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Abstruct 
Transport activity is considered one of the most important activities special for logistic distribution 

and supply in most companies, where the cost of transportation is equal to 2/3 of the total cost of 

logistic distribution and supply and it is estimated at 9% -10% of the gross national product. To 

achieve economic and human development in any country, this is associated with facilitation and 

abilities of appropriate transport systems, so it is necessary for the planning process of transport to 

depend on a sound scientific basis and on the basis of a balance between the rapid development of 

transport systems on the one hand and economic and social conditions on the other. The transport 

system of the Kingdom of Saudi Arabia consists of roads, air and sea transport and railways. The 

transport sector in KSA faces many challenges, including the provision of safety requirements, the 

preservation of the environment from environmental pollution and the enhancement of national 

security missions. The Hajj represents a unique event, where the number of pilgrims increases each 

year .The future prospects for the development of the transport sector in the Kingdom is that the 

government will increase its spending on infrastructure and future projects in order to achieve 

economic diversification and sustainable growth in all modes of TransportationThe study aims to 

clarify : chapter one : transport concept and its importance as well as its classifications. Chapter 

two : the role of human development in transport sector . chapter three : The role of logistics and 

modern technology in the development of various means of transport around the world. Chapter 

Four: The reality of the transport sector in the Kingdom of Saudi Arabia and the challenges it faces 

for the period (2005-2015). Chapter five : Future prospects for the development of the transport 

sector in the Kingdom of Saudi Arabia. The problem of research is :'' transport system development 

in Saudi Arabia facing the of a major challenge which is the need for a comprehensive and 

organized strategy  for structural and institutional reform despite of the future plans developed for 

the development of this sector and the increase in financial allocations to the state budget in the 

field of transport and communications. The researcher has relied on the descriptive analysis , the 

collection of data , modern statistics from various sources and organization and analysis them 

 

Keywords: Transport sector, Logistics, Economic and Human Development, Challenges, Future 

Prospects, Transport and Communications Provisions 
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 3\ 2الشركات إذ ان كلفة النقل تساوي    يُعد نشاط النقل من أهم األنشطة اخلاصة للتوزيع واالمداد اللوجسيت يف معظم
% من الناتج القومي االمجايل ، ولتحقيق التنمية 10-%9من الكلفة الكلية للتوزيع واالمداد اللوجسيت وتقدر بنحو 

االقتصادية والبشرية يف أي دولة البد من توافر تسهيالت وامكانيات نظم النقل املناسبة ، لذلك يستدعي االمر أن 
ختطيط النقل على أساس علمي سليم وعلى أساس توازن بني التطور السريع لنظم النقل من جهة والظروف   تقوم عملية

االقتصادية واالجتماعية من جهة اخرى ، وتتكون منظومة النقل للمملكة العربية السعودية من الطرق الربية والنقل 
حتدايت كثرية منها توفري متطلبات السالمة  اجلوي والبحري وخطوط السكك احلديدية ، ويواجه قطاع النقل فيها

واحلفاظ على البيئة من التلوث البيئي وتعزيز مهمات االمن الوطين، وكذلك احلج فإنة ميثل حداث فريدا يتمثل بزايدة 
أعداد احلجاج واملعتمرين يف كل عام وهذا يتطلب توفري خدمات النقل ومرافقة ، أما اآلفاق املستقبلية لتطوير قطاع 
النقل يف اململكة فيتمثل بقيام احلكومة برفع وترية انفاقها على البىن التحتية واملشاريع املستقبلية من اجل حتقيق التنويع 

 االقتصادي والنمو املستدام يف مجيع امناط وسائل النقل .
دور التنمية البشرية يف  -الثاين :مفهوم النقل وأمهيتة وتصنيفة ، واملبحث   -ويهدف البحث اىل بيان املبحث االول :

دور اللوجستيات والتكنلوجيا احلديثة يف تطور وسائل النقل املختلفة حول العامل ،  -قطاع النقل ،  املبحث الثالث :
( ،  2015  -2005واقع قطاع النقل يف اململكة العربية السعودية والتحدايت اليت تواجهه للمدة ) -املبحث الرابع :

اآلفاق املستقبلية لتطوير قطاع النقل يف اململكة العربية السعودية  ، اما مشكلة البحث : على  -امس: املبحث اخل
ضوء ماتقدم يواجه تطوير منظومة النقل يف اململكة العربية السعودية حتدي رئيسي يتمثل يف احلاجة اىل اسرتاتيجية شاملة 

طط املستقبلية اليت وضعت لتطويرهذا القطاع والزايدة يف  ومنظمة لالصالح اهليكلي واملؤسسي على الرغم من اخل 
. ولقد اعتمد الباحث على التحليل الوصفي واجلمع لدولة يف جمال النقل واالتصاالت املخصصات املالية مليزانية ا

 .للبياانت واالحصاءات احلديثة من خمتلف املصادر وتنظيمها وحتليلها
قطاع النقل ، اللوجستيات ، التنمية االقتصادية والبشرية  ، التحدايت ، اآلفاق  املستقبلية ، الكلمات املفتاحية : 

 خمصصات النقل  واالتصاالت
 املقدمة :

النطاق يُعد  قطاع النقل من القطاعات الناهضة ابالقتصاد الوطين ملا يوفره من أتمني حركة نقل الركاب والبضائع على 
احمللي والدويل وما يلعبه من دور رائد يف دفع عجلة االقتصاد وتقدمي اخلدمات للقطاعات االنتاجية واخلدمية االخرى ، 
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كما يوفر هذا القطاع فرصا لالستثمار واجياد فرص للعمل ، فهو ميثل عصب احلياه االقتصادية يف اي دولة وأييت أتثري 
من زاويتني مهمتني هي ، االوىل قدرة وسائل النقل مبا متثله من دور يف حتديد متركز  وسائلة املختلفة يف حياه اجملتمع

األفراد  ، وأما الثانية فهي قدرة  وسائل النقل يف التأثري وبدرجه كبرية على قدرة األفراد على دفع اآلسعار للسلع اليت 
ك فهي تؤثرعلى تكاليف نقل املواد اخلام والسلع تنقلها هذة الوسائل إذ تدخل تكاليف النقل يف أسعار بيع السلع كذل

الوسيطة يف اسعار بيع املنتجات النهائية ، ويشكل النقل جزءاً مهما يف احلياه املعاصرة لكونة ميثل عنصرا مهما يف حياه 
 معظم اجملتمعات ، وتعد وسائل النقل ونظمها مؤشرا ومقياسا عاداًل ملدى منو وتقدم الدول والشعوب 

ت اململكة العربية السعودية اهتماماً كبرياً لتطوير قطاع النقل ومشاريع البنية التحتية من خالل زايدة املخصصات لقد أول
املالية يف ميزانية الدولة رغبة منها يف توفري قطاع نقل متكامل يشمل مجيع االمناط ملواكبة احتياجات اململكة املستقبلية 

والفعالية والكفاية والتطور التقين ويعمل على تعزيز التنمية االقتصادية وتشجيع ويف الوقت نفسه فهو يتميز ابلسالمة 
القدرة التنافسية للمملكة على املستوى العاملي كما يضمن توفري بيئة صحية وآمنة آلفراد اجملتمع ، اذ توقعت اهليئة العامة 

% وتنمو حركة الشحن اجلوي 5-%4ح لالستثمار يف اململكة منو الطلب على الشحن احمللي مبعدل سنوي يرتاو 
 . 2020% يف عام 8-%5والبحري مبعدل 

لذلك سيكون هدف البحث : هو بيان مفهوم النقل وامهيتة ، دور التنمية البشرية يف قطاع النقل ، دور اللوجستيات 
ة العربية السعودية والتحدايت والتكنلوجيا احلديثة يف تطور وسائل النقل املختلفة حول العامل ، واقع قطاع النقل يف اململك

 ، اآلفاق املستقبلية لتطوير قطاع النقل يف اململكة العربية السعودية . 2015-2005الىت تواجهه للمدة 
مشكلة البحث : يف ضوء ماتقدم فأن تطوير منظومة النقل يف اململكة العربية السعودية تواجه حتداًي رئيسيًا يتمثل يف 

شاملة ومنظمة لالصالح اهليكلي واملؤسسي على الرغم من اخلطط املستقبلية اليت وضعت لتطوير احلاجة إىل اسرتاتيجية  
 هذا القطاع والزايدة يف املخصصات املالية مليزانية الدولة يف جمال النقل واالتصاالت  .

ستوى االقتصاد الوطين فرضية البحث : إنطالقا من االشكالية الرئيسة مت صياغة الفرضية وهي مامدى أمهية النقل على م
، وما هو الدور الرئيس لوسائل النقل املختلفة يف املسامهة لتحقيق التنمية االقتصادية واالجتماعية للدول، وكيف ان 

 تطبيق التكنلوجيا احلديثة أدى إىل تطور وسائل النقل املختلفة حول العامل وتطور مؤشر االداء اللوجسيت هلا 
 منهجية البحث :
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حث على التحليل الوصفي واجلمع للبياانت واآلحصاءات احلديثة من خمتلف املصادر وتنظيمها وحتليلها من إعتمد البا
 أجل بيان واقع منظومة النقل يف اململكة العربية السعودية وآفاقها املستقبلية .

 
 مفهوم النقل وأمهيتة وتصنيفة   -املبحث االول :

)دليل ختطيط النقل يف  -واملرافق الالزمة للقيام بذلك وله ثالث أبعاد : لقد عرف النقل أبنه هو حركة الناس والسلع 
(  البعداألول : الفراغ وهو املسافة الفاصلة من مدينة إىل مدينة ومن قرية إىل قرية ومن  2،  2006املدن السعودية  

وة ،  البعد الثالث : حاله احلركة دولة إىل دولة ،  البعد الثاين : الزمن وهو ساعة من ساعات اليوم ذروة أوخارج الذر 
وهي حركة االنسان أو البضائع . هناك مفهوما روبنسون وابمفورد للنقل إذ َعرفا النقل أبنه مرتبط حبركة االشخاص أو 
السلع لغرض معني وبلغة االقتصاد فإن الطلب على النقل مشتق من الطلب على تسهيل حركة االشخاص أو السلع ، 

ًا طاملا يوفر خدمة ويشري علماء االقتصاد إىل انه عامل من عوامل االنتاج على حد قول كل من ويكون النقل مفيد
(  ، اما أمهية النقل فهو يعد من وجهة نظر االقتصاد نشاطًا انتاجيًا من  4، 2011روبنسون وابمفورد . ) بروال 

راد وبدون نشاط النقل الميكن ألي منشأه أعمال حيث تقريبه يف املكان ، وهو خيلق قيمة اقتصادية بنقله البضائع واالف
حديثة أن تعمل وتنقل املواد اخلام االولية ومستلزمات االنتاج من موقعها إىل مواقع االنتاج وبعدها تنقل اىل أسواق 
التصريف العاملية ، وإن أي قصور يف هذا النشاط سيؤثر سلبا على عملية التدفق السلعي بني املراكز االنتاجية 

 االستهالكية وأتيت أمهية النقل على مستوى الدولة ككل  يف خلق حركة تقدم لالقتصاد الوطين من خالل مايلي :و 
 .( 146،  2004) مصطفى والعبد   -
 املسامهة يف خلق ظروف املنافسة : -1

مبراكز االنتاج وعلى وفق ذلك عندما التتوفر وسائل النقل فإن حجم السوق سوف يقتصر على تلك املناطق احمليطة 
سوف خيتفي عنصر املنافسة أَما عندما يتوفر قطاع نقل وشحن متقدم فسوف’خيلق عنصر املنافسة بني السلع واخلدمات 

 املماثلة فضاًل عن توفري بعض السلع غري املنتجة حملياً  .
 حتقيق اقتصادايت احلجم يف جمال االنتاج : -2
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فر وسائل النقل والشحن يساعد املنشآت على االستفادة من اقتصادايت احلجم الكبري كما إن اتساع االسواق نتيجة تو 
                                يساعدها على اختيار مراكز االنتاج اليت تساعد املنشأة على التمتع ببعض املزااي اجلغرافية .                                      

 اج السلع واخلدمات :ختفيض تكاليف انت -3
ان توفر وسائل النقل واخلدمات سوف يساعد على ختفيض تكاليف االنتاج كون تكلفة النقل هي أحد عناصر التكلفة 
الكلية لالنتاج وإن توفرها سوف يساعد املنشآت االنتاجية إىل ختفيض يف اسعار املنتجات أبقل تكلفة ممكنة مما يساعد 

 ق اجلغرافية .على نقلها  اىل أبعد املناط
 (  19،   2001) حممود    -تساوي األسعار واستقرارها : -4

كلما ازدادت الكمية املعروضة من السلع يف منطقة ما فإنة من خالل نشاط النقل سوف يتم توزيع السلع اىل اماكن 
واملنتجات من اماكن يقل الطلب اخرى تعاين نقص هذه السلع فضاًل عن ذلك فإن النقل سوف يعمل على نقل السلع  

 فيها اىل اماكن اخرى يزداد الطلب على هذة املنتجات .
 نفقات العائالت يف النقل : -5

إن االستعماالت املتكررة لوسائل النقل وضرورة االستفادة من خمتلف خدماته تلزم االفراد على حتديد استهالكهم سواء  
(             15،  2011) كايف  -اخلاص ، وتتحكم بذلك عوامل عدة منها :أكان أبستعمال وسائل النقل العام أو 

تكلفة النقل ابلنسبة للدخل وهي مقدرة الفرد على دفع مثن تنقالتة من مكان إىل آخر مرتبطة بعدد الرحالت ،  -1
 . لذلك جيب األخذ ابالعتبار حجم العائلة والدخل الثابت والصايف للفرد

حجم املدن أي إن حجم املدينة ميكن أن حيدد نفقات النقل فكلما كانت املدينة كبرية نفقات الدخل حسب  -2
كلما كانت حركة املرور كبرية والكثافة السكانية مرتفعة ومن مث  زايدة الطلب على النقل من جهة وزايدة النفقات من 

دن والقرى ابملدن الكبرية واخلطوط جهة أخرى ابلعكس  اذا كانت املدن  صغرية فتكاليف النقل ترتبط مبدى ربط امل
                                                                  الرئيسة وعلية فإن تكاليف النقل تتأثر ابختيار وسيلة النقل والزمن والسعر الذي يتناسب مع دخل الفرد واحتياجاته .                 

ة قطاع النقل على مستوى الوحدات االنتاجية حيث نالحظ كلما كان هناك تنسيق والشكل البياين التايل يوضح امهي
بني الطلب والعرض على املنتجات سيؤدي ذلك اىل ختفيض يف اسعار السلع وتكلفتها النهائية ، اذ انة سيؤدي اىل 

جات مما يساهم يف حتسني  حتقيق معدالت النمو االقتصادي ورحبية املنتجني العالية بسبب زايدة الطلب على هذة املنت
 نوعية اخلدمات املقدمة وزايدة رفاهية ورضا العمالء واملنتجني على حدا سواء
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 (1شكل )
 أمهية قطاع النقل على مستوى الوحدات االنتاجية

 
 

 
 
 
 

 
 

   20مسرية ابراهيم ايوب ، اقتصادايت النقل دراسة متهيدية ، الناشر الدار اجلامعية ، االسكندريه  ، ص  املصدر :
،2003 
 

أما مسامهة قطاع النقل على مستوى اجملتمع فهو يساهم يف إحداث التغيري اإلجتماعي بني أفراد اجملتمع من خالل 
عملية االتصال اإلجتماعي بني الريف واملدينة وبني أرجاء الدولة الواحدة من جهه ، وبني خمتلف الدول من تسهيل 

جهة اثنية ، ويساهم النقل يف زايدة حتقيق التطور االجتماعي أبعتبار إن اجملتمعات املتخلفة هي اليت تنغلق على نفسها 
ض اجملتمعات يف افريقيا واسيا إليت مازالت تعيش معيشة بدائية  بسبب صعوبة االتصال مع اجملتمعات االخرى ، مثل بع

 والسبب يف ذلك هو انعدام االتصال بينها وبني  اجملتمعات االخرى . 
 ( 3) كمونة  بدون ذكر للسنة ، 

 المنتجات على الكلي العرض جانب المنتجات على الطلب جانب

 تكلفة تخفيض

      النهائي المنتج

 

 

 العرض زيادة

   الكلي

تخفيض تكلفة  -1

تخزين السلع 

 القابلة لالستهالك 

توسيع نطاق  -2

 السوق 

تخفيض تكلفة  -3

نقل المنتج النهائي 

 من مراكز االنتاج 

 

نشاط النقل 
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تدعي وميكن القول إبن اي تنمية اقتصادية ترتبط أساساً بتوفر تسهيالت وامكانيات نظم النقل املناسبة ، وهو امُر يس
إن تقوم عملية التخطيط للنقل على اساس علمي سليم وعلى أساس التوازن بني التطور السريع لنظام النقل من جهة 

 .( 13-9،   1985والظروف االقتصادية واالجتماعية من جهة اخرى . ) توفيق  
حسب طبيعة التصنيف واليت تعددت اما التصنيف العام لالنواع النقل فهو خيتلف أبختالف انواع النقل ووسائلة وذلك  

 .( 12-11،  2012) بوزيدي    -وكااليت:
النقل الداخلي وهو الذي يكون داخل نطاق الدولة   -التصنيف على وفق جمال التشغيل ويشتمل ثالثة أنواع وهي:  -1

 ود املدينة .،  النقل اخلارجي وهو النقل العابر بني الدول  ،  النقل احلضري وهو النقل الذي يتم داخل حد
 النقل البحري او النهري ،  النقل الربي  -التصنيف على وفق املسار ويكون على ثالثة انواع : -2

 . ) طرق وسكك حديد وخطوط االنفاق ( ،  النقل اجلوي )الطائرات مبختلف انواعها (
والعرابت ، اىل اخرة ( ،  قوى الطبيعة ) بشري ) الدراجة  -التصنيف  على وفق القوى احملركة وتشتمل ماأييت : -3

 .الرايح للسفن الشراعية والتيارات املائية ( ،  الطاقة ) وقود وكهرابء (
متخصصة لنقل الركاب فقط او البضائع فقط ،  مشرتكة لنقل  -التصنيف حسب نوع  اخلدمة ويشتمل على : -4

 الركاب والبضائع .
السرعة ) عادية ، سريعة ( ،  انتظام اخلدمة  دائمة ، حتت  -على :التصنيف حسب مستوى اخلدمة ويشتمل  -5

 .الطلب 
ويشتمل على النقل العام واخلاص وهو التصنيف الذي يهتم به  -التصنيف حسب طبيعة وسيلة اخلدمة : -6

 املتخصصون يف جمال ختطيط  النقل احلضري .
ار وسيلة النقل املناسبة من حيث التكلفة والسرعة فضاًل توجد اشكال وانواع متعددة للنقل تتيح للناقل إمكانية اختي

عن معايري أخرى مثل خصائص وطبيعة كل وسيلة ، وطبيعة املواد املنقولة وتنقسم وسائل النقل إىل ما أييت ) النقل  
قل مبا حيقق الربي والبحري والنهري واجلوي واالانبيب ( وميكن إن خنتار وسيلة واحدة او اجلمع بني أكثر من وسيلة الن

التكلفة والسرعة يف النقل وهذا مايعرف ابلنقل املركب ، واجلدول األيت يبني العوامل املؤثرة يف اختيار وسيلة نقل معينة 
 عن االخرى . 
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 ( 1جدول )

 العوامل املؤثرة يف اختيار وسيلة نقل معينة عن االخرى 
 عوامل متعلقة ابملنشأة النقلعوامل متعلقة بوسيلة  عوامل متعلقة ابلسلع املنقولة

 حجم املنشأة وأهدافها  التكلفة وزن السلع
 اسرتاتيجيات التسويق ابملنشأة السرعة ) الوقت الالزم للنقل ( أحجام السلع 

 اهليكل اإلداري للمنشأة مدى االعتماد على الوسيلة مدى انتظام الشحنات
 طبيعة املنافسة السائدة  اجلغرايف الذي تغطيه الوسيلةاملدى  قابلية البضائع للتلف من عدمه

مدى الرقابة على السلع أثناء مرحلة  نوع التغليف
 النقل
 للنقل املستندات حترير يف الدقة

 

 

 
حبوث ودراسات ،   -املصدر: املفاهيم احلديثة يف ادارة خدمات النقل واللوجستيات ، املنظمة العربية للتنمية االدارية

 2007، 439، العدد 68أتليف عدد من خرباء املنظمة ، ص
 
 

 دور التنمية البشرية يف قطاع النقل -املبحث الثاين  : 
يعد العنصر البشري هو االساس الذي تقوم عليه عملية النقل ملا تتطلبه هذه العملية من جهد بشري يف إجناح مهامها  

املركبة ، بل تتناول جوانب خمتلفة ومتعددة كمساعدي السواق واملضيفني وموظفي إذ التقتصر عملية النقل على قائد 
إدارة وميكانيكني وعمال صيانة وخدمات ومنفذي مشاريع النقل ومهندسني مبختلف االختصاصات فتوفري املالكات 

القطاع تستوجب إن تقابلها  البشرية هو إيفاء ملتطلبات التطور احلاصل يف قطاع النقل ابعتبار إن الزايدة يف مهام هذا
زايدة يف العنصر البشري وهذا يعين توفري فرص عمل كثرية ملختلف االختصاصات ، وهلذا ميكن تعريف التنمية البشرية  
هي توسيع حلرايت البشر ، ليعيشوا حياة مديدة  ملؤها الصحة واالبداع ، ويسعوا اىل حتقيق االهداف اليت ينشدوهنا ، 
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مسارات التنمية يف إطار من االنصاف واالستدامة على كوكب يعيش عليه اجلميع ، فالبشر أفراد  ويشاركوا يف رسم
)تقرير التنمية  -ومجاعات هم احملرك لعملية التنمية البشرية وهم املستفيد منها ، وتركز على مكوانت أساسية هي :

فالتنمية البشرية ال تعىن ابالفراد كأعداد  ( التمكني من خالل توسيع قدرات الناس ، التعاون 22، 2010البشرية  
فقط بل تعىن إيضاً بكيفية تفاعلهم وتعاوهنم يف اجملتمعات احمللية ، االنصاف  ال ينطبق  ذلك على الثروة والدخل فقط 

ات بل على السعي إىل حتقيق االنصاف يف القدرات االساسية ويف الفرص ،  االستدامة  حبيث تليب التنمية البشرية حاج
اجليل احلاضر من دون إن تعرض قدرة االجيال املقبلة على تلبية احتياجاهتا للخطر، األمن  تعمل التنمية على إن يكون 
الناس متحررون من التهديدات املزمنة مثل املرض والقمع وكذلك تعمل على حدوث اختالالت مفاجئة ومؤملة يف 

عزز التنمية البشرية جبميع أبعادها حسب تقرير التنمية البشرية هو النمو حياهتم اليومية . والنمو االقتصادي اجليد الذي ي
 .( 22،  2010) -الذي حيقق اآليت:

) يولد العمالة الكاملة ويؤمن الرزق للناس ، يعزز حرية الناس ويسهم يف متكينهم من حتقيق أهدافهم ، يوزع الفوائد 
ن بني األفراد واجملموعات املختلفة ، يصون التنمية البشرية يف املستقبل توزيعاً عاداًل ، يعزز التماسك االجتماعي والتعاو 

). 
عناصر التنمية البشرية: هي املنظومة املتكاملة اليت تتعلق بعناصر العرض والطلب اخلاصة ابملوارد البشرية ، واليت تشمل 

وعتني من العناصر اليت ترتابط وتتفاعل  تنمية هذه املوارد من جهة واستثمارها من جهة اخرى وتتضمن هذه املنظومة جمم
 يف إطار املعايري والقيم واألطر االجتماعية واالقتصادية والسياسية والثقافية السائدة يف اجملتمع وهذه العناصر

 
 (  74-70،  2010)عبد احلميد -:هي

وارد البشرية للتشغيل خالل فرتة مدة يعين العرض جمموع املتاح من امل  -العرض من املوارد البشرية والعوامل املؤثرة فيه :-أ
معينة وهناك العديد من العوامل املؤثرة يف هذا اجملال ولعل من أمهها : )عدد السكان ، اهلجرة أبنواعها الداخلية واخلارجية 

 ، العادات والتقاليد ، درجة املهارة ، القواعد التنظيمية للعمل ، االجور واملزااي النقدية للعمل (
هو طلب امجايل االحتياجات من املوارد البشرية اخلاصة مبشروع  -لى املوارد البشرية والعوامل املؤثرة فيه: الطلب ع-ب

 معني ، اوقطاع او على املستوى القومي خالل فرتة مدة معينة .
 اما العوامل املؤثرة يف الطلب على املوارد البشرية فمن أمهها:
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مستوى املشروع وعلى املستوى القومي ، التغري يف متوسط انتاجية املوارد البشرية ، معدل النمو يف الناتج وذلك على  -
معدل األجور ونسبة االجور إىل تكاليف االنتاج ، االستثمارات املنفذة وحجمها على مستوى املشروع ،  حجم 

التكنولوجيا املستخدم من حيث  التوسعات املتوقعة يف املستقبل تؤثر ايضًا على الطلب اخلاص ابملوارد البشرية ،  منط
كوهنا كثيفة العمل او كثيفة رأس املال ،  احلالة االقتصادية من حيث االنتعاش والكساد ، حجم الطلب على منتجات 
املشروع حمليًا وخارجيًا ، معامل رأس املال / العمل ،  معامل استخدام قوة العمل اي النسبة بني العمل واالنتاج 

ة واملخططة )مصفوفة العمالة / انتاج( . كما تتأثر املوارد البشرية على جانيب العرض والطلب بشكل واالهداف املوضوع
عام مبجموعة من العوامل اليت ترافق حركة العوملة والتطورات العاملية وتتأثر هبا  أو تؤثر فيها أبسلوب او ابخر وتتضمن 

 قتصادية والعوامل االجتماعية والعوامل السياسية والعوامل الدولية ( . ما أييت  ) العوامل السكانية واجلغرافية والعوامل اال
 دور اللوجستيات والتكنلوجيا احلديثة يف تطور وسائل النقل املختلفة حول العامل -املبحث الثالث :

ساوي يعد نشاط النقل من أهم االنشطة اخلاصة للتوزيع واالمداد اللوجسيت يف معظم الشركات إذ إن كلفة النقل ت
% من الناتج القومي االمجايل ، وتعد وظيفة 10-%9من الكلفة الكلية للتوزيع واالمداد اللوجسيت وتقدر بنحو    3\2

النقل أحد االعمال اللوجستية الرئيسه يف الشركات إذ يقوم النقل أبضافة قيمة للمنتجات من خالل توفري املنفعة املكانية 
 % من الكلفة الكلية لالعمال اللوجستية .45ة تقدرب ، كما ان كلفة النقل تشكل نسبة عالي

 ( 249،  2012) الزعيب وعزام  
وتعين اللوجستيات عمليات توفري املواد اخلام االولية وجتهيزها ونقلها  إىل املصنع للتصنيع مث بيع املنتجات يف االسواق 

ناد العمليات غري األساسية اىل شركات متخصصة العاملية ، فهي امتداد للتجارة الدولية وهي تعتمد بشكل كبري على اس
(  أبهنا الطلب املشتق من عوملة جانيب العرض   325،  2003من الباطن ، وتعرف اللوجستيات العاملية )بدوي 

والطلب مبا خيلق سالسل توزيع عاملية شديدة التعقيد وهذا  يتطلب خربات لوجستية متخصصة لتمكني املنتجني من 
بكفاءة وانتظام أبقل التكاليف ،  وهناك نوعان من اللوجستيات وهي لوجستيات جتارية برية والثانية تغطية أسواقهم 

اللوجستيات التجارية البحرية ، فالوجستيات التجارية الربية ما تزال التجارة الربية يف املنطقة العربية تواجهة صعوابت 
% ابالضافة اىل 40اع تكاليف التجارة االقليمية بنسبة منها معوقات التكامل التجاري العريب حيث ادى اىل ارتف

معوقات هيكلية اساسية تواجهة التجارة وحتد من تعزيز املبادالت التجارية بني الدول العربية بسبب نظم احلماية التجارية 
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ة تنافسية الصادرات املرتكزة على سياسة احالل املستوردات لكوهنا الزالت مهيمنة على الدول العربية واليت تتميز أبعاق
. 

(  اما اللوجستيات التجارية البحرية فهذة تعتمد على تطور  34،  2015) منظمة التجارة احلرة العربية الكربى  
املوانئ والنشاط البحري للمنطقة العربية ومدى ارتباط هذا التطور مبؤشر قياس االرتباط البحري العاملي وعلى املستوى  

دة منها االفتقار  إىل مصانع لبناء السفن والتمويل املطلوب والتكلفة العالية يف التأمني على  العريب هناك معوقات عدي
السفن وضأله عدد مراكز التأهيل والتدريب واالفتقار اىل معدات وقطع السفن . ولكي تنجح ارضية اللوجستيات 

 ( 180 -179،  2007الشني  )  -ووظائفها ومهامها بنجاح البد من توافر بعض الشروط االساسية ومنها : 
وجود بنية اساسية قوية حديثة من طرق وجسور وانفاق واتصاالت ووسائل نقل حديثة خمتلفة وكهرابء وماء من  -1

 اجل ربط االرضية مع املناطق االخرى وتكون صاحلة للتعامل مع نوعيات املركبات والبضائع احملمولة .
تعاملني مع ارضية اللوجستيك ) املوانئ البحرية ، البنوك ، املطارات ، إن يكون هناك اتصال جيد بني مجيع امل -2

شركات التأمني ، اصحاب البضائع ، اجلمارك ، وكالء الشحن ( الن سرعة وفاعلية ودقة توافر املعلومات لدى مجيع 
 املتعاملني يف منظمومة النقل تزيد من فاعلية املنافسة .

احلكومية والكمركية ابلدقة والبساطة والسرعة حىت التكون سببًا يف تعطيل حركة إن تتميز االجراءات االدارية   -3
 .البضائع

إن يتم اختيار مكان ارضية اللوجستيات ابلدقة اليت ختدم اهلدف الذي انشئت من اجله فالسلسلة اللوجستية تبدء   -4
 ر مناسب ووقت مناسب .من حلظة استخراج املادة اخلام وتنتهي بوصول السلع للمستهلك النهائي بسع

إن تكون االدارة على درجة عالية من الكفاءة وقادرة على اختاذ القرار السليم يف الوقت املناسب أبستخدام تقنيات   -5
حديثة وتكون ادارة ارضية اللوجستيات مبستوى يؤهلها للتعامل مع شركات املالحة العمالقة ولديها القدرة على استخدام 

 رية واملادية املتاحة افضل استخدام هلا .افضل املوارد البش
الذي      Message serviceومن االمثلة عن مراكز اللوجستيات ابلعامل ميناء هونج كونج حيث مت ادخال نظام   

يتيح لسائقي الشاحنات واجلرارات احلصول الفوري املستمر على معلومات عن حركة امليناء عن طريق هواتفهم النقاله  
% فضاًل عن احليلولة دون حدوث اختناقات 10ومن املتوقع أن يقلل ذلك من وقت احلركات الزائدة للجرارات بنسبة  

(  ومع تطور تكنلوجيا  273،  2009سائل النقل. ) النحراوي  يف احلركة على الطرق واحملاور بسبب تكدس و 
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االتصاالت واملعلومات ستصبح شركات صناعة اخلدمات اللوجستية العاملية شركات فائقة التقدم ذات عناوين الكرتونية 
كرتونية ألهنا ستعمل من خالل شبكات االنرتنيت وتتعامل مع عمالئها من خالل منظومات االتصاالت والتجارة االل

اليت تقدم خدمة العمل واالدارة والتنظيم ملواقعها والدفع والسداد من اهلواتف احملمولة أو شبكة االنرتنيت حبسب النحراوي  
( ومن األمثلة على مراكز اللوجستيات هناك ميناء روتردام الذي تبلغ نسبة مراكز اللوجستيات   275  -274،    2009)

% من 42% من إمجال مراكز اللوجستيات االمريكية يف اورواب وهناك 49ة يف هولندا اليت اقامتها الشركات األمريكي
املراكز اللوجستية التابعة لشركات ايابنية تتواجد يف هولندا ومعظم هذة الشركات متخصصة يف صناعة الدواء والكمبيوتر 

ك ميناء سنغافورة وهو أحد  ( وهنا  328،   2003والسيارات وصناعة املعدات ومهمات املكاتب فبحسب بدوي )  
املواقع الرئيسة يف العامل للوجستيات كما ان هناك العديد من الشركات املتعددة اجلنسية تسعى القامة مراكز اللوجستيات 

شركة متعددة اجلنسية جتارية جعلت   500لتكون قاعدة رئيسة لتوزيع منتجاهتا يف اسيا والباسفيك ويوجد يف سنغافورة  
توزيع فضاًل عن توفر خدمة النقل اجلوي والبحري وهي خدمة النقل املشرتك ، فاملنتجات عالية القيمة منها مراكز لل

ميكن شحنها ابلنقل املشرتك إذ سيقل زمن الشحن بدون زايدة كبرية يف قيمته وميكن شحن البضائع حبرًا من الشرق 
 (  328،  2003)االوسط اىل سنغافورة مث تشحن إىل اوراب جواً مباشرة حسب بدوي  

وهناك مشروع قناه السويس يف مجهورية مصر العربية حاليًا الذي سيعود ابلنفع على الدول اجملاورة إلنه سيعمل على 
ربط املوانئ واملناطق اللوجستية بني مصر والدول العربية ، وهناك أيضا موانئ ديب العاملية اليت تطبق األنشطة اللوجستية 

يف ميناء جبل علي الذي شهد رسو أول سفينة جمدولة جتارية يف احملطة  3وايت اجلديدة رقم إذ مت افتتاح حمطة احلا
 20مليون حاوية منطية قياس    4م فقد مت إضافة  18اجلديدة اليت تعد االكثر تطوراً يف العامل ، حيث يصل عمق احملطة  

 328،    2015ير االقتصادي العريب املوحد   مليون حاوية منطية . ) التقر   19قدم إىل طاقة ميناء جبل علي لتصل اىل  
إن من خالله نالحظ  2016(  واجلدول األيت  يبني تصنيف جودة البىن التحتية لدول جملس التعاون اخلليجي لعام 

ويعزى ذلك إىل االستثمارات يف البنية التحتية  13دولة االمارات العربية املتحدة حققت تصنيف متقدم عربيا وهو 
لدولة وتطويرها للموانئ البحرية واجلوية ومكانة  مثل ميناء جبل علي الذي يعد مركزًا لنقل البضائع بني اللوجستية ل

السفن ، وإيضا  االنفاق احلكومي املستمر يف دولة االمارات على تطوير البنية التحتية وتطوير وصالت الشحن القوية 
ات التجارة احلرة واخنفاض حواجز التجارة . ومن بعدها أتيت وضمان حرية الدخول إىل االسواق العاملية نتيجة اتفاقي
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كما هو مبني   53واخرياً  الكويت     52والسعودية      48وسلطنة عمان    44والبحرين     30قطر اذ احتلت التصنيف  
 يف اجلدول التايل .

 ( 2جدول )
 2016تصنيف جودة البىن التحتية لدول جملس التعاون اخلليجي لعام 

 الكويت  السعودية  سلطنة عمان البحرين قطر االمارات خلدمات اللوجستيةمؤشر اداء ا
تصنيف مؤشر اداء اخلدمات 

 اللوجستية
13 30 44 48 52 53 

درجة مؤشر اداء اخلدمات 
 اللوجستية

3.94 3.60 3.31 3.23 3.16 3.15 

 2.83 2.69 2.76 3.14 3.55 3.84 اجلمارك 
 2.92 3.24 3.44 3.10 3.57 4.07 البنية التحتية

 3.62 3.23 3.35 3.33 3.58 3.89 الشحنات الدولية
 2.79 3.00 3.26 3.38 3.54 3.82 الكفاءات اللوجستية

 3.16 3.25 3.09 3.32 3.50 3.91 التتبع واملتابعة للشحنات
 3.51 3.53 3.50 3.58 3.83 4.13 التوقيت الزمين

 
Source: connecting to compete 2016 trade Logistics in the Global Economy, p.38-39 

 
 

ومع ظهور وتقدم احلاسبات وتكنلوجيا املعلومات واالتصاالت يف مجيع قطاعات األعمال أصبح احلاسب مكوانً اساسياً  
من مكوانت االعمال احلديثة ، وانتشار مفهوم اجلودة الشاملة يف منظمات االعمال وما صاحبه من تطور وشركاء 

يسمى بنظم النقل الذكية اليت تربط بني عناصر النقل الفردية االعمال مجيعاً ، كل تلك التطورات ساعدت على ظهور ما
وتقوم جبمعها يف نظام واحد عن طريق تطويع واستخدام تكنلوجيا املعلومات املتطورة ومن أهم التأثريات امللحوظة لتطور 

(   143،  2011سائط  ) النقل املتعدد الو   -تكنلوجيا املعلومات  واالتصاالت يف جمال النقل الدويل املزااي اآلتية:
منها حتسني االداء يف اللوجستيات : وهو التحسن امللحوظ يف تبادل املعلومات عرب سالسل االمداد ويرتتب عليه 
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استخدام نظام تبادل البياانت االلكرتونية لتحسني يف عمليات التتبع للمركبات من خالل استخدام نظم التتبع ابالقمار  
د لسالسل التوريد : ان التحسن يف اداء سالسل التوريد يرتتب عليه تغيري هيكل بناء الصناعية ، وظهور هيكل جدي

تلك الصناعة وظهور خدمات جديدة فسهولة احلصول على املعلومات عن املوردين واملستخدمني حسن من العمليات 
ب عليها ظهور مايسمى بسالسل التجارية املباشرة كما ان التكنلوجيا احلديثة املدعومة أبستخدام شبكة االنرتنيت ترت

التوريد االفرتاضية وهي عبارة عن نظم اتصال تستخدم شبكة االنرتنيت مع قاعدة بياانت مركزية تسمح  بتكامل مجيع 
عمليات اللوجستيات واليت ميكن جلميع االطراف استخدامها عند احلاجة ومثال على التكنلوجيا احلديثة نظام    

Planning and routing inter-model system    اليت تسمح ابلتخطيط لنقل احلاوايت من وإىل
شاحنني عدة وشركات الشحن مما يؤدي إىل التحسن يف كفاءة عمليات النقل، ونظام بيوت معلومات التخليص واليت 

فيما بينها  تقوم أبستخدام مواقع االنرتنيت اليت حتتوي على معلومات عن شركات الشحن وامكانياهتا وتسهل االتفاقات  
 وبني طاليب تلك اخلدمة . وقد أدى استخدام تقنية النظم الذكية

(  من قبل الدول املتقدمة إىل تغيري اهليئة التقليدية حلركة املركبات  على الطرق   41،  2014.) حلول وحناشي  
املعلومات واالتصاالت يف وتعرف نظم النقل الذكية أبهنا  استخدام تقنيات احلاسب االيل وااللكرتونيات وتكنلوجيا 

جمال النقل وهلا دور اساس هلذه التكنلوجيا إذ ساعدت على االستخدام االمثل للبنية التحتية وحتسني األمن والسالمة 
وتشجيع االنتقال إىل وسائط النقل الصديقة للبيئة وتقليل استهالك الطاقة والتلوث ومصادر االزعاج ، أما النظم الفرعية 

، ونظم التعداد االوتوماتيكي للراكبني  avlالذكي فهي تشتمل على نظم املوقع االوتوماتيكي للمركبات لنظام النقل 
ape  ونظم مجع املرور مستندة على البطاقات الذكية ،cap  ونظم التحديد من خالل الرتدادات الراديوية ،rfid  ،

فرين وعادة ماتستخدم هذه النظم مع نظم حتديد ومعلومات املسا GIsونظم التخطيط الزمين واملعلومات اجلغرافية 
فهو يستخدم يف إدارة الطرق السريعة وإدارة  its( أما  42،  2014. . حسب حلول وحناشي )pgsاملوقع العاملي 

النقل العام ، واملرور واحلوادث والتحكم ابإلشارات املرورية ومعابر سكك احلديد واملعلومات املخصصة للمسافرين يف 
( واجلدول  2،  2010االقليمي املتعدد الوسائط وحتصيل رسوم املرور الكرتونيا واالستجابة للطوارئ .) الغزي   النقل

 األيت  يبني لنا الصورة التفصيلية لغاايت واهداف تطبيق تقنية نظم النقل الذكية .
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 (  3جدول )

 الغاايت واالهداف من تطبيق تقنية نظم النقل الذكية
 االهداف الغاايت

زايدة السرعات وتقليل التوقف والتأخري عند نقاط التحميل بني  زايدة الكفاءة التشغيلية لنظام النقل وزايدة سعتة -1
وسائط النقل وتقليل التكاليف التشغيلية للبنية التحتية وتقليل 

 تكاليف نقل البضائع وتسهيل
ة ركوب النقل العام وزايدة األشغال للمركبات اخلاصة حتصيل أجر  حتسني مستوايت احلركة والراحة للمتنقلني -2

 . وزايدة استخدام النقل
زايدة فرص االنتقال الشخصي وختفيض التكاليف الشخصية مبا  حتسني مستوى السالمة املرورية -3

يف ذلك تقليل زمن الرحلة وتكاليفها وتقليل اجهاد السائق 
وزايدة مستوى السالمة واحلفاظ على امن وسالمة البضاعة 

 . واألمن الشخصي وختفيض تكاليف حركة البضائع للشاحنني
 . تقليل عدد احلوادث والوفيات وزايدة مستوى األمن الشخصي ختفيض استهالك الطاقة واحلد من األاثر البيئية -4

حتسني اإلنتاجية االقتصادية احلالية واملستقبلية لألفراد  -5
 العامواملنظمات واالقتصاد 

تقليل انبعاث العوادم واستهالك الوقود بسبب االزدحام وتقليل 
 . التلوث الضوضائي وتقليل مضايقة املرور لألحياء السكنية

 
املصدر : نظم النقل الذكية : أهم مواضيعها وفرص تطبيقها يف اململكة العربية السعودية ، د. سعد بن عبد الرمحن 

 ، موقع على شبكة االنرتنيت  1999، الرايض ،  ، جامعة امللك سعود 3القاضي ، ص 
id=320&rn=35081&ing-res.aspx?site-show\www.kau.edu.sa 

 
أما تطبيق تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف النقل البحري فهي تتمثل يف جمالني رئيسني مت تطبيقهما األول تكنلوجيا 
املعلومات واالتصاالت يف شركات النقل البحري ، الثاين استعمال هذه التكنلوجيا يف البنية االساسية البحرية مثل املوانئ 

مع خرائط رقمية الكرتونية  GPSل البحري تكنلوجيا التوابع االصطناعية وهي والقنوات ، إذ تستعمل شركات النق
واتصاالت رقمية يف االجتاهني من السفن إىل الساحل إذ تتيح هذه النظم تتبع السفن واحلاوايت واملعدات يف الوقت 

الساسية البحرية فلقد مت استعماهلا  احلقيقي وحساب اجلداول الزمنية املثلى ، أما استعمال تكنلوجيا املعلومات يف البنية ا

http://www.kau.edu.sa/show-res.aspx?site-id=320&rn=35081&ing
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للبياانت بصورة أساسية وتتبع حركة السفن والشحنات يف  Ediمن أجل الوقت احلقيقي ونظم التبادل االلكرتوين 
املوانئ والقنوات وإدارة الشحن والتفريغ على الوجه األمثل عن طريق ختصيص املرافئ والروافع والتخزين يف ساحات 

لبضائع اىل وسائط شحن أخرى مثل سكك احلديد أو الشاحنات عند بواابت امليناء . حسب النقل  احلاوايت وتسليم ا
( ، أما دور تكنلوجيا املعلومات واالتصاالت يف جمال النقل اجلوي فقد مت استخدام   161،    2011املتعدد الوسائط )

م اجلارية للبنية االساسية ملراقبة احلركة اجلوية لتحديد املواقع فقد يقوم بتتبع املسارات مما ييسر عملية الدع  GPSنظام 
للبياانت يف اإلدارة والتوجيه واجلدولة ، ومن أهم فوائد هذه التكنلوجيا  حبسب النقل املتعدد الوسائط   EDIواستخدام  

:-  (2011  ،162 ). 
اليف املتصلة به ،  واالنتقال إىل هو زايدة املبيعات املباشرة بني املنتج واملستهلك ، وألغت دور الوسيط املادي والتك

عالقة شخصية الطابع بني هذه الصناعة واملستهلكني حبيث أصبحت السمة األساسية لعصر تكنلوجيا املعلومات 
 .واالتصاالت

اما دور تكنلوجيا املعلومات واالتصاالت يف سكك احلديد فقد مت فيها  استخدام عالمات التعريف االلكرتونية للعرابت 
رات مع قارائت متصلة ابلبنية االساسية ،  وقد مت استخدام هذه التقنية برتكيب خطوط متوازية على العرابت  والقاط

هو حتسني معدالت االنضباط     -وكابالت ألياف بصرية على طول مسارات السكك احلديدية ومن فوائدها ما أييت :
السكك احلديدية . واجلدول األيت  يبني لنا تقييم البنك يف احلركة مبعدل كبري ،  و التحسن الكبري يف كفاءة استخدام 

نالحظ إن منطقة الشرق األوسط   2016الدويل جلودة كل نوع من أنواع البنية التحتية يف مناطق الدول النامية لعام 
ت ، وكذلك حقق 24، والطرق إىل  33ومشال افريقيا قد حققت جودة عاليه يف جمال تصنيف املوانئ اذ وصلت إىل 

مبناطق العامل    65منطقة جنوب اسيا جودة عالية يف جمال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت إذ وصلت يف تصنيفها إىل  
  48األخرى ، أما منطقة أورواب وأسيا الوسطى حققت جودة عالية للتصنيف يف جمال املطارات حيث وصلت إىل 

رات الضخمة اليت وجهت إىل اجملاالت االتية وهي املطارات مقارنة مبناطق العامل األخرى ، وهذا يرجع إىل االستثما
والطرق واملوانئ وتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت واليت سامهت بدورها يف حتقيق التنمية االقتصادية هلذه املناطق من 

 العامل . 
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 (4جدول )

 .2016الدول النامية لعام تقييم البنك الدويل جلودة كل نوع من أنواع البنية التحتية يف مناطق 
تكنولوجيا املعلومات 

 واالتصاالت
 املناطق املوانئ املطارات الطرق سكك احلديد التخزين ونقل الشحنات

شرق اسيا  23 37 20 21 8 27
 والباسفيك

اورواب واسيا  27 48 24 22 30 50
 الوسطى

امريكا الالتينية  21 22 12 3 15 34
 والكارييب

 جنوب اسيا 18 25 5 3 18 65
افريقيا جنوب  25 23 18 17 23 32

 الصحراء الكربى
الشرق االوسط  33 35 24 20 31 36

 ومشال افريقيا
 

Source: connecting to compete 2016 trade Logistics in the Global Economy, p.18 
 
 

 2015  -2005)  السعودية والتحدايت اليت تواجهه للمدةاملبحث الرابع : واقع قطاع النقل يف اململكة العربية  
) 

تتكون منظومة النقل يف اململكة العربية السعودية من الطرق الربية والنقل اجلوي واخلطوط احلديدية والنقل البحري إذ 
  15.1  منها  2014الف كم حىت هناية عام     62.7بلغ إمجايل أطوال شبكة الطرق املعبدة حسب وزارة النقل حوايل   

  10.2الف كم طرق رئيسة تربط بني املناطق الرئيسة يف السعودية واحلدود الدولية ، وختدم املناطق احلضرية الكربى وحنو  
الف كم طرق فرعية تتفرع من الطرق الثانوية   73.4الف كم طرق اثنوية تربط بني املدن الكربى داخل املناطق وحوايل  

 15مطارات اقليمية و 8مطارات دولية و 4مطارًا منها  27ما النقل اجلوي فهناك وختدم القرى واملناطق الزراعية ، ا
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من توسعة وحتسني عدة مطارات يف اململكة هي كل من  مطار حائل  2014مطاراً حملي كما مت االنتهاء خالل عام 
. ) 2015 يف هناية عام وجازان والطائف والعال وكذلك مت االنتهاء من تطوير وتوسعة مطار امللك عبد العزيز الدويل

(  أما فيما يتعلق مبشروع قطار احلرمني السريع الرابط مابني جدة ومطار   33،    2015مؤسسة النقد العريب السعودي   
امللك عبد العزيز ومكة املكرمة واملدينة املنورة ومدينة امللك عبد هللا االقتصادية يف رابغ فعلى وفق احدث االحصاءات  

إذ بلغت نسبة اجناز   2016ؤسسة العامة للخطوط احلديدية سيتم االنتهاء من تنفيذه يف  هناية عام الصادرة عن امل
% حملطة املدينة  93% حملطة مدينة امللك عبد هللا االقتصادية و 96املرحلة االوىل واملتعلقة إبنشاء احملطات مايعادل 

(   33،  2015مؤسسة النقد العريب السعودي  ) % حملطة جدة ، حسب   83% حملطة مكة املكرمة و  87املنورة و
كم وهي تربط منطقة الرايض ابملنطقة الشرقية اللتني يرتكز فيهما   1418أما خطوط السكك احلديدية فيبلغ طوهلا حالياً  

% من النشاط االقتصادي، قد أشارت أحدث البياانت واملعلومات الصادرة عن  50% من إمجايل السكان و 40
اجلنوب ( قد بلغ أكثر من  –تثمارات العامة إىل إن نسبة اجناز اخلط يف مشروع سكة احلديد ) الشمال صندوق االس

% وهو يربط مابني مناجم الفوسفات يف حزم اجلالميد مع مواقع التصنيع على اخلليج العريب يف رأس اخلري بطول  97
الرايض مبدينة القرايت مروراً بسدير والقصيم وحائل   كم وأما اجلزء املتبقي من اخلط والذي يربط مدينة  1750يزيد عن  

% منه ومت  95واجلوف والذي سيكون خمصصًا لتقدمي خدمات نقل الركاب والبضائع فقد مت استكمال مانسبتة 
 32،   2016لبداية التشغيل . فبحسب مؤسسة النقد العريب السعودي )    2016استهداف النصف االول من عام 

السعودية فلم  يقتصر على مناولة البضائع فقط بل اصبحت احملرك االقتصادي للقطاعات املنتجة  ( أما دور املوانئ
واملستهلكة كلها وترتبط ارتباطاً مباشراً جبميع االنشطة االقتصادية والصناعية اليت تقام يف مدن ومناطق اململكة مجيعها 

جلب السلع كافة واخلدمات الالزمة ملتطلبات التنمية االجتماعية ، فاملوانئ التجارية تؤدي دوراً حمورايً يف تيسري عمليات  
واالقتصادية والصناعية ، أما املوانئ الصناعية فلها دور اساس يف دعم الصناعات الوطنية وفتح اجملال أمامها للمنافسة 

والسلع البرتولية وتقدمي   اخلارجية من خالل قرهبا من مناطق االنتاج وتسهيل عمليات التصدير للصناعات البرتوكيمياوية
االعفاءات والتخفيضات املشجعة من تعريفة املوانئ ، فقد قامت شركة سابك إبنشاء مشروع الدعم اللوجسيت يف ميناء 
اجلبيل التجاري يهدف املشروع إىل نقل منتجات شركة سابك من البوليمرات والبويل اثلني والربوبلني من املصانع  إىل 

شاحنة يف اليوم  ويعمل على تصدير   400مليون طن إذ صمم املشروع ليستقبل  4.1ة تقدر ب امليناء بطاقة سنوي
(   330 -328،  2015حاوية معبأة يف اليوم ، حسب التقرير االقتصادي العريب املوحد  )  1577اىل  557
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عيان  أما ميناء رأس اخلري موانئ رئيسة منها ست موانئ جتارية ومينائني صنا 9يوجد يف اململكة العربية السعودية 
أرصفة  ،  واجلدول األيت يبني انتج قطاع النقل واملواصالت  206فمخصص للتعدين ، وتشتمل هذة املوانئ على 

( واالمهية النسبية  2015-2005والتخزين والناتج احمللي االمجايل ابالسعار اجلارية مليون رايل سعودي للمدة )
 6.41إذ سجل ارتفاع ) 2015ية النسبية لقطاع النقل واملواصالت والتخزين يف عام للقطاع إذ نالحظ ارتفاع االمه

 %(  مقارنة مع ابقي االعوام  .
 

 (  5جدول )
 انتج قطاع النقل واملواصالت والتخزين والناتج احمللي االمجايل  ابالسعار اجلارية مليون رايل سعودي 

 (  2015-2005للمدة )
قطاع النقل واملواصالت انتج  السنوات

 (1والتخزين)
 الناتج احمللي االمجايل

(2 ) 
األمهية النسبية لقطاع النقل واملواصالت 

 (3)  والتخزين %
2005 43576 1230771 3.54 
2006 49813 1411491 3.52 
2007 61041 1558827 3.91 
2008 77774 1949238 3.98 
2009 88870 1609117 5.52 
2010 101205 1975543 5.12 
2011 115272 2510650 4.59 
2012 124279 2752334 4.51 
2013 134258 2791259 4.80 
2014 144713 2826869 5.11 
2015 155289 2422507 6.41 

 املصدر:اجلدول من عمل الباحث ابالستناد اىل املصادر األتية
 السعودي ، اململكة العربية السعودية ، االحصاءات السنوية العامة .( ، مؤسسة النقد العريب  2( و)1احلقل )

(  من عمل الباحث مت استخراج األمهية النسبية لقطاع النقل واملواصالت والتخزين = انتج القطاع ÷ الناتج احمللي  3)
 100االمجايل × 
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( مليون  2017-2014الدولة حسب القطاع للمدة )اجلدول األيت يبني خمصصات النقل واالتصاالت يف ميزانية 
رايل سعودي إذ يالحظ من خالل اجلدول ارتفاع يف خمصصات النقل واالتصاالت يف ميزانية الدولة للمدة املذكورة 
اعاله وهذا انجم من اهتمام احلكومة السعودية يف تطوير القطاعات املدرجة من اجل تعزيز التكامل بني وسائل النقل 

 لفة وتلبية احتياجات املواطنني .املخت
 (  6جدول )

 ( مليون رايل سعودي   2017-2014خمصصات النقل واالتصاالت يف ميزانية الدولة حسب القطاع للمدة )
 2016-2017 2015-2016 2014-2015 القطاع

 4705 11600 13622 وزارة النقل
وزارة االتصاالت وتقنية 

 املعلومات
4291 4503 4189 

املؤسسة العامة للخطوط 
 احلديدية

1876 1657 839 

 1093 1841 1752 املؤسسة العامة للموانئ
الطريان املدين واخلطوط 

 السعودية واالرصاد اجلوية
43193 44468 45759 

 56585 64068 64734 اجملموع
 

 www.stats.gov.saاملصدر : اهليئة العامة لالحصاء ، السعودية ، موقع على شبكة االنرتنيت
و حتظى شبكة الطرق الربية يف دول جملس التعاون اخلليجي أبهتمام كبري لتسهيل حركة التبادل التجاري وانتقال املواطنني 

الف   123.4إىل     2012ام  ، اذ تشري البياانت اىل االزايد املستمر يف أطوال الطرق املعبدة ليصل جمموع الطرق يف ع
 2012، أي أن أطوال الطرق قد ازدادت يف  2000الف كيلومرت يف عام  64كيلومرت، على حني كانت حوايل 

 90-80(  ويتم نقل    73،    2014) حملة إحصائية لدول جملس التعاون اخلليجي       2000% عن عام  93بنسبة  
شاحنات وتشكل تكلفة النقل الربي عنصرآ هامآ يف تكلفة املنتج ، ويصل % من التجارة البينية بني الدول العربية برآ ابل

كم  يف الدول العربية وتصل سرعة سري الناقالت على الطرق الدولية العربية \دوالر    0.24متوسط تكلفة النقل الطرقي  

http://www.stats.gov.sa/
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لدول العربية املمرات ساعة بني الدول العربية .  واجلدول األيت يبني تكاليف النقل الربي للبضائع بني ا \كم 12
 2013-2012واملسافة والتكاليف ابلدوالر لعام 

 (  7جدول )
 تكاليف النقل الربي بني الدول العربية املمرات واملسافة والتكاليف ابلدوالر 

تكاليف غري رمسية  األايم يف الطريق املسافة كم املمرات
 دوالر \

 \التكاليف  إمجال
 دوالر

 كم  \التكلفة دوالر

السعودية  –االردن 
 اليمن –

 0.134 356 19 6 2654كم

 -مصر –االردن 
 ليبيا

 0.499 1214 55 14.5 2434كم

-االمارات
-مصر-السعودية

 ليبيا

 0.388 1140 44 12.59 2941كم

املتوسط لكل 
 املمرات

 0.24 529 24 7.92 2242كم

 
، موقع على شبكة   2012،     16العربية الواقع والتحدايت ، صاملصدر : عادل الغابري  ، تيسري التجارة يف املنطقة  

 االنرتنيت
www.css.escwa.org.Ib/EDGD/3411/17.ppT 

 
يف جمال النقل  2014أما اجلدول األيت فيبني تكلفة وقت التصدير واالسترياد لدول جملس التعاون اخلليجي لعام 

  559ابملطارات واملوانئ إذ من خالله نالحظ  أن تكلفة وقت التصدير يف دولة االمارات العربية املتحدة قدرت ب 
دوالرًا وهذا بسبب إخنفاض رسوم الشحن الدويل يف جمال النقل يف املطارات واملوانئ ، أما تكلفة وقت االسترياد يف 

دوالر وهي األقل مقارنة بني الدول األخرى ويرجع هذا االخنفاض    647قد ٌقدرت ب  دولة االمارات العربية املتحدة ف
 إىل اخنفاض التكاليف من ميناء التفريغ إىل مستودع املشرتي .

 ( 8جدول )

http://www.css.escwa.org.ib/EDGD/3411/17.ppT
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 يف جمال النقل ابملطارات واملوانئ 2014تكلقة وقت التصدير واالسترياد لدول جملس التعاون اخلليجي لعام 
 تكلفة وقت االسترياد التصديرتكلفة وقت  

 ( 4املوانئ واملطارات ) ( 1 املوانئ واملطارات)
 التكلفة دوالر األايم املسافة كم التكلفة دوالر األايم املسافة كم 

 5000 1 -- 5000 1 -- البحرين
 1500 2 -- 750 1 75 الكويت
 1500 5 -- 1500 7 -- السعودية
 1000 9 300 1000 8 300 اإلمارات

 
 

Source: connecting to compete 2014 trade Logistics in the Global Economy, p.41-43 

 

 ( التجارة من نقطة األصل إىل ميناء التحميل أو مايعادهلا ابستثناء الشحن الدويل ألسعار فوب  1)
 ( بعد امليناء واملطار  2)
 الشحن الدويل مبا يف ذلك الرسوم يف املوانئ واملطارات (قدم جافة أو شبه مقطورة )  40( منوذج حلاوية 3)
 ( من ميناء التفريغ إىل مستودع املشرتي 4)
 ( بياانت غري متوفرة -)

) وزارة النقل  -وهنالك جمموعة من التحدايت اليت تواجه قطاع النقل يف اململكة العربية السعودية ومن أمهها ماأييت : 
ن للمملكة دورأ هامًا فية منذ انضمامها ملنظمة التجارة العاملية ، فقد عملت (   كا 21-19،  2011السعودية  

على تطوير واستحداث طرق جتارية جديدة إدراكًا منها لدور قطاع النقل يف تسهيل التجارة ، إذ اصبح هذا القطاع 
وراً هاماً يف تطوير فاعلية االقتصاد حيتل أمهية كربى يف حتقيق التكامل مع األسواق االقليمية والعاملية ، كما ان للنفط د

يف هذا البلد يرافقه قدرة االقتصاد على التطور والتنويع واليت اصبحت مسة متميزة فضآل عن عوملة االنشطة إذ استطاعت 
اململكة ان حتافظ على مزاايها التنافسية االقتصادية كي تسهم بفعالية يف النظام االقتصادي العاملي ومن مث فإن قطاع 
النقل يواجة حتدايً يتمثل يف ضرورة رفع مستوى كفاءته وفعاليتة مبا يؤمن دعم االقتصاد الوطين ومتكينة من االستجابة 
للمتغريات ، والزايدة يف اعداد السكان تولد طلباً متزايداً يف جمال قطاع النقل ، لكونة يؤدي دوراً حيوايً يف دعم النمو  
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ملتسارعني يف اململكة ولكن متطلبات السالمة واحلفاظ على البيئة املرتبطة ابلقطاع االقتصادي والتنمية االجتماعية ا
وارتفاع معدالت احلوادث واإلصاابت والوفيات وكذلك التلوث البيئي الناجتة عن قطاع النقل لذا فإن السعي لتعزيز 

ل قطاع النقل ، وكذلك تعد مهمات كفاية وفعالية وانتاجية قطاع النقل جيب ان التتجاهل التأثريات السلبية من قب
الدفاع واألمن الوطين وحتقيق االستقرار االجتماعي والتدخل السريع يف احلاالت الطارئة من املهمات الرئيسة واالساسية 
اليت تعىن هبا احلكومة ، ويؤدي قطاع النقل دوراً حيوايً يف مساندة تلك املهمات ودعمها من خالل ضمان توافر مرافق 

النقل وجاهزيتها من أجل توفري مايلزم من طرق التنقل واحلركة يف حال وقوع نزاعات خطرية أو كوارث طبيعية   وخدمات
،  وميثل احلج حداثً فريداً إذ يتمثل يف اجتماع ماليني احلجاج الذين يتنامى عددهم ويرتكز يف منطقة جغرافية حمدودة 

لبات قطاع النقل أتمني وصول احلجاج ومغادرهتم وحركة إنتقال  وملدة قصرية من الزمن يف كل عام ،  إذ أن من متط
احلجاج بني املشاعر المثيل هلا يف أي مكان اخر يف العامل ومن هنا فإن توفري خدمات النقل ومرافقة جيب ان تتسم 

 ابلكفاية والفعالية والسالمة مبا يتوافق مع شرف احلج ، ويتطلب هذا افكارآ مبتكرة وتقنيات حديثة  .
وملواجهة هذه التحدايت فقد مت صياغة ست أهداف اسرتاتيجية رئيسة وفرعية لقطاع النقل فتبنيها واعتمادها ستقدم  
مفهوماً شاماًل ومتوازانً أيخذ يف االعتبار تعددية امناط النقل واالحتياجات واالولوايت يف ضمن قطاع النقل ومتطلبات 

للسعودية وتتضمن االهداف االسرتاتيجية الوطنية للنقل األهداف االساسية حتقيق الرؤية املستقبلية واخلطط التنموية 
 -لقطاع النقل يف اجملاالت األتية:

الكفاية والفعالية ويتم حتقيقها من خالل رفع مستوى أداء اجلهات العاملة يف تقدمي خدمات النقل يف القطاعني   -1
تقدمي خدمات النقل وتطوير مرافقه وترشيد التسعري واسرتداد  العام واخلاص وتشجيع وتسهيل مشاركة القطاع اخلاص يف  

التكلفة وإسناد مهام تنظيم وختطيط ومتابعة النقل الربي والبحري إىل جهة واحدة والتنسيق مع اهليئة العامة للطريان 
 املدين فيما خيص النقل اجلوي .

النمو االقتصادي يف خمتلف اجملاالت ودعم التنمية التنمية االجتماعية واالقتصادية ويتم حتقيقها من خالل تشجيع    -2
 يف مجيع مناطق اململكة وتلبية متطلبات اجملتمع فيما خيص خلدمات النقل وتعزيز املشاركة االقليمية والدولية .

ايدة السالمة ويتم حتقيقها من خالل حتسني السالمة على الطرق لكل من عناصرها املركبة والسائق والبنية التحتية وز   -3
وتفعيل الضوابط يف االنظمة والقوانني املشجعة وحتسني أساليب وأنظمة وقواعد املعلومات ابلسالمة وحتسني السالمة 

 يف جمال النقل اجلوي وخطوط السكك احلديدية والنقل البحري يف املوانئ والنقل ابألانبيب .
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ات النقل ومن استهالك املوارد الضارة يف البيئة البيئة ويتم حتقيقها من خالل احلد من التلوث الناجم عن عملي -4
 ونشر وتعزيز التوعية البيئية يف اجملتمع .

األمن الوطين ويتم حتقيقه من خالل تلبية احتياجات النقل ملواجهه الكوارث الطبيعية واملتعمدة وتنفيذ االجراءات  -5
 واالمن الوطينالالزمة لتلبية احتياجات النقل من أجل الوفاء مبتطلبات الدفاع 

النقل يف احلج ويتم حتقيقة من خالل تعزيز كفاية أنظمة النقل يف احلج وحتسني ظروف السالمة يف عمليات نقل   -6
 احلجاج

( إذ نالحظ أن هناك   2015-2005( يبني لنا حركة نقل املسافرين والبضائع أبنواعها للمدة )9واجلدول األيت )
 2015يف جمال النقل البحري اذ بلغت يف عام زايدة يف أعداد البضائع املنقولة 

( الف طن وزن البضائع 135532.6إذ بلغت )  2005( الف طن وزن البضائع املنقولة مقارنة بعام  233952.5)
املنقولة مقارنة مع وسائل النقل االخرى ويرجع ذلك إىل إهتمام اململكة العربية السعودية يف تطوير موانئها التجارية 

اليت سامهت يف زايدة نشاط صادراهتا اىل اخلارج من الصناعات التحويلية واالستخراجية لكون النقل البحري والصناعية و 
يتميز بتكاليف نقل منخفضة وهو ينقل خمتلف أنواع البضائع أبحجام خمتلفة   ، أما يف جمال نقل املسافرين فقد تفوق 

مليون مسافر بعدما كان   81.9اىل    2015املسافرين يف عام  النقل اجلوي على الوسائل األخرى للنقل إذ  إرتفع عدد  
مليون مسافر لكون هذة الوسيلة توفر االمان والراحة والدقة واالنتظام يف الرحالت    34.0قد وصل إىل    2005يف عام  

 املتحققة إذ  يعلن عنها  على وفق جدول زمين معلن مسبقا .
 

 (9جدول )
 ( 2015-2005اعها يف اململكة العربية السعودية للمدة )حركة نقل املسافرين والبضائع أبنو 

  الجوي  النقل السنوات 
 المدني 

  الخطوط البري  النقل
 الحديدية 

  بين  النقل العام  النقل
 المدن 

  النقل
 الدولي 

 االجمالي  البحري  النقل

2005 34.0 8.5 1.2 7.3 6.6 0.7 2.2 44.7 

 135532.6 132540.6 - - - 2498.0 2498.0 494.0 مسافر  مليون المسافرين عدد

  البضائع  وزن  طن الف
 المنقولة 

35.5 8.4 1.1 7.3 6.8 0.5 1.3 45.2 

2006 475.0 2668.0 2668.0 - - - 133830.3 136973.3 

 49.9 1.5 0.6 6.3 6.9 1.1 8.0 40.5 مسافر   مليون المسافرين عدد

  البضائع  وزن   طن الف
 المنقولة 

520.0 3244.4 3244.4 - - - 140826.3 144590.7 

  مليون  المسافرين عدد 2007

 مسافر 
42.2 8.7 1.1 7.6 7.0 0.6 1.3 52.2 
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  البضائع  وزن  طن الف
 المنقولة 

564.8 3483.4 3483.4 - - - 154862.3 158910.5 

  مليون  المسافرين عدد 2008

 مسافر 
41.7 8.7 1.1 7.6 7.0 0.6 1.2 51.6 

  البضائع  وزن  طن الف
 المنقولة 

530.6 3483.4 3471.3 - - - 142306.8 146320.8 

  مليون  المسافرين عدد 2009

 مسافر 
45.4 7.4 1.1 6.3 5.7 0.6 1.3 54.1 

  البضائع  وزن  طن الف
 المنقولة 

571.1 4061.5 4061.5 - - - 154024.6 158657.2 

  مليون  المسافرين عدد 2010

 مسافر 
52.0 7.6 1.2 6.3 5.7 0.6 1.4 60.9 

  البضائع   وزن طن الف
 المنقولة 

642.0 5516.0 5516.0 - - - 165000.4 171158.4 

  مليون  المسافرين عدد 2011

 مسافر 
64.8 7.6 1.2 6.4 5.9 0.5 1.5 73.9 

  البضائع  وزن  طن الف
 المنقولة 

1018.3 4087.3 4087.3 - - - 187722.1 192827.7 

  مليون  المسافرين عدد 2012

 مسافر 
68.1 8.1 1.2 6.9 6.4 0.5 1.3 77.5 

  البضائع   وزن طن الف
 المنقولة 

10.59.1 4104.2 4104.2 - - - 194764.9 199928.2 

  مليون  المسافرين عدد 2013

 مسافر 
74.7 7.8 1.2 6.5 6.1 0.4 1.3 83.8 

  البضائع   وزن طن الف
 المنقولة 

1019.8 4550.5 4550.5 - - - 210146.0 215716.3 

  مليون  المسافرين عدد 2014

 مسافر 
81.9 8.0 1.3 6.7 6.3 0.4 1.3 91.2 

  البضائع   وزن طن الف
 المنقولة 

1163.7 4803.9 4803.9 - - - 233952.5 239920.1 

 
 .2015 -2005العامة ، للسنوات املصدر : مؤسسة النقد العريب السعودي ، اململكة العربية السعودية ،  االحصاءات  السنوية 

 
 املبحث اخلامس  : اآلفاق املستقبلية لتطوير قطاع النقل يف اململكة العربية السعودية

اما اآلفاق املستقبلية لقطاع النقل فتتمثل بقيام احلكومة السعودية برفع وترية إنفاقها على البىن التحتية من أجل حتقيق 
نشاء مخسة مدن صناعية جديدة كمشاريع مستقبلية وهذه املدن مبثابة قواعد للتصنيع منو مستدام ، وقد قامت اململكة إب

احمللي للصناعات مثل االمسنت والكيمياوايت والبالستك والزجاج والفوالذ والسلع االستهالكية ، وهناك استثمارات 
أهم مشاريع اخلطوط احلديدية  كبرية لتعزيز شكبة اخلطوط احلديدية يف اململكة لغرض دعم السياحة والتجارة ومن

مشروع اجلسر الربي السعودي الذي سريبط جدة والدمام إذ سيمهد حلركة شحن سلسلة البضائع بني البحر األمحر 
كم ويهدف    24000واخلليج العريب ، كذلك مت منح االولوية الجناز خط حديدي يصل بني الشمال واجلنوب بطول 



Journal of Human Development and Education for specialized Research (JHDESR) Vo: 3, No: 3, 2017 

           

 
 125 

Journal of Human Development and Education for specialized Research 

مناطق احلزام املعدين يف مشال السعودية واملدن الصناعية الكربى ويف الوقت ذاته  هذا املشروع  إىل حتسني الربط بني
يسعى قطار احلرمني السريع املقرتح لربط مكة املكرمة ابملدينة املنورة عرب جدة ومن مث تقدمي دعم قوي للسياحة فضاًل 

مليارات دوالر ، أما   10عودية بقيمة مشروعًا حتت التنفيذ للطرق يف اململكة العربية الس 233عن  ذلك يوجد حنو 
مطارًا  يف  34يف جمال النقل اجلوي فقد كشفت اهليئة العامة للطريان املدين يف السعودية عن خطط لتطوير وتوسيع 

البالد ، أما يف جمال النقل البحري فتسعى السعودية إىل توسيع موانئها ومرافقها التخزينية لتعزيز مكانتها وحضورها 
قليمي حلركة الشحن ، وميتاز ميناء االلفية الذي سيتم بناؤة كجزء من املشروع الطموح ملدينة امللك عبد هللا  كمركز إ

االقتصادية مبوقع اسرتاتيجي على البحر األمحر ولسهولة الوصول منه إىل املدن الرئيسة يف اململكة إذ سيصبح منصة 
ضاًل عن التوسع يف بعض املوانئ الرئيسة وتطوير النقل السريع من البحر طبيعية حلركة البضائع إىل أورواب وافريقيا واسيا ف

اىل اخلطوط احلديدية والطرق والنقل اجلوي سيسهل الربط البيين وجيعل حركة النقل سلسلة بني املدن وارصفة املوانئ  
مار يف اململكة فمن املتوقع (  وعلى وفق اهليئه العامة لالستث 18واجملمعات الصناعية ، ) شاوول  بدون ذكر للسنة ، 

، كما تشري التوقعات اىل النمو   2020% حىت عام  5-%4ان ينمو الطلب على الشحن احمللي مبعدل سنوي يرتاوح  
%. ولكن تطوير قطاع البىن التحتية واالستثمار فية يواجه حتدايت 8-%5يف حركة الشحن اجلوي والبحري مبعدل 

ابلشروع يف خطوات لتنويع اقتصادها اال اهنا مل تستكمل االصالحات القانونية  كبرية فعلى الرغم من قيام اململكة
واملؤسسية الالزمة ابلرغم من اصدار قانون االستثمار االجنيب اجلديد وانشاء اهليئة العامة لالستثمار وخصخصة الشركات  

عد اىل السرعة املطلوبة  بسبب بعض العامة كلها عوامل شجعت االستثمار يف البالد ولكن وترية االصالحات مل تصل ب
السياسات إليت حتظر منح بعض الرتاخيص الصناعية للشركات االجنبية وتفرض حدودًا دنيا لرأس املال ومتنع بشكل 
واضح املشاركة االجنبية يف بعض هذه املشاريع وملواجة هذا التحدي الكبري البد من وضع اسرتاتيجية شاملة ومنظمة 

واملؤسسي وزايدة التنسيق بني اهليئة العامة لالستثمار واجلهات احلكومية من أجل مساعدة بعض  لالصالح اهليكلي 
القطاعات على االستفادة من اإلمكانيات املتاحة وتسريع النمو من خالل جذب االستثمار االجنبيي واملسامهة يف 

 التنويع االقتصادي للدولة . 
 االستنتاجات والتوصيات 

 االستنتاجات () 
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إن للنقل أمهية على مستوى الدولة ككل إذ خيلق حركة تقدم لالقتصاد الوطين من خالل خلق ظروف املنافسة وحتقيق 
إقتصادايت احلجم يف جمال االنتاج وختفيض تكاليف إنتاج السلع واخلدمات وتساوي األسعار واستقرارها ونفقات 

دة منها منها تكلفة النقل ابلنسبة للدخل ونفقات الدخل حسب حجم العائالت يف النقل والذي تتحكم به امور ع
املدن ، ولتحقيق التنمية االقتصادية والبشرية يف أي دولة فأهنا ترتبط بتوفري تسهيالت وإمكانيات نظم النقل املناسبة 

التطور السريع  لذلك يستدعي االمر أن تقوم عملية التخطيط للنقل على أساس علمي سليم وعلى أساس توازن بني 
لنظام النقل من جهة والظروف االقتصادية واالجتماعية من جهة أخرى ،  ويعد نشاط النقل من أهم االنشطة اخلاصة 

من الكلفة الكلية للتوزيع واالمداد  3\2للتوزيع واالمداد اللوجسيت يف معظم الشركات إذ ان كلفة النقل تساوي 
القومي االمجايل ، وتعد وظيفة النقل أحد االعمال اللوجستية الرئيسة  % من الناتج10-%9اللوجسيت وتقدر بنحو 

يف الشركات إذ يقوم النقل أبضافة قيمة للمنتجات من خالل توفري املنفعة املكانية ، كما ان كلفة النقل تشكل نسبة 
تيات ابلعامل وهي % من الكلفة الكلية لألعمال اللوجستية ، وهناك أمثلة على مراكز اللوجس45عالية تقدر ب  

مشروع قناه السويس اجلديدة ، ميناء سنغافورة ، ميناء روتردام ، ميناء هونج كونك ، وتتكون منظومة النقل يف اململكة 
العربية السعودية من الطرق الربية والنقل اجلوي واخلطوط احلديدية والنقل البحري ويواجه قطاع النقل فيها حتدايت كثرية 

نقل يؤمن متطلبات السالمة واحلفاظ على البيئة من التلوث البيئي وتعزيز مهمات األمن الوطين وكذلك   أمهها توفري قطاع
احلج فهو ميثل حداًث فريدًا  إذ يتمثل بزايدة أعداد احلجاج واملعتمرين يف كل عام وهذا يتطلب توفري خدمات النقل 

تمثل بقيام احلكومة السعودية برفع وترية إنفاقها على البىن ومرافقة ، أما اآلفاق املستقبلية لتطوير قطاع النقل فهي ت
التحتية  واملشاريع املستقبلية من أجل حتقيق التنويع االقتصادي والنمو املستدام ، وعلى وفق اهليئة العامة لالستثمار يف 

، كما تشري   2020% حىت عام  5-%4اململكة فمن املتوقع إن ينمو الطلب على الشحن احمللي مبعدل سنوي يرتاوح  
 % . 8-%5التوقعات إىل النمو يف حركة الشحن اجلوي والبحري مبعدل  

 ) التوصيات ( 
تطوير وإعداد خطة وطنية شاملة لنظم النقل الذكية ومواكبة التطور والبحث العلمي للتكنولوجيات البديلة املبتكرة اليت 

التلوث ،  تدريب وابتعاث كوادر فنية متخصصة يف االدارة الذكية تساعد على حتسني كفاءة النقل ومحاية البيئة من 
وهندسة املرور وتوجيه ومتويل اإلدارة العامة للمرور واجلهات ذات العالقة لتوفري نظم املعلومات واإلدارة الذكية للنقل ، 

ري الفرص لألفراد واملؤسسات ذات تنويع وإعادة توجيه منظومة النقل عن طريق الربامج التعليمية والتدريبية اجلديدة وتوف
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املهارات املختلفة للمسامهة يف برامج وزارة النقل واجلهات االخرى املرتبطة ابلنظام الذكي للطرق واملركبات ،  دعم 
وإنشاء هيكل مؤسس لتطوير التقنية وحتويلها ونشرها عن طريق حتفيز التعاون واملشاركة بني اجلهات احلكومية واجلامعات 

ع اخلاص ، وتوثيق التعاون الدويل والسيما مع الدول املتقدمة لالستفادة من التطورات السريعة اليت حتدث يف والقطا 
تقنيات النقل ،  وضرورة تبين رؤية مبنية على رغبات املستخدمني للنقل من أجل معرفة أرائهم وتوجهاهتم هبدف حتسني 

لتطوير خدمات النقل والبد من إعادة النظر يف قوانني ولوائح   اخلدمة  ، وتوفري املناخ املناسب جلذب االستثمارات
 االستثمار احلالية مع وضع القيود اليت تناسب ظروف البلد التنموية .
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