
 ٪٣٠

5

مفهوم النقل متعدد الوسائط:

باســتخدام وســيطين  دولتيــن  بيــن  البضائــع  "نقــل 

مختلفيــن للنقــل علــى األقــل، بعقــد واحــد، ووثيقــة 

مــن  النقــل  متعهــد  تحــت مســؤولية  واحــدة،  نقــل 

وقــت اســتام البضائــع مــن المرســل حتــى تســليمها 

إلــى المرســل إليــه".

وبالتالــي ال بــد مــن توافــر عــدة أركان للنقــل متعــدد 

الوســائط، وهــي: اســتخدام أكثــر مــن وســيط نقــل، 

واحــد،  نقــل  عقــد  ووجــود  ــا،  دوليًّ النقــل  يكــون  وأن 

وأن يتحمــل مســؤولية النقــل شــخص واحــد بأجــرة 

شــاملة وعقــد تأميــن واحــد.

األهميــة االقتصاديــة لالســتثمار فــي النقــل 
الوســائط: متعــدد 

بيــن  التكامــل  علــى  الوســائط  متعــدد  النقــل  يرتكــز 

وســائط النقــل المختلفــة، بمــا يمكــن مــن االســتفادة 

مــن مميــزات كل وســيط، فــي إطــار يجمــع بينهمــا في 

سلســلة واحــدة، بمــا يحقــق أفضــل خدمــة ممكنــة، 

يــؤدي  وبمــا  الرحلــة،  وزمــن  تكلفــة  مــن  ويخفــض 

إلــى تقليــل تكلفــة الصــادرات وبالتالــي يحســن مــن 

تنافســيتها، ويــؤدي إلــى خفــض تكلفــة الــواردات؛ ممــا 

يقلــل األعبــاء علــى المســتهلك ويحســن مســتوى 

المعيشــة، وبالتالــي يقلــل عجــز ميــزان المدفوعــات 

والموازنــة العامــة، ويزيــد حصيلــة النقــد األجنبــى، كمــا 

ــادة  ــى زي ــؤدي اســتخدام النقــل متعــدد الوســائط إل ي

د. محمد علي إبراهيم

أستاذ اقتصاد النقل واللوجستيات

العميد األسبق والمؤسس لكلية النقل 
الدولي واللوجستيات

االستثمار في البنية التحتية الخاصة بالنقل متعدد 
الوسائط

كفــاءة منظومــة النقــل، وإمكانيــة تطبيــق عمليــات 

القيمــة المضافــة علــى الســلع المتداولــة، وتطبيــق 

المفاهيــم اللوجيســتية، وفــي هــذا مــا يبــرر االســتثمار 

فــي النقــل متعــدد الوســائط.

لتنفيــذ منظومــة  األساســية  المتطلبــات   ―
الوســائط: النقــل متعــدد 

تتمثل هذه المتطلبات في:

متطلبات مؤسسية:

إطار قانوني وتشريعي مائم: ويتطلب ذلك: 	

االنضمــام لاتفاقيــات الدوليــة واإلقليميــة الازمــة  	

لتفعيــل منظومــة النقــل متعــدد الوســائط، وقــد 

الخاصــة  االتفاقيــات  بعــض  إلــى  مصــر  انضمــت 

بالمشــرق العربــي، وهــي: اتفــاق الســكك الحديديــة 

الدوليــة فــي المشــرق العربــى عــام 2003، واتفــاق 

الطــرق الدوليــة فــي المشــرق العربــي 2001، وإنشــاء 

يرتكــز النقــل متعــدد الوســائط علــى التكامــل 
النقــل المختلفــة، بمــا يمكــن  بيــن وســائط 
وســيط،  كل  مميــزات  مــن  االســتفادة  مــن 
فــي إطــار يجمــع بينهمــا فــي سلســلة واحــدة، 
بمــا يحقــق أفضــل خدمــة ممكنــة، ويخفــض 

مــن تكلفــة وزمــن الرحلــة.
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اللجــان الدوليــة لتســهيل التجــارة والنقــل، واتفــاق 

منطقــة التجــارة العربيــة الحــرة الكبــرى.

ويســتلزم األمــر االنضمــام لاتفاقيــات اإلقليميــة  	

اآلتية:

مذكــرة التفاهــم للتعــاون فــي مجــال النقــل البحــري 

العربــي فــي المشــرق العربــي عــام 2005، واتفــاق النقــل 

متعــدد الوســائط للبضائــع بيــن الــدول العربيــة.

مصــر  وقعــت  الدوليــة،  االتفاقيــات  صعيــد  وعلــى 

الدولــي، ويتطلــب  البــري  النقــل  اتفــاق  علــى  مؤخــًرا 

األمــر دراســة االنضمــام لباقــي االتفاقيــات الدوليــة، 

ومنهــا:

االتفاقيــة األوروبيــة المتعلقــة بالنقــل الدولــي علــى  	

الطــرق للبضائــع الخطــرة.

االتفاقيــة الدوليــة لمواءمــة الضوابــط الحدوديــة  	

البضائــع. لمراقبــة 

اتفاقية عقد النقل الدولي للبضائع على الطرق. 	

االتفاقية الجمركية للحاويات. 	

اتفاقية الفتات وإشارات الطرق. 	

االتفاقية الدولية لسامة الحاويات. 	

اتفاقية السير على الطرق. 	

هــذا جنًبــا إلــى جنــب مــع إعــداد تشــريع مائــم للنقــل  	

متعدد الوســائط.

وقــد ســبق لــوزارة النقــل تكليــف أحــد بيــوت الخبــرة 

بإعــداد مقتــرح لقانــون النقــل متعــدد الوســائط عــام 

2013، واألمــر يتطلــب مراجعــة مقتــرح القانــون واتخــاذ 

إجــراءات إصــداره.

والنقــل  	 الخارجيــة  التجــارة  إجــراءات  تبســيط 

الحدوديــة،  اإلجــراءات  وخاصــة  للبضائــع،  الدولــي 

وهــذا المطلــب يســتوجب التركيــز عليــه وضــرورة 

تبســيط  فــي  الدوليــة  التجــارب  مــن  االســتفادة 

اإلجــراءات، خاصــة أن ترتيــب مصــر 171 فــي مؤشــر 

التجــارة عبــر الحــدود عــام 2020، وهــذا ال يتناســب مــع 

مكانــة مصــر، ناهيــك عــن ترتيبهــا فــي مؤشــر األداء 

اللوجيســتي 67 عــام 2018 بعــد أن كان 49 عــام 2016.

― المتطلبــات االســتثمارية لتنفيــذ منظومــة 
النقــل متعــدد الوســائط:

وهذه المتطلبات تتمثل في عدة محاور:

المحــور األول : االســتثمار فــي إعــداد بنيــة تحتيــة 

متطــورة ومطابقــة للمواصفــات الدوليــة:

تحتــل البنيــة التحتيــة فــي قطــاع النقــل أهميــة كبيــرة 

النقــل  منظومــة  لتنفيــذ  أساســية  ركيــزة  وتعتبــر 

متعــدد الوســائط، كمــا أن تجــارب التنميــة الناجحــة 

أوضحــت أن إنشــاء طاقــة كبيــرة مــن البنيــة التحتيــة 

حديديــة  وســكك  ومطــارات  ومــواٍن  طــرق  مــن 

يعــد مطلًبــا رئيًســا للتنميــة، وقــد نفــذت الحكومــة 

قطــاع  فــي  كبــرى  قوميــة  مشــروعات  المصريــة 

النقــل بمختلــف وســائطه، فقــد أضــاف المشــروع 

القومــي للطــرق نحــو 7000 كــم طــرق جديــدة، باإلضافــة 

إلــى تحســين جــودة ورفــع كفــاءة الشــبكة القائمــة، 

وإنشــاء الكبــاري للربــط بيــن ضفتــي النيــل فــي جنــوب 

مصــر، كمــا اهتمــت بتحســين الطــرق الداخليــة، ولــم 

يغــرب عــن بالهــا الربــط الطريقــي اإلقليمــي، ســواء 

يربــط  الــذي  الدولــي  الســاحلي  الطريــق  خــال  مــن 

القاهــرة  طريــق  أو  المغــرب،  بــدول  المشــرق  دول 

كيــب تــاون، واهتمــت بالربــط الطرقــي مــع الســودان 

وتشــاد، وهــذه اســتثمارات ضخمــة وغيــر مســبقة، 

جــودة  مؤشــر  فــي  مصــر  ترتيــب  تحســين  إلــى  أدت 

الطــرق، حيــث قفــز مــن 118 عــام 2014 إلــى 28 عــام 2020، 

قطــاع  فــي  التحتيــة  البنيــة  تحتــل 
ركيــزة  وتعتبــر  كبيــرة  أهميــة  النقــل 
النقــل  منظومــة  لتنفيــذ  أساســية 
تجــارب  أن  كمــا  الوســائط،  متعــدد 
التنميــة الناجحــة أوضحــت أن إنشــاء 
طاقــة كبيــرة مــن البنيــة التحتيــة مــن 
وســكك  ومطــارات   

ٍ
ومــوان طــرق 

حديديــة يعــد مطلًبــا رئيًســا للتنميــة.



7

ومنــع  بكفــاءة  وإداراتهــا  صيانتهــا  األمــر  ويتطلــب 

مــرور الحمــوالت التــي ال تتناســب مــع طاقــة الطريــق، 

الطــرق  محــاور  علــى  خرســانية  حــارات  إنشــاء  كــذا 

تســمح بمــرور الشــاحنات ذات الحمــوالت الكبيــرة.

أمــا فيمــا يتعلــق بالبنية األساســية في الســكة الحديد 

ــة  ــذ منظومــة متكامل ــى الحكومــة مشــروع تنفي فتتبن

للقطــار الكهربائــي الســريع، يبلــغ إجمالــي طولهــا نحــو 

1000 كــم، بســرعة تصميميــة 250 كــم /ســاعة، وبتكلفــة 

ــار جنيــه، وتشــمل شــبكة  إجماليــة تقــدر بنحــو 360 ملي

متكاملــة تربــط الجمهوريــة كلهــا حتــى الصعيــد وكل 

والتنمويــة  الصناعيــة  بالمناطــق  المصريــة  الموانــي 

والمــدن الجديــدة، وذلــك كمــا يلــي:

العلميــن  مدينــة  إلــى  الســخنة  مــن  األول:  الخــط 

كــم.  460 بطــول  الجديــدة 

الخــط الثانــي: ســيربط الموانــي الرئيســة علــى البحــر 

الســخنة بمينــاءي اإلســكندرية  األحمــر مثــل مينــاء 

الــركاب  بمحطــات  مــروًرا  مطــروح،  غــرب  وجربــوب 

والبضائــع مثــل المنطقــة الصناعية بقناة الســويس، 

وحلــوان،  الجديــدة  والقاهــرة  اإلداريــة  والعاصمــة 

والبدرشــين والســادس مــن أكتوبــر والســادات وبــرج 

واإلســكندرية. العــرب 

بقنــا  وســفاجا  الغردقــة  يربــط  الثالــث:  الخــط 

واأللمنيــوم  الفوســفات  صــادرات  لنقــل  واألقصــر 

مــن نجــع حمــادي إلــى ســفاجا، ونقــل البضائــع مــن 

والعكــس. لألقصــر  الغردقــة 

الخــط الرابــع: يربــط مدينــة الســادس مــن أكتوبــر 

القطــار  باألقصــر وأســوان، كمــا ســيربط مــع خــط 

الســريع العلميــن والســخنة باألقصــر وأســوان غــرب 

النيــل، حيــث ســيكون مســار هــذا الخــط غــرب النيــل، 

وســيربط جميــع المــدن الجديــدة.

ــط الســككي اإلقليمــي، حيــث يجــري  هــذا بخــاف الرب

الربــط مــع الســودان، وكــذا الربــط مــع جنــوب إفريقيــا 

تــاون،  كيــب   / القاهــرة  الحديــد  الســكة  طريــق  عبــر 

كمــا يتزامــن ذلــك مــع تطويــر شــبكة الســكة الحديــد 

القائمــة وتحديــث نظــام اإلشــارات والمزلقانــات.

ا،  كبيــًر تطــوًرا  المصريــة  الموانــي  شــهدت  وقــد 

األرصفــة،  أطــوال  زيــادة  فــي  االســتثمار  تــم  حيــث 

ممــا أدى إلــى زيــادة طاقــة الموانــي بنســبة 27% فــي 

البضائــع، 90% فــي الحاويــات فــي الفتــرة مــن 2008 / 2018، 

وتســتهدف الدولــة مضاعفــة الطاقــة االســتيعابية 

 20 إلــى  2030، لتصــل  للموانــي المصريــة بحلــول عــام 

مليــون حاويــة ســنوًيا بــدًلا مــن 11 مليــون حاويــة، وزيادة 

ــدًلا  طاقــة البضائــع لتصــل 370 مليــون طــن ســنوًيا ب

مــن 170 مليــون طــن.

هــذا باإلضافــة إلــى إنشــاء أكبــر مينــاء محــوري علــى 

كــم   12 إنشــاء  ويتضمــن  فــي ســفاجا  األحمــر  البحــر 

أرصفــة بعمــق 18 متــًرا، وخــط ســكة حديــد يربــط بيــن 

أجــزاء المينــاء بطــول 10 كــم، مربــوط بشــبكة القطــار 

أجــزاء  يربــط  كمــا  العلميــن(،   / )الســخنة  الســريع 

المينــاء طريــق شــرياني بطــول 14 كــم لمنــع تكــدس 

البضائــع بالمينــاء، هــذا باإلضافــة إلــى إنشــاء عــدد 

مــن الموانــي الجديــدة، ومنهــا مينــاء أبوقيــر، وجربــوب 

غــرب مرســى مطــروح، وبرنيــس، باإلضافــة إلــى مينــاء 

المكــس الــذي ســيحقق اتصــال مينــاءي اإلســكندرية 

والدخيلــة ليصبــح مينــاًء يمتــد مــن اإلســكندرية إلــى 

الدخيلــة، فضــا عــن إقامــة منطقــة لوجيســتية علــى 

وقــد  للمينــاء،  إضافتهــا  تمــت  فــدان   400 مســاحة 

أثمــرت تلــك الجهــود عــن تحســين ترتيــب مصــر فــي 

مؤشــر االتصــال بشــبكات الماحــة الدوليــة إذ قفــز 

مــن 45 عــام 2007 إلــى 67 عــام 2019.

الموانــي المصريــة  وتختلــف جهــات اإلشــراف علــى 

لقنــاة  االقتصاديــة  المنطقــة   – النقــل  )وزارة 

الســويس – القــوات المســلحة(، وال شــك أن تعــدد 

جهــات اإلشــراف يخلــق نوًعــا مــن المنافســة الضــارة 

بيــن الموانــي، كمــا يصعــب التنســيق بينهــا حتــى فــي 

للموانــي. األعلــى  المجلــس  ظــل 

تصنــف  للموانــي،  أجيــال  ســتة  وجــود  مــن  وبالرغــم 

الموانــي المصريــة علــى أنهــا مــن الجيــل الثانــي، كمــا 

مــع  يتناســب  العالميــة ال  الموانــي  بيــن  ترتيبهــا  أن 

أهميــة موقــع مصــر ومكانتهــا.
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أما االستثمار في مجال النقل النهري فيشمل:

الموانــي  	 مــن  عــدد  النقــل إلنشــاء  وزارة  تخطــط 

النهريــة وربطهــا بشــبكة الســكة الحديــد وتطويــر 

المراســي النهريــة وتنفيــذ عــدد مــن المســتودعات 

إلزالــة االختناقــات الماحيــة ورفــع كفاءة األهوســة 

وحمايــة الجســور علــى الطــرق الماحيــة وتطويــر 

واإلســكندرية  القاهــرة  بيــن  الماحيــة  الطــرق 

دميــاط،  القاهــرة/  وكــذا  أســوان   / والقاهــرة 

وتطويــر  اإلســماعيلية،  القاهــرة/  إلــى  باإلضافــة 

الكبــاري.

كما تســتهدف وزارة النقل إنشــاء بنية معلوماتيه  	

لنهــر النيــل وإنشــاء شــبكة تحكــم مركــزي داخــل 

الهيئــة.

االستثمار في مجال المطارات:

جنيــه  مليــار   50 قدرهــا  اســتثمارات  الدولــة  نفــذت 

مطــارات   5 وإنشــاء  القائمــة  المطــارات  لتطويــر 

جديــدة لربــط جميــع أجــزاء الدولــة ودعــم الصناعــة 

االســتثمار. وجــذب  والســياحة 

وهذه المطارات:

عنــد  	 يقــع  الجديــدة:  اإلداريــة  العاصمــة  مطــار 

الكيلو 61 بطريق القاهرة/ السويس شرق مطار 

القاهــرة، وهــو مربــوط بأربعــة طــرق رئيســة هــي: 

)طريــق الســويس – الطريــق الدائــري األوســط 

– طريــق العيــن الســخنة – الطريــق اإلقليمــي(، 

ومجهــز بمبنــى للــركاب مســاحته قدرهــا 4000 متــر، 

بــه صالتــان؛ إحداهمــا للســفر وأخــرى للوصــول، 

بســعة 300 راكــب/ ســاعة، ومــزود بأحــدث أجهــزة 

الدوليــة،  للمعاييــر  وفًقــا  واألمــان  التأميــن 

 60 وعــرض  متــًرا   3650 بطــول  ممــًرا  ويتضمــن 

ا، )وترمــك بمســاحة 650 م × 210 م( ويتســع لـــ  متــًر

8 طائــرات طــراز عريــض ومــزود بأنظمــة هبــوط 

األجهــزة  بأحــدث  مجهــز  للمراقبــة  ومبنــى  آلــي 

ألداء الحركــة الجويــة، فضــًلا عــن ســاحة انتظــار 

تســع 400 ســيارة و20 أتوبيــس و 42 مبنــى إداريــا 

وخدميــا، باإلضافــة إلــى طــرق إداريــة بطــول 20 كــم 

ويوجــد نحــو 21 ألــف متــر مربــع زراعــات.

مطار سفنكس الدولي: 	

أنشــئ عنــد الكيلــو 45 بطريــق القاهــرة اإلســكندرية 

الصحــراوي لتخفيــف الضغــط عــن مطــار القاهــرة، 

القاهــرة  وســط  عــن  المروريــة  الكثافــة  وتقليــل 

أنشــئ  وقــد  بالجيــزة،  الســاحلية  المناطــق  وخدمــة 

تماًمــا. اإلداريــة  العاصمــة  لمطــار  مطابًقــا 

مطار البردويل الدولي: 	

يقــع بوســط ســيناء فــي منطقــة المليــز لخدمــة 

والمحاجــر  والزراعيــة  الصناعيــة  المناطــق 

ومناطــق الصيــد فــي أرجــاء ســيناء للمســاعدة 

التنميــة بســيناء، ويشــتمل  فــي تعجيــل حركــة 

المدنــي  للطيــران  صالــح  ممــر  علــى  المشــروع 

ــًرا وإعــادة تأهيــل  ــًرا وعــرض 60 مت ــه 3350 مت طول

الممــر بطــول 3 كــم وعــرض 40 متــًرا، مــع إنشــاء 

ثــاث وصــات فرعيــة لربــط الممــر المدني بالممر 

العســكري وإنشــاء ترمكيــن للطائــرات، أحدهمــا 

بمســاحة 438 ×332 متــًرا يســع 14 طائــرة، واآلخــر 

بمســاحة 634×200 متــًرا يســع 8 طائــرات إيربــاص، 

بالممــرات،  الترامــك  لربــط  5 وصــات  وإنشــاء 

وبينهمــا 2 وصلــة اتصــال، وإنشــاء صالــة ركاب 

راكــب/   200 بطاقــة  مربًعــا  متــًرا   4200 بمســاحة 

ــة والطــرق  ســاعة، باإلضافــة للمنشــآت الخدمي

المرافــق. الداخليــة وشــبكات 

مطار برنيس الدولي: 	

وهــو مطــار مدنــي عســكري، يقــع داخــل قاعــدة 

بطــول  ممــر  مــن  يتكــون  العســكرية،  برنيــس 

 8 يســع  مدنــي  وترمــك  م   60 وعــرض  3650م 

طائــرات وصالــة ركاب بســعة 600 راكــب/ ســاعة 

وبــرج مراقبــة، وهــو يخــدم األغــراض الســياحية 

األحمــر. بالبحــر 

تحــت  	 المشــروع  زال  مــا  ســدر:  رأس  مطــار 

لتطويــر  الدولــة  بخطــة  مــدرج  وهــو  اإلنشــاء، 

.2030 باســتراتيجية  المطــارات 



9

االســتثمار فــي مجــال الموانــي الجافــة والمراكــز 

اللوجيســتية:

تخطــط الدولــة لتنفيــذ 7 مــواٍن جافــة و5 مناطــق  	

ــي الجافــة لخدمــة  لوجيســتية، ســيتم تنفيــذ الموان

عمليــات  لتســهيل  والخارجيــة،  الداخليــة  التجــارة 

زمــن  لخفــض  الموانــي  مــن  البضائــع  ســحب 

التكلفــة. وكــذا  اإلفــراج، 

ا  	 تكــون مراكــًز اللوجيســتية فســوف  المراكــز  أمــا 

تنفيــذ  الــوزارة  وتســتهدف  المضافــة،  للقيمــة 

هــذه المشــروعات بنظــام المشــاركة مــع القطــاع 

بمدينــة  الجــاف  المينــاء  طــرح  تــم  وقــد  الخــاص، 

علــى  ترســيته  تمــت  وقــد  أكتوبــر،  مــن  الســادس 

يبــدأ  أن  المتوقــع  ومــن  ألمانــي،  مصــري  تحالــف 

التشــغيل خــال العــام القــادم، كمــا يجــري طــرح 

بالعاشــر  الجــاف  والمينــاء  اللوجيســتي  المركــز 

أيًضــا،  الخــاص  القطــاع  مــع  المشــاركة  بنظــام 

وتعمــل الهيئــة علــى تنفيــذ المينــاء الجــاف والمركــز 

اللوجيســتي ببنــي ســويف بالتعــاون مــع الشــركة 

ســويف. بنــي  ومحافظــة  للصوامــع  القابضــة 

كمــا يجــري التخطيــط الســتغال المينــاء الجــاف  	

بالســادات فــي تــداول الصــب الجــاف بالتعــاون مــع 

أوكرانيــا والشــركة القابضــة للصوامــع.

اللوجيســتي  	 المركــز  لطــرح  الــوزارة  وتخطــط 

بالســلوم لخدمــة التجــارة مــع الجانــب الليبــي ودول 

إفريقيــا. شــرق  شــمال 

المحور الثاني: االستثمار في أسطول النقل:

يجــب أن تتكامــل وســائط النقــل مــع وســائله، فــا بــد 

مــن تطويــر وســائل النقــل حتــى نعظــم االســتفادة 

مــن االســتثمار فــي البنيــة التحتيــة للنقــل.

االستثمار في أسطول النقل البري:

يتســم أســطول النقــل البــري فــي مصــر بأنــه مفتــت 

المشــغلين،  مــن  كبيــر  عــدد  علــى  ومــوزع  الملكيــة 

الســوق،  مجريــات  فــي  تتحكــم  جمعيــة  تضمهــم 

لقطــاع  تابعتيــن  شــركتين  وجــود  إلــى  باإلضافــة 

األعمــال العــام، وقــد أنشــئت عــدة شــركات خاصــة 

للنقــل، والســمة الغالبــة علــى أســطول النقــل البــري 

عــدم حداثتــه وتقــادم معظــم وحداتــه، ومــا زال يوجــد 

عــدد كبيــر مــن الناقــات مــزود بمقطــورات، وعــادة 

حمولتهــا  بأضعــاف  الســيارات  تحميــل  يتــم  مــا 

. لتصميميــة ا

وال بــد مــن تقديــم مجموعــة مــن الحوافز االســتثمارية 

للشــركات الكبــرى فــي مجــال النقــل البري لاســتثمار، 

بمــا يضمــن تحديــث األســطول وزيــادة طاقتــه، وقــد 

أنشــئ جهــاز تنظيــم النقــل ليضطلــع بمهــام تنظيــم 

هــذا القطــاع.

االستثمار في السكة الحديد:

تعاقــدت هيئــة الســكة الحديــد علــى شــراء 1300 عربــة 

كفــاءة  برفــع  قامــت  كمــا  جــرارت،   110 حديــد،  ســكة 

مصنــع  إنشــاء  وتــم  بالهيئــة،  المتاحــة  الوحــدات 

االقتصاديــة  بالمنطقــة  الحديــد  الســكة  لصناعــة 

لقنــاة الســويس، كمــا تطــرح قطاع البضائع بالســكة 

إلــى  باإلضافــة  الخــاص،  القطــاع  لمشــاركة  الحديــد 

شــراء 10 جــرارات نقــل بضائــع، و34 قطــاًرا ســريًعا.

االستثمار في أسطول النقل البحري:

تراجــع عــدد ســفن األســطول التجــاري البحــري مــن 

إلــى 37 ســفينة عــام 2018 بعــد  111 ســفينة عــام 1997 

اســتبعاد ســفن الخدمــة، كمــا أن الهيــكل العمــري 

مــن  أكثــر  أن  يوضــح  المصــري  األســطول  لســفن 

نصــف عــدد الســفن عمرهــا مــن 20 ســنة فأكثــر، كمــا 

والمســتأجر  المملــوك  المصــري  األســطول  يقــوم 

ال بــد مــن تقديــم مجموعــة مــن الحوافــز 
فــي  الكبــرى  للشــركات  االســتثمارية 
بمــا  لاســتثمار،  البــري  النقــل  مجــال 
وزيــادة  األســطول  تحديــث  يضمــن 
طاقتــه، وقــد أنشــئ جهــاز تنظيــم النقل 
ليضطلــع بمهــام تنظيــم هــذا القطــاع.
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المصريــة  الخارجيــة  التجــارة  مــن   %3.85 نحــو  بنقــل 

تمثــل 3.1% مــن الصــادر و4.1% مــن الــوارد، وهــي نســبة 

للغايــة. متواضعــة 

لتملــك  الخــاص  االســتثمار  تحفيــز  األمــر  ويتطلــب 

التشــريعات  بتعديــل  وذلــك  الســفن،  وتشــغيل 

منــح  شــروط  مــن  التخفيــف  يتــم  بحيــث  البحريــة، 

الســفن  لتشــمل  للســفن  المصريــة  الجنســية 

التأجيــر  بنظــام  مســتأجرة  أو  عاريــة  المســتأجرة 

ــا التفاقيــة األمــم المتحــدة فــي شــأن  التمويلــي، وفًق

تســجيل الســفن، وكــذا تبســيط شــروط بيــع وتأجيــر 

العقوبــات  اســتبدال  عــن  فضــًلا  الســفن،  رهــن  أو 

رادعــة. ماليــة  بعقوبــات  للحريــة  المقيــدة 

تقديــم مجموعــة مــن الحوافــز االســتثمارية، ســواء 

للســفن  وجمركيــة  ضريبيــة  إعفــاءات  شــكل  فــي 

لتســهيل اقتنــاء وتشــغيل الســفن، وتقديــم قــروض 

بســعر فائــدة تمييــزي، وتقديــم ضمانــات لقــروض 

اســتيراد وبنــاء الســفن، وتقديــم دعــم للنقــل البحــري 

فــي  البحريــة  الــدول  كل  فــي  المطبــق  النحــو  علــى 

والشــرق. الغــرب 

االستثمار في أسطول النقل النهري:

تســتهدف الــوزارة إحــال وتجديــد األســطول الحالــي، 

كمــا تشــجع القطــاع الخــاص علــى تملــك وتشــغيل 

ســفن النقــل النهــري.

المناســب أن نذكــر أن تنفيــذ منظومــة  ولعــل مــن 

النقــل متعــدد الوســائط يتطلــب االســتثمار في البنية 

المعلوماتيــة وشــبكات االتصــال الازمــة ونظــم تتبــع 

البضائــع والتبــادل اإللكترونــي للبيانــات.

وثمــة جانــب مهــم أيًضــا لاســتثمار هــو إعــداد الكــوادر 

وال  المنظومــة،  وإدارة  لتنفيــذ  المؤهلــة  البشــرية 

للنقــل  األساســية  البنيــة  فــي  االســتثمار  أن  شــك 

متعــدد الوســائط سيحســن مــن ترتيــب مصــر فــي 

عــدد مــن المؤشــرات الدوليــة، ممــا يعــزز ترتيبهــا فــي 

التنافســية. مؤشــر 


