
النقل لفرع النقل والفرع العام للمرحلة الثالثة صباحي ومسائي  مبادئ أقتصاد مفردات مادة 
  الدراسات االولیة فقط . 

 –كلیة االدارة واالقتصاد  –مدرسة المادة :  االستاذ المساعد : بان علي حسین المشھداني 
  قسم االقتصاد  -جامعة البصرة 

بأنھ نظام حركة الناس والسلع والمرافق والوسائل الالزمة للقیام بذلك ، وقد تكون یعُرف النقل : 
حركة الناس ھي األھم خاصة داخل المدن من خالل ربط العالقة بین السكان واستعماالت 
األراضي ، إال ان نقل السلع والبضائع من مصادرھا إلى أماكن تسویقھا واستخدامھا الیقل أھمیة 

ر والنمو االقتصادي ، فحسب المعیار االقتصادي فإن السلعة تعد عدیمة النفع في مجال التطو
ولیس لھا قیمة اقتصادیة مالم تكن متوافرة في المكان والزمان المطلوبین ، وبالتالي فإن حركة 

ً الناس والبضائع  ً  معا جلى الوظیفة وتتوأجتماعیاً  ھما العاملین الرئیسیین في نمو المجتمع اقتصادیا
ساسیة للنقل في أنھ یوفر حلقة الوصل بین البیت ومقر العمل والمدرسة أو الجامعة ایضا إضافة األ

إلى رحالت التواصل االجتماعي بین الناس والتسوق والتنزه وأسباب أخرى كثیرة توجب النقل ، 

وتتطلب حركة  من الرحالت داخل المدن ھي رحالت تتعلق بالعمل %٥٠وقد وجد ان اكثر من

ھذه وجود وسائل ونظم نقل من طرق وحافالت وغیرھا من وسائل النقل العام لتسھیل ھذه الناس 

ولذلك سأتناول في محاضراتي لمادة مبادئ اقتصاد النقل  ،  الحركة وتحقیقھا على افضل وجھ

  -الفقرات التالیة :

 .دور واھمیة النقل في االقتصاد الوطني  -١

 .االثار االقتصادیة واالجتماعیة للنقل  -٢
 .الخصائص النوعیة لمختلف وسائل النقل  -٣

 .النقل بالسكك الحدیدیة  -٤
 .النقل النھري  -٥
 .النقل باالنابیب  -٦

 .النقل الجوي  -٧
 .النقل بالطرق البریة  -٨

 .سیاسة التنسیق مابین وسائل النقل المختلفة  -٩
 .النقل صناعة  -١٠

العناصر الحاكمة في مشكلة النقل وتتضمن تسھیالت التشغیل الفعال لوحدات النقل  -١١
ووحدات النقل المتحركة وتنظیمات استخدام تسھیالت التشغیل ووحدات وسائل النقل 

 .المتاحة 
الخصائص التنظیمیة للنقل وتتضمن المنتج یستھلك لمجرد انتاجة سواء استعمل ام لم  -١٢

متصال ، النقل احتكاري بطبعة ، العائد اجتماعي لتشغیل النقل  یستعمل ، ان ھناك منتجا
قد یفوق عائدة الخاص ، تأثر النقل بظروف التشغیل التي یعمل تحتھا المشروع ، كل 

 .وسیلة نقل لھا مجال استخدام معین ، دقة تحدید اسس توزیع التكالیف 

المؤثرة في ھذا الطلب ،  الطلب على النقل من قبل االفراد على خدمات النقل والعوامل  -١٣
الطلب على نقل البضائع والمسافرین والعوامل المؤثرة علیة ، قیاس مرونة الطلب 

 السعریة والدخلیة والمتقاطعة . 



التكالیف وتتضمن اسس تحلیل واعداد بنود التكالیف ، المفھوم االقتصادي لھا ، دراسة  -١٤
قل ل مع اشارة خاصة الى تكالیف النتحلیلیة النواع التكالیف ، التكالیف في صناعة النق

 بالسكك الحدیدیة والنقل بالشاحنات . 

تسعیر خدمات النقل وتتضمن مبادئ التسعیر والتسعیر على اساس المنافسة التامة  -١٥
 .واالحتكار والمنافسة االحتكاریة واحتكار القلة 

 .النقل كوظیفة داخل المشروع الصناعي والزراعي والخدمي   -١٦

 .ادارة النقل داخل المدن  -١٧
تنظیم النقل داخل المدن واالسباب الرئیسیة التي تؤدي الى مشكلة المرور في شبكات   -١٨

 .النقل الداخلیة 

 .منظومة النقل العراقیة   -١٩

اقتصادیات النقل النھري والبحري ووتضمن مفھوم الموانئ وتطورھا التأریخي   -٢٠
 نقل البحري في التجارة الدولیة .ودور الوتصنیف الموانئ وتكالیفھا واسعارھا 

 میناء الفاو الكبیر ودراسة الجدوى االقتصادیة للموانئ . -٢١
  منظمة التجارة العالمیة ودورھا في تجارة الخدمات . -٢٢

 




