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  الفصل االول                              

  مفاه�م اقتصاد�ة عن النقل                      

  تطور النقل : نظرة الى الماضي والحاضر والمستقبل                             

الف سنة  �٩٩٠ع�ش االنسان على وجة االرض منذ حوالي ملیون سنة وخالل ال - بدا�ة النقل:

االولى لم �حدث تقدم في وسائل النقل حیث �ان االنسان ینتقل على قدمة من م�ان الى اخر 

الف سنة االخیرة بدء االنسان �ستخدم الحیوان �وسیلة  ١٠حامال حاجاتة في ید�ة وفي خالل 

ور والجمل والفیل والكلب والحصان مازالت تستخدم لحد االن وهي تعتبر من وسائل للنقل فالث

الف سنة عرف االنسان القارب والطوفان  ٤-٣النقل المهمة في �عض اماكن العالم ومنذ حوالي 

وجاء �عد ذلك الشراع �أول اداة لتطو�ع قو� الطب�عة و�عتبر اكتشاف العجلة �مثا�ة الثورة االولى 

الف سنة .                                                                           ٦-٥ل والتي بدء تطورها منذ في النق

فقامت السفن التجار�ة والقاطرات  ١٩عصر القوة الم��ان��ة : بدء عصرها في بدا�ة القرن 

البخار�ة بخدمة النقل وتال �عد ذلك �سنوات قلیلة استخدام االالت االحتراق الداخلي فقد زادت 

االالت الدیزل من �فأة النقل �الس�ك الحدید�ة �ما اد� تحسن الطرق وتقدم صناعة الس�ارات 

اول غواصة تستخدم الطاقة  ١٩٥٤ى وضع العالم على اطارات من المطا� وقد شهد عام ال

  النوو�ة في ال�حر�ة التجار�ة .                                

بدء  ١٩٤٠بدء االخوان رایت عصر الطیران وفي عام  ١٩٠٣عصر الفضاء : في عام 

الى الفضاء لتدور حول االرض وفي عام تم ارسال مر��ة  ١٩٥٧استخدام الطائرة النفاثة وفي 

ه�طت  ١٩٦٤ارسل اول رجل لیدور في الفضاء الخارجي و�عود ثان�ة الى االرض وفي  ١٩٦١

ه�� رواد الفضاء االمیر�یین على  ١٩٦٩سفینة الفضاء على سطح االرض ر�نجرفور وفي 

  القمر وعادوا سالمین الى االرض .                  

ر مافوق سرعة الصوت : تم تطو�ر الصاروخ لدرجة القدرة على اصا�ة ا� النقل الجو� في عص

س�شهد العالم مر��ة صاروخ�ة �م�نها نقل  ٢١هدف بدقة على وجة االرض وفي مطلع القرن 

  االشخاص وال�ضائع بین ا�عد مواقع العالم .                       

م ظهور عوامل القوة والسرعة في : س�شهد العال ٢١وسائل النقل االخر� في مطلع القرن 

عمل�ات النقل �الس�ك الحدید�ة حیث من المنتظر ان تسیر القطارات �الطاقة النوو�ة وتصل 

سرعاتها الى عدة مئات من االم�ال في الساعة �االضافة الى ذلك س��ون قطار اللور�ات شائعا 

االمان �فضل ادخال  حیث ستسیر حر�ة النقل على الطرق �سرعات عال�ة و�مستو� اعلى من

نظام التح�م االلكتروني والرادار لتنظ�م السرعات ومنع التصادمات وستمنع اللور�ات من دخول 

المدن حیث تنقل ال�ضائع من محطات عند مدخل المدن الى نقطة داخل المدن بواسطة انابیب 
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 ٣٠التقل عن  الهواء المضغو� و�النس�ة للنقل ال�حر� ستسیر السفن �الطاقة الذر�ة و�سرعة

عقدة في الساعة وستص�ح سفن متعددة االغراض ذات احجام �بیرة مصنوعة من معادن قو�ة 

  وخف�فة الوزن .    

بلیون نسمة وستزداد  ٦- ٥: س�صل تعداد العالم الى مابین  ٢١العالم والناس في مطلع القرن 

ن لهوؤالء الناس اذاوق احت�اجات الناس من السلع والخدمات مع ارتفاع مستو� المع�شة وس��و 

ا�ام في  ٤او  ٣مختلفة ووقت فراغ اطول ففي امر��ا ستص�ح ساعات العمل قلیلة اذ ستص�ح 

االسبوع وسیتم�ن الناس من االتصال وجها لوجة عبر الفضاء وستكون هناك ثورة في 

واد االتصاالت وسیؤد� الى اقالل من السفر لرجال االعمال واخیرا س�شهد هذا القرن هبو� ر 

              فضاء على سطح المر�خ .    

  عن النقل مفاه�م اقتصاد�ة 

  دور وأهم�ة النقل في اإلقتصاد الوطني :   أوالً 

  -�م�ن ایجاز دوره �ما یلي :

ــر فـــي تشـــج�ع الزراعـــة فــــي و�خاصـــة النقـــل أن تخفـــ�ض تكـــالیف النقـــل  - ١ ال�حــــر� لـــه األثـ

  وأسترال�ا ) .المناط� الجدیدة من العالم(أمر��ا و�ندا 

للنقـــل دور �بیـــر فـــي التـــأثیر علـــى التـــوطین الصـــناعي أذ ســـاعد علـــى أقامـــة العدیـــد مـــن  - ٢

 واد األول�ة الضرور�ة لها .مالصناعات في مناط� �عیدة عن مناط� ال

 أن لتطور النقل ساعد على ظهور نوع من التخصص األقتصاد� األقل�مي . - ٣

أساسـ�ًا تعتمـد عل�ـه المؤسسـات العلم�ـة والتعل�م�ـة أن التحسن في قطاع النقل �عد عـامًال  - ٤

 والثقاف�ة والس�اس�ة .

 أن لتطور النقل دور مهم في إعادة توز�ع الس�ان بین المناط� المختلفة لكل دولة . - ٥

في النقل �عد وسیلة مهمة في تسهیل النمـو األقتصـاد� فـي القطـاع الصـناعي األستثمار  - ٦

 ل�ة .والزراعي والتجارة الخارج�ة والداخ

 دامة الروا�� األجتماع�ة مابین األسر .ألأن لقطاع النقل الدور الكبیر  - ٧

لضمان فرض السلطة الس�اس�ة على مناط� القطر �افة یتطلب هذا �ش�ل مبدئي تـوفیر  - ٨

 ش��ات النقل بین مختلف المراكز الس�ان�ة في البلد .

 : المیزة التنافس�ة بین فروع النقل المختلفة  ثان�اً 

من المالح� �أن المیزة التنافس�ة بین فروع النقل المختلفة تتر�ز علـى الم�ادلـة بـین الكلفـة والوقـت 

�تكــون نظـــام النقـــل عـــادة مـــن فـــروع النقـــل و الــذ� تســـتغرقة الرحلـــة �اإلضـــافة الـــى عنصـــر األمـــان 

   -الرئ�س�ة التال�ة وهي :
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  النقل �الس�ك الحدید�ة . - ١

 النقل �الطرق البر�ة . - ٢

 ، السفن ، البواخر .. الى آخره )  بالنهر� وال�حر� (الجنائالنقل  - ٣

 النقل الجو� . - ٤

 نابیب) ألالنقل المتخصص (�ا - ٥

  خصائص �ل فرع من فروع النقل ...وسوف نأتي على ب�ان 

  -و�تمیز هذا النوع �الخصائص اآلت�ة : -: النقل بواسطة الس�ك الحدید�ة

األختالف الموسمي و�ذلك سواء �ان النقـل فـي من  أنتظام الرحالت المتحققة على الرغم  -أ

  النهار أم اللیل .

 طاقة �بیرة للنقل ولمسافات متوسطة أو طو�لة .  -ب

وتم تكییـف �عـض العر�ـات (سـ�ك الحدیـد) لنقـل ال�ضـائع ذات الحجـم الكبیـر وتكـون هـذه   -ت

 ر�ات مفتوحة لكي تتالئم مع ال�ضائع ذات الحجم والكتل الكبیرة .عال

ضــمان النقــل مــن ال�ــاب الــى ال�ــاب �النســ�ة للمشــار�ع الصــناع�ة التــي لهــا خطــو� ســ�ك   -ث

 صناع�ة . 

ســـرعة التحـــرك �بیـــرة نســـب�ًا ممـــا یـــؤد� الـــى أن الوقـــت الـــالزم للنقـــل ســـواء �النســـ�ة لنقـــل   - ج

ال�ضـائع إو لنقــل المسـافر�ن هــو أقـل نســب�ًا مقارنــة �ـاألنواع األخــر� للنقـل (�أســتثناء النقــل 

 الجو� ) .

تكــون �لــف النقــل بواســطة الســ�ك الحدید�ــة هــي أقــل مــن النقــل بواســطة الســ�ارات �صــورة   - ح

عامـــة والنقـــل الجـــو� (ســـواء لل�ضـــائع أو لألفـــراد ) ، ولكـــن هـــي األعلـــى مـــن �لـــف النقـــل 

 بواسطة النقل النهر� وال�حر� واألنابیب .

تظـــار �لـــف الصـــ�انة لوســـائل النقـــل �ســـ�ك الحدیـــد ، خطـــو� ســـ�ك الحدیـــد محطـــات األن  - خ

لــة ألنــواع ثأو �ضــائع) هــي نوعــًا مــا مرتفعــة مقارنــة ��لــف الصــ�انة المما(ســواء مســافر�ن 

 النقل األخر� .

  

ــة ) ــل البــر� (الطــرق البر� و�ــتم تحقیــ� النقــل �النســ�ة للســلع واألشــخاص وذلــك بواســطة  -: النق

  وسائ� النقل البر� ( الشاحنات والس�ارات الى آخره) .

  -النوع من النقل �ما یلي :و�م�ن إجمال خصائص هذا 

وسائ� النقل البر� هذه تمتلك قدرة �بیرة على الحر�ة من خالل قابلیتها للحر�ة (الى أ�   -أ

نقطة للتحمیل والتفر�غ �ما أن سرعة أ�صال ال�ضائع �بیرة أ�ضًا ، اما ف�مـا یتعلـ� بنقـل 
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د أو نزول الر�اب (المسافر�ن) فمن السهولة �م�ان تنظ�م محطات خاصة �النس�ة لصعو 

  ادة ما تكون قر��ة من أماكن س�نهم .عالر�اب والتي 

ـــا� التحمیـــل   -ب ـــاز �ســـرعة النقـــل وســـهولة التشـــغیل �النســـ�ة لنق ان وســـائ� النقـــل البـــر� تمت

یخضـع ألنظمـة معینـة تضـمن مسـتو� معـین مـن  والتفر�غ �األضافة الى أن النقل البر� 

 الخدمة في هذا النوع من النقل .

ر� ��لف متدن�ة نسب�ًا و�صورة خاصـة �النسـ�ة للمسـافات القصـیرة ، ومـن یتمتع النقل الب  -ت

السهولة تهیئة وسائ� النقل البر� و�سرعة في سبیل تحقی� عمل�ة النقل ، �األضـافة الـى 

 نفقاته المنخفضة نسب�ًا في هذا المجال .

ات فو صـر من ناح�ة �لفة التشغیل �النس�ة لوسائ� النقـل البـر� (السـ�ارات) فهـي تمتـاز �م  -ث

�ببیــرة وهــذا نــاجم مــن حق�قــة �ــون �ــل واســطة نقــل بــر� (ســ�ارة أو شــاحنة) تمثــل وحــدة 

مسـتقلة �ســائ� مســتقل وطــاقم عمــل للخدمــة مسـتقل �األضــافة الــى ارتفــاع ق�مــة أســتهالك 

 (ال�انز�ن) فیها .الكار�ونات 

و�مساعدة وسائ� النقل البر� (الس�ارات) من المم�ن تحقی� النقل وعلـى مسـاحات �بیـرة    - ج

سـ�ك الحدیـد ، نقـل �األضافة الى أجراء التوص�الت بین أنواع النقـل المختلفـة األخـر� ( 

�الســ�ارات) علــى أخــتالف أنواعــه نهــر� ، نقــل �حــر� ، نقــل جــو�) و�هــذا فالنقــل البــر� (

ظ�م النقل الموحد (تنسی� بین أنـواع النقـل  المختلفـة وفـتح المجـال أعطى أماًال بتحقی� تن

 لألستفادة �صورة أكبر من المزا�ا التي تمتلكها أنواع النقل المختلفة ) .

  

.. یتم النقل بواسطة الطائرات وهي عادة ما تقوم بنقل ال�ضائع والمسافر�ن وله مزا�ا  النقل الجو� 

   -منها :

  افات طو�لة .�متاز �سرعة النقل ولمس  -أ

أنتظام الرحالت وأحتمال تحقی� النقل بهذه الوسیلة وف� جدول محدد ومعلن مسـ�قًا سـواء   -ب

 �ان �اللیل أم في النهار .

 �لف هذا النقل أعلى الكلف ( سواء �النس�ة للمسافر�ن أو ال�ضائع ) .تكون   -ت

قلیلة و�ـذلك الحـال ال�ة و��م�ات عالجو� لنقل ال�ضائع ذات الق�م الفرصة أستعمال النقل   -ث

ن سـرعة التسـل�م و �النس�ة للسلع السر�عة التلف أو الموسم�ة ولمسافات طو�لة ، عندها تكـ

 مطلو�ة ومهمة (ضرور�ة ) و�ذلك الحال �النس�ة للمسافر�ن .

  ... ال�حر�  والنقل النهر� 
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ــه أ�ضــًا تحقیــ� النقــل �النســ�ة لل�ضــائع أو األشــخاص وذلــك بواســطة الســفن یــ        تم مــن خالل

   -والبواخر (على أختالف أنواعها) و�م�ن تقس�مه الى قسمان وهما :

النقـــل النهـــر� / و�ـــتم عـــادة فـــي األنهـــر الداخل�ـــة والســـواحل والنقـــل النهـــر� ��ـــون مناســـب   -أ

  ر .�صورة خاصة للمصانع الواقعة على ضفاف األنه

النقل ال�حر� / ( النقل بواسطة البواخر ) و��ون عادة مصمم �طاقات عمل �بیرة و�عتبر   -ب

أقــل �لفــة مقارنــة مــع األنــواع األخــر� وفــي أغلــب الحــاالت یتطلــب تــدخل عــدد �بیــر مــن 

الناقلین والنقل المساعد ووسائل النقل في هذا النوع هي �صورة عامة مناس�ة للنقل الكبیر 

 عادة ما تكون ذات ق�مة منخفضة .لل�ضائع والتي 

/ و�ستخدم هذا النقـل لنقـل السـوائل (البتـرول الخـام أو المنتجـات البترول�ـة  النقل بواسطة األنابیب

�صورة عامة ولمسافات تكون عادة محددة �صورة م�اشرة من خالل مناط� األنتاج واألستهالك ) 

رة مســتمرة و�ــدون أنقطاعــات طو�لــة ، أمــا ، وهــذا النــوع مــن النقــل ��ــون مه�ــأ للنقــل الكبیــر و�صــو 

  خصائص هذا النوع من النقل ف�م�ن أیجازه �ما یلي :

  التأثیرات الناجمة عن هذا النوع على البیئة فعادة ما تكون قلیلة ومحدودة .  -أ

 الص�انة والتشغیل .أنخفاض �لف   -ب

 ��ون مخصص لنقل المواد السائلة فق� .  -ت

 أ� بدون أعاقة .�م�ن تحق�قه �صورة منتظمة ومستمرة   -ث

  �متاز هذا النوع من النقل ��لف متدن�ة وض�اعات المناقلة الناجمة عن هذا النوع قلیلة .  - ج

 

) یبین المقارنة النسب�ة بین وسائ� النقل المختلفة من حیث التكلفة ونوع�ـة ١والجدول التالي (

) فـي ١و�وضـح التقیـ�م �ـأن درجـة (خدمة النقل و�رعى تغییر هـذة النسـب وفقـًا لتغیـر البیئـة . 

هـذة  تعبـرالمقارنة بین وسائ� النقل المختلفة مـن حیـث عنصـر التكلفـة ونوع�ـة الخدمـة حیـث 

) تعبـر ٥عن وسیله النقل االعلى تكلفة واالسرع واالقل مخاطرة وتوقف ، اما الدرجة (الدرجة 

  ونسب التوقف .  ةعن اقل تكلفة وأ�طأها واكثرها من حیث المخاطر 

  

  

  

  

  

  ) ١جدول (                                  
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المقارنة النسب�ة بین وسائ� النقل المختلفة من حیث التكلفة ونوع�ة خدمة النقل و�رعى تغییر 

  .  هذة النسب وفقًا لتغیر البیئة

  نوع�ة خدمة النقل                       التكلفة   وسیله النقل 

  احتماالت التوقف او التأخیر   نس�ة المخاطر   زمن الرحلة 

  ٣  ٢  ٤  ٤  النقل ال�حر� 

  ٣  ٤  ٢  ٢  النقل �الشاحنات 

  ٤  ٥  ٣  ٣  النقل �الس�ك الحدید�ة 

  ٥  ٢  ٥  ٥  النقل النهر� 

  ٢  ١  ٤  ٤  النقل �االنابیب 

  ١  ١  ١  ١  النقل الجو� 

  ٣١١، ص ، موقع على ش��ة االنترنیت  ٢٠١١النقل المتعدد الوسائ� ، المصدر : 

study%20from%20mot.doc\files\www.shipping.com.jo    

 

 بین وسائل النقل المختلفة  �ــالتنسی: ثالثاً 

�عتبر التنسی� شئ ضرور� وحیو� بین أنواع النقل المختلفة حیث �عتبر من العوامل المهمة      

لرفــع �فــاءة النقــل هــو التنســی� (التقــارب) بــین مختلــف أنــواع النقــل، وهــذا التنســی� بــین أنــواع النقــل 

   -مبرر من ناح�ة المنافع التي یجلبها الى األقتصاد القومي والتي �م�ن ایجازها �ما یلي :

أم�ان�ــة ضــمان تحقیــ� النقــل مــن ال�ــاب الــى ال�ــاب أ� مــن المرســل الــى المنتفــع فتــتم �صــورة  - ١

  ثلى فق� في حالة تحق�قه درجة معینة من التنسی� بین مختلف أنواع النقل .م

ـــة تشـــغیل وســـائل النقـــل المختلفـــة  - ٢ فوائـــد التنســـی� بـــین مختلـــف أنـــواع النقـــل ناجمـــة عـــن مرون

ــة (الســ�ارات) مــن أجــل  الجمــع والتوز�ــع المحلــي الســر�ع ، وطاقــة �بیــرة للنقــل لمســافات طو�ل

 �النس�ة للنقل ال�حر� و��م�ات �بیرة .لس�ك الحدید و�لف نقل متدن�ة 

هذا �األضافة الى أن الغالب�ة من الس�ان تعتبر التنسی� شئ ضـرور� وتجنـب التنـافس (بـین  - ٣

أنــواع النقــل المختلفــة) و�جــب أن تكــون الخــدمات المختلفــة للنقــل خــدمات م�ملــة ولــ�س مجــرد 

�طرة إن لــم یتحقــ� تكامــل تكــرار لمــا هــو موجــود ، أذًا فالتنســی� یتطلــب درجــة معینــة مــن الســ

 المالكین .

 

  النقل صناعـــة  :  را�عاً 

مــن المعــروف ان النقــل �فروعــة المختلفــة نشــا� اقتصــاد� صــناعي ولكــن اســتخدام وســائل النقــل 

المختلفة الیـؤد� لتوصـیل منـتج معـین �مـا هـو الحـال فـي الصـناعات األخـر� ، وانمـا یهـدف الـى 

http://www.shipping.com.jo/files/study from mot.doc
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لطن �یلومتر في حالة نقل ال�ضائع ، وم�ان لراكب �یلـو  توفیر طاقات تحمیل�ة معینة هي م�ان

متــر فــي حالــة التشــغیل لوســائل نقــل الر�ــاب ومــن الخصــائص التنظ�م�ــة للنقــل �أعت�ــارة لــة طب�عــة 

   -خاصة تختلف عن أ� صناعة أخر� منها مایلي :

طاقـات ان المنتج �ستهلك �مجرد انتاجة سواء استخدم ام لم �سـتخدم فـالمنتج الـذ� یتمثـل فـي   -أ

تحمیل�ــة منتجـــة م�ــان لراكـــب �یلــومتر او طـــن �یلــومتر ال�م�ـــن تخز�نهــا اوتأجیـــل اســـتعمالها 

والصــناعة الوحیــدة التــي تشــارك صــناعة النقــل هــي صــناعة تولیــد الكهر�ــاء اذ تســتهلك �مجــرد 

 تولیدها سواء سحبت لالستخدام ام لم تسحب .

 ان هناك منتجا متصال والمتمثل برحلة العودة .    -ب

  أ                      ب     

أن مــن الضــرور� منــع المنافســة مــا بــین وســائل النقــل المختلفــة   -النقــل احتكــار� �طب�عتــة :  - ح

ســواء أكانــت  تلــك المنافســة م�اشــرة أم غیــر م�اشــرة مثــل المنافســة بــین وســائل النقــل الخاصــة 

لتكـالیف للنقـل مـن ووسائل النقل العامة فـي �عـض األح�ـان ، حیـث تـؤد� المنافسـة الـى رفـع ا

جهة ومن جهة أخر� تخفض من مستو� الخدمة  وحرمان شر�حة من ذو� الدخل المنخفض 

  من التنقل �حر�ة او حرمانهم من التنقل �أستخدام هذه الوسائل 

        -: العوامل المؤثرة في مسألة النقل وتشمل مایلي: خامساً 

والمــــوانئ والمرافــــئ  طــــرق والجســــوروتشــــمل الأوًال : تســــه�الت التشــــغیل الفعــــال لوحــــدات النقــــل / 

ومحطــات ســ�ك الحدیــد والقنــوات المالح�ــة والمطــارات التــي تتناســب مــع حجــم النقــل وتوز�عهــا فــي 

  مختلف األماكن .

و�ثیـرًا مــا تكــون تســه�الت النقــل (ول�ســت وســائل النقــل ذاتهــا ) هــي المحــدد ألم�ان�ــات النقــل      

التي تحدد عدد ونوع�ة الطائرات التـي �م�ـن أسـتق�الها ومحـددات  مثًال قدرة المطار وأم�ان�اته هي

أو الحجـم بـل  الـوزن تحمیل القطار �حمولة ضخمة الترت�� فق� �عر�ات القطـار نفسـها مـن ناح�ـة 

  ترت�� أ�ضًا بتسه�الت النقل مثل المعوقات العلو�ة للجسور وأم�ان�ات األرصفة .

  یل ووحدات وسائل النقل المتاحة .ثان�ًا : تنظ�مات أستخدام تسه�الت التشغ

فمشاكل النقل التنتهي �ش� طر�� أو مد خ� س�ة الحدید أو بنـاء مینـاء أو مطـار ، ولكـن األمـر 

�سـتدعي التنظــ�م الســل�م ألســتخدام تلـك التســه�الت مثــل منــع األنتظـار علــى جــانبي الطر�ــ� تجن�ــًا 

الســ�ك الحدید�ــة ، أو علــى الممــرات ، أو التنظــ�م الكفــوء لحر�ــة القطــارات علــى خطــو� لألزدحــام 

  -الجو�ة في المطارات ، وتشمل التنظ�مات ما یلي :

تـــوفیر الوســـائل المســـاعدة لتنظـــ�م حر�ـــة النقـــل مثـــل األشـــارات الضـــوئ�ة فـــي الطـــرق واجهـــزة   -أ

  األرشاد للمالحة المائ�ة أو الجو�ة أو الس�ك الحدید�ة .
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تحدید القواعد التي تح�م أستخدام تسه�الت التشغیل مثل منع األنتظار على جانبي الطر�� ،   -ب

أو تخص�ص طـرق لألتجـاه الواحـد ، أو تخصـ�ص أرصـفة المینـاء ال�حـر� أو المطـار لنوع�ـة 

، أو تحدیـد مسـتو�ات األمـان مثـل اصـدار شـهادة لتشـغیل معینة من وحدات النقل أو المنقول 

 ات النقل أ�ضًا .الطائرة أو عر�

وضع القواعد التي تح�م أستخدام وحدات النقل مثل تحدید مستو� ونوع�ة قائد وحدة النقل أو   -ت

 الرقا�ة على حالة وحدة النقل قبل أستخدامها ووضع معاییر معینة لخصائصها ومواصفاتها .

والطـائرات ، فــأذا ثالثـًا : وحـدات النقــل المتحر�ـة / وتشــمل اللور�ـات وال�اصــات والسـفن والقطــارات 

�ــان عــدد وحجــم وحــدات النقــل المتاحــة مهمــًا لمشــ�لة النقــل فــأن تســه�الت وظــروف تشــغیلها لــه 

  أهم�ة ممائلة .

وأخیــــرًا یجــــب أن ��ــــون هنــــاك تنســــی� وتوافــــ� تــــام بــــین عــــدد ونوع�ــــة وحــــدات النقــــل المســــتخدمة 

   وتسه�الت وتنظ�مات التشغیل المتاحة .

ماعي لتشغیل النقل �فوق العائد الخاص لهـذا طب�عة العائد االجت سادسًا :

  التشغیل . 

كل مشروع له عائـد اجتمـاعي وعائـد خـاص ، ف�ـل انتـاج �حقـ� هـدف اجتمـاعي یترتـب عل�ـة لان 

عائدًا اجتماع�ـًا ، مثـال ذلـك منطقـة شـرم الشـیخ قبـل تعمیرهـا �انـت اسـعار المسـاكن بهـا تقـل عـن 

اســعارها حال�ــًا �مراحــل �بیــرة نظــرًا للعائــد االجتمــاعي الــذ� �ضــفي علــى المنطقــة �ســبب شــهرتها 

الســ�احة �مئــات فالشــقة او قطعــة االرض حال�ــًا ارتفعــت اســعارها عمــا �انــت عل�ــة قبــل ســ�اح�ًا . 

المـــرات حیـــث اســـتفاد اصـــحاب االراضـــي مـــن العائـــد االجتمـــاعي نفـــس الشـــئ فـــي وســـائل النقـــل ، 

فمرور خ� مترو او خ� النقل �الس�ارات على منطقـة صـناع�ة �انـت �عیـدة عـن العمـار السـ�اني 

یتمثـــل فـــي ارتفـــاع اســـعار الم�ـــاني واســـعار االراضـــي  اً �بیـــر  اً دًا اجتماع�ـــ�عطـــي لهـــذة المنطقـــة عائـــ

والتستط�ع هیئة النقل العام الحصول على جزء من هذا العائد ، لتتحقـ� �ـه التكلفـة الكل�ـة للنقـل ، 

الح�وم�ـة  قـد تجعـل اصـحاب  والمؤسسات�ما ان توافر حر�ة النقل في مناط� مزدحمة �الس�ان 

بـدًال مـن السـ�ارات الخاصـة و�التـالي تحقـ�  الجمـاعي  ستخدمون وسـائل النقـلالس�ارات الخاصة �

�مــــا ان المســــتفیدون مــــن النقــــل ل�ســــوا هــــم الــــذین منفعــــة �ل�ــــة للشــــعب وتحقــــ� منفعــــة خاصــــة . 

�ســتخدمون وســائل النقــل فقــ�  فهــؤالء معظمهــم مــن ذو� الــدخول الضــع�فة بــل البــد مــن تحمیــل 

فیدة مـــن العائــد االجتمـــاعي تكلفــة النقـــل عــن طر�ـــ� ارتفـــاع الط�قــات االخـــر� فــي المجتمـــع المســت

معدالت الضر��ة على االر�اح االستثنائ�ة وهي تلك االر�اح التي تتحق� لالراضي والعقـارات دون 

�أرتفاع ثمن االراضـي نتیجـة تـوافر المرافـ� العامـة والتـي تكـون نتیجـة الرتفـاع تدخل من صاحبها 

  فاع اسعار هذة االراضي . العائد االجتماعي و�التالي ارت
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  سا�عًا : التمییز في التعر�فة . 

یؤد� الى تحقی� مز�د من الكفاءة وانخفاض معدل التكلفة فمثًال انخفاض سعر التعر�فة على نقل 

خیـو� الحر�ـر جـزء مـن تكلفـة الحدید امام ارتفاع تعر�فة النقـل لقمـاش الحر�ـر سـیؤد� الـى تحمیـل 

الحدید ارتفاع تعر�فة النقل یؤد� الى ارتفاع تكلفة الحدید وارتفاع اسعارة الن تحمیل نقل الحدید ، 

و�التالي انخفاض الطلب عل�ة ، اما �النس�ة الرتفاع تعر�فة الحر�ر فأن ذلك لن یؤد� الـى ارتفـاع 

تكلفتة االجمال�ة الن قماش الحر�ر خفیف الوزن وارتفاع التعر�فة على طـن الحر�ـر لـن یـؤد� الـى 

ذلك لن یؤثر على سـعر ب�ـع المتـر او الوحـدة منـة اال لوحـدات نقد�ـة  لتكلفة االجمال�ة النارتفاع ا

  قلیلة و�التالي لن یؤثر على حجم الطلب عل�ة . 

فـأن نقلهـا البـد ان ��ـون �أرتفـاع اسـعار النقـل او ارتفـاع التعر�فـة   للسـلع الغیـر المرنـةاما �النس�ة 

للســلع ذات تــأثر �أرتفــاع اســعارها مهمــا �انــت . امــا �النســ�ة النقل�ــة الن المســتهلك لهــذة الســلع الی

علیهــا مثــل تعر�فــة نقــل الحر�ــر والعطــور منخفضــة فالبــد ان تكــون تعر�فــة النقــل  المرونــة العال�ــة

مهمــــا ارتفعــــت  ا� انــــةوالشــــامبوهات وجم�ــــع مســــتلزمات النســــاء الغال�ــــة تكــــون مرتفعــــة االســــعار 

  . لن یؤد� الى انخفاض الطلب علیها اسعارها نتیجة الرتفاع اسعار نقلها 

البد ان تكون تعر�فـة النقـل علیهـا  اما نقل المعدات والسلع االساس�ة التي ��ون الطلب علیها مرناً 

منخفضــة حتــى الترتفــع تكلفتهــا وتــؤد� الــى ارتفــاع اســعارها فیــؤد� الــى خفــض الطلــب علیهــا . 

وعل�ـة فـأن التمییـز فـي التعر�فــة اذا تـم بنائـة �أسـس علم�ـة ســل�مة سـیؤد� الـى النتـائج االقتصــاد�ة 

   -االت�ة :

 استخدام موارد اقتصاد�ة ماكانت لتستغل .  - ١

على االفراد او السلع او المناط� التي یتم التمییز ضدها عدم حدوث ا� اثر اقتصاد� سیئ  - ٢

اب علــى الــدفع لشــیئ مرغــوب ف�ــة �صــرف النظــر عــن حیــث ��ــون التمییــز وفقــًا لمقــدرة الر�ــ

 مستو� الخدمة المقدمة الیهم  . 

�صـــرف النظـــر عـــن حجـــم الطلـــب فـــي مختلـــف اوقـــات التشـــغیل اذ ان  انتظـــام خـــدمات النقـــل - ٣

و�ذلك فـأن لهـا مسـاو� قـد ثـؤثر علـى لس�اسة التمییز مزا�ا اقتصاد�ة ال�م�ن االستغناء عنها 

 صفة عامة . صناعة النقل والدخل الوطني �

اختالف التكالیف مع اختالف وسائل النقل یؤد� الى اختالف التعر�فة في الوسـائل المختلفـة  - ٤

فعندما تكون الطاقـة االسـت�عاب�ة او التحمیل�ـة اكبـر فـي وسـائل النقـل مـع ث�ـات التكلفـة الثابتـة 

، فمــثًال فـي حالــه النقـل �الســ�ك فـأن ذلــك سـیؤثر ایجاب�ــًا علـى تكلفــة التعر�فـة �النســ�ة للراكـب 

الحدید�ة لو �ان لـدینا ملیـون راكـب سـوف نحتـاج الـى ثـالث قطـارات لنقـل الملیـون راكـب امـا 

اذا �ــان المقــرر نقــل نصــف ملیــون راكــب فقــ�  فــأن الطاقــة التحمیل�ــة او االســت�عاب�ة ســوف 
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ل �الســ�ارات ســوف امــا فــي حالــه النقــالتعر�فــة ، مــع ث�ــات تــنخفض مــع ث�ــات التكلفــة الثابتــة و 

و�التـالي سـ�حدث االخـتالف �التكـالیف الثابتـة الن التعر�فـة سـ�ارة  ١٠٠اكثـر مـن نحتاج الـى 

ســترتفع لكــون التكــالیف الثابتــة ســت�قى ثابتــة لــن تتغییــر ق�متهــا و�التــالي ســوف تــزداد تكــالیف 

فـي حالـه التكـالیف النقل �الس�ارات �سبب الز�ـادة �التعر�فـة واجـور السـائقین والعمالـه الزائـدة . 

لكون التكالیف المتغیـرة  المتغیرة فأنها ترتفع �لما �انت الطاقة االست�عاب�ة او التحمیل�ة �بیرة 

تتمثل في تطو�ر الخدمة وص�انة المرف� وتحسین معدل التشیید و�لما ارتفعـت تلـك التكـالیف 

نقل الـى اعتمـاد اسـلوب العامله في مجال ال الشر�ات تدفعلذلك اثر ذلك على ارتفاع التعر�فة 

التمییز من اجل تعو�ض الفارق في الز�ادة وارتفاع التكالیف المتغیرة وتـأثیر ذلـك علـى معـدل 

  التعر�فة . 

  الطلب على النقل ثامنًا : 

�عرف �انة رغ�ـة المسـتهلك فـي الحصـول علـى سـلعة معینـة او خدمـة معینـة �شـر� ان تكـون هـذه 

  الرغ�ة معززة �القدرة على دفع ثمن هذه السلعة او الخدمة . 

ومن خالل ذلك نالح� ان الطلب على خدمات النقل �شا�ة العدید من السلع والخـدمات مـع فـارق 

امة هو طلب مشـت� مـن الطلـب علـى خـدمات أخـر� وهو ان الطلب على خدمات النقل �صورة ع

، ففــي حالــة انتقــال االفــراد مــثال فــأن الطلــب علــى خــدمات النقــل قــد ��ــون ناجمــا عــن الرغ�ــة فــي 

التنقـــل بـــین المراكـــز للعمـــل ومنـــاط� ســـ�ن العـــاملین او بهـــدف التســـوق او الحصـــول علـــى خدمـــة 

  التعل�م او الرعا�ة الصح�ة الى اخرة . 

من الطلب على خدمات النقـل فهـو الطلـب الجـل نقـل السـلع مـن م�ـان الخـر أ�  اما النوع االخر

مــن مراكــز التســوق او لغــرض تجم�عهــا تمهیــدا العــادة نقلهــا الــى مراكــز اســتخدامها او اســتهالكها 

الــى اخــرة . وهــذا النــوع مــن الطلــب یتــأثر �أهم�ــة الســلعة المنقولــة وحجــم الطلــب علیهــا فــي مراكــز 

ظــام النقــل فضــال عــن مســتو� تعر�فــة النقــل بــین المراكــز المختلفــة و�مــا ان االســتهالك وطب�عــة ن

الطلب على خدمة النقل مشت� من الطلب على السـلع والخـدمات اذ �لمـا تـوفرت عوامـل تز�ـد مـن 

  الطلب على السلع او ال�ضائع یزداد الطلب على خدمات النقل �أنماطة المتعددة . 

  

   -وتتضمن مایلي :ة النقل العوامل المؤثرة في الطلب على خدم

  -وتتضمن مایلي : -: العوامل المؤثرة في الطلب على نقل ال�ضائع  -أ

أســ�اب منهــا ( ضــمان عــدم تعــرض ن مهمــة لعــدة و الســرعة فــي تســل�م ال�ضــاعة �م�ــن ان تكــ - ١

السلعة للتلف ، اذا �ان طلـب العمیـل او الز�ـون طـار� لعـدة أسـ�اب مـثال الشـحة فـي األدوات 
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االحت�اط�ة قد تـؤد� الـى إ�قـاء �عـض الم�ـائن المهمـة عاطلـة عـن العمـل ، لغـرض االحتفـا� 

 بخز�ن استراتیجي ضرور� من اجل مواجهة الحاالت الطارئة ) 

الدقة في موعد التسل�م لغرض ضمان انتاج مستمر او توز�ع مضمون فأن هـذا یتطلـب تـدف�  - ٢

لتســل�م وســرعتة ســوف �ســاعد علــى تحدیــد مــدخالت االنتــاج �صــورة ثابتــة والتأكــد مــن موعــد ا

 �م�ة المخزون االستراتیجي عند مستو� منخفض . 

التحــرر مــن المعوقــات وغال�ــا مــاتكون هــذه المعوقــات مصــاح�ة لعمل�ــات االضــراب فــي مجــال  - ٣

خدمات النقل ، �حیث جعل قادة �عض المشار�ع یلجؤن الى استخدام أنواع متعـددة مـن النقـل 

نــوع مــن الس�اســة المت�عــة ســوف تــؤد� فــي المــد� القصــیر الــى ارتفــاع علــى الــرغم �ــأن هــذا ال

 .التكالیف 

تجنب التلف الذ� قد یلح� ال�ضاعة ان أنما� النقـل المختلفـة تختلـف فـي درجـة التعامـل مـع  - ٤

الشحنات وهذا التعامل مع الشحنات هو العامل الذ� �شـجع الناقـل علـى اسـتخدام او تفضـیل 

 خر . نوع معین من النقل دون اال

تجنب الخسائر الناجمة عن السرقة حیث یلجأ مشغلي النقل العام الى استخدام الحاو�ـات فـي  - ٥

عمل�ة نقل ال�ضائع النها سوف تخفض من درجة المخاطرة �النس�ة للشحنات الصـغیرة اذ ان 

األمـان مــن الســرقة قــد ��ــون احــد المحــددات المهمــة الخت�ــار نمــ� معــین مــن النقــل دون اخــر 

ر نمــ� النقــل الــذ� یتمتــع �األمــان مــن التلــف والســرقة ســوف یــؤد� الــى ان یجنــي الن اخت�ــا

 الناقل منافع إضاف�ة وذلك عن طر�� تخف�ض �لف الرزم والتعبئة .

الخــدمات اإلضــاف�ة �عــض النــاقلین او الشــاحنین �فضــلون ان �ملكــوا اســطول نقــل خــاص بهــم  - ٦

قــل متالزمــا مــع خــدمات أخــر� النــة ســوف �ســمح لهــم مرونــة فــي النقــل خصوصــا اذا �ــان الن

مثــل مثــل الــتح�م فــي طر�قــة التحمیــل او التفر�ــغ للســلع وال�ضــائع وجمــع الفــارغ �صــورة فور�ــة 

  قناني المشرو�ات واالل�ان . 

علــى الــرغم مــن ان  -: العوامــل المــؤثرة فــي الطلــب علــى نقــل المســافر�ن  - ب

العوامل التي تؤثر في الطلـب علـى النقـل �النسـ�ة للمسـافر�ن هـي �ثیـرة و�صـعب ق�اسـها �م�ـا 

   -اال انة  �م�ن اجمال هذه العوامل �ما یلي :

التكلفـــة : �لفـــة النقـــل �النســـ�ة للمســـافر مهمـــة جـــدا النهـــا تع�ـــس مـــن خـــالل تعر�فـــة النقـــل  - ١

 خدمة النقل . المحددة قدرة االفراد على طلبهم ل

مــدة الرحلــة : ان الــزمن الــذ� تســتغرقة الرحلــة یــؤثر فــي حجــم الطلــب علــى خدمــة النقــل  - ٢

�النســـ�ة للمســـافر�ن مـــن وســـیلة الـــى أخـــر� ، الن االدخـــار فـــي الوقـــت �م�ـــن مقارنتـــة مـــع 

التكالیف المختلفة لوسائل النقل او مقارنتة مع �لفة خدمـة النقـل و�خاصـة �النسـ�ة لحر�ـة 
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المـــراد إنجازهـــا ونتیجـــة لـــذلك تف�ـــر الـــدول فـــي بنـــاء العمـــال اص وطب�عـــة �عـــض األشـــخا

وتطــو�ر أنمــا� النقــل اذ یـــؤد� الــى انجــاز الــرحالت �أقـــل وقــت مم�ــن خصوصــا اذا مـــا 

استغرقت الرحلة وقتا طو�ال و�خاصة لنقل العاملین من المصـانع والمشـار�ع التـي تتطلـب 

 ن . حر�ة نقل سر�عة بین مراكز العمل ومراكز الس�

الــدخل : و�عتبــر مــن العوامــل المهمــة والمــؤثرة فـــي الطلــب علــى النقــل حیــث �لمــا ارتفـــع  - ٣

 الدخل زاد الطلب على النقل و�النس�ة النواعة المختلفة . 

نوع�ــة خدمــة النقــل : ان مفــاه�م األمــان والراحــة المالئمــة هــي مســائل ال�م�ــن ان تخضــع  - ٤

ــدقی� والن تقــدیر نوع�ــة خدمــ ة النقــل هــي األخــر� �عتر�هــا الكثیــر مــن للق�ــاس والتقــدیر ال

الصـــعو�ات مثـــل صـــعو�ة تـــدقی� نوع�ـــة الخدمـــة وفصـــلها عـــن �عضـــها وصـــعو�ة الق�ـــاس 

   �ما هو في حال الوقت او الزمن . الكمي للنوع�ة
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  الثاني الفصل

  اقتصاد�ات النقل البر� 

   ) تحلیل تكالیف النقل البر� (                               

 التكالیف الم�اشرة وتتضمن التكالیف الثابتة وتكالیف التشغیل   -أ

التكالیف الثابتة تتمثل في تكلفة الحصول على �افة االصول الثابتة طو�له االجل �ما 

في ذلك التكالیف الثابتة الملموسة ( تكلفة شراء االرض ، االبن�ة ، االرصفة والمحطات 

واالبن�ة الم�مله لنشا� النقل البر� مثل �راجات التخز�ن واالصالح ومنشأت  والمنشأت

التح�م في المرور على الطر�� ) اما التكالیف الثابتة غیر الملموسة ( تكالیف فترة 

  اخت�ار المشروع وتكالیف االدارة  و حقوق االختراع ) . 

هي �افة النفقات الجار�ة التي یتم انفاقها النتاج خدمة النقل البر� اما تكالیف التشغیل 

وتتضمن تكلفة الحصول على مستلزمات االنتاج الالزمة لعمل�ة تشغیل وحدات النقل في 

االجلین القصیر والطو�ل مثل تكلفة شراء قطع الغ�ار واجور العمال و الوقود والص�انة 

لیف التشغیل �مستو� �فاءة اداء وحدات النقل وترت�� تكاو�رامج تدر�ب السائقین . 

   -ارت�اطًا ع�س�ًا و�تم احتساب مؤشر نس�ة التشغیل �االتي :

نس�ة التشغیل = مجموع النفقات الخاصة �التشغیل + االستهالكات والضرائب / ایرادات 

  التشغیل االجمال�ة . 

   -وتتأثر نفقات التشغیل �عوامل ثالث هي مایلي :

و�قصد بها ان ارتفاع �ثافة حر�ة  - : ز�ادة معدالت الطلب –لنقل �ثافة حر�ة ا - ١

تع�س ز�ادة في معدالت الطلب على خدمات النقل البر� واضطراد ق�مة النقل 

�ثافة حر�ة النقل سوف تؤد� الى ز�ادة استغالل الطاقة التحمیل�ة لنشا� النقل 

 التكالیف اتجاهًا مت�اینًا البر� . و�م�ن التمییز بین حالتین تتخذ في �ل منهما مسلك 

: مسلك تكالیف التشغیل قبل الوصول الى الحد االقصى للطاقة  الحاله االولى *

یزداد الطلب على عندما االنتاج�ة ( في حاله سر�ان قانون تزاید الغلة) حیث 

فسوف تزداد نفقات التشغیل الى المستو� ) طن/�م والراكب/�م (خدمات النقل البر� 

الذ� �م�ن وحدة النقل من است�عاب هذة الز�ادة في الطلب ا� تأخذ تلك النفقات 

مع االخذ �االعت�ار ان معدل الز�ادة في نفقات التشغیل سوف اتجاهًا تصاعد�ًا 

  �قتصر على نفقات التشغیل المتغیرة دون الثابتة . 

فقات التشغیل في حاله استنفاذ الطاقة االنتاج�ة ( سر�ان مسلك ن: * الحاله الثان�ة 

قانون تناقص الغلة ) وفیها تزداد معدالت الطلب على خدمات النقل البر� الى 
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المستو� الذ� یتجاوز الطاقة التحمیل�ة وفي هذة الحاله تبدأ نقا� االختناق �الظهور 

حطات و مر��ات و�نصرف ذلك على �افة محاور نشا� النقل البر� من طرق وم

االمر الذ� یترتب عل�ة تزاید نفقات التشغیل الحد�ة والمتوسطة وتدخل صناعة تقد�م 

الى مرحله تناقص الغلة ا� تزاید التكالیف �معدل اكبر من خدمات النقل البر� 

معدل تزاید االیرادات ومن ثم تظهر الحاجة الملحة لز�ادة االستثمارات في نشا� 

  النقل البر� . 

وهي توفیر العدد  - : الرتقاء �مستو� جودة الخدمة المقدمة للنقل البر� ا -٢

المالئم من الحافالت من اجل تخف�ض فترات االنتظار �محطات االنطالق او 

الوصول و�ذلك توفیر الحیز المالئم لنقل ال�ضائع في وحدات نقل خاصة بها وان 

االرتقاء �مستو� جودة الخدمة �ستلزم ز�ادة نفقات التشغیل من اجل الوفاء ��افة 

  المتطل�ات السا�قة . 

ترت�� نفقات التشغیل �حجم مطل� �عالقة  -:  الطاقة التحمیل�ة للمر��ات-٣

في حاله نفقات تشغیل  اً طرد�ة مع الطاقة التحمیل�ة للمر��ات و�بدو ذلك واضح

المر��ات التي تحتو� اعدادًا �بیرة من مقاعد الر�اب مقارنة �الحافالت التي تضم 

ادة في الطاقة التحمیل�ة للمر��ات نتیجة اعدادًا صغیرة من تلك المقاعد ، وانا الز�

الز�ادة في الطلب على خدمة النقل سوف تؤد� الى انخفاض نسب التشغیل �سبب 

ان معدل الز�ادة في االیرادات الناجمة عن نمو الطلب على خدمة النقل سوف 

  تتجاوز معدل الز�ادة في نفقات التشغیل الالزمة للوفاء بهذة الز�ادة في الطلب . 

االرتفاع في معدالت حوادث النقل البر� تؤد� الى ز�ادة  - : معدل تحق� الحوادث- ٤

نفقات التشغیل �سبب الخسائر الناجمة عن التوقف الجزئي لنشا� وحدات النقل �سبب 

خسارة خدمات المر��ات او هناك جزء من الطر�� معطل فضًال عن تعو�ضات 

  ا للمصابین او ذو�هم . التأمین التي قد تلتزم بها شر�ات النقل بدفعه

  التكالیف غیر الم�اشرة لنشا� النقل البر� - ب

وتتضمن �افة التكالیف التي یتحملها مستخدمي خدمة النقل البر� وتتعدد تلك 

   -التكالیف الى مایلي :

وهي تدهور مستو� �فاءة خدمة النقل البر� داخل المدن  -: تكالیف االزدحام - ١

في اوقات الذورة ولها تأثیر سلبي على ق�مة الوفر في المحتمل في زمن رحله االنتقال 

وخفض محتمل في معدالت االنتاج�ة الحد�ة ومعدالت االجور التي تترتب على التأخیر 

 في الوصول الى مواقع العمل . 
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تكالیف الحوادث من وجهة نظر المؤسسات والمشروعات  -: تكالیف الحوادث - ٢

التي تمارس نشا� النقل تندرج ضمن نفقات التشغیل ، اما تكالیف الحوادث من 

( التكالیف  - وجهة نظر االفراد التي تستخدم خدمة النقل ف�م�ن تحدیدها �االتي :

كالیف العالج المال�ة التي یتحملها الر�اب �سبب الحوادث في س�اراتهم الخاصة  ، ت

الطبي للمصابین ، تكالیف التغیب او االنقطاع عن العمل وتقاس �ق�مة االجر 

والعوائد المال�ة التي �فقدها المصاب �سبب التغیب عن العمل او فقدان الوظ�فة ، 

النفسي الذ� یلح� �المصابین وذو�هم نتیجة االیذاء  اآللمالتكالیف االنسان�ة وهي 

  الجسد� او الماد� ) .

وهي التكالیف التي یتحملها افراد المجتمع عامة  - : تكالیف تلوث الهواء الجو�  - ٣

لعالج مایترتب على تقد�م خدمات النقل من تلوث الهواء الجو� �أن�عاثات الغازات 

الملوثة للهواء ونواتج احتراق وقود الس�ارات والحافالت ، ولها تأثیر سلبي على 

 الصحة وخفض الطاقة االنتاج�ة . 

وهي تكالیف الضوضاء التي تنتج عن حر�ة  - : تكالیف التلوث السمعي - ٤

المر��ات العامة والخاصة في داخل المدن مثل االصوات المزعجة و استخدام االت 

 التنب�ة وحر�ة دوران العجالت على الطرق والفرامل الى اخرة . 
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  أسس وم�ادئ تخط�� النقل الحضر�  –انواعة  –مفهومه  –تخط�� النقل  -

أن عمل�ــة تخطــ�� النقــل الحضــر� قضــ�ة متعــددة الجوانــب والمراحــل  -:مفهــوم تخطــ�� النقــل  -

والهــدف منهـــا وضـــع القواعـــد الالزمــة لضـــمان األســـتقرار الـــدائم لــنظم النقـــل لـــتالئم عمل�ـــة التطـــور 

طل�ـات الح�ـاة الحضـر�ة تصـ�ح الحضر� المستمر ، وذلك ألنه مع ازد�اد عدد الس�ان ، وتعدد مت

نظم النقل الحال�ة غیر قادرة على تحقی� مستو� خدمة مناس�ة لنقل الس�ان من خالل تزاید أعداد 

الس�ارات على ش��ات الطـرق ممـا �سـبب األختناقـات المرور�ـة وز�ـادة الحـوادث وتعـرض المنـاط� 

  الحضر�ة للتلوث البیئي ��افة أش�اله .

: هنــاك عــدة أنـــواع مــن تخطــ�� النقــل الــذ� �ع�ــس مختلــف المســـتو�ات  أنــواع تخطــ�� النقــل -

  -واألهداف الموجودة في عمل�ة التخط�� :

  دراسة التأثیرات المرور�ة لتقی�م أثر حر�ة المرور .-١

  خط� النقـــــــــــل الخاص بوضع معین أو منطقـــــــــــة محددة لتحدیـــــــــد سبل تحسین وضع معین-٢

( المشي ، ر�وب الدراجات ، النقل العام ) أو منطقة ( الحرم الجامعي ، وس� المدینـة ، منطقـة  

  صناع�ة ) .

  تخط�� النقل المحلي : والذ� �عني خط� تطو�ر النقل البلد� أو المحلي ضمن األح�اء -٣

ى تخط�� النقل الحضر� واألقل�مي : وهو تخط�� �مستو� أعلى یهتم بوضـع خطـ� النقـل علـ-٤

  نطاق حضر� وأقل�مي متكامل للمدن الكبر� .

تخط�� النقل القومي : و�هتم بوضع خطـ� النقـل لوال�ـة �بیـرة أو عـدد المقاطعـات التـي یتعـین -٥

  تنفیذها من قبل و�الة النقل القوم�ة .

 -٢٠التخطــ�� األســتراتیجي لتطــو�ر وســائل النقــل والخطــ� الطو�لــة األجــل ) وعــادة مــا بــین (-٦

  المستقبل . ) سنة في٤٠

خط� تحسین وسائل النقل أو خط� العمل التنفیذ�ة لتحدید مشار�ع محددة للبرامج التي سـتنفذ -٧

  في غضون �ضع سنوات .

خط� النقل الخاصة �أنشاء مسار معین أو تحدید المشـار�ع والبـرامج التـي سـتنفذ علـى ممـرات -٨

  محددة مثل طول أحد الطرق السلع�ة الخاصة ، جسر أو طر�� .

: یـتم تخطـ�� النقـل وفقـًا لمراحـل وخطـوات منهـا خطـ�  أسس وم�ادئ تخط�� النقـل الحضـر�  -

قصـیرة المــد� وطو�لــة المـد� ضــمن عمل�ــة التنم�ـة الشــاملة للدولــة أو األقلـ�م وهنــاك مجموعــة فــي 

  -األسس والم�اد� الهامة التي تشتمل على الخطوات التال�ة :

  تقی�مها .رصد األوضاع القائمة لقطاع النقل و -١

  تحدید مشاكل لنقل الحال�ة والمتوقعة في المستقبل .-٢
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التوقعــات المســتقبل�ة للســ�ان وحجــم العمالــة �مــا فــي ذلــك تقیــ�م أســتعماالت األراضــي المقترحــة -٣

  في المنطقة .

ـــة المـــد� وقصـــیرة المـــد� وتحســـین رأس المـــال -٤ أقتـــراح عـــدد مـــن البـــدائل لبـــرامج وخطـــ� طو�ل

  نفیذ�ة لنقل الناس وال�ضائع .واألستراتیج�ات الت

تقدیر اآلثار البیئ�ة المترت�ة مـن جـراء إدخـال التحسـینات المسـتقبل�ة علـى نظـام النقـل �مـا فیهـا -٥

  جودة الهواء .

  وضع خطة مال�ة لتأمین ما ��في من النفقات الالزمة لتغط�ة تكالیف تنفیذ األستراتیج�ات -٦

  

الطرق داخل المدینـة وفقـًا لمع�ـار� المرت�ـة والسـعة تصنیف الطرق الحضر�ة : یتم تصنیف  -

  -و�ما یلي :

طرق حرة وتصمم هذه الطرق �سعات �بیرة وسرعات عال�ة و�طاقة إست�عاب�ة عال�ة تصل الى -١

�م / ساعة ، وتستخدم  ١٢٠وسرعة تصل لى  ٨-٤) مر��ة / ساعة و�عدد خطو� بین ٢٠٠٠(

  لمناط� الحضر�ة لمسافات طو�لة .هذه الطرق للر�� بین المدن واالقال�م وا

طــرق ســر�عة وهــي طــرق ســر�عة وتصــمم للــرحالت بــین المنــاط� األقل�م�ــة والحضــر�ة و�طاقــة -٢

�ــم/  ٨٠خــ� و�ســرعة عمل�ــة  ٨-٤مر��ــة / ســاعة و�عــدد خطــو�  ١٤٠٠إســت�عاب�ة تصــل الــى 

  ساعة .

المناط� الحضر�ة  طرق شر�ان�ة ثانو�ة ومهمتها نقل حر�ة المرور المتولدة عن مناط� ضمن-٣

  دون المرور فیها .

طــرق شــر�ان�ة رئ�ســ�ة وتصــمم هــذه الطــرق ألســت�عاب حجــم مــن الــرحالت الحضــر�ة مــا بـــین -٤

) �ـــم / ســـاعة وتـــر�� بـــین المدینـــة  ٦٠٠) مر��ـــة / ســـاعة و�ســـرعة تصـــل الـــى (١٢٠٠ -٨٠٠(

  وضواحیها.

ـــدة مـــن منـــا-٥ ط� التجمعـــات الســـ�ن�ة طـــرق تجم�ع�ـــة ووظ�فتهـــا تجم�ـــع الحر�ـــة المرور�ـــة المتول

) ٨٠٠ -٦٠٠والتجار�ــة وغیرهــا داخــل المدینــة ور�طهــا �ــالطرق الشــر�ان�ة و�طاقــة إســت�عاب�ة مــن (

  �م / ساعة . ٤٠مر��ة / ساعة و�سرعة عمل�ة 

طرق محل�ة وهي الطـرق القصـیرة التـي تنسـ� الحر�ـة المرور�ـة بـین الطـرق التجم�ع�ـة واألبن�ـة -٦

) مر��ــة فــي الســاعة  ٦٠٠ – ٥٠٠قصــیرة و�طاقــة إســت�عاب�ة بــین ( الســ�ن�ة م�اشــرة وهــي طــرق 

) �م في الساعة ، و�ـأتي تصـنیف الطـرق المحل�ـة مـن الناح�ـة الهرم�ـة فـي ٣٠-٢٠و�سرعة من (

   أدنى مرت�ة اال أنها تحتل المرت�ة األولى �النس�ة لمع�ار العدد ومجموع األطوال داخل المدینة .

ر�ي تتمتع �ش��ة طرق سر�عة ومزدوجة و�عود ذلك الى نمو حر�ة و�الح� ان دول المشرق الع - 

التجارة والتوز�ع داخل الدول والتي تعتمد �ش�ل اساسي على النقل البر� ، وخاصة في �ل من 
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االمارات وال�حر�ن والسعود�ة تخدم تلك الش��ات حر�ة الر�اب والت�ادل التجار� ، وتأتي 

اطوال الطرق في دول المشرق العر�ي �طول طرق بلغ  السعود�ة في المرت�ة االولى من حیث

  �م .  �٤١٢٢م ، وال�حر�ن  �٤٠٨٠م ، واالمارات  �٦٩٨٧٣م ، ثم سور�ا بنحو  ٢٢١٣٧٢

 

                                 

  الفصل الثالث

  تصنیف تكالیف النقل �الس�ك الحدید�ة والشاحنات

   - بنود مصار�ف الس�ك الحدید�ة وتتضمن مایلي:  •

  المصار�ف المتغیرة وتمیل الى التغیر مع التغیر في الحر�ة -١

على رأس   %٤المصار�ف الثابتة والتي التمیل الى التغیر والتتأثر ��م�ة الحر�ة مثل الفائدة -٢

  المال تحسب ضمن المصار�ف الثابتة 

  مصروفات التشغیل مثل الوقود ومصروف ص�انة الصدأ تحسب ضمن المصار�ف الثابتة -٣

مصار�ف ص�انة الوحدات المتحر�ة مثل العر�ات الخاصة بنقل ال�ضائع فق� تحسب ضمن -٤

  مصار�ف متغیرة 

  مصار�ف النقل مثل اجور الطاقم واجور المحطات تحسب ضمن التكالیف الثابتة -٥

  العل�ا وص�انة الم�اني تحسب ضمن التكالیف الثابتة مصار�ف االدارة -٦

الضر��ة على الس�ك الحدید�ة تتأثر ��م�ة الحر�ة تحسب ضمن التكالیف المتغیرة اما -٧

  الضر��ة على الممتلكات فتحسب ضمن المصار�ف الثابتة النها التتأثر ��م�ة الحر�ة 

أن اجور الطاقم ومصار�ف الوقود اذا ازدادت �م�ة الحر�ة وتطلب ز�ادة عدد القطارات ف-٨

  سوف تزداد طرد�ًا مع ز�ادة الحر�ة فتحسب ضمن المصار�ف المتغیرة 

تنطب� هذة البنود على الخطو� الحدید�ة صغیرة الحر�ة �حیث انها التش�ل جزء   -مالحظة :

  �بیر من التكالیف الكل�ة . 

ان وجود جزء �بیر من مصروفات الس�ك الحدید�ة تحت بند  - التمییز في التعر�فة :  •

المصروفات الثابتة سوف �غر� الس�ك الحدید�ة الس�ك الحدید�ة بتغییر التعر�فة ت�عًا لز�ادة الطلب 

على الس�ك الحدید�ة حیث هناك سلع ال�م�ن نقلها اال اذا �انت تعر�فة النقل منخفضة على شر� 

الیف الثابتة والمتغیرة التي تحدث في النقل اما اذا �انت مصروفات ان تكون التعر�فة تغطي التك

  الس�ك متغیرة فأنة الیتم تطبی� س�اسة التمییز السعر� علیها . 
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تم اصدار نظام موحد لتصنیف المنقوالت �حیث �سمح �حد ادنى   - التمییز بین السلع :  •

االدنى وهذا التفاوت في التعر�فة وحد اعلى �قدر بثمان�ة اضعاف الحد  %١٣للتعر�فة و�قدر ب 

   -�م�ن تفسیرة �االتي :

انة یوجد تفاوت في تكالیف الخدمة من سلعة الى اخر� فهناك سلع تحتاج الى سرعة في -١

عمل�ة النقل من اجل المحافظة علیها من التلف وهناك سلع تحتاج الى عنا�ة خاصة في عمل�ة 

ناك سلع یتطلب نقلها عر�ات خاصة �ما ان �عض النقل من اجل المحافظة علیها من الكسر وه

   .هذة السلع یتمیز ��بر حجمها مع قلة وزنها

السبب الرئ�سي في هذا التفاوت وجود طاقة غیر مستخدمة ومصار�ف ثابتة فهناك سلع -٢

التتحمل اجور نقل عال�ة فتمنح تعر�فة منخفضة وهناك سلع تتحمل اجور نقل عال�ة �ما في ذلك 

لثابتة واخیرا هناك سلع تتحمل اجور اعلى من تكالیف الخدمة فیتم منحها تعر�فة التكالیف ا

   - خاصة بها و�تم التمییز �أحد� الطرقتین :

  منح السلع تعر�فة خاصة .-أ

  تصنیف السلع �عدد محدد من الرتب من اجل فرض تعر�فة خاصة بها . -ب

  

   �الس�ك الحدید�ة النقل  بوسیلهقارنة الكفاءة االقتصاد�ة للنقل �الشاحنات م             

�عنصر�ن هما تكلفة الكفاءة االقتصاد�ة للنقل �الشاحنات مقارنة مع وسائل النقل االخر�  ترت��

النقل ومستو� الخدمة المقدمة للمستهلك ومن ثم فأن الكفاءة االقتصاد�ة لوسیلة النقل مرت�طة 

�مسافة النقل وهناك نوعین من التكلفة االولى الثابتة وهي عناصر التكالیف التي الترت�� �مسافة 

الفائدة على رأس المال  النقل والتتغیر مع تغیر حجم المنقول بل تتحملها مؤسسة النقل مثل

واالهالك للم�اني والمرت�ات الثابتة للعاملین .  والثان�ة المتغیرة وهي عناصر التكالیف المرت�طة 

�حجم الحر�ة ومسافة النقل ومن امثالها الوقود والز�وت وحوافز العاملین المرت�طة �حجم الحر�ة 

التكلفة االجمال�ة من وسیلة نقل الى اخر� . وتختلف نس�ة �ل من التكالیف الثابتة والمتغیرة الى 

�النقل �اللور�ات بینما النقل  %١٠، فنس�ة التكالیف الثابتة الى اجمالي التكالیف التتعد� 

وهذا �سبب التكلفة الكل�ة للنقل لمسافات مختلفة تختلف من  %�٦٠الس�ك الحدید�ة تصل الى 

)  یوضح ش�ل التكالیف الكل�ة والمتغیرة  ٣(حیث الق�مة من وسیلة نقل الخر� . والش�ل الب�اني 

  لنقل ال�ضائع �الس�ك واللور�ات وعالقتها �مسافة الرحلة . 
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   - مایلي : منةنستنتج 

  النقل �اللور�ات یتفوق على النقل �س�ك الحدید من حیث التكلفة الكل�ة للمسافات القصیرة -١

  التكلفة الكل�ة تص�ح اقل في س�ك الحدید عنها في اللور�ات للمسافة الطو�لة والمتوسطة -٢

  النقطة (أ) نقطة التعادل التي تتساو� عندها التكلفة الكل�ة لكال الوسیلتین للنقل -٣

  التكلفة الكل�ة قبل نقطة التعادل في صالح اللور�ات -٤

  لح س�ك الحدید التكلفة الكل�ة �عد نقطة التعادل في صا-٥

التكلفة المتغیرة لوحدة المنقول تص�ح اقل في س�ك الحدید مقارنة �اللور�ات للمسافات -٦

  المتوسطة والطو�لة 

تعد نقطة التعادل (ب) هي التي یتساو� عندها التكلفة المتغیرة لكال الوسیلتین �حیث ��ون -٧

  ها تص�ح في صالح س�ك الحدید متوس� التكلفة للنقل قبل نقطة (ب) في صالح اللور�ات و�عد

(ج ب) مسافة نقطة التعادل وتختلف ت�عًا الحجام المر��ات على الطرق والوقود  المسافة -٨

  �م  ٢٥٠- ٢٠٠ومتوس� الحمولة وظروف التشغیل و�قدرها االقتصادیون �حوالي 

وأخیرًا �م�ن تحقی� وفورات في الطاقة �أستخدام الممرات المائ�ة الداخل�ة وس�ك الحدید بدًال  - 

من النقل البر� ، وتكشف مختلف الدراسات تفوق النقل �الس�ك الحدید�ة والممرات المائ�ة 

  . الداخل�ة على النقل البر� ف�ما یتعل� �أستخدام طاقة الدفع 

                                           

   -وهناك مجموعة من العوامل التي تؤثر على تكلفة النقل وهي �ما یلي :

فنجد  معدل استغالل مساحة الشحن(  العوامل المرت�طة �السلعة التي یجر� نقلها وتتضمن -أ

تشغل �افة المساحات المتاحة للشحن اما ال�ضائع العامة غیر مثل البترول �ضائع الصب 

تتمیز السلع ذات الش�ل  سهوله او صعو�ة التداولالمتجانسة التشغل �ل مساحات الشحن ، 

اما السلع التي تفتقر النمطي مثل الحدید والكبر�ت والحاو�ات والبترول والط�الى �سهوله تداولها 

عو�ة في تداولها لكونها تحتاج الى االت ومعدات مناوله الى الش�ل النمطي ف�ص�ح هناك ص

�لما تزایدت ق�مة السلعة او �انت السلع  ق�مة السلعة وقابلیتها للتلف السر�ع، خاصة بها 
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و�قصد  �ثافة السلعةالحساسة وقابله للتلف السر�ع �لما زادت اع�اء النقل و�التالي زادت التكلفة ، 

بها نس�ة وزن السلعة الى حجمها فإذا ارتفعت نس�ة وزن السلعة الى حجمها �ما في منتجات 

فأنها تكون ذات �ثافة مرتفعة ا� تتحمل تكلفة نقل اقل اما لو �انت ذات �ثافة منخفضة الصلب 

   ا� انة اذا �انت نس�ة وزن السلعة الى حجمها منخفضة فأنها تتحمل تكلفة نقل اكبر . )

مسافة النقل الى م�ان السوق ، مخاطر النقل  وتتضمن (العوامل المرت�طة �ظروف السوق  - ب

الى م�ان السوق ، طب�عة القوانین المحل�ة والقیود الح�وم�ة المفروضة على وسائل النقل ، درجة 

 المنافسة من الناقلین االخر�ن ، درجة الموسم�ة في عمل�ة النقل مثل مواسم الحصاد او مواسم

  الحج والعمرة .) 

  وفورات الحجم في صناعة النقل �الشاحنات على الطرق                 

ُ�عرف االقتصادیون وفورات الحجم �أنها االنخفاض في متوس� تكلفة وحدة المنتج مع ز�ادة حجم 

النوع االول هو   - االنتاج وهناك نوعین من وفورات الحجم في مجال النقل �الشاحنات هما :

انخفاض تكلفة وحدة المنقول في المتوس� مع ز�ادة حجم اسطول النقل المستخدم في صورة عدد 

��ات المملو�ة للمشغل ، النوع الثاني هو انخفاض تكلفة وحدة المنقول في المتوس� مع المر 

استخدام مر��ات نقل ذات حموالت �بیرة . والنوع الثاني هو المتواجد في الواقع وتبرز اال�حاث 

التطب�ق�ة وجود وفورات في تكلفة النقل مع استخدام مر��ات �بیرة الحجم استنادًا الى ان �عض 

اصر تكالیف تشغیل المر��ات تتزاید مع ز�ادة حجم المر��ة ولكن بنس�ة اقل من نس�ة الز�ادة عن

في حجم المر��ة ومن االمثلة على ذلك الوقود والز�وت والشحوم وقطع الغ�ار والص�انة فضال 

الى عناصر التكلفة الثابتة مثل رسوم التراخ�ص والتأمین والعمالة �غض النظر عن حجم المر��ة 

والش�ل الب�اني یوضح التكلفة الكل�ة للمر��ة تتزاید مع ز�ادة حجم المر��ة ولكن �معدل متناقص 

) یبین وفورات الحجم في ٤مما یؤد� الى تناقص متوس� تكلفة وحدة المنقول . والش�ل الب�اني (

  صناعة النقل �الشاحنات على الطرق 
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  الفصل الرا�ع

  اقتصاد�ات النقل ال�حر� 

          

   - أهم�ة صناعة النقل ال�حر� في االقتصاد الوطني وتتضمن ما یلي :

  . حاجة الدول النام�ة للنقل ال�حر�  )١

من المالح� أن اقتصادات الدول النام�ة تعتمد في نقل جزء �بیر ومهم من صادراتها ووارداتها 

تصاد�ًا من خالل شر�اتها على خدمات النقل ال�حر� التي غال�ًا ما تقدمها الدول المتقدمة اق

المالح� أنه حتى نها�ة الحرب العالم�ة الثان�ة، �انت قلة من الدول تعمل في الحقل  المالح�ة.

، وهذه الدول نفسها �انت قد تح�مت في  المالحي وتس�طر على حر�ة النقل ال�حر� الدول�ة

بها في التجارة الدول�ة وهذا بدأت بز�ادة نصی ١٩٤٥الوقت نفسه في التجارة الدول�ة. أما �عد عام 

یرجع إلى إن صادراتها تش�ل نس�ة �بیرة من الناتج القومي اإلجمالي، (على الرغم من ان 

صادراتها الرئ�سة تتش�ل أساسًا من المنتجات األول�ة). التي غال�ًا ما تشحن �السفن النظام�ة ، 

اع أسعارها �صورة أكبر من في حین �انت وارداتها من السلع الصناع�ة (و�انت تتمیز �ارتف

ومما زاد من وطأة ذلك وفاقم من أثره ز�ادة تكالیف النقل ال�حر� الذ� عانت منه  المواد األول�ة).

في تكالیف الشحن ال�حر�  بلغتإذ  هذه الدول بوصفها مشتر�ة صاف�ة لخدمات النقل ال�حر� .

وفقًا لتقر�ر االون�تاد  ٢٠١٧عام لالعالم   في  مختلفةلجهات  �الحاو�اتالشحن  سوق اسعارفي 

   -�االتي : و�انت  ٢٠١٨الصادر في عام 

دوالر للوحدة المعادله  ٨١٧ال�حر المتوس� بلغت تكالیف شحن الحاو�ات -شنغها� - ١

  عشر�ن قدمًا . 

 دوالر للوحدة المعادلة عشر�ن قدمًا .  ١٧٧٠غرب افر�ق�ا (الغوس) بلغت –شنغها�  - ٢

 دوالر للوحدة المعادله عشر�ن قدمًا.  ١١٥٥ان ) بلغت جنوب افر�ق�ا (دیر�-شنغها� - ٣

دوالر للوحدة المعادله عشر�ن  ٦١٨ال�حر االحمر بلغت  –الخلیج العر�ي  –شنغها�  - ٤

 قدمًا . 

دوالر للوحدة المعادلة عشر�ن  ١٤٨٥الساحل الغر�ي للوال�ات المتحدة بلغت -شنغها� - ٥

 قدمًا . 

دوالر للوحدة المعادله عشر�ن  ٢٤٥٧الساحل الشرقي للوال�ات المتحدة بلغت  –شنغها�  - ٦

 . قدمًا 

 دوالر للوحدة المعادله عشر�ن قدمًا  ٨٧٦اورو�ا الشمال�ة بلغت  –شنغها�  - ٧



٢٣ 
 

 دوالر للوحدة المعادله عشر�ن قدمًا .  ٢٦٧٩امر��ا الجنو��ة بلغت  –شنغها�  - ٨

 دوالر للوحدة المعادله عشر�ن قدمًا.  ٦٧٧ن) بلغت استرال�ا / نیوز�لندا ( ملبور  -شنغها� - ٩

دوالر للوحدة المعادلة عشر�ن  ١٨٤جنوب شرق اس�ا ( سنغافورة) بلغت  –شنغها�  - ١٠

 قدمًا. 

 دوالر للوحدة المعادله عشر�ن قدمًا.  ٢١٥شرق ال�ا�ان بلغت  -شنغها� - ١١

الحاو�ات �انت في خ� �شحن النالح� من مقارنة جهات الشحن ان اقل تكالیف 

دوالر للوحدة المعادله عشر�ن  ١٨٤جنوب شرق اس�ا ( سنغافورة ) بلغت  –شنغها� 

متطورة �سبب التطور المستمر للبنى التحت�ة من موانئ وخدمات �حر�ة وذلك قدمًا 

سرعة في عمل�ات الشحن والتفر�غ من ظهر السفینة الى المقدمة لمختلف انواع السفن و 

قر�ها من خطو� الر�� ال�حر�  مهم هو و�ذلك هناك عامل، الرصیف والع�س صح�ح 

  . الدولي 

  .اآلثار االقتصاد�ة للنقل ال�حر� ) ٢

إن المع�ار العام الذ� یتحدد �ه إنشاء نشا� اقتصاد� معین یتمثل ف�ما �حدثه من أثر في ش�ل 

الدخل القومي. وفي حالة إنشاء أسطول تجار� وطني وذلك �استخدام موارد محل�ة  ز�ادة

(وطن�ة)، فأنه �عد نشاطًا اقتصاد�ًا ، وهذا یرجع إلى األثر الذ� سوف یتر�ه على الدخل ، 

فضًال عن األجور واألر�اح التي تنشأ نتیجة عمل�ة تشغیل األسطول ، فضًال عن اآلثار غیر 

عن عمل�ة االستثمار هذه (المضاعف). أما في حالة استیراد السفن من الخارج،  الم�اشرة الناجمة

فأن هذا االستثمار لن یترك له أثرًا على الدخل �ما هو عل�ه الحال في الحالة األولى (وذلك 

�سبب أن أثر المضاعف الناجم عن االستثمار سوف �حدث في الدولة التي قامت بتصدیر هذه 

اء السفن محل�ًا، �الح� أن آثار المضاعف في الدخل التي تتولد نتیجة لهذا السفن). وٕاذا تم بن

االستثمار سوف تكون �بیرة ، وذلك الرتفاع الق�مة المضافة في بناء السفن . وغال�ا ماتشمل 

واردات �ل من العراق ودول مجلس التعاون الخلیجي السلع التال�ة (األغذ�ة والمشرو�ات ، المواد 

ود المعدني ، الك�م�او�ات ، الصادرات من المصنوعات ، معدات النقل ، السلع الخام ، الوق

األخر� ) . و�عد مؤشر البن�ة التحت�ة أحد أهم مؤشرات التنافس�ة لالقتصاد لذلك �عد قطاع النقل 

�صورة عامة والموانئ �صورة خاصة أحد م�ونات هذا المؤشر الذ� �عتمد في تقدیر التنافس�ة 

� �صدر من المنتد� االقتصاد� العالمي ، ( سو�سرا ) فجودة البن�ة التحت�ة من العالم�ة الذ

طرق نقل وس�ك حدید والنقل ال�حر� وجودة المؤانى هي أحد� المؤشرات الفرع�ة لمؤشر البن�ة 

الدول القتصاد�ة عن امتالك الهذا �م�ن أن ندرج أدناه و�ش�ل موجز اآلثار الناجمة التحت�ة . 

   - ألسطول النقل ال�حر� �ما یلي:
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التقلیل من المشاكل التي تتعرض لها خدمات النقل ال�حر� في أوقات الحروب التي التكون )أ

  الدولة طرفًا م�اشرًا فیها.

  على الغیر اقتصاد�ًا. الدول عتمادا )تقلیل اب

  )تأثیر المؤتمرات المالح�ة.ت

  )التكامل االقتصاد�.ث

  )تنم�ة الصادرات.ج

  )تنو�ع العمالة.ح

  )تحسین وضع میزان المدفوعات.خ

   -وف�ما یلي تحلیل النقا� المذ�ورة آنفًا:

  - التقلیل من المشاكل التي تتعرض لها خدمات النقل ال�حر�:أ) 

في أوقات الحروب إذ لوح� خالل الحر�ین العالمیتین (األولى والثان�ة) أن الدول التي تمتلك 

قد خصصت جزءًا �بیرًا من أسطولها ال�حر� للعمل�ات التمو�ن�ة ، وهذا أد�  أسطوًال تجار�ًا �بیرًا،

بدوره إلى تناقص عدد السفن، التي تقدم خدماتها لتجارة الدول التي ال تمتلك أسطوًال �حر�ًا، 

وانع�س ذلك في تناقص المعروض من السفن مما أد� إلى االرتفاع في أسعار خدمة النقل 

  فضًال عن ارتفاع درجة المخاطر التشغیل�ة.  ال�حر� (أجرة النقل)،

  - على الغیر اقتصاد�ًا: الدولب) تقلیل اعتماد  

وتبرز أهم�ة ذلك من خالل أن س�طرة شر�ات المالحة األجنب�ة على خدمات النقل ال�حر�، �فقد 

مة من قدرة الدول األخر� من ممارسة الرقا�ة واألشراف على أجور النقل ال�حر� والخدمات المقد

من قبل تلك الشر�ات. وعمومًا فأن الدول النام�ة �ثیرًا ما تساورها المخاوف من انسحاب السفن 

  األجنب�ة من تجارتها إذا ماتوفرت لها فرص بدیلة أكثر ر�ح�ة.

  - ت) تأثیر المؤتمرات المالح�ة : 

رضها من المالح� على الخطو� النظام�ة هي �صورة عامة خاضعة التفاقات سعر�ة وضوا�� تف

المؤتمرات ال�حر�ة وترتی�ات الوالء مما یؤد� إلى إ�عاد هذا النوع من الخدمات عن مبدأ المنافسة، 

من إجمالي الحمولة الساكنة لسفن العالم  )%٩٥,٢) دولة نحو ( ٣٥فعلى سبیل المثال تمتلك (

)  % ٣٤,٨ها (تأتي على رأسها �ل من ال�ا�ان، ألمان�ا ، الصین ، الوال�ات المتحدة و�نس�ة قدر 

من إجمالي حمولة األسطول العالمي ، ومن ضمن هذه المجموعة الخمس وثالثین دول ثالث 

) على  % ٠,٥٠)  ، ( % ٠,٥٦)  ، ( % ١,٢٥عر��ة هي السعود�ة والكو�ت واإلمارات   (

  التوالي .

  - ث )  التكامل االقتصاد� : 
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�عد وجود أسطول نقل �حر� عامًال مساعدًا على خل� نوع من التكامل االقتصاد� واالقل�مي 

تقد�م خدمات نقل �أسعار مناس�ة �عیدة عن س�اسات ومقررات و�نفس الوقت �ساعد على 

  . المؤتمرات المالح�ة العالم�ة 

  - : تنم�ة الصادرات  )ج 

�ًا لوجود التجارة الدول�ة وتسهیل عمل�ة انس�اب �عد وجود خدمات نقل �حر�، أمرًا أساس�ًا وضرور 

هذه التجارة ومن المؤ�د أ�ضًا أن وجود سفن وطن�ة تعمل في خدمة خ� �حر� معین، من شأنه 

�عمل على تشج�ع وتنم�ة الصادرات. ومما الشك ف�ه، فأنه إذا لم تتوافر خطو� مالح�ة ترغب 

  -مایلي :في خدمة طر�� �حر� لدولة ما، فأنه یتعین علیها 

  أن تقوم هذه الدولة بإنشاء أسطول تجار� (وطني).-١

  أن تقدم إعانة لخ� دولي أجنبي تشج�ع�ًا على خدمة تجارتها الدول�ة على هذا الخ�.-٢

وعلى العموم فأن الحل األول هو األنسب حیث أن الدولة تفضل أن تقدم مساعدتها ألسطولها 

  أجنب�ة مملو�ة لخ� مالحي أجنبي. الوطني، بدًال من أن تقدم اإلعانة لسفن 

  -تنو�ع العمالة : )ح

غال�ًا ما تلجأ الدول إلى السعي لخل� منافذ لفرص عمل جدیدة لمواطنیها ومنها في مجال العمالة 

ال�حر�ة  . وخصوصًا إذا �انت هذه الدول تمتلك ساحًال �حر�ًا مطًال �صورة م�اشرة على ال�حر، 

ساحًال �حر�ًا م�اشرًا على ال�حر ، ومنها العراق ودول مجلس التعاون فجم�ع الدول العر��ة تمتلك 

الخلیجي ،  وهنا �الط�ع النعني �الضرورة إنشاء أسطول وطني خاص بها، بل محاولة االستفادة 

من فرص العمل التي توفرها الشر�ات المالح�ة العالم�ة، التـي غال�ًا ماتلجأ إلى تنو�ع أطقمها 

ة من مسألة انخفاض أجور العاملین المستخدمین في هذه األطقم من الدول ال�حر�ة واالستفاد

النام�ة، وهذا بدوره سوف �ساعد على تنم�ة قدراتهم المالح�ة، فضًال عن المردود المالي الذ� 

�عزز من مقدرة البلد النامي اقتصاد�ًا. فالعراق عمد �عد الحصار الذ� فرض عل�ة في عام 

من سفنه التجار�ة وناقالت النف� إلى الشر�ة العر��ة للنقل ، و�ان هذا  ، إلى إعارة أطقم ١٩٩٠

عامًال مهمًا في المحافظة على مستو� التطور الذ� وصل إل�ه المالحون العراقیون فضًال عن 

  .   اإلیراد الماد� الذ� تحصل عل�ة هذه األطقم ، والزال معمول بهذا النظام إلى الوقت الحالي

  - زان المدفوعات:خ) تحسین وضع می

من عجز مستمر في مواز�ن مدفوعاتها  ، ونقص  تعاني الدول النام�ة (�استثناء الدول النفط�ة)

في حصیلتها من العمالت األجنب�ة. لذا فأن امتالك الدول �صورة عامة ألساطیل نقل �حر� 

ستدفعها إلى  �م�نها من نقل تجارتها الخارج�ة وهي بذلك توفر م�الغ �العمالت األجنب�ة �انت

السفن األجنب�ة في حالة نقلها على تلك السفن فضًال عن ذلك فقد تتم�ن األساطیل الوطن�ة في 

  نقل التجارة لحساب دول أجنب�ة مما �م�نها من الحصول على عمالت أجنب�ة. 
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والنقل ال�حر� ال�عني فق� السفن المالح�ة وٕانما �شمل المؤانى وما تقدمة من خدمات شحن 

وتزو�د السفن المترددة على المیناء �ما تحتاجه من مواد ص�انة للسفن ومواد تمو�ن�ة وان  وتفر�غ

جم�ع هذه الخدمات �ما فیها تكالیف رسو السفینة تدفع �العملة األجنب�ة ، إذ بلغت إیرادات 

العراق على سبیل المثال عن هذه الخدمات المقدمة للسفن األجنب�ة إلى ما�صل إلى حوالي ( 

)  ملیون دینار ٨٥٢٢٩)  ملیون دینار في حین بلغت نفقات موانئه إلى ما �قارب (  ١١٥٨١٩

  فق� .  ٢٠٠٧)  ملیون دینار وذلك في سنة  ٣٠٥٩٠وهذا �عني انه حق� إیرادًا صاف�ًا مقدار ( 

  خصائص صناعة النقل ال�حر�  ثالثًا : 

ي یرت�� عملها �السفینة �أنها الصناعة الت  �D.Hmorebyعرف مور�ي صناعة النقل ال�حر� 

  - وتضم �ًال من أصحاب المصالح مثل:

  مالك السفن ، و�نائیها.- 

  الموانئ ال�حر�ة.- 

  البنوك ال�حر�ة.- 

  سماسرة السفن.- 

  التو��الت المالح�ة.- 

  شر�ات الشحن والنقل والتفر�غ والخزن.- 

  شر�ات التأمین ال�حر� ... الخ.- 

في صناعة النقل ال�حر� و�رون أنها تضم ما    Fair playفي حین یتوسع خبراء فیر�ال�    

  -یلي:

  شر�ات المالحة ال�حر�ة التي �مثلها مالك السفن.-١

  الشر�ات التي تقوم �استئجار فراغات السفن.-٢

  ترسانات بناء السفن وٕاصالحها.-٣

  مالك مصانع بناء ماكینات السفن.-٤

  الموانئ ال�حر�ة.-٥

  القطر واإلنقاذ والتطهیر.الشر�ات التي تقوم �عمل�ات -٦

  شر�ات التأمین.-٧

  البنوك ال�حر�ة.- ٨

  جمع�ات الحما�ة والتعو�ض.-٩

  موردو المعدات ال�حر�ة. - ١٠

  سماسرة ب�ع السفن وشرائها وتأجیرها.- ١١

  التو��الت المالح�ة.- ١٢



٢٧ 
 

  التور�دات ال�حر�ة. - ١٣

  شر�ات الشحن والتفر�غ والنقل والتخز�ن. - ١٤

  حر�ة الدول�ة.المنظمات ال� - ١٥

  هیئات األشراف . - ١٦

  مراكز �حوث النقل ال�حر�. - ١٧

  األكاد�م�ات ومعاهد التعل�م والتدر�ب ال�حر�. - ١٨

من خالل تعر�فنا لصناعة النقل ال�حر� نر� المساحة الواسعة  التي �غطیها مفهوم صناعة النقل 

  مجال الدراسات االقتصاد�ة .ال�حر� واألهم�ة ال�ارزة التي �حتلها موضوع النقل ال�حر� في 

  -ومن خالل ذلك نستط�ع أن نحدد أهم خصائص صناعة النقل ال�حر� وهي �ما یلي:

 Capital Intensive Industryصناعة النقل ال�حر� صناعة رأسمال�ة ( �ث�فة رأس المال)  -أ

فإن أسلوب من خالل النظر�ة االقتصاد�ة ، الس�ما ما یتعل� األمر منها بنظر�ة اإلنتاج ، 

  - اإلنتاج �عتمد أما على :

   Capital intensive* أسلوب إنتاج �ثیف رأس المال. 

  Labour intensive* أو أسلوب أنتاج �ثیف العمل في المشروعات المختلفة. 

    * أو أسلوب الموازنة بین �م�ة العمل ورأس المال .

ول متقدمة) التي ��ون العمل فیها (وهي غال�ًا د لهذا �الح� إن الدول التي تمتلك رأس المال

م�لفًا نسب�ًا فأن استخدام أسلوب �ثافة رأس المال قد ��ون مالئمًا لهذه الدول. في حین الدول 

التي ��ون لدیها فائض عمالة و��ون العمل فیها رخ�صًا نسب�ًا فان أسلوب �ثافة العمل ��ون 

ل�ات نقل ال�ضائع على ظهر السفن أو مالئمًا لها. و�النس�ة لمشروعات النقل ال�حر� فأن عم

  -تفر�غها من السفن على األرصفة إلى المخازن أو خارج المنطقة الكمر��ة تتم بثالث طرق:

  الطر�قة األولى التي تعتمد على أسلوب اإلنتاج الذ� یتمیز �عمالة �ث�فة.  -١

  الرأسمال�ة المرتفعة.الطر�قة الثان�ة التي تعتمد على أسلوب اإلنتاج ذ� الكثافة -٢

الطر�قة الثالثة التي تعتمد على الموازنة بین �م�ة العمل ورأس المال (�م�ات متساو�ة من - ٣

�ال العنصر�ن ) . ومن المالح� أن صناعة النقل ال�حر� من الصناعات التي تعتمد  على رأس 

هو ارتفاع معامل مال �ثیف. ومما یدعم أن صناعة النقل ال�حر� هي صناعة رأسمال�ة �ث�فة 

رأس المال إلى اإلنتاج. و�عرف معامل رأس المال إلى اإلنتاج �أنه ع�ارة عن عدد وحدات رأس 

المال الالزمة لز�ادة الناتج أو الدخل �مقدار وحدة واحدة ، أو هو مقدار وحدات رأس المال 

  الالزمة لز�ادة الناتج بوحدة واحدة.  –استثمارات  - اإلضاف�ة
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فأن صناعة النقل ال�حر� صناعة رأسمال�ة �ث�فة تحتاج إلى استثمارات ضخمة  و�قائدة عامة

إلنشاء الموانئ وتجهیزها �المعدات واآلالت والوحدات العائمة ، و�ذلك �النس�ة للترسانات 

  وشر�ات الشحن والتفر�غ والنقل والتخز�ن.

  صناعة النقل ال�حر� تتمیز �التقدم التكنولوجي السر�ع -ب

�التقدم التكنولوجي هوع�ارة عن الترشید المستمر لكل جوانب اإلنتاج على أساس استخدام و�قصد 

 منجزات العلم بهدف حل المشاكل الفن�ة واالقتصاد�ة التي تظهر �مشروعات النقل ال�حر�.

و�هیئ التقدم التكنولوجي الظروف المناس�ة للنمو الفعال لإلنتاج . فالتقدم التكنولوجي �عني إدخال 

تطبی� أخر ما وصل إل�ه العلم الحدیث في صناعة النقل ال�حر� من ناح�ة الم�ننة اآلل�ة و 

والتخصص لز�ادة معدل النمو في اإلنتاج�ة وخفض تكلفة النقل وسرعة تداول الشحنات مع 

وأن  التوسع في استخدام األسالیب العلم�ة الحدیثة والحاس�ات االلكترون�ة لحل مشاكل الصناعة.

لتكنولوجي ساعد على إعادة ص�اغة معدات النقل �صورة أساس�ة  �الش�ل الذ� یؤد� إلى التقدم ا

استغالل السفن �صورة اقتصاد�ة و��فاءة. ولتحقی� هذا الغرض االقتصاد� بدأ التف�یر في 

ال�حث عن وسائل حدیثة وذات فعال�ة تضمن سرعة الشحن والتفر�غ وسرعة دوران السفن لذلك 

كنولوجي في النقل ال�حر� �ما �سمى (�التوحید النمطي لل�ضائع) وظهور أنواع أرت�� التقدم الت

عدیدة وجدیدة من السفن مثل الحاو�ات، وسفن الصنادل، وسفن الدحرجة، والسفن متعددة 

األغراض، مع استخدام نوع�ات معینة من تسه�الت المناولة والنقل والتخز�ن وقد راف� هذا 

جدیدة للنقل ال�حر� ، والهدف من وراء �ل هذا هو ز�ادة سرعة  التطور ظهور موانئ بتقن�ات

دوران السفینة وز�ادة �فاءة استخدامها . و�النس�ة لحساب زمن توقف السفینة في الرحلة فإن هذا 

الزمن یتوقف على مقدار ال�ضائع المشحونة والمفرغة و�ثافة انجاز عمل�ات الشحن والعمل�ات 

ساعة .  \التفر�غ و�م�ن تحدید �ثافة عمل�ات الشحن �معدل سفینةالمساعدة في موانئ الشحن و 

وتعتمد الكثافة على مقدار السفن وعدد وحجم عنابر الشحن وخصائص تكو�ن الشحنة وعلى 

إنتاج�ة معدات الشحن والتفر�غ وهناك �عض العوامل المؤثرة في زمن م�وث السفینة �المیناء منها 

   -:مایلي

�غ إذ �لما زادت هذه المعدالت �قل زمن م�وث السفینة �المیناء والع�س معدالت الشحن والتفر -١

  صح�ح . 

إم�ان�ة وجود آالت شحن وتفر�غ حدیثة �السفینة و�المیناء إذ �لما توفرت معدات شحن وتفر�غ -٢

  حدیثة �قل زمن م�وث السفینة �المیناء . 

لصحي إذ �لما تم انجاز ذلك اإلجراءات المتعلقة بتخل�ص ال�ضاعة مثل الفحص الكمر�ي وا-٣

  �سرعة ساعد على تخف�ض زمن م�وث السفینة �المیناء .   
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إذ �انت للتسه�الت اإلدار�ة والكمر��ة التي تقدمها األنظمة المتطورة في قطاع النقل ال�حر� 

اإلماراتي ، و�خاصة ف�ما یتعل� بتطبی� نظام المرسال في موانئ جبل علي وراشد الذ� سهل 

سرعة انجاز المعامالت التي أص�حت التتجاوز �ضع دقائ� مما �ان له آثار إیجاب�ة  �ثیرًا في

على تخف�ض زمن م�وث السفینة �المیناء  . في حین أن العراق تستغرق ف�ه هذه اإلجراءات إلى 

  ساعة من رسو السفینة في المیناء .  ٢٤ما�قارب 

مختلفة من السفن وف�ما یلي عرٌض ومن نتائج التقدم التقني هو أنه أد� إلى ظهور أنواع 

  -مختصٌر ل�عض أنواع هذه السفن :

هناك نوعان لسفن ال�ضائع العامة  General Cargo ships) سفن نقل ال�ضائع العامة ١

  -هما:

سفن نقل ال�ضائع العامة التقلید�ة وعادة ما تعمل هذه السفن على خطو� منتظمة وتنقل  -أ

أة أو في صنادی� وتختلف أحجام هذه السفن وهي مجهزة بروافع نوع�ات معینة من ال�ضائع المع�

  عدیدة و�ها عدد من العنابر تكون عادة مزدوجة األسطح.

  -سفن نقل ال�ضائع العامة المتقدمة وتشمل األنواع التال�ة : -ب

    Containers Ships) سفن الحاو�ات ٢

حاو�ات ذات معاییر موحدة لها، و�تخلص نظام النقل �الحاو�ات في تغلیف ال�ضائع ورصها في 

فتحات جانب�ة ترص فیها ال�ضائع في المخازن أو في مصانع المصدر الشاحن وال تفتح إال عند 

المستورد �عد نقلها �حرًا . ومن مزا�ا استخدام سفن الحاو�ات أن تكلفة النقل في هذا النظام 

الموانئ ، ومن مزا�اه أ�ضًا �قلل تنخفض نتیجة االستخدام الجید للمعدات الرأسمال�ة �السفن و�

) إال From Door to Door( - عدد مرات تداول ال�ضائع إذ تنقل ال�ضائع من ال�اب إلى ال�اب

أن هذا النظام �حتاج إلى استثمارات ضخمة خاصة �السفن الرتفاع تكالیف بنائها مقارنة �السفن 

  التقلید�ة.

  Roll on/Roll off ships Ro/Ro) سفن الدحرجة ٣

في نقل العر�ات والمقطورات والقطارات ووحدات الحاو�ات المتحر�ة.  ٠و�قوم هذا النوع من السفن

هذه السفن مزودة �فتحات في المؤخرة تسمح �مرور ال�ضائع على جرارات أو لوار� خاصة 

والحاو�ات المثبتة على عجل مما یجعل عمل�ات الشحن والتفر�غ تتم �سهولة و�تم تشغیلها �سرعة 

یرة مما ینع�س على تحقی� وفورات في زمن الشحن والتفر�غ �الموانئ المختلفة. إال أنه �الح� �ب

أن تكالیف بناء هذه السفن مرتفعة فضًال عن �بر حجم الفراغ الذ� �ض�ع �السفینة نتیجة له��ل 

  المقطورات وعجالتها .

  Pollet ships) سفن الط�الي ٤
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توضع ال�ضاعة و�تم تغل�فها وتخز�نها فوق الط�الي في هذه السفن مخصصة لحمل الط�الي. إذ 

المصنع أو جهة اإلنتاج وال یتم تفر�غها من فوق الط�الي إال عـند وصولها للمستهلك وهـذا �سمى 

النقل من ال�اب أو النقل المخترق. وتصنع معظم الط�الي من الخشب أو من الصلب وٕان �ان 

لك على وف� ق�اسات خاصة. و�جب مراعاة ضرورة أن هناك اتجاه لتصن�عها من ال�الستك ، وذ

تكون مرونة في مق�اس الط�الي لكي تتمشى مع العرض الخاص �عر�ات النقل البر� وعر�ات 

  -الس�ك الحدید�ة ولهذا النظام مزا�ا من أهمها :

ال أ) �حتاج هذا النظام إلى استثمارات �س�طة للتهیئة وتعدیل السفن التقلید�ة إلى سفن ط�الي و 

  �حتاج إلى استثمارات في الموانئ �ما في نظام الحاو�ات.

ب) یوفر هذا النظام مزا�ا �ثیرة لكل من الشاحنین ومستلم ال�ضاعة وال �حتاج إلى تجهیزات 

  خاصة بوسائل النقل الداخلي �المقارنة �الحاو�ات وسفن الصنادل.

  (على الطرق و�الس�ك الحدید�ة). ج) �الئم هذا النظام جم�ع أفرع النقل ال�حر� والجو� والبر� 

د) یؤد� هذا النظام إلى تقلیل الزمن الخاص �فحص ال�ضائع الموضوعة ومراجعتها وعدها فوق  

  الط�الي و�قلل من احتمال تعرض ال�ضاعة للتلف.

  Barage Carrying vesseles) سفن نقل الصنادل ٥

و�م�ن تسم�ة الصنادل �أنها حاو�ات �عد هذا النوع من أحدث الطرق الخاصة بتداول ال�ضائع 

عائمة. وال تحتاج السفینة األم حاملة الصنادل إلى أ� میناء بل تقوم بإلقاء المخطاف في مساحة 

  مائ�ة عم�قة ومحم�ة حتى تتم�ن من تفر�غ الصنادل وشحنها معتمدة على معداتها الذات�ة.

ترق الذ� �شمل الممرات المائ�ة الداخل�ة ومیزة هذا النظام أنه یهدف إلى تقلیل تكالیف النقل المخ

  أو في الموانئ ذات األعماق ال�س�طة أو الموانئ التي تتمتع بإم�ان�ات محددة .

  - وتوجد أنواع عدیدة من سفن حامالت الصنادل :

  The Lash shipسفن الالش  -أ

مل أكثر من وفي هذا النظام یتم شحن الصنادل وتفر�غها من مؤخرة السفینة، و�م�ن للسفینة ح

  ) طن من ال�ضاعة.٤٠٠) صندًال �سع الواحد منها (٨٠(

  Sea beesسفن نحلة ال�حر  -ب

و�م�ن عدها أحد أنواع سفن الالش ولكنها أكبر وتحمل عددًا أقل من الصنادل ذات الحموالت 

) طن، و�تم الشحن والتفر�غ ١٠٠٠) صندًال حمولة الصندل (٣٨الضخمة فهي تحمل حوالي (

  السفینة. من مؤخرة

  Bacatسفن ال�اكات  - ج

) طن، وهذه السفن ع�ارة عن سفینتین �م�ن ٢٧٠٠وهي سفن صغیرة تصل حمولتها إلى (

  إ�صالهما ب�عض وتتمیز بتقلیل االحتكاك �سطح ال�حر.
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  Multi –purpose shipsالسفن متعددة األغراض  -د

اللور� المعدة لسفن الدحرجة. و�تم تصم�م هذه السفن لشحنها �الحاو�ات والط�الي والصنادل و 

وهذا النوع من السفن أكثر مرونة للعمل بین الموانئ المتقدمة وموانئ الدول النام�ة التي تتوافر 

  فیها التسه�الت المختصة �ما في الدول المتقدمة.

  Passenger ships) سفن الر�اب ٦

تعمل على خطو�  تخصص هذه السفن لنقل الر�اب والرحالت الطو�لة نسب�ًا وهذه السفن

منتظمة ومن الطب�عي أن یتم نقل �م�ات محددة من ال�ضائع صح�ة الر�اب. وأن سرعة هذه 

  السفن أكبر نسب�ًا من سفن ال�ضائع العامة.

   Bulk Carrier) حامالت ال�ضائع الصب ٧

   -وتتخصص هذه السفن لنقل ال�ضائع والخامات التي تشحن ص�ًا �افة ، وتشمل اآلتي :

قالت المخصصة لنقل السوائل الن�ات�ة والحیوان�ة والبترول�ة والغازات السائلة. وتشمل هذه النا -أ

الناقالت البترول الخام وناقالت المنتجات البترول�ة فضًال عن ناقالت الغاز الطب�عي والمسیل 

  وحامالت الك�م�او�ات السائلة.

ثقیل و�تم شحن ال�ضائع  حامالت الصب الجاف، وتنقل هذه السفن �ضائع صب ذات وزن  -ب

  م�اشرة داخل العنابر.

الحامالت المشتر�ة، وهذه السفن �م�نها أن تشحن �ًال من الصب الجاف والصب السائل  - ج

  في الوقت نفسه.

مما تقدم نستط�ع أن نر� آثار التقدم التكنولوجي �النس�ة لصناعة النقل ال�حر�، حیث �ما سب� 

فن أحدثت تغیرًا ملموسًا في طب�عة عمل�ة النقل ال�حر�، ومن الحظنا ظهور أنواع حدیثة من الس

جهة أخر� فأن التقدم التكنولوجي �عني إدخال وتطبی� آخر ما وصل إل�ه العلم الحدیث في 

صناعة النقل ال�حر� من ناح�ة الم�ننة اآلل�ة والتخصص لز�ادة معدل النمو في اإلنتاج�ة 

مع التوسع في استخدام األسالیب العلم�ة الحدیثة وخفض �لفة النقل وسرعة تداول الشحنات 

  والحاس�ات االلكترون�ة لحل مشاكل الصناعة.

  صناعة النقل ال�حر� صناعة دول�ة احتكار�ة  - ج 

تعد صناعة النقل ال�حر� من الصناعات الدول�ة إذ تس�طر علیها عدة دول وشر�ات مالح�ة 

عمالقة تمتلك نصیب األسد من أسطول النقل ال�حر� العالمي وتقوم بنقل النس�ة العظمى من 

التجارة الدول�ة المنقولة �حرا . فضًال عن تح�م عدة دول في النصیب األكبر من بناء السفن . 

هم�ة صناعة النقل ال�حر� من �ونها نشاطًا تس�طر عل�ه أعداد محدودة من الدول ، وٕانها وتنشأ أ 

صناعة �ث�فة رأس المال بدرجة �صعب معها محاولة اختراق الدول النام�ة لهذا النشا� ، أضف 

إلى ذلك إن صناعة النقل ال�حر� تتمیز �التكتالت والحجم الكبیر �ما �عني صعو�ة وجود مواقع 
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انه ف�ما یخص السفن ذات  ١٩٩٦لعام  Liodsمحدودة اإلم�انات ، و�ما أوضحت ه�أة  للدول

) ٦٨٠) سفینة �حمولة إجمال�ة قدرها حوالي (١٧٢٧٤حموالت تز�د عن ألف طن فقد �ان هناك (

ملیون طن وتوجد خمس دول فق� تمتلك نصف حموالت أسطول النقل ال�حر� و�ما هو موضح 

   ) ٣( في الجدول التالي

  ) ٣جدول (                             

  أهم الدول ال�حر�ة (من ناح�ة امتالكها السفن ذات حموالت �بیرة )                           

  DWTالنس�ة المئو�ة من مجموع الحمولة العالم�ة للسفن                       الدول

  ) دول: ٥) عدد (Iالمجموعة (

  % ٥٠  الصین  –النرو�ج  –الوال�ات المتحدة  –ال�ا�ان  –الیونان 

المملكة  –�ور�ا  –): هونج �ونغ I) دول: فضًال عن المجموعة (١٠) عدد (IIالمجموعة (

  % ٦٦,٦  .روس�ا  –ألمان�ا  –المتحدة 

 – سنغافورة –السو�د  –) : تایوان II) دولة: فضًال عن المجموعة (١٥) عدد (IIIالمجموعة (

  % ٧٥  الهند . –الدنمارك 

 –البراز�ل  –السعود�ة  –) : ا�طال�ا III) دولة: فضًال عن المجموعة ( ٢٠) عدد (IVالمجموعة (

  % ٨٢,٣  فرنسا .  –تر��ا 

   % ٩٣,٥  الكو�ت .  –) دولة �ما فیها السعود�ة  ٣٥) عدد (Vالمجموعة (

إذ تصل نس�ة مساهمة هذه الدول الخمس (ال�ا�ان ، والسو�د ، ألمان�ا ، اس�ان�ا ، فرنسا ) من  

مجموع الترسانات العالم�ة. هذا فضًال عن وجود المشروعات  %٦٧بناء السفن إلى أكثر من 

  Joint venturesال�حر�ة التي تأخذ الصفة الدول�ة مثل المشروعات المشتر�ة ال�حر�ة. 

العمالقة التي تعبر عن ش�ل   Multi National corporationات متعددة الجنس�ة والمشروع

  من أش�ال االستثمارات األجنب�ة الخاصة الم�اشرة.
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   الخامس الفصل                                         

    تكالیف النقل ال�حر� وتسعیر خدمات السفن والموانئ               

  والموانئ( نظام تشغیل السفن )  نتسعیر خدمات السفأسس تكالیف النقل ال�حر� و                    

  تصنیف تكالیف النقل ال�حر�  - أوًال :

  - مایلي: تصنف تكالیف النقل ال�حر� في العادة الى ثالث فئات هي     

  تكالیف رأسمال�ة .- 

  تكالیف تشغیل�ة .- 

  تكالیف الرحلة .- 

تتكون تكالیف التشغیل من التكالیف الثابتة مضافًا الیها التكالیف المتغیرة في حین تكالیف      

رأس المال تعد من التكالیف الثابتة أ� ان تكالیف التشغیل = التكالیف الثابتة وتتضمن الرواتب 

من  المواد واالجور واالندثار والتأمین والص�انة وأدوات احت�اط�ة + التكالیف المتغیرة وتتض

  . الغذائ�ة والم�اه والكهر�اء وجم�ع المواد االحت�اط�ة واالستهالك�ة وأجور الموانئ والوقود والز�وت

قس� اإلهالك وأقسا� الفوائد على رأس المال األساسي  -تتضمن التكالیف الرأسمال�ة :اما 

  المستخدم في بناء السفینة .

نودًا مثل األجور والمخزونات والتفت�ش في حین تتضمن عناصر تكالیف التشغیل ب     

  والمعاینات ال�حر�ة واإلصالحات وأقسا� نواد� الحما�ة والتعو�ض واإلدارة .

وتتكون التكالیف المتغیرة أساسًا من تكالیف مناولة ال�ضائع ورسوم الموانئ والمرور      

أ� المصار�ف المختلفة  �القنوات ونفقات الوقود والز�ت ( وهي في الغالب تغطي تكالیف الرحلة

التي تتحدد �طب�عة الرحلة ، وٕانها قد تتغیر ت�عًا لكم�ة ال�ضائع المشحونة أو الموانئ التي 

  تقصدها أو الطر�� الذ� تت�عه السفینة أو لظروف الجو السائدة خالل الرحلة ) .

افسة في مختلف وتؤثر التكالیف الثابتة والمتغیرة للنقل ال�حر� �ش�ل عام في طب�عة المن     

   - أسواق النقل ال�حر� فمثًال :

في حالة السفن الخط�ة (سفن المؤتمرات) التي غال�ًا ما تكون تكال�فها الثابتة عال�ة التي تشمل   )أ

وتكالیف التشغیل فال تتكبد السفینة إال مبلغًا قل�ًال �ضاف الى التكالیف  المال تكالیف رأس

ها �ضاعة إضاف�ة �فئات أعلى قل�ًال مـــــــــــــن التكالیف المتغیــــــــــرة لتداول الكل�ة في حالــــــــــــة قبول

ال�ضاعة (التي تشمل تداول ال�ضاعة ورسوم الموانئ والمرور �القنوات ونفقات الوقود والز�ت ) 

  وهذا من األس�اب التي تدفع شر�ات الخطو� المالح�ة من عقد اتفاقات لتحدید أسعار 

النولون ) بین السفن العاملة �أنتظام في منطقة واحدة إذ انه تحت ظروف سوق  –(الشحن 

  المنافسة 
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( السوق الحر) �م�ن أن تنخفض األسعار إلى مستو�ات منخفضة ولن تستط�ع السفن عندئذ إن 

تحاف� لمدة طو�لة على الخدمات المنتظمة ذات المواعید الثابتة التي �عتمد علیها �ثیر من 

  . الشاحنین

الثابتة جزءًا �بیرًا نسب�ًا من إجمالي التكالیف. مما  التكالیفإما في سوق السفن الجوالة ، فتش�ل   )ب

یؤد� إلى إرغام المالك على تأخیر ا�قاف سفنهم عند انخفاض فئات النولون ( أجور النقل 

ار ال�حر� ) ، ألنهم سوف یتحملون نفقات إذا هم استمروا في تشغیل سفنهم عند األسع

المنخفضة للشحن (النولون) وأنهم یتحملون غرامات مال�ة إذا هم اوقفوا سفنهم إذ أن بند اإلهالك 

و�عض البنود األخر� من التكالیف الثابتة س�ستمر سر�انها ، وذلك �السبب  نفسه في إن مالك 

یر في السفن الجدیدة لدیهم حافز اقل لسحب سفنهم من الخدمة إذ أنهم بذلك ال �م�نهم التوف

نفقات رأس المال ، والتجدید هي السمة الغال�ة لألسطول العالمي . ونتیجة لتلك الخصائص نجد 

  إن السفن الزائدة عن الطلب تستمر  في التشغیل بخسارة لمدة أطول مما �م�ن توقعه .

�ما �م�ن أن الیرغب مالك السفن  . و�م�ن أن یتسبب ذلك في �ساد مستمر للنقل ال�حر�      

ا�قاف سفنهم لسبب التزاماتهم ح�ال الطاقم أو لكي ال �فقدوا الشاحنین أو الممولین أو لعدم في 

فقدانهم لم�انتهم في سوق النقل . وعلى أ� حال فان اتخاذ القرار �اإل�قاف �قوم أساسًا على 

أس�اب اقتصاد�ة �حتة .  فعندما تكون تكالیف التشغیل الكل�ة مطروحًا منها ایرادات الشحن 

(النولون) اكبر من تكالیف سحب السفینة من الخدمة وص�انتها وٕاعادة تهیئتها یجوز النظر في 

ا�قاف السفینة ، و�معنى آخر سوف �ستمر المالك في تشغیل السفن عند فئات نولون اقل من 

تكالیف التشغیل �ق�مة مساو�ة لتكالیف اإل�قاف . ومما تقدم یتضح أن مالك السفن ذو� 

قل أو السفن األكثر �فاءة هم الذین �م�نهم ال�قاء لمدة أطول عندما تتدهور األسواق التكالیف األ

(شحن) . لهذا نر� من محاولة تقلیل التكالیف أن مالك السفن قد ر�زوا على عناصر معینة 

  - : مایلي منها

تبدال فمثًال إن ارتفاع تكالیف الطاقم بدرجة ملحوظة قد تم التغلب علیها وذلك من خالل اس-أ

ــــــــاءة للقوة العاملة اد� إلى إنقاص الطاقم إلى  العمالة �الوسائل الم��ان���ة واالستخدام األكثر �فــ

    )الحد األدنى المقـــــــــرر للسالمة (من خالل توسع حجوم السفن واستخدام تكنولوج�ا أكثر تقدمًا 

لز�ادة وقد أم�ن إنقاص تلك �ما بدأت تكالیف اإلصالحات وٕاشغال الحوض الجاف في ا-ب

التكالیف �استخدام وسائل الحما�ة العلم�ة من الصدأ و�أستخدام مواد البناء الجدیدة مثل الفوالذ 

  مرتفع االستطالة .

إن استخدام الفوالذ األخیر قد انقص أ�ضًا الوزن اإلجمالي للمواد في السفینة و�التالي سمح  - ج

ه السمة مهمة على وجه خاص لناقالت (النف�) وسفن خام �الز�ادة في ال�ضاعة المحمولة وهذ

  ) .الحدید (سفن الصب الجاف
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ومن المالح� أن تأثیر السفن العمالقة ال�قع فق� في (النولون) ولكن ا�ضًا على الموانئ ،      

في فاذا تأخرت مثل تلك السفینة أو ( السفن) في المیناء فسوف تستمر تكالیف اهالكها المرتفعة 

معطلة ، و�ذلك البد من ان تتغیر معدات المیناء وتخط�طه  ت�قىحین طاقتها المخصصة لإلیراد 

مع التغیر في نمو أحجام السفن ، والبد أن تتواءم صناعة السفن والموانئ �عضها مع �عض 

  حتى تحتف� �میزاتها التنافس�ة .

  

  تسعیر خدمات الموانئ

  - لتالي :یتم تسعیر خدمات الموانئ على النحو ا

  Berth Occupancyإشغال السفن لألرصفة  -١

  - إذ ال�م�ن أن تحسب رسوم أشغال السفینة لألرصفة على األسس التال�ة :

  )على أساس الحمولة الصاف�ة المسجلة �األطنان .أ

  )على أساس الحمولة الكل�ة المسجلة �األطنان .ب

  ج) على أساس طول السفینة .

  المشغول .د) على أساس طول الرصیف 

  pilotageرسوم اإلرشاد  -٢

   - الذ� �عد الزام�ًا في معظم الموانئ . وتحسب هذه الرسوم على اساس أحد األسس اآلت�ة :

  )الحمولة الكل�ة المسجلة .أ

  )الحمولة الصاف�ة المسجلة .ب

  ج) مبلغ معین عن �ل عمل�ة .

  د) على أساس غاطس السفینة .

  ه) على اساس غاطس الحمولة .

  و) على اساس طول المسافة التي تتم فیها عمل�ة االرشاد .

    Towageرسوم القطر   -٣

وتشمل هذه الرسوم عمل�ة القطر ، وتكون هذه العمل�ة غیر إلزام�ة وتحسب رسوم القطر      

   - على النحو التالي :

  )على أساس خصائص السفینة.أ

  عمل�ة القطر . )على أساس مبلغ معین على أساس �ل ساعة تستغرقهاب

  ج) قوة القاطرة المستخدمة في القطر .
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  Navigational Aidsالمساعدات المالح�ة  -٤

          - وتحسب هذه الرسوم على النحو التالي :

  )الحمولة الكل�ة المسجلة .أ

  )الحمولة الصاف�ة المسجلة .ب

  ج) خصائص ال�ضائع .

  للمیناء . د) مبلغ معین سنو� أو شهر� أو عن عدد الز�ارات

   Berthing and Leavingعمل�ات التراكي والمغادرة  -٥

  - وتحسب هذه الرسوم على النحو التالي :

  )أما على أساس الحمولة .أ

  )أو على أساس طول السفینة .ب

  ج) مبلغ معین عن �ل عمل�ة .

  -: خدمات مناولة ال�ضائع وتخز�نها وعادة تتم خدمات المناولة على النحو التالي -٦

  أ) التسعیر للطن المتداول .

  ب) على أساس الوزن أو الحجم .

  - أما �النس�ة للخزن فیتم حسابها على النحو التالي :

  )المساحة التي تشغلها ال�ضاعة �المخزن .أ

  )خصائص ال�ضاعة من حیث الوزن والحجم والخطورة .ب

  ج) ق�مة ال�ضاعة .

  ال�ضاعة في المخزن .و�تم حساب الرسوم خالل المدة التي تقضیها 

رسوم أخر� مقابل أمداد السفینة �الوقود والم�اه والكهر�اء واالتصاالت وأعمال الحراسة  -٧

  وتأجیر ما تحتاجه من معدات وعمالة في أثناء رسوها �الموانئ .

الرسوم المفروضة على ال�ضائع : حیث أن معظم هیئات الموانئ في جم�ع أنحاء العالم  -٨

أخر� من الرسوم على ال�ضائع المتداولة �المیناء . والرسوم المفروضة على  تفرض أنواعاً 

  ال�ضائع تقع على عات� المستوردین أو المصدر�ن أو �قوم و�الؤهم بدفعها ن�ا�ة عنهم .

وتفرض هذه الرسوم عادة على سفن الطن الوزني أو الطن الحجمي لل�ضائع  وتتضمن قوائم 

سوم التي تفرضها هیئات الموانئ على ال�ضائع المتداولة ب�انات أسعار الرسوم أو تعر�فات الر 

تفصیل�ة عن أسعار الرسوم الواجب تطب�قها على �ل نوع من أنواع ال�ضائع و�عضها یتضمن 

  قوائم مطولة مبن�ًا فیها �ل نوع من ال�ضائع والرسوم المفروضة عل�ه.
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   السادس الفصل                                    

  اقتصاد�ات النقل الجو�                              

  

  اقتصاد�ات النقل الجو�                                

  اقتصاد�ات النقل الجو�                                          مفهوم -

التي ترت�� اقتصاد�ات النقل الجو� فهي تهدف الى دراسة اال�عاد االقتصاد�ة واالثار المختلفة 

�عمل�ات النقل الجو� وتحدید المنافع والتكالیف لتلك العمل�ات مع تحدید صافي األر�اح والخسائر 

الناجمة عن ذلك النشا� وما لذلك من اثار على األنشطة االقتصاد�ة المرت�طة �السلع الصادرات 

  .  والواردات او المرت�طة �الخدمات خدمة الس�احة ، التعل�م الى اخرة

  

  

   

  عناصر اقتصاد�ات المطارات الجو�ة وخدمات المالحة الجو�ة -

   - وتتضمن عنصر�ن رئ�سین هما : 

�فأة العمل داخل الموانئ الجو�ة وهي تتضمن التخط�� والتنظ�م والتوج�ة او الرقا�ة لحر�ة -أ

  الدخول والخروج داخل المطارات �حیث تتم ��فأة عال�ة . 

توفیر مجموعة متكاملة من خدمات المالحة الجو�ة سواء �انت تشمل نقل السلع ، -ب

األشخاص عبر دول واقال�م العالم المختلفة مع التزام الح�ومات �ضرورة توفیر درجة عال�ة من 

األمان لعمل�ات النقل الجو� لضمان رفع �فأة وانس�اب�ة ودرجة امان المرور الهوائي للطائرات 

  . المدن�ة 

  تحلیل نفقات النقل الجو�  -

   - وتنقسم نفقات النقل الجو� الى مایلي :

وهي نفقات اله�اكل االساس�ة مثل المطارات والطرق ووسائل النقل  النفقات االستثمار�ة-أ

الالزمة للوصول الیها والتي تعتبر ضرور�ة لوجود الحر�ة الجو�ة وثمن الطائرة المعروضة في 

س�طر عل�ة عدد قلیل من المنتجین الذین �قومون بتحدید السعر بناءًا سوق الطائرات والذ� �

على تكلفة انتاج الطائرة والكم�ة التي تطلبها شر�ات الطیران المختلفة حول العالم والتي تتوقف 

  بدورها على تنبؤات حجم الحر�ة الجو�ة فیها. 

االساس�ة عند استخدامها في وتمثل ارصدة رأسمال�ة التفقد خصائصها  النفقات الرأسمال�ة -ب

العمل�ة االنتاج�ة الكثر من مرة او لعدة مرات وترت�� �االصول الرأسمال�ة �معنى ان العناصر 

  االنتاج�ة تظل ثابتة رغم تغیر حجم االنتاج والتشغیل .
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وتمثل ارصدة تفقد خصائصها االساس�ة عند  النفقات التشغیل�ة الم�اشرة المتغیرة -ت

العمل�ة االنتاج�ة وهي الوقود والز�وت المستهلكة ، و تكالیف طاقم الطائرة المتغیرة استخدامها في 

، و تكالیف طاقم الق�ادة المتغیرة ،  والتكالیف الهندس�ة المرت�طة �عدد دورات الطیران و�عدد 

ساعات الطیران ، ومصار�ف المطارات والطرق منها (مصار�ف االرصاد الجو�ة ومصار�ف 

تكالیف الفنادق ووج�ات الر�اب ورسوم  (لمطارات ) ، وتكالیف خدمة الر�اب منها  الهبو� في ا

  الخدمة االرض�ة المدفوعة ) . 

وهي المصار�ف الثابتة للطائرات منها( االهالك والتأمین  النفقات التشغیل�ة الم�اشرة الثابتة-ث

) ، التكالیف السنو�ة الطقم الطیران منها ( المرت�ات الثابتة والنفقات المرت�طة �ساعات الطیران 

وادارة اطقم الطیران ) ، التكالیف السنو�ة الطقم الق�ادة منها ( المرت�ات الثابتة والنفقات المرت�طة 

ن وادارة اطقم الق�ادة ) ، المراف� الهندس�ة منها ( تكالیف الهیئة الهندس�ة الثابتة �مقدار الطیرا

  غیر المرت�طة بإستخدام الطائرات وادارة الص�انة وغیرها من المراف�) . 

  - وهناك عدة مؤشرات تمیز اسطول النقل الجو� عن غیرة تتمثل في مایلي : -

وترت�� �م�ة الوقود المستهلكة �االرتفاع الالزم  - : مؤشر متوسطة السرعة االجمال�ة للطائرة  -١

للطائرة اثناء الرحله والسرعة االجمال�ة والمسافة المقطوعة فتتناسب �م�ة الوقود المستهلكة ع�س�ًا 

مع �ل ارتفاع وسرعة ومسافة مقطوعة وذلك �سبب وجود عالقة طرد�ة مابین وزن الطائرة و�م�ة 

  الوقود .

  ر�� المعادله االت�ة متوس� السرعة االجمال�ة للطائرة = و�م�ن ق�اسة عن ط   

  عدد �یلومترات الطائرات /عدد ساعات الطیران .    

وهو �عبر عن نس�ة عدد المقاعد الكیلومتر�ة المعروضة المتاحة  -متوس� عدد مقاعد الطائرة :  -٢

التكنلوجي العالي في  في الرحالت الى عدد الكیلومترات التي تقطعها الطائرات . و�سبب التقدم

مجال صناعة الطائرات فقد ارتفع عدد المقاعد التي تحملها الطائرات فمثال بلغ عدد ر�اب 

  ) راكب .  ٦٦٠الى ( ٧٤٧/٣٠٠الطائرة من طراز بو�نج 

نتیجة للتطور التكنلوجي المستمر فلقد ساعد في  - متوس� الحموله الصاف�ة المعروضة للطائرة :  -٣

  ٧٤٧/٣٠٠صى لحموله الطائرة  فمثًال بلغت الحموله الصاف�ة لطائرة البو�نج ز�ادة الحد االق

  طنًا .  ٦٧٠٨حوالي 

هذا المؤشر ع�ارة عن تفاعل عنصر� الحموله الصاف�ة  - متوس� انتاج�ة الطائرة في الساعة :  -٤

  للطائرة وسرعتها فإن ه��ل االسطول �سهم في مد� تقدم او تخلف ذلك المؤشر و�قاس �االتي 

  متوس� انتاج�ة الطائرة في الساعة = عدد االطنان الكیلومتر�ة المعروضة / عدد ساعات الطیران 

و�عتبر هذا المؤشر نتیجة تفاعل عنصر�ن هما انتاج�ة  -متوس� إنتاج�ة الطائرة في الرحله :  -٥

   -�االتي : و�قاسالطائرة  في الساعة وطول الرحله الجو�ة 
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  متوس� إنتاج�ة الطائرة في الرحله = عدد االطنان الكیلومتر�ة المعروضة / عدد ساعات الطیران 

                

   تسعیر خدمات النقل الجو� لل�ضائع  -

   -التعر�فة �صورة مختلفة عن جداول منظمة النقل الجو� الدول�ة �الش�ل االتي : تتحدد

من ال�ضائع اذ �لما  �یلو غرام التعر�فة المتناقصة مع حجم النقل�ات تمنح هذة التعر�فة لكل -١

ازداد حجم ال�ضائع �لما تم منحها تعر�فة منخفضة وتمنح الصحاب ال�ضائع الكبیرة والتعطي 

  یز بین انواع ال�ضائع . فرصة للتمی

التعر�فة المعتمدة على نوع�ة ال�ضاعة المنقولة وتمنح وفقا لنوع ال�ضاعة و�م�ن اعطاء تعر�فة -٢

  منخفضة جدا لنفس نوع ال�ضاعة في حاله نقل �م�ات �بیرة منها . 

تعر�فة الوحدة وتطب� على الحاو�ات حیث یتم تحدید حد ادنى لوحدة النقل و�عدها یتم تحصیل -٣

  .ز�ادة عن الوزن المحدد  �یلو غرام جزء اضافي لكل 

انواع اخر� من التعر�فة مثل تعر�فة نقل �ل ال�ضائع وفیها تتحدد التعر�فة لكل انواع ال�ضائع -٤

ت الحجم الكبیر، والتعر�فة التعاقد�ة حیث یتم التفاوض مع وفقا للوزن و�طب� على ال�ضائع ذا

  اصحاب ال�ضائع م�اشرة �شر� توافر الحد االدنى من حجم النقل�ات خالل فترة زمن�ة محددة . 

  تقس�مات النقل الجو�  -

حیث �قسم الى قسمین االول النقل الجو� المنتظم والثاني النقل الجو� غیر المنتظم وٌ�عرف 

   - االت�ة : الالزمة له الجو� المنتظم بتوفر العناصرالنقل 

 ان ��ون التشغیل منص�ًا على مجموعة من الرحالت الجو�ة .  - ١

حیث الیلزم ان ��ون مع�ارًا المرور في الفضاء الجو� الذ� �علو اقال�م اكثر من دولة  - ٢

للتفرقة  بین النقل الجو� الدولي المنتظم والذ� یر��  بین اكثر من دوله واحدة والنقل 

الجو� الغیر المنتظم  فهناك ا�ضًا نقل جو� محلي یتم داخل حدود الدوله منتظم وغیر 

 منتظم . 

 بل نقد� او عیني اشترا� ان ��ون التشغیل �غرض نقل الر�اب وال�ضائع والبر�د �مقا - ٣

للجمهور و�عني ذلك ان تكون حموله الطائرة على �ل اشترا� ان ��ون النقل مفتوحًا  - ٤

رحله سواء �انت معروضة لنقل الر�اب ام ال�ضائع ام البر�د متاحة ال� طالب من افراد 

الجمهور الستعمالها مادامت لد�ة القدرة على دفع مقابل النقل ، وهذا الشر� س�میز بین 

حالت الجو�ة الدول�ة المنتظمة ورحالت االستئجار العارضة التي یتم تسییرها ط�قًا الر 

لترتی�ات معینة یتم �مقتضاها حموله الطائرة ��املها لرحلة او لعدة رحالت دون ان تفتح 

للجمهور مثال على ذلك رحالت التاكسي الجو� التي تستعمل لنقل عدد محدود من 
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ب و�ضائع خالل فترة طو�له بناءًا على تعاقد خاص او الر�اب و�ذلك ا�ضًا نقل ر�ا

 ح�ومي . 

یتم التشغیل بناءًا على جداول مجموعة الرحالت منتظمة التتا�ع اشترا� ان تكون  - ٥

ومواعید للرحالت معلنة امام الجمهور �طر�قة منتظمة واوقات ق�ام الرحلة ووصولها 

والنقا� التي یتم التشغیل منها والیها �غض النظر عن شغل الحموله المعروضة �لها او 

 �عضها . 

جو�ة منتظمة اما  النقل الجو� الدولي المنتظم �عقد ف�ة اتفاق�ات ثنائ�ة لتسییر خطو� - ٦

النقل الجو� الدولي غیر المنتظم ینظم في دول العالم من خالل قواعد تنظ�م�ة تضعها 

سلطات الطیران المدني المختصة في هذا الشأن �ما یتالئم ظروفها ومصالحها والیتم 

االتفاق على تسییر رحالت دول�ة غیر منتظمة في االتفاقات الثنائ�ة بین الدول االعضاء 

 تفاق�ة ش��اغو . في ا

   -اما النقل الجو� الدولي غیر المنتظم فیتمیز عن النقل الجو� الدولي المنتظم �ما یلي :     

مواعید معلنة سلفًا ع�س النقل النقل الجو� الدولي غیر المنتظم الیلتزم عادة بجداول  - ١

 الجو� الدولي المنتظم . 

جمهور وال�سمح للناقل العارض بب�ع النقل الجو� غیر المنتظم ال��ون مفتوحًا امام ال - ٢

تذاكر فرد�ة او التعامل مع الر�اب م�اشرة ، وانة یتم ذلك لمجموعات من الر�اب ومن 

 خالل و�االت او م�اتب س�اح�ة متخصصة . 

ان الرحالت غیر المنتظمة التعمل االفي حاله استكمال حمولتها المعروضة بینما  - ٣

تكمل حمولتها المعروضة وذلك اللتزامها بجداول الرحالت المنتظمة تعمل حتى لو لم تس

 محددة المواعید . 

تكون اسعار التذاكر على الرحالت العارضة الس�اح�ة وهي احد انواع النقل الجو�  - ٤

 الدولي غیر المنتظم منخفضة حتى تناسب جم�ع قدرات الر�اب . 

  




