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  قطاع النقل البري خالل الفترة التطورات التي شھدھا أھم  – أوال

 تفعیل عمل الھیئة العامة لتنظیم شئون النقل البري   - أ

والتي اوكلت من قبل الدولة كالجھة االولى  م 2008لسنة  291جمھوري رقم رار البعد ان  تم انشاء الھیئة بموجب الق
تسھیل التي یقع على عاتقھا تنظیم وتطویر جمیع شئون النقل البري بالشكل الذي یكفل  بتحقیق العدید من االھداف ك

   .النقل والتجارة البینیة بین بالدنا ودول المنطقة
تكمال البنیة التنظیمیة التي من خاللھا تمكنت من مباشرة  اعمالھا  ومھامھا لتنفیذ باس فقامت الھیئة خالل الفتره

   -:كاالتي  أھمھانذكر  العدید من االنجازات بتحقیق اھدافھا التي انشئت من اجلھا  فقامت خالل الفترة 

  
 . ةلنقل والتجاراحركة من حیث  األكثرفي المحافظات  الھیئة فروع  4 إنشاء -1

  )تعز , المكالء , الحدیدة , عدن (

 

وتم من خالل ھذه الفروع مباشرة اعمال الھیئة في اصدار التراخیص واالشراف على حركة النقل  والتعرف على 
نواحي الضعف والمشاكل واالحتیاجات الموجودة في سوق النقل  لالستفادة منھا كمعلومات احصائیة یتم على 

  .لتي تكفل تالفیھا  وتطویر سوق النقل في الجمھوریة  اساسھا وضع الخطط  وتحدید المشاریع ا
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 مواني بریة إلىتحویل المنافذ البریة  -2

تسھیل النقل والتجارة البینیة بین بالدنا ودول المنطقة  إحدى األدوات الھامة فيكالموانئ البریة  ةانطالقا من أھمی
ُمشّرفھ  تصبح واجھات حضاریھویجب ان  ل المجاورةواجھات البالد التي تطل من خاللھا على الدوكونھا فضًال عن 

  . المسافرین تتوفر فیھا مقومات الجذب السیاحي والخدمات الالزمة للمغتربین ولعموم

وذالك بعد ان كان قد ) میناء الودیعة , میناء شحن ,میناء الطوال ( تفعیل ادارة المواني البریة  لكل من ب قامت الھیئة 
اإلطار التشریعي لتنظیم تنظیمیة للمواني البریة التي مطلت بالالئحة ال م2009لسنة )173(رقمصدر قرار جمھوري 

  البریة الموانئ العالقة بین الجھات العاملة في

  

  

إصدار العديد من  القرارات واألوامر اإلدارية التي تكفلت بمساعدة ادارة المواني بالقيام بتنفيذ ومن ثم تم 
لهيكل التنظيمي القرارات واالوامر  في مجملها الصورة المبدئية لكل من ا ومباشرة عملها وشكلت تلك

  .ودليل االجرات الداخلية للمواني والدورة المستندية

ويمكننا تبويب تلك القرارات واالوامر االدارية بناء على االهداف التي اصدرت من اجلها  ويمكننا ذكرها 
  -:كاالتي  

 صات للموظفين داخل الميناء تحديد العديد المهام واالختصا   - أ

 توفير الكادر البشري وتحديد المسميات الوظيفية للقوى العاملة في الميناء  -  ب
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 توفير المتطلبات المادية واقرار الحوافز االزمة لجميع القوى العاملة  -  ت

 تحديد البيانات والتقارير الدورية التي يتم توفيرها  االحصائية الالزمة  -  ث

  

  

  التي صدرت خالل الفترة  ألنظمةواالقرارات  –ثانیا 

بشأن الالئحة التنظیمیة للموانئ  2009لسنة  174الجمھوري رقم صدور  -1
  البریة

م بشأن تعیین مدراء عموم 2009لسنة  177القرار الجمھوري رقم صدور  -2
  -: كاألتيلثالثة مواني بریة وھي  الموانئ البریة

 .میناء الطوال البريمدیر عام   - أ
 .ودیعةمیناء المدیر عام   - ب
 .میناء شحنمدیر عام   - ت

المواني وشكال   إلنشاءالتشریعي  اإلطارھذین القرارین الجمھوریین مثال 
الثالثة المواني البریة  ومباشرة عملھا في تلك  إلقامةالضوء األخضر للھیئة 

  .المواني 

 

م بشان تعدیل قانون النقل 2010لسنة  14صدور القرار الجمھوري رقم  -3
 .البري 
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  لنفس الفترة  والتأھیلمستوى تنفیذ برامج التدریب  – ثالثا
المنافذ الحدودیة كمواني بریة  ظھرت  برامج  إدارةقامت الھیئة بتدشین المواني البریة وممارسة  آنبعد 

عدم  الناتجة من السلبیاتالطارئة  لتالفي العدید من  األولویةكبیرة فرضت نفسھا  لتكون لھا  أھمیةتدریبیة ذات 
  .تسھیل النقل والتجارة البینیة مع دول  الجوار لفي  األمثلالعنصر البشري  في قیامھ بدورة  ءةكفا

بتنظیم  ورشة عمل موسعة ضمت جمیع  المؤسسات   القیام لھیئةالذي فرض علینا في ا األسباب أھمكان ذالك 
ووزیر  من دولة رئیس الوزراء الورشة اھتمام كبیر ورعایة كریمة ھذهت یالتي تعمل في المواني البریة  ولق

  بتنفیذ مخرجاتھا وتوصیاتھا والتوجیھواالطالع على نتائجھا  أعمالھابافتتاحھا ومتابعة  االذي قام النقل 

العمل والخدمات في المواني البریة التي تقدم للوافدین  أداء حیث ركزت الورشة على االرتقاء بمستوى
  .واجھة البلد األولى ارة ولتحسین وتجمیلوالزائرین للبلد و لتسھیل النقل والتج

 شكل ترجمة تلك التوصیات على  وتم 
مشاریع قرارات قدمت لمجلس الوزراء وقد 

وتم تشكیل لجنة برئاسة  ناقشھا المجلس
نائب رئیس الوزراء للشئون الداخلیة 

النقل والمالیة  واألمن وعضویة وزراء
والصناعة وجمیع الجھات ذات العالقة 

ركزت مشاریع , تلك المشاریعلدراسة 
بالموارد  القرارات على جوانب تتعلق

البشریة بدرجة أساسیة وكان ھمنا الكبیر 
  ھو كیفیة االرتقاء بأداء الموظف وإقامة

في الموانئ  دورات تدریبیة للموظفین ال
البریة وإكسابھم المھارات والخبرات 

وتعمیق الوعي والسلوك الحضاري  الالزمة 
  .التعامل مع اآلخرین لدیھم في 
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  تطبیق التقنیات الحدیثة -رابعا 
  في تطویر وتسھیل خدمات النقل البري  ة التي یشھدھا العصراالستفادة من الثورة التكنولوجیة والمعلوماتی

التي الغایات  التي تسعى من خاللھا الھیئة وتعمل جاھدة لتحقیقھا فتم صیاغة  العدید من األھداف   أھمھذه من  تعتبر
 .أھمھافي سبیل تحقیق تلك األھداف نذكر  واإلجراءاتاندرجت تحت ھذه الغایة  وتم تنفیذ العدید من  الفعالیات والوسائل 

  

  LTAAالتراخیص للھیئة   إصدارتم تفعیل نظام  - 1

  لبضائعوشركات نقل االدولي للركاب الداخلي والجماعي لشركات النقل  وھو نظام آلي إلصدار تراخیص النقل

  بجمیع وسائل النقل والشركات المصرح عملھا داخل الجمھوریة    إحصائیةومخرجاتھ  تقاریر ومعلومات 
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والسعي لتعمیم استخدامھ على ة ــل الذكیـــالنق ةـــنظمأشجیع استخدام ت - 2
  وسائل النقل 

   
تخدام نظم النقل الذكیة  العامة لتنظیم شئون النقل البري لتشجیع اس بھا الھیئةوم قتمن خالل عدة فعالیات 

  -: كاألتيوھي ) ركاب و بضائع ( والسعي نحو تعمیم استخدامھ على وسائل النقل  بنوعیة 

 النقل الذكیة  ألنظمةتسویق البیع والعقد الجلسات التعریفیة بجمیع الشركات التي تمارس  -1
  أنظمتھاتخدمة في تفعیل جمیع الشركات القائمة  و معرفة نوع الخدمة المس أنظمةالتعرف على مزایا  -2
كل شركة على حدة وتسلیمھا لكل شركة على حدة  لكي تقوم  أنظمةجمع  مالحظات الھیئة  على  -3

النقل في  لبیئةوجدت في في تلك االنظمة  او وتطویرھا لتكون مالئمة  إنعیوب  آيالشركات بتالفي 
 .ھ النقل بالدنا  ولتلبي جمیع متطلبات الرقابة و لتساھم ولتدعم من سالم

النقل الذكیة لكل فئة  من الفئات  المستفیدة من استخدام المركبات  أنظمةالبدء في سرد مزایا استخدام   -4
فئات حسب فوائد المعلومات التي تھم كل فئة من  إلىعلى حدة  وجاء تقسیم المستفیدین   األنظمةتلك 

 -: كاألتيتلك الفئات 
  ) الاألمورؤوس  وأصحابمالك ( شركات النقل   - أ

 شركات النقل  إدارةالمدراء والقائمین على   -  ب
 شركات التامین   -  ت
 السائقین   -  ث
 ) المتعاقدین مع شركات النقل ( التجار    - ج
العدید من  عبرعرض تلك المزایا والفوائد  ونشرھا  النقل الذكیة من خالل  أنظمةالترویج الستخدام  -5

,  بشكل دوري البري التي تصدرھا الھیئة مجلة النقل, )البروشورات(المطبوعات   -: كاألتيالوسائل 
 .الموقع االلكتروني للھیئة 

الحالیة  الناقالتمن % 80عن  لماال یقالنقل الذكیة على  أنظمةتعمیم  إلىعمل تھدف  آلیة البحث عن -6
 إلىفي الجمھوریة من خالل التنسیق بین شركات النقل و شركات التامین والبنوك التجاریة للوصول 

عبر المریحة  باألقساطالنقل الذكیة وتسھیل دفع قیمتھا  أنظمةناسبة والتي تتكفل بتقسیم تكلفة الم اآللیة
من  األنظمةعلى وسائل النقل والشركات المستخدمة لھذه  التأمینيالبنوك من جھة وتخفیض القسط 

 .  أخرىقبل شركات التامین من جھة 
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التوصل تم  العالمیة  األنظمةومن خالل البحث عن مزایا  الموجودة في السوق األنظمةتم التعرف على  آنبعد 
  - : كاألتيیمكننا ذكرھا  لمركباتتتبع ورقابة ل أنظمةتتوفر في  آن مزایا وخصائص یجب أھم إلى

 

 الممیزات والخصائص

  :تحدید موقع المركبة
  ع        ن مك        ان تواج        د المركب        ات ومش        اھدتھا عل        ى الخارط        ة ومعرف        ة حالتھ        ا         االس        تعالم

  ). متحركة – متوقفة(

  :التتبع والمراقبة المباشرة
یوفر النظام آلیة محكمة لمتابعة ومراقبة المركبات في الوقت الحقیقي لحظة بلحظة أثناء تحركھا ومش اھدة خ ط   
س  یرھا عل  ى الخارط  ة باإلض  افة إل  ى إمكانی  ة معرف  ة س  رعتھا ف  ي أي لحظ  ة م  ا یت  یح ل  ك حس  ن إدارة الموق  ف   

  . مركبةوالتوجیھ المناسب لقائد ال

  :التتبع والمراقبة بأثر رجعي

  . مشاھدة خطوط السیر التي سلكتھا المركبات خالل فترة ماضیة مع إمكانیة معرفة سرعتھا في كل موقع

 :التنبیھات التلقائیة

یحتوي النظام على حزمة من التنبیھ ات التلقائی ة الذكی ة، ی تم إع دادھا حس ب الطل ب لمراقب ة جمی ع التج اوزات           
  :بالنواحي التالیةالمتعلقة 

لمراقبة سرعة المركبة واإلبالغ حال تجاوزھا للس رعة المس موح بھ ا أو الس یر بأق ل م ن       : تنبیھات السرعة
  . الحد األدنى للسرعة المسموح بھ ومراقبة جمیع الحاالت المتعلقة بسرعة المركبة

نطقة المسموح لھ ا بالعم ل فیھ ا    لمراقبة حركة المركبة واإلبالغ حال خروجھا من الم: التنبیھات الجغرافیة
  .وكذلك عند مخالفة خط السیر المحدد. أو دخولھا لمنطقة جغرافیة محظورة ألسباب أمنیة أو طبیعیة

 انقط اع لمراقبة التجاوزات المتكررة واإلبالغ عنھ ا مث ل التوق ف المتك رر،      : تنبیھات األحداث المتكررة
  .غیرھااإلتصال المتكرر، تجاوز السرعة بشكل متكرر و

لمراقب  ة األح  داث الت  ي تس  تمر لفت  رة طویل  ة م  ن الوق  ت    : تنبیھ  ات األح  داث المس  تمرة لوق  ت طوی  ل 
  .واإلبالغ عنھا مثل التوقف لفترة طویلة، التحرك لفترة طویلة

  .مراقبة حالة المركبة واإلبالغ عنھا مثل التوقف، التحرك: تنبیھات حالة المركبة

الة إتصال المركبة بمركز التحكم واإلبالغ عنھا مثل إتصال المركبة أو لمراقبة ح: تنبیھات حالة اإلتصال
  .إنقطاع اإلتصال بالمركبة وغیرھا

مراقب ة س رعة المركب ة وإحص اء متوس ط الس رعة و الح د األقص ى للس رعة خ الل           : التنبیھات اإلحص ائیة 
  .الرحلة وغیرھا

 :السریة واألمان
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وس  ریة البیان  ات حی  ث تحف  ظ كاف  ة بیان  ات حرك  ة المركب  ات ف  ي   النظ  ام بق  در كبی  ر م  ن األم  ان  یج  ب ان یتمت  ع 
السیرفرات الخاصة بالشركة في قواعد بیانات ذات حمای ة أمنی ة متمی زة ویتب ع ف ي حمای ة الس یرفرات وتأمینھ ا         
أحدث التقنیات المستخدمة في المحافظة على البیانات وحجبھا إال لمن لھم الصالحیات التي تخوِّلھم من اإلطالع 

  .یھاعل

  .إضافة إلى إستخدام أسالیب متعددة في تشفیر البیانات

 

 :اإلعتمادیة المتكاملة على الویب

تت  یح للمس  تخدمین إس  تخدام النظ  ام م  ن أي مك  ان وف  ي أي وق  ت عب  ر تطبیق  ات الوی  ب واإلط  الع عل  ى بیان  ات     
  .ساعة 24المركبات الخاصة بھم على مدار الـ

 :الالتحكم عن بعد بإستخدام الھاتف النق

  .إیقاف المركبة •

  .إعادة ضبط إعدادات جھاز التحدید التلقائي للموقع •

 :إستخدام صور األقمار الصناعیة

یت یح النظ  ام إمكانی  ة إس  تخدام ص  ور األقم  ار الص  ناعیة المتاح  ة والمت  وفرة كخلفی  ة للخ  رائط الرقمی  ة    •
  .إلضفاء طابع حیوي للخرائط

 :المواصفات الفنیة للنظام
  .یلبي جمیع المتطلبات اإلداریة والرقابیة والتقییمیة ألساطیل النقل والمركباتیجب ان 

تمتع النظام بعدد كبیر من الخصائص والممیزات باإلضافة إلى إحتوائھ لحزمة واسعة من التقنیات كما یجب ان ی
اس  ب لمختل  ف الحدیث  ة والرائ  دة والت  ي تتكام  ل م  ع بعض  ھا ال  بعض ف  ي إط  ار ھ  ذا النظ  ام لتق  دیم ح  ل م  رن ومن   

  . المشاریع والشركات واألشخاص

  :لنظام إدارة أساطیل النقل والمركبات  فیما یلي الخصائص والممیزات الرئیسیة

 :المرونة والبساطة •
o واجھات إستخدام مبسطة وسھلة اإلستخدام. 
o المرونة وسھولة التخصیص حسب إحتیاجات العمل. 

 
 :تعدد آلیات التتبع والمراقبة •

o بة المباشرة للمركبات لحظة بلحظ ة أثن اء تحركھ ا م ن خ الل      التتبع والمراق
 .نقل البیانات لحظة حدوثھا مباشرة

o         التتبع والمراقبة بأثر رجع ي وإمكانی ة مش اھدة خط وط الس یر الت ي س لكتھا
المركبات خالل فترة ماضیة مع إمكانیة معرفة سرعتھا في كل موق ع ع ن   

 .في الیوم أو عند الطلب طریق تسجیل كامل الحركة وإرسالھا مرة واحدة
 
 :تعزیزات األمان والسالمة •

o تنبیھ الطوارئ عند تعرض المركبة للخطر. 
o تنبیھات ذكیة لمراقبة دخول المناطق الجغرافیة المحظورة. 
o تنبیھات ذكیة لمراقبة الخروج من المناطق الجغرافیة اآلمنة. 
o تنبیھات ذكیة لمراقبة تجاوزات السرعة. 
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o حالة اإلتصال بالمركبة تنبیھات ذكیة لمراقبة. 
 

 
 :أمن وسریة البیانات •

o           تعزی  زات أم  ان متقدم  ة م  ن أج  ل المحافظ  ة عل  ي أم  ن وس  المة وس  ریة
 .البیانات

o         إستضافة النظام ف ي الس یرفرات الخاص ة بالش ركة المص ممة للنظ ام داخ ل
 .الیمن او الجھھة المشرفة على االساطیل

 
 

 :ة في النظامالممیزات والخصائص الفنیة للخارطة المدمج •
o خرائط مرنة وسھلة اإلستخدام. 
o  لكل مستخدم خرائطھ الخاصة(إمكانیة إستخدام خرائط متعددة.( 
o     تع   دد شاش   ات الع   رض ف   ي عملی   ة المراقب   ة حی   ث بإمكان   ك متابع   ة ك   ل

 .مجموعة مركبات في إطار منفصل ضمن الشاشة الواحدة
o   إل ى نقط ة م ا    التحكم في سرعة تشغیل حركة المركبات المسجلة واإلنتق ال

 .في خط سیر المركبة
o          تش  غیل حرك  ة المركب  ة المس  جلة ب  دءًا م  ن نقط  ة اإلنط  الق وص  وًال إل  ى

 .الوجھة المحددة أو العكس
o التكبیر والتصغیر للوصول إلى منطقة محددة على الخارطة. 
o          إمكانیة تحدی د من اطق جغرافی ة مض لعة باإلض افة إل ى المن اطق الجغرافی ة

 .أجھزة التحدید التلقائي للموقع الدائریة التي تعتمدھا
o إمكانیة تحدید خطوط سیر مخصصة للمركبات. 

 :ممیزات وخصائص متقدمة •
o إمكانیة إستخدام أكثر من نوع من أجھزة التحدید التلقائي للموقع .  
o          دلیل عناوین جغراف ي م دمج ف ي الخارط ة للبح ث ع ن أي منطق ة وس رعة

واق   ع المركب   ات   الوص   ول إلیھ   ا وعرض   ھا عل   ى الخارط   ة ومش   اھدة م     
 . المتواجدة في تلك المنطقة

o          إمكانیة تحدید أط ر زمنی ة لمراقب ة الخروق ات والتج اوزات ف ي ح دود ھ ذه
 .األطر الزمنیة

o    إس   تخدام ص   ور األقم   ار الص   ناعیة المتاح   ة والمت   وفرة كخلفی   ة للخ   رائط
 .الرقمیة إلضفاء طابع حیوي

o     المركب ات أو ض بط    إستخدام الھاتف للتعامل مع النظ ام ف ي اإلس تعالم ع ن
 .اإلعدادات أو إیقاف المركبة

o    إعتمادی  ة متكامل  ة عل  ى الوی  ب تت  یح إمكانی  ة إس  تخدام النظ  ام ف  ي أي وق  ت
 .ومن أي مكان في العالم

o         إمكانی  ة إس  تخدام أكث  ر م  ن ن  وع م  ن أنظم  ة قواع  د البیان  ات ب  دءًا م  ن ال  ـ
Access  ووصوًال للـOracle. 

o    راف متع  ددة ف  ي نف  س الوق  ت وم  ن  إمكانی  ة مراقب  ة أس  طول مع  ین م  ن أط
 .مواقع مختلفة

 :التقاریر اإلداریة والرقابیة •
o تقاریر خاصة بتجاوزات السرعة. 
o    تقاریر خاصة بالتجاوزات الجغرافیة عند الخروج من نطاق المن اطق الجغرافی ة

 .المسموح بالحركة فیھا
o تقاریر خاصة بالتجاوزات الجغرافیة عند دخول مناطق جغرافیة محظورة. 
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 :مكونات النظام

 .جھاز التحدید التلقائي للموقع .1
  

  

  

 

 ).GPRS, SMPP & Internet(خدمات اإلتصال  .2
 

   

  

 

 ).سیرفرات(خادم النظام  .3
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 :وظائف النظام

 .تحدید موقع المركبة ومعرفة حالتھا .1
 .التتبع والمراقبة المباشرة لحظة بلحظة .2
 .التتبع والمراقبة بأثر رجعي لفترات سابقة .3
 .إرسال التنبیھات الخاصة بالخروقات والتجاوزات .4
 .إعداد التقاریر الرقابیة واإلداریة المختلفة .5

 

 :فوائد النظام
 .یساعد في تحقیق إدارة سھلة ومتزامنة ألساطیل النقل والتوزیع .1
تقلیل زمن اإلس تجابة والمس اعدة ف ي حس ن إدارة الموق ف م ن خ الل س رعة التوجی ھ واإلرش اد            .2

 .رات السلیمةوإتخاذ القرا
مراقبة دخول المركبات إلى المناطق غیر األمنة والمحظورة أو خروجھا من المناطق المسموح  .3

 .بھا
 .مراقبة إستخدام المركبات خارج أوقات العمل الرسمیة .4
 .زیادة معدالت الربحیة من خالل تقلیل تكالیف الوقود المستھلك .5
 .ین وتعزیز خدمة العمالءرفع كفاءة األداء من خالل رفع مستوى أداء السائق .6
یساعد بشكل فاعل في الحد من الممارسات والتجاوزات التي ترفع نفقات وتكالیف الص یانة م ن    .7

 .خالل مراقبة التحرك لفترات زمنیة طویلة أو دخول مناطق جغرافیة وعرة
 .تعزیز أمن المركبات الخاصة بالنقل والتوزیع عن طریق تقلیل تھدیدات السرقة واإلختطاف .8
 .لمحافظة على سالمة المركبات من خالل الحد من الحوادث المروریةا .9

 .معرفة مجریات األمور في مواقع عمل المركبات وأثناء تأدیة مھامھا .10
  

 :آلیة التتبع والمراقبة

لتحدید موقع المركبة ) GPS(عملیة التتبع والمراقبة المباشرة تعتمد علي نظام تحدید المواقع العالمي 
ومن ثم نقل ھذه  AVLرضیة من خالل إشارات األقمار الصناعیة التي یستقبلھا جھاز الـ على الكرة األ

  .GSM/GPRSالبیانات إلى مركز التحكم الخاص بالنظام عبر شبكات اإلتصاالت الالسلكیة 

  :ویستخدم النظام أسالیب اإلتصال التالیة لتبادل وإرسال البیانات

 .GPRSخدمة تبادل البیانات عن طریق الـ  •
 .SMPPخدمة الرسائل القصیرة عبر البروتوكول  •
 ).الرسائل القصیرة+  GPRSخدمة الـ (إستخدام األسلوبین معًا  •
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حجز تذاكر سفر النقل البري الجماعي للركاب  خدمة  توفیرالعمل على   - 3
بافضل المتاحة الحدیثة وسداد أجرة النقل  باستغالل االمكانیات التقنیة 

 الطرق 
 انتشارا  األكثر مكاتب الخدمات جز تذاكر النقل الجماعي  للركاب من خالل تسھیل خدمة ح  - أ

مشروع الصالح للحد من البطالھ (بالتنسیق بین شركات النقل الجماعي للركاب واكبر شبكة خدمات للجمھور  الھیئة تقوم 
رة  وموزعة  في اغلب فرع بشكل اكشاك منتش 200المنتشرة في محافظات الجمھوریة في اكثر من )مشروع شباب  –

شوارع مدیریات المحافظات  لتسھیل  عملیة حجز التذاكر على الركاب وتمكینھم من المفاضلھ بین شركات النقل 
دون العناء في زیارة مكاتب جمیع الشركات الغیر منتشر ) الجماعي المتاحة في البالد من خالل مكان واحد مكتب شباب 

  .ھا مكاتب خدمات شباب التابعة لمشروع الصالح للحد من البطالھ لھا فروع بنفس الشكل المتواجد ب

وتعمل الھیئة جاھدة بتحفیز شركة الخدمات لوضع آلیة ربط تقنیة لنظام خدمة حجز التذاكر مع جمیع شركات النقل 
وضع الطریقة المالیة یتم من خالل ھذه االلیة   )  االنتر نت ( مستفیدة من االمكانیات المتاحة للربط الجماعي الموجودة  

    .واالداریة التي سیتم تطبیقھا بین شركة الخدمات وشركات النقل الجماعي 

  

 اجرة نقل الركاب عبر البطائق البنكیة االلكترونیة تسدید   - ب

تسعي الھیئة من خالل العدید من االنشطة بمقاربة وجھات النظر بین الشركات والبنوك لتسھیل عملیة 
 البطائق البنكیة االلكترونیة  بتوفیر اجھزة الخصم من الحساب على وسائل النقلدفع االجرة من خالل 

  .شركات النقلمكاتب مبیعات  وفي مقرات )باصات النقل الجماعي , سیارات االجرة ( 

 

  

  المنجزة خالل الفترة  اإلنشائیة المشاریع –خامسا  - 4
( من خالل وزارة االشغال العامة لذا تقوم الدولھ  نشائیة اال لعل اھم مشاریع للنقل البري  ھي مشاریع  البنى التحتیة

   بتطویر ملفت للطرق والجسور بانتشار كبیر ملحوظ في عموم محافظات الجمھوریة ) المؤسسة العامة للطرق والجسور

 صامیم  الھندسیة والت وتوازیا مع ذالك التوسع  فان الھیئة العامة لتنظیم شئون النقل البري تقوم  بتوفیر جمیع الدراسات
  - :الالزمة  لتنظیم وتطویر النقل البري  نذكر من تلك المشاریع ما یاتي  الخدمیة  لبقیة المشاریع

وفقا العلى المواصفات العالمية لما يجب ان يحويه  وهو استكمال تنفيذ ميناء الوديعةفي المواني البرية متابعة اول منجز انشائي 
  .الميناء البري من مرافق 

  )شحن  –الطوال (عتبر ميناء الوديعة الذي تم انجازة مؤخر عبارة عن النموذج التي تسعى الهيئة القامتة في بقية المواني وي

  .ويمكننا ان نبرز ما يجب ان يحتويه الميناء البري من مرافق من خالل عرضنا للمرافق التي شملها ميناء الوديعة كاالتي 
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 بوابات الميناء - 1
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 الميناء فية الجهات العاملة مباني  إدار -2

 
 المیناء  إدارةمبنى   -  أ

 مبنى الجمارك   - ب
  األمنمبنى   - ت
 مبنى الجوازات   - ث
مبنى المختبر   - ج

 المركزي
مبنى المواصفات   - ح

  .والمقاییس
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 مباني المرافق الخدمية
 مبنى سكن الموظفین  -1
 المسجد  ومصلى النساء -2
 السوق التجاري   -3

 

 

 

 مبنى سكن الموظفین

 

 المسجد  ومصلى النساء

 السوق التجاري
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وغيرها من  تراتيجيتها التطويرية بالسعي نحو  انجاز تلك االعمال االنشائيةوتقوم الهيئة ضمن إس
في بقية المواني وقد  تم االنتهاء من اعداد التصاميم االنشائية للبوابات التي سيتم  المشاريع 

انشائها في مينائي الطوال و شحن  باالضافة الى  انشاء  صاالت استقبال المسافرين في ميناء 
تي فرضت ضرورة انشائها الطوال ال

زيادة حركة المسافرين غبر هذا 
 75يستقبل نحو حيث  .الميناء

ما يصل إلى البالد  بالمائة من حجم
من السياحة الوافدة والمغادرة ومن 

  .المغتربين

وتم انزال هذين المشروعين  ضمن 
 5,  4المناقصتين عامتين   رقم  

التي بداء و  م2010- 08-03بتاريخ 
   .م2010إنشائهما خالل هذا العام استكمال سيتم باذن اهللا تنفيذها و
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باالضافة الى تلك المنشات  فان زيادة الحركة في  ميناء الطوال  للمسافرين والبضائع  تستدعي اقامة    
  -:غيرها من المشاريع االنشائية والمدرجة ضمن استراتيجية الهيئة التطويرية وهي كاالتي 

 اجرات البضائع    -1
 ساحات االنتظار والمبیت للسیارات  -2
  مستودعات التخزین  -3
  صالة التشریفات -4
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  الخاتمة
التطورات التي شھدھا قطاع النقل البري  خالل الفترة  ألھمتم من خالل ھذه الوریقات السرد بشكل مختصر 

تطبیق ,  والتأھیلیب برامج التدر,  واألنظمةعلى مستوى القرارات م 2010سبتمبر  -30 إلىم 2009 أكتوبر -1من 
  . اإلنشائیةالمشاریع , التقنیات الحدیثة 

تسعى سالتي  األھدافالغایات و  من یعیننا على تنفیذ خطتنا التطویریة التي تحتوي على العدید  أناهللا العلي القدیر  ونسأل
 قطاع النقل البري في وطننا الغالي مشاریع ستتكفل بتنظیم وتطویر مھام وأنشطة ومن تحتویھا ما تحقیقھا وتنفیذ  إلىالھیئة 

للتنمیة االقتصادیة  دعمھوالفاعلیة في  الكفاءةمستوى من  وبأعلى األمثللیقوم ھذا القطاع الحیوي والھام بدورة بالشكل 
  .واالجتماعیة في البالد 

 

الھیئة العامة لتنظیم شئون النقل البري    

   مدیر التخطیط والتطویر واإلحصاء 

         لجعدبي   محمد صالح ا


