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أٌعــد التقريــر الســنوي للهيئــة العامــة للنقــل لعــام 2020م )1441هـ/1442هـــ( 
بنــاء علــى املــادة )29( مــن نظــام جملــس الــوزراء الصــادر باملرســوم امللكــي 
رقــم )أ/13( وتاريــخ 1414/03/03هـــ واملتضمنــة أن ترفــع الوزارات واملؤسســات 
ــة كل  ــن بداي ــوم م ــعني ي ــال تس ــوزراء خ ــس ال ــس جمل ــة إىل رئي ــزة احلكومي واألجه
ســنة ماليــة تقريــرًا  عمــا حققتــه مــن إجنــازات ومــا واجههــا مــن صعوبــات ومــا تــراه 

مــن مقرتحــات لتحســني ســر العمــل فيهــا.
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تنعــم صناعــة النقــل يف مملكتنــا مبكانــة رياديــة علــى املشــهدين اإلقليمــي والــدويل  بفضــل الدعــم الــا حمــدود مــن لــدن خــادم احلرمــني الشــريفني امللــك ســلمان بــن عبــد العزيــز وســمو ويل عهــده 
األمــني صاحــب الســمو امللكــي األمــر حممــد بــن ســلمان - حفظهمــا اهلل- وتشــهد تطــوًرا وقفــزات متســارعة، ينواكــب معهــا حضــور النقــل كعنصــر بــارز يف املشــهد التنمــوي املتســارع يف اململكــة، 

األمــر الــذي يؤكــد علــّو قيمــة صناعــة النقــل والتعويــل عليهــا يف رفــد االقتصــاد الوطنــي وحتســني جــودة احليــاة وإثــراء املســتقبل.
ــني  ــادم احلرم ــن خ ــة م ــة احلاني ــة األبوي ــاءت اللفت ــا، ج ــني فيه ــل والعامل ــطة النق ــف أنش ــى خمتل ــر عل ــا املباش ــد – 19 وأثره ــة كوفي ــات جائح ــن تبع ــام 2020م م ــال الع ــامل خ ــه الع ــا عاش ــم مم وبالرغ
الشــريفني-يحفظه اهلل- بإطــاق مبــادرات ســخّية ومتعــددة لدعــم العاملــني يف خمتلــف أنشــطة النقــل عــرب التطبيقــات واألجــرة واحلافــات وغــر ذلــك، ومبــا يكفــل قيــام أبنــاء الوطــن بتســير أمــور 

حياتهــم وتلبيــة متطلبــات أســرهم، مــع رؤيــة رشــيدة ترمــي بعيــدا إىل احملافظــة علــى مــا حتقــق للوطــن مــن مكاســب ومــا حتقــق علــى يــد أبنــاء الوطــن مــن نهضــة ملموســة يف صناعــة النقــل.
مــن هنــا، ويف ضــوء هــذا الدعــم الكــرمي مــن قيادتنــا الرشــيدة، فــإن ســعينا الــدؤوب لتعزيــز هــذه املكانــة الرياديــة لوطننــا الغــايل يف صناعــة حيويــة كالنقــل ومــا يرتبــط بهــا مــن منــو وتطــور اللوجســتيات 
ــايل  ــج وع ــع ُمنت ــعودي إىل جمتم ــع الس ــل اجملتم ــة حتوي ــر مهم ــة إىل تيس ــا الرامي ــا وبراجمه ــة2030،  ومبادراته ــة اململك ــن  رؤي ــا م ــتهلمه جميع ــا نس ــه إىل م ــف جوانب ــتند يف خمتل ــام  مس ــكل ع بش
التمكــني بدعــم مــن املؤسســات احلكوميــة، وبالشــراكة الناجحــة مــع القطــاع اخلــاص، وهــا نحــن نعمــل جميعــا علــى توفــر الفــرص اجلاذبــة لاســتثمار احمللــي والــدويل، آخذيــن باالعتبــار انعــكاس هــذا 

علــى توســيع قاعــدة فــرص التدريــب والتوطــني الداعمــة للمحتــوى احمللــي وانعــكاس كل هــذا بشــكل إيجابــي علــى ا القتصــاد الوطنــي، مبــا  يحقــق  االســتدامة والتمكــني.
كمــا تــربز مــع كل مــا حتقــق أهميــة جهــود الشــراكة الناجحــة خملتلــف األجهــزة احلكوميــة، وعملنــا الــدؤوب لتفعيــل دور »برنامــج تطويــر الصناعــة الوطنيــة واخلدمــات اللوجســتية«، ويأتــي معهــا دورنــا 
كمنتمــني إىل صناعــة النقــل يف وطننــا الغــايل، أن نتشــرف بتحقيــق هــذه التطلعــات الكبــرة عــرب جلنــة اخلدمــات اللوجســتية، وعــرب جهــود زمائــي يف الهيئــة مــن خــال جملــس الشــراكة اللوجســتية 
مــع القطــاع اخلــاص، وجلنــة توطــني الوظائــف يف أنشــطة النقــل وترجمتهــا مبــا يعــزز  اقتصادنــا الوطنــي، ويتيــح فرصــا ال حمــدودة للتوطــني، بالشــراكة بــني كافــة املؤسســات احلكوميــة، وبالشــراكة 
املثمــرة والناجحــة مــع القطــاع اخلــاص املعنــي باخلدمــات اللوجســتية. ختاًمــا، فــإن ثقتكــم جميعــا بالــدور احملــوري للهيئــة العامــة للنقــل يف املســاهمة بتحويــل اململكــة إىل أكــرب مركــز لوجســتي 
ــع  ــات اجملتم ــق تطلع ــذي يحق ــل ال ــة النق ــاق خدم ــخة النط ــة راس ــر أرضي ــامل، وتوف ــا الش ــل مبفهومه ــة النق ــم صناع ــر يف تنظي ــا املباش ــرب دوره ــام 2030م،  ع ــول الع ــة بحل ــي يف املنطق عامل
الســعودي، وكان ذلــك دافعــًا  للهيئــة لتبنــي جمموعــة مــن املبــادرات واإلجــراءات التنظيميــة الراميــة إىل تطويــر خدمــات النقــل يف وطننــا الغــايل، باملنهجيــة التــي ُتيّســر مهمــة حتويــل اململكــة إىل مركــز 
لوجســتي عاملــي جــاذب لاســتثمار الــدويل ومعــززا إلشــراك االقتصــاد الســعودي يف احُلــراك املتجــدد للتجــارة العامليــة، مســتفيدين مــن الــدور  احليــوي للمملكــة يف جمموعــة العشــرين  والــذي حتقــق 

واقعــا عــرب رئاســة وطننــا لــدورة العــام 2020م والنجــاح الكبــر الــذي أشــاد بــه العــامل  .عــن جــدارة واســتحقاق.

املهندس صالح بن ناصر اجلاسر
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منــذ انطــاق الهيئــة العامــة للنقــل يف عملهــا املتواصــل لرتســية اجلانــب التنظيمــي واإلشــرايف علــى أنشــطة النقــل يف القطــاع الــربي، والبحــري، والســككي يف مملكتنــا الغاليــة، وضعــت الهيئــة 
نصــب أعينهــا القيمــة اإلنســانية واالجتماعيــة واالقتصاديــة لصناعــة النقــل الي جمتمــع ال يرضــى مبرتبــة دون الريــادة ولــه طمــوح حــدوده عنــان الســماء، إن عمــل الهيئــة علــى ترســيخ التنظيــم املتصــل 
بهــذه الصناعــة العماقــة عــرب إصــدار اللوائــح املقننــة لألنشــطة علــى اختافهــا، ومبــا يكفــل تطويــر خدمــات النقــل يف اململكــة، وتعزيــز أدوار التقنيــة يف رفــع جودتهــا وكفاءتهــا، لتواكــب التطــورات 
االقتصاديــة والتنمويــة 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 – يحفظهمــا اهلل- مســتند يف كل جوانبــه إىل كفــاءات وطنيــة شــابة أدركــت حجــم الثقــة املوكلــة اليهــم مــن القيــادة الرشــيدة ومــن جمتمــع يتطلــع لتوفــر خدمــات نقــل تليــق مبكانــة بــاده
وألدوار الهيئــة ارتبــاط وثيــق بجملــة مســتهدفات متصلــة بتحقيــق املفهــوم الشــامل لـــ "صناعــة النقــل" بكامــل مكوناتهــا، مبــا فيهــا قطــاع النقــل العــام املتصــل مباشــرة باحتياجــات إنســان هــذا 
الوطــن الغــايل، مــع التخطيــط اجليــد ملســتقبل النقــل وتقنياتــه يف وطــن مرتامــي األطــراف كمملكتنــا الغاليــة، واقــرتان كل هــذا باحلــرص علــى تعزيــز مهــام الرقابــة واإلشــراف علــى كفــاءة خدمــات النقــل 
ومرافقــه احليويــة، والعمــل علــى إيجــاد منــاخ جــاذب الســتثمارات القطــاع اخلــاص حمليــا ودولًيــا، مبــا يحقــق أعلــى مســتويات اجلــودة، ويرفــع كفــاءة خدمــات النقــل املقدمــة للمجتمــع الســعودي، والتــي 
مــن شــأنها حتقيــق تطلعــات القيــادة يف االرتقــاء بجــودة احليــاة يف املــدن الســعودية وجعــل اململكــة مركــًزا لوجســتيا عامليــا جديــًرا بالثقــة، بفضــل إمكانــات مملكتنــا الهائلــة وموقعهــا االســرتاتيجي 

الرابــط بــني القــارات الثــاث.
ومــع كل مــا ســبق، ترمــي الهيئــة مــن خــال مبادراتهــا املســتندة إىل دراســاتها املتخصصــة للقفــز  بخدمــات النقــل مــن خــال شــراكتها الناجحــة مــع )الناقــل الســعودي( الغيــور واحلريــص علــى وطنــه 
وســمعته، بالعمــل علــى حتقيــق االســتدامة، واالرتقــاء بـــ "جــودة احليــاة" يف كافــة مــدن اململكــة، إضافــة إىل احلفــاظ علــى البيئــة واملــوارد الطبيعيــة، وتوفــر بيئــة نقــل يتكامــل فيهــا العمــل بــني خمتلف 
الوســائل علــى مســتوى النقــل الــربي داخــل املــدن وبينهــا، ونقــل البضائــع والســلع التجاريــة عــرب أنظمــة الشــحن احلديثــة، كمــا ميتــد هــذا ليشــمل النقــل الســككي  ىل جانــب النقــل البحــري، ومبــا يكفــل 
ــرة بثقــة اجملتمــع عــرب التقنيــات  ــة وجدي ــع، كمــا تعمــل الهيئــة علــى توفــر بيئــة نقــل آمنــة وفعال االرتقــاء بجــودة اخلدمــة املقدمــة وكفاءتهــا ســواء كانــت علــى صعيــد نقــل األفــراد أو نقــل البضائ
احلديثــة ودورهــا احليــوي يف وقتنــا املعاصــر، مــع احلــرص علــى ترشــيد اســتهاك الطاقــة، وحتقيــق مفهــوم "صناعــة النقــل" الكفيلــة بتوفــر فــرص التوطــني واالســتدامة ورفــد االقتصــاد الوطنــي عــرب 

تنويــع مصــادر الدخــل.

الدكتور رميح بن حممد الرميح



التقرير السنوي للهيئة العامة للنقل لعام 2020م 8

أعضــاء جملــس 

اإلدارة
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تقدمي

ــككي يف  ــري والس ــربي والبح ــل ال ــات النق ــريعي لقطاع ــي والتش ــة التنظيم ــن دور الهيئ ــًا م انطاق
ــاريع  ــادرات واملش ــن املب ــد م ــام 2020م العدي ــال ع ــل خ ــة للنق ــة العام ــت الهيئ ــة، أطلق اململك
وتنظيمــه،  النقــل  خدمــات  يف  والســامة  اجلــودة  مســتويات  رفــع  إىل  تهــدف  التــي  واللوائــح 
ــهام يف  ــة إىل اإلس ــة، باإلضاف ــدن اململك ــف م ــل يف خمتل ــات النق ــاء بخدم ــاهمة يف االرتق واملس
تنميــة حركــة االقتصــاد وتوطــني الصناعــة وجــذب االســتثمارت احملليــة والدوليــة يف صناعــة النقل، 
وإشــراك القطــاع اخلــاص يف تقــدمي خدمــات النقــل كمــا تســاهم الهيئــة العامــة للنقــل يف العديــد 
مــن برامــج رؤيــة اململكــة 2030. حيــث يتنــاول هــذا التقريــر نبــذة عــن الهيئــة وأعمالهــا وإجنازاتهــا 
خــال عــام 2020م، ومــا تشــمله مــن أرقــام وإحصائيــات ومقارنتهــا بالعــام الســابق 2019م، واألوامر 
والتوجيهــات الســامية وقــرارات جملــس الــوزراء الصــادرة ذات الصلــة ومــا مت بشــأنها، ومــا واجهتــه 

الهيئــة مــن حتديــات ومــا تــراه مــن مقرتحــات لتحســني ســر العمــل فيهــا.  
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 امللخص
التنفيذي

يتناول هذا 
امللخص أبرز 

اإلجنازات الواردة يف 
التقرير خال العام 
2020م ومقارنتها 

بالعام السابق 
2019م.

انطاقــا مــن دور الهيئــة التنظيمــي والتشــريعي لقطاعــات النقــل الــربي والبحــري والســككي يف اململكــة، أطلقــت الهيئــة العامــة 
للنقــل خــال عــام 2020 العديــد مــن املبــادرات  واملشــاريع واللوائــح التــي تهــدف إىل رفــع مســتويات اجلــودة والســامة يف خدمــات 
النقــل وتنظيمــه، واملســاهمة يف االترتقــاء بخدمــات النقــل يف خمتلــف مــدن اململكــة، باإلضافــة إىل اإلســهام يف تنميــة حركــة 
االقتصــاد وتوطــني الصناعــة وجــذب االســتثمارات احملليــة والدوليــة يف صناعــة النقــل وإشــراك القطــاع اخلــاص يف تقــدمي خدمــات 
ــازات  ــرز اإلجن ــص أب ــذا امللخ ــاول ه ــة 2030، ويتن ــة اململك ــج رؤي ــن برام ــد م ــل يف العدي ــة للنق ــة العام ــاهم الهيئ ــا تس ــل  كم النق

الــواردة يف التقريــر خــال العــام 2020.

مبادرات الهيئة يف رؤية اململكة 2030
برنامــج  يف  مبادرتهــا  خــال  مــن   2030 اململكــة  رؤيــة  أهــداف  حتقيــق  يف  رئيســي  بشــكل  للنقــل  العامــة  الهيئــة  ُتســاهم 
التحــول الوطنــي والتــي حتمــل عنــوان »برنامــج سياســات متكامــل لتطويــر منظومــة النقــل« وتشــمل املبــادرة إعــداد الدراســات 
والسياســات التنظيميــة لقطــاع النقــل وتطويــر األنظمــة واللوائــح املنظمــة للقطــاع، باإلضافــة إىل وضــع االشــرتاطات واملواصفــات 
القياســية لكافــة وســائل النقــل ووســائطه، وإعــداد خمططــات شــبكات النقــل العــام لعــدد مــن مــدن اململكة،وتســعى الهيئــة 
مــن خــال مبادرتهــا إىل توفــر بيئــة نقــل آمنــة وفعالــة ومســتدامة وذات جــودة عاليــة وبكلفــة مائمــة. كمــا ُتشــارك الهيئــة العامــة 
للنقــل يف برنامــج تطويــر الصناعــة الوطنيــة واخلدمــات اللوجســتية مــن خــال عــدد مــن املبــادرات واملشــاريع التــي تهــدف مــن 
خالهــا إىل االرتقــاء بجــودة خدمــات نقــل الــركاب والبضائــع لكافــة قطاعــات النقــل )بــري، بحــري، ســككي( ومرافقــه، وحتســني الربــط 
احمللــي واإلقليمــي والــدويل لشــبكات التجــارة والنقــل، وإنشــاء وحتســني أداء املراكــز اللوجســيتة ممــا ُيســاهم يف ترســيخ مكانــة 

اململكــة كمركــز لوجســتي عاملــي.
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الشؤون املالية 
أجنــزت الهيئــة ونفــذت العديــد من براجمها وأنشــطتها يف إطار ما ُأعتمد لها مــن خمصصات يف ميزانيتها، حيث بلغت ميزانيــة الهيئة)242,428,162.00 
ــرادات الهيئــة احملصلــة للعــام 2020م  ــال(، كمــا بلغــت إي ــال( للعــام املــايل 2020م، فيمــا بلــغ املنصــرف الفعلــي )211,170,291.13 مليــون ري مليــون ري

ــال(. ــون ري )65,825,909.35 ملي

الشؤون اإلدارية 
تؤمــن الهيئــة العامــة للنقــل، بــأن رأس املــال البشــري هــو العنصــر األهــم يف جنــاح أي منظمــة، ولذلــك تعمــل الهيئــة مــن خــال إدارة املــوارد البشــرية 
ــة الهيئــة يف ذلــك علــى خلــق بيئــة  ــات احلاليــة واملســتقبلية. حيــث ترتكــز رؤي ــة التحدي علــى اســتقطاب وتأهيــل الكفــاءات الازمــة والقــادرة علــى مواكب
عمــل جاذبــة وقــادرة علــى حتقيــق االســتقرار الوظيفــي للعاملــني مــن خــال التدريــب والتعليــم املســتمر وعقــد الشــراكات مــع نخبــة املعاهــد التدريبيــة 
ــة 2020م )383( وظيفــة، كمــا بلغــت نســبة  ــة العامــة للنقــل للســنة املالي ــغ إجمــايل عــدد الوظائــف املعتمــدة للهيئ ــة. حيــث بل واملؤسســات التعليمي

ــة 42% مــن إجمــايل الوظائــف املشــغولة ــاث 7%، وبلغــت نســبة الوظائــف التخصصي الذكــور منهــا 93% واإلن
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تقــوم الهيئــة مبراجعــة األنظمــة واللوائــح وحتديثهــا وتطويــر اجلديــد منهــا 
الســامة  مســتويات  ورفــع  القطــاع  يف  اخلدمــات  مبســتوى  للنهــوض 
ــتثمار  ــجيع االس ــل وتش ــاع النق ــم قط ــدف تنظي ــك به ــا، وذل ــودة فيه واجل
فيــه مــن خــال جعله بيئة مناســبة ومنظمة للمســتثمر احمللــي واألجنبي، 
وُيعــد قطــاع النقــل أحــد أهــم ركائــز االقتصــاد يف اململكــة، واســتكمااًل 
2020م  العــام  شــهد  فقــد  املاضيــة  األعــوام  خــال  الهيئــة  ألعمــال 
ــري  ــربي والبح ــاث ال ــل الث ــات النق ــملت قطاع ــح ش ــن اللوائ ــدد م ــدار ع إص
2030 يف تشــجيع املســتثمرين  والســككي، وحتقيقــا لرؤيــة اململكــة 
علــى مزاولــة أنشــطة قطــاع النقــل وتســهيًا لإلجــراءات وحتديــد متطلبات 
مزاولــة هــذه األنشــطة مبــا يتفــق مــع املعايــر احملليــة والدوليــة فقــد مت 
ــر العديــد مــن اللوائــح واألنظمــة يف قطــاع النقــل مبوجــب  حتديــث وتطوي
قــرارات جملــس إدارة الهيئــة العامــة للنقــل إضافــة إىل عــدد مــن اللوائــح 

ــة.   ــوام املاضي ــال األع ــا خ ــي مت حتديثه الت
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الائحة املنظمة لنشاط توجيه املركبات لنقل البضائع.. 1

شروط وضوابط ترخيص نشاط تأجر السيارات ونشاط وسيط التأجر عرب التطبيقات أو املواقع اإللكرتونية.. 2

آلية تنفيذ أحكام الائحة املنظمة لنشاط تأجر السيارات ووسطاء التأجر.. 3

آلية تنفيذ أحكام الائحة املنظمة لنشاط األجرة ووسيط األجرة والتوجيه.. 4

آلية تنفيذ أحكام الائحة املنظمة لنشاط النقل املتخصص وتأجر وتوجيه احلافات.. 5

املواصفات والتجهيزات الفنية لسيارات األجرة.. 6

حتديد احلد األدنى لشروط ومواصفات نقل احلجاج.. 7

مشروع النظام املوحد للنقل الربي الدويل بني دول اجمللس.. 8

الئحة مزاولة أعمال النقل البحري.. 9

الائحة التنفيذية إلدارة السامة والتشغيل اآلمن للسفن.. 10

الائحة التنفيذية لنظام النقل باخلطوط احلديدية.. 11
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تــدرك الهيئــة العامــة للنقــل كجهــاز منظــم لقطــاع النقــل، أهميــة تفعيــل الــدور الرقابــي ومتابعــة مشــغلي ومقدمــي خدمــات النقــل بكافــة أنشــطته 
وذلــك بهــدف التحقــق مــن التزامهــم مبعايــر الســامة واألمــن واجلــودة ونشــر الوعــي بأهميــة االلتــزام بهــا ومبــا يضمــن توفــر وســائل نقــل آمنــه وفعالــة، 
ــدن  ــة م ــي كاف ــة لتغط ــال الرقاب ــف أعم ــى تكثي ــام 2020م عل ــة يف الع ــت الهيئ ــام 2019م، عمل ــة يف الع ــود املبذول ــدادًا للجه ــق وامت ــذا املنطل ــن ه وم
اململكــة مبــا يتناســب مــع تعــدد أنشــطة النقــل واتســاع رقعــة اململكــة اجلغرافيــة كمــا قامــت الهيئــة يف جانــب أنشــطة النقــل الــربي  بأكــر مــن )30 (
حملــة وجولــة رقابيــة علــى مســتوى مناطــق اململكــة وبالشــراكة مــع مشــروع الســامة املروريــة املتطــور، والشــركة الســعودية للتحكــم التقنــي واألمنــي 
الشــامل ) حتكــم(، ومبشــاركة األمــن العــام ممثــُا بدوريــات األمــن، وأمــن الطــرق،  والضبــط اإلداري واإلدارة العامــة للمــرور، و وزارة املــوارد البشــرية والتنميــة 
االجتماعيــة وأمانــات املناطــق، وهيئــة املــدن الصناعيــة، حيــث جتــاوز عــدد اجلــوالت )1,300( جولــة يف جمــع مناطــق ومــدن وحمافظــات اململكــة .إضافــة 

إىل إصــدار العديــد مــن األدلــة اإلرشــادية بهــدف التعريــف بأنشــطة النقــل الــربي التــي ُتشــرف عليهــا الهيئــة، واخلدمــات التــي ُتقدمهــا للجمهــور.

وللتأكــد مــن امتثــال الســفن التــي حتمــل العلــم الســعودي ملتطلبــات الســامة وحمايــة البيئــة البحريــة وامتثــال املرخصــني الشــرتاطات الســامة واجلــودة، 
وبعــد أن أصــدرت الهيئــة عــددًا مــن اللوائــح املنظمــة ألنشــطة النقــل البحــري كمــا مت زيــادة أعمــال الرقابــة علــى األنشــطة البحريــة خــال العــام 2020م.

 TGA Railways Guidelines( ــككي ــل الس ــاع النق ــة بقط ــة اخلاص ــة األدل ــث كاف ــة وحتدي ــادة مراجع ــد مت إع ــككي فق ــل الس ــطة النق ــب أنش ــى جان وعل
Documents( البالــغ عددهــا )9( أدلــة وإصــدار )3( أدلــة إرشــادية جديــدة.

التطوير والتحسني والرقابة وضبط اجلودة
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ســعت الهيئــة إىل اســتثمار التقنيــــة وتعظيــــم اســــتخدامها يف تطويــر 
منظومــة النقــل وتســهيل ممارســـــة األعمــال التجاريــة، كمــا حرصــت على 
تطويــر اخلدمــات اللوجســتية لدعم قطاعــات األعمال. حيث أطلقــت الهيئة 
العديــد مــن البوابــات واملنصــات، ســعًيا إلـــــى توفــر البيئــة املائمــة جلذب 
املســـــتثمرين وخدمــة املســتفيدين مــن خمتلــف قطاعــات وأنشــطة 
النقــل، وذلــك مــن خــال تشــغيل عشــر )10( بوابــات يقــدم مــن خالهــا أكــر 
مــن مائتــني )200( خدمــة، لتمكــني التقنيــات احلديثــة وتطبيقــات إنرتنــت 
األشــياء وتطويــر وتســهيل إجــراءات اخلدمــات وحتفيــز املنــاخ االســتثماري 

وحتســني رحلــة املســتثمر. 

البوابات واخلدمات:
بوابة نقل )الربي(. 1
بوابة نقل )البحري(. 2
بوابة وصل. 3
بوابة بيان. 4
بوابة تأجر. 5
بوابة حافات . 6
بوابة احلجز على عبارات الشحن. 7
برنامج الرتاخيص املاحية لليخوت األجنبية. 8
برنامج الوسائط البحرية. 9

بوابة احلجز على عبارات األفراد. 10
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ــز آل  ــة خــادم احلرمــني الشــريفني املللــك ســلمان بــن عبدالعزي ــم بفضــل إدارة البــاد احلكيمــة يف ظــل قيــادة ورعاي بعــون اهلل وحفظــه ورعايتــه ومــن ث
ــذه  ــة ه ــا يف مكافح ــة جهوده ــت اململك ــة، كثف ــة املعني ــة واإلداري ــات الوزاري ــة اجله ــاون كاف ــلمان، وتع ــن س ــد ب ــر حمم ــني األم ــده األم ــعود وويل عه س
اجلائحــة والتخفيــف مــن انتشــارها حيــث مل تكــن اململكــة العربيــة الســعودية مبعــزٍل عــن تأثــر جائحــة فايــروس كورونــا – كوفيــد 19 – ولكونهــا أحــد أهــم 
اقتصــادات العــامل، وتتــوىل رئاســة جمموعــة العشــرين، فقــد اتخــذت عــددًا مــن اإلجــراءات واملبــادرات الراميــة الحتــواء التداعيــات املاليــة واالقتصاديــة حيــث 
كانــت اململكــة رائــدة يف اتخــاذ كافــة اإلجــراءات الوقائيــة والتدابــر االحرتازيــة وكانــت مــن أوائــل الــدول يف تنفيذهــا وإشــارة إىل اإلجــراءات الوقائيــة واالحرتازية 
املوصــى بهــا مــن قبــل اجلهــات الصحيــة اخملتصــة يف اململكــة العربيــة الســعودية يف إطــار جهودهــا احلثيثــة للســيطرة واحلــد مــن انتشــار فايــروس 
كورونــا املســتجد COVID-19 وانطاقــًا مــن احلــرص علــى حمايــة صحــة املواطنــني واملقيمــني وضمــان ســامتهم، وبنــاًء علــى إعــان منظمــة الصحــة 
العامليــة وبــاء فايــروس كورونــا املســتجد كجائحــة عامليــة فقــد قــررت حكومــة اململكــة العربيــة الســعودية عــدة قــرارات منهــا تعليــق كافــة خدمــات النقــل 
مبختلــف أمناطــه )بــري، ســككي، بحــري(، وكان مــن أبــرز اإلجــراءات والتدابــر املتعلقــة بنقــل الــركاب هــي تعليــق الرحــات الدوليــة والداخليــة بــني املــدن، 
وتعليــق خدمــات النقــل العــام داخــل املــدن، وحظــر جتــول األفــراد غــر املصــرح لهــم. وحيــث أن هــذه اإلجــراءات االحرتازيــة والتدابــر الوقائيــة كانــت ضروريــة 
وطارئــة يف تلــك الفــرتة؛ فقــد ســعت الهيئــة إىل التخفيــف مــن آثــار اجلائحــة علــى املســتثمرين واملســتفيدين مــن اخلدمــة، كمــا شــاركت الهيئــة يف أعمــال 
جلنــة إجــاء املتعافــني برئاســة وزارة الصحــة وعــدد مــن اجلهــات احلكوميــة املشــاركة، والتــي تهــدف إىل نقــل املتعافــني اخلارجــني مــن احلجــر الصحــي 
إىل مدنهــم، كمــا ســاهمت الهيئــة العامــة للنقــل يف دعــم القطــاع الصحــي وقطــاع الغــذاء والــدواء مــن خــال احملافظــه علــى تســهيل حركــة ساســل 
اإلمــداد والتنقــل مــن خــال توفــر التصاريــح اإلكرتونيــة علــى مــدار الســاعه إضافــة إىل اإلشــراف علــى نقــل املواطنــني املطبــق عليهــم احلجــر الصحــي إىل 
منازلهــم عــرب مطــارات )الرياض-جدة-الدمــام(، وقــد مت تخصيــص عــدد مــن احلافــات وســيارات األجــرة لهــذا الشــأن. كمــا قامــت الهيئــة بتوفــر خدمــات 

أعمال الهيئة
COVID-19 خال جائحة فايروس كورونا املستجد
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نقــل الــركاب بأجــر مــن املنافــذ الربيــة مــن الــدول اجملــاورة للراغبــني بالعــودة للمملكــة والذيــن 
تنطبــق عليهــم الشــروط؛ وذلــك خــال الفــرتة مــن 2020/08/23م، وحتــى 2020/09/26م. 
وتقنيــة  االتصــاالت  ووزارة  الصحــة  ووزارة  الداخليــة  وزارة  مــع  بالتنســيق  الهيئــة  قامــت  كمــا 
املعلومــات ملناقشــة الســماح لســيارات األجــرة بالعمــل يف تطبيقــات توصيــل الطلبــات بشــكل 

اســتثنائي.

كمــا أصــدرت  الهيئــة العديــد مــن األدلــة مثــًا: دليــل اسرتشــادي للســامة ملســتخدمي قــوارب 
كورونــا  فــروس  انتشــار  مــن  للحــد  الوقائيــة  للربوتوكــوالت  إرشــادي  ودليــل  والنزهــة  الصيــد 
املســتجد باللغتــني العربيــة واإلجنليزيــة ومت نشــرها يف املوقــع اإللكــرتوين ووســائل التواصــل 

االجتماعــي.

والســائقني  للناقلــني  والربوتوكــوالت  الداخليــة  املبــادرات  مــن  بالعديــد  الهيئــة  قامــت  كمــا 
ومســتخدمي وســائل النقــل للمســاهمة يف احلــد مــن انتشــار الفايــروس، ومت الرفــع بالعديــد 
مــن املبــادرات للجنــة العليــا التنســيقية ملعاجلــة حتديــات األزمــات وذلــك من خــال مســار التحفيز 
والتعامــل مــع التحديــات والتــي مت اعتمادهــا مبوجــب األوامــر امللكيــة الصــادرة يف هــذا الشــأن.
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شــهدت اململكــة خــال عــام 2020م اســتضافة أعمــال الــدورة اخلامســة عشــرة الجتماعــات قمــة قــادة جمموعــة العشــرين التــي عقــدت عــن بعــد، 
والتــي شــارك فيهــا قــادة الــدول التــي متثــل أضخــم اقتصاديــات العــامل، ومنظمــات دوليــة وإقليميــة مؤثــرة علــى االقتصــاد العاملــي، ومتثــل جمموعــة 
العشــرين الــدول الصناعيــة وغرهــا مــن الــدول املؤثــرة والفاعلــة يف االقتصاديــات العامليــة. وتأتــي اســتضافة اململكــة للقمــة نتيجــة ألهميــة دورهــا 

الفاعــل وكونهــا طرًفــا مؤثــًرا يف ُصنــع االقتصــاد العاملــي.

وســبق انعقــاد القمــة اجتماعــات حتضريــة تســتضيفها اململكــة، وجمموعــات عمــل مــن كبــار املســؤولني مــن الــدول األعضــاء يف القطاعــات التــي 
تبحثهــا القمــة، وممثلــي املنظمــات الدوليــة والقطــاع اخلــاص كمــا واكــب تلــك االجتماعــات العديد مــن الوفــود املصاحبة والســياح واالعاميــني وغرهم، 
وحيــث مت تكليــف الهيئــة العامــة للنقــل بعــدة مشــاريع أجنــزت جميعهــا ومنهــا وضــع ملصقــات لشــعار جمموعــة العشــرينG20 علــى )2430( ســيارة 
ــز  ــل رم ــه بتفعي ــت الهيئ ــات. وقام ــتعداد للفعالي ــيارات لاس ــر الس ــاط تأج ــة نش ــل وخاص ــال النق ــاص يف جم ــاع اخل ــع القط ــيق م ــم مت التنس ــرة، ك أج
خــاص للوفــود املرافقــة واملشــاركني يف شــركات توجيــه املركبــات. إضافــة إىل املشــاركة يف إعــداد األدلــة واألطــر للتنقــل الذكــي مــع أمانــة جمموعــة 

العشــرين.

دور الهيئة يف
G20 االستعداد لقمة
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إجمايل 
املنقولني

)8,116,319( راكب
)3.900.983( راكب

)29,228,886( راكب
)6,188,752( راكب

)5,052,237( راكب
)2,450,105( راكب

)4,032,670( راكب
)2,287,769( راكب

2019م
2020م

2019م
2020م

2019م
2020م

2019م
2020م

تراخيص أنشطة النقل 

النقل باحلافات 
بلغ إجمايل املنقولني باخلدمة البديلة يف مدينتي الرياض وجدة منذو انطاق اخلدمة يف 2018/03/01م )25.589.875( راكبًا.

اشرفت الهيئة على نقل )8.638.857( راكبأ بني املدن وداخلها خال العام 2020م.

)14.293( ترخيص
)14.997( ترخيص

)205( ترخيص
)81( ترخيص

)5( تراخيص
)6( تراخيص

النقل السككي النقل البحري النقل الربي

2019م
2020م

مدينة 
الرياض

مدينة 
جدة

داخل 
املدن

بني 
املدن
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النقل بالسككك احلديدية
بلــغ اجمــايل املنقولــني بالســكك احلديديــة خــال عــام 2020م )2,274,241( راكبــًا، كمــا بلــغ اجمــايل البضائــع املنقولــة خــال عــام 2020م)737,524( 

حاويــة و )10,761,315( طــن.

النقل بالعبارات بني جازان وجزيرة فرسان
بلغ اجمايل املنقولني بالعبارات بني جازان وجزيرة فرسان خال عام 2020م )30,987( راكبًا، و )60,891( سيارة، و )53,926( شاحنة.

إجمايل 
املنقولني

+)25,000( راكب يوميًا

)645,311( راكب

)704,903( راكب

)235,912( راكب

)2,333,748( راكب

 )0(

 -

)199,327( راكب

القطار اآليل ملطار
امللك عبدالعزيز 

الدويل

قطار 
احلرمني

قطار جامعة 
األمرة نورة

)1,797,282( راكبًا -  )705,904( حاوية
)910.621( طن 

)404,783( راكبًا -  )10,445,717( طن

)283.070( راكبًا -  )10,711,590( طن
2019م
2020م

2019م
2020م

2019م
2020م

قطار الشركة 
السعودية 

للخطوط احلديدية

قطار 
املشاعر

قطار املؤسسة 
العامة للخطوط 

احلديدية

2019م
2020م

2019م
2020م

2019م
)910.621( راكبًا -  )737.524( حاوية2020م

)49,725( طن 

)453,079( راكبًا
)307,987( راكبًا

)66,128( سيارة
)60,891( سيارة

)48,947( شاحنة
)53,926( شاحنة

2019م
2020م
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توجيه املركبات
ــة عــام 2020م، وقــد وصــل إجمــايل عــدد الرحــات املســجلة بهــذا النشــاط  ــات )16( شــركة بنهاي ــه املركب ــة بنشــاط توجي ــغ عــدد الشــركات العامل بل
)259,710,431( رحلــة بنهايــة عــام 2020م، كمــا بلــغ عــدد الســائقني الســعوديني املؤهلــني )803,222( ســائق. وبلــغ جممــوع عــدد الســائقني 

النشــطني يف توجيــه املركبــات لعــام 2020م )273,127( ســائق. كمــا بلــغ جممــوع عــدد الســائقات )3,122( ســائقة.

األسطول البحري السعودي 
ــا  ــد حمولته ــعودي وتزي ــم الس ــل العل ــي حتم ــفن الت ــدد الس ــايل ع ــغ إجم ــام 2020م ليبل ــال الع ــة خ ــفينة إضافي ــر )17( س ــبعة عش ــة س ــجلت الهيئ س
اإلجماليــة عــن )100طــن( أربُعمائــة وأربعــة )404( ســفينة ترفــع العلــم الســعودي لعــام 2020م، كمــا بلــغ إجمــايل عــدد قــوارب الصيــد والنزهــة املرخصــة 

)33539( ترخيًصــا لعــام 2020م. 

)679.386( سائقًا
)803.222( سائقًا

)210.649.308( رحلة
)259.710.431( رحلة

)11( شركة
)16( شركة

2019م
2020م

)387( سفينة
)404( سفينة

)175( إعفاء
)350( إعفاء

2019م
2020م
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النقــل  نشــاط  تنظيــم  إىل  للنقــل  العامــة  الهيئــة  تهــدف 
ــه  واإلشــراف عليــه وعلــى ســامة تشــغيل مرافقــه وجتهيزات
وحســن إدارتهــا وتوفــره باملســتوى اجليــد والكلفــة املائمــة، 
خدمــات  يف  واجلــودة  واألمــن  الســامة  مســتويات  ورفــع 
ــة  ــدن اململك ــن م ــدد م ــل يف ع ــات النق ــر خدم ــل، وتوف النق
ــم  ــدمي الدع ــل وتق ــبكات النق ــات ش ــداد خمطط ــال إع ــن خ م
وحتفيــز  لتنفيذهــا  احملليــة  واملؤسســات  املــدن  ألمانــات 
البيئــي  التلــوث  آثــار  مــن  واحلــد  النقــل،  وســائل  اســتخدام 
ــة  ــتثمار يف صناع ــم االس ــة، وتنظي ــتهاك الطاق ــيد اس وترش
لتعزيــز  والدوليــة  احملليــة  االســتثمارات  جــذب  عــرب  النقــل 
مبــا  النقــل،  خدمــات  تطويــر  يف  اخلــاص  القطــاع  إســهام 
يحقــق رؤيــة اململكــة 2030 ومبــا يتفــق مــع أهــداف التنميــة 
ــك  ــي يف كل ذل ــة، وتراع ــة يف اململك ــة واالجتماعي االقتصادي
اجلوانــب الفنيــة  والبيئيــة والتكامــل مــع أنظمــة النقــل اجلــوي.

نبذة
عن الهيئة
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تاريخ ونشأة الهيئة
ــا  ــخ 1433/11/15هـــ، كم ــادر يف تاري ــم )373( الص ــوزراء رق ــس ال ــرار جمل ــب ق ــل مبوج ــة للنق ــة العام ــَئت الهيئ ُأنِش

أعقــب صــدور قــرار إنشــائها عــدد مــن القــرارات كاآلتــي: 

صدر تنظيم الهيئة مبوجب قرار جملس الوزراء رقم )323( وتاريخ 14 رمضان 1434هـ.	 
 دمــج هيئــة اخلطــوط احلديديــة مــع هيئــة النقــل العــام مبوجــب قــرار جملــس الــوزراء رقــم )248( 	 

1437هـــ الثــاين  جمــادى   12 وتاريــخ 
تعديــل أســم الهيئــة وتنظيمهــا ليكــون أســمها "الهيئــة العامــة للنقــل" مبوجــب قــرار جملــس الــوزراء 	 

رقــم )631( وتاريــخ 6 ذو القعــدة 1440هـــ املوافــق 9 يوليــو 2019م.
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تتلخــص مهــام ومســؤوليات الهيئــة العامــة للنقــل، وفــق مــا جــاء يف قــرار جملــس الــوزراء رقــم )248( وتاريــخ 
ــي:  ــة، يف اآلت ــم الهيئ ــل تنظي ــن تعدي 1437/6/12هـــ املتضم

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

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

اقرتاح السياسات العامة والتشريعات اخلاصة بالنقل، واإلشراف على تنفيذها بعد اعتمادها.	 

ضمان عدالة املنافسة بني مقدمي خدمات النقل.	 

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.	 

وضــع املواصفــات والشــروط الفنيــة ومعايــر الســامة الازمــة لوســائل ووســائط النقــل، باملشــاركة 	 
والتنســيق مــع اجلهــات ذات العاقــة.

املهام
واملسؤوليات
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املهام واملسؤوليات

تتلخــص مهــام ومســؤوليات الهيئــة العامــة للنقــل، وفــق مــا جــاء يف قــرار جملــس الــوزراء رقــم )248( وتاريــخ 
ــي:  ــة، يف اآلت ــم الهيئ ــل تنظي ــن تعدي 1437/6/12هـــ املتضم

إصدار الرتاخيص والتصاريح جلميع وسائل النقل، وإلغاؤها يف حال خمالفة أحكام األنظمة ذات الصلة.	 

ــا يف 	  ــا، مب ــى خدماته ــراف عل ــة- واإلش ــات ذات العاق ــع اجله ــيق م ــل -بالتنس ــق النق ــع مراف ــد مواق حتدي
ــارات. ــن املط ــا م ــة قربه ــل وأهمي ــائط النق ــاق لوس ــول واالنط ــات الوص ــك حمط ذل

اقــرتاح آليــة لتنظيــم أجــور النقــل وأســس تســعرها، ومتابعــة االلتــزام بهــا بعــد اعتمــاد األجــور مــن اجلهــات 	 
اخملتصــة. 

مراقبة وسائل النقل ومرافقه يف اململكة، وإعادة هيكلتها مبا يتناسب مع احلاجة إليها.	 

توفر الظروف املائمة جلذب االستثمارات يف جمال النقل.	 

ــع 	  ــاون م ــل بالتع ــطة النق ــط بأنش ــي املرتب ــوث البيئ ــن التل ــد م ــة للح ــات الازم ــع املواصف ــى وض ــل عل العم
ــة. ــات اخملتص اجله

التحقيــق فنيــًا يف حــوادث النقــل التــي تنتــج منهــا خســائر يف األرواح أو املمتلــكات أو تعطيــل ألنشــطة النقل 	 
باملشــاركة مــع اجلهــات اخملتصة.

مراقبة االلتزام بتنفيذ العقود املربمة بني الهيئة واألطراف األخرى.	 
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تتلخــص مهــام ومســؤوليات الهيئــة العامــة للنقــل، وفــق مــا جــاء يف قــرار جملــس الــوزراء رقــم )248( وتاريــخ 
ــي:  ــة، يف اآلت ــم الهيئ ــل تنظي ــن تعدي 1437/6/12هـــ املتضم

التنســيق مــع الهيئــة العامــة للطــران املــدين واجلهــات املعنيــة االخــرى لضمــان تنفيــذ االســرتاتيجية 	 توظيف التقنية يف تنفيذ ومراقبة أعمال الهيئة ومهامها.	 
العمــل علــى حمايــة مصالــح املســتخدمني املتعلقــة بخدمــات النقــل، ومراقبــة أداء املرخصــني واملصــرح 	 إعداد الدراسات الازمة خملططات النقل وتصميم منظوماته.	 الوطنيــة للنقــل. 

لهــم بتقــدمي تلــك اخلدمــات واتخــاذ اإلجــراءات التــي تكفــل تقيدهم بشــروط الرتاخيــص والتصاريــح املمنوحة 
. القيام بأي مهمة أخرى تكلف بها يف جمال اختصاصها.	 متابعة تنفيذ اتفاقيات النقل املربمة بني اململكة والدول األخرى.	 متثيل اململكة يف املنظمات الدولية واإلقليمية ذات العاقة بالنقل.	 التأكد من سامة وسائط النقل بالتعاون والتنسيق مع اجلهات ذات العاقة.	 لهم

املهام واملسؤوليات



27التقرير السنوي للهيئة العامة للنقل لعام 2020م

رؤية الهيئة ورسالتها
املهــام  مــــن  انطاقــًا  ورســــالتها؛  رؤيتهــــا  للنقــل  العامــة  الهيئــة  وضعــــت 
واملســؤوليات املناطـــة بهـــا ومبــا يتــواءم مــع االســرتاتيجية الوطنيــة للنقــل 
واخلدمات اللوجستية ورؤيـــة اململكـــة 2030 وأهدافها االسرتاتيجية وجمموعـة 

الربامـــج املرتبطـــة بهـــا

رؤيـتـنــــــــا
نحو نقل آمن وفّعال ومتكامل وصديق للبيئة، من أجل تنمية مستدامة

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

واالجتماعيــة.
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اسرتاتيجية
الهيئة

ترتبــط رؤيــة وأهــداف الهيئــة  االســرتاتيجية ارتباطــًا مباشــرًا باالســرتاتيجية الوطنيــة للنقــل واخلدمــات اللوجســتية والتــي مت إعدادهــا وصياغــة توجهاتهــا 
ــة  ــل اللجن ــن قب ــرتاتيجية م ــذه االس ــى ه ــة عل ــت املوافق ــد مت ــام 2030م، وق ــة لع ــة اململك ــرتاتيجية لرؤي ــداف االس ــع األه ــق م ــا يتس ــل مب يف وزارة النق
االســرتاتيجية مبجلــس الشــؤون االقتصاديــة والتنميــة وذلــك وفقــًا لقــرار اللجنــة رقــم )ت-4-42/10( وتاريــخ 1442/3/5هـــ كمــا متــت التوصيــة بالرفــع 
بهــا إىل جملــس الــوزراء التخــاذ مــا يلــزم العتمادهــا وفقــًا لإلجــراءات املتبعــة، وعلــى ضــوء اعتمــاد هــذه االســرتاتيجية وخطوطهــا العريضــة ســتعمل الهيئــة 

خــال العــام 2021م علــى إعــداد اســرتاتيجيتها التفصيليــة والشــاملة والتــي تســعى مــن خالهــا إىل:-

قطاع النقل البحري	 قطاع النقل الربي	 قطاع النقل السككي	 وضع خطة اسرتاتيجية شاملة ورؤية واضحة للقطاعات الرئيسية للنقل: 	 

التكامــل واملوائمــة مــع: رؤيــة اململكــة 2030، االســرتاتيجية الوطنيــة للنقــل واخلدمــات اللوجســتية )NTLS(، اخلطــة الشــاملة للخطــوط احلديديــة يف اململكــة، 	 
اســرتاتيجية القطــاع البحــري، اســرتاتيجية اخلطــوط احلديديــة، باإلضافــة إىل جميــع الدراســات واخلطــط واالســرتاتيجيات ذات الصلــة.

ضمان توافق االسرتاتيجية مع مبادرات واسرتاتيجيات وأنظمة ولوائح احملتوى احمللي السعودي.	 

وضع خطة وحوكمة لتنفيذ ومتابعة وتقييم ومراجعة وتطوير اخلطة االسرتاتيجية.	 

حتديد األولويات يف تنفيذ املبادرات الرئيسية واالستخدام األمثل للموارد املتاحة.	 

ضمــان اســتمرارية اإلعمــال يف حالــة الطــوارئ مــن خــال وضــع خطــط اســتمرارية اإلعمــال علــى مســتوى الهيئــة وقطاعاتهــا الداخليــة، باإلضافــة إىل إعــداد منــوذج 	 
مفصــل وأدلــة إرشــادية ميكــن اســتعمالها مــن ِقبــل قطاعــات النقــل علــى مســتوى اململكــة )قطــاع النقــل الــربي، قطــاع النقــل البحــري، قطــاع النقــل الســككي( 

ومــن ِقبــل املشــغلني.
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اسرتاتيجية
الهيئة

وحتــى تتمكــن الهيئــة مــن تنفيــذ أعمالهــا وفــق توجهــات حمــددة حلــني اإلنتهــاء مــن اســرتاتيجيتها الشــاملة، مت حتديــد أهــداف اســرتاتيجية تتلخــص يف 
ســبعة حمــاور منبثقــة مــن أهــداف رؤيــة اململكــة 2030 واألســرتاتيجية الوطنيــة للنقــل واخلدمــات اللوجســيتية )NTLS(تغطــي يف جمملهــا جوانــب توفــر 
أنظمــة نقــل آمنــة ومتكاملــة ومســتدامة، ذات كفــاءة وجــودة عاليــة وبكلفــة مائمــة، تقــوم علــى أحــدث تقنيــات النقــل، وتعمــل علــى تعزيــز فرص االســتثمار 

يف قطــاع النقــل ليكــن رافــدًا مــن روافــد التنميــة الوطنيــة.

األهداف االسرتاتيجية: 
تطوير البيئة التنظيمية وحوكمة قطاع النقل . 1
تبني التقنيات احلديثة ورفع كفاءة وفعالية خدمات نقل الركاب يف اململكة. 2
رفع كفاءة وفعالية خدمات نقل البضائع واملساهمة يف تطوير اخلدمات اللوجستية يف اململكة. 3
تهيئة البيئة املناسبة لتقدمي خدمات النقل العام وحتفيز استخدامها. 4
تبني أعلى معاير السامة واحلد من التلوث البيئي وترشيد استهاك الطاقة لقطاع النقل. 5
تعزيز االستدامة املالية وتوفر الظروف املائمة جلذب االستثمارات يف مشروعات وخدمات النقل. 6
دعم وتطوير الكوادر الوطنية يف قطاع النقل. 7

ومــن جانــب آخــر، فقــد بــادرت الهيئــة يف برنامــج التحــول الوطنــي 2020 عــرب برنامــج سياســات متكامــل لتطويــر منظومــة النقــل يشــمل إعــداد الدراســات 
والسياســات التنظيميــة لقطــاع النقــل وتطويــر األنظمــة واللوائــح املنظمــة للقطــاع، ووضــع االشــرتاطات واملواصفــات القياســية لكافــة وســائل النقــل 
ووســائطه، باإلضافــة إىل إعــداد خمططــات شــبكات النقــل العــام لعــدد مــن مــدن اململكــة، والتــي مــن شــأنها خلــق بيئــة نقــل آمنــة ومتكاملــة ومســتدامة 
ــودة  ــاء بج ــتية لإلرتق ــات اللوجس ــة واخلدم ــة الوطني ــر الصناع ــج تطوي ــن برنام ــادرات ضم ــن املب ــدد م ــة بع ــاهم الهيئ ــا تس ــة. كم ــودة عالي ــاءة وج ذات كف
خدمــات نقــل الــركاب والبضائــع لكافــة أمنــاط النقــل ) بــري، بحري،ســككي(، والتــي تســهم الهيئــة مــن خالهــا يف حتقيــق هــديف حتســني الربــط احمللــي 
واإلقليمــي والــدويل لشــبكات التجــارة والنقــل، وإنشــاء وحتســني أداء املراكــز اللوجســيتة ممــا ُيســاهم يف ترســيخ مكانــة اململكــة كمركز لوجســتي عاملي.
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أهداف رؤية اململكة
2030

ا�هداف االس
اتيجية الوطنية
للنقل واخلدمات اللوجستية

أهداف الهيئة العامة للنقل
رفع كفاءة وفاعلية 

خدمات نقل البضائع 
واملساهمة � تطوير 

اخلدمات اللوجستية 
� اململكة

حتسني الربط احمللي 
وا�قليمي والدو� 

لشبكات التجارة والنقل

إنشاء وحتسني املراكز 
اللوجستية

حتسني أداء اجلهات احلكوميةترسيخ مكانة اململكة كمركز لوجستي عاملي

تبني أنظمة النقل 
احلديثة واالستفادة من 

التقنيات اجلديدة ذات 
الصلة بقطاع النقل 
واخلدمات اللوجستية

ضمان احلوكمة 
املالئمة للقطاع 
ومناسبة النماذج 

التشغيلية واللوائح 
التنظيمية الداعمة

إنشاء منظومة 
متعاونة وعالية ا�داء 

وال
كيز على 
احتيجات العمالء

دعم وتطوير 
الكوادر الوطنية 
� قطاع النقل

تبني التقنيات 
احلديثة ورفع كفاءة 
وفاعلية خدمات نقل 

الركاب � اململكة

تطوير البيئة التنظيمية 
وحوكمة قطاع النقل

حتقيق توازن امليزانية العامةاالرتقاء بجودة احلياة � املدن السعودية

حتسني النقل وتقليل الوقت 
املستغرق للرحالت من 
خالل التنظيم واستخدام 
التقنية احلديثة وحتسني 

البنية التحتية

احلد من ا�ثر السلبي 
لقطاع النقل على 

البيئة وخفض 
استهالك الطاقة

تقليل معدالت حوادث 
النقل والوفيات الناجتة 

عنها ووضع ا�مس 
لثقافة تركيز على 

السالمة

حتسني القدرة 
التنافسية للقطاع 
اللوجستي لتمكني 
الصناعات احمللية

ضمان االستدامة املالية 
لقطاع النقل من خالل زيادة 

كفاءة ا°نفاق ومشاركة 
القطاع اخلاص � إنشاء 

وتشغيل أصول النقل

تهيئة البيئة 
املناسبة لتقدمي 

خدمات النقل وحتفيز 
استخدامها

تبني التقنيات 
احلديثة ورفع كفاءة 
وفعالية خدمات نقل 

الركاب � اململكة

تبني أعلى معاي¸ 
السالمة واحلد من التلوث 
البيئي وترشيد استهالك 

الطاقة لقطاع النقل

رفع كفاءة وفعالية 
خدمات نقل البضائع 

واملساهمة � تطوير 
اخلدمات اللوجستية 

� اململكة

تعزيز االستدامة املالية 
وتوف¸ الظروف املالئمة 
جلذب االستثمارات � 
مشروعات ودمات النقل

ارتباط األهداف االسرتاتيجية للهيئة باالسرتاتيجية الوطنية للنقل 
واخلدمات اللوجستية وأهداف رؤية اململكة 2030.
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حتقيق توازن امليزانية العامةاالرتقاء بجودة احلياة � املدن السعودية

حتسني النقل وتقليل الوقت 
املستغرق للرحالت من 
خالل التنظيم واستخدام 
التقنية احلديثة وحتسني 

البنية التحتية

احلد من ا�ثر السلبي 
لقطاع النقل على 

البيئة وخفض 
استهالك الطاقة

تقليل معدالت حوادث 
النقل والوفيات الناجتة 

عنها ووضع ا�مس 
لثقافة تركيز على 

السالمة

حتسني القدرة 
التنافسية للقطاع 
اللوجستي لتمكني 
الصناعات احمللية

ضمان االستدامة املالية 
لقطاع النقل من خالل زيادة 

كفاءة ا°نفاق ومشاركة 
القطاع اخلاص � إنشاء 

وتشغيل أصول النقل

تهيئة البيئة 
املناسبة لتقدمي 

خدمات النقل وحتفيز 
استخدامها

تبني التقنيات 
احلديثة ورفع كفاءة 
وفعالية خدمات نقل 

الركاب � اململكة

تبني أعلى معاي¸ 
السالمة واحلد من التلوث 
البيئي وترشيد استهالك 

الطاقة لقطاع النقل

رفع كفاءة وفعالية 
خدمات نقل البضائع 

واملساهمة � تطوير 
اخلدمات اللوجستية 

� اململكة

تعزيز االستدامة املالية 
وتوف¸ الظروف املالئمة 
جلذب االستثمارات � 
مشروعات ودمات النقل
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تطوير
الهيكل التنظيمي:

ــني  ــدن وب ــل امل ــر داخ ــركاب بأج ــل ال ــرض نق ــخ 1433/11/15هـــ، لغ ــم )373( وتاري ــوزراء رق ــس ال ــرار جمل ــب ق ــة مبوج ــاء الهيئ ــد إنش بع
املــدن باســتثناء النقــل اجلــوي والنقــل بالســكك احلديديــة، جــاء قــرار جملــس الــوزراء رقــم )248( وتاريــخ 1437/6/12هـــ املوافــق 
)2016/3/21م( لتعديــل مهامهــا ومســؤولياتها مــع دمــج هيئــة اخلطــوط احلديديــة بهــا يف هيئــة واحــدة تســمى )هيئــة النقــل العــام(، 
حيــث تضمــن تعديــل تعريــف النقــل العــام ليكــن نقــل الــركاب والبضائــع بأجــر بوســائل النقــل داخــل مــدن اململكــة وبينهــا وإىل الــدول األخرى، 
واســتثنى مــن ذلــك النقــل اجلــوي وعرفــت وســائل النقــل العــام بأنهــا املركبــات والشــاحنات واحلافــات، والقطــارات، واملركبــات البحريــة 

مبختلــف أنواعهــا.  كمــا اشــتملت وســائط النقــل العــام علــى "الطــرق، والســكك احلديديــة، والبحــر". 

واســتنادًا إىل تلــك املتغــرات وباعتبــار أن الهيئــة عنــد إنشــائها كانــت تســتهدف بشــكل أساســي تطويــر البيئــة التنظيميــة ألنشــطة النقــل 
مبــا يشــمل بنــاء األنظمــة واللوائــح واعتمادهــا وتطويــر املعايــر الفنيــة وأنظمــة اجلــودة والســامة، فقــد مت الرفــع جمللــس إدارة الهيئــة 
الــذي صــدر قــراره رقــم )1438/4/14( وتاريــخ 1438/4/21هـــ باعتمــاد هيــكل تنظيمــي يقــوم علــى تقســيم الهيئــة إىل أربــع قطاعــات 
رئيســة ُتعنــى بالنشــاط األساســي للهيئــة وهــي قطــاع النقــل الــربي، قطــاع النقــل البحــري، قطــاع النقــل الســككي، قطــاع التخطيــط 
والتطويــر، إىل جانــب عــدد مــن الوحــدات التنظيميــة الداعمــة واملســاندة لعمــل القطاعــات الرئيســة. وتتبــع القطاعــات الرئيســة والوحــدات 
الداعمــة بشــكل مباشــر ملعــايل رئيــس الهيئــة، وتشــرف بدورهــا علــى عــدد مــن اإلدارات الفرعيــة واملكاتــب التــي يختــص كل منهــا مبهــام 

وأنشــطة الهيئــة ومــن أجــل قيــام الهيئــة مبســؤولياتها ومهامهــا فقــد اســتمر عمــل الهيئــة وفــق الهيــكل املؤقــت املوضــح أدنــاه.
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وحيــث أجنــزت الهيئــة خــال األعــوام الثاثــة املاضيــة تطويــر واعتمــاد جــزء كبــر مــن اللوائــح التنظيميــة خملتلــف أنشــطة النقــل، ومــا تــا 
ذلــك مــن احلاجــة إىل الرتكيــز بشــكل أكــرب علــى عوامــل تشــجيع وجــذب االســتثمار يف أنشــطة النقــل وضبــط التــزام املرخصــني لألنظمــة 
ــره مبــا يحقــق أهــداف الهيئــة بكفــاءة وفاعليــة  واللوائــح ومعايــر اجلــودة. وجــاءت احلاجــة إىل مراجعــة الهيــكل التنظيمــي احلــايل وتطوي
مــن خــال تنظيــم العمــل املؤسســي وتوزيــع املهــام واألدوار واملســؤوليات بــني القطاعــات واإلدارات، وحتقيــق االنســجام والتناغــم بينهــا، 

باإلضافــة إىل تســهيل التواصــل بــني خمتلــف املســتويات اإلداريــة.

عليــه فقــد مت التعاقــد مــع أحــد بيــوت اخلــربة املتخصصــة )شــركة دورنيــار العامليــة لاستشــارات( لتطويــر الهيــكل التنظيمــي احلــايل مبــا 
يتوافــق مــع مهــام ومســؤوليات الهيئــة وخططهــا االســرتاتيجية وتطلعاتهــا املســتقبلية. 

ــك  ــات وذل ــم والعملي ــا التنظي ــتني هم ــني رئس ــيضم وحدت ــث س ــي، حي ــيم الوظيف ــدأ التقس ــى مب ــد عل ــي اجلدي ــكل التنظيم ــد الهي ويعتم
باعتبــار أن مهــام واختصاصــات الهيئــة تعتمــد يف األســاس علــى تطويــر البيئــة التنظيميــة وتشــجيع االســتثمار يف جمــال النقــل وضبــط 
التــزام املشــغلني باألنظمــة واللوائــح . وإىل جانــب ذلــك يضــم الهيــكل عــددًا مــن الوحــدات التنظيميــة الداعمــة يف خمتلــف اجملــاالت مبــا 
يخــدم عمــل الهيئــة وميكنهــا مــن حتقيــق األهــداف التــي أنشــئت مــن أجلهــا. حيث مت عــرض الهيــكل التنظيمــي علــى جملــس إدارة الهيئة، 

وصــدر قــرار اجمللــس رقــم )2/2020/9/80( وتاريــخ 1442/5/12هـــ باملوافقــه علــى الهيــكل التنظيمــي اجلديــد وفــق املوضــح.

تطوير
الهيكل التنظيمي:
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انطاقــًا مــن املتغــرات التنظيميــة للهيئــة و التــي تضمنهــا قــرار جملــس الــوزراء رقــم )631( يف عــام 1440هـــ، القاضي بــأن يخضع منســوبوها–
عــدا الرئيــس- ألحــكام نظــام العمــل والتأمينــات االجتماعيــة، إضافــة إىل إجنــاز مشــروع تطويــر الهيــكل التنظيمــي واعتمــاده مــن قبــل جملــس 
اإلدارة والــذي مت تنفيــذه ليمكــن الهيئــة مــن أداء املهــام واالختصاصــات املوكلــة لهــا، وفــق املتغــرات التــي طــرأت بإضافــة مهــام التنظيــم 
لقطاعــي النقــل البحــري والســككي، إىل جانــب رفــع كفــاءة األداء وحتســني كافــة إجراءاتهــا وتنميــة قــدرات رأس مالهــا البشــري واالســتفادة منــه 
بالشــكل األمثــل، فقــد اعتمــد معــايل رئيــس الهيئــة تشــكيل جلنــة ُتعنــى بدراســة متطلبــات االنتقــال لنظــام العمــل وتطويــر لوائــح ماليــة وإداريــة 
ــة  ــة، مســتفيدة مــن لوائــح جلهــات حكومي ــة وإداري ــر مشــروع الئحتــني مالي ــة بتطوي ــب ليتــم عرضهــا لاعتمــاد.  حيــث قامــت اللجن وســلم روات
مشــابهة انتقلــت لنظــام العمــل، إىل جانــب ســلم رواتــب يشــمل الوظائــف املســاندة، والوظائــف الفنيــة والتخصصيــة، والوظائــف االستشــارية 

والقياديــة املتوســطة، والوظائــف التنفيذيــة واالستشــارية العليــا، والوظائــف القياديــة. 

وبنــاء علــى املــادة )6( فقــره )3( مــن تنظيــم الهيئــة املتضمنــة للمجلــس بوجــه خــاص مايلــي: إصــدار اللوائــح اإلداريــة واملاليــة التــي تســر 
عليهــا الهيئــة باالتفــاق مــع وزارة املاليــة ووزارة املــوارد البشــرية والتنميــة االجتماعيــة فقــد مت عــرض مســودة الائحــة املاليــة واإلداريــة وســلم 
الرواتــب علــى جملــس إدارة الهيئــة حيــث صــدر قــرار جملــس اإلدارة رقــم )2/2020/8/73( وتاريــخ 1442/1/14هـــ باعتمــاد مســودة الائحــة 
املاليــة واإلداريــة وســلم الرواتــب متهيــدًا ملناقشــتها مــع وزارتــي املاليــة واملــوارد البشــرية والتنميــة االجتماعيــة العتمادهــا. حيــث مت التفاهــم 
واالتفــاق مــع وزارة املاليــة ووزارة املــوارد البشــرية والتنميــة االجتماعيــة ومت عــرض ذلــك علــى جملــس إدارة الهيئــة والــذي أصــدر قــراره رقــم 

)2/2020/9/83( وتاريــخ 1442/5/12هـــ باعتمــاد الائحــة املاليــة واإلداريــة وســلم الرواتــب بالصيغــة النهائيــة.

االنتقال
لنظام العمل
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امليزانية 
براجمهــا  مــن  العديــد  ونفــذت  الهيئــة  أجنــزت 
مــن  لهــا  اعُتمــد  مــا  إطــار  يف  وأنشــطتها 
ميزانيــة  بلغــت  حيــث  ميزانيتهــا،  يف  مبالــغ 
للعــام  ريــال(  مليــون  الهيئــة)242,428,162.00 
الفعلــي  املنصــرف  بلــغ  فيمــا  2020م،  املــايل 

ريــال(. مليــون   211,170,291.13(

الشــؤون املاليــة واإلداريــة 
ــاندة(  )اخلدمات املس
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تشكيل جلنة دراسة طلبات
تقسيط الدين اخلاصة باخملالفات

إشــارة إىل املــادة )57( مــن الائحــة التنفيذيــة لنظــام إيــرادات الدولــة، قامــت الهيئــة بتشــكيل جلنــة خاصــة لدراســة طلبــات تقســيط ديــن 
اخملالفــني العاجزيــن عــن ســداد الديــن دفعــه واحــدة وتقديــر االقســاط ومبالغهــا، ومــن ثــم رفــع الطلــب للجنــة اخملتصــة بــوزارة املاليــة حســب 
االختصــاص حيــث تعــد الهيئــة مــن أوائــل اجلهــات املبــادرة لتفعيــل اســتقبال طلبــات تقســيط الديــن، وكذلــك متابعــة ســداد األقســاط عــن طريــق 

اجلهــة احلكوميــة "الهيئــة" بعــد موافقــة اللجنــة اخملتصــة بــوزارة املاليــة علــى طلــب التقســيط.
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ــاس  ــول إىل أس ــروع التح مش
ــبي ــتحقاق احملاس االس

إشــارة إىل األمــر الســامي الكــرمي رقــم )13059( وتاريــخ 1438/03/16هـــ، القاضــي باملوافقــة علــى مشــروع حتــول جميــع اجلهــات 
احلكوميــة لتطبيــق احملاســبة املبنيــة علــى أســاس االســتحقاق بالقطــاع العــام، وأن تقــوم وزارة املاليــة بإنشــاء مركــز للتواصــل والدعــم 
لتحــول اجلهــات احلكوميــة لتطبيــق أســاس االســتحقاق احملاســبي.وعليه قامــت الهيئــة العامــة للنقــل بالتواصــل مــع مركــز االســتحقاق 
احملاســبي بــوزارة املاليــة والتنســيق معهــم بشــأن إضافــة الهيئــة ضمــن اجلهــات املســتهدفة مــن قبــل املركز للبــدء يف التحــول وتطبيق 
هــذا املشــروع، كمــا مت عقــد اجتمــاع بــني فريــق العمــل املركــز وبــني الهيئــة يف تاريــخ 2020/07/07م، مت مــن خالــه اســتعراض وشــرح 

خطــة العمــل واملتطلبــات الازمــة لتنفيــذ هــذا املشــروع.

ــرز التحديــات  وعملــت الهيئــة خــال الفــرتة املاضيــة علــى تواصــل مســتمر وعقــد اجتماعــات مــع فريــق العمــل باملركــز وذلــك ملعرفــة أب
وحتليــل البيانــات وفهــم الوضــع الراهــن للهيئــة حتــى مت التوصــل إىل إعــداد مســودة كراســة الشــروط واملواصفــات ملبــادرة إعــداد األرصــدة 
االفتتاحيــة ومســك الســجات احملاســبية ويجــري حاليــًا مراجعتهــا مــع فريــق املركــز وبعــد اإلنتهــاء منهــا ســيتم طرحهــا مبنصــة اعتمــاد 

للتعاقــد مــع إحــدى الشــركات املتخصصــة والبــدء يف تنفيــذ املشــروع.
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املوارد البشرية

تؤمــن الهيئــة العامــة للنقــل، بــأن رأس املــال البشــري هــو العنصــر األهــم يف جنــاح أي منظمــة، 
ولذلــك تعمــل الهيئــة مــن خــال إدارة املــوارد البشــرية علــى اســتقطاب وتأهيــل الكفــاءات الازمة 
والقــادرة علــى مواكبــة التحديــات احلاليــة واملســتقبلية. حيــث ترتكــز رؤيــة الهيئــة يف ذلــك علــى 
خلــق بيئــة عمــل جاذبــة وقــادرة علــى حتقيــق االســتقرار الوظيفــي للعاملــني مــن خــال التدريــب 

والتعليــم املســتمر وعقــد الشــراكات مــع نخبــة املعاهــد التدريبيــة واملؤسســات التعليميــة. 

وبلــغ إجمــايل عــدد الوظائــف املعتمــدة للهيئــة العامــة للنقــل للســنة املاليــة 2020م )383( 
ــغال  ــبة اإلش ــت نس ــث بلغ ــاغرة، حي ــة ش ــغولة و)173( وظيف ــة مش ــا )210( وظيف ــة، منه وظيف
لكافــة الوظائــف )55%(. كمــا بلغــت نســبة الذكــور منهــا 93% واإلنــاث 7%، وبلغت نســبة الوظائف 

التخصصيــة 42% مــن إجمــايل الوظائــف املشــغولة.
يف بدايــة العــام امليــادي 2020م أعلنــت الهيئــة عــن طــرح 27 وظيفــة شــاغرة شــملت الوظائــف 

التخصصيــة واإلداريــة والفنيــة والهندســية يف خملتــف اجملــاالت التــي تخــدم قطــاع النقــل.

ووفقــًا لتبعــات جائحــة كورونــا املســتجد )COVID-19( وتعميــم معــايل وزيــر املــوارد البشــرية 
والتنميــة االجتماعيــة بإيقــاف التوظيــف يف جميــع القطاعــات احلكوميــة فقــد أوقــف برنامــج 
ــف  ــاف التوظي ــن إيق ــة م ــتثناء الهيئ ــب اس ــرية بطل ــوارد البش ــوزارة امل ــع ل ــث مت الرف ــف حي التوظي

ويجــري التواصــل مــع الــوزارة للحصــول علــى االســتثناء.
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التدريب والتطوير

ــارج  ــل وخ ــة داخ ــج التدريبي ــدورات والربام ــن ال ــدد م ــوبيها يف ع ــن منس ــة م ــت جمموع ــد أحلق ــابة، فق ــة الش ــا الوطني ــر كوادره ــة لتطوي ــن الهيئ ــعيًا م س
ــام  ــة بع ــام 2020م مقارن ــال ع ــة خ ــدورات التدريبي ــدد ال ــض ع ــث انخف ــة، حي ــام 2020م )77( دورة تدريبي ــة لع ــدورات التدريبي ــدد ال ــغ ع ــد بل ــة، وق اململك

ــا.   ــروس كورون ــة فاي ــبب جائح ــتثنائية بس ــروف االس ــرًا إىل الظ ــك نظ 2019م، وذل
وألهميــة موضــوع التدريــب والتطويــر، فقــد قامــت الهيئــة بإطــاق مبــادرة )نقــل املعرفــة( والتــي تهــدف إىل اســتمرار العمليــة التطويريــة ملنســوبي الهيئــة 
ــرباء  ــارين واخل ــة املستش ــة يف جمموع ــة ممثل ــدى الهيئ ــودة ل ــربات املوج ــة واخل ــل املعرف ــق نق ــن طري ــة ع ــة متخصص ــدمي دورات تدريبي ــال تق ــن خ م

واالســتفادة مــن املنصــات اإللكرتونيــة اخملصصــة لذلــك.
باإلضافــة إىل ذلــك، فقــد قامــت الهيئــة باملشــاركة يف برنامــج متهــر بالتعــاون مــع صنــدوق تنميــة املــوارد البشــرية )هــدف(، لتدريــب عــدد 21 متدربــًا 

ومتدربــة يف خمتلــف القطاعــات واإلدارات يف الهيئــة وذلــك مــن أجــل املســاهمة يف تهيئتهــم لســوق العمــل.
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املبــــــاين

للهيئــة مقــر رئيــس يف مدينــة الريــاض، تبلــغ مســاحته اإلجماليــة )17650( م2 
مكــون مــن )8( أدوار ومســتأجر ملــدة )3( ســنوات، وقــد مت جتهيــز املبنــى وتأثيثــه 
مــن قبــل الهيئــة ويباشــر منســوبو الهيئــة للعمــل فيــه مــن بدايــة العــام املــايل 

 ، 1438هـــ 1437هـ/

ويف إطــار ســعي الهيئــة إىل التواجــد يف خمتلــف مناطــق اململكــة، فقــد بــدأت 
بافتتــاح مقــرات لفــروع لهــا يف املناطــق الرئيســة، حيــث مت افتتــاح فرعــي الريــاض 
واملنطقــة الشــرقية كمــا أنهــت خــال الربــع الرابــع مــن العــام 2020م جتهيــز فرعهــا 

مبنطقــة مكــة املكرمــة ليجــري تدشــينه خــال الربــع األول مــن عــام 2021م.  

ونظــرًا لتنــوع اختصاصــات الهيئــة العامــة للنقــل وتعــدد مهامهــا املتعلقــة بتنظيــم 
أنشــطة النقــل الــربي والبحــري والســككي يف كافــة مناطق ومــدن اململكــة، وباعتبار 
أن جميــع املواقــع التابعــة للهيئــة يف الوقــت احلــايل مســتأجرة بعقــود ملــدة ثــاث 
ســنوات، فإنهــا بحاجــة إىل تخصيــص أرض حكوميــة يف )الريــاض( متكنهــا مــن إنشــاء 
مقرهــا الرئيــس، إضافــة إىل تخصيــص أراٍض باملناطــق التــي ســيكون لهــا فــروع بهــا.
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جدول يوضح حالة مباين الهيئة

ثاث سنوات اعتبارًا من 1440/01/01هـ

ثاث سنوات اعتبارًا من 1440/04/03هـ

ثاث سنوات اعتبارًا من 1440/04/03هـ

ثاث سنوات اعتبارًا من 1440/11/19هـ
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الباب الثاين
 عام 2020مأعمال وإجنازات
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الباب الثاين - أواًل
املبادرات واملشاريع

)أ(- مبادرات الهيئة يف برامج رؤية اململكة 2030

ُتســاهم الهيئــة العامــة للنقــل بشــكل رئيســي يف حتقيــق أهــداف رؤيــة اململكــة 2030 مــن خــال مبادرتهــا يف برنامــج التحــول الوطنــي والتــي حتمــل 
عنــوان "برنامــج سياســات متكامــل لتطويــر منظومــة النقــل"، وتشــمل املبــادرة إعــداد الدراســات والسياســات التنظيميــة لقطــاع النقــل وتطويــر األنظمــة 
واللوائــح املنظمــة للقطــاع، باإلضافــة إىل وضــع االشــرتاطات واملواصفــات القياســية لكافــة وســائل النقــل ووســائطه، وإعــداد خمططــات شــبكات النقــل 

العــام لعــدد مــن مــدن اململكة،وتســعى الهيئــة مــن خــال مبادرتهــا إىل توفــر بيئــة نقــل آمنــة وفعالــة ومســتدامة وذات جــودة عاليــة وبكلفــة مائمــة. 

كمــا ُتشــارك الهيئــة العامــة للنقــل يف برنامــج تطويــر الصناعــة الوطنيــة واخلدمــات اللوجســتية مــن خــال عــدد مــن املبــادرات واملشــاريع التــي تهــدف إىل 
االرتقــاء بجــودة خدمــات نقــل الــركاب والبضائــع لكافــة قطاعــات النقــل )بــري، بحــري، ســككي( ومرافقــه مبــا يف ذلــك املوانــئ اجلافــة، وتســهم الهيئــة مــن 
خالهــا يف حتقيــق هــديف حتســني الربــط احمللــي واإلقليمــي والــدويل لشــبكات التجــارة والنقــل، وإنشــاء وحتســني أداء املراكــز اللوجســيتة ممــا ُيســاهم 

يف ترســيخ مكانــة اململكــة كمركــز لوجســتي عاملــي.
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ارتبــاط مبادرات الهيئة بأهداف 
رؤية اململكة 2030
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مبادرة الهيئة يف برنامج 
التحول الوطني 

ــل  ــاع النق ــة لقط ــات التنظيمي ــات والسياس ــداد الدراس ــادرة إع ــمل املب ــل”، وتش ــة النق ــر منظوم ــل لتطوي ــات متكام ــج سياس ــادرة "برنام مب
وتطويــر األنظمــة واللوائــح املنظمــة للقطــاع، باإلضافــة إىل وضــع االشــرتاطات واملواصفــات القياســية لكافــة وســائل النقــل 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 كمــا أجنــزت الهيئــة العديــد مــن املشــاريع التــي تنــدرج حتــت هــذه املبــادرة منــذ انطاقهــا يف العــام 2017م  
وهــي: )مشــروع تطويــر نظــم النقــل داخــل مدينــة تبــوك، دراســة حتريــر ســوق النقــل باحلافــات بــني املــدن، دراســة تطويــر نظــم النقــل العــام 
داخــل مدينــة الباحــة وربــط احملافظــات الرئيســة باملنطقــة، حتديــد مواصفــات وجتهيــزات وســائل ومرافــق النقــل العــام، سياســة حتديــد أجــور 
اســتخدام وســائل النقــل العــام، حتديــث نظــام النقــل العــام علــى الطــرق، حتديــد متطلبــات األمــن ألنظمــة النقــل(، وخــال العــام 2020م مت إجنــاز 
ــية يف  ــات الرئيس ــكاكا واحملافظ ــة س ــل مدين ــام داخ ــل الع ــم النق ــر نظ ــة تطوي ــام، دراس ــل الع ــة للنق ــع االقتصادي ــة املناف ــروعني )دراس مش
منطقــة اجلــوف( وقــد تأثــر ســر العمــل يف هــذه املبــادرة باملراجعــات التــي متــت للخطــط التنفيذيــة لربامــج الرؤيــة وفــرتة التوقــف التــي مــرت 

بهــا باإلضافــة إىل الظــروف االســتثنائية املرتبطــة بجائحــة كارونــا.
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مبادرة الهيئة يف برنامج تطوير الصناعة 
الوطنية واخلدمات اللوجستية

ــق  ــاركة يف حتقي ــتية إىل املش ــات اللوجس ــة واخلدم ــة الوطني ــر الصناع ــج تطوي ــاركتها يف برنام ــال مش ــن خ ــل م ــة للنق ــة العام ــعى الهيئ تس
أهــداف رؤيــة اململكــة 2030  وذلــك مــن خــال 11 مبــادرة تســاهم بهــا الهيئــة ضمــن الربنامــج،  وينــدرج حتتهــا عــدد مــن املشــاريع، أهمهــا 
مبــادرة  )إنشــاء ودعــم وتنفيــذ اســرتاتيجية النقــل العــام(  والتــي تضــم 12 مشــروع باإلضافــة إىل املبــادرات األخــرى التــي تهــدف إىل اإلرتقــاء بجودة 
خدمــات نقــل الــركاب والبضائــع لكافــة قطاعــات النقــل )بــري، بحــري، ســككي( والتــي تســعى الهيئة من خالهــا إىل ترســيخ مكانة اململكــة كمركز 
لوجســتي عاملــي وحتويلهــا إىل املنصــة اللوجســية الرائــدة عاملًيــا عــرب رفــع تنافســيتها،  وقدرتهــا علــى جــذب االســتثمارات يف القطــاع، ممــا 
سيســمح لهــا مبناولــة أعــداد متزايــدة مــن نقــل البضائــع، والــركاب، و مبــا يتماشــى مــع الطمــوح العــام لرؤيــة اململكــة 2030، واالســرتاتيجيات 
القطاعيــة ذات الصلــة، وقــد شــاركت الهيئــة خــال العــام 2020م يف ورش العمــل واالجتماعــات املكثفــة لتحديــث اخلطــة التنفيذيــة للربنامــج 
مــع الرتكيــز علــى وضــع السياســات العامــة وتطويــر األنظمــة الازمــة لتحقيــق مســتهدفاته، والتــي تهــدف إىل إيجــاد حلــول متكاملــة للتحديــات 
احلاليــة واخلــروج بتصــور خلطــة تنفيذيــة شــاملة ومتكاملــة مــع قطاعــات الربنامــج، حيــث نتــج عنهــا اعتمــاد جمموعة من املبــادرات واملشــاريع 
املرتبطــة بالهيئــة كمــا هــو موضــح باجلــدول أدنــاه، وتعمــل الهيئــة بالتنســيق مــع الربنامــج علــى توفــر امليزانــات واالعتمــادات الازمــة لتنفيــذ 
ــدأ  ــد ب ــل ق ــني كان العم ــام 2025م يف ح ــة ع ــد إىل نهاي ــام 2021م وميت ــن الع ــدأ م ــط يب ــي خمط ــدول زمن ــق ج ــاريع وف ــادرات واملش ــذه املب ه
يف تنفيــذ عــدد مــن املبــادرات واملشــروعات، التــي ال تتطلــب ميزانيــات لتنفيذهــا مــن خــال الربنامــج، خــال العــام 2020م و التــي تســهم يف 

حتقيــق مســتهدفات الربنامــج.
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تهــدف املبــادرة إىل إعــداد ودعــم وتنفيــذ خطة اســرتاتيجية 
ــة  ــتقبلية مدروس ــة مس ــع رؤي ــام، ووض ــل الع ــاملة للنق ش
العامــة  الهيئــة  يف  للنقــل  الرئيســية  للقطاعــات  بعنايــة 
يف  األولويــات  وحتديــد  ســككي(،  بحــري،  )بــري،  للنقــل 
تنفيــذ املشــاريع ذات العاقــة واالســتخدام األمثــل للمــوارد 
املتاحــة. مــن خــال: إعــداد اســرتاتيجية شــاملة للهيئــة 
العامــة للنقــل، وإعــداد وحتديــث خمططــات شــبكات نقــل 
عــام لعــدد مــن املــدن، ووضــع تشــريعات وإجــراءات حمليــة 
متوافقــة مــع االتفاقيــة األوروبيــة اخلاصــة بالنقــل الــدويل 
للبضائــع اخلطــرة عــى الطــرق 1957م  )ADR(، باإلضافة إىل 
دراســة االســتدامة املاليــة ملشــاريع النقــل العــام، دراســة 
اجلــدوى االقتصاديــة الســتخدام مركبــات نقــل عــام صديقــة 
ــتمرارية  ــات واس ــوارئ وإدارة األزم ــة الط ــداد خط ــة، إع للبيئ
األعمــال يف حــاالت الكوارث، دراســة شــاملة لتنميــة إيرادات 
الهيئــة العامــة للنقــل لتقليــل الدعــم احلكومــي، إنشــاء 
منصــة لتتبــع القطــارات ومنصــة لقيــاس أداء املشــغلني، 
إعــداد لوائــح حمايــة البيئــة وكفــاءة الطاقــة، إعــداد حمتــوى 
التدريــب املهنــي واالختبــارات املهنيــة للســائقني ومــدراء 
ــة للتطبيــق، باإلضافــة إىل  التشــغيل واعتمــاد جهــات مؤهل

إعــداد سياســة املركبــات ذاتيــة التحكــم.

تهــدف املبــادرة إىل مراجعــة وحتديــث "اخلطــة الشــاملة 
للخطــوط احلديديــة الســعودية 2016م - 2030م”، حيــث 
ســيتم تطويــر شــبكة اخلطــوط احلديديــة للــركاب والبضائــع 
يف اململكــة العربيــة الســعودية إىل عــام 2050م، ومراجعة 
أولويــة تنفيــذ املســارات بنــاء علــى عــدة معايــر اقتصاديــة، 
واجتماعيــة، وبيئيــة، آخذيــن بعــني االعتبــار مناطــق اململكــة 
مناطــق  و  اخملتلفــة  واملــدن  واالقتصاديــة  الصناعيــة 

اجلــذب الرئيســية والربــط مــع دول اجلــوار.
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تهــدف املبــادرة إىل إنشــاء أكادمييــة متخصصــة باخلدمــات 
اللوجســتية؛ مــن خــال تدريــب وتأهيــل الكــوادر الوطنيــة 
قــادرة  لتكــن  اللوجســتي(  القطــاع  يف  العاملــة  )القــوى 
علــى العمــل بجــدارة يف اجملــاالت اللوجســتية احلديثــة 
واملتقدمــة، واملســاهمة يف رفــع كفــاءة وجــودة األداء 
اللوجســتي يف اململكــة، وتوطــني مهــن هــذا القطــاع؛ 
ممــا سيســاهم يف حتســني تنافســية ونوعيــة اخلدمــات 
ــادرة  ــذه املب ــل يف ه ــري العم ــة، ويج ــتية املقدم اللوجس

بالتنســيق مــع وزارة النقــل.

ــة  ــري يف اململك ــاع البح ــاملة للقط ــرتاتيجية ش ــداد اس إع
خــال  مــن  وذلــك  العاقــة،  ذات  اجلهــات  مــع  بالتنســيق 
وأنظمــة  لوائــح  علــى  تشــتمل  شــاملة  خطــة  وضــع 
بالوقــود  والتــزود  والتمويــن  التمويــل  وآليــات  وتشــريعات 
ألعمــال النقــل البحــري، باإلضافــة إىل تصنيــع وبنــاء الســفن، 
ممــا يســاهم يف وضــع رؤيــة مســتقبلية مدروســة بعنايــة 
للقطــاع ممــا ُيعــزز مــن القــدرة التنافســية الدوليــة، ورفــع 

مكانــة اململكــة كمركــز لوجســتي عاملــي.

تهــدف املبــادرة إىل حتديــث الئحــة أعمــال النقــل البحــري 
وحتديــد  لهــا  املرخــص  األنشــطة  طبيعــة  وتخصيــص 
االشــرتاطات الازمــة لــكل نشــاط مــع حصرهــا يف خمســة 

اللوجســتية أنشــطة تصــب طبيعتهــا يف اخلدمــات 

نشــاط  لتنظيــم  الئحــة  اســتحداث  إىل  املبــادرة  تهــدف 
ــات ذات  ــدمي خدم ــهم يف تق ــري تس ــحن البح ــطاء الش وس
جعــل  متطلبــات  مــع  وتتــواءم  البحــري  النقــل  يف  كفــاءة 

عامليــًا. ا  لوجســتّيً مركــًزا  اململكــة 
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الفنيــة  واملواصفــات  األنظمــة  حتديــث  إىل  املبــادرة  تهــدف 
املزدوجــة  )التكوينــات(  املقطــورات  لتشــمل  للشــاحنات 
والســماح بعملهــا علــى الطــرق يف اململكــة مــا سيســاهم 
ــة  ــتية املقدم ــات اللوجس ــة اخلدم ــية ونوعي ــني تنافس يف حتس

منافســة. باســعار  الدوليــة  الشــحنات  وترتيــب 

تهــدف هــذه املبــادرة إىل إيجــاد هويــة للمقطــورات وأنصــاف 
الســامة  مســتوى  ورفــع  آمــن  نقــل  لضمــان  املقطــورات 
املقطــورات  مــن  اإلســتفادة  وتعزيــز  البيئــة  علــى  واحلفــاظ 
وتنقلهــا بــني األســطول ممــا يســاهم يف حتســني تنافســية 
الشــحنات  وترتيــب  املقدمــة  اللوجســتية  اخلدمــات  ونوعيــة 

منافســة. باســعار  الدوليــة 
يف  اإللكرتونيــة  بيــان  بوابــة  اســتخدام  إىل  املبــادرة  تهــدف 
تســهيل حركــة الشــاحنات لدخــول املــدن وتقليــل وقــت حركتهــا 
داخــل املــدن وربطهــا مبقاصــد الرحــات ممــا ســيخفض يف 
يف  سيســاهم  الــذي  النقــل  تكاليــف  وخفــض  االنتظــار  وقــت 
املقدمــة  اللوجســتية  اخلدمــات  ونوعيــة  تنافســية  حتســني 

منافســة. باســعار  الدوليــة  الشــحنات  وترتيــب 

تهــدف املبــادرة إىل وضــع تشــريعات تنظــم عمــل نقــل البضائــع 
عــى الطــرق باملركبــات التــي يقــل وزنهــا اإلجمــايل عــن 3500 
كيلوجــرام؛ ممــا سيســاهم يف إيصــال البضائــع إىل املســتفيدين 
يف األوقــات احملــددة للتســليم، وبخاصــة يف عمليــات توزيــع 

ــة. ــا النهائي ــع إىل مقاصده ــال البضائ وإيص

ــع  ــل البضائ ــاملة لنق ــرتاتيجية ش ــداد اس ــادرة إىل إع ــدف املب ته
يف اململكــة؛ لضمــان وجــود حركــة نقل بضائــع فعالــة ومتكاملة 
ســككي(  بحــري،  )بــري،  النقــل  أمنــاط  خمتلــف  تغطــي  وآمنــة 
علــى مســتوى اململكــة، وذلــك مــن خــال وضــع خطــة شــاملة 
لنقــل البضائــع حتتــوي عــى رؤيــة واضحــة وأهــداف ومبــادرات 

اســرتاتيجية لتحقيــق هــذه الرؤيــة ومعاجلــة التحديــات.
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تقــوم الهيئــة إضافــًة إىل مبادراتهــا ومشــاريعها يف برامــج رؤيــة اململكــة 2030 بالعمــل علــى مشــاريع أساســية تتماشــى مــع اختصاصاتهــا وتنظيمهــا 
وتتســق مــع األهــداف االســرتاتيجية للرؤيــة، وذلــك لتوفــر أنظمــة نقــل متكاملــة وآمنــة وفعالــة ومســتدامة، ممــا يتيح الفــرص االســتثمارية ويعــزز التوطني، 
كمــا تقــوم أيضــا بتحديــث اخلطــط الســابقة ملواكبــة املتغــرات التنظيميــة واإلداريــة احلديثــة يف قطــاع النقــل باململكــة والذي يتماشــى مــع التطــور الهائل 

الــذي يشــهده وطننــا الغــايل، ومــن أبــرز هــذه املشــاريع:

)االتفاقية اإلطارية لتنفيذ مشروع اجلسر الربي(. مشروع اجلسر الربي    .1

2.  مشروع سكة حديد دول جملس التعاون لدول اخلليج العربية.

3.  مشروع حتديث اخلطة الشاملة للخطوط احلديدية يف اململكة العربية السعودية.

)ب(- أهم املشاريع القائمة 
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مشروع اجلسر الربي  .1
)االتفاقية اإلطارية لتنفيذ مشروع اجلسر الربي(  

تتكــون شــبكة اجلســر الــربي الســعودي مــن )6( مســارات للســكك احلديديــة بطــول يبلــغ 
)1980( كــم، تربــط موانــئ اململكــة علــى ســاحل اخلليــج العربــي باملوانــئ علــى ســاحل البحــر 
ــة  ــاض ومدين ــة الري ــني مدين ــم ب ــدي القائ ــط احلدي ــاءة اخل ــع كف ــر ورف ــق تطوي ــن طري ــر ع األحم
الدمــام، مــرورًا بـــ)7( مراكــز لوجســتية حديثــة ومراكــز األنشــطة االقتصاديــة واملــدن الصناعيــة 
ــدويل  ــل ال ــات النق ــرتاتيجيًا يف اقتصادي ــزًا اس ــة مرك ــل اململك ــا يجع ــة. مب ــطة التعديني واألنش

وحمــور ربــط للنقــل بــني القــارات الثــاث آســيا وأوروبــا وأفريقيــا. كمــا يتماشــى املشــروع 
ويتــواءم مــع رؤيــة اململكــة 2030، وذلــك مــن خــال ترســيخ مكانــة اململكــة كمركــز 

لوجســتي عاملــي، واالرتقــاء بجــودة احليــاة يف املــدن الســعودية، وحتقيــق 
تــوزان يف امليزانيــة العامــة.  ويتماشــئ املشــروع مــع أهــداف اإلســرتاتيجية 

ــر األداء  ــني مؤش ــال حتس ــن خ ــتية، م ــات اللوجس ــل واخلدم ــة للنق الوطني
اللوجســتي وصــواًل إىل املرتبــة )10( عامليــًا، وحتســني مؤشــر التجــارة 

عــرب احلــدود وصــواًل إىل املرتبــة )35( علــى مســتوى دول العــامل، وأيضــًا 
يتماشــئ املشــروع مــع أهــداف اخلطــة الرئيســية للســكك احلديديــة، 
مــن خــال تعزيــز االســتدامة، والتكامــل مــع وســائل النقــل املتعــددة، 

ورفــع الكفــاءة، وتعزيــز الرتابــط. 
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أهمية املشروع
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آخر املستجدات

ــة لتنفيــذ مشــروع اجلســر الــربي بــني الهيئــة العامــة للنقــل وحتالــف شــركة الهندســة املدنيــة الصينيــة مــن قبــل 	  مت توقيــع االتفاقيــة اإلطاري
ــمرب 2019م. ــل يف ديس ــة للنق ــة العام ــس إدارة الهيئ ــس جمل ــايل رئي تهــدف االتفاقيــة إىل القيــام بالدراســات التفصيليــة الازمــة لتنفيــذ مشــروع اجلســر الــربي، والتــي تشــتمل علــى: دراســة البنيــة التحتيــة للســكك 	 مع

احلديديــة، دراســة املراكــز اللوجســتية، دراســة متطلبــات التشــغيل والصيانــة للبنيــة التحتيــة، ودراســة األثــر االجتماعــي واالقتصــادي، ودراســة 
املرحلة الرابعة: إنهاء اتفاقية التمويل وتوقيع العقود. 	 املرحلة الثالثة: الدراسات التفصيلية وإعداد عقد الهندسة والشراء والبناء.	 املرحلة الثانية: التقييم، مفاوضات منوذج التمويل. 	 املرحلة األوىل: الدراسات األساسية. 	 تتكون االتفاقية اإلطارية من أربعة مراحل أساسية وهي كالتايل: 	 وتقييــم منــاذج التمويــل.  مت البــدء بشــكل رســمي يف تنفيــذ أعمــال االتفاقيــة اإلطاريــة لتنفيــذ شــبكة اجلســر الــربي يف نهايــة العــام املاضــي 2019م، وقــد مت بحمــداهلل 	 

اللجنــة اإلشــرافية برئاســة صاحــب املعــايل وزيــر النقــل وعضويــة أصحــاب املعــايل والســعادة ممثلــي عــدد مــن اجلهــات األساســية ذات 	 وإلدارة املشروع بالطريقة املناسبة، فقد مت اعتماد احلوكمة التالية:	 إجنــاز املرحلــة األوىل مــن املشــروع واالنتقــال بشــكل رســمي إىل املرحلــة الثانيــة والثالثــة والتــي يتــم العمــل عليهــا يف الوقــت احلــايل.
ــز 	 العاقــة.  ــة، املراك ــكك احلديدي ــة للس ــة التحتي ــاالت )البني ــة يف جم ــل املتخصص ــرق العم ــن ف ــدد م ــا ع ــق منه ــي ينبث ــروع والت ــة املش ــة متابع جلن

اللوجســتية، متطلبــات التشــغيل والصيانــة، دراســة األثــر االقتصــادي واالجتماعــي، التمويــل والشــؤون املاليــة، التواصــل، احملتــوى احمللــي( 
وحرصــًا علــى التأكــد مــن قيــام التحالــف بــاألدوار املناطــة بــه يف هــذه االتفاقيــة فقــد مت التعاقــد مــع استشــاريني عامليــني مســتقليني يف 	 والتــي تغطــي كافــة اجلوانــب املتعلقــة بأعمــال االتفاقيــة.

اجملــال املــايل والفنــي والقانــوين ملراجعــة وتدقيــق كافــة خمرجــات التحالــف. 
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هــو خــط حديــدي يربــط دول جملــس التعــاون لــدول اخلليــج العربــي ويبلــغ طولــه حــوايل 2117 كــم.  حيــث ســيتم تنفيــذ املشــروع مبرحلتــني رئيســية: تضــم 
املرحلــة األوىل اململكــة العربيــة الســعودية، ودولــة اإلمــارات العربيــة املتحــدة، وســلطنة ُعمــان، وقطــر، ويف املرحلــة الثانيــة: اململكة العربية الســعودية، 
ودولــة الكويــت، ومملكــة البحريــن، حيــث مت انتهــاء املرحلــة األوىل مــن مشــروع دراســة احلجــم املــروري ) ركاب/بضائــع ( ملشــروع قطــار اخلليــج وحتــت 
إشــراف األمانــة العامــة لــدول جملــس التعــاون لــدول اخلليــج العربــي، وأيضــا مت انتهــاء املرحلــة الثانيــة 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 وايضــًا لدراســة األثــر اإليجابــي والســلبي لربــط املرحلــة األوىل مــن مشــروع ســكة حديــد دول جملــس التعــاون.

2.  مشروع سكة حديد دول جملس 
التعاون لدول اخلليج العربية
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يوجد ثاث أجزاء للخط احلديدي داخل اململكة العربية السعودية، كما موضح باجلدول أدناه
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3.  مشروع حتديث اخلطة الشاملة للخطوط 
احلديدية يف اململكة العربية السعودية

تســعى الهيئــة مــن خــال دراســة حتديــث اخلطــة الشــاملة للخطــوط احلديديــة يف اململكــة العربيــة الســعودية إىل تطويــر شــبكة نقــل الــركاب 
والبضائــع باخلطــوط احلديديــة املســتقبلية يف اململكــة العربيــة الســعودية إىل عــام 2050م مــع مراعــاة حتديــد أولويــة تنفيــذ املســارات بنــاء 
ــرتاتيجيات  ــة واالس ــية يف اململك ــذب الرئيس ــق اجل ــاة مناط ــبكة مراع ــم ش ــا مت يف تصمي ــة، كم ــة وبيئي ــة واجتماعي ــر اقتصادي ــدة معاي ــى ع عل
الوطنيــة ذات العاقــة واملشــاريع احليويــة والربــط مــع دول اجلــوار، وذلــك لتوفــر نظــم نقــل عــام فعالــة ومتكاملــة ومســتدامة تســاهم بشــكل 
ــذ  ــص لتنفي ــاري متخص ــع استش ــة م ــدت الهيئ ــي. وتعاق ــتي عامل ــز لوجس ــا إىل مرك ــة 2030 وحتويله ــة اململك ــداف رؤي ــق أه ــي يف حتقي رئيس

أعمــال املشــروع، والــذي تبلــغ مدتــه 12 شــهرًا .

ويرتبــط املشــروع بشــكل مباشــر بأهــداف الهيئــة االســرتاتيجية واملتمثلــة 
يف تبنــي التقنيــات احلديثــة ورفــع كفــاءة وفعاليــة خدمــات نقــل الــركاب يف 
ــاهمة يف  ــع واملس ــل البضائ ــات نق ــة خدم ــاءة وفعالي ــع كف ــة، ورف اململك
تطويــر اخلدمــات اللوجســتية يف اململكــة، وتهيئــة البيئة املناســبة لتقدمي 
خدمــات النقــل العــام وحتفيــز اســتخدامها، وتبنــي أعلــى معايــر الســامة 
النقــل،  لقطــاع  الطاقــة  اســتهاك  وترشــيد  البيئــي  التلــوث  مــن  واحلــد 
وتعزيــز االســتدامة املاليــة وتوفــر الوظائــف املائمــة جلــذب االســتثمارات 
يف مشــروعات وخدمــات النقــل. كمــا يســتهدف املشــروع املنجــز كلُّ مــن 

املواطــن والقطــاع العــام والقطــاع اخلــاص والبنيــة التحتيــة.

ويتكون املشروع من سبع مراحل تشمل: 
التجهيز للدراسة وجمع البيانات . 1
التقييم االسرتاتيجي والرؤية،. 2
تقييم السوق والتحليل،. 3
تطوير منوذج النقل وحتديد الطلب احلايل واملستقبلي،. 4
تطوير شبكة اخلطة الشاملة للخطوط احلديدية،. 5
تقييم اخلطة الشاملة وحتليل اخملاطر،. 6
إعداد اخلطة التنفيذية للخطة الشاملة للخطوط احلديدية.. 7
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حيــث شــارك يف مشــروع الدراســة مــن خــال ورش العمــل واالجتماعــات التــي أقامتهــا الهيئــة كجــزء مــن أعمــال املشــروع عــدد مــن اجلهــات ذات العاقــة، 
مثــل: وزارة النقــل، وزارة املاليــة، وزارة االقتصــاد والتخطيــط، وزارة الشــؤون البلديــة والقرويــة واإلســكان، الهيئــة العامــة لإلحصــاء، الهيئــة امللكيــة ملدينــة 
الريــاض، هيئــة تطويــر منطقــة املدينــة املنــورة، هيئــة تطويــر املنطقــة الشــرقية، املؤسســة العامــة للخطــوط احلديديــة، شــركة أرامكــو، الشــركة 
الســعودية للخطــوط احلديديــة، الشــركة الســعودية للنقــل اجلماعــي، شــركة ســابك، وزارة الصناعــة، الهيئــة العامــة للمــدن الصناعيــة، الهيئــة العامــة 
للطــران املــدين، الهيئــة العامــة للموانــئ، الهيئــة العامــة للجمــارك، برنامــج تطويــر الصناعــة الوطنيــة، اخلدمــات اللوجســتية، صنــدوق االســتثمارات العامة، 

ونيــوم. 

ــع.  ــركاب والبضائ ــام 2050م لل ــعودية إىل ع ــة الس ــة العربي ــة يف اململك ــوط احلديدي ــتقبلية للخط ــية املس ــة الرئيس ــر اخلط ــروع تطوي ــن املش ــينتج ع وس
ــاد  ــادة الكثافــة البشــرية وازدي حيــث يعــد أحــد أهــم مشــاريع التنميــة املســتدامة يف قطــاع النقــل، والــذي يشــهد تطــورًا ملحوظــًا ومنــوًا متزايــدًا مــع زي
ــات  ــادة يف االنبعاث الطلــب علــى النقــل مبختلــف أمناطــه، ومــن منطلــق تقليــل االعتمــاد علــى منــط نقــل واحــد دون غــره والــذي مــن شــأنه أن يســبب زي
الكربونيــة و االزدحــام املــروري علــى الطــرق وتدهــور جــودة الهــواء يف املناطــق احلضريــة يف الكثــر مــن املــدن ومــا يلحــق ذلــك مــن آثــار ســلبية مدمــرة 
علــى الصحــة العامــة، ولتحقيــق التــوازن بــني كافــة أمنــاط النقــل، ومتكــني اململكــة مــن ممارســة دورهــا كعنصــر رئيســي يف املنطقــة وحتويلهــا ملركــز 
لوجســتي عاملــي يربــط بــني قــارات العــامل الثــاث، كان مــن الضــروري اقــرتاح دراســة إنشــاء شــبكة متكاملــة فعالــة مــن اخلطــوط احلديديــة لربــط كافــة 

مناطــق اململكــة مــع بعضهــا لنقــل الــركاب والبضائــع بــكل ســهولة ويســر.

ــة  ــاد إىل مرحل ــل االقتص ــة ونق ــة يف اململك ــرة التنمي ــر يف قاط ــكل كب ــاهمة بش ــي املس ــروع، ه ــذ املش ــن تنفي ــة ع ــة الناجم ــار االقتصادي ــم اآلث ــن أه وم
متقدمــة يف ظــل ســعي الدولــة إىل تنويــع مصــادر الدخــل وتخفيــف االعتمــاد علــى النفــط كمــورد رئيســي، فمــن املتوقــع أن يشــهد قطــاع الســياحة تطــورًا 

ملحوظــًا مــع وجــود أداة ربــط حديثــة وفعالــة تربــط بــني املــدن احليويــة واملواقــع االســرتاتيجية واألماكــن املقدســة يف اململكــة.

ــة،  ــتهاك الطاق ــيد اس ــواء وترش ــوث اله ــن تل ــد م ــة واحل ــات الكربوني ــض االنبعاث ــى خف ــيعمل عل ــة س ــارات حديث ــبكة قط ــود ش ــي، وج ــد البيئ ــى الصعي وعل
ــود. ــتهاك الوق ــة واس ــف الصيان ــد وتكالي ــن الواح ــل للط ــة النق ــل بتعرف ــائل النق ــص وس ــن أرخ ــد م ــة يع ــوط احلديدي ــل باخلط ــر أن النق ــر بالذك واجلدي

ــز الســامة والصحــة العامــة ورفــع مســتوى جــودة حيــاة  وعلــى الصعيــد االجتماعــي، يعتــرب إنشــاء شــبكة نقــل خطــوط حديديــة خطــوة مهمــة نحــو تعزي
ــارات نقــل آمنــة ومتكاملــة وبتكلفــة ووقــت مائمتــني. األفــراد مــن خــال إيجــاد خي



63التقرير السنوي للهيئة العامة للنقل لعام 2020م

)ج(- أبرز املشاريع املنجزة 

1. مشروع حتديث نظام حماية خطوط السكك احلديدية 
ودجمه مع نظام النقل باخلطوط احلديدية

تهــدف الهيئــة مــن خــال هــذا املشــروع إىل حتديــث نظــام حمايــة خطــوط الســكك احلديديــة باململكــة العربيــة الســعودية ليواكــب املتغــرات التنظيميــة 
ــات واملســؤوليات وتعريــف القوانــني املنظمــة والظابطــة للقطــاع، ويأتــي متكامــا مبــا  ــد الصاحي ــة احلديثــة يف قطــاع النقــل باململكــة، وحتدي واإلداري
ــات علــى حــرم اخلطــوط احلديديــة واملرافــق املتصلــة بهــا بشــكل عــام وحمايــة املرخصــني، ويعــزز مــن  يكفــل حتقيــق معــدالت أعلــى يف ضبــط التعدي
ــة العامــة للنقــل مــن قيامهــا بأدوارهــا الرقابيــة واإلشــرافية يف  مشــاركة القطــاع اخلــاص بتوفــر البيئــة املائمــة لاســتثمار يف القطــاع وميكــن الهيئ
قطــاع اخلطــوط احلديديــة، وقــد مت إجنــاز النظــام احملــدث والرفــع بــه وصــدر بشــأنه قــرار جملــس الــوزارء رقــم 227 وتاريــخ 1442/04/09هـــ والقاضــي 
باملوافقــة علــى حتديــث نظــام حمايــة خطــوط الســكك احلديديــة الصــادر باملرســوم امللكــي رقــم )21( وتاريــخ 1389/04/03هـــ ودجمــه مــع نظــام النقــل 

باخلطــوط احلديديــة الصــادر باملرســوم امللكــي رقــم )م/33( يف 1433/05/24هـــ.
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ــل.  ــطة النق ــتخدمي أنش ــات مس ــوق والتزام ــح حلق ــع لوائ ــروع إىل وض ــذا املش ــال ه ــن خ ــة م ــعى الهيئ تس
وحيــث أن النقــل العــام يخــدم خمتلــف شــرائح اجملتمــع، فــإن هــذا املشــروع يهــدف إىل توفــر الوعــي الكامــل 

لهــم مــن خــال حتديــد حقوقهــم والتزاماتهــم حتفيــزًا الســتخدامهم لهــا، وذلــك بوضــع حقــوق حتمــي جميــع 
هــؤالء املســتخدمني ســواًء يف النقــل الــربي أو الســككي أو البحــري، والتزامــات حتمــي موفــري تلــك اخلدمــات 

ــذ أعمــال املشــروع.  ــة مــع استشــاري متخصــص لتنفي واألنشــطة.  وتعاقــدت الهيئ
ويرتبــط املشــروع اســرتاتيجيا مــع أهــداف الهيئــة االســرتاتيجية واملتمثلــة بتطويــر البيئــة التنظيميــة وحوكمــة قطــاع 

النقــل، وتهيئــة البيئــة املناســبة لتقــدمي خدمــات النقــل العــام وحتفيــز اســتخدامها. كمــا يســتهدف املشــروع املنجــز كلُّ 
مــن املواطــن والقطــاع العــام والقطــاع اخلــاص.

ويتكون املشروع من أربعة مراحل تشمل: 
إعداد خطة عمل الدراسة.. 1
دراسة الوضع الراهن والتجارب الدولية واإلقليمية وحتليل الفجوة.. 2
إعداد الئحة حقوق والتزامات مستخدمي وسائل النقل.. 3
إعداد التقرير النهائي واحلمات اإلعانية واخلطة التنفيذية للدراسة.. 4

حيــث شــارك يف مشــروع الدراســة مــن خــال ورش العمــل واالجتماعــات التــي أقامتهــا الهيئــة كجــزء مــن أعمــال املشــروع عــدد مــن اجلهــات ذات العاقــة، 
مثــل: وزارة النقــل، وزارة املاليــة، وزارة الداخليــة، الهيئــة امللكيــة ملدينــة الريــاض، هيئــة تطويــر منطقــة املدينــة املنــورة، هيئــة تطويــر املنطقــة الشــرقية، 
املؤسســة العامــة للخطــوط احلديديــة، شــركة قطــارات مكــة للنقــل العــام، شــركة مــرتو جده، الشــركة الســعودية للخطــوط احلديدية، الشــركة الســعودية 

للنقــل اجلماعــي، جملــس الغــرف الســعودية. ونتــج عــن املشــروع تطويــر لوائــح شــاملة حلقــوق والتزامــات مســتخدمي أنشــطة النقــل. 

ويجــري العمــل يف الوقــت الراهــن علــى وضــع خمرجــات الدراســة واللوائــح يف اإلطــار النظامــي متهيــدًا للرفــع بهــا للجهــات اخملتصــة والعمــل علــى 
ــي:  ــا يل ــروع كم ــذا املش ــن ه ــب ع ــر املرتت ــون األث ــع أن يك ــن املتوق ــا، وم اعتماده

أثر اجتماعي: حتفيز استخدام وسائل النقل العام وتوفر خدمات نقل ذات كفاءة وجودة عالية.
أثر اقتصادي: تنظيم قطاع النقل العام وخلق بيئة جاذبة لاستثمار يف خدماته.  

2.  حقوق والتزامات مستخدمي 
وسائل النقل العام 
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ــاعدة  ــن مس ــة م ــن الهيئ ــل ميك ــي متكام ــار حتليل ــر إط ــام إىل تطوي ــل الع ــاريع النق ــة ملش ــع االقتصادي ــة املناف ــروع دراس ــال مش ــن خ ــة م ــدف الهيئ ته
ــة وحتليــل اخملاطــر احملتملــة يف تكلفــة  ــة ملشــاريع النقــل العــام، والتأكــد مــن جدواهــا االقتصادي ــر املنافــع االقتصادي اجلهــات ذات العاقــة يف تقدي
ــاري  ــع استش ــة م ــدت الهيئ ــل.  و تعاق ــاريع النق ــتثمار يف مش ــل االس ــق يف متوي ــا يتعل ــرار فيم ــاذ الق ــم اتخ ــاهم يف دع ــا ستس ــي بدوره ــروع والت املش

ــهر. ــرة أش ــه عش ــت مدت ــذي بلغ ــروع، وال ــال املش ــذ أعم ــص لتنفي متخص

ويرتبــط املشــروع بأهــداف الهيئــة االســرتاتيجية واملتمثلــة يف تعزيــز االســتدامة املاليــة وتوفــر الظــروف املائمــة جلــذب االســتثمارات يف مشــروعات 
وخدمــات النقــل. 

ويتكون املشروع من ستة مراحل تشمل: 
إعداد خطة العمل وجمع البيانات،. 1
2 .،)Cost Benefit Analysis( إعداد األدلة اإلرشادية وأدوات التحليل احلسابية لتحليل التكلفة والفائدة ملشاريع النقل العام
3 .،)Cost Risk Analysis( إعداد األدلة اإلرشادية وأدوات التحليل احلسابية لتحليل خماطر التكلفة ملشاريع النقل العام
4 . )Wider Economic Benefits( إعــداد األدلــة اإلرشــادية وأدوات التحليــل احلســابية لتحليــل املنافــع االقتصاديــة علــى نطــاق واســع ملشــاريع النقــل العــام

 ،)Financial Analysis( املــايل  والتحليــل 
5 . ،)Cost Benefit Analysis( إعــداد أداة حتليــل حســابية متكاملــة جتمــع بــني أدوات التحليــل املطــورة خــال املشــروع والتــي تشــمل أداة حتليــل التكلفــة والفائــدة

 Financial( ــايل ــل امل ــع )Wider Economic Benefits( والتحلي ــاق واس ــى نط ــة عل ــع االقتصادي ــل املناف ــة )Cost Risk Analysis(، وحتلي ــر التكلف ــل خماط وحتلي
Analysis( ملشــاريع النقــل العــام. 

حتليل منافع أنظمة النقل العام لعدد من املدن الرئيسية يف اململكة. . 6

3.  دراسة املنافع االقتصادية 
للنقل العام
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وشــارك يف مشــروع الدراســة مــن خــال ورش العمــل واالجتماعــات التــي أقامتهــا الهيئــة كجــزء مــن أعمــال املشــروع عــدد مــن اجلهــات ذات العاقــة، 
مثــل: وزارة النقــل، وزارة املاليــة، وزارة االقتصــاد والتخطيــط، وزارة الشــؤون البلديــة والقرويــة واإلســكان، الهيئــة العامــة لإلحصــاء، الهيئــة امللكيــة ملدينــة 
الريــاض، هيئــة تطويــر منطقــة املدينــة املنــورة، هيئــة تطويــر املنطقــة الشــرقية، أمانــة املنطقــة الشــرقية، املؤسســة العامــة للخطــوط احلديديــة، 
الهيئــة العامــة لألرصــاد وحمايــة البيئــة، شــركة قطــارات مكــة للنقــل العــام، شــركة مــرتو جــده، شــركة أرامكــو، الشــركة الســعودية للخطــوط احلديديــة، 

الشــركة الســعودية للنقــل اجلماعــي. شــركة الكهربــاء الســعودية.

ــن  ــة م ــدوى االقتصادي ــل اجل ــة يف حتلي ــة واملتخصص ــة املتكامل ــل االقتصادي ــادية وأدوات التحلي ــة اإلرش ــن األدل ــة م ــر جمموع ــروع تطوي ــن املش ــج ع ونت
ــاق  ــى نط ــة عل ــع االقتصادي ــل املناف ــة CRA وحتلي ــر التكلف ــل خماط ــة CBA وحتلي ــة واملنفع ــل التكلف ــمل حتلي ــة )وتش ــام يف اململك ــل الع ــاريع النق مش

 .)FA والتحليــل املــايل WEB واســع

ومن املتوقع أن يكون األثر املرتتب عن هذا املشروع كما يلي: 
متكني اجلهات ذات العاقة من القيام بعملية حتليل املنافع االقتصادية ملشاريع النقل العام بأسلوب علمي دقيق وموثوقية عالية.. 1

توحيد منهجية حتليل املنافع االقتصادية ملشاريع النقل العام بني خمتلف اجلهات ذات العاقة.. 2

متكني اجلهات اخملتصة ذات العاقة من مقارنة مشاريع النقل العام املقرتحة وحتديد أولويات تنفيذها.. 3

تعزيز الوعي حول منهجيات حتليل املنافع االقتصادية ملشاريع النقل العام يف اململكة.. 4

حتديد األثر من االستثمار يف مشاريع النقل العام على اقتصاد اململكة )األثر على الناجت احمللي والوظائف(.. 5

تقييــم الفوائــد املاليــة ملشــاريع النقــل العــام علــى مســتوى املشــروع وعلــى مســتوى مالــك املشــروع واجلهــات ذات العاقــة، والتأكــد مــن االســتدامة املاليــة . 6
لهــا.

ــة  وتعمــل الهيئــة علــى تزويــد اجلهــات ذات العاقــة مبخرجــات املشــروع )أدوات التحليــل واملنهجيــات( لاســتفادة منهــا يف تقييــم املنافــع االقتصادي
ملشــاريعها ودعــم متخــذي القــرار حــول مشــاريع النقــل العــام. 
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ــر ورفــع  ــر نظــم النقــل العــام داخــل مدينــة ســكاكا واحملافظــات الرئيســية يف منطقــة اجلــوف إىل تطوي تهــدف الهيئــة مــن خــال مشــروع دراســة تطوي
مســتوى خدمــات النقــل العــام ملدينــة ســكاكا واحملافظــات الرئيســية يف منطقــة اجلــوف والربــط فيمــا بينهــا واملشــاريع احليويــة يف املنطقــة بشــكل 
فعــال ومتكامــل مــن خــال دراســة احتياجــات املدينــة خلدمــات النقــل وتقديــر حجــم الطلــب احلــايل واملســتقبلي، وإعــداد خمطــط شــامل لشــبكة النقــل 
العــام ملنطقــة اجلــوف والعقــد التشــغيلي واخلطــة التنفيذيــة. و تعاقــدت الهيئــة مــع استشــاري متخصــص لتنفيــذ أعمــال املشــروع، والــذي تبلــغ مدتــه 

ثمانيــة أشــهر.

ويرتبــط املشــروع اســرتاتيجيًا مــع أهــداف الهيئــة االســرتاتيجية بتبنــي التقنيــات احلديثــة ورفــع كفــاءة وفعاليــة خدمــات نقــل الــركاب باململكــة، وتهيئــة 
البيئــة املناســبة لتقــدمي خدمــات النقــل العــام وحتفيــز اســتخدامها، وتبنــي أعلــى معايــر الســامة واحلــد مــن التلــوث البيئــي وترشــيد اســتهاك الطاقــة 
لقطــاع النقــل، وهــدف تعزيــز االســتدامة املاليــة وتوفــر الوظائــف املائمــة جلــذب االســتثمارات يف مشــروعات وخدمــات النقــل، كما يســتهدف املشــروع 

املنجــز كلُّ مــن املواطــن والقطاعــني العــام واخلــاص والبنيــة التحتيــة للمملكــة.

ويتكون املشروع من خمسة مراحل تشمل: 
إعداد خطة عمل الدراسة.. 1

القيام بالدراسات التحضرية ملشروع النقل العام.. 2

حتديد الطلب وتطوير احللول والبدائل.. 3

تقومي البدائل املقرتحة واختيار وتطوير البديل األمثل.. 4

إعداد عقد التشغيل خلدمات النقل العام املقرتحة بالبديل األمثل.. 5

4.  دراسة تطوير نظم النقل العام داخل مدينة سكاكا 
واحملافظات الرئيسية يف منطقة اجلوف
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حيــث شــارك يف مشــروع الدراســة مــن خــال ورش العمــل واالجتماعــات التــي أقامتهــا الهيئــة كجــزء مــن 
أعمــال املشــروع عــدد مــن اجلهــات ذات العاقــة، مثــل: إمــارة منطقــة اجلــوف، أمانــة منطقــة اجلــوف، وزارة النقــل، 

ــر )DASO(، الهيئــة  ــة واإلســكان، مكتــب دعــم هيئــات التطوي ــة والقروي وزارة االقتصــاد والتخطيــط، وزارة الشــؤون البلدي
الســعودية للمــدن الصناعيــة ومناطــق التقنيــة )مــدن(، الهيئــة العامــة للســياحة والــرتاث الوطنــي، اجمللــس البلــدي ألمانــة 

منطقــة اجلــوف، أمــن الطــرق مبنطقــة اجلــوف، مــرور منطقــة اجلــوف، جامعــة اجلــوف، الشــركة الســعودية للخطــوط احلديديــة )ســار(، الشــركة الســعودية 
للنقــل اجلماعــي )ســابتكو(. ونتــج عــن املشــروع إعــداد خمطــط شــبكة النقــل العــام للمدينــة ســكاكا واحملافظــات الرئيســية باملنطقــة والربــط فيمــا 
بينهــا وإعــداد اخلطــة التنفيذيــة للمشــروع والعقــد التشــغيلي خلدمــات النقــل العــام املقرتحــة، ويجــري التســيق مــع أمانــة املنطقــة لوضــع خمرجــات 

الدراســة موضــع التنفيــذ.
ومــن املتوقــع أن يكــون األثــر املرتتــب عــن هــذا املشــروع توفــر خدمــة نقــل عــام مســتدامة تخــدم ســكان منطقــة اجلوف مبختلــف أغــراض التنقل وتشــجع 

علــى تقليــل اســتخدام املركبــات اخلاصــة ممــا يســاعد علــى تقليــل مشــاكل االزدحــام املــروري والتلــوث البيئــي وترفع من مســتويات الســامة.
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تســعى الهيئــة مــن خــال مشــروع دراســة اجلــدوى االقتصاديــة لنقــل الــركاب بحــرًا بــني املــدن واجلــزر املطلــة علــى الســاحلني 
الشــرقي والغربــي باململكــة إىل بحــث اجلــدوى مــن تطويــر خدمــات النقــل البحــري يف اململكــة وســبل تعزيزهــا والفوائــد 

ــة واالجتماعيــة الناجتــة منهــا، حيــث اســتهدف املشــروع: االقتصادي

تقديــر حجــم الطلــب احلــايل واملســتقبلي علــى النقــل البحــري بــني اجلزر واملــدن الســاحلية، أخذيــن باالعتبــار االســرتاتيجيات الوطنيــة واملشــاريع التنموية 	 قياس مدى إمكانية توفر خدمة النقل البحري للركاب بني اجلزر واملدن الساحلية على امتداد كًا من الساحلني الشرقي والغربي للمملكة. 	 
العاقة.  إعــداد خمطــط عــام لشــبكة النقــل البحــري باململكــة والتقاريــر التفصيليــة التــي تتضمــن تفاصيــل املســارات ونــوع املركبــات البحريــة، واملرافــئ 	 ذات 

ــب 	 واحملطــات، واملتطلبــات الفنيــة واملاليــة للشــبكة. ــايل املناس ــوذج امل ــة إىل النم ــري باإلضاف ــل البح ــة النق ــدمي خدم ــية لتق ــات األساس ــع املكون ــة جلمي ــة التقديري ــمل التكلف ــة تش ــة تنفيذي ــداد خط إع
لضمــان جنــاح خدمــة النقــل البحــري املقرتحــة. 

وتعاقدت الهيئة مع استشاري متخصص لتنفيذ أعمال املشروع، والذي تبلغ مدته أربعون أسبوعًا.
ويرتبــط املشــروع اســرتاتيجيًا مــع أهــداف الهيئــة االســرتاتيجية يف رفــع كفــاءة وفعاليــة خدمــات نقــل الــركاب يف اململكــة، وتهيئــة البيئة املناســبة لتقدمي 

خدمــات النقــل العــام وحتفيــز اســتخدامها، وجذب االســتثمارات يف مشــروعات وخدمــات النقل. 

5.  دراســة اجلــدوى االقتصاديــة لنقل الركاب بحــرًا بني املدن 
واجلــزر املطلــة علــى الســاحلني الشــرقي والغربي
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ويتكون املشروع من سبعة مراحل تشمل: 
تقدمي منهجية األعمال واجلدول الزمني . 1

تقييم الوضع الراهن خلدمة النقل البحري.. 2

حتديد الطلب وبناء البدائل خلدمة النقل البحري.. 3

تقومي البدائل املقرتحة.. 4

اختيار وتقدمي املقرتح األمثل خلدمة النقل البحري.. 5

إعداد التكلفة الرأسمالية والتشغيلية للبديل األمثل.. 6

إعداد عقد التشغيل.. 7

حيــث شــارك يف مشــروع الدراســة مــن خــال ورش العمــل واالجتماعــات التــي أقامتهــا الهيئــة كجــزء مــن أعمــال املشــروع عــدد مــن اجلهــات ذات العاقة، 
مثــل: وزارة النقــل، والهيئــة العامــة لإلحصــاء، والهيئــة العامــة للموانــئ، واملديريــة العامــة حلــرس احلــدود، ووزارة الســياحة، والهيئــة امللكيــة للجبيــل 
ــع،  ــة ينب ــان، وبلدي ــة فرس ــوك، وبلدي ــة تب ــده، وأمان ــة ج ــاء، وأمان ــة األحس ــورة، وأمان ــة املن ــة املدين ــر منطق ــة تطوي ــرقية، وهيئ ــر الش ــة تطوي ــع، وهيئ وينب

ونيــوم، وشــركة مــرتو جــدة، وشــركة البحــر األحمــر، وشــركة أمــاال. 

ونتــج عــن الدراســة تصميــم شــبكة نقــل بحــري متكاملــة لــكا الســاحلني الشــرقي والغربــي للمملكــة وحتديــد مناطــق مرافــق اخلدمــة املقرتحــة، والتــي 
ســيكون لهــا دور كبــر يف تعزيــز خدمــات النقــل املقدمــة للــركاب وحتفيــز االســتثمار يف القطــاع، ودعــم الســياحة باململكــة، ويجــري التنســيق مــع اجلهــات 

املعنيــة لوضــع خمرجــات الدراســة موضــع التنفيــذ.
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يعتــرب تقــادم األنظمــة واللوائــح وعــدم مواكبتهــا للمتغــرات اإلداريــة والتقنيــة احلديثــة أحــد أبــرز التحديــات التــي تواجــه الهيئــة، كمــا تقــوم الهيئــة مبراجعــة 
األنظمــة واللوائــح وحتديثهــا وتطويــر اجلديــد منهــا للنهــوض مبســتوى اخلدمــات يف القطــاع ورفع مســتويات الســامة واجلودة فيهــا، وذلك بهــدف تنظيم 
قطــاع النقــل وتشــجيع االســتثمار فيــه مــن خــال جعلــه بيئــة مناســبة ومنظمــة للمســتثمر احمللــي واألجنبــي، وُيعــد قطــاع النقــل أحــد أهــم ركائــز االقتصــاد 
يف اململكــة، واســتكمااًل ألعمــال الهيئــة خــال األعــوام املاضيــة فقــد شــهد العــام 2020 م إصــدار عــدد مــن اللوائــح شــملت قطاعــات النقــل الثــاث الــربي 
والبحــري والســككي، و علــى صعيــد أنشــطة النقــل الــربي التــي تشــهد تغــرات متســارعة نحــو خدمــات نقــل متميــزة مت إصــدار الائحــة املنظمــة لنشــاط 

توجيــه املركبــات لنقــل البضائــع،و شــروط و ضوابــط ترخيــص نشــاط تأجــر الســيارات ونشــاط وســيط التأجــر عــرب التطبيقــات أو املواقــع اإللكرتونيــة.

وحتقيقــا لرؤيــة اململكــة 2030م يف تشــجيع املســتثمرين علــى مزاولــة األنشــطة البحريــة وتســهيًا لإلجــراءات وحتديــد متطلبــات مزاولــة هــذه األنشــطة 
مبــا يتفــق واملعايــر الدوليــة فقــد مت إصــدار الائحــة التنفيذيــة إلدارة الســامة والتشــغيل اآلمــن للســفن وحتديــث الئحــة مزاولــة أعمــال النقــل البحــري، 

مبوجــب قــرار جملــس إدارة الهيئــة العامــة للنقــل، إضافــة إىل عــدد مــن اللوائــح التــي مت حتديثهــا خــال األعــوام املاضيــة.

الباب الثاين - ثانيًا
اللوائح والتشريعات املنظمة

ألنشطة النقل )الربي، والبحري، والسككي(

الائحة املنظمة لنشاط 

توجيه املركبات لنقل البضائع
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وقــد تطــور قطــاع النقــل الســككي تطــورًا هائــًا وملحوظــًا خــال العــام  2020م، ففــي جمــال نقــل الــركاب مت إكتمــال عقــد حمطــات قطــار احلرمــني 
ــني  ــادم احلرم ــدن خ ــن ل ــريف م ــام2019م  وبتش ــال ع ــام 2018م  ومت خ ــريفني يف ع ــني الش ــادم احلرم ــن خ ــة م ــة كرمي ــن برعاي ــذي ُدش ــريع ال الس
الشــريفني افتتــاح احملطــة اخلامســة مــن حمطــات قطــار احلرمــني يف مطــار امللــك عبدالعزيــز الــدويل بشــهر ســبتمرب مــن عــام 2019م،  كمــا مت 
إصــدار شــهادة الســامة ورخصــة التشــغيل للقطــار اآليل ملطــار امللــك عبدالعزيــز الــدويل اجلديــد بجــدة يف عــام 2020م.ومت حتديــث االئحــة التنفيذية 

لنظــام النقــل باخلطــوط احلديدية.وحتديــث نظــام حمايــة خطــوط الســكك احلديديــة ودجمــة مــع نظــام النقــل باخلطــوط احلديديــة.

وتتمثــل أبــرز اآلثــار االقتصاديــة واالجتماعيــة والتنظيميــة مــن حتديــث وتطويــر اللوائــح والتشــريعات 
مــا يلــي:

توفر بيئة تنظيمية واستثمارية حمفزة ومنافسة وذات موثوقية عالية.	 

تعزيز الشراكة مع القطاع اخلاص.	 

زيادة فرص االستثمار وذلك من خال تطوير أنشطة جديدة. 	 

زياردة فرص التوطني.	 

تنمية ورفع كفاءة خدمات النقل.	 

املرونة يف التعامل مع املتغرات املتسارعة.	 
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اللوائح واألنظمة
وآليات التنفيذ، واملواصفات والتجهيزات امُلنجزة خال العام 2020م

الائحة املنظمة لنشاط توجيه املركبات لنقل البضائع.. 1
شروط وضوابط ترخيص نشاط تأجر السيارات ونشاط وسيط التأجر عرب التطبيقات أو املواقع اإللكرتونية.. 2
آلية تنفيذ أحكام الائحة املنظمة لنشاط تأجر السيارات ووسطاء التأجر.. 3
آلية تنفيذ أحكام الائحة املنظمة لنشاط األجرة ووسيط األجرة والتوجيه.. 4
آلية تنفيذ أحكام الائحة املنظمة لنشاط النقل املتخصص وتأجر وتوجيه احلافات.. 5
املواصفات والتجهيزات الفنية لسيارات األجرة.. 6
حتديد احلد األدنى لشروط ومواصفات نقل احلجاج.. 7
مشروع النظام املوحد للنقل الربي الدويل بني دول اجمللس.. 8
الئحة مزاولة أعمال النقل البحري.. 9

الائحة التنفيذية إلدارة السامة والتشغيل اآلمن للسفن.. 10
الائحة التنفيذية لنظام النقل باخلطوط احلديدية.. 11
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اللوائح املنظمة ألنشطة النقل الربي

أصــدرت الهيئــة الائحــة املنظمــة لنشــاط توجيــه املركبــات لنقــل البضائــع مبوجــب قــرار معــايل وزيــر النقــل رقــم )15/01( وتاريــخ 1442/02/10هــــ، 
ودخلــت الائحــة حيــز النفــاذ يف تاريــخ 1442/03/29هـــ، وتنظــم الائحــة اجلديــدة نشــاط توجيــه املركبات لنقــل البضائع.

حيث تهدف الهيئة من خال هذه الائحة إىل: 

تعزيز التنافسية ورفع جودة خدمات نقل البضائع.	 

خلق بيئة مناسبة لاستثمار يف جمال نقل البضائع.	 

تعزيز مستوى الرقابة وإيضاح حقوق املستثمر واملستفيد.	 

توفر فرص عمل واعدة للشباب السعودي.	 

تعزيز التجارة اإللكرتونية، واخلدمات التشاركية.	 

خلق فرص استثمارية واعدة للقطاع اخلاص.	 

تعزيز استخدام التقنية يف قطاع النقل.	 

وقــد حــددت الائحــة تنظيــم إصــدار الرتاخيــص وجوانــب التشــغيل، كمــا حــددت الشــروط الازمــة للنقــل وكذلــك فئــات الســائقني واالشــرتاطات الواجــب 
توفرهــا يف الســائق، واملواصفــات واالشــرتاطات الواجــب توفرهــا يف املركبــة العاملــة مــع املرخصــني يف توجيــه املركبــات لنقــل البضائــع، وآليــة 
املتابعــة واملراقبــة وضبــط اخملالفــات، وترابــط األنظمــة وتشــمل الشــروط الربــط مــع منصــة الهيئــة اإللكرتونيــة )وصــل( ملعرفــة عــدد الرحــات 
ــة  ــة االقتصادي ــزز التنمي ــتدام ويع ــل مس ــة يف نق ــة الهيئ ــق رؤي ــوة وف ــداف املرج ــق األه ــاط لتحقي ــذا النش ــات يف ه ــة العملي ــات، وأمتت ــع املركب وتتب

واالجتماعيــة واحلفــاظ علــى البيئــة.

1.  الائحة املنظمة لنشاط توجيه املركبات لنقل البضائع
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2.  شروط وضوابط ترخيص نشاط تأجر السيارات ونشاط وسيط التأجر عرب التطبيقات أو املواقع اإللكرتونية

ــس  ــايل رئي ــرار مع ــة بق ــع اإللكرتوني ــات أو املواق ــرب التطبيق ــر ع ــيط التأج ــاط وس ــيارات ونش ــر الس ــاط تأج ــص نش ــط ترخي ــروط وضواب ــة ش ــدرت الهيئ أص
الهيئــة العامــة للنقــل رقــم )261/41/1( وتاريــخ 1441/11/29هـــ، وتهــدف الشــروط إىل تنظيــم هــذه األنشــطة واإلشــراف عليهــا لارتقــاء بجــودة تقــدمي 
اخلدمــة وتنظيــم العاقــة التعاقديــة بــني أطــراف عقــد التأجــر، حيــث تتــم عمليــات التأجــر مــن خــال منصــات إلكرتونيــة وتطبيقــات مصممــة لتمكــني املؤجــر 
واملســتأجر مــن تنفيــذ التأجــر اإللكــرتوين. وتقــدمي خدمــات التأجــر مــن خــال مواقــف الســيارات العامــة يف املــدن، وتأجــر الســيارات اململوكــة لألفــراد، 
وتتــم متابعــة تلــك العمليــات مــن خــال الربــط مبنصــة الهيئــة اإللكرتونيــة )وصــل(، والتــي تتيــح للهيئــة واجلهــات ذات العاقــة مــن التحقــق مــن ســامة 

عمليــات التأجــر. وتغطــي هــذه الشــروط والضوابــط األنشــطة التاليــة: -
  

1/ تأجر السيارات اإللكرتوين:
التعريف باخلدمة:

هــي خدمــة تتيــح للمنشــأة تأجــر مركباتهــا مــن خــال تطبيــق إلكــرتوين خاص 
بهــا، وميكــن مــن خــال التطبيــق تأجــر الســيارة بالســاعة أو باليــوم، ويشــمل 
التأجــر جميــع أنــواع املركبــات اخلاصــة بالــركاب، بحيــث تتوفــر املركبــات يف 
أماكــن ومواقــع متعــددة كاملواقــف العامــة واملطــارات، واســتئجار املركبــة 

دون احلاجــة ملكتــب تأجــر.

مميزات اخلدمة:

التكامل مع النقل العام.	 إعادة املركبة ألي مكان ضمن املنطقة احملددة.	 سهولة احلصول على اخلدمة.	 غر حمددة بساعات عمل.	 خدمة ذاتية.	 

2/ وسيط التأجر اإللكرتوين:
التعريف باخلدمة:

تطبيــق إلكــرتوين يتيــح لألفــراد تأجــر مركباتهــم اخلاصــة، حيــث تتــوىل املنصــة 
دعــم عمليــة التأجــر بإنشــاء العقــود ومتكــني عمليــات الدفــع اإللكــرتوين، 

ــادة دخــل املواطنــني. وتهــدف هــذه اخلدمــة إىل اســتغال األصــول وزي

شروط اخلدمة:

أن يكون نوع التغطية التأمينية على السيارة شامل.	 أن تكون شهادة الفحص الفني الدوري للسيارة سارية املفعول.	 أن تكون رخصة سر السيارة سارية املفعول.	 أن تكون السيارة مملوكة للفرد بشكل مباشر.	 عدم تأجر أكر من سيارة للشخص الواحد.	 أال يزيد عمر السيارة عن ) 5( خمس سنوات من سنة الصنع.	 أن يكون الفرد سعودي اجلنسية.	 
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3.  آلية تنفيذ أحكام الائحة املنظمة لنشاط تأجر السيارات ووسطاء التأجر

4.  آلية تنفيذ أحكام الائحة املنظمة لنشاط األجرة ووسيط األجرة والتوجيه

5.  آلية تنفيذ أحكام الائحة املنظمة لنشاط النقل املتخصص وتأجر وتوجيه احلافات  

مت إعــداد واعتمــاد آليــة تنفيــذ الائحــة املنظمــة لنشــاط تأجــر الســيارات ووســطاء التأجــر بقــرار معــايل رئيــس الهيئــة رقــم )168/14/1( وتاريــخ 
1441/07/01هـــ، وتهــدف اآلليــة إىل دعــم املنشــآت املرخصــة ســابقًا وعــدم تأثرهــا باالشــرتاطات اجلديــدة وضمــان رفــع جــودة اخلدمــات املقدمــة مــن 

خــال التــدرج يف تطبيــق بعــض أحــكام الائحــة.

وتاريــخ   )169/41/1( رقــم  الهيئــة  رئيــس  معــايل  بقــرار  والتوجيــه  األجــرة  ووســيط  األجــرة  لنشــاط  املنظمــة  الائحــة  أحــكام  تنفيــذ  آليــة  اعتمــاد  مت 
1441/07/01هـــ وتهــدف إىل مراعــاة االســتثمارات القائمــة يف أنشــطة األجــرة ووســيط األجــرة واحملافظــة علــى أصولهــا، وذلــك مــن خــال وضــع برنامــج 

ــة. ــكام الائح ــض أح ــذ بع ــدد لتنفي ــي حم زمن

مت إعــداد واعتمــاد آليــة تنفيــذ الائحــة املنظمــة لنشــاط النقــل املتخصــص وتأجــر وتوجيــه احلافــات بقــرار معــايل رئيــس الهيئــة رقــم )1/42/50( وتاريــخ 
1442/02/25هـــ.

حيــث تهــدف اآلليــة إىل دعــم املنشــآت املرخصــة واألفــراد املصرحــني ســابقًا وعــدم تأثرهــم باالشــرتاطات اجلديــدة وضمــان رفــع جــودة اخلدمــات املقدمة 
مــن خــال التــدرج يف تطبيــق بعــض أحــكام الائحة.

وانطاقــًا مــن أهميــة دور التقنيــة يف تقــدمي خدمــات نقــل آمنــة، ومريحــة، وذات جــودة عاليــة للمســتفيدين فقــد متــت االســتفادة منهــا يف املواصفــات 
والشــروط والتجهيــزات الفنيــة حلافــات النقــل املتخصــص والتأجــر، وذلــك مــن خــال اجلوانــب التاليــة: 

توفــر نظــام تتبــع )AVL Tracking System(، يتيــح تتبــع حــي ومباشــر للحافلــة علــى مــدار اليــوم ويشــمل ذلــك: )الســرعة، عــدد مــرات التوقــف، وزمــن . 1
فــرتة التوقــف واملــدة لــكل فــرتة، حتديــد إجمــايل عــدد ســاعات قيــادة احلافلــة لفــرتة معينــة(.

توفــر عــدد )1( كامــرا موجهــة للســائق للحافــات التــي ال تزيــد ســعتها عــن 15 راكــب، وتوفــر عــدد )2( كامــرا داخليــة أحدهــا موجهــة للســائق واألخــرى . 2
ــاء  ــائق أثن ــلوكيات الس ــد س ــرات يف رص ــذه الكام ــر ه ــة توف ــي أهمي ــب، وتأت ــن 15 راك ــعتها ع ــد س ــي تزي ــات الت ــة للحاف ــق احلافل ــار طري ــاه مس باجت

القيــادة أو عنــد وجــود بــاغ أو حــادث مــروري ال ســمح اهلل. 
توفــر عــدد )1( شاشــة إلكرتونيــة للحافــات التــي ال تزيــد ســعتها عــن 15 راكــب، وتوفــر عــدد )2( شاشــة إلكرتونيــة للحافــات التــي تزيــد ســعتها عــن . 3

15 راكــب. وذلــك لغــرض عــرض بيانــات الناقــل والســائق واحلافلــة ورقــم بطاقــة التشــغيل للحافلــة وأرقــام التواصــل لإلبــاغ عــن املفقــودات والشــكاوى 
ومســار الرحلــة واجلهــة والوقــت املتبقــي للوصــول وغــر ذلــك. 
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6.  املواصفات والتجهيزات الفنية لسيارات األجرة

7.  حتديد احلد األدنى لشروط ومواصفات نقل احلجاج

اعتمدت الهيئة الشروط واملواصفات الفنية اخلاصة بسيارات األجرة حسب كل نشاط وفقًا للتايل:
املواصفــات والتجهيــزات الفنيــة لســيارة أجــرة املطــار واألجــرة العامــة وتشــمل: )طابعــة فواتــر، ســداد وتقييــم إلكــرتوين، نظــام ماحــي، عــداد إلكــرتوين 
الحتســاب األجــرة، واي فــاي، بيانــات عــن الســائق، حمتــوى تعريفــي عــن اململكــة العربيــة الســعودية متعــدد اللغــات، بيانــات عــن املركبــة واملنشــأة، جهــاز 

تتبــع مرتبــط مبنصــة "وصــل"(
املواصفات والتجهيزات الفنية لسيارة األجرة اخلاصة.
املواصفات والتجهيزات الفنية لسيارة األجرة العائلية. 

املواصفات الفنية لسيارة أجرة التوجيه.
مواصفات سيارة األجرة ملستخدمي الكراسي املتحركة.

كمــا حــددت الهيئــة احلــد األدنــى لعــدد الســيارات الازمــة ملمارســة نشــاط األجــرة العامــة وذلــك بقــرار معــايل رئيــس الهيئــة رقــم )1/41/175( وتاريــخ 
ــع مــدن وحمافظــات اململكــة ــى لعــدد الســيارات الازمــة ملمارســة نشــاط األجــرة العامــة يف جمي 1441/07/01هـــ بحيــث يكــون احلــد األدن

بـ )5( خمس سيارات باستثناء املدن التالية: )الرياض، مكة املكرمة، جدة، املدينة املنورة، وحاضرة الدمام(.
وتهدف هذه املواصفات حلماية حقوق الركاب والسائقني، واالرتقاء بجودة اخلدمات يف أنشطة األجرة.

قامــت الهيئــة العامــة للنقــل باملشــاركة مــع وزارة احلــج والعمــرة، ووزارة الداخليــة، والهيئــة العليــا ملراقبــة نقــل احلجــاج؛ بوضــع احلــد األدنــى للشــروط 
واملواصفــات فيمــا يتعلــق بنقــل احلجــاج، وذلــك بنــاًء علــى برقيــة معــايل رئيــس الديــوان امللكــي رقــم )65384( وتاريــخ 1440/11/16هـــ، املشــار فيهــا 
إىل كتــاب ســمو األمــني العــام جمللــس الــوزراء رقــم )9612( وتاريــخ 1440/11/06هـــ، املتضمنــة "أواًل: التأكيــد علــى أن الهيئــة العامــة للنقــل هــي اجلهــة 
املنظمــة للنقــل العــام، وفقــًا لتنظيمهــا. ثانيــًا: قيــام الهيئــة العامــة للنقــل بالتنســيق مــع وزارة احلــج والعمــرة، ووزارة الداخليــة، والهيئــة العليــا ملراقبــة 

نقــل احلجــاج، لوضــع احلــد األدنــى للشــروط واملواصفــات فيمــا يتعلــق بنقــل احلجــاج"
وقــد مت اعتمــاد الشــروط واملواصفــات مبوجــب اتفــاق اجلهــات املشــاركة، كــم مت إحاطــة جملــس الــوزراء علمــًا باحملضــر الــذي يحتــوي علــى احلــد األدنــى 

للشــروط واملواصفــات بنــاًء علــى برقيــة معــايل رئيــس الديــوان امللكــي رقــم )5869( وتاريــخ 1442/02/02هـــ.
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حيث مت حتديد احلد األدنى للشروط واملواصفات فيما يتعلق بنقل احلجاج على النحو اآلتي :

 اشرتاطات احلصول على ترخيص شركة نقل احلجاج:

أن يكون الشكل النظامي للمنشأة ضمن أحد األشكال املعتمدة للشركات باململكة.. 1
أن يكون حاصل على ترخيص يف نشاط النقل املتخصص والصادر من الهيئة العامة للنقل.. 2
 توفر موقع مناسب وفقًا الشرتاطات وزارة احلج والعمرة ووزارة الشؤون البلدية والقروية واإلسكان.. 3
 وضع مدير تشغيل مؤهل ومعتمد.. 4
ــج . 5 ــدى وزارة احل ــا ل ــول به ــات املعم ــة والتعليم ــب األنظم ــاج حس ــل احلج ــاط نق ــاركة يف نش ــات للمش ــدد احلاف ــن ع ــوب م ــى املطل ــد األدن ــر احل توف

ــرة. والعم
توفر العدد الازم من مركبات السحب واألوناش حسب ما حتدده وزارة احلج والعمرة.. 6
 االلتزام باخلطة التشغيلية وخطة الطوارئ السنوية املعتمدة من قبل وزارة احلج والعمرة.. 7
 توفر خطة خاصة حلاالت الطوارئ معتمدة من قبل املديرية العامة للدفاع املدين.. 8
 توفر اخلطة واالشرتاطات اخلاصة بالسامة املعتمدة من قبل املديرية العامة للدفاع املدين.. 9

 االشرتاك بربنامج اخلدمات املساندة.. 10
 االشرتاك يف منصة )حافات( التابعة للهيئة العامة للنقل.. 11
توفر هيكل تنظيمي للشركة يتضمن إدارة السامة والتشغيل والتدريب.. 12
 إلــزام شــركات نقــل احلجــاج بتأمــني احلراســات األمنيــة الازمــة علــى مواقــع احلافــات وتوفــر العــدد الــازم مــن املشــغلني واملرحلــني خــال موســم . 13

احلــج.
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اشرتاطات حافات نقل احلجاج:

العاقــة  القياســية ذات  إجــراءات املطابقــة املبنيــة علــى املواصفــات  مــع مراعــاة 
للمواصفــات واملقاييــس واجلــودة،  الســعودية  الهيئــة  باحلافــات املعتمــدة مــن 

ــرأ  ــا يط ــل وم ــة للنق ــة العام ــن الهيئ ــدة م ــص املعتم ــل املتخص ــة النق ــكام الئح وأح
عليهمــا مــن تعديــات، مت وضــع عــدد مــن املواصفــات واالشــرتاطات التــي يجــب أن 

ــي: ــا يل ــمل م ــة وتش ــر باحلافل تتوف

املواصفات واالشرتاطات خارج احلافلة.. 1
املواصفات واالشرتاطات داخل احلافلة.. 2
املواصفات واالشرتاطات الفنية للحافلة.. 3
مواصفات ومتطلبات األمان والسامة للحافلة.. 4
التجهيزات اإلضافية الازمة للحافلة.. 5
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اشرتاطات سائقي حافات نقل احلجاج: 

أن يكون السائق الئقًا طبيًا.. 1
إجــراء الفحــص الطبــي اخلــاص بالســموم دوريــًا أو عشــوائيًا حســب الفحــص الطبــي احملــدد مــن قبــل الهيئــة العامــة للنقــل والهيئــة العليــا ملراقبــة . 2

نقــل احلجــاج.
أال يقل عمر السائق عن 21 سنة.. 3
أن يكون حاصل على شهادة خلو من السوابق، ويجب على السائقني املوسميني احلصول على شهادة خلو من السوابق من بلد القدوم.. 4
استبعاد السائق يف حال حصوله على ثاث خمالفات خطرة )حتدد من قبل اإلدارة العامة للمرور(، خال عام والتي تؤثر على السامة العامة.. 5
أن يكــون حاصــل علــى رخصــة قيــادة ســارية املفعــول مــن الفئــة املناســبة لنــوع وحجــم املركبــة وفقــًا لنظــام املــرور والئحتــه التنفيذيــة، وُتقبــل رخصــة . 6

القيــادة للســائقني املوســميني الصــادرة مــن بلدانهــم التــي تتناســب مــع فئــة وحجــم املركبة.
االلتزام بأنظمة وتعليمات املرور.. 7
أن يكون حاصل على دورة إسعافات أولية معتمدة.. 8
ــة . 9 ــدورات التدريبي ــارات ال ــاز اختب ــدوم، واجتي ــد الق ــن بل ــدة م ــد املعتم ــن املعاه ــة م ــاءة املهني ــار الكف ــاز اختب ــميني اجتي ــائقني املوس ــى الس ــب عل يج

ــة العامــة للنقــل. األخــرى التــي حتددهــا الهيئ
ينطبــق علــى الســائقني املوســميني مــا ذكــر أعــاه، ويجــب أن يكــون حاصــل علــى رخصــة قيــادة دوليــه ســارية املفعــول مــن الفئــة املناســبة لنــوع وحجــم 

املركبــة وفقــًا لنظــام املــرور والئحتــه التنفيذيــة
اجتياز اختبار الكفاءة املهنية عند ممارسة النشاط.. 10
تقدمي اإلسعافات األولية الازمة للمستفيدين عند احلاجة إليها.. 11
عدم األكل داخل احلافلة.. 12
 احملافظة على نظافة املركبة.. 13
االهتمام باملظهر والنظافة الشخصية وااللتزام بالزي الرسمي.. 14
 اإلملام بنظام تتبع املركبات وبأية أنظمة تقنية مساعدة أخرى تزود بها املركبة وحتددها الهيئة العامة للنقل.. 15
حفظ املفقودات التي تركها املستفيدين داخل املركبة، وتسليمها إىل املتعاقد معه لتوفر خدمة نقل احلجاج.. 16
عدم إنزال املستفيدين يف مواقع خاف مقر اجلهة احملددة.. 17
إركاب املستفيدين من الرصيف اآلمن لنقطة اإلركاب.. 18
احليطة واحلذر والتباطؤ عند االقرتاب من نقطة اإلركاب واإلنزال.. 19
تشغيل نظام اإلنذار الضوئي عند االقرتاب من نقطة اإلنزال واإلركاب مبسافة 30 مرت.. 20
تفقد الطريق واملرايا اجلانبية أكر من مرة قبل حترك احلافلة.. 21

أي التزامات أو متطلبات أخرى حتددها الهيئة العامة للنقل والهيئة العليا ملراقبة نقل احلجاج.
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مشروع النظام املوحد للنقل الربي الدويل بني دول اجمللس  .8

ــال  ــرب االتص ــمرب 2020م ع ــخ 24 ديس ــد بتاري ــة )22( واملنعق ــاع اللجن ــر اجتم ــس يف حمض ــدول اجملل ــات ب ــل واملواص ــايل وزراء النق ــاب املع ــق أصح واف
املرئــي علــى مشــروع "النظــام املوحــد للنقــل الــربي الــدويل بــني دول اجمللــس" كنظــام اسرتشــادي للســنة األوىل مــن إقــراره، مــع تكليــف األمانــة العامــة 
جمللــس التعــاون لــدول اخلليــج العربيــة برفــع املشــروع للمجلــس األعلــى إلقــراره، حيــث ُيعنــى مشــروع النظــام بتنظيــم حركــة نقــل الــركاب والبضائــع 

تهيئة البيئة التنظيمية جلذب االستثمارات.	 بوســائل النقــل العموميــة بــني دول اجمللــس علــى الطــرق الربيــة يف إطــار تشــريعي حمــدد، كمــا يهــدف إىل: 

حماية الناقل الوطني، وحتقيق املنافسة العادلة يف القطاع.	 

احملافظة على البنية التحتية للطرق، وتخفيض تكاليف صيانتها.	 

تقليل معدل احلوادث على الطرق، ورفع مستوى السامة.	 

ضمان تطبيق مبدأ املعاملة باملثل بني دول اجمللس.	 

وقــد تبنــت الهيئــة العامــة للنقــل إعــداد مشــروع مقــرتح للنظــام ورفعــه لألمانــة العامــة للمجلــس، وذلــك بنــاًء علــى البنــد )12( مــن حمضــر االجتمــاع )21( 
للجنــة وزراء النقــل واملواصــات املنعقــد بتاريــخ 29 نوفمــرب 2018م بدولــة الكويــت، والــذي تضمــن تكليــف األمانــة العامــة للمجلــس بإعــداد قانــون 
)نظــام( موحــد للنقــل الــربي للــركاب والبضائــع بــني دول اجمللــس مــع األخــذ  باالعتبــار االتفاقيــات الثنائيــة ومذكــرات التفاهــم املوقعــة بــني الــدول األعضــاء 
وعرضــه علــى االجتمــاع القــادم للجنــة الفنيــة للنقــل الــربي وهندســة الطــرق للتوصيــة بشــأنه للجنــة وكاء وزارات النقــل واملواصــات، وكذلــك إعــداد الئحــة 

تنفيذيــة للقانــون )النظــام( بعــد موافقــة الــدول األعضــاء عليــه.



التقرير السنوي للهيئة العامة للنقل لعام 2020م 82

اللوائــح املنظمــة ألنشــطة 
النقــل البحــري

1. الئحة مزاولة أعمال النقل البحري
ــود  ــفن بالوق ــد الس ــخاص، وتزوي ــل األش ــع ونق ــل البضائ ــل نق ــة مث ــطة البحري ــن األنش ــد م ــم العدي ــة تنظي ــذه الائح ــت ه ــد تضمن وق
ــة،  ــذه الائح ــواردة به ــة ال ــطة البحري ــن األنش ــا م ــة وغره ــرات البحري ــيع املم ــق وتوس ــر وتعمي ــطة  حف ــك أنش ــر  وكذل ــاط الَقط ونش
ويعــد هــذا التنظيــم لألنشــطة البحريــة مبثابــة وضــع الضوابــط واملتطلبــات التفصيليــة لتنظيمهــا بعــد أن كانــت جميعهــا جمملــة حتــت 
ترخيــص موحــد دون متييــز للشــروط واملتطلبــات، كمــا تضمنــت الائحــة وضــع ضمانــات أكــر للمســتفيدين منهــا مثــل اشــرتاط تأمــني 
املســؤولية، وكذلــك بســط رقابــة الدولــة علــى الشــركات األجنبيــة التــي تــزاول أنشــطتها يف اململكــة مــن اشــرتاط تســجيلها علــى 
األقــل لســفينة ترفــع علــم اململكــة، عــاوة علــى ذلــك فقــد تضمنــت الائحــة آليــة التنفيــذ لنصوصهــا مــن خــال فــرض عقوبــات علــى 

اخملالفــني لهــا.

2. الائحة التنفيذية إلدارة السامة والتشغيل اآلمن للسفن
تهــدف الائحــة التنفيذيــة إلدارة الســامة والتشــغيل اآلمــن للســفن، إىل ضمــان إمتثــال الســفن والشــركات املشــغلة لســفن التجاريــة 
للمتطلبــات الازمــة يف جمــال ســامة املاحــة البحريــة والتشــغيل اآلمــن للســفن ومنــع التلــوث وذلــك وفقــا ألحــكام االتفاقيــة الدوليــة 
لســامة األرواح يف البحــار لعــام 1974م وتعدياتهــا. كمــا تتمثــل اآلثــار االقتصاديــة واالجتماعيــة علــى إثــر تنفيــذ متطلبــات هــذه الائحــة 

فيمــا يلــي:
رفع مستوى الشركات املشغلة للسفن بتحسني السامة على متنها وحماية البيئة البحرية من التلوث.. 1
تفادى احلوادث على منت السفن من خال تطبيق نظام إدارة السامة.. 2
تشجيع الشباب السعودي على العمل بالبحر وذلك بتوفر بيئة سليمة وآمنة على منت السفن التي ترفع العلم السعودي.. 3
جتنب حجز السفن السعودية باملوانئ األجنبية مما يؤدي إىل احملافظة على مكانة األسطول البحري السعودي يف العامل.. 4
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اللوائــح املنظمــة ألنشــطة 
النقــل الســككي

1. حتديث الائحة التنفيذية لنظام النقل باخلطوط احلديدية 
بنــاًء علــى املــادة )35( مــن نظــام النقــل باخلطــوط احلديديــة املتضمنــة )تصــدر الائحــة بقــرار مــن اجمللــس( قــرار جملــس اإلدارة رقــم )2/2020/6/51( 
وتاريــخ 1441/07/16هـــ، املتضمــن قيــام الهيئــة بدراســة حتديــث الائحــة التنفيذيــة لنظــام النقــل باخلطــوط احلديديــة وعرضهــا علــى اجمللــس حــال 
اســتكمالها. فقــد صــدر قــرار جملــس إدراة الهيئــة العامــة للنقــل رقــم )2/2020/8/71( وتاريــخ 1442/01/14هـــ املوافــق 2020/09/02م باعتمــاد 

حتديــث الائحــة والتــي تهــدف إىل تنظيــم نشــاط النقــل باخلطــوط احلديديــة داخــل املــدن ويف مابينهــا.

وكان أبرز ماورد فيها:

تصنيــف ترخيــص خدمــات اخلطــوط احلديديــة إىل: )خدمــات الــركاب، خدمــات البضائــع، خدمــات إدارة البنيــة التحتيــة(، وشــروط اإلصــدار 	 
ــص. ــن الرتخي ــازل ع حوكمة ما يتعلق بالتحقيق الفني يف احلوادث.	 تصنيف اخملالفات ووضع عقوبات.	 تصنيف احلوادث التي تتطلب حتقيق فيها، وحتديد اإلجراءات الازمة للتحقيق. 	 وضع اإلطار العام ملبدأ املنافسة بني املرخصني لتقدمي خدمات اخلطوط احلديدية )ركاب، بضائع، إدارة البنية التحتية(.	 تنظيم جميع خدمات اخلطوط احلديدية: خدمات نقل الركاب، خدمات نقل البضائع، خدمات إدارة البنية التحتية.	 والتن
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ســعت الهيئــة إىل اســتثمار التقنيــــة وتعظيــــم اســــتخدامها يف تطويــر منظومــة النقــل وتســهيل ممارســـــة األعمال 
ــد  ــة العدي ــت الهيئ ــث أطلق ــال. حي ــات األعم ــم قطاع ــتية لدع ــات اللوجس ــر اخلدم ــى تطوي ــت عل ــا حرص ــة، كم التجاري
مــن البوابــات واملنصــات، ســعًيا إلـــــى توفــر البيئــة املائمــة جلــذب املســـــتثمرين وخدمــة املســتفيدين مــن خمتلف 
ــني  ــة، لتمك ــن 200 خدم ــر م ــا أك ــن خاله ــدم م ــات يق ــغيل 10 بواب ــال تش ــن خ ــك م ــل، وذل ــطة النق ــات وأنش قطاع
التقنيــات احلديثــة وتطبيقــات إنرتنــت األشــياء وتطويــر وتســهيل إجــراءات اخلدمــات وحتفيــز املنــاخ االســتثماري 

وحتســني رحلــة املســتثمر.

الباب الثاين - ثالثًا
التقنية والتحول الرقمي
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اخلدمات املقدمة
من خاللها

193

العمليات

مليار
11

بوابات
ومنصات

10

املستفيدون 
منها أك� من

مستفيد مايزيد عن 

78 الف 
مستخدم � 

بوابة نقل

160 ألف 
مكاملة

معدل املكاملة
0:04:39 

معدل االنتظار
0:04:50 

10 آالف بالغ 
9640

منجزة

مليون

أسهمت 59 
منها برفع مؤشر الهيئة 

� تقييم اخلدمات 
ا�لك�ونية احلكومية 

)مرصد( من ا�حمر 2019 
ل¢خضر 2020

أك� من 166 
مليون عملية من 
خالل الربط مع 

88 جهة

مايزيد عن 
مليو¥ عملية 
من خالل بوابة 

نقل

منها 10.5 
مليار عملية 

تتبع مواقع



التقرير السنوي للهيئة العامة للنقل لعام 2020م 86

1- البوابات واخلدمات املقدمة
للمستثمرين واملستفيدين

)أ(- بوابة نقل )خدمات أنشطة النقل الربي(  

هــي بوابــة إلكرتونيــة متكــن املنشــآت واألفــراد مــن احلصــول علــى خدمــات النقــل الــربي )الرتاخيــص، بطاقــات الشــغيل، 
ــا بشــكل آمــن وميســر، حيــث متــت  بطاقــات الســائقني، املركبــات، خطابــات املــرور، حتويــل هويــة املنشــأة( إلكرتونًي
إعــادة هندســة إجــراءات احلصــول علــى تراخيــص ممارســة أنشــطة النقــل الــربي وتقليصهــا مــن )17( إجــراء إىل )5( 
إجــراءات، وتعمــل البوابــة علــى تســهيل إجــراءات احلصــول علــى خدمــات النقــل الــربي، وقــد أطلقــت البوابــة يف نهايــة 
العــام 2017م جتريبيــًا لتجديــد بطاقــات التشــغيل. ويف عــام 2018م جــرى إطاقهــا خلدمــات الرتاخيــص وبطاقــات 
التشــغيل وبطاقــات الســائقني، حيــث جــرى تطبيــق كافــة متطلبــات اللوائــح عــرب البوابــة. وقــد مت مــن خــال البوابــة إجنــاز 

مــا يربــو عــن 2,474,845 عمليــة بنهايــة 2020م ألنشــطة النقــل الــربي.
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)ب(- بوابة نقل )خدمات أنشطة النقل البحري(  

هــي بوابــة إلكرتونيــة لتقــدمي خدمــات أنشــطة النقــل البحــري باململكــة، لتســهيل اخلدمــات املقدمــة إىل 
ــات  ــدمي طلب ــا تق ــن خاله ــم م ــث يت ــة. حي ــة يف البواب ــطة املطلق ــن األنش ــتفيدين م ــتثمرين واملس املس
ــص  ــًرا، فح ــع بح ــحن البضائ ــيط ش ــري، وس ــل البح ــال النق ــة )أعم ــطة البحري ــص األنش ــى تراخي ــول عل احلص
ومعاينــة أجهــزة اإلنقــاذ العائمــة، فحــص ومعاينــة الســفن الصغــرة غــر اخلاضعــة للمعاهــدات الدوليــة، 
مكاتــب مبيعــات تذاكــر الســفر البحريــة( وتســجيل الســفن حتــت العلــم الســعودي وإصــدار الرخــص املاحيــة 

للســفن الســعودية وكذلــك األجنبيــة العاملــة يف امليــاه اإلقليميــة الســعودية.

)ج(- منصة وصل  

هــي منصــة إنرتنــت األشــياء IoT متكــن الهيئــة واجلهــات ذات العاقــة مــن املتابعــة اآلنيــة للعمليــات 
التشــغيلية للنقــل الــربي، وتتيــح التحقــق مــن احلالــة النظاميــة واألمنيــة للمركبــات والســائقني. حيــث ُدشــنت 
املنصــة ســابًقا إلدارة عمليــات نشــاط توجيــه املركبــات. وقــد ســجلت املنصــة خــال العامــني املاضيــني 

)252,401,343( رحلــة.
ويف نهايــة عــام 2020م جــرى إضافــة خدمــة تتبــع وقيــاس درجــة احلــرارة والرطوبــة يف املركبــات الناقلــة 
للغــذاء والــدواء، إضافــة إىل املســتودعات املرتبطــة بهــا. باإلضافــة إىل خدمــة تتبــع الشــاحنات وأوزانهــا إىل 
خدمــات املنصــة. حيــث قامــت الهيئــة بتأهيــل )40( منشــأة إلدارة وتتبــع الشــاحنات ومراقبــة أوزانهــا. وقــد 
ســجلت املنصــة )8,160( منشــأة ناقلــة "متضمنــة الشــركات واألفــراد الناقلــني" و )75,385( شــاحنة خــال 

الربــع الرابــع مــن عــام 2020م.
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)د(- بوابة بيان  

هــي بوابــة إلكرتونيــة متكــن الناقلــني ووســطاء الشــحن مــن إصــدار وثيقــة نقــل للبضائــع، وتتيــح للناقلــني 
ــا، داخــل اململكــة أو  إصــدار بيــان احلمولــة للبضائــع املنقولــة علــى الشــاحنات عــرب الطــرق الربيــة إلكرتونًي
ــل  ــة النق ــراف عملي ــة أط ــوق كاف ــظ حق ــان حف ــا، لضم ــحنات وحالته ــات الش ــن بيان ــق م ــا والتحق إىل خارجه
)املرســل، املرســل إليــه، الناقــل، وســيط الشــحن(، وتوفــر قاعــدة بيانــات وإحصائيــات للبضائــع املنقولــة 

وأحجامهــا وتصنيــف أنواعهــا ومســارات تنقلهــا.
كمــا تســاهم البوابــة يف تنظيــم النقــل الــدويل للبضائــع ورفــع كفــاءة األداء اللوجســتي وتســهيل االنضمــام 
لاتفاقيــات الدوليــة، وتفعيــل أحــكام اتفاقيــات النقــل الــربي للبضائــع اإلقليميــة التــي تكــون اململكــة طرفــًا 
فيهــا والتــي تشــرتط التعامــل بوثيقــة النقــل يف عمليــات النقــل الــربي الــدويل كاتفاقيــة تنظيــم نقــل البضائــع 
عــرب الطــرق الربيــة بــني الــدول العربيــة، واتفاقيــة تنظيــم النقــل بالعبــور "الرتانزيــت" بــني دول اجلامعــة 

العربيــة.

)هـ(- بوابة تأجر  

هــي بوابــة إلكرتونيــة لتنظيــم عمليــات تأجــر املركبــات بجميــع أنواعهــا، وإصــدار عقــود تأجر موحــدة حلماية 
أطــراف العقــد، وتكــون مرجعيــة تنظيميــة تســمح للهيئــة واجلهــات ذات العاقــة بتطبيــق ضوابطهــا بصورة 

قياســية ومتطورة.
وجــرى اإلطــاق التجريبــي للبوابــة بتاريــخ 8 مــارس 2020م، حيــث صــدر بنهايــة 2020م قــرار جملــس الــوزراء 

بــأن يكــون العقــد املوحــد ســند تنفيــذي.
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)و(- منصة حافات  

ــة  ــط ومراقب ــة وضب ــة اآلني ــن املتابع ــل م ــة للنق ــة العام ــني الهيئ ــى متك ــل عل ــة تعم ــة إلكرتوني ــي منص ه
أنشــطة النقــل باحلافــات، مــن خــال ربطهــا باملنشــآت العاملــة يف هــذا النشــاط، وإدارتهــا لكافــة 

العمليــات لرتفــع جــودة عمليــات النقــل وضمــان ســامتها.
ــه جــرى تســجيل 6 شــركات، و11306  ــط بــني أنشــطة النقــل التعليمــي، وعلي ــر خدمــات للرب حيــث مت تطوي
حافلــة، و10386 ســائق، وأنشــطة النقــل العــام، وعليــه جــرى تســجيل 1 شــركة، و3125 حافلــة، و3531 

ــه. ــل بالتوجي ــة إىل النق ــائق، باإلضاف س

)ز(- بوابة احلجز على عبارات الشحن  

هــي خدمــة مقدمــة مــن الهيئــة للراغبــني يف نقــل البضائــع بــني مدينــة جــازان وجزيــرة فرســان، مــن خــال 
ــكل  ــحن ل ــة الش ــة بعملي ــر متعلق ــدار تقاري ــا وإص ــز عليه ــات واحلج ــداول الرح ــة ج ــة ملعرف ــة إلكرتوني بواب

رحلــة.
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)ط(- برنامج الوسائط البحرية 

هــي خدمــة مقدمــة مــن الهيئــة لتســهيل إجــراءات حصــول املســتفيدين )مواطنــني، مقيمــني، شــركات، 
ــكل  ــة بش ــائط البحري ــات الوس ــق خدم ــن طري ــم ع ــة له ــدات اململوك ــجيل الوح ــى تس ــة( عل ــات حكومي جه
ســهل ويســر عــرب تقــدمي عــدة خدمــات إلكرتونيــة كـــ )إصــدار ســند متلــك، جتديــد رخصــة تشــغيل، نقــل 
ملكيــة، تغيــر منطقــة عمــل وحــدة بحريــة، تغيــر طبيعــة عمــل الوحــدة البحريــة، طلــب شــطب وحــدة 
ــة،  ــدة بحري ــن وح ــدة، ره ــن للوح ــة مكائ ــغيل، إضاف ــة تش ــدار رخص ــة، إص ــدة بحري ــظ وح ــب حف ــة، طل بحري
فــك رهــن وحــدة بحريــة، تغيــر اســم الوحــدة البحريــة، طلــب بــدل فاقــد/ تالــف(. كمــا متكــن هــذه اخلدمــة 
اإللكرتونيــة مــن متابعــة ملكيــة الوحــدات البحريــة وضمــان حقــوق املســتفدين وتســهيل عمليــة التأكــد مــن 

ســامة هــذه الوحــدات ومــدى اســتجابتها للشــروط املطلوبــة.

)ي(- برنامج الرتاخيص املاحية لليخوت األجنبية 

هــي خدمــة إلكرتونيــة جديــدة يتــم مــن خالهــا اســتقبال ومعاجلــة طلبــات احلصــول علــى الرتخيــص 
املاحــي وإصدارهــا لليخــوت األجنبيــة التــي يرغــب ماكهــا زيــارة اململكــة والقيــام باملاحــة الرتفيهيــة يف 
امليــاه اإلقليميــة الســعودية. وتنــدرج هــذه اخلدمــة ضمــن تطويــر اخلدمــات املتعلقــة بالســياحة البحريــة 

ــة. باململك

)ح(- بوابة احلجز على عبارات األفراد  

ــا، حيــث متكنهــم مــن  ــا وإياًب هــي بوابــة تعنــى بنقــل املســافرين بــني مدينــة جــازان وجزيــرة فرســان ذهاًب
ــراد  ــن أف ــم م ــركاب معه ــة ال ــن إضاف ــم م ــا متكنه ــة. كم ــال البواب ــن خ ــات م ــة الرح ــر ومتابع ــز التذاك حج
األســرة وشــحن مركباتهــم إىل وجهاتهــم وتســهيل عمليــة تصعيــد الــركاب للعبــارة مــن خــال إضافــة 

خاصيــة التصعيــد مبســح الرمــز الشــريطي الظاهــر علــى تذكــرة الراكــب.
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2- تطويــر جمموعــة من املبادرات واالســتثناءات 
علــى البوابات واملنصــات اإللكرتونية

)أ(- إطاق جمموعة من االستثناءات على بوابة نقل الربي:  

الرتاخيص )إصدار، جتديد، نقل الرتاخيص، سبب رفض الرتاخيص(.	 بطاقات التشغيل )إصدار، جتديد(.	 ترقية فئة الرتخيص لنشاط تأجر املركبات.	 خطابات املرور )إصدار، جتديد، نقل ملكية مركبة، تغير نوع التسجيل(.	 

)ب(- إطاق بعض املبادرات اخلاصة بجائحة كورونا على بوابة نقل الربي والبحري:  

التمديد اآليل لشهادة التسجيل املؤقتة للسفن.	 عدم إلزام الناقلني بشهادة الفحص الدوري.	 تأجيل االرتباط مبنصة وصل كتتبع وأوزان شاحنات.	 تأجيل تسديد الغرامات املالية.	 
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)ج(-تفعيل مبادرات الهيئة لدعم قطاع النقل الربي على بوابة نقل ومنصة وصل:  

مبــادرة بوابــة دعــم األفــراد العاملــني يف أنشــطة )نقــل الــركاب األجــرة العامــة – النقــل املدرســي – نقــل املعلمــات 	 
مبادرة منصة العمل احلر لدعم السائقني العاملني يف توجيه مركبات األجرة.	 مبادرة بوابة دعم األفراد العاملني يف نشاط توجيه مركبات نقل الركاب.	 – نقــل املعتمريــن والــزوار مــن داخــل اململكــة(.

)د(-إطاق منصة ملبادرة دعم األفراد:  

ــرز 	  ــج الف ــس نتائ ــتعام وعك ــني االس ــركاب( وحتس ــل ال ــات - نق ــه املركب ــطة )توجي ــني يف أنش ــراد العامل ــم األف لدع
ــه. ــة طلب ــن حال ــتعام ع ــن االس ــتفيد م ــن املس ــث يتمك ــني بحي للمتقدم
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)هـ(-تطبيق متديد بعض املبادرات على بوابة نقل الربي:  

متديــد الُعمــر التشــغيلي للمركبــات املســتخدمة يف أنشــطة )األجــرة العامــة واخلاصــة والعائليــة وأجــرة 	 
املطــار، وحافــات النقــل املدرســي ونقــل املعلمــات ونقــل املعتمريــن والــزوار مــن الداخــل واخلــارج والنقــل 

متديد املهل احملددة يف اآلليات التنفيذية ألحكام اللوائح ملدة أربعة أشهر إضافية.	 الســياحي(.

)و(-تطوير التكامل وخدمات الربط املقدمة:  

ملنصــة العمــل احلــر لتوفــر بيانــات إضافيــة بالتعــاون مــع صنــدوق تنميــة املــوارد البشــرية )هــدف( وفــق 	 لتوجيه مركبات األجرة لدعم متطلبات مبادرة دعم العمل احلر املقدمة من منصة العمل احلر.	 
ما بني منصة وصل ونظام مدار بالتعاون مع اإلدارة العامة ملكافحة اخملدرات يف وزارة الداخلية.	 متطلبــات مبــادرة دعــم العمــل احلــر.
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3- تعزيز التحول الرقمي

تفعيــل 59 خدمــة مــن خدمــات الهيئــة العامــة للنقــل علــى نظــام "مرصــد اخلدمــات احلكوميــة" التابــع لربنامــج التعامــات اإللكرتونيــة احلكوميــة 	 
تكامــل الهيئــة العامــة للنقــل مــع النظــام الوطنــي املوحــد للمراســات احلكوميــة )منصــة مراســات( التابــع لربنامــج التعامــات اإللكرتونيــة 	 )يّســر(.

احلكوميــة )يّســر(، لتبــادل الوثائــق واملراســات وتتبعهــا فيمــا بــني اجلهــات احلكوميــة علــى مــدار الســاعة لتوفــر املراســات الفوريــة وتخزينهــا 
تطويــر خدمــة االســتعام عــن الرتخيــص إمــا برقــم الرتخيــص أو برقــم املنشــأة يف الداخليــة عــرب قنــاة التكامــل احلكوميــة )GSB( التابعــة لربنامــج 	 واســرتجاعها.

ــة 	 التعامــات اإللكرتونيــة احلكوميــة )يّســر(. ــع الهيئ ــة م ــات الهيئ ــني خدم ــي( لتحس ــات الوطن ــك البيان ــي )بن ــات الوطن ــز املعلوم ــل ومرك ــة للنق ــة العام ــني الهيئ ــط اآليل واآلين ب ــر الرب تطوي
ــا، 	 الســعودية للبيانــات والــذكاء االصطناعــي )ســدايا(. ــة وغره ــكك حديدي ــام وس ــل ع ــن نق ــة م ــل اململك ــني داخ ــب واحمللي ــياحية لألجان ــة الس ــة احلرك ــياحي ملعرف ــد الس ــروع الرص ــاق مش إط

بالشــراكة مــع وزارة الســياحة لدراســة معــدل الزيــارة ومواقــع اجلــذب والتــي مــن شــأنها حتســني املناطــق الســياحية األكــر زيــارة وتعزيــز 
ــزودي خدمــات النقــل واملعلومــات التفصيليــة للحركــة يف اململكــة. إنشــاء خرائــط بيانــات تفاعليــة ملواقــف الشــاحنات لعــدد مــن مــزودي اخلدمــة، حيــث يقــوم النظــام بتحديــد موقــع املوقــف علــى اخلارطــة عــن 	 اخلدمــات بهــا، عــرب رصــد حركــة النقــل مــن م

طريــق رســم أيقونــة علــى اخلارطــة، وعنــد النقــر علــى األيقونــة يتــم عــرض معلومــات كاملــة عــن املوقــف تشــمل وليــس حصــًرا علــى اســم املوقف 
ــان 	 والطريــق مــن مدينــة إىل مدينــة واخلدمــات املقدمــة يف هــذا املوقــف. ــا، لضم ــارة فروعه ــة لزي ــات الهيئ ــن خدم ــتفيدين م ــد للمس ــز املواعي ــة حج ــة خاصي ــة، إلتاح ــروع الهيئ ــارة لف ــد زي ــز مواعي ــام حج ــر نظ تطوي

تطبيــق بروتوكــوالت التباعــد االجتماعــي مــن خــال إصــدار تذاكــر زيــارة إلكرتونيــة وإرســال رســالة باملوعــد إىل رقــم جــوال املســتفيد، كإجــراء وقائــي 
تفعيــل مبــادرة تدريــب الكفــاءات الرقميــة بالتعــاون مــع برنامــج التعامــات اإللكرتونيــة احلكوميــة )يّســر( GOVX، ومــع وزارة املــوارد البشــرية مــن 	 للتخفيــف مــن أثــر جائحــة فايــروس كورونــا املســتجد ومنــع التكــدس.

خــال برنامــج التدريــب علــى رأس العمــل "متهــر".
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4- األمن السيرباين

األمــن  وسياســات  ومعايــر  الســيرباين،  لألمــن  االســرتاتيجية  خطتهــا  الهيئــة  اعتمــدت 
الســيرباين، وكذلــك األدوار واملســؤوليات املتعلقــة بإدارتــه، يف ظــل ســعي الهيئــة إىل 
تطويــر قدراتهــا يف جمــال األمــن الســيرباين واحملافظــة عليهــا وتعزيزهــا وحمايتهــا مــن 
األخطــار الســيربانية الداخليــة واخلارجيــة، بنــاًء علــى األمــر الســامي الكــرمي املتضمــن بــأن 
علــى جميــع اجلهــات رفــع مســتوى أمنهــا الســيرباين حلمايــة شــبكاتها وأنظمتهــا وبياناتها 
اإللكرتونيــة، وااللتــزام مبــا تصــدره الهيئــة الوطنيــة لألمــن الســيرباين مــن سياســات وأطــر 

ومعايــر وضوابــط وإرشــادات بهــذا الشــأن.

فاعتمــاد اخلطــة االســرتاتيجية لألمــن الســيرباين يعمــل علــى متكــني الهيئــة مــن الوصــول 
ــن  ــات األم ــزام مبتطلب ــداف لالت ــن األه ــدد م ــق ع ــوق، وحتقي ــن وموث ــيرباين آم ــاء س إىل فض
الســيرباين واملتطلبــات التشــريعية ذات العاقــة، وتقــدمي التوصيــات املتعلقــة بأعمــال 
األمــن الســيرباين يف الهيئــة بشــكل يتوافــق مــع طبيعــة العمــل، وتطبيــق أساســيات مبادئ 
األمــن الســيرباين الرئيســية كالســرية والســامة والتوافــر لضمــان أن تكــون تدابــر احلمايــة 
ــة  ــات الداخلي ــة والتطبيق ــوى العامل ــى الق ــا عل ــا وتطبيقه ــل به ــبة. والعم ــه ومناس دقيق
وأي جهــة تقــوم بأعمــال لصالــح الهيئــة باســتخدام بيانــات أو أي أصــول معلوماتيــة تعــود 

ملكيتهــا لهــا.
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5- إدارة البيانات 

ــات الشــخصية علــى  ــة البيان ــات وحوكمتهــا وحماي ــات( لإلشــراف علــى تنفيــذ اســرتاتيجية إدارة البيان أسســت الهيئــة مكتــب مبســمى )مكتــب إدارة البيان
ــؤول األول يف  ــط باملس ــة وترتب ــزة احلكومي ــع األجه ــات يف جمي ــب إلدارة البيان ــيس مكات ــي بتأس ــرمي القاض ــامي الك ــر الس ــًة لألم ــة. ومواكب ــتوى الهيئ مس

اجلهــة.

كمــا تعاونــت الهيئــة مــع مكتــب إدارة البيانــات الوطنيــة يف مراجعــة سياســات حوكمــة البيانــات الوطنيــة وسياســة حتقيــق اإليــرادات مــن البيانــات وضوابــط 
ومعايــر إدارة البيانــات الوطنيــة وحوكمتهــا وحمايــة البيانــات الشــخصية، لتبنــي أفضــل املمارســات العامليــة املتوائمــة مــع خارطــة البيانــات الوطنيــة يف 

اململكــة، والتــي بدورهــا ترفــع مــن مســتوى جــودة البيانــات وتدعــم عمليــة اتخــاذ القــرار الســليم والفعــال.
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الباب الثاين - رابعًا
التطوير والتحسني والرقابة 

وضبط اجلودة
تــدرك الهيئــة كجهــاز منظــم لقطــاع النقــل، أهميــة تفعيــل الــدور الرقابــي ومتابعــة مشــغلي 

التزامهــم مبعايــر  التحقــق مــن  النقــل بكافــة أنشــطته وذلــك بهــدف  ومقدمــي خدمــات 
الســامة واألمــن واجلــودة ونشــر الوعــي بأهميــة االلتــزام بهــا ومبــا يضمــن توفــر وســائل نقــل آمنــه 

وفعالــة، ومــن هــذا واملنطلــق وامتــدادًا للجهــود املبذولــة يف العــام 2019م، عملــت الهيئــة يف العــام 
ــل  ــطة النق ــدد أنش ــع تع ــب م ــا يتناس ــة مب ــدن اململك ــة م ــي كاف ــة لتغط ــال الرقاب ــف أعم ــى تكثي 2020م عل

ــة  ــة وجول ــن )30 (حمل ــر م ــربي  بأك ــل ال ــطة النق ــب أنش ــة يف جان ــت الهيئ ــا قام ــة كم ــة اجلغرافي ــة اململك ــاع رقع بيــة واتس قا ر
علــى مســتوى مناطــق اململكــة وبالشــراكة مــع مشــروع الســامة املروريــة املتطــور، والشــركة الســعودية للتحكــم التقنــي واألمنــي الشــامل ) 
ــة املتطــور، والشــركة  ــة العامــة للنقــل وبالشــراكة مــع مشــروع الســامة املروري ــة املشــرتكة قامــت الهيئ ــب احلمــات الرقاب حتكــم(، ويف جان
الســعودية للتحكــم التقنــي واألمنــي الشــامل ) حتكــم( حمــات رقابيــة ومبشــاركة األمــن العــام ممثــُا بدوريــات األمــن، وأمــن الطــرق، والضبــط اإلداري 
ــوالت  ــدد اجل ــاوز ع ــث جت ــة، حي ــدن الصناعي ــة امل ــق، وهيئ ــات املناط ــة وأمان ــة االجتماعي ــرية والتنمي ــوارد البش ــرور، و وزارة امل ــة للم واإلدارة العام
)1,300( جولــة يف جمــع مناطــق ومــدن وحمافظــات اململكــة .إضافــة إىل إصــدار العديــد مــن األدلــة اإلرشــادية بهــدف التعريــف بأنشــطة النقــل 

الــربي التــي ُتشــرف عليهــا الهيئــة، واخلدمــات التــي ُتقدمهــا للجمهــور.
وللتأكــد مــن امتثــال الســفن التــي حتمــل العلــم الســعودي ملتطلبــات الســامة وحمايــة البيئــة البحريــة وامتثــال املرخصــني الشــرتاطات الســامة 
واجلــودة، وبعــد أن أصــدرت الهيئــة عــددًا مــن اللوائــح املنظمــة ألنشــطة النقــل البحــري كمــا مت زيــادة أعمــال الرقابــة علــى األنشــطة البحريــة خــال 

العــام 2020م، 
 TGA Railways Guidelines( وعلــى جانــب أنشــطة النقــل الســككي مت إعــادة مراجعــة وحتديــث كافــة األدلــة اخلاصــة بقطــاع النقــل الســككي

Documents( البالــغ عددهــا )9( أدلــة وإصــدار )3( أدلــة إرشــادية جديــدة.
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أطلقــت الهيئــة الهويــة اجلديــدة لســيارات أجــرة املطــار واألجــرة العامــة 
بطابــع يعكــس هويــة اململكــة، وتوفــر جتهيــزات تقنيــة حديثــة داخــل 
الســيارة تضمــن الراحــة واألمــان، وقــد احتــوت التجهيــزات الفنيــة علــى: 
)نظــام ماحــي، شاشــة أماميــة وخلفيــة مــزودة بعــداد إلكــرتوين الحتســاب 
األجــرة، بيانــات الســائق واملركبــة واملنشــأة، ســداد وتقييــم إلكــرتوين، واي 

فــاي، طابعــة فواتــر، جهــاز تتبــع مرتبــط مبنصــة وصــل(.

)أ(- الهوية اجلديدة ملركبات األجرة

1.  التطوير والتحسني
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)ب(-  يف مركبات النقل

دشــنت الهيئــة العامــة للنقــل عــرب املنصــة اإللكرتونيــة "وصــل" 
احلــرارة  درجــة  وقيــاس  تتبــع  خدمــة  2020/11/02م,  بتاريــخ 
إىل  إضافــة  والــدواء  للغــذاء  الناقلــة  املركبــات  يف  والرطوبــة 
ــر  ــايل وزي ــن مع ــة كل م ــك برعاي ــا، وذل ــة به ــتودعات املرتبط املس
والــدواء  للغــذاء  العامــة  الهيئــة  إدارة  جملــس  رئيــس  الصحــة 
رئيــس  النقــل  وزيــر  ومعــايل  الربيعــة  فــوزان  بــن  توفيــق  الدكتــور 
ــن ناصــر  ــح ب ــة العامــة للنقــل املهنــدس صال جملــس إدارة الهيئ

اجلاســر.

مميزات النظام:
الــدواء والغــذاء . 1 التحكــم وضبــط جــودة وإدارة عمليــات نقــل 

الضوابــط.  وفــق 
رفع مستوى األمن الدوائي والغذائي. . 2
حتقيق االشرتاطات النظامية وتقليل فرص اخملالفني.. 3
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)ج(- إطاق العمل احلر يف النقل املوجه

وصف الربنامج:
دعــم العمــل احلــر للعاملــني يف نشــاط توجيــه املركبــات واســتهداف العاطلــني منهــم 
لتحفيزهــم علــى االســتمرار يف هــذا النــوع مــن العمــل ) العمــل احلــر ( مــن خــال تقــدمي 
ــرات أداء  ــط مبؤش ــات مرتب ــه املركب ــة توجي ــر يف خدم ــل احل ــهري للعام ــايل ش ــم م دع
ــال  ــل خ ــني بالعم ــزام العامل ــل ( والت ــاعات العم ــدد س ــهريًا) ع ــا ش ــق منه ــم التحق يت

ســاعات الــذروة.

أهداف الربنامج
دعــم جهــود تأهيــل القــوى العاملــة الوطنيــة وتوظيفهــا يف القطــاع اخلــاص والتوســع 
برامــج  ووضــع  وإيجــاد  احلــر  العمــل  ومنهــا  األخــرى  العمــل  أمنــاط  اســتهداف  يف 

للتوطــني.

مدة الربنامج
 مت إطاق الربنامج يف تاريخ 8 أكتوبر 2020م ويستمر ملدة 24 شهر.
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)د(- تأهيل املنشآت للتجهيزات الفنية ملركبات األجرة

قامــت الهيئــة بتأهيــل منشــآت معتمــدة لتقــدمي التجهيــزات الفنيــة ملركبــات 
األجــرة وفــق املواصفــات الفنيــة املعتمــدة مــن الهيئــة، باإلضافــة إىل ربــط تلــك 

املركبــات مبنصــة وصــل اإللكرتونيــة.

مت تأهيل عدد )5( منشآت.	 
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)هـ(- تدشني بوابة تأجر

دشــنت الهيئــة العامــة للنقــل مــن خــال حفــل إطــاق برنامــج تطويــر قطــاع التأجــر بالعاصمــة الريــاض، وذلــك بحضــور عــدد مــن أصحــاب املعــايل وقيــادات 
اجلهــات األمنيــة واحلكوميــة والقطــاع اخلــاص برناجمهــا املتكامــل لتطويــر قطــاع تأجــر الســيارات )تأجــر( برعايــة معــايل وزيــر النقــل رئيــس جملــس إدارة 

الهيئــة العامــة للنقــل املهنــدس: صالــح بــن ناصــر اجلاســر، وذلــك يــوم األحــد 13 رجــب 1441هـــ املوافــق 08 مــارس 2020م.

وقــد صاحــب حفــل التدشــني معــرض مصغــر للمنشــآت املرخصــة وفقــًا لشــروط وضوابــط ترخيــص نشــاط تأجــر الســيارات ونشــاط وســيط التأجــر عــرب 
التطبيقــات أو املواقــع اإللكرتونيــة؛ والتــي أصدرتهــا الهيئــة مؤخــرًا.
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)و(- اعتماد عقد التأجر املوحد

ــود  ــار عق ــي باعتب ــخ 1441/01/13هـــ القاض ــم )41( وتاري ــوزراء رق ــس ال ــرار جمل ــدر ق ص
التأجــر املوقعــة مــن خــال بوابــة الهيئــة اإللكرتونيــة يف حكــم العقــود املوثقــة مــن حيــث 

اإلثبــات والتنفيــذ.

أهداف عقد التأجر املوحد: 

حفظ حقوق أطراف عقد التأجر.. 1
تسريع إجراءات البّت يف القضايا املتعلقة باألمور املالية.. 2
تعزيز بيئة االستثمار يف قطاع التأجر.. 3
احلد من استخدام األوراق التجارية.. 4
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)ز(- االستمرار يف تأهيل الشركات لتقدمي خدمة التتبع للشاحنات وأوزانها

اشــرتطت الائحــة املنظمــة لنشــاط نقــل البضائــع ووســطاء الشــحن وتأجــر الشــاحنات علــى الطــرق الربيــة علــى كافــة الناقلــني برتكيــب أجهــزة التتبــع 
وقيــاس الــوزن علــى الشــاحنات اعتبــارًا مــن تاريــخ 1 /4/ 2019م، وقــد قامــت الهيئــة بتأهيــل )10( منشــأة إضافيــة لتقــدمي خدمــة التتبــع وقيــاس الــوزن 

للشــاحنات خــال عــام 2020م. 

األهداف: 

املســاهمة يف حتقيــق هــدف اململكــة االســرتاتيجي بتحويلهــا إىل مركــز لوجســتي عاملــي عــرب توظيــف التقنيــات احلديثــة وتطويــر صناعــة 	 
تكامــل العمــل مــع اجلهــات ذات العاقــة مــن خــال منصــة )وصــل( ومنهــا إدارة احلركــة والتحكــم لدخــول الشــاحنات علــى مداخــل املــدن 	  توفر قاعدة بيانات متكاملة وآلية للحالة النظامية واألمنية للمركبات والسائقني. 	 املتابعة اآللية للعمليات التشغيلية للنقل الربي وإدارة وتتبع الشاحنات ومراقبة أوزانهـا.	 رفع مستـوى األمـن والسامة على الطرق واملسـاهمة يف احلفـاظ علـى البنية التحتية. 	 النقــل حتقيقــًا لرؤيــة 2030.

املوائمة مع االتفاقيات الدولية من خال تفعيل املراقبة على ساعات القيادة والراحة ورفع الكفاءة املهنية للسائقني. 	 وفــق أوقــات معينــة وإدارة للحركــة املروريــة.
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)ح(- أمتتة إجراءات النقل اخلاص يف بوابة نقل

ــة باحلصــول  ــة بأمتتــة جميــع اإلجــراءات املتعلقــة بشــاحنات النقــل اخلــاص واملتمثل قامــت الهيئ
علــى املوافقــة علــى تســجيل الشــاحنات التــي يزيــد وزنهــا اإلجمــايل عــن 3500 كيلوجــرام وجميــع 
اإلجــراءات األخــرى مــع املــرور بعــد اســتيفاء املتطلبــات ومنهــا توفــر معايــر إثبــات احلاجــة المتــاك 

شــاحنات النقــل اخلــاص، وذلــك مــن خــال بوابــة الهيئــة اإللكرتونيــة )نقــل(.
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)ط(- مركز التحكم للرصد اآليل

ــة  ــات اإللكرتوني ــطة املنص ــد بواس ــن بع ــد ع ــة والرص ــم باملراقب ــز حتك ــى مرك ُيعن
التــي ُصممــت لتخــدم انشــطة النقــل اخملتلفــة كمنصــة وصــل، منصــة حافــات، 
منصــة بيــان ومنصــة اخملالفــات وغرهــا مــن وســائل الرصــد اآليل. وتوفــر املنصات 
املتاحــة يف املركــز خاصيــة التتبــع احلــي الــذي يظهــر بيانــات املركبــة مثــل: نوعهــا 
موقعهــا بيانــات التســجيل اســم الســائق صاحيــة التأمــني وغرهــا مــن املعلومات 
املهمــة التــي تســهم يف إجنــاز أعمــال الرقابــة وتطبيــق آليــات اللوائــح بشــكل 

دقيــق.
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)ي(- مكافحة التسرت التجاري يف قطاع النقل

نظــرًا ملــا تعانيــه أنشــطة النقــل الــربي مــن ظاهــرة التســرت التجــاري وهــو عمــل األجنبــي حلســابه اخلــاص بتمكــني مــن املرخــص لــه، يف نشــاط حمظور 
عليــه، ســـواًء كـــان ذلــك عــن طـــريق اســتعمال اســمه أو ترخيصــه أو ســجله التجـــاري أو بــأي طريقـــة أخــرى، ومــا يســببه ذلــك مــن عشــوائية وتــدين يف 
جــودة وكفــاءة خدمــات النقــل ومســتوى الســامة واألمــان يف القطــاع والتأثــر علــى تنميــة االقتصــاد احمللــي، فقــد قامــت الهيئــة بالعمــل علــى عــدد 
مــن املبــادرات ملكافحــة التســرت يف قطــاع النقــل بالتعــاون مــع الربنامــج الوطنــي ملكافحــة التســرت التجــاري للحــد مــن هــذه الظاهــرة يف كافــة 
أنشــطة النقــل باململكــة وذلــك لرفــع كفــاءة وجــودة خدمــات النقــل والســامة علــى الطــرق واحلفــاظ علــى البيئــة واملســاهمة يف دعــم التوطــني يف 
أنشــطة النقــل مــن خــال املســاهمة يف دعــم تفعيــل اإلجــراءات التنظيميــة ألنشــطة النقــل وحتســني بيئــة العمــل يف األنشــطة املتعلقــة بالقطــاع 
ومنــح حوافــز لتشــجيع الســعوديني للعمــل يف بعــض املهــن املســتهدفة يف أنشــطة النقــل الــربي وترشــيد اســتقدام العمالــة األجنبيــة للعمــل 
ــة  ــات املقدم ــة اخلدم ــودة ونظامي ــى ج ــلبية عل ــاره الس ــربي وآث ــل ال ــاع النق ــاري يف قط ــرت التج ــر التس ــف خملاط ــي والتثقي ــة الوع ــع درج ــا، ورف فيه

وحقــوق أطــراف عمليــات النقــل.



التقرير السنوي للهيئة العامة للنقل لعام 2020م 110

ملخص مبادرات مكافحة التسرت التجاري يف قطاع النقل:
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)ك(- حتديث السياسات التجارية للمملكة يف منظمة التجارة العاملية

ُعقــد االجتمــاع التحضــري عــرب االتصــال املرئــي مــع الهيئــة العامــة للتجــارة اخلارجيــة يــوم اخلميــس املوافــق 2020/04/02م بشــأن املراجعــة الثالثــة 
للسياســات التجاريــة للمملكــة، ومت اســتعراض موجــز عــن مراجعــة السياســات التجاريــة للمملكــة وفوائــد املراجعــة، باإلضافــة إىل التزامــات الــدول األعضــاء 

مــن خــال مراجعــة السياســات التجاريــة.

وقد مت مشاركة الهيئة العامة للتجارة اخلارجية مبا يلي:

التحديــث علــى كافــة األنظمــة واللوائــح يف اجلــدول املوجــود يف تقريــر ســكرتارية منظمــة التجــارة العامليــة ملراجعــة السياســات التجاريــة 	 
ــاع  ــي يف قط ــتثمار األجنب ــماح باالس ــأن الس ــخ 1440/02/14هـــ بش ــم )103( وتاري ــوزراء رق ــس ال ــرار جمل ــمل ق ــا يش ــة مب ــة للمملك الثاني

البيانات املطلوبة من ِقبل منظمة التجارة العاملية )F21&F20( مثل:	 النقــل الــربي.
الائحة املنظمة لنشاط نقل البضائع ووسطاء الشحن وتأجر الشاحنات على الطرق الربية.. 1
الائحة املنظمة لنشاط نقل السيارات وسحب املركبات.. 2
الائحة املنظمة لنشاط األجرة ووسيط األجرة والتوجيه.. 3  مت مراجعة مسودة تقرير السكرتارية والرفع بها ملنظمة التجارة العاملية. 	 
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)ل(- تطوير تطبيق اخملالفات

مت إطاق التطبيق بعد تطويره بتاريخ 1441/05/06هـ يف منطقة الرياض، كما سيتم تطبيقه بشكل تدريجي على باقي املناطق.

مميزات التطبيق:
أبرز الفروقات بني التطبيق اجلديد والتطبيق السابق:

توفر خاصية تسجيل الزيارة عند فحص املنشآت أو املركبات.. 1
إظهار وضع املناطق من حيث أعمال الرصد.. 2
يوضح حجم أعمال الرصد أو الزيارات املسجلة لكل نشاط.. 3
معرفة ذروة ساعات الرصد على مستوى اململكة أو كل منطقة.. 4
فصل الرصد بني املنشآت واملركبات بحيث يبني حجم الرصد على املنشآت واملركبات.. 5
ميّكنك من االطاع على أداء كل مراقب بشكل مستقل.. 6
فرز أكر نوع للمخالفات طبًقا لكل نشاط.. 7
 معرفة اخملالفات املسجلة على املنشآت أو األفراد أو املركبات.. 8
إضافة اإلشعار ضمن مرفقات حمضر اخملالفة.. 9

حتديد موقع رصد اخملالفات بشكل تلقائي.. 10
احلصول على بيانات الرتاخيص وبطاقات التشغيل من بوابة نقل.. 11
متكني قائد الفريق من متابعة حماضر املراقبني.. 12
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)م(- تطوير منصة االعرتاضات على خمالفات النقل الربي

مميزات اخلدمة:
إتاحة خدمة االعرتاض بشكل إلكرتوين من خال منصة االعرتاضات أو تطبيق االعرتاضات عرب اجلوال.  . 1
إضافة خاصية التحقق من املعرتض عرب بوابة النفاذ الوطني.. 2
ربط منصة االعرتاضات مع تطبيق اخملالفات للوصول إىل احملاضر بشكل مباشر.. 3
إظهار صور اخملالفات للمعرتض وتفاصيل تاريخ وموقع ووقت اخملالفة. . 4
إصدار قرار اللجنة موقع بشكل آيل للمعرتض )خطاب موقع من أعضاء اللجان(.. 5
توضيح للجنة البيانات املعتمد عليها من قبل املراقب عند رصد اخملالفة.. 6
 متكني املعرتض من الرجوع جلميع االعرتاضات من خال البوابة ومعرفة حالتها.. 7
إسقاط اخملالفات بشكل آيل من خال ربط النظام بنظام سداد.. 8
توفر خاصية أرشفة جميع االعرتاضات اخلاصة باملعرتض وجميع االعرتاضات املقبولة أو املرفوضة من قبل اللجنة.. 9

إظهار اخملالفات التي ميكن االعرتاض علها فقط.. 10
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)ن(- االستمرار يف الصرف ملستحقي تعويضات ماك احلافات األهلية )خط البلدة( 

ــة للمســتحقني مــن  ــة عــدد مــن اجلهــات احلكوميــة خــال العــام 2020م باســتكمال صــرف التعويضــات املالي  قــام فريــق عمــل برئاســة الهيئــة وعضوي
مــّلاك احلافــات األهليــة )خــط البلــدة( ممــن تنطبــق عليهــم شــروط تقــدمي اخلدمــة، وذلــك إنفــاذًا لقــرار جملــس الــوزراء املوقــر رقــم )313( وتاريــخ 

1440/06/07هـــ.
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)س(- التقييم الذاتي لكافة أنشطة النقل الربي

)ع(-: تشكيل جلنة للنظر يف خمالفات النقل باخلطوط احلديدية 

)ف(-: مكتب التحقيق يف احلوادث البحرية

يهــدف التقييــم الذاتــي ملعرفــة مــدى توافق ممارســي أنشــطة النقل مــع االشــرتاطات واملتطلبات املوجــودة يف اللوائح املنظمة لألنشــطة، للمســاعدة 
يف التأكــد من ســامة النشــاط وجتنــب الوقــوع يف اخملالفات.

وميكــن جلميــع املســتفيدين الدخــول علــى موقــع الهيئــة اإللكــرتوين مــن خــال الرابــط التــايل:  https://tga.gov.sa/ar/self-assessment واإلجابــة علــى 
أســئلة التقييــم ومــن ثــم معرفــة اخملالفــات، واألخطــاء، واإلجابــة الصحيحــة لهــا. وهــذا يعتــرب إجــراء اســتباقي ميكــن من خالــه للمســتثمر معرفــة خمالفاته 

قبــل رصدهــا عليــه. 

نظــرًا للتوســع احلــايل الــذي يشــهده قطــاع النقــل باخلطــوط احلديديــة ممــا تتطلــب معــه احلاجــة لتنظيــم قطــاع النقــل باخلطــوط احلديديــة  وتفعيــل الــدور 
الرقابــي وإيقــاع اخملالفــات للمرخصــني، مبــا يســاهم يف تنظيــم خدمــات النقــل باخلطــوط احلديديــة وحتقيــق رضــا املســتفيدين وتعــزز أعلــى معــدالت 
الســامة، فقــد صــدر قــرار جملــس اإلدارة رقــم )60/7/2020/2( وتاريــخ 1441/09/18هـــ القاضــي بتشــكيل جلنــة للنظــر يف خمالفــات نظــام النقــل 
ــني  ــل وخمتص ــال النق ــربة يف جم ــاب اخل ــن أصح ــة م ــكيل اللجن ــث مت تش ــام، حي ــن النظ ــرة )1( م ــادة )33( فق ــا ورد يف امل ــًا مل ــة وفق ــوط احلديدي باخلط

باالنظمــة مــن غــر منســوبي الهيئــة وذلــك حرصــًا مــن اجمللــس لضمــان حيــاد واســتقالية يف اخملالفــات املنظــورة لديهــا.

قامــت الهيئــة بإنشــاء مكتــب للتحقيــق يف احلــوادث البحريــة، يعنــى بالتحقيــق يف احلــوادث واألحــداث البحريــة باســتقالية تامــة، وبجمــع املعلومــات واألدلــة 
وحتليلهــا واســتخاص النتائــج لبيــان األســباب والعوامــل املســاهمة يف وقــوع احلــوادث البحريــة ووضــع التوصيــات بهــدف اتخــاذ مــا يلــزم لتفــادي وقــوع 
حــوادث مماثلــة يف املســتقبل. مت خــال عــام 2020م تســجيل عــدد )3( حــوادث بحريــة وقــام املكتــب بإجــراء التحقيــق يف هــذه احلــوادث وإصــدار التقاريــر 

والتوصيــات الازمــة لتفــادي تكرارهــا.
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دليل املستثمر )دليل اإلجراءات( ألنشطة األجرة والتوجيه والتأجر 	 
         نبــذة الدليــل: يحتــوي علــى تعريــف جلميــع أنشــطة النقــل الــربي، واخلدمــات التــي تنــدرج حتــت كل نشــاط، ومتطلبــات واشــرتاطات احلصــول علــى كل 

خدمــة، والفئــات املســتهدفة، واألنظمــة واللوائــح املنظمــة، وخطــوات تنفيــذ اخلدمــات، واإلجــراءات والتعليمــات ذات العاقــة.
        الهدف من الدليل: يهدف الدليل إىل التعريف بأنشطة النقل الربي التي ُتشرف عليها الهيئة، واخلدمات التي ُتقدمها للجمهور.

دليل السامة لنقل املواد غر اخلطرة	 
         نبــذة عــن الدليــل: يختــص هــذا الدليــل باإلرشــادات واالشــرتاطات ومتطلبــات الســامة التــي يجــب توفرهــا يف شــاحنات نقــل البضائــع غــر اخلطــرة 
ــة  ــامة اخلاص ــات الس ــك متطلب ــة، وكذل ــامة العام ــات الس ــن متطلب ــزًء. تتضم ــر ج ــد عش ــن أح ــل م ــذا الدلي ــون ه ــدن، ويتك ــل امل ــدن أو داخ ــني امل ب

ألنشــطة نقــل البضائــع، كمــا يتطــرق إىل بعــض املمارســات اخلاطئــة يف نقــل وتثبيــت البضائــع.
         أهــداف الدليــل: يهــدف هــذا الدليــل ملســاعدة ممارســي نشــاط نقــل البضائــع غــر اخلطــرة علــى معرفــة متطلبــات الســامة العامــة يف مركبــات 
ــة  ــع غــر اخلطــرة ضمــن أمنــاط النقــل اخملتلفــة. كمــا يرشــدهم إىل بعــض شــروط الســامة الواجــب توافرهــا أو اتباعهــا يف حــال مزاول نقــل البضائ

النشــاط.

الدليل اإلرشادي لسائقي الشاحنات	 
        نبــذة عــن الدليــل: يختــص هــذا الدليــل بإرشــادات ســائقي الشــاحنات إىل بعــض الشــروط واملهــارات الفنيــة، إدراكًا ألهميــة نشــر الوعــي لــدى ســائقي 
الشــاحنات يف تقليــص احلــوادث وآثارهــا اجلســيمة علــى الطــرق، فقــد قامــت الهيئــة العامــة للنقــل بإعــداد هــذا الدليــل اإلرشــادي لســائقي الشــاحنات 
ويتكــون مــن أحــد عشــر جــزءًا. حيــث يتضمــن االشــرتاطات العامــة التــي يجــب علــى الســائق معرفتهــا كمــا يجــب علــى الســائق عمــل الفحوصــات الازمــة 
ــض  ــة إىل بع ــه باإلضاف ــائق وتدريب ــوق الس ــًا إىل حق ــة. وأيض ــادة اآلمن ــح القي ــك نصائ ــاحنات وكذل ــاد واألوزان للش ــل إىل األبع ــرق الدلي ــا يتط ــاحنة. كم للش

اإلرشــادات األخــرى.
        أهــداف الدليــل: يهــدف هــذا الدليــل ملســاعدة ســائقي الشــاحنات كــي يصبحــوا ســائقني حمرتفــني. أيضــًا يخــرب الســائقني بهــدف اسرتشــادي عــن 

بعــض الشــروط واملهــارات الفنيــة لســائقي الشــاحنات إىل جانــب املعلومــات الهامــة للســامة علــى الطريــق.

األدلة االسرتشادية املنجزة خال العام 2020م  .2
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رصــدت الهيئــة العامــة للنقــل انتشــار ظاهــرة ممارســة املركبــات األجنبيــة للنقــل الداخلــي 	 1. التصدي لظاهرة ممارسة الشاحنات األجنبية للنقل الداخلي
التــي ينتــج عنهــا آثــار ســلبية علــى الناحيــة األمنيــة والتنظيميــة واملتمثلــة يف اســتخدام 

املركبــات ألغــراض غــر مشــروعة ومنافســة الناقلــني املرخــص لهــم، وتــدين مســتوى 
الظاهــرة 	 الســامة علــى الطــرق. هــذه  علــى  للقضــاء  املعنيــة  اجلهــات  مــع  بالعمــل  الهيئــة  قامــت 

لتســاهم يف تنظيــم البيئــة التشــغيلية لقطــاع النقــل باململكــة، وتعزيز مســتوى 
التنافســية يف القطــاع ورفــع مســتوى الســامة علــى الطــرق، ممــا يحقــق 
أهــداف رؤيــة اململكــة 2030 يف جعــل اململكــة مركــز لوجســتي عاملــي 
ــاء  ــول للقض ــع احلل ــدمي جمي ــال تق ــن خ ــك م ــاث، وذل ــارات الث ــني الق ــط ب يرب

مت تشــكيل فريــق عمــل لذلــك مبوجــب خطــاب معــايل رئيــس الهيئــة رقــم 	 ومعاجلــة هــذة الظاهــرة، وحتديــد أدوار اجلهــات املعنيــة.
)وزارة  التاليــة  اجلهــات  مبشــاركة  وتاريخ1441/03/23هـــ   )1/41/980(
اخلارجيــة، وزارة النقــل، وزارة التجــارة واالســتثمار، الهيئــة العامــة للنقــل، 

األمــن  األمنيــة،  للقــدرات  الداخليــة  وزارة  وكالــة  للجمــارك،  العامــة  الهيئــة 
العــام، اإلدارة العامــة لدوريــات األمــن، اإلدارة العامــة للمــرور، القــوات اخلاصــة 

ألمــن الطــرق، مركــز تنميــة اإليــرادات غــر النفطيــة(، ومت التوصــل إىل عــددًا مــن 
ويــدرس املوضــوع حاليــًا لــدى هيئــة اخلــرباء مبجلــس الــوزراء مبوجــب برقيــة معــايل 	 التوصيــات بهــذا الشــأن والبــدء يف تنفيذهــا.

كمــا قامــت الهيئــة العامــة للنقــل بـــ )50( حملــة ملكافحــة هــذه الظاهــرة ومت فحــص 	 رئيــس هيئــة اخلــرباء رقــم )517( وتاريخ1442/01/28هـــ.
)2071( شــاحنة نتــج عنهــا )91( خمالفــة نقــل الشــاحنات األجنبيــة للبضائع بني مــدن اململكة.                       

3. احلمات الرقابية
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2. ملخص احلمات واجلوالت الرقابية 

احلمات واجلوالت:
قامــت الهيئــة العامــة للنقــل وبالشــراكة مــع مشــروع الســامة املروريــة املتطــور، 

والشــركة الســعودية للتحكــم التقنــي واألمنــي الشــامل )حتكــم( بأكــر مــن 30 حملــة 
ــراكات  ــز الش ــعى لتعزي ــا تس ــة، كم ــق اململك ــتوى مناط ــى مس ــة عل ــة رقابي وجول

والشــمولية بالتعــاون مــع القطــاع العــام والقطــاع اخلــاص، ويكمــن ذلــك بتنفيــذ 
حمــات رقابيــة مشــرتكة مــع اجلهــات املعنيــة بحســب طبيعــة النشــاط 

املســتهدف بهــدف التكامــل واحلــد مــن املمارســات اخملالفــة كًا بحســب 
ــة. اختصاص

اجلوالت:
ــطة  ــع أنش ــى جمي ــل عل ــد املتنق ــال الرص ــن خ ــة م ــوالت رقابي ــام بج  القي

ــتمر. ــكل مس ــة بش ــق اململك ــتوى مناط ــى مس ــربي عل ــل ال النق

احلمات:
القيــام بحمــات رقابيــة مــن خــال الرصــد املوجــه علــى جميــع أنشــطة 

النقــل الــربي علــى مســتوى مناطــق اململكــة بشــكل جمــدول وغــر جمــدول 
مبشــاركة اجلهــات املعنيــة كًا بحســب اختصاصــه.
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3. ملخص احلمات الرقابية املشرتكة 

احلمات الرقابية املشرتكة:
قامــت الهيئــة العامــة للنقــل وبالشــراكة مــع مشــروع الســامة املروريــة املتطــور، والشــركة الســعودية للتحكــم التقنــي واألمنــي الشــامل )حتكــم( حمــات 
رقابيــة ومبشــاركة األمــن العــام ممثــُا بدوريــات األمــن، وأمــن الطــرق، والضبــط اإلداري واإلدارة العامــة للمــرور، ووزارة املــوارد البشــرية والتنميــة االجتماعيــة 

وأمانــات املناطــق، وهيئــة املــدن الصناعيــة، حيــث جتــاوز عــدد اجلــوالت )1,300( جولــة يف جمــع مناطــق ومــدن وحمافظــات اململكــة.

األنشطة املستهدفة:
نقل البضائع )الناقل الوطني – الناقل األجنبي(. . 1
وسيط الشحن.. 2
تأجر الشاحنات.. 3
تأجر السيارات.. 4
أجرة- منشآت )أجرة عامة- أجرة مطارات(. 5
أجرة – أفراد.. 6
توجيه مركبات األجرة.. 7
نقل السيارات وسحب املركبات.. 8
 النقل املتخصص.. 9

وسيط األجرة.. 10
وسيط شحن إلكرتوين.. 11
النقل باحلافات بني املدن )عقد االمتياز(.. 12

4. ملخص اجلوالت الرقابية 

النتائج:
مت فحــص العديــد مــن املنشــآت واملركبــات ورصــد اخملالفــات الازمــة علــى 
ــب الهيئــة، وقامــت اجلهــات املشــاركة بضبــط مــا  غــر امللتزمــني مــن جان

تبــني لهــا مــن ممارســات.
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بعــون اهلل وحفظــه ورعايتــه ومــن ثــم بفضــل إدارة البــاد احلكيمــة يف ظــل قيــادة ورعايــة خــادم احلرمــني الشــريفني املللــك ســلمان بــن عبدالعزيــز آل ســعود وويل عهــده حممــد بــن 
ســلمان وكافــة اجلهــات الوزاريــة واإلداريــة املعنيــة، كثفــت اململكــة جهودهــا يف مكافحــة هــذه اجلائحــة والتخفيــف مــن انتشــارها حيــث مل تكــن اململكــة العربيــة الســعودية مبعــزٍل 
ــة  ــادرات الرامي ــراءات واملب ــن اإلج ــددًا م ــذت ع ــد اتخ ــرين، فق ــة العش ــة جمموع ــوىل رئاس ــامل، وتت ــادات الع ــم اقتص ــد أه ــا أح ــد 19 – ولكونه ــا – كوفي ــروس كورون ــة فاي ــر جائح ــن تأث ع
الحتــواء التداعيــات املاليــة واالقتصاديــة حيــث كانــت اململكــة رائــدة يف اتخــاذ كافــة اإلجــراءات الوقائيــة والتدابــر االحرتازيــة وكانــت مــن أوائــل الــدول يف تنفيذهــا وإشــارة إىل اإلجــراءات 
الوقائيــة واالحرتازيــة املوصــى بهــا مــن قبــل اجلهــات الصحيــة اخملتصــة يف اململكــة العربيــة الســعودية يف إطــار جهودهــا احلثيثــة للســيطرة واحلــد مــن انتشــار فايــروس كورونــا 
ــا  ــروس كورون ــاء فاي ــة وب ــة العاملي ــة الصح ــان منظم ــى إع ــاًء عل ــامتهم، وبن ــان س ــني وضم ــني واملقيم ــة املواطن ــة صح ــى حماي ــرص عل ــن احل ــًا م ــتجد COVID- 19 وانطاق املس
ــن  ــري(، وكان م ــككي، بح ــري، س ــه )ب ــف أمناط ــل مبختل ــات النق ــة خدم ــق كاف ــا تعلي ــرارات منه ــدة ق ــعودية ع ــة الس ــة العربي ــة اململك ــررت حكوم ــد ق ــة فق ــة عاملي ــتجد كجائح املس
أبــرز اإلجــراءات والتدابــر املتعلقــة بنقــل الــركاب هــي تعليــق الرحــات الدوليــة والداخليــة بــني املــدن، وتعليــق خدمــات النقــل العــام داخــل املــدن، وحظــر جتــول األفــراد غــر املصــرح 
لهــم. وحيــث أن هــذه اإلجــراءات االحرتازيــة والتدابــر الوقائيــة كانــت ضروريــة وطارئــة يف تلــك الفــرتة؛ إال أنــه قــد نتــج عنهــا آثــار ســلبية علــى املســتثمرين يف أنشــطة نقــل الــركاب 
واملســتفيدين مــن اخلدمــة. وقــد ســعت الهيئــة إىل التخفيــف مــن آثــار اجلائحــة علــى املســتثمرين واملســتفيدين مــن اخلدمــة، كمــا شــاركت الهيئــة يف أعمــال جلنــة إجــاء املتعافــني 
برئاســة وزارة الصحــة وعــدد مــن اجلهــات احلكوميــة املشــاركة، والتــي تهــدف إىل نقــل املتعافــني اخلارجــني مــن احلجــر الصحــي إىل مدنهــم، كمــا ســاهمت الهيئــة العامــة للنقــل يف 
دعــم القطــاع الصحــي وقطــاع الغــذاء والــدواء مــن خــال احملافظــه علــى تســهيل حركــة ساســل اإلمــداد والتنقــل مــن خــال توفــر التصاريــح اإلكرتونيــة علــى مــدار الســاعه إضافــة 
إىل اإلشــراف علــى نقــل املواطنــني املطبــق عليهــم احلجــر الصحــي إىل منازلهــم عــرب مطــارات )الرياض-جدة-الدمــام(، وقــد مت تخصيــص عــدد مــن احلافــات وســيارات األجــرة لهــذا 
الشــأن. كمــا قامــت الهيئــة بتوفــر خدمــات نقــل الــركاب بأجــر مــن املنافــذ الربيــة مــن الــدول اجملــاورة للراغبــني بالعــودة للمملكــة الذيــن تنطبــق عليهــم الشــروط؛ وذلــك خــال الفــرتة 
مــن 2020/08/23م، وحتــى 2020/09/26م. وكمــا قامــت الهيئــة بالتنســيق مــع وزارة الداخليــة ووزارة الصحــة ووزارة االتصــاالت وتقنيــة املعلومــات ملناقشــة الســماح لســيارات 

األجــرة بالعمــل يف تطبيقــات توصيــل الطلبــات بشــكل اســتثنائي.
كمــا أصــدرت الهيئــة العديــد مــن األدلــة مثــا: دليــل اسرتشــادي للســامة ملســتخدمي قــوارب الصيــد والنزهــة ودليــل إرشــادي للربوتوكــوالت الوقائيــة للحــد مــن انتشــار فــروس كورونــا 

املســتجد باللغتــني العربيــة واإلجنليزيــة ومت نشــرها يف املوقــع اإللكــرتوين ووســائل التواصــل االجتماعي.
كمــا قامــت الهيئــة بالعديــد مــن املبــادرات الداخليــة والربوتوكــوالت للناقلــني والســائقني ومســتخدمي وســائل النقــل للمســاهمة يف احلــد مــن انتشــار الفايــروس، ومت الرفــع بالعديــد 
مــن املبــادرات للجنــة العليــا التنســيقية ملعاجلــة حتديــات األزمــات وذلــك مــن خــال مســار التحفيــز والتعامــل مــع التحديــات والتــي مت اعتمادهــا مبوجــب األوامــر امللكيــة الصــادرة يف 

هــذا الشــأن.

الباب الثاين - خامسًا
أعمال الهيئة

COVID-19 خال تفشي فايروس كورونا املستجد
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)أ(- حتديد اإلجراءات االحرتازية والتدابر الوقائية )الربوتوكوالت(

عملــت الهيئــة مــع اجلهــات املعنيــة ومنهــا وزارة الصحــة واملركــز الوطنــي للوقايــة مــن األمــراض ومكافحتهــا )وقايــة( علــى إعــداد اإلجــراءات االحرتازيــة 
والتدابــر )الربوتوكــوالت( الوقائيــة لقطــاع النقــل، وقــد تضمنــت الربوتوكــوالت اآلتيــة:

بروتوكوالت احلافات للنقل بني املدن.. 1
بروتوكوالت احلافات للنقل داخل املدن.. 2
بروتوكوالت السيارات املستأجرة )تأجر السيارات(.. 3
بروتوكوالت سيارات األجرة والنقل املشرتك.. 4

ويف هــذا الشــأن؛ قامــت الهيئــة بنشــر الوعــي بهــذه الربوتوكــوالت للناقلــني والســائقني واملســتخدمني للمســاهمة يف احلــد مــن انتشــار الفايــروس، 
التنســيق مــع الشــركة الســعودية للنقــل اجلماعــي )ســابتكو(، واملســتثمرين يف أنشــطة األجــرة وتأجــر الســيارات وتوجيــه املركبــات؛ لعــرض وشــرح 	 وممــا قامــت بــه الهيئــة بهــذا الصــدد:

الربوتوكــوالت املتفــق عليــه، والتأكيــد علــى إتبــاع جميــع اإلرشــادات الــواردة يف الربوتوكــوالت.

تصميــم حمتــوى بالربوتوكــوالت ونشــره يف موقــع الهيئــة اإللكــرتوين وعــرب حســابها يف تطبيــق )تويــرت( موجه للمســتفيدين مــن خدمات النقــل باحلافات 	 
داخــل وبــني املــدن، وخدمــات األجــرة والتأجــر، ومقدمــي تلــك اخلدمــات، واملشــرفني علــى حمطــات نقــل احلافــات بــني املــدن، مــع إتاحــة حتميــل 

ملــف الربتوكــوالت كامــًا علــى موقــع الهيئــة اإللكــرتوين. 

إرســال رســائل نصيــة توعويــة بعــدة لغــات )عربــي، إجنليــزي، أوردو( للســائقني العاملــني يف نشــاط األجــرة بشــأن برتوكــوالت األجــرة، مــع إرفــاق نســخة 	 
مــن النشــرات التوعويــة.

إجراء لقاءات تلفزيونية لتوعية وتطمني اجملتمع.	 

1- قطاع النقل الربي
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)ب(- إصدار تصاريح للتنقل بأوقات حظر التجول

قامــت الهيئــة بإصــدار تصاريــح للتنقــل خــال أوقــات حظــر التجــول للعاملــني يف منشــآت نقــل البضائــع )مــن غــر ســائقي الشــاحنات( ممــن 	 
تتطلــب أعمالهــم التنقــل خــال أوقــات احلظــر، وقــد حــددت الهيئــة االشــرتاطات الازمــة توفرهــا مــن أجــل احلصــول علــى تصريــح للتنقــل 

وقــد بلــغ عــدد تصاريــح التنقــل الورقيــة )8,061( تصريــح، وبعــد تطويــر اخلدمــة يف منصــة أجــر اإللكرتونيــة مت إصــدار عــدد )3,722( تصريــح 	 خــال أوقــات احلضــر.
للتنقــل إلكرتونيــًا عــرب املنصة.

)ج(- توفر خدمات نقل الركاب حسب احتياجات املرحلة
اإلشراف على نقل املتعافني اخلارجني من احلجر الصحي إىل منازلهم: 

شــاركت الهيئــة يف أعمــال جلنــة إجــاء املتعافــني برئاســة وزارة الصحــة وعــدد مــن اجلهــات احلكوميــة املشــاركة، والتــي تهــدف إىل نقــل 	 
املتعافــني اخلارجــني مــن احلجــر الصحــي إىل مدنهــم، حيــث ســاهمت الهيئــة العامــة للنقــل يف اإلشــراف علــى نقــل املواطنــني املطبــق 
عليهــم احلجــر الصحــي إىل منازلهــم عــرب مطــارات )الرياض-جدة-الدمــام(، وقــد مت تخصيــص عــدد مــن احلافــات وســيارات األجــرة لهــذا 

وقــد بلــغ عــدد رحــات نقــل املتعافــني مــن احملاجــر الصحيــة إىل املطــارات الداخليــة )564( رحلــة، كمــا بلــغ عــدد الرحــات مــن املطــارات إىل 	 الشــأن.
املنــازل )814( رحلــة، وقــد بلــغ إجمــايل عــدد الذيــن مت نقلهــم )23,676( شــخص خــال الفــرتة مــن 2020/03/30م إىل 2020/06/26م.

توفر خدمات نقل للركاب من املنافذ الربية للمملكة:

قامــت الهيئــة بتوفــر خدمــات نقــل الــركاب بأجــر مــن املنافــذ الربيــة مــن الــدول اجملــاورة للراغبــني بالعــودة للمملكــة ممكــن تنطبــق عليهــم 	 
ــدرة - 	 الشــروط؛ وذلــك خال الفــرتة مــن 2020/08/23م، وحتــى 2020/09/26م. ــة عمــار – ال ــة – اخلفجــي –الرقعــي - حال ــة وهــي: )البطحــاء -جســر امللــك فهــد – احلديث ــركاب مــن )8( منافــذ بري وقــد مت نقــل ال

ــا. ــن خاله ــب م ــل )938( راك ــة، ومت نق ــدد )201( رحل ــايل ع ــة(، بإجم الوديع
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قامــت الهيئــة بالتنســيق مــع وزارة الداخليــة ووزارة الصحــة ووزارة االتصــاالت وتقنيــة املعلومات ملناقشــة الســماح لســيارات األجــرة بالعمل 	 )د(- السماح لسيارات األجرة بالعمل يف تطبيقات توصيل الطلبات
يف تطبيقــات توصيــل الطلبــات بشــكل اســتثنائي، جــاء ذلــك بعــد ازديــاد الطلــب علــى خدمــات توصيــل الطلبــات أثنــاء فــرتة حظــر التجــول، 
ممــا ســاعد يف تغطيــة الطلــب املتزايــد علــى اخلدمــة، ومنــح منشــآت األجــرة فرصــة االســتفادة مــن ســياراتها بتوصيــل الطلبــات للمنــازل 

وقــد أعــدت الهيئــة بالتنســيق مــع اجلهــات األخــرى ضوابــط تشــغيل مركبــات األجــرة يف توصيــل الطلبــات عــرب التطبيقــات، وحــددت اإلجــراءات 	 ممــا قلــل مــن تأثرهــا الســلبي بقــرار تعليــق أنشــطة نقــل الــركاب بســبب االحــرتازات الوقائيــة وحظــر التجــول.
االحرتازيــة التــي ينبغــي االلتــزام بهــا، والعقوبــات يف حــال عــدم االلتــزام يف ذلــك.

ــات  ــق الرتتيب ــرة وف ــات األج ــل مركب ــى عم ــة عل ــي باملوافق ــخ 1441/08/23هـــ، القاض ــم )49293( بتاري ــرمي رق ــامي الك ــر الس ــدر األم ــد ص وق
املتخــذة بهــذا الشــأن، وكذلــك املوافقــة علــى عملهــا مــع تطبيقــات توصيــل الطلبــات خــال فــرتة جائحــة كورونــا كحالــة اســتثنائية، يف جميــع 

املــدن وفــق االشــرتاطات واملتطلبــات التــي تضعهــا اجلهــات القائمــة علــى تنظيــم هــذا النشــاط حاليــًا.

)هـ(- إطاق مبادرات لتخفيف اآلثار السلبية للجائحة
ســعت الهيئــة لتخفيــف األثــر النــاجت عــن اإلجــراءات االحرتازيــة ملنــع تفشــي فايــروس كورونــا علــى بعــض أنشــطة النقــل الــربي، حيــُث قامــت الهيئــة بالعديــد 
ــار  ــال مس ــن خ ــك م ــات وذل ــات األزم ــة حتدي ــيقية ملعاجل ــا التنس ــة العلي ــادرات للجن ــن املب ــد م ــع العدي ــة برف ــت الهيئ ــا قام ــة. كم ــادرات الداخلي ــن املب م
التحفيــز والتعامــل مــع التحديــات والتــي مت اعتمادهــا مبوجــب األوامــر امللكيــة الصــادرة يف هــذا الشــأن، وفيمــا يلــي جــدول يوضــح أهــم املبــادرات التــي مت 

إعتمادهــا:
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إعفــاء شــركة ســابتكو مــن التشــغيل وفــق عقــد 
االلتــزام بشــكل جزئــي وفــق ماحتــدده الهيئــة 

األزمــة انتهــاء  بعــد  للنقــل  العامــة 

الوطنــي  املشــغل  علــى  التــزام  لوجــود  نظــًرا 
بينهــا  وفيمــا  املــدن  داخــل  النقــل  خلدمــات 
املبــادرة  هــذه  إعــداد  مت  لــذا  ســابتكو(  )شــركة 
إلعفــاء الشــركة مــن التشــغيل الفــوري وفــق عقــد 
االلتــزام وبشــكل كامــل بعــد انتهــاء فــرتة إيقــاف 
فــرتة  إىل  الشــركة  حاجــة  بســبب  وذلــك  الرحــات 
بالتشــغيل  تقــوم  أن  وعلــى  األزمــة،  بعــد  تعــايف 
مــا  وفــق  اخلدمــة  لتقــدمي  األدنــى  احلــد  وفــق 

الهيئــة. حتــدده 

أعباءهــا  تخفيــف  مــن  للشــركة  الســماح 
خــال  مــن  وذلــك  األزمــة  خــال  التشــغيلية 
األزمــة  انتهــاء  بعــد  للتعــايف  مهلــة  منحهــا 

كامــل بشــكل  التشــغيل  واســتعادة 

دعم األفراد العاملني يف قطاع نقل الركاب

وليســوا  مباشــر  بشــكل  العاملــني  األفــراد  دعــم 
حتــت مظلــة أي شــركة واملســجلني لــدى الهيئــة 
والتــي  الــركاب  نقــل  أنشــطة  يف  للنقــل  العامــة 
مت إيقافهــا وذلــك مــن خــال دفــع مبلــغ مبقــدار 

احلــد األدنــى مــن رواتــب الســعوديني لهــم.

واجتماعيــًا  ماليــًا  األفــراد  تأثــر  عــدم  ضمــان 
األساســي  دخلهــم  مصــدر  إيقــاف  نتيجــة 
احتياجاتهــم  تلبيــة  علــى  قدرتهــم  وعــدم 

تــه ما ا لتز ا و

توجيــه  نشــاط  يف  العاملــني  األفــراد  دعــم 
ت كبــا ملر ا

دعــم األفــراد الســعوديني املتفرغــني للعمــل يف 
نشــاط توجيــه املركبــات واملســجلني لــدى الهيئــة 
كامــل،  دوام  مبقــدار  ويعملــون  للنقــل  العامــة 
علــى  الطلــب  قلــة  بســبب  دخلهــم  تأثــر  والذيــن 
النشــاط نتيجــة اإلجــراءات االحرتازيــة ملنــع تفشــي 
مببلــغ  دعمهــم  ســيتم  حيــث  كورونــا  فايــروس 
مبقــدار احلــد األدنــى لرواتــب الســعوديني ملــدة 

ثاثــة أشــهر.

العاملــني  األفــراد  علــى  النــاجت  األثــر  تخفيــف 
ــم  ــدر دخله ــر مص ــة تأث ــاط نتيج ــذا النش يف ه

األساســي
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ــل يف  ــات للعم ــغيلي للحاف ــر التش ــد العم متدي
عــام ملــدة  العــام  النقــل 

ــغيلي  ــر تش ــق عم ــام وف ــل الع ــات النق ــل حاف تعم
علــى  يســتوجب  ممــا  ســنوات  بعشــر  حمــدد 
الشــركات جتديــد حافاتهــا وشــراء أســطول جديــد 
عنــد انتهــاء هــذا العمــر وهــو مــا يصعــب حتقيقــه 
عنــد العــودة للتشــغيل بعــد األزمــة احلاليــة. ونظــرًا 
لتوقــف هــذه احلافــات عــن العمــل هــذه الفــرتة 
بعــد  الســيولة  لهــذه  الشــركات  حلاجــة  إضافــة 
األزمــة لتخفيــف األثــر املــايل عليهــا، فقــد مت وضــع 
 11 إىل  التشــغيلي  العمــر  لزيــادة  املبــادرة  هــذه 

ســنة للمركبــات املتضــررة مــن قــرار اإليقــاف.

ــاجت  ــر الن ــل األث ــى تقلي ــركات عل ــاعدة الش مس
احلاليــة  األزمــة  بعــد  املــايل  التدفــق  عــن 
أصولهــا  اســتهاك  تكاليــف  تقليــل  وكذلــك 

العمــل. عــن  املتوقفــة 

األجــرة  ملركبــات  التشــغيلي  العمــر  متديــد 
إضافيــة. ســنة  واحلافــات 

ــتخدمة  ــات املس ــغيلي للمركب ــر التش ــد العم متدي
يف نشــاط األجــرة )العامــة، واخلاصــة، والعائليــة، 
ونقــل  املدرســي،  )النقــل  وحافــات  واملطــار(، 
ــزوار مــن الداخــل  املعلمــات، ونقــل املعتمريــن وال

ــياحي(. ــل الس ــارج، والنق واخل

املنشــأة  أصــول  مــن  االســتفادة  تعظيــم 
العمــر  بزيــادة  وذلــك  حاليــًا  املتوقفــة 
التشــغيلي ملركبــات املنشــأة، والتــي متثــل 
النســبة األكــرب يف رأس املــال وكذلــك حتفيــز 
يف  العمــل  يف  االســتمرارية  علــى  القطــاع 

الــربي. النقــل  قطــاع 

الســماح بدخــول الشــاحنات للمــدن خــال أوقــات 
املنع.

الرئيســية  للمــدن  الشــاحنات  دخــول  قيــود  رفــع 
طــوال مــدة االزمــة وذلــك بإصــدار توجيــه مــن خــال 
رقــم  الداخليــة  لوزيــر  موجــه  بخطــاب  الرفــع 
للســماح  1441/07/23هـــ  وتاريــخ   )1/41/3397(
بدخــول الشــاحنات املــدن بخــاف أوقــات املنــع، 
وخــارج  داخــل  الشــاحنات  لتنقــل  الســماح  ومت 

املــدن يف أوقــات املنــع وخــارج أوقــات املنــع.

تســهيل حركــة الشــحن والشــاحنات الناقلــة 
للبضائــع اثنــاء االزمــة وذلــك لضمــان اســتمرار 

ــداد. ــل األم ــع وساس ــل البضائ نق
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عــدم ربــط جتديــد وإصــدار الرتاخيــص وبطاقــات 
أشــهر.  8 ملــدة  الغرامــات  بســداد  التشــغيل 

قامــت الهيئــة العامــة للنقــل بتمديد مبــادرة تقدمي 
دون  الــربي  النقــل  بأنشــطة  املتعلقــة  اخلدمــات 
ملــدة  املاليــة  الغرامــات  بســداد  تقدميهــا  ربــط 
حتــى  تاريــخ 2020/03/23م  مــن  أشــهر  ثمانيــة 

تاريــخ 2020/11/30م

مبــادرة  بتمديــد  للنقــل  العامــة  الهيئــة  قامــت 
الهيئــة  مبنصــة  االرتبــاط  شــرط  مــن  اإلعفــاء 
األوزان  وقيــاس  التتبــع  أجهــزة  وتركيــب  )وصــل( 
البضائــع  نقــل  نشــاط  يف  العاملــة  للشــاحنات 
2020/03/23م  تاريــخ  مــن  أشــهر  ســتة  ملــدة 

تاريــخ2020/09/27م حتــى 

الســيولة  توفــر  علــى  النــاجت  األثــر  تقليــل 
توقــف  بســبب  النقــل  شــركات  لــدى  املاليــة 
اإلجــراءات  نتيجــة  تأثرهــا  أو  أنشــطتها 
كورونــا  فايــروس  انتشــار  ملنــع  االحرتازيــة 
مهلــة  ومنحهــا   )19 )كوفيــد  املســتجد 

أعمالهــا. اســتمرار  مــن  لتمكينهــا 

تأجيل االرتباط مبنصة وصل ملدة 6 أشهر.

منــح مهلــة ملــدة ٣ أشــهر إلصدار/جتديــد جميــع 
بطاقــات تشــغيل املركبــات العاملــة يف أنشــطة 
النقــل الــربي دون اإللــزام بتقــدمي شــهادة الفحــص 

الفنــي الــدوري.

بطاقــات  علــى  احلصــول  إجــراءات  تســهيل 
التشــغيل بســبب اإلجــراءات االحرتازيــة ملنــع 
لضمــان  وذلــك  كورونــا  فايــروس  تفشــي 
اســتمرار عمليــات النقــل وساســل اإلمــداد.

ــدوري  ــي ال ــص الفن ــهادة الفح ــدمي ش ــل تق تأجي
 3 ملــدة  التشــغيل  بطاقــات  وجتديــد  إلصــدار 

. شــهر أ

التنفيذيــة  اآلليــات  يف  املمنوحــة  املهــل  متديــد 
تأجــر  والتوجيــه،  األجــرة  ووســيط  للوائــح )األجــرة 
البضائــع  نقــل  التأجــر،  ووســطاء  الســيارات 
ووســطاء الشــحن وتأجــر الشــاحنات( أربــع أشــهر 

إضافيــة مــن تاريــخ انتهــاء كل مهلــة.

بطاقــات  علــى  احلصــول  إجــراءات  تســهيل 
التشــغيل بســبب اإلجــراءات االحرتازيــة ملنــع 
لضمــان  وذلــك  كورونــا  فايــروس  تفشــي 
اســتمرار عمليــات النقــل وساســل اإلمــداد.

متديــد املهــل املمنوحــة يف اآلليــات التنفيذيــة 
للوائح.

املنشــآت  أصــول  مــن  االســتفادة  تعظيــم 
حتفيــز  وكذلــك  حاليــًا،  املتأثــرة  أو  املتوقفــة 
يف  العمــل  يف  االســتمرارية  علــى  القطــاع 

الــربي. النقــل  قطــاع 
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ــال  ــريع والفع ــل الس ــفنها والتعام ــى س ــة عل ــراءات االحرتازي ــذة باإلج ــة )IMO( اآلخ ــة الدولي ــة البحري ــاء باملنظم ــدول األعض ــل ال ــن أوائ ــة م ــت اململك كان
بتمديــد شــهادات الســامة للســفن وشــهادات كفــاءة البحــارة أثنــاء اجلائحــة.  ومــع تفشــي جائحــة كورونــا كانــت صناعــة الشــحن والنقــل البحــري باململكــة 
ــع  ــل م ــات للتعام ــراءات واأللي ــن اإلج ــد م ــاذ العدي ــد مت اتخ ــود. ولق ــن الرك ــبوقة م ــر مس ــة غ ــة وحال ــائر ضخم ــت خلس ــي تعرض ــات الت ــة الصناع يف مقدم

اجلائحــة منهــا:

حتديد فريق عمل لدراسة طلبات السفن على مدار 24 ساعة )منجز من خال خطة الطوارئ(.	 

متابعــة ســر رحــات عبــارات نقــل الــركاب وســفن البضائــع بــني جــازان وجزيــرة فرســان وتقليــص عــدد الــركاب مــن 400 راكــب يف الرحلــة إىل 200 راكــب 	 
وذلــك للحــد مــن التجمعــات وانتشــار فايــروس كورونــا.

متديــد صاحيــة شــهادات ووثائــق الســامة اخلاصــة وشــهادات الكفــاءة اخلاصــة بالســفن والبحــارة كإجــراء احــرتازي علــى إثــر تفشــي فايــروس كورونــا 	 
عامليًا.

العمل على وضع دليل إجراءات خاص باإلعفاءات املمنوحة للسفن التي ترفع العلم السعودي. 	 

تشكيل جلنة للقيام باجلوالت الرقابية وتفتيشية على املنشآت البحرية للتأكد من تطبيقهم لإلجراءات االحرتازية والتدابر الوقائية املفروضة.	 

2- قطاع النقل البحري
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فيما يتعلق بالسفن:

ــل 	  ــعودي وتأجي ــم الس ــع العل ــي ترف ــفن الت ــامة للس ــهادات الس ــة ش ــد يف صاحي ــأن التمدي ــة بش ــة املؤقت ــراءات اخلاص ــق باإلج ــم يتعل ــدار تعمي إص
ــرًا. ــع بح ــل البضائ ــار ونق ــة اإلبح ــن مواصل ــا م ــد متكنه ــهر قص ــة أش ــدة ثاث ــا مل ــا ومعاينته ــات فحصه عملي

معاجلة متطلبات السفن السعودية خال مرورها باملوانئ العاملية من خال الربيد اإللكرتوين اخملصص لذلك. 	 

استمرار عملية تسجيل السفن وإصدار الرتاخيص املاحية عرب بوابة نقل اإللكرتونية عن طريق بوابة )نقل(.	 

التنسيق مع اجلهات املعنية لتأمني املرور اآلمن للسفن التجارية عرب مضيق باب املندب واخلليج العربي.	 

فيما يتعلق بالبحارة
مراعــاة للصعوبــات التــي تواجــه عمليــة تبديــل أفــراد الطاقــم علــى مــنت الســفن الســعودية، مت بتاريــخ 29 مــارس 2020 إصــدار تعميــم بشــأن اإلجــراءات 

املتعلقــة بالتمديــد يف صاحيــة: شــهادات الكفــاءة الصــادرة لــكًا مــن:

البحارة األجانب العاملني على منت السفن السعودية.	 

صاحية اجلواز البحري السعودي للبحارة السعوديني.	 

شهادة اللياقة الطبية للبحارة العاملني على منت السفن السعودية	 

اإلنتهــاء مــن وضــع نظــام جــودة خــاص بإجــراءات إصــدار شــهادات الكفــاءة للبحــارة واعتمــاد املؤسســات التعليميــة البحريــة خــال فــرتة تعليــق احلضــور 
ملقــرات العمــل.
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فيما يتعلق باألنشطة والرتاخيص البحرية:

االستمرار بإصدار /جتديد الرتاخيص لكافة األنشطة البحرية من خال بوابة )نقل(	 

تأجيل عمليات املراجعة الداخلية على الشركات املاحية وفق مدونة إدارة السامة ملدة ثاثة أشهر.	 

إعداد دليل اسرتشادي للسامة ملستخدمي قوارب الصيد والنزهة.	 

إصدار تصاريح التنقل ملنسوبي الشركات املاحية ومكاتب وسطاء الشحن البحري خال فرتة منع التجول.	 

فيما يتعلق بعبارات نقل الركاب بني جازان وجزيرة فرسان:

مت اتخــاذ إجــراءات احرتازيــة ووقائيــة ملنــع تفشــي فايــروس كورونــا املســتجد بإصــدار بروتوكــول إرشــادي لإلجــراءات الوقائيــة للرحــات 	 
ــان. ــرة فرس ــازان- وجزي ــني ج ــركاب ب ــل ال ــارات نق ــغيل عب ــة تش ــتأمني مواصل ــة لـ الداخلي

مت تقليص عدد الركاب املسموح بنقلهم خال كل رحلة إىل 100 راكب مع ضمان التباعد يف مقاعد اجللوس بني الركاب.	 

ــلع 	  ــع والس ــق البضائ ــتمرار تدف ــان اس ــاد لضم ــا املعت ــق برناجمه ــان وف ــرة فرس ــازان وجزي ــني ج ــع ب ــفن البضائ ــل س ــتمرار عم ــة اس متابع
ــة.   ــة الازم ــراءات االحرتازي ــة اإلج ــق كاف ــع تطبي ــان م ــرة فرس جلزي
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إشــارة إىل اإلجــراءات الوقائيــة واالحرتازيــة املوصــى بهــا مــن قبــل اجلهــات اخملتصــة يف اململكــة العربيــة الســعودية يف إطــار جهودهــا احلثيثــة للحــد 
مــن انتشــار فايــروس كورونــا املســتجد وانطاقــا مــن احلــرص علــى حمايــة صحــة املواطنــني واملقيمــني وضمــان ســامتهم، وبنــاء علــى إعــان منظمــة 
الصحــة العامليــة وبــاء فايــروس كورونــا املســتجد جائحــة عامليــة فقــد أقــرت حكومــة اململكــة العربيــة الســعودية عــدة قــرارات ومنهــا تعليــق خدمــة نقــل 
الــركاب بالقطــارات جلميــع املشــغلني إبتــداًء مــن يــوم الســبت 21 مــارس 2020م، والــذي ميثــل انقطــاع يف اخلدمــة ملــدة 70 يــوم او مايعــادل 19% مــن 
فــرتة التشــغيل خــال الســنة. وعنــد اســتئناف اخلدمــة اتبــع مشــغلي اخلطــوط احلديديــة بــني املــدن اإلجــراءات الوقائيــة )مثــل: التباعــد االجتماعــي( كإجــراء 
احــرتازي للتقليــل مــن خماطــر اإلصابــة بالعــدوى وبســبب هــذا اإلجــراء مت انخفــاض حجــم اإلركاب بنســبة 45% مقارنــة بالفــرتة املماثلــة مــن العــام الســابق، 

وقــد أصــدرت الهيئــة عــدة تعاميــم صحيــة للمشــغلني بخصــوص مواجهــة فايــروس كورونــا املســتجد وهــي علــى النحــو التــايل

ــة،  ــداء الكمام ــني، إرت ــني والعامل ــات للموظف ــن )فحوص ــة م ــوالت الوقائي ــق الربوتوك ــة وتطبي ــراءات االحرتازي ــزام باإلج ــغلني بااللت ــع املش ــى جمي ــد عل التأكي
ــخ(. ــي ... ال ــد االجتماع التباع

3- قطاع النقل السككي
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كمــا قامــت الهيئــة بتاريــخ 2 يونيــو بإصــدار دليــل إرشــادي للربوتوكــوالت الوقائيــة للحــد مــن انتشــار فــروس كورونــا املســتجد باللغتــني العربيــة واالجنليزيــة 
ومت نشــرها يف املوقــع اإللكــرتوين ووســائل التواصــل االجتماعــي. ومت عمــل عــدة زيــارات رقابيــة للمشــغلني( للتأكــد مــن تطبيقهــم جميــع اإلجــراءات 

االحرتازيــة والربوتوكــوالت الوقائيــة للحــد مــن انتشــار فــروس كورونــا املســتجد.

ولضمــان اســتمرار خدمــات النقــل باخلطــوط احلديديــة خــال فــرتة حظــر التجــول، مت التواصــل مــع املشــغلني إلصــدار تصاريــح تنقــل للعاملــني لديهــم 
والشــركات التابعــة لهــم مــن خــال منصــة )أجــر( التابعــة لــوزارة الداخليــة، و امتثــال جميــع مشــغلي اخلطــوط احلديديــة للتوجيهــات الصــادرة مــن  وزارتــي 
الصحــة والداخليــة والهيئــة العامــة للنقــل، ويف شــهر يوليــو مت عمــل زيــارة رقابيــة حملطــة املؤسســة العامــة للخطــوط احلديديــة والشــركة الســعودية 
للخطــوط احلديديــة )ســار( للتأكــد مــن تطبيقهــم جميــع اإلجــراءات الوقائيــة والتدابــر االحرتازيــة التــي تقلــل مــن انتشــار الفــروس، وأظهــرت نتائــج الزيــارة 

التــزام كافــة املشــغلني لاشــرتاطات املطلوبــة.
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الباب الثاين - سادسًا

شــهدت اململكــة خــال عــام 2020م اســتضافة أعمــال الــدورة اخلامســة عشــرة الجتماعــات قمــة قــادة 
جمموعــة العشــرين التــي عقــدت عــن بعــد، والتي شــارك فيها قــادة الدول التــي متثل أضخــم اقتصاديات 
العــامل، ومنظمــات دوليــة وإقليميــة مؤثــرة علــى االقتصــاد العاملــي، ومتثــل جمموعــة العشــرين الــدول 
الصناعيــة وغرهــا مــن الــدول املؤثــرة والفاعلــة يف االقتصاديــات العامليــة. وتأتــي اســتضافة اململكــة 

للقمــة نتيجــة ألهميــة دورهــا الفاعــل وكونهــا طرًفــا مؤثــًرا يف صنــع االقتصــاد العاملــي.

دور الهيئة يف
G20 االستعداد لقمة
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وســبق انعقــاد القمــة اجتماعــات حتضريــة تســتضيفها اململكــة، وجمموعــات عمــل مــن كبــار املســؤولني مــن الــدول األعضــاء يف القطاعــات التــي تبحثهــا 
القمــة، وممثلــي املنظمــات الدوليــة والقطــاع اخلــاص كمــا واكــب تلــك االجتماعــات العديــد مــن الوفــود املصاحبــة والســياح واإلعاميــني وغرهــم، وحيــث مت 

تكليــف الهيئــة العامــة للنقــل بعــدة مشــاريع أُنجــزت جميعهــا ومنهــا:

وضع ملصقات لشعار جمموعة العشرين G20 على )2430( سيارة أجرة.	 

التنسيق مع القطاع اخلاص يف جمال النقل وخاصة نشاط تأجر السيارات لإلستعداد للفعاليات.	 

تفعيل رمز خاص للوفود املرافقة واملشاركني يف شركات توجيه املركبات.	 

املشاركة يف إعداد األدلة واأُلطر للتنقل الذكي مع أمانة جمموعة العشرين.	 
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شــاركت الهيئــة العامــة للنقــل يف العديــد مــن املؤمتــرات واملعــارض الدوليــة واحملليــة حيــث اســتعرضت الهيئــة خــال هــذه املشــاركات دورهــا يف 
ــة،  ــات احلكومي ــال التطبيق ــم أعم ــة لدع ــتخدامها للتقني ــا يف اس ــتعرضت جتربته ــا اس ــة، كم ــل باململك ــاع النق ــطة قط ــى أنش ــراف عل ــم واإلش التنظي
ومنجزاتهــا بتوظيــف التقنيــة لتعزيــز اجلانــب اللوجســتي ورفــع كفــاءة وجــودة اخلدمــات وتشــجيع االســتثمار والتوطــني، وأيضــا تســتعرض الفــرص 

ــة. ــن الهيئ ــة م ــات املقدم ــاءة اخلدم ــودة وكف ــع ج ــى رف ــها عل ــل، وانعكاس ــطة النق ــم أنش ــص وتنظي ــر ترخي ــاهمت يف تيس ــي س ــتثمارية الت االس
وكانت أبرز املؤمترات واملعارض:

1.  املعرض السعودي للنقل واخلدمات اللوجستية
حتــت رعايــة معــايل وزيــر النقــل، أفتتــح معــايل رئيــس 
الهيئــة العامــة للنقــل الدكتــور: رميــح بــن حممــد الرميــح 
املعــرض الســعودي للنقــل واخلدمــات اللوجســيتة يــوم 
الثاثــاء 4 فربايــر والــذي اســتمر حتــى اخلميــس 6 فربايــر 
مبركــز الريــاض الــدويل للمؤمتــرات واملعــارض. الريــاض، 

ــعودية 2020/02/04م ــة الس ــة العربي اململك

الباب الثاين - سابعًا

املشاركات باملعارض
واملؤمترات الدولية واحمللية خال العام 2020م
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2.  امللتقى واملعرض الدويل اخلامس للسامة املرورية 

ــوم  ــام ي ــم يف الدم ــذي أقي ــاص، وال ــاع اخل ــرى والقط ــة األخ ــات احلكومي ــع اجله ــة 2020م" م ــامة املروري ــر "الس ــل يف مؤمت ــة للنق ــة العام ــاركت الهيئ ش
ــز جانــب الســامة يف وســائل النقــل العــام واعتمــاد األســس واملعايــر  ــر 2020م، حيــث اســتعرضت الهيئــة أهدافهــا يف تعزي االثنــني املوافــق 10 فرباي

ــرقية. 2020/02/10م  ــة الش ــام، املنطق ــامة.  الدم ــة بالس ــة اخلاص الدولي
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نظمــت الهيئــة العامــة للنقــل بالتعــاون مــع اجلهــات ذات العاقــة عــدد مــن ورش العمــل واللقــاءات للتعريــف بدورهــا يف التنظيــم واإلشــراف علــى قطــاع 
النقــل وتقــدمي اللوائــح الصــادرة مــن الهيئــة بهــدف مشــاركة اجلهــات ذات العاقــة مــن القطاعــني العــام واخلــاص ألهــم االشــرتاطات واللوائــح اجلديــدة، 
وأيضــا اســتعراض التجــارب وتبــادل اخلــربات بــني الهيئــات املنظمــة للنقــل العــام واملشــغلني والصانعــني، إضافــة إىل اســتعراض آخــر مســتجدات التطويــر 

يف صناعــة النقــل.

ورشة عمل تعريفية لشبكات النقل العام باحلافات كمرحلة أوىل يف بعض مدن اململكة وحمافظاتها.
أقامــت الهيئــة العامــة للنقــل ورشــة عمــل يف فنــدق هيلتــون الريــاض بتاريــخ 2020/01/15م بحضــور ممثلــني مــن إمــارات وأمانــات املناطــق واجلهــات 
ذات العاقــة، ومت خــال الورشــة اســتعراض شــبكات النقــل العــام املبســطة يف حاضــرة جــازان )جــازان، صبيــا، أبوعريــش(، وحمافظــة الطائــف، ومدينــة 

بريــدة وحمافظــة عنيــزة، وقــد مت مناقشــة ماحظــات ومرئيــات احلضــور.             

الباب الثاين - ثامنًا

ورش العمل واللقاءات
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أثر ممارسة الشاحنات األجنبية للنقل الداخلي ودور الهيئة العامة للنقل
أقامــت الهيئــة بالتعــاون مــع غرفــة الشــرقية ورشــة عمــل حتــت عنــوان "أثــر ممارســة الشــاحنات األجنبيــة للنقــل الداخلــي ودور الهيئــة العامــة للنقــل"، 
ونوقــش خــال الورشــة اآلثــار الســلبية مــن هــذه املمارســات علــى االقتصــاد وعلــى الناقلــني الوطنيــني، وخطــط الهيئــة يف مكافحتهــا. وكان ذلــك عــن بعــد 

عــرب منصــة زوم، بتاريــخ 2020/10/16م  
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"التعريــف  بعنــوان  عمــل  ورشــة  للنقــل  العامــة  الهيئــة  أقامــت 
بالائحــة املنظمــة لنشــاط توجيــه مركبــات نقــل البضائــع" بتاريــخ 
مــن  عــدد  بحضــور  وذلــك  الريــاض،  مبدينــة  2020/12/10م 
املنشــآت ذات العاقــة، حيــث مت خــال الورشــة التعريــف بأحــكام 
الائحــة مــع األخــذ مبرئيــات املنشــآت حيــال آليــة التنفيــذ وذلــك 
النشــاط واحلفــاظ علــى  بتعزيــز منــو  الكفيــل  التطبيــق  لضمــان 
االســتثمارات القائمــة. كمــا مت التعريــف مبنصــة وصــل والتــي مــن 
خالهــا ُتســجل املركبــات والســائقني مبــا يعــزز األمــن والســامة و 

يحفــظ حقــوق كافــة األطــراف.  

التعريف بالائحة املنظمة لنشاط توجيه مركبات نقل البضائع
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ورش عمل مع املرخصني بنشاط نقل البضائع ووسطاء الشحن ملناقشة آلية اإلجراءات املتبعة يف بوابة )بيان(
أقامــت الهيئــة العامــة للنقــل عــدد مــن ورش العمــل )عــرب االتصــال املرئــي( مــع املســتثمرين بعنــوان "بوابــة بيــان لوســطاء الشــحن الــربي" إلعطــاء نبــذة 

تعريفيــة عــن بوابــة بيــان ومناقشــة آليــة اإلجــراءات املتبعــة يف البوابــة.

بيــان هــي بوابــة إلكرتونيــة متّكــن الناقلــني ووســطاء الشــحن مــن إصــدار وثيقــة نقــل بضائــع وبيــان حمولــة الشــاحنات علــى الطــرق الربيــة داخــل اململكــة 
أو إىل خارجهــا وتوثيــق معلومــات الشــحنات وحالتهــا وأطــراف عمليــة النقــل، مبــا يســاهم يف رفــع مســتوى أمــان ونظاميــة عمليــة النقــل وحفــظ حقــوق 

أطرافهــا.
األثر اإليجابي الستخدام بوابة بيان تشمل على ما يلي:

التوثيق بعقود موحدة حلفظ حقوق األطراف يف نظام إلكرتوين.. 1
حلول تأكيد تسليم البضائع للعميل.. 2
حتديد حالة عمليات النقل.. 3
ضمان نظامية عملية النقل والناقل والسائق واملركبة.. 4
احلد من وسطاء الشحن غر النظاميني مما يساهم يف ضبط عمل الشاحنات األجنبية.. 5

كذلــك مت اســتعراض آليــة عمــل البوابــة خــال الورشــة والتــي اشــتملت علــى كيفيــة الدخــول إىل بوابــة بيــان وإدخــال بيانــات الطلــب املوجــه للوســيط لتحميــل 
البضاعــة وإكمــال بيانــات وثيقــة النقــل )تاريــخ االســتام والتســليم وبيانــات الدفــع(، وإنشــاء بيــان احلمولــة )بيانــات الشــاحنة والســائق ومواقــع االســتام 

والتســليم(، وإغــاق وثيقــة النقــل بتأكيــد تســليم البضاعــة إىل املرســل إليــه مــن خــال البوابــة.
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ورشــة عمــل مــع املســتثمرين يف التأجــر اإللكــرتوين الطاعهــم علــى مســودة الشــروط 
وأخــذ مرئياتهــم وماحظاتهــم عليها

2020/02/26م 	  بتاريــخ  العمــل  ورشــة  ُأقيمــت 
الســتعراض  وذلــك  للهيئــة  الرئيســي  باملركــز 
مســودة شــروط التأجــر اإللكــرتوين علــى عــدد مــن 
املســتثمرين، حيــث مت اســتعراض أنــواع الرتاخيــص 
ومزاياهــا وأهــم الشــروط الازمــة إلصدارهــا وكذلك 
أهــم الشــروط التشــغيلية يف ممارســة النشــاط.

اســتقبال 	  مت  كمــا  منشــأة،   )18( الورشــة  حضــر 
ماحظــات املنشــآت علــى املســودة ودراســتها 

واتخــاذ الــازم نحــو التعديــل علــى الشــروط.
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مشــاركة الهيئــة يف النــدوة االفرتاضيــة حــول تداعيــات فايــروس كورونــا املســتجد والتأثــرات الســلبية لتداعيــات الفــروس علــى االقتصــادات 
العامليــة

نظــرًا ملــا مــرت بــه الــدول العربيــة ودول العــامل أجمــع خــال الفــرتة املاضيــة بســبب جائحــة فايــروس كورونــا املســتجد التــي أثــرت علــى خدمــات النقــل 
وساســل اإلمــداد والقطاعــات االقتصاديــة واخلدمــات اللوجســتية فقــد أقامــت جامعــة الــدول العربيــة وأمانــة جملــس التعــاون لــدول اخلليــج العربيــة نــدوة 
ــات التــي يواجهــه االقتصــاد العاملــي بســبب اجلائحــة وتقــدمي  ــا املســتجد ومت مــن خالهــا احلديــث عــن التحدي افرتاضيــة حــول تداعيــات فايــروس كورون

بعــض التوصيــات حيالهــا. وأبرزهــا:

أبرز توصيات اجتماعات اللجنة الفنية للنقل الربي وهندسة الطرق اخلاص مبناقشة جائحة كورونا على قطاع النقل الربي بدول اجمللس:

التأكيد على اإلجراءات االحرتازية املتخذة بشأن احلد من تأثر جائحة كورونا على كافة القطاعات مبا فيها قطاع النقل الربي.	 

اإلجــراءات املتخــذة للحــد مــن تأثــر اجلائحــة ومنهــا: تعليــق أنشــطة النقــل الــربي الداخليــة واخلارجيــة باســتثناء الشــاحنات اخلاصــة بنقــل البضائــع، 	 
ــرًا، تبديــل الســائقني ورؤوس الشــاحنات عنــد نقــل الســلع... إىل أخــره. تعليــق ســفر املواطنــني واملقيمــني ب

تشكيل فريق عمل من اخملتصني بدول األعضاء للتنسيق وتبادل املعلومات ومتابعة املستجدات.	 

التأكيد على أهمية تسهيل دخول وعبور الشاحنات عرب املنافذ الربية.	 

أبرز توصيات اجتماع فريق عمل متابعة تداعيات جائحة كورونا على قطاع النقل الربي بدول اجمللس

التحديــث بشــأن اإلجــراءات املتخــذة ومنهــا الســماح بالتنقــل بــني املــدن، الســماح باســتخدام احلافــات واألجــرة والســفر بالســكك احلديديــة، الســماح 	 
بالعمــل مــن املكاتــب مــع احملافظــة علــى اإلجــراءات االحرتازيــة.

تبادل التعليمات الصادرة من اجلهات اخملتصة بشأن انتقال الشاحنات والسائقني عرب املنافذ الربية للمملكة.	 

وضع إطار عام إرشادي خلطط طوارئ لقطاع النقل الربي لتفعيلها يف حال األزمات.	 

خطط التعايف واستئناف حركة النقل الربي للركاب والبضائع.	 
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)SASO 469/2008( تعديل املواصفة القياسية السعودية للسيارات -األبعاد واألوزان

شــاركت الهيئــة يف اللجنــة املشــكلة مــن الهيئــة الســعودية للمواصفــات واملقاييــس واجلــودة وعــدد مــن اجلهــات املعنية األخرى لدراســة 	 
قدمــت الهيئــة دراســة كاملــة مبرئياتهــا والــرأي حيــال مقرتحــات اجلهــات األخــرى إضافــة إىل مقرتحــات التعديــات علــى املواصفــة مبــا فيهــا 	 حتديث املواصفة القياســية الســعودية )SASO 469( اخلاصة بـ)الســيارات – األبعاد واألوزان(. 

إدخــال مفاهيــم جديــدة كاملركبــات متعــددة التكوينــات وال تــزال أعمــال اللجنــة قائمــة حتــى تاريخــه. 

ورش عمل ولقاءات يف خمتلف املناطق
أقامــت الهيئــة العامــة للنقــل )40( ورشــة عمــل ولقــاء يف خمتلــف مناطــق اململكــة خــال الفــرتة مــن 2020/11/22م وحتــى 2020/12/20م، بهــدف 
االلتقــاء بالناقلــني مــن القطــاع اخلــاص وذلــك ملســاعدتهم يف جتــاوز الصعوبــات احملتملــة، وقــد مت تقــدمي خدمــات الدعــم التقنــي والفنــي لهــم إلصــدار 

الرتاخيــص مــن خــال بوابــة "نقــل" اإللكرتونيــة، والنظــر يف اخملالفــات املرصــودة عليهــم.
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ورشة عمل بعنوان "نظرة عامة يف التحقيق يف احلوادث البحرية"، ضمن برنامج نقل املعرفة
مت عقــد ورش عمــل لتحديــث معــارف احملققــني البحريــني وذلــك ألعضــاء فريــق التحقيــق واللجنــة الفنيــة املســاندة بتاريــخ 2020/02/26م الســتعراض 
الغــرض مــن التحقيــق يف احلــوادث البحريــة وحتديــد ظروفهــا وبيــان األســباب والعوامــل املســاهمة فيهــا لتفــادي تكــرار احلــوادث املشــابهة. كمــا وضحــت 
الورشــة طريــق جمــع املعلومــات وحتليلهــا وحتديــد أســبابها ووضــع التوصيــات الازمــة حلمايــة صناعــة النقــل البحــري والبيئــة البحريــة ومتابعــة تنفيذهــا 
مــن قبــل مكتــب التحقيــق يف احلــوادث البحريــة لتعزيــز الســامة البحريــة واحلــد مــن احلــوادث البحريــة يف موانــئ اململكــة وبحرهــا اإلقليمــي وعلــى الســفن 

التــي ترفــع العلــم الســعودي أينمــا كانــت.

دورة تدريبية عن ُبعد يف جمال املعاينة والتفتيش على السفن ودور هيئات التصنيف املعتمدة، ضمن برنامج نقل املعرفة
ــة التصنيــف الربيطانيــة )LLOYD( ملوظفــي قطــاع النقــل البحــري فيمــا يخــص الفحــص واملعاينــة علــى ســفن  مت عقــد دورة تدريبيــة مقدمــة مــن هيئ

ــدورة عــدة حمــاور مــن أهمهــا: ــت ال ناقــات الزيــت خــال الفــرتة 20-2020/09/24م، حيــث تناول

موضوع املسح والتفتيش على السفن ودور هيئات التصنيف.	 

إجراءات عمليات االقرتاب والصعود على ظهر السفن.	 

املتطلبات وقوانني التفتيش واملعاينة على السفن.	 

فحص معاينة كل من غرفة التحكم بالبضائع، غرفة التحكم باحملركات، وغرفة القيادة واملاحة واالتصاالت.	 
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1. مذكرة تفاهم لتنفيذ مشروع برنامج دعم العمل احلر يف نشاط توجيه املركبات       
ســعيًا لدعــم جهــود تأهيــل القــوى الوطنيــة العاملــة وتوظيفهــا يف القطــاع اخلــاص، والتوســع 
يف اســتهداف أمنــاط العمــل األخــرى ومنهــا العمــل احلــر؛ فقــد مت توقيــع مذكــرة تفاهــم بني كل 
مــن وزارة املــوارد البشــرية والتنميــة االجتماعيــة، وصنــدوق تنميــة املــوارد البشــرية )هــدف(، 
والهيئــة العامــة للنقــل، وشــركة عمــل املســتقبل؛ وذلــك إليجــاد ووضــع برامــج للتوطــني لعــدد 
ــاط  ــر يف نش ــل احل ــم العم ــج "دع ــاق برنام ــره إط ــى إث ــد مت عل ــة، وق ــطة االقتصادي ــن األنش م
توجيــه املركبــات" الــذي يســتهدف العاملــني يف نشــاط توجيــه املركبــات عــن طريــق التطبيقــات 

ــق 2020/10/08م. ــس 1442/02/21هـــ، املواف ــوم اخلمي ــاض، ي ــة. الري الذكي

حرصــت الهيئــة العامــة للنقــل منــذ نشــأتها علــى التعــاون مــع اجلهــات يف القطاعــني احلكومــي واخلــاص باململكــة مــن خــال إبــرام شــراكات اســرتاتيجية مــع تلــك 
اجلهــات للمســاهمة بــدور علمــي ومهنــي لتطويــر صناعــة النقــل، وكذلــك املســاعدة يف تطويــر النقــل وتعزيــز اســتخدامه ورفــع مســتوى الســامة فيــه، وقــد وضعت 
الهيئــة منهــج وقواعــد دقيقــة الختيــار تلــك اجلهــات، وذلــك لتحقيــق االســتفادة القصــوى بــني الطرفــني، وأيضــًا الوصــول بتلــك الشــراكات واتفاقيــات التعــاون إىل مراحــل 
التنفيــذ الفعليــة، والدخــول 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 واخلــرباء بهــا.
كما قامت الهيئة بالتوقيع على عدة اتفاقيات خال األعوام السابقة، وخال عام 2020 ومت توقيع االتفاقايات التالية:

الباب الثاين - تاسعًا

اتفاقيات التعاون
ومذكرات التفاهم مع اجلهات احلكومية لعام 2020م
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2. مذكــرة تفاهــم بــني الهيئــة الوطنيــة لألمــن الســيرباين والهيئــة العامــة للنقــل اخلاصــة بخدمــة املراقبــة املــدارة )علــى مــدار الســاعة( ألحــداث األمــن 
الســيرباين.

تســعى الهيئــة الوطنيــة لألمــن الســيرباين بصفتهــا اجلهــة اخملتصــة يف اململكــة باألمــن الســيرباين واملرجــع الوطنــي يف شــؤونه لتنميــة قــدرات اجلهــات 
الوطنيــة يف جمــال األمــن الســيرباين، وذلــك عــن طريــق تقــدمي خدمــة املراقبــة املــدارة )علــى مــدار الســاعة( ألحــداث األمــن الســيرباين لــدى عــدد مــن 
اجلهــات الوطنيــة لتقييــم الثغــرات واكتشــاف االخرتاقــات واالســتجابة لهــا وذلــك مــن خــال تكليفهــا للشــركة الســعودية لتقنيــة املعلومــات "SITE" لتقــدمي 
هــذه اخلدمــة، وحرًصــا مــن الهيئــة الوطنيــة لألمــن الســيرباين علــى حتقيــق تعــاون مثمــر وبًنــاء بينهــا، وبــني الهيئــة العامــة للنقل يف جمــال األمن الســيرباين، 

فقــد أتفــق الطرفــان وهمــا بكامــل أهليتهــا املعتــربة شــرًعا والصفــة املعتــد بهــا نظاًمــا علــى اإلبــرام والتصــرف علــى البنــود املذكــورة يف املذكــرة.

)SLA( 3. وثيقة اتفاقية مستوى اخلدمة
وقعــت الهيئــة العامــة للنقــل مــع مركــز املعلومــات الوطنــي علــى االتفاقيــة والتــي حتــدد الشــروط وااللتزامــات املتعلقــة بخدمــة اســتضافة أنظمــة الهيئــة 

الداخليــة علــى منصــة احلوســبة الســحابية احلكوميــة الســعودية )دمي( واملســتضافة يف املركــز.
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الباب الثاين - عاشرًا

االتفاقيات الدولية خال 
العام 2020م

الســعودية  العربيــة  بــني اململكــة  تعــاون  اتفاقيــة  تنفيــذ  آليــة  1. اعتمــاد 
وجمهورية السودان.   

وقعــت اتفاقيــة تعــاون بــني اململكــة العربيــة الســعودية وجمهوريــة الســودان يف جمــال 	 
نقــل الــركاب والبضائــع علــى الطــرق الربيــة املوافــق عليهــا بقــرار جملــس الــوزراء رقــم )251( 
وتاريــخ 1431/07/06هـــ، ومتــت املصادقــة عليهــا باملرســوم امللكــي رقــم )م/41( وتاريــخ 

1431هـــ.  /07 وقعــت اآلليــة املشــرتكة لتطبيــق اتفاقيــة تعــاون بــني اململكــة العربيــة الســعودية وجمهوريــة 	 18/
الســودان يف جمــال الــركاب والبضائــع علــى الطــرق الربيــة يف جــدة بتاريــخ 1430/06/30هـــ 

برقيــة وزارة اخلارجيــة رقــم 	 املوافــق2009/06/23م. اآلليــة مبوجــب  الســوداين علــى  ِقبــل اجلانــب  التعديــل مــن  مت 
1440/03/24هـــ. وتاريــخ  متــت املوافقــة مــن ِقبــل اجلانــب الســوداين علــى التعديــل املقــرتح من اجلانــب الســعودي على 	 )001-40-074360( 

صياغــة املــادة السادســة عشــر مــن آليــة التنفيــذ املتعلقــة مبــدة بقــاء املركبــات القاصــدة 
والعابــرة ألراضــي البلديــن، وذلــك مبوجــب برقيــة وزارة اخلارجيــة املقيــدة لــدى الهيئــة برقــم 

1442/02/04هـــ. وتاريــخ   )001-42-023116(
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الباب الثالث
النقل، عام 2020مأرقام وإحصاءات
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الباب الثالث - أواًل
إحصائيات الرتاخيص

1. تراخيص أنشطة النقل الربي 
بلغ إجمايل عدد الرتاخيص لعام 2020م للمنشآت )14,997( ترخيص جلميع األنشطة يف كافة مناطق اململكة بزيادة عن عام 2019م بنسبة )%5(.

مقارنة إجمايل عدد الرتاخيص للمنشآت بني العامني 2019م – 2020م
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مقارنة عدد الرتاخيص لعامي 2019م-2020م
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2. تراخيص أنشطة النقل البحري 
بلــغ إجمــايل عــدد تراخيــص أنشــطة النقــل البحــري لعــام 2020م )81( ترخيــص بنســبة انخفــاض بلغــت )60%( عــن العــام 2019م، موزعــة علــى خمســة 
أنشــطة تشــمل مزاولــة أعمــال النقــل البحــري، وســيط شــحن البضائــع بحــرًا، فحــص وصيانــة معــدات أجهــزة اإلنقــاذ، بيــع تذاكــر الســفن البحريــة، فحــص 

ومعاينــة الســفن التــي ال تخضــع للمعاهــدات الدوليــة.  

مقارنة إجمايل أعداد تراخيص أنشطة النقل البحري لعام 2019م-2020م

54

8

135

5

3

205

11

3

58

6

3

81
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3. تراخيص أنشطة النقل السككي
بلغ اجمايل تراخيص أنشطة النقل السككي ستة )6( تراخيص.

اجلهات املرخصة لتقدمي خدمات النقل يف اخلطوط احلديدية

نطاق التشغيلاجلهة
نقل ركاب، املعادن واملواد الكيميائيةالشركة السعودية للخطوط احلديدية )سار(

نقل ركاب، والبضائع بني الرياض والدماماملؤسسة العامة للخطوط احلديدية

قطار احلرمني السريعالتحالف اإلسباين

قطار جامعة األمرة نورة بنت عبد الرحمنشركة هيتاشي ريل

قطار املشاعرشركة CRCC الصينية

القطار اآليل ملطار امللك عبد العزيز الدويلجمموعة بن الدن السعودية
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الباب الثالث - ثانيًا
خدمات النقل العام

استبدال احلافات األهلية "خط البلدة" 
صــدر قــرار جملــس الــوزراء رقــم )95( بتاريــخ 1439/02/11هـــ، القاضــي مبعاجلــة الوضــع 
الراهــن للحافــات األهليــة "خــط البلــدة” يف مدينتــي الريــاض وجــدة واملتضمــن توفــر خدمــة 
نقــل عــام بديلــة للخدمــة املقدمــة مــن احلافــات األهليــة، ويأتــي دور الهيئــة بإصــدار املوافقات 

الازمــة ملــا يأتــي:

ــات . 1 ــة والتعليم ــًا لألنظم ــة وفق ــغل اخلدم ــار مش اختي
ــأن. ــذا الش ــادرة يف ه الص

حتديــد مســارات تشــغيل اخلدمــة ونقــاط التوقــف، . 2
مبــا يراعــى االنســجام وعــدم التعــارض مــع مشــروع 
ــذه يف  ــاري تنفي ــام اجل ــل الع ــز للنق ــد العزي ــك عب املل
املزعــم  العــام  النقــل  ومشــروع  الريــاض،  مدينــة 
كل  مــع  والتنســيق  جــدة،  حمافظــة  يف  تنفيــذه 
مــن الهيئــة العليــا لتطويــر مدينــة الريــاض وأمانــة 
حمافظــة جــدة )شــركة مــرتو جــدة( يف هــذا الشــأن. 
وقــد مت نقــل )25.589.875( راكــب منــذ بــدء اخلدمــة 
2020/12/31م. ويعــود  2018/03/01م حتــى  يف 
انخفــاض أعــداد الــركاب لعــام 2020م مقارنــة بأعــداد 
أحدثهــا  التــي  التأثــرات  إىل  2019م  لعــام  الــركاب 

.)COVID-19( املســتجد  كورونــا  فايــروس 
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مقارنة نقل الركاب باخلدمة البديلة يف مدينتي الرياض وجدة لعامي 2019م -2020م
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ــاز املــربم مــع الشــركة الســعودية للنقــل اجلماعــي  ــوزراء رقــم )538( بتاريــخ 1436/12/29هـــ، القاضــي بتمديــد عقــد االمتي ــاًء علــى قــرار جملــس ال بن
)ســابتكو( خلمــس ســنوات إضافيــة اعتبــارًا مــن 1437/01/01هـــ، والــذي مبوجبــه تقــوم الشــركة بتوفــر خدمــات النقــل العــام باحلافــات 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 
ــود  ــام 2020م. ويع ــال ع ــب خ ــل )8,638,857( راك ــى نق ــراف عل ــد مت  اإلش ــا، وق ــة منه ــات املقدم ــودة اخلدم ــط ج ــا، وضب ــن إداراته ــا وحس وجتهيزاته

:)COVID-19( ــتجد ــا املس ــروس كورون ــا فاي ــي أحدثه ــرات الت ــام 2019م إىل التاث ــني لع ــداد الراكب ــة بأع ــام 2020م مقارن ــني لع ــداد الراكب ــاض أع انخف

االشراف على نقل الركاب داخل 
املدن وبينها 
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تشــرف الهيئــة علــى خدمــة النقــل بالعبــارات بــني جــازان وجزيــرة فرســان وذلــك تنفيــذًا لألمــر امللكــي الكــرمي بتوفــر اخلدمــة جماًنــا للمواطنــني مبوجــب 
قــرار رقــم )161( وتاريــخ 1426/06/19هـــ. بحيــث مت تخصيــص العبارتــني )جــازان – فرســان( لنقــل األشــخاص، وتخصيــص ثــاث عبــارات )لــني املاحيــة – 
رميــا املاحيــة – دانــا املاحيــة( لنقــل البضائــع واملــواد مبــا يحقــق التنميــة يف جزيــرة فرســان ومســاواة األســعار للمــواد االســتهاكية واخلدميــة ألهــايل 
جزيــرة فرســان مــع بقيــة مــدن اململكــة دون احلصــول علــى مقابــل لهــذه اخلدمــات مــن اجلمهــور. وقــد مت نقــل )307,987( راكبــًا و)60,891( ســيارة 

مــن خــال خدمــة عبــارات الــركاب خــال العــام 2020م.

نقل الركاب والبضائع بالعبارات بني 
جازان وجزيرة فرسان 

مقارنة أعداد العّبارات الناقلة للركاب والبضائع بني )جازان-فرسان( لعامي 2019م-2020م
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نقل الركاب والبضائع بالعبارات بني 
جازان وجزيرة فرسان 
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الباب الثالث - ثالثًا
األسطول السعودي

ســجلت الهيئــة ســبعة عشــر ســفينة إضافيــة خــال العــام 2020م ليبلــغ إجمــايل عــدد الســفن التــي حتمــل العلــم الســعودي وتزيــد حمولتهــا اإلجماليــة عــن 
)100طــن( أربعمائــة وأربعــة )404( ســفينة ترفــع العلــم الســعودي لعــام 2020م.

إجمايل األسطول السعودي حسب نوع السفينة لعام 2020م
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إجمإىل األسطول السعودى حسب نوع السفينة لعام 2020م

طلبات اإلعفاءات للسفن السعودية 

شــهد العــام 2020م زيــادة يف عــدد طلبــات اإلعفــاءات للســفن الســعودية بنســبة )200%( عمــا كانــت عليــه يف العــام 2019، وهــو مــا يعــد مؤشــرًا إيجابيــًا 
جــاء نتيجــة لتكثيــف أعمــال الرقابــة واملتابعــة والقيــام باملزيــد مــن التفتيــش املســتمر علــى الســفن الســعودية.
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اإلعفــاءات: هــو الســماح للســفينة باإلبحــار بــدون حتقيــق متطلــب أو أكــر مــن املتطلبــات الفنيــة التــي يجــب توفرهــا علــى الســفينة والتــي تفرضهــا 	 
االتفاقيــات الدوليــة.

كما بلغ إجمايل عدد السفن التي ترفع العلم السعوي لعام 2020م )404( سفينة ونتج عن ذلك:

ثبتت اململكة يف املرتبة 23 على مستوى العام بالنسبة حلجم ااُلسطول البحري.	 ارتفاع احلمولة الطنية لتصل إىل 7,555,129 طن 	 
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قوارب الصيد والنزهة

 بلغ إجمايل عدد قوارب الصيد والنزهة املرخصة )33539( ترخيًصا لعام 2020م. 

مكة املكرمة

املنطقة الشرقية

جازان

تبوك

املدينة

عسر

اجملموع

11596

9984

4933

2026

2424

2576

33539

11574

9968

4927

2023

2419

2572

33483

+22

+16

+6

+3

+5

+4

+56
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تراخيص اإلبحار يف املياه اإلقليمية السعودية لليخوت 

مت خال عام 2020م الرتخيص لعدد )14( يخت أجنبي للماحة يف املياه اإلقليمية السعودية وذلك يف إطار دعم وتشجيع السياحة البحرية.

مقارنة قوارب الصيد والنزهة حسب املنطقة لعامي 2019م - 2020م
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الباب الثالث - رابعًا
توجيه املركبات

بلــغ عــدد الشــركات العاملــة بنشــاط توجيــه املركبــات )16( شــركة بنهايــة عــام 2020م، وقــد وصــل إجمــايل عــدد الرحــات املســجلة بهــذا النشــاط 
ــطني  ــائقني النش ــدد الس ــوع ع ــغ جمم ــائق. وبل ــني )803,222( س ــعوديني املؤهل ــائقني الس ــدد الس ــغ ع ــا بل ــة 2020م، كم ــة بنهاي )259,710,431( رحل

يف توجيــه املركبــات لعــام 2020م )273,127( ســائق. كمــا بلــغ جممــوع عــدد الســائقات )3,122( ســائقة.
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اخملالفات

وياحظ انخفاض عدد اخملالفات يف العام 2020م بنسبة 11.8% وذلك لألسباب التالية:

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

إقامة لقاءات مع املرخصني يف جميع مناطق اململكة وحثهم على العمل وفق اللوائح واألنظمة.	 

التزام املرخصني باألنظمة واللوائح مما أدى ذلك إىل انخفاض عدد اخملالفات.	 
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الباب الثالث - خامسًا
الشكاوى واالعرتاضات على 

اخملالفات املرصودة

عملــت الهيئــة علــى توعيــة املســتفيدين واملرخصــني باحلقــوق والواجبــات وحــدود االلتــزام للمرخصــني أمــام الهيئــة واملســتفيدين مــن خدمــات النقــل مــن 
خــال احلمــات اإلعانيــة والنــدوات املقدمــة مــن قبــل الهيئــة. 

ويتم تلقي الشكاوى والباغات من خال مركز االتصال املوحد على الرقم )938(، 
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الشكاوى والباغات

ــات  ــكاوى والباغ ــدد الش ــاض ع ــظ انخف وياح
وذلــك   %21.4 بنســبة  2020م  العــام  يف 

التاليــة: لألســباب 

املســتفيدين  توعيــة  علــى  الهيئــة  عملــت 
واملرخصــني باحلقــوق والواجبــات وحــدود االلتــزام 
مــن  واملســتفيدين  الهيئــة  أمــام  للمرخصــني 
اإلعانيــة  احلمــات  خــال  مــن  النقــل  خدمــات 

الهيئــة.  قبــل  مــن  املقدمــة  والنــدوات 
ويتــم تلقــي الشــكاوى والباغــات مــن خــال مركــز 

 )938( الرقــم  علــى  املوحــد  االتصــال 

مقارنة الشكاوى والباغات حسب املنطقة لعامي 2019م - 2020م
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االعرتاضات

العــام  يف  االعرتاضــات  عــدد  انخفــاض  وياحــظ 
7.6% وذلــك لألســباب التاليــة: 2020م بنســبة 

أحــكام 	  توضــح  التــي  اإلعانيــة  احلمــات  تكثيــف 
عمــل ورش ونــدوات لرفــع مســتوى وعــي القطــاع 	 األنظمة واللوائح اخلاصة بأنشطة النقل. 

ــح 	 اخلــاص بــدور الهيئــة التشــريعي والرقابــي. ــة واللوائ ــني باألنظم ــي املرخص ــبة وع ــاع نس ارتف
ــات. ــدد االعرتاض ــاض ع ــك إىل انخف ــا أدى ذل مم

االتصــال  مركــز  خــال  مــن  االعرتاضــات  تلقــي  ويتــم 
لاعــرتاض علــى اخملالفــات علــى الرقــم )920014914(

مقارنة االعرتاضات حسب املنطقة لعامي 2019م - 2020م
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الباب الثالث - سادسًا
متابعة الكليات واملعاهد 

البحرية 

يف إطــار تنفيــذ متطلبــات الائحــة التنفيذيــة العتمــاد مؤسســات التعليــم والتدريــب البحــري قامــت الهيئــة ممثلــة بقطــاع النقــل البحــري بدراســة ملفــات 
اعتمــاد هــذه املؤسســات وإجــراء التقييمــات الازمــة للتحقــق مــن توفــر الشــروط املطلوبــة املتعلقــة باملناهــج التعليميــة والتجهيــزات الضروريــة ملزاولــة 

النشــاط. ويف هــذا الصــدد مت اعتمــاد ملفــات املعاهــد والكليــات التاليــة:

كلية الدراسات البحرية بجدة.	 

 	.)NMA( الكلية البحرية الوطنية باجلبيل

معهد التدريب البحري بأرامكو السعودية برأس تنورة.	 

أكادميية املوانئ للدراسات البحرية والتقنية.	 

املعهد السعودي العاملي بالظهران.	 
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الباب الثالث - سابعًا
إصدار شهادات الكفاءة للبحارة 

.STCW طبقا التفاقية

تتابــع الهيئــة إصــدار الشــهادات التأهيليــة الدوليــة لتخصصــي املاحــة والهندســة البحريــة وإجــراء االختبــارات التحريريــة والشــفوية مــع التأكــد من اســتيفاء 
جميــع املتطلبــات الازمــة ملنــح هــذه الشــهادات التخصصيــة ومنهــا اســتيفاء مــدة التدريــب علــى مــنت الســفن وذلــك وفــق املعايــر 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 الصناعــة، وقــد بلــغ عــدد احلاصلــني علــى هــذه الشــهادات خــال العــام 2020م عــدد )51( شــهادة كفــاءة دوليــة يعملــون حاليــًا علــى 

مــنت الســفن .
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الباب الثالث - ثامنًا
إحصائيات القضايا 

بنــاء علــى توجيــه جملــس الــوزراء املبلــغ بربقيــة معــايل رئيــس الديــوان امللكــي رقــم 6701 وتاريــخ 1442/02/06هـــ، املتضمــن قيــام اجلهــات احلكوميــة 
بتضمــني تقاريرهــا الســنوية بيانــًا بعــدد الدعــاوى املرفوعــة ضدهــا وعــدد األحــكام القضائيــة النهائيــة الصــادرة ضدهــا أو لصاحلهــا.

ــا البالــغ عددهــا 35 قضيــة وذلــك بصــدور أحــكام يف عــدد مــن الدعــاوى املنظــورة  وقــد قامــت الهيئــة خــال عــام 2020م بالرتافــع يف عــدد مــن القضاي
لــدى احملاكــم اإلداريــة ويوضــح اجلــدول أدنــاه بيــان االحــكام الصــادرة يف العــام 2020 م:

األحكام الصادرة يف عام 2020م
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الدعاوى املقيدة يف عام 2020 م
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الباب الثالث - تاسعًا
احصائيات وأرقام تقنية للعام 2020م

بوابة نقل
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منصة وصل
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األوامر والتوجيهات السامية
وقرارات جملس الوزراء

1441/09/27 هـ

1442/01/26 هـ

1442/02/07 هـ

1442/03/16 هـ

1442/04/11 هـ

1442/2/27 هـ

1441/05/03 هـ

1441/05/13 هـ

1441/09/03  هـ

1441/09/22 هـ

1441/11/14 هـ

1441/11/16 هـ

1442/01/13 هـ

1442/01/22 هـ

54209

4834

6899

14977

19982

63/379

28288

30518

50793

53421

60939

739

41

3925

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

قرارات جملس الشورى بشأن التقرير السنوي للهيئة للعام 1439هـ/ 1440هـ)2018م(

تعميم جملس الوزراء بشأن املوفقة على ما وجه به جملس الوزراء بخصوص الدراسة 
التحليلية ألوضاع سوق العمل وواقع العمالة يف القطاع اخلاص.

تزود اجلهات احلكومية مركز تنمية اإليرادات غر النفطية ببيانات الشركات التابعة
لها وأي طرف ذي عاقة.

بشأن رفع اجلاهزية لألمن السيرباين على املستوى الوطني وفحص األنظمة بشكل فوري.

تعديل نظام النقل باخلطوط احلديدية.

قرار جملس الشورى حول التقرير السنوي للهيئة العامة للنقل  للعام 2019.

إجراءات توظيف املتقاعدين من القوات البحرية حلماية السفن التي ترفع العلم السعودي.

بشأن حترير سوق نقل الركاب باحلافات بني مدن اململكة.

مراجعة دراسة متطلبات األمن يف أنظمة النقل العام.

بشأن معاجلة وضع األصول اخلاصة بالشركة السعودية للنقل اجلماعي سابتكو.

بشأن مشروع نظام النقل املدرسي.

جلنة التحوط واالنكشاف - إعداد اسرتاتيجية النقل البحري. 

املوافقة على ان يكون عقد تأجر املركبات بجميع أنواعها يف حكم العقود املوثقة من 
حيث اإلثبات والتنفيذ.

التأكيد على تطبيق الضوابط واألطر واملعاير التي تصدرها الهيئة الوطنية لألمن السيرباين.
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التحديات واملقرتحات

مت إنشــاء الهيئــة العامــة للنقــل بهــدف تنظيــم نشــاط النقــل واإلشــراف عليــه وعلــى ســامة تشــغيل مرافقــه وجتهيزاتــه وحســن إدارتهــا وتوفــره 
باملســتوى اجليــد والكلفــة املائمــة، ورفــع مســتويات الســامة واألمــن واجلــودة يف خدمــات النقــل، وذلــك علــى ضــوء قــرار جملــس الــوزراء رقــم )373( 
ــوزراء  ــوزراء  رقــم )323( يف 1434/09/14هـــ، ثــم صــدور قــرار جملــس ال ــخ 1433/11/15هـــ، تلــى ذلــك صــدور تنظيمهــا مبوجــب قــرار جملــس ال وتاري
رقــم )248( وتاريــخ 1437/06/12هـــ، القاضــي بدمــج هيئــة اخلطــوط احلديديــة والهيئــة العامــة للنقــل يف هيئــة واحــدة تســمى )هيئــة النقــل العــام(، 
ــة العامــة  ــل اســم الهيئــة وتنظيمهــا ليكــون اســمها "الهيئ ــخ 1440/11/06هـــ  القاضــي بتعدي ــوزراء رقــم )631( وتاري ــم صــدور قــرار جملــس ال ومــن ث
للنقــل"، وإســناد مســؤوليات تنظيــم نقــل البضائــع، والنقــل بالقطــارات، واملركبــات البحريــة إىل الهيئــة لتصبــح الهيئــة جهــة تنظيميــة ألنشــطة النقــل الــربي 
ــة ألنظمــة ومشــاريع النقــل العــام وال تقــوم بتشــغيل أو تقــدمي وخدمــات النقــل العــام بنفســها،  ــة البنــى التحتي والبحــري والســككي، حيــث ال متلــك الهيئ
ــة،  ــة يتضــح شــمولية نطــاق عملهــا لكافــة أمنــاط النقــل، باســتثناء النقــل اجلــوي، واتســاع رقعتهــا اجلغرافي وبالنظــر إىل دور ومهــام ومســؤوليات الهيئ

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

ُتســاهم الهيئــة العامــة للنقــل بشــكل رئيســي يف حتقيــق أهــداف رؤيــة اململكــة 2030 مــن خــال مشــاركتها بعــدد مــن املبــادرات 	 
واملشــاريع ضمــن برامــج الرؤيــة مثــل برنامــج تطويــر الصناعــة الوطنيــة واخلدمــات اللوجســتية وبرنامــج التحــول الوطنــي 2، وبرنامــج جــودة 
ــل  ــر التموي ــدم توف ــا ع ــاريع، وكان أبرزه ــادرات واملش ــذه املب ــذ ه ــر تنفي ــي أدت إىل تأخ ــات الت ــن التحدي ــد م ــت العدي ــا واجه ــاة، إال أنه احلي
ــة علــى  ــب برامــج الرؤي ــوزارة النقــل ومكات ــة ب ــة بالتنســيق مــع مكتــب حتقيــق الرؤي ــكايف وتأخــر إجــراءات اعتمــاد التكاليــف، وتعمــل الهيئ ال

ــه. ــذ هــذه املشــروعات بوقتهــا اخملطــط ل ــات الازمــة لتنفي توفــر امليزاني

فــرض انتشــار فايــروس كورونــا )كوفيــد-19( حتديــات غــر مســبوقة علــى مســتوى دول العــامل مبــا يف ذلــك اململكــة العربيــة الســعودية، 	 
ونظــرًا لكــون قطــاع النقــل أحــد القطاعــات األكــر تضــررًا بفعــل الوبــاء، وســيحتاج قطــاع النقــل إىل وقــت أطــول وجهــود أكــرب للتعــايف مــن اآلثار 
الســلبية التــي ألقاهــا فــروس كورونــا املســتجد علــى القطــاع. فقــد ولــدت اجلائحــة آثــارًا ســلبية علــى الصعيــد االجتماعــي واالقتصــادي، 
معيقــًة حركــة التنقــل لألفــراد وساســل اإلمــداد والتجــارة يف جميــع أنحــاء العــامل. وقــد عملــت الهيئــة بالتنســيق مــع اجلهــات املعنيــة علــى 
عــدد مــن املبــادرات التــي مت تناولهــا يف الفصــل اخلــاص بالوبــاء مــن هــذا التقريــر للتخفيــف مــن آثــار الوبــاء علــى املســتثمرين واملســتفيدين.
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تتســم خدمــات النقــل العــام داخــل املــدن علــى مســتوى معظــم دول العــامل بأنهــا غــر جمديــة ماليــًا للمســتثمرين وغالبــًا مــا تتطلــب دعمــًا 	 
حكوميــًا لتنفيذهــا وتشــغيلها حيــث أنهــا جمديــة اقتصادًيــا للبلــد، وحتــرص احلكومــات علــى دعــم هــذه املشــروعات نظــرًا ملــا تعــود بــه مــن 
منافــع اقتصاديــة وبيئيــة واجتماعيــة جمــة، وتواجــه مشــروعات النقــل العــام يف اململكــة هــذا التحــدي واتخــذت الهيئــة عــدة خطــوات بهــذا 
الشــأن بالتنســيق مــع وزارة الشــؤون البلديــة والقرويــة واإلســكان، واألمانــات ووزارة املاليــة واملركــز الوطنــي للتخصيــص، حيــث مت توقيــع 
ــر الشــؤون البلديــة والقرويــة واإلســكان بشــأن احلاجــة  ــر النقل-رئيــس جملــس إدارة الهيئــة- ومعــايل وزي حمضــر مشــرتك بــني معــايل وزي
امللحــة ملــدن اململكــة لتوفــر خدمــات نقــل باحلافــات وتضمــن احملضــر عــددًا مــن التوصيــات، وجــرى رفعــه للجهــات اخملتصــة، وصــدر 
بشــأنه قــرار جملــس الــوزراء رقــم )125( وتاريــخ 1441/02/09هـــ القاضــي باملوافقــة علــى تشــغيل شــبكات نقــل عــام باحلافــات كمرحلــة 
أوىل يف بعــض مــدن اململكــة وحمافظاتهــا مــع مراعــاة أن يكــون التطبيــق ابتــدًاء مــن كلُّ مــن حاضــرة جــازان )جــازان، وصبيــا، وأبــو عريــش(، 
ومدينــة بريــده وحمافظــة عنيــزة وحمافظــة الطائــف، وقيــام معــايل وزيــر املاليــة ومعــايل وزيــر النقــل باالتفــاق علــى اليــة التمويــل املطلوبــة 
لتشــغل تلــك الشــبكة، وقيــام الهيئــة، ومركــز التخصيــص، ومركــز تنميــة اإليــرادات غــر النفطيــة بوضــع االحــكام والشــروط واملســتهدفات 
لتشــغيل تلــك الشــبكات، وعلــى األمانــات والبلديــات املعنيــة -كل فيمــا يخصــه- وااللتــزام بتنفيذهــا، علــى أن تقــوم الهيئــة العامــة للنقــل 
مبراقبــة االلتــزام بالتنفيــذ. وتعمــل الهيئــة بالتنســيق مــع اجلهــات املعنيــة علــى تنفيــذ ماقضــى بــه قــرار جملــس الــوزراء املشــار إليــه أعــاه.

تداخــل بعــض املهــام واملســؤوليات مــع اجلهــات املعنيــة كهيئــة االتصــاالت وتقنية املعلومــات ووزارة الشــؤون البلديــة والقروية واإلســكان، 	 
وزارة احلــج والعمــرة، وزارة التعليم)النقــل التعليمــي(، واإلدارة العامــة للمــرور واملركــز الوطنــي للتخصيــص وغرهــا مــن اجلهــات. وتقــوم 
الهيئــة بالتنســيق املباشــر مــع اجلهــات املعنيــة وحتــرص الهيئــة علــى إشــراكها واطاعهــا علــى خطــط ومشــاريع الهيئــة بهــدف اخلــروج 
بخطــط متكاملــة ومتســقة. وتــرى الهيئــة األهميــة البالغــة ألن يقتصــر الــدور التنظيمــي ألنشــطة النقــل الــربي علــى الهيئــة العامــة للنقــل وأن 

تتعــاون وتلتــزم كافــة اجلهــات املعنيــة بذلــك.
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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 للقطــاع وأنشــطته 
اخملتلفــة بالتعــاون مــع بيــوت اخلــربة واملكاتــب االستشــارية املتخصصــة، كمــا حتــرص الهيئــة يف هــذا اجلانــب علــى إشــراك كافــة اجلهــات 
الشــقيقة واملنظمــة واملســتفيدة باإلضافــة إىل القطــاع اخلــاص املقــدم للخدمــة واالســتفادة مــن جتاربهــم وأخــذ ماحظاتهــم ومرئياتهــم.

عــدم جاهزيــة بعــض مقدمــي خدمــات النقــل العــام إلحــداث التغــرات النوعيــة التــي تطمــح الهيئــة مــن خالهــا إىل تقــدمي خدمــة نقــل فعالــة 	 
وآمنــة ووفــق أعلــى املواصفــات واملعايــر وتعمــل الهيئــة علــى االرتقــاء بخدمــات النقــل بشــكل متــوازن دون أن يؤثــر ذلــك علــى توفــر اخلدمة 
للمواطــن واملقيــم، أو أن يزيــد مــن تكاليفهــا، وتقــوم الهيئــة مبراجعــة وحتديــث اللوائــح املرتبطــة باألنشــطة اخملتلفــة وحتــرص 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.

نــدرة العنصــر البشــري املتخصــص يف أنظمــة النقــل، وارتبــط ذلــك بصعوبــة اســتقطاب الكفــاءات بســبب حمدوديــة احلوافــز املاديــة، وقــد 	 
قامــت الهيئــة بالرفــع للمقــام الســامي الكــرمي بطلــب تعديــل بعــض املــواد يف تنظيــم الهيئــة ومــن بينهــا )حتويــل موظفــي الهيئــة لنظــام 
العمــل ونظــام التأمينــات االجتماعيــة بــداًل مــن نظــام اخلدمــة املدنيــة ونظــام املؤسســة العامــة للتقاعــد(، وهــو مــا سيســهم يف متكــني 
الهيئــة مــن اســتقطاب الكفــاءات ومنــح امليــزات ملوظفيهــا بهــدف احملافظــة علــى الــكادر الوظيفــي يف الهيئــة، وقــد صــدر قــرار جملــس 
الــوزراء رقــم )631( وتاريــخ 1440/11/06هـــ القاضــي بتعديــل اســم الهيئــة وتنظيمهــا ليكــون اســمها "الهيئــة العامــة للنقــل" واملتضمــن 
إضافــة مــادة لتنظيــم الهيئــة تنــص علــى أن "يخضــع منســوبو الهيئة-عــدا الرئيــس- ألحــكام نظــام العمــل ونظــام التأمينــات االجتماعيــة"، 
وقــد قامــت الهيئــة علــى ضــوءه بإعــداد اللوائــح املاليــة واإلداريــة وســلم الرواتــب ومت اعتمادهــا مــن قبــل جملــس اإلدارة ومت الرفــع لوزارتــي 
املاليــة واملــوارد البشــرية والتنميــة االجتماعيــة بطلــب االعتمــاد حيــث مت تشــكيل جلنــة مشــرتكة مــن الوزارتــني إىل جانــب فريــق مــن الهيئــة 
لدراســة اللوائــح والتأكــد مــن ماءمتهــا ومتاشــيها مــن أنظمــة الوزارتــني، حيــث جــاءت التوصيــة باعتمــاد الائحتــني وســلم الرواتــب املرفــق 
ــر املــوارد البشــرية والتنميــة االجتماعيــة باعتمــاد اللوائــح املاليــة واإلداريــة للهيئــة  ــر املاليــة ومعــايل وزي بهمــا، وصــدر خطابــي معــايل وزي

وســلم األجــور امللحــق بهمــا.  






