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 :الملخص

 

وبالمقابل يعمل المجتمع بشكل جيد عندما يتمكن . إن تنقل األفراد يعد أمرًا أساسيًا لقدرتهم على المشاركة في المجتمع

لعمل والمتاجرة والمشاركة في التنمية واإلسهام التفاعلي في النسيج كافة عناصره من المساهمة الفاعلة في االقتصاد با

تواجه وسائل النقل في الضفة الغربية وقطاع غزة  .االجتماعي من خالل مجتمعهم واألنشطة االجتماعية والترفيهية

على األداء األوسع للمجتمع  تحديات كبيرة، إلى الحد الذي يتم فيه تقييد حركة األفراد والسلع، إضافًة إلى اآلثار المترتبة

فقد تسببت القيود اإلسرائيلية المفروضة على حركة األفراد في الضفة الغربية وقطاع غزة في تدهور سوق . واالقتصاد

وتسبب سياسات االحتالل اإلسرائيلي من خالل . النقل وبالتالي تدهور أعمال وقدرة قطاع النقل على التطور واالستدامة

ة المزعومة وٕاغالقات الطرق إلى أن المشغلين يقدمون خدمات نقل في ظروف غير مقبولة بالمقارنة مع التدابير األمني

) والحواجز االحتاللية، رداءة حالة الطرق عند نقاط التفتيش متعمد طويلة، تأخيرطرقية تحويالت : مثل(دول العالم 

مستمرة  نتيجًة لذلك، يواجه المشغلون خسارةو . متدنية وربحية ويتكبدون تكاليف أعلى في حين يحققون إنتاجية

وقد يتوقف بعضها عن تها وبذلك تقل كفاء الحافالت/وبالتالي ال يتمكنون من تحمل تكاليف تجديد المركبات ومتصاعدة

لهذا  .وتوقف خدمات النقل العام النشودة المشغلين الكثير منمما يؤدي في نهاية المطاف إلى إفالس  الفجائي العمل

حيث . لإلنقاذ طارئةتدخالت ه قطاع نقل الركاب الرئيسي في الضفة الغربية وقطاع غزة خطر االنهيار ويدُع إلى يواج

تطوير إستراتيجية عمل بالتعاون مع ل والمواصالت وزارة النقل مالمح النشاط الذي نضطلع به في ورقةعرض هذا الت

وعلى الرغم من أن الوضع الحالي  .التابع لحكومة النرويجقطاع المشغلين بدعم من البنك الدولي وصندوق االئتمان 

عن نظام إغالق الطرق وعن أحوالها  رئيسلقطاع النقل العام في الضفة الغربية وقطاع غزة ناتج بشكل  لمترديا

 حةه الورقة بسبب ضيق المساحة المسمو لم يتم تناول هاتين القضيتين في هذفانه ، بسبب االحتالل االسرائيلي السيئة

.لما يمكن القيام به في قطاع النقل العاموستلقي الورقة الضوء على األطر العامة   

 
 
 

 

 



 .األهداف
 : تتمثل األهداف في

غزة إلى عمل دائم قابل للحياة بمقدوره قطاع إعادة هيكلة قطاع نقل الركاب في الضفة الغربية و  •
 . هذا القطاعتقديم خدمة عالية الجودة والقيام باالستثمارات الضرورية في 

غزة، مما يحسن نوعية الحياة واالقتصاد قطاع تحسين حركة المواطنين في الضفة الغربية و  •
 .الداخلي

الركاب، مما يحسن نوعية وظروف السفر وصورة  و المرافق المساندة لنقل  الحافالتتجديد أسطول  •
 . قطاع النقل لدى المستخدمين له

 
 .المفهوم الرئيسي
 :ئيسي فييتمثل المفهوم الر 

وتمنح امتيازات . كفوءة نقلتشغيل منح امتيازات منطقة  لخدمات نقل ركاب مسارات ثابتة لشركات  )1
لفترة زمنية محددة مع إمكانية  قطاع غزةالمنطقة لمناطق جغرافية محددة في الضفة الغربية و 

ود التي تضعها وتحدد االمتيازات الخدمات المحددة ضمن الحد. التجديد بناًء على األداء المرضي
 . والمواصالت وزارة النقل

الحصول على وتشغيل  علىلكيانات قانونية قادرة  الحالية الركاب نقلشركات تسهيل عملية تشكيل  )2
، وتشجيع خيار دمج الشركات القائمة في مجال امتيازات المنطقة بمقياس عالي طوال مدة االمتياز

التابعة ما دام لها شكل قانوني ومسؤولية  أعمال جديدة، مع قبول أشكال أخرى من الشركات
 . مالئمة

سواًء بتأسيس شركة تأجير  صيانة/في امتالك حافالت ومرافق مستودعات  النقلشركات مساعدة  )3
امتالك شركة تأجير الحافالت أسطول من الحافالت  ت أو بتوفير قنوات تمويل مناسبة، أوحافال

 . ويل األجل ألصحاب امتيازات المنطقةالكبيرة ومتوسطة الحجم وتوفيرها بتأجير ط

الضفة الغربية رجاء في كافة أوخدمات زبائن شركة خدمات مساندة توفر محطات  تأسيستسهيل  )4
مثل تخطيط الشبكة والبحث الفني ونقل   النقللشركات وتوفر أيضًا خدمات عمل عالية . وغزة

 . المعرفة

 
 
 
 
 
 



 -:والمواصالتقطاع النقل لعقبات األساسية التي تواجه ا

سـيطرة إسـرائيل علـى معظـم مسـاحات األراضـي بسـبب عدم التواصل الجغرافي بين الضفة الغربية وقطاع غزة  -1
 .قطاع غزةفرض حصار بري وجوي وبحري على الفلسطينية في الضفة الغربية و 

الطرق التــي تــربط ضــعف الســيطرة الفلســطينية علــى معظــم البنيــة التحتيــة لقطــاع النقــل، وخاصــة فيمــا يتعلــق بــ -2
 .المحافظات المختلفة مع بعضها البعض

 .غالقات المتكررة وإلجراءات االحتالل العشوائيةإن استخدام الطرق االلتفافية من قبل الفلسطينيين يخضع لإل -3

ــــى جميــــع المعــــابر البريــــة والمــــوانئ البحريــــة والجويــــة التــــي تــــربط األراضــــي  -4 ــــة عل الســــيطرة اإلســــرائيلية الكامل
 .لسطينية بالعالم الخارجيالف

 .الدمار الذي لحق ببنية قطاع النقل بسبب االجتياح اإلسرائيلي المتكرر بعد انتفاضة األقصى -5

 

 . امتيازات منطقة لخدمات نقل الركاب: 1المرحلة 
ظة أو لجهة في منطقة جغرافية، مثل مدينة أو محاف توفير خدمة نقل الركابمنح حقوق تعني " امتيازات المنطقة"

ويجب القيام مقدمًا بتحديد حقوق التشغيل، بالرغم من إمكانية خضوع بعض التفاصيل . منطقة محددة أخرى
 : وتشمل المواصفات الرئيسية الواجب تحديدها. للتفاوض

 .االمتياز المقترحة ةلمنطقالحدود الجغرافية  •
لة، ناطق مجاورة بامتيازات مماثمن م/ أيضًا العمل في المنطقة، خدمات إلى  ابإمكانه الشركات التي •

 .خدمات حافالت مسافات طويلة
 . حافالت، حافالت صغيرة، سيارات أجرة مشتركة: أنواع الخدمات المغطاة •
منح تصاريح إضافية في المنطقة لتلبية  الوزارة، أم بإمكان حصريةوجود أو عدم وجود حقوق تشغيل  •

 . الطلبات الجديدة
 ". حق المبادرة"سارات المحددة وموازنة من يقوم بتخطيط الشبكة والم •
 . المناسبة وتحديد آليات مراقبتها ومراجعتها" ةالتعريف"وضع األسعار •
 . خيار للتجديد أم ال/الفترة الزمنية لالمتياز، وهل يوجد أي حق •
 

النقاط و  .على حقوق االمتياز، أصوال قبل إطالق المنافسةو في بداية العملية  القضاياتحديد هذه  ويتم بحث و
 : بعض الخطوات المقترحة تلقي الضوء علىالتالية 

 . تحديد مناطق االمتياز )1
قطاع تحديد مجموعة مبدئية من المناطق في الضفة الغربية و يتم أالن بناًء على توزيع السكان والشبكة الحالية، 

 تالفي وبالتالي(مجاورة أن تكون هذه المناطق ذاتية االحتواء لتفادي تداخل حقيقي مع المناطق العلى  غزة



، وأن تكون كبيرة بما يكفي بحيث يتم تحقيق فعالية التشغيل، لكن ليست كبيرة جدًا بما )إمكانية التعدي والخالفات
نظام اإلغالق ومناطق التشغيل لمشغلي النقل عمليات حدود المنطقة لألخذ باالعتبار تهذيب . يمنع المنافسة

 . الحاليين
 

منطقة في الضفة  20-15وعلى األرجح أن يكون عددها . د المناطق على أساس البياناتتحديد عد أالن يتم
في عدد صغير  )شركات النقل(اندماج المشغلين غزة حتى لو كان من المتوقع قطاع مناطق في  5-2والغربية 

ول على عدة الحص أو االتحادات التشغيلية وتستطيع الشركات. أو االتحادات التشغيلية مبدئيا من الشركات
 . ويسمح بشيء من المنافسة المستقبلية يعطي مرونة لعملية الدمج العدد األكبر. مناطق

 
مما يسنح ) كل خمس سنوات على سبيل المثال(على المناطق على أساس المدة  للمنافسةيسمح  أناألهم هو و 

وبوجود عدة مناطق . ركات جددشالفرصة للشركات األكثر فعالية من زيادة عملياتها وٕاتاحة الفرصة النضمام 
 . لخطر خسارة كل شيء مرًة واحدة تعرض الشركات أصغر، يتم تفادي 

 
 :وضع معلومات لكل منطقة يتم 

 . خريطة للمنطقة توضح الحدود والطرقات والبلدات والقرى والمسارات الحالية •
 .بيانات عن السكان والنمو المتوقع •
 . بيانات عن عرض وطلب النقل الحالي •
 . واصفات امتياز المنطقةم •
 

 . إطالق منافسة المتياز المنطقة )2
سيتم إطالق منافسة المتياز المنطقة بإعطاء وقتًا كافيًا لألطراف لفهم العملية واالندماج في وحدات مناسبة 

 . وٕاعداد العطاءات
 : سيتم توجيه الدعوة لألطراف الراغبة لتقديم مقترحاتهم في ثالثة أجزاء

 .نقل يوضح الخدمة التي سيقدمونها في المنطقةمقترح خدمة ال •
 . خطة عمل توضح األبعاد المالية واالستثمارية وقدراتهم •
 . خطة تنظيمية وتشغيلية توضح هيكلة المتقدم للعطاء وقدرته التشغيلية لتقديم الخدمات المقترحة •

 
 . ة العمل والقدرة التشغيليةبتقديم المقترحات على أساس عرض النقل وقدر والمواصالت ستقوم وزارة النقل 

 

 ).شركات النقل( تسهيل اندماج المشغلين للخدمة  )3
ليكون لديهم القدرة التشغيلية الكافية  )الشركات( سيكون من الضروري في معظم الحاالت اندماج المشغلين

ل العملية والعمل بتسهيل عملية الدمج هذه بتوضيح وشرح كام والمواصالت وستقوم وزارة النقل. للمناطق المتوفرة



 موجهينمع نقابات مشغلي الحافالت للوقوف على مختلف اآلليات المالئمة، والقيام إذا ما دعيت لذلك بتحديد 
 . والمساعدة في العمليةاالجتماعات  لترأسين يطبيع

 
يرغبوا  ءعطاومن سيشارك وألي  لهيأتهم أخيرًا، يعود األمر للمشغلين لتنظيم أنفسهم وتقرير الشكل القانوني

هذا األمر  سيتم مناقشة. ببساطة في تقديم المساعدة للعملية والمواصالت ويتمحور دور وزارة النقل. لهبالتقدم 
 . بصورة أكبر في المرحلة الثانية

 
أيًا كان الشكل الذي سيأخذه االندماج، فال بد أن يكون الناتج كيان قانوني قادر على دخول عطاءات وتشغيل 

البنية المؤسساتية  يملك  و أن،  االمتياز، فترةلتقديم الخدمات طوال  ةو المالية المطلوبرية والمادية الموارد البش
 .على تحمل مسؤولية أداء الخدمة و يكون قادرللقيام بذلك 

  

 . وضع خطة خدمة نقل الركاب لكل منطقة )4
وبعيدًا عن الحدود الجغرافية، تشمل . بتحديد مجاالت الخدمة الرئيسية للمنطقة والمواصالت وزارة النقل وتعمل

 : مجاالت الخدمة ما يلي
 .مراكز النشاط الرئيسية يبعضهاربط  •
 .والسبت ةبداية ونهاية الخدمة في أيام العمل وأيام الجمع •
 . الحضرية المناطق الممكن تقبلها في  الخدمةأدنى مستويات  •
 . أدنى مستويات الخدمة الممكن تقبلها في  القرى •
 ). متر من موقف الحافلة 400نسبة السكان ضمن (ة التغطي •
  . حافلة نقل الركابمواصفات  •

 
الخدمة معايير تتجاوز تلبي أو سيتم توجيه الدعوة لشركات التشغيل الراغبة القتراح خطة خدمة للمنطقة 

المرحلة األولى ولتفادي الجهد الضائع، سيتم عقد منافسة مكونة من مرحلتين، تكون . الموضوعة من قبل الوزارة
رة كافية وسيتم توجيه الدعوة لمن يظهر قد. عبارة عن تأهيل مسبق وتقييم للقدرات التنظيمية والتشغيلية والمالية

 . اضحة المعالماد خطة خدمة لنقل الركاب مفصلة و إلعد
 

 : تشمل خطة الخدمة ما يلي
 . ط الوقوف والمحطاتالمسارات المقترحة للمنطقة، توضح المسار الذي سيتم سلوكه، ونقا •
أيام العمل والعطل األسبوعية، ساعة البداية والنهاية، ونوع ) التكرارات(مستوى الخدمة لكل مسار  •

 .التي سيتم استخدامها) الحافالت(الحافلة 
 .الخ.....، حافال ت عمل، أو خدمات سريعةمدارسخدمات خاصة، مثل حافالت  •

 



 . وضع خطة العمل )5
 : وتشمل هذه الخطة المعلومات التالية. إعداد خطة عمل لخطة الخدمة المقترحةستقوم شركات التشغيل ب

 ). االحتياطيةبما فيها الحافالت (عدد الحافالت من كل نوع مطلوب لتشغيل الخدمة  •
 . المرافق المطلوبة لدعم الخدمة •
ي تحتاج للقيام خطة استثمار توضح الحافالت والمرافق التي تملكها شركة التشغيل، واالستثمارات الت •

 . بها
 .لتمويل االستثمارات المطلوبةالوسائل المقترحة  •
 .تقدير لعدد الركاب واإليرادات •
 . أجور مقترحة لخطة الخدمة •

 
 . االختيارعملية  و المقدمة من شركات النقل تقييم المقترحات )6

وفي حال . ي مقترح واحد للمنطقةتقييم المقترحات الواردة حتى لو تم تلقبالعمل بصورة رسمية على وزارة الستقوم 
 : سيعمل التقييم على تفحص. تلقي أكثر من مقترح، يتم اختيار أفضل مقترح وفق المعايير المحددة سابقاً 

 . جودة خطة الخدمة المقترحة •
جودة والجدوى االقتصادية لخطة العمل، مع اهتمام خاص لالستثمارات التي ينوي صاحب االقتراح  •

 . تثمارات أو مساعدات مالية تقدمها الوزارةالقيام بها وأي اس
 . صاحب االقتراح و صالبةالمقدرة التنظيمية  •

 
وأيًا كان الحال، سيتم توجيه دعوة لصاحب المقترح المختار إلجراء للتفاوض لمناقشة وحل أي مسائل مثارة في 

 .التقييم
 
 . اتفاقية امتياز المنطقة )7

 ياز منطقة لصاحب المقترح المختاراء المفاوضات بعرض اتفاقية امتبعد إجر  والمواصالت ستقوم وزارة النقل
 : ، ويشمل هذا)شركة النقل المختارة(

 .المنطقة التي يغطيها امتياز المنطقة •
 . أساس وحدود أي حقوق حصرية في المنطقة •
األساس الذي قد تعمل خدمات أخرى بموجبه في المنطقة، والتي قد يعمل صاحب االمتياز بموجبه  •

 . ي مناطق أخرىف
 . حرية وزارة النقل، إن وجدت، لتفويض خدمات إضافية في المنطقة أثناء فترة االمتياز •
 . التمديد/مدة االمتياز وأساس التجديد •
الخدمة المطلوب تحقيقها طوال عمر االمتياز واألساس الذي سيتم بموجبه مراجعة هذه  مستوىأدنى  •

 . الجوانب



 .حقيقها طوال عمر االمتياز واألساس الذي سيتم بموجبه مراجعتهاأدنى جودة للخدمة المطلوب ت •
 .فهيالتعر / وآليات لمراجعة مستويات األسعار وضع أسعار •
 . أي جوانب مالية لالتفاقية •
 ). اإلبالغ(المراقبة وٕاعداد التقارير  •
  .إنهاء اإلمتيازومتطلبات إجراء تصحيحات وأساس من الوزارة التدخل  •

 
مثل تحديد مجموعة مبدئية من المسارات ومستويات الخدمة، (بنود أخرى إذا كانت متصلة  من الممكن تضمين

 ). شروط استعمال المحطات، ومواصفات الحافالت
 

لتحديد المسارات والخدمات المحددة، شريطة التقيد التشغيل اتفاقية امتياز المنطقة تمنح الحرية الحقيقية لشركة 
 . بكافة جوانب الخدمة العامة

 
 . االمتياز ألصحابتصاريح إصدار  )8

تراخيص لكافة المسارات /بناًء على توقيع اتفاقية امتياز المنطقة بإصدار رخص والمواصالت ستقوم وزارة النقل
وسيتم أثناء عمر االمتياز إصدار رخص إضافية أو سحب رخص زائدة حسب تعديل . المبدئية المقترحة للمنطقة

 . للخدمات الموفرةالشركة 
 

كافة حقوق فتح هي صاحبة والمواصالت أن وزارة النقل األطراف  جميعوالغرض الرئيس من هذا هو ضمان فهم 
امتياز المنطقة عبارة عن امتياز تشغيل وساري . المسارات حسب ما ترتأية مناسبا لمصلحة الركابأو إغالق 

لك، إذا تجاهلت الشركة العاملة شروط كذ. لشركة التشغيل المفعول لمدة االمتياز فقط وال يمنح حقوق دائمة 
 .االتفاقية حتى بعد إنذارات متكررة، فمن الممكن سحب التصاريح تلقائيًا ومنحها آلخرين

 

 .مراقبة امتيازات المنطقة )9

 : بالمراقبة على مرحلتين والمواصالت تقوم وزارة النقل
شركات معلومات لمناقشة األداء مع مراقبة أداء وجودة الخدمات المقدمة بموجب االتفاقية، استعمال ال ) أ

 . ، والتدخل ووضع شروط االتفاقية موضع التنفيذ عند الضرورةالتشغيل 
وتبادر في حال تغير الطلب أو الظروف إلى التجاوب عن . بمرور الوقت التنقلمراقبة طلب واحتياجات  ) ب

 . مختلفين طريق الطلب من صاحب االمتياز التجاوب أو منح فرصة لخدمات جديدة لمشغلين
 

 . إعادة طرح العطاء والتجديد )10

عند اقتراب االمتياز من نهاية المدة المحددة، يجوز عندها طرح امتيازات المنطقة لعطاء أو تجديدها إذا ما أظهر 
وستحتاج وزارة النقل . في توفير الخدمةلالستمرار  القدرة المعقولةصاحب االمتياز أداًء مرضيًا وكان لديه 



للمشغلين بالتطور وبين الحوافز لتفادي ورضا المشغلين  تبين الديمومة التي تسمحإلى عمل موازنة والمواصالت 
 . وأدائهم الضعيف، وٕاتاحة الفرصة لجهات جديدة لدخول السوق

 

  .دمج وتشكيل شركات تشغيل: 2المرحلة 
في حين تعد افالت، أقل من سبع ح عدد الحافالت التي تملكها شركات النقل هومعدل في الوقت الحالي 

أقلها االختصار الشديد وهناك عدة أسباب لهذا، . الضفة الغربية وغزة بالكبيرة حافلة الشركات المالكة ألربعين
بينما هناك عدة أسباب خارج نطاق سيطرة . للعديد من المسارات الرئيسية وتخفيض مناطق التشغيل الفعالة

 . لف من مشغلين صغارتتأ صناعة النقلأن  فالحقيقة هيالمشغلين، 
 

حجم المشغلين غير كاف لتحقيق اقتصاديات عالية، وصغيرة جدًا على تحمل المصاريف اإلضافية المصاحبة 
الكبيرة فقط هي القادرة على تحمل امتالك  الشركات. وضع ممارسات عمل حديثةلصيانة الحافالت الحديثة، أو 

  . ومهنيين مدربين وأنظمة تكنولوجيا معلومات مستودعات ومرافق صيانة ومعدات وأجهزة أخصائيين
 

في الوقت الحالي، األوضاع في . قطاع نقل الركابمن الممكن أن تتولد شركات التشغيل الكبيرة من الدمج في 
وعلى ضوء نقطة . غزة غير مستقرة ليقوم داخلين جدد باستثمارات كبيرة كعملية بدايةقطاع الضفة الغربية و 

 : من الممكن تحقيق هذا بإحدى الطرق الثالث التالية البداية الحالية،
 

أن يقوم المشغلون األكبر بمشاركة أو شراء المشغلين األصغر منهم في مناطقهم، امتالك أو إنهاء  .1
 . تصاريح وأصول تشغيلهم

فكيان شركاتهم . اندماج المشغلين لتكوين شركة جديدة يستثمروا بها أصولهم وخبراتهم وحقوق التشغيل .2
 .لقائمة آيل للزوالا

قيام المشغلين بتأسيس كيان قانوني تابعين له، وتبني ماركة مشتركة وممارسات تشغيل مشتركة  .3
حيث بإمكان الشركة الجديدة دخول عقود يكون المشغلون . والتخطيط إلى صورة ومنتج متناغم

ع احتفاظ المشغلين ، ممنظموبإمكانهم المشاركة في نموذج إدارة . التابعون ملزمين بها قانوناً 
 .  األصليين بكيانهم القانوني وملكية أصولهم

 
هو األفضل واألنسب كخطوة مبدئية، بينما قد يكون الخيار ) 3(تشير المناقشات األولية مع المشغلين أن الخيار 

اني أو العديد من الشركات تملكها عائالت وهي من الجيل الث. كمرحلة متأخرة) 1(أفضل وأنسب من الخيار ) 2(
جديد ليضمنوا عدم ضعف أو خسارة  جسمويجب أن يكون لديها الثقة في نشاط وقوة أي . الثالث في العمل

 .مصالحهم
 



يكون من األسهل تكوين الكيانات ذات الهياكل اإلدارية للمشغلين المحتفظة بأصولها الخاصة وكياناتها  غالبا 
ارة الفعالة، االتفاق على اتجاه العمل، والقيام باستثمارات، على أي حال، قد تواجه صعوبات في اإلد. القانونية

 . والمسؤولية واالنضباط الكافيين لضمان تقديم وتوفير الخدمات وفق المقاييس المتفق عليها
 

على األرجح أن تكون الشركات الجديدة التي تقوم على دمج مشغلين ونقل أصول وحقوق أكثر فعاليًة في اإلدارة 
في الوقت . لالستثمار في هذا المجالوط التشغيلية، وعلى األغلب أن تكون قادرة من جمع تمويل والعمل والشر 

للشركة  ، فال بد أن يوفر هذا ميزة تجارية بالسماحعدم التمسك التام باسمهمالذي يتعين على المشغلين الحاليين 
الجديدة من التركيز على أكثر الطرف فعالية للتجاوب مع فرص لعمل دون االهتمام بالحساسيات المحلية 

 . والتاريخية
الحاالت تأسيس شركة تشغيل جديدة تمتلك حافالت جديدة لتشغيل المسارات يتم في بعض  من الممكن أن

ئية االحتفاظ ببعض المشغلين الصغار كتابعين، وأن وقد يكون من العملي لبعض القرى والمناطق النا. الرئيسة
أو بوساطة سيارات أجرة مشتركة، حيث أن هذا (يستمروا في تقديم الخدمات المحلية بواسطة الحافالت الصغيرة 

 ). هو أفضل تجاوب اقتصادي مع الوضع المحدد
 

 : خاللأن تلعب دورًا في تسهيل عملية الدمج من  والمواصالتبإمكان وزارة النقل 
 . إطالق منافسة امتياز منطقة، وتوفير الحافز للمشغلين للتحرك ضمن إطار زمني محدد •
 .مساعدة المشغلين في وضع نماذج دمج وتأسيس اتحاد •

 . حول مختلف أشكال الكيان والهياكل المؤسسية واالتحاداتإسداء النصيحة القانونية والضريبية  •

 . عرض حوافز مالية للكيانات المدمجة فقط •

 

 . أو تمويل/الحصول على حافالت و: 3المرحلة 
ويتمتع حاليًا القليل من . يحتاج المشغلون الحصول على حافالت جديدة أو حافالت مستعملة بحالة جيدة

غزة بالمقدرة المالية للقيام بهذه االستثمارات، أو الحصول على قرض تمويلي قطاع المشغلين في الضفة الغربية و 
 . ثمار بشروط معقولةأو رأس مال است

 
 : المساعدة بواحد أو أكثر من اإلجراءات التالية والمواصالت بمقدور وزارة النقل

 . منح مساعدات لشراء حافالت جديدة أو حافالت مستعملة موافق عليها )1
 .إعفاء ضريبي على االستثمارات بالحافالت والمعدات )2

 .زمنية معقولة و مددمانية بمعدالت وضع تسهيالت ائت )3

 . في حافالت ومعداتانات قروض بنكية الستثمارات توفير ضم )4

 . تأسيس شركة تأجير حافالتالمساعدة في  )5

 



 . من الممكن توفر هذه اإلجراءات للجميع، أو توفيرها لمشغلي امتيازات المنطقة
 

ويعتبر نموذج . أعاله) 4(و ) 3(و ) 1(يستعمل النموذج في القدس الشرقية تحت اإلدارة اإلسرائيلية اإلجراءات 
فهي تتقاسم المخاطر المالية مع المشغل، وتوفر فرصًا أكبر لحافالت . عملي وتفضله نقابة مشغلي الحافالت

  .ويمكن أن تندرج أي حافالت تعطى بموجب برنامج المنح على متغير هذا النموذج. أكبر وأعلى جودة
 

على أي حال، ما دامت االستثمارات متدنية . رة الماليةاإلعفاء الضريبي، فقد يتطلب موافقة وزا) 2(أما اإلجراء 
إلى إضاعة الكثير من اإليرادات، ومن غير المحتمل بالتالي أن يكون هناك أثر وزارة المالية اآلن، فلن تحتاج 

 . سلبي على الموارد المالية الحالية للسلطة الوطنية الفلسطينية
 

 : فقد يكون األنسب لألوضاع التالية ، تأسيس شركة تأجير حافالت،)5(أما اإلجراء 
في حال الحاجة المتالك أسطول دائم من الحافالت الكبيرة بتكلفة رأسمالية للوحدة تتجاوز  •

 .والر أمريكي ومرافق صيانة متخصصةد 100.000
 . أسطول كبير من الحافالت بموجب برامج مانحة توفرفي حال  •

على أخذ قروض طويلة األجل لما تحتاجه من  في حال عدم رغبة أو عدم قدرة شركات التشغيل •
 . استثمارات

 
 :من الممكن هيكلة شركة تأجير الحافالت حسب ما هو موضح أدناه

قيام شركة تأجير الحافالت بامتالك أسطول الحافالت المطلوب بناًء على المواصفات المناسبة  •
 . لمنطقة التشغيل والخليط المتوقع ألحجام الحافالت

الت لشركات التشغيل التي فازت بامتيازات المنطقة في الضفة الغربية وغزة مع ترك توفير الحاف •
 . الحرية لشركات التشغيل الختيار ما تريد استخدامه وما تريد تأجيره من حافالتها الخاصة

توقيع شركات التشغيل على اتفاقيات تأجير بعدد الحافالت المتفق عليها لمدة امتياز المنطقة،  •
 .  على دفع أجرة شهرية وأجور صيانة وقبول المسؤولية عن حالة الحافلة والموافقة

 . يتعين على شركة تأجير الحافالت توفير العدد المتفق عليه من الحافالت بحالة مالئمة •

يتعين على شركة تأجير الحافالت إجراء كافة الفحوصات الدورية والصيانة وتوفير قطع الغيار  •
غير ) أوفرهول(تجديدات موتورات والقيام بأي إصالحات و ) ها مسبقاً جميعها بأسعار متفق علي(
 . خطط لهام

إجراء كافة أعمال الصيانة األساسية باإلضافة إلى تزويد المحروقات التشغيل يتعين على شركة  •
ويتعين على شركة تأجير الحافالت تدريب موظفي صيانة شركة . الخ...والغسيل والمبيت الليلي

 . ر الكراسات وقطع الغيار الضروريةالتشغيل وتوفي



يتم في نهاية امتياز المنطقة فحص الحافلة بصورة مستقلة وفق إجراء متفق عليه، وتكون شركة  •
 . التشغيل مسؤولة عن أي انخفاض حاد في قيمة الحافلة

زة، تستطيع شركة تأجير الحافالت القيام بصورة اختيارية بإنشاء مرافق صيانة في الضفة الغربية وغ •
 . الشاحنات المحليين لتقديم صيانة أساسية محلياً /أو الدخول في اتفاقيات مع وكالء السيارات

 
المبدأ األساسي لعمل عادل لهكذا اتفاقية هو أن تتم الصيانة على فترات زمنية منتظمة مخطط لها وٕاثارة أي 

وغالبًا ما  –حية في مرحلة مبكرة إجراءات تصحيالفرصة  التخاذ  تمنححيث . مسألة ذات اهتمام عند وقوعها
، أو موظفي بالحافالتأن طريقة قيادتهم تلحق الضرر  محترفينيتطلب األمر إعادة تدريب السائقين الغير 

 . وتفادي اختالفات رئيسية على نهاية مدة االستئجار –الصيانة األساسية ليدركوا إشارات التنبيه والتحذير المبكرة 
 

 . ة خدمات مساندةتأسيس شرك: 4المرحلة 
على األرجح أن تكون أكبر نتيجة من عملية امتياز المنطقة هي شركات تشغيل حافالت متوسطة الحجم تفوز 

ورغم أنها كبيرة بالمقاييس الفلسطينية الحالية، إال أنها تبقى شركات . أو أكثر هكٌل منها بامتياز منطقة واحد
 .  تحظى بتغطية وطنيةصغيرة نسبيًا بقدرات مالية وفنية محدودة وال

 
 : تأسيس شركة خدمات مساندة للقيام بما يليو من المقترح أن يتم 

وحيثما لزم األمر أو كان ذو معنى . إدارة المحطات والمواقف والمرافق التشغيلية ومرافق الزبائن األخرى )1
 . اقتصادي جيد، تستطيع شركة الخدمات المساندة شراء أو استئجار أرض أو بناء مرافق

تقديم خدمات للزبائن بطريقة متناغمة في كافة المناطق الفلسطينية، بما فيها إصدار التذاكر ومعلومات  )2
ويساعد هذا بصورة خاصة بالسفر داخل المدينة . الخ.....توزيع اإليرادات المشتركةحجوزات و الو السفر 

 . خرى بسهولةالركاب في أجزاء أويضمن استعمال الناس من جزء من فلسطين لخدمات نقل 

توفير وتقديم خدمات متخصصة لشركات تشغيل الحافالت، ومساعدتها في تخفيض تكاليفها اإلضافية  )3
ومن الممكن أن تشمل هذه الخدمات تخطيط . وتفادي بحث كل شركة عن أخصائيين واالحتفاظ بهم

 . الخ...ومشترياتالشبكة والخدمة، جمع البيانات، تطوير نظام تكنولوجيا معلومات، تدقيق، تدريب، 

استيراد طرق ومعرفة ونقلها للمشغلين وتقييم الموديالت الجديدة من الحافالت /إجراء بحث فني وامتالك )4
 . الخ...والمعدات

 
ربما مع حصة (من الممكن أن تكون شركة الخدمات المساندة مملوكة مبدئيًا من قبل شركات تشغيل الحافالت 

ومن الخيارات هو أن . عمل الشركة منفردًة لمصلحة القطاع ومسؤوليتها عنهالضمان ) والمواصالت لوزارة النقل
عند توقف المشغل عن تشغيل االمتياز ) إعادته(يتم تخصيص أسهم لصاحب كل امتياز منطقة يتم تسليمه 

 . وتحويله لصاحب االمتياز الجديد
 



حدة للضفة الغربية وشركة أخرى في حال وجود ميزات واضحة من القيام بهذا، من الممكن تأسيس شركة وا
 . غزةقطاع ل

 . وأشكال استثمار أخرى PPP لالستثمار الخاص والعام فرص
وستعمل امتيازات المنطقة على توفير هيكلة  .لقطاع نقل الركابتوفر هذه المرحلة فرص لالستثمار الداخلي 

الزمن، لشركات التشغيل  عمل أساسية حيث يستطيع المستثمرون رؤية أعمال مضمونة لفترة محددة من
 . وللشركات التي توفر حافالت وخدمات مساندة لشركات التشغيل

 
أو استثمار مباشر  PPP شراكة حقيقية بين القطاعين العام والخاص من الممكن أن يكون االستثمار على شكل

 : وهناك ثالث فرص رئيسية لهذا االستثمار. للشركة
 .شركات تشغيل حافالت •
 .افالتشركة تأجير ح •

 . شركة خدمات مساندة •

 
شركات النقل الحالية ملك كلي حيث أن  PPPمن الممكن أن يستعمل االستثمار في شركات تشغيل الحافالت 

ومن الممكن أن تأخذ . الخدمة هذه تجاريًا في قطاع تزويدلقطاع العام داعي لمشاركة ا للقطاع الخاص وال
 : االستثمارات األشكال التالية

 . في الشركة الجديدة مقابل مساهمة محددة سابقاورأسمال غلين الحاليين باستثمار أصول قيام المش •
 . استثمار المشغلين الحاليين لحقوق تشغيلهم التاريخية وتصاريحهم في الشركة مقابل مساهمة •

 . استثمار محلي مباشر في الشركة •

 .مباشر في الشركة لفلسطينيا الشتات الصناديق العربية و جاليات استثمار أجنبي أو استثمار •

 
 : ومن الممكن أن يكون المستثمرين المحتملين. PPPلـ  المناسبة قد تكون شركة تأجير الحافالت 

مزودي حافالت يقوموا بتوفير وتزويد الحافالت وقطع الغيار ومعدات الصيانة والتدريب والمعرفة  •
 . مقابل مساهمة عالية

زويد وتوفير استثمار نقدي والدفع لمزود الحافالت مقابل شركة تمويل أو مستثمرين يقوموا بت •
 . مساهمة

 . وزارة النقل التي قد تقوم أو ال تقوم بتوفير حصة، وتحظى بمساهمة قليلة •

 
 : ومن الممكن أن يكون أصحاب المصالح المحتملين. PPPقد تكون شركة الخدمات المناسبة مناسبة أيضًا لـ 

فير استثمار يقوموا بتو ) الممكن أن يشمل ذلك شركات تشغيل حافالتمن (شركة تمويل أو مستثمرين  •
 . نقدي مقابلة مساهمة محددة سابقا



عند انتهاء امتياز ) إعادتها(أصحاب امتياز منطقة أسهم غير قابلة للتداول يجب تسليمها يتم منح  •
 . المنطقة

 . تكون غير مساهمة بتاتا أنيكون لها مساهمة قليلة أو  أن والمواصالتوزارة النقل قد تقرر  •

 

 .قطاع سيارات األجرة المشتركة
وتعمل بعض سيارات األجرة المشتركة حاليًا على مسارات . قطاع سيارات األجرة المشتركة في حالة تخمة اآلن

هذا يقوض قطاع . من الممكن خدمتها أفضل بالحافالت والحصول على إيرادات من شركات تشغيل الحافالت
 . بقدرته على تحقيق أموال الستبدال األسطول وتطوير القطاع الحافالت ويضر

 
 : من الممكن توزيع قطاع سيارات األجرة المشتركة وٕاعادة توجيهه على النحو التالي

فعال يضمن تقيد سيارات األجرة المشتركة بشروط تصاريحها والتوقف عن التأجير أو التعاقد  تشغيلنظام  •
القيام بموازاة ذلك بتفعيل مشابه ضد السيارات الخاصة التي تتعدى على . اأساس به بالباطن غير المسموح

 . سوق سيارات األجرة المشتركة
إعادة توجيه سيارات األجرة المشتركة بعيدًا عن مسارات الحافالت وتقديم خدمات على طول المسارات  •

ة مكملة لخدمات الحافالت وقد تكون سيارات األجرة المشترك. وفي المناطق التي ال تخدمها الحافالت
 . وليس منتزعًة منها

سيتم تشجيع ومساعدة سيارات األجرة المشتركة لتنتظم في شركات أو وحدات تشغيلية، ووضع قدراتها  •
وسيتم مساعدة الشركات أو الوحدات التنظيمية في امتالك . التنظيمية والتشغيلية واألعمال وتطوير السوق

 . أخرى ووسائل وأدوات عمل نقلبرامج 

سيتم أيضًا تشجيع شركات سيارات األجرة المشتركة على تنظيم جداول عمل لتخصيص مواردها وفرص  •
تحقيق إيرادات بصورة أفضل مع التقليل من السيارات المتوقفة في المحطات أو على الشوارع بانتظار 

 . دورها لتعمل

األجرة المشتركة وتفعيل ذلك لتشجيعها  السيطرة بصورة صارمة على التوقف على الشوارع وانتظار سيارات •
 . على تنظيم نفسها بصورة أفضل وٕازالة الفائض

 
ليس المقترح القيام باستثمارات في حافالت لقطاع سيارات األجرة المشتركة، ويعود السبب إلى وجود فائض كبير 

االستثمار في حافالت منها، وألن القطاع قادر حتى في ظل هذه الظروف من أن يكون مربحًا وقادرًا على 
 . جديدة

 

 .إجراءات دعم ومساندة



على سبيل المثال، من . ما تقدم أعاله بصورة ناجحة فقط في حال وجود إطار عمل مالئم تحقيقمن الممكن 
الممكن أن تنهار االستثمارات وأن تعلن الشركات إفالسها إذا ما تمكن المشغلون غير القانونيين انتزاع أعمال 

 : وسيكون من المطلوب إجراءات الدعم والمساندة التالية. راداتأساسية وٕاي
إطار العمل القانوني والتنظيمي لضمان وجود كافة السندات القانونية الالزمة المتيازات مراجعة  •

 . المنطقة والتفعيل والتنفيذ
ب هذا وقد يتطل. وضع نظام تفعيل وتنفيذ فعال ضد المشغلين غبر القانونيين والغير مسموح لهم •

حوافز لجذب بعض المشغلين غير القانونيين إلطار العمل القانوني، يتبع ذلك تفعيل قوي ضد من 
 . يستمر بالتشغيل بصورة غير قانونية

تخفيض عدد تصاريح سيارات األجرة المشتركة حيث أنها تتعارض مع خدمات الحافالت وتنتزع  •
ف عمل سيارات األجرة القانوني أو كبح مع مراعاة أن الغرض ليس تدمير أو إضعا. منها أعمال

بل الهدف هو منعها من تدمير عمل . وتقييد سيارات األجرة من حيث هي أنسب شكل لنقل الركاب
 . الحافالت

خاصة في وشركات تشغيل الحافالت  المواصالت وزارة النقللطواقم فنية وتدريب  تأمين مساعدات •
 . معرفتها ومقدرتها الفنية والعملية ومساعدتها على تطوير القضايا ذات األولوية

المفروض من قبل  تفحص طرق للتقليل من أو التغلب على اإلغالقات الناجمة عن نظام اإلغالق •
و السير وتعجيل  وطحركة الحافالت على خطتسريع / تسهيلمثل  .اإلسرائيلية االحتالل سلطات
سلطات االحتالل على خطوط النقل  التي تفرضها فتح اإلغالقاتو  الحواجزاإلجراءات عند تسهيل 

 نتفاضةقبل ا الشرقية كما كان معمول به القدسخالل فتح خط سريع من للحافالت، والعمل على 
 .بين شمال الضفة الغربية وجنوبهالتحسين الربط  األقصى

 . الحافالتب العام لنقللتسويقية وترويجية  تنظيم حمالت •

لتحسين األوضاع  والبلديات بالمحافظات السير لجانالمشترك مع  العملتطوير أطر التنسيق و  •
 . التشغيلية للحافالت

 

 .على قطاع نقل الركاب لإلستراتيجيةاآلثار المتوقعة 
اتحادات مناطقية غزة في قطاع شركة في الضفة الغربية و  102أن تتحد شركات التشغيل الحالية البالغة  •

، ودمج أصولها وحقوق التشغيل )امتياز جغرافيةشركة كبرى واحدة لكل منطقة (ثم في شركات كبرى 
ومن الممكن هيكلة هذه الشركات كأعمال واالستفادة من االقتصاديات ومن إدارة أكثر . وقدراتها التنظيمية

 أمثل ومقدرة تشغيلية النقل وتجديد األسطول ومرافق أصولوستكون في وضع أفضل لجمع . مهنية
تضررت بصورة كبيرة من األوضاع الحالية فرصة أن تصبح التي  وسيتوفر للشركات القائمة. للشركات

 . جديدة كبرى شركات مساهمة في شركات

قطاع خالل ثالث سنوات تجديد كامل أسطول الحافالت والحافالت الصغيرة في الضفة الغربية و  يتم أن •
 . أو مجددة، ومرافق صيانة ومحطة ومواقف/غزة، مع مستودعات جديدة و



 . المالي وقابلية حياة واستمرار شركات تشغيل الحافالت ضعأن يتحسن الو  •

الذاتية لمستخدمي نقل نوعية وراحة خدمات نقل الركاب، مما يحسن الحياة اليومية والصورة  أن تتحسن •
 .الركاب

 .على مساعدة االقتصاد الفلسطيني الجديدة في هذا القطاع الحيوي فرص االستثمار أن تعمل •

 

 . للمستقبل القريبتنفيذي  عمل برنامج
حيث أنها تمتد لفترة عامين يتم خاللها تأسيس  -وهنا نلخص خطة عمل زمنية تنفيذية لالنشطة المتوقعة 

االتحادات القانونية، ويتم القيام باإلجراءات التحضيرية الالزمة المتيازات المناطق، التي يمكن إطالقها في مطلع 
 :، وهي 2013عام 

جلسات المساهمين، عقد راتيجية تطوير قطاع نقل الركاب بالحافالت مع المشغلين و مراجعة إست: 2012 مارس
القانونية الندماج  األطر، االنتهاء من تشكيل وتسجيل وتفعيل مستثمرين محتملينأو /ممولين ومع  عمل

 . الشركات
 

تخطيطي  إعادة ة،الحصول على التزام المستثمرين والمانحين، إعداد حدود امتياز المنطق  :2012سبتمبر 
بناء القدرات في وزارة النقل وشركات  ، ومجاالت الخدمة والبياناتتطوير وتوثيق  خطوط السير وٕاعادة تنظيمها،

 . التشغيل
 

المتيازات المنطقة، تسهيل اندماج أسعار  عروض  لطلب والمواصالت طرح وزارة النقل: 2012 ديسمبر
متالك حافالت وتأسيس شركة تأجير حافالت، مفاوضة وٕانهاء عقود التمويل لالستثمارات، ا تأمينالمشغلين، 

 . في وزارة النقل وشركات التشغيل اتامتياز المنطقة، بناء القدر 
 

تفعيل فترة امتياز المنطقة، تفعيل برنامج تأجير الحافالت وتوفير الحافالت لشركات التشغيل، : 2013 يناير
 . إطالق شركة الخدمات المساندة والنشاطات

 
 
 

:التوصيات  

 5-3المســتهلكة بحــافالت جديــدة بشــكل منــتظم خــالل فتــرة إســتراتيجية اســتبدال المركبــات  بإتبــاعوصــي ن

حتـى وٕان كـان القيـام  وتحسين جودتها بشكل كبير أسطول نقل الركاب مركباتتحديث سنوات، وبذلك يتم 

 12قــد يتــراوح ســعر الحافلــة البــالغ طولهــا و . بــذلك يســتغرق وقتــًا طــويًال نظــرًا لكــون المــال المتــوافر محــدوداً 



دوالر  300.000دوالر أمريكـي إلـى مـا يزيـد عـن  70.000متر والمعّدة للعمل في المناطق الحضرية من 

ـــة المختـــارة ـــار متطلبـــات االمتثـــال للمواصـــفات . أمريكـــي، اعتمـــادًا علـــى نـــوع المركب وباألخـــذ بعـــين االعتب

حـّد السـعر الـذي يسـتطيع المشـغلون دفعـه، فمـن المـرجح أن يتـراوح والحاجة إلى حـافالت متينـة و  وروبيةاأل

وهــــذا يعنــــي أن . دوالر أمريكــــي 150.000دوالر أمريكــــي إلــــى  100.000ســـعر المركبــــات المشــــتراة مــــن 

مليـون دوالر أمريكــي خــالل الفتــرة  60-40متطلبـات االســتثمار الســتبدال الحــافالت الكبيـرة تقــع فــي حــدود 

ومـــن . ضـــروريا وتعتبـــر مرافـــق الصـــيانة وقطـــع الغيـــار أمـــرًا إضـــافياً . 2014-2012الممتـــدة بـــين عـــامي 

.مليون دوالر أمريكي لتجديد الحافالت الصغيرة خالل الفترة نفسها 20أيضًا استثمار حوالي  ضروريال  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  مجموع المسجلين بالخدمة خارج الخدمة

 المشغلون المسجلون 86 76 10

 المسجلةالطرق  154 128 26

 الحافالت المسجلة 723 594 129

 )مقعد 25> (الحافالت الكبيرة  - 355 284 71



 )مقعد 25(الحافالت الصغيرة - 368 310 58

لدي وزارة النقل والمواصالت عدد المشغلين والطرق والحافالت المسجلين: 1الجدول   

 

مجموع الحافالت على  المجموع التراكمي
 الطرق المسجلة

 عدد الحافالت شغلين لهذا الحجمعدد الم

42 )7(% 42 )7(% 1 40-49 
37 )13(% 37 )6(% 1 30-39 
144 )31(% 107 )18(% 4 20-29 
251 )45(% 82 )14(% 5 15-19 
324 )55(% 56 )10(% 5 10-14 

 حافالت أو أكثر 10 16 324 55%
493 )83(% 169 )28(% 30 5-9 
594 )100(% 103 )17(% 30 1-4 
 صفر 10 %)0(صفر  %)100( 594
 المجموع 86 %)100( 594 %)100( 594

توزيع مشغلي الحافالت : 2الجدول   

 

 

 



توزيع سنوات تصنيع الحافالت الكبيرة : 1الشكل  

 

 

 توزيع سنوات تصنيع الحافالت الصغيرة: 2الشكل 
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