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صفحة 2

ألاهداف واملهام الرئيسية للخطة الخمسية التاسعة للوزارة :
تشتمل الخطة الخمسية التاسعة للوزارة على مجموعة من ألاهداف الرئيسية التي تسعى الوزارة لتحقيقها من خالل مجموعة من السياسات وهذه ألاهداف هي :
 )1تطوير قطاع النقل وتحسين كفاءة أدائه.
 )2تطوير شبكة الطرق في اململكة وفقا ملتطلبات التنمية.
 )3التخطيط الشامل للنقل البري والبحري على أنها وحدة واحدة وتنسيق ذلك مع خطة النقل الجوي.
 )4تطوير قطاع النقل البحري.
 )5رفع مستوى ألامان والسالمة على شبكة الطرق .
 )6الاستمرار في تطوير مستوى ألاداء وتهيئة البيئة التقنية املناسبة للدخول في خدمات الحكومة إلالكترونية.
 )7تفعيل دور القطاع الخاص في نشاطات قطاعي الطرق والنقل.
وفيما يلي توضيح ملا تم اتخاذه بشأن هذه ألاهداف والسياسات الالزمة لتحقيقها حتى نهاية السنة الثالثة من الخطة الخمسية التاسعة :

صفحة 3

 )1تطوير قطاع النقل وتحسين كفاءة أدائه :
املعوقات
خطوات تحقيق الهدف
ألاهداف والسياسات
 1/1تطوير النقل العام
 ص ــدرت موافق ــة مجل ــب ال ــوزراء ب ــالقرار ال ــوزاري رق ــم  373وت ــاري 1433/11/15هـ ـ بءنش ــاء هيئ ــة النق ــل الع ــام وأق ــرداخل املدن وفيما بينها
املجل ــب ع ــدد م ــن إلاجـ ـراءات بش ــأن ةنش ــاء الهيئ ــة وتتمت ــع الهيئ ــة با س ــتقالل امل ــا ي وإلاداري وته ــدف ة ــى تن ــيم
بالتنسيق مع الجهات
خــدمات النقــل العــام للركــاا داخــل املــدن وبــين املــدن وإلاش ـراف عليــه وتــوفيره باملســتوى الجيــد والكلفــة املالئمــة
املعنية
وتشجيع الاستثمار فيه بما يتفق مع أهـداف التنميـة الاقتدـادية والاجتماعيـة فـي اململكـة وبحيـه تقـوم هـذه الهيئـة
بتنفي ــذ خط ــط النق ــل الع ــام عل ــى مس ــتوى اململك ــة والتأك ــد م ــن ت ــوافر التموي ـل ألنش ــطة النق ــل الع ــام م ــن مد ــادره
املختلفــة وتحديــد شــبكة خطــوا النقــل العــام ومســاراتها ومواقــع مرافقهــا ووضــع مواصــفات وســائط النقــل العــام
ومنح التراخيص والتداريح واقتراح آلية لتن يم أجور النقل العام وتـوفير ال ـروف املالئمـة لجـذا الاسـتثمارات فـي
هذا املجال.
 صــدرت موافقــة مجلــب الــوزراء بــالقرار الــوزاري رقــم  174وتــاري 1433/6/2ه ـ علــى تنفيــذ مشــروع النقــل العــام فــيمدينــة الريــاط رالقطــارات والحــافالت) بكامــل مراحلــة وفقــا للدراســات التــي ســبق أن اعــدتها والتــي ســتعدها الهيئــة
العليا لتطوير مدينة الرياط بمشاركة الجهات املختدة وتم تشكيل لجنة برئاسة صاحب السـمو املكـأ أميـر منطقـة
الريــاط رئــيب الهيئــة العليــا لتطــوير مدينــة الريــاط وعوــوية صــاحب الســمو امللكــأ وزيــر الشــئون البلديــة والقرويــة
ومع ــا ي وزي ــر املالي ــة ومع ــا ي وزي ــر النق ــل لالش ـراف عل ــى تنفي ــذ املش ــروع خ ــالل أر ــع س ــنوات م ــن تاريخ ــه وموافق ــة
املجل ــب عل ــى تنفي ــذ مش ــروعات النق ــل الع ــام ف ــي امل ــدن ألاخ ــرى ذات الكثاف ــة الس ــكانية العالي ــة بع ــد ان ه ــاء دراس ــات
تدميم شبكاتها من الجهـات املختدـة وتتحمـل الدولـة تكـاليي تنفيـذ مشـروعات النقـل العـام املشـار الههـا وصـيان ها
وتش ــ،يلها وت ــم تش ــكيل لجن ــة تحو ــيرية فني ــة لوض ــع الخط ــوات التنفيذي ــة للمش ــروع والب ــدء فـ ـي ةجـ ـراءات تأهي ــل
ائتالفات الشركات واملؤسسات املتخددة لتنفيذ املشروع.
 صدر ألامر السامأ الكريم رقم  45261وتاري 1433/11/7هـ باملوافقة على تنفيـذ شـبكة النقـل العـام فـي مدينـة مكـةاملكرمة وسوف تشرف الهيئة العليا لتطوير مكة املكرمة على هذا املشروع.
صفحة 4

ألاهداف والسياسات

 2/1التوسع في أجراء
البحوث الفنية
والاقتصادية والبيئية
الالزمة لتحسين كفاءة
خدمات النقل

خطوات تحقيق الهدف
 قامت الوزارة بتطبيق خطة متكاملة لتطوير النقل العام في مدن اململكة تتومن ثالثة مراحل-: املرحلــة الاو ــى ةعــداد دراســات املخططــات الشــاملة للنقــل داخــل كــل مدينــة وقــد ان هــت فــي مدينــة الرياط مكــة
املكرمة جدة الدمام املدينة املنورة الطائي جازان بريدة ومازال العمل جاريا بمدينة ابها حائل الهفوف.
 املرحلــة الثانيــة التدــميم املبــدمأ للن ــام املقتــرح النــاتا عــن املخطــط الشــامل للنقــل العــام وقــد ان هــت بمدينــة
الرياط و زال العمل جاريا على مدينة مكة املكرمة جدة جازان.
 املرحلة الثالثة التنفيذ.
 يجري حاليا ترسية تنفيذ مشروع النقل العام في مدينة الرياط من قبـل الهيئـة العليـا لتطـوير مدينـة الريـاطبالتنسيق مع وزارة النقل.
يتم حاليا إلاعداد لطرح مشاريع النقل العام في كل مـن مدينـة الريـاط ومكـة املكرمـة للتنفيـذ كمـا يـتم حاليـا
ةجـراء العديــد مــن الدراســات فــي املــدن الكبــرى واملتوســطة لتــوفير نقــل عــام عســاهم فــي تقليــل الاعتمــاد علــى املركبــات
الخاصة.
تتوــمن الاســتراتيجية الوطنيــة للنقــل جزئيــة خاصــة بدراســة عالقــة النقــل بالبيئــة ومــا يمكــن عملــه لتقليــل
التلوث البيئي.
تأخــذ الــوزارة فــي الاعتبــار متطلبــات البيئــة فــي دراســات تطــوير اللــوائح التنفيذيــة ألنشــطة النقــل املختلفــة وفــي
ةعداد اللوائح الجديدة.
تتومن الدراسة التي أعدت ستراتيجيات وسياسات النقل العام جزء خاص باملحاف ة على البيئة.
الوزارة عوو في لجنة الاستراتيجية وخطة العمـل الوطنيـة لل،ابـات املشـكلة وفـق توجيـه املقـام السـامأ الكـريم
في وزارة الزراعة ومما تقوم به الوزارة في هذا الشأن آلاتأ :
 العمل على تحسين وسائل النقل العام وتشجيع استخدامها لتقليل التلوث.
 تقليل نسبة الكبريت والكربون في وقود السفن ما أمكن .
صفحة 5

املعوقات

ألاهداف والسياسات

 3/1تحديث نظام النقل
العام في اململكة وتطوير
ألانظمة واللوائح ذات
العالقة

خطوات تحقيق الهدف
 التطبيق الكامل شتراطات الاتفاقية الدولية لحماية البيئة البحرية ر.)MARPOL
 العمل على است،الل الطاقة الشمسية في املنشآت البحرية.
 مراعــاة الجوانــب البيميــة مثــل املراعــي وال،ابــات واملدــادر الطبيعيــة عنــد تحديــد مســارات الطــرق وعــدم ةحــداث
أي أثـار مخلـة بالبيئــة الطبيعيـة عنـد تنفيــذ الطـرق مثــل الحفـر لجلـب مــواد الرصـي واعتبـار ذلــك مـن الشــروا
الالزاميــة عنــد تنفيــذ املشــاريع وكــذلك يكــون املقــاول مســئول عــن ةزالــة أيــة مخلفــات ناتجــة عــن تنفيــذ الطــرق
ونقلها ة ى ألاماكن املخددة لها وتسوي ها باألساليب التي تؤثر على البيئة.
 توفير الطرق لخدمة ال،ابات واملحميات واملتنزهات.
يقض ــري قـ ـرار مجل ــب ال ــوزراء رق ــم  41وت ــاري  1427/3/5بتطبي ــق قـ ـرار املجل ــب ألاعل ــى ملجل ــب التع ــاون ل ــدول
الخل ــيا العر ــأ ف ــي ش ــأن اعتم ــاد ئح ــة مع ــايير مس ــتويات الووض ــاء ف ــي البيئ ــة الداخلي ــة والخارجي ــة ل ــدول املجل ــب
واعتماد املعايير واملقاييب املوحدة لجودة الهواء املحيط بدول املجلب.
تشارك الوزارة في اجتماعات حماية البيئة البحرية الدولية واجتماعات الفريق العر أ.
تشارك الوزارة في الاجتماعات الخاصة بالتنمية املستدامة لقطاع النقل بمقر ألامم املتحدة بنيويورك.
تش ــارك ال ــوزارة ف ــي الاجتماع ــات ذات العالق ــة بالبيئ ــة مث ــل اجتم ــاع لجن ــة حماي ــة البيئ ــة البحري ــة ف ــي لن ــدن
واجتماع لجنة الدندوق الدو ي للتعويض عن أضرار التلوث الزيتي.
الــوزارة عوــو فــي اللجنــة الوطنيــة ملواجهــة الكــوارث البيميــة وتشــارك فــي وضــع الخطــة الوطنيــة ملواجهــة الكــوارث
البيمية وآليات التنفيذ ويتم سنويا تزويد وزارة الزراعة بما لدى الوزارة من مرئيات.
صدور قرار مجلـب الـوزراء رقـم ر )373وتـاري 1433/11/15ه ـ القا ـري باملوافقـة علـى ةنشـاء هيئـة للنقـل العـام
تتمت ــع با س ــتقالل امل ــا ي والاداري لتن ــيم خ ــدمات النق ــل الع ــام للرك ــاا داخ ــل امل ــدن وب ــين امل ــدن ويك ــون له ــا مجل ــب
ادارة برئاسة معا ي وزير النقل وعووية الجهات ذات العالقة.
تــم ةصــدار العديــد مــن اللــوائح مفهــا الالئحــة التنفيذي ــة لن ــام النقــل العــام و ئحــة تــأجير الســيارات الد ــ،يرة
و ئحــة ألاجــرة العامــة والالئحــة املن مــة ملمارســة نشــاا ألاجــرة الخاصــة وةجـراءات وشــروا مــنح التـراخيص بممارســة
صفحة 6

املعوقات

ألاهداف والسياسات

 4/1تطوير مركز ملعلومات
النقل

خطوات تحقيق الهدف
نشــاا النقــل املدر ــري وشــروا التــرخيص بممارســة نشــاا نقــل املعلمــات وشــروا نقــل املعتمــرين مــن داخــل اململكــة
وشــروا نقــل املعتمــرين مــن خــارإ اململكــة وةجـراءات وشــروا التــرخيص ملمارســة نشــاا النقــل الســيا ي بالحــافالت
ةضــافة ة ــى عقــد التـزام الشــركة الســعودية للنقــل الجمــاعي داخــل وفيمــا بــين مــدن اململكــة كمــا تــم الان هــاء مــن ةعــداد
مش ــاريع الل ــوائح التالي ــة  :مش ــروع ئح ــة نق ــل البو ــامع واملهم ــات ب ــأجر عل ــى الط ــرق ومش ــروع ئح ــة ترحي ــل الرك ــاا
بسـيارات ألاجــرة العامـة بــين مـدن اململكــة وة ـى خارجهــا و مشـروع ئحــة ةدارة وتشـ،يل ألافـراد العـاملين بســياراتهم فــي
نشــاا ألاجــرة العامــة و ئح ــة متعه ــدي نق ــل البو ــامع بح ـرا ويج ــري حالي ــا العم ــل عل ــى ةع ــداد ئح ــة ترحي ــل البو ــامع
واملهم ــات ب ــأجر وك ــذلك العم ــل عل ــى تط ــوير ئح ــة ألاج ــرة العام ــة وةع ــداد الش ــروا الخاص ــة بتق ــديم خدم ــة توجي ــه
مركبات ألاجرة العامة.
يتم حاليا ةنشاء مركز أبحاث الطرق والنقل وسوف يوفر قاعدة معلومات متكاملة عن النقل.
تتومن الاسـتراتيجية الوطنيـة للنقـل التـي أقرهـا مجلـب الـوزراء برنامجـا لن ـام شـامل ملعلومـات وةحدـائيات
النقل وذلك استجابة حتياجات املستثمرين للبيانات.
يتومن تن يم الوزارة ةدارة تقنية املعلومات وتقوم الوزارة بدعم هذه إلادارة وفق آلاتأ :
توفير الكفاءات املتخددة في مجال الحاسب آلا ي ون م املعلومات.
توفير عدد من براما وأجهزة الحاسب آلا ي الالزمة إلدارة أعمال الوزارة.
تم ةنشاء قاعدة بيانات مركزية للنقـل البـري وتتكـون مـن أن مـة ملتابعـة وةصـدار التـراخيص واسـترجاع بيانـات
الشـركات املــرخص لهــا بمزاولــة أنشــطة النقــل مــع ميكنــة أعمــال الوكالــة املســاعدة للنقــل البــري وةنشــاء ن ــام فرعــي
يــتم مــن خاللــه اســتقبال طلبــات العــاملين بالنقــل البــري رأف ـراد شــركات مؤسســات) عــن طريــق موقــع الــوزارة علــى
شــبكة إلانترنــت وســيتم تطبيقــه ةن شــاء هللا فــور الان هــاء مــن مشــروع ربــط ةدارات الطــرق والنقــل باملنــاطق بشــبكة
الوزارة القائمة حاليا.
ةصدار خرائط توضح شبكات الطرق بالتنسيق مع الجهات الرسمية والخاصة ذات العالقة.
الخدمات املقدمة فى مجال النقل رالبري والبحري) :
صفحة 7

املعوقات

ألاهداف والسياسات

 5/1املساهمة في إجراء
الدراسات لتطوير
وتحسين خدمات النقل
في املشاعر املقدسة
والتنسيق مع الجهات
ذات العالقة في هذا
املجال

خطوات تحقيق الهدف
انشاء ن ام فرعي يتم من خالله استقبال طلبات العاملين بالنقل البري رأفراد شركات مؤسسات) عن
طريق موقع الوزارة علي شبكة الانترنت وجاري تفعيله فى جميع ادارات الطرق والنقل.
تم تطوير ن ام ميكنة اعمال الوكالة املساعدة للنقل البحري
تدريب املستخدمين ألن مة النقل البري والبحري على كيفية استخدام الان مة واستخراإ التقارير
املطلوبة من الان مة.
تم تطوير تقديم خدمات ن امأ النقل البري والبحري على موقع الوزارة بما يتواءم مع تفعيل الحكومة
الالكترونية.
ي ــتم التنس ــيق م ــع مرك ــز املعلوم ــات ال ــوطدي للوث ــائق واملحفوا ــات ب ــوزارة الداخلي ــه بش ــأن تب ــادل البيان ــات
والتأكد من صح ها.
العمل بن ام ميكنة مخالفات النقل البري والبحري وتدريب العاملين عليه.
تنفيــذ مشــاريع الطــرق والجســور واملواقــي واملشــاركة فــي عــدد مــن اللجــان الرئيســية والفرعيــة املعنيــة بــال
مثــل لجنــة ال ـ العليــا ولجنــة ال ـ املركزيــة والهيئــة العليــا ملراقبــة نقــل ال جــاإ واللجنــة التنفيذيــة ملراقبــة نقــل
ال جاإ واللجان الفرعية ألاخرى املنبثقة مفها.
متابع ــة خ ــدمات الش ــركة الس ــعودية للنق ــل الجم ــاعي وإلاش ـراف عل ــى خط ــة النق ــل الع ــام م ــن خ ــالل رئاس ــة
الــوزارة للجن ـة النقــل العــام التــي تتكــون مــن عــدة جهــات وتقــوم الشــركة الســعودية للنقــل الجمــاعي بتنفيــذ الخطــة
خ ــالل موس ــم ال ـ ـ كم ــا تق ــوم ال ــوزارة بالدراس ــات امليداني ــة والاس ــتطالعية ورص ــد ومتابع ــة دخ ــول الح ــافالت
ألاجنبيــة مــن املنافــذ الحدوديــة وإلاش ـراف واملتابعــة للخطــة إلاعالميــة والعالقــات العامــة ومتابعــة أنشــطة النق ــل
املرخدة من قبل الوزارة ومتابعة الخـدمات علـى الطـرق وإلاشـراف واملتابعـة ملشـروعات الـوزارة بمنطقـة املشـاعر
املقدسة واملشاركة في غرفة عمليات الدفاع املدنأ وفي خطة الدفاع املدنأ وفي غرفة عمليات القيادة والسيطرة.
الاســتمرار فــي تطبيــق ق ـرار مجلــب ال ــوزراء بمنــع املركب ــات التــي تقــل س ــع ها عــن  25راكــب م ــن دخــول منطق ــة
املشاعر بالتعاون مع الجهات املعنية بتطبيق القرار وقد تم نقل الركاا من مواقي ال جز بكل عسر وةنسيابية.
صفحة 1

املعوقات

ألاهداف والسياسات
 6/1ألاخذ بمتطلبات ذوي
الاحتياجات الخاصة في
كل ماله عالقة بنشاط
النقل

 7/1البحث مع املراكز
الحكومية وألاهلية
التعليمية والتدريبية
لتوفير برامج متطورة
ومتخصصة في النقل

خطوات تحقيق الهدف
تأخ ــذ ال ــوزارة فـ ـي الاعتب ــار عن ــد اع ــداد دراس ــات وتش ــريعات النق ــل وك ــذا عن ــد تد ــميم أن م ــة النق ــل الع ــام
متطلبات ذوي الاحتياجات الخاصة.
تتوــمن دراســة اســتراتيجيات وسياس ــات النقــل ولــوائح وأن م ــة النقــل مــا يــن م ويط ــوع خــدمات النقــل ل ــذوي
الاحتياجــات الخاصــة وتقــوم الــوزارة بالتعــاون مــع مركــز ألاميــر ســلمان ألبحــاث إلاعاقــة فــي تطــوير صمعــايير ومواصــفات
الطــرق ووســائل النقــل املالئمــة لتــنقالت املعــاقينص وقــد تــم التنســيق بــين الــوزارة ومركــز ألاميــر ســلمان ألبحــاث إلاعاقــة
لبحه تحقيق آلاتأ :
أ) تقي ــيم املس ــتوى الح ــا ي م ــن س ــهولة الوص ــول الش ــامل ض ــمن الط ــرق واملراف ــق العام ــة وأن م ــة النق ــل والبني ــة
التحتيــة القائمــة و شــكل خــاص تحديــد معــايير املســتويات الحاليــة لســهولة الوصــول مقارنــة باملعــايير ألاساســية
واملمارسات املثلى ةقليما ودوليا.
ةنش ــاء ةط ــار عم ــل لس ــهولة الوص ــول الش ــامل يح ــدد ض ــوابط الكيفي ــة الت ــي ي ــتم به ــا وض ــع س ــهولة
ا)
الوصول وتطويرها.
إ) وضع ةرشادات لسهولة الوصول الشامل.
رخدت الوزارة لعدد من املنشأت املتخددة في نقل ذوي الاحتياجات الخاصة راملعاقين ) .
اصـ ــدرت الـ ــوزارة الـ ــدليل الارشـ ــادي للوصـ ــول الشـ ــامل فـ ــي وسـ ــائط النقـ ــل البريـ ــة و اصـ ــدرت الـ ــوزارة الـ ــدليل
الارشــادي للوصــول الشــامل فــي وســائط النقــل البحــري كمــا اصــدرت الــوزارة الــدليل الارشــادي للوصــول الشــامل فــي
للواجهات السياحية وقطاع الايواء والدليل الارشادي للوصول الشامل في البيئة العمرانية .
تتعــاون الــوزارة مــع الجامعــات املحليــة لتن ــيم دورات متخددــة ومكثفــة للعــاملين فــي مجــال النقــل العــام كمــا
تن م الوزارة بءستمرار العديد من ورش العمـل املتخددـة لرفـع كفـاءة العـاملين فـي مجـال النقـل العـام وتنفـذ بـراما
التدريب وإلابتعاث املطبقة في الوزارة وحوور املختدين للورش والندوات والدورات املتخددة داخليا وخارجيا .
جامعة الدمام بددد افتتاح قسم لهندسة املرور والنقل في كلية الهندسة.
يجــري اعــداد برنــاما تــدري ي متخدــص لتــدريب مــوافأ محطــات الــوزن علــى كيفيــة مراقبــة ومتابعــة نــاقالت
صفحة 9

املعوقات

ألاهداف والسياسات
لتلبية احتياجات
العاملين في هذا املجال
 8/1تطوير مجموعة من
مؤشرات ألاداء لقطاع
النقل في اململكة يمكن
استخدمها لتقييم تطور
ألاداء وقياس الكفاءة

 9/1تنويع مصادر تمويل
قطاع النقل وتطبيق
التنمية املستدامة

خطوات تحقيق الهدف
املواد الخطرة والتعامل معها بالتعاون مع املراكز التدريبية الاهلية املتخددة.
يقـ ــوم معهـ ــد إلادارة حاليـ ــا بدراسـ ــة ةعـ ــداد مؤش ـ ـرات ألاداء ل جهـ ــزة الحكوميـ ــة وينسـ ــق املعهـ ــد مـ ــع ألاجهـ ــزة
الحكومية بشأن ةعداد هذه الدراسة.
تتو ــمن الاسـ ـتراتيجية الوطني ــة للنق ــل برنامج ــا لن ــام ش ــامل ملعلوم ــات وةحد ــائيات النق ــل وه ــذا البرن ــاما
سوف ينتا عنه بعض املؤشرات الهامة لقطاع النقل ويتم قريبا وضع آلالية املناسبة لتنفيذ هذا البرناما.
فــي ةطــار تعــاون الــوزارة الوثيــق مــع فــرع إلاتحــاد العــالاي للنقــل العــام ملنطقــة الشــرق ألاوســط وشــمال أفريقيــا
والــذي يرأســه حاليــا ســعادة وكيــل الــوزارة لشــئون النقــل تــم مــؤخرا تشــكيل فريــق عمــل متخدــص لبحــه مؤش ـرات
ألاداء لقطــاع النقــل ومــن املتوقــع أن يــتم مــن خــالل هــذا الفريــق تحديــد املعــايير واملؤش ـرات االازمــة لقطــاع النقــل فــي
املنطقة وبما يتفق مع املعايير واملؤشرات العاملية.
تقوم الوزارة بدراسة لتحرير النقل العام بالحافالت بين مدن اململكة وفتح املنافسة أمام القطاع الخاص.
يتم تش،يل مركز النقل العام حاليا بمدينة الرياط من قبل القطاع الخاص.
تقوم الوزارة حاليا بءعداد دليل إلنشاء وتش،يل وتمويل مراكز النقل العام في اململكة.
تم ةسناد النقل املدر ري في وزارة التربية والتعليم للقطاع الخاص.
تح ــرص ال ــوزارة عل ــى تش ــجيع الش ــركات إلاس ــتثمارية املنبثق ــة ع ــن ألامان ــات لل ــدخول ف ــي ش ـراكة لبح ــه تنفي ــذ
مشاريع النقل العام املكلفة.
ت ــم ةنش ــاء ش ــركة س ــار اململوك ــة لد ــندوق إلاس ــتثمارات العام ــة لتت ــو ى بن ــاء وتش ــ،يل وص ــيانة س ــكة حدي ــد
الشمال – الجنوا.
نــص ق ـرار مجلــب الــوزراء رقــم ر )373وتــاري 1433/11/15ه ـ القا ــري باملوافقــة علــى ةنشــاء هيئــة للنقــل العــام
تتمتــع با ســتقالل املــا ي والاداري لتن ــيم خــدمات النقــل العــام للركــاا داخــل املــدن وبــين املــدن فــي الفقــرة السادســة
صفحة 11

املعوقات

ألاهداف والسياسات

خطوات تحقيق الهدف
الخاصة بموارد الهيئة املالية ص ما يقبله مجلب الادارة من هبات وةعانات ومنح ووصايا وأوقافص.

 11/1الاستمرار في إجراء
بدأت اململكة في تنفيذ توسعات كبيرة لشبكة الخطوا الحديدية شملت الاتأ :
الدراسات الضرورية
 )1خــط حديــدي يــربط شــمال اململكــة مــن الحــدود الاردنيــة ا ــى مدينــة الريــاط مــع وصــلة تمتــد ملينــاء را الخيــر علــى
لبحث الجدوى
الخل ــيا العر ــأ لنق ــل الرك ــاا والبو ــامع واملع ــادن وط ــول الخ ــط ر)2411ك ــم وق ــد ب ــدء ه ــذا الع ــام ف ــي تش ــ،يل الج ــزء
الاقتصادية للتوسع في
الخاصة بنقل املعادن ا ى را الخير .
شبكة السكك الحديدية  )2قطار الحرمين الذي يـربط املدينـة املنـورة بمكـة املكرمـة مـرورا بمدينـة جـده لنقـل ال جـاإ واملعتمـرين والـزوار بطـول
لربط املدن الرئيسية في
ر)451كم .
اململكة مع الاهتمام
 )3قطــار املشــاعر املقدســة ويــربط بــين املشــاعر املقدســة بمكــة املكرمــة ويبل ـ طولــه ر )21كــم وهــو لخدمــة ال جــاإ وتــم
بإيجاد آلية مناسبة
تش ــ،يله بالكام ــل م ــن قب ــل القط ــاع ف ــي ـ ع ــام 1432هـ ـ وتبل ـ الطاق ــة الاس ــتيعابية ل ــه ر )72ال ــي ح ــاإ ف ــي الس ــاعة
لجذب القطاع الخاص
ويمكن نقل ر )511الي حاإ خالل ر )6ساعات .
للمشاركة في إنشاء
يجــري حاليــا الاعــداد لطــرح تنفيــذ مشــروع الجســر البــري رشــرق  /غــرا) لــربط جــدة علــى البحــر الاحمــر بمينــاء
وتشغيل الخدمة
الدمام على الخليا العر أ مرورا بالرياط وبطول ر )951كم.
يتم حاليا ةجراء دراسات الجدوى إلنشاء بعض الخطوا الحديدية لربط باقي مناطق اململكة.
جميع هذه املشاريع يتم تنفيذها بتمويل مباشر من الدولة.
تعمل الوزارة على تدميم مسار سكة حديد دول مجلب التعاون داخل اململكة.
 11/1توسيع وتكثيف
صدور قرار مجلب الوزراء رقم  174وتاري 1433/6/2هـ القا ري باملوافقـة علـى تنفيـذ مشـروع النقـل العـام فـي
دراسات جدوى إنشاء
مدينة الرياط رالقطارات والحافالت) واملدن الاخرى ذات الكثافة السكانية العالية بعـد الان هـاء مـن تدـميم شـبكاتها
شبكات قطارات إلانفاق
على ان تتو ى الدولة على نفق ها التنفيذ والتش،يل والديانة ويجري حاليـا اسـتكمال الاجـراءات الالزمـة للتعاقـد علـى
في املدن الكبرى ذات
تنفيذ مشروع النقل العام بمدينة الرياط.
الكثافة السكانية
صفحة 11

املعوقات

ً
 )2تطوير شبكة الطرق في اململكة وفقا ملتطلبات التنمية :
املعوقات
خطوات تحقيق الهدف
ألاهداف والسياسات
تــم الان هــاء مــن الدراســة ألاســتطالعيه الش ـاملة لكافــة الطــرق الرئيســة والثانويــة وتشــمل هــذا الدراســة مراجعــة
 1/2استكمال شبكة الطرق -
الرئيسية والثانوية
ش ــبكة الط ــرق الحالي ــة و ج ــم الحرك ــة املروري ــة الحالي ــة واملتوقع ــة وغيره ــا م ــن العوام ــل الاخ ــرى ذات الد ــلة بحرك ــة
والفرعية لخدمة
النقل بشكل عام للخروإ بخطه وخارطة عامه للطرق توضح كافة انـواع الطـرق املطلـوا تنفيـذها ومسـاراتها واولويـة
التجمعات السكانية
كل طريق.
ومواقع النشاطات
يجري حاليا تنفيذ عـدد كبيـر مـن مشـاريع الطـرق الرئيسـية والثانويـة والفرعيـة فـي جميـع منـاطق اململكـة وبطـول
الاقتصادية والزراعية
ر )22225كم وبتكاليي تزيد عن ر )48مليار ريال حتى نهاية السنة الثالثة من الخطة التاسعة.
مع ألاخذ في الاعتبار
بل عدد املشاريع الجديدة املعتمدة لتنفيذ الطرق في امليزانية للعام املـا ي 1434/1433ه ـ ر )284مشـروع بطـول
حجم الحركة
ر )4153كلم تحتوي على أعمال لتنفيذ طـرق رئيسـية وثانويـة وفرعيـة جديـدة وأعمـال زدواإ طـرق قائمـة واسـتكمال
بعض املشاريع وقد بل عدد عقود تنفيذ تلك الطـرق ر )227عقـد كمـا يـتم الاسـتمرار فـي تنفيـذ املعتمـد مـن السـابق
وفق برمجه تنفيذ تأخذ في الاعتبار الامكانات الفنية واملخدص للدرف في امليزانية.
يتم سنويا وبالتنسيق مع وزارة املالية تخدـيص اعتمـاد يـتم منـه تنفيـذ وصـالت الطـرق الفرعيـة والثانويـة التـي
يزي ــد طوله ــا ع ــن ر )11كل ــم ووف ــق مع ــايير معين ــة مث ــل أن تك ــون الخدم ــة لقري ــة أو ج ــرة ل ــم ت ــربط بع ــد واعتم ــد
بميزانية الوزارة للعام املا ي 1434/1433هـ مبل ر )111مليون ريال لهذا ال،رط.
ت ــم خ ــالل الع ــام امل ــا ي 1435/1434هـ ـ اعتم ــاد ع ــدد م ــن املش ــاريع بط ــول ح ــوا ي ر )3716ك ــم وبتك ــاليي ق ــدرها
ر )11912مليــون ريــال شــاملة طــرق ســريعة ومزدوجــة ورفــع مســتوى طــرق قائمــة وتنفيــذ طــرق رئيســية وثانويــة وفرعيــة
واستكمال لطرق قائمه.
 2/2دعم برامج الصيانة
تــزداد الحاجــة ة ــى دعــم مــا يخدــص عتمــادات الدــيانة ســنويا للحفــا علــى شــبكة الطــرق التــي تتزايــد ســنويا
العادية والوقائية
واستثمرت فهها مبال كبيرة وفي نفب الوقت يتقـادم جـزء مفهـا وقامـت الـوزارة بنـاءا علـى مـا تلقتـه مـن املقـام السـامأ
ملنشآت الشبكة القائمة
الكــريم بالتنســيق مــع وزارة املاليــة مــن أجــل دراســة تخدــيص جــزء مــن رســوم الوقــود للدــرف علــى أعمــال الدــيانة
وتطبيق ألاساليب
وبنـاءا علـى ذلـك تـم تكليـي البنـك الـدو ي للقيـام بدراسـة هــذا ألامـر وةيوـاح تجـارا الـدول فـي هـذا املجـال وقـام البنــك
صفحة 12

خطوات تحقيق الهدف
ألاهداف والسياسات
الحديثة في إدارة وبرمجة الــدو ي بــءجراء الدراســة والتنســيق بشــأنها مــع الجهــات ذات العالقــة وقــدم تقريــره الفهــامأ الــذي توــمن نتــائا الدراســة
والبــدائل املختلفــة لت،طيــة الفــرق مــا بــين املطلــوا لدــيانة الطــرق ومــا ععتمــد للــوزارة ضــمن امليزانيــة فــي هــذا الشــأن
تنفيذ عمليات الصيانة
وقد قام البنك الدو ي بعرط الدراسة على وزارة املالية و عد التنسيق الـذي تـم بـين الـوزارة ووزارة املاليـة تـم ةعـداد
وتحديد أولوياتها
مش ـ ــروع محو ـ ــر بالنت ـ ــائا واملرئي ـ ــات وأرس ـ ــل ل ـ ــوزارة املالي ـ ــة بخط ـ ــاا ال ـ ــوزارة رق ـ ــم  116وت ـ ــاري 1431/6/5هـ ـ ـ ورق ـ ــم
 33393/11وتاري 1431/6/29هـ ولم تتلق الوزارة بعد رأي وزارة املالية حيال نتائا الدراسة.
تتم الديانة العادية في حدود املبال التي تعتمد فـي امليزانيـة ويكـون التعاقـد ملـدة ثـالث سـنوات وتبلـ تكـاليي
الد ــيانة العادي ــة للط ــرق للعق ــود الجدي ــدة البال ،ــة ر )11عق ــدا م ــن ع ــام 1433هـ ـ ة ــى عــام 1436هـ ـ بـ ـ ر )2613ملي ــون
ري ــال كم ــا بل ـ ع ــدد عق ــود ص ــيانة أعم ــال الكهرب ــاء عش ــرة عق ــود وق ــد ص ــرف عل ــى أعم ــال الد ــيانة العادي ــة ف ــي ع ــام
1434/1433هـ مبل ر )737501ألي ريال.
تتم أعمال الديانة الوقائيـة للطـرق وفـق برنـاما سـنوي يأخـذ فـي الاعتبـار ألاعمـال الوقائيـة ذات ألاولويـة وينفـذ
بموجب هذا البرناما أعمال وقائية إلصالح أجزاء من شبكة الطرق وفق ما يتم اعتماده في امليزانية وقـد بلـ ةجمـا ي
ما صرف على ألاعمال الوقائيـة فـي العـام املـا ي 1434/1433ه ـ بمختلـي منـاطق اململكـة مبلـ ةجمـا ي قـدره ر)903696
ألي ريال.
ت ــتم الاس ــتفادة م ــن املع ــدات وألاجه ــزة وتقني ــة املعلوم ــات ف ــي حد ــر وتد ــنيي املش ــاكل الت ــي تع ــانأ مفه ــا الط ــرق
وتحديد التكاليي الالزمة صالحها.
يـتم تحــديه مواصــفات أعمــال الدــيانة بشــكل منــت م والاســتفادة مــن نتــائا ألابحــاث والدراســات التــي تمــت فــي
هذا املجال ويقوم أحد املقاولين بتنفيذ مشروع ملسح وتقييم الطرق واملنشآت وتش،يل املعدات الخاصة بذلك.
يهـ ــدف ن ـ ــام التدـ ــوير الرقاـ ــي املتحـ ــرك للطـ ــرق ة ـ ــى تـ ــوفير البيانـ ــات الخاصـ ــة بعناصـ ــر الطـ ــرق غيـ ــر الرصـ ــفية
كاللوح ــات إلارش ــادية والخط ــوا املروري ــة والعالم ــات الكليلومتري ــة للط ــرق وتقييمه ــا وتحدي ــد العناص ــر الت ــي تحت ــاإ ة ــى
صيانة عن طريق جمع البيانات وصور لها وتحديه قاعـدة البيانـات الخاصـة بهـا فـي الـوزارة وقـد اعتمـد لهـذا البرنـاما
في ميزانية الوزارة للعام املا ي 1434/1433هـ مبل ر )14.511.111ريال.
صفحة 13
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 3/2استكمال محاور
الحركة املرورية ورفع
كفاءتها وفق متطلبات
الحركة املرورية

خطوات تحقيق الهدف
اعتم ــد بميزاني ــة ال ــوزارة للع ــام امل ــا ي 1434/1433هـ ـ مبل ـ ر )31.111.111ري ــال وذل ــك لن ــام ص ــيانة املنش ــآت
رالجسوروألانفاق والعبارات) .
يتم عقد ندوات بشكل منت م لزيادة تأهيـل العـاملين فـي مجـال الدـيانة سـواء مـن منسـو أ الـوزارة أو منسـو أ
املقاولين.
تقــوم الــوزارة بتنفيــذ وتطــوير مســتوى الطــرق املحوريــة لتكــون طــرق ســريعة أو مزدوجــة وتــم فــي الســنوات املاليــة
ألاخيــرة الاســتمرار فــي اعتمــاد تنفيــذ عــدد كبيــر مــن مشــاريع الطــرق الرئيســية وازدواإ طــرق قائمــة وانتيــى تنفيــذ الكثيــر
مفها واملتبقأ جاري العمل على استكماله ويأتأ من أهم املشاريع التي الجاري تنفيذها أو أجزاء مفها آلاتأ :
تحويل طريق جدة/جازان الساحلي لطريق سريع رالجزء ألاول) طريق حائل/رفحا راملرحلة الثانية) ةزدواإ طريق
نجران/شرورة الودععة راملرحلة الثالثة) شرورة/الودععة الطريق الدائري الثانأ بمكة املكرمة رشارع
الطنطباوي) الطريق الدائري الثاله باملدينة املنورة راملرحلة الثانية) استكمال طريق حائل/املدينة املنورة
املزدوإ مع أر ع تقاطعات ةستكمال طريق الرياط/الرين/بيشة بالرياط الطريق الدائري بمدينة جدة الجزء
الثانأ رطريق بريمان/طريق مكة السريع) تحويل طريق جدة/جازان الساحلي لطريق سريع الجزء الثانأ
رالشعيبة /الليه) ةزدواإ طريق بيشة/رنية/الخرمة حتى طريق الرياط/الطائي السريع راملرحلة الاو ى)
بالرياط تحسين طريق الدمام/الخبر الساحلي مع ةنشاء التقاطع مع طريق القشلة/املطار القديم مع ألانارة
رمزدوإ) ةستكمال طريق حائل/املدينة املنورة راملزدوإ) طريق حائل/رفحاء راملرحلة الثانية) ةستكمال ةزدواإ
طريق سكاكا/عرعر ليتدل مع طريق عرعر/جديدة عرعر مع جسر على وادي بدنه بالحدود الشمالية استكمال
الطريق الدائري بمنطقة تبوك مع تقاطع املدينة ازدواإ طريق تبوك/ضبا راملرحلة الرابعة) استكمال تنفيذ
تقاطعات تقاطع الطريق إلاقلياي مع طريق سكاكا/دومة الجندل وتقاطع مثله أبو عجرم بالجوف الطريق
الدائري ملدينة الباحه رالجزء الثانأ والجزء الثاله) ةزدواإ طريق العقيق/جراراملرحلة الثالثة) ةستكمال
ةزدواإ طريق الباحة/املخواه/امل يلي ةنشاء طريقين من الجنوا ة ى الشمال ومن الشرق ة ى ال،را بجازان
ازدواإ طريق تبوك/حقل/الجزء الواقع بين بئر بن هرما /الشرف املرحلة الثانية ازدواإ طريق
صفحة 14
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خطوات تحقيق الهدف
نجران/شرورة/الودععة رالخوراء/شرورة) طريق حائل /املدينة املنورة املباشر املزدوإ ربط منطقة الباحة
بطريق الرياط /الرين /بيشة استكمال الطريق الدائري حول مدينة تبوك الطريق الذي يربط طريق
الرياط/الدمام السريع بطريق ابو حدرية/الدمام وطريق الدمام/الجبيل وربط طريق مطار امللك فهد بطريق
بقيق/ال هران راملرحلة الاو ى )رمزدوإ) ازدواإ طريق بيشة/رنيه بمنطقة عسير استكمال اعمال الولع الشرقي
الخارجي من الطريق الدائري من طريق خريص وحتى تقاطع طريق الخرإ مع وصلة الدائري الجنو أ مع طرق
الخدمة مع تقاطع استكمال طريق ال هران/العقير/سلوى رتنفيذ  4تقاطعات بالجزء الجاري تنفيذه)
استكمال طريق حائل/املدينة املنورة استكمال ازدواإ طريق الطائي/أبها رالجزء الواقع بمنطقة عسير)
استكمال ازدواإ طريق شرما /البدع /الشرف /حقل استكمال الطريق الساحلي رالشقيق /الطوال) املرحلة
ألاو ى بدون تقاطعات أزدواإ طريق عفيي/الم راملرحلة الاو ى) تحويل طريق جدة  /جازان الساحلي ا ى طريق
سريع رالجزء الثاله) الطريق الدائري بمدينة جدة وربط املحاور الرئيسيةراملرحلة الثالثة) طريق
تبوك/املدينة املنورة السريع راملرحلة الاو ى) ةزدواإ طريق حائل/رفحاء أزدواإ طريق نجران/شرورة/االودععة
رالخوراء/شروره)راملرحلة الثالثة والرابعة) الطريق املؤدي ة ى املنفذ الحدودي مع سلطنة عمان رالجزء
ألاخير) استكمال طريق الرياط/الرين/بيشة الطريق الدائري الثاله باملدينة املنورة راملرحلة الرابعة) ألاعمال
التكميلية للطريق الدائري بحائل رتقاطع طريق املطار تقاطع السويفلة تقاطع رقم ر )13امتداد شارع الحراإ)
ةزدواإ وتحسين الطريق الذي يبدأ من تقاطع طريق الرياط/االقديم السريع حتى دوار خزام مع التقاطعات
راملرحلة الاو ى) الطريق الدائري ملنطقة الباحة رالجزء الرابع).
اعتمــد فــي ميزانيــة الــوزارة للعــام املــا ي 1434/1433ه ـ عــددا مــن املشــاريع الرئيســية وتــم وضــعها موضــع التنفيــذ
ومن أهمها :
طريق الخرإ/القويعية املزدوإ راملرحلة الاو ى) ر )15كم طريق املدينة املنورة/العال /تبوك السريع راملرحلة
ألاو ى) ر )45كم طريق القديم/مكة املكرمة املباشرراملرحلة الاو ى) ر )25كم طريق حائل /الزبيرة/حفر الباطن
املباشرراملرحلة الاو ى)ر )41كم الطريق الساحلي السريع رجازان/املوسم/الطوال) املرحلة الاو ىر )15كم طريق
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خطوات تحقيق الهدف
تبوك  /حائل املباشر رجبة /العسافية /القليبة) راملرحلة الاو ى) ر)51كم ازدواإ طريق بيشة  /رنية  /الخرمة
حتى طريق الرياط  /الطائي السريع راملرحلة الثانية) ر )25كم الطريق الدائري بمدينة جدة وربط املحاور
الرئيسية راملرحلة الرابعة) ر )11كم الطريق الذي يربط منطقة الباحة بطريق الرياط/الرين/بيشة راملرحلة
الثانية) ر )31كم أزدواإ طريق عفيي /الم راملرحلة الثانية) بطول ر )15كم توسعة طريق الطائي/السيل
الكبير مع ربط السيل الكبير بطريق الطائي /الرياط السريع راملرحلة ألاو ى) ر ربط السيل الكبير بطريق الطائي
 /الرياط السريع) بطول ر )15كم أزدواإ طريق نجران/شرورة/االودععة رالخوراء -شروره) راملرحله الخامسه)
بطول ر )31كم.
أعتمـ ــد فـ ــي ميزانيـ ــة الـ ــوزارة للعـ ــام املـ ــا ي 1435/1434ه ـ ـ تنفيـ ــذ وازدواإ عـ ــدد مـ ــن الطـ ــرق الرئيسـ ــية والثانويـ ــة
والفرعية ومن أبرزها :
تنفيذ تقاطع عند مدخل جامعة اليمامة على طريق الرياط  /القديم السريع ةزدواإ ااملحول الشما ي لوادي
الدواسر راملرحلة الاو ى) ةزدواإ املحول الالزم لربط الخرإ بطريق الرياط /الدمام السريع راملرحلة الثانية)
طريق الخرإ  /القويعية املزدوإ املباشر راملرحله الثالثة) أزدواإ طريق الدوادمأ/عرجاء/نفأ/الر راملرحلة
الثانية) ازدواإ طريق القويعية/الرين/الحريق راملرحلة الاو ى) طريق رجدة /مكة املكرمة) السريع املباشر
راملرحلة الثانية) تحويل طريق جدة  /جازان الساحلي ا ى طريق سريع راملرحلة الرابعة) تحسين التقاطعات
على طريق شرق املطار بجدة رتقاطع مشروع ألامير فواز) طريق املدينة املنورة/العال  /تبوك السريع راملرحلة
الثالثة) ةزدواإ طريق املدينة املنورة  /القديم القديم مع ألانارة و تقاطع مدخل املدينة مدخل توسعة
مطارألامير محمد بن عبدالعزيز الدو ي راملرحلة الاو ى) طريق القديم /مكة املكرمة املباشر راملرحله الثالثة)
الطريق الدائري ملحاف ة الر راملرحلة السادسة) ةزدواإ طريق الر  /النبهانية /البتراء راملرحله الثانيه)
الطريق الذي يربط طريق الرياط/الدمام السريع بطريق ال هران/العقير/سلوى مرورا بطريق ال هران/بقيق
الطريق الذي يربط طريق الرياط  /الدمام السريع بطريق أبو حدرية  /الدمام وطريق الدمام /الجبيل وربط
طريق مطار امللك فهد بطريق بقيق  /ال هران راملرحلة الثانية) ازدواإ الطريق من أسفل عقبة شعار ة ى
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 4/2الاستمرار في رفع
مستوى طرق الربط بين
اململكة والدول املجاورة

خطوات تحقيق الهدف
محايل مع مداخل محاف ة محائلرمحائل/سعيدة الدوالحه) رمحائل/املجارده)راملرحلة الثانية) تحويل طريق
جدة جازان الساحلي ة ى طريق سريع الجزء الواقع بمنطقة عسير راملرحلة الثانية) ازدواإ طريق خميب
مشيط بيشة  115كم وازدواإ طريق صفيه رغوه /الشيق/ععرى بطول ر )31كم راملرحلة الثانية) طريق
تبوك /رأ الشي حميد رالساحل) راملرحلة الاو ى) طريق تبوك  /املدينة املنورة السريع رالجزء الواقع في
منطقة تبوك)راملرحلة الرابعة) طريق تيماء /العال رالجزء الواقع بمنطقة تبوك) راملرحلة الاو ى) طريق
حائل/الزبيرة/حفر الباطن/رأ الخير السريع راملرحلة الثالثة) طريق لينة /بريدة املزدوإ راملرحلة الاو ى مفرد)
تقاطع جامعة الحدود الشمالية مع الطريق الرئيسري عرعر /رفحا تقاطع منجم الجالميد مع الطريق الرئيسري
عرعر/طريي تقاطع الدناعية بعرعر على الطريق الرئيسري عرعر/طريي الطريق الساحلي السريع
رجازان/ااملوسم /الطوال) راملرحلة الرابعة) الطريق الواصل بين طريق امللك عبدالعزيز وطريق امللك فهد
واملحاذي ملوقع جامعة نجران من الجهة ال،ربية ازدواإ الطريق الذي يربط منطقة الباحة بطريق
الرياط/الرين/بيشة راملرحلة الرابعة) الطريق الدائري ملنطقة الباحة رالجزء السابع)| ربط املدينة الطبية
من زاوي ها الشمالية ال،ربية بطريق امللك عبدهللا ربط تقاطع املطار بءمتداد طريق ألامير عبد الرحمن
السديري واستمراره شما ة ى تقاطع املبخرة طريق مزدوإ لربط محطة القطار للشحن في البيسطاء ا ى طريق
ميقوع /تبوك راملرحلة الثانية).
يتم حاليا رفع مستوى طرق الربط بين اململكة ودول الجوار ة ى طرق سريعة ومزدوجة وذلك وفق آلاتأ :
 اســتكمال تنفيــذ ازدواإ طريــق أبــو حدريــة  /الخفقــي وازدواإ طريــق حفــر البــاطن/الرقعي وتــربط هــذه الطــرق
اململكة بدولة الكويت.
 اســتكمال ازدواإ طريــق الهفــوف  /ســلوى  /البطحــاء والــذي يــربط اململكــة بكــل مــن دولــة قطــر ودولــة إلامــارات
العربية املتحدة.
 اســتكمال ازدواإ طريــق رفحا/عرعر/طريي/القريــات وتنفيــذ طريــق حائــل/الجوف /القريــات املــزدوإ كمــا يــتم
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اســتكمال ازدواإ اج ـزاء مــن طريــق املدينــة املنــورة /تبوك/حالــة عمــار ومفهــا ازدواإ الجــزء مــن الجه ـراء ة ــى املدينــة
املنـ ـ ـ ــورة ويـ ـ ـ ــتم تنفيـ ـ ـ ــذ طريـ ـ ـ ــق طريـ ـ ـ ــي /مركـ ـ ـ ــز جمـ ـ ـ ــرك الدميثـ ـ ـ ــة وهـ ـ ـ ــو طريـ ـ ـ ــق مفـ ـ ـ ــرد وازدواإ طريـ ـ ـ ــق ينبـ ـ ـ ــع
/الوجه/ضباء/حقل وتربط هذه الطرق اململكة باألردن.
 استكمال ازدواإ طريـق جـدة/جازان السـاحلي واسـتكمال ازدواإ طريـق الخـرإ/وادي الدواسـر/خميب مشـيط
وازدواإ طريــق خمــيب مشــيط/نجران وازدواإ طريــق نجران/شــرورة حتــى مركــز الخو ـراء كمــا يــتم تنفيــذ ازدواإ
طريق السليل/نجران وتربط هذه الطرق اململكة باليمن.
 تنفيذ ازدواإ طريق عرعر  /جديدة عرعر الذي يربط اململكة بالعراق.
تنفيذ جزء من طريق بطحاء  /شيبه  /أم الزمول ويربط هذا الطريق اململكة بسلطنة عمان بشكل مباشر.
بموج ــب اتف ــاق الط ــرق الدولي ــة ف ــي دول املش ــرق العر ــأ راملع ــد م ــن قب ــل الاس ــكوا) ي ــتم الالت ـزام بتحس ــين ط ــرق
الــربط مــع تلــك الــدول بحيــه تكــون مواصــفات الطــرق ومــا علههــا مــن جســور وتقاطعــات ومــا يتعلــق باســتخدامها مــن
ةش ــارات موح ــدة للع ــابرين ب ــين دول املجموع ــة وتج ــدر إلاش ــارة ة ــى أن الج ــزء ال ــذي يخ ــص اململك ــة م ــن املح ــاور الت ــي
تشــتمل علههــا اتفاقيــة دول املشــرق العر ــأ منفــذة بالكامــل ومتوافقــة مــع مــا هــو موجــود فــي اململكــة ومــا يــتم حاليــا هــو
رفع مستوى بعض تلـك الطـرق ة ـى طـرق مزدوجـة أو سـريعة وذلـك وفـق مـا أشـير ةليـه أعـاله وقـد تـم تركيـب اللوحـات
الخاصة بترقيم طرق الربط الدولية داخل اململكة رالاسكوا) الواردة في الاتفاق.
يبل ـ ع ــدد مح ــاور الط ــرق الدولي ــة ف ــي املش ــرق العر ــأ الواقع ــة داخ ــل اململك ــة العربي ــة الس ــعودية ر )9مح ــاور
ةجم ــا ي أطواله ــا ر )12517كل ــم تمث ــل نس ــبة ر )%39 1م ــن ةجم ــا ي مح ــاور الط ــرق الدولي ــة ف ــي املش ــرق العر ــأ الب ــال
أطوالها ر )31411كلم.
وقد تم تحديد املحاور ذات ألاولوية في تنفيذ اتفاق الطرق الدولية في املشرق العر أ في آلاتأ :
 محــور  41محــور الع ـراق ـ ـ ـ ـ ألاردن ـ ـ ـ ـ ألارا ــري الفلســطينية املحتلــة ـ ـ ـ ـ الســاحل الشــرقي للبحــر ألابــيض املتوســطبطول ر )2221كلم.
 محور  45محور سوريا ـ ألاردن ـ السعودية ـ اليمن بطول ر )3713كلم.صفحة 11
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 5/2تحسين أساليب تنفيذ
الطرق الترابية وصيانتها

خطوات تحقيق الهدف
وقامت اململكة بتطبيق خطة العمـل املعتمـدة مـن ألاسـكوا علـى جميـع املحـاور الواقعـة داخـل اململكـة وتـم التركيـز علـى
محور .45
وضع الالفتات التعريفية القياسية على جميع محاور الطرق الدولية وبل أجمالهها ر )2116فتة.
تم تثبيت فتات التعريي على إلاشارات ألارشادية الجانبية والعلوية وكتابة أسم الدول على املحاور.
ش ــاركت ال ــوزارة ف ــي دراس ــة ال ــربط بالس ــكك الحديدي ــة ب ــين دول مجل ــب التع ــاون الخليق ــي وق ــد اعتم ــد مبل ـ
ر )61.111.111ريــال فــي ميزانيــة الــوزارة للعــام املــا ي 1434/1433ه ـ وذلــك إلعــداد التدــاميم الهندســية ملشــروع ســكة
الحديد بين دول مجلب التعاون الخليقي رالجزء الواقع في اململكة العربية السعودية).
بع ـ ــد ةقـ ـ ـرار ةس ـ ــناد ف ـ ــتح الط ـ ــرق الترابي ـ ــة وص ـ ــيان ها للقط ـ ــاع الخ ـ ــاص ص ـ ــدرت ميزاني ـ ــة ال ـ ــوزارة للع ـ ــام امل ـ ــا ي
1431/1431هـ ـ متو ــمنة اعتم ــاد مبل ـ ر )71ملي ــون ري ــال لف ــتح وتمهي ــد الط ــرق الترابي ــة بمنطق ــة املدين ــة املن ــورة مل ــدة
ثالث سنوات ور )36مليون ريال لفتح وتمهيد الطرق الترابية بمنطقة حائل ملدة ثالث سنوات وتم بدء العمل بها.
اعتمد في ميزانية العام املا ي 1434/1433هـ مبل ر )41مليون ريـال لفـتح وتمهيـد الطـرق الترابيـة بمنطقـة عسـير
ملدة ثالث سنوات ور )41مليون ريال لفتح وتمهيد الطرق الترابية بمنطقة جازان ملدة ثالث سنوات.
اعتم ــد ف ــي ميزاني ــة الع ــام امل ــا ي 1435/1434هـ ـ مبل ـ ر )41ملي ــون ري ــال لف ــتح وتمهي ــد الط ــرق الترابي ــة باملنطق ــة
الشرقة ملدة ثالث سنوات ور )41مليون ريال لفتح وتمهيد الطرق الترابية بمنطقة تبوك ملدة ثالث سنوات.
تطوير مستوى جهاز املراقبة ألداء الطرق الترابية بءدارات الطرق والنقل.
تقوم الوزارة باستخدام ناتا إلاسفلت املكشوا و عض املواد في تثبيت الطرق الترابية.
-
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 6/2التوسع في إجراء
ألابحاث املتعلقة
بصناعة الطرق

خطوات تحقيق الهدف
َ
تم البدء في إلاجراءات الالزمة لتنفيذ مركز أبحاث الطرق والنقل وتجهيزه فنيا وةداريا.
تق ــوم ال ــوزارة م ــن خ ــالل إلادارة العام ــة للم ــواد والبح ــوث ب ــءجراء دراس ــات وأبح ــاث مس ــتمرة ف ــي مج ــال الط ــرق
وك ــذلك تط ــوير ألادوات والتجهيـ ـزات املس ــتخدمة ف ــي ألابح ــاث وتنفي ــذ البـ ـراما التدريبي ــة الالزم ــة س ــتخدام ألاجه ــزة
الجديدة ومن ألابحاث والفحوصات التي تمت خالل العام املا ي 1434/1433ه ما يلي :
 )1ةج ـراء الدراس ــات وألابح ــاث ع ــن ج ــودة تنفي ــذ املش ــاريع م ــن خ ــالل عق ــد فح ــص وتق ــويم امل ــواد املس ــتخدمة ف ــي
مشــاريع الطــرق حيــه يــتم ضــبط جــودة ألاعمــال الترابيــة والخرســانية وألاســفلتية وجــودة خلــط تحســين البيتــومين
ومــدى جــودة أداء املقــاولين فــي عمليــة خلــط وتحســين البيتــومين ومــدى الت ـزامهم بتحقيــق ذلــك والتحقــق مــن ذلــك
باستخدام جهاز قيا الطيي باستخدام ألاشعة تحت الحمراء ر.)FTIR
 )2القيام بتنفيذ مقاطع تجريبية للعديد من املنتجات الجديدة التي تساعد في حلـول بعـض املشـكالت املتواجـدة
ف ــي مش ــاريع الط ــرق مث ــل املحس ــنات إلاس ــفلتية ومحس ــنات الترب ــة حي ــه ي ــتم ةجـ ـراء تج ــارا تثبي ــت وتقوي ــة الترب ــة
باس ــتخدام أح ــد الب ــوليمرات املحس ــنة للترب ــة بن ــاء عل ــى طل ــب الهيئ ــة العلي ــا للس ــياحة وآلاث ــار و ع ــد ةج ـراء التجرب ــة
وتقييمهــا تــم تنفيــذ هــذا املقتــرح فــي مــدائن صــالح حيــه باســتخدام هــذا املنــتا تــم تحقيــق متطلبــاتهم وشــروطهم فــي
مثل هذه ألاماكن التراثية.
 )3عمــل دراســات وتقييمــات للخلطــات إلاســفلتية الســاخنة املدــممة بن ــام الســوبربيي للتأكــد مــن أداء تلــك
الخلطات واقتراح أي تعديالت ةذا كان هناك حاجة لذلك.
 )4عمل دراسات وتقييمات ألداء وديمومة الدهانات املستخدمة في أعمـال الطـرق وذلـك للخلـوص بتوصـيات
نهائية لتحسين أداء الدهانات.
 )5تقيــيم تجــانب ال ـرابط إلاســفلت املحســن باســتخدام جهــاز الكتــرزن ميكروســكوا وذلــك مــن خــالل عمــل
قاعــدة بيانــات خاصــة علــى جهــاز الالكتــرون ميكروســكوا تســتخدم مســتقبال فــي التحقــق مــن جــودة املحســنات
إلاسفلتية.
تق ــوم ال ــوزارة ب ــالتحقق م ــن قي ــام املق ــاولين بتد ــميم وتنفي ــذ الخلط ــات إلاس ــفلتية باس ــتخدام أجه ــزة الس ــوبر
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املعوقات

خطوات تحقيق الهدف
ألاهداف والسياسات
بييي وكذلك العمل على تطوير مواصفات الخلطات ألاسفلتية وطرق تنفيذها وتطوير املعدات املستخدمة فهها.
تــم ةعــداد دليــل ةرشــادي عــن تدــميم الخلطــات إلاســفلتية الســاخنة باســتخدام ن ــام الســوبر بيــي ويشــتمل
الدليل على خطوات التدميم باستخدام ن ام سوبر بيي وإلاجراءات الالزمة لوبط الجودة خالل مرحلة التنفيذ.
َ
تــم تطــوير طــرق تنفيــذ الجســور والتقاطعــات وتــم تطــوير وســائل وطــرق اســتالم أعمــال الطــرق ابتــدائيا وةجـراء
التجارا والفحوصات علهها.
تــم التعاقــد مــع أحــد املكاتــب الاستشــارية املتخددــة لدراســة الجــودة ملــواد البنــاء للطــرق وتشــتمل مهــام العقــد
علـ ــى فحـ ــص مختبـ ــر املشـ ــروع وتقيـ ــيم أف ـ ـراد الجهـ ــاز الفدـ ــي والعـ ــاملين فـ ــي املختبـ ــر والخالطـ ــات التـ ــابعين لالستشـ ــاري
واملق ــاول وفح ــص الكس ــارات ومحط ــات انت ــاإ وخل ــط امل ــواد الخرس ــانية رالاس ــمنتية وألاس ــفلتية) وفح ــص ألاعم ــال
املنفذة في املشاريع وتقييم املدانع املنتجة ل سفلت.
 7/2إعداد وتنفيذ برنامج
تقوم الـوزارة بحدـر الحركـة املروريـة علـى بعـض الطـرق وذلـك عـن طريـق أجهـزة لتعـداد وتدـنيي حركـة املـرور
متكامل لوضع محطات
ف ــي مواق ــع مخت ــارة عل ــى ش ــبكة الط ــرق ويبلـ ـ ع ــدد ه ــذه ألاجه ــزة ر )324جه ــاز وي ــتم دراس ــة إلاحد ــاءات املتحقق ــة
ثابتة لحصر حركة املرور وتحليلها لالستفادة مفها في تطوير الطرق ورفع مستوى السالمة.
على شبكة الطرق
 8/2الاستخدام ألامثل
يتو ــمن عق ــد الخ ــدمات الهندس ــية الاستش ــارية الخ ــاص ب ــءجراء الدرس ــات والتد ــاميم ملش ــاريع الط ــرق قي ــام
للموارد املالية من خالل الاستشاري الذي تتعاقد معـه الـوزارة ألعمـال الدراسـة والتدـميم بـءجراء دراسـة قيميـة لنطـاق عمـل الاتفاقيـة وتعتبـر
تطبيق مبدأ الهندسة
تكلفة هذه الدراسة جزء من تكلفة التدميم.
القيمية لخفض
التكاليف
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 )3التخطيط الشامل للنقل البري والبحري على أنها وحدة واحدة وتنسيق ذلك مع خطة النقل الجوي :
املعوقات
خطوات تحقيق الهدف
ألاهداف والسياسات
 1/3التنسيق مع الجهات
أق ــر مجل ــب ال ــوزراء تنفي ــذ نت ــائا دراس ــة متطلب ــات التخط ــيط الش ــامل لقط ــاع النق ــل م ــن خ ــالل ع ــددا م ــن
ذات العالقة عند إعداد إلاجراءات من بيفها ما يلي :
الخطط املستقبلية
 اعتماد دليل التخطيط الشامل لقطاع النقل في اململكة بالدي،ة املرفقة بالقرار.
لقطاع النقل على ضوء
 قيام وزارة النقل وفقا لالمكانيات املالية املتاحة بما يأتأ :
نتائج دراسة التخطيط
 )1متابع ــة تطبي ــق دلي ــل التخط ــيط الش ــامل والتنس ــيق ف ــي ذل ــك م ــع الجه ــات ذات العالق ــة وذل ــك م ــن خ ــالل
الشامل
اللجنة إلاشرافية العليا املشكلة برئاسة وزير النقل وعووية ممثلين عن عدد من الجهات ذات العالقة.
 )2تأمين الكوادر الفنية الالزمة لقيادة عملية التخطيط الشامل.
 )3تأسيب وةدارة بوابة الكترونية وطنية للتخطيط الشامل للنقل.
ض ــمن الدراس ــات الخاص ــة بالنق ــل الع ــام الت ــي تق ــوم به ــا ال ــوزارة داخ ــل امل ــدن م ــن خ ــالل مكات ــب استش ــارية
متخددــه يــتم التنســيق مــع الجهــات ذات العالقــة وخاصــة أمانــات املــدن والبلــديات واملــرور لتكــون الحلــول متناســبه
مع الخطط املستقبلية لتلك املدن.
 2/3تحديد حجم الحركة
القائمة واملتوقعة على
وسائط النقل البري
والبحري واتجاهات
تدفقها واقتراح الخطط
املستقبلية إلجراء
التوسعات الالزمة على
أساس نتائج هذه
الدراسات.

تشــتمل الدراســة الاســتطالعية التــي اعــدتها الــوزارة الطــرق الرئيســية والثانويــة املســتقبلية وســوف تســاهم هــذه
الدراسة في وضع الخطط لتحديد الاحتياجات املستقبلية من الطرق بمختلي أنواعها.
تقوم الوزارة باستخدام عدد من املواقع لحدر حركـة املـرور علـى الطـرق وةعـداد تقريـر بالحركـة املروريـة خـالل
السنة وتحليل نتائجها والاستفادة من النتائا في تحديد أولويات تنفيذ الطرق وتطوير وتحسين القائم مفها.
قامت الوزارة بءعداد دراسة النقل الساحلي وجدواه بين املدن السعودية.
ض ــمن دراس ــات النق ــل الع ــام الت ــي تق ــوم به ــا ال ــوزارة داخ ــل امل ــدن وفيم ــا بيفه ــا ث ــم تكلي ــي مكات ــب استش ــارية
متخدد ــه لتحدي ــد ج ــم الطل ــب الح ــا ي واملتوق ــع والت ــي عل ــى ض ــو ها ي ــتم وض ــع الخط ــط وتحدي ــد وس ــائط النق ــل
املقترحة.
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ألاهداف والسياسات
 3/3تطبيق البرامج
والسياسات الالزمة
لتنفيذ الاستراتيجية
الوطنية للنقل

خطوات تحقيق الهدف
صــدر قـرار مجلــب الــوزراء رقــم ر  ) 4وتــاري 1433/1/3ه ـ القا ــري باملوافقــة علــى الاســتراتيجية الوطنيــة للنقــل
وندــت الفقــرة صثانيــا ص مــن الق ـرار علــى أن تتــو ى وزارة النقــل الاش ـراف علــى تنفيــذ الاســتراتيجية كمــا ندــت الفقــرة ص
ثالثا ص من القرار على أن تتو ى الجهات املعنية تنفيذ ما يخدها من الاستراتيجية بالتنسيق مع وزارة النقل.
أص ــدر مع ــا ي وزي ــر النق ــل ق ـراره رق ــم ر  ) 4791/11وت ــاري 1433/1/19هـ ـ القا ــري بءح ــداث ةدارة عام ــة بوكال ــة
النقــل باســم ر إلادارة العامــة ملتابعــة تنفيــذ الاســتراتيجية الوطنيــة للنقــل ) تكــون مهم هــا متابعــة تنفيــذ الاســتراتيجية
الوطنية للنقل وفق املهام التي حددها القرار.
ب ــدأت إلادارة عمله ــا وطلب ــت م ــن كاف ــة الجه ــات املش ــاركة ف ــي تنفي ــذ الاس ــتراتيجية تعي ــين ض ــابط أتد ــال ليك ــون
حلقة الوصل مع الوزارة.
أعدت إلادارة كافة الاستبانات وألاسئلة املرفقة معها وأرسلت لكافة الجهات املشاركة في تنفيذ الاستراتيجية.
إلادارة تعمــل علــى تأســيب قاعــدة معلومــات عــن الاســتراتيجية وأهـدافها وبرامجهــا وتــدوين مــا يجــري العمــل علــى
تنفيذه من هذه البراما وما تحققه من ةسهام في تنفيذ أهداف الاستراتيجية من خالل الربط الالكترونأ.
ت ــم اعتم ــاد مبل ـ ر )25ملي ــون ري ــال ف ــي ميزاني ــة ال ــوزارة للع ــام امل ــا ي 1435/1434هـ ـ للب ــدء ف ــي تنفي ــذ م ــا يخ ــص
الوزارة من براما الاستراتيجية.
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املعوقات

 )4تطوير قطاع النقل البحري :
املعوقات
خطوات تحقيق الهدف
ألاهداف والسياسات
اململكة عوـو فـي اتفاقيـة سـالمة ألارواح فـي البحـار وبروتوكولهـا وتشـارك فـي كافـة الاجتماعـات املتعلقـة بالسـالمة
 1/4مواكبة متطلبات ألامن -
والسالمة الدولية
البحرية التي تعقدها املن مـة البحريـة الدوليـة رآمـو) سـنويا وكـذلك الاجتماعـات التـي تعقـدها لجنـة السـالمة البحريـة
وتطبيقها على قطاع
في لندن ر )MSCوتقوم بتنفيذ كافة متطلبات ألامن والسالمة على السفن السعودية.
تطبيق الوزارة معايير السالمة البحرية الدولية على سفن ألاسطول التجاري السعودي والتـي تدـدر فـي املن مـة
النقل البحري السعودي -
البحرية الدولية.
تطبي ــق ال ــوزارة متطلب ــات املدون ــة الدولي ــة ألم ــن الس ــفن وامل ــوان باس ــم ر )ISPS CODEالد ــادرة ع ــن املن م ــة
البحرية الدولية ر )IMOفي جميع املوان السعودية التجارية والدناعية والبترولية.
املشاركة في مؤتمرات ةقليمية عن القرصنة في البحر ألاحمر وبحر العرا.
تم اعتماد ئحة سالمة السفن الد،يرة التي تخوع للمعاهدات الدولية في ةطار مجلب التعاون.
 2/4تطوير النظام البحري
تــم الان هــاء مــن دراســة مســودة مشــروع الن ــام البحــري التجــاري الســعودي وتــم رفــع النتــائا ة ــى املقــام الســامأ
التجاري السعودي مع
الكــريم بخطــاا الــوزارة رقــم ر )447/11وتــاري 1432/2/22ه ـ ويــتم حاليــا مناقشــة مشــروع الن ــام فــي هيئــة الخب ـراء
آلاخذ باالعتبار
بمشاركة الوزارة والجهات ذات العالقة.
املعاهدات والاتفاقيات
أصدرت الوزارة الالئحة التنفيذية لنشاا متعهد نقل البوامع بحرا .
الدولية
تــم ربــط جميــع الادارات بــالوزارة لتســهيل اجـراءات املعــامالت الخاصــة بالنقــل البحــري والســالمة البحريــة ومفهــا
 3/4تطوير شبكة املعلومات -
في قطاع النقل البحري
تســجيل الســفن وشــهادات الســالمة التــي تدــدرها ادارات الطــرق والنقــل فــي املنــاطق للســفن وكــل مــا يتعلــق بســالمة
السفن.
اململكة من مة ة ى مجموعة من الاتفاقيات واملعاهدات البحرية وتشارك في كافة الاجتماعات املتعلقة
 4/4العمل على رفع مستوى -
جودة تطبيق الاتفاقيات بفعالياتها املختلفة سواء في مجال السالمة البحرية أو البيئة البحرية أو مجا ت التعاون املختلفة واململكة ستقوم
واملعاهدات البحرية التي
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خطوات تحقيق الهدف
ألاهداف والسياسات
تنظم إليها اململكة وتوفير بالتقدم للتدقيق التطوعي على مدى تنفيذ متطلبات الاتفاقيات املنومة لها من خالل برناما التدقيق الطوعي
املعتمد من املن مة البحرية الدولية ر.)IMO
متطلباتها
 5/4العمل على بناء
ععتبر انشاء الكلية البحرية بجامعة امللك عبدالعزيز احد الروافد التي ستسهم في اعداد كوادر وطنية قادرة
القدرات والكوادر
على ادارة وتش،يل هذا القطاع .
تقوم الوزارة بتدريب وتأهيل وبناء القدرات البشرية ورفع مستواها باملشاركة في الاجتماعات الدولية املنبثقة
البشرية ورفع مستواها -
باستمرار لتكون قادرة
عن املن مة البحرية الدولية وحوور اجتماعات هيئة ألامم املتحدة للتجارة والتنمية املعنية بقطاع النقل البحري
على التفاعل الايجابي في وكذا اجتماعات من مة العمل الدولية واجتماعات مجلب التعاون لدول الخليا العربية وتشارك في ورش العمل
هذا القطاع ذي الصبغة وتن يم دورات متخددة في هذا املجال لدى ألاكاديمية العربية للعلوم التكنولوجيا باإلسكندرية والجامعة
الدولية
البحرية الدولية بماملو السويد.
لدى الوزارة برناما مستمر لتأهيل مواردها البشرية شامال جميع موافأ الوزارة ويشمل البرناما الابتعاث
للدراسات العليا ودورات قديرة وطويلة املدى في الجامعات ومراكز التدريب الداخلية والخارجية ويتم تقييم هذه
الدورات بشكل دوري للتأكد من أنها تحقق الهدف املطلوا.
تم الان هاء من دراسة اعتماد الالئحة املنفذة لالتفاقية الدولية ملستويات التدريب وةصدار الشهادات وأعمال
النوبة ر )STCW 78والتي سوف تسهم في ةيجاد تعاون وثيق بين الدول ألاعواء في املذكرة في مجال التعليم
والتدريب البحري وةبرام املذكرات الخاصة با عتراف املتبادل بالشهادات ألاهلية البحرية بين الدول ألاعواء.
تم الان هاء من دراسة وةعداد متطلبات الاتفاقية الدولية ملنع التلوث النفطأ من السفن ر – MARPOL 78
.)73

صفحة 25

املعوقات

ألاهداف والسياسات
 6/4دراسة معوقات املقدرة
التنافسية لألسطول
التجارية السعودية
والعمل على تذليلها
لتحسين كفاءة أدانه

خطوات تحقيق الهدف
تقوم الوزارة بحه الشركات واملؤسسات املالحية السعودية للدخول في الاتحادات املالحية وكذلك حه
املتعاقدين مع الدولة على نقل مستلزماتهم على سفن ألاسطول البحري التجاري وكذلك الناقلين الوطنيين على
عقد اتفاقيات تعاون في مجال النقل البحري مع الناقلين في الدول الشقيقة والدديقة.
زيادة القدرة التنافسية للموان وذلك من خالل :
 املراجعة الدورية املستمرة لالئحة رسوم وأجور خدمات املوان ومقارن ها باألجور املطبقة في املوان
املجاورة وةضفاء طابع املرونة علهها بما يدعم القدرة التنافسية ملوانمنا مع املوان املجاورة.
 اختدار الدورة املستندية ة ى الحد ألادنى مما أدى ة ى تقليص النماذإ والزمن الالزم لفسح البوامع
وأسهم في زيادة ةقبال الخطوا املالحية املهمة على املوان السعودية.
 تكثيي املساعي جتذاا أكبر عدد من السفن العابرة للتوقي في موان اململكة ووضع الخطوا التسويقية
والترويجية وبذل الجهود إلاعالمية للتعريي بكل ميناء وةبراز مميزاتها وطاقاتها وخدماتها والاستفادة في ذلك من
تقنيات الاتدا ت املتقدمة وإلاصدارات إلاعالمية وإلاعالن في املجالت املتخددة وةنتاإ فليم تسويقأ عن
املوان وتطوير موقع املؤسسة على الانترنت.
 توطيد العالقات بين املوان السعودية واملوان املحورية العاملية في مجال تبادل الزيارات واملعلومات
والاستفادة من التقنيات املستجدة والتجهيزات املتطورة والتدريب بما يكفل تقديم خدمات متميزة لشركات
النقل البحرية العاملية كما أن الخطة الاستراتيجية لتقنية املعلومات للمؤسسة تتومن آلية للتواصل الرقاي
بين املوان السعودية والعاملية والحرص على استمرار تطوير التعاون مع املوان املجاورة في إلاقليم وباألخص
موان دول مجلب التعاون نحو تحقيق املدالح املشتركة من خالل التنسيق وتبادل املعلومات والتعاون فيما
يتعلق بسالمة املالحة وإلانقاذ وحماية البيئة ومكافحة التلوث ومكافحة الحرائق والتفتيش البحري والتدريب.
تقوم الوزارة بالعديد من التدابير ملعالجة رفع العلم ألاجن ي على السفن السعودية مثل تبسيط وتسهيل
ةجراءات التسجيل وخفض الرسوم على تسجيل السفن وهي مستمرة بالتنسيق مع الجهات ألاخرى لتوفير كافة
صفحة 26

املعوقات

ألاهداف والسياسات

خطوات تحقيق الهدف
التسهيالت الالزمة لحه مالك السفن على تسجيلها تحت العلم السعودي.
جهود الوزارة مستمرة في تقويم وضع ألاسطول السعودي التجاري التنافسري وتسعى لتنفيذ التوصيات التي
تساهم في رفع قدرة ألاسطول السعودي مثل الدعوة ة ى تقديم إلاعانات واملساعدات وةنشاء صندوق لدعم النقل
البحري وتقديم الومانات الحكومية والاعفاء من بعض الرسوم.
ةنفاذا للتوجههات السامية فقد حرصت املؤسسة العامة للموان على مواصلة دعمها لتعزيز قدرة ومكانة
ميناء جدة إلاسالمأ وبقية املوان بالكوادر السعودية املؤهلة واملدربة واملعدات والتجهيزات العالية التقنية ملواكبة
التطور السريع في مجال النقل البحري ستقبال السفن ألاحدث جيال وتحقيق أعلى معد ت ألاداء ونتيجة لذلك
ارتفعت معد ت ألاداء وارتفعت معها أ جام وأعداد الحاويات في ميناء جدة ألاسالمأ وتبل عدد ألارصفة في تلك
املوان ر )114رصيفا بطاقة استيعابية تدل ة ى أكثر من ر )251مليون طن سنويا.
تنته املؤسسة العامة للموان استراتيجية طموحة لتوسعة محطات مناولة الحاويات من خالل دعم
الشراكة مع شركات دولية إلدارة وتش،يل محطات املناولة.

صفحة 27

املعوقات

 )5رفع مستوى ألامان والسالمة على شبكة الطرق :
املعوقات
خطوات تحقيق الهدف
ألاهداف والسياسات
 1/5دعم برامج توفير
الوزارة عوو في اللجنة الوزارية التي وجه بها مجلب الوزراء وفق ما تومنته البرقية السامية رقم /4531ا
الخدمات واملراكز ألامنية وتاري 1432/4/24هـ برئاسة صاحب السمو امللكأ وزير الداخلية وعووية جهات أخرى ملعالجة مراكز الخدمة على
وإلاسعافية ملستخدمي
الطرق وتتومن الخدمات إلاسعافية وألامنية.
الطرق بالتنسيق مع
شاركت الوزارة في اللجنة الوزارية للتن يم إلاداري في دراسة ةنشاء كيان مستقل عن الوزارة للقيام
الجهات املعنية
بمسئولية إلاشراف الكامل على مراكز الخدمة ومحطات الوقود على الطرق إلاقليمية مستقبال وتم رفعها ة ى اللجنة
الوزارية الفرعية.
تتابع الوزارة التنسيق مع وزارة الشئون البلدية والقروية من خالل لجان املتابعة املشكلة في وزارة الشئون
البلدية والقروية لتنفيذ ئحة محطات الوقود على الطرق وتقوم الوزارة بتنفيذ ما يخدها في هذه الالئحة كما
تقوم بمتابعة تنفيذ توصيات مجلب الشورى التي تددر في هذا الشأن وفق الدور املناا بها في الالئحة.
كما شاركت الوزارة في اجتماعات في هيئة الخبراء بمجلب الوزراء ملناقشة وضع محطات الوقود وال،سيل
والتشحيم وأبدت الوزارة مرئياتها في هذا الشأن.
بالنسبة للمراكز إلاسعافية وألامنية فءن ألامر يتطلب تحقيق آلاتأ :
 رفع مستوي وكفاءة فرق إلاسعاف وإلانقـاذ وضـرورة مسـاهمة مختلـي القطاعـات الطبيـة وألامنيـة فـي نقـل
وةس ــعاف املد ــابين بطريق ــة تس ــاعد ف ــي تخفي ــي ح ــدة إلاص ــابات وتزوي ــد تل ــك القطاع ــات بمختل ــي إلامكان ــات
الاسعافية والطبية.
 توفير مراكز لالسعافات الطبية رالهالل ألاحمر السعودي) على الطرق خارإ املـدن وان تكـون علـى مسـافات
مناسبة ومجهزة بكافة الاحتياجات الاسعافية من أجهزة وأدوية.
 ةيجاد جهة واحدة تقوم بالخدمات الاسعافية.
 وضع رقم هاتي موحد وسهل الحفظ لطلب إلاسعاف وإلانقاذ في الحا ت الطارئة.
 تدريب وتعليم رجال أمن الطرق والدوريات على القيام باإلسعافات ألاولية.
صفحة 21

ألاهداف والسياسات

 2/5ألاخذ بالتقنيات
الحديثة (أنظمة النقل
الذكية) لرفع مستوى
أداء على شبكة الطرق
والسالمة عليها

خطوات تحقيق الهدف
 وضع خطة وهدف لتقليل زمن الاستجابة للحا ت الطارئة.
 تطبيق التقنية الحديثة مثل أن مة النقل الذكأ في مجال الاستجابة للحوادث املرورية.
 بحــه تطبيــق خدمــة إلاس ــعاف الط ــائر عل ــى الط ــرق الرئيســية مل ــا ل ــه م ــن أهمي ــة ف ــي ســرعة ةخ ــالء املد ــابين
والحفا على حياتهم وتقليل مواعفات إلاصابات.
يتم حاليا بحه تنفيذ مقار ملراكز أمنية على الطرق تقوم وزارة الداخلية بتنفيذها.
يهدف برناما النقل الذكأ ة ى توفير السالمة ملستخدمأ الطرق من خالل بعض البيانات التي تساعد
مستخدم الطريق في التعرف على الحركة املرورية بالطريق واختيار املسار ألانسب لرحلته عن طريق شاشات معلقة
على خمب مواقع بمداخل مدينة الرياط الرئيسية ويتم التحكم من خالل غرفة التحكم بمبدى الوزارة كما
قامت الوزارة بتنفيذ كاميرات شاشات ةلكترونية تم تركيبها قبل مداخل ألانفاق التابعة للوزارة وذلك إلرشاد
مستخدمأ الطريق بعدم دخول هذه ألانفاق في حال امتالءها بمياه السيول ر سمح هللا) وذلك حفااا على
سالم هم وقد اعتمد لتش،يل وصيانة ألان مة املشار ةلهها مبل ر )7 711 111ريال بميزانية الوزارة للعام املا ي
1434/1433هـ ملدة ثالث سنوات ميالدية بدأت من تاري 2111/12/12م املوافق 1433/1/17ه .
تقوم الوزارة حاليا بءجراء تطبيق او ي ألن مة النقل الذكية لرفع مستوى السالمة والتحكم املروري على
خمب مداخل رئيسية ملدينة الرياط كما يجري العمل على ت،طية الطريق الدائري بولعيه الشما ي والشرقي
باألجهزة إلالكترونية الالزم ـ ــة لتطبيق أن م ـ ـ ــة النقل الذكية بها ويهدف هذا التطبيق ة ى :
 رفع مستوى الالمة والتحكم املروري من خالل مراقبة املركبات الداخلية ة ى مدينة الرياط والخارجة مفها.
 توفير وسائل إليدال املعلومات املرورية والوضع املروري للطرق داخل املدينة ة ى السائقين الذين يرغبون
الدخول ملدينة الرياط.
 تأمين خبرة فعلية في مجال تطبيق وتش،يل وصيانة أن مة النقل الذكية قبل ةنفاق مبال طائلة من املال على
ن ام عشمل كافة أنحاء املدينة.
صفحة 29

املعوقات

ألاهداف والسياسات

خطوات تحقيق الهدف

 السماح بتقييم تقنيات أن مة النقل الذكية من اجل التوصل ة ى أفول نوعية من ألاجهزة واملعدات.
 تعريي وتوعية السائقين وزائري مدينة الرياط بءمكانيات ومؤهالت أن مة النقل الذكية في تحسين السالمة
املرورية والتخفيي من الازدحام املروري.
 3/5التنسيق مع الجهات
تساهم الوزارة باملشاركة في حمالت التوعية املرورية التي تنفذها وزارة الداخلية ممثلة باألمن العام.
املعنية إلعداد وتنفيذ
تشارك الوزارة سنويا في معارط املرور التي تقام بمناسبة أسبوع املرور الخليقي.
برامج التوعية املرورية
ةصــدار املنشــورات التــي تتوــمن معلومــات عــن اللوحــات املروريــة والعالمــات ألارضــية رالــدهان وعيــون القطــط)
لتحقيق القيادة آلامنة
والتعريي بها.
أصــدرت الــوزارة كتيــب يتوــمن كافــة إلاشــارات املروريــة املســتخدمة والتعريــي بهــا بالل،ــة العربيــة وإلانجليزيــة
وتم توزيعه على ةدارات املرور ووزارة التربية والتعليم ووزارة الشئون البلدية والقروية والجامعات.
ح ــدثت ال ــوزارة كت ــاا املواص ــفات الخاص ــة للعالم ــات ألارض ــية وتوزيع ــه عل ــى جمي ــع مهند ــري ال ــوزارة واملكات ــب
الاستشارية واملقاولين العاملين مع الوزارة.
تتوــمن الاســتراتيجية الوطنيــة للنقــل هــدفا رئيســيا هــو الســالمة وينــدرإ تحــت هــذا الهــدف هــدف ثــانوي خــاص
بالتوعية.
الوزارة عوو في اللجنة العليا للسالمة املرورية في مدينة الريـاط والتـي يرأسـها صـاحب السـمو امللكـأ نائـب أميـر
منطقة الرياط وأحد مهام اللجنة التوعية بالسالمة املرورية.
الــوزارة عوــو فــي اللجنــة العليــا ملتابعــة توصــيات املــؤتمر الــوطدي رألاول والثــانأ) للســالمة املروريــة و عــض هــذه
التوصيات لها عالقة بالتوعية املرورية.
حدثت الوزارة دليل معالجة حوادث نقل املواد الخطرة.
 4/5العمل على تطوير
تقــوم الــوزارة بالتنســيق مــع الجهــات ذات العالقــة بموضــوع الفحــص الــدوري للمركبــات مــن أجــل تنفيــذ هــذه
وسائل وتقنيات الفحص الخدم ــة وفق ــا ألعل ــى املع ــايير وبم ــا يو ــمن ص ــالحية املركب ــة لالس ــتخدام واملحاف ــة عل ــى الس ــالمة والبيئ ــة وتش ــارك
صفحة 31

املعوقات

ألاهداف والسياسات
الدوري للمركبات

خطوات تحقيق الهدف
الوزارة من خالل اللجنة الوطنية لسالمة املرور في دراسة تطوير محطات الفحص الدوري للمركبات.

صفحة 31

املعوقات

 )6الاستمرار في تطوير مستوى ألاداء وتهيئة البيئة التقنية املناسبة للدخول في خدمات الحكومة إلالكترونية :
خطوات تحقيق الهدف
ألاهداف والسياسات
 1/6التوسع في استخدام
 تشــ،يل ن ــام ادارة املشــاريع والــذي يهــدف ا ــى تحقيــق منهجيــة ادارة املشــاريع وفــق املعــايير العامليــة شــامال ن امــاالتقنية ونظم الحاسب
حاســوبيا لســرعة الاداء واملتابعــة بــين الادارات املختلفــة وبــين الاط ـراف الاخــرى وذلــك مــن خــالل قاعــدة بيانــات
آلالي في مجاالت العمل
متكاملة كما عشمل املشروع ن ام مناسب إلدارة الجودة وادارة الاتدا ت.
املختلفة
 تش،يل فروع الوزارة على تطبيقات ن ام ألاعمال. تش،يل ةدارات الوزارة على أن مة ةلكترونية. تقديم خدمات ةلكترونية للموافين. تطــوير ن ــم خدمــة طــرح املنافســات والترســية وخدمــة طلــب التوايــي وخدمــة طلــب انشــاء طــرق وخدمــة عســرلوزارة الداخلية.
 انشاء البوابتين الداخلية والخارجية للوزارة. تطبيق خدمة عسر لتسجيل الشركات ر جزء من الحكومة الالكترونية ) تكوين تبادل املعلومات الحكومية. انشاء روابط النسخ الداعمة ألكثر من  11مواقع نائية. زيادة السعة التخزينية من  15تيرابايت ا ى  131تيرابايت. زيادة قرص النسخ الداعم من 1تيرابايت ا ى  31تيرابايت. خادم التطبيقات تم تعزيزه من خالل جعله خلي  F5حيه ععمل علـى تـوازن الاحمـال علـى الخـوادم أدى ذلـكة ى زيادة السرعة كذلك ارتفاع عال للتطبيق.
 دما عدد كبير من خوادم اوراكل في خادم واحد. اســتخدام تقنيــة مس ــتودع البيانــات ) (Data Warehouseمم ــا عســهل عل ــى ال ــوزارة الــربط ب ــين ان م ــة ال ــوزارةصفحة 32
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املختلفة .
 توفير قدر كبير من التكامل بين الان مـة املختلفـة وعرضـها بشـكل مـرن بطريقـة تمكـن صـناع القـرار مـن الوصـولا ى احتياجاتهم بكل مرونة وسهولة وذلك من خالل :
 تطوير ن ام الدالحيات والسرية.
 تطوير أن مة الوزارة باستخدام  Web logicوتوحيد ةصدار ألان مة على نسخة واحدة.
 تطوير ن ام للربط بين بيانات املواي والدليل النشط Microsoft Forefront Identity Manager
 تطوير ن ام السيارات والحركة ومدروفات الوقود.
 تطوير ن ام املستودعات ومراقبة املخزون.
 تطوير ن ام الحوادث املرورية.
 بدأت وزارة النقل وباسـتخدام برمجيـات  VMwareوالتـي تهـدف ا ـى تقليـل املعـدات وتكـاليي التشـ،يل وتكـالييالطاقـ ــة وتقليـ ــل الوقـ ــت الـ ــذي عسـ ــت،رق لتـ ــوفير خدمـ ــة جديـ ــدة وتقليـ ــل وقـ ــت التوقـ ــي عـ ــن العمـ ــل وتحسـ ــين
اس ــتمرارية ألاعم ــال وخاص ــية مدمج ــة ف ــي اس ــترداد البيان ــات ف ــي ح ــا ت الك ــوارث وتق ــديم خ ــدمات تكنولوجي ــا
املعلومات بناء على الطلب في الحاضر واملستقبل مستقلة عن ألاجهزة ون ام التش،يل.
 كما يتم العمل على التوسع في استخدام التقنية ون ـم الحاسـب الا ـي فـي مجـا ت ألاعمـال املختلفـة للـوزارة مـنخالل ما يلي -:
 انتقال دليل النشاطات لوزارة النقل من ويندوز  2111ة ى ويندوز  R2 2111ومن ميزاتها تحسين ةدارة وأمن
مركز البيانات وزيادة مستوى الاداء للتطبيق وتخفيض تكاليي تقنية املعلومات.
 انتقال خوادم بريد رتبادل  )2117ة ى أحدث ةصدار رتبادل  )2111ووضع على أعلى مستوى من التوافر
باستخدام تقنية  DACو الذي ععمل على تعزيز تدفق البريد إلالكترونأ داخليا وخارجيا وتحقيق مستويات
جديدة من املوثوقية وألاداء وتعزيز قدرات ةدارة البريد الوارد وأرشفة البريد إلالكترونأ املدما في تبادل 2111
عساعد وزارة النقل على خفض التكاليي وتعزيز نتائا ألاعمال.
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 تنفيذ نقطة تراسل بوابة ألامن. نشــر ملــي الخــدمات علــى بنيــة تحتيــة جديــدة وباســتخدام ن ــام امللفــات املوزعــة ر )DFSللســيطرة علــى ملــيالخ ــدمات مركزي ــا م ــن خ ــالل خدم ـة  Active Directoryو تعم ــل عل ــى حماي ــة بيان ــات املس ــتخدم وك ــذلك قس ــم
املجلــدات املش ــتركة وةنش ــاء آلي ــة النس ــخ املتماث ــل ب ــين املق ــر الرئيس ــري واملواق ــع البعي ــدة ف ــي الحف ــا عل ــى اتد ــال
 WANوت ــوفير أدوات ال ــدعم لجمي ــع مس ــؤو ي املواق ــع النائي ــة الت ــي تس ــرع وتحس ــن مس ــتوى الخ ــدمات املقدم ــة
للمستخدمين الفهائيين.
 تدميم وتخطيط وتنفيذ جديد  R2 2111 SQLللتعامل مع كل النشرات الجديدة للمايكروسوفت تنفيذ ةدارة خدمات تقنية املعلومات ر )V3.0 ITILعن طريق نشر مدير خدمات ن ام مايكروسوفت. تخطيط وتدميم وتنفيذ ادارة تكوين مركز الن ام  2112و عشمل : تمكين املستخدمين من أن يكونوا منتجين من أي مكان على أي جهاز يختارونه.
 خفض التكاليي عن طريق توحيد البنية التحتية إلدارة تقنية املعلومات.
 تحسين فعالية وكفاءة تكنولوجيا املعلومات.
 تخطيط وتدميم وتنفيذ وتش،يل مركز الن ام  2112و عشمل : الحد من التكلفة إلاجمالية للملكية من خالل الاستفادة من ألاجهزة السلعية والتشكيالت والبيئات غير
املتجانسة.
 املساعدة على ضمان توافر التطبيقات الحيوية ل عمال والخدمات من خالل تطبيق رصد الاداء و التشخيص
 NET .الرائدة في السوق و تطبيق املراقبة الصحية .JEE
 توفير رؤية شاملة ملراكز البيانات.
 يوفر طريقة عرط رسومية من طوبولوجيا التطبيق الذي ععرط التبعيات املختلفة بين املكونات املوزعة.
 تخطيط وتدميم وتنفيذ ن ام ادارة حماية مركز املعلومات  2112و عشمل :Active Directory 
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SQL Clusters 
Exchange Environment 
SharePoint Farm Environment 
.Integrate SCDPM 2012 to be monitored from within SCOM 2012 
 تخطيط و ترقية فئة  SQLا ى .SQL 2008 R2 SP1 CU6
 ترقية خادم املحادثة الحيه  Live Zillaا ى إلاصدار الاخير.
 تقوم الوزارة بتطبيق مشروع املحتوى الشامل و الذي يهدف ا ى ما يلي : مطابقة إلاجراءات املنفذة بن ام تدفق العمل باملحتوى الشامل رعدد  331ةجراء عمل خاصة بجميع ةدارات
وفروع الوزارة) بما تم الاتفاق عليه في التقرير الثانأ الخاص با ستشاري الذي قام بدراسة جميع ةجراءات
العمل املطلوا أتمت ها بجميع ةدارات وفروع الوزارة والتأكد من تنفيذ جميع الواائي بالن ام وفقا لذلك.
 تحديد إلاجراءات التي سيتم عمل تكامل بها مع ألان مة املؤتمتة بالوزارة لكل ةدارة من إلادارات وأيوا
الفروع وإلاجراءات التي تحتاإ لتكامل حيه سيتم ربط ةجراءات العمل بن ام املحتوى الشامل مع
ألان مة الخاصة باإلدارات وفقا حتياجات إلادارات وطبقا لطبيعة عمل ألان مة وذلك لتوفير الجهد
والاستفادة من الن امين معا لتقليل العمل الورقي والتكامل وعدم الحاجة إلدخال البيانات أكثر من مرة مع
أتمتة دورة العمل املستندية بالكامل.
 تحديد ألاطر العامة للتكامل مع ةجراءات العمل املنفذة وةيواح املدخالت واملخرجات من كل ن ام لآلخر
وذلك لتوحيد البيانات وتوفير املجهود مع تحقيق أقصرى استفادة من الن امين معا.
 تحديد خطوات التكامل والجدول الزمدي للتكامل بين إلاجراءات وألان مة املؤتمتة و تشمل :
 تحديد مكونات قواعد البيانات من جداول ووحدات برمجية
 تحديد ما بها من حقول ومعامالت يتم التخاطب بـين ألان مـة بواسـط ها لتحقيـق أعلـى مسـتوى مـن التكامـل
عن طريق قاعدة بيانات وسيطة دون تدخل أي ن ام في قواعد بيانات ألان مة ألاخرى
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 تحدي ــد ج ــدول زمد ــي لتنفي ــذ جمي ــع ألاعم ــال واختباره ــا والتأك ــد م ــن ج ــودة املخرج ــات لتفعي ــل الت ـرابط ب ــين
ألان مة بفهاية الخطة الزمنية.
 2/6رفع كفاءة القوى
تق ــوم ال ــوزارة بءع ــداد وتنفي ــذ ب ـراما تدريبي ــة ن ري ــة وعملي ــة س ــنوية ملنس ــوبهها وف ــق خط ــة تدريبي ــة س ــنوية ي ــتم
العاملة من خالل توفير
ةقراره ــا م ــن لجن ــة مش ــكلة ف ــي ال ــوزارة له ــذا ال ،ــرط كم ــا ي ــتم ح ــه الش ــركات العامل ــة م ــع ال ــوزارة عل ــى ةع ــداد ب ـراما
برامج التدريب املتطورة
لتطــوير كفــاءة الســعوديين العــاملين معهــا وقــد تــم خــالل العــام املــا ي 1434/1433ه ـ تــدريب ر )615مــوافين داخــل
والتي تلبي احتياجات
اململكة وخارجها ةضافة ة ى حوور عدد من املوافين ملؤتمرات وندوات داخليـة وخارجيـة كمـا تـم الاسـتمرار فـي عقـد
العمل الفني وإلاداري
دورات تخددية في الحاسـب آلا ـي ملجموعـة مـن منسـو أ الـوزارة والفـروع داخـل وخـارإ الـوزارة بالتعـاون مـع ةحـدى
الجهات املتخددة.
تقوم الوزارة بءعداد براما تدريبية للمستويات إلادارية املختلفة في مجال صناعة النقل.
تتواصــل الــوزارة مــع مراكــز التــدريب العامليــة واملحليــة وبيــوت الخبــرة ف ـي مجــال التــدريب لنقــل املســتجدات فــي
مجال صناعة الطرق والنقل.
تم عقد دورات من قبل الوزارة ملوافأ ةدارات الطرق ألقسام الشئون املالية وشئون املوافين.
تقــوم الــوزارة باملشــاركة فــي املــؤتمرات واملن مــات فــي مجــال اختداصــها وتتــيح الفرصــة ملنســوبهها لالســتفادة مــن
 3/6تحسين ألاداء من خالل -
الاستفادة من تجارب
معطيــات تلــك املــؤتمرات واملن مــات وقــد حوــر ر )42مواــي مــؤتمرات ونــدوات داخليــة وخارجيــة ويشــارك بعــض
املؤسسات واملنظمات
منسـ ــو أ ال ـ ــوزارة ف ـ ــي تق ـ ــديم أوراق علمي ـ ــة ب ـ ــبعض امل ـ ــؤتمرات وكـ ــذلك ال ـ ــوزارة مس ـ ــتمرة ف ـ ــي التواص ـ ــل م ـ ــع الجه ـ ــات
املحلية والدولية
واملن مات الدولية التـي تعقـد مـؤتمرات ولقـاءات سـنوية ذات عالقـة بنشـاا الـوزارة وكـذلك عقـد الـورش والنـدوات
واملشاركة في املؤتمرات
فـي اململكـة بالتعـاون مـع تلــك الجهـات الدوليـة وتـدفع اشـتراكات ســنوية لـبعض املن مـات املتخددـة لالسـتفادة ممــا
والندوات والاستفادة من ععق ـد فههــا مــن لقــاءات ومــؤتمرات وأبحــاث ومــا تــوفره ملنســو أ الــوزارة مــن فــرص املشــاركة املســتمرة ويوجــد بنــد فــي
أبحاثها
امليزانية مخدص للدرف على اشتراكات الوزارة في املن مات الدولية.
 4/6الاستمرار في تطوير
 ت ــم الان ه ــاء م ــن تط ــوير بواب ــة الخ ــدمات الحكومي ــة وموق ــع ال ــوزارة عل ــى الش ــبكة بحي ــه تك ــون ذات طبيع ــةموقع الوزارة على شبكة
معلوماتيــة تشــمل معلومــات عــن أبــرز الخــدمات الحكوميــة ووصــفها ومتطلبــات الحدــول علههــا بحيــه يمكــن
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املعلومات (إلانترنت)

 5/6توفير النظم املناسبة
ً
لربط الوزارة آليا مع
مؤسسات القطاع
الخاص التي تتعامل مع
الوزارة

خطوات تحقيق الهدف
الحدــول علــى املعلومــات مــن خــالل الوســائل التاليــة راملوقــع الخــاص بالبوابــة أوالرســائل القدــيرة مــن خــالل
الجوال ).(SMS
 تم الان هاء من تطوير بوابة الوزارة إلالكترونية. ةطالق نسخة جديدة للبوابة الداخلية للوزارة. ةجراء تحسينات على صفحة الوزارة الرئيسية. ربط ةرساليات البنوك الكترونيا. تقديم خدمات الكترونية للنقل البري . تحسين اداء خدمة ال جز على العبارات. خدمة الاستعالم عن املخالفات. خدمة الاستعالم عن معاملة. طلب تحويل مستحقات مقاول ة ى حسابة البنكأ. خدمة املنافذ الحدودية وتسجيل املركبات من املنافذ. ةصدار نماذإ خاصة بخدمات النقل البري على موقع الوزارة. خدمة التوايي للمتقدمين لواائي شاغرة في الوزارة. تحويل أوامر الدفع ة ى وزارة املاليـة بدـي،ة  XMLبالشـكل الـذي يتـيح للـوزارة تحميلهـا آليـا والتعامـل معهـا بـد مـنالتعامالت الورقية.
 ةضافة نشاا ألاجرة الخاصة للنقل البري. -تقديم خدمة صحافزص ل فراد الذين لديهم رخص تش،يل النقل البري.
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 1/7تطبيق نظام البناء/
 يـتم حاليــا تمويــل تنفيــذ وصــيانة الطــرق الســريعة مــن ميزانيــة الدولــة وفــق مــا يخدــص للــوزارة مــن اعتمــادات ويــتمالتشغيل  /الاسترداد
طرحها للتنفيذ وفق الن ام.
( )BOTلزيادة إسهام
 تـتم متابعـة تنفيــذ البرنـاما التنفيـذي لتوســعة شـبكة الخطــوا الحديديـة مـن قبــل لجنـة مشـكلة فــي املؤسسـة العامــةالقطاع الخاص في تنفيذ للخطــوا الحديديــة برئاســة معــا ي رئــيب املؤسســة وعوــوية الجهــات ذات العالقــة وصــدر قـرار املجلــب الاقتدــادي
وصيانة وإدارة الطرق
ألاعلى باإلعداد لتنفيذ الجسر البري بين مكة املكرمة والرياط.
السريعة وخطوط
 أمـ ــا خـ ــط الشـ ــمال  /الجنـ ــوا البـ ــال طولـ ــه حـ ــوا ي ر )2411كلـ ــم فتـ ــتم متابعـ ــة تنفيـ ــذ برنامجـ ــه مـ ــن قبـ ــل صـ ــندوقالسكك الحديدية
الاســتثمارات العامــة وقــد تــم تقســيمه ة ــى عــدة أجـزاء و عــض هــذه ألاجـزاء ان هــت وقــارا الــبعض آلاخــر علــى الان هــاء
وقــد صــدرت املوافقــة الســامية علــى ةنشــاء شــركة مســاهمة للخطــوا الحديديــة وفــق ق ـرار مجلــب الــوزراء رقــم ر)91
وتاري 1427/4/24هـ تعدى بهذا الخط وأي مشاريع خطوا جديدة أخرى ت هر الحاجة لها.
 تم ــت ترس ــية املرحل ــة ألاو ــى والثاني ــة ملش ــروع قط ــار الح ــرمين ال ــذي ي ــربط مك ــة املكرم ــة بج ــدة واملدين ــة املن ــورة عل ــىالائــتالف الفــائز لتنفيــذ املشــروع وتشــمل املرحلــة ألاو ــى مفهــا ألاعمــال املدنيــة للخــط وبنــاء املحطــات واملرحلــة الثانيــة
تشمل بناء الخط الحديدي وةنشاء ن ام إلاشارات والاتدا ت وتوريد القطارات والتش،يل والديانة.
 تــم تنفيــذ مشــروع الســكك الحديديــة التــي تــربط املشــاعر املقدســة مــع بعوــها وتــم الاســتفادة مــن كامــل املشــروع فــيال ابتداء من عام 1432هـ ويتم حاليا دراسة ربطه بمكة املكرمة.
 يقــوم أحــد املكاتــب الاستشــارية املتخددــة بدراســة جــدوى إلنشــاء خطــوا حديديــة جديــدة لــربط جــدة وجــازانوربط الطائي بخميب مشيط.
يتم حاليا تش،يل مركز النقل العام في مدينة الرياط من قبل شركة الريـاط للتعميـر وكـذلك محطـة النقـل
 2/7تشجيع القطاع الخاص -
على إقامة وتشغيل
العام في ألاحساء وبريدة والتي قامت الشركة السعودية للنقل الجماعي بءنشا ها وتش،يلها ويـتم حاليـا ةنشـاء محطـة
نقـل فـي مدينـة جـازان كمـا يـتم بحـه ةنشـاء مركـز آخـر للنقـل فـي املدينـة املنـورة باسـتثمار مـن القطـاع الخـاص ويجـري
وإدارة محطات نقل
الركاب املركزية
إلاعداد لتنفيذ محطات أخرى في كل من جدة وبريدة وجازان والطائي وأبها.
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خطوات تحقيق الهدف
ألاهداف والسياسات
 3/7تشجيع القطاع الخاص  -يتم العمل على تبسيط ةجـراءات الحدـول علـى التـراخيص وتسـهيل حدـول النـاقلين علـى املعلومـات التـي يحتاجونهـا
على الاستثمار في قطاعي
باإلضافة ة ى عقد اتفاقيات مع العديد من الدول لفـتح قطـاع النقـل الخـارجي أمـام الناقـل الـوطدي وزيـادة جـم هـذا
النقل البري والبحري
القطاع.
 القطــاع الخــاص ه ــو املش ـ،ل الــذي يمل ــك وســائط النق ــل البــري علــى الطرق ــات وســفن النقــل التج ــاري البحــري كم ــاعســاهم م ــن خ ــالل العق ــود ف ــي أعمــال املناول ــة ف ــي امل ــوان بك ــل كفــاءة وتراج ــع ال ــوزارة ةجراءاته ــا لتبس ــيطها وتش ــجيعا
للقطــاع الخــاص علــى إلاقبــال علــى قطــاع النقــل البحــري كمــا يــتم دراســة ةنهــاء بنــاء خطــوا الســكك الحديديــة مــن
قبل القطاع الخاص.
 تقــوم الــوزارة وبمشــاركة وزارة الداخليــة ووزارة املاليــة بدراســة ةســناد ضــبط مخالفــات أنشــطة النقــل البــري للقطــاعالخاص مقابل نسبة محددة من إلايرادات.
 تس ــعى ال ــوزارة ة ــى تنفي ــذ التوص ــيات الت ــي تس ــاهم ف ــي رف ــع ق ــدرة ألاس ــطول البح ــري التج ــاري الس ـعودي كال ــدعوة ة ــىتقديم إلاعانات واملساعدات وةنشـاء صـندوق لـدعم النقـل البحـري وتقـديم الوـمانات الحكوميـة وإلاعفـاء مـن بعـض
الرسوم.
 املتابعــة املســتمرة للق ـرارات الوزاريــة التــي تدــدر بشــأن تطــوير املــوان الســعودية وتحســين وضــعها التنافســري وجعلهــاموان أكثر جذبا لالستثمارات.
 ســاعد توزيــع العمــل فــي املــوان علــى شــكل محطــات مســتقلة للحاويــات وأخــرى للبوــامع العامــة وثالثــة للبوــامع املبــردةواملجمــدة ومحطــات للبوــامع الســائبة ومحطــات لســفن الدحرجــة ومحطــات للمواقــري فــي مشــاركة القطــاع الخــاص فــي
ةدارة تلك املحطات بحيه تدير كل محطة الخبرات التي تتناسب مع طبيعة عملها.
 بدأ القطاع الخاص في ةدارة وتش،يل ساحات ةعادة التددير في كـل مـن مينـاء امللـك عبـدالعزيز بالـدمام ومينـاء جـدةويس ــتفيد م ــن خدم ــة ةع ــادة التد ــدير قطاع ــات تجاري ــة مختلف ــة خاص ــة الس ــيارات وقط ــع ال،ي ــار وألاجه ــزة وألادوات
الكهربائية واملواد ال،ذائية.
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املعوقات

