
 
 
 

 
 

 

Economic Determinants of Passenger Ship Transport 
System via Egyptian Red Sea Ports 

 مستخمص الورقة البحثية :
تستهدف هذه الورقة البحثيةة الوقةوف ىمةل الدحةددا  
الدختمفةةةة لمطمةةةخ ىمةةةل خةةةددن  الكاةةة  بسةةةف  الر ةةةنخ 
بصةةةةفة ىندةةةةة وىمةةةةل الدكظودةةةةة الراهكةةةةة لسةةةةو  كاةةةة  
الر ةنخ ىرةر الدةةواكلب البحرلةة الدصةةرلة ىمةل البحةةر 
األحدةةةةةةةةرت والتةةةةةةةةل تاةةةةةةةةو  ىمةةةةةةةةل السةةةةةةةةف  وال بةةةةةةةةنرا  

كلب الدتخصصة فل هذا الدجنل بنالضةنفة الةل الدةوا
البحرلة الدصرلة التل تبحةر دكهةن والاهةن هةذه السةف ت 
وقةةد رفةةرد  هةةذه الورقةةة البحثيةةة جةةزبا خنصةةن لتكةةنول 

وتداىينته والذى  ن  بدثنبةة  98حندث ال بنرة السال  
كاطةة فنرقةةة فةةل روضةةنع ودتذاةةرا  هةةذا السةةو  حاةةث 
تبناكةة  روضةةنع ال ةةرض والطمةةخ ب ةةد حةةندث ال بةةنرة 

 األوضنع قرمهن . دانركة بدن  نك  ىميه 

ولاد ترا  د  الورقة البحثية ر  األوضةنع الراهكةة فةل 
سةةةةو  الكاةةةة  بسةةةةف  الر ةةةةنخ ىرةةةةر الدةةةةواكلب البحرلةةةةة 
الدصةرلة ىمةةل البحةةر األحدةةر تتطمةخ تكفاةةذ ىةةدد دةة  
الداودن  االقتصندية التل د  شةنكهن تصةحيم دسةنر 
هةةةةذا السةةةةو  وتوجيةةةةه دتذاراتةةةةه الدختمفةةةةة بدةةةةن اخةةةةةد  

رى والدةةواط  الدصةةرى ت دةةا اىتبةةنر االقتصةةند الدصةة
 رهدية ىند  األدن  والسالدة لمدسنفرل  ىمل دت 

 
 
 

 
 

 

هةةذه السةةف  ت ىمةةل اىتبةةنر ر  فاةةدا  جنكةةخ الطمةةخ  
ددةةثال فةةل هةةمالب الدسةةنفرل  لمثاةةة فةةل قةةدرة األسةةطول 
الحةةةنلل لمكاةةة  بسةةةف  الر ةةةنخ وال بةةةنرا  ىمةةةل تةةةوفار 

 لة  ن  ىندال األدن  والسالدة له  رثكنب الرحمة البحر 
حنسدن فل تراجا الطمخ ىمل خددن  هذه السف  فل 

 . 98رىانخ الحندث الدروع لم بنرة السال  
 

ن روضةةةةح  الورقةةةةة البحثيةةةةة رهديةةةةة قيةةةةن  الدولةةةةة ريضةةةة
بنىندة الكظر فل الاواكا  والتشرل ن  الخنصة رتدمة  
وتشذا  وحدا  سف  االسطول والسيدن الدت ماة دكهن 

ت واجةةةةةرابا  ريةةةةةا السةةةةةف  ت  ررسةةةةةو  تسةةةةةجا  السةةةةةف 
وادار ةةةةةن ألهديةةةةةة ودور األسةةةةةطول التجةةةةةنرى البحةةةةةرى 
الةةوطكل دةة  دختمةةع الكوىيةةن  والطةةرازا  ت واىتبةةنرا 
لمتكنلاع الررسةدنلية والتشةذامية ال نليةة لتدمة  وتشةذا  
السةةةف  والتةةةل تشةةة   ىر ةةةن ثاةةةيال ال يد ةةة  ر  اتحدمةةةه 
الاطةةةنىا  ال ةةةن  و الخةةةنص فةةةل دصةةةرت ترةةةا  رهديةةةة 

يه ال و  والدى  لمدسةتثدرل  فةل هةذا الدجةنل دة  توج
خةةالل الحةةوافز واالىفةةنبا  الضةةرلرية الداككةةة و ةةذل  
الاةةروض الدصةةرفية وفةة  شةةرو  وضةةواب  دقياةةة فةةل 

 هذا الدجنل .
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Abstract 
 

The terrible accident of “Alsalam 
98” ferry ship disclosed deep problems 
concerning the passenger ship transport 
system via Egyptian Red Sea Ports, ro-
ots of several problems has to do with 
the Red Sea passenger ship market sup-
ply and demand factors , the research 
problem states the absence of an econ-
omic and safe passenger sea transport 
from / to Egyptian ports on the Red Sea 
, despite the fact that tens of thousands 
of passengers travel via this region by 
sea each year . 

 

“Alsalam 98” accident was a tragic 
point towards further deterioration of 
the Red Sea passenger ship market, that 
resulted in significant decrease of de-
mand on ship travelling across the Red 
Sea , on the other hand , a decrease on 
supply side occurred as Egyptian and 
Saudi governments , took  stricter ship 
safety measurements that resulted in 
cancelling several shipping licenses . 

The research concluded that there 
are several Egyptian passenger ships 
and ferries which operate via  Red Sea 
ports , owned by Egyptian investors  b-
ut raising flags of convenience , these  

 
 
ships and ferries operate in violation of  
the prevailing laws and regulations of 
the Egyptian maritime transport sector , 
moreover the non-compliance of ISM 
and international safety measures abo-
ard these ships , supported by corrupt-
ion and careless practice , resulted in 
the terrible accident and caused the 
death of hundreds . 
     The recession of the passenger ship 
and ferry market is attributed mainly to 
the accident and its negative impacts as 
many passengers lost confidence in 
shipping safety and shifted towards air 
transport  despite the higher rates in 
comparison to maritime transport , the 
shrinking number of ships and ferries 
from 37 to 9 vessels is considered tem-
porarily , as the passenger market capa-
city via Red Sea Ports is estimated to be 
3 million passenger / year , but to meet 
this vast demand more strict measures 
have to be applied , as the most im-
portant of  it is to grant the safety and 
security of passengers aboard ships to 
restore the lost con-fidence of the pass-
enger ship and ferry system  operating 
in the Red Sea Region .  
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  مقدمة : -1
يدث  قطنع الكا  البحري رهدية خنصة لالقتصند 
الةةةوطكى ألى دولةةةة   وهةةةذه األهديةةةة ال تاتصةةةر ىمةةةل 
الةدول الدتاددةةة وحةدهن رةة  تتخطنهةةن لتدتةد  لةةل الةةدول 

واآلثةةةنر االقتصةةةندية لهةةةذا الكنديةةةة اىتبةةةنراا لمدسةةةنهدن  
الاطةنع بفرىيةةه الر يسةةاا  الدةواكى البحرلةةة واألسةةطول 
التجةةةةةنري البحةةةةةري   فنلخةةةةةددن  التةةةةةى ياةةةةةددهن ذلةةةةةة  
الاطنع ت د دتكندمة دا األكشطة االقتصندية األخةرى 
داخةةةةة  الدولةةةةةة سةةةةةواب دةةةةةن  ةةةةةن  دكهةةةةةن دةةةةة  األكشةةةةةطة 
الصكنىية رو الزراىية رو السينحية   و ةذل  االرتبةن  

ثاةة  رةةا  الكاةة  البحةةري  وسةةامة هندةةة دةة  وسةةن   الو 
الكاة  وياةره دة  وسةن   الكاة  األخةرى الررلةة والسة   
الحدادية والكهرلة وحتل الكا  الجوي وذلة  فةى  طةنر 

 دكظودة الكا  الدولى دت دد الوسن   .
 أهمية البحث: -2 

تتدثةةةةة  رهديةةةةةة هةةةةةذه الورقةةةةةة البحثيةةةةةة فةةةةةل  وكهةةةةةن 
تت ةةرض بنلبحةةث والتحماةة  ألحةةد الدوضةةوىن  الهندةةة 
والتةةل تتدثةة  فةةل قطةةنع كاةة  الر ةةنخ رواسةةطة السةةف  
البحرلةةةةةة   هةةةةةذا الاطةةةةةنع الةةةةةذى يدثةةةةة  رهديةةةةةة بنلذةةةةةة 
لالقتصةةةةند الدصةةةةرى   اىتبةةةةنرا السةةةةتخداده دةةةة  قرةةةة  

ىرةر د ن  اآلالف د  الدسنفرل  الدصةرلا  والسةيدن 
الدواكلب الدصرلة الدطمة ىمل البحر األحدر بحاةث 
يذمةةخ ىمةةل هةةذا ال ةةدد الكراةةر دةة  الدسةةنفرل  ال دنلةةة 
الدصةةةةرلة ال ندمةةةةة فةةةةل الددمكةةةةة ال ربيةةةةة السةةةة ودية   
والد تدةةةةةرل  الدصةةةةةرلا    والسةةةةةن حا  الاةةةةةنددا  دةةةةة  
الددمكةةةةة ال ربيةةةةة السةةةة ودية والخمةةةةا  ال ربةةةةل  حاةةةةث 

البحةةةةرى وسةةةةامة سةةةةفر  ي ترةةةةر السةةةةفر رواسةةةةطة الكاةةةة 
اقتصندية   فضال ىدن توفره هذه الوسامة د  اد نكية 
سةةفره  رتكمفةةة دكنسةةبة فضةةال ىدةةن تتيحةةه دةة  اد نكيةةة 
السةةةةةفر دةةةةةا حدةةةةةوال   راةةةةةرة كسةةةةةرية دةةةةة  األيةةةةةراض 
واألدت ة دانركة بذارهن د  وسن   الكا    دا اد نكية 
شةح  السةينرا  ىمةةل دةت  السةفاكة   وبةةري  دةن سةةمع 

هدية   اال ر  هةذا الاطةنع ال امة  االهتدةن  ذ ره د  ر 
الكنفل د  الدولة رو الاطنع الخنص   لج مةه قطنىةن 
اقتصندينا دحاانا آلثنر ااجنرية ىمل االقتصند الةوطكل 
  رةة  ورسةةه  هةةذا فةةل الكهنيةةة فةةل وقةةوع حةةندث دةةروع 
ألحةةةدى السةةةف  رسةةةفر ىةةة  د ةةةن  الضةةةحنين الررل ةةةة   

فةةل هةةذا الاطةةنع  ددةةن رلاةةل بظةةالل قنتدةةة ىمةةل ال دةة 
 تسرر  فل اك دنشه وتراج ه دكذ الحندث والل اآل .

 مشكمة البحث: -3
تتدثةة  دشةة مة البحةةث فةةل ر  قطةةنع الكاةة  بسةةف  
الر ةةةنخ فةةةل دصةةةر رةةةري  رهداتةةةه ي ةةةنكل دةةة  تةةةدهور 
روضنىه وتدكل دستوى الخةددن  الداددةة دة  خاللةه 
  واكخفةةةنض دسةةةتوين  السةةةالدة واألدةةةن  ىمةةةل دةةةت  
السةةف  ال ندمةةة فيةةه   وقةةد تفةةنق  األدةةر الةةل ر  وق ةة  

لهةن ىمةل   والتل رلاة  بظال 98حندثة ال بنرة السال  
ذل  الاطةنع   بدةن تسةرخ لةه فةل دزلةد دة  االك دةنش 
والتدهور بدن ال اتكنسخ دا رهداته لالقتصند الةوطكل 
  وذلةةة  رةةةري  دةةةن يد ةةة  ر  يحااةةةه ذلةةة  الاطةةةنع دةةة  

 دكنفا وكتن   ااجنرية لالقتصند الوطكل . 
 أهداف البحث: -4
الوقةةةةةوف ىمةةةةةل ال وادةةةةة  الدةةةةةمثرة فةةةةةل تحداةةةةةد   4-1

 ل خددن  كا  الر نخ .دستوى الطمخ ىم
الوقوف ىمل ره  دالدم التطةور فةل األسةطول  4-2

ال ةةةةةةنلدل لمكاةةةةةة  بسةةةةةةف  الر ةةةةةةنخ وال بةةةةةةنرا  والسةةةةةةف  
 السينحية.

الوقةةةةةوف ىمةةةةةل رسةةةةةبنخ وقةةةةةوع حةةةةةندث ال بةةةةةنرة  4-3
ودةةةدى تنثارهةةةن ىمةةةل قطةةةنع الكاةةة  بسةةةف   98السةةةال  

الر ةةنخ ىرةةر الدةةواكلب الدصةةرلة الدطمةةة ىمةةل البحةةر 
 األحدر.

 نهج البحث:م -5
اىتدةةد البنحةةث دكهجةةن وصةةفين تحماميةةن ىةة  طرلةة  
االسةةت نكة بنلبحةةةث الد ترةةى الةةةذي اهةةدف الةةةى دراسةةةة 
وتحما  دنهو دتنح د  الدراسن  واألبحنث والكتنبن  
والتاةةةةةنرلر ذا  الصةةةةةمة بدوضةةةةةوع الورقةةةةةة البحثيةةةةةة   
وتضةةةد  التحماةةة  تاةةةدي  تحماةةة  اقتصةةةندى لدحةةةددا  
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  الر ةةةةنخ    دةةةةن الطمةةةةخ ىمةةةةل خةةةةددن  الكاةةةة  بسةةةةف
تضةةدك  الورقةةة البحثيةةة دراسةةة حنلةةة لحةةندث ال بةةنرة 

  بحاث ات  االستفندة د  دروس الحندث  98السال  
فل الخموص الل الكتن   والتوصةين  التةى دة  شةنكهن 
تطةةولر ذلةة  الاطةةنع بدةةن ي ةةود بةةنلكفا ىمةةل االقتصةةند 

 الوطكل .
 فرضيات البحث: -6
بسةةةف  الر ةةةنخ ر  الطمةةةخ ىمةةةل خةةةددن  الكاةةة   6-1

تحدده دجدوىة د  ال واد  التل تتفنىة  فةل دجدمهةن 
لتحداةةةةةد دسةةةةةتوى الطمةةةةةخ الف مةةةةةل فةةةةةل سةةةةةو  د ةةةةةا  
لخةةةةددن  كاةةةة  الر ةةةةنخ فةةةةل دكطاةةةةة جذرافيةةةةة د اكةةةةة 

 وتح  ظروف د اكة.
ر  األهدةةنل الجسةةي  فةةل تطراةة  د ةةناار األدةة   6-2

والسالدة والاواىد الدولية فل هذا الشن   نكة  بدثنبةة 
 98لر يسل فل وقوع حندث ال بنرة السال  السرخ ا

قد رلاةل رتةداىين   98ر  حندث ال بنرة السال   6-3
سةةمرية ىمةةل سةةو  خةةددن  الكاةة  بسةةف  الر ةةنخ ىرةةر 
الدواكلب الدصرلة ىمةل البحةر األحدةر   بدةن زاد فةل 
 تدهوره واك دنشه ىدن  ن  ىميه األدر قر  الحندث.

أهميةةةةةة النقةةةةةل البحةةةةةرى ل قتصةةةةةاد  -7
  نى :الوط

   اإلسةةةةهن  االقتصةةةةندي لاطةةةةنع الكاةةةة  البحةةةةري فةةةةى 
االقتصند الوطكى يدتد ىمل دختمع األص دة ويد ة  

 الت رض له بصورة دوجزة فى الكان  التنلية :
فةةةةةتم فةةةةةرص ودجةةةةةنال  ال دةةةةة  والتوظةةةةةع ردةةةةةن   (1

الكةةةةةوادر والخرةةةةةرا  وال دنلةةةةةة بدختمةةةةةع تخصصةةةةةنتهن 
 ودجنالتهن . 

ولةةةة دةةة  رسةةةو  تحاةةة   اةةةرادا  دبنشةةةرة لخزاكةةةة الد (2
اةةرادا  الخةةددن  الدختمفةةة التةةى  الدةةواكى البحرلةةة   واد

ة الكاةةةةة  البحةةةةةري الددمو ةةةةةة تاةةةةةددهن دكشةةةةة   صةةةةةكنى
 .لمدولة

تحاةةةة  وتولاةةةةد الةةةةدخ  لمكةةةةوادر وال دنلةةةةة البحرلةةةةة  (3
الدوظفة فةى دكشة   وشةر ن  صةكنىة الكاة  البحةري 

 فى ش   رواتخ ورجور . 

اآلثنر اإلاجنرية لكشن  صكنىة الكا  البحةري فةى  (4
 الدولة ىمل دازا  الددفوىن  الدولية . 

اآلثةةنر اإلاجنريةةة الرتفةةنع دسةةتوى األكشةةطة والخةةددن   (5
الداددةةةة دةةة  قطةةةنع الكاةةة  البحةةةري واك  نسةةةهن فةةةى  فةةةنبة 

 دكظودة التجنرة الخنرجية لمدولة .

دسةةةنهدة األسةةةطول التجةةةنري البحةةةري الةةةوطكى فةةةى  (6
التجةةةنرة الخنرجيةةةة لمدولةةةة  لةةةل  نفةةةة ررجةةةنب ال ةةةنل  كاةةة  

 ودختمع الشر نب التجنرلا . 

 حداث وفر فةى الدبةنلا الكاديةة الددفوىةة بنل دمةة  (7
األجكرية  دانر  لمخةددن  التةى تحصة  ىماهةن السةف  

 والبضن ا والر نخ . 

تحسةةة  تةةةدف  البضةةةن ا والكاميةةةن  ىرةةةر الدةةةواكىب  (8
تجنري البحري د  البحرلة وبواسطة سف  األسطول ال

/  لةةةةل الدولةةةةة فةةةةى  طةةةةنر السمسةةةةمة الموجسةةةةتية لمكاةةةة  
 الدولى . 

ال وا ةةةد ىمةةةل االسةةةتثدنرا  الدوجهةةةة  لةةةل قطةةةةنع  (9
الكاةةةة  البحةةةةري بفرىيةةةةه الدةةةةواكى البحرلةةةةة واألسةةةةطول 

 التجنري البحري . 

اإلاةةرادا  التةةى تحااهةةن الدولةةة فةةى شةة   رسةةو   (11
 وضةةةرا خ ىمةةةل ركشةةةطة الدكشةةة   الدختمفةةةة لصةةةكنىة

 الكا  البحري . 

   تطةةولر األسةةطول التجةةنري البحةةري الةةوطكى  (11
اةةةةمدي  لةةةةل تكويةةةةا وحةةةةدا  السةةةةف  وركواىهةةةةن لخددةةةةة 
األكةةةةواع الدختمفةةةةة دةةةة  البضةةةةن ا الداخمةةةةة فةةةةى هي ةةةة  

 التجنرة الخنرجية لمدولة . 
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   تطةةةولر األسةةةطول التجةةةنري البحةةةري الةةةوطكى  (12
 Terms ofاةمدي  لةل تحسة  شةرو  التجةنرة الدوليةة 

trade  . لمدولة الدنلكة لذل  األسطول 

   تطةةولر األسةةطول التجةةنري البحةةري الةةوطكى  (13
يدثةةةةة  ىدميةةةةةة ذا  ب ةةةةةد اسةةةةةتراتاجى تةةةةةرتب  بةةةةةنألد  
الةةةةوطكى لمدولةةةةة دةةةة  كنحيةةةةة  دةةةةدادا  الدةةةةواد والسةةةةما 

 االستراتاجية دث  الكف  والادم والس ر . 

   تطةةولر األسةةطول التجةةنري البحةةري الةةوطكى  (14
ا  ب ةد اسةتراتاجى اةرتب  رتةوفار يدث  ريضةنا ىدميةة ذ

ىنلية د  الكفةنبة لخددةة وسامة كا  بحري ذا  درجة 
الجةةةةيش الةةةةوطكى والاةةةةوا  الدسةةةةمحة   و ةةةةذل  اإلدةةةةداد 
والدسةةنىدا   لةةل الةةدول ال ربيةةة الشةةاياة ىكةةددن يسةةتمز  

 األدر. 

   االسةةةتثدنر فةةةى قطةةةنع الكاةةة  البحةةةري روجةةةه  (15
ىةةن  واألسةةطول التجةةنري البحةةري الةةوطكى ىمةةل وجةةه 
التحداةةةةةةةد اةةةةةةةمدي  لةةةةةةةل تكشةةةةةةةي  وتكديةةةةةةةة الاطنىةةةةةةةن  
االقتصةةةندية الدرتبطةةةة رهةةةذه الصةةةكنىة دثةةة  صةةةكنىة 
صةةالح السةةةف    وصةةكنىة الحداةةد والصةةةمخ    ركةةنب واد
 وصكنىة األجهةزة والد ةدا  الدي نكي يةة والكهربن يةة  
وكشةةةةةةن  التورلةةةةةةدا  البحرلةةةةةةة دةةةةةة  الوقةةةةةةود والزلةةةةةةو  
والتدولكةةةةةةن  والحبةةةةةةنل والديةةةةةةنه والد ةةةةةةدا  الذذا يةةةةةةة   
يضةةةةةةنف  لةةةةةةل هةةةةةةذه الصةةةةةةكنىن  دجةةةةةةنال  وركشةةةةةةطة 
خةةةةةددن  الكاةةةةة  البحةةةةةري دثةةةةة  الدصةةةةةنرف التجنرلةةةةةة 
والبحرلةةةةة الدتخصصةةةةة   شةةةةر ن  التةةةةندا    ها ةةةةن  
التسةةةةةجا  والتصةةةةةكاع   د نهةةةةةد التةةةةةدرلخ البحةةةةةري   

ريدةةةةةةة   (االستشةةةةةةةنرا  الانكوكيةةةةةةةة البحرلةةةةةةةة. د نتةةةةةةةخ 
 الكحراوى ت األسطول التجنرى البحرى (

 

اإلسةةةةةهات االقتصةةةةةاد  ل سةةةةةطو   -8
  الوطنى: التجار  البحر  

ي ترر األسطول التجنري البحري الوطكى ألي دولةة 
بدثنبةةةة الر اةةةزة األسنسةةةية لتجنرتهةةةن الخنرجيةةةة    ذ ال 

را جةةةةة رةةةةدو  يد ةةةة  افتةةةةراض وجةةةةود تجةةةةنرة خنرجيةةةةة 
رسةةةطول تجةةةنري دتاةةةد  ياةةةو  ركاةةة  التجةةةنرة الخنرجيةةةة 
لهةةةذه الدولةةةة دةةة  /  لةةةل شةةةر ن هن التجةةةنرلا    وذلةةة  
دو  وجةةود رسةةطول تجةةنري دتاةةد    وىميةةه تهةةت  دول 
ال ةةنل  الكنديةةة والدتاددةةة ىمةةل السةةواب بةةن  ي ةةو  لهةةن 
رسةةطول تجةةنري يضةةد  تمريةةة الحنجةةة الدتزااةةدة لتكديةةة 

ى ة ودفةةةةا صةةةةندراتهن  لةةةةل األسةةةةوا  التجةةةةنرة الخةةةةنرج
الدختمفةةةةةةة وضةةةةةةدن  تةةةةةةدف  وارداتهةةةةةةن فةةةةةةى التوقاتةةةةةةن  
وبنلتكمفةةةة الدكنسةةةبة   فنلكاةةة  البحةةةري دةةةنزال وسةةةيظ  
ررخص وسةن   الكاة  بنلدانركةة روسةن   الكاة  األخةرى 
   ذ يحا  دردر اقتصندين  الحج  الكرار فضةالا ىة  

ى تظهةر الوفورا  الخنرجية االقتصندية والفكيةة   والتة
روضوح فى كا  البضن ا الصخ ) الجةنف والسةن   ( 
بنإلضنفة  لل الوفورا  الدتحااة  رواسطة كظن  الكا  

 بسف  الحنوين  .
   تدم  رسطول تجنري وطكى وتحداثه ي د رحد  

دظنهر السيندة السينسية واالقتصندية  دن ي د دىندة 
استراتاجية فى روقن  الحروخ واألزدن  لتوفار 
احتينجن  الدولة د  السما االستراتاجية ولكا  
الد دا  ال س رلة والحاوية   ويضنف  لل ال كنصر 

ري الوطكى فى السنباة دور األسطول التجنري البح
توفار فرص ىد  لم داد د  األكشطة سواب  نك  
ىدنلة بحرلة ىمل السف  رو بنلدواكئ فى ركشطة 
الشح  والتفرلا والتداول والتخزل  والتدولكن  
صالح وبكنب السف  ويارهن د   والتورلدا  واد
الصكنىن  واألكشطة الدرتبطة ب دمين  األسطول . 

 جنرى البحرى( .) ريد  الكحراوى ت االسطول الت
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العوامةةةل المةةةىثرة فةةةى الطمةةةب عمةةةى  -9
 خدمات النقل بسفن الركاب:

هكةةةةن  دجدوىةةةةة دةةةة  ال وادةةةة  الدةةةةمثرة فةةةةل تحداةةةةد 
دسةةتوى الطمةةخ ىمةةل خةةددن  الكاةة  بسةةف  الر ةةنخ   

 وهذه الدجدوىة د  ال واد  تشد :
الايدة الدنلية لثد  تذ رة كا  الراكةخ ىمةل دةت    -1

 سفاكة الر نخ
يدةةةة الدنليةةةة لتكمفةةةة اكتاةةةنل الراكةةةخ الةةةل دوقةةةا الا -2

 داكنب تواجد سفاكة الر نخ
التكمفةةة الزدكيةةة االجدنليةةة لمسةةفر رواسةةطة سةةفاكة  -3

 الر نخ
 دستوى دخ  الدسنفر. -4
الخةةددن  الد دمةةةة لمسةةةفر رواسةةةطة سةةةفاكة الر ةةةنخ -5

 والتل قد تتضد  خددن  كا  السينرا  والبضن ا .
ية الداددةةةةة ىمةةةةل دةةةةت  خةةةةددن  الترفيةةةةه السةةةةينح -6

 سفاكة الر نخ.
تكمفةةةةةة السةةةةةفر بنسةةةةةتخدا  وسةةةةةن   السةةةةةفر الردامةةةةةة  -7

الدكنفسة سواب الررلة رو الس   الحدادية رو الجوية 
 اىتبنرا  األد  والسالدة ىمل دت  السفاكة. -8

 :ض لهذه العوامل بالشرح والتحميلوفيما يمى سنتعر 
الراكةخ ىمةل بنلكسبة لمايدة الدنلية لةثد  تةذ رة كاة  

دةةةةت  سةةةةفاكة الر ةةةةنخ ت فدةةةةا افتةةةةراض باةةةةنب ال وادةةةة  
األخةةةرى ثنرتةةةة فةةةن  هكةةةن  ىالقةةةة ى سةةةية رةةةا  قيدةةةة 
التةةةةذ رة وبةةةةا  دسةةةةتوى الطمةةةةخ ىمةةةةل السةةةةفر بسةةةةفاكة 
الر ةةةةنخ ) ال اكطرةةةة  ذلةةةة  ىمةةةةل السةةةةف  السةةةةينحية ( 
بحاث  مدةن اخفضة  قيدةة التةذ رة ازداد الطمةخ ىمةل 

 يم .السفر رهذه الوسامةت وال  س صح
بنلكسةةةبة لمايدةةةة الدنليةةةة لتكمفةةةة اكتاةةةنل الراكةةةخ الةةةل 
دوقا داكنب تواجد سةفاكة الر ةنخ ت فدةا باةنب ال وادة  
األخةةرى ثنرتةةة ت فةةن  هكةةن  ىالقةةة ى سةةية رةةا  تكمفةةة 
اكتاةةنل الراكةةخ الةةل دوقةةا داكةةنب تواجةةد السةةفاكة وبةةا  

دستوى الطمةخ ىمةل السةفر بسةفاكة الر ةنخ الد كيةة ت 
التكمفةةةةة تشةةةة   جةةةةزبا دةةةة  التكمفةةةةة  بنىتبةةةةنر ر  هةةةةذه

الدنلية االجدنلية لمسةفر بسةفاكة الر ةنخ ت ىمةل سةرا  
الدثةةةنل سةةةفر رحةةةد الر ةةةنخ دةةة  دداكتةةةه األصةةةمية فةةةل 
الداخ  االكجمازى دداكة دنكشستر بنلحنفمة رو الاطةنر 
الل داكنب كورلتش رو دوفر ىمل السنح  االكجمازى ت 

تامه الةل داكةنب حاث تتواجد ال بنرة رو السفاكة التل سة
ت وهةل تكمفةة هو  فن  هوالكد ىمةل السةنح  الهولكةدى

لمسفر بسةفاكة الر ةنخ  ستضنف الل التكمفة االجدنلية
 رو ال بنرة .

بنلكسةةةبة لمتكمفةةةة الزدكيةةةة االجدنليةةةة لمسةةةفر رواسةةةطة 
سةةةفاكة الر ةةةنخ دةةة  داكةةةنب )ر( الةةةل داكةةةنب )خ( ىمةةةل 

 ا  دت  احدى سةف  الر ةنخ ال ندمةة رةا  هةذا  الداكةن
ت فت كةةل قيدةةة التكمفةةة الزدكيةةة التةةى اتحدمهةةن الدسةةنفر 
فل التوجه كحو داكةنب تواجةد السةفاكة ت و ةذل  الوقة  
الةةذى ياضةةيه ذلةة  الدسةةنفر فةةل اكتظةةنر صةة وده الةةل 
السةةفاكة ت و ةةذل  الوقةة  الةةذى ياضةةيه ذلةة  الدسةةنفر 
ىمل دت  السةفاكة رثكةنب الرحمةة البحرلةة رةا  الداكةن ا  

( PTفةة   التكمفةةة الزدكيةةة لمدسةةنفر )  فةةل هةةذا الصةةدد 
هى د رر ى  تااي  الدسنفر لموقة  لكة  وحةدة زدكيةة 

  والوقةة  الدكاضةةى فةةى الرحمةةة Voyage(Vلمرحمةةة )
(T ري  )PT = V * T . 

ريضةةن فةة   تااةةي  الدسةةنفر لموقةة   لكةة  وحةةدة زدكيةةة 
(  يد   ر  ي رر ىكه  رتكمفةة الفرصةة Vد  الرحمة )

ةةةن دكهةةةن تاةةةداره لوقةةة  هةةةذا ال Kالردامةةةة  دسةةةنفر دطروحا
( لكةةة  وحةةةدة زدكيةةةة دةةة  Sالكاةةةدي لدسةةةتوى الخددةةةة )

  وىةندة دةن تاةنس تكمفةة V = K – Sالرحمةة  ري 
الفرصةةةة الردامةةةة دةةة  خةةةالل تاةةةدار د ةةةدل رجةةةر هةةةذا 
الدسةةنفر فةةل ىدمةةه الف مةةل لكةة  وحةةدة زدكيةةة   ىمةةل 
سةةرا  الدثةةنل فةةن  تكمفةةةة الفرصةةة الردامةةة لوقةة  ىةةةد  

ر الضةةةن ا لكوكةةةه ياةةةر دوجةةةود فةةةى ال دةةة  هةةةى األجةةة
ال دةةةةة .  ةةةةةذل  اكبذةةةةةل االخةةةةةذ فةةةةةل االىتبةةةةةنر تكمفةةةةةة 
االكتانل الداخمل د  د ن  اقندة الدسنفر الل الداكةنب 
البحةةةرى الةةةذى سيسةةةتا  دكةةةه السةةةفاكة ت سةةةواب التكمفةةةة 

 الزدكية رو الدنلية .
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و مدةةن  نكةة  تكمفةةة الفرصةةة الردامةةة لوقةة  الدسةةنفر 
وقةة  لكةة  وحةةدة زدكيةةة دةة  ركرةةر   مدةةن  نكةة  قيدةةة ال

رحمة الدسةنفر ىمةل السةفاكة ركرةر بنلكسةبة لةه  وتكةو  
بنلتنلى التكمفة الزدكية لمرحمة ركرةر  دةا باةنب ال وادة  
األخةةرى ثنرتةةة. وفيدةةن ىةةدا ذلةة   توجةةد ىالقةةة ى سةةية 
رةةا  تااةةةي  الدسةةنفر لموقةةة  ورضةةنه ىةةة  رحمةةة السةةةفر 

تماةى رواسطة السفاكة ت ودة  ثة  ف مدةن  ةن  الرضةن الد
د  رحمة الدسنفر ىمل السفاكة ركرر   مدن  ةن  تااةي  
الدسةةةنفر لموقةةة  لكةةة  وحةةةدة زدكيةةةة دةةة  الرحمةةةة رقةةة   

 وبنلتنلى ستكو  التكمفة الزدكية لهذه الرحمة رق .
( دنامل : Tيشد  الوق  االجدنلل لرحمة الدسنفر )

(   1Tوقة  سةفر الدسةنفر الةل داكةنب تواجةد السةةفاكة )
( وهةةةةةو الوقةةةةة  الةةةةةذي اتحدمةةةةةه Taووقةةةةة  االكتظةةةةةنر )

الدسةةةةنفر فةةةةى اكتظةةةةنر قيةةةةن  رحمةةةةة السةةةةفاكة   دثةةةةنل: 
االكتظةةةنر فةةةى دحطةةةة الر ةةةنخ البحرلةةةة قرةةة  الصةةة ود 

( لمسةفاكة وهةو وقة  Ttىمل دت  السةفاكة ت ثة  وقة  )
السةةفر الةةذي ياضةةيه الدسةةنفر رثكةةنب وجةةوده ىمةةل دةةت  
السةةفاكة رثكةةنب رحمتهةةن  وي ةةو  الوقةة  االجدةةنلل لرحمةةة 

 فر هو بنلتنلى :الدسن
T = T1 + Ta+ TT 

ودةة  ثةة ك يد ةةة  الت راةةر ىةة  التكمفةةةة الزدكيةةة لرحمةةةة 
 دجدةةوع التكمفةةة الزدكيةةة لتوجةةه الدسةةنفر  PTالدسةةنفر 

(  والتكمفة الزدكية PT1الل الداكنب الستخدا  السفاكة )
(  والتكمفة الزدكية PTaالكتظنره الص ود الل السفاكة )

ر( الةةةل داكةةةنب )خ( ي ةةةو  لرحمةةةة السةةةفاكة دةةة  داكةةةنب )
(PTt:  ري ر  ) 

PT = PT1+PTa+PTt 
 حاث  

 PT1 = V1*T1 و  PTa = Va*Ta   
و   PT1 = Vt*Tt  

هةةى الاةةي  الزدكيةةة لكةة  وحةةدة   Vtو  Vaو  V1و 
دةةة  الةةةزد  لرحمةةةة الدسةةةنفر الدرتبطةةةة بنوقةةةن  السةةةفر 
الةةداخمل الةةل الداكةةنب البحةةرى واالكتظةةنر وزدةة  الرحمةةة 

 كفسهن  ىمل الترتاخ. 
( يظهر الس ر االجدنلى 1ىمى الرس  الرينكى رق  )

ىمةل الدحةور  PFP =PE + PTلرحمةة راكةخ السةفاكة 
ر األفاةى ىةدد رحةال  الررسى    وتظهةر ىمةل الدحةو 

الدسةةةةةةةنفر بنلسةةةةةةةفاكة بنلكسةةةةةةةبة لمدسةةةةةةةنفر دةةةةةةة  داكةةةةةةةنب 
االكطةةةال  )ر(  لةةةل داكةةةنب الوصةةةول )خ( لفتةةةرة زدكيةةةة 
د اكة  وىدد رحال  الدسنفر  التى يطمرهن الفرد ىكد 
رس نر  جدنلية دتكوىة يدثمهن دكحكةل الطمةخ الدشةت  

 . DFPلمدسنفر 
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 (1الرست البياني رقت )

 منحنى الطمب عمى خدمات النقل بواسطة سفن الركاب 
وسةةي و  هكةةن  دسةةتوى طمةةخ ىمةةل ىةةدد ركرةةر دةة  
رحةةةةةال  الدسةةةةةنفر بنلسةةةةةفاكة ىكةةةةةد دسةةةةةتوى األسةةةةة نر 
األقةة   وىكةةد األسةة نر األىمةةل سةةي و  هكةةن  دسةةتوى 
طمةخ رقةة  ىمةةل رحةال  الدسةةنفر  وسةةيطمخ الدسةةنفر 

ىكةةةد  Q*FPخةةةددن  السةةةفر رواسةةةطة سةةةفاكة الر ةةةنخ 
دسةةةةتوى د ةةةةا  اتكنسةةةةةخ دةةةةا اىتبنراتةةةةةه ىكةةةةد السةةةةة ر 

P*FP . ت وذل  دا بانب ال واد  االخرى ثنرتة   
( الجنكةةةةخ األيدةةةة  دةةةة  2فةةةةل الرسةةةة  الريةةةةنكى رقةةةة  )

الرسةة  هةةو كفةةس الجنكةةخ الدوجةةود فةةى الرسةة  الريةةنكى 
(  ويحتةةةةةوي الجنكةةةةةخ األيسةةةةةر ىمةةةةةل روقةةةةةن  1رقةةةةة  )

)بنلسةةةنىن ( لرحمةةةة الدسةةةنفر بنلسةةةفاكة ىمةةةل الدحةةةور 
وقةةة    T*tو  T*aو  T*1األفاةةةى  وتدثةةة  األوقةةةن  

السار  واالكتظةنر  وزدة  الرحمةة  التةى اتحدمهةن الفةرد 
لمايةةةن  بنلرحمةةةة رواسةةةطة السةةةفاكة ت واألسةةة نر الزدكيةةةة 
لمرحمةة التةى اتحدمهةن الدسةةنفر  والتةى تتوافة  دةا هةةذه 

ىمةل الترتاةخ   P*Ttو  P*Taو  P*T1األوقن  هةى 
 وبنلتنلى ف  :

P*T = P*T1+P*Ta+P*T 

حمةةةةةة الدسةةةةةنفر وبنلتةةةةةنلى ي ةةةةةو  السةةةةة ر اإلجدةةةةةنلى لر 
 بنلسفاكة هو:

P*FP =P*E + P*T1+P*Ta+P*T 

والذي سيطمخ ىكده الفرد خددة السةفر بنلسةفاكة رو 
 . Q*FPبنل بنرة ىدد د ا  د  الرحال  

ةةةةك  دةةةة   ولكفتةةةةرض ر  شةةةةر ة دالحيةةةةة د اكةةةةة حسك
جةةةةةودة خةةةةةددتهن رةةةةةا  داكةةةةةن ا  بحةةةةةرلا   دةةةةة  خةةةةةالل 

تةنلى استردال سفكهن الحنليةة بسةف  ىنليةة السةرىة  وبنل
ةةةن Ttتامةةة  وقةةة  ر ةةةنخ السةةةفاكة فةةةى الرحمةةةة ) (  وريضا

يحا  ذل  زلندة فل  تكرار خددنتهن د  خالل اتنحةة 
ىةةةةةدد ركرةةةةةر دةةةةة  السةةةةةف  لتةةةةةوفار خددةةةةةة الكاةةةةة  رةةةةةا  

( Taالداكةةةن ا    وبنلتةةةنلى تامةةة  دةةة  وقةةة  االكتظةةةنر )
لر نرهن   وبدن ر  السف  األحدث ىنلية السرىة تكو  

يةةةة دةةة  السةةةف  األقةةةد  فةةة   رقةةة  تةةةنثراا بةةةنلظروف الجو 
وقة  اكتظةةنر الر ةةنخ سةةاكخفض ركثةةر   دةةن يد ةة  ر  
تكسةة  هةةذه الشةةر ة دةةا شةةر ن  الحةةنفال  لاةةت  اتنحةةة 
خةةةددن  رفضةةة   لةةةل الداكةةةن ا    وبنلتةةةنلى تامةةة  دةةة  

لةةةةةل هةةةةةذا  T1وقةةةةة  سةةةةةار ) ( ر ةةةةةنخ السةةةةةفاكة دةةةةة  واد
الداكةةةةن ا  ت وبدةةةةن ر  السةةةةف  الحداثةةةةة ىنليةةةةة السةةةةرىة 

 ةةةةنخ دةةةة  السةةةةف  األقةةةةد   فاتوقةةةةا ر  ركثةةةةر ردنكاةةةةن لمر 
تتحسةةةة  سةةةةالدة الر ةةةةنخ  وبنلتةةةةنلى تزلةةةةد دةةةة  رضةةةةن 
الر نخ ى  خددةة كاة  الر ةنخ التةى تاةددهن السةفاكة  
وبنلتةةةنلى تامةةة  دةةة  قيدةةةة وقةةة  زدةةة  الرحمةةةة لمدسةةةنفر 

 (. Vtلك  وحدة زدكية )
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 (2الرست البياني رقت )

 بين زمن الرحمة والطمب عمى خدمات النقل بسفن الركاب الع قة
 

وبوجةةه ىةةن  ا توقةةا ر  تزلةةد قيدةةة تةةذ رة السةةفر التةةى 
تتانضةةةةةةةنهن الشةةةةةةةر ة الدشةةةةةةةذمة لمسةةةةةةةفاكة فةةةةةةةى دانرةةةةةةة  
االكخفةةنض الةةذي تحااةةه لمدسةةنفر فةةى روقةةن  السةةار  

 لةةل حاياةةة ر  واالكتظةنر والرحمةةة  ولرجةةا هةذا التوقةةا 
الشةةر ة الدالحيةةة سةةتتحد  تكةةنلاع اسةةتثدنرلة بنهظةةة 
لشةراب السةف  ىنليةةة السةرىة  وفةةى  كشةنب رو اسةةت جنر 

 ردنك  اكتظنر السينرا  ودحطن  استابنل الر نخ.
وسةةةةةاكت  ىةةةةة  االكخفنضةةةةةن  فةةةةةى روقةةةةةن  السةةةةةار  
واالكتظةةةةنر  والايدةةةةة الزدكيةةةةة لكةةةة  وحةةةةدة دةةةة  الةةةةزد  

ةةةةن فةةةى رسةةةة نر وقةةة  السةةةةار  لر ةةةنخ السةةةفاكة  اكخفنضا
واالكتظةةةةةةةةنر ورحمةةةةةةةةة السةةةةةةةةفاكة  فةةةةةةةة   تجةةةةةةةةنوز حجةةةةةةةة  
االكخفةةنض فةةى دجدةةوع األسةة نر الزدكيةةة الزلةةندة فةةى 
دسةةةةةةةتوى سةةةةةةةة ر التةةةةةةةذ رة    ذاا فسةةةةةةةةاكخفض السةةةةةةةة ر 

 اإلجدنلى لخددة هذه السفاكة. 
بنلكسةةةةةةبة ل ندةةةةةةة  دسةةةةةةتوى دخةةةةةةة  الدسةةةةةةنفر  نحةةةةةةةد 
دحةةةةةةددا  الطمةةةةةةخ ىمةةةةةةل السةةةةةةفر بسةةةةةةف  الر ةةةةةةةنخ ت 

الدسنفر ردنده سفاكتا  وىميه ر  اختةنر  ولكفترض ر 
راكهدن ل د  رحمة د  داكةنب االكطةال  )ر(  لةل داكةنب 
الوصةةةول )خ(  و نكةةة  خددةةةة كاةةة   حةةةدى السةةةفاكتا  
ربطةةن دةة  األخةةرى   ضةةنفة لةةذل   و نكةة  قيدةةة تةةذ رة 
"السفاكة البطا ة" رق  د  "السفاكة السرل ة"  دةا باةنب 

و  لةدخ  الدسةنفر ال واد  األخرى ثنرتةة ت  اةع سةي 
تةةةنثاره ىمةةةل قةةةراره بنلسةةةفر ىمةةةل دةةةت  احةةةداهدن وتةةةر  

 األخرى .
( يدنثةةة  الرسةةة  الريةةةنكى رقةةة  3الرسةةة  الريةةةنكى رقةةة  )

( T( فيدةةن ىةةةدا ر  الدحةةةور األفاةةى لةةةزد  الرحمةةةة )2)
( 3( قةةةد اسةةةت ردل فةةةى الرسةةة  رقةةة  )2فةةةى الرسةةة  رقةةة  )

بايدةةة تاةةدار الدسةةنفر لوقةة  الرحمةةة لكةة  وحةةدة زدكيةةة 
(Vt ىمل الدحور األفاى  ويدث  الدحور الررسى فى )

 PFP = PE + PTt( رة 3الرس  الرينكى رق  )
ودةةةا زلةةةندة دسةةةتوى دخةةة  الفةةةرد   فدةةة  الدتوقةةةا ر  
ةةةن تاةةةدارا  الدسةةةنفر لموقةةة  الدكاضةةةى فةةةى  تزلةةةد ريضا

  وبدةةةن ر   Vtرحمةةةة السةةةفاكة لكةةة  وحةةةدة دةةة  الةةةزد  
زلةةةةد ا Vtىكصةةةر تكمفةةةة الفرصةةةةة الردامةةةة فةةةةى الرحمةةةة 

الرتفةةةنع قيدةةةة الوقةةة  لةةةدى الدسةةةنفر درتفةةةا الةةةدخ  ت 
   Tts بةةنلردز  slowولكردةةز لوقةة  السةةفاكة البطا ةةة

  حاةةث  بنلكسةةبة   fastلمسةةفاكة السةةرل ة  Ttfوبةةنلردز 
تكمفةةة الفرصةةة الردامةةة تكةةو   لمدسةةنفر درتفةةا الةةدخ 

فاكة ةةةةةةةةةةةةةة السةةةةةةةةةةهن فةةةل حنلةةةةةةةةةلمسةةةفاكة البطا ةةةة رىمةةةل دك
 ةةةةةةلسرل ا

Ttf Tts >. 
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 sPEs( ف   داة  الخة  3وىمل الرس  الرينكل رق  )
. وقيدةةةةة تةةةةذ رة Ttfهةةةةو  fPEf  وداةةةة  الخةةةة  Ttsهةةةةو 

وقيدةة تةذ رة السةفر  PEsالسفر "السفاكة البطا ةة" هةى 
. وي دثة  PEs < PEfحاةث   PEf"السفاكة السرل ة" هى 

الطمةةةخ ىمةةةل رحةةةال  الر ةةةنخ بنلسةةةفاكة التةةةى تاةةةددهن 
"السةةةةةفاكة البطا ةةةةةة" بدكحكةةةةةل الطمةةةةةخ الدشةةةةةت  لمفةةةةةرد 

DFPs راكدن ي دث  الطمخ ىمل الةرحال  التةى تاةددهن .
"السةةةةةفاكة السةةةةةرل ة" بدكحكةةةةةل الطمةةةةةخ الدشةةةةةت  لمفةةةةةرد 

DFPf . 
ىكد ةةذ الايدةةة الدكخفضةةة كسةةريان لوقةة  الدسةةنفر فةةى 

ت  ةةس  Vt1  وحةةدة دةة  الةةزد  دثةة  رحمةةة السةةفاكة لكةة
الةةدخ  الدةةكخفض  وسةةاختنر الدسةةنفر خددةةة "السةةفاكة 

 البطا ة"  ولدفا الس ر اإلجدنلى
            PFPs1 = PEs + PTt1 

  PTts1 = Vt1*Ttsحاث             
و دةةةن هةةةو دوضةةةم بنلرسةةة  فةةة   زاد دسةةةتوى الةةةدخ  

يصةةبم تاةةدار الدسةةنفر لةةزد  الرحمةةة لكةة  وحةةدة حتةةل 
  فمةة  ي ةةو  هكةةن  فةةنر  بنلكسةةبة  Vt2دةة  الةةزد  هةةى 

لمدسةةةنفر فةةةى اختيةةةنر اسةةةتخدا  "السةةةفاكة البطا ةةةةة" رو 
"السفاكة السرل ة" ت وىكد رخذ رحمة راكخ السفاكة د  
داكةةنب االكطةةال ) ر(  لةةل داكةةنب الوصةةول )خ( سةةادفا 

كةةةد الايدةةةة الزدكيةةةة الدسةةةنفر كفةةةس السةةة ر اإلجدةةةنلى ى
Vt2  سةةةواب تةةة  تاةةةديدهن رواسةةةطة "السةةةفاكة البطا ةةةة" رو

"السةةفاكة السةةرل ة". واد  زاد دسةةتوى دخةة  الفةةرد ركثةةر 
حتل تصبم تادارا  الدسنفر لزد  الرحمة لكة  وحةدة 

  سةةاختنر الدسةةنفر خددةةة الكاةة   Vt3دةة  الةةزد  هةةى 
رواسةةطة "السةةفاكة السةةرل ة" وسةةادفا السةة ر اإلجدةةنلى 

PFPs3= PEf + PTt3   حاثPTts3 = Vt3*Ttf . 
( ىكةد السة ر 3و دن اتضم د  الرس  الرينكل رق  )

ولةةةةة  ي ةةةةةو  هكةةةةةن  فةةةةةنر  بنلكسةةةةةبة  PFP2اإلجدةةةةةنلى 
لمدسةةنفر رةةا  اسةةتخدا  "السةةفاكة البطا ةةة"  و "السةةفاكة 
السةةةةرل ة"  وهةةةةو دةةةةن ي شةةةةفه التاةةةةنطا رةةةةا  دكحكيةةةةن  

-Pلى الطمخ ىكد هذا الس ر. ردن ىكد الس ر اإلجدن
FPf3   فسةيطمخ الفةرد ىةةدد رحةال QFPf3  تاةددهن لةةه

 "السفاكة السرل ة". 

 
 (3الرست البياني رقت )

لوحدة الزمن  الع قة بين الطمب عمى السفر بواسطة سفن الركاب وتقدير قيمة الوقت لممسافر
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اجةةدر ريضةةن االشةةنرة الةةل ىوادةة  رخةةرى دةةمثرة فةةل 
الطمةةةةخ ىمةةةةل السةةةةفر رواسةةةةطة سةةةةف  الر ةةةةنخ ت دثةةةة  
خصةةةن ص الداكةةةنب   والجةةةدول الزدكةةةى لمسةةةفاكة   واد  
كت  ى  هذه الخصن ص رس نر زدكية رىمةل لةرحال  
كاةةة  الر ةةةنخ  فسةةةي و  احتدةةةنل اختيةةةنر الداكةةةنب رقةةة . 
ة وتشةةد  خصةةةن ص الداكةةنب الدسةةةنفة دةة  د ةةةن  اقندةةة

الدسةةةنفر  لةةةل الداكةةةنب البحةةةرى ) مدةةةن  نكةةة  الدسةةةنفة 
ركرر   مدن  ن  الس ر الزدكى فى ىدميةة الكاة  رىمةل 
بنلكسبة لرحمة وسامة الكا  الرةري  و مدةن  ةن  احتدةنل 
اختيةةةنر الداكةةةنب رقةةة (  والدسةةةنفة البحرلةةةة دةةة  الداكةةةنب 
 لةل داكةةنب الوصةول ) مدةةن  نكة  الدسةةنفة ركرةر   مدةةن 

كى لمسفاكة فى رحمتهن البحرلةة رىمةل   ن  الس ر الزد
و مدةةةةن  ةةةةن  احتدةةةةنل اختيةةةةنر الداكةةةةنب رقةةةة   وبنلتةةةةنلى 
اتوقةةةةةا ر  اختةةةةةنر الر ةةةةةنخ الدةةةةةواكلب الارلبةةةةةة ولةةةةةيس 

 الب ادة. 
تشد  خصن ص الجةدول الزدكةى لمسةفاكة التةى اتوقةا 
ر  تةةةمثر ىمةةةل اختيةةةنر الر ةةةنخ لمداكةةةنب  ىةةةدد دةةةواكلب 

تةةردد ىمةةل الداكةةنب الوصةةول التةةى تخةةددهن السةةف  التةةى 
) مدةةن  ةةن  ال ةةدد ركرةةر   مدةةن  ةةن  دةة  األكثةةر سةةهولة 
 بنلكسبة لمداكنب الوصول  لةل الدواقةا الب اةدة  و مدةن زاد
احتدةةةةنل اختيةةةةنر الر نخ/الدسةةةةنفرل  لمداكةةةةنب(  وتكةةةةرار 
زلةةةةةنرا  السةةةةةفاكة لمداكةةةةةنب ) مدةةةةةن  ةةةةةن  التكةةةةةرار ركرةةةةةر  

كةةةةنب وبنلتةةةنلى سةةةي و  زدةةةة  االكتظةةةنر الدتوقةةةةا فةةةى الدا
رقةةة   و مدةةةن  ةةةن  هكةةةن  احتدةةةنل ركرةةةر فةةةى ر  اختةةةنر 

 الر نخ الداكنب(. 
ردةةةةةن ىةةةةة  الخةةةةةددن  الد دمةةةةةة األخةةةةةرى التةةةةةل يد ةةةةة  
لمدسةةةنفر ر  يحصةةة  ىماهةةةن ىمةةةل دةةةت  سةةةفاكة الر ةةةنخ 
دثةةةة  خةةةةددن  كاةةةة  السةةةةينرا  والبضةةةةن ا فهةةةةذه ريضةةةةةن 
اتكنسةةخ توافرهةةن طرديةةن الةةل حةةد  راةةر دةةا زلةةندة الطمةةخ 

نخ ت فار  افتتنح كف  الدنكش رةا  ىمل خددة كا  الر 
الجزلةةةةةةرة الررلطنكيةةةةةةة والاةةةةةةنرة األوروبيةةةةةةة  نكةةةةةة  حر ةةةةةةة 
الدسةةةةةةنفرل  ىرةةةةةةر الاكةةةةةةنل االكجماةةةةةةزى بسةةةةةةف  الر ةةةةةةنخ 
وال بنرا  اةدىدهن الةل حةد  راةر دةدى قةدرة هةذه السةف  

  ة ةةةةةةةةةةن ا الدحرجةةةةةةةةنرا  وبضةةةةوال بنرا  ىمل كا  السا
 ) الرورو( .

سةةةن   الترفيةةةه والراحةةةة والخةةةددن  الفكدقيةةةة ريضةةةن فةةةن  و 
والسةةينحية الجاةةدة ىمةةل دةةت  لسةةفاكة الر ةةنخ ت ةةد ريضةةن 
ااجنرية د  حاث رثرهةن ىمةل زلةندة الطمةخ ىمةل السةفر 

 رواسطة سفاكة الر نخ الد كية .
ولجدر فل هذه الدرحمة د  البحث تكنول رثر وسن   
الكاةةة  الردامةةةة ىمةةةل الطمةةةخ ىمةةةل خددةةةة السةةةفر بسةةةف  

ر ةةنخ وهةةل بةةال شةة  وسةةن   دكنفسةةة تةةمثر باةةوة ىمةةل ال
الطمةةخ ت ا  الكاةة  الجةةوى ىمةةل سةةرا  الدثةةنل ي ةةد رهةة  
وسةةن   الكاةةة  الدكنفسةةة والسةةةيدن فةةةل ظةة  وجةةةود ىندةةة  
السةةةةرىة فةةةةةل زدةةةة  الرحمةةةةةة دانركةةةةة بسةةةةةفاكة الر ةةةةةنخ ت 
بنالضنفة الل قةدرة الكاة  الجةوى ىمةل تجةنوز الدةواكلب 

ل داخ  الانرا  والبالد البحرلة  كاطة وصول كهن ية ال
ب اةدا ىة  السةةواح  الةل كاةن  وصةةول كهن يةة لمدسةةنفرت 
اذ تصةةة  الطةةةن رة دبنشةةةرة دةةة  الاةةةنهرة الةةةل ددرلةةةد فةةةل 
اسبنكين فل رربا سنىن  ىمل سرا  الدثنل ت فل دانرة  
ر  الدسةةةةةةنفر ىمةةةةةةل دةةةةةةت  سةةةةةةفاكة ر ةةةةةةنخ دةةةةةة  داكةةةةةةنب 
االسةةةة كدرلة الةةةةل داكةةةةنب ررشةةةةموكة يسةةةةتذر  ثالثةةةةة ريةةةةن  

نفة الةةةل ر  ىميةةةه ر  ينخةةةةذ وسةةةامة كاةةة  د دمةةةةة بنالضةةة
  نلاطنر رو الحنفمة د  ررشموكة ليص  الل ددرلد .

رخارا وليس رخرا ىند  السةالدة واألدةن  ىمةل دةت  
سفاكة الر نخ وسد ة شر ة الدالحة الدشذمة لمسفاكة 
فةةل هةةذا الشةةن  ت ةةد ريضةةن دةة  ال وادةة  االاجنريةةة فةةل 

اسةةةةطة سةةةةف  زلةةةةندة الطمةةةةخ ىمةةةةل خةةةةددن  السةةةةفر رو 
 الر نخ.

ويد ةةة  االسةةةتفندة دةةة  التحماةةة  السةةةنر  ىةةة  ال وادةةة  
الدمثرة ىمل تحداد دسةتوى الطمةخ ىمةل خةددن  الكاة  
بسف  الر نخ فل تحماة  حر ةة الكاة  رهةذه الكوىيةة دة  
السةةةف  ىرةةةر الدةةةواكلب الدصةةةرلة الدطمةةةة ىمةةةل البحةةةر 
االحدةةر   اذ ركةةه جذرافيةةن ت ةةد هةةذه الوسةةامة دةة  ركسةةخ 

  الر ةةةةةنخ رةةةةةا  دصةةةةةر والددمكةةةةةة ال ربيةةةةةة وسةةةةةن   كاةةةةة
السةةةة ودية دةةةة  حاةةةةث ر  الدةةةةواكلب رةةةةا  الرمةةةةدا  ت ةةةةد 
دتانرمةةةة جذرافيةةةةن  دةةةةن ر  ىندةةةة  دسةةةةنفة الرحمةةةةة وزدةةةة  
السةةفر ي ةةد دةة  جهةةة رخةةرى دكنسةةبن   دانركةةة بذاةةره دةة  
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وسن   الكا  الدتنحة سواب الكا  الجةوى رو الكاة  الرةرى 
ارةةدو رسةةرع لكةة     ا  الكاةة  الجةةوى فةةل هةةذه الحنلةةة قةةد

دةةا اىتبةةنر تر ةةز حر ةةة الطاةةرا  الدةةدكل الدصةةرى فةةل 
دطةةةنر الاةةةنهرة لد ظةةة  الةةةرحال  الجويةةةة   فةةةن  األدةةةر 
ياتضةةةةل دةةةةة  الر ةةةةةنخ وخنصةةةةةة هةةةةةمالب الاةةةةةنددا  دةةةةة  
الصةة اد والدتجهةةا  الةةل السةة ودية   السةةفر ىرةةر رحمةةة 
ررلة طولمة كسرين الةل الاةنهرة   فضةال ىدةن تتكمفةه هةذه 

اةةةن  قةةةد اةةةدخ  ضةةةدكهن االقندةةةة الدمقتةةةة الرحمةةةة دةةة  كف
واالكتانال  الداخميةة   ددةن يضةاع تكمفةة دنليةة وزدكيةة 
الةةةل تكمفةةةة الرحمةةةة   فتةةةزداد التكمفةةةة االجدنليةةةة لمرحمةةةة 
بنلطةةةن رة   دانركةةةة بنلرحمةةةة البحرلةةةة  وفةةةل دانرةةة  الكاةةة  
الرةةةرى الةةةذى اتسةةة  هةةةو اآلخةةةر بنرتفةةةنع تكمفتةةةه الزدكيةةةة 

  دةة  اةةودا  الةةل ثالثةةة ريةةن    لمرحمةةة والتةةل قةةد تسةةتذر 
فضةةال ىةة  التكمفةةة الدنليةةة لمسةةفر دةة  دةةوط  الدسةةنفر 
الةةةةةل الاةةةةةنهرة حاةةةةةث دحطةةةةةة الحةةةةةنفال  الدوليةةةةةة الةةةةةل 

 الس ودية ودول الخما  واألرد  وال را .
ىمةةةل الجنكةةةةخ اآلخةةةةر ت ةةةد تكةةةةنلاع السةةةةفر بنلسةةةةفاكة 
لماةةةةنددا  دةةةة  الددمكةةةةة ال ربيةةةةةة السةةةة ودية سةةةةواب دةةةةة  

دصرلا  ال ندما    ت د تكمفةة دكخفضةة السن حا  رو ال
كسةةرين   دةةا سةةدنح السةةةفر بنلسةةفاكة بحدةة   ديةةة ركرةةةر 
د  األدت ة رو شح  السينرة الخنصة الل دصر  وهةو 

 دنال تتيحه الوسامتا  األخرلتا  الجوى والررى.
دةةة  جهةةةة رخةةةرى فةةةن  اىتبةةةنر تةةةنثار دسةةةتوى الةةةدخ  
 ىمل دستوى الطمخ ىمل خددن  السفر بسف  الر ةنخ
ىرةةةر البحةةةر األحدةةةر   يشةةةار الةةةل ر  السةةةفر بنلسةةةفاكة 
اتكنسخ دا دستوين  الةدخول الدكخفضةة كسةرين آلالف 
ال دنل والدهكاا  الدصةرلا    وبنىتبةنره رقة  كسةرين دة  

 حاث التكمفة دانركة بنلسفر بنلكا  الجوى والررى.
وبنلكسةةةبة ل ندةةة  األدةةةن  ىمةةةل دةةةت  السةةةف  فاةةةد ظةةة  

الدةةواكلب الدصةةرلة الدطمةةة  الكاةة  البحةةرى لمر ةةنخ دةة 
ىمل البحر األحدر  اتدتا بنألدن  حاةث ي ترةر ينلريةة 

الدسةةةةةنفرل   وكةةةةةه وسةةةةةامة لدكةةةةةة وذلةةةةة  حتةةةةةل ال اةةةةةدا  
األخاةةرل  حةةا  لجةةن ال داةةد دةة  دةةال  السةةف  الةةل شةةراب 
وتشةةةةذا  سةةةةف  قديدةةةةة ودتهنلكةةةةة   دةةةةا ىةةةةد  التةةةةزاده  
ة بدتطمبةةةن  األدةةةن  والسةةةالدة والاواىةةةد الدوليةةةة الحنكدةةة

لهةةةن   فت ةةةدد  الحةةةوادث فةةةل هةةةذا الشةةةن  و ةةةن  لخرهةةةن 
  والةةةةذى  ةةةةن  بدثنبةةةةة ذروة 98حةةةةندث ال بةةةةنرة السةةةةال  

األهدةةنل والتاصةةار دةة  جنكةةخ دةةال  ودشةةذمل السةةفاكة 
والسةةةمطن  البحرلةةةة الدسةةة ولة   ودنكةةةن  دةةة  تداىينتةةةه 
السةةةةةمرية ىمةةةةةل قطةةةةةنع الكاةةةةة  البحةةةةةرى بسةةةةةف  الر ةةةةةنخ 

 ل البحر األحدر. ىررالدواكلب الدصرلة الدطمة ىم
توصةةةةيس األسةةةةطو  العةةةةالمى لمنقةةةةل  -11

 بسفن الركاب :
رمذة  رىةداد سةف  األسةطول  2111فل رداية ىن   

سةةةفاكة بنجدةةةنلل  4195ال ةةةنلدل لكاةةة  الر ةةةنخ ىةةةدد 
دماةةو  طةة  ت الجةةدول التةةنلل رقةة    33.7حدةةوال  

( ارةةةا  التوزلةةةا الكةةةوىل لسةةةف  هةةةذا األسةةةطول فةةةل 1)
 نكةةة  هكةةةن   2111ت وفةةةل ذا  ال ةةةن   2111ىةةةن  

سةةفاكة  159رىةةداد دةة  السةةف  الجداةةدة تاةةدر بحةةوالل 
دماةةةو  طةةة  تحةةة    4.6ر ةةةنخ بحدةةةوال  اجدنليةةةة 

الركةنب فةل الترسةةنكن  ال نلديةة ت وخةةالل الفتةرة الزدكيةةة 
شةةةةهد االسةةةةطول  2111الةةةةل ىةةةةن   2116 دةةةة  ىةةةةن 

% 4ال نلدل لمكا  بسف  الر نخ زلندة بدتوس  كسةبة 
% دةة  1.1تارلبةةن دةة  حاةةث الحدةةوال  وزلةةندة ركسةةبة 

              تةةةةةةةةةةةرة. فحاةةةةةةةةةةةث رىةةةةةةةةةةةداد السةةةةةةةةةةةف   خةةةةةةةةةةةالل هةةةةةةةةةةةذه ال
 ( ISL ,2111تارلر  )

ىة  تطةةور رىةداد وحدةةوال    ISLوتشةار تاةدارا  
  الر ةةةنخ الةةةل تحاةةة  األسةةةطول ال ةةةنلدل لمكاةةة  بسةةةف

% خةةةةةالل الفتةةةةةرة دةةةةة  ىةةةةةن  6زلةةةةةندة بدتوسةةةةة  كسةةةةةبة 
وهذه الزلةندة قةد حةددتهن ردرجةة  راةرة  2116-2111

التوجهةةةةن  دةةةة  جنكةةةةخ الشةةةةر ن  الدالحيةةةةة ال نلديةةةةة 
لسةف  الر ةةنخ كحةو الت نقةةد ىمةل اصةةدار طمبةن  ركةةنب 
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السف  السينحية ال دالقة ت  ذل  دنت  رصده دة  ركةه 
يةةةةةةة ال نلديةةةةةةة األخاةةةةةةرة وب  ةةةةةةس خةةةةةةالل األزدةةةةةةة الدنل

الكوىيةةةةةةن  األخةةةةةةرى دةةةةةة  سةةةةةةف  األسةةةةةةطول التجةةةةةةنرى 
البحرى ال نلدل ت فةن  دسةتوين  تخرلةد سةف  الر ةنخ 
بنكواىهن الدختمفة  نك  دكخفضة كسرين ت وىمل سرا  

سةفاكة  34تة  تخرلةد ىةدد  2119الدثنل ركه فل ىةن  
رلةةةةةةع طةةةةةة   211ر ةةةةةةنخ فاةةةةةة  بنجدةةةةةةنلل حدةةةةةةوال  

ىةةةن  وهةةةةو رةةةةذل  دةةةة   43اكة وبدتوسةةة  ىدةةةةرى لمسةةةةف
رىمةةل الدتوسةةطن  ال درلةةة الدسةةجمة لسةةف  االسةةطول 

 ( ISL ,2111التجنرى البحرى ال نلدل . )تارلر 
( اوضةةةةم تطةةةةور رىةةةةداد وحدةةةةوال  2الجةةةةدول رقةةةة  )

األسةةطول ال ةةنلدل لمكاةة  بسةةف  الر ةةنخ خةةالل الفتةةرة 
وفاةةةةةن لدجدةةةةةوىتل السةةةةةف   2119-2115دةةةةة  ىةةةةةن  

 /الةةةرورو  /الر يسةةةية سةةةف  الر ةةةنخ ت وسةةةف  الر ةةةنخ 
تشةةار التاةةدارا  الةةل ركةةه فةةل ذا  ال ةةن  البضةةن ا   و 

ل فن  االضنفن  الل رىداد وحدوال  األسطو  2119
ال نلدل د  سف  الر نخ د  السف  الجدادة قد رمذ  

 سف  سينحية ىدالقة  9دماو  ط  دكهن   1.4
بنجدةةةنلل حدةةةوال  واحةةةد دماةةةو  طةةة  ت وهةةةذه السةةةف  
السةةينحية التسةة ة التةةل رضةةيف  الةةل سةةف  األسةةطول 
ال ةةةنلدل لمكاةةة  بسةةةف  الر ةةةنخ تتضةةةد  فةةةل داةةةددتهن 

   Oasis of the Seaالسفاكة السينحية ال دالقة 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 5411والتةةل ترمةةا طنقتهةةن االسةةتي نرية دةة  الر ةةنخ 
 225دةة  رفةةراد الطةةنق  وحدولةةةة  2165راكةةخ وىةةدد 

ولتضةةةةةم دةةةةة    ) ISL ,2111رلةةةةةع طةةةةة . )تارلةةةةةر 
التحماةة  السةةنر  ر  الطمةةخ ال ةةنلدل ىمةةل ركةةنب سةةةف  
الر نخ بنكواىهن الدختمفةة  ةن  قويةن خةالل الفتةرة التةل 

- 2115وهةةةل الفتةةةرة دةةة  ىةةةن   ISLيطنهةةةن تارلةةةر 
ووفاةةةةةةن لةةةةةةذل  فةةةةةةن  رسةةةةةة نر السةةةةةةف  الجداةةةةةةدة  2111

والدسةةةةت دمة والدةةةةمجرة خةةةةالل ال اةةةةد الدنضةةةةل  نكةةةة  
تشهد توجهةن صة ودين  ةرد ف ة  ىمةل هةذه الزلةندة فةل 
الطمخ د  جنكخ الشر ن  الدالحية ال نلديةة ال ندمةة 

قةد رصةد  دةن   ISLفل هذا الدجةنل ت حتةل ر  تارلةر
األزدة االقتصةندية ال نلديةة األخاةرة لة   سمع ذ ره ر 

تةةمثر فةةل سةةو  هةةذه الكوىيةةة دةة  السةةف  رةةري  تنثارهةةن 
فل دختمع سةف  األسةطول التجةنرى البحةرى ال ةنلدل 
ركةةذا  ت وهةةو دنوضةةا د وقةةن  اسةةتثدنرلة فةةل الداةةن  
األول فةةةةةةةةةل سةةةةةةةةةرا  الةةةةةةةةةدول الكنديةةةةةةةةةة ذا  الاةةةةةةةةةدرا  
ه االسةةةةةتثدنرلة والتدولميةةةةةة الدحةةةةةدودة فةةةةةل دجةةةةةنل هةةةةةذ

الكوىيةةة دةة  السةةف  بنهظةةة التكمفةةة االسةةتثدنرلة ودكهةةن 
 دصر.
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 ( 1جدو  رقت ) 
 2111التوزيع النوعى لسفن األسطو  العالمى لنقل الركاب عات 

 اجمالى الحموالت باأللس طن عدد السفن نوع السفينة
 689 1145 ال بنرا 

 15161 421 السينحيةالسف  

 111 34 سف  الر نخ الدكتظدة

 381 55 ال بنرا   /سف  الر نخ

 11 16 سف  الهادروفا 

 4615 1719 ال بنرا   /سف  الرورو

 12212 688 الر نخ  /سف  الرورو

 17 26 ال بنرا   /سف  األكزال

 542 211 البضن ا  /سف  الر نخ
 ISLالدصدر : الجدول د  اىداد البنحث استكندا الل تارلر      

ISL, Shipping statistics and market review , vol.54, no.8,2010,Bremen, Germany 

تطور أعداد وحموالت األسطو  العالمى لمنقل بسفن الركاب خ    (2جدو  رقت )
وفقا لمجموعتى السفن الرئيسية سفن الركاب ؛  2119-2115الفترة من عات 

 البضائع /الرورو  /وسفن الركاب 

 نوع السفينة
 

2115 2118 2119 % 
2118 
2119 

% 
2115 
2119 

عدد 
 السفن

الحموالت 
بااللس 
 طن

عدد 
 السفن

 الحموالت
باأللس 
 طن

عدد 
 السفن

الحموالت 
باأللس 
 طن

 سفن الركاب
 المتخصصة

57 612 32 1135 49 991 -4.2 62 

 /الركاب سفن 
 /الرورو 
 البضائع

55 518 54 585 56 362 -38.1 -28.7 

 21.9 16.4- 1353 115 1621 86 1111 112 االجمالى
 الدصدر : الجدول د  اىداد البنحث استكندا الل تارلر 

ISL, Shipping statistics and market review, vol.54, no.8, 2010, Bremen, German 
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( يضةةة  ريةةةن  ب ةةةدد دةةة  3ا  الجةةةدول التةةةنلل رقةةة  )
سف  األسةطول ال ةنلدل لكاة  الر ةنخ والتةل تة  ركن هةن 

والةةذى اترةةا   2111الةةل  1998خةةالل األىةةوا  دةة  
دكه ارتفنع تكنلاع ركنب هذه الكوىية د  السف  خالل 

 هذه الفترة ت  ذل  ارتفنع قيدة التكمفة الررسدنلية 
 

ر خةةةالل الفتةةةرة روجةةةه الدتوسةةةطة السةةةتي نخ الدسةةةنف
ىةةةةةن  ت دةةةةةا رهديةةةةةة األخةةةةةذ فةةةةةل االىتبةةةةةنر ر  الايدةةةةةة 
األخاةةةةةرة تتكنسةةةةةخ طرديةةةةةن دةةةةةا ىةةةةةدد الر ةةةةةنخ وسةةةةة ة 
وحدولةةةةةةةةة السةةةةةةةةفاكة ودسةةةةةةةةتوى التجهاةةةةةةةةزا  الفكدقيةةةةةةةةة 

 والترفاهية والسينحية ىمل دت  السفاكة .

سطو  العالمى لسفن نقل الركاب بيان بأعداد من سفن األ ( 3جدو  رقت ) 
 السياحية من حيث السعة والحمولة وتكمفة وسنة البناء

 
التكمفة الرأسمالية 
المتوسطة 
الستيعاب 

المسافر بالدوالر 
 األمريكى

 
سنة 
 البناء

 
حمولة 
السفينة 
 بالطن

 
السعة من 
 المسافرين

 
تكمفة البناء 
بالمميون دوالر 

 أمريكى

 
 

 است السفينة

$150,150 1998 70,400 2,052 $300 Carnival Paradise 
$210,105 1999 101,500 2,758 $420 Carnival Triumph 
$75,000 2000 30.28 710 $150 Azmara Journey 
$187,406 2001 85,900 2,124 $375 Carnival Spirit 
$174,825 2002 42,300 1,266 $350 AIDA-vita 
$174,738 2003 42,300 1,266 $350 AIDA-aura 
$249,501 2004 110,000 2,974 $500 Carnival Valor 
$249,377 2005 110,000 2,974 $500 Carnival Liberty 
$194,417 2006 69,200 2,050 $390 AIDA-diva 
$249,128 2007 110,000 2,974 $500 Carnival Freedom 
$194,223 2008 69,200 2,050 $390 AIDA-bella 
$318,566 2009 122,000 2,850 $640 Celebrity Equinox 
$273,632 2010 92,700 2,260 $550 Costa Deliziosa 
$318,250 2011 122,400 2,886 $640 Celebrity Silhouette 

 تكندا الل رينكن  الدكظدة ال نلدية لمسف  السينحيةسالدصدر : الجدول د  اىداد البنحث ا
http://www.shipcruise.org/cruise-articles/490-cruise-ships-cost,Nov.11,2012,10.5.a.m. 

 

 

 



  ..النقل بسفن الركاب عبر الموانىء البحرية المقومات االقتصادية لمنظومة    أيمن محمد خليل النحراوى /د

 

 

الموانىء المصةرية الرئيسةية عمةى  -11
 ساحل البحر األحمر :

لمدةةةةواكلب الدصةةةةرلة الدطمةةةةة ىمةةةةل البحةةةةر األحدةةةةر 
ن ر  رهديةةةةة خنصةةةةة فةةةةل دجةةةةنل كاةةةة  الر ةةةةنخ والسةةةةيد

الذنلريةةة ال ظدةةل دةة  هةةمالب الر ةةنخ هةة  دةة  ال دةةنل 
والحةةرفاا  ال ةةندما  فةةةل الددمكةةة ال ربيةةة السةةة ودية ت 
بنالضنفة الل رىةداد  راةرة دة  الددرسةا  والدهكدسةا  
واألطبنب والخرراب الدصرلا  الذا  قد يفضمو  ال ودة 
د  الددمكة ال ربية الس ودية ىمل دةت  سةف  الر ةنخ 

تةةل تتةةيم لهةة  كاةة  السةةينرا  الخنصةةة رهةة  وال بةةنرا  ال
واألدت ة والحدوال  الدتكوىة ىكد ىودته  الل دصةر 
ت يضنف الل دن سر  ر  دجنل السفر بسف  الر ةنخ 
وال بنرا  له رهدية خنصة د  حاث اسهنده فةل كاة  
ىشرا  األالف د  الحجنج والد تدرل  الدصةرلا  ت 

وا قضةةنب و ةةذل  كاةة  األشةةانب السةة وداا  الةةذا  اىتةةند
اجةةةنزاته  فةةةل دصةةةر فةةةل صةةةحبة ىةةةن الته  ت والةةةذا  

يفضةةةمو  ريضةةةن الاةةةةدو  بسةةةينراته  ىمةةةةل دةةةت  السةةةةف  
وال بةةنرا  ال ندمةةة رةةا  الدةةواكلب الدصةةرلة والسةة ودية 
الدطمة ىمل البحر األحدرت وهذه الدةواكلب الدصةرلة 

 هل ىمل الكحو التنلل :
  ميناء السويس 11-1

ياةةةا الداكةةةنب ىكةةةد الدةةةدخ  الجكةةةوبل لاكةةةنة السةةةويس 
ويحةةةةده الخةةةة  الددتةةةةد دةةةة  ررس األدريةةةةة  لةةةةل ىاةةةةو  

 دوسل. 

 : الطاقة التصميمية القصوى )اإلستعابية(
  دماو  ط .  6.61بضن ا ىندة 
 1.5  .دماو  راكخ 
  ركرةةر سةةفاكة يد ةة  اسةةتابنلهن السةةف  ذا  يةةنطس

 دتر.   151دتر وطول  8يص  الل 
 
 

 نوع الرصيس
 

 الطو )متر( العدد
 أقصى غاطس متدرجة )متر(

 الى من
 8.11 8.11 751 5 ر نخ

 7.51 5 1321 7 ر نخ/بضن ا
 ) ريد  الكحراوى ت الدواكلب البحرلة ال ربية(  

 ميناء األدبية 11-2
ياةةةا ىمةةةل الشةةةنطئ الذربةةةل لخمةةةا  السةةةويس وىمةةةل 

 امةةةةو دتةةةةر دةةةة  دداكةةةةة السةةةةويس  17دسةةةةنفة حةةةةوالل 
ولتكةةو  هةةذا الداكةةنب دةة  تسةة ة ررصةةفة ترمةةا رطوالهةةن 

 42 – 27دتةةر ويةةنطس اتةةراوح رةةا   1841حةةوالل 
 دتر. 

 

 

 

 

 

  : الطاقة التصميمية القصوى )اإلستعابية(
  دماو  ط .  5.13بضن ا ىندة 
  دماو  ط .  2.18صخ جنف 
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 أرقات األرصفة التابعة العدد نوع الرصيس
 الطو 
 )متر(

أقصى غاطس متدرج  
 )متر(

 الى من
 11 11 151 3 1 بضائع عامة

 12 12 435 5   4 2 بضائع وصب جاف

 12 12 725 9   8   7   6 4 بضائع وسياحة

 9.5 9.5 151 2   1 2 الحربىالرصيس 

 ) ريد  الكحراوى ت الدواكلب البحرلة ال ربية(  

 ميناء السخنة 11-3
وهةةةو رول داكةةةنب دحةةةورى شةةةند  ودتكندةةة  ودت ةةةدد 
األيةةةةةةةراض لخددةةةةةةةة ىدميةةةةةةةن  االسةةةةةةةتاراد والتصةةةةةةةدار 
لمبضةةن ا ال ندةةة والصةةخ الجةةنف وتةةداول الحنويةةن  ت 
وياةةةا الداكةةةنب ىمةةةل السةةةنح  الذربةةةل لخمةةةا  السةةةويس 

 43 امو دتر دربا وىمل دسنفة  22.3ىمل دسنحة 
  امو دتر د  دداكة السويس. 

 القصوى )االستيعابية(: الطاقة التصميمية 
  دماو  ط   4.75بضن ا ىندة 
  دماو  ط   3.75بضنىة دحواة 
  حنوية  111111ىدد الحنوين  الد نف ة 

 ) الكحراوى ت الدواكلب البحرلة ال ربية(    
 ميناء سفاجة 11-4

ياا الداكنب بدحنفظة البحةر األحدةر وىمةل السةنح  
تسةة ة الذربةةل لمبحةةر األحدةةر وهةةو ىبةةنرة ىةة  جوكةةه د

 ةة  جكةةوخ الذردقةةة  61)خمةةا  طري ةةل( ىمةةل دسةةنفة 
داةة  بحةةرى جكةةوخ داكةةنب السةةويس  225ىمةةل دسةةنفة 

وهةةةذه الجوكةةةة دحديةةةة دةةة  الجهةةةة الشةةةرقية والشةةةدنلية 
حدنيةةةة طري يةةةة رجزلةةةرة سةةةفنجن  دةةةن ركهةةةن دحديةةةة دةةة  
الجهةةةة الذربيةةةة دةةة  الرلةةةنح السةةةن دة رواسةةةطة الجبةةةنل 

ددةةةةةن يسةةةةةدم واألىدةةةةةن   راةةةةةرة داخةةةةة  رق ةةةةةة الداكةةةةةنب 
 ر ستابنل السف   رارة الذنطس. 

 الطاقة التصميمية القصوى )اإلستيعابية( : 
  دماو  ط .  2.21بضن ا ىندة 
  دماو  ط .  4.17صخ جنف 
 751  .رلع راكخ 
  ركرر سفاكة يد   استابنلهن د  حاث الحدولة

ط  ود  حاث الذنطس  71327الكمية 
 دتر.  12.83

 ) الكحراوى ت الدواكلب البحرلة ال ربية(   
 ميناء الغردقة 11-5

ياةةةا الداكةةةنب ىمةةةل السةةةنح  الذربةةةل لمبحةةةر األحدةةةر 
 371بةةنلارخ دةة  دةةدخ  خمةةا  السةةويس ىمةةل دسةةنفة 

 ةةةة  جكةةةةوخ السةةةةويس ت ترةةةةرز رهديةةةةة الداكةةةةنب لدوق ةةةةه 
وخددةةةةةة السةةةةةينحة ال نلديةةةةةة بدكطاةةةةةة البحةةةةةر األحدةةةةةر 

نحة سةةةةف  الةةةةرحال  وسةةةةينحة الاخةةةةو  بنكوىهةةةةن وسةةةةي
الطولمةةة و ةةذا خطةةو  الدالحةةة البحرلةةة لكاةة  السةةينح 
والر ةةةنخ دةةة  السةةة ودية ودول الخمةةةا  و لداكةةةنب شةةةر  

 الشاخ البحرى.
 



  ..النقل بسفن الركاب عبر الموانىء البحرية المقومات االقتصادية لمنظومة    أيمن محمد خليل النحراوى /د

 

 

  مقومات الميناء :
دتةةر  911تة   كشةنب صةنلة حداثةة لمر ةنخ بدسةنحة 

دربةةةةةا دجهةةةةةزة ب نفةةةةةة الخةةةةةددن  التةةةةةل يحتةةةةةنج  لاهةةةةةن 
األدت ةةةةةة السةةةةةن حو  ودجهةةةةةزة بةةةةةنجهزة الكشةةةةةع ىةةةةة  

والدفرق ةةةةةةن  و روابةةةةةةن  األشةةةةةةخنصت جةةةةةةنرى حنليةةةةةةنا 
 911التخطي  لركنب صنلة سفر جداةدة ىمةل دسةنحة 

كشةةةةةنب سةةةةةنحة الكشةةةةةع ىةةةةة  السةةةةةينرا   دتةةةةةر دربةةةةةا واد
الانددةةةةةة بصةةةةةحبة الر ةةةةةنخ وزلةةةةةندة رطةةةةةوال األرصةةةةةفة 

دتر لدواجهةة الحر ةة الدتزااةدة لكاة   241لتص   لل 
 الر نخ والسن حا . 

 الدواكلب البحرلة ال ربية( ) الكحراوى ت     
 الطاقة التصميمية القصوى )اإلستيعابية( :

  سفاكة سكوينا.  675دتوس  ىدد السف  السينحية 
  اخةةةةة   211ودتوسةةةةة  ىةةةةةدد الاخةةةةةو  السةةةةةينحية

 سكوينا. 
  )سةفاكة  611ىدد سف  الر ةنخ )الذردقةة / ضةبن

 رلع سينرة بصحبة الر نخ.  13بنإلضنفة الل 
   رلع سن م سكوينا.  61دتوس  ىدد السن حا 
   رلةةع راكةةخ  211دتوسةة  ىةةدد الر ةةنخ ال ةةنداا

 سكوينا. 
 ) الكحراوى ت الدواكلب البحرلة ال ربية(

 ميناء شرت الشيخ: 11-6
ياةةا الداكةةةنب فةةل رقصةةةل جكةةةوخ شةةبه جزلةةةرة سةةةاكنب 
ىكد دمتال خماجل السويس وال ابةة ىكةد ررس الدثمةث 

شةةبه جزلةةرة سةةاكنب ىمةةل دسةةنفة الجكةةوبل الةةذى تدثمةةه 
 ةةةةة   381داةةةةة  بحةةةةةرى دةةةةة  داكةةةةةنب السةةةةةويس   156

    د  الانهرة. 491جكوخ دداكة السويس  
 ) الكحراوى ت الدواكلب البحرلة ال ربية(      
 ميناء نويبع : 11-7

ياةةةةا الداكةةةةنب ىمةةةةل السةةةةنح  الذربةةةةل لخمةةةةا  ال ابةةةةة 
 امةةةةو دتةةةةر شةةةةدنل شةةةةر   168وىمةةةةل دسةةةةنفة حةةةةوالل 

  امو دتر جكوخ طنبن.  64نفة الشاخ ودس
 

 الطاقة التصميمية القصوى )اإلستعابية( : 
 .دماو  راكخ سكوينا 
  دماو  ط . 1.91بضن ا ىندة 

 ) الكحراوى ت الدواكلب البحرلة ال ربية(     
 ميناء الطور 11-8

ياةةةةا داكةةةةنب الطةةةةور ىمةةةةل السةةةةنح  الشةةةةرقل لخمةةةةا  
  ةة   لةةل الجكةةوخ 281السةةويس وىمةةل دسةةنفة حةةوالل 

دةةةة  دداكةةةةة السةةةةويس ت وهةةةةو ياةةةةر دجهةةةةز السةةةةتابنل 
 السف  السينحية رو ال بنرا .

وأثةةره عمةةى  98حةةادث العبةةارة السةة ت  -12
سةةةةةو  نقةةةةةل الركةةةةةاب المصةةةةةريين عبةةةةةر 
 الموانىء المصرية عمى البحر األحمر:

بدثنبةة كاطةة فنصةمة  98ي د حندث ال بنرة السال   
 فةةةةل تةةةةنرلخ الكاةةةة  البحةةةةرى الدصةةةةرى ت و نكةةةة  لةةةةذل 
الحندث الدروع تداىين  سمرية  رةرى ىمةل سةو  كاة  
الر ةنخ ىرةر الدةواكلب الدصةرلة ىمةل البحةر األحدةر 
دكةةذ وقوىةةه والةةل األ  ت ددةةن اتطمةةخ األدةةر توصةةاع 
دقاةة  لمحةةندث لدةةن ساتضةةم ىةة  هةةذا التوصةةاع دةة  
ىوادةة  لهةةن رثرهةةن ىمةةل سةةو  كاةة  الر ةةنخ بحةةرا ىرةةر 

 حدر :الدواكلب الدصرلة الدطمة ىمل البحر األ
تنسسة  شةر ة السةال  لمكاة   1992-4-7رتنرلخ  

البحةةةري ركظةةةن  االسةةةتثدنر الةةةداخمى  شةةةر ة دسةةةنهدة 
لسةةكة  231دذماةةة خنضةة ة ألح ةةن  قةةنكو  االسةةتثدنر 

دارة وتشةةةةةةذا  ىبةةةةةةنرة  1989   وكشةةةةةةنطهن ادةةةةةةتال  واد
 711سةينرة   311راكخ   2111بحرلة ترما طنقتهن 

دةةواكى  طةة  ىمةةل ر  ت دةة  ىمةةل الخةة  الدالحةةى رةةا 
دالاةا   8.12البحر األحدةر  وذلة  رةررس دةنل قةدره 

دماةو  جكيةه  هةذا  32جكيه  وتكمفةة اسةتثدنرلة قةدرهن 
 5وقةةةةد حصةةةةم  الشةةةةر ة ىمةةةةل  ىفةةةةنب ضةةةةرلرى لدةةةةدة 

 سكوا  بدوجخ الانكو  الدشنر  ليه.
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صةةةدر قةةةرار ر ةةةيس الها ةةةة  1996-8-21رتةةةنرلخ  
بةةنلترخيص  1996لسةكة  415ال ندةة لالسةتثدنر رقةة  

دشةةةةروع شةةةةر ة السةةةةال  لالسةةةةتثدنر البحةةةةري بدزاولةةةةة ل
الكشن  ركظن  الدكنط  الحرة الخنصة رررس دنل قةدره 

دالاةةا  دوالر رةةذا  داةةر الشةةر ة األولةةلت وذلةة   8.4
 رهدف االستدرار فى التدتا بنإلىفنب الضرلرى.

صةةةدر قةةةرار ر ةةةيس الها ةةةة  1994-4-14رتةةةنرلخ  
لدوافاةةةة بن 1999لسةةةكة  922ال ندةةةة لالسةةةتثدنر رقةةة  

ىمةةل اكةةددنج شةةر ة السةةال  لمكاةة  البحةةري دةةا شةةر ة 
السةةةةةال  لالسةةةةةتثدنر البحةةةةةري ركظةةةةةن  الدكةةةةةنط  الحةةةةةرة 
الخنصةةةةة  وتةةةة  تذااةةةةر الداةةةةر اإلداري لمشةةةةر ة وذلةةةة  
رهةةةدف التهةةةرخ دةةة  رداب الضةةةرا خ ال ندةةةة الدسةةةتحاة 

 ىمل الشر ة.
 (2116)تارلر لجكة الكا  والدواصال  بدجمس الش خ ت 

ال بةةةةةنرا  التةةةةةى تاةةةةةو  شةةةةةر ة السةةةةةال  ارمةةةةةا ىةةةةةدد  
لالسةةةةتثدنر البحةةةةري ر دارتهةةةةن وتشةةةةذامهن دةةةة  الدةةةةواكى 

ىبةنرة ترفةا ىمة  ركدةن   13ىبةنرة  دكهةن  21الدصرلة 
ترفةةةةا ىمةةةة   3ترفةةةةا ال مةةةة  الدصةةةري  وىةةةةدد  2وىةةةدد 

ترفةةا ىمةة  األرد   وىبةةنرة واحةةدة  2السةة ودية  وىةةدد 
ذةةنرقتا  ترفةةا ىمةة  الرهندةةن  بنإلضةةنفة  لةةل ال بةةنرتا  ال

المتةةةةا   نكتةةةن ترف ةةةن  ىمةةةة   98  والسةةةال  95السةةةال  
فةةةةة   الرينكةةةةةن   98ركدةةةةةن. ردةةةةةن ىةةةةة  ال بةةةةةنرة السةةةةةال  

 األسنسية الخنصة رهن تتدث  فيدن امى:
  طةةةةة    12111سةةةةفاكة ر ةةةةنخ بحدولةةةةةة  جدنليةةةةة

راكبةةن )وفاةةن إلفةةندة ها ةةة  2791طنقتهةةن الاصةةوى 
السةةةةالدة فةةةةى الةةةةرحال  الاصةةةةارة(  وهةةةةى سةةةةفاكة 

 ركدية )ترفا ىم  ركدن( وليس  دصرلة.
   ىةةةةةدد 1971تةةةةة  ركةةةةةنب السةةةةةفاكة ر يطنليةةةةةن ىةةةةةن  

راكبةةةةةةةةن  1318الر ةةةةةةةةنخ فةةةةةةةةى الرحمةةةةةةةةة األخاةةةةةةةةرة 
د  رفراد الطةنق  ت دمة  شةر ة  96بنإلضنفة  لل 

Pacific Sunlight Marine  الركديةة )ررسةدنل

سةة ودي   فةةندة شةةر ة السةةال (  اىتبةةنرا  -دصةةري 
لتشةةذا  لشةةر ة السةةال    اإلدارة وا1999دةة  ىةةن 

 لمكا  البحري )دصرلة(.
  ها ة اإلشراف والتصكاع الدولية الدسجمة ىكةدهن

السةةةةةفاكة هةةةةةى ها ةةةةةة اإلشةةةةةراف اإليطنليةةةةةة )رلكةةةةةن 
RINA  ها ةةةةن   شةةةةراف  11(  وهةةةةى واحةةةةدة دةةةة

د تددة فى دصر وشهندة التصةكاع سةنرلة حتةل 
31-3-2118. 

   1991تةةةةةةة   ضةةةةةةةنفة ثالثةةةةةةةة ردوار جداةةةةةةةدة ىةةةةةةةن 
يطنليةةةة وصةةةدر  لهةةةن شةةةهندة صةةةالحية رترسةةةنكة  

لكاةةةة  الر ةةةةنخ دةةةة  ها ةةةةة السةةةةالدة لرحمةةةةة دوليةةةةة 
-21صةنلحة حتةل  2116-2-1قصارة رتنرلخ 

)لخةةةةةر شةةةةةهندة ر ةةةةةنخ لرحمةةةةةة دوليةةةةةة  2-2116
 قصارة(.

  ر شةةةةةراف ها ةةةةةة السةةةةةفاكة تةةةة  الكشةةةةةع ىمةةةةةل قةةةةنع
RINA  2115-5-25رتنرلخ. 

  تةةةةةة   جةةةةةةراب لخةةةةةةر تفتةةةةةةيش دوري بد رفةةةةةةة الها ةةةةةةة
الدة الدالحةةةةة البحرلةةةةة فةةةةى داكةةةةنب الدصةةةةرلة لسةةةة

 . 2116-1-21السويس رتنرلخ 
  اختبةنرا   ضةةنفية ىدميةة  اىتبةةنرا دةة   3تة  تكفاةةذ

  ولخرهن رمجكة د  الها ةة الدصةرلة 2115 ررل  
 . 2115-12-15لسالدة البحرلة رتنرلخ 

 (2116)تارلر لجكة الكا  والدواصال  بدجمس الش خ ت 
 وقائع الحادث:

دةةةةةة  داكةةةةةةنب ضةةةةةةةبن  98ربحةةةةةةر  السةةةةةةفاكة السةةةةةةةال  
الس ودي ىمةل البحةر األحدةر السةنىة السةنب ة دسةنب 

فةةةى رحمةةةة ىودتهةةةن  لةةةل  2116-2-2اةةةو  الخدةةةيس 
راكبةةةةن بدةةةة  فةةةةاه   1416داكةةةنب سةةةةفنجن وىمةةةةل دتكهةةةن 

دصةةةةةةرلن  وب ةةةةةةد كحةةةةةةو  1298طةةةةةنق  السةةةةةةفاكة دةةةةةةكه  
سةةةنىتا  شةةةخ حرلةةة  ر حةةةدى سةةةينرا  الكاةةة  رجةةةراج 

ب ض رفراد الطةنق  بنلت ندة  د ةه وقفمة  السفاكة وقن  
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السةةفاكة ىمةةل رثةةره ىن ةةدة  لةةل داكةةنب ضةةبن  ثةة  حضةةر 
ضةةةةةنب  رول السةةةةةفاكة وررمةةةةةا الر ةةةةةنخ بنكةةةةةه قةةةةةد تدةةةةة  
السةةيطرة ىمةةل الحرلةة  ورخةةذ رفةةراد الطةةنق  فةةى طدنكةةة 
الر ةةنخ واسةةتدار  السةةفاكة ثنكيةةة لتنخةةذ دسةةنرهن األول 

قصةةةار  فةةةى اتجةةةنه داكةةةنب سةةةفنجن   ال ركةةةه وب ةةةد وقةةة 
الحةةةةةك الر ةةةةةنخ ر  دخنكةةةةةن  ثيفةةةةةن رةةةةةدر اتصةةةةةنىد دةةةةة  
الطنر  السةفمى لمسةفاكة وشةنهد ب ضةه  رلسةكة الكاةرا  
التةةى شةةر  ثنكيةةة بدحتويةةن  الجةةراج فصةة د د ظدهةة  
 لةةل السةةطم وارتةةدوا سةةترا  الكجةةنة راكدةةن كةةزل ب ةةض 
رفةةراد الطةةنق   لةةل الجةةراج واسةةتخددوا رشنشةةن  الديةةنه 

جةةدوى وارتفةةا دكسةةوخ فةةى الت ندةة  دةةا الحرلةة  دو  
الديةةنه فةةى ررضةةية الجةةراج تةةدرلجين حتةةل زاد ارتفنىةةه 

 2111ىمل دتر د  دسنحة الجراج التى تصة   لةل 
دتةةر دربةةا تارلبةةن وىمةةل رثةةر ذلةة  دنلةة  السةةفاكة  لةةل 
رحةةد جنكراهةةن  ثةة  اكزلاةة  السةةينرا   لةةل الجنكةةخ الةةذي 
حدث فيه الدا  وهرع الر نخ  لل الجنكخ اآلخر دة  

ر  السةفاكة رةدر  فةى الكةزول تةدرلجين ىة   السطم  ال
دسةةةتوى سةةةطم الدةةةنب ودةةةن لرثةةة     يرقةةة  بنلكندةةة  

دةةيال دةة  الشةةنطئ السةة ودي   43ىمةةل دسةةنفة كحةةو 
ىكةددن  نكة  السةنىة قةد تجةنوز  الواحةدة دة  صةةبنح 

 باما  .  2116-2-3الجد ة 
 (2116)تارلر لجكة الكا  والدواصال  بدجمس الش خ ت 

وفيدةةن ىةةدا الةةذا  ينصةة  رهةة  السةةفاكة دةة  رىضةةنب 
الطةةنق  الةةةذا   ةةةنكوا يحةةنولو   طفةةةنب الحرلةةة  وب ةةةض 
الر ةةةنخ الةةةذا  لةةة  اتد كةةةوا دةةة  الصةةة ود  لةةةل السةةةطم 
وجةةةد بةةةةنقى الر ةةةنخ ركفسةةةةه  يصةةةنرىو  فةةةةل ظةةةةروف 
ىصابة ردواج البحر ال نتيةة فةى ظمدةة حنلكةة السةواد 

اآللةةى  وبةرد قةةنرس ت وىكةةددن اكفصة  جهةةنز االسةةتذنثة
دةة  السةةفاكة تمان يةةن ىكةةد الذةةر  رطمةة   شةةنرة اسةةتذنثة 
تحدة  رقدةةن خنصةن بنلسةةفاكة التاطهةن جهةةنز االسةةتابنل 
بدر ةةةز تماةةةى  شةةةنرا  االسةةةتذنثة بنسةةة تمكدا بنلددمكةةةةة 

-2دقياةةةة دسةةةنب الخدةةةيس  37.23الدتحةةةدة السةةةنىة 
بنلتوقاةةةة  ال ةةةةةنلدى الةةةةذي اوافةةةةة  السةةةةةنىة  2-2116

والثالثا  دة  صةبنح الجد ةة  الواحدة والدقياة السنب ة
رتوقاةة  الاةةنهرة  فترةةا  دةة  اإلشةةنرة ر   3-2-2116

االسةةتذنثة صةةندرة ىةة  جهةةنز لسةةفاكة ركديةةة الجكسةةةية 
وررسةةةة  االسةةةةتذنثة  98تحدةةة  اسةةةة  السةةةةال  رو نشةةةةاو 

ذاتهةةةةةن وبيةةةةةن  السةةةةةفاكة  لةةةةةل در ةةةةةز دراقبةةةةةة الدهدةةةةةن  
بنلواليةةةن  الدتحةةةدة األدرل يةةةة الةةةةذي كامهةةةن  لةةةل ها ةةةةة 

حةةةة البحرلةةةة الددكيةةةة فةةةى دولةةةة ركدةةةن التةةةى  ةةةن  الدال
ىماهةةن ر  تخطةةر الشةةر ة التةةى تتب هةةن السةةفاكة ر شةةنرة 

 االستذنثة لك  الها ة الركدية ل  تف   .
لك  جهةنز تماةى  شةنرا  االسةتذنثة رررلطنكيةن الةتا  
 شةةةةنرة رخةةةةرى دةةةة  جهةةةةنز االسةةةةتذنثة اآللةةةةى لمسةةةةفاكة 

هةةةةةو  الدك وبةةةةة ب ةةةةةد تحداةةةةد د ةةةةةن  يرقهةةةةن طباةةةةةن لدةةةةن
دت ةةةةنرف ىميةةةةه دوليةةةةن دةةةة   حةةةةداثين  تالقةةةةى خطةةةةو  
الطول وال رض الجذرافية التةى بةن  دكهةن ر  الحةندث 
ياةةا فةةى دكطاةةة الشةةر  األوسةة  وفةةى دكطاةةة البحةةث 
واإلكاةةةنذ الدصةةةرلة التةةةى تخةةةتص دولةةةة فركسةةةن بدراقبةةةة 
شةةة و  اإلينثةةةة فاهةةةن وررسةةة  ذلةةة  الجهةةةنز  شةةةنرة  لةةةل 

 لل الجهنز الدختص كظاره الفركسى الذي كامهن ردوره 
بنإلينثةةة فةةى دولةةة الجزا ةةر الةةذي ررسةة  اإلشةةنرة ذاتهةةن 
التى تفاد ير  السفاكة  لل الجهنز الددنث  فى در ز 
البحةةةةةث واإلكاةةةةةنذ الدصةةةةةري ت وسةةةةةج  هةةةةةذا الجهةةةةةةنز 
وصةةةةول اسةةةةتذنثة جهةةةةنز اإلارةةةةرخ الخةةةةنص بنلسةةةةفاكة 

التةةى تفاةةد يرقهةةن السةةنىة الثنلثةةة  98السةةال  رو نشةةاو 
 2116-2-3دةة  صةةبنح اةةو  الجد ةةة  وتسةةا دقةةن  

ثةةةة  سةةةةج  جهةةةةنز الشةةةةر ة الوطكيةةةةة لمدالحةةةةة الجويةةةةة 
رسةةةةةن   تنليةةةةةةة لمرسةةةةةنلة األولةةةةةل وصةةةةةةم   4وصةةةةةول 

جدي هةةن قرةة  السةةنىة السندسةةة وثةةالث دقةةن   رتوقاةة  
 الانهرة.
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ودةةةة  كنحيةةةةة رخةةةةرى  نكةةةة  السةةةةفاكة سةةةةنك   ةةةةنترل  
التنب ة لشر ة السال  لمكا  البحري وقد يندر  داكةنب 

نجن السةةةنىة الثنكيةةةة والدقياةةةة الخندسةةةة ىشةةةرة دةةة  سةةةف
تحد  ر نبن دتجهة  2116-2-3صبنح او  الجد ة 

رهةة   لةةل داكةةنب ضةةبن ىمةةل الخةة  الدالحةةى ذاتةةه الةةذي 
تتب ةةه فةةى طرلةة   98 نكةة  السةةفاكة السةةال  رو نشةةاو 

 ىودتهن د  داكنب ضبن الس ودي.
و ةةن  ربةةن  هةةذه السةةفاكة ي مةة  بةةن  الدوىةةد الدحةةدد 

تمةة  السةةفاكة  لةةل داكةةنب سةةفنجن اتفةة  ودوىةةد لوصةةول 
دذندرتةةه لسةةةفاكته لةةةذل  الداكةةنب  ور  سةةةمطن  الداكةةةنب 
ود تةةخ الشةةر ة هكةةن  حةةنولوا االتصةةنل رتمةة  السةةفاكة 
ىدة درا  ولككهن لة  تجةخ ىمةل كةداباته  فطمرةوا دكةه 
استطالع ردر السفاكة فى رثكنب ساره ودواصةمة الكةداب 

الحةةندث فةةى حةةوالى ىماهةةن وىكةةددن اقتةةرخ دةة  د ةةن  
السةةةةنىة السندسةةةةة والدقياةةةةة السةةةةنب ة والخدسةةةةا  دةةةة  

رد ىميةةه ضةةنبطهن  2116-2-3صةةبنح اةةو  الجد ةةة 
الثنلةث قةن ال:  كةةه اتحةدث  ليةةه دة  فةةو  "قةنرخ كجةةنة" 

قد يرق  يرقةن تندةن  98واد  السفاكة السال  رو نشاو 
حوالى السنىة الثنكية د  صبنح كفس الاو  فى دوقةا 

شةةةرقن فاةةةن  الربةةةن  ىمةةةل الفةةةور  3454شةةدنال  2718
ر خطةةنر د ترةةةى الشةةةر ة بسةةفنجن والاةةةنهرة بنلحةةةندث   
 دةةةةةن رخطةةةةةر داكةةةةةنب ضةةةةةبن السةةةةة ودي وب ةةةةةث ر شةةةةةنرة 
اسةةتذنثة  لةةةل جديةةةا السةةف  الدوجةةةودة بنلدكطاةةةة ىمةةةل 

ثةة  واصةة  سةةاره بسةةفاكته  لةةل  ALLSHIPS 16قكةةنة 
داكةةنب ضةةبن  دو  ر  ياتةةرخ دةة  د ةةن  يةةر  السةةفاكة 

يدد اد ال ةو   لةل ر نرهةن   درةررا ذلة  بنكةه الدك وبة ل
لةةةة  يارةةةة  الدخةةةةنطرة كظةةةةرا لمظةةةةروف الجويةةةةة السةةةةا ة 
ودراىنة لمحنلة الكفسية لر ةنخ سةفاكته  فاةرر دواصةمة 
الدسةةار  لةةل داكةةنب ضةةبن فوصةة   ليةةه حةةوالى السةةنىة 

 التنس ة والدقياة الثندكة ىشرة صبنحن.
 (2116 )تارلر لجكة الكا  والدواصال  بدجمس الش خ ت

فةةةل الها ةةةة ال ندةةةة لدةةةواكلب البحةةةر االحدةةةر بدداكةةةة 
السةةويس تةة   رسةةنل  شةةنرة تميفوكيةةة  لةةل در ةةز البحةةث 
واإلكاةةنذ  وتماةةل الدر ةةز هةةذه اإلشةةنرة السةةنىة السةةنب ة 
والدقياةةةةة الثنكيةةةةة والثالثةةةةا  ثةةةة  تماةةةةل الدر ةةةةز السةةةةنىة 
الثندكةةة والدقياةةة الخندسةةة ىشةةرة صةةبنحن  شةةنرة رخةةرى 

دجمةةةةس  دارة ها ةةةة دةةةواكى البحةةةةر  دةةة  د تةةةخ ر ةةةيس
األحدر ركفس دضدو  اإلشنرة السةنباة  دضةنفن  لاهةن 

شةةةةةرقن   3434شةةةةدنال و 2718ر  السةةةةفاكة بةةةةةنلدوقا 
ور  شةةر ة السةةال  تطمةةخ  رسةةنل طةةن رة ووحةةدة بحرلةةة 
ىمةةل كفاتهةةن لمبحةةث ىكهةةن ت فنقم ةة  طةةن رة دةة  طةةراز 
"هةةة " دةةة  دطةةةنر الذردقةةةة السةةةنىة التنسةةة ة والدقياةةةة 

 دسا  فى اتجنه الدوقا الدرما ىكه.الخ
وفةةةى السةةةنىة ال نشةةةرة والدقياةةةة الخندسةةةة واألرب ةةةا  
كانذ تنب ة لماوا  البحرلة داكنب  يندر  سفاكة بحث واد
سةفنجن فةى اتجةنه دوقةا الحةندث وفةى السةنىة ال نشةةرة 
والدقياةةةة السةةةنب ة واألرب ةةةا  قندةةة  طةةةن رة دةةة  طةةةراز 

قةا الحةةندث " ر لاةةنب د ةدا   كاةنذ فةةى دو 17"هة  دةى 
طةو  كجةنة بطنقةة  25قوارخ كجنة و 8ر جدنلى ىدد 

فةةةةةةردا وذلةةةةةة  رجةةةةةةوار تجد ةةةةةةن  األفةةةةةةراد  161 كاةةةةةةنذ 
ال ةةن دا  ىمةةل سةةطم الدةةنب ثةة  رةةدر  رىدةةنل اكتشةةنل 
الكةةةنجا  دةةة  دوقةةةا الحةةةندث ب ةةةد ىصةةةر ذلةةة  الاةةةو  
رواسةةطة الفرقنطةةة شةةر  الشةةاخ التنب ةةة لماةةوا  البحرلةةة 

قةوا  البحرلةة الدصةرلة  وتوال  رىدنل اإلكانذ بد رفةة
وسةةةةف  ولكشةةةةن  رخةةةةرى سةةةة ودية وبمذنرلةةةةة وسةةةةوداكية 
وبكديةةةة تنب ةةةة لشةةةةر ة السةةةال  و نكةةة  جدمةةةةة دةةة  تةةةة  

دواطكةةن دصةةرلن راكدةةن  342فةةردا دةةكه   387 كاةةنذه  
دةة   714جثةةة ورصةةبم  321اكتشةةم  هةةذه الوحةةدا  

 الر نخ ورفراد الطنق  فى ىداد الدفاودا .
 (2116صال  بدجمس الش خ ت )تارلر لجكة الكا  والدوا
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قامةةت لجنةةة مةةن الهيئةةة المصةةرية لسةة مة الم حةةة 
البحرية بالتحقيق حيث تأكد لها وقوع إخ   جسةيت 

 بقواعد الس مة البحرية عمى النحو اآلتي:
ر  هكةةةةةن  سةةةةةفكن ت دةةةةة  فةةةةةى الدكطاةةةةةة  وتحدةةةةة   - 1

ر نبن دصةرلا  ولة  تحصة  ىمةل شةهندا  ر ةنخ 
والاةةةةةرارا  الوزارلةةةةةة  دصةةةةةرلة بنلدخنلفةةةةةة لماةةةةةواكا 

 الدكظدة لذل .
ر  شهندا  الر نخ الدصرلة الدستخرجة لب ض  -2

السةةةف  رهدمةةة  فاهةةةن  ةةة  الاواىةةةد التةةةى اةةةت  ىمةةةل 
رسنسةةةهن تحداةةةد ىةةةدد الر ةةةنخ  حةةةد رقصةةةل لهةةةذه 
السف   واالىتداد بشهندا  دولة ال م  بةنلري  دة  
دخنلفةةةةةةةةةة هةةةةةةةةةذه الشةةةةةةةةةهندا  لشةةةةةةةةةهندا  ها ةةةةةةةةةن  

 التصكاع.
 جةةةةةةةرابا  ضةةةةةةةرورلة  نكةةةةةةة  ال تةةةةةةةت  ر  هكةةةةةةةن   -3

بنلطرلاةةة الواجبةةة والدةةمثرة  ةةن  لهةةن تةةنثارا دبنشةةرا 
ىمل  كانذ الر نخ  ودثنل ذل  اكتشنف ىةدد دة  
الردنثةةةةةةةةن  )قةةةةةةةةوارخ الكجةةةةةةةةنة( دوادهةةةةةةةةن دكتهيةةةةةةةةة 

سةةةةكوا   وتةةةة  فةةةةى  5الصةةةةالحية دكةةةةذ ركثةةةةر دةةةة  
تفتةةيش واحةةد رجرتةةه ها ةةة السةةالدة البحرلةةة ردقةةة 

د ركهةةةن ياةةةر صةةةنلحة  ردنثةةةن وجةةة 63 كةةةزال ىةةةدد 
 بنلتحداد. 98و ن  ذل  د  السفاكة السال  

كةةةةةص الاةةةةةنكو  ىمةةةةةل ر  الشةةةةةر ن  التةةةةةى تتةةةةةولل  -4
صةةةينكة الردنثةةةن  ال رةةةد ر  تكةةةو  حنصةةةمة ىمةةةل 
شةهندة تمهمهةن لةذل   ولاةد اكتشةف  لجكةة التفتةةيش 
التنب ةةةةة لها ةةةةة السةةةةالدة وجةةةةود الردنثةةةةن  السةةةةنر  

حية ذ رهةةةةةةن دكتهيةةةةةةة الصةةةةةةةالحية الكتهةةةةةةنب صةةةةةةةال
د وكنتهةةةن   دةةةن ذ ةةةر بةةةنلري  دةةة  وجةةةود شةةةهندا  
بصالحاتهن دمصةاة ىماهةن  وهةو دةن اكطةوي ىمةل 
تزولةةةةةةر د كةةةةةةوي  ةةةةةةن  اكبذةةةةةةى ر  ترمةةةةةةا جهةةةةةةن  
االختصنص بشنكه فى حاكه  ال ركه ل  تتخذ هةذه 

اإلجرابا  واكتف  ها ة السالدة رة كزال الردنثةن  
 وسحخ اىتدند شر ة صينكة الردنثن  .

كة ردنثةةةن  شةةةر ة السةةةال  شةةةر ة حمةةة  فةةةى صةةةين -5
-6-31"تمسةةةةتنر"  التةةةةل اكتهةةةةل ترخيصةةةةهن فةةةةى 

  ولةة  اجةةدد التةةرخيص  وبةةنلري  دةة  ذلةة  2115
رىطةةةةةة  شةةةةةةهندا  صةةةةةةالحية لمردنثةةةةةةن  دو  ر  

 ي و  دصرحن لهن بنل د  ب د هذا التنرلخ.
اكتشف  المجكة ر  سةترا  الكجةنة لة  اةت  التفتةيش  -6

ر  المجكةةةة  ىماهةةةن التفتةةةيش الواجةةةخ  ودلاةةة  ذلةةة 
 8الدةةةةذ ورة فةةةةةى داكةةةةنب السةةةةةويس طمرةةةة  تذااةةةةةر 

 لالف سترة كجنة دف ة واحدة.
تالحةةةك لمجكةةةة ر   ثاةةةرا دةةة  رورا  التفتةةةيش  ةةةن   -7

اةةةةةت  فاهةةةةةن الدطنلبةةةةةة رتذااةةةةةر رسةةةةةطواكن  دانودةةةةةة 
الحرلةةة  لفسةةةندهن وىةةةد  صةةةالحاتهن لالسةةةت دنل ت 
بنلري  د   وكهن رحد د وكن  السةالدة األسنسةية 

 ل  ات . ت لك  ذل 
جنب فى  حدى درا  التفتيش ىمل ب ةض السةف   -8

دن يفاد  ىفنبهن د  تر اخ جهنز اإلطفنب الدن ى 
ىمةةةةةةل الدنكاكةةةةةةن  لحةةةةةةا  اكتهةةةةةةنب دوسةةةةةة  الحةةةةةة  
الدنضةةى بنلدخنلفةةة التفنقيةةة سةةالدة األرواح التةةى 
تمةةز  روجةةود هةةذا الكظةةن  وقةةد تةة  الت مةة  فةةى ذلةة  

وسةة  بدكةةا التكةةدس فةةى دوسةة  الحةة   ىمدةةن بةةن  د
الحةة  الد كةةل لةة  تكاةة  فيةةه هةةذه السةةف  ركثةةر دةة  

رلع حنج  وقد تالحةك لمجكةة ر  ب ةض هةذه  23
السةةف  لةةة  تاةة  رتر اةةةخ هةةذا الكظةةةن    ودةة  راكهةةةن 

التةةةل لةةة  تاةةة  رتر ابةةةه حتةةةل  98السةةةفاكة السةةةال  
 يرقهن.

ر   ىةةةةةةةةال  الر ةةةةةةةةنخ روسةةةةةةةةن   الكجةةةةةةةةنة و يفيةةةةةةةةةة  -9
ال  است دنلهن ىكد الطوارىب والحةوادث فةى الةرح

الدختمفةةة ال اةةت  ت وهةةو دةةن يشةة   خطةةورة شةةدادة 
 ىمل الر نخ حنل ت رضهن السف  لحندث.
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ذ ةةةةةر ىةةةةةدد دةةةةة  الكةةةةةنجا  دةةةةة  طةةةةةنق  ال بةةةةةنرة  -11
ر  األدةةةةةةةر احتةةةةةةةنج  لةةةةةةةل  98الدك وبةةةةةةةة السةةةةةةةال  

الذطس ىمل دخةنرج الصةرف لتسةمي هن فةى رثكةنب 
تةةةراك  الديةةةنه رجةةةراج السةةةفاكة   وركةةةه تةةة  اسةةةتخراج 

دةة  ب ضةةهن ولةة  ت دةة  بةةنلري  دةة  ركيةةنس ورورا  
ذلةةة  رةةةدلا  تةةةراك  الديةةةنه لهةةةذا االرتفةةةنع ت األدةةةر 
الذي  ن  رحد األسبنخ الدبنشرة لدا  السفاكة ثة  
يرقهةةن ددةةن ياطةةا ب ةةد  التفتةةيش ىماهةةن دةة  قرةةة  
سةةةواب دةةة  ها ةةةة السةةةالدة البحرلةةةة رو دةةة  جنكةةةخ 
الشةةةةر ة الدشةةةةذمة رو دةةةة  قبطةةةةن  السةةةةفاكة وهةةةةى 

تفتةيش حاةث تكةرر دة  قرة   حدى رخطةر كاةن  ال
حةةةدوث حرا ةةة  بةةةنلجراج ورد  هةةةذه الحرا ةةة   لةةةل 

وهن هى قد  2112ىن   91ير  السفاكة السال  
 .98رد   لل ير  السفاكة السال  

-29جنب فى تارلر لخر تفتةيش رجةري رتةنرلخ  -11
بداكةةةةنب ضةةةةبن ر  حنلةةةةة الجةةةةراج ياةةةةر  1-2116

درضةةةةية ور  بةةةةه رراداةةةة  دةةةةواد رتروليةةةةة ولةةةة  تةةةةت  
نب ةةة رفةةا هةةذه الرراداةة  دةة  الجةةراج ىكةةد ىةةودة دت

السفاكة د  ضبن   وهو دةن قةد ي ةو  رحةد رسةبنخ 
تنج  الكاةرا  فةى الجةراج فةى الرحمةة التةى يرقة  
فاهةةةةةن السةةةةةفاكة وهةةةةةى دسةةةةة ولية الشةةةةةر ة وقبطةةةةةن  
السفاكة والجهة التى صرح  لهن بنإلبحنر بنلري  

 د  وجود هذه الدواد الخطرة.
ديةةةة قةةةد حةةةدد  خطةةةو  سةةةار    الح ودةةةة الرك -12

ب   د  خما  السويس  98دالحة لم بنرة السال  
دةةيال ب اةةدا  21وخمةةا  ال ابةةة وبحةةد رقصةةل ارمةةا 

ىةة  اليةةنبس رخطةةو  سةةارهن بةةنلبحر األحدةةر   ال 
ر  الها ةةةةةة الدصةةةةةرلة لسةةةةةالدة الدالحةةةةةة البحرلةةةةةة 
رىطتهةةةةةةن شةةةةةةهندة الصةةةةةةالحية دو  اإلشةةةةةةنرة  لةةةةةةل 

كديةة والتةل تااةد الشهندة الصندرة دة  الح ودةة الر

ال بةةنرة بنلسةةار فةةى خطةةو  دالحيةةة ال تب ةةد ىةة  
 ديال. 21الينبسة لدسنفة 

ر  الكنرثةة لةة  تكةة  ولاةدة كاةةص فةةى التشةةرل ن   -13
التةةةةةةةى تةةةةةةةكظ  تسةةةةةةةاار السةةةةةةةف  رو دراقبةةةةةةةة تةةةةةةةوافر 
اشةتراطن  األدةن  والسةةالدة رهةن قرةة  السةدنح لهةةن 
بنإلبحةنرت فهةذه التشةرل ن  دت ةددة وت ةنل  جديةةا 

خ حدنيةةة األرواح   لكةة  ال ةةوار يظهةةر ىكةةد رسةةبن
تةةدخ  ال ندةة  اإلكسةةنكى لتطراةة  هةةذه الد نهةةدا  
والاواكا  واألىراف  ولختمع األدر د  دولة  لل 
رخةةةرى بةةةنختالف دةةةدى جديةةةة الجدنىةةةة اإلكسةةةنكية 
فةةى االلتةةزا  بةةنلتطرا  ت األدةةر  لةةذى يحتةةنج  لةةل 

 تف ا  هذه الد نهدا  والاواكا  وليس ت دامهن.
نشةةةةةا  نقةةةةةل الركةةةةةاب عبةةةةةر المةةةةةوانىء  -13

المصةةرية فتةةرة مابعةةد كارثةةة العبةةارة السةة ت 
 الى األن : 98

فل رىانخ الحةندث الدةروع شةهد سةو  كاة  الر ةنخ 
البحةر األحدةر تةداىاا   ىمةلىرر الدواكلب الدصةرلة 

 ر يساا  :
اك ةةةةةدد  الثاةةةةةة لةةةةةدى الدجتد ةةةةةا  الدصةةةةةرى  األو  :

  السةةةةةةالدة والسةةةةة ودى فةةةةةةل ادارة وتشةةةةةةذا  واجةةةةةةرابا
واألدةةةن  ىمةةةل السةةةف  وال بةةةنرا  ال ندمةةةة فةةةل دكطاةةةة 
البحةةر األحدةةر  ورسةةفر ذلةة  ىةة  تراجةةا الطمةةخ ىمةةل 

 السفر ىمل هذه السف  وال بنرا .
اتخةةذ  وزارة الكاةة  والها ةةة ال ندةةة لدةةواكلب الثةةانى : 

البحةةةةر األحدةةةةر والها ةةةةة الدصةةةةرلة لسةةةةالدة الدالحةةةةة 
البحرلةةةةةةة ال داةةةةةةد دةةةةةة  االجةةةةةةرابا  لتطراةةةةةة  الاواىةةةةةةد 
والاةةواكا  الدت ماةةة بنلسةةةالدة واألدةةن  ددةةةن رسةةفر ىةةة  
اكخفنض رىداد السف  وال بنرا  ال ندمة واك  س ذلة  

ر ةةةةةنخ فةةةةةل تراجةةةةةا ىةةةةةرض خةةةةةددن  الكاةةةةة  بسةةةةةف  ال
 وال بنرا .

و دحصةةةةةمة لهةةةةةنتا  الكتاجتةةةةةا  ودةةةةةا افتةةةةةراض باةةةةةنب 
ال وادةةةة  األخةةةةرى ثنرتةةةةة لداتضةةةةين  التحماةةةة  ت اتجةةةةه 
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سةةو  الكاةة  بسةةف  الر ةةةنخ وال بةةنرا  ىرةةر الدةةةواكلب 
الدصرلة ىمل البحر االحدر الل التراجةا واالك دةنش 

 (.4دكذ الحندث  دن هو دوضم بنلرس  الرينكل رق  )
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 (4رقت )الرست البيانى 

 2116فى عات  98سو  النقل بسفن الركاب والعبارات بعد حادث العبارة الس ت 
حنلةةةة التراجةةةا واالك دةةةنش التةةةل ي ةةةنكل دكهةةةن سةةةو  
الكا  بسف  الر نخ وال بةنرا  ىرةر الدواكلبالدصةرلة 
الدطمة ىمل البحر االحدر فةل اىاةنخ حةندث ال بةنرة 

ت رصةةدهن التارلةةر الرسةةدل الصةةندر ىةة   98  السةةال
قطنع الكا  البحرى الدصةرى رةوزارة الكاة  خةالل ىةن  

  حاةةث رةةا  اسةةتدرار اكخفةةنض رىةةداد الر ةةنخ 2111
بشةةةةة   سةةةةةكوى دكةةةةةذ الحةةةةةندث   رةةةةة  وتزااةةةةةد  كسةةةةةبة 
ةن ب ةد ىةن  فةل دةواكئ البحةر األحدةرت  االكخفنض ىندا

لةةذا  ورجةةرى ذلةة  التارلةةر دانركةةة رةةا  رىةةداد الر ةةنخ ا
سنفروا بحراا ىرر جديا الدواكئ الدصرلة خالل رىوا  

  2119  و2118  و2117  و2116  2115
  2115د ترفان رتراجا رىةداد الر ةنخ ارتةداب دة  ىةن  

دماةةةو  راكةةةخ ىةةةن   2.8حاةةةث رمذةةة  رىةةةداد الر ةةةنخ 
% ىةةةةةةةةةةةة  ال ةةةةةةةةةةةةن  5.5ركسةةةةةةةةةةةةبة اكخفةةةةةةةةةةةةنض  2119
 2118دالاةةةا  راكةةخ فةةةل  3  دانرةة   2118السةةنر 
  2117% ىةةةةة  ال ةةةةةن  السةةةةةنر  8كخفةةةةةنض ركسةةةةةبة ا

ركسةةةةةةبة اكخفةةةةةةنض  2117دماةةةةةو  راكةةةةةةخ فةةةةةل  3.3و
دماةةةةةو   3.4  و2116% ىةةةةة  ال ةةةةةن  السةةةةةنر   3.7

 % ى  ال ن  8.4ركسبة اكخفنض  2116راكخ فل 
 3.7رمةا رىةداد الر ةنخ  2115  وفل 2115السنر  

 دماو  راكخ.
 ( 2111) تارلر قطنع الكا  البحرى الدصرى ت وزارة الكا  ت 

 

P1 

P2 
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ورشةنر ذلة  التارلةةر الةل ر  هةةذا االكخفةنض يد ةة  ر  
ي ةةزى الةةل حةةد  راةةر الةةل تراجةةا رىةةداد ال بةةنرا  التةةل 
ت دةةةةة  فةةةةةل كاةةةةة  الر ةةةةةنخ ىرةةةةةر الدةةةةةواكئ الدصةةةةةرلة  
بنإلضنفة  لل ارتفنع تكمفةة السةفر بحةراا حتةل وصةم  

لةةةةةل الدةةةةةواكلب تكمفةةةةةة رحمةةةةةة الةةةةةذهنخ و  ال ةةةةةودة دةةةةة  واد
البحرلةةةةةة الدصةةةةةرلة والسةةةةة ودية الةةةةةل قيدةةةةةة دتوسةةةةةطة 

( جكيةةه فةةل الوقةة  الةةذى ال تت ةةدى فيةةه تةةذ رة 1611)
( جكيةةةه  ورشةةةنر ذلةةة  التارلةةةر 2211رحمةةةة الطاةةةرا  )

 لةةةل ر  جديةةةا ال بةةةنرا  ال ندمةةةة بةةةنلدواكئ الدصةةةرلة 
حنليان ت د  بنلوقود الخفاع درتفا التكمفة  فل الوقة  

الةذى  2116 نك  ت د  فيه ال بنرا  قر  ىن   الذى
بةةةةةةنلوقود الثااةةةةةة    98شةةةةةةهد حةةةةةةندث ال بةةةةةةنرة السةةةةةةال  

دةةكخفض التكمفةةةة  ولكةةل ت دةةة  ال بةةنرة حنليةةةن بةةةنلوقود 
الثااةة  تحتةةنج إلجةةراب ت ةةديال  فةةل دحر نتهةةن تتطمةةخ 

 تكمفة درتف ة جدا.
ألول دةةةرة توقةةةع كاةةة  الر ةةةنخ  2111لاةةةد شةةةهد ىةةةن  

رةور توفاة (  وذلة  ب ةددن ادتكةا ىرر داكنب السويس )
جديةا دشةةذموا ال بةنرا  ىةة  ال دة  وكاةة  الر ةنخ دةة  
خاللةةه  و ةةذل   لذةةنب الحةة  البحةةرى ألول دةةرة  كتاجةةة 
ىةةد   قبةةنل رى دةة  دشةةذمل ال بةةنرا  ىمةةل االشةةترا  
فةةةةل كاةةةة  الحجةةةةنج دةةةة  األرضةةةةل الدصةةةةرلة دبنشةةةةرة 
لألرضةةةل الدادسةةةة بنلسةةة ودية  والةةةذى  ةةةن  اةةةت  ىرةةةر 

نجن  والذردقةةةةة  والسةةةةويس   حاةةةةث رحجةةةة  دةةةةواكئ سةةةةف
دشةةةذمو ال بةةةنرا  ىةةة  التاةةةد  لمددنرسةةةة التةةةل رىمكةةة  
ىكهن وزارة الداخمية لكاة  الحجةنج   درةررل  ذلة  بةن  
تشةةةذا  السةةةف  وال بةةةنرا  فةةةل رحةةةال  الحةةة  لةةة  ي ةةةد 
اقتصةةةندين  فيدةةةن ررج ةةة  وزارة الداخميةةةة ذلةةة  الفتاةةةند 

توافاهةن دةا تم  السف  ال بنرا  شرو  السالدة وىد  
دواصةةةةةةفن  االتفنقيةةةةةةة الدوليةةةةةةة لسةةةةةةالدة األرواح فةةةةةةل 

 البحنر.
 (2111) تارلر قطنع الكا  البحرى الدصرى ت وزارة الكا  ت 

 2111 ردايةةة ىةةن   دةةاورشةةنر ذلةة  التارلةةر الةةل ركةةه 
اكخفض ىدد سف  الر نخ وال بنرا  ال ندمة بةنلدواكئ 

سةف    9البحرلةة الدصةرلة ىمةل البحةر األحدةر  لةل 
ىبةةةنرا  فاةةة  ب ةةةددن  ةةةن  يصةةة  ىةةةددهن قرةةة  حةةةندث 

سةةةةةفاكة وىبةةةةةنرة   37 لةةةةةل  2116ال بةةةةةنرة فةةةةةل ىةةةةةن  
وتشةةد  ال بةةنرا  ال ندمةةة حنليةةن ثالثةةة ىبةةنرا  بداكةةنب 

" و"دسرة"  واثكتن   2الرلنض" و"جدا  سفنجة تض  "
بداكةةةةةنب الذردقةةةةةة هدةةةةةن "الاةةةةةنهرة" و"الدتحةةةةةدة"  ورربةةةةةا 

يسةةةةةة" و"رةةةةةيال" ىبةةةةةنرا  بداكةةةةةنب كولبةةةةةا تضةةةةة  " الرركس
و"شةةهرزاد" و" ةةول  كفرتاتةةل" ت ودةة  الداةةرر ر  اةةزداد 

دةةةةةةا اكضةةةةةةدن  ال بةةةةةةنرتا   11ىةةةةةةددهن لةةةةةةةيص  الةةةةةةل 
الدتةةةةةةوقفتا   وهدةةةةةةن: ال بةةةةةةنرة "دحبةةةةةةة" التةةةةةةل تخضةةةةةةا 
لمصةةةةةةينكة وال بةةةةةةنرة "ىدةةةةةةن " التةةةةةةل تخضةةةةةةا إلجةةةةةةراب 

 .ت ديال  لمتواف  دا شرو  السالدة البحرلة الدولية
لركةاب والعبةارات الوضع الةراهن لسةفن ا -14

 الرافعة لمعمت المصرى :
يضةة  االسةةطول التجةةنرى البحةةرى الدصةةرى حنليةةن ىةةدد 

 د  سف  الر نخ ىمل الكحو التنلل :
  ىةةةةدد خدسةةةةة سةةةةف  ر ةةةةنخ / رورو ترمةةةةا حدولتهةةةةن

 ط  13136االجدنلية 

  ىةةةةدد ثالثةةةةة سةةةةف  ىبةةةةنرا  / رورو ترمةةةةا حدولتهةةةةن
 ط  24997االجدنلية 

 ولتهدةةةةةن االجدنليةةةةةة ىةةةةةدد اثكةةةةةا  سةةةةةفاكة ر ةةةةةنخ حد
 ط  11169

   ىةةةةةدد سةةةةةفاكة واحةةةةةدة ر ةةةةةنخ / بضةةةةةن ا حدولتهةةةةةن
 ط  3418االجدنلية 

) ركة  الد مودةةن  باطةةنع الكاةة  البحةةرى ت وزارة الكاةة  ت 
31/4/2111) 
 النتائج والتوصيات : -15

ر  الطمةةةةةخ ال ةةةةةنلدل ىمةةةةةل ركةةةةةنب سةةةةةف  الر ةةةةةنخ  -1
لةةذل  بنكواىهةةن الدختمفةةة اتسةة  بةةنلاوة والتصةةنىد ووفاةةن 

فةةن  رسةة نر السةةف  الجداةةدة والدسةةت دمة والدةةمجرة دةة  
هةةذا الكةةوع خةةالل ال اةةد الدنضةةل  نكةة  تشةةهد توجهةةن 
صةة ودين  ةةرد ف ةة  ىمةةل هةةذه الزلةةندة فةةل الطمةةخ دةة  
جنكةةةخ الشةةةر ن  الدالحيةةةة ال نلديةةةة ال ندمةةةة فةةةل هةةةذا 
الدجةةةةةةنل ت حتةةةةةةل ر  األزدةةةةةةة االقتصةةةةةةندية ال نلديةةةةةةة 
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لكوىيةةةة دةةة  السةةةف  األخاةةةرة لةةة  تةةةمثر فةةةل سةةةو  هةةةذه ا
رةةةري  تنثارهةةةن فةةةل دختمةةةةع كوىيةةةن  سةةةف  األسةةةةطول 
التجةةةةةنرى البحةةةةةرى ال ةةةةةنلدل ركةةةةةذا  ت وهةةةةةو دنوضةةةةةا 
د وقةن  اسةةتثدنرلة فةةل الداةن  األول فةةل سةةرا  الةةدول 
الكنديةة ذا  الاةدرا  االسةتثدنرلة والتدولميةة الدحةةدودة 
لهةةذه الكوىيةةةة دةة  السةةةف  بنهظةةة التكمفةةةة االسةةةتثدنرلة 

 ودكهن دصر.
ر  سو  الكا  بسف  الر نخ وال بةنرا  دة  والةل  -2

الدةةواكل الدصةةرلة الدطمةةة ىمةةل البحةةر األحدةةر يشةة   
سةةوقن هندةةن وواىةةدا رةةري  الظةةروف الصةة بة التةةل يدةةر 
رهن فل الوق  الراه  ت اذ اتةراوح ىةدد الدسةنفرل  دة  
خاللةةةه دةةةنرا  اثكةةةا  الةةةل ثالثةةةة دالاةةةا  دسةةةنفر دةةة  

اج مةةه سةةوقن واىةةدة  خاللةةه ت وهةةذا الحجةة  دةة  الطمةةخ
 لالستثدنر فل هذا الدجنل.

بدثنبةةةةةة كاطةةةةةة  98 ةةةةةن  حةةةةةندث ال بةةةةةنرة السةةةةةال   -3
فنصةةةمة فةةةل تةةةنرلخ الكاةةة  البحةةةرى الدصةةةرى ت و نكةةة  
لذل  الحندث الدروع تداىين  سمرية  ررى ىمل سو  
كاةةةة  الر ةةةةنخ ىرةةةةر الدةةةةواكلب الدصةةةةرلة ىمةةةةل البحةةةةر 
األحدةةةةر دكةةةةذ وقوىةةةةه والةةةةل األ  حاةةةةث رسةةةةفر  ىةةةة  
تراجةةا سةةكوى دطةةرد فةةل الطمةةخ ىمةةل خةةددن  سةةةف  
الر ةةةةنخ وال بةةةةنرا  ىرةةةةر الدةةةةواكلب الدصةةةةرلة كتاجةةةةة 
لفاةةدا  الثاةةة فةةل دسةةتوى األدةةن  والسةةالدة ىمةةل دةةت  
هذه السف  وال بنرا  ت  دن رسةفر الحةندث  ةذل  ىة  
اكخفةةنض رىةةداد السةةف  ال ندمةةة والتةةل لةة  تكةة  دتوافاةةة 

رياهةةةن سةةةمطن  دةةةا الاةةةواكا  والاواىةةةد التةةةل سةةة   لتط
 الكا  البحرى الدصرلة ب د حندث ال بنرة.

ر  هكةن  سةةفكن وىبةةنرا  ت دةة  فةةى دكطاةةة البحةةر  -4
األحدر د  والل الدواكل الدصةرلة وهةل تحدة  ر نبةن 
دصةةةرلا  لكةةة  د ظدهةةةن ال ارفةةةا ال مةةة  الدصةةةرى رةةة  
ترفةةةةةةا رىةةةةةةال  دول الدال دةةةةةةة   ولةةةةةة  تحصةةةةةة  ىمةةةةةةل 

لماةةواكا  والاةةرارا  شةةهندا  ر ةةنخ دصةةرلة بنلدخنلفةةة 
 الوزارلة الدكظدة لذل .

ر  شهندا  الر نخ الدصرلة الدستخرجة لب ض  -5
السف  رهدم  فاهن    الاواىةد التةى اةت  ىمةل رسنسةهن 
تحداةةةةةةد ىةةةةةةدد الر ةةةةةةنخ  حةةةةةةد رقصةةةةةةل لهةةةةةةذه السةةةةةةف   
واالىتداد بشهندا  دولة ال م  بنلري  د  دخنلفة هةذه 

 الشهندا  لشهندا  ها ن  التصكاع.
ر  االجةةةةةةةةةةرابا  والاواىةةةةةةةةةةد الخنصةةةةةةةةةةة بنألدةةةةةةةةةةن   -6

والسةةةالدة لةةةةو تةةةة  تكفاةةةةذهن ردقةةةة وصةةةةرادة ىمةةةةل دةةةةت  
السةف  وال بةنرا  ال ندمةة ألد ة  تالفةل وقةوع الحةندث 
رو تالفل حدوث ذل  الحج  الدروع د  الخسن ر فةل 

 األرواح .
ر  اكطةةةال  االشةةةنرة دةةة  جهةةةنز االسةةةتذنثة ىمةةةل  -7

ن  السةةنىة الواحةةدة دةةت  السةةفاكة الدك وبةةة  ةةن  فةةل تدةة
وتسةة ة وثالثةةا  دقياةةة ب ةةد دكتصةةع الماةة  ت صةةريحة 

ت فةةةةةةل حةةةةةةا    2116-2-3اةةةةةةو  الجد ةةةةةةة الدوافةةةةةة  
تحر   سفاكة البحث واالكانذ كحةو دوقةا السةفاكة فةى 
السةةةةةنىة ال نشةةةةةرة والدقياةةةةةة الخندسةةةةةة واألرب ةةةةةا  دةةةةة  
صةةةةةبنح الاةةةةةو  كفسةةةةةه رى ر  زدةةةةة  االسةةةةةتجنبة لكةةةةةداب 

لدك وبةةة اسةةتذر  دنازلةةد ىةة  االسةةتذنثة دةة  السةةفاكة ا
تسةةةا سةةةنىن   ندمةةةة وهةةةل فتةةةرة زدكيةةةة  راةةةرة لر ةةةنخ 
سةةفاكة ينرقةةة يصةةنرىو  لمباةةنب ىمةةل قاةةد الحيةةنة فةةل 

 هذا الظرف ال صاخ .
اسةةةتدرار حنلةةةة التراجةةةا واالك دةةةنش التةةةل ي ةةةنكل  -8

دكهةةةةةن سةةةةةو  الكاةةةةة  بسةةةةةف  الر ةةةةةنخ وال بةةةةةنرا  ىرةةةةةر 
دةةر فةةل الدةةواكلب الدصةةرلة الدطمةةة ىمةةل البحةةر االح

ت حاةةةةث اسةةةةتدر  98اىاةةةةنخ حةةةةندث ال بةةةةنرة السةةةةال  
اكخفةةنض رىةةداد الر ةةنخ بشةة   سةةكوى دكةةذ الحةةندث   
ةةةةن ب ةةةةد ىةةةةن  فةةةةل  رةةةة  وتزااةةةةد  كسةةةةبة االكخفةةةةنض ىندا
دةةةواكئ البحةةةةر األحدةةةر  حاةةةةث رمذةةة  رىةةةةداد الر ةةةةنخ 

ركسةةةةةةبة اكخفةةةةةةنض  2119دماةةةةةةو  راكةةةةةةخ ىةةةةةةن   2.8
دالاةةا   3  دانرةة   2118% ىةة  ال ةةن  السةةنر 5.5
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% ىةةة  ال ةةةةن  8ركسةةةةبة اكخفةةةنض  2118خ فةةةل راكةةة
 2117دماةةةةةةو  راكةةةةةةخ فةةةةةةل  3.3  و2117السةةةةةةنر  

  2116% ىةة  ال ةةن  السةةنر   3.7ركسةةبة اكخفةةنض 
ركسةةةةةةبة اكخفةةةةةةنض  2116دماةةةةةو  راكةةةةةةخ فةةةةةل  3.4و

رمةةا  2115  وفةةل 2115% ىةة  ال ةةن  السةةنر  8.4
 دماو  راكخ. 3.7رىداد الر نخ 

لر نخ اكخفض ىدد سف  ا 2111 رداية ىن دكذ  -9
وال بةةةنرا  ال ندمةةةة بةةةنلدواكئ البحرلةةةة الدصةةةرلة ىمةةةل 

ىبةةنرا  فاةة  ب ةةددن  ةةن  سةةف   9البحةةر األحدةةر  لةةل 
فةل ىةن   98يص  ىددهن قر  حندث السفاكة السةال  

سةةةةةةفاكة وىبةةةةةنرة ددةةةةةةن اك  ةةةةةس فةةةةةةل  37 لةةةةةل  2116
 تكنقص ىرض الخددة فل هذه الدكطاة .

 يض  االسةطول التجةنرى البحةرى الدصةرى حنليةن -11
ىةةةةةةةدد خدسةةةةةةةة سةةةةةةةف  ر ةةةةةةةنخ / رورو ترمةةةةةةةا حدولتهةةةةةةةن 

ىةةدد ثالثةة سةف  ىبةةنرا  / ت و  طة  13136االجدنليةة 
ىةةةدد ت و  طةةة  24997رورو ترمةةةا حدولتهةةةن االجدنليةةةة 

 طةة  11169اثكةةا  سةةفاكة ر ةةنخ حدولتهدةةن االجدنليةةة 
ىةةةةةةةدد سةةةةةةةفاكة واحةةةةةةةدة ر ةةةةةةةنخ / بضةةةةةةةن ا حدولتهةةةةةةةن ت و 

ال طةةة  ت وهةةةذه األىةةةداد دةةة  السةةةف   3418االجدنليةةةة 
ت ةةةد  نفيةةةة ىمةةةل االطةةةال  لخددةةةة سةةةو  قوادةةةه ثالثةةةة 

 دالاا  راكخ سكوين .
ر  رىةةةةداد الدسةةةةنفرل  ىرةةةةر الدةةةةواكلب الدصةةةةرلة  -11

ىمةةل البحةةر األحدةةر تشةة   سةةو  را ةة  ال اكاطةةا ف مةةه 
بحاةةث يشةةة   ذلةة  فةةةرص اسةةتثدنرلة واىةةةدة لالسةةةتثدنر 
فل هذا الدجنل الهن  ت شرلطة اجةراب دراسةن  الجةدوى 

 ية الالزدة .االقتصند
 التوصيات : -16

هةةةذه المجموعةةةة مةةةن التوصةةةيات تمثةةةل المقومةةةات 
االقتصةةةةادية لسةةةةو  نقةةةةل الركةةةةاب عبةةةةر المةةةةوانىء 
المصرية عمى البحر األحمر من وجهة نظر الباحث 

 تأسيسا عمى ماسبق بهذه الورقة البحثية :
ادراكةةةةةةةةةةةةن لألهديةةةةةةةةةةةةة االسةةةةةةةةةةةةتراتاجية والسينسةةةةةةةةةةةةية  -1

جنرى بحرى وطكل قندر واالقتصندية لوجود اسطول ت

و فةةم ت اكبذةةل ىمةةل الدولةةة اىةةندة الكظةةر فةةل الاةةواكا  
والتشةةةرل ن  الخنصةةةة رتدمةةة  وتشةةةذا  وحةةةدا  سةةةف  
االسطول والسيدن الدت ماة دكهن ررسو  تسةجا  السةف  
ت وحتدية الدوافاة الشخصية لوزلر الكا  قر  ريةا رى 
سةةةةةفاكة والفتةةةةةرة الزدكيةةةةةة الدحتدةةةةةة ل رضةةةةةهن بنلسةةةةةو  

 قر  الدوافاة ىمل ري هن . الدحمل
ادار ةةن ألهديةةة ودور األسةةطول التجةةنرى البحةةرى  -2

الةةوطكل دةة  دختمةةع الكوىيةةن  والطةةرازا  ت واىتبةةنرا 
لمتكنلاع الررسةدنلية والتشةذامية ال نليةة لتدمة  وتشةذا  
السةةةف  والتةةةل تشةةة   ىر ةةةن ثاةةةيال ال يد ةةة  ر  اتحدمةةةه 
الاطةةةةةنع الخةةةةةنص الدصةةةةةرى ت اتوجةةةةةخ ىمةةةةةل الدولةةةةةة 

جيةةه الد نوكةةة والةةدى  لمدسةةتثدرل  فةةل هةةذا الدجةةنل تو 
د  خالل الحوافز واالىفنبا  الضرلرية الداككةة وفة  
شةةرو  وضةةواب  دقياةةة لتشةةجيا االسةةتثدنرا  فةةل هةةذا 

 الدجنل .
ات ا  ىمل الاطنع الدصرفل الدصرى الاين  بدةن  -3

ات ةةةا  ىميةةةةه لتدولةةةة  االسةةةةتثدنرا  فةةةةل دجةةةةنل تكديةةةةة 
رى البحةةرى الدصةةرى ت رخةةذا وتطةةولر االسةةطول التجةةن

فةةةةل االىتبةةةةنر طري ةةةةة هةةةةذه االسةةةةتثدنرا   ثيفةةةةة ررس 
الدةةةنل ت بنالضةةةنفة الةةةل األخةةةذ فةةةل االىتبةةةنر الدةةةدى 
الزدكةةةةل الطولةةةة  كسةةةةرين لتحاةةةة  جةةةةدواهن االقتصةةةةةندية 
اىتبنرا لطري ة األسةوا  الدالحيةة التةل تفةرض ذلة    
دةةةا ال ةةةودة الةةةل كظةةةن  الركةةة  الدتخصةةةص والةةةذى تةةة  

االسةة كدرلة التجةةنرى والبحةةرى فيدةةن دضةةل  اكشةةنب ركةة 
لياةةةو  رهةةةذا الةةةدور ت لكةةة  ذلةةة  لةةة  يحةةةدث ت الةةةل ا  
اكتهةةةةل األدةةةةر رهةةةةةذا الركةةةة  رري ةةةةه الةةةةةل رحةةةةد الركةةةةةو  

 الخماجية .
ات ةةةةا  ىمةةةةل الجهةةةةن  الد كيةةةةة وسةةةةمطن  الكاةةةة   -4

البحةةرى الدصةةةرلة ال دةة  ىمةةةل تطراةة   نفةةةة الاةةةواكا  
دوليةةةةةة لمسةةةةةالدة والتشةةةةةرل ن  واألكةةةةةواد واالتفنقيةةةةةن  ال

واألدةةةةن  ىمةةةةل دةةةةت  السةةةةف  التجنرلةةةةة بدكتهةةةةل الحةةةةز  
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والدقة ىمل  نفة السف  البحرلة التجنرلة الراف ة لم م  
الدصرى رو الدترددة وال ندمةة فةل الدةواكلب الدصةرلة 

 والسيدن ال ندمة دكهن فل دجنل كا  الر نخ . 
ات ةةا  ىمةةل الدولةةة األخةةذ فةةل االىتبةةنر ر  سةةو   -5

خ ىرةةةةر الدةةةةواكلب الدصةةةةرلة ىمةةةةل البحةةةةر كاةةةة  الر ةةةةن
األحدر هو رحد ره  رسةوا  كاة  الر ةنخ فةل الدكطاةة 
ال ربيةةةةة ىندةةةةة ودكطاةةةةة البحةةةةر األحدةةةةر ىمةةةةل وجةةةةه 
التحداد والذى ارما قواده ثالثة دالاا  راكةخ فةل  ة  
ىةةةن  ت د ظدهةةة  دةةة  الر ةةةنخ الدصةةةرلا  ت ور  هةةةذا 

دولةة السو  يدث  دجنال استثدنرلن واىدا ات ا  ىمل ال
 تشجيا الشر ن  الدصرلة لم د  واالستثدنر فيه.

ات ا  ىمل الشر ن  والجهن  ال ندمة فل دجةنل  -6
كاةةةة  الر ةةةةنخ ىرةةةةر الدةةةةواكلب الدصةةةةرلة ىمةةةةل البحةةةةر 
األحدةةةةةةر ادرا  الدسةةةةةة ولية الوطكيةةةةةةة لكاةةةةةة  ىشةةةةةةرا  
االالف دةةةةة  ال دةةةةةنل والفكاةةةةةا  والخرةةةةةراب والدهكدسةةةةةا  

ىدمهةة  فةةل دول واالطبةةنب والددرسةةا  الدصةةرلا  الةةل 
الخمةةةةةا  ال ربةةةةةل والددمكةةةةةة ال ربيةةةةةة السةةةةة ودية ت ور  
هةةةمالب يضةةة و  ررواحهةةة  ردنكةةةة رةةةا  راةةةدى ال ةةةندما  
ىمةةةل دةةةت  هةةةذه السةةةف  وال بةةةنرا  ت ور  ي ةةةو  ذلةةة  
دكطماةةن لمحفةةنى ىمةةل ررواحهةة  الذنليةةة بنتبةةنع رقصةةل 
درجةةةةةن  السةةةةةالدة واألدةةةةةن  ىمةةةةةل دةةةةةت  السةةةةةف  وفاةةةةةن 

 لمد ناار الدولية .
ت ةةةةةةةةةةا  ىمةةةةةةةةةةل السةةةةةةةةةةمطن  الدصةةةةةةةةةةرلة ب نفةةةةةةةةةةة ا -7

تخصصةةةةةةنتهن فةةةةةةل الدةةةةةةواكلب البحرلةةةةةةة ىمةةةةةةل البحةةةةةةر 
األحدةةةةةةةر اىةةةةةةةندة الكظةةةةةةةر فةةةةةةةل دسةةةةةةةتوي التسةةةةةةةهيال  
والتجهاةةةةةزا  االكشةةةةةن ية والخدديةةةةةة الالزدةةةةةة السةةةةةتابنل 
والت ندةةة  دةةةا هةةةمالب الدسةةةنفرل  ت واالرتاةةةنب بدسةةةتواهن 
االكسنكل الخددل ت دا حتدية األخذ فل االىتبنر ر  

اته  ال ظدل د  ال دنلة الدصرلة رقياة الحنل ت ينلر
ور  سةةةفرهن هةةةذا يسةةةه  فةةةل خددةةةة االقتصةةةند الةةةوطكل 

 الدصرى.

ات ا  ىمل الشر ن  الدصرلة ال ندمة فل دجةنل  -8
الكا  الرةرى لمر ةنخ االرتاةنب بدسةتوى خةددنتهن وزلةندة 
جداول رحال  حنفالتهن بدن اخد  تحاا  خددة الكا  

ى رةةا  الدراكةةز السةة نكية الر يسةةية الرةةرى ىنليةةة الدسةةتو 
داخ  البالد فل الانهرة والدلتن والصة اد دةا الدةواكلب 
الدصةةةةرلة ىمةةةةل البحةةةةر األحدةةةةرت وبنىتبةةةةنر ر  ذلةةةة  
يشةة   ىةةندال هندةةن وفةةنىال فةةل دسةةتوى الطمةةخ ىمةةل 

 خددن  السفر بسف  الر نخ وال بنرا  .
اىةندة ات ا  ىمةل الها ةة ال ندةة لمطةر  والكبةنرى  -9

تااةةةي  دسةةةتوى الطةةةر  دةةة  والةةةل الدةةةواكلب الدصةةةرلة 
الدطمةةةة ىمةةةل البحةةةر األحدةةةر والتكسةةةا  دةةةا الجهةةةن  
الدختمفة لتجهازهن بدتطمبن  األد  والسةالدة واألدةن  
ووسةةةةةةةن   االتصةةةةةةةنل وخةةةةةةةددن  االسةةةةةةة نف واالكاةةةةةةةةنذ 

 والطوارىب.
ات ةةةةةا  ىمةةةةةل وزارتةةةةةل الكاةةةةة  والسةةةةةينحة ادرا   – 11

الهةن  الةذى تاةو  بةه دكظودةن  وتكدية الدور السينحل 
الكاةة  بسةةف  الر ةةنخ وال بةةنرا  والسةةينحة فةةل دكطاةةة 
البحر األحدر سواب لمحجنج والد تدرل  الدصةرلا  ت 
رو لألشةةةةانب ال ةةةةرخ الاةةةةنددا  لاضةةةةنب ىطالتهةةةة  فةةةةل 
دصةةةر ت و ةةةذل  الحةةةنل بنلكسةةةبة لمةةةرحال  السةةةينحية 
ال نلديةةةةة والتةةةةل تاصةةةةد داكةةةةنب سةةةةفنجة حاةةةةث يسةةةةتا  

 الحنفال  دتجها  الل األقصر ورسوا , السن حو  
 
 
 
 
 
 



  ..النقل بسفن الركاب عبر الموانىء البحرية المقومات االقتصادية لمنظومة    أيمن محمد خليل النحراوى /د
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