياض.

SSTPC شركة التحالف األسباين
تشغيل قطار احلرمني السريع لنقل الركاب بني 

املدينة املنورة ورابغ وجدة ومكة املكرمة.

CRCC الشركة الصينية
تشغيل قطار املشاعر املقدسة

اجلهات املرخصة لتقدمي خدمات النقل يف اخلطوط احلديدية:

1

4

5

2

3

قطاع النقل السككي
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تدشني قطار احلرمني وإصدار شهادة السالمة ورخصة التشغيل لشركة مشروع القطار السعودي اإلسباين، وقد مت تدشني املشروع بتشريف خادم احلرمني الشريفني بشهر سبتمرب من عام 2018م، ويربط هذا املشروع 
كل من مدينة مكة املكرمة باملدينة املنورة مرورًا بجدة ومدينة امللك عبداهلل االقتصادية برابغ بواسطة خطوط حديدية سريعة مزدوجة يصل طولها اىل 450 كم، وتبلغ السرعة التشغيلية للقطار 300 كلم/ الساعة، وبطاقة 

استيعابية تصل لقرابة 60 مليون راكب سنويً من خالل أسطول قوامه 35 قطارًا، ويوجد يف هذا املشروع )5( حمطات )حمطة مكة املكرمة، حمطة جدة، حمطة مطار امللك عبدالعزيز الدويل اجلديد، حمطة مدينة امللك 
عبداهلل االقتصادية، وحمطة املدينة املنورة(.

إجنازات النقل السككي خالل العام 2018

قطاع النقل السككي

حترص الهيئة على ضمان سالمة تشغيل القطارات وتتأكد من التزام كافة 
املشغلني املرخصني باشرتاطات ومعايري السالمة، ويعترب العام 2018م عام 

السالمة بالنسبة لقطاع النقل السككي باململكة حيث مل يسجل خالله- وهلل 
احلمد-  وقوع أي حوادث أو إصابات جسيمة.

اعتماد الئحة حماية حقوق املسافرين على القطارات، وتهدف هذه الالئحة إىل احلفاظ على حقوق املستخدمني 
واملستثمرين على حد سواء، وذلك من خالل حتديد حقوق والتزامات املسافرين بالقطارات وتوضيحها ومبا يغطي 

جميع مراحل السفر )قبل السفر وأثناءه، وبعده ( كما توضح هذه الالئحة حقوق والتزامات الشركات املشغلة.

املوافقة على طلب املؤسسة العامة للخطوط احلديدية لزيادة سرعة قطار البضائع، وسيسهم ذلك يف زيادة 
سرعة قطار البضائع يف زيادة الطاقة االستيعابية ملسارات اخلطوط احلديدية احلالية وإمكانية زيادة عدد 

قطارات البضائع وبالتايل نقل كمية أكرب من البضائع بني الرياض والدمام.

تعديل رخصة التشغيل للشركة السعودية للخطوط احلديدية)سار( لتشمل 
نقل املواد الكيميائية، وذلك ليتسنى للشركة نقل الكربيت املصهور من 

معامل واسط التابعة لشركة أرامكو السعودية إىل مدينة وعد الشمال 
التعدينية، وكذلك نقل حمض الفوسفوريك من مدينة وعد الشمال التعدينية 

إىل مدينة رأس اخلري.

إصدار شهادة السالمة ورخصة التشغيل للمشغل اجلديد 
)شركة أنسالدو( لقطار جامعة األمرية نورة.

إصدار شهادة السالمة ورخصة التشغيل 
للشركة الصينية )CRCC( املشغلة لقطار 

املشاعر املقدسة.

توقيع مذكرة تفاهم مع الشركة الصينية) CCECC( لتنفيذ مشروع اجلسر الربي الذي يربط موانئ اململكة 
على الساحل الغربي باملوانئ على الساحل الشرقي عن طريق االستفادة من اخلط احلديدي القائم بني الرياض 

والدمام، ويأتي توقيع هذه املذكرة، والذي مت خالل منتدى مستقبل االستثمار 2018 ، كجزء من زيادة مساهمة 
ومشاركة القطاع اخلاص يف تنفيذ مشاريع اخلطوط احلديدية.

البدء يف مشروع دراسة حتديث نظام النقل باخلطوط احلديدية املوافق عليه 
بناًء على قرار جملس الوزراء رقم )155( وتاريخ 1433/5/17هـ، وذلك من أجل 
أن يواكب النظام املتغريات احلديثة املرتتبة على دمج هيئة اخلطوط احلديدية 

وهيئة النقل العام يف هيئة واحدة، وليسهم النظام اجلديد يف حتقيق الرؤية 
املستقبلية للخطوط احلديدية يف اململكة، كما يتضمن حتديث النظام وضع 

مواد خاصة بحماية اخلطوط احلديدية.
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إحصاءات وأرقام لقطاع النقل 
السككي لعامي 2017 م - 2018م

الوحدة  حجم النقل عدد احملطات اجلهة

  20172018 

حاوية4651,400578,100 املؤسسة العامة للخطوط احلديدية

طن169,658157,030 

راكب1,484,9751,734,868 

طن)فوسفات(64,620,6004,580,155 الشركة السعودية للخطوط احلديدية

طن)بوكسايت(3,866,3753,578,475 

طن )الكريت املنصهر(200,970748,414 

طن )حمض الكريت(325,686891,949 

راكب144,389335,323 

راكب )يوميً(اكر من 25 ألفاكر من 25 ألف14قطار جامعة األمرية نورة بنت عبدالرحمن

راكباكر من 2 مليوناكر من 2 مليون9قطار املشاعر املقدسة 

راكب50143,300* قطار احلرمن 

         *  صدرت رخصة التشغيل التجاري بتاريخ 2018/10/04م
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مساهمة الهيئة في 
مشاريع النقل العام 

بمدن المملكة

تســهم الهيئــة يف توفــري خدمــات النقــل العــام لألفــراد باحلافــالت أو القطــارات مــن خــالل دورهــا التنظيمــي 
ــام  ــل الع ــط النق ــذ خط ــة تنفي ــاراتها ومتابع ــام ومس ــل الع ــوط النق ــبكة خط ــد ش ــب حتدي ــؤلياتها يف جوان ومس
علــى مســتوى اململكــة، والتأكــد مــن توافــر التمويــل الــالزم لهــا مــن مصــادره اخملتلفــة، ويتــم هــذا العمــل علــى 

مرحلتــني: -
1- املرحلة األوىل: إعداد دراسات تطوير نظم النقل العام ملدن اململكة

ويتــم خالهــا تقــومي خدمــات النقــل العــام احلاليــة داخــل املدينــة وتقديــر الطلــب احلــايل واملســتقبلي خلدمــات 
النقــل العــام، واقــراح احللــول والبدائــل القصــرية والبعيــدة املــدى ومــن ثــم اختيــار البديــل األمثــل وتطويــره بوســائله 
ــن  ــدد م ــة بع ــات اخلاص ــل الدراس ــت وزارة النق ــبق وأن أنه ــد س ــذ، وق ــة للتنفي ــات الازم ــر امليزاني ــة وتقدي اخملتلف
مــدن اململكــة وتعمــل الهيئــة علــى مراجعتهــا وحتديثهــا بالتنســيق مــع األمانــات ووزارة الشــؤون البلديــة والقرويــة 
واجلهــات املعنيــة، وتعمــل الهيئــة علــى إعــداد خمططــات النقــل العــام للمــدن التــي مل يســبق دراســتها ومــن بينهــا 

تبــوك والباحــة  وعرعــر وســكاكا وجنــران.
2- املرحلة الثانية: متابعة التنفيذ

ويتــم خالهــا التنســيق مــع األمانــات ووزارة الشــؤون البلديــة والقرويــة لوضــع خمططــات النقــل العــام موضــع التنفيــذ 
واالشــراك معهــا يف بحــث مصــادر التمويــل الــازم للتنفيــذ، وقــد صــدرت قــرارات جملــس الــوزراء بتنفيــذ مشــروعات 
ــورة، جــدة، حاضــرة الدمــام وحمافظــة القطيــف( يف حــن  النقــل العــام يف كل مــن ) مكــة املكرمــة، املدينــة املن
يســتمر العمــل يف تنفيــذ مشــروع امللــك عبدالعزيــز للنقــل العــام مبدينــة الريــاض. كمــا أن الهيئــة، ممثلــة مبعــايل 
ــن  ــروعاتها م ــذ مش ــرار تنفي ــي مت إق ــدن الت ــام للم ــل الع ــروعات النق ــة يف مش ــان التنفيذي ــو يف اللج ــس، عض الرئي
قبــل جملــس الــوزراء، باإلضافــة إىل أن معــايل وزيــر النقــل -رئيــس جملــس إدارة الهيئة-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 
ــة  ــى توصي ــة عل ــي باملوافق ــخ 1439/4/9هـــ، القاض ــم )17039( وتاري ــرمي رق ــامي الك ــر الس ــا األم ــرى كان آخره الك
اللجنــة العامــة جمللــس الــوزراء رقــم )1288( وتاريــخ 1439/3/25هـــ املبنيــة علــى حمضــر هيئــة اخلــراء رقــم 
)13-39/5/د(  رقــم  والتنميــة  االقتصاديــة  الشــؤون  جملــس  بتوصيــة  واملؤيــدة  1439/3/9هـــ،  وتاريــخ   )267(
وتاريــخ 1439/3/18هـــ، واملتضمــن إحالــة املعاملــة املتعلقــة بتوصيــات اللجنــة الوزاريــة املعنيــة مبشــاريع النقــل 
ــص  ــي للتخصي ــز الوطن ــام ( إىل املرك ــرة الدم ــدة،  وحاض ــورة، وج ــة املن ــة، واملدين ــة املكرم ــن )مك ــام يف كل م الع
ــة، والنقــل(  ــة والقروي لدراســتها مــن جميــع اجلوانــب مــع وزارات )االقتصــاد والتخطيــط ، واملاليــة ،والشــؤون البلدي
وهيئــة النقــل العــام ، وبالتنســيق مــع اجلهــات ذات العاقــة بحيــث تشــمل آليــة حتقيــق مبــدأ الشــراكة بــن القطاعــن 
ــد  ــة تلــك املشــروعات، وحتدي ــذ وتشــغيل وصيان العــام واخلــاص ودراســة جــدوى تأســيس شــركة أوشــركات لتنفي
ــد  دور الشــركات التــي مت تأسيســها أو املوافقــة علــى تأسيســها إلدارة وتشــغيل تلــك املشــروعات وكذلــك حتدي
دور اللجنــة اإلشــرافية واللجــان العليــا، وحتديــد مراحــل العمــل بشــكل تفصيلــي، ودور كل جهــة  يف كل مرحلــة مبــا 

يحقــق االنســجام والتكامــل بينهمــا، وقــد مت إجنــاز الدراســة مــن قبــل املركــز ورفــع توصياتهــا للجهــات املعنيــة.
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ملخص لمشاريع 
ومبادرات الهيئة 

القائمة والمستقبلية 
وارتباطها باألهداف 

االستراتيجية

األهداف االسرتاتيجية لهيئة النقل العام

1

2

3

4

5

6

7
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توفري نظم نقل عام فعالة ومتكاملة ومستدامة

املشاريع:

املشاريع:

املشاريع:

ــودة  ــن واجل ــالمة واألم ــري الس ــى معاي ــي أعل تبن
ــا ــن توافره ــد م ــام والتأك ــل الع ــائل النق يف وس

حتفيز استخدام وسائل النقل العام

تطوير نظم النقل العام داخل مدينة تبوك.
تطوير نظم النقل العام داخل مدينة الباحة وربط احملافظات الرئيسة باملنطقة.

ربط املدن الساحلية يف املنطقة الشرقية بشبكات نقل عام.
تطوير نظم النقل العام يف مدينة عرعر واحملافظات الرئيسية يف  منطقة احلدود الشمالية.

تطوير نظم النقل العام داخل مدينة سكاكا وربط احملافظات الرئيسية يف منطقة اجلوف.
تطوير نظم النقل العام داخل مدينة جنران.

إعداد شبكة نقل عام مبدئية باحلافالت يف حاضرة الدمام وحمافظة القطيف.
إعداد شبكة نقل عام مبدئية باحلافالت يف مدينتي بريدة وعنيزة.

إعداد شبكة نقل عام مبدئية باحلافالت يف مدينة مكة املكرمة.
استبدال احلافالت األهلية.

حتديد متطلبات األمن يف وسائل ومرافق النقل العام.
حتديد مواصفات وجتهيزات وسائل ومرافق النقل.

حتديد مواصفات وجتهيزات وسائل ومرافق النقل.
سياسة حتديد أجور استخدام وسائل النقل العام.

حتديد متطلبات األمن يف وسائل ومرافق النقل العام .
الئحة حماية حقوق املسافرين على القطارات.

حقوق والتزامات مستخدمي وسائل النقل العام.

1

2

3
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البيئـي  التلـوث  مـن  احلـد 
وترشـيد اسـتهالك الطاقـة

القطــاع  ومشــاركة  االســتثمار  فعاليــة  تعزيــز 
النقــل وخدمــات  مشــاريع  يف  اخلــاص 

تطوير البيئة التنظيمية والتشريعية لقطاع النقل

حتديد مواصفات وجتهيزات وسائل ومرافق النقل.
الئحة نقل البضائع ووسطاء الشحن.

دراسة املنافع االقتصادية للنقل العام.
دراسة حترير سوق النقل باحلافالت بني املدن.

اجلدوى االقتصادية ملشروع ربط الرياض بالدمام بواسطة خطوط حديدية سريعة .
دراسة اجلدوى االقتصادية لنقل الركاب بحرًا بني املدن و اجلزر املطلة على الساحلني الشرقي 

والغربي.
.)PMOC(  عقد اخلدمات االستشارية إلدارة مشروع حترير سوق النقل باحلافالت بني املدن

حتديث نظام النقل العام على الطرق.
الئحة نقل البضائع ووسطاء الشحن وتأجري الشاحنات على الطرق الربية.

الئحة تأجري السيارات ومكاتب وسطاء التأجري.
سياسة حتديد أجور استخدام وسائل النقل العام.

حتديث نظام النقل باخلطوط احلديدية.
الئحة حماية حقوق املسافرين على القطارات.

حتديث نظام حماية اخلطوط احلديدية .
حتديث اخلطة العامة للخطوط احلديدية .

إعداد اسرتاتيجية نقل البضائع يف اململكة.
دراسة حتديد رسوم الرتاخيص ألنشطة النقل العام .

حقوق والتزامات مستخدمي وسائل النقل العام .
الالئحة املنظمة لنشاط األجرة العائلية.

الالئحة املنظمة ملواقف الشاحنات.
دراسة تنظيم نشاط توصيل الطلبات عرب التطبيقات الذكية.

املشاريع:

املشاريع:

املشاريع:

4

5

6
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تطويـر البنيـة اإلداريـة للهيئـة وتبنـّي التقنيـات 
قطـاع  وضبـط  وتنظيـم  إدارة  يف  احلديثـة 

لنقـل ا

حتديث الهيكل التنظيمي واإلداري للهيئة.
إنشاء قاعدة بيانات النقل.

نظام املوارد احلكومية.
بوابة نقل.

منصة وصل.
بوابة بيان.

البوابة املوحدة للخدمات الداخلية وتطبيقات اجلوال اخلدمية.
تطوير املوقع الرسمي للهيئة.

مركز التحكم والسيطرة وذكاء األعمال.
نظام إدارة اسرتاتيجية الهيئة ولوحة التحكم للمشاريع.

نظام االتصاالت اإلدارية.

املشاريع:

7
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الشؤون المالية 
واإلدارية

الشؤون املالية

امليزانية

أجنــزت الهيئــة ونفــذت العديــد مــن براجمهــا وأنشــطتها يف إطــار مــا 
اعُتمــد لهــا مــن مبالــغ يف ميزانيتهــا، حيــث مت رفــع ســقف ميزانيــة الهيئــة 

إىل 254,045,000.00ريــال   2017 للعــام  ريــال  مــن 99,641,000 
للعــام املــايل 2018 وهــي امليزانيــة املعتمــدة للهيئــة يف هــذا العــام، 

فيمــا بلــغ املنصــرف الفعلــي )192,062,002.69( ريــال

1
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لهيئــة  الفعلــي  واملنصــرف  املعتمــدة  امليزانيــة  مقارنــة 
م  2018  - م   2017 العامــني  يف  العــام  النقــل 

اعتماد املنصرف الفعلي البيان

البيان

نسبة الصرف

نسبة الصرف

2017

2018

16,867,662.97 ر.س. 
22,608,087.61 ر.س. 
13,344,065.32 ر.س. 

1,338,175.00 ر.س.
 

54,157,990.90 ر.س. 

املنصرف الفعلي
53,054,000.00 ر.س. 
28,325,000.00 ر.س. 
91,700,000.00 ر.س. 
78,000,000.00 ر.س. 

251.079.000.00 ر.س. 

تعويضات العاملني
السلع واخلدمات
الربامج
املشاريع

اإلجمايل

تعويضات العاملني
السلع واخلدمات
الربامج
املشاريع

اإلجمايل

%57
%90
%70
%5

%54

%71
%83
%82
%72

%76

29,646,000.00 ر.س. 
25,104,000.00 ر.س. 
19,000,000.00 ر.س. 
25,750,000.00 ر.س. 

99,500,000.00 ر.س. 

اعتماد
37,663,841.07 ر.س. 
23,437,487.42 ر.س. 
74,975,463.68 ر.س. 
55,959,841.24 ر.س. 

192,036,633.41 ر.س. 

نسبة الصرفاملنصرف الفعلياعتماد البيان
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إيرادات الهيئة

2018م  العــام  خــالل  اخلدمــات  ورســوم  النقــل  خمالفــات  مــن  الهيئــة  إيــرادات  بلغــت 
ثالثمائــة وأربعــة وثمانــون مليــون وثالثــة وســبعون ألفــً وتســعمائة وســتة وثمانــون ريــال 
)384,073,986( وبنســبة زيــادة بلغــت 15.7٪ عمــا كانــت عليــه يف العــام 2017م، وتأتــي 
هــذه الزيــادة نظــري تكثيــف أعمــال الرقابــة علــى األنشــطة وزيــادة عــدد اخملالفــات حيــث 
تشــكل نســبة اخملالفــات 98.8٪ مــن إجمــايل اإليــرادات، ويوضــح اجلــدول أدنــاه إيــرادات 

ــة بالعــام 2017م. الهيئــة للعــام 2018م مقارن

2018اسم النشاط

4,355,636
379,718,350

384,073,986

2017

6,191,357
325,583,200

331,774,557

رسوم اخلدمات العامة األخرى
خمالفات النقل على الطرق

اإلجمايل

2

الشؤون المالية 
واإلدارية
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املباين
1

الشؤون المالية 
واإلدارية

تبلــغ املســاحة اإلجماليــة ملقــر الهيئــة الرئيــس يف مدينــة الريــاض )17650( م. املقــر مســتأجر بعقــد ملــدة )3( ســنوات ويتكــون 
مــن )8( طوابــق مت جتهيزهــا وتأثيثهــا مــن قبــل الهيئــة. وقــد اتخــذت الهيئــة هــذا املبنــى كمقــر رئيــس لهــا منــذ بدايــة العــام 

املــايل 1438/1437هـ. 
ويف ســبيل اضطــالع الهيئــة بدورهــا ومســؤولياتها التنظيميــة لقطــاع النقــل يف كافــة مناطــق اململكــة، تولــت الشــؤون اإلدارية، 
تنفيــذًا خلطــة الهيئــة، تأمــني مقــار لفــروع الهيئــة يف الثــالث مناطــق الرئيســة باململكــة، حيــث مت اإلعــالن عــن احلاجــة الســتئجار 
فــروع يف كل مــن مناطــق الريــاض ومكــة املكرمــة والشــرقية، ومت البــدء بالبحــث عــن مواقــع مناســبة مبــا يلبــي احتيــاج الهيئــة 

مــن حيــث املوقــع واملســاحة إضافــة إىل اخلدمــات. 
وخــالل العــام 2018م جنحــت الهيئــة يف التعاقــد، ملــدة )3( ســنوات، الســتئجار فرعــني يف كل مــن منطقــة الريــاض واملنطقــة 
الشــرقية )اخلــرب(، حيــث يجــري حاليــً اســتكمال أعمــال التجهيــز والتأثيــث  لهــذه املواقــع ومــن املتوقــع أن يتــم افتتاحهــا نهايــة 
الربــع األول مــن عــام 2019م. كمــا تواصــل الشــؤون اإلداريــة بالهيئــة البحــث عــن موقــع مناســب، يف منطقــة مكــة املكرمــة، ليتــم 

اســتئجاره.
ــا  ــة، فإنه ــدن اململك ــق وم ــة مناط ــة لكاف ــة اجلغرافي ــا والتغطي ــدد مهامه ــام وتع ــل الع ــة النق ــات هيئ ــوع اختصاص ــرًا لتن ونظ
بحاجــة إىل تخصيــص أرض حكوميــة يف )الريــاض( متكنهــا مــن إنشــاء مقرهــا الرئيــس، باإلضافــة إىل تخصيــص أراٍض للفــروع التــي 

ستســتكمل الهيئــة افتتاحهــا يف بقيــة املناطــق.

الشؤون اإلدارية

مبنى مقر الهيئة الرئيسي بالرياض

الرياض - شارع العليا /
حي الصحافة

الرياض - طريق الثمامة 
بالقرب من حمطة سار

اخلرب - حي الراكة - 
طريق امللك فهد

مستأجرمستأجرمستأجر

ثالث سنوات اعتبارًا من 
1440/1/1هـ

ثالث سنوات اعتبارًا من   
1440/4/3هـ

ثالث سنوات اعتبارًا 
من1440/4/3هـ

)1160( م)1192( م)17650( م
مرحلة التجهيزمرحلة التجهيزمشغول

مبنى فرع الهيئة باملنطقة الشرقيةمبنى فرع الهيئة مبنطقة الرياض

مدة العقد املساحة

2

222
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متاشــيً مــع التوســع الــذي شــهدته الهيئــة يف إطــار مســؤولياتها التنظيميــة لقطــاع النقــل 
مبختلــف وســائله الربيــة والبحريــة إضافــة إىل اخلطــوط احلديديــة، ونظــرًا للحاجــة املنتظــرة 
للكــوادر البشــرية املؤهلــة بافتتــاح الفــروع، عملــت إدارة املــوارد البشــرية علــى حصــر 
االحتياجــات املتوقعــة مــن الوظائــف خــالل العــام 2018م، والرفــع بهــا لــوزارة املاليــة ضمــن 

خطــة الهيئــة للعــام 2018م ومت اعتمــاد )79( وظيفــة جديــدة يف مراتــب متعــددة. 
وحيــث تتضمــن امليزانيــة املعتمــدة للهيئــة يف عــام 2017م )220( وظيفــة فقــد بلــغ العــدد 
ــة 1439/1438هــــ )299(  ــنة املالي ــام للس ــل الع ــة النق ــدة لهيئ ــف املعتم ــايل الوظائ اإلجم

وظيفــة. 
ونظــرًا لتعــذر افتتــاح الفــروع خــالل العــام 2018م لعــدم توفــر مواقــع مناســبة، فقــد اقتصــرت 
خطــة التوظيــف بالهيئــة لهــذا العــام علــى احتياجــات املركــز الرئيــس، حيــث مت اإلعــالن عــن 
ــة  ــات فني ــا يف تخصص ــة غالبيته ــن )86( وظيف ــذي تضم ــام 2018م وال ــف لع ــج التوظي برنام

متعلقــة مبجــاالت النقــل إضافــة إىل القانــون.
وظيفــة   )171( ميزانيتهــا  يف  املقــرة  الهيئــة  وظائــف  عــدد  بلــغ  2018م  العــام  وبنهايــة 
مشــغولة و)129( وظيفــة شــاغرة، حيــث بلغــت نســبة األشــغال لكافــة الوظائــف )٪57(. 
كمــا بلغــت نســبة الذكــور منهــا 93٪ واإلنــاث 7٪، وبلغــت نســبة الوظائــف التخصصيــة مــن 

الوظائــف املشــغولة٪27. إجمــايل 

املوارد البشرية
2

الشؤون المالية 
واإلدارية

الشؤون اإلدارية
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2018
أنثى

أنثى

اإلجمايل

اإلجمايل

2017
ذكر

ذكر

السنة

عدد املتعاقدين

دكتوراه

اإلجمايل

دبلوم عايل

دبلوم

بكالوريوسماجستري

مؤهل دون الثانويثانوية

التصنيف الوظيفي

التصنيف الوظيفي

141
79

220

10
6

16

%63

22
108
130

38
121
159

1

171

1

8

2992

2317

171
129
300

9
2

11

9
3

12

31
110
141

47
124
171

الوظائف املشغولة
الوظائف الشاغرة
إجمايل عدد الوظائف املعتمدة

سعودي
غري سعودي
اإلجمايل

نسبة املتعاقدين السعوديني من 
إجمايل عدد املتعاقدين

الوظائف التخصصية
الوظائف العامة
اإلجمايل

الوظائف التخصصية
الوظائف العامة
اإلجمايل

مقارنة الوظائف الشاغرة واملشغولة لعام 2017م- 2018م

إجمايل عدد املوظفني املتعاقدين السعوديني وغري السعوديني

الوظائف املشغولة حسب التصنيف الوظيفي واجلنس لعام

الوظائف املشغولة حسب املؤهل العلمي

 2017م

2018م
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التدريب والتطوير: 

ســعًيا مــن الهيئــة لتطويــر كوادرهــا الوطنيــة مبــا يالقــي خمتلــف احتياجــات 
العمــل لديهــا، فقــد أحلقــت جمموعــة مــن منســوبيها يف عــدد من الــدورات 
ــام  ــدورات لع ــدد ال ــغ ع ــد بل ــة، وق ــارج اململك ــل وخ ــة داخ ــج التدريبي والربام

2018م )215( دورة، بزيــادة بلغــت 20٪ عــن العــام 2017م. 
وقــد تركــزت الــدورات والربامــج التدريبيــة املنفــذة خــالل العــام 2018م علــى 
الــدورات التخصصيــة والربامــج التقنيــة املتخصصــة يف جمــاالت النقــل الربي 
والبحــري والســككي، حيــث مت إحلــاق 116 متدربــً، كمــا مت إحلــاق )44( متدربــً 
إىل إحلــاق )55( يف دورات  إداريــة وماليــة، باإلضافــة  برامــج و دورات  يف 

تطويــر املهــارات واللغــة اإلجنليزيــة.

 الدورات التدريبية الداخلية واخلارجية لعام 2018م حسب التصنيف

اجملموعالداخليةاخلارجيةالدورات

3779116الدورات التخصصية

35944الدورات اإلدارية

173855 تطوير املهارات

89126215اجملموع
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عقود المشاريع 
الموقعة وموضوعاتها 

وتكاليفها

سري العملقيمة العقداسم املشروع

جاري العمل على املشروع وفق خطة العمل2,862,750تقدمي اخلدمات االستشارية لتحديث نظام النقل العام على الطرق

 مت االنتهاء من املشروع299,988.00توريد وتركيب نظام االتصال املرئي

جاري العمل على املشروع وفق خطة العمل2,882,039.16تأمن وتشغيل خدمات احلراسات األمنية اخلاصة ملقار هيئة النقل العام

جاري العمل على املشروع وفق خطة العمل3,992,712دراسة مشروع متطلبات األمن يف أنظمة النقل العام

جاري العمل على املشروع وفق خطة العمل4,528,974مشروع سياسة حتديد أجور استخدام وسائل النقل العام

جاري العمل على املشروع وفق خطة العمل2,982,669دراسة تطوير نظم النقل العام يف مدينة الباحة واحملافظات الرئيسية يف املنطقة

جاري العمل على املشروع وفق خطة العملاتفاقيةمتديد اتفاقية خدمات السفر والسياحة ملدة عام ميادي

جاري العمل على املشروع وفق خطة العمل8,997,643.00اتفاقية تأمن صحي تعاوين

جاري العمل على املشروع وفق خطة العمل21,732,750.00استئجار الدولة لعقار )مبنى الهيئة الرئيسي(

جاري العمل على املشروع وفق خطة العمل2,440,789.78 دراسة تطوير نظم النقل العام يف مدينة تبوك واحملافظات الرئيسية يف املنطقة

جاري العمل على املشروع وفق خطة العمل2,478,000.00مشروع حتديد مواصفات وجتهيزات وسائل ومرافق النقل العام

 مت االنتهاء من املشروع2,272,560.00مشروع دراسة حترير سوق النقل باحلافات بن املدن

جاري العمل على املشروع وفق خطة العمل2,722,491.00 تقدمي اخلدمات االستشارية لتحديث الهيكل التنظيمي واإلداري

جاري العمل على املشروع وفق خطة العمل4,000,000.00 مشروع دراسة ربط املدن الساحلية باملنطقة الشرقية بشبكة نقل عام

جاري العمل على املشروع وفق خطة العمل2,520,000.00 تقدمي اخلدمات االستشارية لتحديث نظام النقل باخلطوط احلديدية

جاري العمل على املشروع وفق خطة العمل9,418,395عقد استئجار السيارات لهيئة النقل العام وفروعها يف مناطق اململكة

جاري العمل على املشروع وفق خطة العمل2,406,300عقد استئجار مبنى فرع هيئة النقل العام مبدينة اخلر

جاري العمل على املشروع وفق خطة العمل3,754,800 عقد استئجار مبنى فرع هيئة النقل العام مبدينة لرياض
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األوامر والتوجيهات 
السامية وقرارات مجلس 

الوزراء

ما مت بشأنهالتصنيفاملوضوعالتاريخالرقم

تعين معايل الدكتور نبيل العامودي رئيس جملس اإلدارة للدورة أمر ملكي1439/8/23هـأ/216
القادمة

مت التنفيذ

بشأن قيام جملس إدارة هيئة النقل العام بدراسة زيادة أجور نقل أمر سامي1440/2/24هـ10333
الركاب على اخلطوط احلديدية 

قيد التنفيذ

بشأن املوافقة على انضمام اململكة العربية السعودية إىل اتفاقية مرسوم ملكي1439/7/19هـم/77
تسهيل حركة املاحة البحرية الدولية لعام 1965م، وتعدياتها

مت التنفيذ

مت التنفيذبشأن تعديل نظام املرور فيما يخص السيارة اخلاصةمرسوم ملكي1439/7/18هـم/73

بشأن املوافقة على انضمام اململكة العربية السعودية إىل االتفاقية مرسوم ملكي1439/7/4هـم/65
الدولية بشأن ضبط النظم السفينية املقاومة اللتصاق الشوائب ذات 

اآلثار املؤذية لعام 2001م

مت التنفيذ

مت التنفيذبشأن املوافقة على النظام البحري التجاريمرسوم ملكي1440/4/5هـم/33

بشأن املوافقة على انضمام اململكة العربية السعودية إىل االتفاقية مرسوم ملكي1440/2/1هـم/13
الدولية بشأن املسؤولية املدنية عن أضرار التلوث بوقود السفن 

الزيتي لعام 2001م

مت التنفيذ

إيقاف التعامل الورقي والعمل على استخدام اخلدمات اإللكرونية أمر سامي1439/9/14هـ46650
مبنصة اعتماد

مت التنفيذ

بشأن اتفاقية حتديد مسؤولية ماك السفن يف املطالبات البحرية مرسوم ملكي1438/9/11هـم/90
لعام 1976م وبروتوكول 1996م

مت التنفيذ 
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التحديات 
والمقترحات

مت إنشــاء هيئــة النقــل العــام بهــدف تنظيــم خدمات النقل العــام للركاب داخل وما بــن املدن واإلشــراف عليها وتوفريها 
باملســتوى اجليــد والكلفــة املائمــة، وذلــك علــى ضــوء قــرار جملــس الــوزراء رقــم )373( وتاريــخ 1433/11/15هـــ، تلــى 
ذلــك صــدور تنظيمهــا مبوجــب قــرار جملــس الــوزراء  رقــم )323( يف1434/9/14هـــ ، ثــم صــدور قــرار جملــس الــوزراء 
ــدة  ــة واح ــام يف هيئ ــل الع ــة النق ــة وهيئ ــوط احلديدي ــة اخلط ــج هيئ ــي بدم ــخ 1437/6/12هـــ، القاض ــم )248( وتاري رق
ــة إىل  ــات البحري ــارات، واملركب ــل بالقط ــع ، والنق ــل البضائ ــم نق ــؤوليات تنظي ــناد مس ــام( وإس ــل الع ــة النق ــمى )هيئ تس
الهيئــة لتصبــح الهيئــة جهــة تنظيميــة ألنشــطة النقــل الــري والبحــري والســككي، حيــث ال متلــك الهيئــة البنــى التحتيــة 
ألنظمــة ومشــاريع النقــل العــام وال تقــوم بتشــغيل أو تقــدمي وخدمــات النقــل العــام بنفســها، وبالنظــر إىل دور ومهــام 
ــا  ــاع رقعته ــوي، واتس ــل اجل ــتثناء النق ــل، باس ــاط النق ــة أمن ــا لكاف ــاق عمله ــمولية نط ــح ش ــة يتض ــؤوليات الهيئ ومس
ــات التــي تواجــه عمــل الهيئــة وقطــاع النقــل العــام يف اململكــة  ــات والصعوب ــرز التحدي اجلغرافيــة، وميكــن تلخيــص أب

يف اآلتــي:
النقــل العــام داخــل املــدن علــى مســتوى معظــم دول العــامل بأنهــا غــري جمديــة ماليــً  تتســم خدمــات   

للمســتثمرين وغالبــً مــا تتطلــب دعمــً حكوميــً لتنفيذهــا وتشــغيلها، وحتــرص احلكومــات علــى دعــم هذه املشــروعات 
ــة  ــام يف اململك ــل الع ــروعات النق ــه مش ــة، وتواج ــة جم ــة واجتماعي ــة وبيئي ــع اقتصادي ــن مناف ــه م ــود ب ــا تع ــرًا مل نظ
ــات  ــة واألمان ــة والقروي ــؤون البلدي ــع وزارة الش ــيق م ــأن بالتنس ــذا الش ــوات به ــدة خط ــة ع ــذت الهيئ ــدي واتخ ــذا التح ه
ــر  ــايل وزي ــن مع ــرك ب ــر مش ــع حمض ــال توقي ــبيل املث ــى س ــث مت عل ــص، حي ــي للتخصي ــز الوطن ــة واملرك ووزارة املالي
النقل-رئيــس جملــس إدارة الهيئــة- ومعــايل وزيــر الشــؤون البلديــة والقرويــة بشــأن احلاجــة امللحــة ملــدن اململكــة 
لتوفــر خدمــات نقــل باحلافــات وتضمــن احملضــر عــددًا مــن التوصيــات ومــن بينهــا اعتمــاد بنــد يف ميزانيــات األمانــات 
والبلديــات للنقــل العــام تــدرج فيــه تكاليــف تنفيــذ البنــى التحتيــة وتكاليــف الدعــم الســنوي لتشــغيل اخلدمــة، وجــرى رفعــه 
ــب اآلخــر يجــري العمــل مــع مركــز التخصيــص لوضــع اإلطــار  للجهــات اخملتصــة بطلــب املوافقــة عليهــا، وعلــى اجلان
التنظيمــي وآليــة التنفيــذ ملشــاريع النقــل العــام بالشــراكة مــع القطــاع اخلــاص. وتــرى الهيئــة أهميــة توفــري امليزانيــات 

ــروعات. ــذه املش ــغيل ه ــذ وتش ــة لتنفي الازم
ــة  ــات املعني ــن اجله ــؤوليات ب ــل املس ــب تداخ ــات يف جوان ــن التحدي ــد م ــري العدي ــل البح ــاع النق ــه قط يواج  
ونــدرة الكفــاءات البشــرية املتخصصــة، وقــد قامــت الهيئــة بتشــكيل فريــق عمــل عــايل املســتوى مــن اجلهــات املعنيــة 
يضــم حــرس احلــدود، القــوات البحريــة، الهيئــة العامــة للموانــئ، الهيئــة العامــة للجمــارك، املديريــة العامــة للجــوازات، 
ــة،  ــري باململك ــل البح ــة النق ــر صناع ــري، لتطوي ــل البح ــة للنق ــعودية الوطني ــركة الس ــعودية، والش ــو الس ــركة أرامك ش
ــض  ــد بع ــال توحي ــن خ ــري م ــل البح ــة بالنق ــات ذات العاق ــن اجله ــات ب ــن التداخ ــري م ــة الكث ــق مبعاجل ــام الفري ــد ق وق
اإلجــراءات وحتديــد املتطلبــات والشــروط الازمــة لذلــك، كمــا عملــت الهيئــة علــى تشــجيع التعليــم والتدريــب البحريــن، 
حيــث مت اعتمــاد كليــة الدراســات البحريــة بجامعــة امللــك عبــد العزيــز بجــدة كمركــز إقليمــي تعليمــي وتدريبــي بحــري، 
ويجــري العمــل حاليــا علــى اعتمــاد كليــات ومعاهــد بحريــة أخــرى للمســاهمة يف تنميــة وتطويــر صناعــة النقــل البحــري 
يف اململكــة، كمــا ابتعثــت الهيئــة ودربــت عــددًا مــن منســوبيها لتطويــر قدراتهــم العلميــة والعمليــة يف التخصصــات 
ــل التحديــات التــي  ــات املعنيــة لتذلي البحريــة احليويــة. وتــرى الهيئــة أهميــة التنســيق والتفاعــل والتكامــل بــن اجله
ــب  ــً، إىل جان ــتيً عاملي ــزًا لوجس ــا مرك ــة وجعله ــة اململك ــق رؤي ــهم يف حتقي ــا يس ــري ومب ــل البح ــاع النق ــا قط يواجهه
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ــاث.  ــج االبتع ــري يف برام ــل البح ــات النق ــة، وإدراج تخصص ــد بحري ــات ومعاه ــاء كلي ــى إنش ــل عل العم
ــات  ــرز التحدي ــف أب ــذه التكالي ــد ه ــة، وتع ــة ضخم ــغ مالي ــة مبال ــكك احلديدي ــروعات الس ــذ مش ــتلزم تنفي يس  
التــي تواجــه قطــاع النقــل الســككي يف اململكــة، وتســعى الهيئــة لتفعيــل الشــراكة مــع القطــاع اخلــاص ملعاجلــة 
هــذا التحــدي، وقــد مت خــال منتــدى مســتقبل االســتثمار 2018 توقيــع مذكــرة تفاهــم بــن هيئــة النقــل العــام وشــركة 
)CCECC( الصينيــة وذلــك لتنفيــذ مشــروع اجلســر الــري الــذي يربــط موانــئ اململكــة علــى الســاحل الغربــي 
ــرى  ــاض والدمــام. وت ــم بــن الري ــدي القائ ــق االســتفادة مــن اخلــط احلدي باملوانــئ علــى الســاحل الشــرقي عــن طري
الهيئــة أهميــة اســتمرار الدولــة يف تقــدمي الدعــم املــايل لتمويــل إنشــاء مشــاريع البنيــة التحتيــة للســكك احلديديــة 

ــً للقطــاع اخلــاص. ــة مالي ــر غــري جمدي والتــي تعت
تداخــل بعــض املهــام واملســؤوليات مــع اجلهــات املعنيــة كــوزارة الشــؤون البلديــة والقرويــة، وزارة احلــج،   
وزارة التعليم-النقــل التعليمــي-، اإلدارة العامــة للمــرور واملركــز الوطنــي للتخصيــص وغريهــا مــن اجلهــات. وتقــوم 
ــة  ــة اململك ــج رؤي ــن برام ــة م ــة املنبثق ــة والفرعي ــان الرئيس ــال اللج ــن خ ــيق م ــر والتنس ــيق املباش ــة بالتنس الهيئ
2030 مــع تلــك اجلهــات، واحلــرص علــى إشــراكها وإطاعهــا علــى خطــط ومشــاريع الهيئــة بهــدف اخلــروج بخطــط 
متكاملــة ومتســقة. وتــرى الهيئــة األهميــة البالغــة ألن يتقصــر الــدور التنظيمــي ألنشــطة النقــل الــري والبحــري 

ــك. ــة بذل ــات املعني ــة اجله ــزم كاف ــاون وتلت ــام وأن تتع ــل الع ــة النق ــى هيئ ــككي عل والس
نــدرة العنصــر البشــري املتخصــص يف أنظمــة النقــل، وارتبــط ذلــك بصعوبــة اســتقطاب الكفــاءات بســبب   
ــواد يف  ــض امل ــل بع ــب تعدي ــرمي بطل ــامي الك ــام الس ــع للمق ــة بالرف ــت الهيئ ــد قام ــة، وق ــز املادي ــة احلواف حمدودي
ــام  ــن نظ ــداًل م ــة ب ــات االجتماعي ــام التأمين ــل ونظ ــام العم ــة لنظ ــي الهيئ ــل موظف ــا )حتوي ــن بينه ــة وم ــم الهيئ تنظي
اخلدمــة املدنيــة ونظــام املؤسســة العامــة للتقاعــد( وهــو مــا سيســهم يف متكــن الهيئــة مــن اســتقطاب 

الكفــاءات ومنــح امليــزات ملوظفيهــا بهــدف احملافظــة علــى الــكادر الوظيفــي يف الهيئــة. 
ــزم  ــي تعت ــة الت ــوات التطويري ــد اخلط ــلبً يف تقيي ــك س ــاهم ذل ــريعات، وس ــح والتش ــة واللوائ ــادم األنظم تق  
الهيئــة اتخاذهــا للنهــوض مبســتوى اخلدمــات يف 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 

ــم. ــم ومرئياته ــذ ماحظاته ــم وأخ ــن جتاربه ــتفادة م ــة واالس ــدم للخدم ــاص املق ــاع اخل القط
ــن  ــة م ــح الهيئ ــي تطم ــة الت ــريات النوعي ــداث التغي ــام إلح ــل الع ــات النق ــي خدم ــض مقدم ــة بع ــدم جاهزي ع  
خالهــا إىل تقــدمي خدمــة نقــل فعالــة وآمنــة ووفــق أعلــى املواصفــات واملعايــري، وتعمــل الهيئــة علــى االرتقــاء 
بخدمــات النقــل بشــكل متــوازن دون أن يؤثــر ذلــك علــى توفــر اخلدمــة للمواطــن واملقيــم أو أن يزيــد مــن تكاليفهــا، 
وتقــوم الهيئــة مبراجعــة وحتديــث اللوائــح املرتبطــة باألنشــطة اخملتلفــة وحتــرص أن يكــون تطبيقهــا بشــكل 
ــذ  ــة وأخ ــذه العملي ــل يف ه ــات النق ــي خدم ــراك مقدم ــى إش ــرص عل ــا حت ــك، كم ــر ذل ــب األم ــا تطل ــى م ــي مت تدريج

مرئياتهــم ومقرحاتهــم حولهــا قبــل اعتمادهــا.
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