






التقرير السنوي

 إنفـاًذا لما قـضت بـه الفـقرة الثـانيــة مـــن
 المــــادة )29( من نـظـام مـجلــس الــــوزراء
 بــضـــرورة أن تقــوم األجـهـــزة الحكــوميــة
 بــرفـــع تقــريــر ســنــوي إلى مقــام رئـيـــس
 مجلـس الـوزراء عما حقـقـتـه من إنجـــازات
 ومـا واجهــها من صــعـوبات ومـا تـراه من
 مـقــتـرحات لتحـسـين سـيـــر العـمـل فيــها؛
 يـقـدم هـذا التـــقريـر خلـفـــيـة شامـلـة عــن
 الهـــيئــــة العـامة للــنقـــل وأهــم أعمالهـــا

.في عام 2021
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كلمة معالي وزير النقل
والخدمات اللوجستية رئيس مجلس

إدارة الهيئة العامة للنقل

كلمة معالي رئيس الهيئة
العامة للنقل

 يشهد قطاع النقل والخدمات اللوجستية في المملكة العربية السعوديــــة نقـــــالت نوعيـــة متــسـارعـــة
 وتحقيق المزيد من اإلنجازات الوطنية والتي تترجم وتجسد حرص حكومة الممـلــكــــة ودعمـــها الســـخي
 والالمحدود بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده األميــن
 صاحب السمو الملكي األمير محمــــد بن سلمــــان بن عبدالعزيز – يحفظهـما الله –  إذ لم يألوا جهـًدا في
 كل ما من شأنه النهـــوض بصناعة النقل واالرتقـــاء بها لتصبـــح نمــوذًجا فريــًدا يضـاهي أفضــل النمــــاذج

العالمية  في هذا القطاع الحيــوي

 ومع انطالق االستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية              والتي أعلن عنها سمو سيــدي
 ولي العــهد في يوليــو من العام الماضي 2021، أصبحنا نمتلك قاعدة أســــاسية ننطلـــق منها وخارطـــة
 طريق نستدل بها للمضي قدًما في قطاع النقل والخدمات اللوجستية وعلى كافة المستويات المحلية
 واإلقليمية والعالمية، ونعمل في الهيئة العامة للنقل وفق هذه االستراتيجـية الطموحة للتركيز عــلى
 عدد من المستهـدفات المــراد تحقيقــها والوصــول لها، بهــــدف االرتقـــاء بأنشـــطــة النقـــل والخـــدمـــات
 اللوجستية، وتعزيز نمو واستدامة االقتصاد السعودي، وجعل المملكة مركًزا رئيسًيا يربـط بين القـــارات
 الثـالث، وذلك من خالل تبّني العديد من اإلجـــراءات التطــويرية، وإطالق الــبرامج والمبـــادرات الجـــديدة
 والتحفيزية للمساهمــة في تعزيز الشراكة مع القطاع الخــــــــاص وزيـــادة فرص االستــثمــــار والتوطــيـــن،
 والحفاظ على المقــومــات الطبيعـــية والعمل على تهيئة وتوفيـــر خدمات نقل صديقـــة للبيئــــة وتدعـــم

استدامتها، وبالتالي رفع مستوى جـــودة الحياة في كافة مدننا في المملــــكة

 وقد أّدت كل هـــذه الخطوات إلى نتائج نعتز بها خالل العام 2021م، كتحــسين الخدمات المقــدمة فـــي
 قطاعات النقـل البـري والبـحري والسككـي، إضافــة إلى المســاهمة في تحقـــيق الـــعديد من اإلنجــــازات
 الوطنية المهمة واالستراتيجية باسم المملكة ومنها فـوز المملكة بعضـوية مجـلس المنظـمة البحــرية
فة التي وصـلت لها الخدمــــات  الدولية          ، وأيًضا في جوانب اإلحصائيــــات واألرقـام والنـتائــــج المشـرِّ

واألنظمة المختلفة

الدكتور رميح بن محمد الرميحالمهندس صالح بن ناصر الجاسر

)NTLS(

)IMO(

.

.

.

 عام مضى من العمل المستمـر والعطـاء بال حدود وبخطـى تسابق الزمن لتحقيـق المزيـد
 من اإلنجازات في قطاعات النقل البـري والبحـري والسككـي في المملكـة، عمـلت خــاللـه
 الهيئة العامة للنقـل على تحقيـق جملة مـن اإلنجـازات تمثـلـت في فـوز المملكـة العربيــة
 السعودية بعضوية مجلس المنظمـة البحريـة الدوليـة           للعامين القادمين، باإلضافة
 إلى تحقيق مستوى متقدم في قياس التحول الرقمي الحكـومي للعـام 2021م، كما تـم
 تطـويـر العديــد من اللــوائـــح التنظيميــة والتـشريعـيـة لتـتـــواكـب مع المتغيـــرات الحـاليــة

والمستقبلية لهذه الصناعة الحيوية

 وفي ظل إعالن سمو سيدي ولي العهد رئيس اللجنة العليا للنقل والخدمات اللوجستية
 – حفظــه الله - عن االستراتيجيـــة الوطنيــة للنقــل والخدمـــات اللوجستيــة في منتـصـــف
 2021م لتضيف بذلك بعًدا نوعـًيا في مراحـل التخطيـط لتبـدأ معهـا الهيئـة العامــة للنقــل
مرحـلة جديـدة من التكـامل والموائمة للمسـاهمـة فـي تحقيـق مستهـدفاتـهـا الطموحـة

 وامتــداًدا لـذلك نعمــل في الهيئـة العامة للنقـــل على تهيئـــة البيئـــة المناسبـــة لتقديــــم
 خدمـات النقــل العـام وتحفيـز استخدامهــا، مع الحــرص على ترشيــــد استهــالك الطـاقــــة،

وتحقيق مفهوم “صناعة النقل” الكفيلة بتوفير فرص التوطين واالستدامة

 كما تشـارك الهيئـة في العــديد من المبــادرات االستراتيجيـــة والبرامــج النوعيـة كبرنامــج
 تطـوير الصناعـة الوطنية والخدمــات اللوجستية وبرنامج جودة الحياة من خالل عــدد مـــن
 الـمبـادرات والمشاريـع التـي تهدف من خاللها إلى االرتقاء بجودة خدمـــات نقــــل الركـــاب
 والبضائع لكافــة قطـاعات النقل ومرافقــه، وتحسيـن الربـط المحلي واإلقلـيمي والـدولي
 لشبكـات التجـارة والنقــل، وتحسـين أداء المـــراكز اللوجستيــــة مما ُيساهــــــم في ترسيــــخ

.مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي

.

.

.

)IMO(
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طسجةغ اةععظثس/ خجة  ظظ ظجخ  اةةجج 
وزغ  اةظصض واةثثطجت اةطعاااغئ - رغغج طةطج اددارة

طسجةغ اةثضاعر/ رطغ  ظظ طتعث اة طغ 
سدع- رغغج اةعغؤئ اةسجطئ ةطظصض

طسجةغ اةععظثس/ ظثر ظظ سئث ا  اةثقطغ
سدع- طعبض وزارة اةظصض واةثثطجت اةطعاااغئ

جسجدة اةععظثس/ ططغض ظظ إظ اعغط اةعذئجن
سدع- طعبض وزارة اقصاخجد واةاثغغط

طسجةغ اةثضاعر/ عحجم سئث اة تعظ اةفجة 
سدع- طعبض وزارة اةثاططغئ

.

جسذدة افجاذذ/ سئثا  سطغ اةةةثوسغ
سدع - طةبض اةصعذع اةثذص

جسذدة افجاذذ/ سذط  سطغ رضذ
سدع - طةبض اةصعذع اةثذص

جسذدة اةثضاعر/ سئث اة تةظ ظظ طتةث اةئ اك
سدع - طةبض اةصعذع اةثذص

جسذدة افجاذذ/ جعذم ظظ سذط  اةت ظغ
سدع - طةبض وزارة اةةعارد اةئح غئ واةاظةغئ اقااةذسغئ

جسذدة اةةعظثس/ طتةث ظظ سئث اةسجغج اةعاغطغ
سدع - طةبض وزارة اةاةذرة

جسذدة اةةعظثس/ إغذد ظظ أتةث اةئحغ 
سدع - طةبض وزارة اةةذةغئ

جسذدة اةثضاعر/ سذدل ظظ ظثغئ اةجع اظغ
سدع - طةبض وزارة اةحآون اةئطثغئ واةص وغئ واججضذن
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أعضاء مجلس اإلدارة 
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 انـطالًقـــــا من دور الهيئـــة التنظيـمي لقطاعات
 النقل البري والبحري والسكـكي فــي المملكة،
أطلقـت الهيـئــة العامة للنـقل خـالل عام 2021
 العـديد من المــبـادرات والمـشــاريــع واللــوائـــح
 بـهــدف رفـــع مـستـــويــــات الـجــــودة والسالمة
 في خدمـــــات النــقـل وتنـظـيـمـــه فــي مـختـلــف
 منـاطـق المملـكـة، باإلضـافـة إلـى مساهمـتـــها

في العــــديد من برامــــــج رؤيـــــــــــة المــملكة

ويتنـــاول هذا الـمـلخص أبــرز اإلنــجـــــــــازات خالل
عــــــام 2021

الملخص
.التـنـفـيـذي

.
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مبادرات الهيئـة فــي برامج
رؤيـة 2030
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16

يضـم 11 مبــادرة للهيئـة تهــدف إلى االرتقاء بجـودة خدمـات نـقــل الركاب والبضــائع لكافــة 
قطـاعـــات النقـل )بري، بحــري، سككــي( ومرافقــه بما في ذلك المــوانـئ الجــافـة، وتسهــم 
الهيئة من خاللها في تحسين الربط المحلي واإلقليمي والدولي لشبكـات التجــارة والنقــل، 
وإنشــاء وتحسيــن أداء المراكــز اللوجستيــة مما ُيســاهم في ترسيخ مكانة المملكة كمركز 

لــوجستـــي عالمــــي

إعداد  تشمل  والتي  النقل(  منظومة  لتطوير  متكامل  سياسات  )برنامج  مبادرة  يضم 
المنظمة  واللوائح  األنظمة  وتطوير  النقل  لقطاع  التنظيمية  والسياسات  الدراسات 
النقل  وسائل  لكافة  القياسية  والمواصفات  االشتراطات  وضع  إلى  باإلضافة  للقطاع، 

ووسائطه، وإعداد مخططات شبكات النقل العام لعدد من مدن المملكة

الهيئة العامة للنقل تقود مسار التنقل والذي يهدف إلى أن تكون خيارات التنقل داخل 
مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة تتمتع بالتنوع واليسر والسهولة

v
v

v
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 توطين قطاع توجيه
المركبات بنسبة
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+65.5 
34

17

380+6+

64.2%

100%

شركة مرخصة

مليون رحلة

 تطبيق معتمد في
 مبادرة الدعم الموجه

آالف سائقةألف سائق

v

هـــذه المــبــادرة بالشــراكة مع وزارة المــوارد البشـــرية والتنميـــة 
االجتماعيـــة، وصـنـدوق تنميــة المــوارد البشرية )هدف( والهيئة 
العامة للنقل ويستهدف العاملين المتفرغين في نشــاط توجيــه 
مركبات نقـل الركـــاب عبر التطبيقــات والباحثين عن عمل، ويقدم 
 42 بـ  االلتــزام  بعــد  ريــال   2,400 إلى  يصـــل  ا  ـً ماليـ ا  ـً دعمـ لــهم 

رحـلة شهرًيا.

الحصول على
v

جائـــزتـــي برنامــــج تطـــويــــــــر 
الصناعة الوطنية والخدمات 
اللوجيستيــة NIDLP للتميـــز 

فـي عـــــام 2021

من أفضـــــل خمـــــس جهـــــات 
حـــــــكــومـيــــــة فــــي مــــرحلــة 
التــكـــامـــــل علــى مستـــــــوى 

القطـــــاع اللوجستــــي

86.8% نـــســـبــة
نضج الخــدمــــات 
االلكتــــرونـيـــــــــة 

المركــز 11 من أصـــل 371 جهــة 
حكومية في مساهمة الجــهات 
الحــكــــوميــــــة فــي التـــــحـــــــــول 
االلكتروني للخدمات الحكومية

نسبة النمو مقارنة بالعام السابق 2020
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 فوز المملكة بعضوية مجلس
المنظمة البحرية الدولية

للعامين 2022 - 2023

 األسطول البحري
السعودي

1

40840.9 13.6

20
عربًيا

 سفن ترفع العلم
السعودي

 ألف قارب صيد
ونزهة

 مليون طن، إجمالي
الحمولة الطنية

عالمًيا
IMO

21
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 إطالق األكاديمية السعودية
SLAاللوجستية

قطاعات مستهدفة 7

مسارات تـــدريــبيـــــة 4

الخدمات اللوجستية 
وسالسل اإلمداد 

برامج دبلوم تأهيلية لمدة 
ثالث فصول تدريبية

التجـــــارة الدوليــــة 
والشحن والتصدير

الخـــدمــات البريديـــة 
اللوجستيـــة

برامج الشهادات المهنية 
االحترافية الدولية

التجــارة اإللكتــرونيـة 
وإدارة المـــــخـــازن

برامج الدورات القصيرة 
والتدريب عن بعد

النقل البري

برامج تنفيذية 
متخصصة

النقل الجوي

23
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200+

25

   خدمة إلكترونية في بوابة 
نقل اإللكترونية

إطالق تنظيم دخول الشاحنات 
للمـــدن الرئيسـية عبر مـواعيــــد 

محـــددة ومــجـدولــة

إلـــزام وسطــــاء الشحـــن فـــي 
وثيقــــة نقـــل اإللكترونيــــة 

إطـالق منظومــة الرصــد اآللـي 
لمخــالفات النقل العام وخـدمة 

االعتراضـــات اإللكتــرونيـــة

إلــــزام شركــات تأجير الســـيارات 
بالعقــــد اإللكتـــروني المــــوحد، 

واعتبـــاره سنـــد تنفيــــذي 

24

 افتتاح 18 مركز لخدمات األعمال
في مختلف أنحاء المملكة

80,000

198
مستفيد

ألف خدمة
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اتفاقيات ومذكرات6
تفاهم دولية

تنــظيــم عمليات نقل الــــركاب والبضــــائع 
على الطرق البرية بين المملكــة العربيـــة 

السعــودية وجمهوريــــة العــــراق,

تعزيــــز التعــاون في مجال النقل البحــــري 
بيــــــن الممـلكـــــــة العــربيـــــة السعوديــــــة 

وجمهـــــورية العـــــراق

دعم برنامج مبادرة تنسيق اإلجراءات 
للحد من االنبعاثات الناتجة عن السفن 

مع المنظمة البحرية الدولية

تعزيز التعاون في مجال النقل البحــري 
بيــــن المملكــــة العربيـــــة السعوديـــــــة 

وجمــــهورية اليـــــونان

تطـبيـــق نظــام التعــرف والتـتـــبع طـويــل 
الــمـــدى )LRIT( للسفـــن مـع المـــنظمـــة 

البحـــرية لالتصـــاالت الفضــــائيــــة

االعتراف المتبادل بشهادات البحارة بيــن 
المملكــة العربية السعودية وجمهوريــــة 

جــــــــورجيـــــــا

 دراسة الجدوى القتصادية لنقل
 الركاب بحًرا بين المدن  والجزر على

الساحلين الشرقي والغربي

516+ 14

8.9

 مناطق رئيسية ذات
جدوى اقتصادية أكبر

 مليون راكب
متوقع سنوًيا

 مسار يربط 16 جزيرة
ومدينة ساحلية

 مليار سيضيفها
للناتج المحلي
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22.6+ 7.04+ 439.9+ 671+ 

90.3+ 249+ 

41.5+ 11.6+ 
5.81.2

921

3.2

426

1.1 3.1

3.9

9.8

38.7%209.9% 48.8%9%

21.3%401%

23%8.4%

48.7%
31.8%

290.8

1,656%

50.5%

55%
29.2%

75%

60.7%

مليون راكب

مليون راكب

ألف راكب

مليون راكب

ألف راكب

مليون راكب

مليون راكب

مليون راكب

مليون راكب

 الخدمة
 البديلة

 في
الرياض

قطار الشرق

قطار الحرمين

مطار الملك عبدالعزيز

قطار الشمال

جامعة نورة

 خدمات
 النقل
 بين

المدن

 الخدمة
 البديلة

في جدة

 خدمات
 النقل
 داخل
المدن

مليــــون راكـــب فـــي
حافالت النقل العام

مليون راكب في السكك 
الحديدية

ألـف راكب في العبــــارات بين 
جازان وجزيرة فرسان

حاوية منقولة في قطار 
الشرق

ألف سيارة منقولة بالعبارات 
بين جازان وجزيرة فرسان

ألف طن منقول في قطار 
الشرق

ألف شاحنة منقولة بالعبارات 
بين جازان وجزيرة فرسان

مليون طن منقول في قطار 
الشمال

 مؤشرات نقل الركاب والبضائع
خالل عام 2021

نسبة النمو مقارنة بالعام السابق 2020تم تقريب األرقام ألقرب فاصلة عشريةنسبة النمو مقارنة بالعام السابق 2020تم تقريب األرقام ألقرب فاصلة عشرية
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17,315 

45,000

 مبادرة تسهيل الوصول إلى
 مــراكــز اللـقـــاح المعـتـــمــدة
 بـالتــعــــــاون مـــع تطبيــقــات

تـوصيــل الركـــاب

 تنفيذ حملة لتطعيم البحارة
 الراغبين بأخـذ لقـاح فيـروس

كـورونـا المستجد

361 

5

15%

346%

16%

ترخيص في النقل البري

مستفيد
ترخيص في النقل البحري

تراخيص في النقل السككي

التقرير السنوي للهيئة العامة للنقل | 2021م
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نسبة النمو مقارنة بالعام السابق 2020

إجـمـــالـي عـــدد
التراخيـص
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 المشاركة في حج
1442 هـ

 الرقابـة وضبــط
الـجــــودة

23.13+ 1,044
ألــف عمليـــة

فحـــص
 آالف مخالفـة

مرصودة
 حـــافـــلــــة

مفــحـــوصـــــة

مــنها 1,867 حملة رقابية 
مشتـــركـــــة مع الجـهـــــات 
الحــكومية ذات العالقــــة

6,145
جولة رقابية

v

940.9158.4
 ألــــف مخـــــالـفـــــــةألف عملية فحص

مرصـــودة

84.4%
16.8% معدل االمتثال العام

33

تم تقريب األرقام ألقرب فاصلة عشرية

نسبة النمو مقارنة بالعام السابق 2020تم تقريب األرقام ألقرب فاصلة عشرية



لئـحـــة
وتـنظيـــم منجــز 

18

الالئحة المنظمة لنشاط النقل 
الخفيف للبضائع على الطرق

المـــوافقـــة على توصيـــات لجنــــة 
مكافحة التستر في قطـاع النقــل

الئحـة الحــد األدنـــى للتطقيــــم 
تطـبيــــق العـمـــر الـتشغيـلــي على اآلمــــن للسفــــن

المركبــــــات األجــنبـيــــة القـــاصــدة 
للممــلكــــة

الالئحة المنظمة لنشـاط نقــــل 
البضائـــــع ووسـطــــاء الشــحـــــن 

وتأجيــــر الشاحنــــات

آليـــة لتـــنظيـــم عمـــل الشـــاحـنــــــات 
والحافالت غير السعودية القاصـدة 

والعــابــــرة للمملـكــــة

الئحــة الشهــادات التــأهــيليـــــة 
المســــاهمـة فــي اكتمـــال الدمــج بيـــن البـــحريـــــة

المؤسسة العامة للخطـوط الحـديديـــة 
والشــــــركة السعــــوديـــــــــة للخــطـــــــوط 

الحـــديديــــــة

الالئحـــة المنظمـــــة لنـــــشــــــاط 
وسيـــط الشحــــن

تخفيض الحد األعــلى لموديــــالت 
شاحنات نقل البضائع المستـوردة 

إلـــى المملكـــة 

الالئحـــة التنفيذية إلدارة ميـاه 
بدء المبـادرة التشجيعيـــة لتحــويـــل الصابـــورة والرواســــب

مركبات النقل الخاص إلى نقل عــام

الئــحــــة التراخيــــص المــالحيـــــة 
ورخـصـــــة العـمــــل

باإلضــــــــافـــــــة الى اعـتــمــــــــــــاد 
المـــواصــفــــات والتجــــهـيــــــزات 

وآليــــــات التنفيـــذ

أبـــرز مــا أنـجــــز

أوامـــر ســــامـيـــة

قــــرارات داعـمــــة

v

v

v
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رأس المــــال
البــشـري

إطــــالق مـشـــروع تحـــــول رأس 
الــمـــــــال البشـــــــري

تحقيق %100 في مؤشر 
قياس جـــودة البيانــــات 

الوظيفيـــة

اعتمــــاد وتفعـيــــل الهــــيكـــــــــل 
التنظيـمــــي الجـــديـــــد

تــدريــــب 50 خـــريـــج وخـــريجــــــة 
بالتعـــاون مع برنـــامج تمهيـــــر

بنهاية عام 2021
v

413253.6 239246.2 32%287.1
وظيفة معتمدة

 المعتمد في الميزانية

وظيفة مشغولة
المنصرف الفعلي

اإليرادات المحصلة عام 2021ميزانية عام 2021

 نسبة الوظائف التخصصية من
إجمالي الوظائف المشغولة

الـشـــــؤون
المـاليــة

األرقام بالمليونتم تقريب األرقام ألقرب فاصلة عشرية
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الباب األول
نبذة عن الهيئة

 تهدف الهيئة العامة للنقل إلى تنظيم نشاط النقل واإلشراف عليـه وعلى سالمـة تشغـيل مرافقه
 وتجهيزاته وحسن إدارتها وتوفيره بالمستوى الجيد والكلـفة المالئـمة، ورفع مسـتويات الســـالمة
 واألمن والجـودة في خدمات النقل، وتوفيـر خدمات النقــل في مـــدن المملـكــــة من خــــــالل إعـــداد
 مخـططــات شبكـــــات النقـل وتقـديـــم الدعــــم ألمانـــــات المـدن والمؤسســـــات المحلـية لتنفــيذهـــا
 وتحفيـز استخدام وسائـل النـقـل، والحد من آثــار التلوث البيئي وترشيد استهـالك الطاقـة، وتنظيـم
 االستثـمار فـي صنـاعة النقل عبر جذب االستثمارات المحلية والدوليـة لتعزيز إسهام القطاع الخاص
 فـي تطــويـر خدمـات النـقــل، بما يحقق رؤيــة الممــلكــــة 2030 وبمــــا يتفــق مـع أهـــداف التنـمــيــــة
 االقتصادية واالجتـماعيــة في المملكة ، وتراعى في كل ذلك الجـــوانب الفنــية والبيئية والتكـــامل

.مع أنظمة النــقل الجـــوي

مقدمة

التقرير السنوي للهيئة العامة للنقل | 2021م
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 تـاريــخ ونـشــأة
الهيـئــة

 ُأنِشَئت الهيئة العـامة للنـقـل بموجـب قـرار مجلس الـوزراء
 رقـم 373 الصادر في تاريخ 1433/11/15هـ ، أعقب ذلك

:عدًدا من القرارات

 صدور تنظيم الهيئة بموجب قرار مجلس الوزراء
رقم 323 وتاريخ 14 رمضان 1434هـ

 دمج هيئة الخطوط الحديدية مع هيئة النقل العام
 بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 248 وتاريخ 12

جمادى الثاني 1437هـ

 تعديل اسم الهيئة وتنظيمها ليكون اسمها “الهيئة
 العامـة للنقـــل” بمــوجـب قـــرار مجلــس الـوزراء رقــم
 631 وتــــــــاريــــخ 6 ذي الـقعـــــــدة 1440هـ الموافق

9 يوليو 2019م
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 وضعـت الهيئة العامـــة للنقــل رؤيتــهـا ورسـالتهـــــا؛
 انطالًقا مــن المهـــام والمسؤوليــات المناطــة بهــا
 وبـــما يتواءم مــع االستـراتيجـيـــة الوطنيــة للنـقـــــل
 والـــــــخدمــات اللوجستــية ورؤيـــة الممــلكـــة 2030
 وأهـــــدافـــها االستراتيجيـــة ومجموعــــة الـبــرامــــــج

المرتبطة بها

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

 العمل على تنظيم وتطــوير أنشطــــة النقـــل البــري
 والبحري والسككي بما يوفر بيئـة نقــل ذات كفــاءة
 وجـــودة عالــية وبكلفـة مالئمـة، ترتـكــز على أحــدث
 التقنيات وتعزز فرص االستثمـار فـي صناعــة النقــل
بــمـــا يحقــــق أهــــداف التـنـمـيـــــــــة االقـتصـاديـــــــــــة

واالجتماعية

رؤيتنا

رسالتنا

.

.

.
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المهام والمسؤوليات
 تتلخـص مهــام ومســؤوليـات الهيئـــة العامـة للنقـــل،
  وفق ما جـــاء في قــرار مجلـــــس الـــوزراء رقـــم 248
 وتاريخ 1437/6/12هـ المتضمن تعديل تنظيم

:الهيئــة، فــي اآلتي

 إعـداد الخطط السنوية والخمسـية لنشاطـات
 الهيئة في إطار األهداف والسياسات العامة

لها بالتنسيــق مع الجهــات ذات العالقــة

 إجـــراء البحـــوث والدراســـات الالزمــة لتـقويـــم
 وتطويـر نشاط النــقــــل والعمل على تطــــويره

باســـتمرار

 اقتـــــراح السياســــات العامـــة والتشـــريعـــــات
 الخاصة بالنقل، واإلشراف على تنفــيذها بعـد

اعتمادها

 وضع أسس تنظيـــم األنشطـــة الخاصــة بمرافـــق
النقـــل وإدارتهـــــا

 تحـــديد مواقـــع مرافــــق النـــقل بالتنســـيـــق مـــع
 الجهات ذات العالقة واإلشراف على خدماتـها،

 بـمــــا في ذلك محطــــات الـــوصــــول واالنـطــــالق
لوســائــط النقــل وأهميـــة قـــربها من المطــــارات

 اإلشــــراف علـــى تنـفيــــذ خـطــط النقــــل علــــى
 مستوى المملكة، والتأكد من توافر التمويـل

ألنشطـتـــه من مصـــادره المختلفـــة

تحديد شبكة خطوط النقل ومساراتها

 إصدار التراخيص والتصاريح لجميع وسائل النقل،
 وإلغاؤها في حال مخالفة أحكام األنظمة ذات

الصلة

ضـمــــان عــدالــــة المنــافســــــة بيــن مـقـدمــــي
خـدمــــات الـــنقــــل

 وضــع المواصفـــات والشروط الفنيـــة ومعاييــــر
 السـالمــــة الالزمــة لوسائـــل ووســـائــط النـقـــل،
بالمشاركة والتنسيق مع الجهات ذات العالقــة
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 مراقبة وسائل النقل ومرافقه في المــملكـة،
 وإعــــــادة هيكلتهــا بمـــا يتناسـب مع الـحـاجــة

إليـهــا

 التنسيـق مع الهيئـــة العامة للطيران المدنـــي
 والجهــــات المعنيــة األخـــرى لضمـــان تنــــفيــــذ

االستراتيجية الوطنية للنقل

القيام بأي مهمة أخرى تكلف بها في مجال
اختصاصها.

 العمل على وضع المواصفــات الالزمــــة للحــــد
 من التــلوث البيــئي المرتبــط بأنشطـــة النقــــل

بالتعاون مع الجهات المختصة

 العمل على حماية مصـالح المستخدميــن المتعلقـة
 بخدمات النقل، ومراقبـة أداء المرخصيــن والمصـــرح
 لهم بتقديم تلك الخدمات واتخــاذ اإلجــراءات التــي
 تكفـــل تقيــــدهم بشــــروط التراخيــــص والتصـــــاريــــح

الممنــوحــة لهـــم

 توظيف التقنيــة في تنفيــذ ومـــراقبة أعمــــال
الهيئة ومهامها

متابعة تنفيذ اتفاقيات النقل المبرمة بين المملكة
والدول األخرى.

 توفير الظروف المــالئمة لجذب االستثــمارات
في مجال النقل

 إعــداد الدراســـات الالزمـــة لمخططــات النقــل
وتصميـــــم منظوماتـــــه

 مـــراقبة االلـتزام بتنفيذ العقــود المبرمة بيـــن
الهيئة واألطراف األخرى

تمثيل المملكة في المنظمات الدولية واإلقليمية
ذات العالقة بالنقل.

 التحقيــــق فنــًيا في حوادث النقــل التي تنتــــج
 منهـا خسائــــر في األرواح أو الممتــــلكــــــات أو
 تعطيل ألنشطة النقل بالمشاركة مع الجهات

المـــــختصـــــة

التأكد من سالمة وسائط النقل بالتعاون
والتنسيق مع الجهات ذات العالقة.

 اقتــــــراح آليــة لتنظـــيـــم أجـــور النقـــل وأســــس
 تسعيــرها، ومتابعة االلتـزام بها بعـــد اعتمـــــاد

األجور من الجهات المختصة
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الستـراتيـجــيــة

 ترتبط رؤيـة وأهـداف الهــيئة االستــراتيجية ارتــباًطا
 مباشـًرا باالســتراتيجـية الوطنية للنقــل والخدمـــات
 اللوجستية والتي تم إعــدادها وصياغــة تــوجهاتـــها
 في وزارة النقل والخدمات اللوجـستية بمــا يتســـق
 مــــع األهــــداف االستراتيجـــيــــة لــرؤيـــة الممـلكــــــة
 لعــــــام 2030، وفي منتصــــف عام 2021م أطلــــــق
 صاحب السمو الملكي األمير محمد بن سلمان بــــن
 عــبـدالعزيـز آل سعــــود، ولي العهــــد، نائــــب رئيــــس
 مجلس الوزراء رئيس مجلــس الشــؤون االقتصاديــة
 والتنمية، رئيس اللجنــة العليــــــا للنقـــل والخدمـــات
 اللوجستية -حفـظه الله- االســتراتيجيـــة الوطنيـــــة
 للنقل والخدمات اللوجـسـتيــــــة، التي تهــــدف إلــــى
 ترسيخ مكانة المـملكــة كمركـــز لوجستـــي عالمـــــي
 يربـط القارات الـثـالث، واالرتقـاء بخدمات ووسائــــل
 النقل كافة، وتعزيز التكامل في منظومة الخدمات
 اللوجستية وأنماط النقـل الحديثــــة لدعـــم مسيـــرة

التنمية الشاملة في المملكة

 وتتضــمن االستراتيـجـــية حزمــة مـــن المـشروعـــــات
نـــــة لتحقــيـــــق المستـــهدفـــــــــات  الــكبــــــرى المـــمكِّ

 وضع خطـة استراتيجيـة شاملـة ورؤيـة
واضحــة للقطاعــات الرئيسيــــة للنقــــل
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 االقتصادية واالجتماعية، واعتمـاد نمــاذج حوكمـــة
 فاعـــلة لتعـــزيز العمـــل المؤسســي في منظومـــــة
 النقل، وبما يتفق مع تغيـــر مسمـــى الــــوزارة مـــــن
 وزارة النقل إلى وزارة النقل والخدمات اللوجستية،
 وعلى ضوء اعتمــاد هذه االستراتيجيــة وخطوطهـــا
 العريضة بدأت الهيئة خالل العام 2021 على إعـداد
 استراتيجيتـها التفصيلـــية والشامــلة والتي تسعـى

من خاللها إلى
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قطاع النقل
السككي

 رؤية المملكة
2030

قطاع النقل
البري

 االستراتيجية الوطنية للنقل

 جميع الدراسات والخطط
واالستراتيجيات ذات الصلة

استراتيجية
النقــــل البــــري

 استراتيجية الخطوط
الحديدية

)NTLS( والخدمات اللوجستية

 قطاع النقل
البحري

 استراتيجية
القطاع البحري

التكامل والموائمة مع

 ضــمــــان توافـــق االستـــراتيجيـــــة مع مبـــــادرات
 واستراتيجيـات وأنظمـــــــة ولوائــــــح المحـتـــــوى

المحـــلــي الســــعــــودي

 وضع خطة وحوكمة لتنفـيـذ ومتابعــة وتقيـيـــم
ومراجعــــة وتطـويــــر الخـطـــة االستـــراتيجيـــة

 تحديد األولويات في تنفيذ المبادرات الرئيسية
واالستخـــدام األمثل للموارد المتاحـــة

 ضمــان استمرارية األعمال في حالـــة الطـــوارئ
 مــن خــالل وضـع خطط استمرارية األعمال على
 مستوى الهيئة وقطاعاتها الداخلية، باإلضافـة
 إلى إعداد نموذج مفصل وأدلة إرشاديـة يمكــن
 استعمـالهــــــا من ِقبــــل قطـــاعــــات النقــل عـلى
 مستوى الممــلكة )قطـــاع النـقل البري، قطــاع
 النقل البحري، قطاع النقل السككي( ومـن ِقبل

المشغلين
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 وحـتى تتمكـــن الهيئـة من تنفـيذ أعمالها وفق توجهات
 محددة لحيـــن االنتهاء من استراتيجيتهـــا الشامـــلة، تم
 تحديد أهداف استراتيجية تتلخــــص في سبعــــة محــاور
 منبثقة من أهداف رؤية المملكة 2030 واالستراتيجية

           الـوطـنـيـــــــة للنقـــل والـخدمـــات الـلـوجــسـتـيــــة
 تغطــي فـي مجملهـــا جوانـب توفيــر أنظمــة نقــل آمنة
 ومتكاملـــة ومستدامــة، ذات كفـــاءة وجـــــودة عاليــــــة
 وبكلفة مالئمـة، تقـوم على أحــــدث تقــنيـــــات النقــــــل،
 وتعمل على تعـزيز فـرص االستـثمار فــي قطــاع النقـــل

ليكـــون رافـــًدا مـــن روافـــد التنميــة الوطنية

 )NTLS(

.

:

.



 األهداف
الستراتيجية
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تطـــويـــــــر البيـئــــة التنظيميــــة وحوكمــــة
 قطـــاع النــقل

 رفع كفاءة وفاعلية خدمات نقل البضائع
 والمساهمة في تطوير الخدمات

اللوجستية في المملكة

 تبـني أعلـــــى معاييـــر الســالمـــة والحد من
 التلوث البيئي وترشيد استهالك الطاقة

لقطاع النقـــــل

 تبني التقنيات الحديثة ورفع كـفاءة
 وفعالية خدمات نقل الركاب في

المملكة

 دعم وتطوير الكوادر الوطنية في قطاع
النقل

 تهيئة البيئة المناسبة لتقديم خدمات
النقل العام وتحفيز استخدامها

 تعزيز االستدامة المالية وتوفير الـظـــــــروف
 الـمـالئـمـــــة لـجــــذب االستثمـــارات فـي

مــشروعـــــات وخـدمـــات النـقـــل
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 ارتباط األهداف الستراتيجية للهيئة بالستراتيجية الوطنية
للنقل والخدمات اللوجستية وأهداف رؤية المملكة 2030

 أهداف رؤية
  المملكة 2030

 أهداف رؤية
  المملكة 2030

 أهداف االستراتيجية
 الوطنية للنقل

والخدمات اللوجيستية

 أهداف االستراتيجية
 الوطنية للنقل

والخدمات اللوجيستية

 أهداف الهيئة
العامة للنقل

 أهداف الهيئة
العامة للنقل

 تحسين الربط المحلي
 واإلقليمي والدولي

لشبكات التجارة والنقل

 تحسين التنقل بين/في
 المدن وتقليل الوقت
المستغرق للرحالت

 تبني أنظمة النقل
 الحديثة واالستفادة من
 التقنيات الجديدة ذات

 الصلة بقطاع النقل
والخدمات اللوجيستية

 تقليل معدل حوادث
 النقل والوفيات وإيجاد
أساس لثقافة السالمة

 رفع كفاءة وفعالية
 خدمات نقل البضائع

 والمساهمة في
 تطوير الخدمات
 اللوجيستية في

المملكة

 تــهـــيئــــة الـــبيـــئــــــــة
 المناسبــــة لتقديـــــم
 خـدمات النقل العـام
وتحفيز استخدامهـــا

 إنشاء وتحسين أداء
المراكز اللوجستية

 تقليل التأثير
 السلبي لقطاعات
النقل على البيئة

 ضمان وجود حوكمة
 فعالة ونموذج

 تشغيلي مناسب مع
 تشريعات داعمة

للقطاع

 تحسين تنافسية
 الخدمات اللوجستية

 لتمكين الصناعات
المحلية

 بناء منظمة تعاونية
 وعالية األداء
 وموجهة نحو

العمالء

 ضمـــان االســـتدامـــة
 المــــــاليــــة لقــطــــــاع
 النقـــــل والخـــدمــــات

اللـــوجستيـــــة

 دعم وتطوير الكوادر
 الوطنية في قطاع

النقل

 تـــبنــــــــي التـــــــقنـيــــات
 الحـــديثة ورفــع كفاءة
 وفعالية خدمـات نقــل
الركاب في المملكـــــة

 تبني التقنيات الحديثة
 ورفع كفاءة وفعالية
 خدمات نقل الركاب

في المملكة

 تبنــــي أعلـــى معـــاييــــر
 السالمـــة والحـــد مــــن
 التلوث البيئي وترشيد
 استــهــــالك الطــــاقــــة

لقطــــاع النـقــــل

 تطوير البيئة
 التنظيمية وحوكمة

قطاع النقل

 رفــع كفــاءة وفعاليــــة
 خدمـات نقـــل البضائـــع
 والمســــــــاهمــــة فـــــي
 تطــويــــر الخـــــدمــــــــات
 اللـــــوجســتيــــــة فــــــــي

الممـلـكـــــــة

 تعـــزيـــز االستـــــدامـــــة
 المـــــــاليـــــة وتوفــيــــــــر
 الظــــروف المـــالئــمــــة
 لجـــذب االســتثـمـــارات
 فــــي مـــشــــــروعـــــــــات

وخــدمــــات النـقـــــل

vv

vv

 تـرسيخ مكانة المملكـــة
كمركز لوجيستي عالمي

 االرتقاء بجودة الحياة
في المدن السعودية

 تحسين أداء الجهات
الحـــكوميـة

تحقيق توازن الميزانية العامة
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الهيـكـل
 التنـظـيــمـي

 بعـد إنشـــاء الهيــئـة بـمــوجـــب قـــرار مــجـلــــس
 الوزراء رقم )373( وتاريخ 1433/11/15هـ
 لغرض نقل الركاب بأجـر داخــــل المـــدن وبـــيـــن
 المــدن باستـــثـنــــــاء النـقـــل الـجـــوي والنــقـــــل
 بالسكك الحديـدية، جــاء قـرار مـجـلس الــــوزراء
 رقـــــــــــم )248( وتـــــــاريـــــخ 1437/6/12 هـــ
 الموافق 2016/3/21 م لـتـعديــل مهـامهــا
 ومســـؤولـــياتهـــــا مع دمـــج هيئـــة الخطــــــوط
 الحديــديـــــة بهـــا فـي هيئــــة واحـــدة تســمــــى
 )هــيئـة النقــل العــام(، حيـــث تضـمـــن تعديـــــل
 تعريـف النـقـل العـــام ليـكــــون نقــــل الـــركــــاب
 والبضائـع بأجر بوســائـل النــقــــل داخـــــل مــــدن
 المملـكــــــة وبينــــهـــــا وإلـــى الــــدول األخــــرى،
 واستثنــى من ذلـك النـقـــل الجـــوي وعــــرفــت
 وسائـــــــل النـقــــل العـــــام بأنـــهــا المـــركبــــــــات
 والشــاحنـــــات والــحــافــــــالت، والـقـــطــــــــارات،

والمركبات البحرية بمختـلف أنـــواعـها

 كــمــــــا اشتملـــت وسائـــط النقــل العــام على
“الطرق، والسكك الحديدية، والبحر

 واستنـاًدا إلى تـــلك المتغيـــرات وباعـتبــــار أن
 الهيئــة عند إنشائهـــا كانت تستهدف بشكــل
 أساسي تطويـر البيئــة التنظيميــة ألنشطــــة
 النقـل بما يشمــل بنــــاء األنظمـــة واللــوائــــح
 واعتمــادها وتطويــر المعاييــر الفنية أنظمـة
 الجــودة والسـالمة، فقد تـم الرفـع لمجلـــس
 إدارة الهيـئــــــــــة الـــــذي صــــــدر قــــــراره رقـــــم
 1438/4/14 هـ وتــاريـــخ 1438/4/21 هـ
 باعتـــمـــــاد هــيكـــل تنـــظـيـمــــــي يقوم عــلــــى
 تقسيم الهيئة إلى ثــالث قطاعـــات رئيـــســـة
 تعنى بالنشـــــاط األسـاســــي للهيــئـــــة وهـــي
 قطــاع النقــل البري، قطـــاع النقــــل البحـــري،
 قطــاع النقــل الســكــكي، إلى جانـب عدد مـن
 الوحــدات التنظيـميــة الداعمــة والمسانــــدة

لعــمـــــل القطــــاعات الرئيســـة

 وتتبــــــــع القطـاعـــــات الرئيســــــة والوحـــــدات
 الداعمـــة بشكـــل مباشــــــر لمعالـــي رئيــــــــس
 الهيـئــــة، وتشرف بـــدورهــــــا على عـــدد مــــن
 اإلدارات الفـرعـيــــة والمكــاتـب التي يخـتـــــص
 كل منهــــا بمهــــام وأنشطــة الهيئــــــة، ومـــن
 أجل قيــام الهيئـة بمسؤوليــاتهـــا ومهامهـــــا
 فقـــد استمــــــر عمــــل الهيئــــة وفــق هيكـــــل

مــؤقـــــــت
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 وحيث أنجزت الهيئة خـالل األعــوام الماضيــة
 تطويــــــــر واعتمـــاد جـــزء كــــبيـــر من اللــــوائــح
 التنظيــميــــة لمختـلف أنشطة النقل، وما تال
 ذلك من الحاجة إلى التركيز بشكل أكبـــر على
 أنــــشطـــة تشـجـيـــع وجـــذب االستثـــمـار فــي
 أنـــــشـطة النقـــل وضبـط التـــزام المرخـصـــيـــن
 لألنــــظمة واللوائــح ومعايير الجودة؛ جــــاءت
 الحاجــــة إلى مـــــراجعـــة الهيكـــل التــنظيمـــي
 الحــالي وتطـويره بما يحقق أهـداف الهيئــــة
 بكفـــاءة وفاعـليــــة من خالل تنظيـــم العمـــل
 الـــمؤسســــــي وتــــــــوزيـــع الــمـهـــام واألدوار
 والمسؤولــــــيات بــين القطاعــــات واإلدارات،
 وتحقيق االنسجام والتناغم بينها، باإلضافــة
 إلــــى تســـهيــــــل التـــواصـــــــل بيــــن مخــتـلــــف
 المستويات اإلدارية؛ وعليه فقد تم التعاقـد
 مـــع أحد بيـــوت الخبــرة المتخصــصة لتطويـــر
 الهيكل التنظيــــمي الحالـــي بما يــتوافق مـع
 مهــــــام ومـــــسؤوليــــات الهيئـــة وخــططهـــــا
 االستــــراتيجيــــة وتـــــطلعاتهــــا المستقبليـــة،
 ويعتمد الهيكل التنظيمي الجديد على مبــدأ
 التقسيـــم الوظيفي، حيث سيضـــم قطـاعيـن

رئيسيتين هما

 وذلــك باعتبـار أن مهــام واختصاصـات الهيــئة
 تعتمــــد في األســـاس على تطـــــــوير البيئـــــة
 التنظيميـــــة وتشجــيع االستثمار في مجـــــال
 النقل وضبـــط الــتزام المشغـــلين باألنظمـــــة
 واللوائح. وإلــى جانـب ذلك يضــــــم الهيكـــــــل
 عــدًدا من الوحــــــدات التنــظيميـــة الداعمــــــة
 في مختــــلف المـجـــــــاالت بما يخـــدم عمــــــل
 الهيئة ويمكنها من تحقــــــيق لألهداف التـي

أنشئت من أجـلهــا

 حيـــث تــم الرفــع للمقـــام الكريـــــم بمشـــروع
 الهيكل والدليل التنظيمــي وتمـــت إحــــــالـــــة
 الموضوع للجنة التحضيريـة للتنظيــم اإلداري
 وعقــد عدة اجتماعـــــات للــــوصـــول للصيغــــة
 النهائـيــــة للمشــــروع، ومن ثــم تــــــم إحـالــــــة
 الموضـــــوع لهيئــة الخبــراء بمجـــلس الـــــوزراء
 للدراســـــة وصـواًل إلى صـــدور قـــرار مجلــــــس
 الوزراء رقم 12 وتاريخ 1443/1/2هـ القاضـي
 بأن يكـــــون اعتماد الهيكـــــل التنظيمــــي مــن
 مجلـــــس إدارة الهيئــــــــة، حيث تم اعتمـــــــاده

والعمل به بالهيئة
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 الهيكل التنظيمي للهيئة
العامة للنقل 1443

مجلس اإلدارة

مكتب الرئيس
أمـــانــــة مجلــــــس اإلدارة

اإلدارة العامة للتواصل
المستشارون

إدارة شؤون المجالس واللجان
مكتب التحقيق في حوادث  النقل

مـكتـــــــــب إدارة البــيانــات

إدارة المراجعة الداخلية

اإلدارة العامة لإلدارة االستراتيجية والتميز المؤسسي

الرئيس

مكتب النائبمكتب النائب

 مـــــكتــــب تـــحقــيــــــــــق
 االستراتيجية الوطنية

للقطاع البري

 وحدة الجودة الشاملة
للتحول الرقمي

 مـــــكتــــب تـــحقــيــــــــــق
 االستراتيجية الوطنية

للقطاع البحري

 مـــــكتــــب تـــحقــيــــــــــق
 االستـــــراتيجية قطـــاع

السكك الحديدية

وكالة الهيئة
للنقل البري

 وكالة الهيئة
للتحول الرقمي

 وكالة الهيئة
للنقل البحري

 وكالة الهيئة
للنقل السككي

 وكالة الهيئة
لتمكين النقل

 اإلدارة العامة للنقل
بالسيارات الصغيرة

 اإلدارة الـــعــــــامــــــــــــة
لتقنيـــة المـعلومـــات

 اإلدارة العامة لسياسات
 النقل البحري وشؤون

المنظمات الدولية

 اإلدارة العامة لسياسات
 ومـواصفـــــــات النــــــــقـــــل

السككــــــي

إدارة التنقل الجديد  اإلدارة العامة للنقل
بالحافالت

 اإلدارة الـــعــــــامــــــــــــة
لحلـــــول األعمــــــال

 اإلدارة العامة للبيئة
والسالمة البحرية

 اإلدارة العامة لسالمة
وكفاءة النقل السككي

 إدارة التوطين وتنمية
القدرات

 اإلدارة العامة لنقل
البضائع على الطرق

 اإلدارة العامـــة لألمـــن
السيـــبـرانـي

 اإلدارة العامة العتماد
 التأهيل البحري وشؤون

البحارة
 اإلدارة العامة لحقوق

وامتيازات النقل السككي
 اإلدارة العامة لدراسات

واقتصاديات النقل

 اإلدارة العامة للمنافسة
وجذب االستثمار

  وكالة الهيئة
للخدمات المشتركة

 وكالة الهيئة  لألنظمة
والشؤون القانونية

 اإلدارة العـامــة للـشـــؤون
اإلداريـــــــــة

 اإلدارة العـامــة للفروع
ومراكز خدمات األعمال

 اإلدارة العامة لرأس المال
البـشــــري

 اإلدارة العامة للرقابة
واالمتثال  اإلدارة العـامــة لألنظمة

واللـــــوائــــح
 اإلدارة العـامــة للـشـــؤون

المــالـــيـــــــة

 اإلدارة العـامــة لحماية حقوق
المستفيدين

 اإلدارة العـامــة للـشـــؤون
القانــونـيــــة مركز الوثائق والمحفوظات

النائب لقطاع العمليات والتحول الرقميالنائب لقطاع التنظيم
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المــؤشــرات
المـاليـــة

 الميزانية

مـــن العــديــــد  ونفـــــذت  الهيــئـــة   أنــجــزت 
 برامــجــهــــا وأنشطـتها في إطار ما اعتمــــد
 لها مـن مبــالغ فــــي ميزانيتها، حيث بلغت
 ميزانية الهيئة 253.6 مليون ريال للعام
 المالـي 2021، فيما بلغــــت المصـــــروفات

الفعلية 246.2 مليون ريال

54

مقارنة الميزانية المعتمدة والمصروفات الفعلية للهيئة العامة
للنقل في العامين 2020 م - 2021 م

م2020
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إيــرادات
 الهـيــئــــة

 بلغ إجمالي اإليراد المحصل للهيئة لعام 2020 م
 65.8 مليون ريال
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 بلغ إجمالي اإليراد المحصل للهيئة للعام 2021 م
 287.1 مليون ريال

%100

%236

%435

 معدل النمو خالل
األعوام المالية

2019

2020

2021
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627.4%418

%306

%12

%1207

%30

%1074

79.2

277.6

8.7
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 رأس المال
البشري

 تؤمن الهيئة العامة للنقل، بـأن رأس المال البشـري هــو العنصـــر األهـم في نجــاح أي منظـمـة، ولــذلك
 تعمل الهيئة من خالل اإلدارة العامـة لــرأس المــال البشـري على استقطاب وتأهيل وتمكين الكفاءات
 المتميزة والقـادرة على مواكبة التحديــات الحاليـــة والمستقبلية، حيث تركز رؤية الهيئة في ذلك علـى

.خلــق بيئــــــة عمــل جاذبــــة وقـــادرة علــى تحـقــيــــــق االستقرار الوظيفــي للعامليـــن

:وقد مرت الهيئة بعدة منجزات من أبرزها

.

 إطالق مشروع تحول رأس المال
البشــري ونقلـهم لنظــام العمـــل

 اعتماد وتفعيل الهيكل التنظيمي
الجديد للهيئة

   توظيــف عدد )30( وظيــفــة استثنائية في ظـل إيقاف التوظيف
(COVID-19)  الناتج عن جائــحة كـــورونا المستجــد

 انطـالًقا من المتغيــرات التنظيميــة التـــي أقرها مجلس الـــوزراء بالقرار رقـــم 631، بخضـــوع
 جميع منسوبي الهيئة العامة للنقل عـــدا الرئيــس لنظـــام العمـــل والتأمينـــات االجتماعيـــة
 إضافة إلى إنجاز مشروع تطويـــر الهيكـل التنظــيمــــي واعتمــــاده من قبــل مجـلـــــس اإلدارة
 كمـا تـم إطـالق مشـروع تحــول رأس المــال البــشــري لدى الهيئة العامة للنقــل في نهايــــة

الربع الثــالـث من عام 2021م

مشروع تحول رأس المال البشري

.

59
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 تتقاطع مراحل مشــروع التحــول بين نهـايـــة عام 2021م وبـدايـة عام 2022م وذلـك للوصــول إلى أفضــل
.نتيجة قابلة للتحقيق بما يعود بالنفع على الهيئة والموظفيـن كافة، وتم إنجاز %55 من المشروع
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 االحترافية

حس المسؤولية

التطوير والتمكين

الشفافية

التركيز على
العمالء/ المستفيدين

مراحل المشروع

تحت االجراءمكتمل

القيم المؤسسية والغرض المؤسسي

الهيكل التنظيمي الوظيفي

تقييم الموظفين

إطار الجدارات السلوكية

اختيار الموظفين

تقييم القادة

تسكين الموظفين

تخطيط القوى العاملة

العوائل الوظيفية واألوصاف الوظيفية

إطار الجدارات الفنية

20212022 مم
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 ومن جانــب آخــر يعـد الغــرض المـؤســسـي السبــــب
 الرئيـــس لتــواجـد الهيئـــــة ويعكــس الـهــدف العـــام
 والطموحات التي تسعـى لتحقيقــها، حيـــث اعتـمـد
 بيان الغرض المؤسســي التالي “نسعى لتوفير نقل
 متكامـل وآمـن ومسـتـــدام وصديـــق للبيــئة يحقــق
 تطلعـات المستخدميـــن والمســتثمـــرين مـن خــالل
 تهيئــة وتطـويـر البيئــة التنظـيميــة والتقنيــة وفــق

”.أفضل الممارسات العالمية

.

.

 استـناًدا إلى الهيـكل التـنظـيمي المعتمــد بالهيئـــة،
 تــــم تـطويـر هيـكــل وظيــفـــي لجـمـيــــــع الـوظــــائـف
 ومستوياتها واضًعا في عيـــن االعتبــــار حجم الهيئة
والمهام والمسـؤوليات التابعة لـكل وحـدة إداريــة

 حرصـــــت الهيئـــة على تحديــــد القــيــــم المؤسسيـــة
 الخاصة بها عبر عـــدة ممارســــات تشمــــل استبانــــة
 عامة وورش عمل واجتماعات مع أصحاب المصلحة
 وتعتبر القيم المؤسسيــة مجمـــوعة من المبـــــادئ
 واألفكـــار والسلوكيـــات واألخالقيـات التـــي تقــــود
 الهيئـــــة لتحقـــيق أهدافهــــا، وتحــــدد هذه القــيــــم
 الطريقة التي تقوم فيهـا الهيــئة بتأديــــة أعمالهـــــا

وتعامل موظفيها وأصحاب العالقة

وهي خمســة قيم

 استــناًدا إلى الهيكــل التنظيــمي المعتمــد بالهيئـــة
 ومخرجات الهيكل التنظيمي الوظيفــي تـم تـحـديــد
 الجـدارات وأطرهــا وتطويــر قواميســها وتسكـينــها
 على وظائف الهيئة، عبر تطـوير قامــوس الجــدارات
السلوكية ليشمل الجدارات األســاسية والقـياديــة

الهيكل التنظيمي الوظيفي

 القيــــم المـــؤسسيــة والـغــــرض
المــؤسســــي

إطار الجدارات السلوكية

.

:



 بعد اعتماد الهيكل الوظـيفي تــم تحليــل الوظـائـف
 بالعوامل والنقاط لتحديد أهمية كل منها النسبيــة
 بالمقــارنة مع الوظائـف األخـرى وتصنيـف كل منــها
 بتحــديد مستــوياتها ثم إلحـاقها بســلسـلــة الفئــات

المناسبة

 بنـــاًء عـلى المهــام والمســؤوليــات واالخـتصـاصــات
 الموكلة للهيئة إلى جانـب حجـــم األعمــال المناطــة
 بالوحـــدات التنــظيمــية ضمــن الهيــكــل المـعــتمـــد،
 تـــم تحليل االحتياج الوظيفــي وتـــخطـــيــط القـــــوى
 العاملة على مسارين، بحيث يتضـمن المســار األول
 خطة االحتياج الوظيــفي للهيئـــة للعــام المـيـــالدي
 2022م كمرحلة أولــى يتبعهــا مرحـلة ثانيــــة تحـــدد
 االحتياج الوظيفي من القوى العاملة لثالثة أعـوام

الحقة

 العوائل الوظيفية واألوصاف
الوظيفية

تخطيط القوى العاملة

.

.
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 استناًدا إلى الهيكل التنظيمي المعتمد بالهيئـة ومخرجات الهيكل التنظـيـمي
 الوظــيفي تم تـحديــد الجــدارات وأطرها وتطوير قواميسـهــا وتسكينهـــا على
 وظائف الهيئة، عبر القيام بعقد ورش عمل مخـتلفة مع قادة الهيئة لتــحديـد

الجدارات الفنية لكل من العوائل الوظيفية بالهيئة

إطار الجدارات الفنية

.

 من خالل هذه المرحـلة سيتم توفيــر الدعم الكامــل لتحديد وتحليـــــل بيانــــــات
 الموظفين وتفعيل المنصات واألنظمة الخاصـة بتقييم الموظفيــن بنـــاء على
 مخـرجات الجــدارات واألســئـلة التــي تم إعــدادها بمــــرحلـة “تصميـــــم تقيــيـــم
 الموظفين”، وتحديد باقات تقييم معتمدة على المستوى الوظيفي، وتحديد

الدعم الكامل لمرحلة تنفيذ التقييم

 من خــــــالل هذه المـرحلــــة سيتم توفيــــر األدوات والدعـــــم الكــامــل الختــيــــار
 الموظفين بناًء على متطلبات التسكين ومخرجات تقيـيم الموظفيــن والـــتأكد
 من مالئمة الموظفين للوظائف والمسكنين عليها وربطها بمخرجات تخطيـط

القوى العامـلة وفق اللوائح المعتــمــدة لــذلك

 وهي المرحلة األخيرة التي يتم من خـاللها تطوير األســـــس لتقيــيم الوظــائف
 واآللية الخاصة بها عبر منهجية معتمدة عالمًيا لتسكين الوظائف على هيكــل

األجور المعتمد للهيئة

تقييم الموظفين

اختيار الموظفين

تسكين الموظفين

.

.

.
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التوظيف والستقطاب

 مرحلة التوظيف واالستقـــطاب واجهت عدًدا من التحديـــــــات الجوهرية بعد إيقــــــــــاف التوظيــــف
 بالجهات الحكومية، حيث تم الرفع باالستثناء لوزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية، وتمت

الموافقة على 30 وظيفة

مقارنة الوظائف الشاغرة والمشغولة
لعام 2020م- 2021م

 الوظائف المشغولة حسب التصنيف الوظيفي
والجنس لعام 2021

20202021 مم

الوظائف المشغولة

الوظائف التخصصية
للذكور

الوظائف المشغولة

الوظائف التخصصية
لإلناث

إجمــالي الـوظــائـف
التخصصية

الوظائف الشاغرة

الوظائف اإلدارية
للذكور الوظائف الشاغرة

الوظائف اإلدارية
لإلناث

إجمالي الوظائف
اإلدارية

 إجمالي عدد الوظائف
المعتمدة

اإلجمالي
 إجمالي عدد الوظائف

المعتمدة

اإلجمالياإلجمالي

210
74

239
478

173147

383221

17414161

41318239
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عدد الموظفين حسب المؤهل العلمي

دكتوراهدكتوراه

ماجستير

دبلوم وأقلدبلوم وأقل

بكالوريوسبكالوريوس

13

3444

5357

122135

 وأبـــرز ما شهــدتــه الهيئــة خالل العــام 2021م هــو التمكين القيــادي للمــرأة حيـــث تقلـــدت السيـــدات
.عدًدا من المناصــب القيادية على عــدة مســتويات قيــاديــة

عدد الموظفين عام 2021عدد الموظفين عام 2020

65

ماجستير
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 تنمية الموارد البشرية
 وتطويرها

 ســـعــــًيا مـــن الهيـئــــة لتـــطــــويـــر كــــوادرهــــا
 أطلقــت عــدة دورات وبرامـج تدريـبيــة فنيــة
 ومهـاريـــــة بــهــــــدف رفــع مستوى مهـــارات
 منسوبي الهيئة وتعـزيز الكـفــاءات المميــزة
 وتطـوير الكــوادر الوطنــية الشــابـة بتقــديــم

كافة الدعـم

 كمـــــا تـم إطـــالق بــــرنــامـــج “قــــــادة نــقـــــــل
 المستقـبـــــــل” للــعـــامــــيــن 2020 - 2021 م
 بهدف تــقديـــم برامج تطــويريــــة للجـــــدارات
 القيـــــــــــادة وذلـك بالتــعـــــــاون مـــــع كبـــــــرى
 الجــــامــعات والمعاهد الدولية المتخصــصة
 في البــــرامــج القيــــاديــــــة مثــــــل هارفـــــــرد،
 وإنســـيـــــاد، وكلــيـة لنـــــــــدن لألعمـــــال، وأي

أم دي

 باإلضـــافـة إلـى ذلــــك، وانــــطـــالًقا مـــــن دور
 الهيـئــــــة الفـــاعل في خدمة المجتمع، فقـــد
 سعدنــــــا بأن تكـــون الهيئــــة إحدى الجهـــــات
 التي تـم تكريمـها في ملتقــى برنامج تمهيــر
 بالتعاون مـع غرفة الرياض وصنــدوق هـدف،
 حيـــــث قــامت الهيئـــة بتــوفيـر أكـثــر مــن 50
 فــرصـــة تدريــب للخــريجيـــن والخــريجـــات في

مخـتــلف التخصـصـــات
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.

.

.

متدربين في الدورات القيادية

متدرب في الدورات التخصصية

متدرب في المهارات العامة

10

123

158

 اإلجمالي

291
67

 نسبة الدورات الحضورية

 نسبة الدورات االفتراضية

%79

%21
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 دورات لعدد

 دبلوم لعدد

 باإلضـــافــة إلى ذلــك، فقد عقــدت الهيئــة اتفاقيــة
 التدريب مع االتحاد الدولي للمواصالت             في
 شهــر نوفمبر الماضي لتشمــل االتفـاقية التــدريــب
 المتخصص في النقل ومهارات الموظفين لتحقيـق

.األهـداف االستراتيجيــة للهيئــة

 متدرب

 متدرب

250 

50 

)UITP(
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المباني
 للهيئة مقر رئيس في مدينة الرياض، تبلــــغ مساحـــتـه
 اإلجـمــالــــــيـــة )17,650( م2 مــكـــــــــون مـــــن )8(
 أدوار مستــأجر لمدة )3( سـنـــوات، وقـد تــــم تجهيــــز
 المبــنى وتأثيـــثه من قبــل الهيئــة ويبــــاشـر منســوبــو
  الهيئـــــة العمــــل فيــه مـــن بـــدايـــة الــعـــــام الــمـــالـــي
 1437/1438هـ، وفــي إطــــــــار سعـــي الهيــئــــة إلـى
 التواجد في مختلف مناطــق المــملـكـــة، فـــقد بـــدأت
 بافتـتــاح مــقرات لفــروع لهـا في المـناطــق الرئيســــة،
 حيث تم افتـتــاح فرعي الـرياض والمـنطــقـة الشــرقـية
 كــمـــا أنـهــت خـــــالل الــــربع الــــرابـع من العــام 2020م
 تجهـيـــــز فــرعهــــا بمنطـقـــة مكـــة المـكرمــــــة لــــيتـــــم

تدشينه خالل الربع األول من عام 2021م

 ونظــرًا لتنـــــوع اختصــــاصــــات الهيئـــة العـامــة للنــقـــل
 وتعـــدد مهامــها المتعلقــة بتنظيـــم أنشطــــة النقـــل
 البـري والبــحري والسككي في كافــة مناطــق ومـــدن
 الممـــلكة، وباعتــبـار أن جميــع المواقع التابعة للهيئة
 في الوقت الحالي مســتــأجرة بعــقــــود لمـــدة ثــــالث
 سنـوات، فإنهــا بحـاجــة إلى تخـصيــــص أرض حـكومـــيـة
 في )الريــاض( تمكنـهـــا من إنشــــاء مـقـــرها الــــرئيــس،
 إضافة إلى تخصيــص أراٍض بالمنــاطــق التــي ســـيكـون

لهــــا فـــــروع بهــــــا

.

.
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مساحة المبنىمساحة المبنى

مساحة المبنىمساحة المبنى

مبــــاني الهيئــــــة

الحالة التشغيليةالحالة التشغيلية

الحالة التشغيليةالحالة التشغيلية

 مبنى مقر الهيئة الرئيسي بالرياض
الرياض - شارع العليا / حي الصحافة

مبنى فرع الهيئة بالمنطقة الرياض
الرياض - شارع التخصصي )بجوار مطار الملك خالد(

مبنى فرع الهيئة بالمنطقة الشرقية
الخبر - حي الراكة - طريق الملك فهد

مبنى  فرع الهيئة بالمنطقة الغربية
جدة - حي العزيزية - طريق الملك فهد

مستأجر - ثالث سنوات اعتبارًا من 1440/8/1 هـمستأجر - ثالث سنوات اعتبارًا من 1443/1/1 هـ

مستأجر - ثالث سنوات اعتبارًا من 1440/11/29 هـمستأجر - ثالث سنوات اعتبارًا من 1440/7/1 هـ

17,6501,192

1,1603,162

مشغولمشغول

مشغولمشغول

متر مربعمتر مربع

متر مربعمتر مربع
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 العقود المبرمة
وقيمتها

تحرير سوق النقـــل بالحافــالت بين
المدن بالمملكة العربية السعودية

 استئجار السيارات للهيئة العامة للنقل
وفروعها في مناطق المملكة

مشروع تحول رأس المال
البشـــري لنظـــام العمـل

 مشروع تشغيل وصيانة الطابعات
المركزية للهيئة وفروعها

 مشروع أعمال تشغيل وصيانة
ونظافة مبنى الهيئة العامة للنقل

 مشروع تقديم خدمات استشارية
إلعداد استراتيجية الهيئة العامة للنقل

العمل جاٍر على المشروع وفق خطة العملالعمل جاٍر على المشروع وفق خطة العمل

العمل جاٍر على المشروع وفق خطة العملالعمل جاٍر على المشروع وفق خطة العمل

العمل جاٍر على المشروع وفق خطة العملالعمل جاٍر على المشروع وفق خطة العمل

قيمة العقـــد

قيمة العقـــد

قيمة العقـــد

قيمة العقـــد

قيمة العقـــد

قيمة العقـــد

42.912

8431

4.47.7
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 تقديم خدمات استشارية لدراسة منح تراخيص األجرة
بأسلوب المتياز وتحديد متطلبات واشتراطات المركبة

مشروع تطوير نظام إدارة البيانات
للهيئة العامة للنقل 

 تقديم خدمات استشارية لدراسة اآلثار القتصادية للوائح
والشتراطات الخاصة بقطاع النقل البري

مشروع توريد جهاز الخادم الرئيسي
ونظام النسخ الحتياطي

مشروع أرشفة الوثائق الورقية وإدارة المحتوى

 نظام الحماية من التهديدات
المتقدمة والمستمرة

اتفاقية تقديم الخدمات
الستشارية القانونية

اتفاقية تقديم الدعم والخدمات
القانونية في القضايا

العمل جاٍر على المشروع وفق خطة العملالعمل جاٍر على المشروع وفق خطة العمل

العمل جاٍر على المشروع وفق خطة العمل

العمل جاٍر على المشروع وفق خطة العمل

العمل جاٍر على المشروع وفق خطة العمل

العمل جاٍر على المشروع وفق خطة العمل

العمل جاٍر على المشروع وفق خطة العمل

41.9

4.52.3

1.7

920

920

575

مليون

مليون

مليونمليون

ألف

ألف

ألف

ألف

مليون

مليونمليون

مليون

مليون

مليون
العمل جاٍر على المشروع وفق خطة العمل

قيمة العقـــد

قيمة العقـــد

قيمة العقـــد

قيمة العقـــد

قيمة العقـــد

قيمة العقـــد

قيمة العقـــد

قيمة العقـــد
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الباب الثاني
أعمال وإنجازات عام 2021 م 
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 أوًل: المبـــادرات
 والمشـاريع

 ُتساهم الهيئة العامة للنقل بشكـل رئيســي
 في تحقيق أهداف رؤيـة الممـلكة 2030 مــن
 خالل مبادرتها في برنامج جودة الحياة والتي
 تحمل عنوان “برنامــج سياســـات متكامــــل
 لتطوير منظومة النقل”، كما ُتشــارك فــــي
 برنامج تطوير الصناعة الوطنـية والخدمــــات
 اللوجستية من خـــالل عدد مــن المـــبـــادرات
 والمشاريع التي تهدف إلى الرتقـاء بجــــودة
 خدمات نقــل الركــــاب والبضائــــع لكافــــة
 قطاعــــــات النقــــل )بري، بحــــري، سككي)
 ومرافقـــه بمـــا في ذلك المـــــوانئ الجافة،
 وتسهم الهيئة من خاللها في تحسين الربط
 المحلي واإلقليمي والدولي لشبكات التجـــارة
 والنقـل، وإنشــــاء وتحسيــــن أداء المــــراكز
 اللوجستية مما ُيساهم في ترسـيخ مكانـــة
 المملكة كمركز لوجستي عالمي أيـًضا؛ فــإن
 الهيئة العامة للنقل قائد مسـار التنــقل فــي

برنامج ضيوف الرحمن داخل المـــدن

مبادرات الهيئة في برامج رؤية 
المملكة 2030

 وتكمن الغاية من المسار في سهولـة
 وصول ضيوف الرحمن إلى وجهاتهـــم
 )الحرمين الشريفين، المواقع التاريخية،
 أماكن السكــن) وأن تكــون خيــــارات
 التنقل لهـم داخـــل مدينتـــي مكــــــة
 المكرمة والمدينـة المنـــورة تتمتــــع
 بالتنوع واليسر والسهولة، إضافة إلـى
 جودة الخيارات المتـــاحة ســـواء فــــي
 مركبات النقل الخاص والعــــام، مـــــع
 أهمية تعـزيز التطبيقــات اإللكترونيـة
 للوصول إلى خدمــات التنقــل الالزمـــة،
 حيث يرتبط هـذا المســار بأحد األهداف
 المتمثلة في: تقـــــديــم خدمــات ذات
 جودة عالية للحــجـــاج والمعتمــــــرين
 بالشراكة مع األعضاء الدائمين للمسـار
 )وزارة الداخلية، وزارة النقــل والخدمـات
 اللــوجستـــية، وزارة الشــؤون البلديــة
 والقروية واإلسـكان، الهيئــة الملكيـة
 لمديـنة مكــة المكرمـــة والمشــــاعر
 المقدســـة، هيئـــة تطـــوير المدينـــة
 المنورة، وزارة الحج والعـمرة، الشركــة

).السعودية للخطـــوط الحديديــــة
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ارتباط مبادرات الهيئة 
بـــأهداف رؤية المملكة 

2030

أهداف المستوى األول

أهداف المستوى الثاني

أهداف المستوى الثالث

تمكين حياة عامرة وصحية

االرتقاء بجودة الحياة في المدن السعودية 

االرتقاء بجودة الخدمات المقدمــة 
في المـــدن السعـــــوديــــة

تنمية وتنويع االقتصاد

ترسيخ مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي

إنشاء وتحسين أداء المراكز اللوجستية

تحسين الربط المحلي واإلقليمي 
والدولي لشبكات التجارة والنقل

-1

-1

-1

-2

-2

-2

-3

وتسعــى الهيــئة مـن خــالل مبادرتهــــا إلى 
توفير بيئة نقل آمنة وفعــالة ومستدامــة 
وذات جـودة عالية وبكلفــة مالئمـة، وقــد 
أنجزت الهيئة  العديد من المشــاريع التــي 
تندرج تحت هذه المـبادرة منـــذ انطالقهـــا 

فــــي العــــام 2017م  وهي:

مشروع تطوير نظم النقل داخل 
مدينة تبوك

دراسة تطوير نظم النقل العام 
داخل مدينة الباحة وربط 

المحافظات الرئيسية بالمنطقة

دراسة تحرير سوق النقل 
بالحافالت بين المدن

تحديد مواصفات وتجهيزات 
وسائل ومرافق النقل العام

سياسة تحديد أجور استخدام 
وسائل النقل العام

تحديد متطلبات األمن ألنظمة 
النقل

تحديث نظام النقل العام على 
الطرق

مبادرة الهيئة في برنامج 
جودة الحياة 

مبادرة “برنامـج سياســات متـــكامـــل 
لتطوير منظومة النقــــل”، وتشــمــل 

المبــــادرة عــــلى:

إعــــــداد الدراســـــات والســيــاســــــات 
التنــظيميـــــة لقطاع النقــــل

تطوير األنظمة واللوائح المنظمــة 
للقــطــــاع

وضع االشتراطات والمواصفات 
القياسية لكافة وسائل النقل 

ووسائطه.

إعـــداد مخططـــات شبكـــات النقــــل 
العام لعدد من مدن المملكة

1

2

3

4
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وخالل العـام 2020 تم إنــــجاز 
مشروعيــــــن، هما:

دراسة المنافع االقتصادية للنقل العام

وقـــد تــــأثر سيــــــــر العــمــــل في هـــــذه الـــمبــــادرة 
بالمراجعات التي تمت للخطــط التنفيـــذية لبرامــج 
الـــرؤيــــة باإلضــافــة إلـى الظـــروف االستــثنــــائيــــة 
المرتبطة بجـائحة كــورونا، وفــي عـــام 2021م تــم 
استكمال عمل المبادرة والعمل عــلى مشــــروعـي 
)مشروع حافالت المطـــــارات الترددية و مشــــروع 
سياســة وتقـنيــة أنظمــــة التـــذاكر وجمع األجــور(، 

وبلغـت نسبـة إنجـــاز المبادرة%87.

دراسة تطــوير نظـــم النقـــل العـــام داخـــــل 
مدينة سكاكا والمحافظات الرئيسيــة فـي 

منطقــــة الــجـــوف.
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 مبادرات الهيئة في برنــامج
 تطويـر الصناعــة الوطـنيـــة
)والخدمات اللوجستية )ندلب

تسعـــى الهيئـــة العــامــة للنقـــل من خـــالل مـــشاركتهــا 
فــــي برنامــــج تطويــــر الصنــاعـــة الوطــنيـــة والخدمـــات 
اللــوجستــــية إلــــى المـشـــاركـــة في تـحقيــــق أهـــداف 
رؤيـــــة المملكـــــة 2030 وذلـــك من خـــالل 11 مبـــــادرة 
تســـاهم بهــا الهيئة ضمن البرنامج، ويندرج تحتها عدد 

من المشــــاريع:
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 مبادرة إنشاء ودعم وتنفيذ
 استراتيجية النقل العام

)الـبري  النقــــل  لقطــاعات  مستـقبلــية  رؤيـــة  وضع  إلـى  المبــــادرة  تهـدف 
والبحــري والسكـكـي( مــن خالل إعـداد وتحديـث الخطـــط واالستراتيجيات 
والمخططات والدراسات ووضع اللوائح والسياسـات التي من شأنها دعم 
وتطوير ورفع مستوى خدمات نقل الركاب والبضائع على مستوى المملكة 
البيئية  التنافسية واالستدامة  وتعزيز  عالمــــًيا  المـمـــلكة  مكــانـــة  وتعزيز 
والمالية ومواكبة التطورات في قطاع النقل من خالل استخدام التقنيات 

الحديثة للتكامل مع وسائل النقل األخرى.

 المبادرات
قيد التنفيذ
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 األثر المتوقع
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وضـع رؤيــة مستقـبـلّية مـدروســة بعــنــايـــة 
لقـطاعــات النـقـل )بــــري، بـحــري، ســـكـكــي( 
ممــــا يســاهـــــم فـــي رفـــع كفـــاءة وجــــودة 
األداء اللوجـســتــــي فــي الممـلكــــة وخــلـــق 

بيئــــة جاذبة للمشغــلين

تقليـل االعتمـاد على الدعـم المالي الحـكومي 
من خـالل إجــراء دراســة شامـلـــة لبحــث سبـــل 

تنميـــة اإليــرادات للهيـــئـة العامــة للنقــل

خلــق بيئة تنافسيــة جاذبــة وتقليــل االعتمـــاد 
عـلى المـــوارد الماليـــــة الحكـومــيــــة والـــرقــي 

بالخــــدمــــات

تطوير اللـوائح لحمـاية البيـئة وكفـاءة الطـاقـة 
ومـــــواكبــــة التوجــــه العالمــي لخفــــض اآلثــــار 
السلبية الضارة للبيئة من وسائل النقل البــري 
والبحــــري والسككـــي، وذلك بتطـبيق أفضــــل 

المعـايـــيـــر الدوليــــة

رفــع مسـتــــوى سالمــة وجـــودة النقل البـــري 
للبضـــائـع الخطــرة عــلــى الـطـــــرق والخــدمــات 
المرافقــة لـه من تعبئـــــة وتغليـــف ومنـاولـــــة 
وتفـريـغ بما يـتوافـــق مع المعـاييـــر الــدوليـــــة 
وزيادة فرص األعمال من خالل ضـبط وتـنظيـم 

هــــذا النشـــــاط

توفـير خيارات للتنقل متكاملــة ومترابطـة مـع 
وسـائل النقــل المختلفــة الستيعــاب الكثافـــة 
فـــي عمليــــات النقـــل، باإلضـــافــة إلى الـــربـــط 
والتكامل مع المناطق الصناعية واالقتصادية 

المستحـــدثة ومناطق الجذب الرئيسية

تعزيـــــز مستــــــوى السالمـــة واالعـــتمـــــاديـــــة 
لخدمـــات النقل للركاب والبـضـــــائـع من خــــالل 
إعـداد خطــط طـــوارئ فعــالـــة إلدارة خدمـــات 
النــــقـــل وضـــمان استـــمراريــــتهــا فــي حــــاالت 

الكـــــوارث

مواكــبة المملكة للتطورات في قطاع النقـــل 
واستخــــدام التقنـــيات الحديثــة للتــكامل مــــع 

وســائل النقـــل األخــــرى

تحــــديــــث مخطـطــات شبكـــات النقـــل العــــام 
الحالية نتيجة النمو والتطــور الـــذي تشهــــــده 
المــملكـــــة لضــمــــان الــربـــط والتـــكـامــــل مـــع 
المناطق الصناعية واالقتصادية المــســتحدثة 
ومنــــــاطــــــق الـــــجـــــذب الرئيسيـــــة، وتوفـــيــــر 
خيــــارات للتنقــــل متكاملـــة ومتـــــرابطــــــة مـع 
وسائل النقـــل المختـلفـة الستيعـاب الكثــــافة 
فـي عمليـــــات النقـــــل ورفـــع جـــودة وكفــــاءة 

األنفـــــــاق

تـــــعـــــزيــــز ومســـاهمــــة رفـــع أداء الخـدمــــــات 
اللوجستية عبر الخطــوط الحديــدية وإمكانيـــة 
تعقب الشحنات وقياس أداء المشغلين بدقة 

وضمـــان المتابعة األمنية للعمليـــات

توضـيح األثر االقـتصادي والمخاطـر المحتملـة 
مـــن استخــــدام المركبــــــات ذات االنـــبعـاثـــات 
المنخفضـــــة / الصفــريــــة لمواكبــــة التــــوجــــه 
الـعـــالمـــــي لخفــــض اآلثـــار الســلبيـــة الضـــــارة 

للبيئـــــة من وســـائــــل النــقـــل

تعزيز مستوى السالمـة على الطــرق وكفــاءة 
خدمات النقل للــركاب وزوار المملكــة وكـذلك 
نقــــل البضـــائع على الطــــــرق من خـــــالل رفــــع 
الكفـــاءة المهنية لسائقي المركبـات ومـــــدراء 

التشغيــــــل.
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االنتهاء من اعتمـاد تشريعــات وإجـــراءات محليــــة 
متوافقة مع االتفاقية األوروبية الخـاصة بالنقـــل 
الدولي للبضــائع الخطــــرة علـــى الطــــرق 1957 م

)ADR( واالنضمام لالتفاقية

االنتهــاء مــن إعـــــداد دراســة االستدامــة الماليـــة 
لمشــــاريع النقـــل العـــــام

االنتهاء من إعداد دراسـة الجدوى االقتــــصاديــــة 
الستخــــدام مركبـــات نقــــل عام صديقة للبيئـــــة

االنتهـــاء من إعـــداد عـدد 2 مخططــــات شبكـــــات 
النقـــــل الــعـــــام

المخرجات النهائية
االنتهـــاء مـن إعداد استراتيجيــة شامــلــة للهيئـة 
العـــــامـــــة للنقــــل واستراتــــيجيـــــات تفصيــليــــــة 
للقطاعات الرئيسيــة التي تشـــرف علها الهيئـــــة 

)قطاع النقل البري، البحري، السككي(

االنتهاء من إعــداد محتـــوى التدريـــــب المهنـــــي 
واالختبارات المهنية للسائقين ومدراء التشغيل 

واعتماد جهات مؤهلة للتطبيق

االنتـهاء من تحديث عدد 3 مجموعات لمخططات 
شبكـــات نقــــل عــــام

االنتهـــاء مـــن إعــداد لــوائح حمــاية البيئة وكفـاءة 
الطـــــاقــــــة

االنتهـــــاء من إعـــــداد خطــــــة الـطـــــوارئ وإدارة 
األزمــــات واسـتمراريـــة األعمـــــال في حــــــــاالت 

الكـــــــوارث

االنتهــــاء مـــن إعـــداد دراســـة شامـلــــة لتنميــــة 
إيرادات الهيئة العامة للنقــــل لتقليـــــل الــدعــــم 

الحكـــومـــــــي
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المشاريع المدرجة تحت مبادرة إنشاء وتنفيذ 
ودعم استراتيجية النقل العام

سياسة المركبات ذاتية التحكمإعداد استراتيجية الهيئة العامة للنقل

االنضمام إلى االتفاقية األوروبية 
الخاصة بالنقل الدولي للبضائع الخطرة 

)ADR( على الطرق 1957م
إعداد لوائح حماية البيئة وكفاءة الطاقة 

للنقل البري والبحري والسككي

إعداد خطط الطوارئ وإدارة 
األزمات واستمرارية األعمال

التأهيل المهني للسائقين

مخطط للتنفيذقيد التنفيذ

مخطط للتنفيذ

مخطط للتنفيذ

قيد التنفيذ

قيد التنفيذ

تهدف المبادرة إلى إعداد خطة استراتيجية شاملة للهيئة العامة للنقل ووضع 
رؤية مستقبلّية مدروسة بعنـاية للقـطاعات الرئيسية للنقل، وتحديد األولويات 

في تنفيذ المشـاريع ذات العالقة واالستخدام األمثل للموارد المتاحة.

تهدف المبادرة إلى إعداد سياسة المركبات ذاتية التحكم لمواكبة 
التطورات في قطاع النقل واستخدام التقنيات الحديثة للتكامل مع 

وسائل النقل األخرى.

تهدف المبادرة إلى العمل على االنضمام لالتفاقية األوروبية الخاصة بالنقل 
تصنيف  والمتضمــنة   ،)ADR( 1957م  الطرق  عـلى  الخطــرة  للبضــائع  الدولـي 
شامـل للمواد الخطـرة ومواصفـات مــركبات النـقل الالزمة وعبــوات التغليف 
للـــسائقـين ومشـرفي السـالمة وعمـليات  التــدريب  انواعهــا ومعايــير  بكافـة 
التحميـل والتــفريغ والمناولة والتشغــيل األمن والرقابة واالختبارات والوثائق 
ومعايـير الـجودة، بما يزيد من تنافسية ونـوعية الخدمات اللـوجستية المقدمة 

وترتيـب الشحنات الدولية بأسعـار منافسة.

تهدف المبادرة إلى إعداد سياسة لحماية البيئة وكفاءة الطاقة في 
قطــاع النقــل، وبحــث اآلثار البــيئية لقطــاعات الــنقل في ظــل الحــركة 
العاليـــة للسفــن في الميــاه اإلقليمية السـعودية وفـي ظل التوسع 

في استخـــدام النقل السككــي في المملكة.

تهدف المبادرة إلى وضع خطط تفصيلية إلدارة خدمات النقل وضمان 
استمـــراريـــــتها في حــال حدوث توقــف أو تــــأخر في حــــاالت الطــوارئ 
واألزمـــات، وبــالتـالي الحـــد من الخســائر االقتصـادية النــاتجة عن هذا 

التوقف أو التأخير بالتعاون مع الجهات ذات العالقة.

تهـدف المــبادرة إلـــى رفـــع الكــفـاءة المهــنيــة لسائــقي الشـاحنات والحافالت 
وسيارات األجرة ليكونوا قادرين على أداء عمليات النقل بكفاءة عالية والتعامل 
مع الــركاب والبــضائع المنـــقولة في مختـــلف الظــروف بطــريقة آمنة، وتأهيل 
مهنــي لمــدراء التشــغيل بالـجوانب التشريعـية والفنية واإلدارية والتشغيلية 
المتعلقة بالنقل بالشاحنات على الطرق ممــــا سيسهــم في تحسين تنافسية 
ونوعيــة الخدمات اللوجستية المقـــدمة وتــرتيــــب الشــحنات الــدولية بأســعار 

منافسة.
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دراسة االستدامة المالية 
لمشاريع النقل العام

تحديث وتطوير مخططات شبكات 
النقل العام الحالية للمدن وسبل 

تمويلها

دراسة الجدوى االقتصادية الستخدام مركبات 
نقل عام صديقة للبيئة لعدد من المدن

إعداد مخططات شبكات النقل العام 
لعدد من المدن وسبل تمويلها

دراسة شاملة لتنمية إيرادات الهيئة 
العامة للنقل لتقليل الدعم الحكومي

مخطط للتنفيذ

مخطط للتنفيذ

مخطط للتنفيذ

مخطط للتنفيذ

مخطط للتنفيذ

تهدف المــبادرة إلى إنشـــاء صــندوق النقـــل الســتدامة المـوارد المالية للنقل 
العام ووضع التشريعـات والسياسات التي من شأنها دعم خدمات النقل العام 
وتعزيز استدامتها المـالية، باإلضافة إلى وضع اإلجراءات والسياسات المحفزة 
الستخدام وسائل النقل العام ورفع معدالت استخدامها لزيادة موارد الدخل 

للقطاع.

الحالية  العام  النقل  تحديث مخططات شبكات  إلى  المبادرة  تهدف 
نتيجة التغـيرات التي تشــهدها الـمملـكــة من خـــالل دراســة احتيـــاجات 
المدينة لخدمـات النقــل وتقـدير حجم الطــلب الحــالي والمــستـقبـلي 
وتوفير خيارات للتنـقل متكاملة ومترابطة مع وسائل النقل المختلفة 
السـتيعاب الكثــافة فــي عمليــات النقــل، وإعداد مخطط النقل العام 

للمدينة والخطة التنفيذية وآليات التمويل.

تهدف المبادرة إلى تحليل الجدوى االقتصاديــة من استــخدام المركبات ذات 
االنبعاثـــات المنخــفضة / الصفرية ألنظمة النــقل العام لعدد من المدن لتعزيز 

االستدامة البيئية.

الحالية  العام  النقل  تحديث مخططات شبكات  إلى  المبادرة  تهدف 
احتياجات  دراسة  خالل  من  المملكة  تشهدها  التي  التغيرات  نتيجة 
المديــنة لخدمـــات النقـــل وتقدير حجـــم الطـلــب الـحالي والمستقبلي 
وتوفير خيارات للتنقل متكاملة ومترابطة مع وسـائل النقل المختلفة 
الستيعاب الكثافة في عمليات النقل، وإعـــداد مخــطط النقل العام 

للمدينة والخطة التنفيذية وآليات التمويل.

تهدف المــبادرة إلى إجـــراء دراســـة شامــلة لبحث ســبل تنمية اإليرادات للهيئة 
العامة للنقل.
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مـــــــبــادرة تحـــديــــــث األنـــــــظــمـــــــة 
والمـــواصفات الفنية للشاحنـــــــات 
لتشمل المقطـورات )التكوينـــــات( 
المزدوجـــة والســماح بعمـلها على 

الطرق في المملكة

تهدف المبادرة إلى تحديث األنظمة والمواصفات 
الفنية للشاحنات لتشمل المقطورات )التكوينات( 
في  الطرق  على  بعملها  والسماح  المزدوجة 
تنافسية  تحسين  في  سيسهم  مما  المملكة 
وترتيب  المقدمة  اللوجستية  الخدمات  ونوعية 

الشحنات الدولية بأسعار منافسة.

)قيد التنفيذ(
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إنشاء األكاديمية اللوجستية السعودية 

استراتيجية القطاع البحري 

الئحة النقل الخفيف للبضائع على الطرق 

الئحة مزاولة أعمال النقل البحري

تطوير آلية لتنظيم دخول الشاحنات للمدن

 المبادرات 
المكتملة

العاملة في  )القوى  الوطنية  الكوادر  اللوجستية؛ من خالل تدريب وتأهيل  بالخدمات  أكاديمية متخصصة  إنشاء  إلى  المبادرة  تهدف 
القطاع اللوجستي( لتكون قادرة على العمل بجدارة في المجاالت اللوجستية الحديثة والمتقدمة، والمساهمة في رفع كفاءة وجودة 
األداء اللوجستي في المملكة، وتوطين مهن هذا القطاع؛ مما سيساهم في تحسين تنافسية ونوعية الخدمات اللوجستية المقدمة.

 إعداد استراتيجية شاملة للقطاع البحري في المملكة بالتنسيق مع الجهات ذات العالقة، وذلك من خالل وضع خطة شاملة تشمل 
على لوائح وأنظمة وتشريعات وآليات التمويل والتموين والتزود بالوقود ألعمال النقل البحري، باإلضافة إلى تصنيع وبناء السفن، مما 
يساهم في وضع رؤية مستقبلّية مدروسة بعناية للقطاع مما ُيعزز من القدرة التنافسية الدولية ورفع مكانة المملكة كمركز لوجستي 

عالمي. 

تهدف المبادرة إلى وضع تشريعات تنظم عمل نقل البضائع على الطرق بالمركبات التي يقل وزنها اإلجمالي عن 3,500 كيلوجرام مما 
سيساهم في إيصال البضائع إلى المستفيدين في األوقات المحددة للتسليم وبخاصة في عمليات توزيع وإيصال البضائع إلى مقاصدها 

النهائية.

تهدف المبادرة إلى تحديث الئحة أعمال النقل البحري وتخصيص طبيعة األنشطة المرخص لها وتحديد االشتراطات الالزمة لكل نشاط 
مع حصرها في خمسة أنشطة تصب طبيعتها في الخدمات اللوجستية.

تهدف المبادرة إلى استخدام بوابة بيان اإللكترونية في تسهيل حركة الشاحنات لدخول المدن وتقليل وقت حركتها داخل المدن وربطها 
الخدمات  ونوعية  تنافسية  تحسين  في  سيساهم  الذي  النقل  تكاليف  وخفض  االنتظار  وقت  في  سيخفض  مما  الرحالت  بمقاصد 

اللوجستية المقدمة وترتيب الشحنات الدولية بأسعار منافسة
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تحديث الخطة الشاملة للخطوط الحديدية 

الالئحة المنظمة لنشاط وسيط الشحن

تهدف المبادرة إلى مراجعة وتحديث “الخطة الشاملة للخطوط الحديدية السعودية 2016 - 2030”، حيث سيتم تطوير شبكة 
الخطوط الحديدية للركاب والبضائع في المملكة العربية السعودية إلى عام 2050، ومراجعة أولوية تنفيذ المسارات بناء على عدة 
ومناطق  المختلفة  والمدن  واالقتصادية  الصناعية  المملكة  مناطق  االعتبار  بعين  آخذين  وبيئية،  واجتماعية،  اقتصادية،  معايير 

الجذب الرئيسية والربط مع دول الجوار.

نظًرا لتوجه المملكة بأن تصبح مركز لوجستي عالمي وفق رؤية المملكة 2030 م، فقد تم إصدار الئحة وسيط 
الشحن متعدد الوسائط والتي تشمل الوساطة في الشحن البري والبحري والسككي

التقرير السنوي للهيئة العامة للنقل | 2021م

استراتيجية نقل البضائع في المملكة

تسجيل المقطورات

وجود  لضمان  المملكة  في  البضائع  لنقل  شاملة  استراتيجية  إعداد  إلى  المبادرة  تهدف 
حركة نقل بضائع فعالة ومتكاملة وآمنة تغطي مختلف أنماط النقل على مستوى المملكة، 
وأهداف  واضحة  رؤية  على  تحتوي  البضائع  لنقل  شاملة  خطة  وضع  خالل  من  وذلك 

ومبادرات استراتيجية لتحقيق هذه الرؤية ومعالجة التحديات.

تهدف هذه المبادرة إلى إيجاد هوية للمقطورات وأنصاف المقطورات لضمان نقل آمن 
ورفع مستوى السالمة والحفاظ على البيئة وتعزيز االستفادة من المقطورات وتنقلها 
المقدمة  اللوجستية  الخدمات  تنافسية ونوعية  بين األسطول مما يساهم في تحسين 

وترتيب الشحنات الدولية بأسعار منافسة.

 المبادرات 
الـمكتملة

 المبـادرات
 المـخطـط
تنفيـذهــا
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مساهمة الهيئة في برنامج 
خدمة ضيوف الرحمن

الهيئة العامة للنقل قائد مسار التنقل في برنامج ضيوف الرحمن داخل المدن، 
وجهاتهم  إلى  الرحمن  ضيوف  وصول  سهولة  في  المسار  من  الغاية  وتكمن 
)الحرمين الشريفين، المواقع التاريخية، أماكن السكن( وأن تكون خيارات التنقل 
واليسر  بالتنوع  تتمتع  المنورة  والمدينة  المكرمة  مكة  مدينتي  داخل  لهم 
والسهولة، إضافة إلى جودة الخيارات المتاحة حيث يرتبط هذا المسار بهدف 

من أهداف الهيئة.

كما لمس هذا المســـار نجـاحــات خالل العام 2021م وهي:

اعتماد أماكن انتظار وتجمع مركبات األجرة والتوجيه في المنطقة المركزية 
بمكة المكرمة والمدينة المنورة

فتح مسار سريع للحافالت من محطة قطار الحرمين السريع إلى المسجد الحرام 
“طريق الملك عبد العزيز”

التقرير السنوي للهيئة العامة للنقل | 2021م
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استراتيجية قطاع السكك الحديدية 
المقترحة

استراتيجية القطاع البحري المقترحة

األكاديمية السعودية اللوجستية

تم االنتـــهاء من مشـــروع استراتيجــية الخطـوط 
الحديديــة وفـــي طـــور إجراءات اعتمـــــادهـا مــن 

الجــــهات المختــــصة.  

تم االنـــتهاء من مشـــروع اســتراتيجيـة القـطـــاع 
البــــحري وفـــــي طــــور إجـــــراءات اعتـــمـادها من 

الجهــــات المخــــتصة.

تعـد األكـاديمية أحـد مـبادرة الهيـئة في برنامــج 
تطوير الصناعة الوطـنية والخدمـات اللوجستيـة 
)ندلب( وتسعى الـهيئة من خالل األكاديمية أن 
تكــون ممــكًنا مــهًما وداعــًما لترسيــــخ مكــانــــة 
المملكــــة العربية الســــعودية كمركز لوجسـتـي 
عالمي وتعزيز قطاع الخدمات اللوجستيـــة مـــن 
خـــــالل تــوفـــــير حــــلول تدريبية نوعــــية لتــــأهيل 

الكفــاءات الــــوطنيـــــة.

التقرير السنوي للهيئة العامة للنقل | 2021م

أبرز المشاريع المنجزة 

مشروع تحديث الخطة الشاملة للخطوط الحديدية 
في المملكة العربية السعودية

تسعى الهيئة من خـالل دراسـة تحديـث الخطة الشاملـة للخطوط الحديديـــة في المملــكـة العربيـــة 
السعوديـة إلى تطويـر شبكة نقل الركــاب والبضــائع بالخطـوط الحديدية المستقبليــة في المملكــة 
العربية السعوديـة إلى عام 2050م مع مراعاة تحديد أولويـة تنفيذ المسارات بناء على عدة معاييـر 
اقتصادية واجتماعيـة وبيئيـة، كمـا تـــم في تصميـم الشبكـــة مراعـــاة مناطـق الجـذب الرئيسيــة في 
المملكة واالستراتيـجيــات الوطنية ذات العالقة والمشاريع الحيوية والربـط مع دول الجـوار، وذلك 
لتوفير نظم نقل عام فعالة ومتكاملة ومستدامة تساهم بشكل رئيسـي في تحقـيق أهـداف رؤيـة 

المملكـة )2030( وتحويلها إلى مركز لوجستي عالمي. 

ويرتبط المشروع بشكل مباشر بأهداف الهيئة االستراتيجية
والمتمثلة في:

 تبنـــي التقنيــــات الحــديثـــة ورفــع كـفــاءة 
وفاعلية خدمات نقل الركاب في المملكة

رفع كفاءة وفاعلية خدمات نقل البضائع 
والمـسـاهـمــــة فـي تطــويـــر الخـــــدمـــات 

اللوجـسـتــيــــة في الممــلكــــــة

تبنـي أعلــى معايـيــر الســالمة والحـد من 
التلوث البيئي وترشيد استهالك الطاقة 

لقـطـــاع النـقــــل

تهيئـة البيئــة المناسـبة لتقــديم خدمــات 
النقـــل العــــام وتحفيـــز استخـدامـهـــا

تعـــزيـــز االسـتــدامـة المــاليـــــة وتـــوفيـــــــر 
الوظائف المالئمة لجــذب االستثـــمـــارات 
فــــي مشـــروعـــات وخـدمــــــات الــنـــقــــــــــل

التقرير السنوي للهيئة العامة للنقل | 2021م

كما يستهدف المشروع المنجز كل من المواطن والقطاع العام والقطاع الخاص والبنية التحتية، 
وتعاقدت الهيئة مع استشاري متخصص لتنفيذ أعمال هذا المشروع الذي تبلغ مدته 12 شهًرا.
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 ويتكون المشروع من
سبعة مراحل تشمل

التقرير السنوي للهيئة العامة للنقل | 2021م

التجــــهيـــــــز للــــدراســـــــة 
وجـــمـــع البيــــانـــات

التــــقييــم االستـراتيــجــي 
والــــرؤية

تطـــوير شبكة الخــطة الشاملة 
للخطــــوط الحديديـــــة

تقييم الخطة الشاملة 
وتحليل المخاطر

تـقــيــيـــم الســوق و التحـــليل

تطوير نموذج النقل وتحديد
الطلب الحالي والمستقبلي

ورش  خالل  من  الدراسة  مشروع  في  شارك  حيث 
العمل واالجتماعات التي أقامتها الهيئة كجزء من 
أعمال المشــــروع عـــدد مــــن الجــهـات ذات العالقة، 
االقتصاد،  وزارة  المالية،  وزارة  النقل،  وزارة  مثل: 
وزارة الشــؤون البلــديــة والقــرويــة، الهيئــة العامة 
لإلحصــــاء، الهيئــــة الملكيـــة لمدينـــة الرياض، هــيئة 
تطوير منطقــة المدينـــة المنـــورة، هيئــــة تطـويــــر 
المنطقــة الشرقيـــة، المؤسســــة العامـة للخطوط 
الحـــديديـــة، شركـــة أرامكـــو، الشـــركـة الســعوديـــة 
للخطـوط الحديديــــة، الشـــركـــة السعوديـــة للنقــــل 
الجماعــي، شركـــة ســــابــك، وزارة الصنــاعـــة، الهيئة 
العامة للمــدن الصناعيـــة، الهيئـــة العامـــــة للطيران 
المدني، الهيئـــة العامــة للموانـــئ، الهيئـــة العامــــة 
للجمارك، برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات 

اللوجستية، صــندوق االستثمارات العامة، نيـوم

وسينتــج عــن المــشـــروع تطـــوير الخطــــة الرئيســية 
المستقبليـــــة للخطـــوط الحــديديــــة في الممـــلكة 
العربية السعودية إلى عام 2050 للركاب والبضائع. 
حيث يعد أحد أهم مشاريع التنمية المستدامة في 
ونمًوا  ملحوًظا  تطوًرا  يشهد  والذي  النقل،  قطاع 
متزايًدا مع ازدياد الكثافة البشرية وازدياد الطلب 
على النـقل بمختلف أنماطـه، ومن منطـلق تقليـل 
االعتماد علـى نمــط نقل واحد دون غيره والذي من 
شأنـه أن يسبـــب زيـــادة في االنبعـــاثات الكربونيــــة 
جودة  وتدهور  الطرق  على  المـروري  واالزدحـام 
الهـواء في المنـاطق الحضرية في الكثير من المدن 
وما يلحق ذلــك من آثار سـلبيــة مدمرة على الصحة 
العامـــة، ولتحقــيق التوازن بين كافة أنماط النـقل، 
وتمكيــن المملــكـــة مـن ممـــارسة دورهـــا كــــالعب 

:

ومن أهم اآلثار االقتصادية الناجمة عن تنفيذ المشروع: المساهمة بشكل كبيــر في قاطــرة التنميــة 
في المملكة ونقل االقتصاد إلى مرحلة متقدمـة في ظـــل سعــي الـــدولة إلى تنـــويع مصادر الـــدخل 
وتخفيـف االعتماد على النفط كمورد رئيسي، فمن المتوقع أن يشهد قطاع السياحة تطوًرا ملحوًظا 
مع وجـــــود أداة ربط حديثة وفعالة تربط بين المــــدن الحيوية والمـــواقـــع االستــــراتيجــية واألمــــاكن 

المقدسة في المملكة

وعلى الصعيد البيئي: وجود شبكة قطارات حديثـــة سيعمل على خفــض االنبعاثـات الكربونيـة والحــد 
من تلوث الهواء وترشيد استهالك الطــاقة، والجدير بالــذكر أن النــقل بالخطـــوط الحديديــة يعـــد من 

أرخص وسائل النقل بتعرفة النقل للطن الواحد وتكاليف الصيانة واستهالك الوقود.

وعلى الصعيد االجتماعي: يعتبر إنشاء شبكة نقل خطوط حديديـة خطــوة مهــمة نحــو تـعزيز الســالمة 
والصحة العامة ورفع مستوى جودة حياة األفراد من خالل إيجاد خيارات نقل آمنة ومتكاملة وبتكلفة 

ووقت مالئمتين.

رئيسي في المنطقة وتحويلها لمركز لوجستي عالمي يربط بين قارات العالم الثالث، كان من الضروري اقتراح 
دراسة إنشاء شبكة متكاملة فعالة من الخطوط الحديدية لربط كافة مناطق المملكة مع بعضها لنقل الركاب والبضائع بكل 

سهولة ويسر.

التقرير السنوي للهيئة العامة للنقل | 2021م
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يسهم مشروع الرصد اآللي لمخالفات النقل في تسهيل تدفق الحركة على الطرق من خالل 
تفادي االزدحام في مراكز الضبط األمني داخل المدن وخارجها عبر رصد مخالفات النقل العام 
األكثر انتشاًرا آلًيا، حيث تتيح منظومة الرصد التحقق من عمر المركبات التشغيلي ونظاميتها 
والتأكد من صالحية بطاقة التشغيل واستيفاء االشتراطات النظامية واشتراطات السالمة 
المرورية والوصول إلى البيانات المطلوبة آلًيا. كما يعد مشروع الرصد اآللي أحد أهم المشاريع 
التـي أنجــزها القطـــاع في عــام 2021 ويتماشـى مــع رؤية المملكـة 2030 في تحسين جودة 
الحياة عبر رفع مستوى السالمة للمستفيدين من خدمات النقل العام في كل أنحاء المملكة، 
وتـم إطـالق المرحلــة األولـى مـن النظــام فــي ديسمبــر 2021 وسيستكمـل اإلطـالق على 

عدة مراحل كما يبين الجـدول أدناه:

 مشـروع
الــرصـــد اآللي

المرحلة

المرحلة

المرحلة

المرحلة

المرحلة

المرحلة

نطاقها

نطاقها

نطاقها

نطاقها

نطاقها

نطاقها

تاريخها

تاريخها

تاريخها

تاريخها

تاريخها

تاريخها

األولى

الثانية

الثالثة

الرابعة

الخامسة

السادسة

األجرة - الرياض

األجرة - الشرقية والغربية

الحافالت - الغربية

الحافالت – الرياض – الشرقية

الحافالت – الرياض – الشرقية

بقية المناطق بالتدريج

ديسمبر 2021

فبراير 2022

مايو 2022

يونيو 2022

أغسطس 2022

سبتمبر 2022

مركـز االتصـال
الـمـــوحــــد 19929

تــم خـــــالل عـــــام 2021 تفعــيــــل مـــركــز 
االتصــال المـــوحد على الــرقـم المجــاني 
19929 لتوحيــد مـراكز االتصال لتسهيل 
تواصل المستفيدين مــع ممثلي الهيئة 
وتحـسيـــن إدارة بيـانــات مـــركز االتــصـال 
لدعم أعمال التحسين والتطوير ودعم 

القــــرار.
ويحــــل مركـــز االتصـــال المــوحد محل ٤ 
الدعم  تتقبــــل  كانـــت  مراكـــز مختلفـــة 
الفنــــي واالعتــــراض علـــى المخـــالفــــات 
واالستفسـارات والبالغات والشكاوى
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مبادرات دعم األعــــمال 
والتعويضات  

 استمرار برنامج دعم العاملين في نشاط  مبادرة دعم رواد األعمال
توجيه المركبات

الحافالت األهلية )خط البلدة(

مجموع الحافالت المستلمة من حجوزات المرور في 
مدينة الرياض ومحافظة جدة

عدد مستلمي التعويضات المالية في مدينة الرياض 
ومحافظة جدة

المتبقي الستكمال اإلجراءات النظامية

االستمرار في الصرف لمستحقي 
تعويضات مالك الحافالت األهلية )خط 

البلدة(

سعيًا من الهيئة العامة للنقل لتمكين رواد األعمال، 
الوطنية  المنشآت  تواجه  التي  التحديات  وتخفيف 
الهيئة  النقل، قامت  التي تعمل في قطاع  الناشئة 
الصغيرة  للمنشآت  العامة  الهيئة  مع  بالشراكة 
والمتوسطة “منشآت” باستثناء المنشآت الصغيرة 
الالزم  المالي  الضمان  متطلب  من  والمتوسطة 
للحصول على تراخيص األنشطة التالية وذلك لمدة 

عام:

للعاملين  الحر  العمل  دعم  البرنامج  يستهدف 
المتفرغين في نشاط توجيه مركبات نقل الركاب عبر 
دعم  لهم  ويقدم  عمل  عن  والباحثين  التطبيقات 
مالي يصل إلى 2,400 ريال بعد االلتزام بـ 42 رحلة 

شهرًيا.

قامت الهيئة وعدد من الجهات الحكومية خالل عام 
المالية  التعويضات  صرف  باستكمال  2021م 
للمستحقين من مالك الحافالت األهلية )خط البلدة( 
وذلك  الخدمة،  تقديم  شروط  عليهم  تنطبق  ممن 
  )313( رقم  الموقر  الوزراء  مجلس  لقرار  إنفاًذا 

وتاريخ1440/06/07 هـ 
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نشاط وسيط التأجير عبر التطبيقات 
أو المواقع اإللكترونية

مركبـــــات  توجيــــه  نشــــــاط 
األجــــــرة

نـــشــــاط تـــــوجـــيـــــــــه
الحافالت

نشــــــــاط تــــوجيـــــه المــــركبــــــات
لنقـل البـضائع 

عــدد المـــستفيــديـن 
5,130مـن البـــرنامـــــج

1,048حافلة

19حافلة

1,029مالك حافلة

دعم االستثمار األجنبي في قطاع النقلمبادرات للمنظمة البحرية الدولية 

)Glofouling( المبادرة األولى

 )Glolitter( المبادرة الثانية )IMO Cares( المبادرة الثالثة

قامت المملكة بتقديم دعم مالي بمبلغ وقدره مئة 
البحرية  المنظمة  مبادرتي  إلى  أمريكي  دوالر  ألف 

الدولية:

وزارة  مع  بالشراكة  للنقل  العامة  الهيئة  قامت 
نقل  نشاط  في  األجنبي  االستثمار  بدعم  االستثمار 
تأييد  خالل  من  وذلك  البرية،  الطرق  على  البضائع 
السوق  والمتواجدة في  األجنبية  الشركات  استثناء 
السعودي في أنشطة استثمارية أخرى والتي تحتاج 
االستثمار  اشتراطات  من  البضائع  نقل  خدمات  إلى 

األجنبي في النشاط.
وتــهــدف إلى نشــر الـــوعـــي والســـعـي فـي تطــــبيـــق 
اإلجـــراءات لتـنـفــيــذ الـمـبـادئ التـوجيـهـية للـمنـظـمـة 
البحـريــة الدولــيـة لمراقـبــة وإدارة الكشــف األحـيـائـي 
للسفن لحماية النظم البحرية من الطالء المستخدم 
علـى بــدن السـفـن، والـحـد مـن استـخـدام بـعض أنـواع 
الطــالء الـتــي قــد تضـر باألحيــاء البـحـريــة، خاصة أجزاء 

الـبــدن المغـمــورة داخــل الميـــاه. 

بمختلف  النفايات  من  البحرية  البيئة  لحماية  تهدف 
أنواعها، بما يعزز من حماية الثروة السمكية واألحياء 

المائية والحفاظ عليها.

وتضافر  الســفن،  من  االنبعـــاثات  لتقليل  مبـادرة 
المشتـــرك  العمل  يضمـــن مواءمــــة  بما  الجهــود 
المناطق  جميع  لحماية  واحدة  منظومــة  ضمـــن 

البحرية حول العـــالم، وتنمية القطاع البحري.
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أهـم المشـــاريع 
القائــمـة 

مشروع إعداد استراتيجية 
الهيئة العامة للنقل

استراتيجية النقل البري

تقـوم الهيئــة إضافـــًة إلى مبــادراتها ومشاريعها 
فـــي بــــرامج رؤيــة الــمملـــكة 2030 بالــعمل على 
مشاريـع أساســيـــة تتمـــاشى مــع اخـــتــصاصاتـــها 
وتنظيمهــا وتتســـق مـع األهـداف االستراتيجية 
للرؤية، وذلك لتوفير أنظمة نـقل متكاملة وآمنة 
وفعالة ومستدامة، مما يتيح الفرص االستثمارية 
ويعزز التوطين، كما تقوم أيًضا بتحديث الخطط 
السابقة لمواكبة المتغيرات التنظيمية واإلدارية 
الحديثــة فـــي قطـــاع النــقـــل بالمملــكـــة والــــذي 
يتمـاشـــى مع التــطور الهـائل الذي يشهده وطننا 

الغالي، ومـــن أبــــرز هـذه المشـــاريع:

تسعــــى الهيــئة العامة للـنقــــل من خـــــالل هـــذا 
المــشــروع إلى تحقيـــق التكامـل والموائمــة مع 
رؤية المملـكــــــــــة 2030 واالستراتيجية الوطنية 
لقطـــاع النقــل والخدمـــات اللـوجستيـــــة              
واالستراتيجـيـــات الوطنـيـة القطــاعية المنبثقـــة 
عنهـــــــا لـ )القـطــــــاع الـــبــــري، القـطــــاع البحــــري، 

والقطــاع السـككــــي(.

تقوم الهيـــئة بإعداد استــراتيجية النقــــــل البــري لتطــويـــــر 
القطــاع عبر ثــــالث ركائـــز )تنقــــل الركـاب بســـالسة، تنقـــل 
البضائــع بكفاءة، المنظــومة المتـــــوائمـــة مع المستقــبل( 

بحيث تهدف إلى:

األثر االجتماعي اإليجابي )رفع حصة النقل الجماعي وخفض 
حوادث الطرق(.

رفع نسبة مساهمة المنشآت المتوسطة والصغيرة في 
تقديم خدمات نقل البضائع.

طرح بدائل تنقل مجدية وذات 
جودة مرتفعة أمام المواطنين 

والزوار.

زيادة التغطية الجغرافية لخدمات نقل البضائع والطرود 
والبريد، مع رفع االلتزام بتسليم البضائع في وقتها.

تمكين قطــــاع السياحــة وزوار 
المشاعر المقدسة عبر تقديم 

تجربة نقل عام متميزة.

المساهمة بالنمو االقتصادي 
للــممـلكــــة )الناتـــج المـحــــلــي 

والوظائف(

تقديم خدمات متكاملة لتراخيص 
أنشطة النقل

خفض األثر البيئي )استهالك 
الطاقة وانبعاثات الكربون(

تقديم منصة موحدة ومتكاملة 
لحجز وشراء تذاكر النقل العام 

بشتى وسائله.
)NTLS(
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مشــــــــروع الجســـر الـبــــــري
)االتفاقية اإلطارية لتنفيذ 

مشروع الجسر البري(

تتكــــون شبكـــة الجـــســــر البـــري الســعودي مــن 6 
مســــارات للســــكك الحديديــــة بطول يقدر بأكثر من 
2,663 كم تــــربط مـــــوانئ الممـــلكــة علـــى سـاحل 
الخليج العربي بموانئها على ساحل البحر األحمــر عن 
طريق تطوير ورفع كفاءة الخط الحديدي القائم بين 
مدينـــــة الريــــاض ومـــدينــــة الدمــــام، مروًرا بـ7مراكز 
لوجستيــــة حــديثــة ومـــراكز األنشــطة االقتــصاديــة 

والمـدن الصناعيـــة واألنشطة التعدينية.

بما يجعل المملكة مركًزا استراتيجًيا في اقتصاديات 
النقل الدولي ومحور ربط للنقل بين القارات الثالث 
آسيا وأوروبا وأفريقيا، والذي سيساهم في تحقيق 
مستهدفات االستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات 
اللوجستية واستراتيجية القطاع السككي المقترحة 
المنبثقــــة مـــنها وتطلعــــات رؤية المملـكة 2030م، 

ويتماشـــى المشــــروع مــــع هذه األهداف من خالل 
تحسيــن مؤشر األداء اللوجستي وصواًل إلى المرتبة 
10عــلـــى العالـــــم،وأيـــــًضا يتــــمـــاشــــى المشــــــــروع 
مــــن  السككي  القطاع  استراتيجية  أهــــــــداف  مـــع 

خــــالل:

رفع الكفاءة

تعزيز الترابط

تعزيز االستدامة

التكامل مع وسائل النقل 
المتعددة

أهمية المشروع:

يتماشى مع أهداف المملكة 2030

رفع الطاقة االستيعابية ومستوى السالمة في الطرق

عامل تمكين أساسي 
للتعدين واالستثمار األجنبي

)FDI( المباشر

تقليل انبعاثات الكربون 
والمساهمة في تقليل 

التلوث البيئي

المساهمة في رفع الناتج المحلي اإلجمالي للمملكة

تقليل االزدحام وحظر المرور
فـــي المــــدن الرئيسيـــــة 

بالمملكة

تخفيض تكاليف صيانة الطرقدعم كبير للصناعة السعـودية

تأثير إيجابي من الجانب 
االجتماعي - االقتصادي 

وخلق الوظائف

يتماشى مع أهداف االستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات 
اللوجستية 2030 واستراتيجية القطاع السككي المقترحة
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آخـــــر
المستجدات

تم توقيع االتفاقية اإلطارية لتنفيذ مشروع الجسر البري بـين 
الهيئة العامة للنقل وتحالف شركة الهندسة المدنية الصينية 
من قبل معالي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامـة للنـــقل فــي 

ديسمبر 2019م.

تم البدء بشكــل رسمي في تنفيــذ أعمال االتفاقــية اإلطاريــة 
لتنفيذ شبكة الجسر البري في نهاية عام 2019م، وقد تحقق 

بحمدالله التالي: 

دراسة متطلبات التشغيل 
والصيانة للبنية التحتية

دراسة البنية التحتية للسكك 
دراسة األثر االجتماعي الحديدية

واالقتصادي

دراسة وتقييم نماذج 
التمويل

تتكون االتفاقية اإلطارية من أربعة مراحل 
أساسية وهي كالتالي:

دراســة المـــراكز 
اللوجستية

تهدف االتفاقية إلى القيام بالدراسات التفصيلية الالزمة 
لتنفيذ مشروع الجسر البري، والتي تشمل: 
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المرحلة األولى: الدراسات األساسية

المرحلة الثانية: التقييم، مفاوضات نموذج التمويل

المرحلة الثالثة: الدراسات التفصيلية وإعداد عقد الهندسة والشراء 
والبناء.

المرحلة الرابعة: إنهاء اتفاقية التمويل وتوقيع العقود. 

إنجاز الدراسات األساسية

إنجاز كافة الدراسات التفصيلية والتي تشمل على:

تحديد حرم ومسار المشروع بالكامل بناًء على التصاميم 
الهندسية التي تم استكمالها وبالتنسيق مع مختلف 

الجهات ذات العالقة.

دراسة البنية التحتية 
للسكك الحديدية

دراسة متطلبات التشغيل 
والصيانة للبنية التحتية

دراســـة المــراكـــز 
اللـوجستيـة

دراسة األثر االجتماعي 
واالقتصادي

1

2

3

4

5

مشروع تحرير سوق نقل الركاب 
بالحافالت بين المدن في المملكة 

العربية السعودية

إلى  المشروع  هذا  خالل  من  للنقل  العامة  الهيئة  تسعى 
تنفيذ المهام واألعمال الواردة في قرار مجلس الوزراء رقم 
)664( وتاريخ 1440/11/20هـ واستكمال األعمال الالزمة 
المملكة،  في  المدن  بين  بالحافالت  النقل  سوق  لتحرير 
والتي تتضمن وضع الشروط والمواصفات الفنية للخدمة، 
وإعداد عقود االمتياز للمناطق الخمسة، وتحديد مؤشرات 
األداء الرئيسية والعمل على تأهيل المتنافسين، وإجراءات 
القانونية والمحاسبية  الطرح والترسية، والقيام باألعمال 
الالزمة، من خالل التعاقد مع  مكتب استشاري متخصص 

لتنفيذ أعمال المشروع.

ويتكون المشروع من ثمانية مراحل تشمل: 

طرح عقود االمتياز 
للمنافسة والترسية

متابعة المرحلة االنتقالية 
وإغالق المشروع

استراتيجية قطاع نقل 
الحافالت بين المدن

إعداد عقود االمتياز خطة عمل المشروع
وتجهيز وثائق المنافسة

تأهيل المشغلين 
وإجراءات ما قبل الطرح

دراسة الوضع الراهن

تصميم الشبكة ووضع 
الشروط والمواصفات 

للخدمة
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مشروع سكة حديد دول مجلس 
التعاون لدول الخليج العربية

المسافة التي يقطعها الخط الحديدي )كم(

663 )كم(

684 )كم(

306 )كم(

283 )كم(

145 )كم(

36 )كم(

%31

%32

%14

%13

%7

%2

ويبلغ طوله حوالي  العربي  الخليج  لدول  التعاون  يربط دول مجلس  هو خط حديدي 
2,117 كم،  حيــث ســـيتم تنفــيذ المــشروع بمــرحلتين رئيسية: 

)ركاب/بضائع(  المروري  الحجم  دراسة  مشروع  من  األولى  المرحلة  انتهاء  تم  حيث 
لمشروع قطار الخليج وتحت إشراف األمانة العامة لدول مجلس التعاون لدول الخليج 
العربي ، وأيًضا تم انتهاء المرحلة الثانية من مشروع دراسة جدوى إنشاء هيئة خليجية 

لمشروع سكة حديد دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

المملكة العربية السعودية

دولة االمارات العربية المتحدة

سلطـــنة ُعــــمان

دولـــــة قـــــــــطر

دولــــة الكويت

مملكة البحرين

التقرير السنوي للهيئة العامة للنقل | 2021م

المرحلة الثانيةالمرحلة األولى

المملكة العربية السعودية، دولــة 
اإلمارات العربيـة المتحدة، سلطنة 

عمان، قطـــر

المملكــــــة العربيــــة السعـــوديــة، 
دولــة الكويــت، مملكـــة البحــرين.
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يوجد ثالث أجزاء للخط الحديدي 
داخل المملكة العربية السعودية

رأس الخير - الجبيل الصناعية - الدمام

المرحلة األولى )الدمام – منفذ البطحاء(

المرحلة الثانية )الحدود الكويتية – رأس الخير(

أنهت شركة )سار( ما يزيد عن %90  

تم االنتهاء من التصاميم

تم االنتهاء من التصاميم

187 كم

326 كم

150 كم
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ثانًيا: اللوائح والتشريعات 
المنظمة ألنشطة النقل

)البري، البحري، السككي(

التقرير السنوي للهيئة العامة للنقل | 2021م

يعتبر تقادم األنظمة واللوائح وعدم مواكبتها للمتغيرات اإلدارية والتقنيـة الحديثـة أحـد أبرز التحـديات التـي 
فـي  الخدمـات  بمستوى  للنهوض  وتحديثها  واللوائح  األنظمة  بمراجعة  الهيئة  تقوم  كما  الهيئة،  تواجه 
القطــاع ورفـع مـسـتويــات السـالمة والجـودة فيه، وذلك بهـدف تنظيم قطاع النقل وتشجيع االستثـمار 
فيه من خالل جعله بيئة مناسبة ومنظمة للمستثمر المحلـي واألجنـبـي والحـد من التلـوث البيئـي وترشيد 
الهيـئـة  المملكة، واستكمااًل ألعمـال  ركائز االقتصاد في  أحد أهم  النقل  الطاقة، وُيعــد قطــاع  استهالك 
خالل األعوام الماضية فقد شهد العام 2021 م إصـدار عدد من اللـوائح والمواصفات الفنية شملت قطـاعات 

النــــقل الثــالث البــري والبحري والسككي.
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وتتمثل أبرز اآلثار االقتصادية واالجتماعية 
والتنظيمية المتوقعة من تحديث وتطوير 

اللوائح والتشريعات ما يلي:

ترسيخ مكانة المملكة 
كمركز لوجستي عالمي

زيادة فرص االستثمار وذلك 
من خالل تطوير أنشطة جديدة

توفير بيئة تنظيمية واستثمارية محفزة ومنافسة
وذي موثوقية عالية

تعزيز الشراكة مع 
القطاع الخاص

زيادة فرص التوطين

تنمية ورفع كفاءة 
خدمات النقل

المساهمة في حماية قطاع 
النقل من التستر التجاري

المرونة في التعامل مع 
المتغيرات المتسارعة

الموائمة مع منظومة النقل 
والجهات ذات العالقة

رفع معايير السالمة
تبني المعايير الدولية لرفع مكانة 

المملكة في المحافل الدولية
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 الالئحة المنظمة لنشاط النقل 
الخفيف للبضائع على الطرق

تـم اعتمـاد الالئحــة المنظمــة لنشاط النقـل الخفيــف 
للبضائع على الطرق بمـوجب قـرار معالــي وزيـر النقل 
رقم1693 وتاريخ 1442/12/03هـ والتي تهدف إلى 
النقــل  بمـركبــات  البـضـائـع  نـقـل  عـمـليـات  تـنـظيـم 
الخفيـف التـــي ال يتجاوز وزنها اإلجمــــالي 3.5 طن 

ممــا يســاهـم فـــي: 

اللوائح المنظمة ألنشطة 
النقل البري
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رفع كفاءة وجودة نقل البضائع بكافة أنماطه

خلق فرص استثمارية للقطاع الخاص

دعم الحركة اللوجستية وسالسل اإلمداد

رفع مستوى السالمة في أنشطة النقل الخفيف

توفير فرص عمل واعدة

رفع مستوى الخدمات المقدمة للمستفيدين
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الالئحة المنظمة لنشاط 
وسيط الشحن

نــظًرا لتـوجــه المملكــــة بــأن تـصبــح مـركز لوجستي 
عالمـــي وفــق رؤيـــة الممـلـكــة 2030م، فـقــد تـم 
إصــدار الئــحـة وســيـط الشـحــن مـتـعـــدد الـوســائط 
والتـي تشمل الوساطة في الشحن البري والبحري 

والسككـــي وتهـدف إلى تحقـيــق اآلتي:
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توسيع وتنويع االستثمار في الخدماتتجنب ازدواج تراخيص األنشطة المتشابهة
اللوجستية

تقليل تكاليف عمليات اإلشراف والرقابة

 توحيد تعامالت قطاع الوساطة وربطه مع 
أنظمة الهيئة اإللكترونية

تســهـيـــل إجـــراءات تعــامـــل المسـتـفــيــديـــــــــن 
والمستخدمين لهذا النشاط، من خالل التعامل 

مع وسيط واحد بداًل من ثالث وسطاء

تعزيز تنافسية قطاع الوساطة في النقل من 
خالل إتاحة الوساطة في النقل عبر كافة 

الوسائل للشركات المهتمة

جذب االستثمارات المحلية والدولية في قطاع 
الوساطة في النقل متعدد الوسائط

تعديل شهادة السالمة ورخصة التشغيل لقطار 
الحرمين السريع

تسهيل إجراءات االستثمار في قطاع الوساطة

رفع مستوى الخدمات اللوجستية



تحديث الالئحة المنظمة لنشاط نقل 
البضائع ووسطاء الشحن وتأجير الشاحنات 

صدر قرار معالي الوزير رقم )134/01( وتاريخ 1442/09/04هـ بالتعديل على الالئحة المنظمة لنشاط نقل البضائع 
ووسطاء الشحن وتأجير الشاحنات على الطرق البرية ليشمل اآلتي: 
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دعم منشآت ريادة األعمال في نشاط نقل البضائع على 
الطرق البـرية الستيفـاء شـرط الحـد األدنى من المـركبات 
للحصــول على التــرخيـص لمــزاولـة النشــاط وذلك بشكــل 
تـدريجـــي، بحيــث يتــم توفيـر مركبتين على مستوى مــدن 
المملكة عنــد إصــدار الترخــيص عـلـى أن يتـم توفـــيـر مـا ال 
يقــل عـن مركبتيــن إضافيتـيــن بشكــل سـنـوي عـند تجديــد 
الترخيص لحين استكمال الحد األدنى وفق أحكام الالئحــة 

المنـظـمـــــة للنشـــــاط

دعـم منــشــآت ريـــادة األعمــال في الحصـول على ترخيـــص 
نشاط وسيط الشحن علـى الطرق البـرية، مـن خــالل تأجيـل 
تقديم الضمان المـالي المطلـوب لمنشـآت ريـادة األعمـال 

للسنـــة األولـى من تـــاريخ إصـدار الـتـرخيـــص

اسـتثــناء مرـكبــات الشـحــن المـنفــردة أو القــاطـرات التــي 
دخـلت المملـكـة خــالل فتــرة الخمــس سنوات األولى من 
سنة صنعها من اشتراط أال يكون قد مضى على تشغيلها 
أكثر من )5( خمس سنوات من سنة الصنع للدخول لنشاط 

نقـل البضــائع أو نشــاط تأجيـــر الشاحنــات

تعــديـــل فــتـرة االعتـــراض أمــام لجــنــة االعتــراضـــات علــى 
مخـالفــات النقــل البــري إلى 60 يــــوًما مـن تـــاريـــخ إشــعـار 

المـخالـــف بالمخـــالفــة بــداًل عــــن 14 يوًما
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 تخفيض الحد األعلى لموديالت 
جميع شاحنات النقل الثقيل

صــــدور قـــرار مــجـلـــس الــــوزراء رقــــم )199( وتـــاريـــــخ  
1443/04/04هـ القاضي بقــيام الهيـئة العامة للنقل 
بتخفيـــض الحـــد األعــلـى لمــوديــــالت جمـيـع شـاحنات 
النقــل الثقيــل المخصصــة لنقـــل البـضـــائــع )القاطرات 
والمـقطورات وأنــصــاف المقطورات التي يزيد وزنها 
اإلجمالي على 3,5 طن المســتوردة إلى المملكة من 
الصنع(  سنـة  من  سنـوات   )5( إلى  سنــوات   )10(

والذي سيساهم في:

رفع مستوى السالمة على 
الطرق

مساواة النقل الخاص بالنقل 
العام

تقليل التلوث البيئي واالنبعاثات الكربونية

رفع كفاءة وتنافسية 
أسطول النقل

تقليل معدل استهالك 
الوقود

انخفاض تكاليف التشغيل والصيانة
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والمواصفات  التجهيزات  تطبيق  في  المحددة  المهل  تمديد 
وتأجير  المتخصص  النقل  نشاط  في  العاملة  للحافالت  الفنية 
النقل  نشاط  في  العاملة  والحافالت  الحافالت،  وتوجيه 

التعليمي

اعتماد المواصفات والشروط والتجهيزات
الفنية لمركبات النقل التعليمي
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تمديد المهل المحددة في تطبيق التجهيزات والمواصفات الفنية للحافالت 
والحافالت  الحافالت،  وتوجيه  وتأجير  المتخصص  النقل  نشاط  في  العاملة 
والشروط  المواصفات  جميع  الستيفاء  التعليمي،  النقل  نشاط  في  العاملة 
الخطاب  على  الرئيس  بموجب موافقة معالي  للمركبات،  الفنية  والتجهيزات 
رقم 1/43966 وتاريخ 2021/10/3م.  وذلك تحفيًزا ودعًما للمستثمرين في 
تلك  تطبيق  في  التدرج  لضمان  وذلك  العمل  في  االستمرارية  على  النشاط 

التجهيزات دون التأثير على النشاط.

التعليمي  النقل  لمركبات  الفنية  والتجهيزات  والشروط  المواصفات  اعتماد  تم 
بموجب قرار معالي الرئيس رقم 1/42/119 وتاريخ 2021/01/03م وذلك بهدف 
النقل  خدمة  جودة  مستوى  ورفع  السالمة  ومتطلبات  معايير  أعلى  تحقيق 

المقدمة للركاب.
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اعتماد الحد األدنى للحافالت العاملة في 
نشاط النقل التعليمي

اآلليــة التنفــيذيـــة لالئـحــة نـشـــــاط 
النقـــل التعـليمـــي

تعديـل مـدد التظلــم في جميــع لوائـــح 
أنشـطة النقـل البــري

النقل  نشاط  لالئحة  التنفيذية  اآللية  اعتماد  تم 
التعليمي بموجب قرار معالي الرئيس رقم 118/42/1 
دعم  إلى  اآللية  تهدف  حيث   2021/01/03 وتاريخ 
المنشآت المرخصة واألفراد المصرحين سابًقا وعدم 
جودة  رفع  وضمان  الجديدة  باالشتراطات  تأثرهم 
الخدمات المقدمة من خالل التدرج في تطبيق بعض 
ومحافظات  مدن  جميع  في  وذلك  الالئحة.  أحكام 

المملكة

الحد األدنى لعدد الحافالت الالزم لممارسة نشاط

نشاط  العاملة في  للحافالت  األدنى  الحد  اعتماد  تم 
رقم  الرئيس  معالي  قرار  بموجب  التعليمي  النقل 
120/42/1 وتاريخ 2021/01/03م وذلك بهدف خلق 

بيئة مناسبة لالستثمار ورفع مستوى الخدمة.

تم تعــديل المــادة التي تنظـم االعتراض أمام لجان النظر 
في جميــع لوائح أنشطة النقل البري وذلك بموجب قرار 
حقـــوق  حمــاية  لرفـــع مستـــوى  وذلك  الـــوزيـر  معــالي 
المستفـيدين، حيث نصــت المــادة على: “ يحـق لكــل ذي 
مصلحـــة خـــالل 60 يـــوًما من تــــاريـــــخ إشعـــار المـــخالــــف 
االعتراضات  )النظر في  لجنة  أمام  االعتراض  بالمخـالفة 
قرار  التظلـم من  البــري(، ويحق  النقــل  علـى مخالفــات 
اللجنـة أمـام المحكمة اإلداريـة خـالل 60 يـوًما من تـاريخ 

إقراره من قبل اللجنة”.

5حافالت
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الئحة التراخيص المالحية ورخصة العمل

الئحة الحد األدنى للتطقيم اآلمن للسفن

الالئحة التنفيذية إلدارة مياه الصابورة والرواسب

الالئحة التنفيذية إلدارة السالمة وتشغيل السفن

الئحة الشهادات التأهيلية البحرية

تــهــدف الالئحـة إلى وضـــع األطــر النظـامية إلصــدار 
تراخيـص المـالحــة البحــرية للسفـن الــتي ترفع الــعلم 
الـسعــــــودي والسـفــن األجــنبيـــة الـتــي تعـمــل فــــي 
المناطـــق البحــريــة للمملـكــة وكـذلـك لسـفن النزهة 
األجـــنبيـــــة بــدون األجـر التــي تتــواجــــد في المنـــاطق 
البحريـــة للمملكـــة ورخـــص عمـــل الـوحــــدات البــحرية 
وكــذلك تحديــد االشــتـراطـــات الخـــاصــة بالــســـالمـــة 
للــسفـــن وقـــوارب النـــزهــة والصــيــد للحــصــول على 

الترخيـــص المالحـــي/ رخـصـــة عمـــل.

تهدف الالئحة إلى وضع إطار تنظيمي لمتطلبات ضبط وإدارة مياه الصابورة على السفن 
ومكافحة التلوث البحري الناجم عن تصريف مياه الصابورة في المناطق البحرية وآلية 

تنفيذ ذلك.

السفن  امتثال  ضمان  إلى  تهدف  التي  التنظيمية  األطر  وضع  إلى  الالئحة  تهدف 
والشركات المشغلة لها لتلبية المتطلبات الالزمة في مجال سالمة المالحة والتشغيل 
اآلمن للسفن ومنع التلوث وفًقا ألحكام الفصل التاسع من االتفاقية الدولية لسالمة 
ومنع  للسفن  اآلمن  التشغيل  ألجل  السفن  إلدارة  الدولية  المدونة  وأحكام  األرواح 

.)ISM( التلوث

تهدف الالئحة إلى وضع الشروط الواجب توافرها في الربابنة والضباط والبحارة إلصدار 
األهلية  شهادات  إصدار  تؤكد  التي  واإلقرارات  األهلية  وشهادات  الكفاءة  شهادات 
وأهليتهم  تأهيلهم  ضمان  بغاية  االتفاقية  ومعايير  لمتطلبات  طبًقا  البحري  للتدريب 
للقيام بالواجبات التي أوكلت إليهم على متن السفن من أجل تعزيز سالمتها وسالمة 
التلوث ووضع اآلليات المعتمدة إلجراء االمتحانات  البحرية من  البيئة  األرواح وحماية 
واالعتراف  التأهيلية  الشهادات  وسحب  فاقد  أو  تالف  بدل  على  والحصول  والتجديد 

بشهادات الكفاءة األجنبية ومعادلتها. تهـــدف الالئــحــة إلى وضــع اإلطــار التنظيمي إلصدار 
الوثيقـــة وتعــديلـــها وتـجـديـدهــا وإيقــافهــا وإلغائها 
وتحــديد مستويــات ومعاييـــر الحـــد األدنــى للتطقيم 
اآلمـــــن الـــذي تــفــــرضــه اتفـــاقيــــة ســــالمــة األرواح 
واالتفــاقيـــــات والمـــدونـــات ذات الصــلــة، وتــحديـــــد 
التزامـــات مشــغــل السفينــة وتحـديد سـاعات العمل 
والراحة للبـحارة والرقابـة على التزام مشغل السفينة 
بأحـكـام هـذه الالئـحــة بمــا يحـقـق متـطلبــات سـالمة 
األرواح وحمــاية البيئــة البحريـــة وســالمــة المالحة 
والتشغيل اآلمن للسفن وضمان التأهيل المناسب 

للعاملين على متنها.

اللوائح المنظمة ألنشطة 
النقـــل البحـــري
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أما تطورات قطاع النقل السككي 
خالل عام 2021م فقد تم:

نــقـــل شهــادة السالمـــــة ورخصـــة التشــغيــــل مــــن 
المؤسســـة العامـــة للخطــوط الحـديـــديـــة لشــــركة 
الخـطـــوط الحديدية السعـــودية )سار( بعد اكتمــــال 

الــدمــــــج

تعديل شهادة السالمة ورخصة التشغيل لقطار 
الحرمين السريع

إنهاء الخـــطة الشاملة للســــكــك الحديـديـــــة في 
الممـلكـــــة

استئنـاف خدمة الركاب و العمـل بقطـار الحرميـن 
الســريـــــع

اعتماد النسخة المحدثة من ميثاق العمالء الخاص 
بشركة الخطوط الحديدية السعودية )سار(، والذي 
يحتوي على السياسات التشغيلية واإلجراءات لخط 

الشمال وخط الشرق كي يتسنى للشركة العمل 
بموجبها

إكمـــال الدراسات األساسية والتفصيليــة ضمــــن 
االتفاقيـــة اإلطـــارية لمشــــروع الجسر البــــري

إصدار دليل الرسوم لتراخيص الخطوط الحديدية 
ودليل ضبط المخالفات

إصدار شهادة سالمة ورخصة تشغيل للمشغل 
الجديد لقطار جامعة األميرة نورة 

إعـــداد وتـحـديـــث عـــدد مـن األدلـــة اإلرشــاديــــة
إنهاء استـــــراتيجية السكك الحــــديدية

االحتـفال بالـذكرى السبــعين لتأســيـس الخطــوط 
الحـديديـــة في المملكــــة
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 ثالًثا: التقنية
والتحول الرقمي

التقنية والتحول الرقمي
التي  المتقـدمة  الرقمــي  التــحـول  ســيـاسـة  تسهــم 
تتبــناها الهيئــة بتسهيــل تقديـم الخدمات للمسـتفيـدين 
وتسـريعهــا ممـــا يساهــــم فـي تحقيــق أهـداف الهيئـــة. 
حيـــث تقــدم الكثيــر من خــدمـاتـهــا عن طـريـــق النظـــام 
الرئيـســي “نــــقــــل” والذي يتـم تحـديثه وإضـافة خدمات 

جديدة له باستمـــرار بناًء على:

1

3

2

4

 تطور التشريعات والقوانين

التطور التقني

بيانات المستخدم

البوابات والخدمات المقدمة للمستثمرين 
والمستفيدين

118119
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األنظمة والخدمات المقدمة 
للمستثمرين والمستفيدين

أواًل: خدمة نقل البري

98عدد الخدمات

من  واألفراد  المنشآت  تمكن  رقمية  خدمة 
الحصول على خدمات النقل البري )التراخيص، 
السائقيـــن،  بطـــاقـــات  الشغيـــل،  بطاقــــات 
المركبــــات، خطابـــات المـــرور، تحويــل هويـــــة 
المنشأة( إلكتــرونًيا بشكــل آمـن وميــسر،  تم 
خـــالل الـعـام إعـادة هندسـة إجـراءات الحصول 
علــى تراخــيـص ممارســة أنشطـة النقـل البري 
وتقليـصـهـــا مـن )17( إجـــراء إلـى )5( إجــراءات.

ثانًيا: خدمة نقل للرقابة )رقابة(

عدد الخدمات

عدد الخدمات

20

 IoT خدمـة رقمية تعتمد تقنية إنترنت األشياء
تـمكــــن الهيئــة والجهــــات ذات الـعــــالقة مـــن 
المتـابعـــة اآلنـيــة للعملـيات التشغيليـة للنقـل 
البــري، وتـتيـــح التحقـــق مــن الحــالـة النظــاميـة 
واألمنيــة للمــركبــات والسائقيــن. حيـث ُدشــن 
النظــام ســابًقا إلدارة عمليــات نـشــاط تـوجيــــه 

المركبات. 

ثالًثا: خدمة توثيق الحمولة )بيان( 

12

خـدمــة رقميـــة تمــكن الناقليــن ووسـطــاء الشحن من 
إصــدار وثيقــة نقل للبضائع، وتتيح للناقلين إصدار بيان 
الحمولة للبضـائع المنقــولة على الشاحنات عبر الطرق 
البرية إلكترونًيا داخل المملكة أو إلى خارجها، والتحقق 
من بيــانات الشحنــات وحــالتهـــا لضمــان حــفـظ حقــوق 
كافــة أطــراف عمليـــة النقـــل )الـمرسل، المرسل إليه، 
الناقــل، وسـيــط الشحــــن(، وتـــوفيــــر قـاعــــدة بـيانــــات 
وإحصائيــــات للبـضـائـع المنـقـولـــة وأحـجامهــا وتصنيف 

أنواعها ومسارات تنقلها. 
كما تساهم البوابة في تنظيم النقل الدولي للبضائع 
ورفــع كـفـــاءة األداء اللــوجستــي وتسـهيــل االنضـمـام 
اتــفاقيات  أحـــكام  وتفعيل  الدولية،  لالتفـاقيات 
النـقــل البـري للبضائع اإلقليمية التــي تكـون المملــكة 
النقل في  التعامل بوثيقة  طرًفا فيها والتي تشترط 
عمليــات النقـل البري الــدولي كـاتـفاقيــة تنظيـم نقــل 
البضــائع عبر الطرق البرية بين الدول العربية، واتفاقية 
تنظيــم النقــل بالعبــور “التـرانزيـت” بيـن دول الجــامعــة 
العربيـــة، وقــد تــم إعــداد 10,847 وثيـقة نــقل خــالل 

العام.



سابًعا: خدمة االعتراض اإللكتروني 
على مخالفات النقل العام 

خــــدمــــات

خــــدمـــتان 2

خدمة رقمية لتمكين األفراد والشركات من تقديم 
العامة  الهيئة  مخالفات  على  االعتراضات  ومتابعة 
للنقل وتمكين فريق الهيئة العامة لنقل من دراسة 
استعراض  طريق  عن  وذلك  المقدمة  االعتراضات 
المخالفات بالربط مع نظام المخالفات واتخاذ القرار 

الخاص باالعتراضات وتنفيذه بشكل آلي.

سادًسا: خدمة رصد مخالفات النقل 
العام

10

مخالفات  تسجيل  خاللها  من  يمكن  إلكترونية  خدمة 
مخالفات  مثل  للنقل  العامة  للهيئة  البري  النقل 
المركبات والمنشآت والمركبات األجنبية العابرة، كما 
تقوم بتوفير الخدمات االستعالمية الضرورية لضبط 
هذه المخالفات كما يتم استخراج التقارير نتيجة هذه 
وعمليات  المخالفات  رصد  حجم  لقياس  العمليات 

الفحص للمركبات والمنشآت.

خــــدمــــة

خــــدمــــات

رابًعا: خدمة دخول المدن

خامًسا: خدمة عقود التأجير 

4

12

خدمة إلكترونية تمّكن الناقلين العاملين في نشاط 
مواعيد  حجز  من  البرية  الطرق  على  البضائع  نقل 
في  يساهم  بما  المنع؛  أوقات  في  المدن  لدخول 
تقليل اآلثار السلبية للوضع الحالي، ويرفع الكفاءة 
اقتصادية  منافع  ويحقق  النقل  لقطاع  التشغيلية 

لشركات القطاع الخاص.

المركبات  تأجير  عمليات  لتنظيم  رقمية  خدمة   
بجميع أنواعها، وإصدار عقود تأجير موحدة لحماية 
تسمح  تنظيمية  مرجعية  وتكون  العقد،  أطراف 
ضوابطها  بتطبيق  العالقة  ذات  والجهات  للهيئة 
بصورة قياسية ومتطورة. ويتوقع أن يتم إبرام ما 
عن  سنوًيا  إلكتروني  تأجير  عقد  مليون   7 و   3 بين 

طريق الخدمة.
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ثامًنا: خدمة نقل البحري

عاشًرا: خدمة التراخيص المالحية لليخوت األجنبية 

تاسًعا: خدمة الوحدات البحرية 

خــــدمـــة

خــــدمــــات

خــــدمــــة

24

3

15

المستثمرين  إلى  المقدمة  الخدمات  تسهيل  عبر  بالمملكة  البحري  النقل  أنشطة  لدعم  رقمية  خدمة 
والمستفيدين من األنشطة المطلقة في البوابة، حيث يتم من خاللها تقديم طلبات الحصول على تراخيص 
األنشطة البحرية )أعمال نقل بحري، وسيط شحن البضائع بحًرا، فحص ومعاينة أجهزة اإلنقاذ العائمة، فحص 
ومعاينة السفن الصغيرة غير الخاضعة للمعاهدات الدولية، مبيعات تذاكر السفري البحرية، تسجيل السفن 

األجنبية(. 

خدمة إلكترونية يتم من خاللها استقبال ومعالجة وإصدار طلبات الترخيص المالحي لمالك اليخوت السياحية 
الراغبين بالتنزه في المياه اإلقليمية السعودية. 

على  حكومية(  جهات  شركات،  مقيمين،  )مواطنين،  المستفيدين  حصول  إجراءات  لتسهيل  رقمية  خدمة 
تقديم عدة  عبر  البحرية بشكل سهل ويسير  الوسائط  لهم عن طريق خدمات  المملوكة  الوحدات  تسجيل 
خدمات إلكترونية كـ )إصدار سند تملك، تجديد رخصة تشغيل، نقل ملكية، تغيير منطقة عمل وحدة بحرية، 
تغيير طبيعة عمل الوحدة البحرية، طلب شطب وحدة بحرية، طلب حفظ وحدة بحرية، إصدار رخصة تشغيل، 
إضافة مكائن للوحدة، رهن وحدة بحرية، فك رهن وحدة بحرية، تغيير اسم الوحدة البحرية، طلب بدل فاقد/ 

تالف(. 
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التكامل وااللتزام

إكمال ربط فروع الهيئة والمركز الرئيسي 
للـهيـئـــة لتسهيــل الوصــول إلى األنـظمـة 
وخدمــات الهيـئـة عن بعد، وإكــمال إعــداد 
االتصال اآلمن للمستخدمين للوصول إلى 

األنظــمــــــة

تهيئة وتطـوير خدمـة دخول المـــــدن تقنًيا 
وفنًيا بحيــث تساهم في تنظـيم وتسهيــل 
عمــلـيات دخــول الشاحنـــات للــمــدن وإلــى 
مواقع التحميل والتفريغ داخل المدن ممـا 
يــساهـم في رفع كفاءة النقل البري والحد 
من االزدحام المروري والتواجد العشوائــي 
للشــــاحنـــــات على مــداخل المــدن وتـقليــل 
أوقات االنتظــار والــذي يــؤدي إلى خفــــض 

تــــكاليــــف النقــــل

ربــــط عــــدد مـــن الخدمــات في خـدمة نقل 
رقابـــة )رقـــابة( وخــدمة توثيــــق الحمـــولة 
)بيــان( للهيــئة العــامـة للنقــل مــع الهيــئـــة 
السعوديـــة للبيــانات والــذكاء االصــطناعي 
لتوفير متطلبات مشـروع الــربط اآللي بيــن 
الهيئــة العامـة للنقــل ومــركز المعلومــات 

الوطني من خالل مسار بنك البيانات 
الوطني

1

2

3

الثاني عشر: خدمة الحجز على 
العبارات

الحادي عشر: خدمة سجل 
الخدمة البحرية

خــــدمــــة

خدمتان

14

2

خدمة الحجز على عبارات الشحن
خدمة رقمية للراغبين في نقل البضائع بين مدينة جازان وجزيرة 
الرحالت  جداول  لمعرفة  إلكترونية  بوابة  خالل  من  فرسان، 

والحجز عليها وإصدار تقارير متعلقة بعملية الشحن لكل رحلة.

خدمة الحجز على عبارات األفراد
وجزيرة  جازان  مدينة  بين  المسافرين  بنقل  تعنى  خدمة  هي 
ومتابعة  التذاكر  حجز  من  تمكنهم  حيث  وإياًبا،  ذهاًبا  فرسان 
الركاب  إضافة  من  تمكنهم  كما  البوابة،  خالل  من  الرحالت 
وجهاتهم  إلى  مركباتهم  وشحن  األسرة  أفراد  من  معهم 
وتسهيل عملية تصعيد الركاب للعبارة من خالل إضافة خاصية 

التصعيد بمسح الرمز الشريطي الظاهر على تذكرة الراكب. 

خالله  من  يجري  البحرية  الخدمة  سجل  خدمة 
تسجيل الراغبين في إثبات الخدمات البحرية لهم 
سجل  إصدار  طلبات  وتقديم  النظام  طريق  عن 

الخدمة البحرية )الجواز البحري( للبحارة.
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إنشــاء نظـــام مسـتـــودع بيانات للنقل وبناء 
منظومــة متكــامــلة لالستــــعـالم والتـقارير 
مبنيـــة عـلى مسـتودع بيانــات موحد يشمل 
أنشـطـــة النقــل السـككـي والبــحري والبـري 
تمكــن من الحــصول على معلومات إجمالية 
تدعم اتخاذ القــرارات االستراتيجـية وتطوير 
الخطــط المستقبليـــة المتعـلقة بــمنظومة 
وقـطــاع النـقل بما يسهم في ارتفاع مؤشر 

األداء اللوجســتي للمـملكـة واستـدامتــه

رفع نسبة االلتزام بالضوابط األساسية 
لألمن السيبراني

توقيع اتفاقية مشاركة البيانات بين كال 
من الهيئة العامة للنقل ووزارة السياحة

االرتباط بقناة التكامل الحكومية “تكامل 
”GSB

حصول الهيئة على الترتيب الخامس بين 
أفضل خمس جهات بمجموعة التقنية 

واإلعالم والخدمات اللوجستية في القياس 
التاسع للتحول الرقمي الحكومي

إطــالق خـــدمـــات عـــلــى قنــاة التكامـــل 
الحكومية باإلضافة إلى االستفـــادة مـن 

الخدمات والبيانات المقدمة من قناة 
التــــكامــــل

إنشاء أكثر من 15 لوحة بيانات تفاعلية 
ومـقياس أداء بهـدف توفيــر البــيانـــــات 
والتقارير واإلحصائيات التي تدعم اتخاذ 

القـــرارات االستــراتيجـــية

زيادة المشاركة واالرتباط مع المستفيدين 
وتـعزيز تجربتــهم وتسهيل أساليـب تقديــم 

الخدمــات الرقمـــية

تطوير خدمة االعتـراض اإللكتــروني على 
مـــخالفات النقل العــام

48

9

10

11

12

5

6

7
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التطوير والتحديث على البوابات 
والمنصات اإللكترونية

تطبيق مبادرات الهيئة لدعم قطاع النقل البري على خدمة نقل البري )نقل( 

 إطالق نشاط النقل المتخصص

إطالق نشاط نقل السيارات وسحب المركبات

إطالق نشاط النقل التعليمي

إطالق نظام مواعيد مراكز الخدمة، والذي يتيح 
للمستثمرين حجز مواعيد في مراكز الخدمة 

المتواجدة في مختلف مناطق المملكة

إطالق برنامج العناية بكبار المستثمرين في البوابة

إطالق خدمات االستعالم عن التراخيص وبطاقات 
التشغيل المقدمة على قناة التكامل الحكومية

إطالق خدمات االستعالم عن التراخيص وبطاقات 
التشغيل وبطاقات السائقين والمركبات المقدمة 

لبنك البيانات الوطني

الربط مع خدمة بلدي وذلك لسحب معلومات رخصة 
البلدية دون الحاجة إلدخالها من قبل المستثمرين

إضافة خدمة إدارة الجهات التمويلية

إضافة خدمة تغيير المستخدم الرئيسي

إضافة خيار تصدير البيانات إلى ملف اكسل، مما 
يسهم في تحسين تجربة المستثمرين

إطالق خدمة أتمتة التسجيل للمنشآت

إطالق نشاط منسوبي الغير

إطالق خدمة تحديث بيانات السجالت التجارية

إطالق خدمة االستعالم عن وجود مركبات نقل 
عام )المقدمة لحساب المواطن(

إطالق خدمة عرض مخالفات الهيئة العامة للنقل في 
البوابة

تغيير الربط مع قناة التكامل الحكومية في خدمة السجل 
V5 التجاري إلى النسخة الخامسة

تحسينات وتعديالت عامة في نشاطي تأجير 
السيارات ووسطاء تأجير السيارات

إطالق نشاط تأجير الحافالت

الربط مع خدمة واثق وذلك الستخدامها كبديل عن 
خدمات يسر في حال تعطلها

إطالق خدمة االستعالم عن بطاقات التشغيل المقدمة 
ألمانة منطقة الرياض

إطالق خدمات الربط مع بوابة بيان

الربط مع خدمات تم لالستعالم عن معلومات التأمين

إطالق خدمة االستعالم عن مركبات النقل العام

التقرير السنوي للهيئة العامة للنقل | 2021م
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تطبيـــق مبــادرات الهيئـــة لــدعم قطـــاع 
النقــل البري وخدمة رقابة )وصل(

تطبيق مبادرات الهيئة لدعم قطاع النقل 
البري على خدمة وثيقة الحمولة )بيان(

تطبيق مبادرات الهيئة لدعم قطاع 
النقل البري على خدمة دخول المدن

خدمات وثيقة النقل لوسيط الشحن

الربط مع بوابة فسح )نظام إدارة الشاحنات( إلصدار 
مواعيد دخول المدن

خدمات إصدار وإلغاء وتعديل المواعيد لدخول المدن

الربط مع بوابة التصاريح للمديرية العامة للمرور لرصد 
مواعيد الناقلين خالل أوقات المنع

الربط مع خدمة رقابة )وصل( للتحقق من أهلية مركبات 
النقل

الربط مع بوابة نقل للتحقق من التراخيص وبطاقات 
التشغيل

تحديد مسارات النقل واإلطالق للمرحلة األولى في 
مدينة جدة

تطبيق السائق الستقبال اإلشعارات وتتبع المسارات

الربط مع بوابة نقل للتحقق من التراخيص وبطاقات التشغيل

الربط مع بوابة زاول للتحقق من بطاقات التشغيل لمركبات 
تصاريح الموانئ

مبــادرة منصة العمــل الــحر لدعــم السائقــين العامليــن فـي 
تـــوجيــه الـمركبــــات

الربط مع وسطاء الشحن اإللكتروني إلصدار وثائق النقل

أتمتة وتسهيل رحلة العميل للتسجيل وإصدار وثيقة النقل

خاصية التوقيع اإللكتروني لتأكيد تسليم البضاعة
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تطبيق مبادرات الهيئة لدعم قطاع  
النقل البحري على خدمة الخدمة 

البحرية

تطبيق مبادرات الهيئة لدعم قطاع 
النقل البحري على خدمة عبارات األفراد

تطبيق مبادرات الهيئة لدعم قطاع 
النقل البحري على خدمة الوحدات 

البحرية

تطبيق مبادرات الهيئة لدعم قطاع 
النقل البري على خدمة نقل البحري

الربط مع قناة التكامل الحكومية للتحقق من رقم 
السجل التجاري

 إطالق بوابة العبارات لألفراد

الربـط مع قنــاة التكامـل الحكومـية للتحقـق من رقــم
السجـــل التجــاري

الربط مع قناة التكامل الحكومية للتحقق من رقم 
السجل التجاري

الربط مع نظام يقين للتحقق من بيانات األفراد 
)مقيمين، خليجيين، سعوديين(

الربط مع شموس لتبادل وإرسال المعلومات

الربط مع نظام تحصيل للتحقق من وجود مخالفات على 
رقم المنشأة او رقم الهويـة

الربط مع نظام تحصيل للتحقق من وجود مخالفات على 
رقم المنشأة أو رقم الهويـة

أتمته خدمة طلب إصدار وتجديد سجل خدمة بحرية

الربط مع خدمة يقين للتحقق من بيانات األفراد والمقيمين

خدمات حجز وإلغاء الحجوزات

أتمتة خدمة طلب إصدار وتجديد سجل خدمة بحرية
أتمتة خدمة طلب إصدار وتجديد سجل خدمة بحرية

الربــط مع نظـــام يقيـــن للتحقق من بيانـــــات األفـــراد
)مقيميــن، خليجييــن، سعودييــن(

الربط مع نظام الفواتير إلنشاء رقم فاتورة لخدمات تجديد 
الترخيـص المــالحي للسفـن السـعوديـــة واألجنبـيـة وإصـدار 

شهـــادة تأميــن
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تعــزيـــز التـحـــــول 
الرقــمــي

العامة  الهيئة  خدمات  من  خدمة   70 من  أكثر  رصد 
للنقل على “المنصة الوطنية الموحدة لحصر الخدمات 

اإللكترونية مرصد “ التابع لهيئة الحكومة الرقمية.

تحقيق التكامل في الخدمات عبر تطوير خدمة 
االستعالم عن بطاقات تشغيل المركبات عبر قناة 

.GSB التكامل الحكومية

المشاركة في مشــروع مركزية بيانات األعمال التـابـــــع 
للهيئــــة السعوديـــة البيـــانات والذكــــاء االصطنـــاعــــــي 
ويهدف المشروع إلى إنشاء قاعــدة بيــانــــات مـركزيــــة 
مرتبطــة بالرقم )7( في مركــــز المعلومـــات الوطنـــــي، 
وتكـون هـذه القــاعـــدة هــي المرجـــع لكافـــة البيـانــــات 

المرتبطــة بقطــاع األعمــال. 

تحقيق التكامل في الخدمات عبر تطوير خدمة 
االستعالم عن مركبات النقل العام عبر قناة التكامل 

.GSB الحكومية

تسجيـــل جميع منصـــــات الهيئــــة الرقميـــة القــــائـمــــــة 
بالتعاون مع هيئة الحكومة الرقمية ألهـداف حوكمـــة 
المنصات الرقمية وتنظيم الخدمـات وتحسيــن تجربـــــة
المستفيـد وتحقيــق التكامـل بيــن الجهات الحكوميـــة.
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األمــن 
السيـبرانــي

األمن  مجال  في  قدراتها  تطوير  إلى  الهيئة  سعي  ظل  في 
السيبراني والمحافظة عليها وتعزيزها وحمايتها من األخطار 
السيبرانية الداخلية والخارجية، بناًء على األمر السامي الكريم 
المتضمن بأن على جميع الجهات رفع مستوى أمنها السيبراني 
لحماية شبكاتها وأنظمتها وبياناتها اإللكترونية، وااللتزام بما 
وأطر  سياسات  من  السيبراني  لألمن  الوطنية  الهيئة  تصدره 
ومعايير وضوابط وإرشادات بهذا الشأن فقد تم العمل على 
العديد من المنجزات في اإلدارة العامة لألمن السيبراني من 

أهمها:

تم اعتماد سياسات ومعايير األمن السيبراني وذلك من خالل 
توفيـــر متـطـلبــــات األمــن السيبـــرانـــي الـمبنــيـــة علــى أفــضـل 
األمن  متطلبات  بتوثيق  المتعلقة  والمعايير  الممارسات 
السيبرانية  المخاطر  لتقليل  بها،  الهيئة  والتزام  السيبراني 
والخارجية، ويتم ذلك من  الداخلية  التهديدات  وحمايتها من 
سرية  وهي:  للحماية  األساسية  األهداف  على  التركيز  خالل 

المعلومات، وسالمتها، وتوافرها.
بمتطلبات  االلتزام  إلى  والمعايير  السياسات  هذه  وتهدف 
األعمال التنظيمية الخاصة بـالهيئة العامة للنقل والمتطلبات 
التشريعية والتنظيمية ذات العالقة، وهي مطلب تشريعي 
 )1:2018-ECC( السيبراني  لألمن  األساسية  الضوابط  من 

الصادرة من الهيئة الوطنية لألمن السيبراني.

الـغـــرض مــن هــذه المنهــجيــــة هو توفيــــر متطلبــــات األمـــن 
السيبـراني المبنية على أفضل الممارسات والمعايير المتعلقة 
بالهيئة  الخاصة  السيبراني  األمن  وتهديدات  حوادث  بإدارة 
من  وحمايتها  السيبرانية  المخاطر  لتقليل  للنقل  العامة 
التهديدات الداخلية والخارجية من خالل التركيز على األهداف 
األساســــية للحمــاية وهـــي: ســـريــة المعـلومـات، وسالمتهـــا، 
األمن  بمتطلبات  االلتزام  إلى  المنهجية  تهدف  وتوافرها. 
السيبراني والمتطلبات التشريعية والتنظيمية ذات العالقة 

الصادرة من الهيئة الوطنية لألمن السيبراني.

يهـدف إلى تعزيز الوعـي والثقافـة بخصـوص األمن السيبراني 
والمـخاطر األمنيـة السيبرانية والتعرف على أفضل الممارسات 
الهيــئـة  فــي  آثــارها  وتقليل  المخـاطـر  هــذه  لتجنــب  األمنيــة 
ولضمان استمـراريـة األعمــال وتقليل الخسائر المصاحبة لهذه 
المخاطر بهدف التحول إلى مجتمع سيبراني آمن.، كما يهدف 
إلى الحد من المخاطر اإللكترونية وذلك من خالل استهداف 

موظفي الهيئة.

إلزامية.  ضوابط  السيبراني  لألمن  األساسية  الضوابط  تعتبر 
حـيـث يجـــب على جميع الجهـــــات، ضمــن نطـــاق عمـــــل هـــذه 
الضوابــط، تنفـيـذ ما يحقــق االلتــزام الـدائم والمـستـمـر بهـذه 
الضوابط. عليه؛ فإنه تم العمل على تحقيق ذلك من خالل رفع 
نسبة االلتزام حيث تمت عملية تقييم خارجي لمدى االلتزام 
بالضوابط األساسية من قبل الهيئة الوطنية لألمن السيبراني.

تطوير واعتماد سياسات ومعايير األمن السيبراني

تطوير واعتماد منهجية إدارة المخاطر في الهيئة

تنفيذ برنامج لرفع الوعي باألمن السيبراني لمنسوبي الهيئة

رفع نسبة االلتزام بضوابط وسياسات األمن السيبراني

الوصول إلى نسبــة %86.83 في مؤشــر مستــوى نضــج 
تحــول الخدمــــات الحكوميـة الرئيسيــة ) عالية التأثيــــر (،  
ويقيــس هذا المؤشـر نسبــة الخدمــات الرئيسيـة عاليــة 
التأثير التي وصلت ألعلى مستوى نضج يمكـن الوصـــول 

إليــه من إجمـالي الخدمــات الرئيسيــة للجهـــة.

حقـقـت الهيئــة العامـة للنقـل المـركز 11 مـن أصــل 371 
جـهة حكومـية فـي ترتيب الجهات الحكوميــة مــن حيــث 
مســــاهمتهــــا في الــتــحــــول اإللــــكتـــــرونــي للخــدمــــات
الحكـــوميـــــة، ويـــــشــــار إلــى أن هــــذا المــؤشــــر يقـيـــس 
نسبة مساهمة كل جهة حكوميـــة فـــي وصول خدماتها 
ألعلـى مستوى نضج يمكـن الوصـــول إليــه من إجمالــــي 
الخدمــات الرئيسية لجــميع الجهـات الحكوميــة ومن ثم 
يـتم ترتـيب الجهات حـسب نــسبة المساهمــة من األكثر 

مساهمـــة إلى األقــل مساهمـــة.
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إدارة
الــبـيانــــات

اتفاقيات مشاركة البيانات

سياسات وقواعد حوكمة البيانات

وتعزيز  وطـــنية  كأصـــول  البيانات  حوكمة  في  للتميز  سعيًا 
الرؤية التنموية وإدارة البيانات ورقمنتها وتنميتها وتمكينها 
مع  والتـــوافق  والحساســـة  الشخصـــية  البيانــــات  وحمـــاية 
السعودية  العربية  بالمملكة  التنظيمية  الجهات  متطلبات 
،قامت الهيئة في العام 2021م بإنشاء مكتب إدارة البيانات 
فـي الهـيئــــة ، وذلــك للعـمـــل على تطـــويــر االستـــراتيجيات 
والتشريعات والسياسات والضوابط الالزمة ودعم تطبيقها 
الممارسات  أفضــل  وتبنــي  بالهيئــة،  لــها  االمتثال  وضمان 
في  الوطنيــــة  البيانــــات  خارطـــة  مع  المتـوائمــة  العالميــة 
البيانات  جودة  مستوى  من  ترفع  بدورها  والتي  المملكــة، 
وتدعم عمليـــة اتخاذ القرار السليـــم والفعال. حيــث يسعــى 
المكتب لتحقــيق الريــادة في مـــجال إدارة البيانات وحوكمتها 
واإللمام بسياســـات وضوابط مكتب إدارة البيانات الوطنية 
المستوى  على  الشخصية  البيانات  وحمــاية  وحوكمتهـــا 
ذات  الحكومية  الجهات  مع  التعاون  وتعزيز  الحكومي 

العالقة.

ضمـــن جهود مكتـــب إدارة البيــــانات في تحقـيــــق هدف بناء 
قـــدرات البيانات وذكاء األعمال تم:

طّور المكتب إطار لحوكمة البيانات يحدد سياسات وضوابط 
الشخصية  البيانات  وحماية  وحوكمتها  البيانات  إدارة 
أطر  ووضع  وتهيئتها  وحوكمتها  وهيكلتها  لتنظيمها 
اقتصادية  مكاسب  خاللها  من  يحقق  ومعايير  وسياسات 
وتنافسية وداعمة لمتخذي القرار والباحثين ورواد األعمال 
العالم  في  الثقة  ويعزز  التقنية  التطورات  مع  يتالءم  بما 
إلى  أدى  الذي  العالمي  الرقمي  التسارع  ظل  في  الرقمي 
البيانات  معالجة  على  المترتبة  والمخاطر  اآلثار  زيادة 

الشخصية.

توقيــــــع اتفـاقيــة حـــول مــشاركــة البيـــانــات مــع وزارة 
السيـــاحة لمعالجـــة البيانـــات وضمان تطبيـق الضوابـط 
األمنـيــة المنصــــوص عليهـا فـي االتفاقيـة واألنظمـــــة 
والتشـريعات والسياسات ذات العــالقـة بهــدف إيضـاح 
التــزامات الجـهـــات أثـناء مشــاركــة البيـانـــات الوطنيـــة، 
واالمتـثـــــال للمـــبادئ األسـاســـــيـة والقواعـــد العامــــة 
لمشاركة البيـانـــات الصــــادرة مـن مكتـب إدارة البيانــات 
الوطنية واالرتقاء بجودة الخدمات المقدمة والحد من 
اإلفصـــــاح عن البيانـــات واستخدامهـــا واالحتفـــاظ بهــــا 

والتخلص منها وأمن وحماية البيانات وخصوصيتها

إعـــداد اتفــاقيـــة حول مشاركة البيـــانــــات مــع المـــركز 
الوطــنــي لقيــاس أداء األجــــهزة العامـــــــة )أداء( لدعم 
األجــــهزة في تنفيذ غاياتها وخططها االستراتيجيــــــــة 
وفـــــــق مؤشـــرات تسهم في ضمان تحقيق أهدافـــها 
ومشروعاتها، وإعداد التقارير التي يمكن توظيفها في 
مــــراجعة وتحســـين األداء الحكــومي، ولضمان استيفاء 
المـــبــادئ والمتطلبــــــات الالزمــــة وتطبيــق الضـــوابــط 

المناسبة لمــــشاركة البيانـــــات

1

2

130131

التقرير السنوي للهيئة العامة للنقل | 2021م

إسهام البيانات في تطوير استراتيجية الهيئة
اتخاذ ودعم  تعزز عملية  أهمية حيث  العام من  النقل  الهيئة عن قطاعات  تنتجها  التي  البيانات  تمثله  لما  نظًرا 
اتخاذ  في  المساهمة  إلى  باإلضافة  العالقة  ذات  الحكومية  والمبادرات  والخطط  السياسات  ودعم  القرارات  
القرارات االستراتيجية والنمو االقتصادي ودعم توجه المملكة العربية السعودية في التحول إلى محور لوجستي 

رائد على مستوى العالم، تم االنتهاء من إطالق:

من خالل تطبيق أفضل الممارسات العالمية في إدارة البيانات وتعزيز القيمة المستفادة منها في اتخاذ القرارات 
االستراتيجية واستشراف المستقبل وتحقيق أعلى مستويات المسؤولية والشفافية؛ تم إطالق منصة ذكاء األعمال 

بالهيئة والتي تشتمل على مجموعة من لوحات البيانات التفاعلية إلدارة البيانات وذكاء األعمال ومتابعة وتتبع البيانات 
وقياس مؤشرات األداء كما يتم من خاللها فحص جودة البيانات الضخمة ودقتها.

حيث تحتوي المنصة على لوحات البيانات التفاعلية على أكثر من 15 لوحة ومقياس أداء بهدف توفير البيانات والتقارير 
واإلحصائيات التي تدعم اتخاذ القرارات االستراتيجية.

قائمة لوحات البيانات التفاعلية في المنصة

منصة ذكاء األعمال بالهيئة العامة للنقل

الرقابة واالمتثال
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رابًعا: التطوير والتحسين 
والرقابة وضبط الجودة

تدرك الهيئة كجهاز منظم لقطاع النقل، أهمية تفعيل الدور الرقابي ومتابعة مشغلي ومقدمي خدمات النقل بكافة أنشطته 
وذلك بهدف التحقق من التزامهم بمعايير السالمة واألمن والجودة ونشر الوعي بأهمية االلتزام بها وبما يضمن توفير وسائل 
نقل آمنة وفعالة، ومن هذا المنطلق وامتداًدا للجهود المبذولة في العام 2020، عملت الهيئة في العام 2021م على تكثيف 
أعمال الرقابة لتغطي كافة مدن المملكة بما يتناسب مع تعدد أنشطة النقل واتساع رقعة المملكة الجغرافية حيث قامت الهيئة 
بأكثر من  1,867 حملة رقابية مشتركة على مستوى مناطق المملكة لمختلف أنشطة النقل وبالشراكة مع مشروع السالمة 
المرورية المتطور، والشركة السعودية للتحكم التقني واألمني الشامل ) تحكم(، باإلضافة لذلك قامت الهيئة بإجراء 4,278 
جولة رقابية في أنحاء المملكة وإصدار العديد من األدلة اإلرشادية بهدف التعريف بأنشطة النقل الثالثة )البري، البحري والسككي( 
التي ُتشرف عليها الهيئة، كما قامت بخدمة أكثر من 80 ألف مستفيد من خالل 3 فروع للهيئة و 18 مركز خدمة حول المملكة. 

وتحفيًزا لألفراد والمنشآت الذين يمتلكون مركبات يزيد وزنها اإلجمالي عن 3,500  كجم:

 ولمواكبة التطورات الكبيرة التي تحدث في المملكة:

تم إطالق مبادرة مكافحة ظاهرة التستر.

عملت على توفير خدمات األجرة للسياح والزوار في المرافق السياحية.

تفعيل مركز االتصال الموحد على الرقم المجاني 19929 لتوحيد مراكز االتصال. 

سلمت أول 32 ترخيص في نشاط الخدمات اللوجستية.

استحدثت الهيئة إدارة حماية المستفيدين والتي تهدف إلى حماية حقوق المستفيدين من الممارسات 
غير العادلة ورفع مستوى الوعي لدى المستفيدين ومعرفة حقوقهم.

عملت الهيئة على زيادة النطاق الجغرافي لتغطية خدمة تقدير األضرار الواقعة على مركبات التأجير.
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البدء بإصدار ترخيص نشاط 
الخدمات اللوجستية 

الفـروع ومراكــز خــدمة 
األعـمــــــال

والخدمات  النقل  وزير  معالي  إطالق  مع  تزامًنا 
اللوجستية  للخدمات  الموحد  الترخيص  اللوجستية 
سلـم معالـــــــي رئيس الهيئة العامــــة للنـــقل أول 32 
ترخيــــص لوجســـتي لعـــدد من الشـــركات العـــــالمية 
في  والصغيرة  المتوسطة  المنشآت  من  والمحلية 
قطاع النقل الخاص والمستثمرة في مجال الخدمات 
إدارة وتخطيط  النشاط  اللوجستية، حيث يضم هذا 
العمليات الداعمة لنقل وتخزين البضائع من مرحلة 
وسطاء  شاملة  النهائي  المستهلك  إلى  اإلنتاج 
الشحن )البري، البحري، الجوي( وإدارة المستودعات.

تم هذا العام افتتاح مراكز خدمة األعمال لتسهيل 
تقديم الخدمات للمستفيدين في كافة مناطق 

المملكة حيث افتتح:

 16 مركًزا في شهر أبريل

افتتاح مركزين إضافيين في حفر الباطن والطائف 
في شهر نوفمبر

وتشــــــرف الهيئـة على تقديم خدماتها للمستفيــدين 
من خالل فـروعها الـثالثة في الرياض وجدة والدمــام 

باإلضـــافة إلى مــراكز خدمة األعمـال حيث تقدم:

خدمات النقل البري التي تضم األجرة والتأجير 
وتوجيه المركبات ونقل البضائع والحافالت

خدمات التراخيص وبطاقات التشغيل

خدمات النقل البحري مثل إصدار سند تملك 
للقوارب وإصدار التراخيص المالحية للسفن 

السعودية واألجنبية

التواصل بشكل منهجي مع المستفيدين لتقييم 
رضاهم عن الخدمات المقدمة

تحسين تجربة العميل في الفروع والمراكز
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أعداد المستفيدين من الفروع ومراكز خدمة 
األعمال لعام 2021 م
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وقد تم تقديم

198,044 
خدمة للمستفيدين منها: 

وقد بلغ متوسط رضا المستفيدين عن الخدمة 
المقدمة لهم 4.5 على مقياس من 5 درجات.

إصدار تراخيص

تجــديد تراخيص

بطاقة تشغــيل

 1,880

3,284

 192,880
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مكافحة ظاهرة التستر

إدارة حقوق المستفيدين

األفــراد  تحفـيــز  إلى  المبــــادرة  هــذه  تـهــدف  حيــث  التستــــر  لمكافحة  الوطني  البرنامج  ضمن  مبادرة  إطـالق  تم 
والمنشـــآت الذيــن يمتـلكون مركبات يزيد وزنهــــا اإلجمــــالي عن 3,500 كجـم-أعلـى من الـحـد المسمــــوح لهم نظاًما- 
بالتقــــدم خـالل مــــدة ال تتجاوز )سنة( للحصــول علــى ترخيــص  المـفعـول،  خـــــاص ســارية  نـــقل  وتحمــل رخــص سيــر 
نشـــاط نقـــل بضائـــع علـــى الطـــرق البـريــة مـــن الهيئـــة مقــابـــل إعفائهـــم من رســـوم إصــدار رخــص سيــر نقــل عام 

ورسوم إصدار اللوحات.

المخالفــات  بسـداد  الهيــئــة  من  المــقدمــة  الخـدمــات  ربــط  مـن  المستفـيـدة  المنــشـآت  استثنــاء  المبــادرة  وتشمل 
الخاصــة بالمنشـأة وذلــك حيــن إصـــدار تراخـيـــص النــقــل وبطـــاقــات التشغـــيـل، أو إصــدار خطابات تعديل نوع التسجيل 

إلى نقل عام.

قامت الهيئة بتأسيـس إدارة عامـة لحمـاية حقـوق المستفيدين من الممارسات غير العادلــة ورفـع مستــــوى الــوعــي 
لــدى المــستـفيدين ومـــعرفـة حقوقـــــهــم، ورفــع جــــودة الخدمــات التشغيلــية المقدمة من قبل الهيئة وتحسينها، 
مصــالـح  لحمــايـة  الخاصــة  العمـــل  إجــراءات  تنظـيـم  في  تســـاهم  التي  واإلجراءات  السياســات  إعــداد  على  والعمل 
المستفيـدين وقـد أعــدت اإلدارة عـــدد مـن األدلـة التـي تســاعـد المـستفيديـن عـلى فـهـــم اإلجــراءات واالستفـــادة 

القصـــوى من خــدمـات الهـيئــة.
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تحديث شروط مزودي خدمة التجهيزات 
الفنية لمركبات األجرة

البدء بتوفير خدمات األجرة في 
المرافق السياحية

مواقف لألجرة بمدينة الدمام

المنشآت  إقامة ورش عمل الستطالع مرئيات  تم 
المؤهلة ومنشآت األجرة حيال التحديثات الجديدة 
للمواصفات  التجهيزات  مطابقة  تضمن  والتي 
وفق  وذلك  الشروط  تحديث  وتم  والمقاييس، 
المواصفات والمقاييس المعتمدة من قبل الهيئة 

السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة.

الهيئــة على توفيــر خدمــات األجـرة للسياح  عملـت 
كالفنـــادق  السـيــاحيــــة  المـــرافق  فـــي  والزوار 
وغيــرها، وتقـــديــم خـدمـات األجـرة بالهويـة الجديـدة 
فـي الفنــادق والمـرافق السياحيـــة بالتنسيـــق مـع 
في  للمستثمرين  تحفــيًزا  وذلـك  السـيــاحــة،  وزارة 
نشاط األجرة وضمان تقديم خدمة آمنة وذات جودة 
توفـر  لضـمان  باإلضـافة  والزوار،  للسياح  عالية 
خدمـات األجـرة في الفنـادق الحـاليـة ذات التصنيف 
إلضـافة  السيـاحة  وزارة  مـراعاة  مع  نجـوم،   5 و   4
مـواقف األجـرة ضمـن اشتـراطات الفنـادق الجديدة 

وفــق ذات التصنيف.

تحفـيًزا لنشـــاط األجـرة وضمـــان توفــر الخدمـــة وذلك 
األجرة  لسيارات  مخصصة  مواقـف  إيجاد  خــالل  من 
عملت  فقـد  المملكة،  بمـدن  التجارية  المراكز  في 
الهيئة على التنسيق مــع أمـانـــات المــــدن الرئيســيــة 
والمراكز  لألجـرة  مـــواقــف مخصصة  لتوفـيـــر  وذلــك 
البــدء بتوفير مــواقف لسيــــارات  تــم  التجــارية وقــد 

األجــــرة.
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مواقف الشاحنات 
يهدف المشروع إلى توفير مواقع لمواقف الشاحنات 
المعنية،  الجهات  مع  بالشراكة  المدن  مداخل  على 
بجانب  الشاحنات  ووقوف  تكدس  من  للحد  وذلك 

الطرق قبل مداخل المدن. 

المناطق  في  المواقع  من  العديد  تحديد  تم  حيث 
الرئيسية كمرحلة أولية وذلك وفق التالي: 

وتم طرح عدد 4 مواقع لالستثمار في محافظة جدة 
التنسيق  وجاري  لتنفيذها،  للشركات  تسليمها  وتم 
والشرقية  الرياض  من  كل  في  المعنية  الجهات  مع 

الستكمال طرح المواقع. 

مكـونـات المشروع

نموذج االمتياز

مراجعة الوضع القـــائم

مشروع االمتياز وآلية الطرح والمنافـسةمراجعة الوضع القائم

جـــمع / مراجـعة جمــــيــع  التشـــريعـــات ذات الصـلــــة 
وتــقديم شـــرح عن المـنهجية التي سوف يتم اتباعها 
لتنفيــــذ  الدراسة ووضـــع قائمـة بجميع الجهات ذات 

العالقة بالمشروع.

بنـــاء نمــوذج امتـــياز تفـصــيلي يعـكـــس مــنافــع الجــهــات 
التشريعية وحقوق صاحب االمتياز وواجباته.

تحديد نقاط القوة والضعف في الوضع القائم
لألنظمة الحالية في التشريعات.واألجور،ووسائط

األجرة.

صياغــة نمـــوذج عـــقد االمتــياز وإعداد وثــائق المـنافسة 
ووثيقـــة إبـــداء اهتـــمام المـــشغلين بعقـــود االمــــتياز. 
واقتـــراح اآللية المـــثلى للطــرح والترسية واختيار صاحب 

حـــق االمتياز.

جـــــــــــــدةالشرقيـــةالريــــاض
6 مواقع6 مواقع3 مواقع
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تفعيل العقد الموحد من 
خالل بوابة تأجير

تم البدء بالتفعيل اإللزامي إلصدار عقود تأجير 
إصدار  لضمان  تأجير،  بوابة  خالل  من  السيارات 
عقود تأجير نظامية، ومن خالل نافذة موحدة 
مرتبطة بالهيئة والجهات ذات العالقة لضمان 

حوكمة إجراءات عقود التأجير.  
يهدف التطبيق اإللزامي إلى:

نافذة واحدة إلتمام عمليات التأجير

عدم التأجير دون وجود الفحص الفني 
الدوري للمركبة

إصدار عقد إلكتروني موحد مكتمل المتطلبات 
والبنود التنظيمية

إصدار العقود من خالل المنشآت المرخصة 
وبمركبات نظامية

االرتباط بالجهات الحكومية ذات العالقة

حفظ حقوق كافة األطراف
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التجهيـــز للمشروع

عقد االمتياز  وآلية الطرح والمنافـسة

البــدء بمشــروع دراسـة منح تراخيص نشاط 
األجــــرة العــامة بأسلـوب االمتــياز وتحديــد 

متطـلبــــات واشتراطـات المركبة

تراخيص  منح  أسلوب  تغيير  إلى  المشروع  يهدف 
األجرة من التراخيص المباشرة للمنشآت واألفراد إلى 
منح امتياز أو امتيازات لممارسة نشاط األجرة العامة 
الدراسة وهي  التي سوف تشملها هذه  المدن  في 
المنورة،  المدينة  المكرمة،  )الرياض، جدة، مكة  مدن 
رياضي  نموذج  تطوير  ذلك  ويشمل  الدمام(،  حاضرة 
يحدد عدد المركبات في كل مدينة إضافة إلى تحديد 
يهدف  كما  األجرة،  لمركبة  والمتطلبات  المواصفات 
المشروع إلى إعداد نموذج لعقد االمتياز وتحديد آلية 

لطرح المنافسة.
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النموذج الرياضي للسوق

تجهيزات مركبة األجرة

المواصفات الفنية لمركبات األجرة

نمــــوذج الـســــــوق

بناء نموذج رياضي لتحديد العدد األمثل لمركبات األجرة 
في مدن الدراســـة.

تحديد التجهيزات الفنية المثلى لمركبات األجرة.

تحديد المواصفات الفنية لمركبات األجرة.
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تــــم البـــدء بالتــفعيـل اإللــزامــي إلصــــدار 
العقــود مــن خالل البوابة بشكل تدريجي 

وفــق المـــراحل التـــاليــة:

منشآت تأجير السيارات فئة )د(.

منشآت فئة )أ(.

منشآت تأجير السيارات فئة )ج(.

منشآت فئة )ب(.

المنشآت غير المصنفة في النشاط.

منشآت فئة )هـ(.

المنشآت التي تقوم بتسجيل العقود يدوًيا.

المرحلة األولى بتاريخ 2021/7/25

المرحلة الرابعة

المرحلة الثانية 2021/9/1

المرحلة الثالثة 2021/12/1
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البدء بأعمال اعتماد عقد تأجير 
السيارات كسند تنفيذي

المستند:
قـــرار مجلــس الــــوزراء رقــم )41( الــذي ينــص على: 
)المـوافقــة عــلى أن يــكـون عقـــد تأجـــيـر المــركبات 
بجمــيع أنـــواعها المــوّقع بين أطــرافـــه مــــن خـــالل 
البوابـة اإللكترونية للهيئــة العامــة للنقــل الخـاصــة 
بتنظيم عمليات تأجير المركبات في حكم العقود 

الموثقة من حيث اإلثبات والتنفيذ(.

البنــــد )ثانًيا/1( مــن برقية معــالــي رئيـــس الديـــوان 
المـلـكـــــي التعمــيميــــــة رقــــــم )2641( وتــــاريـــــــخ 
1442/01/15هـ المتضمن التـوجيه بقيـــام الهيــئـة 
العامـــة للنقــل التنسيــق مــع وزارة الـعــدل بــشـــأن 
اآلليـة الالزمـة لوضع ما جاء في قرار مجلس الوزراء 

المشـــار إليه أعــاله موضــع التنفيـــذ.

تـم العمـل على تفعيـل مقتضى قرار مجلس الوزراء 
القاضـــي بـ “الموافقــــة علـــى أن يكــون عقـــد تأجير 
المركبات بجميع أنواعها الموّقـع بيــن أطرافـــه من 
خــالل البوابـــة اإللكترونيـة للـهيئـــة العـــامة للـنقـل 
الخاصــة بتنظيــم عمليـات تأجير المركبات في حكم 
العقـود الموثقة من حيــث اإلثبات والتنفيــذ، حيث 

نتـــج عــن أعمــال فــريق العمـــل ما يلـــي:

النتائج المتوقعة من وضع العقد في حكم 
العقود الموثقة من حيث اإلثبات والتنفيذ: 

المحاكم والناتجة  القاضية لدى  التدفقات  الحد من 
عن الخالفات ما بين أطراف العقد

حماية االستثمارات في القطاع

جذب استثمارات جديدة في القطاع

حفظ حقوق أطراف عملية التعاقد.

حوكمة عملية التعاقد في القطاع.

اعتماد آلية إنهاء العالقة التعاقدية وبنود العقد 
المالية القابلة للتنفيذ وآلية تطبيقها

اعتماد العمل على وضع البنود غير القابلة للتنفيذ 
والتي يستوجب تطبيقها متطلبات وإجراءات 

إضافية، واالتفاق على أن يتم العمل على تطبيقها 
في المرحلة الثانية

االتفاق على صياغة العقد الموحد

إعداد مسودة مذكرة تفاهم.
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زيادة النطاق الجغرافي لتغطية خدمة 
تقدير األضرار الواقعة على مركبات 
التأجير واعتماد خطة تفعيل المراكز 

لسنة 2021م.

تأجير  نشاط  مركبات  على  الواقعة  األضرار  تقدير 
السيارات ووسطاء التأجير الناتجة عن الحوادث غير 
من  االستهالك  أو  االستخدام  سوء  أو  المرورية 
خــالل جهة تقييم معتمدة ومحايدة لتقدير األضرار 
نســبة  وتحــديد  الــتأجير،  مركبــات  على  الواقــعة 
التحمل فيها )المؤجر/ المستأجر( وتكلفة اإلصالح 

وقطع الغيار.

السعوديـــــــة  الهيئــــة  مع  الموقعـــة  االتفاقيـــــة 
للمقيمــــين المعتــــمدين بــتاريخ  1440/11/29هـ 
بشـأن “اعتـماد وتأهـيل مـراكز فنـية لتقدير األضرار 
الواقـعـــة عــلى مركـــبــات نشــاط تأجـــير الســيارات 
ووسطاء التأجير الناتجة عـن الحـوادث الغـير مرورية 

أو سوء االستخدام أو االستهالك”.

التعريـــف بالخدمة:

األهـــــداف:

موعد إطــالق الخدمة

عدد المراكز المعتمدة

تكمـن أهمــية وجــود هـذه الخـدمـة في حـال خـالف 
المؤجـر والمستأجر على قيمة تقدير الضرر الواقع 
على مركبة التأجير والمتسبب فيه، أو التقدير لدى 
جهـــة غيـــر معــتمـدة، لحفـــظ حقـــوق أطــراف عـقد 

التأجير وتـجنب الخالف حول نظــامية التقدير.

يوم األحد 1441/11/14 هـ الموافق 2020/07/05 م

عدد المراكز في المرحلة األولى )3 مراكز(:

المراكز التي تم تفعيلها خالل 
عام 2021م )4 مراكز(: 

المستند:
الريــــــــاض

المدينة المنورة

جــــــدة

مكة المكرمة

الدمام

الخبــــــر

األحساء
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البدء بإصدار تراخيص نشاط 
وسيط التأجير إلكترونًيا

نبذة عن النشاط: 

الهدف من الخدمة:
توفير خيارات تأجير مختلفة

استغالل األصول

زيادة دخل المواطنين

منصة إلكترونية )تطبيق( تتيح لألفراد تأجير مركباتهم 
التأجير  عملية  دعم  المنصة  تتولى  حيث  الخاصة، 

بإنشاء العقود وتمكين عمليات الدفع اإللكتروني.
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إصدار تراخيص نشاط تأجير 
السيارات إلكترونًيا

إطالق النظام التقني لدخول 
الشاحنات للمدن

خالل  من  مركباتها  تأجير  للمنشأة  تتيح  خدمة  هي 
من  ويمكن  بها،  خاصة  )تطبيق(  إلكترونية  منصة 
باليوم،  أو  بالساعة  السيارة  تأجير  التطبيق  خالل 
الخاصة  المركبات  أنواع  جميع  التأجير  ويشمل 
بالركاب، بحيث تتوفر المركبات في أماكن ومواقع 
واستئجار  والمطارات،  العامة  كالمواقف  متعددة 

المركبة دون الحاجة لمكتب تأجير.

قامت الهيئة بإطالق نظام دخول الشاحنات للمدن 
وذلك بالمرحلة األولى في محافظة جدة بالشراكة 

مع الجهات المعنية وذلك بهدف:

التعريف بالخدمة:

مميزات الخدمة:

المنشآت التي تم منح التراخيص لها:

خدمة ذاتية

شركة ايكار السعودية المحدودة

شركة صلة الرائدة المحدودة 

غير محددة بساعات عمل

سهولة الحصول على الخدمة

إعادة المركبة ألي مكان ضمن المنطقة المحددة

التكامل مع النقل العام

تنظيم وإدارة تدفق الشاحنات للمدن ورفع كفاءة 
األداء اللوجستي

تخفيف االزدحام المروري

منع تكدس الشاحنات في مداخل المدن

رفع كفاءة وجودة الخدمات التشغيلية.

توفر البيانات وتحليل المعلومات للمساهمة في 
اتخاذ القرار

إمكانية تتبع مسارات الشاحنات لتسهيل حركة 
الشحن والشاحنات الناقلة للبضائع
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تسهيــــــل دخــــــول وعبــــــور 
الشاحنـــات المــدن

الجهات  مع  بالشراكة  للنقل  العامة  الهيئة  قامت 
الشاحنات  وعبور  دخول  مسارات  بتحديد  المعنية 
الرئيسية  المدن  في  وخاصة  المنع  وقت  أثناء 

)الرياض، جدة( وذلك بهدف:

تنظيم وإدارة تدفق الشاحنات للمدن ورفع كفاءة 
األداء اللوجستي

تخفيف االزدحام المروري

منع تكدس الشاحنات في مداخل المدن

رفع كفاءة وجودة الخدمات التشغيلية.

إلزام وسطاء شحن البضائع بـ )وثيقة 
النقل( اإللكترونية

وُتتيح  الخدمة  جودة  برفع  الوثيقة  هذه  ستسهم 
االطالع على تفاصيــل عملــية النقـــل، وضــمــان حفظ 
الحقـــوق لجميـــع المعـنيــين مــن مــــزودي الخـــدمـات 
والمستفيدين، ويمـكن للـمرخصين فــي هـذا النشــاط 
إصــدارها مــن خــالل بــوابــة نـقـــل اإللــكترونية التابعة 
للهيئة، كما أنها تحتوي على بيانات تفصيـليــة مهـمة 
كبيانات المرسـل والُمرسل إليه، ومعلومات الشحنة، 
وجـدول البضـــائع المــنقـولـة، وتفـاصيـل أجـور النــقــل، 
وكــذلك تفــاصيـــل الرحــلـة وبيـانــات النـاقــل، وبـيانـات 
الوسيــط فـي حــال تــم تقديم خدمة نقل البضائع من 
خــالل وسيــط الشحــن، كمـــا تمـــّكنهــم مـــن االطـــالع 
الفـــوري عــــلـى الوثـــائق، والتحـــقـق مـــن معــلومـــات 
الشحنات وحالتها إلكترونًيا، حيث أن الربط اإللكتروني 
للمنشآت مع بوابة “نقل” يهــدف إلـى مراقبة وضبط 
جــودة الخــــدمــــات المقــدمـــة وإدارة عمــليـات نـــقل 
البضـائع بًرا ورفع كفاءتها وتنظيم العالقة التعاقدية 
ما بيــن أطراف عملية النقل، وكذلك سيساهم الربط 
اإللكتروني مع بــوابة نقل والتسجيل في خدمة بيان 
إلــى زيـــادة مستــوى الشـفافيــــة للبيــانــات، وضـــمان 
التعــامـــــل مــع ناقليـــن ووســطـــاء شـحــن مــرخــصيـــن 

ومطابقيــن الشتـــراطات األمــن والســـالمــة.
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تطبيق العمر التشغيلي المعتمد على 
المركبـــــات األجنبيـــة القاصــدة ألراضي 

المملكة عبر المنافذ البرية

تكريم السائقين المتميزين في 
نشاط توجيه المركبات

التعاميم البحرية

والضريبة  الزكاة  هيئة  مع  بالتنسيق  الهيئة  قامت 
على  المعتمد  التشغيلي  العمر  بتطبيق  والجمارك 
المركبات األجنبية )األجرة - الحافالت - الشاحنات( 
البرية  المنافذ  عبر  السعودية  لألراضي  القاصدة 
للعمر  المطابقة  غير  المركبات  دخول  ُيمنع  حيث 

التشغيلي وذلك بهدف: 

تم تكريم مجموعة من السائقين المميزين والذين 
يـعمــلــون فــي تطبيقـــات تــوجـيــه مــركبـــات األجـــرة 
باإلضــافــة الـى الرؤســاء التنـفيذييـن فــي التطبيقات 

من قبل معـالي وزير النقل والخدمات اللوجستية.

المرخصين أصدرت  الهيئة على رفع وعي  حرًصا من 
مجموعة من التعاميم البحرية للقرارات الصادرة من 
البحرية الدولية، وأيًضا توضيح اإلجراءات  المنظمة 

الجديدة كما هو موضح أدناه:

استثناء السفن التي تعمل حصًرا بالمياه اإلقليمية 
للمملكة من تطبيق المادة  D-2 )معيار نوعية مياه 
الصابورة ( من اإلتفاقية الدولية لضبط وإدارة مياه 

الصابورة والرواسب لعام 2004م.

تعميم رقـم (19)

2021/01/11 م
تاريخ إصدار التعميم

رفع مستوى السالمة على الطرق

حماية مصالح مستخدمي خدمات النقل

ضمان عدالة المنافسة بين الناقل الوطني واألجنبي

التـــشغيــــلـــي  العـمــــــر  الصــنــــع ويحـــســــب  مــــن ســنة 
للمــركبـــــة مــن بــــدايــة سنـــة الصنــــع.

شاحناتحافـــالتأجـــرة
20 سنة10 سنوات5 سنوات
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بشأن تطبيق وإنفاذ القرار الصادر من المنظمة البحرية 
الدولية رقم                           الخاص بالتعديالت على 

المدونة الدولية لبناء وتجهيز السفن ناقلة الكيميائيات 
.)IBC Code( الخطرة السائبة

بشأن تطبيق وإنفاذ القرار الصادر من المنظمة البحرية 
الدولية رقم                            الخاص بالتعديالت على 
أثناء  التفقد  لعمليات  المعزز  للبرنامج  الدولية  المدونة 
الصهريجية  الزيت  وناقالت  السوائب  ناقالت  معاينات 

.) ESP Code( لعام 2011م

بشأن تطبيق وإنفاذ القرار الصادر من المنظمة البحرية 
الدولية رقم                         الخاص بالتعديالت على 

المدونة البحرية الدولية للبضائع الصلبة السائبة 
.)IMSBC Code(

تعميم رقـم (20)

تعميم رقـم (21)

تعميم رقـم (22)

2021/01/11 م
تاريخ إصدار التعميم

2021/02/08 م
تاريخ إصدار التعميم

2021/02/08 م
تاريخ إصدار التعميم

)101(461.MSC

)101(462.MSC

)101(461.MSC
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بشأن تطبيق وإنفاذ القرار الصادر من المنظمة البحرية 
الدولية رقم                            الخاص بالتعديالت على 
الخطرة  الكيميائيات  ناقلة  السفن  وتجهيز  بناء  مدونة 

.)BCH Code( السائبة

والذين  أشهر   3 لمدة  البحارة  شهادات  في  التمديد 
يواجهون صعوبات في تجديد الشهادات الخاصة بهم إثر 

جائحة كورونا.

بشأن تطبيق وتنفيذ القرار الصادر من المنظمة البحرية 
الدولية                         ،قائمة عام 2019 غير الشاملة 
بالواجبات بمقتضى الصكوك ذات الصلة بمدونة تنفيذ 
الصكوك الصادرة عن المنظمة البحرية الدولية )مدونة 

تنفيذ الصكوك(.

تعميم رقـم (23)

تعميم رقـم (24)

تعميم رقـم (25)

2021/01/11 م
تاريخ إصدار التعميم

2021/02/08 م
تاريخ إصدار التعميم

2021/03/14 م
تاريخ إصدار التعميم

)101(463.MSC

)31(1141.A
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بشأن تطبيق وتنفيذ القرار الصادر من المنظمة البحرية 
الدولية                       ،الخطوط التوجيهية بشأن 

المعاينات بمقتضى النظام المنّسق للمعاينة واإلجازة 
)HSSC( لعام 2019م.

توضيح إجراءات إصدار الشهادة الدولية لخطوط التحميل 
المتعددة للسفن السعودية إلى هيئات التصنيف.

بشأن تطبيق وتنفيذ القرارات الحديثة الصادرة عن لجنة 
حماية البيئة البحرية المعنية بإنفاذ اإلتفاقية الدولية 

لمنع التلوث البحري من السفن ماربول 78/73 
وتعديالتها.

إجراءات إصدار شهادات اإلعفاء بخصوص بدالت الغطس 
من قبل هيئات التصنيف.

  DNV GL تغيير اسم المنظمة الدولية المعترف بها من
إلى DNV واستمرارية المصادقة على الشهادات الصادرة 
شهادة  إصدار  لحين  المسمى  تغيير  قبل  قبلهم  من 

جديدة.

اإلجراءات الخاصة المتعلقة بإصدار إقرار يؤكد االعتراف 
كـ  اإللكترونية  الشهادات  باعتبار  أجنبية  كفاءة  بشهادة 

إقرارات أصلية.

بوكالة  الخاصة  اإللكترونية  المراسالت  تحديث  بشأن 
النقل البحري حسب التوزيع اإلداري الجديد.

تعميم رقـم (29)تعميم رقـم (26)

تعميم رقـم (27)

تعميم رقـم (30)

تعميم رقـم (28)

تعميم رقـم (31)

تعميم رقـم (32)

2021/03/09 م
تاريخ إصدار التعميم

2021/04/14 م
تاريخ إصدار التعميم

2021/03/14 م
تاريخ إصدار التعميم

2021/08/12 م
تاريخ إصدار التعميم

2021/03/09 م
تاريخ إصدار التعميم

2021/08/19 م
تاريخ إصدار التعميم

2021/09/12 م
تاريخ إصدار التعميم

)31(1140.A
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والجهات  والبحارة  للشركات  اإلرشادي  الدليل  بشأن 
الدنيا  المعايير  بشأن  بها  المعترف  والهيئات  الرسمية 
تم  التي  للبحارة  الطبية  والشهادات  الطبي  للفحص 
في     IMO / ILO الدولية  المنظمات  قبل  من  وضعها 

خطوطها التوجيهية وتعاميمها.

تعميم رقـم (33)

2021/11/16 م
تاريخ إصدار التعميم

بشــأن إجـــراءات تقــديم الــشكاوى ومـعالجاتها على متن 
السفينة بحيث يوضح هذا التعميم المتطلبات اإللزامية 
على مالك السفينة السعودية أو مجــهزها حيال إجراءات 
تقديــم الشكــوى ومعالجاتــها، كمـــا يوضــح حــق البـــحـارة 
وإجــراءات تقدــيم الشـــكوى مبـــاشرة إلــى وزارة المــوارد 
البـشـــريـــة والتنــمـــية االجتمـــاعــية بالمـــملـكـة العـــربيـــة 

السعــودية.

تعميم رقـم (35)

2021/11/16 م
تاريخ إصدار التعميم

وزارة  مع  بالتعاون  للنقل  العامة  الهيئة  مبادرة  بشأن 
الصحة والهيئة العامة للموانئ بتطعيم البحارة العاملين 
على ظهر السفن السعودية الراغبين بالحصول على لقاح 

ضد فايروس كورونا.

تعميم رقـم (34)

2021/11/16 م
تاريخ إصدار التعميم

بخصوص تطبيق قرار المنظمة البحرية الدولية رقم     
                           والمعني بأن يتم إدراج نظام إدارة مكافحة 
للشركات  الجودة  إدارة  نظام  في  السيبرانية  المخاطر 

البحرية.

تعميم بالبريد اإللكتروني

2021/02/11 م
تاريخ إصدار التعميم

)98(428.MSC
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األدلة االسترشادية المنجزة 
خالل العام 2021 م

1. دليل إجراءات استقبال طلبات السداد عن طريق الخطأ
للمستفيدين.

أعدت الهيئة عدد من األدلة التي تساعد المستفيدين 
على فهم اإلجراءات واالستفادة القصوى من خدماتها:

إتاحة إمكانية تصحيح األخطاء بطريقة ميسرة ومفهومة 
المستفيدين  حقوق  وحفظ  األعمال  دعم  في  يسهم 
ويهدف  المقدمة،  الخدمة  عن  رضاهم  مستوى  ورفع 

الدليل إلى: 

تيسير عمل استقبال طلب السداد 
عن طريق الخطأ

حفظ حقوق ومصالح المستفيدين

ضمان مدة محددة لتنفيذ الطلب

حوكمة اإلجراءات

153

3. دليل جودة خدمة المستفيدين.

وعي موظفي الهيئة هو عامل محوري في تحقيق رضا 
المستفيدين ويسعى هذا الدليل إلى رفع الوعي لديهم 
وتحسين جودة التعامل مع المستفيدين، ويهدف الدليل 

إلى:

إبراز الموظف المثالي

تحقيق رضا المستفيد

قياس مدى جودة الخدمة بانتظام

تأهيل الموظف لإللمام بجميع المعلومات المطلوبة 
إلنجاز عمله بشكل مرضي

1

2

3

4

2.دليل إجراءات الشكاوى والمقترحات. 

تعتبر الشكاوى والمقترحات أحد الوسائل التي يتم من 
آرائهم،  وسماع  المستفيدين  احتياجات  تحقيق  خاللها 
وتوفير إمكانية للتعبير عن عدم رضاهم عن الخدمات أو 
اإلجراءات أو عن سلوك موظف الهيئة، ويهدف الدليل 

إلى:

التحسين المستمر لرفع مستوى الخدمات المقدمة

السرعة في حل شكاوى المستفيدين

معرفة حاالت االمتناع عن النظر في الشكاوى

المحافظة على ثقة المستفيد

1

2

3

4
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4. دليل إجراءات استقبال طلبات التقسيط واإلعفاء من الدين

5. الدليل اإلرشادي ألنشطة النقل )البري، البحري( 

يسعى لتيسير طلبات التقسيط واإلعفاء من الدين 
من قــبل اللجــنة وكيفــية التعامـل معها لتحقيق رضا 

المستفـــيدين، ويهدف الدليـــل إلى:

يسعــى الدليــــل إلـــى تســـهيــــل مــعــرفـــــة إجــــــراءات 
واشتــراطات أنشطـــة النقـــل، ســواء كــــان المستـفيد 

منشــــأة أو فرد، ويهـــدف الـــدليل إلى:

تسهيل اإلجراءات

معرفة إجراءات الحصول على تراخيص أنشطة النقل

ضمان مدة محددة لتنفيذ الطلب

المساهمة الفعالة في مواكبة المتغيرات 
والمستجدات

ضمان حوكمة اإلجراءات

تسهيل استخدام البوابة اإللكترونية والوصول 
للخدمات والمعلومات المطلوبة

155

6. ترجمة الدليل اإلرشادي لسالمة شاحنات نقل البضائع غير الخطرة باللغتين اإلنجليزية واألوردية

7. ترجمة الدليل اإلرشادي لسائقي الشاحنات باللغتين اإلنجليزية واألوردية

8.  دليل رسوم لتراخيص الخطوط الحديدية 

9. إصدار وتحديث عدد من األدلة االسترشادية ألنشطة النقل السككي

يحدد الدليل رسوم التراخيص للمشغل ومدير البنية التحتية بناًء على المواصفات التشغيلية ألنظمة النقل إضافة 
إلى حجم البنية التحتية المراد ترخيصها.   

دليل اإلشعار والتحقيق في الحوادث

دليل تعيين محقق مستقل

دليل خطة تسليم رخصة التشغيل

دليل إدارة التغييرات

دليل رخصة التشغيل

دليل األداء واالمتثال

دليل المعايير الفنية والتوافق التشغيلي

دليل شهادة السالمة

دليل نظام إدارة السالمة

دليل التخطيط والتعامل مع الطوارئ

دليل إدارة أصول السكك الحديدية

دليل رسوم تراخيص الخطوط الحديدية

دليل المواصفات البيئية

154
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الرقـابة وضـــبط 
الجــــــودة

وفي عام 2021 م بلغ عدد الحمالت 1,867 حملة رقابية بالشراكة مع مشروع السالمة المرورية المتطور، والشركة 
العام أو  القطاع  الجهات سواًء من  العديد من  الشامل )تحكم(، وقد تمت مشاركة  التقني واألمني  للتحكم  السعودية 
القطاع الخاص بناًء على النشاط المستهدف وكاًل بحسب اختصاصه وذلك لرفع نسبة امتثال المنشآت باللوائح واألنظمة 
التشريعية، باإلضافة للحمالت تم إجراء 4,278 جولة رقابية وقد أجرت الحمالت والجوالت 940,952 عملية فحص 
وسجلت 158,489 مخالفة، وتم عمل العديد من الزيارات بشكل شهري لمشغلي الخطوط الحديدية كزيارات إشرافية 

للتأكد من التزام المشغلين بشروط الترخيص ومتطلبات السالمة.

ومع زيادة عدد الحمالت الرقابية و عمليات الفحص يالحظ أن معدل االلتزام قد ارتفع عن العام السابق فقد وصل معدل 
االلتزام العام إلى %84.4  هذا العام مقارنة بـــ  %72.29 في العام الماضي 2020م وهذا يدل على فعالية حمالت 

التوعية التي تساعد على رفع مستوى معرفة المشغلين بالتشريعات والقوانين. 
خالل هذا العام كانت أنشطة نقل البضائع، األجرة – منشآت، األجرة العامة، هي النشاطات التي تم تسجيل أعلى المخالفات 

عليها.
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أما أكثر المخالفات التي تم تسجيلها فكانت:

تشغيل مركبة نقل بدون بطاقة تشغيل

تشغيل سيارة دون الحصول على بطاقة تشغيل

تشغيل مركبة ببطاقة تشغيل منتهية

استعمال سيارة في النشاط لمدة تزيد عن العمر 
التشغيلي المعتمد

تحميل البضاعة بطريقة غير آمنة

االعتــراضات علـــــى 
المخالفات

تراوحت نسبة االعتراضات على المخالفات خالل عام 
2021م بين 

وبمعدل سنــــــوي
بــــــــلغ 

متوسط سنوي 

مما يدل على ارتفاع جودة الضبط ودقة 
تسجيل المخالفات.

متوسط سنوي 

معدل قبول االعتراضات 
فقد انخفـــــض بشكـــــــــل 
مطــــــرد خـــــالل العـــــــام

بالمقارنة مع العام
العام الماضي 2020م 

المعدل السنوي فـــي 
العام الماضي 2020م 

 (22.69%) - (10.46%)

(15.72%)

 45% 57%

(15.42%)
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خامًسا: االتفــاقيـــــات الدوليـــة
خالل العام 2021م

آلية تنفيذ بعض أحكام مذكرة التفاهم الخاصة بتنظيم عمليات نقل الركاب والبضائع على الطرق البرية بين 
وزارة النقل في المملكة العربية السعودية ووزارة النقل والخدمات اللوجستية في جمهورية العراق. 

تنسيق  مبادرة  برنامج  لدعم  الدولية  البحرية  والمنظمة  السعودية  العربية  المملكة  بين  اتفاقية  توقيع 
اإلجراءات للحد من االنبعاثات الناتجة عن السفن تم توقيعها من قبل معالي وزير النقل رئيس مجلس إدارة 

الهيئة العامة للنقل واألمين العام للمنظمة / السيد كيتاك ليم، بتاريخ 28 سبتمبر 2021.

في  العابرة  أو  القاصدة  المحملة  للشاحنات  النهائي  المقصد  توضح  والتي  2021/09/02م،  بتاريخ  اآللية  اعتماد  تم 
الوقت الراهن لساحات التبادل لكال البلدين وذلك لحين سماح الطرفين بدخول الشاحنات المحملة والمسجلة في بلد 
أحدهما إلى مقاصدها في بلد الطرف اآلخر أو عبور أراضيها وذلك تماشًيا مع ما جاء في مذكرة التفاهم الموقعة بين 
البلدين وذلك لتسهيل وتعزيز وتنمية وتنظيم نقل الركاب والبضائع على الطرق البرية بين أراضيهما وعبرهما بالترانزيت.

تضمنت االتفاقية دعم مقدم من المملكة بمبلغ وقدره حوالي أربع مئة ألف دوالر أمريكي لتمويل المرحلة التحضيرية، 
والتي تمتد إلى اثنا عشر شهًرا، لمشروع تأسيس مبادرة IMO CARES الجديدة )اإلجراءات المنسقة للحد من االنبعاثات 

من السفن( والذي سيكون حجر األساس لبرنامج IMO CARES طويل األجل. 
االقتصادي  النمو  تسهل  بطريقة  العالم  على مستوى  ونشرها  الخضراء  التقنيات  عرض  تسريع  إلى  المشروع  يهدف 
األزرق في المناطق النامية، كما سيؤدي المشروع التحضيري إلى تصميم برنامج IMO CARES وسيتم تنفيذه من قبل 

إدارة الشراكات والمشاريع )DPP( في المنظمة البحرية الدولية.

التأسيسي للمبادرة إلى القيام بورش عمل استشارية إقليمية وعالمية لتصميم  وستقوم المنظمة خالل المشروع 
العناصر الرئيسية وإطار العمل لهذا البرنامج العالمي ،منذ أن أسست المنظمة البحرية الدولية مراكز تعاون التكنولوجيا 
البحرية )MTCCs( في 5 مناطق )المحيط الهادئ وآسيا وأفريقيا ومنطقة البحر الكاريبي وأمريكا الالتينية( التي أثبتت 
دورها االستراتيجي في إحراز تقدم كبير في المناطق المعنية لتنسيق المشاريع التجريبية المتعلقة بالتكنولوجيا بما 

IMO’s MTCCs أن هناك احتياجات لتوسيع هذه الشبكة إلى مناطق فرعية أخرى، وكذلك ستدرس جدوى توسيع

1

2

159

التقرير السنوي للهيئة العامة للنقل | 2021م

إلى مناطق الشرق األوسط والبحر األسود التي 
في  معنيين  إقليميين  كالعبين  تعمل  أن  يمكن 
إطار هذه المبادرة العالمية المستقبلية / برنامج 
مشروع  وسيحدد  األجل،  طويل  القدرات  بناء 
الالزمة  األنشطة  من  المزيد  أيًضا  التأسيس 
التكنولوجيات  لهذه  الصناعة  استيعاب  لتسريع 
في  سيما  ال  البديلة،  الوقود  وأنواع  المناسبة 
الصغيرة  الجزرية  الدول  وفي  النامية  البلدان 
أن  المتوقع  ومن  نمًوا،  البلدان  وأقل  النامية 
يؤدي هذا المشروع التأسيسي إلى تصميم وبدء 
التكنولوجي  للتعاون  األجل  طويل  برنامج  تنفيذ 
البلدان  احتياجات  على  يركز  الذي  القدرات  وبناء 
المنظمة  استراتيجية  ستدعم  التي  النامية 
وقرار  الدفيئة،  الغازات  لتقليل  الدولية  البحرية 
المنظمة البحرية الدولية بشأن نقل التكنولوجيا 
بين  التعاون  بشأن  قرار  وكذلك  القدرات،  وبناء 
الغازات  انبعاثات  من  للحد  والسفن  الموانئ 

الدفيئة.
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والمنظمة  المملكة  بين  تفاهم  مذكرة  توقيع 
نظام  تطبيق  في  الفضائية  لالتصاالت  البحرية 
التعرف والتتبع طويل المدى )LRIT( للسفن. تم 
توقيعها من قبل معالي وزير النقل رئيس مجلس 
المنظمة  عام  ومدير  للنقل  العامة  الهيئة  إدارة 

السيد معين أحمد، بتاريخ 1 أكتوبر 2021.

يعد نظام التعرف وتتبع السفن بعيد المدى )LRIT( من 
المتطلبـــــات اإللزامـــيـة علـى الــــدول المصـــادقـــة عــلى 
 )SOLAS( المعاهـدة الدولية لسالمة األرواح في البحار
لعام 1974م.  وهـــو نظــــام تعـــقـب وكشــــف وتعــــريـــف 
للسفن والوحدات البحريـة في المـدى البعـيد ليتم من 
خالله تعقب حــركة السفن في أعالي البحار والمحيطات 
والمناطــق الساحليــــة وخلــق قاعـــدة بيانـــات منــاسبـــة 
ومحدثة آنًيا وآلًيا تستخدم في جمـيع الحاالت، وأهمها 
حـــــاالت البحـــــث واإلنقاذ لتحقيـــــق الـهـــدف العــالمــــي 
والوطني لسالمة األرواح في البحر حسب ما جاء بأحكام 
البنـــد الخامـــس من اتـــفاقية SOLAS فإنه يتــوجب على 
السفن والوحدات البحرية الخاضعة لمتطلب هذا النظام 
وبشكل إلزامـــي أن تحــمــل علــى متنــهـــا التقنـــيات التي 
تحقق المهام الخاصة بالتراسـل، وعــلى الـدول والموانئ 
أن يكــون لديهـــا المعـــدات الشبكيــة واألجــهزة الخاصـــة 
بعمــل النظـام وتهيئة المعــلومات. ومن هـذا المـنطلق 
سعت المملكة بالتعاون مع المنظمة البحرية لالتصاالت 
الفضــائية في تقــديم دعــم مالي بمبلغ وقدره مئة ألف 
دوالر أمريــكي لـلـــدول الــجــــزريـــة والـــنــاميـــة لتقــديــم 

.)LRIT( المساعدات المطلوبــة لتطبــيق نظام

وقدره  بمبلغ  مالي  دعم  بتقديم  المملكة  قامت  كما 
مئة ألف دوالر أمريكي إلى مبادرتين للمنظمة البحرية 

الدولية تشمل:

)Glofouling( المبادرة األولى

 )Glolitter( المبادرة الثانية

 )IMO cares( المبادرة الثالثة

اإلجراءات  تطبيق  في  والسعي  الوعي  نشر  إلى  وتهدف 
لتنفيذ المبادئ التوجيهية للمنظمة البحرية الدولية لمراقبة 
من  البحرية  النظم  لحماية  للسفن  األحيائي  الكشف  وإدارة 
استخدام  من  والحد  السفن،  بدن  على  المستخدم  الطالء 
بعض أنواع الطالء التي قد تضر باألحياء البحرية، خاصة أجزاء 

البدن المغمورة داخل المياه. 

تهدف لحماية البيئة البحـــرية من النفــايات بمختلف أنواعها، 
بمـــــا يعــزز من حمــــاية الــــثروة الســـمكيـــــة واألحيـاء المائية 

والحفاظ عليها.

مبـادرة لتقليل االنبعـــاثات من الســفن، وتضافر الجهــود بما 
يضمـــن مواءمــــة العمل المشتـــرك ضمـــن منظومــة واحدة 
لحماية جميع المناطق البحرية حول العـــالم، وتنمية القطاع 

البحري.
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5. اتفـــاقية التعــاون بيــــن حكـــومـة المملكـــة 
العربيــة السعوديــة وجمهوريـــة اليونـــان في 

مجال النقل البحري

تم توقيع اتفاقيـــة تعاون مشترك في مجال 
العربية  المملكة  حكومة  بين  البحــري  النقل 
للنقل  العامة  الهيئة  في  ممثلة  السعودية 
وجمهورية اليونان ممثلة في وزارة الشؤون 
1443/5/4هـ.  في  الجزر  وسياسة  البحرية 
حيث وقع من الجانب السعودي معالي وزير 
مجلس  رئيس  اللوجستية  والخدمات  النقل 
المهندس/صالح  للنقل  العامة  الهيئة  إدارة 
ــل الجانــب اليونـاني في  بن نـــاصر الجاسر، ومثَّ
البحـــرية  الشــؤون  وزيـــر  االتفـــاقية  توقيـــع 
وسياســة الجـزر في جمهورية اليونان يوانيس 

بالكــيوتاكيس.  

وتهدف االتفاقية إلى:

تعزيز العالقات بين المملكة واليونــان على المستـوى 
اإلستراتيجي وفتح آفـاق جـديـدة للتعاون في مختلف 

المجاالت، ال سيما النقل البحري

تهــدف إلـى دعــم وتشجيــع التبادل التجــاري وتسهـيــل 
متطلبات وإجـراءات الـوصـول إلـى مـوانـئ كـال الـبـلـديـن 

بسفـــــنهمـــــا

تعــزيز تـــبادل الخبــرات والتقــنيات بين الشـركـــات 
والمؤسسات والمعاهد البحرية في هذا المجال

تضمنت االتفاقية آلية معاملة السفــن الخاصـة بالبلديـن 
فـيما يتعلق بالوصول إلى موانئهما ومكوثها ومغادرتها 
وفــي حــاالت الطــوارئ والحـــوادث البحـــرية في المــيـاه 

اإلقـليـميــــة

1
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6. مذكرة تفاهم لالعتراف المتبادل بشهادات 
السعودية  العربية  المملكة  بين  البحارة 

وجمهورية جورجيا

تـــم توقيـــــع مذكـــرة تفاهم فـــي 1443/5/5هـ 
لالعتـــــراف المتبــــادل بشهـــادات البحـــارة بين 
حـكـومــــة المملـكــــة العـــــربـيـــــة السـعــوديــــة 
وجمهـــورية جـورجيــــا، ووقــع االتفــاقيـــــة مـن 
الجانب السعودي معالي رئيس الهيئة العـامة 
للنقل الدكتور رميح بن محمد الرميـــح ووقعها 
مـن الجـــانــب الجـــورجــي مديــــرة وكــالــة النقل 
البحـــرية الجورجية السـيـدة تمارا أيـوسيليانــــي. 

تهدف المذكرة إلى:

 االعتراف بالتعليم والتدريب والشهادات التأهيلية 
للبحارة العاملين على السفن السعودية وجورجيا 

تنفيذ أحكام االتفاقية الدولية )STCW( لعام 1978م 
وتــعديالتها لمستـــويات الــتدريب وإصـــدار الشهادات 

وأعمـــال النوبة للبحارة

تـضمن المذكرة كفاءة الضباط والبحـارة العاملــين عـلى 
مـتن السفن التابعة للدولتين وأهليتهم لبلوغ المعايير 
المــثلى للسـالمة البحرية وحماية الممتلكات وتحقيق 

واجباتـهم وقيامهم بأعمالهم على السفن

تعـــزز المذكـــرة جوانـب التنسيق والعمل المشـــترك بيـــن 
البلــدين فـي وضــع األطـــر والتشريعــات الالزمـــة لتنفيـــذ 
متطـــلباتها وتوفـــير البرامج التعليمية والتدريبية وآلـيات 

التقييم لمنح الشهادات للبحــارة من الدولتيـــن
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 سادًسا: اتفـاقـيــــات التــعــــاون ومذكرات
 التفاهم مع الجهات الحكـوميــــة لعــام

2021م
2. توقيع مذكرة تعاون بين وزارة العدل والهيئة1. اتفاقية تعاون بين هيئة تطوير المنطقة الشرقية 

العامة للنقل )آللية توثيق عقود إيجار المركبات( والهيئة العامة للنقل     
اللوجستية،  والخدمات  النقل  وزير  معالي  بحضور 
توقيع  تم  الشرقية  المنطقة  أمير  سمو  وبرعاية 
الشرقية  المنطقة  تطوير  هيئة  بين  تفاهم  مذكرة 
والهيئة العامة للنقل والتي تهدف إلى التعاون في 
المجاالت المتعلقة بالنقل البري والبحري والسككي، 
للجهتين  المشتركة  األهداف  تحقيق  يضمن  بما 

ويخدم مستهدفات رؤية المملكة 2030، منها: 

بـ  القاضي  الوزراء  مجلس  قرار  لمقتضى  تفعياًل 
المركبات  تأجير  عقد  يكون  أن  على  “الموافقة 
خالل  من  أطرافه  بين  أنواعها-الموّقع  بجميع 
الخاصة  للنقل  العامة  للهيئة  اإللكترونية  البوابة 
بتنظيم عمليات تأجير المركبات- في حكم العقود 
الموثقة من حيث اإلثبات والتنفيذ. وذلك لحفظ 
)المستفيدين  التعاقد  عملية  أطراف  وحماية 
وحماية  تشجيع  يضمن  وبما  التأجير(  ومكاتب 
من  ويعزز  السيارات  تأجير  قطاع  في  االستثمار 
التدفقات  من  والحد  فيه،  الحوكمة  جوانب 
القضائية لدى المحاكم والناتجة عن الخالفات ما 

بين أطراف العقد”. 
تم توقيع مذكرة تعاون بين وزارة العدل والهيئة 
العامة للنقل )آللية توثيق عقود إيجار المركبات( 
الموافق  1443/04/27هـ  الخميس  يوم  في 
تاريخ  تحديد  تضمنت  والتي  2021/12/02م 
1443/05/28هـ الموافق 2022/01/01م موعًدا 
إلطالق عقد تأجير المركبات الموقع بين أطرافه 
من خالل البوابة اإللكترونية للهيئة العامة للنقل 
حيث  من  الموثقة  العقود  حكم  في  واعتباره 

اإلثبات والتنفيذ.

تعزيز دور النقل العام ومن ذلك النقل الترددي والنقل 
بالحافالت

التعـاون فــي تـطويـــر وتنظيـــم كافـــة أنشطــــة النــقـــل 
بالحـافالت وسيارات األجرة والتأجير والشاحنات إضافة 
إلى األنــشطـــة الداعــمـــة لهــــا وجعــــلــها ذات مـــردود 

اقتصــــادي واجتمــــاعي عالــي

التعاون في مجاالت تطوير الفرص االستثمارية وجذب 
وتحفيز االستثمارات في مشروعات وخدمات النقل

التعاون في تبني وتمكين التقنيات الحديثة في خدمات 
نقل الركاب في المنطقة

1
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3. توقيع مذكرة تفاهم مع معهد إدارة المشاريع

في إطار اهتمام وحرص الهيئة العامة للنقل لرفع 
جودة إدارة المشاريع وتمكين العاملين في هذا 
واالجتماعية  العلمية  شراكاتها  وتعزيز  المجال، 
وقعت  فقد  والفنية  المعرفية  الجوانب  وتنمية 
الهيئة ومعهد إدارة المشاريع )PMI( فرع المملكة 
للتعاون  تفاهم  مذكرة  السعودية  العربية 

المشترك تهدف إلى:

الطرفين. بين  الخبرات  وتبادل  المعرفة  نقل   .1 

في االحترافية  للشهادات  والتطوير  التدريب   .2 
     إدارة المشاريع.

3. تبادل البيانات والبحوث في المجاالت المشتركة.

 4. بحث سبل التعاون في مختلف المجاالت العلمية
    والعملية.
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 سابًعا: ورش الـعمـل
واللـقــــاءات

ورشــة عـمل دراسة جـدوى التنقـل الساحلــي 
بيــــن المـدن الرئيسيــة والجــزر المـطــلة عــلى 

الســاحلين الشــرقي والغــربـي

عقد ورشة عمل افتراضية للشــركات الراغبـة 
في التأهيل كمزود لخدمة التجهيزات الفنية 

وأجهزة التتبع للحافالت

زيارة معالي وزير النقل والخدمات اللوجستية 
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل لمقر 
المنظمـــة البحــريـة الـــدوليــــة ولقـــاء ســعـادة 

األمين العام للمنظمة بلندن

المشــاركة في المؤتمـر والمعـــرض العالمــي 
)IRF( الثامــن عشر لالتـحاد الدولي للطرق

عقـد ورشة عمل تعريفيـة بالالئحــة المنظمــة 
لنشاط نقل السيــارات وسحب المـركبــات

لقـــاء مـــعالــي وزيـــــر النـــقـــــل والخـــدمـــــــــات 
اللوجستية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة 

للنقل لصاحب السمو وزير الخارجية

زيــــارة معالـــي وزيـــــر النـقـــــــل  والخـــدمــــــات 
اللوجستية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة 

للنقل لمجلس الدول العربية بالقاهرة

مع  بالتعاون  افتراضية  عمل  ورش   6 عقد 
ووزارة  التجارة  ووزارة  التجارية  الغرفة 
االستثمار والبرنامج الوطني لمكافحة التستر 
يخص  بما  وذلك  الناقلين  وبحضور  التجاري 
الحملة اإلعالمية للفترة التصحيحية لمخالفي 

نظام مكافحة التستر التجاري

لقــاءات أصحـــاب الســـمو والمعـــالي مـــع 
نظرائـــهم كاًل فـــيما يخصـــه

عقد ورشة عمـل افتراضيــة وذلك للتعــريف 
بإصـــدار وثيقة النقل من خالل بـوابة بيان

توجيه  “قطاع  بعنوان  عمل  ورشة  عقد 
مركبات األجرة. سبل التطوير وأبرز التحديات”
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 ثامًنا: أعمال الهيئة المتعلقة
بجائحة كورونا

45,000 مستخدم.

تعديل اشتراطات المركبات المسموح بالعمل 
عليها في نشاط توجيه مركبات األجرة

مبادرة تسهيل الوصول إلى مراكز اللقاح 
المعتمدة  ضد كورونا في مدن المملكة

رفـع الطاقة االستيعابـية للـــحافـــــــالت

امتداًدا إلى ما تم العمل عليه سابًقا من إجراءات 
ومبادرات خالل العـام 2020م لمواجهة الجائحة، 
قــامــــت الهيــئـــة خـــالل عــام 2021م  بالتعــميم 
واإلعـالن لمـرخصي أنشطـة النقـل ومـستخدميها 
باشـتراط إبراز حـــالة مـحــصـن باستــخـدام تطبيــق 
توكلنا عند استخدام وسائل النقل العام، ودخول 
مقر الهيئة أو أحد فروعها، ودخول مراكز خدمات 
األعمــــال، ودخــول مــقـار الــناقليــن والمـشغليــن 
لخدمــات النقــل ومنافذ البيــع والتــأجـــير وايـًضا 
دخــــول مــراكــــز ومـحطـات النقــــل وغيــــرها مـــن 
المواقــع المسانــــدة لهـا، كمـــا تـــم العــمل على 
بعــض اإلجــراءات واالشـتراطـات الوقــائية للحــد 

مــن انتشـــار فايروس كورونا كــاآلتي:

دعــًما لجهــود المـملكـــة فـي مكــافـحـــة جــائحــــة 
كـــورونا، ولتمكيـــن أفـــراد المجــتمع من الـوصول 
إلــى مـــراكز تلقـــي اللـقــاح وبالـشــراكة مـع وزارة 
الصـحــة وبتفــاعل تطبيقــات تـــوجيــه المــركبــــات 
المرخصــة من الهـيئـة؛ تم إطالق مبادرة الوصول 
إلـى مـــراكز اللــقاح بــرحالت مجانيـــة أو مـخفضــة، 
وقـد وصـل عـدد المستفـيدين مـن هـذه المبادرة 

أكثر من

السـمــاح لمــقــدمي خــدمـــات النقــل بالـــحافـالت 
باستخدام السعــة المقعـدية الكامــلة للحـافالت 
حــيث قــــامت الهيــئة بالــرفع للجــهـــات المعنـــية 
وذلـــك لـرفـــــع الطــاقــــة االستيعــابيــــة للسمـاح 
باالستـفادة مـن السعة المقعدية الكاملة داخل 
الحافـــالت، حيــث اشتـــرط قــرار السمــاح حصـــول 
الراكب على جرعتين من اللقاحات المعتمدة من 
وزارة الصـحــــة ويســـتــثـنـــى مـــن ذلــك الفـئــــــــات 
المستثنــــاة مـن أخــذ اللقـــاح وفـق ما يظهر في 
تطبيـــق )توكلنــــا( أو الحـاالت الصحيـة المستثناة 
وفًقا لما تصدره الجهات المختصـة في المملكة.

السعوديين في ظل  وللسائقين  للنشاط  دعًما 
التــحديات بســبب جائحــة كورونا، تم العمل على 
تمــديد العمـــر التشغيــلي المســموح للمركبــات 
التـي تعـمل في النـشاط إلى 6 سنوات من بداية 
سنــة صنـع المـركــبة، وأيــًضا السمــاح للمــركبات 
التـــي ال تقـــل المسافة بيـن المـحورين فـيها عـن 

2.7 بالعمـــل في النشـــاط.
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إضافة شرط لكل زيارة رقابية بغض النـــــظر عن نوعــــها 
وتضمينـه وهو )التأكد من تطبيق المشغل لإلجــراءات 
االحــــترازية والتدابير الوقــــائية للوقايـــة من فيـــــروس 

كورونا المستجد(

التعميم على المشــــــغلين باشتراط تحـــصـيـن جـــميــــــع 
العاملين بالقطارات وذلك اعتباًرا مــن 1 شــــوال لعـــام 
1442هـ، أو وجـــــود نــــــتيجــــة فحــــص )PCR( ســــلبيـــــة 

للفيـــــــروس كل )7( أيام على نفقة المشغـــــل

تشــــديد الرقابة وعمل جوالت تفتيشية على أنشــــطة 
النقل البحـــري للتأكد من تطبيق اإلجراءات االحـــترازية

تعميـــــم على جميع الشركات المالحية بشأن اشتـــراط 
تحصين طواقم المالحـة والعامليــــن بجمــــيع وسائـــــل 

النقل العام

ربط مخالفات اإلجراءات االحـترازية بالمنصــة الوطنيــــة 
للمخالفات )إيفاء(، وتفعيل رصد المخالفات االحترازيـة 

بالمنصة من تاريخ 2021/05/01م

التعميم بتعديل جدول تصنيــف مخالفـــات اإلجـــــراءات 
االحترازية وما يتعلق بها مـن عقــــوبات

التعميم باشتراطــات التحصـــــين ابتــــداًء من يوم األحد 
المـــوافـــــــق 22 ذو الحـــجــة 1442هـ، المـــــوافــــــق 11 
اغسطس 2021م، لدخول عدد من األنــــشطـــة، وذلك 
عند استخدام وســــــائل النقل العامة وفق الضوابـــــــط 

والشروط ذات الصلة

استمرار عملـيات الرقابة والتفتيش خالل إجازة األعياد

تم التنسيق إلطالق حملــة لتطـعيم البحــارة الراغبيـــن 
بأخذ اللقــــاح وذلك لجميـــع الجنسيـــات بالتنسيق مــــع 
الهيئة العــامة للموانـــئ ووزارة الصحـــة وذلــك لدعـــم 
خطة ترشــــح المملكـــــة لعضــــــوية مجلس المنظــمــــة 
البحــــرية الدولية )IMO( للعامين )2022 ـ 2023(، حيث 
أصدرت الهيئة العامة للنقل تعميم لجمــيع الشــــركات 
السعودية بحملـة التطعــيم، وقامــت الهيئـــة العامــــة 

للموانـــــئ بتعمـــيمهــا علـــى الوكــــالء المــــالحين

الســـــماح باستخـــــدام السعـــــــة المقعديــــــة الكامـــــلة 
للقطارات بين المدن
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 تاسًعا: مساهمة الهيئة في
موسم حج 1442هـ

شاركـــت الهيئـــة العامة للنـقل فــي هــذا المــوسم 
بفريق يعنى بشكــل أســاسي بمتابعة خدمات النقل 
الخارجــي بالحافــالت، ومـتابعة كافــة أنشطة النقل 
البري المــرخصة لضمان تقديـم خدمـــات ذات جودة 
مداخل  مراقبة  إلى  إضافـة  الرحمن،  لضيوف  عالية 
مدينــة مكــة المكــرمة لرصــد المركبـــات المــخالفة 
المتجـهة إلى المشـــاعر المقدسة، فضاًل عن مراقبة 
الخدمات المقدمة في محطـــات الحــافالت وقطار 
الحرميــن ومطـــار المـلك عبـــد العزيز الدولـي. وقد 
شــاركت الهيئة في مواسم الحج لألعوام الماضية 
بالعــديد من المهــام، إال أنـــه قــد تــم االكتفــاء هــذا 

الموسم بهذه المهام وذلك لألسباب التالية:

قامت فرق الهيئة بإجراء

العليا  الحج  لجنة  من  المعتمدة  الخطة  وفق 
خدمات  لدعم  متخصصة  فرق  الهيئة  شكلت 

موسم الحج:

رصد

إجمالي الركاباإلشراف على 

ألف راكب ألف رحلة للركاب 

مخالفة لإلجراءات االحترازية

رصد 

اآلف مخالفة نقل

 ألف 

محدودية عدد الحجاج والذي ال يتجاوز )60,000( حاج.
فريق متابعة خدمات النقل الخارجي

هدف الفريق هو توفير خدمة نقل بالحافالت من وإلى 
مكة المكرمة، إضافة إلى التأكد من توفر خدمات النقل 
بسبب  تأثرها  دون  االمتياز  عقد  بموجب  المدن  بين 
موسم الحج من خالل اإلشراف والمتابعة على أنشطة 
الشركة السعودية للنقل الجماعي )سابتكو( للنقل من 
وإلى مكة المكرمة والتحقق من التزام الشركة بالخطة 
والموارد  الحافالت  من  الكافي  العدد  توفير  خالل  من 
تقاطر  ومتابعة  الرحالت  على  الطلب  لتغطية  البشرية 

الحافالت في محطات الشركة.

اإلجراءات االحترازية المتخذة والتي تتطلب عدم وجود 
خدمات نقل عام كالمعتاد، حيث يتم نقل الحجاج وفق 

آلية محددة من قبل الجهات المعنية لضمان تطبيق 
تلك اإلجراءات االحترازية.

23.1  
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عمليـة فحـص مركبـات

170171

 فريق رصد المخالفات وضبط الحافالت غير المرخص لها
من مراكز الضبط األمني على مداخل مكة المكرمة

 فريق متابعة أنشطة النقل البري المرخصة من قبل
الهيئة

)وخاصة  العام  النقل  كافة وسائل  لمتابعة  الفريق  يهدف 
من  وذلك  المقدسة،  العاصمة  إلى  القادمة  الحافالت( 
األنشطة،  لتلك  المنظمة  اللوائح  أحكام  تطبيق  خالل 
مدينة  مداخل  على  األمني  الضبط  بمراكز  الفريق  ويعمل 

مكة المكرمة على مدار الساعة.

أنشطة  خدمات  مقدمي  أداء  مراقبة  هو  الفريق  هدف 
النقل البري، واتخاذ اإلجراءات النظامية التي تكفل تقيدهم 
بالشروط وااللتزامات المعتمدة في تلك األنشطة، لضمان 
النقل بالمستوى الجيد والكلفة المالئمة،  تقديم خدمات 
وذلك لرفع مستوى االمتثال العام للوائح المنظمة لهذه 

األنشطة من خالل:

تنفيذ الجوالت التفتيشية على مواقع ممارسة أنشطة 
النقل البري )تم االكتفاء بتغطية المنطقة المركزية(

التحقق من تطبيق كافة اإلجراءات االحترازية والتدابير 
الوقائية المعتمدة

ضبط مخالفات النقل البري وتوقيع العقوبات

التنسيق مع الجهات األمنية في ضبط المخالفات
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جولة  ألف   8.2 مجموعه  ما  الفريق  أجرى  وقد 
رقابية، تم بنتيجتها تسجيل 435 مخالفة نقل و 
19 مخالفة لإلجراءات االحترازية، باإلضافة لذلك 
التي طرأت على  الهيئة وفًقا للمتغيرات  بادرت 
مع  بالتنسيق  للحج  المنظمة  الجهات  خطط 

الجهات ذات العالقة بمهام إضافية شملت:

وقد تواجدت الهيئة بالتعاون مع الجهات المعنية في 
من  بالحافالت  الحجاج  الستقبال  المخصصة  المواقف 
فرق  قامت  وقد  الحافالت،   نظامية  من  التأكد  أجل 
الهيئة بإجراء 1,044 فحص حافلة تم خاللها تسجيل

فرق مراكز استقبال الحجاج

فريق مطار الملك عبد العزيز الدولي

فرق مراكز استقبال الحجاج

عبر محطة  للمسافرين  المقدمة  الخدمة  متابعة جودة 
مكة المكرمة، إضافة إلى مراقبة أداء مقدمي خدمات 
استقبال  مراكز  إلى  المحطة  من  البري  النقل  أنشطة 
الجيد  بالمستوى  النقل  خدمات  تقديم  لضمان  الحجاج 
والكلفة المالئمة، ولرفع مستوى االمتثال العام للوائح 

المنظمة لهذه األنشطة. 

من  البري  النقل  أنشطة  خدمات  مقدمي  أداء  مراقبة 
المطار إلى مراكز استقبال الحجاج لضمان تقديم خدمات 
ولرفع  المالئمة،  والكلفة  الجيد  بالمستوى  النقل 
مستوى االمتثال العام للوائح المنظمة لهذه األنشطة، 

وقد قام الفريق

هدف الفرق هو التأكد من نظامية الحافالت المخصصة لنقل 
الحجاج في كافة المراكز، ويشمل ذلك )التراخيص – بطاقات 
التشغيـل – الحالة الفنية للحافــــلة – اإلجــــــراءات االحترازية(.

تم اعتماد 4 مراكز رئيسية الستقبال الحجاج وتفويجهم إلى 
المسجد الحرام ومشعر منى، وهي كالتالي:

مواقف طريق جدة مكة السريع )الزايدي(.

مواقف طريق المدينة المنورة )النوارية(.

مواقف طريق الطائف )الكر(.

مواقف طريق السيل الكبير )الشرائع(.

1

2

3

42626

1926
سجل بفحص

مخالفةمركبة

مخـــــــالــــــــــفة
نقـــــــــــــــــــــــــــل

مخالفات إجراءات
احتـــــــرازيـــــــــــــــــــة
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جاءت موافقة المقام السامي على أن تتولى الهيئة العامة للنقل التنسيق مع الجهات المعنية إلنفاذ 
 .)IMO( ما ورد في خطة ترشيح المملكة لعضوية مجلس المنظمة البحرية الدولية

ما تم حيال الخطة:
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 عاشًرا: فوز المملكة بعضوية مجلس
 )IMO( المنظمة البحرية الدولية

للعامين )2022 ـ 2023(

إبالغ المنظمة البحرية الدولية IMO برغبة المملكة 
بالترشح لمجلس المنظمة

تشكيل لجنة رفيعة المستوى من الجهات ذات العالقة 
إلدارة الحملة االنتخابية

إعداد فلم عن النقل البحري بالمملكة

إعداد مذكرة تعريفية لجهود المملكة في القطاع 
البحري

البدء في إرسال التعاميم إلى كافة سفارات المملكة ووفودها الدائمة في الخارج والبعثات األجنبية المعتمدة 
لدى المملكة باإلعالن عن الترشح، والتوجيه باتخاذ ما يلزم

تنظيم فعاليات بحرية في عدة مناطق بالمملكة بمستوى يتوافق مع حجم الحملة 
االنتخابية وبمشاركة عدد من الجهات ذات العالقة

دعم المملكة المالي والفني لـ: تدريب متدربي 
الدول األعضاء في الكليات والمعاهد البحرية وعلى 

ظهر السفن التجارية السعودية

عقد مؤتمرات دولية ألعضاء المنظمة 
البحرية الدولية
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عامين  كل  المجلس  لعضوية  الترشيح  يتم  حيث 
 40 من  المنظمة  مجلس  ويتأًلف  األعضاء  لجميع 

عضًوا تنتخبهم الجمعية وفق المعايير اآلتية:

وكــان انتخـــاب عضويـــة المجلـــس خالل اجتمــاع 
خالل   23 الـ  دورتهـــا  في  العمومــية  الجمعـــية 
الفترة 15-6 ديسمبر 2021، وترشحت المملكة 

على الفئة )ج(.

وقد أثمرت المساعـي المتنوعـة المبذولـة في إطـار 
خطة الترشيح، عن حصول المملكة على مقعد في 
مجـلـــس المنظـمــــة البــحريــة الـدوليــة )IMO( خــــالل 
اجتماعات الجمعيـة العموميـة للـدورة )32( للعامين 
)2023-2022م( الذي ُعقــد فـي لنــدن خــالل الــفـترة 
مـن 6 إلى 15 ديسمبــر 2021م، مما سيتيح للمملكة 
دعـم جهـود ومبادرات المنظمة لإلسهام في تطوير 
األنظمـة والـقوانيـن الدوليـة التـي من شـأنها تطـوير 

التجارة العالمية والنقل والشحن البحري الدولي.

كمـا ستحقـق للمملكـة بدورهـا الفاعل في المنظمة 
أهـداف رؤية المملكة 2030 بترسيـخ مكـانها كـمركـز 
لوجستـــي في المتقـــدمة البحــري، وذلـك بعـد نيلها 
تصـــــويـــت الــدول األعـــضــــاء فــي المنــظمـــة خــــالل 
االنتخابــات التي جـرت في العاصمة البريطانية لندن، 
كما يسهــم فـوز المملكــة بعضوية مجلس المنظمة 
البحـرية الدوليـة )IMO( في رفـع مكانة المملكة في 
مجـال النقـل البحـري، والجهـات المستفيـدة هـي كل 
الجهــات ذات العالقـة بالنقـل البـحري، سـواًء القطاع 

الحــكومـي أو القطــــاع الخــــاص.

)10( أعضاء للدول ذات مصالح كبرى بخدمات النقل البحري.

)10( أعضاء للدول ذات مصالح كبرى في التجارة البحرية.

)20( عضو يتقدم عليها جميع الدول األعضاء بالمنظمة 
البحرية.

)B( )الفئة )ب

)C( )الفئة )ج

1

2

3

)A( )الفئة )أ
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العربية  المملكـة  تحويل   2030 المملـكة  رؤية  وضعت 
السعـودية إلى منصة لوجستية عالمية من خالل تعظيم 
للــقــطاعـــات  وتنــويعـــه  االقــتصــادي  واألثـــر  الـــفرص 
والخـــدمات  النقــل  قطــاع  المسـتهدفـــة ومن ضمنهـــا 
اللوجستيـة، واستــدامة نمـــو تـــلك القطـــاعـات وتحقيق 

ريادتــها، وخلق بيئة استثمارية جاذبة فيها.
ومن هذا المنـطلق تظـــافرت الجهــود بين وزارة النقــل 
وتقنـــية  االتصـــاالت  ووزارة  اللوجســتية  والخــدمات 
التقني  للتدريب  العامة  والمؤسسة  المــعلومـــات 
والمهني وبدعم وتنفيذ من الهيئة العامة للنقل إلنشاء 
المـــركز  بـــرامـــــج  ضـــمـــن  وتأهـيــــــل  تدريب  منظومة 
الربحيــــة  غيــــر  االســــــتراتيجـية  للشــــراكات  الوطـــنــــي 
لتــأهيل كـــوادر وطـــنية من الذكـــور واإلنـــاث في مجـال 
لتمكيـــن  بهــــــا  المـرتبطــــة  والتخــصصات  اللوجستيـــات 
خالل  مـن  اللوجستـــية  والخدمــات  النقــل  منظومـــة 
الوطنية  األعمال  قطــاعــات  من  مهم  قطـاع  تــوطين 
كمنصة  المملكة  وترسيخ  تحقيق  إلى  والوصول 

لوجستية عالمية.
في العام 2020م  تم توقيع اتفاقية إنشاء األكاديمية 
النقل  وزير  مـــن معالي  كـل  بين  اللوجستية  السعودية 
اللوجستية ومعالي وزير االتصاالت وتقنية  والخدمات 
المعلومات ومعالي محافظ المؤسسة العامة للتدريب 

التقني والمهني الفتتاح منشأة تدريب متخصصة

 الحادي عشر: األكاديمية
السعودية اللوجستية

رئيس  معالي  ويرأس  المشتركة،  الرؤية  من  منبثقة 
وهي  األكاديمية،  إدارة  مجلس  للنقل  العامة  الهيئة 
أيًضا أحد برامج الشراكات االستراتيجـــية الغــــير ربــــحية 
التابـــع للمؤســـسة العـــامة للتـــدريب التقــني والمهني 
والمدعوم من صنـدوق تنمية الموارد البشرية )هدف( 
ومن برنـــــامج تطــــوير الصــــناعة الوطنيـــــة  والخـــــدمات 

اللوجستية )ندلب (. 
األكــــاديمية  إطـــــالق  ورؤية  أهداف  تحقيق  ولضمـــان 
إدارة  مجلس  تأســــيس  تــــم  اللوجستيـــــة  السعودية 
محمد  بن  رميح  الدكتور  معالي  برئاسة  األكاديمية 
والسعادة  المعالي  أصحاب  من  عدد  وعضويه  الرميح 
من الهيئة العامة للنقل ومن وزارة االتصاالت وتقنية 
وايكيا  أراميكس  شركة  مدراء  ومشاركة  المعلومات 

والبحر األحمر

شهر  في  اللوجستية  السعودية  األكاديمية  وانطلقت 
أن  يمكن  لما  ورسالتها  رؤيتها  لتحقيـــــق   2021 يوليو 
المجال  هذا  الكوادر في  وتأهيل  التدرــــيب  عليه  يكون 
القطاع  شركات  من  عشــــرة  استقــــطاب  تــــم  حيـــــث 
اللوجستية للمرحلة األولى وتم خاللها استحداث عدد 
من  وطنية  كوادر  وتــــدريب  لشغلهـــــا  وظيفــة   120

الجنسين للعمل عليها.
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البشرية  الكوادر  وتأهيل  دعم  في  الريادة  تحقيق 
مستوى  على  اللوجستية  الخدمات  في  المتخصصة 

المنطقة.

وداعًما  مهًما  ممكًنا  تكون  ألن  األكاديمية  تسعى 
كمركز  السعودية  العربية  المملكة  مكانة  لترسيخ 
اللوجستية  الخدمات  قطاع  وتعزيز  عالمي  لوجستي 
من خالل توفير حلول تدريبية نوعية لتأهيل الكفاءات 

الوطنية.

الرؤية 

الرسالة 

مجلس اإلدارة انطلق في عطــائه لوضع وتحقيق الرؤية 
والرسالة واألهداف وتكوين فــــــــرق العمل والتسويق 
األعمال، ومن  الخاص وقطاع  القطاع  لدى  لألكاديمية 
منطلق المسؤولية والحاجة إلى دعم القطاع اللوجستي 
عملية  والبدء في  األكاديمية  أعمال  إطالق  تقرر  فقد 
التدريب اعتباًرا من الخامس من سبتمبر 2021 لتنطلق 
120 متدرب ومتدربة  األكاديمية في خططها وبعدد 
وبدعم من عشر شركات من أهم الشركات في القطاع 

اللوجستية.



برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات وزارة النقل والخدمات اللوجستية 
اللوجستية )ندلب(

وزارة االتصاالت وتقنية المعلومات صندوق تنمية الموارد البشرية )هدف(الهيئة العامة للنقل

وزارة العمل والشؤون االجتماعية 

المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني 

شركاء النجاح 
القطاعات الحكومية 

178179

الشراكات العالمية 
اعتماد األكاديمية عالمًيا مع جهات اعتماد دولية واالستفادة في بناء الخطط التدريبية الدولية وبناء المحتوى التدريبي 

وتطوير تلك البرامج ومن تلك الجهات ما يلي: 

معهد شارترد للوجستيات من المملكة المتحدةمعهد إدارة سالسل اإلمداد البريطاني 

سيتي وقليدز من المملكة المتحدة توف األلمانية جامعة النرويج للعلوم والتقنية

المعهد اللوجستي الكندي 
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عدًدا  تطرح  اللوجستية  السعودية  األكاديمية 
رواد  تمكن  التي  المبتكرة  التدريبية  الحلول  من 
استقطاب  من  المختلفة  وقطاعاته  األعمال 
إتقان  من  ليتمكن  الوطني  الكادر  وتدريب 
بمهامهم  للقيام  القدرات  وتطوير  المهارات 

العملية وللمنافسة في سوق العمل: 

درجة  إلى  وتؤهل  شهر   12 لمدة  تدريب  برامج 
القطاعات  محاور  أحد  في  المشارك  الدبلوم 

اللوجستية. 

للكوادر  التخصصية  والدورات  القصيرة  الدورات 
التنفيذية.

الشهادات الدولية المعتمدة من جهات عالمية.  

التدريب عن بعد والتدريب على رأس العمل.  

البرامج التدريبية وجودة 
الكادر التدريبي

180
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إدارة سالسل اإلمداد واللوجيستيات:
إدارة تدفـــــــق البضائـــــــــع والطــــــــاقة والمعلومات 
والموارد  والخدمات  كالمنتجات  األخرى  والموارد 
البشرية من منطقة اإلنتاج إلى منطقة االستهالك، 

التجارة اإللكترونية وتشغيل الميل األخير:
التعامــــــل مع أنظمــــــــة التجارة اإللكترونية والبيع 
والتســــــــويق اإللكتــــــــروني، وكيفية بناء وتأسيس 

منظومة للتجارة اإللكترونية. 

برنامج التسويق وخدمة العمالء:
البيع والتسويق والتواصل وخدمة العمالء 

ومهارات اإلقناع والتسويق.

تخصص إدارة المخازن:
هيكل  في  ودورها  والمخازن  المستودعات  إدارة 
األعمـــــــال الحــــــــــــديث والمــــــعدات الموجودة في 

المستودعات وكيف تدعمها التكنولوجيا. 

برامج التدريب التخصصية
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 الباب الثالث: أرقام
 وإحصاءات النقل عام

2021م

 أواًل: إحصائيات
التـــــــــراخيـــــــص

1.تراخيص أنشطة النقل البري 

بــلـغ إجمــالي عــدد التــراخيص لـعـــام 2021م 
للـمنشآت بـزيادة )%15( عـن عام 2020م.

ترخيص لجميع األنشطة 
في كافة مناطق المملكة

ألف 17.3
عن عام 2020م

 بزيادة

15%

185
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 الرياض

20202021

 المنطقة الشرقية

 منطقة المدينة المنورة

 منطقة حائل

 مكة المكرمة

 منطقة عسير

 منطقة القصيم

 منطقة تبوك

 منطقة الباحة

 منطقة الحدود
الشمالية

 منطقة الجوف

 منطقة جازان

 منطقة نجران

3,461
408

3,690
71 504

273
1,065

510
2,549

240
1,692

327 207

4,116
443

4,283
81 604

308
1,221

549
3,020

284
1,784

389 233

بين  المنطقة  حسب  للمنشآت  التراخيص  عدد  إجمالي   
العامين 2020 م– 2021م
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عام 2021معام 2020م

نشاط مزاولة أعمال النقل البحري

نشاط مبيعات التذاكر السفر البحرية

وسيط شحن بحري

فحص وصيانة أجهزة اإلنقاذ

فحص وصيانة السفن الصغيرة 
غير الخاضعة للمعاهدات الدولية

المجموع

11

3
58

3

6

81

284
36181

5
63

1

8

361

2. تراخيص أنشطة النقل البحري

أنشطــــة  تراخيص  عدد  إجمالي  بلغ 
النقــــــل البحــري 

موزعة على خمسة أنشطة تشمل:

ترخيص لعام
2021 م

ترخيص لعام
2020م
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 مزاولة أعمال النقل البحري.

وسيط شحن البضائع بحًرا .

فحص وصيانة معدات أجهزة اإلنقاذ.

بيع تذاكر السفن البحرية.

فحص ومعاينة السفن التي ال تخضع 
للمعاهدات الدولية.



2. تراخيص أنشطة النقل السككي

بلغ إجمالي تراخيص أنشطة النقل السككي

الجهات المرخصة لتقديم خدمات النقل في 
الخطوط الحديدية:

نقل ركاب، المعادن والمواد الكيميائية

نقل ركاب، والبضائع بين الرياض والدمام

قطار الحرمين السريع

قطار جامعة األميرة نورة بنت عبد الرحمن

القطار اآللي لمطار الملك عبد العزيز الدولي

تراخيـــــص5
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شركة الخطوط الحديدية السعودية )سار(

شركة الخطوط الحديدية السعودية )سار(

شركة مشروع القطار السعودي اإلسباني

شركة هيتاشي ريل

مجموعة بن الدن السعودية

الجهة

الجهة

الجهة

الجهة

الجهة

نطاق التشغيل

نطاق التشغيل

نطاق التشغيل

نطاق التشغيل

نطاق التشغيل
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ثانًيا: خدمات
 النــقـــــل العـــــــام

مقارنة نقل الركاب بالخدمة البديلة في مدينتي الرياض وجدة 1. استبدال الحافالت األهلية “خط البلدة”
لعامي 2020م - 2021 م  )95( رقـــم  الـــوزراء  مجــلس  قــــرار  صــــدر 

بمــــعالجــة  القـــــاضي  بتـــاريـــــخ1439/02/11هـ، 
“خــــط  األهــلـــية  للحافـــالت  الـراهن  الـوضـــــــع 
وجـــدة  الريــــاض  مدينتـــي  في  البـــلـــدة” 
بديـــلة  عـــام  نقــل  خـــدمة  توفــير  والمـتضمن 
األهلية،  الحافالت  من  المقـدمة  للـــخدمة 
المـــوافقات  بإصــــدار  الهـــــيئة  دور  ويـــــأتي 

الالزمـــــة لما يأتي:

اختيار مشغل الخدمة وفًقا لألنظمة والتعليمات 
الصادرة في هذا الشأن.

تحديد مسارات تشغيل الخدمة ونقاط التوقف، 
بما يراعى االنسجام وعدم التعارض مع مشروع 
الملك عبدالعزيز للنقل العام الجاري تنفيذه في 
المزعم  العام  النقل  ومشروع  الرياض،  مدينة 
كل  مع  والتنسيق  جدة،  محافظة  في  تنفيذه 
وأمانة  الرياض  لتطوير مدينة  العليا  الهيئة  من 
محافظة جدة )شركة مترو جدة( في هذا الشأن، 

وقد تم نقل )9.8( مليون لعام 2021م.

الرياض
مليـــــــــونمليـــــــــون

مليـــــــــون

مليـــــــــون

مليـــــــــون

مليـــــــــون

جدة

اإلجمالي

3.9

2.2
6.1

5.849%

3.975%
9.858%

نسبة التغيرعدد الركاب عام 2021معدد الركاب عام 2020م
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3. نقل الركاب والبضائع بالعبارات بين جازان وجزيرة 
فرسان 

تقدم خدمة نقل الركاب والبضائع بين جازان وجزيرة فرسان مجاًنا تنفيًذا لألمر 
الملكي الكريم بتوفير الخدمة مجاًنا للمواطنين بموجب القرار رقم )161( وتاريخ 
1429/06/19هـ. وتشرف الهيئة على الخدمة حيث تم تخصيص العبارتين )جازان 
و فرسان( لنقل الركاب والسيارات وثالث عبارات )لين المالحية، ريما المالحية،  
دانا المالحية( لنقل البضائع.  كما تسهم هذه الخدمة بتحقيق التنمية في جزيرة 
فرسان ومساواة أسعار المواد االستهالكية والخدمية ألهالي الجزيرة مع باقي 
مدن المملكة، وفي عام 2021 م م نقلت عبارات الركاب 459.9( ألف راكب و 

)90.3( ألف سيارة ونقـــلت عبــــــارات البضــــــائع )41.5( ألـــف شاحــــــنة.

مقارنة أعداد العّبارات الناقلة للركاب والبضائع بين )جازان-فرسان( 2021-2020م

نقــــــــــل الركــــــــاب

نقل البضائع

عدد الرحالت األساسية

عدد الركاب 

عدد الرحالت 

عدد السيارات

عدد الشاحنات

ألف

ألف

ألف

ألف

ألف

ألف

ألف

ألف

795901
307.9

2

459.9

18.5

114.8

53.9

90.3

41.5

2. اإلشراف على نقل الركاب داخل المدن وبينها

بناًء على قرار مجــلس الـــوزراء رقم) 538 ( بتاريــــــخ
االمتياز  عقد  بتمديد  القاضي  1436/12/29هــ 
الجماعي  للنقل  السعودية  الشركة  مع  المبرم 
)سابتكو( لخمس سنـــــوات إضافيـــــــة اعتبــــــاًرا مـــن

الشركة  تقوم  بموجبه  والذي   ، 1437/01/01هـ 
بتوفير خدمات النقل العام بالحافالت داخل المدن 
مدى  مراقبة  في  الهيئة  دور  ويأتي  المدن،  وبين 
وتوفر  االلتزام،  عقد  تنفيذ  في  الشركة  التزام 
تشغيل  وسالمة  ساعة،   )24( مدار  على  الخدمة 
جودة  وضبط  إدارتها،  وحسن  وتجهيزاتها  المرافق 

الخدمات المقدمة منهــــا.

وقد تم اإلشراف على نقل 12.9 مليون  
راكب خالل عام 2021 م.

إحصائية نقل الركاب داخل المدن وبينها لعامي 
2020م - 2021م

داخل المدن

بين المدن

اإلجمالي

عدد الركاب عام 2021معدد الركاب عام 2020م

مليـــــــــونمليـــــــــون

مليـــــــــون

مليـــــــــون

مليـــــــــون

مليـــــــــون

2.49.8

6.13.1

12.9 8.6

عام 2020م

عام 2021م
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4. اإلشراف على نقل الركاب والبضائع بالخطوط الحديدية

الشركة السعودية للخطوط الحديدية لقطار الشرق

الوحــــدةعدد المحطاتالجـــــهة

حــــاوية

طـــن

راكــــب

طـــن

راكــــب

راكــــب

راكــــب

راكــــب

حجم النقل
لعام 2020م

حجم النقل
لعام 2021م

الشركة السعودية للخطوط الحديدية لقطار الشمال

قطار جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن

قطار الحرمين

القطار اآللي لمطار الملك عبد العزيز الدولي

ألف737.5

ألف49.7

ألف671.3

ألف249

ألف426.2

مليون10.7

ألف14645.3

ألف5235.9

مليون3.5ألف199.3

مليون283

مليون1

مليون1.2 ألف967.65

مليون11.6

ألف921.8

محطات4

محطات5

محطة

محطات

محطتين

191

التقرير السنوي للهيئة العامة للنقل | 2021م



 ثالًثا: األسطول
السعودي

بلغ إجمالي عدد السفن التي تحمل العلم 
السعودي وتزيد حمولتها اإلجمالية عن 

ارتفعت الحمولة الطنية لألسطول السعودي 
ارتفاع الحمولة الطنية لتصل إلى 13.6 مليون طن 

صعود ترتيب المملكة إلى المرتبة 20 على مستوى 
العالم بالنسبة لحجم األسطول البحري.

انتقلت المملكة من المرتبة 23 إلى المرتبة 
20 على مستوى العالم.

ترفع العلم السعودي لعام 2021 م

طن

مليون طن

سفينة

التقرير السنوي للهيئة العامة للنقل | 2021م

100

408
243

404
350

13.6

408

1. طلبات اإلعفاءات للسفن السعودية
السفن  إعفاءات  في  انخفاًضا   2021 العام  شهد 
السعودية بنسبة )%31( عما كانت عليه في العام 
2020م، وهــو مؤشــــًرا إيجـــابًيا يــدل علــى ارتـــفاع 
مستـــوى االلتزام باألنظمــة والقوانــين وهو نتيجة 
لتكثيف أعمال الرقــابة والمــتابعة والقــيام بالمزيد 
من التفتيـــش المستـــــمر على السفــــن السعودية.

باإلبحار بدون تحقيق متطلب  اإلعفاءات: هو السماح للسفينة 
السفينة  توفرها على  يجب  التي  الفنية  المتطلبات  أكثر من  أو 

والتي تفرضها االتفاقيات الدولية

كـــما بلـــغ إجمــالي عــــدد الســــفن التي ترفع العلم 
عن  ونتج  سفينة   )408( 2021م  لعام  السعودي 

ذلك:

عدد السفن

عدد اإلعفاءات

عام 2021معام 2020م
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2.  قوارب الصيد والنزهة
بلغ إجمالي عدد قوارب الصيد والنزهة المرخصة )40.6( ألف ترخيًصا لعام 2021م. 
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مكة المكرمة

المنطقة الشرقية

جازان

تبوك

المدينة

عسير

المجموع

11,596
9,984
4,933
2,026
2,424
2,576

33,539

13,711
6,337
8,206
4,540
3,494
4,349

40,637

18%

124%

-37%

44%

66%

69%

21%
نسبة التغيرعام 2021معام 2020م
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3.  تراخيص اإلبحار في المياه اإلقليمية 
السعودية لليخوت

تم خالل عام 2021 م الترخيص لعدد )59( 
يخت أجنبي للمالحة في المياه اإلقليمية 
السعودية وذلك في إطار دعم وتشجيع 

السياحة البحرية.

194195
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 رابعًا: توجيــــــه
 المـركبـــات

بلغ عدد الشركات العاملة بنشاط توجيه المركبات )34( 
شركة بنهاية عام 2021 م، وقد وصل إجمالي عدد 

الرحالت المسجلة بهذا النشاط 325.7 مليون رحلة بنهاية 
2021 م، كما بلغ عدد السائقين السعوديين المؤهلين 

380.3 ألف سائق كما بلغ مجموع عدد السائقات )6( 
آالف سائقة.

عدد الرحالت المسجلة
حـــــتى نهــــــاية العــــــام

عدد الشركــــــــات
المزاولة النشاط

مليون 259.7

16

مليون 325.7

34

عام 2021معام 2020م
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 خامًسا: متابعة الكليات
 والمعاهد البحرية

البحري  والتدريب  التعليم  مؤسسات  العتماد  التنفيذية  الالئحة  متطلبات  تنفيذ  إطار  في 
قامت الهيئة / قطاع النقل البحري بدراسة ملفات اعتماد هذه المؤسسات وإجراء التقييمات 
الالزمة للتحقق من توفر الشروط المطلوبة تتعلق بالمناهج التعليمية والتجهيزات الضرورية 

لمزاولة النشاط. وفي هذا الصدد تم اعتماد ملفات المعاهد والكليات التالية:

المعهد   – الوطنية  البحرية  )األكاديمية  المعاهد  التدقيق على  2021م  عام  تم خالل  حيث 
بالزيارة،  تقرير  إعداد  وتم  السعودية(  بأرامكو  البحري  التدريب  معهد   - العالمي  السعودي 

واالعتماد النهائي للمعاهد المذكورة أعاله.

كلية الدراسات البحرية بجدة

)NMA( األكاديمية البحرية الوطنية بالجبيل

أكاديمية الموانئ للدراسات البحرية والتقنية

معهد التدريب البحري بأرامكو السعودية برأس التنورة

المعهد السعودي العالمي بالظهران
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سادًسا: إصدار شهادات 
الكفاءة للبحارة طبًقا 

STCW التفاقية

البحرية  الحوادث  في  التحقيق  مكتب  يقوم 
البحرية  واألحداث  الحوادث  في  بالتحقيق 
واألدلة  المعلومات  وجمع  تامة،  باستقاللية 
األسباب  لبيان  النتائج  واستخالص  وتحليلها 
الحوادث  وقوع  في  المساهمة  والعوامل 
البحرية ووضع التوصيات بهدف اتخاذ ما يلزم 
لتفادي وقوع حوادث مماثلة في المستقبل، 
التحقيق في عدد  2021م  حيث تم خالل عام 
والتوصيات  التقارير  وإصدار  بحرية  حوادث   )6(
في  الحوادث  هذه  تكرار  لتفادي  الالزمة 
التوصيات  تنفيذ  متابعة  وكذلك  المستقبل، 
مع الجهات ذات العالقة كما أن المكتب في 
نظًرا  التحقيق  فريق  أعضاء  عدد  زيادة  طور 
وجاري  المكتب،  في  يتم  الذي  العمل  لحجم 
العمل على عقد دورات تدريبية لتنمية مهارات 
البحرية  المنظمة  مع  بالتنسيق  المحققين 

.)IMO( الدولية
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سابًعا: إحصائيات القضـــــــايــــــا 

وتاريخ   6701 رقم  الملكي  الديوان  رئيس  معالي  ببرقية  المبلغ  الوزراء  مجلس  توجيه  على  بناء 
1442/02/06 هـ، المتضمن قيام الجهات الحكومية بتضمين تقاريرها السنوية بياًنا بعدد الدعوى 

المرفوعة ضدها وعدد األحكام القضائية النهائية الصادرة ضدها أو لصالحها.

103 قضية وبلغ  2021 بالترافع في عدد من القضايا البالغ عددها  وقد قامت الهيئة خالل عام 
إجمالي مبالغ النزاع 2.8 مليون لصدور أحكام في عدد من الدعاوى المنظورة لدى المحاكم اإلدارية 

وكانت أبرز مواضيع النزاعات:

 ويوضح الجدول أدناه بيان األحكام الصادرة في 
العام 2021 م:

إلغاء مخالفات.

طلب تعويض عن مبادرة دعم األفراد.

تعويض عن الحافالت األهلية )خط البلدة(.

تعديل أو إضافة ترخيص. 

إلغاء الئحة.

عدد األحكام
لصالح الهيئةضد الهيئة

لصالح الهيئة ضد الهيئة

مبلغ النزاع

796

ألف 2.8مليون95
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ثامًنا: إحصائيات وأرقام 
تقنية للعام 2021م

200
تم تقريب األرقام ألقرب فاصلة عشرية
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األوامـــــــر والتــــوجيهــــــات 
السامية وقرارات مجلس 

الوزراء 

2581

35/م

151

746

199

1443/1/12هـ

1442/4/11هـ

1443/3/6هـ

1442/12/24هـ

1442/4/4هـ

والدليل  التنظيمي  الهيكل  مشروع  إعادة  بشأن 
في  للنظر  للنقل  العامة  الهيئة  إلى  التنظيمي 

اعتماده من مجلس إدارتها.

تعديل نظام النقل بالخطوط الحديدية.

إجراءات  في  للنقل  العامة  الهيئة  استمرار  بشأن 
الجديد،  السلم  على  لموظفيها  والتسكين  التحول 
القواعد  من   )26( المادة  بتطبيق  ذلك  ربط  وعدم 
الموظفين  معاملة  بكيفية  الخاصة  والترتيبات 
بالتحول  المستهدفة  القطاعات  في  والعمال 

والتخصيص.

ذوي  من  الخاص  القطاع  من  أعضاء  تعيين  بشأن 
العالقة بنشاط النقل في مجلس إدارة الهيئة العامة 
تاريخ  من  اعتباًرا  سنوات  ثالث  لمدة  للنقل 

1443/3/5هـ .

بشأن تخفيض الحد األعلى لموديالت جميع شاحنات 
النقل الثقيل المستوردة المخصصة لنقل البضائع

برقية رئيس الديوان الملكي

مرسوم ملكي 

قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء

تم تنفيذه

تم تنفيذه

جاري العمل عليه

تم تنفيذه

جاري العمل

1442/2/14هـ113
المشكلة  اللجنة  توصيات  على  الموافقة  بشأن 
على  النقل  شاحنات  حيال  التستر  ظاهرة  لمكافحة 

الطرق.
تم تنفيذهقرار مجلس الوزراء
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التحديات 
والمقترحـــات

وعلى  عليه  واإلشراف  النقل  نشاط  تنظيم  بهدف  للنقل  العامة  الهيئة  إنشاء  تم 
سالمة تشغيل مرافقه وتجهيزاته وحسن إدارتها وتوفيره بالمستوى الجيد والكلفة 
المالئمة، ورفع مستويات السالمة واألمن والجودة في خدمات النقل، وذلك على 
ضوء قرار مجلس الوزراء رقم )373( وتاريخ 15/11/1433هـ، تلى ذلك صدور تنظيمها 
بموجب قرار مجلس الوزراء  رقم )323( في 14/9/1434هـ ، ثم صدور قرار مجلس 
الحديدية  الخطوط  هيئة  بدمج  القاضي  12/6/1437هـ،  وتاريخ   )248( رقم  الوزراء 
والهيئة العامة للنقل في هيئة واحدة تسمى )هيئة النقل العام( ،ومن ثم صدور 
قرار مجلس الوزراء رقم )631( وتاريخ 6/11/1440 هـ  القاضي بتعديل اسم الهيئة 
نقل  تنظيم  مسؤوليات  وإسناد  للنقل”،  العامة  “الهيئة  اسمها  ليكون  وتنظيمها 
جهة  الهيئة  لتصبح  الهيئة  إلى  البحرية  والمركبات  بالقطارات،  والنقل  البضائع، 
البنى  الهيئة  تملك  ال  حيث  والسككي،  والبحري  البري  النقل  ألنشطة  تنظيمية 
التحتية ألنظمة ومشاريع النقل العام وال تقوم بتشغيل أو تقديم خدمات النقل 
العام بنفسها، وبالنظر إلى دور ومهام ومسؤوليات الهيئة يتضح شمولية نطاق 
التي  الجغرافية  الرقعة  واتساع  الجوي،  النقل  باستثناء  النقل  أنماط  لكافة  عملها 
عمل  تواجه  التي  والصعوبات  التحديات  أبرز  تلخيص  ويمكن  الهيئة،  عليها  تشرف 

الهيئة وقطاع النقل في المملكة في اآلتي:
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1. عدم توفر التمويل الكافي لمبادرات ومشاريع الهيئة 

برامج  مع  المتواصل  عملها  خالل  من  التحدي  هذا  معالجة  على  الهيئة  تعمل 
تحقيق رؤية 2030 لتوفر الدعم المطلوب باإلضافة إلى البدء باتخاذ اإلجراءات 

الالزمة لتعزيز االستدامة المالية للهيئة.

206

2. تداخل بعض المهام والمسؤوليات مع الجهات المعنية

3. غياب النقل العام عن مدن المملكة
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كما  ذلك،  لمعالجة  الالزمة  والتشريعات  األنظمة  تحديث  على  الهيئة  وتعمل 
عملت على أن تتضمن االستراتيجيات القطاعية حوكمة واضحة ألعمال قطاعات 

النقل.

يعد النقل العام عنصر أساسي في كافة مدن العالم ويغيب هذا المرفق الهام 
عن مدن المملكة. وقد عملت الهيئة على:

أمانات 	  ميزانية  ضمن  العام  النقل  مشروع  شبكة  تشغيل  بند  استحداث 
المناطق.

استحداث بند خاص لتنفيذ البنية التحتية لشبكة النقل العام ضمن ميزانية 	 
أمانات المناطق.

كما عملت الهيئة على اعتماد مشاريع للنقل العام في مدن المملكة )حاضرة 
مدينة  عريش(،  وأبو  وصبيا،  )جازان،  جازان  حاضرة  القطيف،  ومحافظة  الدمام 
إطالقها  وتم  المنورة(  المدينة  الطائف،  محافظة  عنيزة،  ومحافظة  بريدة 

كمرحلة أولى في عام 2021م.
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5. ندرة الكفاءات في قطاع النقل

نظًرا لطبيعة عمل الهيئة وتخصصها في أنشطة النقل البري والبحري والسككي، 
فإن استقطاب الكفاءات لبعض الوظائف التي تعتبر حرجة بل ونادرة في بعض 
العنصر  ندرة  وبسبب  كبيًرا،  تحدًيا  يشكل  الدولي  المستوى  على  حتى  األحيان 
والالئحة  الرواتب  سلم  شَكل  فقد  األنشطة؛  هذه  في  المتخصص  البشري 
الحوافز  محدودية  بسبب  الكفاءات  استقطاب  في  عائًقا  السابقة  اإلدارية 
المادية وعدم قدرتها على المنافسة في استقطاب الكفاءات المطلوبة. عليه؛ 
فقد قامت الهيئة بالرفع للمقام السامي الكريم بطلب تعديل بعض المواد في 
تنظيم الهيئة ومن بينها )تحويل موظفي الهيئة لنظام العمل ونظام التأمينات 
االجتماعية بداًل من نظام الخدمة المدنية ونظام المؤسسة العامة للتقاعد(، 
للمواهب  جاذًبا  مكاًنا  الهيئة  لجعل  العمل  بيئة  تحسين  في  سيسهم  ما  وهو 
المحافظة  بهدف  لموظفيها  الميزات  ومنح  الكفاءات  استقطاب  من  يمكنها 

على الكادر الوظيفي في الهيئة.

4. عدم جاهزية بعض مقدمي خدمات النقل العام

عدم جاهزية بعض مقدمي خدمات النقل العام إلحداث التغيرات النوعية التي 
أعلى  ووفق  وآمنة  فعالة  نقل  خدمة  تقديم  إلى  خاللها  من  الهيئة  تطمح 
المواصفات والمعايير وتعمل الهيئة على االرتقاء بخدمات النقل بشكل متوازن 
دون أن يؤثر ذلك على توفر الخدمة للمواطن والمقيم أو أن يزيد من تكاليفها، 
وتقوم الهيئة بمراجعة وتحديث اللوائح المرتبطة باألنشطة المختلفة وتحرص 
على  تحرص  كما  ذلك،  األمر  تطلب  ما  متى  تدريجي  بشكل  تطبيقها  يكون  أن 
ومقترحاتهم  مرئياتهم  وأخذ  العملية  هذه  في  النقل  خدمات  مقدمي  إشراك 
نقلة  الحديثة إلحداث  التقنيات  تبني  الهيئة على  اعتمادها وتعمل  حولها قبل 

نوعية في القطاع.
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