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بفضــل الدعــم الــا حمــدود مــن خــادم احلرمــني الشــريفني امللــك ســلمان بــن عبــد العزيــز وســمو 
ــة  ــا اهلل- لصناع ــلمان - حفظهم ــن س ــد ب ــر حمم ــي األم ــمو امللك ــب الس ــني صاح ــده األم ويل عه
النقــل يف مملكتنــا، فإنهــا تشــهد تطــوًرا وقفــزات متســارعة، يحضــر فيهــا النقــل كعنصــر بــارز يف 
املشــهد التنمــوي يف اململكــة بدعــم ســخي مــن القيــادة الرشــيدة، األمــر الــذي يؤكــد قيمــة صناعــة 

النقــل والتعويــل عليهــا يف رفــد االقتصــاد الوطنــي، وحتســني جــودة احليــاة، وإثــراء املســتقبل.
إن ســعينا الــدؤوب ملواكبــة مــا يليــق باململكــة مــن مكانــة رياديــة يف صناعــة النقــل علــى املشــهد 
ــا مــن  رؤيــة اململكــة2030 ،  اإلقليمــي والــدويل مســتند يف خمتلــف جوانبــه إىل مــا نســتلهمه جميًع
ومبادراتهــا وبراجمهــا الراميــة إىل تيســر مهمــة حتويــل اجملتمــع الســعودي إىل جمتمــع ُمنتــج وعــايل 
ــن  ــا نح ــاص، وه ــاع اخل ــع القط ــة م ــراكة الناجح ــة، وبالش ــات احلكومي ــن املؤسس ــم م ــني بدع التمك
ــكاس  ــار انع ــن باالعتب ــدويل، آخذي ــي وال ــتثمار احملل ــة لاس ــرص اجلاذب ــر الف ــى توف ــا عل ــل جميًع نعم
هــذا علــى توســيع قاعــدة فــرص التوطــني الداعمــة لاقتصــاد الوطنــي، والكفيلــة بتحقيــق مبــدأ 

االســتدامة والتمكــني يف هــذه الصناعــة احليويــة.
ــدؤوب  ــا ال ــة، وعملن ــزة احلكومي ــف األجه ــة خملتل ــراكة الناجح ــود الش ــة جه ــرز أهمي ــا ت ــن هن       م
لتفعيــل )برنامــج تطويــر الصناعــة الوطنيــة واخلدمــات اللوجســتية(، ويأتــي معهــا دورنــا كمنتمــني إىل 
صناعــة النقــل يف وطننــا الغــايل، ونتشــرف بتحقيــق هــذه التطلعــات الكبــرة عــر جملــس اخلدمــات 
اللوجســتية، وعــر جهــود زمائــي يف الهيئــة مــن خــال جملــس الشــراكة اللوجســتية مــع القطــاع 
اخلــاص، وترجمتهــا مبــا يعــزز اقتصادنــا الوطنــي، ويتيــح فرًصــا ال حمــدودة للتوطــني، بالشــراكةبني 
املعنــي  اخلــاص  القطــاع  مــع  والناجحــة  املثمــرة  وبالشــراكة  احلكوميــة،  املؤسســات  كافــة 

ــتية. ــات اللوجس باخلدم
ــا بالــدور الراســخ للهيئــة العامــة للنقــل يف حتويــل اململكــة إىل أكــر مركــز لوجســتي عاملــي  وإمياًن
يف املنطقــة بحلــول العــام 2030،  عــر دورهــا املباشــر يف تنظيــم صناعــة النقــل مبفهومهــا 
ــة  ــإن الهيئ ــعودي، ف ــع الس ــام للمجتم ــل الع ــة النق ــاق خدم ــخة النط ــة راس ــر أرضي ــامل، وتوف الش
ــا  ــر خدمــات النقــل يف وطنن تبنــت جمموعــة مــن املبــادرات واإلجــراءات التنظيميــة الراميــة إىل تطوي
الغــايل، باملنهجيــة التــي ُتيّســر مهمــة حتويــل اململكــة إىل مركــز لوجســتي عاملــي جــاذب لاســتثمار 
ــتفيدين  ــة، مس ــارة العاملي ــدد للتج ــراك املتج ــعودي يف احُل ــاد الس ــراك االقتص ــزز إلش ــدويل، ومع ال

ــوي للمملكــة يف جمموعــة العشــرين. ــدور  احلي مــن ال
ومــع مــا حتظــى بــه أنشــطة النقــل يف اململكــة مــن حلولهــا كأولويــة تنمويــة بســبب االرتبــاط الوثيــق 
بــني خدمــات النقــل وتلبيــة احتياجــات اجملتمــع الســعودي،  يأتــي تطويــر خدمــات النقــل العــام كهــدف 
ــه أبلــغ  اســراتيجي ال غنــى عنــه يف مســتقبلنا. مســتنًدا إىل دعــم القيــادة الســخي الــذي ســيكون ل
األثــر يف تطويــر خدمــات النقــل العــام يف مــدن وطننــا الغــايل، ســيما وأن مشــاريع النقــل يف املــدن 

الكــرى علــى مشــارف االنطــاق، متبوعــة بباقــي مــدن اململكــة املتوســطة والصغــرة.

املهندس صالح بن ناصر اجلاسر

كلمة معايل وزير النقل
رئيس جملس إدارة الهيئة العامة للنقل
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دورهــا  إىل  مســتندة  املتواصــل  وعملهــا  مســاعيها  يف  للنقــل  العامــة  الهيئــة  تنطلــق 
التنظيمــي واإلشــرايف علــى أنشــطة النقــل يف قطاعاتــه الريــة، والبحريــة، والســككية، 
ــة علــى ترســيخ التنظيــم املتصــل بهــذه الصناعــة العماقــة عــر إصــدار  كمــا تعمــل الهيئ
اللوائــح املقننــة لألنشــطة علــى اختافهــا، ومبــا يكفــل تطويــر خدمــات النقــل يف اململكــة، 
ــة  ــة والتنموي ــز أدوار التقنيــة يف رفــع جودتهــا وكفاءتهــا، لتواكــب التطــورات االقتصادي وتعزي
التــي يشــهدها وطننــا الغــايل يف ظــل توجيهــات حكومتنــا الرشــيدة بقيــادة خــادم احلرمــني 
الشــريفني، امللــك ســلمان بــن عبــد العزيــز وســمو ويل عهــده األمــني األمــر حممــد بــن 

ســلمان ـ يحفظهمــا اهلل.
الشــامل  بتحقيــق املفهــوم  بجملــة مســتهدفات متصلــة  وثيــق  ارتبــاط  الهيئــة  وألدوار 
لـــ "صناعــة النقــل" بكامــل مكوناتهــا، مبــا فيهــا قطــاع النقــل العــام املتصــل مباشــرة 
باحتياجــات إنســان هــذا الوطــن الغــايل، مــع التخطيــط اجليــد ملســتقبل النقــل وتقنياتــه يف 
ــام  ــز مه ــى تعزي ــرص عل ــذا باحل ــران كل ه ــة، واق ــا الغالي ــراف كمملكتن ــي األط ــن مرام وط
الرقابــة واإلشــراف علــى كفــاءة خدمــات النقــل ومرافقــه احليويــة، والعمــل علــى إيجــاد منــاخ 
جــاذب الســتثمارات القطــاع اخلــاص حملًيــا ودولًيــا، مبــا يحقــق أعلــى مســتويات اجلــودة، 
ــق  ــأنها حتقي ــن ش ــي م ــعودي، والت ــع الس ــة للمجتم ــل املقدم ــات النق ــاءة خدم ــع كف ويرف
تطلعــات القيــادة يف االرتقــاء بجــودة احليــاة يف املــدن الســعودية وجعــل اململكــة مركــًزا 
ــراتيجي  ــا االس ــة وموقعه ــا الهائل ــات مملكتن ــل إمكان ــة، بفض ــًرا بالثق ــا جدي ــتًيا عاملًي لوجس

ــاث. ــارات الث ــني الق ــط ب الراب
ــة  ــة واملوجه ــاتها املتخصص ــتندة إىل دراس ــا املس ــال مبادراته ــن خ ــة م ــي الهيئ      وترم
لتحقيــق أهــداف ســامية، مــن بينهــا القفــز بخدمــات النقــل والعمــل علــى حتقيــق االســتدامة، 
واالرتقــاء بـــ "جــودة احليــاة" يف كافــة مــدن اململكــة، إضافــة إىل احلفــاظ علــى البيئــة واملوارد 
الطبيعيــة، وتوفــر بيئــة نقــل يتكامــل فيهــا العمــل بــني خمتلــف الوســائل علــى مســتوى 
ــحن  ــة الش ــر أنظم ــة ع ــلع التجاري ــع والس ــل البضائ ــا، ونق ــدن وبينه ــل امل ــري داخ ــل ال النق
احلديثــة، كمــا ميتــد هــذا ليشــمل النقــل الســككي إىل جانــب النقــل البحــري، ومبــا يكفــل 
االرتقــاء بجــودة اخلدمــة املقدمــة وكفاءتهــا، ســواء كانــت علــى صعيــد نقــل األفــراد، أو نقــل 
البضائــع، كمــا تعمــل الهيئــة علــى توفــر بيئــة نقــل آمنــة وفعالــة وجديــرة بثقــة اجملتمــع عــر 
التقنيــات احلديثــة ودورهــا احليــوي يف وقتنــا املعاصــر، مــع احلــرص علــى ترشــيد اســتهاك 
ــتدامة  ــني واالس ــرص التوط ــر ف ــة بتوف ــل" الكفيل ــة النق ــوم "صناع ــق مفه ــة، وحتقي الطاق

ورفــد االقتصــاد الوطنــي عــر تنويــع مصــادر الدخــل.

الدكتور رميح بن حممد الرميح

كلمة معايل 
رئيس الهيئة العامة للنقل
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 بحســب الــوارد يف تنظيــم الهيئــة الصــادر عــن جملــس الــوزراء،  
ــة العامــة للنقــل إىل تنظيــم نشــاط النقــل واإلشــراف  تهــدف الهيئ
عليــه وعلــى ســامة تشــغيل مرافقــه وجتهيزاتــه وحســن إدارتهــا 
وتوفــريه باملســتوى اجليــد والكلفــة املائمــة، ورفــع مســتويات 
النقــل، وتوفــري خدمــات  الســامة واألمــن واجلــودة يف خدمــات 
ــات  ــداد خمطط ــال إع ــن خ ــة م ــدن اململك ــن م ــدد م ــل يف ع النق
واملؤسســات  املــدن  ألمانــات  الدعــم  وتقــدمي  النقــل  شــبكات 
احملليــة لتنفيذهــا، وحتفيــز اســتخدام وســائل النقــل، واحلــد مــن 
آثــار التلــوث البيئــي وترشــيد اســتهاك الطاقــة، وتنظيــم االســتثمار 
يف صناعــة النقــل عــر جذب االســتثمارات احمللية والدوليــة لتعزيز 
إســهام القطــاع اخلــاص يف تطويــر خدمــات النقــل. مبــا يحقــق 
رؤيــة اململكــة 2030 ومبــا يتفــق مــع أهــداف التنميــة االقتصاديــة 
ــة   ــب الفني ــك اجلوان ــى يف كل ذل ــة ، وتراع ــة يف اململك واالجتماعي

ــوي. ــل اجل ــة النق ــع أنظم ــل م ــة، والتكام والبيئي

تقدمي

نبذة عن الهيئة   الباب األول 

14
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رقــم  قــراره  الــوزراء  جملــس  أصــدر 
1433هـــ  القعــدة  ذو   15 وتاريــخ   )373(
القاضــي بإنشــاء )هيئــة النقــل العــام(.

مــع  احلديديــة  اخلطــوط  هيئــة  دمــج 
هيئــة النقــل العــام مبوجــب قــرار جملــس 
جمــادى   12 وتاريــخ   )248( رقــم  الــوزراء 

1437هـــ. الثــاين 

وتنظيمهــا  الهيئــة  اســم  تعديــل 
العامــة  )الهيئــة  اســمها  ليكــون 
للنقــل( مبوجــب قــرار جملــس الــوزراء 
القعــدة  ذو   6 الثاثــاء  يــوم  الصــادر 

2019م. يوليــو   9 املوافــق  1440هـــ 

مبوجــب  الهيئــة  تنظيــم  صــدر 
ــم )323(  ــوزراء رق ــس ال ــرار جمل ق

1434هـــ. رمضــان   14 وتاريــخ 

ُأنِشــَئت الهيئــة العامــة للنقــل مبوجــب قــرار جملــس الــوزراء 
ــب  ــا أعق ــخ 1433/11/15هـــ، كم ــادر يف تاري ــم )373( الص رق

ــي:  صــدور قــرار إنشــائها عــدد مــن القــرارات كاآلت

تاريخ ونشأة الهيئة
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18

العمل على حماية مصالح املستخدمني 
املتعلقة بخدمات النقل، ومراقبة أداء 
املرخصني واملصرح لهم بتقدمي تلك 

اخلدمات، واتخاذ اإلجراءات التي تكفل تقيدهم 
بشروط الرتاخيص والتصاريح املمنوحة لهم.

القيام بأي مهمة 
أخرى تكلف بها يف 
جمال اختصاصها.

التأكد من سامة 
وسائط النقل بالتعاون 
والتنسيق مع اجلهات 

ذات العاقة.

متثيل اململكة يف 
املنظمات الدولية 

واإلقليمية ذات 
العاقة بالنقل.

متابعة تنفيذ 
اتفاقيات النقل 

املرمة بني اململكة 
والدول األخرى.

2024

مراقبة االلتزام بتنفيذ 
العقود املرمة بني 

الهيئة واألطراف األخرى.

التنسيق مع الهيئة العامة للطريان 
املدين واجلهات املعنية األخرى لضمان 

تنفيذ االسرتاتيجية الوطنية للنقل. 

إعداد الدراسات الازمة 
خملططات النقل 

وتصميم منظوماته.

توظيف التقنية يف 
تنفيذ ومراقبة أعمال 

الهيئة ومهامها.
1619 18 17

إصدار الرتاخيص والتصاريح جلميع 
وسائل النقل، وإلغاؤها يف حال 

خمالفة أحكام األنظمة ذات الصلة.

اقرتاح آلية لتنظيم أجور النقل وأسس 
تسعريها، ومتابعة االلتزام بها بعد 

اعتماد األجور من اجلهات اخملتصة. 

حتديد مواقع مرافق النقل -بالتنسيق مع اجلهات ذات 
العاقة- واإلشراف على خدماتها، مبا يف ذلك حمطات الوصول 

واالنطاق لوسائط النقل وأهمية قربها من املطارات. 0911 10

مراقبة وسائل النقل ومرافقه 
يف اململكة، وإعادة هيكلتها مبا 

يتناسب مع احلاجة إليها.

توفري الظروف املائمة 
جلذب االستثمارات يف 

جمال النقل.

العمل على وضع املواصفات الازمة للحد 
من التلوث البيئي املرتبط بأنشطة النقل 

بالتعاون مع اجلهات اخملتصة.

التحقيق فنًيا يف حوادث النقل التي تنتج 
عنها خسائر يف األرواح أو املمتلكات، أو 

تعطيل ألنشطة النقل باملشاركة مع 
اجلهات اخملتصة.

12131415

212223

إجراء البحوث والدراسات الازمة 
لتقومي وتطوير نشاط النقل والعمل 

على تطويره باستمرار.

حتديد شبكة 
خطوط النقل 

ومساراتها.

وضع أسس تنظيم 
األنشطة اخلاصة مبرافق 

النقل وإدارتها.

وضع املواصفات والشروط الفنية ومعايري السامة 
الازمة لوسائل ووسائط النقل، باملشاركة 

والتنسيق مع اجلهات ذات العاقة. 05060708

إعداد اخلطط السنوية واخلمسية لنشاطات 
الهيئة يف إطار األهداف والسياسات العامة 

لها بالتنسيق مع اجلهات ذات العاقة.

اإلشراف على تنفيذ خطط النقل على 
مستوى اململكة، والتأكد من توافر التمويل 

ألنشطته من مصادره اخملتلفة.

اقرتاح السياسات العامة 
والتشريعات اخلاصة بالنقل، 

واإلشراف على تنفيذها بعد اعتمادها.

ضمان عدالة 
املنافسة بني مقدمي 

خدمات النقل. 01020304

املهام واملسؤوليات
تتلخص مهام ومسؤوليات الهيئة العامة للنقل، وفق ما جاء يف قرار جملس الوزراء رقم )248( وتاريخ 1437/6/12هـ املتضمن تعديل تنظيم الهيئة، يف اآلتي: 
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للنقــل واخلدمــات  الوطنيــة  ارتباًطــا مباشــًرا باالســراتيجية  الهيئــة  االســراتيجية  ترتبــط رؤيــة وأهــداف 
اللوجســتية، والتــي مت إعدادهــا وصياغــة توجهاتهــا يف وزارة النقــل مبــا يتســق مــع األهــداف االســراتيجية 
ــة يف برنامــج التحــول الوطنــي 2020 عــر برنامــج سياســات  ــادرت الهيئ ــة اململكــة لعــام 2030م. وقــد ب لرؤي
متكامــل لتطويــر منظومــة النقــل مبــا يشــمل إعــداد الدراســات والسياســات التنظيميــة لقطــاع النقــل. 
وتطويــر األنظمــة واللوائــح املنظمــة للقطــاع، ووضــع االشــراطات واملواصفــات القياســية لكافــة وســائل 
ــي  ــة، والت ــدن اململك ــن م ــدد م ــام لع ــل الع ــبكات النق ــات ش ــداد خمطط ــة إىل إع ــائطه، باإلضاف ــل ووس النق
مــن شــأنها خلــق بيئــة نقــل آمنــة ومتكاملــة ومســتدامة ذات كفــاءة وجــودة عاليــة. وتتلخــص األهــداف 
ــة  ــة ومتكامل ــل آمن ــة نق ــر أنظم ــب توف ــا جوان ــي يف جممله ــاور تغط ــبعة حم ــة يف س ــراتيجية للهيئ االس
ومســتدامة، ذات كفــاءة وجــودة عاليــة وبكلفــة مائمــة، تقــوم علــى أحــدث تقنيــات النقــل، وتعمــل علــى تعزيــز 

ــة. ــة الوطني ــد التنمي ــن رواف ــًدا م ــون راف ــل ليك ــاع النق ــتثمار يف قط ــرص االس ف

األهداف االسرتاتيجية

تعزيز فعالية االستثمار 
ومشاركة القطاع اخلاص يف 

مشروعات وخدمات النقل

حتفيز استخدام 
وسائل النقل 

العام

تبني التقنيات احلديثة 
يف إدارة وتنظيم 

وضبط النقل

050607

توفر شبكات نقل عام فعالة 
ومتكاملة تغطي كافة أمناط النقل

02
تطوير البيئة التنظيمية 

والتشريعية لقطاع النقل

01

تبني أعلى معاير السامة 
واجلودة يف وسائل النقل والتأكد 

من توافرها

تبني املعاير واالشراطات 
البيئية للحد من التلوث البيئي 

وترشيد استهاك الطاقة

0304

اسراتيجية الهيئة
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رؤية الهيئة ورسالتها
وضعــــت الهيئــة العامــة للنقــل رؤيتهــــا ورســــالتها انطاًقــا مــــن املهــام واملســؤوليات 
املنوطـــة بهـــا ومبا يتواءم مع رؤيـــة اململكـــة 2030 وأهدافها االســراتيجية وجمموعـــة 

الرامـج املرتبطـة بهـا.

العمــل علــى تنظيــم وتطويــر أنشــطة 
النقــل الــري والبحــري والســككي مبــا 
يوفــر بيئــة نقــل ذات كفــاءة وجــودة 
عاليــة وبكلفــة مائمــة، ترتكــز علــى 
فــرص  وتعــزز  التقنيــات،  أحــدث 
مبــا  النقــل  صناعــة  يف  االســتثمار 
يحقــق أهــداف التنميــة االقتصاديــة 

واالجتماعيــة.

رسالتنا

ومتكامــل  وفّعــال  آمــن  نقــل  نحــو 
تنميــة  أجــل  مــن  للبيئــة،  وصديــق 

. مة ا مســتد

رؤيتنا 
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الهيكل التنظيمي 
وقطاعات الهيئة 

الرئيسة 

ــي،  ــل املؤسس ــم العم ــال تنظي ــن خ ــة م ــاءة وفاعلي ــة بكف ــداف الهيئ ــق أه ــي يف حتقي ــكل التنظيم ــر للهي ــدور الكب ــًرا لل ونظ
وتوزيــع املهــام واألدوار واملســؤوليات بــني القطاعــات واإلدارات، وحتقيــق االنســجام والتناغــم بينهــا، باإلضافــة إىل تســهيل 
التواصــل بــني خمتلــف املســتويات اإلداريــة، أولــت الهيئــة أهميــة كبــرة لتطويــر الهيــكل التنظيمــي، حيــث مت التعاقــد مــع بيــت 
خــرة دويل لاستشــارات )شــركة دورنيــار العامليــة( لتطويــر الهيــكل التنظيمــي احلــايل مبــا يتوافــق مــع خطــه الهيئة االســراتيجية 
وتطلعاتهــا املســتقبلية وينســجم مــع رؤيــة اململكــة 2030. ومــن أجــل قيــام الهيئــة مبســؤولياتها ومهامهــا، مت تشــكيل هيكل 
مؤقــت حلــني االنتهــاء مــن الهيــكل التنظيمــي اجلديد.حيــث يضــم الهيــكل التنظيمــي احلــايل للهيئــة عــدًدا مــن قطاعــات رئيســة 
وإدارات عامــة تتبــع مباشــرة ملعــايل رئيــس الهيئــة، وتشــرف بدورهــا علــى عــدد مــن اإلدارات الفرعيــة واملكاتــب التــي يختــص كل 

منهــا مبهــام وأنشــطة الهيئــة.

الشؤون  القانونيةتقنية املعلومات

املراجعة الداخليةاالتصال املؤسسي والتسويق

رئيس الهيئة

جملس اإلدارة

النقل السككيالشؤون اإلدارية واملالية  النقل البحريالنقل الري التخطيط و التطوير 
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يهــدف قطــاع التخطيــط والتطويــر إىل حتقيــق أعلــى درجــات اجلــودة 
يف خدمــات النقــل بكافــة أمناطــه: الــري، الســككي، والبحــري، مــن 
خــال وضــع اخلطــط االســراتيجية والرامــج العمليــة املتكاملــة 
للهيئــة ومتابعــة تنفيذهــا، مبــا يتســق ويتكامــل مــع خطــط وأهــداف 
رؤيــة اململكــة 2030، باإلضافــة إىل تطويــر األنظمــة والسياســات 
الضابطــة خلدمــات النقــل وأنشــطته، وتبنــي التقنيــات احلديثــة يف 

ــات ومعلومــات النقــل. جمــاالت إدارة بيان

التخطيط والتطوير  قطاعات 
الهيئة الرئيسة 
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مهام قطاع التخطيط والتطوير

إعداد اخلطة 
االسراتيجية للهيئة 

ومتابعة تنفيذها.

تنسيق اخلطط 
والسياسات والرامج بني 
الهيئة واجلهات املعنية.

متابعة أعمال املنظمات الدولية 
واإلقليمية والعربية املتعلقة بأعمال 

الهيئة والتي تشرك اململكة يف 
عضويتها بالتنسيق مع القطاعات 

املعنية بالهيئة.
تنفيذ مبادرات الهيئة ومشاريعها 
يف برنامج التحول الوطني 2020 
ورؤية اململكة 2030.

إدارة بيانات ومعلومات النقل.

إعداد خمططات 
النقل العام ملدن 
اململكة.

إعداد الدراسات االقتصادية ودراسات 
الشراكة بني القطاع العام واخلاص 
لتوفر خدمات النقل ورفع كفاءتها.

تطوير األنظمة واللوائح 
الضابطة ألنشطة النقل 
بالتنسيق مع اجلهات املعنية.

إجراء البحوث والدراسات العلمية 
والتطبيقية الازمة لرفع كفاءة 

خدمات النقل.

تطوير املواصفات القياسية 
ملكونات نظم النقل العام 

بالتنسيق مع اجلهات املعنية.

إعداد تقرير 
اإلجنازات السنوي 

للهيئة.

وضع مؤشرات األداء لعمل الهيئة 
وقياس األداء بشكل دوري، واقراح 

اخلطط والرامج التطويرية.
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ــم  ــى تنظي ــة عل ــل الهيئ ــذا تعم ــال، ول ــادي الفع ــو االقتص ــات النم ــم ُمقوم ــن أه ــري م ــل ال ــر النق يعت
أنشــطته مبــا يضمــن تقــدمي خدمــة نقــل آمنــة وذات كفــاءة عاليــة وكلفــة مائمــة، باإلضافــة إىل خلــق 
ــج  ــداف وبرام ــع أه ــواءم م ــا يت ــات مب ــل اخلدم ــدمي أفض ــتثمرين لتق ــني املس ــة ب ــية عالي ــة تنافس بيئ
رؤيــة اململكــة 2030. ويهــدف القطــاع إىل أن يكــون النقــل الــري ذا مــردود اجتماعــي واقتصــادي عــاٍل، 

وينظــم القطــاع ثاثــة وعشــروين نشــاطًا تغطــي نقــل الــركاب والبضائــع علــى الطــرق الريــة.

األهداف العامة للقطاع 

النقل الري 

صفر % لعدد ممارسي أنشطة النقل الري بدون ترخيص.

01
جعل أنشطة النقل الري جاذبة للتوطني.

02

أمتتة الراخيص وتيسر احلصول عليها.

03

جذب االستثمار الفٌعال.

04

06
تقدمي خدمات النقل الري بجودة وأمان وسامة.

05
تبني أفكار وجتارب وأساليب النقل اجلديد.

نشر الوعي وإيضاح حقوق املستثمر واملستفيد.

09
تغير آليات وأساليب الرقابة والتفتيش.

10

قيام منظومة نقل عام باحلافات داخل املدن.

07
خلق بيئة تنافسية عالية بني 

املستثمرين لتقدمي أفضل اخلدمات.

08

تبني التقنيات اللوجستية يف تطوير النقل الري يف إطار االسراتيجية الوطنية للنقل 
واخلدمات اللوجستية ومبا يحقق رؤية اململكة 2030 11
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تقــدم الهيئــة العامــة للنقــل خدمــة الراخيــص لعــدد )23( نشــاطًا تتنــوع بــني 
تراخيــص منشــآت نقــل البضائــع إىل نقــل الــركاب باحلافــات والســيارات الصغــرة.
وبلــغ إجمــايل عــدد الراخيــص للمنشــآت )14,293( ترخيصــًا جلميــع األنشــطة يف 

كافــة مناطــق اململكــة.

حجم اخلدمات املقدمة من قطاع النقل الري

مهام قطاع النقل الري 

تنفيذ اسراتيجيات وسياسات وخطط 
وأهداف الهيئة العامة للنقل اخلاصة 
بتنظيم نقل الركاب والبضائع.

مراجعة اللوائح املتعلقة بنقل الركاب والبضائع 
على الطرق وحتديثها كلما دعت احلاجة بالعمل 
مع اإلدارات اخملتصة.

اإلشراف على عمليات إصدار الراخيص 
وبطاقات التشغيل والسائقني اخلاصة 
بنقل البضائع الركاب يف فروع الهيئة 
وعر األنظمة اإللكرونية.

تنفيذ االتفاقيات الثنائية والدولية املتعلقة 
بالنقل على الطرق الرية للبضائع والركاب، 
واملساهمة يف دراسة االتفاقيات اجلديدة 
ومراجعة وحتديث االتفاقيات القائمة متى ما 
تطلب األمر ذلك.

التأكد من استيفاء املرخصني لنقل 
الركاب والبضائع للشروط، واستمرار 
التزامهم بها طوال فرة الراخيص.

املساهمة يف إجراء 
الدراسات املتعلقة بنقل 

البضائع والركاب.

إدارة كل ما يتعلق بشؤون 
املرخصني واملستثمرين يف 

جمال نقل البضائع والركاب. 

استقبال الشكاوى املتعلقة 
بالنشاط من املرخصني 

بنقل البضائع والركاب.

املساهمة يف إعداد املواصفات واألدلة 
الازمة لوسائل ومرافق النقل الري، 

ومتابعة تنفيذها بعد اعتمادها.

املساهمة يف إعداد أدلة ومعاير حماية 
البيئة لوسائل النقل الري ومتابعة تنفيذها 

بعد اعتمادها.

01

02

03

04

0506

07

08

09

10

)14,293( ترخيًصا يف كافة مناطق اململكة
)23( نشاًطا مرخًصا من النقل الري بالهيئة
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ــة الدوليــةIMO إحــدى املنظمــات  ــة املنظمــة البحري وقــد انضمــت اململكــة لعضوي
املنبثقــة عــن األمم املتحــدة منــذ عــام 1969 م، وتعتــر مــن ذلــك الوقــت عضــوًا فاعــًا 
يف هــذه املنظمــة، وحتــرص علــى املشــاركة الدائمــة وبفاعليــة يف جميــع اجتماعات 
ــة  ــان الفرعي ــية واللج ــان الرئيس ــة اللج ــة وكاف ــة العمومي ــة واجلمعي ــس املنظم جمل
والتــي تعقــد جميعهــا ملناقشــة املســائل الفنيــة ســواًء لســامة املاحــة،أو حمايــة 
ــة، أو رفــع كفــاءة العاملــني علــى ظهــر الســفن وبحضــور اجلهــات ذات  البيئــة البحري

العاقــة للنقــل البحــري ومنهــا الهيئــة العامــة للنقــل.

ُيعــد النقــل البحــري أحــد أهــم ركائــز التنميــة االقتصاديــة يف اململكــة، 
ــي  ــزًا لتاق ــر مرك ــث تعت ــرايف، حي ــع جغ ــن موق ــه م ــز ب ــا تتمي ــرًا مل نظ
ــتيًا  ــزًا لوجس ــا مرك ــا يجعله ــا(، مم ــا وأوروب ــيا وأفريقي ــارات )آس ــاث ق ث
اململكــة  ســواحل  ومتتــد  العاملــي.  املســتوى  علــى  اســراتيجيًا 
البحريــة ملســافة 2400 كيلومــر علــى البحــر األحمــر و1000 كيلومــر علــى 
ــة بحــرًا مــا  ــواردات املنقول ــي. ويبلــغ حجــم الصــادرات وال اخلليــج العرب
ــًا  ــة  فض ــة يف اململك ــارة البحري ــم التج ــايل حج ــن إجم ــارب 95% م يق
ــع  ــة م ــا مقارن ــز بانخفاضه ــري تتمي ــل البح ــة النق ــإن تكلف ــك ف ــن ذل ع
وســائل النقــل األخــرى. وقــد ُأســند لقطــاع النقــل البحــري بالهيئــة 
العامــة للنقــل العديــد مــن املهــام التــي تهــدف إىل تطويــر صناعــة 
النقــل البحــري وتنميــة األســطول البحــري الســعودي بالشــكل الــذي 
يحقــق أهــداف رؤيــة اململكــة 2030 ، كمــا تعتــر الهيئــة اجلهــة املنــوط 
ــة  ــامة وحماي ــراطات الس ــات واش ــذ متطلب ــى تنفي ــراف عل ــا اإلش به
البيئــة البحريــة للســفن التــي ترفــع العلــم الســعودي، وحتديــد شــروط 
بالرقابــة  والقيــام  البحريــة  األنشــطة  تراخيــص  اصــدار  ومتطلبــات 
ــن  ــًا ع ــة ، فض ــركات البحري ــدات والش ــفن والوح ــى الس ــش عل والتفتي
دور الهيئــة يف التعليــم والتدريــب البحــري مــن خــال اعتماد مؤسســات 
التعليــم والتدريــب البحــري، وأصــدار شــهادات الكفــاءه الدوليــة للعمــل 
لذلــك فقــد صــدرت عــدة مراســيم  الســفن وحتقيقــًا  علــى ظهــر 
ــن  ــادرة ع ــة الص ــة البحري ــات الدولي ــام لاتفاقي ــت االنضم ــة تضمن ملكي
ــة الدوليــة واملوافقــة علــى النظــام التجــاري البحــري.  املنظمــة البحري
كمــا قامــت الهيئــة بإصــدار عــدد مــن اللوائــح التنفيذيــة لاتفاقيــات 

ــري. ــل البح ــاط النق ــم نش ــة لتنظي ــح الداخلي ــة واللوائ الدولي

النقل البحري
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ــايل  ــي وامل ــم الفن ــدمي الدع ــباقة يف تق ــة، س ــة الدولي ــة البحري ــا للمنظم ــذ انضمامه ــة ومن ــر اململك وتعت
الــازم ألنشــطة املنظمــة يف جمــال الســامة وحمايــة البيئــة والتدريــب البحــري ومكافحــة القرصنــة، ســعيًا 
منهــا ليكــون لهــا دور فاعــل ومؤثــر يف أروقــة املنظمــة. والتــي تعتــر املشــرع للقوانــني والتفاقيــات التــي 

ــة .  تنظــم املاحــة البحريــة يف العــامل وتضــم يف عضويتهــا 174 دول
وســعيًا للحفــاظ علــى مصالــح اململكــة ولعــب الــدور اإليجابــي باملنظمــة البحريــة الدوليــة فقــد قامــت 
الهيئــة، ومبوافقــة املقــام الســامي الكــرمي، بتعيــني منــدوب دائــم للمملكــة لــدى املنظمــة، والــذي باشــر 

ــام 2019م. ــة الع ــه بداي ــام عمل مه

الهيئة العامة للنقل
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األهداف العامة لقطاع النقل البحري

تطوير منظومة النقل البحري من خال تطوير 
اخلدمات للسفن واألنشطة البحرية، ورفع 

قدرات األسطول البحري، وتنمية املعرفة 
للعاملني على منت السفن السعودية. 

حتسني خدمات النقل البحري من خال أمتتة 
هذه اخلدمات، بحيث أصبحت تقدم إلكرونيًا 

) سواء تعلقت بتسجيل السفن والوحدات 
البحرية أو إصدار تراخيص األنشطة البحرية( .

تنمية األسطول البحري السعودي 
) من خال زيادة عدد السفن 

ورفع احلمولة الطنية لألسطول 
البحري السعودي ( .

010203

دعم العمل اللوجستي يف صناعة 
النقل البحري يف إطار االسراتيجية 

الوطنية للنقل واخلدمات اللوجستية 
ومبا يحقق رؤية اململكة 2030

05

حتقيق التكامل مع اجلهات املعنية 
لتأسيس وإطاق صناعة نقل بحري 
متكاملة، ومشاركة القطاع اخلاص 

يف تنمية صناعة النقل البحري .

04

0607

استخدام التقنية احلديثة جلميع خدمات 
النقل البحري من خال تقدمي خدمات 

تسجيل السفن، أو منح اإلعفاءات، أو تتبع 
السفن السعودية التي تقوم برحات دولية.

متابعة وتنفيذ االتفاقيات واملعاهدات الدولية 
ذات الصلة بصناعة النقل البحري وما يصدر من 

تعديات، ووضع اآلليات الازمة لتنفيذها.

تفعيل دور 
اململكة يف 

املنظمة البحرية 
.IMO الدولية

توطني 
وتطوير 

صناعة النقل 
البحري.

تعزيز االستثمار 
والتمويل والتسويق 

لصناعة النقل 
البحري.

توحيد اإلجراءات 
بني اجلهات 

احلكومية ذات 
العاقة.

08091011
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مهام قطاع النقل البحري

حتديد شروط 
وضوابط 

إصدار تراخيص 
أنشطة النقل 

البحري والرقابة 
عليها.

اعتماد هيئات التصنيف البحرية 
الدولية ومتابعتها من خال 

إبرام عقود تفويض للقيام 
بأعمال فحص ومعاينة السفن 
التي ترفع علم اململكة وإصدار 

الشهادات الازمة لها.

06
التفتيش على السفن التي 
ترفع العلم السعودي للتأكد 

من تطبيقها لاتفاقيات 
البحرية الدولية من خال 

حمات تفتيشية على 
السفن والوحدات البحرية. 

07
اعتماد مؤسسات 

التدريب والتعليم البحري 
وإصدار الشهادات 

التأهيلية للعاملني يف 
البحر ومتابعة جودة 

التعليم والتدريب البحري .

08
اإلشراف على شؤون البحارة من خال التحقق من 

الشهادات التأهيلية واستيفاء متطلبات الشهادات ومنح 
سجل اخلدمة البحرية للعاملني السعوديني، واالعراف 
بالشهادات التأهيلية الصادرة عن دول أخرى طرف يف 

االتفاقية الدولية ملستويات التدريب، وإصدار الشهادات 
وأعمال النوبة للعاملني يف البحر لعام 1978م .

10

دراسة االنضمام إىل االتفاقيات 
البحرية الصادرة عن املنظمة 

.IMO البحرية الدولية

01
دراسة اتفاقيات التعاون الثنائية 

يف جمال النقل البحري مع 
الدول األخرى والتوصية حيالها.

02
اقراح مشاريع األنظمة البحرية 

ووضع اللوائح التنفيذية املنظمة 
ألنشطة النقل البحري.

03
تسجيل السفن 

حتت العلم 
السعودي.

04
قيد الوحدات البحرية مثل 

قوارب الصيد والنزهة 
والوحدات الصغرة .

05

09
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يعنــى قطــاع النقــل الســككي يف الهيئــة باإلشــراف علــى جــودة وكفــاءة وســامة النقــل 
عــر الوســائل التــي تســر علــى اخلطــوط احلديديــة يف اململكــة بشــكل عــام. كمــا يتوّلــى 
القطــاع إصــدار شــهادات الســامة ورخــص التشــغيل ملقدمــي خدمــة النقــل الســككي، 
ويهتــم بتطويــر اخلدمــات واإلشــراف علــى تخصيــص اخلطــوط احلديديــة بالشــراكة مــع 
القطــاع اخلــاص دولًيــا وحملًيــا، وتطويــر شــبكة اخلطــوط احلديديــة يف إطــار االســراتيجية 

الوطنيــة للنقــل ومبــا يحقــق رؤيــة اململكــة 2030.
وقــد تطــور قطــاع النقــل الســككي تطــورًا هائــًا وملحوظــًا خــال العــام 2019، ففــي جمــال 
نقــل الــركاب مت اكتمــال عقــد حمطــات قطــار احلرمــني الســريع بتشــريف خــادم احلرمــني 
الشــريفني الفتتــاح احملطــة اخلامســة يف مطــار امللــك عبدالعزيــز الدويل بشــهر ســبتمر 
ــورة  ــة املن ــة باملدين ــة املكرم ــة مك ــن مدين ــروع كًا م ــذا املش ــط ه ــام 2019م، ويرب ــن ع م
ــدويل  ــز ال ــك عبدالعزي ــار املل ــغ ومط ــة براب ــداهلل االقتصادي ــك عب ــة املل ــدة ومدين ــرورًا بج م
ــرعة  ــغ الس ــم. وتبل ــا إىل 450 ك ــل طوله ــة يص ــريعة مزدوج ــة س ــوط حديدي ــطة خط بواس
التشــغيلية للقطــار 300 كلــم/ الســاعة، وبطاقــة اســتيعابية تصــل لقرابــة 60 مليــون راكــب 
ــات  ــروع )5( حمط ــذا املش ــد يف ه ــارًا. ويوج ــه 35 قط ــطول قوام ــال أس ــن خ ــنويًا م س
ــد،  ــدويل اجلدي ــز ال ــك عبدالعزي ــار املل ــة مط ــدة، حمط ــة ج ــة، حمط ــة املكرم ــة مك )حمط

حمطــة مدينــة امللــك عبــداهلل االقتصاديــة وحمطــة املدينــة املنــورة(.

النقل السككي

األهداف العامة للقطاع 

تنظيم نشاط النقل 
باخلطوط احلديدية 

يف اململكة.
01

تشجيع املنافسة يف 
جمال تقدمي خدمات 

اخلطوط احلديدية.
05

تعزيز سامة 
تشغيل 

القطارات.
02

العمل على معاجلة التحديات 
التي يواجهها قطاع النقل 

باخلطوط احلديدية.
06

تشجيع استخدام 
اخلطوط احلديدية يف 

نقل الركاب والبضائع.
03

رفع كفاءة املرخص لهم 
بتقدمي خدمات اخلطوط 

احلديدية.
04

07
تطوير شبكة اخلطوط احلديدية يف إطار 

االسراتيجية الوطنية للنقل واخلدمات 
اللوجستية ومبا يحقق رؤية اململكة 2030
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مهام قطاع النقل السككي

وضع املعاير والضوابط الفنية اخلاصة 
باستخدام مرافق اخلطوط احلديدية.

وضع معاير السامة اخلاصة بنشاط 
النقل باخلطوط احلديدية.

0304

التحقيق فنيًا 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.

0506

مراقبة املنافسة
 غر املشروعة.

إصدار الراخيص ملقدمي خدمات 
النقل باخلطوط احلديدية.

0102

الهيئة العامة للنقل

التقرير السنوي

2019

33



34



الشؤون اإلدارية )اخلدمات املساندة(
الهيئة العامة للنقل

التقرير السنوي

2019
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بلــغ إجمــايل عــدد الوظائــف املعتمــدة للهيئــة العامــة للنقــل للســنة املاليــة 1441/1440هــــ )382( وظيفــة، منهــا )215( وظيفــة مشــغولة 
و)168( وظيفــة شــاغرة، حيــث بلغــت نســبة اإلشــغال لكافــة الوظائــف )56%(. وبلغــت نســبة الذكــور فيهــا 93% واإلنــاث 7%، وبلغــت نســبة 
الوظائــف التخصصيــة 42% مــن إجمــايل الوظائــف املشــغولة ، ونظــًرا لتعــذر افتتــاح جميــع فــروع الهيئــة خــال العــام 2019م، فقــد اقتصــرت 
خطــة التوظيــف لعــام 2019 علــى احتياجــات املركــز الرئيــس فقــط ،وذلــك مــن خــال توظيــف )44( موظفــًا وموظفــة مــن أصــل )83( وظيفــة 

حمدثــة يف ميزانيــة الهيئــة 2019م.

املوارد البشرية

مقارنة الوظائف الشاغرة واملشغولة لعام 2018م- 2019م

01
02
03

الوظائف الشاغرة

الوظائف املشغولة

إجمايل عدد الوظائف املعتمدة

السنة

215

168

383

171

129

300

20182019

89

111

197

ذكر

01
01
03

الوظائف العامة

الوظائف التخصصية

اإلجمايل

التصنيف الوظيفي 

2

13

15

اإلجمايلأنثى

91

124

215
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الوظائف املشغولة حسب التصنيف الوظيفي واجلنس لعام 2019م



عدد املوظفني حسب املؤهل العلمي

املؤهل العلمي

01
02
03

دكتوراه

ماجستري

دبلوم عايل

بكالوريوس04

05
06

دبلوم 

ثانوي 

07
08

ما دون الثانوي 

اإلجمايل

1

29

1

92

8

23

17

171

عدد املوظفني عام 2018م

1

36

1

123

10

27

17

215

عدد املوظفني عام 2019م

مقارنة املوظفني حسب املؤهل العلمي 
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ســعًيا مــن الهيئــة لتطويــر كوادرهــا الوطنيــة الشــابة، فقــد أحلقــت جمموعــة مــن منســوبيها يف عــدد مــن 
الــدورات والرامــج التدريبيــة داخــل وخــارج اململكــة، وقــد بلــغ عــدد الــدورات التدريبيــة لعــام 2019م )238( 
دورة ، حيــث ارتفــع عددهــا مــن )227( دورة تدريبيــة خــال عــام 2018م إىل )238( دورة خــال العــام 2019م، 
موزعــة بــني )150( دورة تدريبيــة تخصصيــة وبرامــج تقنيــة متخصصــة يف جمــاالت النقــل الــري والبحــري 

والســككي، و)74( دورة إداريــة وماليــة، و )14( دورة يف حتســني مهــارات املوظفــني.

التدريب والتطوير

01
238

135

الداخلية

103

اخلارجية

عدد الدورات التدريبية الداخلية واخلارجية لعام 2019م

إجمايل الدورات التدريبية حسب التصنيف لعام 2019م         

2019

01
02
03
04

الدورات اإلدارية

الدورات التخصصية

دورات حتسني مهارات املوظفني

إجمايل عدد الدورات

السنة

150

74

14

238

دورات حتسني مهارات املوظفني

%31
الدورات اإلدارية

%63

%6

الدورات التخصصية

%43

%57 الداخلية

اخلارجية
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للهيئــة مقــر رئيــس يف مدينــة الريــاض ، وتبلــغ مســاحة هــذا املبنــى )17650( م2 ، ويتكــون مــن )8( أدوار، 
واملبنــى مســتأجر ملــدة )3( ســنوات. وقــد مت جتهيــز املبنــى وتأثيثــه مــن قبــل الهيئــة وباشــر منســوبو الهيئــة 
العمــل فيــه منــذ بدايــة العــام املــايل 1438/1437هـــ، كمــا بــدأت الهيئــة باســتئجار مقــرات لفروعهــا يف عــدد 
مــن مناطــق اململكــة. ومت اســتئجار ثاثــة أفــرع حاليــًا يف كل مــن منطقــة الريــاض ،املنطقــة الشــرقية )اخلــر(، 
و املنطقــة الغربيــة )جــدة( وجميعهــا مســتأجرة ملــدة )3( ســنوات، وهــي يف مرحلــة التجهيــز. ونظــرًا لتنــوع 
اختصاصــات الهيئــة العامــة للنقــل وتعــدد مهامهــا يف كافــة مناطــق ومــدن اململكــة، فــإن الهيئــة بحاجــة إىل 
تخصيــص أرض حكوميــة يف )الريــاض( متكنهــا مــن إنشــاء مقرهــا الرئيــس الدائــم، باإلضافــة إىل تخصيــص أراٍض 

للفــروع التــي ستشــرع الهيئــة بافتتاحهــا.

املباين

اعتماد 2018م البيان

الرياض - شارع العليا 
حي الصحافة

مبنى مقر الهيئة الرئيس بالرياض 01

اخلر - حي الراكة - 
طريق امللك فهد

مبنى فرع الهيئة باملنطقة الشرقية 03

الرياض - شارع التخصصي 
)بجوار مطار امللك خالد(

مبنى فرع الهيئة مبنطقة الرياض 02

جدة - حي العزيزية - 
طريق امللك فهد

مبنى فرع الهيئة باملنطقة الغربية 04

مساحة املبنى

)17650( م2

)1160( م2

)1192( م2

مدة العقد

ثاث سنوات اعتبارًا 
من 1440/4/3هـ

ثاث سنوات اعتبارًا 
من قد   1440/4/3هـ

ثاث سنوات اعتبارًا 
من 1440/4/3هـ

ثاث سنوات اعتبارًا 
من 1440/11/19هـ

احلالة

مستأجر

مستأجر

مستأجر

)3162( م2مستأجر

احلالة التشغيلية

مشغول

مشغول

مت التجهيز

مرحلة التجهيز
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املشاريع واملبادرات القائمة 
واملستقبلية وارتباطها باألهداف 
االسرتاتيجية لرؤية اململكة 2030

40

مبادرات الهيئة يف رؤية اململكة 2030

ــة  ــداف رؤي ــق أه ــس يف حتقي ــكل رئي ــل بش ــة للنق ــة العام ــاهم الهيئ ُتس
اململكــة 2030 مــن خــال مبادرتهــا يف برنامــج التحــول الوطنــي 2020 
منظومــة  لتطويــر  متكامــل  سياســات  »برنامــج  عنــوان  حتمــل  والتــي 
النقــل«. وتشــمل املبــادرة إعــداد الدراســات والسياســات التنظيميــة 
لقطــاع النقــل وتطويــر األنظمــة واللوائــح املنظمــة للقطاعــات، باإلضافــة 
النقــل  القياســية لكافــة وســائل  إىل وضــع االشــراطات واملواصفــات 
ووســائطه، وإعــداد خمططــات شــبكات النقــل العــام لعــدد مــن مــدن 
اململكــة. وتســعى الهيئــة مــن خــال مبادرتهــا إىل توفــر بيئــة نقــل آمنــة 

وفعالــة ومســتدامة وذات جــودة عاليــة وبكلفــة مائمــة.

مبادرة الهيئة يف برنامج التحول الوطني
) برنامج سياسات متكامل لتطوير منظومة النقل ( 01



حالة املبادرة: قيد التنفيذ

ارتباط مبادرة الهيئة يف برنامج التحول الوطني 
بأهداف رؤية اململكة 2030 من خال:

االرتقاء بجودة اخلدمات املقدمة يف املدن السعودية 
)املرافق العامة ووسائل النقل العام، وما إىل ذلك(.

01

حتسني أداء 
اجلهات احلكومية.

02
تعزيز فاعلية التخطيط املايل 

وكفاءة اإلنفاق احلكومي 

03

الهيئة العامة للنقل
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يندرج حتت هذه املبادرة ثاثة عشر مشروعًا كاآلتي:
تطوير نظم النقل العام داخل 

مدينة تبوك

خمطط مقرح لشبكة نقل عام 
باحلافات داخل مدينة تبوك 

تغطي جميع مساراتها الرئيسة.

01

دراسة تطوير نظم النقل العام داخل مدينة الباحة 
وربط احملافظات الرئيسة باملنطقة

خمطط مقرح لشبكة نقل عام باحلافات داخل 
مدينة الباحة واحملافظات الرئيسية باملنطقة 

تغطي جميع مساراتها الرئيسية

03

يتضمن املشروع دراسة وحتليل الوضع الراهن واملستقبلي لنشاط نقل الركاب 
باحلافات بني املدن، ومراجعة اخلرات الدولية وحتليل مناذج خمتلفة لتنظيم 

السوق، وانتهاًء باقراح منوذج التحرير األنسب ووضع اخلطة التنفيذية.

دراسة حترير سوق النقل 
باحلافات بني املدن

02
مكتملمكتمل مكتمل

دليل باملتطلبات واالشراطات األمنية الازم توافرها 
يف منظومة النقل، واقراح النموذج األمني املائم 

حلماية املنظومة.

06
مكتمل

سياسة وآلية لتحديد أجور استخدام وسائل النقل العام، 
وتغطي هذه الدراسة جميع اجلوانب االقتصادية والتنموية 

واإلعانات احلكومية واألبعاد االجتماعية.

حتديد متطلبات األمن ألنظمة النقلحتديد مواصفات وجتهيزات وسائل ومرافق النقل العام سياسة حتديد أجور استخدام وسائل النقل العام

05
مكتمل

دليل مواصفات لرفع مستويات 
السامة واجلودة والتكامل يف 

خدمات النقل العام.

04
مكتمل

حتديث نظام النقل العام على الطرق باململكة العربية السعودية الصادر مبوجب 
املرسوم امللكي رقم )م/25( وتاريخ 1397/6/21هـ ليواكب املتغرات التنظيمية 

واإلدارية احلديثة يف قطاع النقل باململكة، وحتديد الصاحيات واملسؤوليات، 
وتعريف القوانني املنظمة والضابطة للقطاع.

حتديث نظام النقل العام  على الطرق

تطوير أداة حتليل اقتصادية مستقلة )BCA وCRA وWEB( يكون لها دور يف مساعدة الهيئة وجهات 
التنفيذ األخرى على تقدير املنافع االقتصادية للمشاريع احملتملة وحتديد تأثر اخملاطر احملتملة 

وتقديره لتجنب أي جتاوز يف تكلفة املشروع. كما ستحدد املنافع االقتصادية احملتملة من النقل العام 
يف اململكة العربية السعودية عن طريق حتليل الفوائد من النقل العام يف املدن الرئيسة.

دراسة املنافع االقتصادية للنقل العام

07
مكتمل

08
قيد التنفيذ
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سياسية وتقنية أنظمة التذاكر وجمع األجور

وضع سياسة وآلية فعالة ومناسبة ومتكاملة للتسعر وإصدار التذاكر 
وجمع األجور يف جميع أنحاء اململكة العربية السعودية.

13
خمطط للتنفيذ

تطوير نظم النقل العام داخل املدينة اخلامسة

خمطط مقرح لشبكة نقل عام باحلافات داخل املدينة اخلامسة تغطي جميع مساراتها 
الرئيسة ويربط احملافظات الرئيسة يف منطقة املدينة اخلامسة.

12
خمطط للتنفيذ

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

تطوير نظم النقل العام يف مدينة عرعر واحملافظات 
الرئيسة يف منطقة احلدود الشمالية

خمطط مقرح لشبكة نقل عام باحلافات داخل مدينة سكاكا 
تغطي جميع مساراتها الرئيسة، ويربط بني احملافظات 

الرئيسية يف منطقة اجلوف.

خمطط مقرح لشبكة نقل عام باحلافات داخل مدينة عرعر 
تغطي جميع مساراتها الرئيسةويربط احملافظات الرئيسة 

يف منطقة احلدود الشمالية.

09
قيد التنفيذ

11
خمطط للتنفيذ

إنشاء قاعدة للبيانات واملعلومات والنظم اإلحصائية 
للنقل يف اململكة العربية السعودية.

10
خمطط للتنفيذ

الهيئة العامة للنقل

التقرير السنوي
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تســاهم الهيئــة مــن خــال مبادرتهــا يف برنامــج تطويــر الصناعــة 
والنمــوذج  اجلــدوى  )دراســة  اللوجســتية  واخلدمــات  الوطنيــة 
االقتصــادي ملشــروع قطــار اجلســر الــري( يف حتقيــق أهــداف رؤيــة 
الربــط  )حتســني  االســرتاتيجي  الهــدف  وحتديــدًا    2030 اململكــة 
احمللــي و اإلقليمــي و الــدويل لشــبكات التجــارة و النقــل( حيــث تقــوم 
املبــادرة علــى حتليــل جــدوى ومنــوذج عمــل إلنشــاء ســكة حديديــة 
عــر  ومتــر  الســعودية  يف  والشــرقية  الغربيــة  الســواحل  تربــط 
الريــاض. وسيســمح مــّد ســكة احلديــد بإنشــاء منشــآت متعــددة 
ــى  ــة عل ــواًل قائم ــدم أص ــة ويخ ــة رئيس ــع اقتصادي ــائط يف مواق الوس

غــرار املينــاء اجلــاف يف الريــاض.

ارتباط مبادرة الهيئة بأهداف رؤية اململكة 2030 من خال:
حتسني الربط احمللي واإلقليمي والدويل لشبكات التجارة والنقل. 

مبــادرة الهيئــة ضمــن برنامــج تطويــر الصناعــة الوطنية 
والنمــوذج  اجلــدوى  )دراســة  اللوجســتية  واخلدمــات 

ــري( ــر ال ــار اجلس ــروع قط ــادي ملش االقتص

02

01
احلالة املشروع

مكتمل

1- ربــط الريــاض باملوانــئ علــى ســاحل البحــر األحمــر 
)مينــاء جــدة اإلســامي ومينــاء مدينــة امللــك عبــداهلل 

االقتصاديــة(
ــك  ــة املل ــاء مدين ــة مبين ــع الصناعي ــة ينب ــط مدين 2- رب

عبــداهلل االقتصاديــة
للشــركة  القائمــة  احلديديــة  الشــبكة  ربــط   -3
بالشــبكة  )ســار(  احلديديــة  للخطــوط  الســعودية 
احلديديــة القائمــة بــني الريــاض والدمــام مــع تطويــر 

بالريــاض. لوجيســتية  ومناطــق  جــاف  مينــاء 

دراسة اجلدوى 
والنموذج 

االقتصادي 
ملشروع قطار 

اجلسر الري

نتائج املشروع
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تقــوم الهيئــة إضافــة اىل مبادرتهــا 
بوضــع   2030 اململكـــة  رؤيــة  يف 
مــع  تتماشــى  هادفــة  مشــاريع 
وذلـــك  االسـرتاتـيـجـيـــة،  أهـدافــــها 
وآمــن  متكامــل  عــام  نقــل  لتوفــري 
يتيــح  مــــما  ومــستــــدام،  وفــــعال 
ويــعــــزز  االســـتــثـــــمارية  الــــفرص 
ــث  ــا بتحدي ــوم أيض ــا تق ــني، كم التوط
لتواكــب  وذلــك  الســابقة،  اخلطــط 
واإلداريــة  التنــظـــيمية  املتغــريات 
احلديثــة يف قطــاع النقــل باململكــة 
والــذي يتماشــى مــع التطــور الهائــل 
ــرز  ــن أب ــة، وم ــهدة اململك ــذي تش ال

املشــاريع: هــذه 

أهم املشاريع 
القائمة 

احلديديــة  للخطــوط  الشــاملة  اخلطــة  وحتديــث  ملراجعــة  الهيئــة  تســعى 
الســعودية 2016 - 2030، واملعــدة مــن املؤسســة العامــة للخطــوط احلديديــة يف 
نوفمــر2016. كمــا تســعى الهيئــة مــن هــذه الدراســة إىل تطويــر شــبكة نقــل الــركاب 
والبضائــع املســتقبلية يف اململكــة العربيــة الســعودية إىل عــام 2050 مــع مراعــاة 
بنــاء علــى عــدة معايــر اقتصاديــة، جتماعيــة  حتديــد أولويــة تنفيــذ املســارات 
وبيئيــة. كمــا ســراعى يف تصميــم الشــبكة مناطــق اجلــذب الرئيســة يف اململكــة 

ــوار. ــع دول اجل ــط م والرب

حتديث اخلطة الشاملة للخطوط احلديدية 
يف اململكة العربية السعودية  02

اجلســر الــري هــو خــط حديــدي يربــط موانــئ اململكــة علــى ســاحل اخلليــج العربــي 
باملوانــئ علــى ســاحل البحــر األحمــر عــن طريــق االســتفادة مــن اخلــط احلديــدي القائــم 
بــني الريــاض والدمــام، ويبلــغ طولــه حــوايل 1380 كــم، األمــر الــذي يجعــل اململكــة مركــزًا 
اســراتيجيًا يف اقتصاديــات النقــل الــدويل وحمــور ربــط للنقــل بــني القــارات الثــاث آســيا 
ــة اململكــة 2030م. مت  ــا، والــذي سيســاهم يف حتقيــق أحــد أهــداف رؤي ــا وأفريقي وأوروب
توقيــع االتفاقيــة اإلطاريــة لتنفيــذ مشــروع اجلســر الــري بــني الهيئــة العامــة للنقــل 
وحتالــف شــركة الهندســة املدنيــة الصينيــة، ووقعــه عــن الهيئــة معــايل رئيــس جملــس 

ــل.  ــة للنق ــة العام إدارة الهيئ

مشروع اجلسر الري )االتفاقية اإلطارية 
لتنفيذ شبكة اجلسر الري السعودي( 01

للنقــل مــن خــال هــذا املشــروع إىل: حتديــث نظــام  العامــة  الهيئــة  تهــدف 
النقــل باخلطــوط احلديديــة باململكــة العربيــة الســعودية ليواكــب املتغــرات 
ــات  ــد الصاحي ــة، وحتدي ــل باململك ــاع النق ــة يف قط ــة احلديث ــة واإلداري التنظيمي

للقطــاع. القوانــني املنظمــة والضابطــة  واملســؤوليات وتعريــف 

مشروع حتديث نظام النقل باخلطوط احلديدية 03

الهيئة العامة للنقل
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هــو خــط حديــدي يربــط  بــني دول جملــس التعــاون لــدول اخلليــج العربــي ويبلــغ طولــه حــوايل 2117 كــم.  حيــث ســيتم 
تنفيــذ املشــروع علــى مرحلتــني: تضم املرحلــة األوىل اململكة العربية الســعودية، دولــة األمارات العربيــة املتحدة، 
ــن،  ــة البحري ــت، ومملك ــة الكوي ــعودية، دول ــة الس ــة العربي ــة: اململك ــة الثاني ــر، ويف املرحل ــان، قط ــلطنة عم وس
حيــث إنــه مت انتهــاء املرحلــة األوىل مــن مشــروع دراســة احلجــم املــروري ) ركاب / بضائــع ( ملشــروع ســكة حديــد 
دول جملــس التعــاون لــدول اخلليــج العربيــة وحتــت إشــراف األمانــة العامــة لــدول جملــس التعــاون لــدول اخلليــج 
العربــي، وأيضــًا مت انتهــاء املرحلــة األوىل مــن مشــروع دراســة جــدوى إنشــاء هيئــة خليجيــة ملشــروع ســكة حديــد 
دول جملــس التعــاون لــدول اخلليــج العربيــة، و بــدء التباحــث مــع اجلانــب اإلماراتــي لتمويــل ربــط املرحلــة األوىل مــن 

مشــروع ســكة حديــد دول جملــس التعــاون.

مشروع سكة حديد دول جملس التعاون لدول اخلليج العربية 04
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املسافة التي يقطعها اخلط احلديدي )كم(

145
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دولة قطر

دولة اإلمارات العربية املتحدة

اململكة العربية السعودية

سلطنة عمان

الدولة

دولة الكويت

مملكة البحرين

توجد ثاثة أجزاء للخط احلديدي داخل اململكة العربية السعودية، كما هو موضح باجلدول أدناه.

املسار

رأس اخلري - اجلبيل الصناعية - الدمام 01

املرحلة الثانية )احلدود الكويتية - رأس اخلري( 03

املرحلة األوىل )الدمام - منفذ البطحاء( 02

الطول )كم(

187

326

150

احلالة 

حتت التنفيذ من قبل شركة )سار(

مت االنتهاء من التصاميم

مت االنتهاء من التصاميم
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تهــدف الهيئــة مــن خــال هــذه الدراســة إىل إيجــاد اآلليــة املناســبة والسياســة الفعالــة 
لتحديــد رســوم الراخيــص ملشــغلي وســائل النقــل العــام تشــمل النقــل الــري، النقــل 
الســككي، وكذلــك النقــل البحــري للــركاب والبضائــع، بحيــث تكــون هــذه اآلليــة مبنيــة 
علــى معايــر وأســس علميــة وأفضــل املمارســات والتجــارب العامليــة، وتأخــذ باالعتبــار 
ترغيــب  وأهميــة   ،Ridership اإلركاب  معــدل  زيــادة  يف  والســعي  الراهــن  الوضــع 
وتشــجيع القطــاع اخلــاص يف أن يكــون شــريكًا حقيقيــًا يف حتقيــق أهــداف النقــل العــام 

ــراتيجي.  ــور اس ــي مبنظ ــتوى الوطن ــى املس عل

دراسة حتديد رسوم الرتاخيص ألنشطة النقل العام 07

يبحــث مشــروع دراســة ربــط املــدن الســاحلية باملنطقــة الشــرقية بشــبكة نقــل عــام كيفيــة 
توفــر نظــام نقــل عــام آمــن وفعــال ومســتدام يربــط بــني املــدن الســاحلية باملنطقــة الشــرقية 
)حاضــرة الدمــام، مدينــة اجلبيــل، رأس تنــورة، القطيــف، بقيــق، العقــر، الهفــوف واملــرز، اخلفجــي، 
الســفانية، رأس اخلــر، ســلوى، العديــد والبطحــاء(، ويراعــي احتياجــات األفــراد احلاليــة واملســتقبلية 
لتســهيل احلركــة للســكان وتقليــل االزدحــام، ومتكــني القطــاع اخلــاص مــن املشــاركة يف تنفيــذ 

وتشــغيل املشــروع.

ربط املدن الساحلية يف املنطقة الشرقية بشبكات نقل عام  05

البحــري  التنقــل  خدمــة  لتوفــر  املشــروع  هــذا  خــال  مــن  الهيئــة  تســعى   
الســاحل  مــن  كٍل  علــى  الســاحلية  واجلــزر  املــدن  بــني   Waterborne Transit
الشــرقي والغربــي للمملكــة العربيــة الســعودية، خاصــة فيمــا يتعلــق باألغــراض 
ــة  ــة للهيئ ــداف الرئيس ــار األه ــك يف إط ــي ذل ــة. ويأت ــة واخلدمي ــياحية والرفيهي الس
العامــة للنقــل لتلبيــة الطلــب احلــايل واملســتقبلي علــى التنقــل لتوفــر النقــل اآلمــن 

والســريع واملريــح للــركاب مبــا فيهــا التنقــل املائــي.

دراسة اجلدوى االقتصادية لنقل الركاب بحرًا بني املدن 
واجلزر املطلة على الساحلني الشرقي والغربي 06
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ــري  ــككي والبح ــري والس ــل ال ــات النق ــريعي لقطاع ــي والتش ــة التنظيم ــن دور الهيئ ــًا م انطاق
العــام 2019م عــدة مشــاريع ومبــادرات  للنقــل خــال  العامــة  الهيئــة  يف اململكــة، أطلقــت 
ــاهمة يف  ــل، واملس ــات النق ــن يف خدم ــامة واألم ــودة والس ــتويات اجل ــع مس ــأنها رف ــن ش م
تقــدمي خدمــات نقــل فعالــة ومتكاملــة يف خمتلــف مــدن اململكــة، باإلضافــة إىل اإلســهام 
ــة يف  ــة والدولي ــتثمارات احمللي ــذب االس ــة وج ــني الصناع ــة وتوط ــة االقتصادي ــة احلرك يف تنمي
صناعــة النقــل، وإشــراك القطــاع اخلــاص يف تقــدمي خدمــات النقــل، مبــا يتســق ويتكامــل مــع 
ــاريعها  ــط مش ــا مت رب ــة لتحقيقه ــن الهيئ ــعيًا م ــعودية 2030، وس ــة الس ــة العربي ــة اململك رؤي

ومبادرتهــا بأهدافهــا االســراتيجية.

ارتباط مشاريع الهيئة بأهدافها االسرتاتيجية  

الهدف االسرتاتيجي األول

 توفر شبكات نقل عام فعالة ومتكاملة تغطي كافة أمناط النقل

املشاريع:

ربط املدن الساحلية يف املنطقة الشرقية بشبكات نقل عام

تطوير نظم النقل العام داخل مدينة الباحة وربط احملافظات الرئيسة باملنطقة

تطوير نظم النقل العام يف مدينة عرعر واحملافظات الرئيسة يف منطقة احلدود الشمالية

تطوير نظم النقل العام داخل مدينة سكاكا وربط احملافظات الرئيسة يف منطقة اجلوف

تطوير نظم النقل العام داخل مدينة تبوك 01
02
03
04
05

إعداد شبكة نقل عام مبسطة باحلافات يف مدينتي بريدة وعنيزة

إعداد شبكة نقل عام مبسطة باحلافات يف حاضرة الدمام وحمافظة القطيف

إعداد شبكة نقل عام مبسطة باحلافات يف مدينة مكة املكرمة

استبدال احلافات األهلية

تطوير نظم النقل العام داخل مدينة اخلامسة 06
07
08
09
10

48



املشاريع:
حتديد متطلبات األمن يف وسائل ومرافق النقل العام حتديد مواصفات وجتهيزات وسائل ومرافق النقل01 02
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الهدف االسرتاتيجي الثالث

 حتفيز استخدام وسائل النقل العام

املشاريع:
الئحة حماية حقوق املسافرين على القطاراتحتديد مواصفات وجتهيزات وسائل ومرافق النقل 0104
سياسة حتديد أجور استخدام وسائل النقل العام 02

حتديد متطلبات األمن يف وسائل ومرافق النقل العام 03
حقوق والتزامات مستخدمي وسائل النقل العام 05

الهدف االسرتاتيجي الثاين

 تبني أعلى معاير السامة واجلودة يف وسائل النقل والتأكد من توافرها



الهدف االسرتاتيجي اخلامس

تعزيز فعالية االستثمار ومشاركة القطاع اخلاص يف مشاريع وخدمات النقل

املشاريع:
حتديد مواصفات وجتهيزات وسائل ومرافق النقل 01

الهدف االسرتاتيجي الرابع

تبني املعاير واالشراطات البيئية للحد من التلوث البيئي وترشيد استهاك الطاقة

50

دراسة املنافع االقتصادية للنقل العام 01

دراسة حترير سوق النقل باحلافات بني املدن

اجلدوى االقتصادية ملشروع ربط الرياض بالدمام 
بواسطة خطوط حديدية سريعة 03

05

املشاريع:

02

دراسة اجلدوى االقتصادية لنقل الركاب بحرًا بني املدن 
واجلزر املطلة على الساحلني الشرقي والغربي 04

عقد اخلدمات االستشارية إلدارة مشروع حترير 
)PMOC( سوق النقل باحلافات بني املدن

الئحة نقل البضائع ووسطاء الشحن 02
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الئحة نقل البضائع 
ووسطاء الشحن وتأجري 

الشاحنات على الطرق 
الرية

الئحة حماية 
حقوق املسافرين 

بالقطارات

الهدف االسرتاتيجي السادس

تطوير البيئة التنظيمية والتشريعية لقطاع النقل

املشاريع:

حتديث نظام حماية اخلطوط احلديدية

حتديث نظام النقل باخلطوط احلديدية

الئحة حماية حقوق املسافرين على القطارات 06
07

الئحة تأجري السيارات ومكاتب وسطاء التأجري

الئحة نقل البضائع ووسطاء الشحن وتأجري الشاحنات على الطرق الرية

سياسة حتديد أجور استخدام وسائل النقل العام

حتديث نظام النقل العام على الطرق 01
02
03
04
05

13
14

08
09
10
11
12

دراسة تنظيم نشاط توصيل الطلبات عر التطبيقات الذكية

الائحة املنظمة لنشاط األجرة العائلية

الائحة املنظمة ملواقف الشاحنات

دراسة حتديد رسوم الرتاخيص ألنشطة النقل العام

إعداد اسرتاتيجية نقل البضائع يف اململكة

الئحة حقوق مستخدمي وسائل النقل العام

حتديث اخلطة العامة للخطوط احلديدية
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حتديث نظام 
النقل العام على 

الطرق

حتديث نظام 
النقل العام على 

الطرق

سياسة حتديد 
أجور استخدام 
وسائل النقل 

العام

حتديث نظام 
النقل باخلطوط 

احلديدية

حتديث نظام 
حماية اخلطوط 

احلديدية

حتديث اخلطة 
العامة للخطوط 

احلديدية

إعداد 
اسرتاتيجية نقل 

البضائع يف 
اململكة

دراسة 
حتديد رسوم 

الرتاخيص 
ألنشطة النقل 

العام

الئحة حقوق 
مستخدمي 

وسائل النقل 
العام

الائحة املنظمة 
لنشاط األجرة 

العائلية

الائحة 
املنظمة 

ملواقف 
الشاحنات

دراسة تنظيم 
نشاط توصيل 

الطلبات عر 
التطبيقات 

الذكية
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الهدف االسرتاتيجي السابع

تبني التقنيات احلديثة يف إدارة وتنظيم وضبط النقل

املشاريع:

07
08
09
10
11

مركز التحكم والسيطرة وذكاء األعمال

تطوير املوقع الرسمي للهيئة

نظام إدارة اسرتاتيجية الهيئة ولوحة التحكم للمشاريع

نظام االتصاالت اإلدارية

البوابة املوحدة للخدمات الداخلية وتطبيقات اجلوال اخلدمية

نظام املوارد احلكومية

إنشاء قاعدة بيانات النقل

بوابة نقل

منصة وصل

حتديث الهيكل التنظيمي واإلداري للهيئة

بوابة بيان

01

06

02
03
04
05
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أبرز إجنازات الهيئة 
لعام 2019م:  

اللوائح والتشريعات املنظمة ألنشطة النقل

الباب الثاين

ــة  ــة والتقني ــريات اإلداري ــا للمتغ ــدم مواكبته ــح وع ــة واللوائ ــادم األنظم ــر تق يعت
أهميــة  بــرزت  هنــا  ومــن  الهيئــة،  تواجــه  التــي  التحديــات  أبــرز  أحــد  احلديثــة 
مراجعــة األنظمــة واللوائــح وحتديثهــا وتطويــر اجلديــد منهــا للنهــوض مبســتوى 
اخلدمــات يف القطــاع ورفــع مســتويات الســامة واألمــن فيهــا، وقــد شــهد 
العــام 2019 م إصــدار عــدد مــن اللوائــح غطــت قطاعــات النقــل الثاثــة الــري 
ــى  ــام عل ــل الع ــام النق ــث نظ ــن  حتدي ــاء م ــة اىل االنته ــككي، إضاف ــري والس والبح
الطــرق. كمــا مت االنتهــاء مــن سياســة حتديــد أجــور اســتخدام وســائل النقــل 
العــام والبــدء يف إعــداد لوائــح حقــوق والتزامــات مســتخدمي وســائل النقــل 
العــام. فعلــى صعيــد أنشــطة النقــل الــري التــي تشــهد تغــريات متســارعة نحــو 
خدمــات نقــل متميــزة مت إصــدار خمــس )5( لوائــح تنظيميــة شــملت الائحــة 
املنظمــة لنشــاط األجــرة والتوجيــه ووســطاء األجــرة ، الائحــة املنظمــة لنشــاط 
نقــل الســيارات وســحب املركبــات، الائحــة املنظمــة لنشــاط النقــل املتخصــص 
وتأجــري وتوجيــه احلافــات، الائحــة املنظمــة لنشــاط  النقــل التعليمــي، الائحــة 
املنظمــة لنشــاط تشــغيل مواقــف الشــاحنات ، كمــا مت تنظيــم نقــل البضائــع 

ــاص. ــاب اخل للحس
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وعلــى اجلانــب اآلخــر يقــوم قطــاع النقــل البحــري مبواصلــة حتديــث اللوائــح والقواعــد 
الســفن وقيــد  بتســجيل  القواعــد اخلاصــة  مــن خــال وضــع وحتديــث  لــه  املنظمــة 
الوحــدات البحريــة وتنظيــم الرهــن البحــري ومراقبــة عمــل هيئــات التصنيــف ومؤسســات 
قواعــد  حتديــث  مت   حيــث  اململكــة،  داخــل  الصغــرية  للســفن  واملعاينــة  الفحــص 
واشــرتاطات تســجيل الســفن وتتضمــن املتطلبــات الازمــة والتــي يجــب توافرهــا يف 
الســفن التــي ترفــع علــم اململكــة أو قيــد الوحــدات البحريــة الصغــرية، و اعتمــاد هيئــات 
ــع  ــي ترف ــفن الت ــات للس ــص واملعاين ــال الفح ــام بأعم ــة للقي ــة املفوض ــف البحري التصني
علــم اململكــة، وقواعــد رهــن الســفن وإجــراءات قيــد الرهــن أو شــطبه. ومت إصــدار الئحــة 
تســجيل الســفن وقيــد الوحــدات البحريــة والائحــة املنظمة للجنــة النظــر يف االعرتاضات 
علــى خمالفــات النقــل البحــري، والئحــة التحقيــق يف احلــوادث البحريــة، والائحــة التنفيذيــة 

ــري. ــب البح ــم والتدري ــات التعلي ــاد مؤسس العتم

وقــد تطــور قطــاع النقــل الســككي تطــورًا هائــًا وملحوظــًا خــال العــام  2019م، ففــي جمــال 
نقــل الــركاب مت اكتمــال عقــد حمطــات قطــار احلرمــني الســريع الــذي دشــن برعايــة كرميــة 
مــن خــادم احلرمــني الشــريفني يف عــام 2018م  ومت يف خــال هــذا العــام وبتشــريف مــن 
لــدن خــادم احلرمــني الشــريفني افتتــاح احملطــة اخلامســة يف مطــار امللــك عبدالعزيــز 
الــدويل بشــهر ســبتمر مــن عــام 2019م، حيــث يتــم العمــل علــى إنشــاء لوائــح داخليــة مــع 
املشــغلني لتتوافــق مــع الئحــة حمايــة حقــوق املســافرين علــى القطــارات، وتهــدف هــذه 
الائحــة إىل احلفــاظ علــى حقــوق املســتخدمني واملســتثمرين علــى حــد ســواء، وذلــك مــن 
ــع  ــي جمي ــا يغط ــا ومب ــارات وتوضيحه ــافرين بالقط ــات املس ــوق والتزام ــد حق ــال حتدي خ
ــات  ــوق والتزام ــة حق ــذه الائح ــح ه ــا توض ــفر( كم ــد الس ــاء، وبع ــل، أثن ــفر )قب ــل الس مراح

الشــركات املشــغلة.
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وقد عملت الهيئة على مراجعة وحتديث وإصدار 
العديد من اللؤائح واألنظمة وهي: 

رفــع  إىل  واألنظمــة  اللوائــح  مــن خــال حتديــث  الهيئــة  وتهــدف 
ــامة  ــات الس ــري ومتطلب ــى معاي ــق أعل ــا يحق ــغيل مب ــاءة التش كف
وخلــق بيئــة جاذبــة لاســتثمار يف أنشــطة النقــل، كمــا تنظــم أيضــًا 
ســوق النقــل يف اململكــة مبختلــف أمناطــه. ومــن بــني أهــم هــذه 

اللوائــح مــا يلــي:

النظام البحري 
التجاري 

الائحة املنظمة 
للجنة النظر يف 
االعراضات على 
خمالفات النقل البحري.

الائحة التنفيذية 
العتماد مؤسسات 
التعليم والتدريب البحري.

الائحة املنظمة 
لنشاط تشغيل مواقف 
الشاحنات 

الائحة املنظمة 
لنشاط نقل السيارات 
وسحب املركبات

الائحة املنظمة 
لنشاط النقل املتخصص 
وتأجر وتوجيه احلافات

تنظيم نقل البضائع 
للحساب اخلاص

الائحة التنفيذية 
لتسجيل السفن وقيد 

الوحدات البحرية.

الئحة التحقيق
 يف احلوادث البحرية.

الائحة املنظمة 
لنشاط النقل التعليمي

الائحة املنظمة 
لنشاط األجرة والتوجيه 

ووسطاء األجرة

الئحة حقوق 
مستخدمي وسائل 

النقل العام 

الئحة حماية حقوق 
املسافرين بالقطارات
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وقــد حــددت الائحــة تنظيــم إصــدار الراخيــص، وبطاقــات التشــغيل، والدخــول إىل 
الســوق واشــراطات املركبــة والســائق واملرافــق وجوانــب التشــغيل، مــن أجل حتقيق 
رؤيــة الهيئــة لتوفــر نقــل آمــن ومســتدام يعــزز التنميــة االقتصاديــة واالجتماعيــة، 

ــة. ــامة البيئ ــى س ــاظ عل واحلف

أصــدرت الهيئــة الائحــة املنظمــة لنشــاط النقــل التعليمــي مبوجــب قــرار معــايل 
وزيــر النقــل رقــم )119/41/1( وتاريــخ 1441/5/7هـــ، وذلــك بعــد األخذ باالعتبــار مرئيات 
اجلهــات املعنيــة. وتنظــم الائحــة اجلديــدة نشــاط نقــل طــاب وطالبــات اجلهــات 
التعليميــة احلكوميــة واألهليــة. ومنســوبي تلــك اجلهــات مــن الــكادر التعليمــي 
بجميــع  واملــدارس  األطفــال،  وريــاض  احلضانــات  دور  ذلــك  ويشــمل  واإلداري 
مراحلهــا التعليميــة، واملعاهــد، والكليــات، واجلامعــات ودور حتفيــظ القــرآن الكــرمي 

ومــا يف حكمهــا، حيــث تهــدف الهيئــة مــن هــذه الائحــة إىل: 

اللوائح املنظمة ألنشطة النقل الري

الائحة املنظمة لنشاط النقل التعليمي

رفع مستوى خدمات النقل التعليمي 
املقدمة للركاب.

01

خلق بيئة مناسبة لاستثمار يف 
أنشطة النقل التعليمي.

03

تبني أعلى معاير السامة واجلودة 
يف هذا النشاط من أجل   احلفاظ 

على سامة الركاب. 

02
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اشرتاطات سائق حافات النقل التعليمي 

01
02

الوضع احلايل

النقل املدرسي

نقل املعلمات

الوضع السابق

النقل 
التعليمي

أن يكون حاصًا على 
رخصة قيادة سارية 
املفعول من الفئة 
املناسبة لنوع وحجم 
املركبة وفقًا لنظام 
أن ال يقل العمر املرور والئحته التنفيذية

عن )25( خمسة 
وعشرين عامًا

أن يكون حاصًا على 
دورة إسعافات أولية 

معتمدة

اجتياز الفحص 
الطبي احملدد من 
اجتياز اختبار الكفاءة قبل الهيئة

املهنية عند 
ممارسة النشاط 

باحلافلة اجتياز اختبار الدورات 
التدريبية األخرى التي 
حتددها الهيئة

أن يكون حاصًا 
على شهادة خلو 
من السوابق
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التزامات سائق حافات النقل التعليمي 
فحص مكابح املركبة واملصابيح وإشارات التنبيه الضوئية 

والتنبيه السمعي ومساحات الزجاج األمامي واخللفي وجتهيزات 
املركبة املعتمدة قبل القيادة وكلما دعت احلاجة لذلك.

توفر أدوات ومتطلبات السامة الازمة يف 
املركبة، وعدة االصاحات السريعة واإلطار 

االحتياطي مع صاحيته لاستخدام.

قراءة مؤشرات لوحة القيادة وعدم 
وجود عامات حتذيرية تؤثر على 

سامة املركبة أثناء سريها.

الوقوف التام عند صعود أو نزول 
املستفيدين من احلافلة، ويف األماكن 

اخملصصة أو املناسبة لذلك.

مساعدة املستفيدين من ذوي 
اإلعاقة عند صعود احلافلة أو النزول 

منها يف حال عدم وجود املرافق .

احلفاظ على سامة املتسفيدين 
والتأكد من جلوسهم على املقاعد 

يف حال عدم وجود املرافق.

إغاق أبواب 
احلافلة قبل 

وخال سريها.

إبراز بطاقة السائق عن طلبها من 
مراقب اخلدمة أو من يسند له 

نظامًا صاحية الضبط والتفتيش .

إباغ اجلهات املعنية يف 
احلاالت الطارئة التخاذ الازم 
يف حال عدم وجود املرافق.

عدم فتح أوباب 
احلافلة إال بعد 
وقوفها متاما.

احملافظة 
على نظافة 

املركبة.

أحكام نظام 
املرور وألئحته 

التنفيذية.

عدم االنصراف قبل دخول طاب 
وطالبات املدارس ملقر اجلهة 

التعليمية أو مقر السكن.

التاكد من خلو احلافلة من 
جميع املستفيدين بعد 

انتهاء عملية النقل.

أي التزامات أو 
متطلبات أخرى 

حتددها الهيئة.

عدم التدخني داخل 
املركبة أو السماح 

للمستفيدين بذلك.

االهتمام باملظهر 
والنظافة 

الشخصية.

احملافظة على اآلداب 
العامة وحسن التعامل 

مع املستفيدين.

لبس الزي الوطني 
أو الزي املعتمد من 

قبل الهيئة.

األملام بنظام تتبع املركبات 
وآلية أنظمة تقنية مساعدة 

أخرى تزود بها املركبة 
وحتددها الهيئة.

حفظ املفقودات التي تركها املستفيدون 
داخل املركبة وتسليمها إىل املتعاقد معه 

لتوفري خدمة النقل التعليمي .

عدم إنزال املستفيدين يف 
مواقع خاف مقر اجلهة 

التعليمية أو مقر السكن.

تقدمي اإلسعافات األولية الازمة 
للمستفيدين عند احلاجة لها يف 

حال عدم وجود املرافق.
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الائحة املنظمة لنشاط تشغيل مواقف الشاحنات 
أصدرت الهيئة الائحة املنظمة لنشاط تشغيل مواقف الشاحنات مبوجب قرار معايل وزير النقل رقم  )123/41/1( وتاريخ 

1441/05/07هـ، وذلك بعد األخذ باالعتبار مرئيات اجلهات املعنية. وتنظم الائحة اجلديدة نشاط تشغيل مواقف الشاحنات، حيث 
ستشكل مثل هذه الفرص خلق وظائف، كما تعزز فرص االستثمار. وتهدف الهيئة من هذه الائحة إىل: 

رفع كفاءة املراقبة والتحكم على الشاحنات 
لدى اجلهات احلكومية ذات العاقة.

04
رفع مستوى السامة على الطرق 

واحلد من االزدحام املروري.

05

احلد من التواجد 
العشوائي للشاحنات.

01
توفر املواقف الكافية 

ألعداد الشاحنات.

02
تقدمي اخلدمات لسائقي الشاحنات 

على الطرق السريعة.

03

اشرتاطات الفرد للحصول على تصريح ممارسة نشاط النقل التعليمي:
أن يكون 
سعودي 
اجلنسية

حاصل على رخصة 
قيادة سارية املفعول 

من الفئة املناسبة

ملكيته للمركبة أو من خال أحد 
الرامج التمويلية، شريطة أن يكون 

املستخدم الفعلي لها

استيفاء املركبة ألحكام هذه 
الائحة واملواصفات والشروط 

والتجهيزات الفنية.

االرتباط مبزود خدمة التتبع 
اآليل للمركبات املؤهلة من 

قبل الهيئة.

ارتباط بأنظمة 
الهيئة اإللكرونية 

التي حتددها.

وقد حددت الائحة تنظيم 
إصدار الرتخيص، وتصنيف 

مواقف الشاحنات، 
واالشرتاطات العامة 

للموقع، وشروط ومعايري 
تصميم مواقف الشاحنات، 

وآلية املتابعة واملراقبة 
وضبط اخملالفات.
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أصــدرت الهيئــة الائحــة املنظمــة لنشــاط األجــرة والتوجيــه ووســطاء 
األجــرة مبوجــب قــرار معــايل وزيــر النقــل رقــم  )13-41-1( وتاريــخ 27/ 01/ 
ــل  ــة، وتدخ ــات املعني ــات اجله ــار مرئي ــذ باالعتب ــد األخ ــك بع 1441هـــ، وذل
الائحــة حيــز النفــاذ يف تاريــخ 08/ 06/ 1441هـــ، وتنظــم الائحــة اجلديــدة 

نشــاط األجــرة، ووســيط األجــرة، ونشــاط التوجيــه،

حيث تهدف الهيئة من هذه الائحة إىل: 
الائحة املنظمة 

لنشاط األجرة والتوجيه ووسطاء األجرة

الائحة املنظمة لنشاط األجرة والتوجيه:

رفع جودة خدمات نقل 
الركاب بالسيارات الصغرة

خلق بيئة 
مناسبة لاستثمار

رفع كفاءة التشغيل مبا يحقق 
أعلى معاير ومتطلبات السامة

02 0103

01
02

03

0406

05

08

07

بيانات عن 
السائق

جهاز تتبع مرتبط 
مبنصة )وصل(

نظام
 ماحي

سداد 
إلكرتوين

بيانت عن املركبة 
واملنشأة

شاشة أمامية وخلفية 
مزودة بعداد إلكرتوين 
الحتساب األجرة

طابعة 
فواتري

حمتوى تعريفي عن 
السعودية متعدد اللغات
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وقــد حــددت الائحــة تنظيــم إصــدار الراخيــص، وبطاقــات التشــغيل، واحلــد االدنــى الــازم ملمارســة كل 
نشــاط، واشــراطات الســائقني وجوانــب التشــغيل، واملواصفــات والتجهيــزات الفنيــة لســيارات األجــرة، 
وآليــة املتابعــة واملراقبــة وضبــط اخملالفــات، لتحقيــق األهــداف املرجــوة وفــق رؤيــة الهيئــة يف نقــل آمــن 

ــة. ــى البيئ ــاظ عل ــة واحلف ــة واالجتماعي ــة االقتصادي ــزز التنمي ــتدام ويع ومس
كمــا أصــدرت الهيئــة التجهيــزات الفنيــة لســيارات األجــرة، وحــددت الشــكل اخلارجــي لســيارات أجــرة املطــار 

بطابــع يعكــس هويــة اململكــة، وتوفــر جتهيــزات تقنيــة داخــل الســيارة تضمــن الراحــة واألمــان .
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وبطاقــات  الرتاخيــص،  إصــدار  تنظيــم  الائحــة  حــددت  وقــد 
للمركبــات،  الفنيــة  واملعايــري  الســوق،  إىل  والدخــول  التشــغيل، 
النقــل  ووثائــق  التشــغيل،  وجوانــب  الســائقني  واشــرتاطات 
املطلوبــة وآليــات التعامــل بهــا لتحقيــق األهــداف املرجــوة وفــق 
رؤيــة الهيئــة يف نقــل آمــن ومســتدام، ويعــزز التنميــة االقتصاديــة 

البيئــة. علــى  واحلفــاظ  واالجتماعيــة 

املركبــات  وســحب  الســيارات  نقــل  لنشــاط  املنظمــة  الائحــة  الهيئــة  أصــدرت 
مبوجــب قــرار معــايل وزيــر النقــل رقــم  )11/41/1( وتاريــخ 1441/1/27 هـــ، وذلــك بعــد 
األخــذ باالعتبــار مرئيــات اجلهــات املعنيــة، وتدخــل حيــز النفــاذ يف تاريــخ 1441/5/8هـــ. 
وتنظــم الائحــة اجلديــدة نشــاط نقــل الســيارات وســحب املركبــات ووضــع ضوابــط 
ــة  ــدف الهيئ ــث ته ــة، حي ــية عادل ــة تنافس ــر بيئ ــراف وتوف ــة األط ــوق كاف ــن حق تضم

ــة إىل:  ــذه الائح ــن ه م

الائحة املنظمة لنشاط نقل السيارات وسحب املركبات

رفع كفاءة اخلدمة داخل وخارج 
املدن بشكل عام، ووضع 

وسائل اتصال واضحة وسهلة 
للمستفيدين من هذه اخلدمة.

تبني أعلى 
معاير السامة 

واجلودة يف 
هذا النشاط.

تنظيم تراخيص 
مقدمي خدمة 
نقل السيارات 

وسحب املركبات.

املساهمة يف 
توطني النشاط 

بالتنسيق مع 
اجلهات املعنية.

القضاء على املمارسات السلبية من قبل العاملني 
يف هذا النشاط من سحب وسرقة السيارات 

املتعطلة، واملتاجرة باملستفيدين من اخلدمة 
لصالح أصحاب الورشات من اجلنسيات املشابهة.
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ــر وســائل نقــل عــام   تركــز االئحــة علــى املســتخدمني، وهــو عنصــر أساســي يف تطوي
عاليــة اجلــودة، وتعــد الئحــة حقــوق والتزامــات الــركاب أداة لتوفــر فرصــة لتعزيــز احلــوار 
بــني املشــغلني واملســتخدمني والهيئــة، وتهــدف الهيئةمــن خــال هــذا املشــروع إىل 
ــة أداء  ــل ، ومراقب ــات النق ــة بخدم ــتخدمني املتعلق ــح املس ــة مصال ــى حماي ــل عل العم
املرخصــني واملصــرح لهــم بتقــدمي تلــك اخلدمــات مــن خــال وضــع لوائــح حــول حقــوق 
والتزامــات مســتخدمي وســائل النقــل. وتصبــح هــذه اللوائــح ملزمــة جلميــع مشــغلي 

النقــل يف اململكــة ســواء العامــة أو اخلاصــة. وســيتم إطاقهــا خــال هــذا العــام.

الئحة حقوق مستخدمي وسائل النقل العام 
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أصــدرت الهيئــة الائحــة املنظمــة لنشــاط النقــل املتخصــص وتأجــر وتوجيــه احلافــات مبوجــب قــرار معــايل وزيــر النقــل رقــم )118/41/1( 
وتاريــخ 1441/5/7هـــ، وذلــك بعــد األخــذ باالعتبــار مرئيــات اجلهــات املعنيــة، وتنظــم الائحــة اجلديــدة نشــاط نقــل األفــراد واجملموعــات 
باحلافــات مــن خــال تعاقــد الناقــل مــع اجلهــات املشــرفة واملنظمــة ألعمــال احلــج أو العمــرة أو الزيــارة أو الســياحة. أو الفعاليــات أو 

املهرجانــات أو املؤمتــرات والنــدوات، أو مــن خــال التعاقــد مــع أصحــاب العمــل لنقــل منســوبيهم وضيوفهــم ومــن يف حكمهــم. 
ــزة  ــات األجه ــطة تطبيق ــات بواس ــه احلاف ــاط توجي ــة إىل نش ــائق، باإلضاف ــدون س ــائق وب ــات بس ــر احلاف ــاط تأج ــة نش ــم الائح ــا تنظ كم

ــة مــن هــذه الائحــة إىل:  ــة، حيــث تهــدف الهيئ الذكي

الائحة املنظمة لنشاط النقل املتخصص وتأجري وتوجيه احلافات

وقــد حــددت الائحــة تنظيــم إصــدار الراخيــص، وبطاقــات التشــغيل، واحلــد االدنــى الــازم ملمارســة 
النشــاط، واشــراطات الســائقني وجوانــب التشــغيل، وعقــد التأجــر. لتحقيــق األهــداف املرجــوة وفــق رؤيــة 

ــة. ــة واالجتماعيــة واحلفــاظ علــى البيئ ــة االقتصادي الهيئــة يف نقــل آمــن ومســتدام ويعــزز التنمي

املشاريع:

اشرتاطات للرتخيص بنقل املعتمرين والزوار القادمني من داخل اململكة

الوضع السابق

01
شروط التصريح بنقل املعتمرين القادمني من خارج اململكة 02

إجراءات وشروط الرتخيص ملمارسة نشاط النقل السياحي باحلافات 03
تصريح نشاط نقل منسوبي الغري 04

نشاط النقل املتخصص

الوضع احلايل

01
توجيه احلافات  02

تأجري احلافات 03

الائحة املنظمة لنشاط النقل املتخصص وتأجر وتوجيه احلافات

رفع مستوى خدمات نقل الركاب باحلافات، 
واحلفاظ على حقوق األطراف املتعاقدة.

خلق بيئة مناسبة لاستثمار يف 
أنشطة النقل باحلافات.

تبني أعلى معاير السامة 
واجلودة يف هذا النشاط.

رفع كفاءة التشغيل مبا يحقق 
أعلى معاير ومتطلبات السامة.
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وقــد حــددت الهيئــة آليــة إصــدار بطاقــات التشــغيل لكافــة املركبــات 
العاملــة يف نقــل البضائــع للحســاب اخلــاص، ومعايــري إثبــات احلاجــة 

المتــاك مركبــات النقــل اخلــاص وفــق الضوابــط واالشــرتاطات.

قامــت الهيئــة بتنظيــم النقــل للحســاب اخلــاص، وذلــك بنــاًء علــى برقيــة معــايل 
املتضمنــة  هــــ،   1441/1/29 وتاريــخ   )6674( رقــم  امللكــي  الديــوان  رئيــس 
الــوزراء املوقــر بشــأن  إليــه جملــس  انتهــى  مــا  الكرميــة علــى  املوافقــة 
ــن  ــد م ــن احل ــا يضم ــاص مب ــل اخل ــات النق ــجيل مركب ــة بتس ــة خاص ــع آلي وض
اســتخدامها بأجــر. حيــث إن واقــع النقــل، اخلــاص يعــاين العشــوائية والتســر 
ــه  ــامة وتداخل ــتوى الس ــف مس ــل وضع ــة النق ــراف عملي ــوق أط ــاع حق ،وضي

ــاص إىل:  ــل اخل ــم النق ــن تنظي ــة م ــدف الهيئ ــر ، وته ــل بأج ــع النق م

تنظيم نقل البضائع للحساب اخلاص

وساطة إلكرونية لتوجيه احلافات 
من خال تطبيقات األجهزة الذكية 

لنقل الركاب مقابل أجر.

نشاط توجيه احلافات
تأجر احلافات بسائق أو 

بدون سائق مبوجب عقد 
تأجر مقابل أجر.

نشاط تأجر احلافات
 نقــل الــركاب باحلافــات مبوجــب عقــد نقــل ومبواعيــد متفق عليهــا دون التقيد مبســارات 
حمــددة مقابــل أجــر، ويشــمل علــى ســبيل املثــال ال احلصــر )نقــل أفــراد أو جمموعــات 

لغايــات احلــج أو العمــرة أو الزيــارة أو الســياحة أو الرفيــه أو العمــل(.

نشاط النقل املتخصص

احلد من العشوائية 
والتسر.

01
ضمان حقوق والتزامات جميع 

أطراف عملية النقل.

02
الرفع من مستوى السامة 

واحلفاظ على البيئة.
خلق بيئة مناسبة جلذب االستثمار 

يف جمال نقل البضائع.

0305
احلد من تداخل النقل للحساب 

اخلاص مع النقل العام.

04
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اللوائح املنظمة ألنشطة النقل السككي
الئحة حماية حقوق املسافرين بالقطارات

تهــدف هــذه الائحــة إىل احلفــاظ علــى حقــوق املســتخدمني واملســتثمرين علــى حــد ســواء. وذلــك 
مــن خــال 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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متثــل هــذه الائحــة اآلليــة التنفيذيــة لتســجيل الســفن وقيــد الوحــدات البحريــة اللتــني ترغبــان يف رفــع العلــم 
الســعودي. وقــد تضمنــت هــذه الائحة متطلبات وشــروط تســجيل الســفن واكتســابها اجلنســية الســعودية 
وإجــراءات التســجيل ثــم حــاالت شــطب الســفن وإجــراءات الشــطب، كمــا أنهــا تضمنــت قيــد الوحــدات البحريــة 
) الصيــد / النزهــة / ووحــدات اخلدمــات البحريــة املســاندة ( والتــي ال ينطبــق عليهــا شــروط تســجيل الســفن 
كمــا تضمنــت مــا يكفــل الرفــع مــن كفــاءة األســطول البحــري الســعودي ويحقــق ســامة املاحــة البحريــة يف 
امليــاة اإلقليميــة او الســاحلية او الدوليــة. وتعتــر الائحــة الداعــم األهــم لتعزيــز األســطول البحــري الســعودي، 
ومبــا يعــزز القفــزة األخــرة لهــذا األســطول بحلولــه يف املرتبــة 23 عامليــا، وقــد صــدرت هــذه الائحــة بقــرار 

مــن جملــس إدارة الهيئــة.

صــدر النظــام البحــري التجــاري باملرســوم امللكــي رقــم ) م/33 (  وتاريــخ 1440/4/5هـــ، وُيعــد تطويــرًا لقواعــد 
التجــارة البحريــة مــن حيــث تيســر اإلجــراءات وتوحيدهــا يف الســعودية يف إطــار قانــوين واحــد يســهل الرجــوع 
إليــه، كمــا ينظــم العديــد مــن اجلوانــب التشــغيلية التــي مل يكــن لهــا تنظيــم ســابقًا"، ويواكــب النظــام التطــورات 
احلديثــة يف التجــارة البحريــة الدوليــة. وقــد احتــوى علــى املوضوعــات الرئيســة يف التجــارة البحريــة التــي 
كانــت تعــاين يف الســابق عقبــات وصعوبــات متعــددة، ومــن أهمهــا تنظيــم تســجيل الســفن التــي ترفــع العلــم 
ــافرين،  ــل املس ــع، أو نق ــل البضائ ــر، أو نق ــواء بالتأج ــة س ــفن. التجاري ــتثمار يف الس ــات االس ــعودي، وآلي الس
وتنظيــم صاحيــات أفــراد الطاقــم علــى الســفن، ومســؤوليات مــاك الســفن ومشــغليها عــن األضــرار 
الناشــئة عنــد إســاءة اســتغال الســفن، كمــا تضمــن ترســيمًا للحقــوق التــي تــرد علــى الســفن )ســواء بالبيــع 
أو بالرهــن(، وآليــة احلجــز علــى الســفن الســتيفاء الديــون واحلقــوق العينيــة التبعيــة عليهــا، وحقــوق الغــر على 
الســفن واملتعلقــة بتقــدمي خدمــات مســاندة لتشــغيلها كعمليــات القطــر أو اإلرشــاد أو متويــن الســفن، أو 
تقــدمي خدمــات إنقــاذ ومســاعدة الســفن يف حــاالت تعرضهــا للحــوادث البحريــة، ووضــع آليــة التحقيــق يف 
تلــك احلــوادث، كمــا يضمــن هــذا النظــام احلقــوق مــن خــال تنظيــم التأمــني البحــري. ســواء علــى الســفينةأو 

علــى البضائــع، أو تغطيــة املســؤولية علــى عاتــق مــاك الســفن.
ويهــدف هــذا النظــام إىل وضــع تنظيــم شــامل للتجــارة البحريــة ومواكبــة اململكــة للتطــورات املســتمرة 
يف صناعــة النقــل البحــري، واحلضــور الراســخ ألســطول اململكــة يف هــذه الصناعــة، الــدور احليــوي للنقــل 

ــارز لهــا. ــدور الب ــل اململكــة إىل مركــز لوجســتي عاملــي، وال البحــري  مبــا يســاعد علــى حتوي

النظام البحري التجاري

الئحة تسجيل السفن وقيد الوحدات البحرية

اللوائح املنظمة ألنشطة النقل البحري
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الائحة املنظمة للجنة النظر يف االعرتاضات على خمالفات النقل البحري

الئحة التحقيق يف احلوادث البحرية: 
ــة  متثــل هــذه الائحــة األطــر الازمــة للتحقيــق يف احلــوادث واألحــداث البحري
ــاذ  ــى اتخ ــاعد عل ــا يس ــة مب ــة البحري ــة البيئ ــامة وحماي ــات الس ــا ملتطلب وفًق
التدابــر الازمــة لتجنــب وقــوع احلــوادث يف املســتقبل وبيــان أســباب وقــوع 

ــه. احلــادث والظــروف احمليطــة ب

الائحة التنفيذية العتماد مؤسسات التعليم والتدريب البحري :
متثــل هــذه الائحــة شــروط وإجــراءات اعتمــاد مؤسســات التعليــم والتدريــب 
البحــري واإلشــراف علــى تنفيــذ هــذه املؤسســات ملتطلبــات االعتمــاد وآليــة 
ــعودية أو  ــوادر الس ــب الك ــل وتدري ــى تأهي ــاعد عل ــا يس ــا، مب ــر تقييمه ومعاي

العاملــني علــى مــنت الســفن الســعودية.

متثل هذه الائحة آلية عمل اللجنة وكيفية تشكيلها ومدة العضوية يف اللجنة واختصاصاتها وقواعد عمل اللجنة.
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ــتخدامها لدعــم  ــم اســ ــة وتعظيــ ــن التقنيــ ــتفادة مــ ــى االســ ــت الهيئــة علــ عملــ
جميــع أعمالهــا وأدائهــا مــن خــال عمليــات مؤمتتــة بالكامــل وبشــكل ميســر 
ــى  ــتفيدين وحت ــتثمرين أو املس ــدى املس ــواًء ل ــد س ــت واجله ــر الوق ــال يوف وفع
العــام 2018م  الهيئــة خــال  الهيئــة. وقــد أطلقــت  العاملــني يف  علــى صعيــد 
بوابــة "نقــل" وهــي بوابــة إلكرتونيــة متكــن املنشــآت واألفــراد مــن احلصــول علــى 
خدمــات النقــل بشــكل آمــن وميســر، حيــث متــت إعــادة هندســة إجــراءات احلصول 
علــى تراخيــص ممارســة أنشــطة النقــل الــري، علــى ســبيل املثــال، وتقليصهــا 
مــن )17( إجــراًء إىل )5( إجــراءات، وقــد بلــغ عــدد عمليــات تراخيــص أنشــطة النقــل 
الــري التــي متــت مــن خــال هــذه البوابــة خــال العــام 2019م أكــر مــن مئتــني 
وثاثــني ألــف )230 ألــف( عمليــة، كمــا مت يف عــام 2019م إســتفادة قطــاع النقــل 
البحــري مــن هــذه البوابــة مــن خــال أمتتــة خدمــات أنشــطة النقــل البحــري، حيــث 
بلــغ عــدد عمليــات تســجيل الســفن وإصــدار تراخيــص املاحــة وتراخيــص أنشــطة 

ــة. ــري )1100( عملي ــل البح النق
ــا  ــرتاتيجي بجعله ــة االس ــدف اململك ــق ه ــة يف حتقي ــاهمات الهيئ ــدى مس وكإح
مــن  العاقــة  ذات  واجلهــات  الهيئــة  وبغــرض متكــني  لوجســتيًا عامليــًا  مركــزًا 
التحقــق  إمكانيــة  وإتاحــة  الــري  للنقــل  التشــغيلية  للعمليــات  اآلنيــة  املتابعــة 
مــن احلالــة النظاميــة واألمنيــة للمركبــات والســائقني، أطلقــت الهيئــة منصــة 
املركبــات  توجيــه  نشــاط  عمليــات  بــإدارة  البدايــة  وكانــت  اإللكرتونيــة،  وصــل 
حيــث ســجلت املنصــة خــال عامهــا الثــاين )210.649.308( رحــات، وبلــغ عــدد 
الســائقني الســعوديني املســجلني يف املنصــة أربعمائــة وخمســة وثمانــني ألــف 
)679,386( ســائق. ويف نهايــة العــام 2019م مت إضافــة خدمــة تتبــع الشــاحنات 
موقــع  حتديــد  إىل  اخلدمــة  هــذه  تهــدف  حيــث  املنصــة،  خدمــات  إىل  وأوزانهــا 
املركبــات عــر أجهــزة التتبــع )AVL( ومراقبــة الســرعة، ومراقبــة وزن الشــاحنة، 
تأهيــل )30(  الســائقني، ونظاميــة املركبــات والســائقني ومت  وســاعات عمــل 
منشــأة إلدارة وتتبــع الشــاحنات ومراقبــة أوزانهــا. وقــد ســجلت املنصــة )42,000( 

شــاحنة خــال النصــف الثــاين مــن العــام 2019م.

تفعيل التقنية يف خدمات النقل
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ترخيــص  عمليــة  ألــف   230 مــن  أكــر 
للنقــل الــري عــر بوابــة نقــل
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هــي بوابــة الكرتونيــة متكــن املنشــآت واألفــراد مــن احلصــول علــى خدمــات النقــل الــري )تراخيــص، بطاقــات تشــغيل، بطاقــات ســائقني( إلكرونيــًا 
بشــكل آمــن وميســر، حيــث متــت إعــادة هندســة إجــراءات احلصــول علــى تراخيــص ممارســة أنشــطة النقــل الــري وتقليصهــا مــن )17( إجــراًء إىل )5( 
إجــراءات، وتعمــل البوابــة علــى تســهيل إجــراءات احلصــول علــى خدمــات النقــل الــري. وقــد أطلقــت البوابــة يف نهايــة العــام 2017م جتريبــًا لتجديــد 
بطاقــات التشــغيل ويف العــام 2018م مت إطاقهــا خلدمــات الراخيــص وبطاقــات التشــغيل وبطاقــات الســائقني وذلــك بتاريــخ 2018/12/03م. وقــد مت 

عكــس كافــة متطلبــات اللوائــح عــر البوابــة، وقــد مت مــن خــال البوابــة إجنــاز أكــر مــن 230 ألــف عمليــة بنهايــة 2019م ألنشــطة النقــل الــري.
ــض  ــة بع ــت امتت ــد مت ــة فق ــري باململك ــل البح ــطة النق ــات أنش ــهيل خدم ــدمي وتس ــة لتق ــة اإللكروني ــن التقني ــتفادة م ــرورة االس ــق ض ــن منطل وم
اخلدمــات املرخصــة مــن قبــل الهيئــة. فقــد مت إطــاق اخلدمــات االلكرونيــة ضمــن منصــة ) نقــل ( وجــاري أمتتــة املزيــد مــن اخلدمــات االلكرونيــة 
ــة 2019م  ــة بنهاي ــاز 1100 عملي ــة إجن ــال البواب ــن خ ــد مت م ــتفيدين وق ــتثمرين واملس ــة للمس ــات املقدم ــهيل اخلدم ــرى لتس ــة األخ ــطة البحري لألنش

ألنشــطة النقــل البحــري.

أواًل: بوابة نقل 

كما مت العمل على عدد من التحسينات والتطويرات خال عام 2019م وكان أهمها:

 Maritime Violations -( العمل على تشغيل التطبيق اخلاص باخملالفات البحرية
MV( لرصد اخملالفات وأمتتة عمليات التفتيش وفقًا ملتطلبات لوائح قطاع النقل 
البحري، ولتنظيم خدمة املفتشني وإدارة اخملالفات، باإلضافة إىل رصد إحصائيات 

وتقارير اخملالفات بواسطة »لوحة التحكم«.

ربط موافقات خدمات رخص السر 
ملركبات النقل العام إلكرونيًا مع 
مركز املعلومات الوطني واإلدارة 

العامة للمرور.

إصدار الراخيص 
وبطاقات التشغيل 
للمركبات وبطاقات 

السائقني

قيــام األســطول الســعودي باخلدمــات الطارئــة خــال وجــوده 
ــد  يف عــرض البحــر أو يف أحــد املوانــئ الدوليــة مــن خــال الري
االلكــروين وتتــم متابعــة ومراقبــة أســطول الســفن عــن طريــق 

. LRIT تتبــع الســفن عــن بعــد مــن خــال نظــام

01

تطوير وتفعيل 
خدمة نقل 

الرخيص إلكرونيًا 
من مدينة إىل آخري.

020304

 Ferries Booking( تطوير نظام حجز تذاكر العبارات
System – FBS( وفقًا ملتطلبات لوائح قطاع النقل 

البحري حلجز تذاكر الركاب على منت العبارات من 
جازان إىل فرسان.

06 05
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هــي منصــة إلكرونيــة متكــن الهيئــة واجلهــات ذات العاقــة مــن 
املتابعــة اآلنيــة للعمليــات التشــغيلية للنقــل الــري، وتتيــح التحقــق 
مــن احلالــة النظاميــة واألمنيــة للمركبات والســائقني، وقد دشــنت 
املنصــة ســابقًا إلدارة عمليــات نشــاط توجيــه املركبــات حيــث 
ســجلت املنصــة خــال العامــني املاضيــني )210.649.308( رحات، 
كمــا مت مؤخــرًا يف عــام 2019م إضافــة خدمــة تتبــع الشــاحنات 
ــل )30(  ــة بتأهي ــت الهيئ ــث قام ــة حي ــات املنص ــا إىل خدم وأوزانه
منشــأة إلدارة وتتبــع الشــاحنات ومراقبــة أوزانهــا وقــد ســجلت 
ــاين مــن العــام 2019م. املنصــة )42,000( شــاحنة خــال النصــف الث

ــحن  ــطاء الش ــني ووس ــن الناقل ــة متك ــة إلكروني ــة بواب ــت الهيئ أطلق
مــن إصــدار وثيقــة النقــل وبيــان احلمولــة للبضائــع املنقولــة علــى 
إلكرونيــًا لضمــان حفــظ حقــوق كافــة أطــراف عمليــة  الشــاحنات 
ــر  ــحن(، وتوف ــيط الش ــل، وس ــه، الناق ــل إلي ــل، املرس ــل )املرس النق
ــف  ــا وتصني ــة وأحجامه ــع املنقول ــات للبضائ ــات وإحصائي ــدة بيان قاع
ــل  ــم النق ــة يف تنظي ــاهم البواب ــا تس ــا، كم ــارات تنقله ــا ومس أنواعه
الــدويل للبضائــع ورفــع كفــاءة األداء اللوجســتي وتســهيل االنضمــام 
ــع  لاتفاقيــات الدوليــة، وتفعيــل أحــكام اتفاقيــات النقــل الــري للبضائ
اإلقليميــة التــي تكــون اململكــة طرفــًا فيهــا والتــي تشــرط التعامــل 
بوثيقــة النقــل يف عمليــات النقــل الــري الــدويل كاتفاقيــة تنظيــم نقــل 
البضائــع علــى الطــرق الريــة بــني الــدول العربيــة واتفاقيــة تنظيــم 

ــة. ــة العربي ــني دول اجلامع ــت« ب ــور »الرانزي ــل بالعب النق

ثانيًا: منصة وصل 
)خدمة إدارة وتتبع الشاحنات ومراقبة أوزانها(:

ثالثًا: بوابة بيان
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تــدرك الهيئــة العامــة للنقــل، كجهــاز منظــم ألنشــطة النقــل اخملتلفــة واملتعــددة، أهميــة تفعيــل 
الــدور الرقابــي ومتابعــة مشــغلي ومقدمــي خدمــات النقــل بكافــة أنشــطته، وذلــك بغــرض التحقــق 
مــن التزامهــم مبعايــر الســامة واألمــن واجلــودة، ونشــر الوعــي بأهميــة االلتــزام بأعلــى املعايــر 
ومبــا يضمــن تنقــل املســتخدمني بوســائل نقــل آمنــة وفعالــة، ومــن هــذا املنطلــق وامتــدادًا 
ــام 2019م  ــة يف الع ــت الهيئ ــام 2018م ، عمل ــهدها الع ــي ش ــب الت ــذا اجلان ــة يف ه ــود املكثف للجه
ــل  ــطة النق ــة أنش ــمل كاف ــا يش ــة، ومب ــدن اململك ــة م ــي كاف ــة لتغط ــال الرقاب ــف أعم ــى تكثي عل
ويســتوعب اتســاع الرقعــة اجلغرافيــة للمملكــة، كمــا مت خــال هــذا العــام معاجلــة )12,885( باغــًا 
مرتبطــًا بأنشــطة النقــل الــري، مت خــال نفــس العــام تطبيــق خدمــة التقييــم الذاتــي  وتطبيــق خدمــة 

تتبــع الشــاحنات و مراقبــة أوزانهــا.
ــة  ــة البيئ ــامة وحماي ــات الس ــعودي ملتطلب ــم الس ــل العل ــي حتم ــفن الت ــال الس ــن امتث ــد م وللتأك
البحريــة وامتثــال املرخصــني الشــراطات الســامة واجلــودة، وبعــد أن أصــدرت الهيئــة عــددًا مــن 
اللوائــح املنظمــة ألنشــطة النقــل البحــري مت زيــادة أعمــال الرقابــة علــى األنشــطة البحريــة خــال 

ــري. ــل البح ــطة النق ــة يف أنش ــني ) 150( خمالف ــة وخمس ــد مئ ــث مت رص ــام 2019م، حي الع

الرقابة وضبط اجلودة

80



اخرت النشاطات

نشاط األجرةنشاط األجرة العامة وأجرة املطار - أفرادتأجري الشاحناتنشاط نقل البضائعتأجري السيارات

0102030405

وسطاء الشحنوسيط الشحن اإللكرتوينوسيط تأجري السياراتنشاط التوجيه ووسيط األجرة

09 08 07 06

هــي خدمــة تتيــح ملــزاويل أنشــطة النقــل الــري معرفــة مــدى 
توافقهــم مــع االشــراطات واملتطلبــات املوجــودة يف اللوائــح 
للتأكــد مــن التزامهــم بهــا وجتنبهــم الوقــوع يف اخملالفــات، 
حيــث تظهــر ملــزاول النشــاط قائمــة مرجعيــة يتمكــن مــن 

ــا. ــة إصاحه ــه وطريق ــة خمالفات ــن معرف ــا م خاله

خدمة التقييم الذاتي 
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بنــاًء علــى أحــكام الائحــة املنظمــة لنشــاط نقــل البضائــع ووســطاء الشــحن وتأجــري الشــاحنات علــى 
الطــرق الريــة، والتــي ألزمــت جميــع الناقلــني برتكيــب أجهــزة التتبــع وقيــاس الــوزن علــى الشــاحنات اعتبــارًا 
مــن تاريــخ 1 /4/ 2019م، قامــت الهيئــة بتأهيــل عــدد )30( شــركة خــال العــام 2019م لتقــدمي خدمــة التتبــع 

وقيــاس الــوزن للشــاحنات. وتهــدف الهيئــة مــن ذلــك إىل:

خدمة تتبع الشاحنات وأوزانها 

املســاهمة يف حتقيــق هــدف اململكــة االســراتيجي بتحويلهــا 
اىل مركــز لوجســتي عاملــي عــر توظيــف التقنيــات احلديثــة وتطويــر 

صناعــة النقــل حتقيقــًا لرؤيــة 2030.

خــال  مــن  الدوليــة  االتفاقيــات  مــع  املواءمــة 
تفعيــل املراقبــة علــى ســاعات القيــادة والراحــة 

ورفــع الكفــاءة املهنيــة للســائقني. 

تكامــل العمــل مــع اجلهــات ذات العاقــة مــن خــال منصــة )وصــل( 
مداخــل  علــى  الشــاحنات  لدخــول  والتحكــم  احلركــة  إدارة  ومنهــا 

املــدن ووفــق أوقــات معينــة وإدارة احلركــة املروريــة.

ــق  ــى الطري ــامة عل ــن والس ــوى األمـ ــع مستـ رف
واملســـاهمة يف احلفـــاظ علـــى البنــى التحتيــة. 

املتابعــة اآلنيــة للعمليــات التشــغيلية للنقــل الــري وإدارة 
ــا. ــة أوزانهـ ــاحنات ومراقب ــع الش وتتب

توفر قاعدة بيانات متكاملة وآنية للحالة 
النظامية واألمنية للمركبات والسائقني. 
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اجلهــات  مــن  عــدد  وعضويــة  الهيئــة  برئاســة  عمــل  فريــق  قــام 
ــتحقي  ــن مس ــدد )380( م ــة لع ــات املالي ــرف التعويض ــة بص احلكومي
ممــن  البلــدة(  )خــط  األهليــة  احلافــات  مــاك  مــن  األوىل  الدفعــات 
تنطبــق عليهــم شــروط تقــدمي اخلدمــة، وذلــك إنفــاذًا لقــرار جملــس 

1440/06/07هـــ. وتاريــخ   )313( رقــم  املوقــر  الــوزراء 

التعويضات املالية ملاك احلافات األهلية )خط البلدة(
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تتــوىل الهيئــة العامــة للنقــل متابعــة خدمــات النقــل الــري والنقــل العــام الرئيســة أثنــاء موســم احلــج، إضافــة إىل اإلشــراف 
واملشــاركة علــى عمليــة التشــغيل لقطــار املشــاعر املقدســة وقطــار احلرمــني الســريع. كمــا تتشــارك فــرق الهيئــة 
وفــرق إدارات الطــرق مبنطقتــي مكــة املكرمــة واملدينــة املنــورة يف أعمــال الضبــط األمنــي واملشــاركة يف تدابــر 
الطــوارئ. كمــا تشــارك الهيئــة يف اإلشــراف علــى ســفن نقــل الــركاب وعلــى إعــداد دراســة لرحلــة احلــاج طيلــة موســم 
ــج  ــرز النتائ ــاء تنقلــه يف املشــاعر املقدســة.وكانت أب ــق التــي تواجــه احلــاج أثن ــك بغــرض دراســة كافــة العوائ احلــج، وذل

خــال املوســم كاالتــي:

مساهمة الهيئة يف موسم احلج 1440م

ــات  ــي خلدم ــل اجلماع ــعودية للنق ــركة الس ــات الش ــة خدم ــي مبتابع ــكل أساس ــل بش ــة للنق ــة العام ــى الهيئ تعن
حجــاج الداخــل، وتقــدمي خدمــات النقــل داخــل املشــاعر املقدســة، وخدمــة النقــل مــن مواقــف حجــز الســيارات، 
وكذلــك اخلدمــات املقدمــة مــن حمطــات الشــركة الرئيســية، كمــا متــت متابعــة كافــة أنشــطة النقــل الــري 
املرخصــة لضمــان تقــدمي خدمــات ذات جــودة لضيــوف الرحمــن إضافــة إىل مراقبــة مداخــل مكــة املكرمــة لرصــد 

ــي : ــج كاالت ــرز النتائ ــت إب ــة وكان ــاعر املقدس ــة إىل املش ــة املتجه ــات اخملالف احلاف

دور قطاع النقل الري 

رصد )2,278( خمالفة مسجلة على الطرق 
املؤدية إىل مكة املكرمة، وإعادة )1,222( مركبة.

رصد )5,036( خمالفة على الطرق يف املناطق، 
وإعادة )86( حافلة.

اإلشراف على نقل )1,100,000( راكب يف 
خطوط النقل العام بني منى واحلرم.

اإلشراف على نقل )29,311( راكبًا يف مواقف 
حجز السيارات.

اإلشراف ف على نقل )1,006,371( راكبًا من 
حجاج الداخل يف كدي واملسخوطة.

اإلشراف على نقل )500,000( راكب يف 
خطوط النقل العام بني أجياد مكة واحلرم.

رصد )6,089( خمالفة على سيارات األجرة يف 
كّل من احلرم ومطار امللك عبدالعزيز.

فحص )32,569( سيارة أجرة يف كل من احلرم 
ومطار امللك عبدالعزيز.
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2.3 مليون راكب مت نقلهم خال حج 1440 عر النقل السككي 



عملــت الهيئــة مــن خــال قطــاع النقــل الســككي باإلشــراف 
علــى عمليــة التشــغيل لقطــار املشــاعر املقدســة، وقطــار 
احلرمــني الســريع ومتابعة أداء وخطط الشــركات املشــغلة، 

حيــث مت نقــل مــا يقــارب 2.3 مليــون راكــب خــال املوســم.

ــاء جــدة اإلســامي  ــركاب يف مين قامــت الهيئــة مبراقبــة ســفن ال
إســتجابتها  مــن  للتأكــد  ضبــاء  ومينــاء  التجــاري،  ينبــع  ومينــاء 
تذاكــر  بيــع  نشــاط  مراقبــة  إىل  باإلضافــة  الســامة،  ملتطلبــات 
بحــرًا )وســيط  البضائــع  نقــل  البحريــة ونشــاط متعهــد  الســفر 
ــركاب خــال موســم  الشــحن البحــري(. وبلــغ عــدد رحــات ســفن ال
وضبــاء  جــدة  مــواين  بــني  رحــات   )9( تســع  1440هـــ  لعــام  احلــج 
باململكــة ومينــاء ســفاجة مبصــر ومينــاء ســواكن بالســودان. وبلــغ 

الواصلــني )10247( شــخصًا. إجمــايل عــدد احلجــاج 

دور قطاع النقل السككيدور قطاع النقل البحري 
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تســهم الهيئــة يف توفــري خدمــات النقــل العــام لألفــراد باحلافــات، أو القطــارات مــن خــال دورهــا التنظيمــي 
ــد شــبكة خطــوط النقــل العــام ومســاراتها، ومتابعــة تنفيــذ خطــط النقــل  ومســؤولياتها يف جوانــب حتدي
العــام علــى مســتوى اململكــة، والتأكــد مــن توافــر التمويــل الــازم لهــا مــن مصــادره اخملتلفــة، ويتــم هــذا 

العمــل علــى مرحلتــني:

املرحلة األوىل: 
إعداد دراسات تطوير نظم النقل العام ملدن اململكة

ويتــم خالهــا تقــومي خدمــات النقــل العــام احلاليــة داخــل املدينــة وتقديــر الطلــب احلــايل واملســتقبلي خلدمــات 
ــره  ــل وتطوي ــل األمث ــار البدي ــم اختي ــن ث ــدى وم ــدة امل ــرة والبعي ــل القص ــول والبدائ ــراح احلل ــام، واق ــل الع النق
بوســائله اخملتلفــة وتقديــر امليزانيــات الازمــة للتنفيــذ، وقــد ســبق أن أنهــت وزارة النقــل الدراســات اخلاصــة 
بعــدد مــن مــدن اململكــة وتعمــل الهيئــة علــى مراجعتهــا وحتديثهــا بالتنســيق مــع األمانــات ووزارة الشــؤون 
ــي مل  ــدن الت ــام للم ــل الع ــات النق ــداد خمطط ــى إع ــة عل ــل الهيئ ــة. وتعم ــات املعني ــة واجله ــة والقروي البلدي

يســبق دراســتها ومــن بينهــا تبــوك، الباحــة، عرعــر، ســكاكا.

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، وقد صــدرت قــرارات جملس الــوزراء بتنفيذ 
ــة  ــام وحمافظ ــرة الدم ــدة، حاض ــورة، ج ــة املن ــة، املدين ــة املكرم ــن ) مك ــام يف كل م ــل الع ــروعات النق مش
القطيــف( يف حــني يســتمر العمــل يف تنفيــذ مشــروع امللــك عبدالعزيــز للنقــل العــام مبدينــة الريــاض. كمــا أن 
الهيئــة، ممثلــة مبعــايل الرئيــس، عضــو يف اللجــان التنفيذيــة يف مشــروعات النقــل العــام للمــدن التــي مت إقــرار 
تنفيــذ مشــروعاتها مــن قبــل جملــس الــوزراء، باإلضافــة إىل أن معــايل وزيــر النقــل عضــو يف اللجــان العليــا لتلــك 

املشــروعات، والتــي يرأســها أصحــاب الســمو امللكــي أمــراء املناطــق.

مساهمة الهيئة يف مشاريع النقل العام مبدن اململكة
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 وقــد صــدر عــدد مــن األوامــر الســامية الكرميــة يف إطــار حوكمــة مشــروعات 
النقــل العــام يف املــدن اخلمــس الكــرى كان آخرهــا األمــر الســامي الكــرمي 
توصيــة  علــى  باملوافقــة  القاضــي  1439/4/9هـــ،  وتاريــخ   )17039( رقــم 
اللجنــة العامــة جمللــس الــوزراء رقــم )1288( وتاريــخ 1439/3/25هـــ املبنيــة 
واملؤيــدة  1439/3/9هـــ،  وتاريــخ   )267( رقــم  اخلــراء  هيئــة  حمضــر  علــى 
ــخ  ــم )13-39/5/د( وتاري ــة رق ــة والتنمي ــؤون االقتصادي ــس الش ــة جمل بتوصي
اللجنــة  بتوصيــات  املتعلقــة  املعاملــة  إحالــة  واملتضمــن  1439/3/18هـــ، 
الوزاريــة املعنيــة مبشــاريع النقــل العــام يف كل مــن )مكــة املكرمــة، واملدينــة 
املنــورة، وجــدة،  وحاضــرة الدمــام ( إىل املركــز الوطنــي للتخصيــص لدراســتها 
مــن جميــع اجلوانــب مــع وزارات )االقتصــاد والتخطيــط ، واملاليــة ،والشــؤون 
ــات  ــع اجله ــيق م ــل، وبالتنس ــة للنق ــة العام ــل( والهيئ ــة، والنق ــة والقروي البلدي
ذات العاقــة بحيــث تشــمل آليــة حتقيــق مبــدأ الشــراكة بــني القطاعــني العــام 
واخلــاص ودراســة جــدوى تأســيس شــركة أو شــركات لتنفيذ وتشــغيل وصيانة 
تلــك املشــروعات، وحتديــد دور الشــركات التــي مت تأسيســها أو املوافقــة 
علــى تأسيســها إلدارة وتشــغيل تلــك املشــروعات وكذلــك حتديــد دور اللجنــة 
اإلشــرافية واللجــان العليــا، وحتديــد مراحــل العمــل بشــكل تفصيلــي، ودور كل 
ــاز  ــد مت إجن ــا. وق ــل بينهم ــجام والتكام ــق االنس ــا يحق ــة مب ــة  يف كل مرحل جه

ــة. ــات املعني ــا للجه ــع توصياته ــز ورف ــل املرك ــن قب ــة م الدراس
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كمــا صــدر قــرار جملــس الــوزراء رقــم )125( وتاريــخ 1441/2/9هـــ 
القاضــي باملوافقــة علــى تشــغيل شــبكات نقــل عــام باحلافــات 
كمرحلــة أوىل يف بعــض مــدن اململكــة وحمافظاتهــا علــى أن 
يكــون التطبيــق ابتــداء مــن كل مــن حاضــرة جــازان )جــازان، وصبيا، 
وحمافظــة  عنيــزة  وحمافظــة  بريــدة  ومدينــة  عريــش(،  وأبــو 
ــاق  ــل باالتف ــر النق ــايل وزي ــة ومع ــر املالي ــايل وزي ــام مع ــف. قي الطائ
علــى اليــة التمويــل املطلوبة لتشــغيل تلك الشــبكة. قيــام الهيئة 
ــر  ــرادات غ ــة اإلي ــز تنمي ــص، ومرك ــز التخصي ــل، ومرك ــة للنق العام
النفطيــة بوضــع االحــكام والشــروط واملســتهدفات لتشــغيل 
تلــك الشــبكات. وعلــى األمانــات والبلديــات املعنيــة -كل فيمــا 
يخصــه- االلتــزام بتنفيذهــا، وتقــوم الهيئــة العامــة للنقــل مبراقبة 
االلتــزام بالتنفيــذ. كمــا أنهــت الهيئــة العامــة للنقل تنفيذ مشــروع 
دراســة حتريــر ســوق نقــل الــركاب باحلافــات بــني مــدن اململكــة 
بالتعاقــد مــع استشــاري متخصــص ، وخرجــت الدراســة اىل حتريــر 
ســوق نقــل الــركاب باحلافــات بــني مــدن اململكــة وتقســيمه 
إىل خمــس مناطــق امتيــاز. وقــد مت الرفــع بتوصيــات الدراســة إىل 
اجلهــات العليــا، وصــدر علــى إثرهــا قــرار جملــس الــوزراء رقــم 
ســوق  تقســيم  علــى  باملوافقــة  1440/11/20هـــ  وتاريــخ   )664(
نقــل الــركاب باحلافــات بــني املــدن يف اململكــة إىل )خمــس( 
مناطــق امتيــاز، وعــدد مــن الرتيبــات األخــرى علــى النحــو الــوارد يف 
القــرار، وتعمــل الهيئــة حاليــا علــى  اســتكمال اإلجــراءات النظامية 
الســوق،  لتحريــر  الازمــة  تنفيــذ اخلطــوات واألعمــال  ثــم  ومــن 
والتــي تتضمــن إعــداد عقــود االمتيــاز يف خمــس مناطــق وإعــداد 
املواصفــات الفنيــة لشــبكة احلافــات واملســارات اخلاصــة لــكل 
مؤشــرات  ووضــع  حمــددة  معايــر  علــى  بنــاًء  امتيــاز  منطقــة 
األداء الرئيســية والعمــل علــى تأهيــل املتنافســني واالشــراف 
القانونيــة  باألعمــال  والقيــام  والرســية  الطــرح  مراحــل  علــى 

واحملاســبية.
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انطاقــًا مــن دور الهيئــة العامــة للنقــل يف متثيــل اململكــة يف املنظمــات الدوليــة 
واإلقليميــة ذات العاقــة بالنقــل عقــدت الهيئــة العديــد مــن االتفاقيــات الدوليــة يف 
جمــاالت النقــل اخملتلفــة )بــري، بحــري، ســككي( وذلــك لتطويــر وتعزيــز التعــاون 
بــني أطرافهــا وحرًصــا مــن الهيئــة وقناعتهــا بالــدور الهــام الــذي تقدمــه املنظمــة 
البحريــة الدوليــة )IMO( يف جمــال الســامة البحريــة ورفــع مســتوى األداء املاحــي 
وحمايــة البيئــة البحريــة وســامة األرواح يف البحــار واألمــن البحــري، ونظــرًا اللتــزام 
اململكــة تطبيــق االتفاقيــات الدوليــة ، فقــد حرصــت أيضــًا علــى أن تشــارك دائمــًا 
واللجــان  العموميــة  اجتماعــات جملــس املنظمــة واجلمعيــة  بفاعليــة يف جميــع 
 ،)IMO( ــة ــذه املنظم ــي له ــري واإليجاب ــدور الكب ــا بال ــًا منه ــة إميان ــة والفرعي الرئيس
مســتوى  علــى  املوضوعــات  خمتلــف  يف  اجتماعــات  ســتة  يف  الهيئــة  وشــاركت 
املنظمــة خــال العــام 2019م، كمــا يشــارك املنــدوب الدائــم للمملكــة يف حضــور 
كافــة اإلجتماعــات ذات الصلــة. واســتمرارًا لضمــان حتقيــق الســفن التــي ترفــع علــم 
اململكــة للمتطلبــات التــي تفرضهــا االتفاقيــات واملدونــات الدوليــة وعــدم احتجازهــا 
التنافســية  القــدرة  لهــا  يحقــق  ومبــا  عليهــا  تــرتدد  التــي  األجنبيــة  املوانــئ  يف 
العاليــة لألســطول البحــري الســعودي، فقــد انضمــت اململكــة لعــدد )38( اتفاقيــة 
ــام  ــال الع ــة، وخ ــة الدولي ــة البحري ــن املنظم ــادرة ع ــات الص ــن االتفاقي ــول م وبروتوك
الدوليــة  واملدونــات  االتفاقيــات  مــن  جملموعــة  اململكــة  انضمــت  فقــط  2019م 
املتعلقــة بالســامة وحمايــة البيئــة البحريــة ومنهــا : اتفاقيــة نريوبــي الدوليــة إلزالــة 
ــعودية  ــة الس ــة العربي ــة اململك ــني حكوم ــاون ب ــة تع ــام )2007م(، اتفاقي ــام لع احلط
وحكومــة جمهوريــة العــراق يف جمــال النقــل البحــري االتفاقيــة الدوليــة للمســؤولية 
املدنيــة عــن التلــوث بزيــت الوقــود لعــام )2002م(، بروتوكــول عــام )1988م( املتعلــق 
باالتفاقيــة الدوليــة خلطــوط الشــحن، اتفاقيــة التعــاون بــني حكومــة اململكــة العربيــة 

الســعودية وحكومــة جمهوريــة الصــني الشــعبية.
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كمــا صــدرت موافقة جملس الــوزراء خال جلســته املنعقدة 
بتاريــخ 1441/02/17هـــ علــى مشــروع اتفاقيــة تنظيــم عمليــات 
حكومــة  بــني  الريــة  الطــرق  علــى  والبضائــع  الــركاب  نقــل 
اململكــة العربيــة الســعودية وحكومــة اجلمهوريــة اللبنانيــة، 
وذلــك بعــد أن توصلــت الهيئــة إىل صيغــة توافقيــة مشــركة 
مــن قبــل اجلانبــني، وأن يحــل مشــروع االتفاقيــة اجلديــدة 
حمــل مشــروع االتفاقيــة الســابقة املوافــق عليهــا بقــرار 

ــخ 1427/06/07هـــ ــم )139( وتاري ــر رق ــوزراء املوق ــس ال جمل
وتاريــخ  )م/50(  رقــم  امللكــي  املرســوم  صــدر  وأيضــًا 
لتنظيــم  تفاهــم  مذكــرة  علــى  باملوافقــة  1441/4/28هـــ 
عمليــات نقــل الــركاب والبضائــع علــى الطــرق الريــة بــني وزارة 
العــراق،  جمهوريــة  يف  النقــل  ووزارة  اململكــة  يف  النقــل 
وتهــدف املذكــرة إىل تعزيــز التعــاون بــني الطرفــني لتنظيــم 
ــا  ــني أراضيهم ــة ب ــرق الري ــى الط ــع عل ــركاب والبضائ ــل ال نق
وعرهمــا "ترانزيــت"، وتســهيله وتعزيــزه وتنميتــه مبــا يتــاءم 
مــع العاقــات بــني البلديــن وحتقيــق املصالــح املشــركة 
و  اخلاصــة  النقــل  وســائل  خــال  مــن  املتبادلــة  واملنافــع 
وســائل النقــل العامــة و ســيارات األجــرة العامــة و احلافــات 
والشــاحنات. كمــا تهــدف هــذه االتفاقيــة إىل تذليــل الصعــاب 
النقــل  برامــج  تطويــر  إىل  الهادفــة  املقرحــات  وتقــدمي 

وزيــادة حجمهــا. بينهمــا  املشــركة 
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ومن أبرز ما تضمنته هذه االتفاقيات الدولية التايل:

اتفاقيات قطاع النقل الري 

اتفاقية مع اجلمهورية اللبنانية لتنظيم عمليات نقل الركاب والبضائع على الطرق الرية

تنظيم تشغيل اخلدمة املنتظمة لنقل 02
الركاب، وخدمات النقل السياحي. تسهيل دخول وسائل 01

حتديد التزامات الناقل املمارس للنقل 03النقل اخلاصة.
اخلارجي والعابر للركاب.

اإلعفاء من أي ضرائب أو رسوم يف املنفذ لوسائل 05
النقل اخلاصة والعامة والسائقني ومساعديهم.

تسهيل احلصول على تأشرات 
الدخول للسائقني ومساعديهم. 06 تنظيم دخول الشاحنات 04

بأنواعها اخملتلفة.

التأكيد على عدم ممارسة النقل الداخلي، 08
والسماح بالنقل يف طريق العودة فقط. حتديد الوثائق واملستندات والبيانات 07

09للركاب والسائقني والبضائع.
تنظيم عمليات النقل إىل بلد ثالث 

ودخول املركبات الفارغة.

01

94



حتديد الوثائق واملستندات 
والبيانات للركاب 

والسائقني والبضائع.

1
حتديد الضرائب 

والرسوم املستوفاة 
أثناء عمليات النقل .

2
حركة 

وسائل النقل 
الفارغة. 

3
النقل العابر 
إىل بلد ثالث 
)الرانزيت( .

4
تنظيم حركة وسائل 

نقل مسجلة 
يف بلد ثالث.

5
األساليب الازمة 
لتجاوز صعوبات 

التطبيق.

7
التأكيد على عدم 

مزاولة نشاط 
النقل الداخلي .

6

مذكرة تفاهم مع جمهورية العراق لتنظيم عمليات نقل الركاب والبضائع على الطرق الرية02
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اتفاقيات قطاع النقل البحري 

اتفاقية التعاون بني حكومة اململكة العربية 
السعودية وحكومة جمهورية الصني الشعبية

مت توقيــع اإلتفاقيــة بتاريــخ 22 فرايــر 2019 يف بكــني وتهــدف االتفاقيــة 
إىل تســهيل حركــة مــرور ســفن البلديــن التجاريــة وتقــدمي التســهيات 
ــادل  ــن، وتشــجيع التعــاون الفنــي وتب لشــركات النقــل البحــري بالبلدي
ــن مــع تنســيق موافقــة البلديــن يف  املعلومــات واخلــرات بــني البلدي

املنظمــة البحريــة الدوليــة.

اتفاقية التعاون بني حكومة اململكة العربية السعودية 
وحكومة جمهورية العراق يف جمال النقل البحري

يف  الشــقيقة  الــدول  مــع  التعــاون  صــور  مــن  صــورة  االتفاقيــة  متثــل 
اجملــاالت املتعــددة، ومنهــا التعــاون يف النقــل البحــري مبــا يســاعد علــى 

زيــادة حركــة التجــارة البحريــة.
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مذكرة تفاهم بني حكومة اململكة العربية 
السعودية وحكومة جمهورية العراق 

للتعاون يف جمال النقل البحري

متثــل االتفاقيــة صــورة مــن صــور التعــاون مــع الــدول الشــقيقة 
يف اجملــاالت املتعــددة ومنهــا التعــاون يف النقــل البحــري مبــا 
ــرات  ــادل اخل ــفن وتب ــرور الس ــة م ــهيل حرك ــى تس ــاعد عل يس
البحــري  النقــل  جمــال  يف  البلديــن  بــني  والتقنيــة  العلميــة 

وتنســيق مواقــف البلديــن يف احملافــل الدوليــة .

االتفاقية الدولية للمسؤولية املدنية عن 
التلوث بزيت الوقود لعام )2002م(

أبرمــت  هــذه االتفاقيــة  بهــدف احلــد مــن أضــرار  التلــوث  
البحــري مــن الســفن، نتيجــة تســرب الزيــت مــن صهاريــج 
الوقــود مبــا قــد يضــر باإلنســان والبيئــة البحريــة، ومصايــد 
هــذه  وتضمــن   الرفيهيــة،  البحريــة  واملناطــق  األســماك 
املناســب  التعويــض  علــى  املضروريــن  حصــول  االتفاقيــة 
جلــر الضــرر مــن خــال ضــرورة وجــود شــركة تأمــني تغطــي 
املطالبــات بالتعويــض الناشــئة عــن وقــوع حــادث تلــوث بحــري 

طبقــًا ألحــكام هــذه التفاقيــة.

بروتوكول عام )1988م( املتعلق باالتفاقية 
الدولية خلطوط الشحن

الدوليــة  باالتفاقيــة  املتعلــق  1988م  عــام  بروتوكــول  أبــرم 
خلطــوط التحميــل ) الشــحن ( 1966م بشــأن وضــع واعتمــاد 
النظــام املنســق وحتديــد إجــراءات وصــور املعاينــات اخلاصــة 
ــا  ــفن مب ــة بالس ــل اخلاص ــوط التحمي ــهادات خط ــدار ش بإص

ــة البيئــة البحريــة. ــامة األرواح وحماي يضمــن س

04

05

06

اتفاقية نريوبي الدولية إلزالة احلطام لعام )2007م(
أبرمــت هــذه االتفاقيــة لتســهيل حركــة املاحــة البحريــة وإزالــة عوائــق 
املاحــة مــن خــال رقــع وإزالــة احلطــام البحــري.  وتهــدف هــذه االتفاقيــة إىل 
اتخــاذ التدابــر الازمــة إلزالــة حطــام الســفن الغارقــة أو اجلانحــة مبــا يــؤدي 
ــة البيئــة البحريــة مــن التلــوث وســامة األرواح وكذلــك احملافظــة  إىل حماي
علــى املناطــق البحريــة  الرفيهيــةذات اخلصائــص املميــزة التــي تكــر 
فيهــا الشــعب املرجانيــة، والتــي تعــد مــزارًا ســياحيًا ويحقــق رؤيــة اململكــة 

ــة. يف الســياحة البحري
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حرصــت الهيئــة العامــة للنقــل منــذ ســنوات علــى التعــاون مــع بعــض اجلهــات يف القطاعــني احلكومــي واخلــاص باململكــة مــن خــال 
إبــرام شــراكات إســرتاتيجية مــع تلــك اجلهــات للمســاهمة بــدور علمــي ومهنــي لتطويــر صناعــة النقــل، وكذلــك املســاعدة يف تطويــر 
النقــل وتعزيــز اســتخدامه ورفــع مســتوى الســامة فيــه، وقــد وضعــت الهيئــة منهجــًا وقواعــد دقيقــة الختيــار تلــك اجلهــات، وذلــك 
لتحقيــق االســتفادة القصــوى بــني الطرفــني، وأيضــًا الوصــول بتلك الشــراكات واتفاقيــات التعــاون إىل مواضــع التنفيذ الفعليــة، والدخول 
يف مشــروعات حقيقيــة حتقــق األهــداف التــي بنيــت مــن أجلهــا ، وتأتــي أهــداف اتفاقيــات التعــاون والشــراكات التــي تقــوم بهــا الهيئــة 
العامــة للنقــل مــن أجــل إجنــاز تنميــة نقــل ناجــح مــن خــال ممارســة وتنفيــذ األنشــطة ذات العاقــة بخطــط العمــل املوضوعــة مــن 

قبــل اخملتصــني واخلــراء بهــا.
قامت الهيئة خال العام 2019م بتوقيع عدد من االتفاقيات بلغ عددها )6( اتفاقيات مع اجلهات احلكومية وهي:

اتفاقية تعاون مع الهيئة العامة للغذاء والدواء 2019/5/29م

ــة  ــة واألدوي ــواد الغذائي ــع امل ــن وتوزي ــل وتخزي ــات نق ــامة يف عملي ــتوى الس ــع مس ــة إىل رف ــذه االتفاقي ــدف ه ته
وغرهــا مــن األنشــطة اخلاضعــة حتــت إشــراف الهيئــة العامــة للغــذاء والــدواء. وذلــك عــن طريــق تبــادل البيانــات 
اخلاصــة باملركبــات واملنشــآت لتعزيــز املتابعــة والرقابــة واإلشــراف، والتأكــد مــن أهليــة املركبــات مــن قبــل 

ــة.  ــة اخلاصــة بالهيئ ــك مــن خــال ربطهــا باألنظمــة اإللكروني ــة العامــة للنقــل، وذل الهيئ

اتفاقيات التعاون ومذكرات التفاهم مع اجلهات احلكومية لعام 2019م

اتفاقية تعاون مع الهيئة السعودية للمقيمني املعتمدين 2019/8/1م

ــوء  ــن س ــة ع ــة والناجت ــر املروري ــرار غ ــم األض ــدة لتقيي ــة حماي ــل جه ــاد وتأهي ــة إىل اعتم ــذه االتفاقي ــدف ه ته
بــني املؤجــر  اخلــاف  التأجــر حلــل  الســيارات ووســطاء  تأجــر  علــى مركبــات نشــاط  الواقعــة  االســتخدام 

واملســتأجر.
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تهــدف االتفاقيــة إىل تطويــر خدمــات النقــل الــري مبطــارات اململكــة والرفــع مــن جودتهــا، 
وقــد تضمنــت االتفاقيــة اســتحداث نشــاط أجــرة خــاص باملطــارات، وتوفــر خدمــة النقــل 
باحلافــات مــن املطــارات إىل داخــل املــدن، باإلضافــة إىل إلــزام مــزاويل أنشــطة النقــل الــري 
ــام  ــن القي ــة م ــي الهيئ ــني مفتش ــة، ومتك ــص الازم ــى الراخي ــول عل ــارات باحلص يف املط

مبهامهــم الرقابيــة داخــل املطــارات.

اتفاقية تعاون مع الهيئة العامة للطريان املدين 2019/8/8م
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اتفاقية تعاون مع مركز املعلومات الوطني 2019/7/12م

تهــدف االتفاقيــة إىل تبــادل املعلومــات بني الطرفني لاســتفادة مــن قاعدة بيانات مركــز املعلومات 
الوطنــي يف التواصــل مــع املشــغلني بشــكل جيــد، ورفــع كفــاءة حتصيــل اخملالفــات وتقليــل 
جتــاوزات اخملالفــني، باإلضافــة إىل توفــر خدمــات االســتعام بفاعليــة أكــر، وتفــادي أخطــاء اإلدخــال 
اليــدوي، ويشــمل ذلــك خدمــة إشــعار اخملالفــني برســائل نصيــة، وربــط اخملالفــات غــر املســددة 

بأرقــام الهويــات وحتديــد إجــراءات حتصيلهــا، وخدمــة االســتعام عــن املركبــات والســائقني.

مذكرة تفاهم مع الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق 
التقنية )مدن( 2019/10/28م

ــة  ــدن الصناعي ــارج امل ــل وخ ــة وداخ ــرق الري ــى الط ــع عل ــل البضائ ــم نق ــة إىل تنظي ــدف االتفاقي ته
واللوجســتية، وتبــادل البيانــات واملعلومــات اخلاصــة بالشــاحنات والبضائــع واملنشــآت الستكشــاف 
فــرص التعــاون التــي مــن شــأنها املســاهمة يف متكــني الطرفــني من تطويــر خدماتهمــا املقدمة 
ــى  ــع عل ــل بالبضائ ــة نق ــة حرك ــر وحوكم ــرافية تطوي ــة واإلش ــاليب الرقابي ــر األس ــاع، وتطوي إىل القط
الطــرق الريــة وتنظيــم دخولهــا للمــدن الصناعيــة التــي تتبــع للهيئــة الســعودية للمــدن الصناعيــة 

ومناطــق التقنيــة.

اتفاقية بني الهيئة وجمعية األطفال ذوي اإلعاقة ضمن مبادرة 
)يعطيك خريها( 8 أكتوبر 2019م

تهــدف هــذه االتفاقيــة إىل تعزيــز مســتويات الســامة يف وســائل النقــل والتعريــف باخلدمــات 
ممــن  غرهــم  وواجبــات  اإلعاقــة  ذوي  بحقــوق  الوعــي  ورفــع  اإلعاقــة،  لــذوي  اخملصصــة 
ــائل  ــغلة لوس ــركات املش ــم الش ــه له ــا تكفل ــب م ــل، إىل جان ــائل النق ــم وس ــاركون معه يتش

ــوق. ــن حق ــل م النق
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1- تراخيص أنشطة النقل الري 
جلميــع  ترخيصــًا   )14,293( للمنشــآت  2019م  لعــام  الراخيــص  عــدد  إجمــايل  بلــغ 

.  )%4( 2018م  عــام  عــن  تغــر  بنســبة  اململكــة  مناطــق  كافــة  يف  األنشــطة 

أرقام وإحصاءات النقل 2019م
إحصائيات الرتاخيص

3419

3282

482

973

2331

1781

387

214

261

229

339

72

523

14,293

3254

3180

444

909

2222

1689

383

198

258

218

335

64

515

13,669

نسبة التغير

الرياض 01

الشرقية 05

احلدود الشمالية 09

اجلوف 13

املدينة املنورة 03

تبوك 07

جنران 11

مكة املكرمة 02

عسري 06

جازان 10

اإلجمايل 14

القصيم 04

حائل 08

الباحة 12

عدد التراخيص
٢٠١8م        ٢٠١٩م املنطقة

%3

%5

%9

%7

%5

%5

%1

%8

%1

%5

%1

%31

%2

%4

مقارنة إجمايل عدد الرتاخيص للمنشآت بني العامني 2018م - 2019م
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مقارنة عدد الرتاخيص لعامي 2018 -2019م

املدينةالقصيمالشرقيةعسريتبوكحائلجازانجنرانالباحةاجلوف
املنورة

مكة 
املكرمة

الرياض احلدود
الشمالية

املدينةالقصيمالشرقيةعسريتبوكحائلجازانجنرانالباحةاجلوف
املنورة

مكة 
املكرمة

الرياض احلدود
الشمالية

32
82

51
5

64

33
5

21
825

8

19
8

38
3

16
89

22
22

32
54

31
80

99
9

44
4

34
19

48
2

97
3

23
31

17
81

38
7

21
4

26
1

22
9 33

9

72

52
3

2018 2019
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2- تراخيص أنشطة النقل البحري
بلــغ إجمــايل عــدد تراخيــص أنشــطة النقــل البحــري لعــام 2019م )205( تراخيــص بزيــادة 
بلغــت 59% عــن العــام 2018م ، موزعــة علــى خمســة أنشــطة تشــمل مزاولــة أعمــال 
النقــل البحــري، متعهــد نقــل البضائــع بحــرًا، فحــص وصيانــة معــدات أجهــزة اإلنقــاذ، بيــع 
ــة.   ــدات الدولي ــع للمعاه ــي ال تخض ــفن الت ــة الس ــص ومعاين ــة، فح ــفن البحري ــر الس تذاك

نوع الرتخيص

مزاولة أعمال النقل البحري

فحص ومعاينة السفن التي ال تخضع للمعاهدات الدولية

01

04

متعهد نقل البضائع بحرا

اجملموع

03

06

بيع تذاكر السفر البحرية 

فحص وصيانة معدات وأجهزة اإلنقاذ 

02

05

4554

8

135

5

3

205

2019م2018م

8

23

6

47

129

مقارنة إجمايل أعداد تراخيص أنشطة النقل البحري
 لعام 2018م-2019م

3 5 135 8 54 6 8 47 23 45

مقارنة إجمايل أعداد تراخيص أنشطة النقل البحري لعام 2018م-2019م مزاولة أعمال 
النقل البحري

بيع تذاكر 
السفر البحرية 

متعهد نقل 
البضائع بحرا

فحص ومعاينة السفن التي ال 
تخضع للمعاهدات الدولية

فحص وصيانة معدات 
وأجهزة اإلنقاذ 

20182019
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3- تراخيص أنشطة النقل السككي
بلغ إجمايل تراخيص أنشطة النقل السككي 5 تراخيص.

الشركة السعودية 
للخطوط احلديدية )سار(

املؤسسة العامة 
للخطوط احلديدية 

الشركة الصينية
 CRCC 

شركة انسالدو
 STS 

شركة التحالف اإلسباين 
SSTPC

02030405 01
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اختيار مشغل اخلدمة وفقًا لألنظمة والتعليمات الصادرة يف هذا الشأن.
حتديــد مســارات تشــغيل اخلدمــة ونقــاط التوقــف، مبــا يراعــى االنســجام وعــدم 
ــة  ــذه يف مدين ــاري تنفي ــام اجل ــل الع ــز للنق ــد العزي ــك عب ــروع املل ــع مش ــارض م التع
الريــاض، ومشــروع النقــل العــام املزمــع تنفيــذه يف حمافظــة جــدة، والتنســيق مــع 
ــر مدينــة الريــاض وأمانــة حمافظــة جــدة )شــركة مــرو  ــا لتطوي كل مــن الهيئــة العلي

ــأن.  ــذا الش ــدة( يف ه ج

وقد مت نقل )12.148.989( راكبًا خال عام 2019م .

خدمات النقل العام 

صــدر قــرار جملس الــوزراء رقم )95( بتاريــخ 1439/02/11هـــ، القاضي مبعاجلة 
الوضــع الراهــن للحافــات األهليــة يف مدينتــي الريــاض وجــدة، واملتضمــن 
توفــري خدمــة نقــل عــام بديلــة للخدمــة املقدمــة مــن احلافــات األهليــة، ويأتــي 

دور الهيئــة بإصــدار املوافقــات الازمــة ملــا يأتــي:

استبدال احلافات األهلية

مقارنة نقل الركاب باخلدمة البديلة يف مدينتي الرياض 
وجدة لعامي 2018 -2019م

جدة 01

اإلجمايل 03

الرياض 02

عدد الركاب 2018ماملدينة

2.498.390

4.753.744

7.252.134

عدد الركاب 2019م

4.032.670

8.116.319

12.148.989

نسبة التغري

%61

%71

%68
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مقارنة نقل الركاب باخلدمة البديلة يف مدينتي الرياض وجدة لعامي 2018 -2019م

0

7.000.000

6.000.000

9.000.000

8.000.000

5.000.000

4.000.000

2.000.000

1.000.000

3.000.000

8.116.319

4.032.670
4.053.744

2.498.390

جدةالرياض
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2018 2019

راكبًا مت نقلهم بخدمة النقل العام البديلة 12،148،989
يف الرياض وجدة خال 2019



بنــاًء علــى قــرار جملــس الــوزراء رقــم )538( بتاريــخ 1436/12/29هـــ، القاضــي بتمديــد عقــد 
االمتيــاز املــرم مــع الشــركة الســعودية للنقــل اجلماعــي )ســابتكو( خلمــس ســنوات إضافيــة 
اعتبــارًا مــن 1437/01/01هـــ، والــذي مبوجبه تقوم الشــركة بتوفــري خدمات النقل العــام باحلافات 
داخــل املــدن وبــني املــدن. ويأتــي دور الهيئــة يف مراقبــة مــدى التــزام الشــركة يف تنفيــذ 
عقــد االلتــزام، وتوفــر اخلدمــة علــى مــدار )24( ســاعة، وســامة تشــغيل املرافــق وجتهيزاتهــا 
وحســن إداراتهــا، وضبــط جــودة اخلدمــات املقدمــة منهــا، وقــد مت نقــل )34,281,123( راكبــًا 

خــال عــام 2019م.

نقل الركاب داخل املدن وبينها

01

03

02

عدد الركاب 2018منطاق اخلدمة

25,751,053

5,068,928

30,819,981

عدد الركاب 2019م

29,228,886

5,052,237

34,281,123

داخل املدن

اإلجمايل

بني املدن

عدد الركاب 2019م عدد الركاب 2018م

داخل املدن

34,281,123بني املدن
2019
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تشــرف الهيئــة علــى خدمــة النقــل بالعبــارات بــني جــازان وجزيــرة فرســان، وقــد مت نقــل خمســمائة 
وثاثــة وخمســوين ألفــًا وتســعة وســبعني )4,53,079( راكبــًا و)66,128( ســيارة مــن خــال خدمــة 
عبــارات الــركاب، كمــا نقلــت عبــارات البضائــع )48,947( شــاحنة خــال العــام 2019م. حيــث يتــم 
تقــدمي خدمــات نقــل الــركاب بــني مدينــة جــازان وجزيــرة فرســان تنفيــذًا لــدور اململكــة يف تقــدمي 
اخلدمــات للمواطنــني ومنهــا النقــل بــني جزيــرة فرســان وجــازان فقــد خصصــت الهيئــة عبارتــني 
)جــازان – فرســان( لنقــل األشــخاص بــدون احلصــول علــى مقابــل لهــذه اخلدمــات. وأيضــًا يتــم 
تقــدمي خدمــات نقــل البضائــع واملــواد بــني جــازان وجزيــرة فرســان مبــا يحقــق التنميــة يف جزيــرة 
فرســان ومســاواة األســعار للمــواد االســتهاكية واخلدميــة ألهــايل جزيــرة فرســان مــع بقيــة مــدن 
اململكــة وقــد مت تخصيصــي ثــاث عبــارات )لــني املاحيــة – رميــا املاحيــة – دانــا املاحيــة( لنقــل 

البضائــع واملــواد بــدون احلصــول علــى مقابــل لهــذه اخلدمــات مــن اجلمهــور.

نقل الركاب والبضائع بالعبارات بني جازان وجزيرة فرسان 

2018

791

526,122

71,487

2184

45,627

2019النشاط

773

453,079

66,128

2094

48,947

01

02

عدد الرحات األساسية

عدد السيارات

عدد الركاب 

عدد الرحات األساسية

عدد الشاحنات

نقل الركاب

نقل البضائع
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مقارنة أعداد العّبارات الناقلة للركاب والبضائع بني
 )جازان-فرسان( لعامي 2018م-2019م



نقل الركاب والبضائع باخلطوط احلديدية
حجم النقل  

اجلهة

املؤسسة العامة للخطوط احلديدية  01

الشركة السعودية للخطوط احلديدية  02

قطار املشاعر املقدسة  04

قطار جامعة األمرية نورة بنت عبدالرحمن 03

قطار احلرمني 05

الوحدة

حاوية

طنًا

راكبًا

طن)فوسفات(

طن)بوكسايت(

طن )الكريت املنصهر(

طن )حمض الكريت(

راكبًا

راكب )يوميًا(

راكبًا

راكبًا

2018

1.734.868

578.100

157.030

4.580.155

3.578.475

748.414

أكثر من
 25 ألف

891.949

2.050.258

335.323

143,300

2019

1.797.282

705,904

4.193.340

92,713

3.818.451

1.197.226

أكثر من
 25 ألف

1.236.700

2.333.748

404.783

704,903

عدد 
احملطات 

4

6

14

9

5

110



تنقــل  ولتســهيل  العــام،  النقــل  وســائل  اســتخدام  ثقافــة  لتعزيــز  اســتمرارًا 
ــن  ــد م ــري العدي ــى توف ــراف عل ــة باإلش ــادرت الهيئ ــد ب ــني، فق ــني واملقيم املواطن

ومنهــا: الــرتددي،  النقــل  خدمــات 

النقل الرتددي باحلافات

اإلشراف على خدمة نقل الركاب باحلافات من وإىل مهرجان امللك عبدالعزيز لإلبل 01

اإلشراف على نقل املصلني من وإىل املسجد احلرام خال شهر رمضان لعام 1440هـ.

اإلشراف على خدمة نقل الركاب باحلافات من وإىل مهرجان الرتاث الوطني اجلنادرية 33

03

05

اإلشراف على خدمة نقل الركاب باحلافات من وإىل مهرجان موسم الشرقية 2019 م

اإلشراف على خدمة النقل الرتددي لزوار فعاليات اليوم الوطني يف الرياض، وجدة، واخلر، 
واملدينة املنورة، وأبها

02

04

عدد الركاب اخلدمة 

5.327

12,000

194.18

48,321,461

250,000

عدد احلافات

15

20

246

3000
303+ حافلة 

احتياطية ودعم

150

عدد املسارات

2

2

18

16

4

48,321,461
2019
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ســجلت الهيئــة أربعــًا وعشــرين )24( ســفينة إضافيــة خــال العــام 2019م ليبلــغ إجمــايل عــدد الســفن التــي حتمــل 

العلــم الســعودي وتزيــد حمولتهــا اإلجماليــة عــن )100طــن( ثاثمائــة وســبعًا وثمانــني )387( ســفينة
ترفع العلم السعودي لعام 2019م.

األسطول البحري السعودي

إجمايل األسطول البحري السعودي حسب نوع السفينة لعام 2019م

السفن التي ترفع العلم السعودي 
العددذات حمولة إجمالية تفوق 100 طن

2

29

3

13

5

11

264

01

03

02

ناقات املواد الكيميائية

سفن بضائع

ناقات الغاز

سفن الركاب04

06

05

سفن الدحرجة 

سفن الصب

07

60 ناقات الزيت08

387 اإلجمايل

القاطرات/إمداد
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إجمايل األسطول السعودي حسب نوع السفينة لعام 2019م

2351113
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سفن سفن الصبسفن بضائع
الدحرجة

سفن 
الركاب

ناقات
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 387 سفينة حتمل العلم السعودي وتزيد حمولتها عن 100 طن



مقارنة طلبات االعفاءات للسفن السعودية للعامي 
2018م -2019م

شــهد العــام 2019 م زيــادة يف عــدد طلبــات اإلعفــاءات للســفن الســعودية بنســبة )5%( عمــا كانــت عليــه 
يف العــام 2018، وهــو مــا يعــد مؤشــرًا إيجابيــًا جــاء نتيجــة لتكثيــف أعمــال الرقابــة واملتابعــة، والقيــام باملزيد 

مــن التفتيــش املســتمر علــى الســفن الســعودية.

كما بلغ إجمايل عدد السفن التي ترفع العلم السعوي لعام 2019م )419( سفينة ونتج عن ذلك:

طلبات اإلعفاءات للسفن السعودية

2- ثبتــت اململكــة يف املرتبــة 23 علــى مســتوى 
العــامل بالنســبة حلجــم األســطول البحــري.

1- ارتفاع احلمولة الطنية لتصل 
إىل 7,733,649 طنًا 

01

02

2018ماملؤشر

363

166

2019م

387

175

عدد السفن

عدد اإلعفاءات

2019

2018

عدد السفنعدد اإلعفاءات

175166

387

363
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مقارنــة قــوارب الصيــد والنزهــة حســب 
املنطقة لعامــي 2018-2019م

بلغ إجمايل عدد قوارب الصيد والنزهة املرخصة )33,483( قاربًا لعام 2019 

قوارب الصيد والنزهة

املناطق

مكة املكرمة 01

املنطقة الشرقية 02

جازان 03

تبوك 04

املدينة 05

عسري 06

اجملموع 07

2018م

11470

9913

4917

2009

2411

2564

33284

2019م

11574

9968

4927

2023

2419

2572

33483

نسبة التغري
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8
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20192018
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مكة املكرمةجازانتبوكاملدينةعسري املنطقة الشرقية
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عدد السائقني السعوديني املؤهلني

ارتفــع عــدد الســائقني املؤهلــني يف نشــاط توجيــه املركبــات خــال العــام 2019م 

بنســبة 40% عــن العــام 2018م.

صــدر قــرار معــايل رئيــس الهيئــة العامــة للنقــل رقــم )8210( وتاريــخ 1440/02/26هـــ، باعتمــاد العمــل 
بالنســخة احملدثــة لشــروط وإجــراءات تقــدمي خدمــة توجيــه مركبــات األجــرة، وذلــك بعــد عقــد ورش عمــل 

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

توجيه املركبات

01

2019م2018م

679,386 485,000

نسبة التغري

%40

مقارنة السائقني السعوديني املؤهلني
يف نشاط توجيه املركبات لعامي 2019-2018

تنظيم نشاط توجيه 
مركبات األجرة.

زيادة تفعيل الدور التنظيمي 
والرقابي على النشاط.

03 01

االرتقاء بجودة وخدمة 
توجيه مركبات األجرة.                                                

02

معاجلة املاحظات الواردة 
على الشروط السابقة.

خلق بيئة تنافسية 
لاستثمار.

05

رفع مستوى 
السامة.

0406

20192018

679,386485,000
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عدد الشركات املزاولة لنشاط توجيه املركبات 

01

2018م

8

2019م

11

عدد الرحات املنفذة حتى نهاية العام

01

2019م2018م

210.649.308 130.000.000

عدد الرحات املنفذة لنشاط توجيه املركبات للعامني 2019-2018

50.000.0000 100.000.000 150.000.000 200.000.000 250.000.000

2019

210,649,308
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االعرتاضات: 
يتــم تلقيهــا مــن خــال مركز االتصــال لاعــرتاض على 

اخملالفــات على الرقم )920014914(

الشكاوى: 
الرقــم  علــى  املوحــد  االتصــال  مركــز  خــال  مــن  تلقيهــا  يتــم 
)938(. وقــد متكــن قســم الشــكاوى والباغــات مــن معاجلــة 

2019م. عــام  خــال  واردة  حالــة   12,885

عدد املكاملات الواردة
01

2019م2018

21,527 38,162

38,162

2018

2019

05.0000 10.000 15.000 20.000 25.000 30.000 35.000

21,527

40.000 45.000

مقارنة عدد املكاملات الواردة ملركز االتصال املوحد لعامي 2018-2019م

عملــت الهيئــة علــى تطويــر خدمــات تلقــي الشــكاوى واالعرتاضــات لتســهيل وصول املســتفيدين 
واملســتثمرين إليهــا، وتقــدمي ماحظاتهــم علــى اخلدمــة أو اعرتاضاتهــم علــى اخملالفات. 

الشكاوى واالعرتاضات على اخملالفات املرصودة
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وياحظ انخفاض عدد االعرتاضات يف العام 2019 م بنسبة 31% وذلك لألسباب التالية:

االعرتاضات

2019م2018ماملنطقة

منطقة مكة املكرمة 023697 5205

منطقة الرياض 012880 3547

منطقة املدينة املنورة 031292 2216

منطقة القصيم 04175 419

منطقة الشرقية 052351 3742

منطقة عسري 06217 412

منطقة تبوك 07449 513

منطقة حائل 08129 286

منطقة احلدود الشمالية 09140 88

منطقة جازان 1035 41

منطقة جنران 1143 127

منطقة الباحة 1276 25

منطقة اجلوف 13104 16

13967 20131 اإلجمايل15

2379 3494 الطلبات امللغية 14

مقارنة االعرتاضات حسب املنطقة لعامي 2018م-2019م

مركــز  خــال  مــن  االعرتاضــات  تلقــي  ويتــم 
االتصــال لاعــرتاض علــى اخملالفــات علــى 

.)920014914( الرقــم 

تكثيف احلمات اإلعانية التي توضح أحكام 
األنظمة واللوائح اخلاصة بأنشطة النقل.

01

عمل ورش وندوات لرفع مستوى وعي القطاع 
اخلاص بدور الهيئة التشريعي والرقابي.

02

ارتفاع نسبة وعي املرخصني باألنظمة واللوائح، مما 
أدى إىل انخفاض عدد اخملالفات واالعرتاضات.

03
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مقارنة االعرتاضات حسب املنطقة لعامي 2018م-2019م
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ومت اعتمــاد كل مــن الكليــة البحريــة الوطنيــة ومعهــد التدريــب البحــري بأرامكــو، والبقيــة ال تــزال حتــت الدراســة علــى أن يتــم اعتمادهــا 
خــال الربــع األول مــن عــام 2020م 

يف إطــار تنفيــذ متطلبــات الائحــة التنفيذيــة العتمــاد مؤسســات التعليــم والتدريــب البحــري قامــت الهيئة/قطــاع النقــل البحــري بدراســة ملفــات 
اعتمــاد هــذه املؤسســات، وإجــراء التقييمــات الازمــة للتحقــق مــن توفرالشــروط املطلوبــة التــي تتعلــق باملناهــج التعليميــة والتجهيــزات 

الضروريــة ملزاولــة النشــاط. ويف هــذا الصــدد مت دراســة ملفــات املعاهــد والكليــات التاليــة:

متابعة الكليات واملعاهد البحرية 

بــدأت الهيئــة ألول مــرة يف إصــدار الشــهادات التأهيليــة الدوليــة لتخصصــي املاحــة والهندســة 
البحريــة وإجــراء االختبــارات التحريريــة والشــفهية مــع التأكــد مــن اســتيفاء جميــع املتطلبــات الازمــة 
ملنــح هــذه الشــهادات التخصصيــة ومنهــا اســتيفاء مــدة التدريــب علــى مــن الســفن وذلــك وفــق 
املعايــري الدوليــة حيــث كانــت يف الســابق تصــدر مــن عــدة دول للطلبــة الســعوديني ممــا ســاهم يف 
زيــادة عــدد املؤهلــني البحريــني الســعوديني والــذي حتمــًا ســينعكس علــى التمكــني مــن توطــني هــذه 
ــارًا  ــدد ) 34( بح ــام 2019م  ع ــال الع ــهادات خ ــذه الش ــى ه ــني عل ــدد احلاصل ــغ ع ــد بل ــة. وق الصناع

يحملــون شــهادة كفــاءة دوليــة، يعملــون حاليــًا علــى مــن الســفن .

STCW إصدار شهادات الكفاءة للبحارة طبقا التفاقية

0106

0205

0304

كلية الدراسات 
البحرية بجدة.

أكادميية املوانئ للدراسات 
البحرية والتقنية.

معهد التدريب البحري بأرامكو 
السعودية برأس التنورة.

معهد أزده للتدريب 
البحري برأس التنورة.

الوطنيــة  البحريــة  الكليــة 
.)NMA باجلبيــل)

املعهد السعودي 
العاملي بالظهران.
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قدمــت الهيئــة دورات تدريبيــة لتدريــب املراقبــني ورفــع الوعــي لديهــم للعمــل باللوائــح 
رصــد  جــودة  حتســني  إىل  ذلــك  يــؤدي  تنفيذهــا.  وآليــة  الــري  النقــل  ألنشــطة  املنظمــة 
ــد  ــة. وق ــاعة تدريبي ــدد )50( س ــايل ع ــًا  بإجم ــدد )137( مراقب ــب ع ــث مت تدري ــات. حي اخملالف
ركــزت الــدورات علــى تســهيل قــراءة وفهــم النصــوص القانونيــة وحــل املشــاكل التــي تواجــه 

املراقبــني علــى أرض الواقــع بامليــدان. وشــمل التدريــب األنشــطة التاليــة:

تدريب مراقبي الهيئة 

تأجري السيارات 
ووسطاء التأجري

01

نقل البضائع ووسطاء 
الشحن وتأجري الشاحنات

02

أجرة 
عامة

03

أجرة 
خاصة

04

توجيه 
املركبات

05
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املنطقة

احلدود الشمالية 0240

الباحة 0123

الرياض 037164

القصيم 04257

املدينة املنورة 05943

املنطقة الشرقية 062805

تبوك 0748

جازان 08242

حائل 0945

عسري 10144

مكة املكرمة 117782

اإلجمايل 1219493

عدد المتدربين

ــع  ــان رف ــب لضم ــن اجلوان ــد م ــى العدي ــتمل عل ــًا اش ــًا تدريبي ــة برناجم ــت الهيئ اقام
ــن  ــى حس ــة عل ــركاب، واحملافظ ــع ال ــل م ــة التعام ــائقني بآلي ــة الس ــة ،وتوعي اخلدم
املظهــر ونظافــة املركبــة ومســاعدة كبــار الســن وذوي اإلعاقــة ،كمــا اشــتمل 
التدريــب علــى التعليمــات اخلاصــة بثقافتنــا ووجــوب االحــرتام لألديــان والثقافــات 
والتوعيــة  الرتكيــز  ،كذلــك  جتنبهــا  يجــب  التــي  احملظــورات  إىل  باإلضافــة  األخــرى 
علــى إثــراء جتربــة ســياح وزوار اململكــة بشــكل عــام .فيمــا توفــر التدريــب بعــدة 
لغــات كالعربيــة واالجنليزيــة واألوردو ، لضمــان وصــول املعلومــة للســائق بالشــكل 
ــارات  الصحيــح. ويعتــر هــذا الرنامــج األويل حيــث ســيتبع ذلــك برامــج مكثفــة واختب
مهنيــة، وسيشــمل كافــة ســائقي األجــرة ويكــون شــرطا للحصــول علــى الرتخيــص، 

وقــد مت يف هــذا الرنامــج تدريــب )19.493( ســائق أجــرة.

تدريب سائقي األجرة
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عدد املتدرينب حسب املنطقة
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املشاركات باملعارض واملؤمترات الدولية واحمللية
الدوليــة  واملعــارض  املؤمتــرات  مــن  العديــد  يف  للنقــل  العامــة  الهيئــة  شــاركت 
واحملليــة، حيــث اســتعرضت الهيئــة خــال هــذه املشــاركات دورهــا يف التنظيــم 
النقــل باململكــة، كمــا اســتعرضت جتربتهــا يف  واإلشــراف علــى أنشــطة قطــاع 
بتوظيــف  ومنجزاتهــا  احلكوميــة،  التطبيقــات  أعمــال  لدعــم  للتقنيــة  اســتخدامها 
وتشــجيع  اخلدمــات،  وجــودة  كفــاءة  ورفــع  اللوجســتي،  اجلانــب  لتعزيــز  التقنيــة 
التــي ســاهمت يف  االســتثمار والتوطــني ،وأيضــا تســتعرض الفــرص االســتثمارية 
تيســري ترخيــص وتنظيــم أنشــطة النقــل الــري، وانعكاســها علــى رفــع جــودة وكفــاءة 

اخلدمــات املقدمــة مــن الهيئــة.

وكانت ابرز املؤمترات واملعارض :
نظمت الهيئة مؤمتًرا دولًيا بعنوان )التنمية البحرية املستدامة نحو 2030 وما بعدها(

معرض امدادات النقلاملؤمتر الدويل للطرق

دشنت الهيئة العامة للنقل جناحها باملؤمتر 
الدويل للطرق )السادس والعشرون( يف العاصمة 

اإلماراتية أبوظبي خال الفرتة 2019/10/10.6، 
حيث استعرضت الهيئة فيه أدوارها يف التنظيم 

واإلشراف على صناعة النقل يف اململكة، كما 
استعرضت الهيئة فيه أنظمتها التقنية )منصة 

وصل، بوابة نقل، بوابة بيان( التي ساعدت الهيئة 
على القيام بأدوارها الرقابية، وسهلت تقدمي 

خدماتها من تراخيص وبطاقات تشغيل مركبات 
وبطاقات سائقني لتكون إلكرتونية بشكل كامل.

شاركت الهيئة العامة للنقل يف 
جناح املنصة اللوجستية السعودية 

يف معرض إمدادات النقل يف ميونخ 
4-7 يونيو 2019م . وتهدف املشاركة 
إىل تسويق فرص االستثمار والشراكة 

الدولية يف قطاع النقل، والتعريف 
باملبادرات ورؤية اململكة للعمل على 

حتويل اململكة إىل منصة لوجستية 
عاملية.

0203

126

املؤمتر العاملي للنقل العام

01

شاركت الهيئة العامة للنقل باملؤمتر العاملي للنقل 
 ، )Global Public Transport Summit( العام

 ،)UITP( والذي ينظمه االحتاد العاملي للمواصات
يف العاصمة السويدية استكهومل خال الفرتة من 

2019/6/9م إىل 2019/6/12م حيث دشنت الهيئة 
جناحها فيه. والذي يرمي إىل تعريف اجملتمع الدويل 

بأهداف الهيئة ودورها يف تنظيم وتطوير صناعة النقل 
يف اململكة، كما حصدت الهيئة خال مشاركتها إحدى 
جوائز االحتاد العاملي للمواصات )UITP( للعام 2019م، 

وذلك عن مشروعها التقني »منصة وصل«.



مستقبل قطاع األجرة والتوجيه معرض النقل واخلدمات اللوجستية
يف الشرق األوسط وشمال أفريقيا

شاركت الهيئة العامة للنقل باالجتماع الدوري للجنة 
األجرة وتوجيه املركبات الذي ينظمه االحتاد العاملي 
 UITP( للمواصات بالشرق األوسط وشمال أفريقيا

MENA(، يف مدينة دبي خال الفرتة 2019/011/5.3، 
وقد استعرضت الهيئة خال الورشة الائحة املنظمة 

ألنشطة األجرة ووسيط األجرة والتوجيه، كما مت 
استعراض منصاتها اإللكرتونية لإلشراف عليها، كما 

مت مناقشة مستقبل قطاع األجرة وآخر التطورات.

شاركت الهيئة العامة للنقل يف معرض النقل 
واخلدمات اللوجستية يف الدمنارك يف الفرتة 23-21 
مارس. ويعد مؤمتر النقل واخلدمات اللوجستية2019 

أكر مؤمتر جتاري داخلي واسع النطاق يف 
اسكندنافيا لصناعة النقل، ويهتم مبجال اخلدمات 

واألفكار التي تخص عامل النقل. ويحتوي املعرض على 
كم هائل من العروض واملواصفات احلديثة ملركبات 

النقل العام بشتى أنواعها من حافات كبرية وصغرية 
شاحنات كبرية واملقطورات ونصف املقطورات 

والرافعات، وتكنولوجيا املعلومات.

0506

مؤمتر الطرق 

 Belt“شاركت الهيئة العامة للنقل يف مؤمتر
and Road summit”  يف هوجن كوجن 

خال الفرتة 11-12/ 09 /2019 ،وتهدف 
املشاركة إىل تسويق فرص االستثمار 

والشراكة الدولية يف قطاع النقل والتعريف 
باملبادرات ورؤية اململكة.

04
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شاركت الهيئة العامة للنقل يف اجتماع اللجان 
الفنية الدولية للمواصفات واملقاييس املنعقد 

يف جنوب إفريقيا - مدينة ديربان يف تاريخ 14 
نوفمر 2019م. نوقش خال االجتماع املعايري 

الدولية ألنظمة إدارة السامة على الطرق. 
حيث استعرضت الهيئة جهودها التنظيمية 

وتلك املعززة للتقنية يف هذا اجملال باململكة 
العربية السعودية. 

شاركت الهيئة العامة للنقل مع اجلهات احلكومية 
األخرى ذات العاقة مبنظومة النقل يف ورشة 

عمل بعنوان "الفرص االستثمارية يف قطاع النقل 
باململكة العربية السعودية" يف العاصمة اليابانية 

طوكيو بتاريخ 2019/04/18م، واستعرضت الهيئة 
خال الورشة دورها يف التنظيم واإلشراف على 
أنشطة قطاع النقل باململكة. كما استعرضت 

الفرص االستثمارية يف قطاع النقل بهدف جذب 
االستثمارات النوعية يف هذا القطاع.

الفرص االستثمارية يف قطاع النقل 
باململكة العربية السعودية

جلنة اآليزو التقنية 
)ISO/TC 241(

0809
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 Comex معرض
لتقنية الذكاء االصطناعي

07

شاركت الهيئة العامة للنقل يف معرض 
Comex   لتقنية الذكاء االصطناعي 

واحملاكاة االفرتاضية وإنرتنت األشياء يف 
سلطنة عمان مارس 2019م. واستعرضت 

الهيئة جتربتها واستخدامها للتقنية 
لدعم أعمال التطبيقات احلكومية.



شاركت الهيئة العامة للنقل يف ملتقى 
التجارة اإللكرتونية يف الظهران يف الفرتة 
من 2019/12/12م إىل 2019/12/14م. نوقش 

خال امللتقى األدوار احليوية للتقنية 
وسبل االستفادة منها. كما استعرضت 

الهيئة يف امللتقى احللول التقنية والفرص 
االستثمارية يف ملتقى التجارة، والتي 

ساهمت يف تيسري ترخيص وتنظيم أنشطة 
النقل الري، وانعكاسها على رفع جودة 

وكفاءة اخلدمات املقدمة من الهيئة.

شاركت الهيئة العامة للنقل يف املؤمتر 
اللوجستي السعودي ضمن جناح منظومة النقل 

يف الرياض خال الفرتة من 2019/10/13م إىل 
15/10/2019م، وجاءت املشاركة للتعريف بأدوار 

الهيئة التنظيمية يف صناعة النقل الري والبحري 
والسككي، ومنجزاتها بتوظيف التقنية لتعزيز 

اجلانب اللوجستي، ورفع كفاءة وجودة اخلدمات 
وتشجيع االستثمار والتوطني.

شاركت الهيئة العامة للنقل يف مؤمتر 
)السامة املرورية 2019م( مع اجلهات 

احلكومية األخرى والقطاع اخلاص، والذي أقيم 
يف العاصمة الرياض يوم اإلثنني املوافق 

11-13 مارس 2019م، حيث استعرضت الهيئة 
أهدافها يف تعزيز جانب السامة يف وسائل 

النقل العام. واعتماد األسس واملعايري 
الدولية اخلاصة بالسامة.

ملتقى التجارة اإللكرتونيةاملؤمتر اللوجستي السعوديمؤمتر السامة املرورية
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نظمــت الهيئــة مؤمتــًرا دولًيــا بعنــوان )التنميــة البحريــة املســتدامة 
نحــو 2030 ومــا بعدهــا(

قامــت الهيئــة باســتضافة مؤتمــر دولــي بالتعــاون مــع المنظمــة البحريــة الدوليــة )IMO( تحــت 
عنــوان )تنميــة بحريــة مســتدامة نحــو 2030 ومــا بعدهــا( الــذي أقيــم فــي مدينــة جــدة خــال الفتــرة 
مــن 5-7 نوفمبــر 2019م بحضــور أميــن عــام هــذه المنظمــة الســيد / كيتــاك ليــم وأكثــر مــن 200 
مشــارك يمثلــون الجهــات الحكوميــة والخاصــة الســعودية والــدول األجنبيــة )32 دولــة(، وبمشــاركة 
نخبــه مــن المختصيــن فــي القطــاع البحــري علــى المســتوى العالمــي. ويهــدف المؤتمــر إلــى دفــع 
التطويــر البحــري المســتدام حتــى عــام 2030 ومــا بعــده, وذلــك بتعزيــز الشــراكة بيــن الــدول األعضــاء 
ــذ  ــة. واإلســراع فــي تنفي ــة التابعــة لألمــم المتحــدة وشــركاء التنمي ــة الدولي فــي المنظمــة البحري
خطــة التنميــة المســتدامة لعــام 2030. كمــا يهــدف إلــى المضــي قدًمــا فــي العمــل الهــام المتوخــى 
ليــس فقــط لموضــوع اليــوم البحــري العالمــي للمنظمــة البحريــة الدوليــة لعــام 2019 تحــت عنــوان 
“تمكيــن المــرأة فــي المجتمــع البحــري”، بــل إلــى دعــم شــعار المنظمــة البحريــة الدوليــة لعــام 2020 

وهــو “نقــل بحــري مســتدام لكوكــب مســتدام “. وتنــاول المؤتمــر المحــاور التاليــة: 

حتقيق أهداف األمم املتحدة 
للتنمية املستدامة املتعلقة 

بالقطاع البحري. 

01

متكني املرأة 
يف القطاع 

البحري. 

04

التعليم 
والتدريب 

البحري. 

03

تسهيل حركة الماحة 
البحرية وتشجيع االنضمام 

 FAL إلى اتفاقية

05

احملافظة 
على بيئة 

احمليطات. 

02

مبادرات المملكة العربية السعودية 
للتنمية البحرية المستدامة في 

البحر األحمر وخليج عدن.

06
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وصدر عن املؤمتر العديد من التوصيات ومن أهمها ما يلي:

دعوة الدول المؤهلة بالتوقيع 
على تعديات جدة لمدونة 

جيبوتي لقواعد السلوك، لعام 
2017 م.

دعوة الدول إلى وضع استراتيجية وطنية 
لتطوير القطاع البحري و »االقتصاد األزرق« 

المستدام الذي يولد اإليرادات والعمالة 
واالستقرار.

010203

العمل على تنفيذ مدونة السلوك المنقحة المتعلقة بقمع 
القرصنة والسطو المسلح على السفن والنشاط البحري 

غير المشروع في غرب المحيط الهندي ومنطقة خليج 
عدن, والمعروفة أيضًا باسم تعديات جدة لمدونة جيبوتي 

السلوك، لعام 2017.

تطوير التشريعات البحرية والصياغة 
القانونية بما يتماشى ومتطلبات 

اإلتفاقيات الدولية الصادرة عن 
المنظمة البحرية الدولية.

تنمية 
مشاريع 

البنية التحتية 
للموانئ.

حث الدول على تمكين 
المرأة من االضطاع 

بأدوار متقدمة في 
قطاع النقل البحري. 

07 05 04
تنفيذ »أنظمة النافذة 

البحرية الفردية« 
ودمجها في أنظمة 
التحكم في الموانئ.

06

دعوة الدول للنظر في اتخاذ 
اإلجراءات الازمة لانضمام 

إلى اتفاقية العمل البحري لعام 
2006م والمصادقة عليها.

البحث والتطوير 
في جميع جوانب 

حماية البيئة 
البحرية.

0810
مشاركة المسؤولين الحكوميين من دول مجلس التعاون الخليجي 

في ورشات العمل رفيعة المستوى لتوعيتهم بأهمية التصديق 
 )ILO( على االتفاقيات الدولية الصادرة عن منظمة العمل الدولية

وبخاصة اتفاقية العمل البحري لعام 2006م.

09
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تخريج سائقات متخصصات يف قيادة مركبات األجرة عر التطبيقات 
بالشراكة مع جمعية النهضة النسائية اخلريية

أبرمــت كلٌّ مــن شــركة أوبــر وجمعيــة النهضــة )جمعيــة نســائية غيــر ربحيــة( مذكــرة تفاهــم للعمــل علــى 
تمكيــن المزيــد مــن النســاء مــن قيــادة الســيارات فــي المملكــة. وتنــص المذكــرة علــى قيــام جمعيــة 
ــر فــي انتقــاء النســاء مــن ذوات الدخــل المحــدود ممــن يرغبــن فــي تعلــم  النهضــة بمســاعدة شــركة أوب
قيــادة الســيارات والحصــول علــى رخــص قيــادة وال يملكــن المــوارد الكافيــة لذلــك، وإتاحــة الفرصــة لهــن 

للعمــل فــي نشــاط التوجيــه.
وانطاقــًا مــن دور الهيئــة العامــة للنقــل فــي التنظيــم واإلشــراف علــى أنشــطة النقــل ومــن ضمنهــا 

نشــاط التوجيــه، فقــد القــت هــذه المبــادرة الدعــم والتأييــد مــن الهيئــة.

االحتفال باليوم البحري العاملي 2019م 
حتت شعار )متكني املرأة للعمل يف القطاع البحري(

تخصــص المنظمــة البحريــة الدوليــة يومــًا فــي العــام الميــادي لاحتفــال البحــري العالمــي تحتفــل بــه 
جميــع الــدول األعضــاء. وقــد كان اليــوم البحــري للعــام 2019م تحــت شــعار تمكيــن المــراة للعمــل 
بالقطــاع البحــري كان الهــدف منــه هــو رفــع مســتوى الوعــي بأهميــة المســاواة بيــن الجنســين، 
تماشــيا مــع أهــداف التنميــة المســتدامة لألمــم المتحــدة، وخلــق فــرص عمــل للنســاء مــع مختلــف 
أصحــاب المصلحــة البحرييــن، واختيارهــن لفــرص التطويــر الوظيفــي فــي اإلدارات البحريــة والموانــئ 
ومعاهــد التدريــب البحــري، وذلــك لتغذيــة االقتصاديــات المزدهــرة فــي جميــع أنحــاء العالــم، وتحفيــز 

النمــو والتنميــة فــي المجتمــع البحــري العالمــي.
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نظمــت الهيئــة العامــة للنقــل بالتعــاون مــع اجلهــات ذات العاقــة عــددًا مــن ورش العمــل واللقــاءات، للتعريــف بدورهــا يف التنظيــم 
واإلشــراف علــى قطــاع النقــل، وتقــدمي اللوائــح الصــادرة عــن الهيئــة بهــدف مشــاركة اجلهــات ذات العاقــة مــن القطاعــني العــام 
واخلــاص ألهــم االشــرتاطات واللوائــح اجلديــدة، وأيضــا اســتعراض التجــارب وتبــادل اخلــرات بــني الهيئــات املنظمــة للنقــل العــام 

واملشــغلني والصانعــني، إضافــة إىل اســتعراض آخــر مســتجدات التطويــر يف صناعــة النقــل العــام.

ورش العمل واللقاءات

من التخطيط إىل التنفيذ 
)سبل تفعيل النقل العام(

جدة، المملكة العربية السعودية

مناقشة تنظيم النقل الخاص وآخر 
مستجدات قطاع النقل بالشاحنات 

بالمملكة

الدمام، المملكة العربية السعودية

ورشة عمل لمناقشة مشروع الائحة 
المنظمة لنشاط النقل المتخصص 

وتأجير وتوجيه الحافات  

جدة، المملكة العربية السعودية

ورشة عمل حول مشاريع لوائح النقل 
التعليمي والنقل المتخصص

الرياض، المملكة العربية السعودية

0203 0104

ورشة عمل مناقشة سبل تطوير 
آليات وأساليب الرقابة على نشاط 

تأجير السيارات 

الرياض، المملكة العربية السعودية

لقاء مع شركات النقل الموجه عبر 
التطبيقات

الرياض، المملكة العربية السعودية

لقاء مع مقدمي خدمة 
تأجير السيارات 

الرياض، المملكة العربية السعودية

لقاء مع شركات أنظمة تتبع 
الشاحنات ومراقبة أوزانها 

الرياض، المملكة العربية السعودية

0607 0508

التعريف بالائحة الفنية للمقطورات 
ونصف المقطورات

الرياض، المملكة العربية السعودية

التعريف بالائحة الفنية لصهاريج نقل 
المنتجات البترولية

الرياض، المملكة العربية السعودية

0910
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التعريف بالائحة الفنية للحواجز 
األمامية والخلفية والجانبية 

للشاحنات والمقطورات

الرياض، المملكة العربية السعودية

عقد ورشة عمل إقليمية بعنوان »ورشة سامة 
سفن الركاب والسفن غير الخاضعة لاتفاقيات 
الدولية« بالتعاون مع المنظمة البحرية الدولية

جدة، المملكة العربية السعودية

عقد ورشتي عمل إقليميتين بالتعاون 
مع المنظمة البحرية الدولية

جدة، المملكة العربية السعودية

ورشة مشروع تطوير نظم النقل 
العام بمدينة سكاكا والمحافظات 

بمنطة الجوف

الجوف، المملكة العربية السعودية

1213 1114

المشاركة في اجتماع اللجان الفنية 
الدولية للمواصفات والمقاييس

جنوب أفريقيا 

تنظيم برنامج تدريبي 
لسائقي األجرة 

مدن المملكة العربية السعودية

اجتماع اللجنة الفنية السعودية 
المصرية للنقل البحري

الرياض، المملكة العربية السعودية

االجتماع األول لفريق العمل المشترك 
لمشروع ربط السكك الحديدية بين 

المملكة واإلمارات 

الرياض، المملكة العربية السعودية

1617 1518

ورشة أبرز التحديات لتعزيز 
االستثمار والتطوير والتوطين 

في صناعة النقل البحري

الرياض، المملكة العربية السعودية

االجتماع الثالث لفريق العمل رفيع 
المستوى لتطوير صناعة النقل البحري

الرياض، المملكة العربية السعودية
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األوامر والتوجيهات السامية وقرارات جملس الوزراء

املوضوع ما مت بشأنهالتاريخالرقم

بشأن معاجلة وضع احلافات األهلية )خط البلدة( 1440/6/7هـ قرار جملس الوزراء313

التصنيف

بشأن تعديات على ضوابط استثناء أعمال مبادرات التحول الوطني من حكم 
املادة )6( من نظام املنافسات واملشرتيات احلكومية لعام 1439هـ

1440/6/22هـ  أمر سامي34774

بشأن توجيهات وتعليمات متعلقة بالتقرير السنوي لديوان املراقبة العامة 
عن نتائج عمليات املراجعة املالية ورقابة األداء

1440/6/22هـ  أمر سامي34744

بشأن قيام الهيئة بإعداد نظام جديد لنقل احلجاج واملعتمرين 1440/9/18هـ توجيه جملس الوزراء52729

بشأن تعديل اسم هيئة النقل العام ليكون الهيئة العامة للنقل وتعديات على 
عدد من مواد تنظيمها لعام 1434هـ

1440/11/6هـ قرار جملس الوزراء631

بشأن التوصية بتسمية الهيئة العامة للنقل اجلهة التشريعية الوحيدة 
اخملولة بإصدار تنظيمات وأحكام النقل العام بكافة أنواعه 1440/11/16هـ توجيه جملس الوزراء65384

بشأن تقسيم سوق نقل الركاب باحلافات بني املدن إىل خمس مناطق امتياز 1440/11/20هـ قرار جملس الوزراء664

بشأن قيام الهيئة بوضع الضوابط اخلاصة باحلراسات األمنية البحرية 1441/1/22هـ  توجيه جملس الوزراء4466

بشأن قيام جملس الهيئة بتحديد احلد األعلى مللكية مركبات النقل اخلاص 1441/1/25هـ توجيه جملس الوزراء778

بشأن املوافقة على تشغيل شبكات نقل عام باحلافات كمرحلة أوىل يف 
بعض مدن اململكة

1441/2/9هـ قرار جملس الوزراء125

مت التنفيذ

مت التنفيذ

مت التنفيذ

جار العمل عليه

مت التنفيذ

مت التنفيذ

جار العمل عليه

جار العمل عليه

مت التنفيذ

حتت اإلجراء 
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مت إنشــاء الهيئــة العامــة للنقــل بهــدف تنظيــم خدمــات النقــل العــام للــركاب داخــل ومــا بــني املــدن، واإلشــراف 
عليهــا وتوفريهــا باملســتوى اجليــد والكلفــة املائمــة، وذلــك علــى ضــوء قــرار جملــس الــوزراء رقــم )373( 
وتاريــخ 1433/11/15هـــ، تــا ذلــك صــدور تنظيمهــا مبوجــب قــرار جملــس الــوزراء  رقــم )323( يف1434/9/14هـــ 
ثــم صــدور قــرار جملــس الــوزراء رقــم )248( وتاريــخ 1437/6/12هـــ، القاضــي بدمــج هيئــة اخلطــوط احلديديــة 
والهيئــة العامــة للنقــل يف هيئــة واحــدة تســمى )هيئــة النقــل العــام(، ومــن ثــم صــدور قــرار جملــس الــوزراء رقــم 
)631( وتاريــخ 1440/11/6هـــ  القاضــي بتعديــل اســم الهيئــة وتنظيمهــا ليكــون اســمها الهيئــة العامــة للنقــل ، 
ــة  ــح الهيئ ــة لتصب ــة إىل الهيئ ــات البحري ــارات، واملركب ــل بالقط ــع ، والنق ــل البضائ ــم نق ــؤوليات تنظي ــناد مس وإس
جهــة تنظيميــة ألنشــطة النقــل الــري والبحــري والســككي، حيــث ال متلــك الهيئــة البنــى التحتيــة ألنظمة ومشــاريع 
النقــل العــام وال تقــوم بتشــغيل أو تقــدمي خدمــات النقــل بنفســها، وبالنظــر إىل دور ومهــام ومســؤوليات الهيئــة 
يتضــح شــمولية نطــاق عملهــا لكافــة أمنــاط النقــل، باســتثناء النقــل اجلــوي، واتســاع رقعتهــا اجلغرافيــة. وميكــن 

تلخيــص أبــرز التحديــات والصعوبــات التــي تواجــه عمــل الهيئــة وقطــاع النقــل يف اململكــة يف اآلتــي:

التحديات واملقرتحات

تتســم خدمــات النقــل العــام داخــل املــدن علــى مســتوى معظــم دول العــامل 
حكوميــًا  دعمــًا  تتطلــب  مــا  وغالبــًا  للمســتثمرين،  ماليــًا  جمديــة  غــري  بأنهــا 
ــات  ــرص احلكوم ــد ، وحت ــا للبل ــة اقتصادًي ــا جمدي ــث انه ــغيلها حي ــا وتش لتنفيذه
علــى دعــم هــذه املشــروعات نظــرًا ملــا تعــود بــه مــن منافــع اقتصاديــة وبيئيــة 
ــدي  ــذا التح ــة ه ــام يف اململك ــل الع ــروعات النق ــه مش ــة، وتواج ــة جم واجتماعي
الشــؤون  وزارة  مــع  بالتنســيق  الشــأن  بهــذا  خطــوات  عــدة  الهيئــة  واتخــذت 
ــات ووزارة املاليــة واملركــز الوطنــي للتخصيــص، حيــث  ــة واألمان ــة والقروي البلدي
ــس  ــر النقل-رئي ــايل وزي ــني مع ــرتك ب ــر مش ــع حمض ــال توقي ــبيل املث ــى س مت عل

ــة  ــأن احلاج ــة بش ــة والقروي ــؤون البلدي ــر الش ــايل وزي ــة- ومع ــس إدارة الهيئ جمل
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 
وعلــى  عليهــا.  املوافقــة  بطلــب  اخملتصــة  للجهــات  رفعــه  وجــرى  اخلدمــة، 
اجلانــب اآلخــر يجــري العمــل مــع مركــز التخصيــص لوضــع اإلطــار التنظيمــي وآليــة 
ــة  ــد الهيئ ــاص. وتؤك ــاع اخل ــع القط ــراكة م ــام بالش ــل الع ــاريع النق ــذ ملش التنفي

ــروعات. ــذه املش ــغيل ه ــذ وتش ــة لتنفي ــات الازم ــري امليزاني ــة توف ــى أهمي عل
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تســاهم الهيئــة بشــكل مباشــريف  حتقيــق رؤيــة اململكــة 2030 مــن خــال مبادرتهــا يف برنامــج 
التحــول الوطنــي)2( مبــادرة " برنامــج سياســات متكامــل لتطويــر منظومــة النقــل" حيــث أجنــزت 
الهيئــة العديــد مــن املشــاريع املدرجــة ضمــن هــذه املبــادرة إال انهــا واجهــت العديــد مــن التحديــات 
ــادرة  ــف املب ــاد تكالي ــراءات اعتم ــر إج ــا تأخ ــة، وكان أبرزه ــاريع املتبقي ــاز املش ــر إجن ــي أدت إىل تع الت
حيــث وردت ميزانيــة الهيئــة للعــام 2019 بــدون أي اعتمــادات ماليــة للمبــادرة، ممــا ترتــب عليــه إيقــاف 
إجــراءات الطــرح والرتســية لعــدد مــن املشــروعات اجلديــدة ، باإلضافــة إىل عــدم توفــر الســيولة 
املطلوبــة للعقــود القائمــة علــى الرغــم مــن صــدور قــرار موافقــة اللجنــة االســرتاتيجية مبجلــس 
الشــؤون االقتصاديــة والتنميــة علــى ضــم املبــادرة إىل اخلطــة التنفيذيــة للرنامــج. حيــث تؤكــد الهيئــة 
علــى أهميــة توفــري امليزانيــات الازمــة لتنفيــذ وتشــغيل هــذه املشــروعات بوقتهــا اخملطــط لــه ومبــا 

ــة 2030. ــة اململك ــق رؤي يحق

02

يواجــه قطــاع النقــل البحــري العديــد مــن التحديــات 
اجلهــات  بــني  املســؤوليات  تداخــل  جوانــب  يف 
ــة. ــرية املتخصص ــاءات البش ــدرة الكف ــة ون املعني
وقــد قامــت الهيئــة بتشــكيل فريــق عمــل عــايل 
حــرس  يضــم  املعنيــة  اجلهــات  مــن  املســتوى 
احلــدود، القــوات البحريــة، الهيئــة العامــة للموانئ، 
العامــة  املديريــة  للجمــارك،  العامــة  الهيئــة 
للجــوازات، شــركة أرامكــو الســعودية، والشــركة 
لتطويــر  البحــري،  للنقــل  الوطنيــة  الســعودية 
صناعــة النقــل البحــري باململكــة، وقد قــام الفريق 
اجلهــات  بــني  التداخــات  مــن  الكثــري  مبعاجلــة 
توحيــد  خــال  مــن  البحــري  بالنقــل  العاقــة  ذات 
بعــض اإلجــراءات وحتديــد املتطلبــات والشــروط 
الازمــة لذلــك، كمــا عملــت الهيئــة علــى تشــجيع 
التعليــم والتدريــب البحريــني، حيــث مت اعتمــاد كليــة 
الدراســات البحريــة بجامعــة امللــك عبــد العزيــز 
بجــدة كمركــز إقليمــي تعليمــي وتدريبــي بحــري، 
ويجــري العمــل حاليــًا علــى اعتمــاد كليــات ومعاهــد 
وتطويــر  تنميــة  يف  للمســاهمة  أخــرى  بحريــة 
صناعــة النقــل البحــري يف اململكــة، كمــا ابتعثــت 
لتطويــر  منســوبيها  مــن  عــددًا  ودربــت  الهيئــة 
التخصصــات  يف  والعمليــة  العلميــة  قدراتهــم 
البحريــة احليويــة. وتــرى الهيئــة أهميــة التنســيق 
والتفاعــل والتكامــل بــني اجلهــات املعنيــة لتذليــل 
التحديــات التــي يواجههــا قطــاع النقــل البحــري 
ــة اململكــة وجعلهــا  ومبــا يســهم يف حتقيــق رؤي
مركــزًا لوجســتيًا عامليــًا، إىل جانــب العمــل علــى 
إنشــاء كليــات ومعاهــد بحريــة، وإدراج تخصصــات 

النقــل البحــري يف برامــج االبتعــاث. 
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يســتلزم تنفيــذ مشــروعات الســكك احلديديــة مبالــغ ماليــة ضخمــة، وتعــد هــذه التكاليف 
أبــرز التحديــات التــي تواجــه قطــاع النقــل الســككي يف اململكــة. وتســعى الهيئــة لتفعيل 
الشــراكة مــع القطــاع اخلــاص ملعاجلــة هــذا التحــدي. وقــد مت خــال منتــدى مســتقبل 
 )CCECC( االســتثمار 2018 توقيــع مذكــرة تفاهــم بــني الهيئــة العامــة للنقــل وشــركة
الصينيــة، وذلــك لدراســة تنفيــذ مشــروع اجلســر الــري الــذي يربــط موانــئ اململكــة علــى 
ــط  ــن اخل ــتفادة م ــق االس ــن طري ــرقي ع ــاحل الش ــى الس ــئ عل ــي باملوان ــاحل الغرب الس
احلديــدي القائــم بــني الريــاض والدمــام. وتــرى الهيئــة أهميــة اســتمرار الدولــة يف تقــدمي 
الدعــم املــايل لتمويــل إنشــاء مشــاريع البنيــة التحتيــة للســكك احلديديــة والتــي تعتــر غــري 

جمديــة ماليــًا للقطــاع اخلــاص.

تداخــل بعــض املهــام واملســؤوليات مــع اجلهــات املعنيــة كهيئــة االتصــاالت وتقنيــة 
التعليم-النقــل  وزارة  احلــج،  وزارة  والقرويــة،  البلديــة  الشــؤون  ووزارة  املعلومــات 
التعليمــي-، اإلدارة العامــة للمــرور واملركــز الوطنــي للتخصيــص وغريهــا مــن اجلهــات. 
وتقــوم الهيئــة بالتنســيق املباشــر مــع اجلهــات املعنيــة، وحتــرص الهيئــة على إشــراكها 
ــقة.  ــة ومتس ــط متكامل ــروج بخط ــدف اخل ــة به ــاريع الهيئ ــط ومش ــى خط ــا عل واطاعه
وتــرى الهيئــة األهميــة البالغــة ألن يقتصــر الــدور التنظيمــي ألنشــطة النقــل الــري علــى 

ــك. ــة بذل ــات املعني ــة اجله ــزم كاف ــاون وتلت ــل، وأن تتع ــة للنق ــة العام الهيئ

تقــادم األنظمــة واللوائــح والتشــريعات يف قطــاع النقــل، وســاهم ذلــك ســلبًا يف تقييــد 
اخلطــوات التطويريــة التــي تعتــزم الهيئــة اتخاذهــا للنهــوض مبســتوى اخلدمــات يف 
القطــاع، والهيئــة مســتمرة يف مراجعــة وتطويــر كافــة األنظمــة واللوائــح املنظمــة 
االستشــارية  واملكاتــب  اخلــرة  بيــوت  مــع  بالتعــاون  اخملتلفــة  وأنشــطته  للقطــاع 
املتخصصــة، كمــا حتــرص الهيئــة يف هــذا اجلانــب علــى إشــراك كافــة اجلهــات الشــقيقة 
ــتفادة  ــة واالس ــدم للخدم ــاص املق ــاع اخل ــة إىل القط ــتفيدة، باإلضاف ــة واملس واملنظم

ــم. ــم ومرئياته ــذ ماحظاته ــم وأخ ــن جتاربه م

التــي  النوعيــة  التغــريات  العــام إلحــداث  النقــل  بعــض مقدمــي خدمــات  عــدم جاهزيــة 
تطمــح الهيئــة مــن 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 علــى أن يكــون تطبيقهــا بشــكل 
تدريجــي متــى مــا تطلــب األمــر ذلــك، كمــا حتــرص علــى إشــراك مقدمــي خدمــات النقــل يف 

هــذه العمليــة وأخــذ مرئياتهــم ومقرتحاتهــم حولهــا قبــل اعتمادهــا.
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