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  پیشگفتار

این بخش از مطالعه سعی بر آن بوده است روند تغییرات شاخص هاي لجستیکی امارات بلحاظ نمره و رتبه نسبت به سایر کشورها و در 

زیرساخت و عملکرد انواع شقوق حمل و نقل مورد بررسی گیرد. در بخش دوم مطالعه، سیر توسعه و ارتقاي زیرساخت چه بلحاظ سخت افزاري و 

) Sequence of Eventsل هاي مختلف ارائه می شود و میان تغییرات شاخص هاي لجستیکی و این توالی رویدادها ( چه سخت افزاري طی سا

نهادات تناظري برقرار نموده که در نهایت از نقاط قوت این کشور که امکان الگوبرداري از آنها در اهداف کالن ایران وجود دارد براي ارائه پیش

  مل و نقلی و لجستیکی کشور ایران  استفاده می شود. مناسب و موثر بر عملکرد ح

    



5 

 مقدمه: 1

  آشنایی با کشور امارات متحده عربی -1-1

  موقعیت جغرافیایی -1-1-1

عربستان سعودي،  و قطر که از جنوب بااست  خاورمیانه شبه جزیره عربستان، در  و در شرق آسیا رات متحده عربی کشوري در جنوب غربی قارهاما

 .همسایه استهاي خلیج فارس با ایران و قطر و از طریق آب خلیج فارس ال باو از شم عمان از شرق با

که بعد از  است القوینام و الخیمهراس فجیره، عجمان، شارجه، دبی، ابوظبی، هايامبه نکوچک  نشینهفت شیخ  امارات عربی متحده، اتحادي از

 .گیرندجشن می روز ملی امارات روز را با نام میالدي شکل گرفت. این 1971 دسامبر 2در  بریتانیا  استقالل از

 کند و شوراي عالی حکام کهامیرنشین از استقالل فراوانی برخوردارند، اما یک امیر موروثی به عنوان حاکم کشور ایفاي وظیفه می 7هر یک از این 

  کند. متشکل از هفت امیر است، رئیس دولت و کابینه را انتخاب می

 .]1[ ترین ذخایر نفتی دنیا را در اختیار دارد و تولید ناخالص سرانه آن در حد ثروتمندترین کشورهاي اروپاي غربی استامارات یکی از بزرگ

  موقعیت لجستیکی امارات از نظر بانک جهانی   -1-1-2

 به دستیابی و موفقیت کلید مناسب که عملکرد چرا است، برخوردار زیادي بسیار اهمیت از تجاري فرآیندهاي در تامین زنجیره عملکرد سنجش

 .است نیاز مناسب هاي عملکردي مقیاس و ابزارها به منظور این براي .است پایدار ثبات و توسعه

 کشورها لجستیکی عملکرد وضعیت تعیین براي و شده تعریف جهانی بانک توسط که است المللی بین شاخص یک» لجستیک عملکرد شاخص«

 فرآیند تهدیدهاي و ها فرصت شناخت به و دهدمی نشان عملکرد لجستیک لحاظ از را کشورها تمایز صشاخ این .گیردمی قرار استفاده مورد

 عملکرد بهبود براي مناسب کارهاي راه اتخاذ در را کشورها همچنین و کندمی کمک آن زنجیره تامین وضعیت بررسی و کشور یک لجستیکی

 )بهترین( پنج تا )نبدتری( یکاست که در ابعاد مختلف بین  بعدي چند شاخص این که است ذکر به الزم .کندمی راهنمایی لجستیک شان

   .شودمی امتیازدهی

 و حمل با رابطه در )دانشگاهی و پژوهشگران لجستیک خدمات کنندگان ارایه جهانی، بانک( جهانی مطالعات اساس بر لجستیک عملکرد شاخص

می ارایه را مختلف کشورهاي در لجستیک عملیات بودن روان و سهولتبه  مربوط اطالعات و است استوار نقل و حمل متصدیان و جهانی نقل

 تا کندمی کمک تاجران و کنندگان لجستیک تامین لجستیک، متخصصان گذاران، سیاست ملی، رهبران به لجستیک عملکرد شاخص .نماید

 تجاري لجستیک با رابطه در هاکشور کلی عملکرد ،نموده شناسایی المللی را بین تجارت براي خود روي پیش لجستیکی موانع و ها چالشبتوانند 

کرده و از این طریق شرکاي تجاري خود را انتخاب  ارزیابی مختلف ابعاد در را المللی بین بازارهاي با کشور هر تجاري هاي فعالیت ارتباط میزانو 

براي ) چه تک وجهیو ست که فورواردرها (چه فورواردهاي حمل و نقل ترکیبی یکی دیگر از دالیل اهمیت شاخص عملکرد لجستیک آن ا .کنند

  باالیی دارند.  LPIکه تعامل داشته باشند  یکشورهای بادهند میکنند و ترجیح میاستفاده   LPIاز به نوعی انتخاب مسیرهاي عبوري 

 این داخلی، منظر از شود.سنجیده می )المللی بین و داخلی کلجستی عملکرد شاخص( المللی بین و داخلی منظر دو ازلجستیک  عملکرد شاخص

 اطالعات و دهدمی قرار مورد ارزیابی کمی و کیفی نظر از کشور همان لجستیک متخصصان کمک به را کشور یک لجستیک عملکرد ،شاخص

 انجام زمان مدت مربوطه، هاي شرکت و موسسات ها، ها، سازمان نهاد لجستیک، مرکزي و اصلی فرآیندهاي لجستیک، محیط خصوص در جامع

 تجاري شرکاي با کشور یک تعامل ،شاخص این المللی، بین منظر . ازنمایدمی فراهم را و غیره اي هزینه اطالعات عملیات، فرآیند تکمیل و کار

صورت  کشور آن از خارج در شاغل کلجستی متخصصان مهم از طریق این .دهدمی قرار ارزیابی مورد کیفی لحاظ از حوزه مختلف 6 در را اش

 معیار بقرار زیر هستند:  یا حوزه شش اینپذیرد. می

 کاال ترخیص فرایندهاي کارایی: گمرگات .1

 نقلی و حمل و تجاري زیرساختهاي کیفیت: ها زیرساخت .2

 رقابتی؛ قیمت با مختلف کاالهاي به دسترسی سهولت: المللی بین نقل و حمل .3
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 لجستیکی؛ خدمات کیفیت و شایستگی: لجستیکی شایستگی .4

 ارسالی؛ کاالهاي رهگیري در توانایی: رهگیري و پیگیري .5

 . ]2[ انتظار مورد زمان یا شده ریزي برنامه زمان در مشتري به ها محموله تحویل زمان بودن مناسب: موقع به تحویل .6

  کل زیر بخوبی نمایان است:برخی از این معیارها ورودي زنجیره لجستیک و برخی محصول آن هستند. این امر در ش

  

  ]3[معیارهاي ارزیابی لجستیکی  ) 1-1( شکل

کشور امارات متحده عربی طی کمتر از یک قرن پیشرفت بسیار خوبی داشته و از یک کشور بدوي به کشوري پیشرفته تبدیل شده است. در این 

 است. کشور امارات ایران شدهکشور اي د اهداف توسعه آن براي پیشبر درسها و آموزه هايعلل این پیشرفت و استفاده از  بررسیپژوهش سعی در 

ترین شبکه هاي حمل و نقل و لجستیک منطقه را در اختیار از پیشرفته ترین و توسعه یافته  متحده عربی امروز به کشوري تبدیل شده که یکی

در حمل و نقل و که از قدمت چندین هزارساله ) ایران باشد و در مقایسه با سایر همسایگان خود (از جملهد و روز به روز در حال پیشرفت میدار

) جایگاه امارات متحده عربی را نسبت به سایر کشورهاي 1-1ردارند، به طور قابل مالحظه اي پیشی گرفته است. جدول (برخوتجارت بین المللی 

  دهد.نشان می LPIمنطقه بلحاظ شاخص 

  ]2[  2016سال  موقعیت لجستیکی امارات نسبت به کشورهاي منطقه در ) 1-1( جدول

  یکیلجست رتبه  کشور

  13  یعرب متحده امارات

  30  قطر

  44  نیبحر

  48  عمان

  49  مصر

  52  عربستان

  67  اردن

  96  رانیا

  149  عراق

 شده وبررسی  اشاره شده،هاي مختلف براساس شش معیار لجستیک طی سال عملکردشاخص زیر شاخه هاي بلحاظ  وضعیت ایرانروند  در ادامه
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  گردد.قالب یک نمودار با کشور امارات مقایسه میدر 

 

  ]LPI ]2 وضعیت ایران بلحاظ معیارهاي ) 2-1( شکل

مربوط به تحویل به موقع  2016بهترین عملکرد را داشته است. بهترین رتبه ایران در سال  2016با توجه به شکل فوق واضح است ایران در سال 

  است. 2012رکات داشته است. عالوه بر این، بدترین رتبه ایران مربوط به سال است و ضعیف ترین عملکرد را در بخش گم

قیت دالیل موف(موجود در فایل پرزنتیشن ارائه شده توسط ایشان در وزارت راه و شهرسازي ایران)، زیمنس ارائه شده توسط شرکت طبق تحلیل  

  : کشور آلمان در لجستیک شامل موارد زیر است

 در سال هاي حمل و نقل میلیارد یورویی در زیرساخت  13سرمایه گذاري  نداردهاي باال در علوم فنی و مهندسی وز استابرخورداري ا

  ،)میلیارد در ریل 5( 2016

  باالي شبکه حمل و نقلتراکم،  

 حمل و نقل ترکیبی،هاي زیرساخت توسعه اولویت قراردادن  در 

   ،قطب صنعتی بودن  

  ،وجود بازار پررونق  

 وضعیت بار،  یت پایش آنالینداراي قابل  

 آالت ناقله کارآمد،  زیرساخت و  

  دیجیتالی بودن فرآیند بررسی اسناد در گمرك و  

 3[ تغییر مرز بدون توقف[.  

در خصوص جایگاه ایران بلحاظ عملکرد لجستیکی نیز این گونه آمده است که کیفیت زیرساختها در حد متوسط و بهره برداري زیر حد متوسط  

رساخت جاده اي ایران در بین کشورهاي منطقه رضایتبخش است. این در حالیست که کشور موفقی همچون آلمان بر زیرساخت بیش از زی است.

زیرشاخص هاي دیگر متمرکز است و رابطه اي مستحکم میان زیرساخت ریلی و کیفیت خدمت دهی مشاهده نموده است و در نهایت زیرساخت 

  .]3[عامل تعیین کننده تلقی شده است ریلی و بهره برداري مهمترین

L

PI 

گمر

 کات

زیرس

 اخت

 حمل و نقل

لمللیبین ا   

 شایستگی 

 لجستیکی

پیگیري و 

 رهگیري

تحویل به 

 موقع

2016 

2010 
2012 

2007 
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 ]LPI ]2 وضعیت کشور امارات بلحاظ معیارهاي ) 3-1( شکل

  

 ]2[مقایسه عملکرد لجستیکی کشور امارات و ایران بلحاظ نمره کلی کسب شده  ) 4-1( شکل
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 )LPI(

گمرکات زیرساخت ها حمل و نقل بین المللی شایستگی لجستیکی پیگیري و رهگیري تحویل به موقع

 امارات متحده عربی ایران
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  ]2[مقایسه عملکرد لجستیکی کشور امارات و ایران بلحاظ رتبه  ) 5-1( شکل

  ام داشته است.13خود را با قرارگیري در جایگاه بهترین عملکرد  2016رات در سال که اما شودمیفوق این نکته برداشت  نمودارهاياز 
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 بررسی وضعیت سیستم حمل و نقل و شبکه  لجستیک امارات: 2

  مقدمه -2-1

هدف از انجام این فصل از مطالعات حاضر، بررسی وضعیت کلی سیستم حمل و نقل و لجستیک کشور امارات متحده عربی به تفکیک شیوه هاي 

تلف حمل و نقل و همچنین پایش سیر تغییر و تحوالت اساسی بوجود آمده در این شیوه ها در گذر زمان است. حال این تحوالت چه در زمینه مخ

د. شسخت افزاري باشد و چه در بعد نرم افزاري، این انتظار وجود دارد که عملکرد سیستم حمل و نقل امارات به تبع آنها دستخوش تغییر شده با

تواند شامل توسعه زیرساختهاي بندري (یا سایر شقوق)، توسعه پایانه هاي ترکیبی، تغییرات فرآیندي، تغییرات ساختاري و مثال تغییرات می بطور

 ایتهمدیریتی و سایر موارد از این دست باشد که طبیعتاً طیف گسترده اي را دربرخواهد گرفت. لذا با بررسی رویدادهاي مهم و سیر تحوالت در ن

  در فصل بعدي، تالش خواهد شد تا ارتباط معناداري فیمابین این حوزه ها شناسایی شوند.  

  امارات متحده عربیکشور در هاي حمل و نقل زیر ساخت  -2-1-1

د. این کشور باشمیدر منطقه ي حمل و نقلی خصوصاً دریایی و هوایی امارات متحده عربی داراي پیشرفته ترین و توسعه یافته ترین زیرساخت ها

ر طی سالهاي اخیارتباطات راه دور، برخورداري از کلیه زیرساختهاي مورد نیاز براي و هاي تراز اول ، فرودگاه بهره مندي از بنادر پیشرفتهبواسطه 

بنا بر عقیده رئیس  تبدیل به هاب تجاري منطقه شده و از این طریق منابع مالی و اقتصادي سرشاري را به سمت مرزهاي خود روانه نموده است.

بنابر مطالعات مختلف اقتصادي، زیرساخت  قوي داشته باشید.هاي خواهان اقتصادي قوي هستید، بایستی زیرساخت ، اگر )RTA(دوبی راه و ترابري 

زیرساخت  بنادر و سایرهاي حمل و نقل و اقتصاد بریکدیگر تأثیرات شگرفی دارند. در صورتی که رشد اقتصادي پدیدار شود، لزوم سرمایه گذاري در 

یابد و از سوي دیگر توسعه و بهبود وضعیت زیرساخت هاي حمل و نقل باعث ارتقاء کیفیت خدمات شده و از این هاي حمل و نقلی افزایش می

ر زمان ادامه طریق زمینه ساز افزایش تقاضا براي دریافت خدمات خواهد شد که این مهم درنهایت باعث رونق اقتصادي شده و این چرخه در گذ

  . ]24[کندپیدا می

طبق آمار بانک جهانی، کشور امارات از لحاظ کیفیت زیرساخت هاي حمل و نقلی رتبه سیزدهم جهان را به خود اختصاص داده است که در نوع 

  خود بی نظیر است.

  حمل و نقل دریایی امارات -2-2

بندر عجمان، بندر فجیره، جزیره : کشور واقع شده اند. این بنادر عبارتند ازن ایشیخ نشین  7امارات متحده عربی داراي بنادر متعددي است که در 

ینا علی و بندر رشید در دبی؛ مد و مینا جبل الظنه در ابوظبی؛ خورفکان، مینا الحمریه و مینا خالد در شارجه؛ مینا جبلایداس، بندر خلیفه، مینا ز

  گیرند.امه گزارش زیرساخت هاي این بنادر و عملکرد آن ها مورد بررسی بیشتر قرار میکه در اد .صقر در راس الخیمه؛ و بندر ام القیوین

 توان دریافت که طی سالهايقبل از آنکه به زیرساختهاي بندري کشور امارات متحده عربی پرداخته شود، با تعمق بر منطقه حساس خاورمیانه می

ند که بلحاظ عملکرد و وسعت متفاوت بوده ولی عمده آنها با تمرکز بر بارهاي اینترمودال و گذشته بنادر مختلفی در این محدوده راه اندازي شده ا

  آمده است: 1-2کانتینري ساخته شده اند. در ادامه خالصه اي از بنادر مهم در جدول 
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  صدور دستور ساخت بنادر در خاورمیانه ) 1-2( جدول

 2000بعد از سال 
 -2000 يها سال نیب

1990 

 -90 يها سال نیب

1980 

-80 يسالها نیب

1970 
  1970قبل از سال 

  دوره زمانی

  کشور

 رانیا  بندرعباس  بندر امام خمینی  بوشهر -چابهار 

 رهیفوج -سیرو مهیالخ رأس -عجمان 
-ارجهش -یابوظب

 یدب -خورفکان
 یامارات متحده عرب  یعل جبل

 قطر  دوحه -دیعیمس    

 عمان  الدقم -صور   قابوس نایم  صحار سالله

 منی  عدن  المکال  دهیالحد  

 عربستان  دمام  انبوی-جده-لیجب   

  عراق     القصر ام -بصره بایشع -خیالشو

  

  زیرساخت بنادر -2-2-1

  کیفیت زیرساخت بنادر -2-2-1-1

شود. در این طبق نظر مدیران کسب و کار از زیرساخت بنادر کشورشان اندازه گیري میاین شاخص توسط بانک جهانی معرفی شده است که 

بیانگر زیرساخت پیشرفته با بهره وري باال و  7بوده که بدین معنی است آن کشور داراي زیرساخت ابتدایی بوده و نمره  1، کمترین امتیاز شاخص 

  مطابق استانداردهاي جهانی است. کیفیت زیرساخت بر کیفیت سرویس دهی به مشتریان تأثیر بسزایی دارد.

فیت زیرساخت بنادر در امارات متحده عربی نسبت به کشورهاي منطقه در باالترین سطح خود قرار داشته براساس آمار بانک جهانی، به طور کلی کی

  .]2[، ایران در پایین ترین سطح بلحاظ کیفیت زیرساختهاي بندري قرار گرفته است2015و این درحالیست که طی ارزیابی صورت پذیرفته در سال 

 

= زیرساخت پیشرفته با  7= زیرساخت ابتدایی،  1عربی و کشورهاي منطقه ( کیفیت زیرساخت بنادر در امارات متحده ) 1-2( شکل

  ]2[بهره وري باال و مطابق استانداردهاي جهانی) 
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  آمده است که قطر رقابت نزدیکی با امارات متحده عربی دارد. 2015عالوه بر روند نمودار فوق، نقشه کیفیت زیرساخت بنادر در سال 

  

  ]2[ 2015در در منطقه در سال نقشه کیفیت زیرساخت بنا ) 2-2( شکل

 بندر جبل علی -2-2-1-2

و هر هفته  رسانی نموده خدمتبین المللی خط کشتیرانی  180به بیش از بعنوان بزرگترین بندر تجاري کشور امارات متحده عربی، بندر جبل علی 

یو به ايمیلیون تی 14سومین پایانه این بندر از  بندر در سراسر دنیا در ارتباط است. ظرفیت بندر جبل علی در آینده و با افتتاح 140با بیش از 

م انجام شد. منطقه آزاد تجاري جبل علی نیز در سال 1979علی در سال از بندر جبل میبرداري رسبهره .یو افزایش خواهد یافتايمیلیون تی 19

. با توجه به عمق بندرگاه و تجهیزات بندري و دریایی آن، درا فراهم نمواین بندر  فراوانرونق  اتاي موجبم ایجاد شد که وجود چنین منطقه1985

از خدمات آن بهره مند شوند. اپراتور این بندر  لنگر انداخته وتوانند در این بندرگاه می میهاي تجاري، مسافربري و حتی نظاانواع مختلف کشتی

DP World  ر دستراتژیک جغرافیایی کشور امارت متحده عربی و این بندر ا موقعیت، یکی از عوامل اصلی موفقیت این بندر کانتینري .است

  .استمنطقه 

ونقل هاي بزرگ تجارت دنیا است و عالوه بر کانتینر؛ نفت، گاز مایع و محصوالت پتروشیمی از عمده کاالهاي حملبندر جبل علی یکی از شاهراه

توان و واردات کاالهاي مصرفی را در دستور کار دارند، می نفتادرات وابسته به شده در این بندر است. با توجه به نوع اقتصاد کشورهاي منطقه که ص

  .علی را محل ورود کاالهاي مصرفی به منطقه و سپس توزیع آنها در بین کشورها دانستبندر جبل

ونقل در حوزه درآمد ناخالص اي یک اقتصاد آزاد و باز بوده و با توجه به تجارت و بازرگانی؛ صادرات نفت، گردشگري و حملامارت متحده عربی دار

هایی را براي رشد بخش خصوصی شرایط مناسبی را در منطقه خاورمیانه داراست. این کشور با بازنگري در قوانین اقتصادي خود، فرصت داخلی

  .]4[اندعلی شدهوجب ایجاد زیرساخت مناسب براي وضعیت اقتصادي و کارکردي بندر جبلایجاد کرده که همگی م
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  نقشه جانمایی پایانه هاي بندر جبل علی ) 3-2( شکل

  ]4[خالصه امکانات بندر جبل علی به همراه اطالعات ظرفیتی  ) 2-2( جدول

  جزئیات  ظرفیت  امکانات

 TEUمیلیون  19  پایانه کانتینري
  لنگرگاه 28

  جرثقیل 84

  لنگرگاه 26  میلیون مترمربع انبار RO-RO 1,4رگو ، جنرال کا

CFS 135,000خدمات کانتینرهاي   مترمربعLCL و تجمیع کاالها  

  C°20+ تا C°10+  مترمربع3,900بیش از  انبار خنک

  C°13+ تا C°29-  مترمربع 5,765بیش از   انبار سرد

  محصوالت نفت و پتروشیمی  لنگرگاه 11  پایانه سوخت

  ئیات بیشتر زیرساخت و تجهیزات بندر جبل علی آمده است.در ادامه جز

که آن را به یک هاب لجستیکی با پتانسیل  هوایی، جاده اي، دریایی و در آینده ریلی متصل استهاي حمل و نقل جبل علی به شیوه منطقه آزاد 

  باال تبدیل کرده است.
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  ]4[نقشه جانمایی هاب لجستیکی جبل علی   ) 4-2( شکل

   

 هاب لجستیکی یکپارچه جبل علی

 بندر جبل علی .1

 قه آزاد تجاري جبل علیمنط .2

 2020محل نمایشگاه جهانی  .3

 فرودگاه بین المللی المکتوم  .4

 مرکز جهانی دوبی .5

 شهر عمده فروشی دوبی .6

A. هوایی)-(دریایی کریدور لجستیکی  

ریل اتحاد فضاي دپویی در جبل علی خواهد 

داشت که جبل علی را به کشورهاي شوراي 

) از طریق ریل متصل GCCهمکاري خلیج فارس (

   -اتصال دریایی بی نظیر  کند. می

  سرویس هفتگی 90

  بندر 140تماس با 

یدور هوایی   خط کشتیرانی 180 یایی -کر حت کنترل گمرك  در که   و ت

ــیوه هوایی و       که شـ یا را دارد  تاه ترین ترانزیت در دن کو

دقیقه  45دریایی را متصل نموده و تخلیه بارگیري آن در 

اتصال به منطقه از طریق شبکه جاده اي   .شودمیانجام 

الی  2با زمان ترانزیت  – GCCاصلی امارات و 

 GCCروزه در هرجاي  3
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 ي کانتینري جبل علیپایانه ها

 ]4[ 1اطالعات زیرساخت و تجهیزات پایانه کانتینري  ) 3-2( جدول

  1ترمینال کانتینري 

  متر مربع 2،057،904  مساحت کل

  TEUمیلیون  9  ظرفیت

  TEU 213،455  ظرفیت انبار

  2،582  ایستگاه تامین سرمایش کانتینر هاي حاوي مواد یخ زده

  دستگاه 46  ساحلیجرثقیل 

  دستگاه 37  ینر خالیحمل کننده کانت

  دستگاه 3  ریچ استکر

  دستگاه 9  لیفتراك

  دستگاه 415  تراکتور

  دستگاه 459  تریلر

  15  تعداد لنگرگاه

 ]4[2اطالعات زیرساخت و تجیزات پایانه کانتینري  ) 4-2( جدول

  2ترمینال کانتینري 

  متر مربع 3،010،212  مساحت کل

  TEUمیلیون  6  ظرفیت

  TEU 129،887   ظرفیت انبار

  4،361  ایستگاه تامین سرمایش کانتینر هاي حاوي مواد یخ زده

  دستگاه 29  ساحلیجرثقیل 

  دستگاه 17  حمل کننده کانتینر خالی

  دستگاه 2  ریچ استکر

  3  لیفتراك

  293  تراکتور

  326  تریلر

  8  تعداد لنگرگاه

 ]4[3اطالعات زیرساخت و تجهیزات پایانه کانتینري  ) 5-2( جدول

  3ترمینال کانتینري 

  متر مربع 720،000  ساحت کلم

  TEUمیلیون  4  ظرفیت

  TEU 103،764  ظرفیت انبار

  1،620  ایستگاه تامین سرمایش کانتینر هاي حاوي مواد یخ زده

  دستگاه 19  ساحلیجرثقیل 

  دستگاه 7  حمل کننده کانتینر خالی

  دستگاه 2  ریچ استکر

  دستگاه 1  لیفتراك
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  3ترمینال کانتینري 

  دستگاه 190  تراکتور

  گاهدست 178  تریلر

  5  تعداد لنگرگاه

  

  

 پایانه هاي غیرکانتینري

 ]4[اطالعات زیرساخت و تجهیزات انتقال جنرال کارگو ) 6-2( جدول

  جنرال کارگو انتقالتجهیزات 

  متر مربع میلیون 1,4بیش از   مساحت کل

  4،855  طول اسکله (متر)

  26  لنگرگاه ها

  متر 15 – 8,5  عمق

  دستگاه 130  لیفتراك

  دستگاه 3  لودر

  متر مربع 52،000انبار به مساحت کلی  7  هانگار

  متر مربع 19،000انبار به مساحت کلی  4  فضاي انبار سرپوشیده

  دستگاه 5  ریچ استکر

  لنگرگاه 23اسکله و  5داراي 

 ]4[اطالعات ظرفیت هاي لجستیکی جبل علی  ) 7-2( جدول

CFS  Rooms   فضاها 

  3  طبقه بندي شده  طبقه بندي شده  مساحت

  6  طبقه بندي نشده  طبقه بندي نشده  انبار سرپوشیده

  متر مربع 5،765  کل مساحت  کل مساحت  فضاي طبقه بندي شده (پالت)

  دستگاه4  لیفتراك  لیفتراك  انبار سرباز

  دستگاه 9  باالبر اکتریکی  باالبر اکتریکی  لیفتراك

  دستگاه6استکر                                   استکر  باالبر هاي الکتریکی

  دستگاه 3  استکر ریچ  

  انبار سرد  انبار خنک

   c°13+تا - C(  29°c( دمایی محدوده  10-20  )C( محدوده دمایی

  9،991  ظرفیت (تعداد پالت)  3،261  ظرفیت (تعداد پالت)

  5765  فضاي داخلی هر طبقه  Rooms(  3فضاها (

  دستگاه  4        لیفتراك                           متر مربع 3،900  فضاي داخلی هر طبقه

  6  لیفتراك  
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  ]RO-RO]4زیرساخت و تجهیزات  ) 8-2( جدول

  متر مربع 361,074  مساحت کل

  دستگاه 2  لیفتراك

  دستگاه 18  تراکتور

  دستگاه 4  تراکتور یدك کش

  ]4[زیرساخت پایانه سوخت ) 9-2( جدول

  متر مربع میلیون 2  مساحت کل

  11  تعداد لنگرگاه

 بنادر شارجه -2-2-1-3

 خورفکان  

پیشرو در دنیا است. این بندر در یک منطقه استراتژیک در سواحل شارجه در اقیانوس هند، خارج از تنگه  تنادر ترانسشیپمنخورفکان یکی از ب

غرب قرار گرفته است. تنها سه ساعت از مراکز اصلی جمعیتی امارات متحده عربی در سواحل خلیج  –هرمز و نزدیک به مسیرهاي کشتیرانی شرق 

ی، شارجه و ابوظبی فاصله دارد. موقعیت خورفکان، آن را به یک انتخاب بدیهی براي خطوط کشتیرانی با حجم بزرگی از فارس، یعنی شهرهاي دب

  بدل کرده، همچنین این بندر دسترسی آسانی به مناطق داخلی کشور امارات متحده عربی را نیز دارد. تترانسشیپمن

متر  16متر از اسکله با  800مگا جرثقیل باالبر بر روي  4 سوپر پست پاناماکس وگنتري   6شامل  اخیرا کامل شده است، که 2توسعه اصلی فاز 

متر مربع افزایش یافته   450000به  انبارباشد و روي هم رفته فضاي عدد می 20. در حال حاضر تعداد کل جرثقیل هاي دروازه اي باشدمی آبخور

  است.

  

  نقشه جانمایی بندر خورفکان ) 5-2( شکل
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میجا  ، تراکتور، تریلر و فورکلیفت جابهها RTG:  از دریاي باز وجود دارد و کانتینرها با کشتی به ساحل گنتري با استفاده ازدسترسی آسانی 

محموله  انباراختصاصی عبور و مرور و منطقه اي براي  فضاي مترمربع  TEU ،3000 45000امکان ذخیره سازي براي بیش از  1KCTشوند. 

  کانتینر یخچالی مازاد را نیز دارد. 1000به آسانی قابلیت جا دادن  KCTباشد. یمرا دارا  2LCLهاي 

  اطالعات زیرساخت این بندر به شرح زیر است :

  :6تعداد اسکله  

  :متر 2000طول اسکله  

  :متر در  16عمق پهلو به پهلوMLW  

  مترمربع 450000: انبارمساحت  

  :مترمربع 700000مساحت کل  

 جرثقیل:

 20  سوپر پاناماکسجرثقیل دروازه اي ( از جمله کانتینر(  

  تجهیزات:

 26 گنتري  

 30 دستگاه جابه جا کننده کانتینر  

 116  5[تراکتور[ 

 

 منطقه آزاد الحمریه  

به پایان رسید.که به دنبال آن ساخت لنگرگاه بارگیري گاز مایع شروع  1986شروع و در سال  1984ساخت و ساز بندرگاه در الحمریه در سال 

بود. در حال حاضر بهره برداري آن براي شرکت  AMOCOید که مالکیت آن براي شرکت نفتی شارجه و بهره برداري آن براي شرکت گرد

Petrofac متر تکمیل و آماده  250یک لنگرگاه جنرال کارگو به طول  1997باشد که شرکت نام آشناي بین الملی است. در سه ماه آخر سال می

به دنبال آن لنرگاهی مخصوص مواد پتروشیمی توسط پاالیشگاه نفت شارجه ساخته گردید.از آن زمان به بعد سازمان بنادر بهره برداري گردید. 

سال اخیر شاهد رشد شگرف در زمینه تعداد لنگرگاه ها  2باشد.در طی شارجه عهده دار تمامی کارهاي بندر حمریه گردیده و بهره بردار آن نیز می

ه در این بندر بوده ایم. این موضوع باعث شهرت جهانی این بندر و تبدیل آن به نمادي از توسعه عمارت شارجه و تمامی امارات و زیرساخت هاي پای

  باشد. متحده عربی شده است.این بندر قادر به جانمایی کشتی هاي بسیار بزرگ و عمیق و اداره کردن هر نوع کاالیی می

  ت:مزایاي این بندر شامل موارد زیر اس

عمارت این کشور بوده و همچنین کشور هاي حاشیه خلیج فارس و نزدیک به تنگه هرمز به نسبت کشور هاي نزدیک  7داراي دسترسی به تمامی 

منجر  باشد. کهشهر شارجه و مناطق صنعتی فاصله داشته و نزدیک به منطقه آزاد حمریه می با باشد. تنها چندین مایلبه بندر جنوبی امارات می

  ]5[ شود.ه صرفه جویی در هزینه و زمان سرمایه گذاران در این منطقه آزاد میب

  عملکرد بنادر  -2-2-2

 لسال اخیر رشد چشمگیر در تعداد بنادر خاورمیانه و به ویژه امارات متحده عربی اتفاق افتاده است. با بررسی موضوع، در ادامه برخی دالی 20طی 

افزایش مصرف داخلی، تنوع اقتصادي کشور امارات، جمعیت رو به رشد آن، افزایش تولید ناخالص داخلی،  این امر اشاره شده است: بطور مثال رشد

  صنعتی و توسعه مراکز توزیع منطقه اي و مراکز لجستیکی.

 عملکرد بنادر کشور امارات متحده عربی و دیگر کشورهاي منطقه در شکل زیر آمده است. 

                                                           
1 - Khorfakkan Container Terminal 
2 - less than a container load   کمتر از یک کانتینر  
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  ]TEU (]2یانه (میلیونترافیک کانتینر در بنادر خاورم ) 6-2( شکل

  

  ]2[تولید ناخالص داخلی در امارات  ) 7-2( شکل
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تا  شود که سیر رشد این دو نموداربا مشاهده تولید ناخالص داخلی در امارات و ترافیک کانتینر در بنادر امارات متحده عربی، این نکته برداشت می

ي رد بنادر بر تولید ناخالص داخلی تأثیر مستقیم داشته که نقطه عطف آن براشود که عملکحد زیادي با یکدیگر در تناظر هستند. اینگونه تعبیر می

  افت داشته است. 2015روند صعودي و در  2014بوده که از آن سال تا سال  2009امارات در سال 

اي منطقه، برتري قابل توجهی نسبت به بنادر سایر کشوره درصدي از کل ترافیک کانتینري، 50بنادر کشور امارات متحده عربی با سهمی در حدود 

  دارند. 

  

 بنادر کشورهاي منطقه از ترافیک کانتینر سهم ) 8-2( شکل

 

  ]2[ 2013در سال   TEUنقشه ترافیک کانتینري در بنادر منطقه برحسب  ) 9-2( شکل
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که روند رشد حجم بار امین بندر کانتینري مهم دنیا قرار گرفته اند  36امین و شارجه  9براساس شوراي جهانی کشتیرانی ، جبل علی در جایگاه  

  : ]6[این بنادر به شرح جدول زیر است

  ]6[بندر کانتینري برتر دنیا  50بنادر منطقه قرارگرفته در  ) 10-2( جدول

  رتبه  بندر
  )TEUحجم بار (میلیون 

2011  2012  2013  2014  

  25/15  64/13  30/13  00/13  9  جبل علی

  20/4  56/4  74/4  01/4  35  جده (عربستان)

  12/4  12/4  00/4  23/3  36  شارجه

 3,20  3,63  3,34  3,03  50  سالله (عمان)

  1,82  -  -  -  -  بندر شهید رجایی

 حمل و نقل زمینی -2-3

  حمل و نقل جاده اي   -2-3-1

 یکشور امارات متحده عربی داراي یک شبکه جاده اي گسترده و کامال توسعه یافته است که بیشتر در مناطق ساحلی شمالی که مراکز اصلی جمعیت

توانند از میهاي چند باندي دو طرفه تبدیل شده اند که آزادراه باشد. بسیاري از این جاده ها بهبود یافته اند و به میتند متمرکز این کشور هس

  عهده پاسخگویی به حجم عظیم تقاضا براي حمل و نقل جاده اي برآیند.

  در امارات متحده عربی هاجاده -2-3-1-1

ده و توسعه یافته است ، به خصوص در منطقه ساحل شمالی که عمده مراکز جمعیتی درآنجا امارات متحده عربی داراي شبکه جاده اي گستر

اند، که قادر به برآورد تقاضاي باالي حمل و نقل جاده اي در مستقر هستند. بسیاري از این جاده ها به آزادراه هاي دوبانده چند خطه، ارتقاء یافته

  باشد.میکشور 

  : مارات متحده عربی به شرح زیر استهاي اهمچنین فهرست آزادراه

- E10 کیلومتر. 44. به طول الشهامه: ابوظبی  

- E11 کشور است، زیرا آزادراه مهمترین آزادراه کیلومتر. این  583. در مرز با عربستان سعودي به القیر، در مرز با عمان. به طول السلع

  کند.میراکز مهم را به هم متصل ، راس الخیمه و دیگر مالقیوینامشهرهاي ابوظبی، دبی، شارجه، 

- E12 کیلومتر. 34ال فالح. به طول  -ابوظبی  

- E15 کیلومتر. 145. به طول الرویس -محضر واسط 

- E16  کیلومتر. 100آل سعد. به طول  –الرهبا  

- E18  کیلومتر. 61المناما. به طول  –راس الخیمه  

- E20  کیلومتر. 144آل هایر. به طول  –ابوظبی  

- E22  کیلومتر. 157لعین. به طول ا –ابوظبی  

- E44  کیلومتر. 129هتا. به طول  –دبی  

- E45 کیلومتر. 109لواء. به طول  -تعریف  

- E55 القیوینام - Al Shuwaib کیلومتر. 131. به طول  

- E66  کیلومتر. 130العین. به طول  –دبی  

- E84 Al Malaiha –  کیلومتر. 43فجیره. به طول  

- E88 یلومتر.ک 77مصافی. به طول  -شارجه  
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- E89 کیلومتر. 66فجیره. به طول  -دیبا الفجیره  

- E99  کیلومتر. 82کالباء. به طول  –دیبا الفجیره  

- E102  کیلومتر. 119کالباء. به طول  –شارجه  

- E311 کیلومتر. 139الخیمه. به طول رأس -دبی  

- E611  7[کیلومتر 110. به طول شودمیگاه امارات نیز شناخته . به عنوان گذرالقیوینام -دبی[.  

  

  ]8[نقشه شبکه جاده اي امارات متحده عربی  ) 10-2( شکل

  )(امارات متحده عربی E 11مسیر  -2-3-1-2

E11  باشدکه از میدر امارات متحده عربی آزادراه طوالنی ترینAl-Silah  رسد، میامارات ابوظبی شروع شده و در رأس الخیمه امارات به پایان

ارات متحده عربی در کنار خلیج فارس کشیده شده است. این مسیر به شکلی شریان اصلی در برخی از به موازات خط ساحلی امتقریبا  آزادراهاین 

مسیر شیخ مکتوم در ابوظبی، مسیر شیخ زاید در دبی و مسیر : گیرد که شاملمیاسم هاي مختلفی را به خود  وباشد میامارات  مهمشهرهاي 

  باشد.میالخیمه شیخ محمد بن سالم در رأس

 ابوظبی –دبی راه  آزاد  

دو تا از بزرگترین شهرهاي امارات متحده عربی یعنی ابوظبی و دبی را به هم متصل کرده است. این پروژه از طرف  E11ابوظبی از  –آزادراه دبی 

 تکمیل شد. 1980 این پروژه تصویب شد و ساخت و ساز آن آغاز شد و در سال 1971در سال شیخ هاي ابوظبی و دبی به شیخ زاید پیشنهاد شد. 

  .شودمیدر دبی شروع  azazul در ابوظبی و مسیر شیخ سید Maqtaدر نزدیکی پل  آزادراهاین 

 مسیر شیخ زاید  

مسیر موازي را با خط ساحلی از میدان مرکز  این بزرگراهباشد. میبه عنوان مسیر شیخ زاید معروف است و شریان اصلی این شهر  E11در دبی 

  منطقه جبل علی واقع شده است.)مایلی 34( يکیلومتر 55فاصله  درکند، و میامارات ابوظبی طی جهانی به مرز با 

 شرفت هاي جدید مانند نخل جمیرا وپی، دیگر مسیر شیخ زاید خانه بیشتر آسمان خراش هاي دبی و از جمله برج هاي امارات است. این بزرگراه
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اي ارر بیشترین خط قرمز مداوم مترو دبی را در کنارش دارد. در شهر دبی بیشتر این بزرگراه دکند. این مسیمیدبی مارینا را نیز به هم متصل 

  باشد.ر جهت میدر ه باندهشت  الیهفت 

  هاي غیرهمسطحتقاطع

، عموما همسطحتقاطع هاي غیرباشد. این می جادهبراي فراهم کردن عبور و مرور وسایل نقلیه در  تقاطع غیرهمسطحمسیر شیخ زاید داراي چندین 

کنند. خروجی هاي بسیار دیگري وجود و کمک میهدایت  جادهدیگري از  خروج وسایل نقلیه یا رفتن به سمتبه میدان هایی، براي قادر ساختن 

  ]10[دارد که البته به خوبی مجهز نشده اند. 

  )(امارات متحده عربی E 10مسیر  -2-3-1-3

  میلیون درهم را آغاز کرده است.  85به هزینه )E10(الشهامه  -بوظبی وزارت حمل و نقل کار بر روي پروژه، مسیر اصلی ا

)، وزارت حمل 3STMP(در پاسخ به تقاضاهاي رو به رشد براي زیرساخت هاي حمل و نقل و به عنوان قسمتی از طرح جامع حمل و نقل ابوظبی 

مسیر چهار  در این را شروع کرده است، در حال حاضر)E10( الشهامه -مسیر اصلی ابوظبی  تعریضدر ابوظبی کار بر روي پروژه )4DoT(لو نق

  خط وجود دارد، اما با انجام این پروژه در هر مسیر پنج خط وجود خواهد داشت.

 Sas Al Nakhlکامل شود. این مسیر از  2014میلیون درهمی، در سه ماهه چهارم سال  85کیلومتر از این پروژه طوالنی 16رود که میانتظار 

. راه اصلی در هر مسیر شودمیشروع )کیلومتر 7( الشهامهو سپس از تقاطع جزیره یاس )کیلومتر 9مرز تقاطع فرودگاه بین المللی ابوظبی ( به سمت

متر در هر طرف، عریض تر خواهد شد. این حد فاصل هنگامی که پروژه کامل شد جاي  3,5با خط پنجم به وسیله محدود کردن حد فاصل تقریبا 

   گیرد.می

 زیرساخت حمل و نقل در سطح جهانی توسعه، یکی از پروژه هاي کلیدي انجام شده براي الشهامه -، تعریض مسیر اصلی ابوظبی DoTبر طبق 

یکپارچه و پایدار پشتیبانی خواهد کرد که نیازهاي موجود و  گسترده امارات با ساخت شبکه مسیراقتصادي  –که از هدف توسعه اجتماعی  است

  ومی را نشان خواهد داد.آینده عم

DoT  5(با شرکاي مختلف استراتژیک مانند شوراي برنامه ریزي شهري ابوظبی  این پروژه با همکاري نزدیکدر حال اجرايUPC( حوزه امور ،

  ]9[ .باشدمی ، پلیس ابوظبی و فرودگاه هاي ابوظبی)6DMA(شهري 

  باشد.وط جاده اي فعلی و خطوطی که بایستی ارتقاء یابد میابوظبی، نشانگر خط 2030نقشه زیر برگرفته از طرح جامع 

  

  ]9[ ابوظبی) 2030نقشه جاده هاي ابوظبی ( طرح جامع  ) 11-2( شکل

                                                           
3 - Surface Transport Master Plan 
4 - Department of Transport 
5 - Urban Planning Council 
6 - Department of Municipal Affairs 

مسیرهاي اصلی موجود 

مسیرهایی که بایستی ارتقا 

Persian 
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  براساس آمار مجمع جهانی اقتصاد ، امارات بلحاظ کیفیت زیرساخت جاده اي در صدر کشورهاي منطقه و دنیا قرارگرفته است.

  ]11[ منطقه ( منبع : مجمع جهانی اقتصاد)اي کیفیت زیرساخت جاده اي در کشوره ) 11-2( جدول

  2015  کشور                      سال

  1  امارات متحده عربی

  34  قطر

 8  عمان

 63  ایران

  22  بحرین

  26  عربستان سعودي

  48  کویت

  حمل و نقل ریلی -2-3-2

  ریل اتحاد  -2-3-2-1

ر سرمایه گذاریهاي عظیمی را در حوزه صنعت ریلی انجام داده است امارات از جمله کشورهاي عربی حاشیه خلیج فارس میباشد که در سالهاي اخی

.  

براي کمک به حمل و نقل بار و مسافر در داخل کشور امارات و در کشورهاي عضو شوراي همکاري خلیج فارس راه  2009راه آهن اتحاد در سال 

. فاز اول این سیستم مرحله آزمایش را پشت سر گذاشته و هم اکنون خدمات حمل بار را بطور محدود آغاز کرده است. عالوه بر این، اندازي شد

  آهن دیگر در شارجه در دست بررسی است. برنامه احداث یک سیستم راه

نشین امارات را به یکدیگر متصل نماید  ا که همه هفت شیخکیلومتر ر 1500السیر مسافري و باري به طول  آهن سریع این کشور ساخت شبکه راه

  ریزي نموده است و در نظر دارد راه آهن خود را به جدیدترین فناوریهاي ریلی دنیا تجهیز نماید.میلیارد درهم برنامه 40اي حدود با هزینه

ي ا، دبی و ابوظبی است. این پروژه در طول چندین سال به صورت مرحله هدف این پروژه اتصال رأس الخیمه و فجیره به قویفات از طریق شارجه

آهن امارات را به عربستان سعودي از طریق شهر قویفات در غرب و به عمان از طریق العین در شرق متصل خواهد اجرا خواهد شد. در پایان، این راه 

  نمود.

تن سولفور دانه دانه را  22,000و ظرفیت حمل روزانه نموده است ا به یکدیگر متصل میدان گازي شاه با امکانات نفت و گاز در حبشان ر 1فاز 

  خواهد داشت.

از تاویاله  2از موسفاح به تاویاله، و مرحله  1شامل ساخت قطار شاتل باشد که در شش مرحله پیشنهاد شده است. مرحله  2رود که فاز انتظار می

  از روویس به قویفات امتداد خواهد داشت. 4یس و مرحله از موسفاح به روو 3به جبل علی و مرحله 

از جبل علی به بندر سکر در رأس الخیمه، دومی از تقاطع قیل از طریق فجیره به خورفکان در  5خواهد بود، مرحله  2بخشی از فاز  6و  5مراحل 

  ساحل شرقی امتداد خواهد یافت.

ه عربی را طبق برنامه حمل و نقل عمومی سراسري و با همکاري با دوایر دولتی مربوطه این پروژه مراکز عمده مسکونی و صنعتی امارات متحد

  متصل خواهد نمود تا بدین ترتیب همکاري بین وسایط حمل و نقلی مختلف افزایش یابد.

ادامه خواهد یافت و  2026هاي حمل و لجستیک گردد. عملیات ساخت تا سال گذاري در زمینهرود شبکه ریلی موجب رونق سرمایهانتظار می

  شامل قطارهاي باري، مسافري و مترو خواهد بود.

ریزي شده متصل برنامه 2010کیلومتر که شروع کار ساخت آن براي سال  1000به طول GCC آهن طویل این شبکه سرانجام به شبکه راه
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  .]13و 12[شودمی

  ده است.آم GCCدر ادامه نقشه شبکه خطوط ریلی در امارات و در کشورهاي 

  
  ]12[نقشه شبکه خطوط ریلی اتحاد در امارات متحده عربی  ) 12-2( شکل

  
  ]GCC  ]12 شوراي همکاري خلیج فارسخطوط ریلی  نقشه شبکه ) 13-2( شکل
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  ]11[ کیفیت زیرساخت ریلی در کشورهاي منطقه (منبع : مجمع جهانی اقتصاد) ) 12-2( جدول

  2015  کشور                      سال

 45  ایران

 50  عربستان سعودي

 باشد.براي دیگر کشورها این اطالعات موجود نمی

  سیستم لوله اي  -2-3-3

 مقدمه و بررسی وضع موجود 

داراي ذخایر  2014بر طبق آمار رسمی تا پایان سال )مساحت کشور ایران %5)کیلومتر مربع  83،600کشور امارات متحده عربی با داشتن مساحت 

همچنین از نظر ذخایر گاز طبیعی تا پایان سال  .باشدمی دنیا نفت ذخایر %5,8 داراي)میلیون تنهزار  13هزار میلیون بشکه ( 97,8نفتی به میزان 

   باشد.ذخایر کل دنیا می %3,3تریلیون متر مکعب برابر با  6,1داراي  2014

 است: وضعیت استخراج نفت و گاز کشور امارات به صورت زیر  2014سال از نقطه نظر ظرفیت تولید بر طبق آمار رسمی -

 درصد  78,12هزار بشکه در روز معادل  2900را داشته است. که )روز در تن 519680( روز بشکه در هزار 3712 روزانه نفت خام: استخراج

 کل تولید سالیانه به کشور هاي دیگر صادر گردیده است.

 

  و صادرات آن در ایران و امارات 2014مقایسه تولید ناخالص نفت خام سال  ) 14-2( شکل

 باشند.است که اعداد فوق در نمودار بر حسب میلیون بشکه در روز می قابل ذکر 

 درصد تولید سالیانه نفت  51,61و  78,12توان به این نتیجه رسید که کشور امارات و ایران به ترتیب با مقایسه تولید ناخالص نفت خام می

  .نمایندخود را به کشور هاي دیگر صادر می

 میلیارد   18,0رسال در حالی که بدون صادرات گاز طبیعی د .است را داشته مکعبی گاز طبیعی متر یلیاردم 57,8 استخراج: گاز طبیعی

  متر مکعب گاز از طریق خط لوله از کشور قطر به امارات وارد گردیده است. 

  باشد که به تفکیک زیر هستند: می 2013کیلومتر تا پایان سال  7،639از نقطه نظر ظرفیت حمل لوله اي، این کشور داراي خطوط لوله اي به طول 

 کیلومتر براي انتقال میعانات گازي 533 -

امارات متحده عربی ایران

3.7 3.1
2.9

1.6

مقایسه تولید نفت خام و سهم صادرات آن در ایران و 

امارات

2014تولید ناخالص در سال  سهم صادرات  
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 کیلومتر براي انتقال گاز 3،277 -

 )LPGکیلومتر براي انتقال گاز مایع ( 300 -

 کیلومتر براي انتقال نفت 3،287 -

 کیلومتر براي انتقال فرآورده هاي نفتی  218 -

 کیلومتر با کاربري نفت، گاز و یا آب 24 -

شوند باشد که هرکدام از آنها به صورت جداگانه و مستقل اداره میجداگانه می عمارت 7متحده عربی متشکل از ل ذکر است که کشور امارات قاب

گردد زیرا هر عمارت قوانین و آیین نامه هاي متفاوتی براي که این امر منجر به اداره جداگانه خطوط لوله و تاسیسات و زیرساخت هاي آنها می

درصد ذخایر گاز طبیعی کشور امارات را دارد،  شرکت  94درصد ذخایر نفت و  95مل و نقل لوله اي دارند. به عنوان مثال در ابوظبی که ح

GASCO  کیلومتر  7639کیلومتر از مجموع  2500اداره کلیه خطوط لوله و تاسیسات زیر بنایی را برعهده داشته و به صورت مستقل داراي

  باشد.امارات می خطوط لوله کشور

)و شرکت ملی نفت SPCامارات (میمیلیارد دالري زیر نظر مجلس اعالي پتروشی 70با بودجه میهمچنین در عمارت ابوظبی طرح توسعه ي عظی 

بشکه در میلیون  3,5میلیون بشکه در روز به  2,9باشد تا ظرفیت صادرات نفت خام این کشور را از میزان )در حال اجرا میADNOCابوظبی (

 برساند. 2017روز تا پایان سال 

  منتشر گردیده است:  OPECاز سوي  2014گردد که در سال در ادامه جدولی حاوي آمار و ارقام رسمی کشور امارات ارائه می

  2014آمار و ارقام رسمی کشور امارات در سال  ) 13-2( جدول

 8,528  جمعیت (هزار نفر)

  84  کیلومتر مربع) 1000مساحت (

  47,096  ناخالص ملی (دالر) سرانه تولید

  401,647  تولید ناخالص ملی (میلیون دالر)

  380,347  ارزش کل صادرات (میلیون دالر)

  298,616  ارزش کل واردات (میلیون دالر)

  48,453  تراز مالی جاري (میلیون دالر)

  107,853  ارزش صادرات مواد پتروشیمی (میلیون دالر(

  97,800  بشکه(ذخایر رسمی نفت خام (میلیون 

  6,091  ذخایر گاز طبیعی (میلیارد متر مکعب(

 30  سکو هاي فعال استخراج نفت خام

  1,735  چاه هاي نفت رسمی

  2,794  تولید نفت خام (هزار بشکه در روز)

  54,245  )طبیعی (میلیون متر مکعبتولید گاز 

  707  ظرفیت پاالیشگاهی (هزار بشکه در روز کاري)

  454  (هزار بشکه در روز) توان پاالیشگاهی

  402  تولید فرآورده هاي نفتی تصفیه شده (هزار بشکه در روز)

  719  تقاضاي داخلی نفت (هزار بشکه در روز)

  2,497  صادرات نفت خام (هزار بشکه در روز)

  760  صادرات فرآورده هاي نفتی (هزار بشکه در روز)

  319  واردات فرآورده هاي نفتی (هزار بشکه در روز)

  15,302  طبیعی (میلیون متر مکعب)صادرات گاز 

  3.673  نرخ تبدیل واحد پول امارات به دالر

  طبق آمار فوق که از سويOPEC  درصد آن صادر گردیده  89,37هزار بشکه در روز تولید نفت خام،  2,794منتشر گردیده است، از
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 است. 

  صادر گردیده است. درصد 28,21ن متر مکعبی، میلیو 54،245از نقطه نظر گاز طبیعی نیز از تولید 

در ادامه به بررسی نحوه تغییرات تولید نفت خام طی چند دهه اخیر در کشور امارات می پردازیم. طبق نمودار زیر که بر اساس اسناد رسمی 

OPEC  این میزان رشد پس از کشور هاي داشته استبرابري  3,58باشد، تولید نفت خام در این کشور رشدي می 2014تا سال  1970از سال .

  می باشد. OPECکشور عضو  12بیشترین میزان در میان تمامی  اکوادور، آنگوال و الجزایر

  .]23الی  14[بوده استبرابر  1,2تا کنون  2010همچنین رشد تولید نفت خام از سال 

  

  روند افزایشی تولید نفت خام طی سالیان گذسته در کشور امارات ) 15-2( شکل

باشد. بیشترین میزان صادرات طی سال هاي رات نفت خام از این کشور به اروپا، آمریکا شمالی، آسیا و اقیانوسیه، آفریقا و خاورمیانه میعمده صاد

  .]23الی  14[ اخیر به کشور هاي آسیا و اقیانوسیه و کمترین میزان به کشور هاي خاورمیانه بوده است

  

  ک میزان هر کداممقاصد صادرات نفت خام امارات به تفکی ) 16-2( شکل
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  حمل و نقل هوایی -2-4

ت متحده عربی قطب حمل و نقل احمل و نقل هوایی یکی از اولین محرك هاي رشد اقتصادي غیر نفتی، در امارات متحده عربی است. امروزه امار

  . نموده استز مرکتهوایی جهان است. امیرنشین دبی مدت طوالنی است که به طور ویژه، بر روي رشد اقتصادي حمل و نقل هوایی 

و  Emiratesبین المللی امارات  خانه دو خطوط هوایی بزرگ ، این کشور. فرودگاه بین المللی وجود دارد 7در سراسر امارات متحده عربی 

  است.flydubai و  Air Arabia، همچنین دو خط هوایی برجسته کم هزینه در منطقه Etihadاتحاد

  زیرساخت -2-4-1

توان نشان داد. این کدها توسط هاي دنیا را با آن میاست که هر یک از فرودگاه)کائو کدي چهارحرفی (رقمی یاب ايکد فرودگاهی ایکائو یا مکان

  .اندتعریف شده المللی هواپیمایی مسافريسازمان بین

International Civil Aviation Organization airport code = ICAO  

حرفی است که توسط یک کد سه International Air Transport Association :ونقل هواییالمللی حملکد فرودگاهیِ انجمن بین

  .]25[استجهان تعریف شده هايفرودگاهبراي بیشتر )یاتا)ونقل هواییالمللی حملانجمن بین

  O :هاي امارات متحده عربی بر پایه کد اي کا ئوفرودگاه تفهرس

- Abu Dhabi – Abu Dhabi International Airport –)OMAA (AUH 

- Abu Dhabi – Bateen Airport –)OMAD (AZI 

- Al Ain – Al Ain International Airport –)OMAL (AAN 

- Muqatra – Al Dhafra Air Base –)OMAM (DHF 

- Dubai – Dubai International Airport –)OMDB (DXB 

- Dubai – Minhad Air Base –)OMDM (DXB 

- Fujairah – Fujairah International Airport –)OMFJ (FJR 

- Khaimah-Ras al – Ras Al Khaimah International Airport –)OMRK (RKT 

- Sharjah – Sharjah International Airport –)OMSJ (SHJ 

- Dubai – Al Maktoum International Airport –)OMDW (DWC 

- Abu Dhabi – Sas Al Nakheel Air Base –)OMNK (XXX 

  

  

  نقشه فرودگاه هاي بین المللی و داخلی امارات متحده عربی ) 17-2( شکل
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  فرودگاه بین المللی شارجه  -2-4-1-2

پایانه باري با مساحت  5قرارگرفت. فرودگاه شارجه دومین هاب بزرگ هوایی باري در خاورمیانه در جایگاه ودگاه ، این فر 2009در سال 

  مترمربع دارد که قابلیت انتقال انواع بار همچون دام ، زنبورعسل و حیوانات خانگی را دارد.32,000

  زیرساخت این فرودگاه به شرح جدول زیر است:

  جزئیات  ظرفیت  امکانات

  پایانه ها

 مترمربع 8700  عملیات چارتر-1پایانه 

  مترمربع فضاي انبار 7,200

  جهت اسکن بار x-rayدستگاه 

  تریلر 6فضاي پارك 

 مترمربع 8700  واردات
  مترمربع فضاي انبار 7,200

  سکوي تخلیه و بارگیري از /به کامیون

 مترمربع 8,803  فورواردرهاي باري

  بین المللیانبار جهت خدمات هوایی 2

  انبار حمل و نقل هوایی جهانی 1

  E-Freightانبار جهت خدمات  2

  )first priority groupانبار خدمات کاالهاي با اولویت اول ( 1

  جهت اسکن بار x-rayدستگاه 

 مترمربع overflow 5,742گمرك و کاالهاي وارداتی 

  مترمربع انبار 3,802

  مترمکعب 27چیلر هر کدام 5

  مترمکعب 27ر هر کدام فریز 2

 مترمربع 8,729  صادرات

  مترمربع 6,120

  مترمکعب 27چیلر هر کدام 5

  مترمکعب 27فریزر هر کدام  2

  جهت اسکن بار x-rayدستگاه 

  فضاي اختصاصی براي بارهاي رادیواکتیو

  مترمربع فضاي انبار 891  مترمربع 5,100 تجهیزات نگهداري دام

کیلوگرم اما درصورت باالتر بودن وزن بار مشتریان ، فورکلیفت و جرثقیلهایی با  15,000هایی به ظرفیت باالبردن  شارجه مجهز به فورك لیفت

  .]33[شودظرفیت هاي باالتر هماهنگ می

   SAIF-ZONEمنطقه آزاد فرودگاه بین المللی شارجه  -2-4-1-3

 تاسیس شد. نیروگاه 1995تجاري امارات متحده عربی در سال  به عنوان نخستین مقصد)SAIF-ZONE(منطقه آزاد فرودگاه بین المللی شارجه 

امروزه در  کشور تماما در شارجه امارات واقع شده اند. 91شرکت از  2900بیش از  SAIF-Zoneهاي صنعتی امارات متحده عربی، خدمات 

ن ها بخش گسترده اي از صنعت، شرکت هایی که . عالوه برایشودمیتمامی فعالیت هاي صنعتی امارات متحده عربی انجام  %40شارجه بیش از 

براي تولید محصوالت متوسط  7)، رسانه ها، کاالهاي مصرفی بادوامITبرخی از آنها شامل اسم هاي بزرگی در زمینه خدمات فناوري اطالعات (

  دهد. میسبک و میزبانی دیگر شرکت ها را پوشش 

ه کگردد تلقی میتجاري  هاب شارجه یک .شرق و غرب واقع شده است يسیرهاي اصلی تجاراز م تقاطعیمنطقه استراتژیکی در این فرودگاه در 

، شبه CIS، کشورهاي مستقل مشترك المنافع GCCشوراي همکاري خلیج فارس  کشورهاي میلیارد مصرف کننده میان 2دسترسی به بیش از 

ه قطب را ب آزاد شارجهار گرفتن بین خلیج فارس و اقیانوس هند، این پیوند منقطه با قر .آوردفراهم میقاره هند، بخش هایی از آفریقا و مدیترانه را 

                                                           

7-consumer durabl es     کاالهاي مصرفی با دوام دسته اي از محصوالتی براي مصرف کنندگان است که الزم نیست اغلب خریداري شوند چرا که آنها به گونه اي ساخته

durablسال) این کاالها با نام هاي کاالهاي بادوام یا  3شده اند تا مدت طوالنی مصرف شوند(معموالت بیش از  egoods   یا بادوامdurabl es  شوندمینیز نامیده.  
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  کند.میتجاري ایده آل در خاورمیانه تبدیل 

ا قمنطقه ایمن نیز به گونه اي مناسب در مجاورت فرودگاه بین المللی شارجه، که بزرگترین مرکز حمل و نقل هوایی در خاورمیانه و شمال آفری

  فته است.است، قرار گر

بانک بین المللی، رستوران و اداره پست، حمل و نقل به  50خدمات حقوقی، پیک بین المللی، دفاتر صدور مجوز و ترافیک، کارگاه ها، دسترسی به 

 خدمات شهر یا از شهر نیز در منطقه قابل دسترس هستند. دسترسی به انرژي و نیروي کار کم هزینه، بودجه اقامت براي نیروي کار در محل،

 .]30[ مشاوره و آموزش کامپیوتر، این مکان را مرکز بی نقصی براي انواع تجارت ساخته است.

 : المللی ابوظبیفرودگاه بین -2-4-1-4

باشد. میاین فرودگاه در حال حاضر دومین فرودگاه بزرگ امارات متحده عربی و یکی از سریع ترین مراکز فرودگاهی در حال رشد در سطح جهان 

از سال  "ابوظبی"فرودگاه ابوظبی در پایتخت امارات متحده عربی  کند.میکشور مختلف خدمت رسانی  56مقصد در  90ه به بیش از این فرودگا

  Etihad Airwaysاین فرودگاه به عنوان قطب و پایه کند.میساعت در روز و هفت روز در هفته فعالیت  24راه اندازي شد. این فرودگاه  2006

 ]27و  26[ است. 8دهواپیمایی اتحا 

 المللی دوبیفرودگاه بین -2-4-1-5

  :   OMDB)ایکائو ، : DXBیاتا( المللی دوبیفرودگاه بین

 د.قرار داردوبی  شرق)مایل 9٫2 ;کیلومتر 6٫4( مایل دریایی 5٫2، در القرهوددر شهرك  هکتار 900،2المللی دوبی با مساحتی بالغ بر فرودگاه بین

است؛  دبیفاليو  یی اماراتهواپیماهاي هواپیمایی دوبی، یعنی شود و قطب اصلی شرکتاداره می هاي دوبیشرکت فرودگاهفرودگاه توسط 

 در خاورمیانه است. هواپیمایی  ترین قطب هواپیمایی امارات، بزرگ

میلیارد دالر در  22کل و سالیانه  %28است، به گونه اي که  ینعتی پر اهمیتدر حقیقت صنعت حمل و نقل هوایی دبی، به طور باور نکردنی ص

شغل در حمل و  250000شامل  ،از کل استخدام در دبی %19تولید ناخالص ملی مشارکت دارد. این صنعت براي اشتغال نیز اهمیت زیادي دارد، 

   باشد.می  نقل هوایی یا وابسته به حمل و نقل هوایی

هماهنگ با گسترش طرح ریزي شده در چند فرودگاه مختلف در سراسر کشوراست. بزرگترین توسعه  دنبال رو و ل و نقل هوایی،رشد ظرفیت حم

 باشد، که با کامل شدن آن بزرگترین فرودگاه جهان خواهد بود.میبراي آل مکتوم در مرکز جهانی دبی 

دبی یا دیگر قسمت هاي امارات متحده عربی و در واقع شوراي همکاري خلیج فارس، به عقیده مدیر عامل فرودگاه هاي دوبی ، فرودگاه هاي داخل 

 .  عمال براي بازار داخلی ساخته نشده اند و براي رقابت در صحنه جهانی به وجود آمده اند

 خدمات  

ي تعیین کننده حمل و نقل سیاست هاآل است؛ به عنوان قطب حمل و نقل بار، دبی هدف سختی براي شکست است. موقعیت این مکان ایده

  هوایی بسیار عالی است و زیرساخت در سطح جهانی و رقابتی، قیمت گذاري شده است.

با همدیگر، یک مورد قانع کننده تجارت براي هر حمل و نقل هوایی باري )DWCو آل مکتوم بین المللی ()DXBدبی ( یبین الملل هر دو فرودگاه

  .آورندرا به وجود می چه مامور بار یا تجارت هاي وابسته

  : به عالوه خدمات متنوع تخصصی شاملمی. این براي محموله عمونددهمیطیف گسترده اي از خدمات را براي کار کردن با شرکایمان ارائه آن ها 

  وزارت محیط زیست و آب: گیاهان و حیوانات -

  وزارت بهداشت : داروها -

  9Dnata: ذخیره سازي سرد -

                                                           
است، کھ ھماکنون بھعنوان چھارمین خطوط ھواپیمایی خاورمیانھ  امارات متحده عربی حامل پرچم شرکت ھواپیماییEtihad Airways :- ھواپیمایی اتحاد،8
شودشناختھ می . رکزی این شرکت در شھر ابوظبی، امارات متحده عربیدفتر م  المللی ابوظبی، قطب این شرکت ھواپیماییقرار دارد و فرودگاه بین  آیدشمار میبھ  . 

سایت معتبر ٢٠١۶در سال   worldairlineawards خط ھوایی  دھد،شرکت ھوایی اتحاد را بھ عنوان ششمینھای ھوایی در جھان راانجام میھای شرکتبندیکھ رده
   .برتر سال انتخاب کرد

9) -styled as dnata, Dubai National Air Transport Association ،بکی از بزرگترین ارائھ دھندگان خدمات ھوایی دنیا در اداره پایھ ھواپیما، محمولھ (
. سفر و خدمات پذیرایی پرواز در سراسر پنج قاره است  
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  Dnata: السیرپست سریع -

  شهرداري دبی: فاسد شدنی ها -

  امنیت امارات: اشیاء با ارزش -

 زیرساخت  

   Mega Terminalمیلیون تن بار ،به طور عمده در پایانه  5/2ظرفیت  -

  دقیقه اي Turn around 90زمان  -

  ساعت 6از بندر رشید یا جبل علی به رمپ فرودگاه در   FCL)انتقال بار کانتینري پر ( -

 -سکو مخصوص ترافیک دریایی 7یه و بارگیري از کامیون براي بارهاي صادراتی ، وارداتی و فاسد شدنی،  سکوي نخل 56انبار داراي  -

 ]28[هوایی

 فرودگاه بین المللی آل مکتوم، دبی )DWC/OMDW(امارات متحده عربی ،  

را دارا میلیون تن بار  12اه ظرفیت بیش از کیلومتري فرودگاه بین المللی دبی واقع شده است. این فرودگ 40فرودگاه بین المللی آل مکتوم در 

بزرگترین پروژه توسعه زمین شهري دولت دبی  DWCاست. )DWC(ساخت و ساز این فرودگاه قسمتی از پروژه مرکز جهانی دبی باشد. می

، شهر DWCونی ، شهر مسکDWC، شهر تجاري )DLC(فرودگاه بین المللی آل مکتوم، شهر لجستیکی دبی : منطقه 6باشد که شامل می

  میلیارد دالر تخمین زده شده است. 33. هزینه این پروژه باشدمی DWCو شهر گلف  DWCهواپیمایی 

 کفرودگاه جدید و زیرسازي اطراف آن به صورت مرحله اي تکمیل خواهد شد. فاز اول شامل یک باند فرودگاه در امتداد با شهر لجستیکی دبی، ی

  .]28[باشدجاده اي میخدمات هوا، دریا و لجستیکی براي  قطب چند کیفیتی

o باند و ترمینال هاي فرودگاه بین المللی آل مکتوم  

متر از هم جدا شده اند.  800باند فرودگاه موازي بکار گرفته خواهد شد، که هر کدام بوسیله حداقل فاصله  5فرودگاه بین المللی آل مکتوم بوسیله 

روزه تکمیل شد، و رکورد هواپیمایی، براي  600اولین باند فرودگاه جبل علی در دبی طی یک برنامه بود.  کیلوتر خواهد 4,5طول باندهاي فرودگاه 

 DWCاولین مناقصه تماما اجرا شده در داخل  AED1bn. باند فرودگاه را ثبت کرد CAT IIمتر  A380  ،4,5سریع ترین ساخت باند فرودگاه 

  باشد.می

کامل شده است. ترمینال ، میلیون تن  12ظرفیت کلی سالیانه  باترمینال  16 طرح ایجاددر راستا با ي، نال بارترمی 16ساخت اولین ترمینال از 

  مترمربع  41000تن دارد که در فضایی به مساحت  250,000باري ظرفیتی برابر 

  .]28[تن افزایش پیدا کند 600,000تواند تا مقدار ساخته شده است. ظرفیت ترمینال می

o ي فرودگاه مرکز جهانی دبیپروژه  

افتتاح  2010برداري بار در ماه ژوئن سال ، براي بهرهDWCزمانی آغاز شد که فرودگاه بین المللی آل مکتوم  DWCبرداري اولین مرحله بهره

د. شرکت شهر هواپیمایی تکمیل شدن دار اي زمانبندي براي برنامه 2020آغاز شد و فرودگاه براي سال  2012. حمل و نقل مسافران در سال شد

  هاي دبی را ادغام کرد.و شرکت فرودگاه DWC ؛دبی

هاي متعدد و concourseورودي اصلی است. فرودگاه جدید با  2باند فرودگاه، یک منطقه بزرگ براي بار و  5فرودگاه شامل تعدادي ترمینال، 

مستقل  ATCصنعت حمل و نقل هوایی نقطه برجسته و بلندترین برج متر تجهیز شده است که در  91به ارتفاع )10ATC(یک برج مراقبت هوایی 

  دستگاه هاي خودکار هواپیما و کمک ناوبري مجهز شده است. به با آخرین تجهیزات مربوط ATCباشد. برج میدر خاورمیانه 

ین، ي پارکینگ فرودگاه و خدمات اجاره ماشاین فرودگاه از طریق یک سیستم ریلی سریع السیر به فرودگاه بین المللی دبی متصل خواهد شد. برا

  .]28[فضاي پارك ماشین در دسترس خواهد بود100000در حدود 

  شود:ارتباط باري میان دو فرودگاه بین المللی دوبی و المکتوم از طریق خطوط هوایی اسکاي کارگو برقرار می

                                                           
10 - air traffic control 
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 ارتباط باري فرودگاه بین المللی دوبی و المکتوم  

کل پیداست ، بار به بندر جبل علی منتقل می شود و از آنجا به فرودگاه المکتوم که از طریق یک کریدور جاده اي تحت کنترل همانگونه از ش

این خود بیانگر سیستم یکپارچه حمل و نقل ترکیبی است که درکنار یکدیگر به بهره وري مطلوب  گمرك ، به فرودگاه بین المللی دوبی می رسد.

  ]28[ رسیده اند.

  تاثیر کمیتی حمل و نقل هوایی دبی بر روي اقتصاد

  گزارش اقتصادي آکسفورد به سفارش امارات متحده عربی و فرودگاه دبی

که بوسیله اقتصاد آکسفورد انجام شده هدف از گزارش، تعیین کمیت اثر اقتصاد بخش حمل و  2011در نتیجه پیگیري مطالعات انجام شده سال 

آورده، از نظر  2013است. این گزارش سودي که حمل و نقل هوایی براي اقتصاد دبی در سال  هجیره تامین بر دبی بودنقل هوایی و پس از آن زن

را توضیح  2030و  2020بینی براي این بخش و اثرات حذف آن در سال هاي ، اشتغال و فراهم کردن پیش)11GVA(ارزش افزوده ناخالص 

  دهد.می

اي براي دیگر صنایع، به عنوان یک حمل و نقل هوایی به عنوان موتور اصلی توسعه اقتصادي که سهم گسترده گزارش تأیید دوباره اهمیت رشد

 هاي اقتصادي دارد. کاتالیزور براي طیفی از فعالیت

 750000یش از از ب 2020درصد به تولید ناخالص داخلی کمک، همچنین تا سال  37,5میلیارد دالر به اقتصاد دبی و  53,1حمل و نقل هوایی 

 شغل پشتیبانی خواهد نمود.

اند، که میلیارد دالر به اقتصاد دبی کمک کرده 26,7مبلغ  2013خطوط هوایی امارات، فرودگاه دبی و حمل و نقل هوایی به طور کلی در سال 

 ل استخدام امارات بوده است.درصد از ک 21شغل، که  416500درصد از تولید ناخالص داخلی دبی و در مجموع پیشتیبانی از  27تقریبا 

، Duty Freeتخمین زده شده است که گروه امارات، فرودگاه دبی و دیگر تجارت هاي حمل و نقل هوایی مانند خطوط هاي هوایی دیگر و دبی 

درصدي تولید  16,5قیم  بوده است. که این شامل سهم مستقیم و غیر مست 2013میلیارد دالر آمریکا در سال  16,5مرکز اثر ارزش افزوده ناخالص 

 باشد.میشغل مستقر در دبی  259000ناخالص دخلی دبی، و پیشتیبانی بیش از 

دالر به بخش هاي دیگر اقتصاد محلی از زنجیره تامین و ارتباطات و  72دالر فعالیت در بخش حمل و نقل هوایی، مبلغ مجدد  100براي هر 

 شود.مصرف، اضافه می

                                                           
11 -- Gross value added) ارزش افزوده ناخالص بھ عنوان سھم یک موسسھ، شرکت یا صنعت ساختمان برای تولید ناخالص داخلی GDP .تعریف شده است (

GVAمجموع سھم  از تمام سازمانھای دبی، مساوی   GDP است. بھ عبارت ساده تر  دبی GVA ت بھ عنوان گردش مالی منھای ھزینھ محصوالت خریداری شده و خدما 
باشد. مورد استفاده در فرآیند تولیدمی  
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  شود.شغل در مکان هاي دیگر دبی ساخته می 116، شودمیحمل و نقل هوایی ایجاد  شغلی که در 100براي هر 

 157100میلیارد دالر ارزش افزوده ناخالص و پیشیبانی از بیش از  10,2، تاثیر اقتصادي در جهت 2013توریست و فعالیت هاي مسافري در سال 

 شغل داشته است.

آمد گفت، بر اساس محاسبات میلیون دالر صرف کرده بود خوش 13دیدکننده غیر اماراتی که حدود میلیون باز 10دبی به نزدیک به  2013در سال 

 باشد.ي بازدیدکنندگان خارجی در سطح جهان در آن سال میدرصد از هزینه صرف کرده1این مبلغ در حدود 

هاي حمل و نقل هوایی و گردشگري در سطح زیرساخت گذاريموفقیت دبی به عنوان یک مقصد، در اثر تالش هاي دولتی و خصوصی براي سرمایه

از سهم ترافیک  %0,4دهد، در حال حاضر دبی میجهانی براي حمایت از ورود بازدیدکنندگان بوده است. نتایج انجام شده بر روي سود سهام نشان 

 وده است.ب 2000تجارت جهانی و گردشگري را در اختیار دارد، این میزان دو برابر سهم آن در سال  

درصد  5,6درصد در سال، در مقایسه با میانگین حجم تجارت جهانی 13,5در دبی با میانگین  2013تا  1990تناژ حمل و نقل بار بین سال هاي 

 در سال، رشد داشته است.

آماده کردن دسترسی هاي  گذاري خارجی و تجارت گذاشته است. همچنیناتصال حمل و نقل بار و مسافر از دبی اثرات مثبتی بر روي سرمایه

 کنندگان فراهم کرده است.بیشتر براي بازارهاي خارجی، تشویق صادرات و افزایش رقابت در اقتصاد محلی، مزایایی را براي مصرف

  2030و  2020منافع اقتصادي در سال هاي 

سریعتر از کل اقتصاد، در پشت رشد قوي ترافیک رفت سهم بخش حمل و نقل هوایی براي دبی، با نرخی میانتظار  2020و  2014بین سال هاي 

  مسافري و حمل و نقل بار بین المللی رشد کند.

 دهند.میهاي خطوط هوایی و ظرفیت فرودگاه به گسترش تطبیق به تقاضاهاي رشد ادامه بخش

میلیارد دالر  53,1به مقدار  2020در سال برآورد شده که تاثیر حمل و نقل هوایی و فعالیت هاي مرتبط به گردشگري بر اقتصاد، روي هم رفته 

 شغل در دبی خواهد بود. 754500درصد از تولید ناخالص داخلی دبی و پشتیبان بیش از 37,5این مبلغ معادل  افزایش خواهد یافت،

 غل پشتیبانی خواهد کرد.ش 1194700میلیارد دالر پیش بینی شده است، و از  88,1تا رشد  2030اثر حمل و نقل هوایی بر کل اقتصاد تا سال 

]28[ 

  آایف

  عملکرد فرودگاه هاي باري در منطقه  

  کیلومتر در کشورهاي منطقه به شرح زیر است: –طبق گزارش بانک جهانی ، حمل هوایی بار برحسب میلیون تن 

  

 2[حجم بار جابه جا شده در کشورهاي منطقه در سال هاي مختلف[  
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 2[ 2015هاي منطقه در سال نقشه حجم بار جابه جا شده در کشور[  

، از فرودگاه هاي منطقه ، فرودگاه 2015)در خصوص شلوغترین فرودگاه هاي جهان  در سال ACIشوراي بین المللی فرودگاه ها (گزارش براساس 

  خورد. بین المللی دوبی ، دوحه قطر ، ابوظبی و المکتوم به چشم می

تناژ بار تخلیه و بارگیري شده قرار گرفت که در  784,997)با  5-2فرودگاه برتر دنیا (شکل  30مع ، فرودگاه بین المللی دوبی در ج 2002از سال 

  ، رتبه ششم شلوغ ترین فرودگاه دنیا را به خود اختصاص داد.  2014درصدي نسبت به سال  4,5با رشد  2015سال 

فرودگاه شلوغ قرار گرفتند. همه اینها بیانگر  30در فهرست  2014سال  و المکتوم از 2013، ابوظبی از سال  2010فرودگاه دوحه قطر نیز از سال 

 ]34[فرودگاه ممتاز دارد.  3رشد حمل بار هوایی در منطقه به ویژه امارات متحده عربی است که 

o 34[رتبه برترین فرودگاه هاي منطقه در جهان بلحاظ تناژ بار تخلیه و بارگیري شده[ 

  2015  2014  2013  2012  2011  2010  سال  فرودگاه                    

  6  6  5  6  6  8  بیودفرودگاه بین المللی 

  20  24  25  26  25  27  دوحه قطر

  26  27  29  -  -  -  ابوظبی

  27  29    -  -  -  المکتوم
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 نمودار رشد فرودگاه هاي ممتاز در منطقه طی سال هاي متمادي (تناژ بار تخلیه و بارگیري شده(  

افت داشته است که این افت به دلیل بسته شده یک سري از  2013نسبت به  2014باال مشخص است که فرودگاه دبی در سال با توجه به نمودار 

 باندها و تغییر پروازها از دوبی به فرودگاه المکتوم است.

o (منبع : مجمع جهانی اقتصاد) کیفیت زیرساخت فرودگاه هاي منطقه  

  2015  کشور                      سال

  2  امارات متحده عربی

  12  قطر

 42  عمان

 122  ایران

  39  بحرین

  41  عربستان سعودي

  100  کویت

 حمل و نقل چندوجهی -2-5

ساخته شده، و این ابتکار استراتژیک دولت دبی است که عمارات  13aerotropolis، که به عنوان اولین هدف جهانی )12DWC(مرکز جهانی دبی 

  دهد. میالمللی قرار را پیشتاز در مرکز تجارت بین 

                                                           
12- Dubai World Central 

، بخشی از یک کالن شھر است کھ در آن طرح، زیرسازی و اقتصاد بر روی یک فرودگاه تمرکز یافتھ است، کھ بھ عنوان ھستھ تجاری aerotropolis- یک  13

کند.میچندکیفیتی "شھر فرودگاھی" خدمت   
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دبی دوحھ قطر ابوظبی المکتوم
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منطقه آزاد نزدیک  و طراحی دقیقکیلومتر مربع  140مرکز جهانی دبی به عنوان بلندپروازانه ترین پروژه از این نوع در دنیا شناخته شده است، با 

تانه، ري، نمایشگاه، بشردوسبسیاري از فعالیت ها شامل لجستیک، هواپیمایی، تجا وجهی کهبینظیر چند ارائه خدماتبه بندر جبل علی، قابلیت 

  کند.میمسکونی و تجارت مربوط به اوقات فراغت را پشتیبانی 

)، مناطق لجستیک، منطقه هواپیمایی، 14AMIA(مرکز جهانی دبی شامل چندین مولفه کلیدي است که شامل: فرودگاه بین المللی آل مکتوم 

باشد. که در مجموع به عنوان اساس طقه نمایشگاه و منطقه بشر دوستانه میپارك تجاري، منطقه بازرگانی، منطقه مسکونی، منطقه گلف، من

  استراتژیک براي گسترش و رشد حمل و نقل هوایی، لجستیک، صنعت سبک و تجارت خدمات جانبی است.

منطقه ند شوند، سازد از حداقل هزینه هاي پایتخت بهره ممیزیرساخت هاي چند وجهی مرکز جهانی دبی، شرکت هاي لجستیکی را قادر 

دهد، تا محموله میبندر اختصاصی است را  –لجستیک، اجازه دسترسی مستقیم به هوا، دریا و حمل و نقل جاده اي، که شامل یک کریدور فرودگاه 

 دقیقه منتقل شود.  20تا فرودگاه در مدت زمان فقط  بندراز 

  زیر ساخت هاي هوایی این مرکز جهانی شامل : 

  میلیون تن بار 16للی المکتوم با ظرفیت ساالنه فرودگاه بین الم -

- Dnata  :35,000  ، تن بار 400,000مترمربع فضا با دماي کنترل شده ، ظرفیت انتقال  1000مترمربع پایانه باري 

  ]32[تن بار 800,000مترمربع فضا با دماي کنترل شده ، ظرفیت انتقال  15000مترمربع پایانه باري ،  54,000اسکاي کارگو امارات :   -

  بنديجمع -2-6

  گذاري باالیی در حمل و نقل خود داشته است . با بررسی انواع شقوق کشور امارات در سالهاي اخیر ، سرمایه

حمل و نقل ، این نکته دریافت می شود که شیوه دریایی و هوایی نسبت به دیگر شیوه هاي حمل و نقل داراي زیرساخت و عملکرد موثرتري است 

علی و فرودگاه هاي دوبی جهت برخورداري از زیرساخت پیشرفته و عملکرد کارآمدتر به عنوان موارد اجرایی موفق به منظور مطالعه  که بندر جبل

  سیر تحوالت و رویدادها انتخاب شدند. 

بر این ، در طرح جامع حمل و نقل در حمل و نقل ریلی نیز در بدو کار بوده که در حال حاضر فاز اول آن مورد بهره برداري قرارگرفته است. عالوه 

) درنظرگرفته شده Multimodal Distribution Centersابوظبی ، طرحی ویژه براي حمل بار با استفاده از مراکز توزیع چندوجهی ( 2030

  است که خود نشانه اراده امارات در توسعه حمل بار است.

ارات ، یکپارچه سازي انواع شیوه ها بواسطه حمل و نقل ترکیبی است که موضوع حائز اهمیت دیگر طی مطالعه وضعیت حمل و نقل در ام

  .]31[نمونه بارز آن مرکز جهانی دوبی است

    

                                                           
14 - Al Maktoum International Airport 
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