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تعني اللوجستيات عمليات توفير املواد الخام األولية وتجهيزها ونقلها إلى املصنع للتصنيع ثم بيع 

على إسناد العمليات الغير املنتجات في السوق العالمي، فهي امتداد للتجارة الدولية، وهي تعتمد بشكل كبير 

ا الطلب املشتق من عوملة جانبي  أساسية إلى شركات متخصصة من الباطن، وتعرف اللوجستيات العاملية بأنه

العرض والطلب بما يخلق سالسل توزيع عاملية شديدة التعقيد، وبما يتطلب خبرات لوجستية متخصصة 

 لتمكين املنتجين من تغطية أسواقهم

بكفاءة وانتظام بأقل تكاليف، وتعتبر اللوجستيات كعلم وممارسة نظام شامل متكامل، نظمه الفرعية 

صاد واإلدارة والتنظيم والتسويق والنقل وبحوث العمليات والتحويل واملحاسبة بأنواعها، وكما  أدوات علم االقت

هو معروف فالنقل البحرى صناعة خدمات منتجاتها وتتكون هذه الصناعة أساسية من عدة نظم مختلفة للنقل 

تطبيق املهارات واملمارسات  بالسفن ومن جانب آخر املوانئ بأنواعها ووظائفها املختلفة، ويالحظ أنه من خالل 

واملبادئ اإلدارية الفعالة في مجال اللوجستيات تتمكن مشروعات األعمال من التوصل إلى مستويات مرتفعة من  

 الكفاءة والفاعلية.

وترجع أهمية املفهوم الحديث للوجستيات إلى أن املفهوم هو في الواقع مفهوما شامال يربط بين أنشطة 

لتخزين والشراء وتشغيل أوامر العمالء. بهدف إحكام الرقابة على جميع أنشطة الحركة متنوعة مثل النقل وا

والتخزين التي تساعد على تدفق املنتج من مرحلة اقتناء املادة الخام وحتى مرحلة وصوله في شكله النهائي الصالح 

ل املناسب وبأقل  لالستخدام إلى العمالء واملستهلكين في الوقت املناسب واملكان املناسب وبالشك

ممكنةوبتعريف آخر للوجستيات يمكن القول بأنها فن إدارة سالسل اإلمداد التي تغطي العالم عن طريق  تكلفة

تجميع إدارة أنشطة النقل والتخزين والتوزيع وتكنولوجيا املعلومات في إطار إدارة واحدة، فهي تعمل على إزالة 

على تقليص الدورة املستندية واملعوقات البيروقراطية وتعمل على  االختالفات في مختلف أجزاء السلسلة وتعمل 

استخدام أنسب املعدات واعادة توزيعها بما يضمن سرعة تدفق اإلمداد بأقل تكلفة وأعلى كفاءة، وأصبحت 

کمجاالت أعمال تنمو بسرعة مذهلة وتزايدت أهميتها مع اقتناع أصحاب األعمال  اللوجستيات وسلسلة اإلمداد

دارة الكفئللوجستيات وسلسلة اإلمداد في جميع املؤسسات لها تأثير على الربحية والنمو طويل األجل ولقد بأن اإل 

زاد اإلقبال على املتخصصين في اللوجستيات وسلسلة اإلمداد ملقابلة حاجة سوق العمل حيث لم تعد البرامج  

ملهارات واملؤهالت املطلوبة، وزاد هذا اإلقبال التدريبية التي تقوم بها الشركات للموظفين الجدد كافية لتغطية ا

عام بعدعام وحيث أن دور أى ميناء هو تقديم خدمات لوجستية إلى العمالء، لذلك جاء هذا البحث للوقوف 

 على أهمية الدور اللوجستي في عملية تطوير األداء باملوانئ.

يدخل ضمن السلسلة اللوجستية، و يعتبر النقل واللوجستيك، وظيفتين متداخلتين، بمعنى أن النقل 

بينما تلعب األنشطة اللوجستية املختلفة ، دور املنسق و املكمل لوظيفة التقل، ولذا يمكن أي منها اإلستغناء عن  

أخرى، خاصة في الوقت الراهن، أين أصبح من الضروري ، إتباع كل الطرق و الوسائل املكملة لتقدمي، أفضل 

الذين صارت سلوكياتهم مختلفة ، و طلباتهم متميزة بخصائص محددة، و الخدمات هدف إرضاء العمالء، 

وظيفة النقل هي الوظيفة التي تؤدي إلى تحقيق الترابط ما بين مرافق املؤسسة، وبين األسواق املحلية والدولية، 

 لذلك فإن حجم اإلنفاق على خدمات النقل ، و الشحن تمثل أكبر نسبة إنفاق في مجال اللوجستيات.
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 :  الدراسةشكاليةإ

من الضروري االهتمام بموضوع اللوجستيك و النقل نظرا ملا لهما من دور فعال في التطور  أصبح

.حيث االقتصادي و تخفيض تكاليف السلع ، وبعث روح جديدة للتجارة و تلبية أذواق ورغبات املستهلكين  

 .2014اللوجستيك لسنة دولة في مجال النقل و 134عامليا من بين 96 املرتبةاحتلت الجزائر 

 موضوعنا املتمثلة في :  إشكاليةومن هنا نطرح 

 -دراسة حالة ميناء مستغانم –اثر تطبيق اللوجستيات في رفع كفاءة املوانئ في الجزائر 

  :التساؤالت الفرعية

 * ما هو اللوجستيك ؟ 

 * ماهو دور النقل في اللوجستيك ؟

 زبائنها ؟ إرضاءوهل تعمل على تطوير عملياتها و   مستغانم ؟ * ماهو واقع قطاع النقل اللوجستي في ميناء

 فرضيات الدراسة :

صالحيتها من عدمه من خالل  من اجل معالجة  االشكالية السابقة تم وضع عدة فرضيات سيتم اختبار مدى 

 الدراسة :

ملكان املناسب و بتكلفة  في تقديم خدمات ذات جودة عالية في الوقت املناسب و ا  للنقل دور كبير في اللوجستيك -

 مناسبة . 

يرفع من األداء خصوصا فيما يتعلق بالنقل البحري للبضائع ،البنى التحتية له النقل و  تطوير أساليب -

 .اللوجستي للموانئ 

 :أهمية الدراسة 

 ترجع أهمية الدراسة ألهمية املوضوع وذلك لالعتبارات التالية:

عرف اللوجستيك تطورا كبيرا، و نظرا ألهميته في منظمات األعمال املعاصرة وجب علينا معرفة هذا النظام   -

 ودراسته .

دور النقل الكفء والبنى التحتية املتطورة في تسهيل املبادالت التجارية الدولية و تحقيق التنمية االقتصادية  -

ل الوحيد الكتساب ميزة تنافسية دولية في قطاع النقل حيث أكد الخبراء ان التطور اللوجستي هو السبي

 .خصوصا في قطاع النقل البحري 

 دراسة ميناء مستغانم و مدى حداثة هيكله و أسلوب تسييره ،و دور اللوجستيك في رفع كفاءته . -

 :أهداف الدراسة

ى إلى تحقيق يمكن القول أن هذه الدراسة تهدفإلى توضيح العالقة بين النقل و اللوجستيك و تسع

 األهداف التالية :

 محاولة اإلملام بمختلف املفاهيم التي لها عالقة باللوجستيك و النقل. -

 محاولة إبراز أهمية عملية النقل في اللوجستيك، من خالل تحديد الجوانب التي يمكن للمؤسسة من خاللها -

 تخفيض تكاليف النقل.

تحسين خدمات النقل املقدمة من طرف الشركات املتخصصة   استنتاج مجموعة من التوصيات التي تمكن من -

 هذه العملية. في
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 مبررات اختيار املوضوع :

 التخصص في مجال النقل و إمداد دولي. -

 أهمية موضوع الدراسة خاصة و ان الجزائر تسعى الى تطوير تجارتها الخارجية . -

 شف جوانبه باعتباره موضوع جديد .الرغبة في دراسة موضوع لوجستيك النقل و التوسع فيه و ك -

 :منهج الدراسة

بناءا على طبيعة املوضوع تم االعتماد على مجموعة من املناهج العلمية املكملة لبعضها البعض و 

الدراسة موضوعنا بطريقة جيدة ،إعتمدنا على املنهج اإلستقرائي )وفيه نبدأ بالجزئيات للوصول إلى التوصيات 

باحث، منها : مفاهيم اللوجستيك، أنواع النقل ومميزات كل نوع، دور النقل والبنيات العامة في العديد من امل

التحتية له في تحقيق التنمية اإلقتصادية ،واستخدمنا املنهج اإلستنباطي في العديد من املباحث، منها :مؤشرات 

 في تفعيل املبادالت التجارية .نم أداء اللوجستيات في الدول العربية ، أداء املوانئ الجزائرية خاصة ميناء مستغا

 :علومات مصادر جمع امل

تم اإلعتماد في هذه الدراسة ، على مجموعة من الكتب إضافة إلى املحاضرات ، واملقاالت ، باللغة 

 العربية والفرنسية كما تم اإلعتماد على اإلنترنت لغرض الوقوف ، على اخر ما تم كتابته عن هذا املوضوع .

 : دراسات سابقة

 من بين الدراسات التي أنجزت، حول قطاع النقل، و اللوجستيك نجد :

 *دراسة حمادة فريد منصور " مقدمة في إقتصاديات النقل".

تناولت هذه الدراسة، أهمية مجال النقل وارتباطه بالعلوم األخرى، وإلى خصائص العرض الجيد ، لخدمات 

نقل، كما تطرقت إلى سوق النقل ، وإلى موضوع التكاليف النقل مع إيضاح امليزات التي تتمتع بها كل وسيلة 

 نوع من أنواع النقل، وأبرز خصائصها.والطلب مرورا بكل

 . 2003*دراسة نهال فريد مصطفى وجالل إبراهيم العبد، " إدارة اللوجستيات"، 

تي تشكل مع بعضها هدفت هذه الدراسة إلى تعريف القارئ باملفهوم الحديث للوجستيات ، وبالعناصر املختلفة ال

البعض النظام املتكامل لهذا النظام، وإلى األنشطة الرئيسية التي تساعد على تحقيق أهداف إدارة اللوجستيات 

 .، مثل أنشطة الشراء والتخزين والنقل

راسة التي قامت بها الباحثة بوخريصة بنت العربي. جامعة مستغانم .كلية العلوم االقتصادية و علوم د*ال

نيل شهادة ماستر بعنوان " واقع لوجستيات النقل داخل  أطروحةفي  2015 سنة ر و العلوم التجارية التسيي

 املوانئ دراسة حالة مؤسسة ميناء مستغانم ".

 :" كيف تتم لوجستية النقل على مستوى مؤسسة ميناء مستغانم؟"  إشكاليةوالتي عالجت 

 :  تقسيم الدراسة

 اإلجابة على إشكالية الدراسة و اإلحاطة بتساؤالتها الفرعية من أجل اإلملام بجوانب املوضوع و 

مدخل   تناول  الفصل األول  الفروض املصاغة سابقا تم تقسيم الدراسة إلى ثالثة فصول حيث تناولنا في: و اختبار

األول فيها ماهية اللوجستيك   نظري للنقل البحري اللوجستي وثم دراسة ذلك من خالل ثالث مباحث يستعرض 

اللوجستية من خالل التعرض  خالل دراسة تطوره مرورا بتعريفه، أما املبحث الثاني يتناول مزيج األنشطةمن 

 لألنشطة اللوجستية أما املبحث الثالث درسنا مفاهيم عامة حول النقل البحري من



 ةــــمقدم

 

4 
 

 خالل تقليم تعريف النقل البحري و عناصره.

وتم تقسيمه إلى ثالث مباحث يدرس املبحثاألوملكانة   أما الفصل الثاني يتناول مكانة النقل في اللوجستيك

امتیازاها داخل امليناء وفي األخير تحدثنا عندور النقل في اللوجستيك، أما املبحث الثاني يتناول الحاويات و 

 التكنولوجيا في تطوير النقل البحري.

 ث مباحث يتناول املبحث األول الفصل الثالث يتمثل في الدراسة امليدانية التي قمنا بها، و مقسمة إلى ثال 

أخيرا النقل داخل املؤسسة، و  كفاءة لوجستيكأما املبحث الثاني يتناول دراسة  ،تعريف باملؤسسة محل الدراسة

 الثالث يدرس املشاكل، التحديات و املشاريع املستقبلية بميناء مستغانم . املبحث

 

 

 

 

 

 



 ري مدخل النظري للوجستيك والنقل البح                                                                                                  الفصل األول 

 

6 
 

 مقدمة الفصل 

تشهد صناعة النقل البحري منذ بداية الستينات سلسلة من التطورات السريعة واملتالحقة سواء  

بالنسبة للسفينة أو امليناء، وقد كانت ثورة التحوية بمثابة االرهاصة األولى التي فجرت سلسلة التطورات هذه، 

ي تطور مفهوم النقل، حيث تجاوز ذلك املفهوم فقد كان لثورة التحوية واملفاهيم اللوجستية أثرهما الهام ف

( إلى عمليات متكاملة من الباب إلى الباب From port to portالبسيط من مجرد نقل البضائع من ميناء إلى ميناء )

(From door to door). 
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 املبحث األول: مفاهيم عامة حول اللوجستيك 

 للوجستيةاملطلب األول: مفهوم ا

م واستخدمها الحلفاء بكفاءة في الحرب العاملية 1905لقد نشأت اللوجستيات نشأة عسكرية منذ عام 

الثانية، وبعد الحرب بدأ تطبيق اللوجستيات في مجال األعمال حيث تبين أن تكلفة األنشطة اللوجستية تتراوح 

دارة األعمال اللوجستية يؤدي على خفض التكلفة من تكلفة املنتج النهائي وأن تطبيق مفهوم إ %60 - %40ما بين 

 .1، ومنذ الثمانيات اتسع نطاق تطبيق اللوجستيات في سياق العوملة %20بنحو 

( وتعني "فن الحساب" Logisticos) إغريقيتعرف كلمة لوجستية بالعربية بـ "فن السوقيات"، وأصلها 

الجنود والذخيرة على جبهة القتال في الوقت  كانت في البداية اللوجستية نشاط عسكري موجه للحصول على

 املناسب خاصة في الجيش األمريكي.

وتعرف من الناحية العسكرية على أنها: "فرع من العلوم العسكرية التي لها عالقة باملواد املشترية وتعمل  

 ".   2على نقل املوارد، األشخاص واملرافق

والطاقة واملعلومات واملوارد األخرى كاملنتجات  وتعرف أيضا أنها: فن وعلم إدارة تدفق البضائع 

 لخدمات وحتى البشر من منطقة اإلنتاج إلى منطقة االستهالك".او 

على   1962( اللوجستية سنة Council Logistics Managementكما عرف مجلس إدارة اللوجستيات )

كفاءة وفعالية تدفق وتخزين   أنها: "جزء من سلسلة التوريد وهي عملية تهدف على تخطيط وتطبيق ومراقبة

 .3السلع واملعلومات من نقطة املنشأ إلى نقطة االستهالك من أجل تلبية متطلبات العمالء"

العملية اللوجستية التي تتم في صناعة الخدمات  وهذا التعريف التقليدي للوجستيات ضيق وال يعكس 

حتياجات ورغبات العمالء وتدبير املواد و عليه فالتعريف الحديث هو أن اللوجستيات هي عملية التوقع ال 

لقوى البشرية والتكنولوجيات واملعلومات الالزمة، مع التحقيق األمثل لشبكة انتاج البضائع والخدمات للوفاء او 

بطلبات العمالء. ومن الصعب أو حتى من املستحيل انجاز أية عاملية أو استيراد/ تصدير عاملية أو عملية نقل 

    4 .أو املنتجات وتصنعيها دون دعم لوجستي محترف للمواد األولية

واإلنتاج والتوزيع والربط بينهما  اإلمدادوعليه فان اللوجستيات قد أصبحت مفهوما شامال يضم عملية 

إلى تحسين اإلنتاجية والكفاءة جميعا في منظومة متكاملة ومتشابكة، ويمكن أن نقرر أن اللوجستيات تؤدي 

تيجة لعدة عوامل منها، تقليل حجم املخزن، مقابلة العرض بالطلب )الطلب الفعلي وليس قليل التكاليف نتو 

 املتوقع( وتحرير ذلك الجزء من رأس املال العامل املرتبط باملخزون وبالتالي توجيهه نحو استثمارات أخرى.

 
 . 19ألردن، ص ، ا2012د.علي فالح، زكريا أحمد، إدارة األعمال اللوجستية، دار امليسرة، الطبعة األولى، -1
 . 21، ص 2003د.ثابت عبد الرحمن إدريس، مقدمة في إدارة األعمال اللوجستية، الدار الجامعية، االسكندرية، مصر، -2
 .23د.ثابت عبد الرحمن إدريس، نفس املرجع، ص -3
 . 26د.علي فالح، زكريا أحمد، إدارة األعمال اللوجستية، مرجع سبق ذكره، ص - 4
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  التطور التاريخي ملفهوم اللوجستيك املطلب الثاني: 

 1905نشأة عسكرية، حيث بدأ إستخدامه فــي الجــيش الفرنعــ ي عــام  LOGISTICنشأ مفهوم اللوجستيك 

بهـــدف تـــأمين وصـــول املؤونـــة والـــذخائر فـــي الوقـــت املالئـــم وبأمثـــل ةريقـــة ممكنـــة ثـــم إســـتخدم بكثافـــة إبـــان الحـــرب 

ــا أن وضـــعت الحـــرب العامليـــة أوزارهـــا حتـــى بـــدأ  العامليـــة الثانيـــة حيـــث كـــان أحـــد عوامـــل انتصـــار جيـــوح الحلفـــاء ومـ

 .BUSINESS LOGISTICSدراسات ترمي إلى تطبيق اللوجيستيات في مجال األعمال فيما عرف باسم  ظهور 

% )فــــي املتوســــط( مــــن تكلفــــة إنتــــاج أي 40حيـــث تبــــين مــــن الدراســــات التــــي أجريــــت فــــي هــــذا املجــــال أن نحــــو 

لــك الــدول تســتخدم ســلعة فــي الــدول املتقدمــة بمكــن ردهــا إلــى األنشــطة اللوجيســتية وملــا كانــت معظــم الشــركات فــي ت

تقنيــات إنتاجيــة متشــابهة، أصــي  مــن غيــر املمكــن تحقيــق امليــزة التنافســية أو تعزيزهــا إال مــن خــالل خفــض تكلفــة 

األنشــطة اللوجيســتية والتــي تتكــون مــن األنشــطة الداعمــة للعمليــة اإلنتاجيــة ســواء تلــك الســابقة علــى اإلنتــاج مثــل 

ا، تخزينهـــــا، والتـــــأمين عليهـــــا، والقيـــــام بالعمليـــــات البنكيـــــة الالزمـــــة لهـــــا أو شـــــراء املـــــواد األوليـــــة )أو اســـــتيرادها( ونقلـهــــ 

األنشـــــطة التـــــي تـــــتم أثنـــــاء عمليـــــة اإلنتـــــاج كعمليـــــات املناولـــــة الداخليـــــة أو تلـــــك التـــــي تـــــتم  عـــــد االنتهـــــاء مـــــن العمليـــــة 

البيــع . الــل، ولعــل أهــم  اإلنتاجية وتتمثل في التعبئة والتغليف والترويج والتخزين والنقل والتأمين وخدمات ما  عــد

ما يميز األنشطة اللوجيستية عن غيرها والتي كانت تتم قبل ظهور هذا املفهوم أمرين: أولهما أن هذه األنشطة تتم 

علــــى نحــــو ت ــــاملي أي تطبــــق عليهــــا مفــــاه م التكامــــل بهــــدف االســــتفادة مــــن اقتصــــاديات ال جــــم أمــــا ثاتهــــا فــــ ن تلــــك 

 . .اتاألنشطة تتم تحت مظلة نظم املعلوم

ومما تجدر اإلشارة إليه أنه منذ الثمانينات من القرن املاض ي باتت الهياكل التنظيمية لكبريات الشركات 

تتضمن إدارة اللوجيستيات في مكان الصدارة منها كما أنه في سياق العوملة التي نفذتها الشركات متعددة الجنسية 

نتاج والتسويق والتمويل کونية ذلك أن تلك الشركات متوسلة بأحدث منجزات الثورة التكنولوجية ، أصب  اإل 

ابتدعت نظاما جديدة للتقسيم الدولي للعمل يقوم على تجزئة العملية اإلنتاجية إلنتاج السلعة بين عدة دول أي 

 . القيام  عملية تفكك رأس ي على مستوى الصناعة ثم إجراء عمليات تكامل افقي و راس ي على املستوى العلمي 

طبيق اللوجيستيات في مجال األعمال كمفهوم يقوم على إدارة تدفق وتخزين السلع والخدمات كما أن ت

واملعلومات بكفاءة وفاعلية من مرحلة املادة الخام إلى مرحلة االستهالك النهائية وبما يحقق رضاء العميل وزيادة 

تكامل األفقي والرأس ي على النطاق ربحية املنتج فد يسر تطبيق عمليات التفكك الرأس ي على مستوى الصناعة وال

العالمي أي أنها ساهمت في إرساء دعائم عوملة اإلنتاج والتجارة بل وفي صياغة النمط الجديد للتقسيم الدولي 

للعمل. وبالرغم من حداثة هذا الفرع من فروع املعرفة إال أنها تتسم بالتطور السريع إذ تطورت من التوزيع 

ثم تحولت الى لوجستيات متكاملة   Material Managementإلى إدارة للمواد  Physical Distributionالعيني 

Integrated Logistics  تضم كل من إدارة املواد والتي أصبحت تعرف ب سم اللوجستيات الداخلةInbound 

Logistics  والتوزيع العيني تحت مسمى اللوجستيات الخارجةOutbound Logistics لداخلية فضال عن املناولة ا

التي تطورت  Supply Chainولم يقف األمر عند هذا الحد بل تطورت اللوجستيات لتصب  سلسلة لإلمداد 

ولم يقتصر األمر على ذلك بل استمر التطور وما   Global Supply Chainبدورها لتكون سلسلة کوئية لإلمداد 

 هذا املجال. تلو األخر، مما أفرز العديد من املفاهيم واالتجاهات الحديثة في
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 املطلب الثالث: أهمية وأهداف اللوجستيك

 أوال: أهمية اللوجستيك

إن االهتمام الجاد باألنشطة اللوجستية في منظمات األعمال لم يظهر إال عندما بدأت تكلفته في 

التضخم  شكل ملحوظ، وعندما أيقنت اإلدارة في هذه املؤسسات أن الطريق نحو تدعيم املركز التنافع ي 

وتحقيق امليزة التنافسية وزيادة األرباح إنما يبدأ من خالل خدمة العمالء وخفض التكاليف. وأهمية اللوجستيك 

 تعود لعدة أسباب نذكر منها: 

: تمثل األنشطة اللوجستية أهمية بالغة على املستوى االقتصادي للدول، حيث اعتبارات التكلفة العالية-1

لثروة القومية في الواليات املتحدة األمريكية يستثمر في األنشطة اللوجستية، من ا %19تشير اإلحصاءات إلى أن 

من قوة العمل هناك. ومن بين هذه األنشطة نشاط النقل، حيث أن  %13وأن هده األنشطة تستخدم حوالي 

  2000 من اإلنتاج العالمي أي حوالي %10.5اإلحصاءات تشير إلى أن تكاليف لوجستيك النقل وحده يبلغ حوالي 

 .1مليار دوالر

: إن االتجاه نحو العوملة في الصناعة وكذلك االهتمام بالتسويق الدولي أصب  والتوزيع اإلمدادطول خطوط -2

يعتمد إلى حد كبير على األداء اللوجستي، لهذا تزايد االهتمام باألنشطة اللوجستية داخل كل منظمة أعمال  

على األسواق املحلية  إنتاجهاشركات كبيرة ال جم التي ال يقتصر وخاصة تلك الشركات متعددة الجنسيات أو ال

 والتوزيع الطويلة. اإلمدادذلك  سبب تكلفة خطوط و 

: تبذل الشركات وقتا ةويال وجهدا كبيرا في سبيل إيجاد السبل التي يمكن أن اللوجستيك مهم لالستراتيجية-3

التمايز وخاصة في التكلفة )أسعار املنتجات( تتوقف  يجية إستراتتميز منتجاتها عن غيرها من املنافسين، أي أن 

إلى حد كبير على األداء الجيد لألعمال اللوجستية من حيث التكلفة وخدمة العمالء، فالشركات التي نجحت في 

إدراك التميز في الخدمة اللوجستية تكون قادرة على بناء تفضيلية مقارنة بالشركات املنافسة لها وتساعد  

 .2على التوسع في السوق وزيادة حصتها السوقية وربحية املؤسسة  املؤسسة

مة قليلة : مما ال شك فيه أن أي سلعة أو خدمة ال تتمتع إال بقياللوجستيك يضيف قيمة ذات داللة للعميل-4

يزة في  عندما ال تكون متاحة للعمالء املحتملين في الوقت واملكان املناسبين. ولكن عندما تبذل املؤسسة جهودا متم

سبيل توفير هذه املنتجات أو الخدمات لعمالئها الحاليين واملحتملين في الوقت واملكان املناسبين من خالل تجهيز 

الطلبات واملعلومات والتخزين والنقل وغيرها فان ذلك سوف يزيد من القيمة املضافة إلى هذه الخدمات بالنسبة 

االةمئنان إلى توفير املنتجات من خالل انسيابها وتدفقها  للعمالء. فرضا العميل يتوقف بصفة أساسية على 

 بواسطة األنشطة اللوجستية املختلفة.

: إن نجاح سالسل األكل السريع أو الجاهز، تزايد رغبة العمالء في الحصول على استجابة مناسبة وسريعة-5

االنترنت والبريد االلكتروني في  على استعمال  واإلقبالتوصيل الطلبات للمنازل، انتشار ماكينات الصرف اآللي، 

السنوات األخيرة جعل العالمء يتوقعون الحصول على احتياجاتهم ورغباتهم من السلع والخدمات في وقت قصير، 

إضافة إلى ذلك فان تطور أنظمة املعلومات، وعمليات التصنيع اآللي، واملرونة في اإلنتاج و التنميط، ساعد 

 
 . 18، ص 2000 جازي، اللوجستيك كبديل للميزة النسبية، منشأة املعارف، االسكندرية، مصر، عبيد علي أحمد ال - 1
 . 29ثابت عبد الرحمن ادريس، مقدمة في إدارة األعمال اللوجستية، مرجع سبق ذكره، ص - 2
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اإلنتاج ذو ال جم الكبير، وكذلك التسويق ذو ال جم الكبير. و في ظل كل هذا ما يعرف ب إتباعاملؤسسات عل 

أصبحت األنشطة اللوجستية تمثل أهمية خاصة والتي تجسدت في تسهيل االستجابة السريعة للعمالء في  

تدفق السوق من خالل السرعة في توفير السلع والخدمات التي تتفق مع احتياجاتهم ورغباتهم، والتي تعتمد على 

 املعلومات والتعبئة والنقل والتخزين وغيرها.

 ثانيا: أهداف اللوجستيك 

ينطوي اللوجستيك على أهداف معينة تسعى املؤسسة بواسطتها إلى بلوغ مردودية أكبر ونشاط مستمر  

 و دائم على النحول التالي:

تكلفة لتناسب الحاجة التي من   : يقصد بالجودة تلك النوعية التي يجب الحصول عليها بأقلالجودة املناسبة-1

أجلها يتم الشراء أي أن مفهوم الجودة هنا مرتبط بمالئمة ومدى إمكانية الحصول على مستوى معين من املواد 

املطلوب توفيرها. حيث تمارس وظيفة اللوجستيك رقابة إيجابية على الجودة والتكلفة الخاصة باملواد ويمكن  

 ثير في مستوى الجودة للمواد التي تشتريها املؤسسة في األجل الطويل وهي:ذكر أربع عناصر أساسية ذات التأ

االعتبارات الخاصة  -عوامل اإلنتاج-أن تضع املواصفات الكاملة املستوى للجودة وهي: )متطلبات تصميم املنتج-أ

 1 العوامل السوقية(.–بالشراء التجاري 

 نتا هذا املستوى بتكلفة اقتصادية.اختبار املوردين الذين لديهم اإلمكانيات الفنية ال -ب

تنمية العالقات مع املوردين لتحقيق فهم أفضل وواقعي ملتطلبات الجودة وتنمية الحافز لديهم لإلنتاج وفقا -ج

 لهذا املستوى.

 تقييم أداء املوردين من حيث الجودة والتكلفة وممارسة نوع من الرقابة املناسبة.-د

الت للتكاليف عند املورد فيما يتعلق ب نتاج الصنف املطلوب شراؤه )تكاليف : قيمة االحتماالسعر املناسب-2

األجور، أعباء التصنيع واألعباء العامة(. ويمكن تعريفه بأنه تلك القيمة التي يمكن التصفية بما مقابل الشراء أو 

 توفير االحتياجات املطلوبة.

كمها العديد من العوامل منها ةبيعة املواد املشتراة  : تحديد الكمية املناسبة يحالشراء بالكميات املناسبة-3

ةبيعة اإلنتاج، الظروف االقتصادية، اتجاهات العرض والطلب، إمكانيات التخزين املتوفرة والتسهيالت 

 الخاصة به، تكلفتي الطلب والتخزين، الظروف املالية للمؤسسة.

وريد املستلزمات فيه وإال يتناسب مع احتياجات : يقصد به الوقت الذي يتم فيه تالشراء في الوقت املناسب-4

اإلدارة الطالبة والذي يضمن عدم تعطيل اإلنتاج حيث توجد مجموعة من العوامل تقوم املؤسسات بأخذها  

 االعتبار عند تحديد توقيت الشراء.

ث تتطلب تحليل : تعتبر عملية اختيار املورد املناسب من الخطوات األكثر أهمية، حياختيار املورد املناسب-5

املعلومات التي سبق جمعها عن املوردين، لذلك فان التحليل ينصب على األسلوب الذي يمكن من خالله 

الكشف عن أهم الخصائص التي تتصف بها كل من هذه املصادر، هذا باإلضافة إلى ضرورة املعرفة التامة 

ر تحديد املعيار املناسب الذي يمكن أن  بخصائص ومواصفات املواد املطلوب الحصول عليها، لذا يتطلب األم

 يساعد في االختيار السليم للمورد.

 
 .32آيت عبد الرحمن ارديس، مقدمة في ادارة األعمال اللوجستية، مرجع سبق ذكره، ص - 1
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 باإلضافة إلى األهداف السالفة الذكر يمكن أن نذكر ما يلي:

تحقيق أفضل تنسيق بين التدفقات الداخلة والخارجة )مدخالت ومخرجات( أو ما يسمى ب دارة  -

 التدفقات.

 تجنب االختناقات واألعطال. -

 األمثل للعمليات. تحقيق التدفق -

 خلق القيمة للزبون واملساهمين وكل أةراف املصلحة مع املؤسسة. -

 أصفار والتي تتمثل في: 05تحقيق ما يسمى بـ  -

 *صفر مخزون: التقليل من املخزون يؤدي إلى تخفيض التكاليف، ووفورات في التكلفة الناتجة عن ذلك.

 مما يؤدي إلى خدمة جيدة للعمالء.*صفر آجال: تقليل الزمن املستغرق في دورة الطلب 

، الهاتف، الحاسب االنترانت*صفر أوراق: عن ةريق استخدام التكنولوجيات الحديثة مثل الفاكس، االنترنت، 

 اآللي، الكمبيوتر، كل هذا يقلص من استخدام األوراق، ويزيد من سرعة االستجابة. 

املردودات وبالتالي تحقيق خدمة جيدة للعمالء و *صفر أخطاء: عدم وجود أخطاء في املنتج يعني التخلص من 

 تخفيض التكاليف.

 *صفر تعطل: يجب أن تكون الصيانة قبل وقوع العطل وليس عند حدوثه، وهذا يسمى بالصيانة الوقائية.

كذلك يهدف اللوجستيك إلى توفير: املنتج الصحي ، بالكمية الصحيحة، بالحالة الصحيحة، في املكان الصحي ، 

 قت الصحي ، للعميل الصحي  وبالتكلفة الصحيحة.في الو 

 7RS:1تحقيق ما يعرف ب  إلىجستية تهدف وعليه فاملنظومة اللو 

 .املنتج املالئم -

 .الكمية املالئمة -

 .الحالة الجيدة -

 .املكان املالئم -

 .الوقت املناسب -

 .املستهلك املناسب -

 التكلفة املناسبة. -

 

 

 

 

 

 
 1. د شريف ماهر هيكل،اللوجستيات و املوانئ البحرية من اجل التغيير،مكتبة الوفاء ،االسكندرية،2015ص361
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 املبحث الثاني: مزيج األنشطة اللوجستية 

 املطلب األول: األنشطة اللوجستية

ذلك حسب والتي تشكل األعمال اللوجستية تختلف من مؤسسة إلى أخرى و  إدارتها التي تتمإن األنشطة 

الهيكل التنظيمي الخاص بها، وكذا اختالف وجهات النظر وأراء اإلدارة حول مكونات سلسلة التوريد وعملها وهي  

 .1اإلمدادتتكون من ثالث أنواع من سالسل 

 التي تنقل املواد الخام والنصف مصنعة إلى املصنع )الداخلة(. اإلمدادسلسلة -1

تامة الصنع إلى يد املستهلك من خالل تاجر الجملة وتاجر التجزئة عن  التي تنقل البضائع  اإلمدادسلسلة -2

 ةريق النقل البري واملوانئ والنقل البحري )الخارجة(.

 التي تنقل املواد داخل عملية اإلنتاج املنتشرة جغرافيا. اإلمدادسلسلة -3

دمة العمالء، التنبؤ وبالعودة إلى مجلس إدارة اللوجستيات يرى أن مكونات النظام اللوجستي هي: "خ

بالطلب، االتصاالت الخاصة بالتوزيع، مراقبة املخزون، مناولة املواد، تشغيل أوامر الطلب، األجزاء وخدمات 

 الدعم، املشتريات، التغليف، مناولة السلع املسترجعة، التخلص من الخردة، املرور، النقل، املخازن، التخزين".

 املؤسسات إلحدى للوجستية : األنشطة ا(I -01رقم )الشكل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ، صيانة وجرد، تشغيل أوامر الطلب، التغليف، املخازن، مناولة املواد، صيانة، املعلومات()نقل

، ص 2003، مقدمة في إدارة األعمال اللوجستية، الدار الجامعية، اإلسكندرية إدريساملصدر: ثابت عبد الرحمن 

24. 

 
1 -Ronald H Bellou, Logistics, Supply and Transport Management, Cambridge international college publications. Vol 2005, p5. 

 األنشطة 

التوزيع 
 المادي 

 إدارة  المواد 

مصدر  المستهلكين
 للتوريد

  عمليات 

 نقل  نقل 
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 وجستية إلى:وتنقسم األنشطة الل

 وتتمثل في: أنشطة رئيسية:-1

: تعتبر خدمة العمالء الوظيفة الرئيسية األولى التي تهتم بها املؤسسة وأي تخطيط للوظائف خدمة العمالء-

األخرى مبني على متطلبات هذه الوظيفة التي بدورها تحتاج إلى دراسة متطلبات العمالء للقيام بنشاةها  شكل  

، تحديد استجابة العمالء للخدمة، وضع مستويات )تحديد احتياجات ورغبات العمالء يأفضل والتي تتمثل ف

 لخدمة العمالء(.

: يساعد على تحقيق الجودة في التسليم من خالل اختيار الوسيلة املالئمة وتحديد مسارها وإعادة جدولتها النقل-

عرض   أفضلت للحصول على كما أنه يساعد على تخفيض تكلفة النقل عن ةريق التفاوض مع املؤسسا

 واملفاضلة بين امتالك وسيلة النقل أو استئجارها.

: ويتمثل في تحديد سياسات تخزين املواد الخام واملنتجات النهائية، التنبؤ باملبيعات في األجل القصير، التخزين-

 .1يج املنتجات وضع استراتيجيات خاصة بالوقت، الدفع والسحب ومعرفة عدد وحجم وموقع نقاط التخزين و مز 

 تتمثل في  أنشطة ثانوية )معاونة(: -2

 : تتمثل في تحديد مساحة املخازن، تنظيم وترتيب املخازن وكذا شكل املخازن.املخازن -

 تتمثل في اختيار املعدات املستعملة في عملية املناولة وإجراءات تجهيز الطلبيات.املواد: مناولة-

 يد، توقيت الشراء وكمية الشراء.: تتمثل في اختيار مصادر التور الشراء-

 التعبئة والتغليف: تصميم العبوات ألغراض املناولة، تصميم العبوات ألغراض التخزين والحماية من األضرار.-

 : وتتمثل في تحليل البيانات الكترونيا والقيام باإلجراءات الرقابية.صيانة املعلومات-

 يد الكميات التجمعية وكذا تسلسل ووقت مخرجات اإلنتاج:: تتمثل في تحدالتعاون بين اإلنتاج العمليات-

 تحديد وتوقيت مخرجات  اإلنتاج.-

 ترتيب وتوقيت مخرجات اإلنتاج. -

 جمع وتخزين ومعالجة املعلومات.-

 

 

 
 .13، ص 2011ؤسسة، مذكرة تخرج ماستر في العلوم االقتصادية، جامعة الحاج لخضر، باتنة، كريمة كندري، دور اإلمداد في تحسين تنافسية امل- 1
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 املطلب الثاني: دور النقل في السلسلة اللوجستية

 ل:قبل التطرق إلى دور النقل في السلسلة اللوجستية سنستعرض مفهوم النق

   مفهوم النقل-1

لقد عرف النقل بأنه األداة التي عن ةريقها يمكن توسيع السوق واستغالل املوارد البشرية واملادية التي 

لم تستغل سابقا باتجاه زيادة اإلنتاج وتحسين نوعيته، فهو يساهم في انتقال السلع واليد العاملة إلى األماكن التي 

 تكون فيها أكثر نفعا.

 .1الكسندر: "النقل هو حركة السلع واألشخاص من مكان ألخر" كما عرفه جون 

يعد النقل من البنى االرتكازية لالقتصاد بحيث عبر عن ذلك االقتصادي الفريد مارشال بقوله: "إن أبرز 

عامل في العصر الحديث هو الثروة ليست في اإلنتاج وإنما في النقل"، أي من وجهة نظر االقتصاد النقل يعد 

من حيث تقريبه في املكان وهو يخلق قيمة اقتصادية بنقله للبضائع واألفراد وبالتالي فان أي قصور  تاجيإننشاط 

 في هذا النشاط يؤثر سلبا على عملية التدفق السلعي بين املراكز اإلنتاجية واالستهالكية ملنظمات األعمال.

يك األساسية، لقد تطور وتنوع النقل يمثل نشاط النقل أحد عناصر اللوجستالنقل من املنظور اللوجستي-2

خالل القرون األخيرة و لعب دور مهم في عملية اإلنتاج، التسويق والتوزيع حيث أنه يقوم بخلق منفعة مكانية من  

 خالل تحريك السلع املختلفة من مكان تقل فيه درجة الحاجة إليها إلى مكان تشتد فيه الحاجة.

من تكلفة اللوجستيك، وغالبا ما تضع املؤسسات خاصة  (  %65-%35يشكل نشاط النقل حوالي )

الصناعية مسؤولية نشاط النقل على قسم الحركة الذي يقوم بدوره بتحديد متطلبات النقل للحموالت 

الداخلية و الخارجية، باإلضافة إلى اختيار وسائط النقل لتلك الحموالت كما يراقب تدفق الحموالت الداخلية و 

ا عند الضرورة، ويقوم املسؤولون على النقل بالتفاوض مع الناقلين لغرض الحصول على الخارجية ومتا عته

 خدمات النقل باألسعار املناسبة.

ويعتبر نشاط النقل من أهم األنشطة في السلسلة اللوجستية وتأتي أهميته من كونه األداة الرئيسية 

إلى أماكن استخدامها ومن ثم فهو يتواجد في جميع  إنتاجهاالتي يمكن بها تحريك السلع واملواد الخام من أماكن 

 مراحل السلسلة اللوجستية.

 أوجه الترابط بين النقل والخدمات اللوجستية-3

بدون نظام نقل جيد ومتطور ال يمكن أن يكون للخدمات اللوجستية مزايا إلى جانب ذلك يمكن لنظام 

 تكاليف التشغيل وتعزيز جودة الخدمات. نقل جيد توفير أفضل كفاءة للخدمات اللوجستية والحد من

 تكاليف النقل واللوجستيك-

إن النظام النقل هو من أهم نشاط اقتصادي بين مكونات نظام االمداد )اللوجستيك( حيث يشكل 

حوالي ثلث إلى ثلثي تكاليف الخدمات اللوجستية التي تنفقها املؤسسات على وسائل النقل حيث يحتل نسبة 

يف اللوجستية وتليه تكلفة الجرد، املخزون، التعبئة والتغليف، اإلدارة وأخيرا تكلفة التنقل و من التكال 29.4%

 التنظيم.

 

 
 . 14، ص 2003سعيد عبده، أسس جغرافية النقل، مكتبة أنجلو املصرية للطباعة والنشر، مصر، - 1
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 : التكاليف اللوجستية(I-02رقم )لشكل ا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ,Ronald H Ballou « The role of transportation in logistics », University of South Australiaاملصدر:

2005, vol15, p166. 

تعتبر تكلفة النقل تقييد لهدف السوق بحيث أن النقل يختلف مع اختالل  واإلمدادفي نظام النقل 

الصناعات لتلك املنتجات بحيث هناك منتجات صغيرة ال جم وخفيفة الوزن إال أن قيمتها عالية، وأخرى كبيرة 

 ال جم والوزن إال أن قيمتها صغيرة.

 

 ثالث: أثر ارتباط النقل باللوجستيات املطلب ال

إن لوجستيات النقل تعني تكامل عملية النقل مع األنشطة األخرى املرتبطة بحركة املواد والبضائع مثل: 

إدارة املخزون، التعبئة والتغليف، العالمة التجارية، التأمين، العمليات املصرفية واملستندية، والتي تصب جميعا  

ة وتطويرها وزيادة الجودة و تدنية التكاليف، ويأتي ذلك باعتبارها تحقق وتضمن  في تحسين مستوى الخدم

 عناصر هامة مثل:

 : باعتبار أن لوجستيات النقل يجب أن تتماش ى مع التغيرات املتعددة واملتالحقة في ةلب السوق.املرونة-

 ووصول البضائع في التوقيت املناسب. : باعتبار أن التوفير في الوقت يعني انخفاض تكلفة الوقتالسرعة-

: باعتبارها تقلل املخاةرة الناجمة عن بطء أو توقيت عملية اللوجستيك والتوزيع، وبالتالي تقلل املصداقية-

 الحاجة إلى وجود حجم ضخم من املخزون االحتياةي.

نشاط مرتبط  يعتبر النقل بوسائطه املختلفة نشاط أساس ي من األنشطة اللوجستية التي تعني بكل 

بحركة و تخزين البضائع من أجل تدفع مستمر للسلع والخدمات، يخدم متطلبات اإلنتاج واالستهالك وما يشمله 

و تصنيع وتجميع وتوزيع من خالل شبكة لوجستية تشمل مواقع وةرق وشبكة معلوماتية و  إمدادمن عمليات 
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وصول السلعة وفقا ملتطلبات العمالء في املكان لتضمن  اإلمدادشبكة من العالقات التي تربط أعضاء، سلسلة 

 املتفق عليه والزمان املضبوط وبأقل تكلفة ممكنة.

وحيث أن الطلب على النقل ةلب مشتق أي تا ع للطلب على السلع املنقولة فان تصميم شبكة اإلنتاج  

ة املبني على مواقع توافر والتوزيع يؤثر بدوره على ةرق النقل ووسائطه املختلفة وفقا ملتطلبات تصميم الشبك

عوامل اإلنتاج من أرض وعمالة ورأس مال ومواقع توزيع، وفقا ملتطلبات األسواق وقرارات وسياسات التوريد. 

فمثال إذا تم اتخاذ قرار  شأن تقليل عدد املوردين وتركيزهم في منطقة محددة  عيدة عن األسواق العتبارات 

فيعني ذلك اعتماد أكبر على النقل متعدد الوسائط لتغطية مسافات  خاصة بتكلفة األرض والعمالة وغيرها 

 جغرافية متباعدة ومتباينة تتطلب تنوع في الوسائط لضمان وصول السلع في الوقت املناسب بالتكلفة املناسبة.

ويصب  النقل متعدد الوسائط اقتصاديا ومفيدا في حالة الطلب املنتظم بكميات كبيرة ملسافات  عيدة، 

إذا تمت عمليات اإلنتاج في مواقع قريبة من األسواق فسيقل الطلب على النقل ويختصر على وسيلة أو اثنين أما 

 فقط داخل رقعة جغرافية محدودة.

 اإلمدادوفي الوقت نفسه يؤثر أداء النقل وتكاليفه على تصميم الشبكة اللوجستية وشبكة سلسلة 

 ه متمثال في زيادة فترات االنتظار فكلما زادت تكلفة النقل أو انخفض مستوى أداء

أو وجود اختناقات في مساره كلما أصب  اإلنتاج في مواقع نائية غير ذي جدوى اقتصادية حيث تفوق تكلفة النقل 

 الوفورات املتحققة من انخفاض تكاليف العمالة واألرض ويؤدي إلى فاقد في الوقت واملال وفقد العمالء.
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 املبحث الثالث: مفاهيم عامة حول النقل البحري 

 املطلب األول: ماهية النقل البحري 

 تعريف النقل البحري -1

من حيث ما يضيفه للسلعة املنقولة من منفعة   إنتاجيا نشاةا يعرف نشاط النقل البحري بأنه 

اقتصادية )مكانية وزمنية( وذلك بنقلها من مكان آلخر، كما يعد نشاةا توزيعيا نظرا لدوره األساس ي في عملية  

 .1وعلميا  وإقليمياالتبادل وتوزيع السلع محليا 

تسهم في تقديم خدمات النقل ويمكن تعريف نشاط النقل البحري من خالل املحاور الرئيسية التي 

البحري و تضم تلك املحاور كل من السفينة وساحات بناؤها والسماسرة الذين يعملون في مجال تقديم خدمات 

النقل البحري، فضال عن املوانئ البحرية وشركات الشحن والتفريغ وما يرتبط بنشاةها من نقل وتخزين  

 .2باإلضافة إلى شركات التأمين البحري 

كن التوسع في تعريف صناعة النقل البحري لكي تشمل كافة الهيئات واملؤسسات التي يرتبط كما يم

 نشاةها األساس ي بخدمات النقل البحري بصورة مباشرة أو غير مباشرة. 

 مالمح تطور النقل البحري -2

ة في خالل فترة ما  عد الحرب العاملية الثانية ظل قطاع النقل البحري من أقل القطاعات االقتصادي

العالم من حيث التطور التكنولوجي، فقد كانت عمليات تداول البضائع من وإلى السفينة تتم بطريقة يدوية 

بطيئة، بما تضطر معه السفينة إلى البقاء مددا ةويلة بكل ميناء من أجل شحن وتفريغ شحناتها من البضائع 

في اإلبحار، ولذلك لم يكن  %40ا باملوانئ و من وقت رحلته %60حتى أن السفينة كانت في املتوسط تقض ي حوالي 

ممكنا استخدام سفنا أكبر ذات سرعات أكثر وماكينات أقوى لالستفادة من اقتصاديات ال جم الكبير وقد 

تسبب ذلك في ضعف إنتاجية األسطول العالمي، كما أن املوانئ في الستينات كانت تعاني  شدة من ظاهرة تكدس 

ة الفاقد من البضائع املتداولة وةول زمن رحلة السلعة من املصدر إلى يد املستورد لها، السفن بها مع ازدياد نسب

 مما كان له تأثير كبير على تكاليف نقل البضائع وعلى مدى اتساع السوق التجارية بل على نمو التجارة العاملية.

سياسات الحماية و وخالل هذه الحقبة، وفي ظل فلسفة تدخل الدولة في النشاط االقتصادي ازدادت 

الدعم لألساةيل الوةنية، وعلى األخص أساةيل الدول النامية ودول النظام االشتراكي السابقة، وقد نتج عن 

ذلك تقييد حرية الشاحنين في اختيار السفينة الناقلة لبضائعهم وتردي كفاءة النقل وارتفاع تكاليفه و كانت 

ي خدمة أسطولها الوةني، دون اعتبار ملستوى الخدمة املقدمة بينما السياسة املتبعة هي أن تكون تجارة الدولة ف

 كان يجب أن يكون النقل البحري في خدمة تجارة الدولة حتى تكون أسواقها قادرة على املنافسة.

وفي فترة السبعينات والثمانينات تعرض قطاع النقل البحري إلى ثورة تكنولوجية ظهرت في اتجاهين: 

حداث نظام الحاويات من الباب إلى الباب بالنسبة لنقل البضائع العامة، والثاني استخدام  تاألول في اتجاه اس

تكنولوجيا متقدمة لتفريغ وشحن سفن البضائع الصب وبذلك أمكن عن ةريق التكنولوجيا الحديثة تقليل 

نتاجية السفينة بحساب ، مما أدى إلى زيادة إإبحارهاوقت بقاء السفينة بامليناء إلى ساعات قليلة وزيادة زمن 

 
 .39، ص 2002، مصر، اإلسكندريةد.سميرة ابراهيم أيوب، اقتصاديات النقل، دار الجامعة الجديدة، - 1
 .40نفس املرجع السابق، ص - 2
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الطن/ميل، وهكذا أصب  من املمكن التوسع في استخدام مبدأ اقتصاديات ال جم لبناء سفن كبيرة أخذت تزداد 

 حجما و سرعة. 

 خصائص أنشطة النقل البحري -3

 1 تتلخص خصائص أنشطة النقل البحري فيما يلي:

 والتي تظهر فيما يلي:ارتفاع الكثافة الرأسمالية ملشروعات صناعة النقل البحري -

 ارتفاع التكلفة الرأسمالية لبناء الترسانة البحرية الخاصة ببناء وإصالح السفن. -أ

 املراس ي الخاصة  سفن البضائع املوحدة واملجزأة وكذلك الحاويات. إلنشاءارتفاع التكلفة الرأسمالية -ب

 املوانئ. إنشاءاتارتفاع التكاليف الرأسمالية لبعض عناصر -ج

 اعة النقل البحري صناعة دولية تخضع لسيطرة  عض الدول والشركات املالحية العاملية.صن-

 في صناعة النقل البحري: تعاظم استخدام التقدم التكنولوجي-

: إذ تحتل قضية اختصار عنصر الزمن أهمية كبيرة في رفع أداء خدمات النقل البحري اختصار عنصر الزمن-أ

 .إنتاجيتهاوزيادة 

: يتم تبادل هذه املعلومات الكترونيا من خالل نظم اتصاالت املعلومات في صناعة النقل البحري توافر -ب

متقدمة تعمل على نقلها بين املحطات األرضية والسفن والجمارك...الل. وتتبلور أهمية توافر تلك املعلومات فيما 

 يلي:

 انجاز أنشطة النقل البحري بأقل وقت وجهد وتكلفة.-

وض من خدمات النقل البحري دون تكبد تكاليف استثمارية إضافية، وذلك من خالل تخفيض دورة زيادة املعر -

 السفينة وبالتالي ارتفاع معدل تكرار رحالت السفينة الواحدة.

رفع كفاءة املوانئ البحرية من خالل تعظم إمكانية استقبال وخدمة عدد أكبر من السفن خالل نفس الفترة -

 الزمنية.

 ت النقل البحري أهم مشكال -4

 ارتفاع تكاليف التشغيل.-

 صعوبة وتعقيد اإلجراءات في  عض املوانئ -

 تدني حجم الحركة واالنخفاض في معدالت املناولة في املوانئ.-

 ضعف قدرات املوارد البشرية.-

 اختالف املوانئ فيما بينها من حيث هياكل الرسوم والتعريفة ومستويات األجور.-

 الت واألولويات للسفن.عدم تقديم التسهي-

 عدم وجود كثير من املوانئ على الخطوط املالحية الرئيسية لشركات النقل العاملية.-

 عدم مواكبة األنظمة املؤسسية والقانونية واإلدارية السابقة ملتطلبات عصر العوملة.-

 

 

 
 . 70أيوب، اقتصاديات النقل، مرجع سبق ذكره، ص  إبراهيمد.سميرة - 1
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 املطلب الثاني: عناصر النقل البحري الرئيسية

ى عناصرها الرئيسية أن تصل إلى تأثيرها على حجم التجارة املنقولة يمكن تحليل تكلفة النقل البحري إل

 بحرا و تتوقف تكلفة أي عملية نقل بالسفن على عدد من العناصر نذكر منها:

: تحدد ةبيعة البضائع املنقولة إمكانات التداول والتخزين بمعنى تميز الوحدة من  طبيعة البضائع املنقولة-1

صغر حجمها أو العكس، فتتأثر تكاليف نقل البضائع باختالف صفات السلع  السلعة بالوزن املفروض مع

املختلفة، فمثال قد ترتفع نقل البضائع ذات ال جم الكبير كثيرا إذا تم نقل مثل هذه البضائع وحدها من دون أن 

ليه الرأي تصاحبها كميات من البضائع املكملة لها ذات ال جم الصغير، ويعتبر هذا هو األساس الذي يقوم ع

القائل بأن انتقال البضائع األساسية من السفن الجوالة سيؤدي إلى ارتفاع نولون البضائع الباقية. وقد تحتاج 

وقد تعرض  عض السلع  عض السلع مثل اللحوم والفاكهة إلى معدات خاصة ليمكن نقلها في حالة جيدة، 

قي السلع املنقولة ومثل هذه العوامل تؤدي إلى زيادة األخرى السفينة للخطر أو يلزم وضعها في مكان منعزل عن با

تغيير ةبيعة الكثير من البضائع من أجل تسهيل عملية النقل فمثال نقل  ويمكن  .1تكاليف نقل مثل تلك البضائع

املصنوعات الزجاجية داخل صناديق من أجل حمايتها من الكسر وبذلك أمكن تغيير ةبيعة البضاعة من 

 ى صناديق املصنوعات الزجاجية.مصنوعات زجاجية إل

: بالرغم من أن للسفن الكبيرة ال جم املتخصصة في نقل أنواع معينة من البضائع مزايا  نوع وحجم السفينة-2

اقتصادية كبيرة إال أن لها  عض املساوئ، فمن الصعب مثال توفر الكثير من املوانئ التي يمكن للسفن الكبيرة 

ن الصعب على السفينة الكبيرة املتخصصة أن تجد االستخدام املستمر و ال جم أن تدخلها. كذلك يصب  م

الحاويات الكبيرة الكافية ملأل فراغاتها وذلك باملقارنة بالسفينة األصغر حجما األقل تخصصا. كما يلزم للسفينة 

من الناقالت اتجاهي الرحلة وإن كان باستخدام السفن املركبة  إحدىاملتخصصة أن تبحر خالية من البضائع في 

للنفط أو الخامات أو الناقالت للنفط الصب والخامات معا، مما أمكن معه اإلبحار في رحلة دائرية كاملة بأدنى 

وقت ممكن والسفينة فارغة وبما يؤدي بالتالي إلى تخفيض كبير في تكلفة نقل الطن/ميل بالرغم من االرتفاع في  

 .2تكلفة السفينة األساسية 

السفينة فيجب االلتفات كذلك إلى وسائل الشحن والتفريغ، ففي السفن التقليدية  أما بالنسبة لنوع

من خالل فتحات العنبر ثم يجري  عد ذلك  إنزالها)مجزأة الحمولة( يجري شحن البضائع رأسيا عن ةريق 

العنابر  تحريكها جانبيا لتستيفها في العنبر دون استخدام الوسائل امليكانيكية كذلك فان السفن ذات فتحات

البضائع رأسيا بواسطة ذراع   إنزالالواسعة جدا يمكنها االستغناء عن تكاليف التستيف الجانبي ةاملا يمكن 

 الشحنة مباشرة في املكان املطلوب تستيفها فيه وهذه هي أساس فكرة الخاليا في سفن الحاويات.

فينة بامليناء ذلك أن زيادة الكثافة الرأسمالية : زيادة كفاءة املوانئ تعني تقليل فترة دوران السكفاءة املوانئ-3

 للسفن تؤدي إلى شدة الحاجة إلى زيادة كفاءة املوانئ. 

وكفاءة املوانئ تنصب بصفة رئيسية على البضائع الجافة العامة ألن بضائع الصب تسيطر عليها 

يات تداولها ونقلها. أما منظمات ضخمة قادرة على تخطيط جميع وسائل نقل البضائع بما يضمن الكفاءة في عمل

 
 . 31، ص 2002د.أحمد عبد  املنصف محمود، اقتصاديات النقل البحري، مكتبة االشعاع، االسكندرية، مصر، -1
 . 33د.أحمد عبد املنصف محمود، نفس املرجع، ص -2
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بالنسبة للبضائع العامة، فان ضعف كفاءة املوانئ يؤدي إلى تحميل تجارة العالم في مجموعها تكاليف زائدة 

للمنتجات القريبة من السوق قوة تنافسية أكبر مما للمنتجات البديلة البعيدة عن السوق رغم أن هذه  ويجعل 

من تكاليف النقل بالسكك الحديدية أو سيارات   أرخص قل عبر البحاراألخيرة أقل تكلفة ورغم أن تكاليف الن

النقل أو النقل الجوي. و يؤدي عامل نقص كفاءة املوانئ إلى زيادة عدد السفن املستخدمة وبالعكس تؤدي زيادة 

 السفن و إلى نقص عدد السفن في العالم.  إنتاجيةكفاءة املوانئ إلى زيادة 

: تؤدي تنظيمات الخدمات املالحية عالية الكفاءة إلى نقص تكاليف نقل البضائع، يةتنظيمات الخدمات املالح-4

إلى أن حجم العديد من  باإلضافةوفي ميدان السفن الجوالة تؤدي شدة املنافسة مع عدم وجود التنظيمات 

اض النوالين  شركات السفن الجوالة أقل من ال جم األمثل لكي تحقق الكفاءة الكاملة، كل ذلك يؤدي إلى انخف

     1.لفترات ةويلة نسبيا

وفي كثير من األحيان   أما في حالة السفن الخطية فان املنافسة بينها ضعيفة  سبب املؤتمرات املالحية،

تقدم شركة خطية حسنة التنظيم خدمات ضعيفة الكفاءة  سبب وجود عدد كبير من السفن على الطريق 

ت كثيرة خاوية، ولذلك تضطر السفن إلى الدخول إلى موانئ عديدة مما  املالحي مما يسبب قيام السفن وبها فراغا

يزيد من تكاليفها. وكثيرا ما تؤدي زيادة التكاليف إلى التأثير على الشاحنين أكثر من تأثيرها على مالك السفن ةاملا  

 أن هؤالء يمكنهم دائما زيادة التكاليف إلى الشاحنين.

ف تحديد نوع الخدمات املالحية على الطريقة التي يقدم بها التجار : يتوقتنظيمات الخدمات التجارية-5

بضائعهم وال شك أنه إذا قدمت البضائع بطريقة ينتج عنها زيادة تكاليف الخدمات املالحية فان جزءا كبيرا من  

 الخطأ يقع على الشاحنين.

ألنه لطاملا أن التجار  ولم تحصل مثل هذه الوفورات نتيجة أن السفن الخطية تغالي في أسعارها ولكن

يقدمون بضائعهم في شحنات صغيرة فليس هناك أي بديل عن استخدام خدمات السفن الخطية. تعتبر خدمات 

السفن الخطية أكثر تكلفة من السفن املستأجرة، وعلى ذلك أن تحقيق الخفض في التكاليف يقع بين أيدي 

ألخرى في العالم التي يمكن تحقيق وفرا كبيرا في تكاليف التجار ذتهم، وال شك أنه توجد العديد من التجارات ا

نقلها إذا أعيد دراسة العادات التجارية املتبعة فيها، وذلك بالعمل على نقل البضائع صبا أي على سفن  

متخصصة بما يحقق استخدام وسائل النقل األرخص، ومن العادات التجارية الشائعة في كثير من التجارات  

نات كل شهر مما يسبب تكدسات لبضعة أيام، وكثيرا ما يحدث هذا التكدس نتيجة لنظام تركيز معظم الشح

 تنظيمه يمكن تفادي هذا التكدس.  ب عادةخطاب الضمان والذي 

األيدي العاملة بالنسبة إلى تكلفة رأس املال في الدول املتقدمة أدى ارتفاع تكاليف  االستخدام األمثل للموارد: -6

عاضة برأس املال عن العمال في عمليات النقل البحري كما حدث في ناقالت البترول و حامالت البحرية إلى االست

 الصب ونظام الحاويات. وبالنسبة للدول النامية يمكن استخدام األنظمة األقل استخداما لرأس املال.

 

 

 

 
 .37محمود، اقتصاديات النقل البحري، مرجع سبق ذكره، ص  د.أحمد عبد املنصف -1
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 والهيئات املرتبطة بالنقل البحري  النقل متعدد الوسائطمفهوم املطلب الثالث: 

 عريف النقل متعدد الوسائطت:أوال

هو: "نقل  1980النقل متعدد الوسائط وفق التفاقية األمم املتحدة للنقل متعدد الوسائط املوقعة عام 

بواسطتين مختلفتين على األقل من وسائط النقل على أساس عقد نقل واحد من مكان في دولة ما يأخذ  البضائع

 .1التسليم النهائي في الدولة األخرى" فيه متعهد النقل البضائع في عهدته إلى مكان

سند  –كما يعرف النقل املتعدد الوسائط بأنه النقل بواسطة وسيلتين على األقل و  عقد نقل واحد 

و بين دولتين على األقل و هو نقل من باب إلى باب و بالتالي فان هناك أماكن ليست بالضرورة موانئ  -شحن واحد 

النقل و تحدد هذه األماكن بدقة و تخضع إلشراف الجمركي لكل دولة وتسمى املوانئ  بحرية يتم فيها تغيير وسيلة 

                                                                                                      .2 (dry portsالجافة )موانئ برية 

    بط نشاطها األساس ي بخدمات النقل البحري الهيئات واملؤسسات التي يرتثانيا: 

: وتختص بنقل الحموالت املتاحة من الصادرات والواردات على الخطوط املالحية، شركات املالحة البحرية-1

ويتنوع نشاةها أو قد يقتصر على نقل كل مما يلي: البترول الخام ومشتقاته، املنتجات البترولية، نقل البضائع، 

 .3وتشغيل العبارات بين املوانئ املتجاورة خدمات نقل الركاب 

: تعد املوانئ البحرية من أهم الدعائم التي تقوم عليها صناعة النقل البحري نظرا لدورها الهام املوانئ البحرية -2

في تقديم التسهيالت البحرية الالزمة لعمل السفن، وتتعد تلك التسهيالت وتتنوع وفقا الختالف املوانئ البحرية 

 ث ةبيعتها الجغرافية وكذلك من حيث الوظائف املسندة إليها.من حي

: يتنوع نشاةها ويتعدد بين الشحن والتفريغ والنقل والتخزين. وذلك من خالل  شركات الشحن والتفريغ -3

 4 قيامها  عدة مهام تتمثل فيما يلي:

 القيام  شحن وتفريغ البضائع املختلفة من الصادرات والواردات.-

أي النقل من داخل   ع من املخازن خارج املنطقة الجمركية إلى األرصفة تمهيدا لشحنها وبالعكسنقل البضائ-

 املناةق الجمركية إلى الساحات املختلفة خارج املنطقة الجمركية.

 استخدام املنشآت اململوكة للحكومة للقيام  عمليات قطر السفن وسحب الصنادل داخل امليناء أو خارجه.-

البحرية للغير وتأجير معدات لتسهيالت املرتبطة  عمليات الشحن والتفريغ مثل تأجير الوحدات تقديم كافة ا-

 الشحن والتفريغ للسفن.

للسفن وضمان استمرار أداء  اإلنتاجية: ويسهم نشاةها في الحفاظ على الطاقة السفن وإصالحترسانة بناء  -4

السفن بنوعيها الخدمية و التجارية،  وإصالحبين بناء مهامها في نقل الحموالت املختلفة، حيث يتنوع نشاةها 

وبذلك تضيف الترسانة سفنا جديدة لألسطول البحري. كما تمارس دورا مهما في صناعة النقل البحري من خالل 

السفن واملهمات العائمة مثل املنشآت والقاةرات إلى جانب بناء السفن الحربية و سفن الصيد  إصالح

 
 . 05، ص 2006د.أحمد عبد املنصف محمود، النقل متعدد الوسائط، مكتبة االشعاع، مصر، الطبعة األولى، -1
 .450، ص 1998د.حمادة فريدة منصور، مقدمة في اقتصاديات النقل، مركز اإلسكندرية للكتاب، مصر، -2
 . 40أيوب، اقتصاديات النقل، مرجع سبق ذكره، ص د.سميرة إبراهيم -3
 . 44د.سميرة إبراهيم أيوب، اقتصاديات النقل، مرجع سبق ذكره، ص -4
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التجارب  إجراءالدراسات األولية والتصميمات التنفيذية وعمليات التصنيع و  إعدادال من واألبحاث...الل، فض

 األولية للتشغيل.

: تختص بتقديم الخدمات البحرية مثل تزويد السفن الوةنية و األجنبية مشروعات توريد املعدات البحرية -5

 وإمدادهالنظافة والتجهيزات الالزمة للسفن باحتياجاتها من املواد التموينية وكذلك توفير خدمات الصيانة وا

 بقطع الغيار واألجهزة البحرية الالزمة.

 :: يتبلور نشاةها في املهام التاليةمشروعات التوكيالت املالحية -6

 القيام بدور الوكيل عن أصحاب السفن األجنبية وتجهيز كل ما يلزمها قبل وصولها إلى امليناء أو  عد الوصول.-

القانونية الخاصة بالسفن األجنبية وذلك لدى السلطات املحلية باعتبار تلك  اإلجراءاتتنفيذ كافة تولي مهمة -

 الشركات ممثلة للسفن األجنبية فتقوم بتنفيذ كافة التعليمات الخاصة بدخول ومغادرة السفن للميناء.

وفقا ل جم و سعة  حجز التذاكر للمسافرين على سفن أجنبية وشحن البضائع التي يتم تصديرها وذلك-

 الفراغات القائمة للسفن وتسليم البضائع الواردة وتحصيل املستحقات الخاصة باملالك.
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  خاتمة الفصل

طلح جديد نوعا ما من خالل املرور تطرقنا في هذا الفصل إلى التعريف باللوجستيك الذي يعتبر مص

 ة اللوجستية وأثر ارتباط النقل باللوجستيك.وأهميته وأهدافه، ثم تعرفنا على مزيج األنشط بالتطور التاريخي 

ثم تطرقنا إلى التعريف بالنقل البحري وعناصره الرئيسية وجميع الهيئات واملؤسسات التي يرتبط 

 نشاةها األساس ي بخدمات النقل البحري.
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 مقدمة الفصل  

منذ بزوغ عصر الحاويات التي أحدثت ثورة في مجال النقل سادت أسواق التجارة الدولية خدمات 

 توصيل البضائع من الباب إلى الباب.

أصبح بذلك ال ينظر إلى النقل كعمليات مجزأة ولكن كعملية واحدة تتم من خالل قناة لوجيستية كاملة  

ا ومتالحقا شمل جميع العناصر املكونة ملنظومة امليناء فبعدما كانت املوانئ وشهدت املوانئ البحرية تطورا سريع

عبارة عن نقطة وصل بين البحر والبر وتعتمد على موقعها الجغرافي وتوفير خدمات مناولة البضائع وعمليات  

بنية األساسية  ومن ناحية ال تهاالتخزين وهي املفاهيم األساسية للموانئ القديمة، تغيرت من حيث دورها وخدما

التجارة  والتجهيزية واإلدارية، وأصبحت أحد أهم حلقات الربط بين أطراف التجارة الدولية نظرا لزيادة حجم

وأصبح امليناء إحدى حلقات السلسلة اللوجستية لتوافره على األنشطة اللوجستية املنقولة عن طريق البحر 

 يع والتجميع والتوزيع والتخزين .كالتصن
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  املبحث األول: تحول املوانئ البحرية من مركز للنقل إلى قاعدة لوجستية

وانئ البحرية وأصبحت املوانئ مؤسسة  لقد شهدت العقود الثالث األخيرة تغيرات كبيرة في مفهوم ودور امل      

 اقتصادية باملعنى الكبير وليست مجرد مؤسسة خدماتية ولقد تحقق هذا التطور من خالل مراحل.

 املطلب األول: ماهية املوانئ البحرية.

 أوال: مفهوم املوانئ البحرية

وفيما   املوانئ البحريةيوجد أكثر من تعريف للموانئ البحرية، يوضح كل منها واحد أو أكثر من خصائص 

 يلي أبرز تلك التعريفات:

التي تعني بوابة وهذا  portaالقديمة  الالتينية الكلمة من مشتق فهو  portاإلنجليزية  باللغة امليناء مفهوم

 1."املعنى لم يعد يقتصر على مفهوم امليناء البحري فقط بل قد يعني امليناء النهري، وكذلك امليناء الجوي 

وال  يناء "بأنه املكان الذي يتم فيه تبادل البضائع والركاب بين البحر واليابسة، كان امليناءكما عرف امل

السفن  يزال في كثير من دول العالم، ذلك املكان من األرض عند الشاطئ مجهز بتجهيزات خاصة تسمح برسو 

شبكة النقل  اء جزء ال يتجزأ منلشحن وتفريغ البضائع وصعود ونزول الركاب فهو مكان البداية والنهاية، واملين

داخل الدولة،  الكلية ويترتب على هذه النظرة أن امليناء نشاط داخلي يتصل بجميع النقاط الحيوية الهامة

 2 ونشاط خارجي يصل الدولة بموانئ العالم الخارجي."

 3".لدولة الخارجيةاملوانئ البحرية هي نوافذ الدولة على العالم الخارجي، ومن خاللها يتم تداول تجارة ا

التجارية  ، فاملوانئتهامن القانون البحري الجزائري "رتبت املوانئ حسب استخداما 889املادة  وحسب

واألمنية  سميت كذلك ورتبت في هذا الصنف املوانئ املخصصة لضمان وفي أحسن الظروف االقتصادية

النقل البري  ية العابرة من النقل البحري إلىمختلف عمليات الشحن واإلفراغ لألفراد، البضائع والحيوانات الح

 4".والعكس، باإلضافة إلى كل العمليات املرتبطة باملالحة البحرية

أو  امليناء عبارة عن منشئة ساحلية تتكون من مرفأ أو أكثر، تقام على سواحل أو شواطئ البحار

السفن بالبضائع أو الركاب وتحتوي املوانئ ، أو البحيرات، يتم فيها عمليات تفريغ وتحميل نهارأو األ املحيطات،

  5".الرافعات واألرصفة واملخازن للسفن على

 
لة دكتوراه، كلية التجارة، ، املحددات االقتصادية للعرض والطلب عليها ووسائل تنمتيها، رساقائد عائض العمثيلي، خدمات املوانئ البحرية اليمنية-1

  .9، ص 1991جامعة االسكندرية، 
  ، مجلة االكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل 1995، يناير 39العدد  20صقر محمد أحمد، دور املوانئ في النقل والتجارة واللوجسيات، مجلد  -2

 .25البحري، االسكندرية،  ص
 .235، ص 2002، املكتبة االكاديمية، القاهرة، 2020قل  في مصر املاض ي والحاضر واملستقبل حتى عام محمد ابراهيم العراقي، قطاع الن -3
، 2009، االسكندرية 11حادي عشر ماركون محمد توفيق وسلمى زكي عبد الفتاح، نحو املعايير لالستثمار في املوانئ البحرية، املؤثمر البحرية الدولي ال -4

 . 9ص 
ردودية املؤسسات املينائية دراسة حالة مؤسسات ميناء الجزائر، رسالة دكتوراه، كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيير، جامعة  حمالوي ربيعة، م -5

 .80، ص 2007/2008الجزائر، 
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 ثانيا: عناصر امليناء البحري 

 ويتكون امليناء البحري من ثالث عناصر أساسية: 

  مساحة مائية تتصل مباشرة بخطوط مالحية بحرية ويتعين أن تكون هذه املساحة محمية من األمواج 

 1 ."ة املعاكسةيوالظواهر الطبيع

 مساحة أرضية تتصل مباشرة بأماكن الدولة عن طريق وسائل النقل الداخلي املختلفة. -

 واجهة بحرية "تتضمن األرصفة واملراس ي وجميع املعدات والرافعات وهي نقطة التقاء وسائل النقل البحري  -

 2 ."والبري 

  الستقبال السفن، واملحمي حماية إما  ويقصد باملرفأ "املسطح البحري العميق بالدرجة التي تؤهله

وتتسم مياه   طبيعية )في حضن خط الساحل( أو اصطناعية عن طريق مد لسان صناعي من األرض صوب البحر،

 3 ."املرفأ بالهدوء التي تضمن دخول وخروج السفن في أمان

 ثالثا: التصنيفات املختلفة للموانئ البحرية 

 ة لتقديم كل التسهيالت البحرية للسفن من ناحية البحرز هو تمثل املوانئ البحرية البوابات ا

  ال في البيئة الطبيعية وال في البيئة  بهانوالتسهيالت البرية من ناحية البر، وال يوجد في العالم ميناءان متشا

 االقتصادية لذا هناك العديد من املعايير التي تستخدم لتصنيف املوانئ فهي تتباين من حيث الطبيعة

 ة وامللكية والوظيفة.يالجغراف

 من ناحية الطبيعة-1

 :الجغرافية الطبيعة حيث من املوانئ بين التمييز  يمكن

منشآت  : هي موانئ محمية حماية طبيعية أي التي وجودها يضع للعوامل الطبيعية وال تحتاج إلىاملوانئ الطبيعية

 صناعية.

األعمال   حماية الطبيعية ويتم تحسينها من خاللل: هي املوانئ التي تتواجد ا نوعا من ا املوانئ شبه طبيعية

 الصناعية كإضافة حاجز أمواج....

 : هي املوانئ التي تم إنشاءها وتجهيزها )األرصفة، املداخل، املخارج، األحواض(.املوانئ الصناعية

بحرية  توهناك أيضا املوانئ الجافة التي يمكن إقامتها بعيدا عن الشواطئ البحرية أل ا ال تعطي تسهيال 

 للسفن.

 :احية املوقع الجغرافينمن -2

 : تقع على مصب النهر وتتصل بالبحر من خالل قناة.نهريةموانئ  -

 : تقع على السواحل.موانئ بحرية -

 

 

 
1- http://ar.m.wikipedia.org. 17h45m-01/04/2018. 

، 2015عباس محمد علي، دراسة استكشافية لتكاليف الخدمات املينائية لبعض املوانئ العربية، مجلة العلوم االقتصادية،  أسعد مبارك حسين، منجد-2

 .160ص 
 .16د/أيمن النحراوي، املوانئ البحرية العربية، مرجع سبق ذكره، ص  -3

http://ar.m.wikipedia.org/
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 من ناحية امللكية:-3

  تخضع مللكية الحكومة باعتبارها مظهرا للسيادة الوطنية، وقد تكون ملكية امليناء تابعة  موانئفهناك 

 القطاع الخاص وقد تديره شركة دولية متخصصة في إدارة وتشغيل املوانئ. أو الجمارك أويات للبلد

بواسطة إدارة حكومية مركزية أي على أساس اإلشراف املركزي ولصالح الدولة،  إدارتها: يتم املوانئ العامة-3-1

التشغيل،  ة، ضعف كفاءةدار ويتم توحيد رسوم وتعريفة املوانئ وهذا النمط من اإلدارة يتميز بمركزية اإل 

 االعتماد على الدعم الحكومي، ضعف املنافسة.

"هي تلك املوانئ التي يتم وضعها تحت إشراف حكم محلي وتتدخل الحكومة  :املوانئ التابعة لإلدارة املحلية-3-2

ماش ى مع  ا يتيتعلق األمر باملصالح القومية...ويتم تسعير خدمات امليناء بم املركزية في أضيق نطاق عندما

 1 ."تفرض على املستوى القومي الظروف املحلية بدال من تلك التي

بواسطة هيئة شبه حكومية ولكنها مستقلة عنها وبعيدة عن   ادارتها: "يتم املوانئ ذات اإلدارة املستقلة -3-3

 2".الضغوط السياسية وتخضع لقدر محدود من اإلشراف الحكومي

 من طرف شركات السكك الحديدية. إدارتها: يتم يةحديداملوانئ التابعة للسكك ال  -3-4

البضائع  : يتم تشغيل هذه املوانئ من طرف سلطة الجمارك وتخص هذه املوانئاملوانئ التابعة للجمارك -3-5

 الصادرة أو الواردة أو العابرة الخاصة باملناطق الحرة.

مثل   تكون مخصصة لخدمة بضائع معينةاص و : يدير هذا النوع من املوانئ القطاع الخاملوانئ الخاصة -3-6

وبطريقة  موانئ البترول التي تمتلكها شركات التعدين، "وهذه املوانئ تدار على أساس تجاري أي بكفاءة عالية

 3." اقتصادية تحقق أرباحا كبيرة

 : من املمكن تقسم املوانئ إلى ثالثة:من ناحية الوظيفة-4

واملوانئ  التجارية تنقسم إلى  (.بها)الخاصة  بهائع والخدمات ذات الصلة لبضا: يتم فيها تناول اموانئ تجارية-4-1

 نوعين: 

: تقوم باستقبال ؟أنواع عديدة من السفن كسفن الصب والسائلة والبضائع العامة، موانئ تجارية عامة-4-2

 الركاب...وغيرها من السفن.

دمات معينة من حيث نوع التجارة أو يم خ: تلك املوانئ التي تتخصص في تقدموانئ تجارية متخصصة-4-3

البترول في   بتداول السيارات في أملانيا، موانئ ومنها املوانئ الصناعية، املوانئ الحرة، املوانئ الخاصة 4 النقل."

 الخليج العربي.

 : تلجأ إليها السفن للحماية من العواصف أو لتزود بالوقود والغذاء.موانئ اللجوء -4-4

"ويتم تجهيزها )باإلضافة إلى تجهيزات املوانئ التجارية( بمنشآت ومعدات خاصة بمناولة  :ريةموانئ عسك -4-5

 5 ."األسلحة والذخائر للقوات البحرية

 
 . 31ه، ص ل خطاب، اقتصاديات املوانئ بين النظرية والتطبيق، مرجع سبق ذكر د/محمد جال  -1
 .45، ص 2000علي عبد، مصطفى عبد الحافظ، ادارة وتشغيل املوانئ، األكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري،  -2
 .68سبق ذكره، ص د/شريف ماهر هيكل، اللوجستيات واملوانئ البحرية من أجل التغير، مرجع  -3
 . 37لنظرية والتطبيق، مرجع سبق ذكره، ص د/محمد جالل خطاب، اقتصاديات املوانئ بين ا -4
 . 236، مرجع سبق ذكره، ص 2020د/محمد ابراهيم عراقي، قطاع النقل في مصر املاض ي والحاضر واملستقبل حتى عام  -5
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 ...راع: تتضمن سفن النزهة، وسفن الشموانئ النزهة-4-6

من   ة كبيرةنسب : تختلف هذه املوانئ من دولة ألخرى، فالدولة التي يمثل قطاع الصيد فيهاموانئ الصيد-4-7

كبيرة   النشاط االقتصادي تقوم بإنشاء موانئ خاصة بالصيد فقط أما الدولة التي يمثل قطاع الصيد فيها نسبة

 من النشاط االقتصادي أو ال تمتلك موانئ كثيرة فتخصص جزء من امليناء لخدمة الصيد.

خدمة  التصدير وهي متخصصة "فياد و : تلعب هذه املوانئ دور الوسيط بين عمليتي االستير موانئ العبور -4-8

التجارة التي تمر ا تكون  التجارة لحساب دولة أو دولة غير الدولة التي تمتلكها بشكل مباشر بمعنى أن حركة

 1".ملنطقة غير منطقتها الخلفية

 2: من ناحية معايير األداء-5

 حجم وكمية البضائع املتداولة في امليناء. -

 امليناء.في  قيمة البضاعة املتداولة -

 عدد السفن املترددة على امليناء وأحجامها  -

 : املعايير األساسية لعملية تصنيف املوانئ (II-01)الشكل رقم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 . 53: د/ شريف ماهر هيكل، اللوجستيات واملوانئ البحرية من أجل التغيير، مرجع سبق ذكره، ص املصدر

 
 . 133معات املصرية، االسكندرية، ص د/محمد سليمان هدى، اقتصاديات النقل البحري، دار الجا -1
 . 53تيات واملوانئ البحرية من أجل التغيير، مرجع سبق ذكره، ص د/شريف ماهر هيكل، اللوجس -2

 الوظيفة:

موانئ متعددة األغراض -1  

موانئ خاصة  -2  

موانئ صناعية  -3  

 أشكال امللكية واإلدارة:

أو شبه حكومية.موانئ حكومية -1  

موانئ اإلدارة املستقلة موانئ املحليات-2  

نئ خاصة موا-3  

 

 املوقع الجغرافي:

املوانئ الساحلية -1  

موانئ مصبات األنهار-2  

موانئ البحيرات -3  

 معايير األداء:

حجم / كمية البضائع املتداولة-  

قيمة البضائع -  

عدد السفن املترددة-  

 تصنيف املوانئ 
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 املوانئ إدارة في ستخدمةامل املختلفة اإلدارية األنماط :رابعا

 والتي تتأثر بعدة في ظل التطورات االقتصادية التي يشهدها العالم ظهرت أنماط مختلفة إلدارة امليناء

 1 :عوامل منها

 الهيكل السياس ي واالقتصادي واالجتماعي للدولة. -

 دولة من دول العالم الثالث(. -مستوى الدولة وتصنيفها )دولة متقدمة  -

 مليناء داخل الدولة )إذا كان يقع داخل املدينة أو في منطقة معزولة خارج املدن(.ع اموق -

 تخصص ي(.- صناعي -نوعية البضائع املتداولة والتي تعتمد على نوعية امليناء هل هو )ميناء تجاري  -

 :وهي املوانئ إلدارة رئيسية أنماط أربعة رصد تم املوانئ تجارب وحسب

 بإدارتها وتقوم  اء: تملك هيئة إدارة امليناء )هيئة حكومية( جميع األصول املوجودة ذا امليناءنميلل الكاملة اإلدارة-1

 .كامل بشكل وتشغيلها

 للقطاع املعدات بتأجير  لكنها تقوم والفوقية التحتية البنية الدولة تمتلك :زاملجه امليناء في اإلدارة نظام-2

 2 ".الخاص

إدارة املوانئ انتشارا في العالم  نظم أكثر  هو  امللكية حيازة طريق عن اإلدارة منظاللميناء:  املالكة إدارة نظام-3

إدارة متخصصة ومتميزة  واملحطات بغرض توفير  حيث يتم التعاقد ما بين )هيئة امليناء/الحركة( ومشغلي امليناء

 معدالت عالية في التشغيل. قيقتدير امليناء ومحطات الحاويات بالكفاءة الالزمة ويتميزون باملرونة اإلدارية لتح

ملك ( والتجهيزات املعدات) الفوقية والبنية( امليناء أراض ي) التحتية البنية إن:3بالكامل  املخصصة املوانئ-4

 للقطاع الخاص وال يوجد أي تدخل حكومي في أسلوب اإلدارة )بريطانيا( ويكمن مهامها في:

 التجارة الخارجية للدولة وقدرة امليناء على استقطاب  نمو التخطيط والتطوير املستقبلي للميناء على ضوء -

 تداول البضائع بنظام تعقيب الشحن وكذلك مواكبة التطور التكنولوجي، البحري العالمي.

 متابعة وتقييم أداء العاملين ومقدمي الخدمات في امليناء والتأكد من االلتزام ببنود التعاقد. -

 إعداد االحصائيات. -

 م العاملين ومقدمي الخدمات لقوانين البيئة املحلية.تزا متابعة ال -

 وضع الخطط التسويقية للميناء ككل. -

 املوانئ. متابعة التنظيمات والقواعد الدولية الصادرة عن املنظمات الدولية واملنظمة ألعمال -

 إعداد خطط الصيانة ملرافق امليناء. -

 

 
 .53د/أيمن النحراوي، تخطيط وادارة واقتصاديات املوانئ البحرية، مرجع سبق ذكره، ص  -1
 .107، ص 2009ية، دار الفكر الجامعي، االسكندرية، د/إيهاب النحراوي، موانئ الخليج العربي القدرة التنافس -2
،  2006ة الدول العربية، دارسة العوامل املؤثرة في تطوير تحديث املوانئ البحرية العربية لدراسة ميدانية جامعة الدول العربية، القاهرة، تقرير جامع-3

 . 6-4ص 
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 املوانئ  رةإلدا(: األنماط األساسية II-01الجدول رقم )

 

  البنية التحتية البنية الفوقية عمالة املوانئ وظائف أخرى 

 ميناء خدمي عام  عام  عام  عام   معظمها عام 

 إدارة امليناء املجهز عام   عام   خاص عام / خاص 

 نظام حيازة امللكية عام  خاص خاص عام/خاص 

 ميناء خدمي خاص  خاص خاص خاص معظمها خاص 

 

 .72 ص ذكره، سبق مرجع التغيير، أجل من البحرية واملوانئ اللوجستيات ل،هيك ماهر شريف  /د :املصدر
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 املطلب الثاني: وظائف املوانئ البحرية وأهميتها

 أوال: وظائف املوانئ البحرية

 :تؤديها التي الوظائف  مجموعة خالل من للموانئ والسياس ي االقتصادي الدور  يظهر

 من ناحية حركة البضائع: )النقل( -1

تتضمنه  وظائف امليناء حركة البضائع من البحر إلى البر ومن البر إلى البحر )شحن وتفريغ( وما أهممن 

عربة سكك  شاحنات،)من عمليات تحويل البضاعة من الرصيف إلى التخزين ثم شحنها في وسائل النقل البرية 

 الحديدية(.

 :الخارجية التجارة ناحية من -2

 خارجية عن طريق املوانئ، وتوفير منافذ مباشرة لألسواق الخارجية ة ال% من التجار  90حوالي  نقل يتم

 الذي ينعكس إيجابيا على تكلفة النقل وزمنه

 :التصنيع ناحية من -3

أو لها عالقة  "جذب بعض الصناعات داخل املوانئ أو بالقرب منها وهذه الصناعات تكون ذات طابع صناعي

 1".تصناعة تجميع السيارا بعملية النقل..أو

 :من ناحية التنمية االجتماعية-4

في   تساهم املوانئ في توفير فرص العمل ويتوقف حجم هذه العمالة على نوعية امليناء إذ يزداد حجمها

العمالة في   املوانئ العامة مقارنة بموانئ البضائع الصب العتمادها بشكل كبير على وسائل التداول، ونجد هذه

لخلق كوادر  ملساعدة والصيانة، والقطاعات املرتبطة باملوانئ وفي التدريبمات امجال اإلدارة والتشغيل والخد

 فنية وإدارية.

يتم  : بعد تفريغ البضاعة من السفينة ووضعها على الرصيف تأتي عملية التخزين حيثمن ناحية التخزين-5

 نقل البضائع عن طريق وسائل التداول إلى ساحات التخزين.

تحصل  : تعمل املوانئ على توفير العمالت األجنبية واملحلية من خالل الرسوم التياليةمن ناحية املوارد امل-6

 .عليها مقابل خدما ا، الضرائب، الرسوم الجمركية على البضائع املستوردة واملصدرة

 : تلعب املوانئ البحرية دورا هاما في تدعيم االستقالل السياس ي من الناحية السياسية والعسكرية-7

  نظرا ألن تمتع الدولة بمنافذ بحرية مباشرة على العالم الخارجي عن طريق املوانئ يجنبها وقوعادي، واالقتص

 الخارجية تحت سيطرة دولة مجاورة في حالة استخدامها الضغوط التي تمارسها دولة العبور. تجارتها

هر خالل الحربين كما ظوالجنود  اإلستراتيجيةكما تلعب املوانئ دورا رئيسيا في نقل العتاد واملواد 

 2." األولى والثانية وخالل الحروب العربية اإلسرائيلية وحرب الخليج العامليتين

ظهر  البحري عبر أبراج ومعالم اإلرشاد منذ صعود املرشد على املجرى : "هو عملية إرشاد السفينة في اإلرشاد -

 3." السفينة حتى ربطها على الرصيف والعكس في حالة مغادرة السفينة

 الرصيف. : هو عملية سحب السفن بواسطة قاطرات لتراكي على الرصيف عند الدخول وعند الخروج منالقطر

 
 . 22-21مرجع سبق ذكره، ص  د/محمد جالل خطاب، اقتصاديات املوانئ بين النظرية والتطبيق، -1
 . 22املرجع السابق، ص  -2
 .161رك حسين، منجد عباس محمد علي، دراسة استكشافية لتكاليف الخدمات املينائية لبعض املوانئ العربية، مرجع سبق ذكره، ص أـسعد مبا-3
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 للخروج. : وقوف السفينة عند الرصيف املخصص لها حسب بضاعتها املحمولة منذ ربطها لغاية فكهاالرسو

                  ثانيا: أهمية املوانئ البحري 

 وانئ في مدى تأثيرها على تسيير عمليات التبادل التجاري وزيادة حركةة للمتتمثل األهمية االقتصادي

حجم   التجارة الخارجية وباقي مختلف واألنشطة االقتصادية كانت صناعية، أو زراعية، أو سياحية، وعلى

 العمالة والتوظيف ومستوى املنافسة في األسواق العاملية.

 د القومي ألي دولة، ألنه يتم من خاللها تدفق التجارةقتصاتعتبر املوانئ البحرية ذات أهمية قصوى لال 

  80% فحوالي 1"الدولية في شكل صادرات سلعية مما يعكس أهميتها بالنسبة للميزان التجاري وميزان املدفوعات

 من البضائع ينقل عن طريق املوانئ فهي تمر من خاللها مرتين األولى عند الشحن والثانية عند التفريغ.

ى تأثير املوانئ على حركة التجارة الخارجية وميزان املدفوعات تلعب دورا رئيسيا في عملية  فة إلباإلضا

 الغذائي والتنمية االجتماعية. األمن

 فهناك عالقة ترابط وتكامل بين املوانئ البحرية والتنمية االقتصادية للدولة حيث كالهما يؤثر ويتأثر 

استيراد  القتصاد الوطني يعتمد على كفاءة املوانئ، التي تساعد فيفي ا باآلخر، فارتفاع معدل التنمية وهيكلها

واملكانية  املواد األولية واملعدات التي تستعمل في تنفيذ مخططات التنمية االقتصادية لخلقها املنفعة الزمانية

 للبضائع.

ينمي  مر الذيى األ كما تشكل "املوانئ منفذ األسواق العالم حيث يتم مبادلة البضائع من الدول األخر 

 ومراكز للتصنيع والتجميع وأنشطة القيمة املضافة والتعبئة 2 ويطور العالقات التجارية مع بقية العالم."

والتغليف واملناطق الحرة، والوظائف الجديدة املتعلقة باملراكز اللوجستية التي تتماش ى مع تحرير التجارة 

 وتطبيق اتفاقية الجات. العاملية

 أو من مصادر الحصول على العمالت األجنبية مقابل رسوم املوانئ كالقطر واإلرشادمصدر "فامليناء 

التأمين   كالشحن والتفريغ والتموين واإلصالح وما تحصل عليه كل من شركات 3الخدمات التي تقدم للسفن" 

 تأجير السفن لدولة أخرى. أوالبحري وما تحصل عليه مقابل بيع 

ناطق الجديدة والنائية وفتح منافذ للتصدير واالستيراد الوطنية من ر املاملشاركة في تنمية وتطوي

 التأمين على السفن األجنبية، والوكالء املالحيون والوطنيون من األجانب ومن عملية االستثمار في أقساط

مي قليإلا القطاعات أو )مشروعات املوانئ( ذات الصلة باملوانئ والترسانات البحرية مما ينعكس على التخطيط

 وتعمير املناطق وعلى الرفاهية االقتصادية.

 املساهمة في تطوير "النقل املتعدد الوسائط من خالل التسهيالت العاملية التي يتيحها امليناء باعتبار أن

 امليناء البحري لم يعد نقطة البداية لبضائع الصادرات ونقطة النهاية لبضائع الواردات، وإنما أصبح حلقة من

 4 ."بأنماطه املتعددةلنقل حلقات ا

 
 . 23ق ذكره، ص د/هارون أحمد عثمان، االقتصاد البحري مع اشارة خاصة ملشاكل الدول النامية، مرجع سب-1

2-Alane Branche, element of port operation and management, chapmen hall, London, 1997, p146. 
3- Abdou Saied, Mohamed Taher, integrated port planning, 8th, international port conference on port logistics, Alex, academy, of 

maritime studies, 2-1992, p405. 
جارة في الخدمات وعالقتها بقطاع النقل البحري في الدول العربية، املنظمة العربية للتنمية اإلدارية،  د/عبد القادر فتحي الشين، االتفاقية العامة للت -4

 . 60، ص 2005القاهرة، 
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 و املوانئ الجافة في املنظومة اللوجستية البحرية املوانئ دور  تطور  :الثالث املطلب

  شهدت الخمسين سنة األخيرة تطورا عميقا في مفهوم ودور املوانئ البحرية، فلم يعد نشاط امليناء 

 هذا النشاط برا في املنطقة املحيطة امتد(، ولكن املجاورة لهمقتصرا على حدود املرفأ في حد ذاته )املنطقة 

 بامليناء.

 :تطور دور املوانئ البحرية أوال 

ولقد امتد هذا التطور إلى نوعية الخدمات والبنية الفوقية والتحتية إلى أن أصبحت املوانئ من أهم 

سيم على  التقفي سلسلة النقل العالمي. ولقد تحقق هذا التطور من خالل ثالثة مراحل ويعتمد هذا  الحلقات

 1معايير:  ثالثة

 التطويرية للميناء. اإلستراتيجيةالسياسة  -

 نطاق ومدى أنشطة امليناء. -

 .تكامل تنظيم أنشطة امليناء -

 :التقليدية املوانئ  :األول  الجيل موانئ -1

 ال تز وهي تلك املوانئ التقليدية املوجودة فيما قبل الستينات من القرن العشرين قبل ظهور الحاوية وال

املصدرة  موجودة حتى اآلن وتمثل أغلبية موانئ دول العالم الثالث وانحصر دور هذا الجيل على تداول البضائع

 :بـواملستوردة أي كمركز للنقل فقط وتميزت هذه املوانئ 

 مكان اللتقاء وسائل النقل البحرية )السفينة( بوسائل النقل البرية )الشاحنات، سكك حديد( لنقل أنها-

 للبضائع. أو نهايةئع فقط أي مجرد نقطة بداية بضالا

 فالحد األدنى لألنشطة الشحن والتفريغ والتخزين باإلضافة إلى خدمات اإلرشاد، القطر والخدمات

 البضائع. املالحية بناء وإصالح السفن، الوقود والتموين دون أي أنشطة إضافية فهي عمليات تقليدية لتداول 

يكون مستقال  ارتباط بإدارات تجارية أخرى مما كان نوعها فكل إدارة تعمل بشكل يكاد ا أيإدارة مستقلة ليس له -

لعدم الحاجة امللحة  وحتى بالنسبة للشركات العاملة فيها نفس الوضع حيث انعزال الشركات عن بعضها البعض

باعها األساليب التقليدية في إلت إلى االرتباط التشغيلي فالشكل التنظيمي واإلداري لم يكن متطورا بما فيه الكفاية

 اإلدارة.

 تتميز بالتكدسات واالختناقات باألرصفة ومساحات التخزين لبطء حركة البضائع وانخفاض اإلنتاجية. -

 أما التنظيم فبسيط وغير محدد. 2"وبالنسبة "للعوامل الحاكمة نجد الكثافة العمالية واألساليب التقليدية، -

 البضائع. بناء األرصفة وهياكلها األساسية دون مراعاة متطلبات السفن أو حركةهة ل معظم االستثمارات موج -

 امليناء. تدفق بسيط جدا للمعلومات ألن أنظمة املعلومات املستعملة ال تصلح إال لالستخدام املحلي داخل -

 . عامالتهام مل استعمال بنية أساسية بدائية وتكنولوجيا بسيطة وسيطرت البيروقراطية والروتين في مج -

 وال تتوفر على أنشطة القيمة املضافة. 3"األنشطة التسويقية محدودة"  -

 
 .30د/أيمن النحراوي، املوانئ البحرية العربية، مرجع سبق ذكره، ص -1
،  2006نوفمبر  23-19الحديثة في ادارة خدمات النقل البحري، مصر، راوي، التطبيقات اللوجستية في النقل البحري، ندوة عن املفاهيم د/أيمن النح -2

 .26ص 
 . 155د/عبد القادر فتحي الشين، املفاهيم الحديثة في ادارة خدمات النقل واللوجستيات، مرجع سبق ذكره، ص -3
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  سيطرة الدولة على مصادر التمويل وتعيين اإلطارات وفق أنظمة ومرتبات الدولة، فدور امليناء كان ثابت  -

 ومحدود وتقليدي.

 الصناعية املوانئ  :الثاني الجيل موانئ -2

  عد ظهور الحاويات وصناعة سفن الحاويات التي أدت إلى ظهور مفاهيم ات بالستين نهايةأنشئت في 

 جديدة ساهمت في تطورها وسميت باملوانئ الصناعية.

التي  فهي تتطور تبعا لحاجات التجارة بها"فاملوانئ لها دور تابع يعتمد على املنظومة التجارية التي تعمل 

منظومة  لصناعية للمواد األولية وتعمل حاليا ضمنول اتخدمها خصوصا مع زيادة الطلب على استيراد الد

مناولة البضائع  معقدة أكثر من قبل، فالتوجه نحو نقل البضائع بالحاويات تطلب تحول من الطرق التقليدية في

 1إلى طرق أخرى أكثر كفاءة ومالئمة ملناولة سفن الحاويات." 

 تجارية والخدمية، وامتدت رقعة امليناء إلى ت الفتعمق وتوسع دور املوانئ لتصبح مركز للنقل والصناعا

 :بـمناطق الظهير لتغطية االحتياجات التصنيعية، وتميزت هذه املوانئ 

 باإلضافة إلى األنشطة التقليدية بموانئ الجيل األول أصبحت مركز نقل وتجارة وصناعة كالتعبئة والتغليف -

 الصناعات التحويلية والتجميعية، األنشطة التخزين.

  بالنسبة لخصائص الخدمات املقدمة فباإلضافة إلى التداول التقليدي للبضائع نجد عمليات تحويلية  أما-

 للبضائع وبداية لخدمات القيمة املضافة.

 زيادة السرعة في تداول البضائع. -

اتساع  نى.بمعزيادة في مساحة امليناء إلقامة خدمات صناعية وتجارية مثل األنشطة الغذائية والبتروكيماويات.. -

 ونمو املوانئ في امتداد خلفي.

 "زيادة االعتماد على الكثافة الرأسمالية مع انخفاض االعتماد على كثافة العمالة مع تطبيق التكنولوجيا -

 بشكل متزايد. 2الحديثة"

 اللوجستية املوانئ :الثالث الجيل موانئ -3

وتعددية  رها أساسا إلى انتشار التحويةظهو  "ظهرت موانئ هذا الجيل في الثمانينيات ويعود السبب في

، 3 الدولية." الوسائط على نطاق واسع )النقل املتعدد الوسائط( في جميع أنحاء العالم إزاء احتياجات التجارة

الوسائط وتبادل   وظهور الشركات املتعددة الجنسيات والعوملة ومنظمة التجارة العاملية، ومعتمدي النقل متعدد

فأصبحت مناطق نشطة في  يا، ونتج عنه تغير جذري في مفاهيم وإدارة وتنمية وتطوير املوانئترونالبيانات إلك

   :                                                                    بـنظام النقل العالمي وتميزت موانئ هذا الجيل 

 
 .27اللوجستية في النقل البحري، مرجع سبق ذكره، ص  د/أيمن النحراوي، التطبيقات  -1
، ن حسن مناد، صناعة النقل البحري في اململكة األردنية الهاشمية عرض وتحليل مع االشارة الخاصة إلى اهمتيها االقتصادية رسالة دكتوراه مصطفى أمي -2

 .241، ص 2000األكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري االسكندرية، 
ويات املحورية في الخليج العربي، رسالة دكتورا، النقل الدولي واللوجستيات، األكاديمية العربية  د/ايهاب النحراوي، املقومات التنافسية ملوانئ الحا -3

 . 20، ص 2007للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، االسكندرية، 
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تحول العالمي نحو سفن الحاويات وتتميز وال موانئ ذات "مراكز لوجستية لتلبية حركة التجارة العاملية-

 النقل املتكامل، وتنفيذ العمليات الرئيسية التقليدية بمعدات ذات تقنية عالية، وأصبحت مراكز لتوزيع بمركزية

 1 ."البضائع والخدمات املتكاملة واملتعددة باإلضافة لألنشطة اللوجستية

 مات تقليدية، صناعية، تجارية إدارية، لوجستيةن خدوع والتكامل والتخصص وتتضمبالتنخدمات تتميز  -

 بيئية.

 القيام باألنشطة التقليدية ولكن بمعدات ووسائل حديثة وإنتاجية عالية. -

أنشطة   تكوين فيما يسمى بمجتمع امليناء الذي يضم هيئة امليناء ومستخدمي امليناء والشركات العاملة بجميع -

 ينهم.قة بوخدمات امليناء نتيجة لقوة العال 

 التي تركزت في 2"تحقيق أكبر قدر ممكن من القيمة املضافة مع تطبيق تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت" -

الدولي  معدات مناولة البضائع واألرصفة املتخصصة لزيادة معدل مناولة البضائع وفي النواحي، التنظيمية للنقل

أصبحت  رف املوانئ بالحدود الزمنية لألعمال حيثتعت وخدمات إدارية على درجة عالية من الكفاءة ولم تعد

بالحاويات بشكل  ساعة يوميا ومستمرة خالل أيام األسبوع فانتشار نقل البضائع 24الخدمة ممتدة على مدى 

خدمتها بطرق نقل برية  السيما من حيث ألخذ االعتبارات الجغرافية للموانئ بأهمية أكثر  املجالمتزايد فتح 

املنطقة الخلفية للميناء منطقة  . مما أدى إلى توسيع وارتفاع دور منطقة الظهير، وأصبحت3دية"والسكك الحدي

 والتمويلية. اقتصادية تتوفر فيها جميع الخدمات اللوجستية والتجارية والتأمينية، واملالية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
شارة إلى مصر، مرجع سبق ذكره، ص  التفاقية الجات على قطاع النقل البحري في الدول املتخلفة مع اال د/ابراهيم محمد محمد علي، اآلثار االقتصادية  -1

96. 
ت صابر حسن الغنام، أثر قرارات التسعير على تسويق خدمات ميناء شرق بور سعيد كمركز لوجستي مقترح )االتجاهات الحديثة في التسويق لخدما -2

 .201، ص 2002عربية للمالحة االسكندرية، النقل البحري( مؤثر، الجمعية ال
د، صناعة النقل البحري في اململكة األردنية الهاشمية عرض وتحليل مع االشارة الخاصة إلى اهمتيها االقتصادية رسالة  مصطفى أمين حسن منا -3

 .241، ص 2000دكتوراه، األكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري االسكندرية، 
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 (: تطور دور املوانئ البحرية II-02الجدول رقم )

 

 1980الجيل الثالث بعد  1960بعد الجيل الثاني  1960الجيل األول قبل  البند

 -بضائع صب/وحدات  بضائع تقليدية /صب بضائع تقليدية أنواع البضائع السائدة

 حاويات

نقطة اتصال بين البحر وشبكات  السائدة  اإلستراتيجية

 النقل الداخلي

  إنتاج مراكز -نقاط اتصال

 للداخل

حلقة -خدمة التجارة العاملية

شبكات النقل اتصال ل

 ية العامل

تداول وتخزين بضائع،  (1) مجال النشاط 

تقديم مساعدات 

 بحرية

تصنيع توزيع  إعادة( 2(+)1)

الصناعات املرتبطة بالسفن 

 مؤسسات في البنية األساسية 

( مراكز معلومات  3(+)2(+)1)

توزيع مراكز -عن البضائع

محطات طرفية  –لوجستية 

 ومراكز توزيع

ل  ة تعمكل جه التنظيمي اإلطار

قة عال –منفصلة 

غير رسمية بين 

سلطة امليناء 

 ومستخدمي امليناء 

 اإلدارةتقارب في العالقات بين 

 ومستخدمي امليناء. 

ظهور بعض معالم التنسيق  

 بين أنشطة امليناء.

امليناء   إدارةوجود عالقة بين 

الحكم املحلي التابع  وإدارات

 لها امليناء 

بدء ظهور منظومة للتعاون  

 الجهات. مع مختلف 

بين التجارة وسالسل  التركيز 

 خدمات النقل داخل امليناء.

  إدارة تقارب في العالقات بين 

 الحكم املحلي وإداراتامليناء 

 توسيعات في القيمة املضافة 

معالم األنشطة  

 اإلنتاجية

ظهور نظام توزيع 

 البضائع 

االعتماد على النظم 

 اإلمدادالفردية في 

وتقديم خدمات 

 مبسطة 

 يع ي أنظمة التوز سع فالتو 

 تشكيل البضائع إعادة

تقديم خدمات متنوعة  

 ومتشابكة 

 ارتفاع في القيمة املضافة 

انسياب حركة البضائع 

 واملعلومات 

التوسع في النظم املعلوماتية  

 في شبكات التوزيع

التوسع في تقديم خدمات 

 متنوعة للتوزيع

 التوسع في القيمة املضافة 

 املعرفة التكنولوجية ملال رأس ا املال  ل/رأسالعام العنصر األساس ي 

 

خدمات النقل واللوجستيات، مرجع سبق ذكره، ص   إدارة: عبد القادر فتحي الشين، املفاهيم الحديثة في املصدر

156-157 . 
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 ثانيا: دور املوانئ الجافة في املنظومة اللوجستية

املنظمة العاملية   تعدد الوسائط وقيامفي ظل تطور عمليات نقل الحاويات عامليا واستخدام النقل م

التي ساعدت على ازدهار حركة التبادل التجاري باستعمال مفاهيم و أساليب جديدة للتجارة   OMCللتجارة 

 .ممكن حد أدنى إلى التكلفة لتقليل

النقل   ئل وبدأت املنافسة بين املوانئ في تقديم خدمات مميزة بأسعار تنافسية باالستفادة من مميزات وسا      

و بتطبيق العمليات اللوجستية، فظهرت فكرة إنشاء املوانئ الجافة لربط امليناء باملنطقة الخلفية  املختلفة،

بوسائل النقل املختلفة   In land Container Depot (ICD) وتسمى أيضا بمحطات الحاويات الداخلية 

 )الشاحنات، سكك حديدية(.

 يسية وتعمل كظهير للميناء البحري يتم فيهاوزيع واإلنتاج الرئويتم إنشاءها بالقرب من مراكز الت

استقبال البضائع، وذلك لتخفيف الضغط على املوانئ البحرية، وفي نفس الوقت تضيف إلى سلسلة لوجستيات  

 .JIT 1النقل الدولي متعدد الوسائط القدرة على تحقيق هدف و خاصية التسليم في الوقت املحدد

 :الجافة املوانئ مفهوم -1

أو  ة عن دوائر جمركية تنشا بعيدا عن املنافذ الجمركية املعتادة والتي تلحق باملوانئ البحرية أو الجوية" هي عبار 

  2 تلك التي تنشا على املنافذ البرية املتاخمة لدولة مجاورة"

  النقل م إقامتها إلتمام و يمكن تعريفها بأنها: "منشاة مجهزة تقام داخل البالد بعيدا عن املوانئ البحرية يت -

 املتعدد الوسائط و لتحقيق املفاهيم اللوجستية، و ملنع التكدس باملوانئ البحرية و البرية و الجوية، وتحقيق

اتصاالت  قيمة مضافة، مع ضرورة أن يتوافر لها بنية أساسية متميزة تربطها مع وسائط النقل املختلفة، وشبكة

 3يا." مسيطر عليها جمرك عالية الكفاءة وتكون هذه املناطق

 

 
 .91،مرجع سابق صوإدارةتخطيط  املصدر:سامي زكي عوض،املوانئ الجافة

 
 .2، ص 2008كتوبر بنك معلومات النقل البحري، املوانئ الجافة واملناطق الحرة، ا-1
 .15، ص 2004د/سامي زكي عوض، املوانئ الجافة تخطيط وادارة، منشأة املعارف، االسكندرية،  -2
(، رسالة دكتوراه، كلية الدراسات 1995-2014مريم محمد فرح حامد، اثر اللوجستيات في امليزة التنافسية للنقل بالحاويات في ميناء بورتسودات )-3

 .23، ص 2015العليا، السودان، 
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 الجافة املوانئ إنشاء أهمية -2

 تتمثل اهمية انشاء املونئ الجافة في:

 التخلص من مشكلة التكدس باملوانئ البحرية.-

 تخفيض تكاليف النقل. -

 ة.ربط املوانئ البحرية باملدن املجاور  -

 النقل بأداء كل وسيلة نقل الدور املناسب لها و تعامل املوانئ مع جميع وسائل النقل  تنظيم سلسلة -

على  )الشاحنات، السكك الحديدية(، التي من شأنها تفادي االختناقات املرورية من خالل تخفيف الحموالت

 الطرق.

  لبحرية لزيادة عدد و حجم زينية باملوانئ ازيادة القدرة التنافسية للميناء من خالل توفير املساحات التخ

 البضائع والحاويات املتداولة.

 تأجيل دفع الرسوم الجمركية للبضائع املستوردة لحين تمام استالمها. -

 تخزين الحاويات الفارغة. -

 تسهيل عملية النقل متعدد الوسائط. -

وسرعة   ضائع على الوسائلوسالمة توزيع البللموانئ الجافة دور هام في دعم لوجستيات النقل وربط الشبكات  -

 التخليص الجمركي.

 وظائف املوانئ الجافة: -3

املوانئ   " يتأثر هيكل تشغيل امليناء الجاف بنطاق تشغيله كما و كيفا و فاعلية وفقا ملوقعه الجغرافي ما بين

وسيطتي نقل  نو التي ال تقل ع البحرية و مراكز التجمعات الصناعية بالبالد و نوعية وسائط النقل املوجودة به

وتتلخص أهم  1للبالد" أحداهما )سككي ، ري، بري( لتفعيل الدور الحيوي في تعظيم و تنمية التجارة الخارجية

 وظائف املوانئ الجافة في:

 :ربط حلقات النقل متعدد الوسائط-3-1

  األقل  لتين مختلفتين علىيتم تغير وسيلة النقل في املوانئ الجافة الن النقل هو نقل البضائع بوسي

تخضع  )بحري، جوي، بري، ري(، فتعتبر املوانئ الجافة نقطة تالقي وربط وسائل النقل املختلفة و هذه املوانئ

 لإلشراف الجمركي لكل دولة.

 :تحقيق املفاهيم اللوجستية-3-2

  ركي وسالمة للموانئ الجافة دور هام في دعم لوجستيات النقل وربط الشبكات وسرعة التخليص الجم

 لبضائع على وسائل النقل.توزيع ا

للمنتجات  " يلتزم الناقل الدولي متعدد الوسائط بإتمام عمليات التوريد املادي للمصانع وعمليات التوزيع املادي

مع ذوق   التامة الصنع إلى سوق املستهلك في التوقيتات املتفق عليها وبأقل التكاليف ممكنة و بحالة تتفق 

  2املستهلك".

 
1- http://aymanaydi.wixsite.com/landports/-cdn1 14h00 10/03/2017 

 .177عبد القادر فتحي الشين، املفاهيم الحديثة في إدارة خدمات النقل واللوجستيات، مرجع سبق ذكره، ص -2
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 ة اللوجستية على ربط عمليات التوريد و التوزيع املادي بشبكة واحدة و إحكاموهنا تعمل املنظوم

 السيطرة على جميع مراحل النقل لخفض تكاليف نقل السلع و إنتاج سلع بأسعار تنافسية.

  ل تقليل ففي حالة املوانئ الجافة الخاصة بتجميع املواد األولية يتم تحقيق املفاهيم اللوجستية من خال 

 ل عناصر اإلنتاج و شرائها بكميات كبيرة للحصول على أفضل األسعار. تكاليف نق

  وفي املوانئ الجافة الخاصة بتجميع السلع النهائية يتم تقليل تكاليف النقل من خالل تجميع كل 

اإلنتاج  تكلفةالطلبيات من جميع السلع وإرسالها مرة واحدة، و تقليل املسافة لقرنها من السوق، و كذلك خفض 

األعباء اإلدارية و  الل خفض حجم املخزون داخل املصانع. " وتلبية الطلبيات املفاجئة، وتقليل تكاليف من خ

 1املصروفات املصاحبة لكل طلبيه"

األهداف  أما املوانئ الجافة الخاصة بتوزيع املنتجات على األسواق فقر ا من األسواق يسمح لها بتحقيق

حسب احتياجات  ق على حدة من جميع السلع وإرسالها دفعة واحدةتحضير طلبات كل سو  اللوجستية من خالل

وتخفيض تكاليف النقل من   كل سوق، و التواجد املستمر للسلع باألسواق حسب رغبات املستهلك و احتياجاته،

 املصانع إلى امليناء الجاف لشحن السلع بكميات هائلة.

 : منع التكدس باملوانئ-3-3

 شطة الحديثة و إحدى اإلفرازات الهامة لنظام العوملة نظرا الرتباطها الوثيق فة من األنوانئ الجاتعتبر امل

لتقليل  بتطور حركة التجارة العاملية و استخدام الحاويات في نقل البضائع باستخدام أساليب ومفاهيم جديدة

 2التكاليف و القضاء على التكدس في املوانئ البحرية"

 ة النقل م و، ومراكز لوجستية وليست مكان لشحن وتفريغ لسللبحرية حلقة في سوأصبحت املوانئ ا

التي  وتخزين بل أصبحت تعتمد في ذلك على املوانئ الجافة ) التخزين( باإلضافة إلى القيام بالخدمات اللوجستية

  ورفع طاقتها تحقق قيمة مضافة، مما أدى إلى منع التكدس باملوانئ البحرية وزيادة معدالت التداول بها 

حركة  ابية وزيادة إنتاجيتها وأداء وظائفها بشكل أفضل مما يحقق لها ميزة تنافسية مع املوانئ األجنبية فياالستيع

 التجارة الخارجية.

  وتقام هذه املوانئ في الظهير وعلى سبيل املثال "نجد ميناء هامبورغ بأملانيا يرتبط بامليناء الجاف 

 ناء يخدم أكبر تجمع اقتصادي في أوروبا الذي يتمتع بقوةب أوروبا، وهذا امليديسبورغ املوجود في وسط غر 

 وكل امليناءين متصلين بجميع أنواع املواصالت وأيضا ميناء روتردام ولندا الذي يعتبر القارة 3شرائية كبيرة"

 األوروبية بالكامل ظهير للميناء.

 :اللوجيستية املنظومة في الجافة املوانئ دور  -4

للتجارة   العاملية املنظمة قيام بعد العاملية التجارة حركة نشطت لقد OMC وأساليب مفاهيم ملةمستع

 .ممكن مستوى  أدنى إلى الكلية التكاليف  لتقليل جديدة

 
 . 9، مصر، ص 1997وم والتكنولوجيا والنقل البحري، مارد كون ملوانئ الجافة في املنظومة اللوجستية، األكاديمية العربية للعلد/سامي زكي عوض، دور ا -1

2-http://aymanaydi.wixiste.com 14h20m 10/03/2017. 
 . 85سامي زكي عوض، املوانئ الجافة تخطيط وإدارة، مرجع سبق ذكره، ص -3
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وتغيرت مفاهيم عديدة وتطورت منها املفهوم التقليدي للميناء البحري فبعد اعتماده على املوقع 

ة في سلسلة النقل الدولي املتعدد الوسائط وأصبحت ليدية، أصبح اآلن حلقفي إطار املفاهيم التق الجغرافي

 1بين املوانئ قوية في تقديم الخدمات املتكاملة باعتمادها على عنصرين أساسيين:  املنافسة

العمالة، و  : يتم تخفيض التكاليف من خالل التحكم في تكاليف العمالة بتخفيضتخفيض تكاليف التشغيل-1

أجل رفع  ادة كفاءة العمالة باستعمال املعدات الحديثة وتدريب العمال منت العمل الفعلية، وزيزيادة ساعا

 مستوى اإلنتاجية.

 : ويتم تحقيقها من خالل:املميزات التنافسية للميناء-2

 توفير أنشطة جديدة لجذب الخطوط املالحية. 

 دوران أكبر للسفن.  تقليل فترات بقاء السفن بامليناء ألدنى حد من أجل تحقيق سرعة

 ربط امليناء بشبكة حديثة من الطرق املختلفة )برية، سكك حديدية، نهرية(. 

 ربط امليناء بشبكة اتصاالت حديثة لتوفير املعلومات في كل لحظة. 

 توفير األرصفة واملحطات املتخصصة. 

 تسهيالت لعملية دخول وخروج السفن من األرصفة. 

 من امليناء. بدخول وخروج البضاعة تسهيل اإلجراءات املتعلقة 

إنشاء أنشطة صناعية باملنطقة الخلفية كالصناعات املتعلقة بالبضاعة لتحقيق قيمة مضافة للميناء، 

 وصناعات إلصالح السفن.

 

 
 .81-79املرجع السابق ذكره، ص -1
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 الحديثة املوانئ في وجستيةالل العمليات :الثاني املبحث

امليناء،  أعمال وأنشطةاللوجستية في جميع  خالل مفاهيم املوانئ الحديثة "تم إدماج ومزج جميع املالمح

للميناء العمل   سواء كانت التقليدية أو الصناعية أو البيئة أو اإلدارية أو التجارية، كما أصبح من املهام الرئيسية

الخدمات التي تقدمها.  وتقديم قيمة مضافة ومنفعة للعمالء من خالل 1" كمركز للتوزيع، وتوفير فرص العمل

 البضائع. قليدية التي يقتصر دورها في عملية نقل وتداول يزها عن املوانئ التوهذا ما يم

 املوانئ  في اللوجستية املفاهيم تحقيق :األول  املطلب

 باملوانئ  اللوجستية املفاهيم :أوال

 وتتضمن اللوجستيات البنية األساسية املتمثلة في الجوانب املادية كاألجهزة واملعدات واآلالت "حيث

 Post إلى األوناش Greansى أرصفة الحاويات من املستوى التقليدي األوناش ملستخدمة علملعدات اتطورت ا

panamax ثم إلى األوناش الحديثة العمالقةSuper post panamax 2  " ،والجوانب الغير املادية كاليد العاملة 

 رق وكذلكواملخازن وشبكات الط واالبتكارات واملهارات، والبنية التحتية املتمثلة في الرصيف، األحواض 

هذه  "االستقرار السياس ي واالجتماعي الذي يعتبر من ضمن مركبات البنية التحتية التي بدو ا تقل فرص ازدهار

   3الصناعة". 

 Containersالحاويات إلى بناء انتقلت املوانئ من استخدام األرصفة املينائية في عمليات تداول وتخزين 

terminals وامتدت أنشطة امليناء تشمل الخدمات الهندسية والفنية اويات محطات للح يم وإنشاء، إلى تصم

 واملالية والتجارية والقانونية.

الحاويات  إن مدى تغلغل العمليات اللوجيستية في أنشطة املوانئ أصبحت املعيار الذي تخضع املوانئ ومحطات

وتراجع  خفاض معدالت نموهالحاويات تؤدي إلى انملقاييسه، فقلة تطبيق اللوجستيات في املوانئ ومحطات ا

فالعنصر البشري املتمثل في اليد العاملة ذات املهارة العالية في  موقعها على خرائط العالم البحرية والتجارية

اللوجستية خاصة عند التعامل مع حموالت السفن )شحنا وتفريغا( والعمالة   املوانئ تدخل ضمن العملية

في ساحات وأحواض بناء السفن وإصالحها وصيانتها، وكذلك أطقم السفن  والتنفيذية املاهرة اإلدارية والفنية

 4 الحديدية والشاحنات البرية." البحرية والطائرات والسكك

وتتميز الخدمات اللوجستية التي يقدمها امليناء بالكفاءة والسرعة، وانخفاض التكلفة مما تساعد  

  ي توسيع األسواق.على القدرة التنافسية ف العميل

 توليد القيمة للعميل من خالل تقديم خدمة ذات جودة عالية بتكلفة منخفضة ال تأتي بالضرورة عن ف

للعميل  الخدمة املقدمة أداءطريق تخفيض رسوم امليناء وإنما باستخدام تكنولوجيا حديثة "أو الترشيد في تكلفة 

نطاق   وتوسيع أعمالهمالتالي نمو وب ة فيهالى املنافسوالقدرة ع أسواقهممن خالل مساعد م على توسيع  أو

 5 ."إعمالهم

 
، االسكندرية، ص  2004ديسمبر  19يات وتوزيعها، مجلة الجمعية العربية للمالحة العدد ميرا محمد شفيق الصاوي، مركز اقليمي للوجستيات الحاو  -1

23. 
 . 20، ص 2001د/سمير معوض، اللوجستيات في املوانئ، ومحطات الحاويات، مجلة أنترناشيونال، ديسمبر  -2
 . 347لوجستيات التجارة الدولية، مرجع سبق ذكره، ص  د/أيمن النحراوي، -3
 . 283لنحراوي، لوجستيات التجارة الدولية، مرجع سبق ذكره، ص د/أيمن ا -4
 . 40د/ايهاب النحراوي، املقومات التنافسية ملوانئ الحاويات املحورية في الخليج العربي، مرجع سبق ذكره، ص  -5
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 إن املوانئ التي تولد قيمة للعمالء تحرص في البداية بالتنبؤ باحتياجات العميل وتتعامل مع هؤالء 

 1العمالء على أ م شركاء في نجاح املوانئ ألن رضا العميل هو العنصر األساس ي في نجاح املوانئ." 

  يزتين األولى التكنولوجيا البرمجية التي تقوم بإظهار جداول مواقيت د على ركجستيات تعتمفصناعة اللو 

تحديد  وصول وإبحار السفن وشبكات املوانئ والخطوط التي تعمل ما بينها وعليها، ونظم حجز الفراغات وخرائط

ات، والخدم عار النواليناملسارات وتتبع رحالت وتحركات السفن إلى جانب ذلك طريقة االستعالم عن عروض أس 

بمعدالت أسرع بكثير  والثانية تكنولوجيا التجهيزات واملعدات واآلالت ومن املعروف أن التقادم التكنولوجي يتم

التي تقتض ي بالتالي تدريبا  من التقادم الزمني مما جعل صناعة اللوجستيات "تتميز بسرعة التغيرات التكنولوجية

سريعا وكثيفا في   تطويرهايتطلب  ي في مجال األجهزة واملعداتأي أن التقدم العال عالي املستوى لكوادر البشرية

بما ال يوجد فجوة ما بين الثروات  البرمجيات واإلدارة والتشغيل مع كثافة اإلفادة من نمو القدرات البشرية مجال

 واملحمول. اإللكترونيوالبريد  واألنترنت باالعتماد على أجهزة الفاكس والتيليكس 2الذهنية والثروات املادية." 

"وتعتبر البنوك هي البوابات املالية اللوجستية التي تدخل عبرها وتخرج من خاللها عمليات املبادالت 

الدولية، فالتحويالت النقدية، ونقل مستندات الشحن وملكية البضائع من املصدر إلى املستورد ال  التجارية

 3 ."ة التجارية بمستوى دوليفي الخدمات اللوجستيتؤديها سوى البنوك العاملة  يمكن أن

"وأهم ما تميزت به هذه املوانئ هو تكاملها مع املناطق الحرة واملناطق الصناعية بمنطقة الظهير مع 

 4 ."للخدمات اللوجستية باإلضافة إلى توفير مراكز التوزيع توفيرها

 ويعتبر ميناء دبي ميناء لوجستي لسببين:

 ميناء محوري. -

 خل امليناء املتمثل في املنطقة الحرة بجبل علي.املركز اللوجستي دا -

فهي  عن املنطقة الحرة التجارية والصناعية األنشطةونجد ان املراكز اللوجستية تتميز بالدرجة العالية في تنوع 

 من مرحلة تطبيق املفهوم الوجستي. أدنىمرحلة 

 :الخدمات وجودة اللوجستي األداء قياس:ثانيا

 جودة خدمات املوانئ بعد ظهور منظمة التجارة العاملية وأصبح من الضروري  تزايدت أهمية قياسد لق

جودة  قياس مستوى األداء اللوجستي في ظل التطبيقات اللوجستية باملوانئ، مع وضع محددات ومعايير لقياس

 الخدمة.

  برنامج  تتولى تصميم وتشغيل فتم إنشاء إدارة مستقلة لقياس وتقييم جودة الخدمات التي تؤدي فيها،

 مستمر لتطوير وتحسين مستوى تلك الخدمات، بل وتقييم جود ا عن طريق قياس مستوى األداء اللوجستي

 وكذلك تقييم جودة الخدمات التي يقدمها امليناء من خالل قياس درجة إشباع العميل بمدى قناعته ورضاءه

 
 . 304ة الدولية، مرجع سبق ذكره، ص د/أيمن النحراوي، لوجستيات التجار  -1
 . 10، ص 2001النقل الدولي متعدد الوسائط، مجلة انترناشيونال، أفريل د/سمير معوض، اللوجتسيات و -2
 .11د/سمير معوض، مرجع سبق ذكره، ص   -3
النقل البحري، مؤتمر ماردكون، األكاديمية   د/أحمد محمود عبد املنصف، نقل التكنولوجيا في مجال النقل البحري، شبكة األنترنت واستخدامتها في -4

 . 11، ص 1997كنولوجيا والنقل البحري، االسكندرية، العربية للعلوم والت
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املنافسة  ليها من خالل املوانئ األخرى نسبية قد ال يحصل ع وإدراكه بجودة الخدمات وما يحصل عليه من مزايا

  1 والتي تقدم نفس النوعية من الخدمات."

 2ويتم قياس األداء اللوجستي وجودة الخدمات من خالل: 

 مدى القدرة على توفير قواعد بيانات متكاملة تمثل جميع العمالء املتعاملين مع امليناء. 

من   كفاءة تقديم الخدمة، وذلك بتقديمها بالجودة املطلوبةاالنحراف في أسلوب و اإلقالل من معدالت الخطأ و  -

 حيث السعر وزمن األداء والنوعية مع مراعاة رضا العميل عن هذه الخدمات.

 املتقدمة.  تقييم امليناء املستمر ملعايير قياس جودة خدماته ومقارنتها بمعايير جودة الخدمات التي تقدم باملوانئ -

موانيها،  تسابق للحصول على أقص ى حجم من التجارة الدولية املتداولة عبر بالدول إلى الا أدى وهذا م

أساليبها حسب  والعمل على تطوير موانئها بما يتماش ى مع املواصفات العاملية ومعايير قياس الجودة وتحديث

 3املراكز اللوجستية باملوانئ مع ضرورة مراعاة:

بمدى  س جودة الخدمة املقدمة، فبعدما كان معيار قياس الجودةالتي على أساسها تقاالتطوير الدائم للمعايير  -

وتحسين الجودة  قدرة امليناء على تلبية احتياجات عمالئه، أصبح اآلن بمدى القدرة على قياس التطور في األداء

 مع األخذ في االعتبار:

 خصائص ومحددات الخدمة. -

 مدى كفاءة العنصر البشري. -

 ستخدمة.اءة التقنية املة وكفقيم -

 الهدف املرجو من تصميم برامج ومجال الخدمة. -

 ثالثا:العمليات اللوجستية بمحطات الحاويات

 أصبحت محطات الحاويات تلعب دورا بالغا األهمية في سلسلة التدفق السلعي للبضائع املحواه "لذا

انعكاسات   وإنتاجيتها أصبح له أدائهافاع بمعدالت فإن تطوير محطات الحاويات في املوانئ والتركيز على االرت

قدرة تنافسية   اقتصادية مباشرة وغير مباشرة على اقتصاد أي دولة سواء في خدمة تجار ا الخارجية أو في تحقيق

 4 مليناء الدولة على املستوى اإلقليمي والعالمي."

 نحو  االتجاهظل ة وعوملة اآلداء في وأصبح من الضروري توحيد املعايير واملؤشرات املرتبطة باإلنتاجي

 عوملة التبادل التجاري.

وتتمثل هذه   حيث وضعت الخطوط املالحية مجموعة من املعايير األساسية التي تحدد املوانئ التي تتعامل معها

 5 :املعايير في

 موقع جغرافي متميز. -

 أقل انحراف عن مسار املالحة الدولية. -

 
 .56، ص 2001د/محمد زغلول، ادارة املوانئ، املكتبة الحديثة، االسكندرية، -1
 .10، ص  2007ا والنقل البحري، االسكندرية، د/محمد بازينة، الجودة في اللوجستيات، األكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجي-2
 .311-310اللوجستيات واملوانئ البحرية من اجل التغيير، مرجع سبق ذكره، ص  د/شريف ماهر هيكل،-3
 .105د/شريف ماهر هيكل، اللوجستيات واملوانئ البحرية من أجل التغيير، مرجع سبق ذكره، ص -4
 . 106املرجع نفسه، ص -5
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 ظومة معلومات متطورة.وجيا حديثة وكذلك منمدى استخدام معدات وتكنول -

 مدى كفاءة اإلدارة. -

 معدالت تداول املحطة. -

 مدى جودة اتصال املحطة بمنطقة الظهير. -

 القدرة االستيعابية لتخزين الحاويات. -

 أسعار تداول منافسة. -

 مدى توفر مراكز لوجستية. -

 مدى توفر بنية أساسية متطورة. -

 ألنشطة اللوجستية كعمليات أساسية ومساندة لعملية تدفقن ات تمارس العديد مإن محطات الحاويا

 الحاويات لخدمة عمالئها كالناقلين والشاحنين.

 (: العمليات واألنشطة اللوجستية ملحطات الحاوياتII-03الشكل رقم )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .114ذكره، ص   .سبق التغيير، مرجع : د/ شريف ماهر هيكل، اللوجستيات واملوانئ البحرية من أجلاملصدر

 

 

 

 

 

شطة اللوجستية ملحطات الحاوياتالعمليات واألن  

 عمليات لوجستية 
ة تجاريةأنشطة لوجستي  

 أنشطة قيمة مضافة داعمة لتسهيالت املحطة 

 تداول الحاويات  -

 فض وتعبئة مشمول الحاويات-

 التخزين ملختلف أنواع البضائع والحاويات-

 توزيع البضائع والحاويات-

 تأكيد الجودة -

 إعادة التغليف -

 عالمة التجاريةوضع ال-

 خدمات جمركية-

 تجميع البضائع-

 اختبار البضائع-

 ميزان لرصد وزن الحاويات-

 تسهيالت جمركية-

 إصالح وصيانة الحاويات-

 تنظيف الحاويات-

 قواعد البيانات-

 خدمة االتصاالت واملعلومات-

 خدمات أمنية-
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 فمن خالل الشكل األنشطة اللوجستية بمحطات الحاويات تنقسم إلى:

 : تتضمن الشحن والتفريغ والتخزين والتسليم والنقل للحاويات.عمليات لوجستية - 1

 لجودة للبضائع.: وتتضمن أنشطة القيمة املضافة كالتعبئة، التغليف، اختبار اأنشطة لوجستية تجارية - 2

 .الحاويات : وتتضمن توفر شبكات نقل وقواعد بيانات وخدمات صيانة، وتنظيف نشطة لوجستية داعمةأ - 3

 واهدافها  وأهميتها اللوجستية املراكز  مفهوم :الثاني املطلب

 اللوجستية املراكز مفهوم :أوال

من  اء، فمنهمملتزايد من قبل العلمال يوجد تعريف موحد للمراكز الل وجستية على الرغم من االهتمام ا

قرى  بهايعرفها بالتطرق إلى األنشطة املتعلقة بالنقل والخدمات اللوجستية والبعض اآلخر بالوظيفة التي تقوم 

املنظومة  املركز اللوجستي داخل بهاالشحن في أوربا والو م أ...فكل التعريفات تستند على الوظيفة التي يقوم 

 ذه التعريفات:اللوجستية ومن أهم ه

 اللوجستيات "هو موقع متوسط في منطقة جغرافية معينة، تتم فيه األنشطة املتعلقة بالنقل  مركز -

 واللوجستيات والتوزيع بواسطة مشغلين مختلفين سواء لألنشطة املحلية أو العاملية، ويمكن أن يكون هؤالء

 -ساحات التخزين-زيع مراكز التو -)املخازن املشغلين مالكين أو مستأجرين للمباني واملنشآت والتسهيالت 

 1واألنشطة."  خدمات الشاحنات( املوجودة في املركز، ويكون استخدامها املركز متاحا لجميع الشركات-املكاتب

عليها من   بعض العمليات إجراء"هي املوقع الذي يتم فيه تجميع السلع الوسيطة وتامة الصنع و املكونات دف  -

املستهلك النهائي و  لصق العالمة التجارية، ثم إعادة شحنها الى سوق يف، معالجات صناعية، فرز، تعبئة و تغل

 2وتقسيم العمل"  هذا دف تخفيض التكاليف الكلية لتلك العمليات و االستفادة من التخصص

 ثانيا: أهمية املراكز اللوجستية

 : أنها للمراكز اللوجستية أهمية كبيرة حيث

 السلعة.تساهم في خفض سعر  -

 درة التنافسية للصناعة والتجارة واستدامة االقتصادات، وتتزايد أهميتها في توليد الناتج املحلي" تعزيز الق-

 3اإلجمالي

  املجاالتتساهم في زيادة االستثمارات املحلية وتوفير العمالت األجنبية وفرص العمل في العديد من 

 .ات الفنية و اإلداريةتكوين إطارات عن طريق التدريب و خلق الخبر  و

 تطوير شبكات الطرق املحيطة باملركز اللوجستي. -

 ربط االقتصاد الوطني بالتطورات العاملية واملساهمة في التنمية االقتصادية و زيادة الدخل القومي. -

 تكلفة. أقلبو في الوقت واملكان املحدد وبالحالة املناسبة  ألسواقهاتحقيق املنفعة الزمنية عند وصول البضائع  -

 ناعات جديدة.دخول ص -

 
 .349، ادارة اللوجستيات، مرجع سبق ذكره، ص د/أيمن النحراوي -1
، 1998، أفريل 6312-213ستشارات لقطاع النقل البحري، "دراسة جدوى انشاء شرق التفريعة بمنطقة شرق بور سعيد"، تقرير رقم مركز البحوث واال -2

 . 7ص 
، منظور التنمية املستدامة للمشروعات العمالقة، 4مارلوج  رشا فؤاد عبد الرحمن، منى محمود حسين، املؤثمر الدولي للنقل البحري واللوجستيات-3

 .2، ص 2015مارس  31-29مصر، 
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 التوريد لغاية التنفيذ. أمرتقليل الفجوة الزمنية من وقت استالم  -

 منع التكدس باملوانئ البحرية. -

 ربط الدولة بحلقات النقل متعدد الوسائط. -

 املراكز اللوجستية: أهدافثالثا: 

 تكمن في: بالقرب منه أواء ز لوجستية داخل املينتحقيقها من وراء إقامة مراك إلىفاألهداف التي تسعى الدول 

"   تخفيض التكاليف وزيادة الجودة من خالل توفير الخدمات الفنية واإلدارية والتشغيلية مما يؤثر إيجابيا على -

 1املراكز التنافس ي للمنطقة وجذب االستثمارات الخارجية" 

 عية ميزان املدفوعات.والصادرات وتحسين وض دفع عجلة التنمية االقتصادية من خالل تنشيط الواردات -

  2 "خلق منطقة لجذب رؤوس األموال األجنبية وإنعاش اقتصاد الدولة." -

 تطبيق التكنولوجيا الحديثة لالستفادة من التطورات العاملية. -

 توفير معدات املناولة الحديثة لزيادة حجم البضائع املحواة وبضائع العبور. -

 الخفيفة. اعاتالتحويلية والصن إقامة الصناعات -

 3تجارية جديدة." " زيادة القيمة املضافة من خالل ما تولده هذه املراكز من أنشطة صناعية وحرفية و -

 متطورة. وإداريةاملساهمة في خلق خبرات فنية  -

 يناء.يصبح مركز اللوجستيك ذو تأثير قوي على نشاط وتطوير امل أنالشركات العاملية  أهدافومن بين 

 

 ها: وظائف املراكز اللوجستية واملتعاملين فياملطلب الثالث

 أوال: وظائف املراكز اللوجستية

 أو االقتصاديين فعلى الرغم من أن وظائف املراكز اللوجستية تعمل في نظام واحد، إال أن الكثير من

 قد صنفها إلى قسمين:  املجالالباحثين في هذا 

 : الوظائف األساسية واملساعدة-1

 سية )األنشطة املتعلقة بنقل البضائع(:الوظائف األسا-1-1

املتعدد  " فهي األنشطة املتعلقة بالتخزين، نقل البضائع، تجميع وتوزيع ومناولة البضائع، الفرز و النقل

 4"الوسائط

 :الوظائف املساعدة -1-2

ن و السف ات القطر وإصالحوتشمل الخدمات إصالح و صيانة املركبات، تنظيف الحاويات، و تأجيرها، خدم

 بنائها و اإلمداد بالوقود.

 

 
ات  د/أحمد محمود عبد املنصف، مشروعات تطوير البنية األساسية واالستثمار في املجال البحري وانعكاساتها على مصر، "دور التحكيم في مشروع-1

 . 2، االسكندرية، ص 1998فيفري  7-6، املؤثمر السادس، البنية األساسية واالستثمار في املجال البحري"
 .40، ص 2009شد أحمد شهاب، أيمن النحراوي، املوانئ البحرية الخليجية التحديات املستقبلية، دار الفكر الجامعي، االسكندرية، شهاب را -2
 .5، االسكندرية، ص2000أسامة الشريف، ميناء العين السخنة، ندوة، أفريل -3

4-Rickard Bergavist, developing a conceptual framework of international logistics centers, conference paper, university of gothenburg, 

sweden, january 2010, p 07. 
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 :وظائف خدمات -1-3

الجودة،  وهي الخدمات التي تضيف قيمة للمنتوج مثل التعبئة و التغليف، لصق العالمات التجارية، رقابة

 تجميع و اختبار املنتجات.

 نشطة الخدمية املكملةإضافة إلى هذه الوظائف فان مركز اللوجستيات " يخلق أيضا العديد من األ

 1البنكية، األنشطة الترفيهية" األعمالألنشطة امليناء كأعمال التامين، 

 املتعاملين في املراكز اللوجستية أهمثانيا: 

 إلقامة مراكز لوجستية يتطلب ذلك استثمارات ضخمة من أراض ي وبني أساسية ومنشآت ذات

  املال  رأسلعام والخاص في اركة كل من القطاعين امواصفات خاصة باملراكز اللوجستية، حيث يستوجب مش

 2 :بنسبة مختلفة إلدارة وتشغيل هكذا نوع من املراكز وهي

 الهيئات العامة والجهات الحكومية.  -

 شركات السكك الحديدية. -

 شركات وجمعيات النقل.  -

 الشركات املالحية.  -

 الشركات الصناعية.  -

 شركات املستودعات والتخزين.  -

 البنوك.  -

 تامين. شركات ال -

 متعهدي النقل املتعدد الوسائط.  -

 .شركات إصالح و صيانة الشاحنات -

 شركات صيانة و تنظيف الحاويات.  -

 شركات الخدمات العامة كنظم املعلومات و املطاعم و الفنادق.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 . 37-36شهاب راشد أحمد شهاب، املوانئ البحرية الخليجية التحديات املستقبلية، مرجع سبق ذكره ، ص -1
ة للمشروعات العمالقة، مقومات ومعوقات اقامة مناطق لوجستية ؤاد عبد الرحمن/ منى محمود حسين، مؤتمر منظور التنمية املستدامرشا ف-2

 . 2، ص 2015مارس  31-29، كلية النقل الدولي واللوجستيات، اإلسكندرية، 4مارلوج  marlogبالتطبيق على محور تنمية قناة السويس، مؤتمر 
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 املوانئ  في اإللكترونية واللوجستيات املعلومات تكنولوجيا دور  :الثالث املبحث

إعادة  عالم منذ عقد التسعينات وحتى اآلن سلسلة من التغيرات واملتغيرات التي عملت علىلقد شهد ال

وسيادة   التغيرات تأثيرا على مستوى العالم هي الثورة املعلوماتية أكثر هيكلة النظام العالمي الجديد، ونجد 

 .واالتصالتكنولوجيا املعلومات 

 إلتمام اإلجراءاتا وإجراءالتكنولوجيا على أنشطتها العالم إلى تطبيق هذه فلجأت معظم املوانئ في 

أنشطة وفكر  إدخالفظهرت الحاجة إلى  املستندية في وقت قصير وعن طريق نظام تبادل البيانات إلكترونيا.

 الخدمة وخلق العاملية للميناء. العميل والتميز في وإرضاءلوجستي في تطوير وتشغيل املوانئ 

 .املوانئ في واالتصال املعلومات تكنولوجيا :األول  لباملط

 الرقمي الذي يستند االقتصادإلى  واالنتقال واالتصاالتمن أهم سمات هذا العصر الثورة املعلوماتية 

  وليس على املواد األولية واليد العامة التقليدية، وهي مزيج من الثورة العلمية  واالتصاالتأساسا على املعرفة 

  ضا بثورة اإللكترونيات.مات وسميت أيواملعلو  والتقنية

جنب  ويعتبر هذا التطور التكنولوجي حدثا بارزا في هذا العصر، حيث "أضيف قطاع املعلومات جنبا إلى

 1 الزراعية والصناعية والخدماتية." االقتصاديةمع القطاعات 

 واالتصال املعلومات تكنولوجيا تعريف :أوال

 الحرفة، الفن أو وهي "تكنو": مقطعين من تتكون  وهي ةالالتيني اللغة إلى اتكنولوجي كلمة أصل يعود

 وهي مجاالت الدراسة والعلم وعليه فإن مصطلح تكنولوجيا يعني: : : لوجيا" الثاني واملقطع

 2 "التطبيقات العملية للعلم واملعرفة." -

 3." في املشكالت العملية والبعض يعرفها: "املفهوم الخاص بفن أو علم تطبيق املعرفة العلمية

ما   التطبيق العملي لألساليب العلمية املتطورة والحديثة، على اعتبار أن هذه األساليب العلمية غالبا  إمكانية" -

التي  تتعلق بالتطورات الجديدة في العمليات أو اإلنتاج، إضافة إلى التقدم العلمي املؤثر في مختلف األنشطة

 4يمكن استخدامها فيها." 

 املوانئ  في واالتصال املعلومات تكنولوجيا أثر :ثانيا

  إن صناعة النقل البحري أصبحت صناعة تعتمد على التكنولوجيا املتقدمة بشكل أساس ي سواء على 

  مستوى السفينة أو على مستوى املوانئ البحرية خصوصا وأن املوانئ لم تعد مجرد مكان يلتقي فيه شحن 

  الدولي ومكان يتقابل فيه كافة األطراف املشتركة في حلقة في سلسلة النقل البضائع أو تفريغها بل أصبحت 

الضرائب،  سلسلة النقل كهيئات املوانئ، والوكاالت املالحية، وشركات التخليص، وهيئات الدولة كالجمارك،

الطرق كة بوشائ املختبرات ودوائر الصحة، ونظرا لتعدد الجهات التي تتعامل في املوانئ أصبحت العملية معقدة

مناولة املواد وجميع  خصوصا في ظل ما يشهده العالم من تقديم خدمة سريعة ودقيقة ومتميزة فيالتقليدية 

 
 . 1ق ذكره ، ص املرجع الساب-1
 . 81، ص 2006وزيادة الصادرات ودعم التنمية الصناعية، مكتبة الحرية للنشر والتوزيع، القاهرة  د/محمود حامد عبد الرزاق، تكنولوجيا املعلومات-2
 .343د/أيمن النحراوي، إدارة اللوجستيات، مرجع سبق ذكره، ص -3
 .236سبق ذكره، ص  د/أيمن النحراوي، املوانئ البحرية العربية، مرجع-4



 تطبيق املنظومة اللوجستية داخل املوانئ                                                                                                الفصل الثاني

 

50 
 

تساعد هذه األطراف  أهمية كبيرة واالتصالاملمارسات والعمليات في املوانئ فأصبح لحلول تكنولوجيا املعلومات 

 في تحقيق أهدافها اإلستراتيجية.

 ختلف األصعدة في مجال السفينة وامليناء وفي جميع مراحلهاى ممات تلعب دورها علفتكنولوجيا املعلو 

مجاالت   إلى ثالثة واإليصالوفي مجال شركات النقل البحري. لذا يمكن تقسيم استعمال تكنولوجيا املعلومات 

 ي.وهي املوانئ، السفينة، وشركات النقل البحر 

 :املوانئ مجال في التكنولوجيا استعمال-1

  ورا جديدا، حيث أصبحت مركزا للخدمات بتقديم مجموعة شاملة من أصبحت املوانئ تلعب د"

 ومركز للتصنيع والقيام بأنشطة القيمة املضافة. فمست التكنولوجيا  1خدمات النقل، وخدمات التجارة،"

 تداول التحتية والفوقية حيث "أقيمت أرصفة ووحدات حديثة مجهزة بتقنيات ومعدات ذات قدرات فائقة ل

 يات والحاويات بكافة أشكالها وأنواعها بل ظهرت موانئ جديدة وحديثة التي تديرها وتشغلها البضائع والنقل

التي  الحاسب اآللي والتقنيات املعلوماتية األخرى  باستخدامبالكامل منظومات وتقنيات عالية الدقة والكفاءة 

 .2 ني للبيانات"تعتمد على نظم التجارة اإللكترونية والتبادل اإللكترو

وتتبعها(   مست التكنولوجيا معدات التداول واملناولة باملوانئ ومحطات الحاويات )وإدارة الحاوياتكما 

معيارية على   داخل الساحات واملخازن، )ولتتبع الحاويات يجب أن تضع جميع شركات النقل عالمات تعريف 

، وصيانة، وتأجير وإصالح اعة ط تداول الحاويات كصنالحاويات( وجميع األنشطة ذات العالقة التكاملية مع نشا 

 ودهان الحاوية.

والشاحنات  واستعملت التكنولوجيا في تسليم البضاعة إلى وسائل الشحن األخرى كالسكك الحديدية

امليناء "وظهر   إنتاجية عند بوابات امليناء والتي سمحت بتقليل زمن بقاء السفينة في امليناء مما انعكس على زيادة 

وتجعله ميناءا مولدا للقيمة   تخدم للتخزين وتقام فيه مشروعات تمثل قيما مضافة تدعم امليناءامليناء الذي يس

من  االقتصاديالعاطلة، والبعد  من خالل تشغيل الطاقات االجتماعيمن ناحية، إلى جانب دعم كال البعدين 

 3موازين مدفوعات الدول." ا أن تدعمنه خالل تحقيق عوائد رأسمالية من شأ 

 وأصبحت شبكة الطرق ذات مواصفات عاملية لكي تتحمل حركة الحاويات ما بين مراكز اإلنتاج وأماكن

 اإلستهالك.

 :السفن مجال في التكنولوجيا استعمال -2

  إن لتطورات التكنولوجيا املتالحقة أثرها على السفينة بداية من مرحلة تصميم السفينة وبنائها وما 

أو  ضمنه من جوانب تقنية متعددة في مجاالت تشييد السفينة أو التطبيقات الكهربائية، أو الهندسة البحرية،تت

م والغاطس   56م وعرضها  371التي يبلغ طولها  Katrine maerskامليكانيك البحرية، كالناقالت الدنماركية 

طن من   ألف  555جية التي بلغت حمولتها يألف طن من النفط والنرو 340عقدة وحمولتها  16م وسرعتها  22.46

وكذلك بناء وتشييد السفن بنقل املواد شديدة الحساسية والخطرة وامتد التطور ليشمل جميع  النفط الخام

 
 .65انئ البحرية الخليجية، التحديات املستقبلية، مرجع سبق ذكره، ص شهاب راشد أحمد شهاب، أيمن النحراوي، املو -1
 .79د/أيمن النحراوي، املوانئ البحرية العربية، مرجع سبق ذكره، ص -2
 .301رجع سبق ذكره، ص د/شريف ماهي هيكل، اللوجستيات واملوانئ البحرية من أجل التغيير، امل-3
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السفن حتى السفن الخاصة بنقل البضائع الثقيلة كالقاطرات البحرية، أبراج الحفر والتنقيب في عرض  أنواع

 البحر.

  ومنها القوى املحركة وقوة  والهياكل د شهدت تطورا كبيرا على كافة األصعدة قوبوجه عام إن السفن "

 38 الدفع التي تطورت بصورة متالحقة لغاية الطاقة النووية مما انعكست على سرعة السفينة التي وصلت إلى

 1 عقدة."

تطوير  مما انعكس على وفي مجال الحاوية: تطورت أشكال مختلفة بظهور حاويات مختلفة املواصفات واألبعاد -  

 وتنظيميا. سفن الحاويات بظهور أجيال وطرازات مختلفة مما فرض على املوانئ تطوير نفسها تكنولوجيا

 وفي مجال املالحة بعد اختراع الرادار املالحي، واستخدام النظام العالمي لتحديد موقع السفينة باألقمار -

ظهرت  املعلومات وتحديثها آليا بدال من الخرائط الورقية،  ضواستعمال الخرائط اإللكترونية وعر  االصطناعية

 الدقة املالحية والزيادة في سالمة تسيير السفن.

 وزاد من سالمة اإلبحار استعمال األقمار الصناعية في تحديد املوقع بدقة وصلت إلى سنتيمترات بدال

 صبحت السفن تبحر بسالم فيأمن عدة أميال، واستعملت ملعرفة أحوال الطقس لتجنب العواصف بحيث 

 أحوال رؤية الرديئة.

متن   وتحول دور برج القيادة من خدمة املالحة فقط إلى مركز للسيطرة على كل العمليات التي تتم على

  الخارجية منها  االتصاالتالسفينة من مراقبة وسيطرة على غرفة املاكينات، شحن وتفريغ والقيام بكل 

 والداخلية.

 :في شركات النقل البحري  واالتصالجيا املعلومات و استعمال تكنول -3

الكمبيوتر  على إدارة املوانئ، حيث استخدمت أجهزة واالتصال"لقد أثر التطور في تكنولوجيا املعلومات 

 وقدرته الالسلكية وأصبحت نظم معلومات إدارة امليناء هي املؤشر على كفاءة امليناء االتصاالتوأجهزة 

 جميع بين  املعلومات نقل سرعة في ساهم مما  2EDI إلكترونيا املعلومات تبادل نظام ىإل باإلضافة التنافسية

 .النقل سلسلة في املشتركة األطراف

  وتستعمل شركات النقل البحري هذه التكنولوجيا التي تطبق على أساس الوقت الحقيقي لتتبع السفن 

 ائط اإللكترونية. خر مع ال GPS االصطناعيةالتي تعتمد على تكنولوجيا التوابع 

وسمحت هذه التكنولوجيا بوضع الجداول الزمنية، وعرض األسعار وتكاليف الشحنات  لتحديد املواقع

والتعقب والتتبع، والضرائب والتأمين..."وإخطار الشاحنين، وشركات النقل البحري بوصول البضائع  والحجز

 ائع قبل وصول السفن، واستقبال املخزون ورصده، بضطريق التبادل اإللكتروني للبيانات وإعداد بيانات ال عن

 3 وإصدار تقارير عن حركة البضائع بامليناء وتقارير اإلجراءات الجمركية."

 4في املوانئ ومحطات الحاويات تعمل على: واالتصاالتإن عملية تطبيق تكنولوجيا املعلومات 

 
 .72بية، مرجع سبق ذكره، ص د/أيمن النحراوي، املوانئ البحرية العر -1
 .29د/شريف ماهر هيكل، اللوجستيات واملوانئ البحرية من أجل التغيير، مرجع سبق ذكره، ص -2
 .66-65رجع سبق ذكره، ص شهاب راشد أحمد شهاب، أيمن النحراوي، املوانئ البحرية الخليجية التحديات املستقبلية، م-3
ات األمنية "البعد الثالث" في منظومة إدارة املوانئ البحرية دراسة حالة املوانئ "دولة االمارات العربية املتحدة"،  سعيد محمد سعيد الزعابي، االستراتيجي-4

 .102ص  ،2010رسالة دكتوراه، األكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، اإلسكندرية، 
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الشحن   السفن وعمليات إجراءاتلفة تكتسهيل حركة تدفق البضائع عبر امليناء، من خالل خفض زمن و  -

 والتفريغ.

  خفض التكلفة بتقليص عناصر الزمن والجهد والخطأ البشري والتكلفة أثناء عملية املناولة والشحن  -

 والتنسيق، والتسليم.

 القرارات عبر املعلومات املتاحة. اتخاذدعم وتحسين  -

 بوابات.الفي امليناء من خالل التحكم في إدارة  االزدحامخفض  -

 زيادة اإلنتاجية والربحية والقدرة التنافسية للموانئ. -

 ترشيد استخدام املوارد. -

 املحافظة على سالمة وأمن ااملوارد البشرية من خالل دعم اإلجراءات التشغيلية واألمنية. -

 تقليص زمن دوران السفينة ومناولة بضائعها. -

وتبادل   على البريد اإللكتروني واالعتماد، االتصاالتنات وإجراء ياتخفيض عدد العمال املطلوبين لتجميع الب -

 البيانات إلكترونيا.

 .الجمركية وتخليص البضائع وتخفيض زمن الدورات املستندية اإلجراءاتاختصار -
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 والتجارة االلكترونية في املوانئ  EDIالثاني: تطبيق نظام  املطلب

 ت إلكترونياأوال: تبادل البيانا

 "في املوانئ البحرية الحديثة ومحطات الحاويات أمرا واالتصاالتعمال تكنولوجيا املعلومات يعتبر است

والتخطيط املسبق ملختلف عمليات تشغيل   Just in timeضروريا لتأمين التحكم الدقيق في الزمن الحقيقي 

بالتخطيط لألنشطة الذي يسمح  EDI 1انات محطات الحاويات وذلك من خالل نظام التبادل اإللكتروني للبي

السفن قبل وصولها لكي يتمكن القائمين   اللوجستية قبل الوصول من خالل جمع البيانات واملعلومات عن

وأوزان البضاعة، ومقصدها النهائي، ووسائل  بالتشغيل التعرف على مميزات وخصائص الشحنة لكل حاوية

 والوسائل والعمالة التي يتم استعمالها. تحديد نوعية املعدات النقل التي ستستخدم في نقلها لكي يتم

 :للبيانات اإللكتروني التبادل نظام تعريف-1

 يعرف بأنه عبارة عن اتفاق بين مجموعة من األشخاص أو املنظمات ذات طبيعة النشاط الواحد على

  ائل ذه الحاسبات ببعضها بوسإقامة شبكة معلومات بينهم تستعمل فيها الحسابات اإللكترونية ويتم ربط ه

 املختلفة على نماذج منمطة. واالتصالالربط 

 : تبادل البيانات إلكترونيا باملوانئ نظامدور -2

إلكترونيا  لقد أصبح واضحا لدى املسؤولين باملوانئ أهمية املعلومات واإلجراءات اإلدارية املحصل عليها

وشركات تأجير  كات املالحةر املعلومات الفورية لشر ملا حققته من نجاحات في عمليات املوانئ، حيث يوف

 : الحاويات، واملستودعات، ووكالء النقل، ويعمل على

 معرفة مسار الحاويات. -

 بيانات خاصة بمستندات الشحن. إرسال -

 قوائم الشحن -

 تبادل معلومات بين العمالء. -

 توفير املعلومات عن البضائع الخطرة. -

 راف املعنية. اولها بين امليناء واألطتوفير املعلومات لتد -

  "أصبحت خدمة النقل الدولي متعدد الوسائط تعتمد على توافر وسرعة تداول البيانات واملعلومات عن  -

في   الرسائل املنقولة أو فواتير الشحن وما يتبع نقل السلع من بيانات، وهنا يأتي دور شبكة املعلومات وأهميتها 

هذا  لجافة( سواء على الحدود بين الدول أو داخل الدول نفسها،حرية والجوية والبرية )اربط املوانئ بأنواعها الب

والتي تم وضعها من قبل قسم النقل التابع ملؤتمر منظمة األمم املتحدة  EDI FACTأو  EDIالربط ضمن قواعد 

 2 ."للتجارة والتنمية

 اإلدارية لبيانات لتنسيق العملياتفقامت العديد من املوانئ بإدخال نظام التبادل اإللكتروني ل

 والتشغيلية للسفن والبضائع املنقولة، وتقليل احتماالت الخطأ الناتجة عن عمليات التداول والتخليص

 الجمركي التقليدية، وتوفير الوقت الكافي قبل أن تصل السفينة إلى امليناء من أجل تحضير دخول السفينة 

 
عد الثالث" في منظومة ادارة املوانئ البحرية، دراسة حالة ملوانئ "دولة االمارات العربية املتحدة"،  سعيد محمد سعيد الزعابي، االستراتيجيات األمنية "الب-1

 .101مرجع سبق ذكره، ص 
 .155البينية، مرجع سبق ذكره، ص  بسام مصطفى خالد، النقل متعدد الوسائط في الوطن العربي وأثره في التجارة العربية-2
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 وهذا من شأنه تقليل الجهد والوقتداول الحاويات والبضائع وتخصيص الرصيف واملعدات الضرورية لت

وحدة   فقد أنشأت كل منها واالتصاالتوالتكلفة." وإدراكا من الشركات املالحية الكبرى ألهمية نظم املعلومات 

النظام على   ويعمل هذا " APL logistics  ،NYK logistics1للعمليات اللوجستية فأنشأت  إستراتيجيةأعمال 

 انئ برفع مستوى اإلنتاجية وجودة الخدمة املقدمة من خالله.يق التميز التنافس ي للمو تحق

 التجارة اإللكترونية.: ثانيا

 ، وعبر التبادل اإللكتروني للبيانات كبديل االنترنتظهرت التجارة اإللكترونية من خالل شبكة 

 دل اإللكترونيلكترونية مع نظام التباللمستندات الورقية وفي معظم األحيان تقترن أو تتساوى التجارة اإل

التجارة   للبيانات الذي يعمل على بناء وتشييد تبادل الوثائق التي تساهم في تحويل البيانات وتبادلها في ظل نظام

 اإللكترونية.

  منظومة متكاملة يشارك فيها القطاع الخاص والقطاع الحكومي مثل  بأنهاوتتميز التجارة اإللكترونية 

 درات والواردات وهيئات املوانئ وشركات التأمين والبنوك.وهيئة الرقابة على الصاالجمارك، 

  وتتطلب التجارة اإللكترونية وجود شبكة اتصاالت ووجود اتفاقات لتنظيم عمليات تبادل البيانات 

 إلكترونيا ومشاركة البنوك في نظام الدفع والتحويل النقدي من خالل شبكة األنترنت.

 رة اإللكترونيةمفهوم التجا -1

 العقود ثم سداد وإبرامية بيع وشراء السلع والخدمات على األنترنت، عبر عقد الصفقات "هي عمل

 2الدولية."  االتصالالقيمة الشرائية عبر الوسائل التقليدية أو شبكات 

 حيد انجاز األعمال إلكترونيا، والتي تشتمل على املشاركة في تو رف التجارة اإللكترونية على "تع -

  تكنولوجيا -تبادل الرسائل -األعمال بواسطة الوسائل اإللكترونية مثل )البريد اإللكتروني املعلومات الخاصة ب

www التبادل اإللكتروني  -التحويل اإللكتروني لألموال  -الكروت الذكية  -لوحات اإلعالنات اإللكترونية- 

في  في سبيل اإلدارة والتحكم الحكومية، وشركاء آخرينللبيانات( وتتم من خالل املوردين، العمالء، الجهات 

 3العمليات الخاصة بالعميل واإلدارة." 

 4:  على أنهاويعرفها البعض  

 تنفيذ كل ما يتصل بعمليات شراء وبيع البضائع والخدمات واملعلومات عبر شبكة األنترنت ويشمل:

 اإلعالنات عن السلع والبضائع والخدمات. -

 ت.السلع والبضائع والخدمااملعلومات عن  -

 عالقات العمالء التي تدعم عمليات الشراء والبيع وخدمات ما بعد البيع. -

 التفاعل والتفاوض بين البائع واملشتري. -

 العقود. وإبرامعقد الصفقات  -

 
 .360وجستيات، مرجع سبق ذكره، ص د/أيمن النحراوي، ادارة الل-1
قتصادي  أمجد صباح عبد العالي، هيثم عبد هللا سلمان، أهمية التجارة االلكترونية ومعوقاتها في اقتصاديات دول مجلس التعاون الخليجي، مجلة اال-2

 .6، ص 2013، 24الخليجي، العدد 
 . 333، ص 2006اليات التطبيق، متطلبات الريادة، الدار الجامعية، اإلسكندرية، فع –د/شريف محمد ماهر، إدارة النقل البحري )التجارة الخطية( -3
، الدار الجامعية، د/طارق عبد العال حماد، التجارة االلكترونية املفاهيم، التجارب، التحديات األبعاد التكنولوجية واملالية والتسويقية والقانونية-4

 .8-7، ص 2005اإلسكندرية، 
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 املالية ودفعها. االلتزاماتسداد  -

 عمليات توزيع وتسليم السلع ومتابعة اإلجراءات. -

 لعمالء.ي للسلع التي يشتريها االدعم الفن -

 تبادل البيانات إلكترونيا بما في ذلك: -

 * كتالوجات األسعار.

 * املراسالت اآللية املرتبطة بعمليات البيع والشراء.

 عن السلع.  االستعالم* 

 * الفواتير اإللكترونية.

 * التعامالت املصرفية.

شبكة  ومن خالل االتصاالتومات وثورة التي وفر ا ثورة املعل التقنيات الحديثة باستخدام"هي التجارة التي تتم  -

 1األنترنت وعبر التبادل اإللكتروني للبيانات لكي تحل محل املستندات الورقية في املعامالت." 

وباإلمكان تشبيه التجارة اإللكترونية بسوق إلكتروني يتواصل فيه البائعون، واملشترون، ومقدموا 

ات في صيغة افتراضية أو رقمية ويتم الدفع بالنقود رض فيه املنتجات والخدموالوسطاء وتع الخدمات

وعليه فإن مفهوم التجارة اإللكترونية يتسع ليشمل الخدمات  Credit card أو كروت الضمان cash E اإللكترونية

مجتمع األعمال   والسياحية واألعمال البنكية، طرق الدفع اآللي والنقل بكافة وسائله للوصول إلى التأمينية 

 ي.الالورق

 :البحري  النقل مجال في اإللكترونية التجارة تطبيق-2

 من أهم القطاعات التي استفادت من نمو التجارة اإللكترونية قطاع النقل البحري ألن الطلب على

 النقل.  النقل هو طلب مشتق من الطلب على البضائع املختلفة، حيث كلما زاد التبادل التجاري كلما زادت حركة

 برامج وتطبيقات تساعد على عملية أداء العمليات اإلدارية كعملية الدفع ال باستعمكما سمحت 

الشاحنة  ابعة الشحنة والشاحنات كبيانات وعملية مت Softwareوحسابات السعر بكفاءة من خالل برامج 

ق  التنسي ة التحتية ومراكزاإللكترونية الثنائية بين املعدات والبني االتصاالتوتوجيه الطريق، عن طريق 

 اللوجستية املركزية.

وزيادة فعالية الصفقات من خالل الدفع اإللكتروني، واألعمال البنكية والفواتير الرقمية عن طريق  

 وكذلك تحويل املستندات الخاصة بالنقل عن طريق تبادل البيانات اإللكترونية.EDI تعتمد على املواقع و أنظمة

  إتمام  جراءات التجارية وخفض تكاليف النقل، واإلسراع فيكترونية يقوم بتسهيل اإل فتطبيق التجارة اإلل

 عمليات الشحن والخدمات، وأيضا تخفيض الدورة الزمنية الالزمة للحجز وتداول املستندات.

 وقت املكاملات باختصارهاالتجارة اإللكترونية يستفيد منها كل من البائع واملشتري  فاستخدام

 ت.وتناول الطلبات والحجوزاواملراسالت 

  " تقوم لتجارة اإللكترونية بتخفيض تكلفة تناول املستندات وتكلفة الفواتير التجارية وبواليص الشحن

 واملستندات املتعلقة بالعمالء مصروفات هائلة للمصدر واملورد واملستندات اإللكترونية أسهل من املستندات

 
تجارة االلكترونية وأهم املشكالت القانونية التي تواجهها في مصر، املؤثمر البحري الدولي السادس عن العوملة في صناعة النقل د/فاروق ملش، ال-1

 .01، ص 1999أكتوبر  19-17البحري وأثرها على الدول النامية، اإلسكندرية، ماردكون، 
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 أو  انات عن طريق املستندات املختلفةحيث يتم استرداد البي تواالتصاال الورقية من حيث سهولة التداول 

 الطبعات السابقة لنفس املستند."

 وهناك العديد من مقدمي خدمات النقل واللوجستيات قاموا بعقد اتفاقيات مع شركات تقنية

  ملعلومات تقنية ا لتدعيم عمليا م الخاصة بالتجارة اإللكترونية وبشكل نمطي ألن واالتصاالتاملعلومات 

 م عمليات أوامر الشراء، الحجز، التأمين، الجمارك، بوليصة الشحن.تدع واالتصاالت

 :إنشاء سوق إلكتروني تعاوني للنقل البحري -3

 إن توفير سوق إلكتروني مرن للنقل البحري يسمح بتكوين تسوق إلكتروني يعتمد على الخدمات

املعايير األمنية هي مجموعة من  إن  النقل البحري الحقيقياإللكترونية ويشمل عناصر املحاكاة الالزمة لسوق 

نظام أي سوق إلكتروني، ويجب أن تتضمن هذه  السياسات واملعايير العامة املتعلقة باألمن، وهي مدخال مهما في

منية  وعليه يجب وصف هذه املعايير في وثائق السياسة األ  املعايير البيانات وأمن األنظمة والوصول إلى املعلومات،

أسلوب يسمح للمستخدمين التأكد من أية معلومات شخصية ال  ي ومن الضروري وجودفي قطاع النقل البحر 

يعتمد نجاح التجارة اإللكترونية بشكل  الذين لهم صالحية الوصول إليها. يتم تقديمها إال من خالل األشخاص

العمالء  لى "مدى استخدامها من قبلخاص ع عام ومنظومة التجارة اإللكترونية لقطاع النقل البحري بشكل

اإلنتشار والترويج من أهم املصاريف الالزمة ألي من قنوات  وقطاع األعمال في قطاع النقل البحري ، وتعتبر تكلفة

الشركاء يشعرون بوجودها ثم اإلستم رار بترويجها للتأكد بأن توقعات   األعمال اإللكترونية الجديدة بداية بجعل

 1حقيقها." الشركاء قد تم ت

 :اإللكترونية السوق  إنشاء من ملوجودةا األهداف-3-1

املختلفة للتجارة اإللكترونية في قطاع النقل البحري مثل  االتجاهاتإن السوق اإللكتروني يخدم 

ري وتداول الحاويات وتشغيل املحطات بحواملوانئ وخدمات املالحة واللوجستيات وموردين النقل ال الشحن

 املحيطات.عابرة  والسفن

عمليات   ارة تدفق األعمال املعتمد على الخدمات اإللكترونية القابل للتعديل كنموذج لدعمتحقيق نظام إد -

 األعمال للنقل البحري.

 قنوات جديدة وإنشاءيعمل على تكوين عالقة تفاعلية بين العمالء لفتح طرق جديدة لتسويق املنتجات  -

 للمبيعات.

 .االتصاالت العاملية، يتم تخفيض تكلفةالشبكة  الستعمالنظرا  -

 أو املزايدة. يوفر السوق اإللكتروني إمكانية استخدام أسلوب التفاوض في تفاصيل وأسعار املناقصة -

 إعادة توظيف عمليات األعمال التقليدية للتوافق مع التكنولوجيا الحديثة. -

 :البحري  بالنقل الخاصة لألعمال اإللكترونية الخدمات-3-2

 يلي :ذكر من بين هذه الخدمات ما ن

 مشتريات السفن

 إدارة األسطول 

 
 . 12قل البحري مقترح بانشاء سوق الكتروني تعاوني مرن، مرجع سبق ذكره، ص د/يسرى الجمل، اإلدارة االلكترونية وتطبيقاتها في أنشطة الن-1
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 التأجير

 املوانئ

 الترسانات

 لوجستيات النقل البحري 

 تتبع عمليات النقل 

 تتبع الحاويات

 وثائق النقل البحري 

 بوابة املعلومات للنقل البحري 

 اللوجستية املنظومة على اإللكترونية للتجارة اإليجابية اآلثار: ثالثا

 1 :خالل من :تعاقديةال اإلجراءات  وتبسيط تسهيل-1

 توفير الوقت والجهد والتكاليف الالزمة لتداول وتبادل املستندات.

 له. االستجابةتقليل زمن دورة الطلب منذ تلقي الطلب لغاية  -

 أي وثيقة بشكل أفضل من الحفظ اليدوي. باسترجاعتسمح  -

الدورة   ي من شأنه أن يؤدي إلى طول ين املستهلكين والشركاء الذتخفيض عدد وأهمية الوسطاء التجاريين ب -

 املستندية وارتفاع التكاليف وتعقيد اإلجراءات.

 :خالل من :التكاليف خفض2-

 خفض تكاليف التشغيل واإلجراءات والعمليات. -

 خفض تكاليف العملية التسويقية. -

 2 :بجودة الخدمة االرتقاء -3

 تطبيق مفاهيم التجارة اإللكترونية وأكثرع العمالء تكون أفضل في ظل م االتصالإن عملية إدارة 

فعل  قياس ردود وإمكانيةكفاءة، وبالتالي القدرة على خدمة العميل بشكل أفضل وبدون قيود زمنية أو مكانية، 

 املستهلك ورغباته بشكل فوري.

 في ظل األساليب التقليدية. وهذا ما يجعل خدمة العميل إلكترونيا تتميز بمواصفات متطورة مقارنة

 :الداخلي األداء معدالت تحسين4-

  استعمال التجارة اإللكترونية يعمل على رفع مستوى الدقة والسرعة والسهولة في تبادل املعلومات 

 والوثائق والذي من شأنه تحسين الكفاءة واألداء وخفض احتماالت وحجم األخطاء.

 :املةسهولة تكوين شراكات وعالقات عمل متك -5

 سيط في عملية التسويق والبيع أن تكون هذه الخدمات سهلة الفهم بالنسبةيتطلب نجاح األنترنت كو 

من   ملستخدمي موقع الشركة Web siteاملوقع على أساليب تخلق التفاعل بين العمالء والشركة  باحتواءوذلك 

 خالل املوقع.

 
 .350د/أيمن النحراوي، العمليات اللوجستية، مرجع سبق ذكره، ص  -1
 .105ص شهاب راشد أحمد شهاب، املوانئ البحرية الخليجية، مرجع سبق ذكره،   -2
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في عملية   تيات املشتركةألهمية الكبيرة لسلسلة اللوجسإن الشركات املتعددة الجنسيات والشركات الكبرى تعلم ا

اإللكترونية  لذا تستعمل أنظمة التجارة د تصريف بضائعها وتدفقات معلوماتالتجارة اإللكترونية التي تعي

 كعامل محفز لتطوير أفكار جديدة وتنفيذ فرص جديدة.

 املطلب الثالث: تطبيق اللوجستيات االلكترونية باملوانئ البحرية

أدى   باتت أمر واقع ويحتاج إلى وجود شبكة لنقل البيانات واملعلومات، مماإن اللوجستيات االلكترونية 

إلكترونيا في  إلى اقتران اللوجستيات اإللكترونية مع نظام التبادل اإللكتروني للبيانات الذي يقوم بتبادل البيانات

املوانئ وأنشطتها  ملياتن اللوجستيات اإللكترونية وعشكل نمطي في ظل نظام التسويق اإللكتروني فاإلرتباط بي

للوجستيات في املوانئ بات   وثيق وذلك لخدمة العمالء من الشركات املالحية ومجتمع امليناء. فالدور الحديث

تداخل وترابط وتكامل أنشطة النقل   يشمل نطاقا أكثر اتساعا من األنشطة والعمليات وأدائها خاصة في ظل

ظل السلسلة اللوجستية املتكاملة التي   نية بأقل تكلفة وبأكفأ الطرق فيقيق املنفعة الزمانية واملكاووسائلها لتح

 تسمح بتدفق السلع بكفاءة عالية.

 : تعريف اللوجستيات االلكترونية أوال

"فن وعلم وإدارة وتنظيم أنشطة النقل والتخزين والتسويق باإلستعانة باألساليب العلمية الحديثة  -

مليات إلى تدفق املنتج، أيا كان نوعه من مرحلة املادة الخام إلى وصولها املصنع  لكترونية بحيث تؤدي هذه العواإل

ومرور املنتج داخل خطوط اإلنتاج للتصنيع ثم نقله وتوزيعه إلى املستهلك النهائي في الوقت املناسب واملكان  

    كنة."املناسب والشكل املناسب الذوق املستهلك وبأقل تكلفة مم

نولوجيا املعلومات واإلتصاالت في مجال تخطيط وتنفيذ ومراقبة تدفق السلع والخدمات "عملية تطبيق تك - 

بكفاءة وفعالية بدءا من مرحلة الحصول على املادة الخام أو املكونات وتدفقها عبر املراحل املختلفة لإلنتاج 

 والتوزيع وحتى مرحلة اإلستهالك النهائي .

 ئاملوان عمليات في املتداولة ستنداتامل :ثانيا

 :مجموعات أربعة إلى املوانئ عمليات في املتداولة املستندات مسارات تصنيف  يتم

 :امليناء ومجتمع الجمارك مصلحة بين ما املستندات-1

ات واتحاد : سلطات امليناء املتمثلة في )الدولة ومصالح الحكومة داخل مجتمع امليناء(،يقصد بمجتمع امليناء

كمالك   دمي امليناء وجميع القائمين بمختلف األنشطة داخل منطقة امليناء مستخدمي امليناء وهم )مستخ

املستندية  الشحن، شركات تداول البضائع...( ومجموعة األنشطة الداعمة التي تشمل )التمويل، اإلعتمادات

 األنشطةهذه ملعاينة ...وتختص وخطابات التأمين والضمان وإصدار الشهادات والتصديق عليها كاملنشأ وا

الخبرة،  البنوك، غرفة التجارة، شركات التأمين(، وأخيرا دائرة املعرفة واالستشارات والتي تتكون من )بيوت

 ومجالس الشاحنين، ومخططي البنية األساسية الحكوميين(. املجالس االستشارية

 م شكلع امليناء فتقوم الدولة بتنظيأما فيما يخص املستندات املتبادلة بين مصلحة الجمارك ومجتم

 والتصدير، وقوائم الشحن )مانيفستات البضاعة( وكذلك االستيرادومحتوى النماذج الالزمة بتراخيص 

 التخليص الجمركي. وإجراءاتاإلقرارات الجمركية وقيمة الرسوم الجمركية 
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بسيط  لت ي في مجال التخليص الجمركي وقام مؤتمر األمم املتحدة للتجارة والتنمية إلدخال النظام اإللكترون

طريق ربط  بتقديم: "البرنامج اآللي لبيانات الجمركية ASYCUDAعمليات التخليص الجمركي عن  وإسراع

 مؤسسات األعمال الكترونيا بالسلطات الجمركية كافة اإلجراءات

لنفقات الالزمة تلك بسهولة وسرعة بما يحقق وفورات كبيرة سواء في الوقت أو ا بما فيها دفع الرسوم 

 1 ."اإلجراءات

عن الفحص املادي للبضائع والحاويات من خالل برنامج   االستغناءكما يمكن  ASYCUDAالذي يسمح 

 .املخاطر تقدير تقنيات باستعمال

 :املالحيين والوكالء السفن مالك بين ما املستندات2-

 ائعالشحن والتفريغ وإخطارات البضوتمثل هذه املستندات في البيانات الخاصة بالبضائع وتقارير 

 Commission Economic Ece  forألوروبا  االقتصاديةوخدمات الوكالة املالحية.وفي هذا الشأن قامت اللجنة 

europe  :" وهذا النظام  بوضع نظام األمم املتحدة املتعلق بتبادل البيانات إلكترونيا في مجاالت اإلدارة والتجارة

غة التبادل اإللكتروني للبيانات بين أطراف التعامل على  لعديد من الدول، يسمح بتوحيد الذي يعمل به في ال

ألنه يجب   UNSMباسمرسالة وتعرف  120يبلغ عددها أكثر من  ، وذلك بواسطة رسائل نمطية 2 اختالف دولهم."

  يمكن مواكبة ولكن عمليا ال  اإللكترونية مع كل املوانئ التي تدخل سفنهم إليها االتصاالت إجراءعلى مالك السفن 

 ختلف األنظمة املستندية في جميع املوانئ.م

شركات  ويتم التعامل مع هذا النظام كل من املصدرون، املنتجون، الوسطاء، أصحاب البضائع، البنوك،

 التأمين، مقدموا البضائع، متعهد النقل، الجمارك، هيئات املوانئ...

 ءات وإزالة العقبات اإلدارية أثناءالتكاليف من خالل تبسيط إلجراوهذا النظام من شأنه توفير الوقت و 

 تبادل املستندات الورقية.

 فيما باتفاقية"ولقد ارتبطت إحدى عشر من كبريات الشركات املالحية العاملية للنقل بسفن الحاويات 

 املوانئ ومع الحيينامل وكالئهم مع النمطية الرسائل لتطبيق  Information system agreementتسمى  بينها

 3 "سفنهم تدخلها التي لحاوياتا ومحطات

املستندات ما بين املصدرين واملستوردين بمعاونة البنوك وشركات التأمين ووكالء الشحن وغرف  

 وهيئات الفحص. التجارة

 وتشمل هذه املستندات: سندات الشحن، شهادة املنشأ ووثائق التأمين، شهادات النوعية والكمية

 ية.ادات الصحية، الفواتير التجار والشه

البحرية  اللجنة طرف من 1991 عام اإللكترونية الشحن بسندات الخاصة الدولية القواعد وضع وتم

 األمم مستوى  القواعد هذه نصوص إرساء اللجنة هذه راعت ولقد Iternational Maritime Committee بنفس

  .الشحن لسندات اإللكتروني رسالاإل  لتنظيم الدولية وذلكبنظام  الخاصة املتحدة

 
 . 42التنافسية، مرجع سبق ذكره، ص د/إيهاب خليل النحراوي، موانئ الخليج العربي القدرة  -1
 . 310د/أيمن النحراوي، املوانئ البحرية، مرجع سبق ذكره، ص  -2
 .3د/عماد أبو السعود، دور اللوجستيات في املوانئ البحرية، مرجع سبق ذكره، ص   -3
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  وتتضمن هذه املستندات، العقود ما بين الوكالء املالحيين وبين مقدمي البضائع، وكذا عقود الشحن

 وتفريغ البضائع، وعقود تبادل البيانات إلكترونيا بين الوكالء املالحيين واملحطات الطرفية، وتصاريح الدخول 

 .السفن وإصالحقطر، عقود صيانة والتراكي والسفر، عقود اإلرشاد وال

 للتجارةمن طرف مؤتمر األمم املتحدة  (ACISوفي هذا اإلطار تم وضع النظام املتقدم ملعلومات البضائع )

 الضرورية املعلومات النظام هذا ويوفر امليناء في البضائع لتتبع  الحديدية السكك وفي UNCTADوالتنمية 

 .البضائع حركة لتتبع وخارجه خل امليناءدا اللوجستية النقاط بين تربط التي اإللكترونية االتصاالت لشبكة

 البحرية  باملوانئ اإللكترونية اللوجستيات تطبيقات :ثالثا

إن التطور التكنولوجي السريع كاد أن يغلق املسافة الزمنية بين تطوير امليناء واستجابة التجارة املارة بها  

سويق االلكتروني في هذا لخصوص ونتيجة االتجاه نحو تطبيق مفاهيم التلهذا التطور، وفي ظل التطوير "نما 

لهذا نشأت مجتمعات جديدة تطلق عليها مجتمع التسويق االلكتروني. أو مجتمع تبادل البيانات الكترونيا ونشأ 

تضح في  كما ي 1أيضا ما يعرف باسم املؤسسات االفتراضية والتي تعتمد على تطبيق أسلوب األسواق االلكترونية

 (. 06-03الشكل التالي رقم )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 .350اللوجستية، مرجع سبق ذكره، ص  د/أيمن النحراوي، العمليات  -1
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 (: اللوجستيات االلكترونية في املوانئ البحريةII-04الشكل رقم )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ميناء  في بالحاويات للنقل التنافسية امليزة في اللوجستيات أثر حامد، محمد فرج مريم :املصدر

 .50 ص ذكره، سبق مرجع ،(2014-1995)بورتسودان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 خدمات األعمال االلكترونية 

ري الخدمات االلكترونية للنقل البح  

 لوجستيات النقل البحري 

 تتبع الشحنات 

 تتبع الحاويات

وثائق البحريةال  

 بوابة املعلومات  

 خدمات توفير احتياجات السفن

 خدمات إدارة اسطول النقل

 التأجير

 املوانئ املباشرة 

 خدمات الترسانات البحرية

 الكاتالوجات االلكترونية

االلكترونية الكاتالوجات  

لكتروني التسويق ا  

 املبيعات االلكترونية 

 الشراء االلكتروني

ة املوظفيننظم خدم  

 سوق للمضاربة

 سوق للمزايدة املباشر

 بورصات الشحن
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 "التي تطبق على أساس الوقت واالتصاالتملعلومات إن شركات النقل البحري تستخدم تكنولوجيا ا

لتحديد  في النظم الشاملة االصطناعيةالحقيقي في النظم اآللية لتتبع السفن التي تعتمد على تكنولوجيا التوابع 

من السفن إلى الساحل   االتجاهينرقمية في  واتصاالتة جنبا إلى جنب مع خرائط رقمية إلكتروني GPSاملواقع 

الحقيقي، وحساب  حل إلى البحر وتمكن هذه النظم من تتبع السفن والحاويات واملعدات في الوقتومن السا

  1 التوجيهات والجداول الزمنية املثلى."

تدفقات  ين في تنفيذوهناك الكثير من الناقلين البحريين ومن مقدمي خدمات املعلومات ساعدوا الشاحن

الجداول الزمنية،  طوات العملية املعقدة للشحنات الدولية كوضعالشحنات بشكل أكفأ على األنترنت نظرا للخ

 املستندات. عرض األسعار، تكاليف الشحنات والحجز والتأمين، الضرائب الرسوم، املدفوعات وإدارة

 في الوقت الحقيقي وكذلك نظم التبادل واالتصاالتأما املوانئ فستخدم تكنولوجيا املعلومات 

الشاملة  مجال تتبع حركات السفن والشحنات )وإدارة الحاويات وتتبعها من خالل النظماإللكتروني للبيانات في 

والتفريغ من  لتحديد املواقع أو تسجيل الخطوط املتوازية(، بينما ساحات الحاويات تستخدمها إلدارة الشحن

الحديدية  روافع، والتخزين، وكذا تسليم البضائع إلى وسائل النقل كالسككخالل تخصيص املعدات وال

 والشاحنات عند بوابات امليناء.

 ساحات "وعلى شركات النقل أن تضع على الحاويات Transponderلتتبعها واكتشاف مواقعها داخل 

 2 ".املكتظة للحاويات التخزين

 3 :هما واالتصاالت املعلومات ياتكنولوج من مطبقان جان البحرية باملوانئ ويوجد

والسفن  في املوانئ، حيث تعالج نظم الحاسبات إدارة البيانات وتنظيم الساحات نظم تشغيل النقل التي تنفذ-1

 .واالتصاالتوالقطارات، ومراقبة املعدات في املحطة الطرفية 

 بيانات، وبصورة متعاظمة الرسائل التي نظم مجتمع امليناء: التي كثيرا ما تشمل توجيه التبادل اإللكتروني لل -2

  ية للمعلومات بين الناقلين والشاحنين والسماسرة والبنية األساسية البحرية للموانئ تعتمد على الشبكة العامل

أوقات  وغير ذلك من وسائط النقل كالسكك الحديدية مما يسمح بتقاسم تفاصيل ومواقع الحاويات فضال عن

 تها.وصول السفن ومغادر 

 أت الخدمات اإللكترونية للمراكزاكز اللوجستيات اإللكترونية : نتيجة للتطورات التكنولوجية نشمر -

 وظهور شبكة األنترنت. واالتصاالتاللوجستية والتي أحدثت ثورة في مجال املعلومات 

يقصد بالخدمات اإللكترونية للمراكز اللوجستية: تسويق وبيع  WTOوحسب منظمة التجارة العاملية 

 .اإللكترونية تصاالتاال شبكة خالل من وزيع وحسب منظمة التجارة العاملية املنتجاتوت

ميكنة املعامالت التجارية الخاصة  فلقد عرفتها بأنها OECDوالتجارة  االقتصاديةأما منظمة التنمية 

و صوت عبر  معلومات رقمية في شكل صورة مرئية أو نص أ وإرسالباألفراد أو منظمات وهي مبنية على تجهيز 

 .نترنتاأل  بشبكة املتصلة الخاصة الشبكات أو األنترنت شبكة

 
 . 53(، مرجع سبق ذكره، ص 1995-2014اللوجستيات في امليزة التنافسية للنقل بالحاويات في ميناء بورتسودان ) مريم فرج محمد حامد، أثر -1
علوم والتكنولوجيا والنقل البحري، اإلسكندرية،  د/أحمد عبد املنصف، التطورات العاملية لنقل البحري ودور املوانئ املصرية، االكاديمية العربية لل -2

 .3، ص 1993
 . 5ماد أبو  السعود، دور اللوجستيات في املوانئ البحرية، مرجع سبق ذكره، ص ع -3
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 الذكية  للموانئ االفتراض ي املجتمعرابعا: 

  إن امليناء الحديث يتضمن أنشطة لوجستية وتجارية وصناعية التي تضيف قيمة مضافة عالية كتعبئة 

 والتوزيع الشامل، وعمليات التجميع  البضائع وتغليفها ووضع العالمات عليها وتستيفها، وعمليات التخزين

الدولية  طورت إدارة املوانئ من تقديم التسهيالت إلى املشاركة في عمليات التجارةوالصناعات الصغيرة و ذا ت

  تكنولوجيا املعلومات إلدارة املعلومات الخاصة بالسفن والبضائع وسلسلة النقل اللوجستية  باستعمال

  إلى ظهور فكرة امليناء ورفع قدرته التنافسية، وهذا ما أدى  وإنتاجيةن أداء واللوجستيات اإللكترونية لتحسي

: "جزء جستيات اإللكترونية باملوانئ بأنهاوتعرف مراكز اللو  تكوين مراكز اللوجستيات اإللكترونية باملوانئ.

ية أو كانت جهات بين كافة الجهات العاملة في أنشطة تجارية أو فنية أو إدار  للميناء الذي يربط االفتراض ي

الجهات املتواجدة جغرافيا داخل حدود امليناء، ولكن املعيار على  املجتمعهذا  حكومية أو خاصة، وال يقتصر

 1سلسلة النقل والتجارة."  العام هو الدور الذي تلعبه في

  والهدف من هذه املراكز هو تحقيق املصلحة املشتركة عن طريق رفع مستويات األداء وتحقيق مستوى 

 ح امليناء جاذب للحركة التجارية والنقل الدوليومتميز لخدمات امليناء من حيث الجودة والتسعير لكي يصب عالي 

 وقادرا على املنافسة اإلقليمية والدولية.

شكلها   كما أن فكرة تكوين مجتمع للتجارة اإللكترونية يشمل تجمع اللوجستيات اإللكترونية بامليناء في

سلسلة النقل  شاركة فيشبكة اتصاالت للحاسبات تربط بين الجهات املختلفة امل إنشاءن البسيط هي "عبارة ع

 2والتجارة، ويتم عبر هذه الشبكة تبادل البيانات املتعلقة بالتجارة والنقل." 

 خامسا: الخدمات اإللكترونية اللوجستية

 استعمالها عن طريق شبكةإن الخدمات اإللكترونية اللوجستية هي مجموعة من برامج الكمبيوتر يتم 

 والشركاء التجاريين. األنترنت لتقديم بعض الخدمات للعمالء

  وتتضمن هذه الخدمات بيئة التشغيل للخدمات اإللكترونية املتعلقة بنظام إدارة تدفق األعمال، وكذا

 3بواسطة:  ترنتعلى شبكة األن االفتراضيةعمليات التكامل التي تعمل على تحقيق األهداف املتعلقة باملؤسسة 

 

 :األمامية املكاتب

  ، وبالنسبة للترويج التسويقي االفتراضيةترنت هو املكتب األمامي للمؤسسات يعتبر املوقع في مجال األن

 اإللكترونية. املتاحة بامليناء لتسهيل الربط وتكامل الخدمات واالتصاالتاإللكتروني فهو يشمل أيضا الشبكات 

 :الخلفية املكاتب

 التوريد والخدمات  لتكامل لخدمات التجارة اإللكترونية كخدمة العمالء، وعمليات أمروتتضمن ا

 اللوجستية مع عمليات امليناء والتكامل مع نظم املعلومات املطبقة بامليناء.

 وجستيات اإللكترونية مجموعة من الخدمات اإللكترونية باملوانئ البحرية وهي:وتحقق الل

 
 . 45(، مرجع سبق ذكره، ص 1995-2014مريم فرج محمد حامد، أثر اللوجستيات في امليزة التنافسية للنقل بالحاويات في ميناء بورتسودان ) -1
 . 8جع سبق ذكره، ص عماد أبو السعود، دور اللوجستيات في املوانئ البحرية، مر  -2
 . 9املرجع السابق ذكره، دور اللوجستيات في املوانئ البحرية، ص  -3
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 تسهيالتلل اإللكترونية الخدمات -1

 اإللكترونية للشركات لمزايدات تسمح الخدمة، فبالنسبة لاالفتراضيةتتمثل في املناقصات واملزايدات 

ألصحاب  وتنفيذها بواسطة شبكة األنترنت وذلك لتوفير البضائع لشركات النقل أو الفراغات بإنشائهاوالعمالء 

 البضائع مع الخطوط املالحية.

 حيةي للميناء أن يقدم هذه الخدمة )املزايدات( لفائدة الخطوط املال لذا بإمكان املوقع اإللكترون

 وأصحاب البضاعة املتعاملين مع امليناء.

 أما فيما يخص املناقصات فإن الخدمة اإللكترونية للوجستيات تسمح للميناء بنشر املناقصات العامة

وقد   قيتات املطلوبة وكذا االستفساراتعلى شبكة األنترنت، واستقبال العروض، والتفاوض الكترونيا على التو 

 الشركات والعمالء املشاركين في السوق اإللكتروني للميناء )مجتمع امليناء( تكون هذه املناقصات لصالح

 1ويمكن أن تقدم هذه الخدمة من خالل: 

 * الفراغات املتاحة بالسفن.

 * البضائع املطلوب نقلها.

 * سوق للمعدات واآلليات املستعملة.

 كة: قوائم املنتجات والخدمات على الشبالخدمات اإللكترونية العامة-2

 2فهذه الخدمة من القوائم فهي وصلة بينية على الشبكة وهي تتضمن: 

  : فخدمة التسويق على شبكة األنترنت توفر معلومات عن بيع الخدمة للعميل كاملعلومات عنالتسويق -2-1

العميل   عمال هذه املعلومات في بحوث التسويق والتعرف على رغبات، ويمكن است 45املزيج التسويقي للشبكة 

 وقياس رضاء العميل.

على  : توفير الكتالوجات اإللكترونية للموردين املتعامل معهم داخل امليناء وذلك لإلطالعاالحتياجات -2-2

 لخدمات.البيانات واملعلومات عن الخدمات املختلفة وكذا األسعار والتكلفة للحصول على هذه ا

 مع الخدمة اإللكترونية للتسويق، وتتكون خدمات : إن الخدمة اإللكترونية للمبيعات تتكامل املبيعات -2-3

 املبيعات اإللكترونية من: قوائم األسعار للخدمات، والكتالوجات اإللكترونية للخدمات، وآليات البحث

 3 اإللكتروني.

 :اءباملين الخاصة لألعمال اإللكترونية الخدمات-3

نظم  شركة، ويوفر هذا النظام لشركات النقل وهي حلول التجارة اإللكترونية املتعددة النقاط من شركة إلى

املتعددة   من عالقة الشركات التجاريين التقليدية إلى عالقة الشركاء التجاريين لالنتقالتجارة إلكترونية كاملة 

 عددين في ظل تبادل شبكي.النقاط بحيث تصل شريك تجاري في وقت واحد مع شركاء مت

نقل   يلتزم فيه بأداء خدمات نقل بري ينشئها مقدموا خدماتففي امليناء بإمكان الشاحن تقديم عرض 

 ، ويوجه طلبا يدرجه في نظام تخطيط املوارد الذي تحتوي عليه شركته.األنترنتاللوجستيات يستعملون 

 
 . 55ذكره، ص  (، مرجع سبق1995-2014مريم فرج محمد حامد، أثر اللوجستيات في امليزة التنافسية للنقل بالحاويات في ميناء بورتسودان ) -1
 .10البحرية، مرجع سبق ذكره، ص   د/عماد أبو السعود، دور اللوجستيات في املوانئ -2
 . 57(، مرجع سبق ذكره، ص 1995-2014مريم فرج محمد حامد، أثر اللوجستيات في امليزة التنافسية للنقل بالحاويات في ميناء بورتسودان ) -3
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لخدمات الذي يتحصل عليه الناقل وبعد ذلك ثم طلبه ينتقل آليا إلى نظام إدارة النقل لدى مقدم ا

عترف بالطلب ليرسل رسائل لتسليم الشحنة، ثم بعد ذلك يشعر الناقل واملرسل إليه  النظام السعر، وي يحدد

 أسعار الناقل ويدفعها وكل هذه اإلجراءات تتم آليا. ويقبل

 :املسار وتتبع تعقب-3-1

األنترنت  بين مقدمي خدمات النقل الذين يستعملون  االستعمالإن وظيفة تعقب وتتبع املسار شائعة 

ما مصلحة في حركة  كان املقدم ناقل بري، سكك حديد، بحري أو جوي ألن لكل الشاحنين بشكل بغض النظر إذا

 والرحالت الجوية. شحنا م من خالل تتبع ومراقبة الشحنات، تتبع الحاويات والسفن واملعدات

  كما التتبع  إمكانيةمح مقدموا الخدمات في املوانئ البحرية للعميل ومن خالل األنترنت والتليفون يس

  بموقع مقدم الخدمة ويطبع رقم الطرد. االتصالبإمكانه 

النقل  فإن عملية تتبع وتعقب الشحنات ال تقتصر على معرفة موقع الشحنة خاصة في حالة خدمات

للمخزون  ك توفير إدارة أكثر كفاءة وتبصرامن شركة لشركة بل إدارة تدفق الشحنات إلكترونيا ومن بعد ذل

 ك عمليات خطوط اإلنتاج والتسويق وخدمة العميل.وإعادة التخزين وكذل

اإللكترونية  وهناك أنشطة أخرى للتعقب والتتبع باإلمكان استعمال األنترنت فيها وهي من مكونات حلول التجارة

 1وهي: 

  ، طلب األسعار، االستالمر املعدات، حجز الحمولة، طلب الرصد والحجز والطلبات، توافر الحمولة، تواف-

 العنوان، معلومات الوصول واملغادرة، حساب زمن الرحلة، معلومات الحركة. البحث عن

 :والحجز واألسعار التعريفات-3-2

 خاصة في مجال النقل البحري يوفر األنترنت فرص لتيسير وتحقيق الشفافية في هياكل تعريفات وأسعار

 ين.الناقل

 :الشحن سند 3-3-

 ا شركات النقل البحري عن طريق السوق اإللكترونيإن بوليصة الشحن من أهم الوثائق التي توفره

الشحن  للميناء ويمكن أن يوفر امليناء والجمارك الكثير من الوثائق اإللكترونية ألصحاب البضاعة وأصبح سند

 ة.معترف به كمستند ملكية ونقطة ارتكاز التجارة الدولي

ا السوق اإللكتروني لفائدة العمالء والشركات هي مجموعة من البرامج اإللكترونية يوفره: 2املعرفة  بوابة-3-4

عميل أو  خلق بوابة معرفة إمكانيةلكل لتوفير املعرفة عن جميع خدمات السوق اإللكتروني مع  داخل السوق 

 .مرة  ج الذكية لطلبات العميل في كلالخاصة به وهذا عن طريق تتبع البرام لالهتماماتمشترك طبقا 

 

 

 

 
 . 54(، مرجع سبق ذكره، ص 5199-2014في امليزة التنافسية للنقل بالحاويات في ميناء بورتسودان ) مريم فرج محمد حامد، أثر اللوجستيات -1

 
 . 57(، مرجع سبق ذكره، ص 1995-2014مريم فرج محمد حامد، أثر اللوجستيات في امليزة التنافسية للنقل بالحاويات في ميناء بورتسودان ) -2
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 :الفصل خاتمة

شهد  وم امليزة التنافسية أمرا ضروريا يتطلب تحقيقه في املوانئ ملواكبة التطورات الكبيرة التيأصبح مفه

تخطت  العالمي، حيث واالقتصاداملوانئ في وظائفها ودورها نتيجة التطورات التقنية في صناعة النقل البحري  ها

الدولي، وأيضا  وأصبحت أحد حلقات النقلشطة التي تقوم ا املوانئ الحواجز املحلية إلى اإلطار العالمي، األن

 ملواجهة املنافسة الشرسة اإلقليمية والعاملية من طرف املوانئ األخرى.

ث وتحدي البشرية تهاولكي تقف املوانئ في مركز تنافس ي أفضل من خالل زيادة وتعزيز كفاء ا وتنمية قدر 

املقدمة  ى مستويات التكلفة في جميع الخدماتالتنافسية بتحقيق أدن اتها، وتحسين قدراتهاوتطوير معديا إدار 

الخطوط املالحية،  وجذبنصيب كبير في تبادل ومرور السلع بها  مقارنة مع باقي املوانئ املنافسة لكي يكون لها

الفكر  إدخال لدت الحاجة وأصبح من الضروري ولتصبح مركزا للشبكة اإللكترونية لتبادل املعلومات، تو 

التجارة  وكذلك تطبيق لتحقيق ميزة تنافسية بامليناء، إستراتيجيةلتي تمثل أداة واألنشطة اللوجستية ا

 اإللكترونية باملوانئ لتقديم أفضل خدمة للعمالء في الوقت املحدد.
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 مقدمة الفصل 

السابقين، تم إعداد دراسة حالة تدعيما ملا تم التطرق إليه في الجانب النظري من خالل الفصلين 

شركة /مومية اقتصادية عن واقع النقل بإحدى املؤسسات الجزائرية التابعة للقطاع العام وهي مؤسسة ع

مستوى هذه املؤسسة من خالل هذا والتي سيتم التعريف بها ودراسة العمليات اللوجستية على ذات أسهم 

 .ن معلوماتالفصل حسب ما تم توفره م
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 تقديم مؤسسة ميناء مستغانم : املبحث ألاول 

 نشأة وخصائص املؤسسة : ألاول  املطلب

 نشأة مؤسسة ميناء مستغانم : أوال

يقدم ميناء مستغانم نوعين من الخدمات التجارية وخدمات الصيد البحري وتشرف على تسييره 

وهي مؤسسة عمومية اقتصادية أنشأت في إطار اصالح نظام امليناء التجاري  ؤسسة ميناء مستغانمم

 .4288أوت  41الصادر بتاريخ  822-28بمقتض ى املرسوم التنفيذي رقم 

الخدمات والتجهيزات الخاصة بالديوان الوطني للموانئ  4828ورثت املؤسسة ابتداء من نوفمبر  

 .ما استندت إليهاة للشحن والتفريغ كوكذلك تلك بالشركة وطني

من جهة أخرى مهام القطر املوكلة فيما قبل للشركة الوطنية للمالحة أصبح دورها مسؤوال عن تسيير أمالك 

 .الدولة املينائية

شقت املؤسسة طريها نحو الاستقاللية على غرار املؤسسات التي كشفت عن استقرار في  4828فيفري  88في 

وجب عقد موثق من شركة عمومية ذات طابع اجتماعي إلى شركة عمومية حيث تم تحويلها بم وضعينا املالية

دج تحت الحيازة الكامل لشركة تسيير مساهمات الدولية  80222222اقتصادية ذات أسهم رأس مالها 

 ".للموانئ

 املوقع الجغرافي للميناء

° 20و ° 22 وخطي طول شماال ° 05و ° 002رض يقع ميناء مستغانم في الجهة الشرقية لخليج ارزيو بين خطي ع

 .شرقا

 الوضعية الجغرافية مليناء مستغانم: (III- 10) الشكل رقم

 

 
 وثائق مؤسسة ميناء مستغانم: املصدر
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تخضع للقوانين التجارية واملدنية طبقا ألحكام و  24السجل التجاري رقم مؤسسة ميناء مستغانم تحمل   -

واملتضمنة لنصوص التنظيمية  4822جانفي  48الصادر بتاريخ  21-22و  22-20وكذلك 24-22القانونية 

الصادر  448-22واملرسوم  4822جانفي  48الصادر بتاريخ  424-22الاستقاللية املؤسسات وطبقا للمرسوم 

تم دفع رأس مال  8222فيفري  82، 4822سبتمبر 82الصادر بتاريخ  422-22م واملرسو  4822ماي  45بتاريخ 

 .دج 022222222ركة إلى الش

  :التعريف باملؤسسة

 مؤسسة ميناء مستغانم : اسم املؤسسة

 .مؤسسة عمومية اقتصادية شرطة ذات أسهم: النظام القانوني للمؤسسة

ملة لشركة تسيير مساهمات الدولة دج تحت الحيازة الكا 022222222: رأس املال الاجتماعي

 ".املوانئ"

أوت  41الصادر بتاريخ  822-28وم التنفيذي رقم بمقتض ى املرس 4828أوت  41: تاريخ التأسيس

 .م4828

 م4828فيفري  88: تاريخ استقاللية املؤسسة

 .82222مستغانم  404: ب.الطريق الرئيس ي إلى صالمندر ص: املقر الاجتماعي

 .بولجويجة رياض: املدير العاماسم ولقب 

 mostaganem.dz-www.port: املوقع على الانترنت-

 .عدد العمال

 125: العمال الدائمون 

 .005: العمال املتعاقدون 

 الخصائص العامة ملؤسسة ميناء مستغانم:ثانيا

 ستخدام تجاري ا 11102مساحة كلية تقدر بـ : أرضية التخزين

 سيارة 52222بقدرة استيعاب تصل إلى  52222مساحة تقدر بـ : مرات السيارات

 حاوية سنويا 40222وقدرة معالجة  40222مساحة تقدر بـ : مرات الحاويات

 للخدمات التجارية  0802توظف  2802مخزن بمساحة  45عددها : املخازن 

 :طرق املواصالت

 خطي 1220ألارض ي 

 .ألانابيب ونقل قصب السكر ،مؤقتا لنقل الحبوب السكك الحديدية

 

 

http://www.port-mostaganem.dz/
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 انم دار  ملؤسسة ميناء مستتغالهيكل لا : املطلب الثاني

 :من عدة مديريات أهمها تتكون مؤسسة ميناء مستغانم

مكلفة هذه املديرية باالستقبال والربط والتنشيط ومراقبة كل النشاطات املتعلقة بالتسيير  :املديرية العامة-0

 .وتطوير املؤسسة وهي تشكل املدير العام، نائبه العامة، مصلحة املراقبة

لقة بتسيير املوارد البشرية والعالقات مكلفة بتنظيم وتنفيذ كل النشاطات املتع :العامة لادارة مديرية-2

 .العامة وتسهر على تطبيق القوانين والقواعد الاجتماعية

تعمل على تحديد نشاط ألاهداف العامة وتسهر على هذه ألاهداف مع السياسة : املالية املحاسبية مديرية-3

 :والتي تتكلف بتنفيذها وتملك سجالت محاسبية للعمليات املالية وتنقسم إلىاملالية للمؤسسة 

 املصلحة املالية واملخططات 

 مصلحة الدراسات واملخططات

لفة بتنظيم واملراقبة النشاط املتعلق باستثمارات امليناء والتطويرات التقنية مك :مديرية الاستثمار التجار  -4

 .التجارية

بالتسيير الحسن لحركة البواخر وقت دخولها إلى امليناء وحتى خروجها ووقاية  لفةمك :مديرية القبطنة-5

 :أشغال امليناء القواعد الخاصة باالستغالل وتنقسم إلى

 .قسم الشرطة وألامن

 .الحةقسم امل

تعمل هذه ألاخيرة على التنبؤ والتنظيم واملراقبة جميع ألاشغال والصيانة  :مديرية ألاشغال والصيانة-6

 :تنقسم إلى مصلحينو 

 . مصلحة الصيانة -

.مصلحة ألاشغال -                
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 الهيكل التنظيمي ملؤسسة ميناء مستغانم

 الهيكل التنظيمي(: III-12)الشكل رقم 
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 تداول البضائع والحاويات وتقييم العمليات اللوجستية بميناء مستغانم : املبحث الثاني

 ياتول البضائع والحاو عملية تدا: املطلب ألاول 

تعتبر عملية أساسية مقسمة على عدة مراحل وتحظى هذه العملية بأهمية كبيرة ألنها تؤثر على أداء 

 .امليناء حيث كلما كانت أسرع كان أداء امليناء أفضل

 :تمر عملية تداول البضاعة بامليناء بعدة مراحل يمكن تقسيمها إلى مرحلتين هما كالتالي

 ة إلى امليناءدخول السفين-0

وصول السفينة إلى امليناء يجب أن يشعر وكيل الباخرة قبل الوصول إلى سفنهم إلى امليناء ملدة  قبل

اسم : ساعة على ألاقل وذلك بإرسال وثيقة طلب رصف لحجز مركز على الرصيف مع تحديد ما يلي 81

سفينة السيما اصيات ألاساسية للالسفينة رايتها وتاريخ وسعة وصولها وكذا مدة التوقيت املتوقعة والخ

 .حمولتها و طولها وعرضها

يجتمع ممثلي قيادة امليناء مع املسؤول عن عملية الشحن والتفريغ وبحضور معتمد جمركي يتكفل 

بالسلعة وذلك من أجل تخصيص مركز للسفينة على الرصيف وعند الوصول السفينة إلى امليناء تتم ثالث 

العمليات ترتبط ارتباطا وثيقا ببعضهما وذلك من أجل سالمة الربط حيث أن هذه متتابعة هي إلارشاد القطر 

 .السفن وحمولتها

 سريان البضاعة على أرضية امليناء-2

عند وصول السفينة وإرسائها على الرصيف فإنها تتم ثالث مراحل متتابعة لتفريغ البضائع حتى 

ة على عملية سريان البضاعة على وازن وذلك للمحافظتسليمها إلى اصطحابها وهذه املراحل أن تتم بمعدل مت

 :الرصيف بكفاءة دون حدث أي معوقات تندرج هذه املراحل فيما يلي

 مناولة البضائع-2-0

تعطي هذه العملية نقل البضاعة من عنابر السفينة إلى الرصيف أو العكس وتحتوي أيضا على 

عامات السفينة وحل البضائع تفريغ وذلك بفتح دعملية تجهيز البضاعة لرفعها بواسطة معدن الشحن وال

 .املربوطة

تعتمد كفاءة مناولة البضائع على طريقة إنزال البضاعة بأمان من الفاضل أن يتم انزالها على الشاحنات 

فالبضاعة التي تم إنزالها البد أن يتم نقل البضائع من الرصيف على أماكن التخزين حتى ال يحدث أي 

 .اعةعملية مناولة البضاختناق يؤثر على 

 عملية التخزين-2-2

يتم في هذه املرحلة رص وتستيف البضاعة في ساحة التخزين وتوجد ساحة تخزين مكشوفة والتي 

السيارات ساحات : تمثل فناء للميناء وتوضع فيه البضائع ذات الحجم الكبير التي ال تتعرض للتلف مثل

 .تعرض للتلفحجم الصغير التي تالتخزين املغطاة توضع فيها البضائع ذات ال

 . عملية التسليم والاستالم-2-3
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 هذه املرحلة ألاخيرة من مراحل سريان البضاعة على أرضية امليناء ويتم نقل  وتعتبر            

 البضائع من أماكن تخزينها ووضعها على شاحنة العميل وتسليم له بعد أنهاء جميع املعامالت 

 .الجمركية

 .ما حالة التصدير تمر بنفس املراحل لكن بطريقة عكسيةات الاستيراد أليهذه مراحل عم

 تقييم العمليات اللوجستية بميناء مستغانم : انياملطلب الث

يتم الاستدالل لدراسة هذه الحركة بإحصائيات تبين حجم البضائع ونوعها التي تدخل في الحركة التجارية 

 .بامليناء

 8242-8240ة في امليناء سنة اعيبين حجم البض: الجدول التالي

 تطور حجم البضاعة في امليناء: (III- 24)الجدول رقم

 2102 2102 2106 2105 2104 2103 السنة

 حجم البضائع 

 (ض)

4205288 4428108 4222124 4422822 402805 4042424 

 إحصائيات املؤسسة ميناء مستغانم: املصدر

التبادل التجاري ب جم البضاعة من سنة إلى أخرى وذلك حسح من الجدول أن هناك تباين في تطور  يالحظ

 .طن 4042424كانت نسبة التبادل مرتفعة حيث بلغت حجم يقدر بـ  8242نالحظ أن سنة 

 التجارة حسب العالقات-0

 يتمثل الجدول التالي تجار املواد في امليناء حسب العائالت

 التجارة حسب العائالت: (III-28)الجدول رقم 

   الواردات         تراالصاد

 عائلة املواد 8242 8242 8242 8242

 مواد فالحية 4280 4125 800218 821524

 مواد حديدية - - 105241 541288

48452 85818 
 

 معادن ومواد البناء -

 مواد بترولية - - 58284 81281

402200 08122 41202 44282 
 مواد كيميائية

 أسمدة

 صفقات أخرى  04242 82150 840552 822281

 املجموع 11222 420882 4214218 4144818
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 إحصائيات مؤسسة ميناء مستغانم: املصدر

طن تستحوذ هناك تنوع في املواد املصدرة 4214218من هذه السلع  8242بلغ مجموع الواردات سنة 

الخ  بينما ارتفعت قيمة الواردات ...ائيةالكيمي اداملو  واملستوردة وهي تشكل، املواد الفالحية، املواد الغذائية،

 .بحيث زادت من حركة املبادالت على مستوى امليناء .طن4144818من نفس السلع الى  8242سنة 

 

 تجارة السيارات-2

تجارة السيارات والجدول التالي يمثل حجم التبادل التجاري للسيارات عبر أربعة  إن ما يميز ميناء مستغانم

 .8242إلى  8241سنوات من 

 تجارة السيارات(: III-20)الجدول رقم 

 2102 2106 2105 2104 السنة

 858 481 488 01 عدد ناقالت السيارات

 402224 50558 05008 42102 عدد الوحدات املتحركة

 EPMائياتإحص: املصدر

 

 تجارة بذور البطاطا-3

من بين التبادالت التجارية بامليناء استيراد بذور البطاطا والجدول أدناه يمثل حجم التبادل لهذه ألاخيرة منذ 

 .8242إلى  8222سنة 

 تجارة بذور البطاطا: (III-21)الجدول رقم 

 حجم الواردات عدد السفن السنة 

2112 12 22188 

2112 02 02222 

2110 08 01882 

2101 80 18128 

2100 02 24805 

2102 80 01180 

2103 01 20250 

2104 02 85284 

2105 05 85041 

2106 02 422018 

2102 11 482210 

 إحصائيات مؤسسة ميناء مستغانم: املصدر



 ة ميناء مستغانمدراسة ميدانية للعمليات اللوجستية بمؤسس                                               الفصل الثالث    

 

75 
 

 

 تجارة الحاويات-4

 تجارة الحاويات: (III-20)الجدول رقم 

 2102 2106 2105 2104 السنة 

 1112 5822 0880 0252 دد الحاوياتع

 82218 15515 82228 82010 الحمولة الخاصة

 إحصائيات ميناء مستغانم: املصدر

حاوية مما هو  5822، 8245لتطورات التي تشهدها املؤسسة امليدانية بلغ حجم الحاويات سن  نظرا

إال تراجع حجم الحاويات  مؤشر يدل على مواكبة التطورات التكنولوجية التي تشهد مختلف املوانئ

 .8242حاوية سنة  1112املستخدمة إلى 

 التجارة حسب املنشأة املتخصصة-5

NAFTAL 

مجهزة بثالث أحواض ذات منفعة  8م 8081على الرصيف الشمالي الشرقي على مساحة  4888أنشئت سنة 

 .طن 1822إجمالية تقدر بـ 

 حجم الزفت املستورد(: III-25)الجدول رقم 

 2102 2106 2105 2104 2103 السنة 

حجم الزفت 

 املستورد بطن

82250 40808 0011 41581 84208 

 إحصائيات املؤسسة ميناء مستغانم: املصدر

 تعمل هذه املنشأة بالتخصص في استيراد مادة الزفت

حوالي  8240لقد بلغ حجم الزفت سنة  8242حتى سنة  8240حجم الزفت املستورد في تباين منذ سنة 

رد سنة وقد بلغت كمية املستو  8245وارتفع خالل سنة  8240-8241طن، ثم تناقص خالل السنتين  82250

 .طن 84208حجم يقدر بـ  8242

UCAOAIC 

طن تخص  02222، سعت هذه املنشأة 8م 1512على مساحة  4825أنشئت هذه املنشأة سنة 

 .ساعة لكل منها/من الحبوب نط 022بتجارة الحبوب وهي مجهزة بمضختين متحركتين بمعدل واضح ضخ 

 الحجم الكلي للحبوب: (III-22)الجدول رقم 

 2102 2106 2105 2104 2103 السنة 

الكلي  الحجم

 بطن

002028 452822 481422 108822 82585 

 

 إحصائيات املؤسسة ميناء مستغانم: املصدر

 



 ة ميناء مستغانمدراسة ميدانية للعمليات اللوجستية بمؤسس                                               الفصل الثالث    

 

76 
 

 :صومغة السكر

أصبحت  SOGEDIAوالتوزيع الغذائي  ر من طرف شركة التسيي 8م 0582على مساحة  4824أنشئت سنة 

 SORSUCREتسمى فيما بعد شركة تكرير السكر 

طن من السكر  4522طن من السكر الغير املوضب وقدرة العبور إلى  4522تصل سعة الاستقبال لديها إلى 

 .طن سنويا 40222الغير املوضب وقدرة العبور إلى 

 .م8225 يشار على هذه املنشأة متوقفة عن النشاط منذ سنة

 

 عقدو امتياز 

 عبور واستقبال الزفت وحدة

Sarl Bitumes Ouest  : من الزفت 5025حجما قدره  8244حيث حققت سنة  8222بدأت نشاطها سنة. 

Sarl Hace  : طن من الزفت 1488حجما قدره  8244حققت سنة  8228بدأت نشاطها في سبتمبر. 

 وحدة استقبال وعبور الحبوب

Du Maghreb Spa Comptoir :حققت خالل هذه السنة حجما من إلانتاج  8244ية بدأت نشاطها  في جويل

 .طن 0408قدره 

 : دراسة حركة السفن بميناء

لدراسة حركة السفن البد من معرفة أنواع السفن املساهمة في الحركة التجارية وعددها ومدة مكوثها في 

 .املرس ى ألن له تأثير على أداء امليناء

النوع والعدد والنسبة لحركة السفن للميناء للسنتين : سنقوم بدراسة السفن من حيثاس على هذا ألاس

 .وذلك وفق الجدول املدرج أدناه 8241-8240

 حركة السفن(: III-22)الجدول رقم 

 التقويم 2105 2104 نوع املالحة الداخلية

 % العدد %القسم  العدد %القسم  العدد

Cargo  800 52.02 808 10.54 -41 -5 

Ro/Ro 02 8.22 00 42.21 42 10 

Car carriers  01 48.28 488 50.04 410 858 

Céréaliers  82 1.22 40 8.02 -2 -21 

Minéraliers 88 0.80 01 8.82 48 00 

Autres   2 4.52 1 2.20 -0 -10 

Total  148 422 012 422 488 04 

 إحصائيات مؤسسة ميناء مستغانم: املصدر
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٪ على التوالي ، وال يزال ألاسطول 10٪ و 858بنسبة  Ro / Roطور واضح في ناقالت السيارات و ا تلدين 

 .التجاري مهيمًنا بحركة البضائع

 

 8242-8240يبين الجدول التالي حركة تجارة السفن من الفترة 

 حركة تجارة السفن: (III-28)الجدول رقم 

 2018 2102 2106 2105 2104 2103 السنة 

 563 000 044 012 148 012 سفنال عدد

 إحصائيات مؤسسة ميناء مستغانم: املصدر

 

 :معدات و آليات امليناء -5

 يحتوي ميناء مستغانم على معدات و آليات تسمح من مواكبة حجم املبادالت التجارية منها

 : هذه املعدات  بيننذكر من .مركبة مثبتة  41منها تعمل و  28 مركبة ، 80يتكون أسطول مناولة الشركة من 

 TOYOTA -> 1T5رافعات شوكية  21-

- 21 TOYOTA  28< -رافعات شوكيةT 

 DOOSAN -> 02Tرافعات شوكية  28 -

 طن 48< -مفردة  28عربة ساني   -

 طن TEREX / DEMAG AC250-1 -> 250رافعة  24 -

- 24 NEUERO -  ساعة/ طن  422< -مضخة حبوب 

 RORO-FERRARI -> 45Tجرارات  28 -

 حصان 4،222قوة : زورق قطر 24 - -

 .قوارب رباط 20 -

 .جهاز مكافحة التلوث 24 - -
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 ع ميناء مستغانم معوقات ومشاري: املبحث الثالث

 معوقات ميناء مستغانم : املطلب ألاول 

 :تتمثل معوقات ميناء مستغانم فيما يلي

 ميناء من الجيل ألاول -0

ل وبالتالي فهو ال يمثل إال نقاط انقطاع الحمولة، تنتهي عنده ألاو إن ميناء مستغانم قديم من الجيل 

 .حمولة املواد املعدة للشحن أو التفريغ

اكتفت السلطات العمومية في الجزائر بتسيير هذا إلارث الذي يعود إلى الفترة الاستعمارية دون إدخال ولقد 

صغيرة وضيقيه، ومخازن قريبة من  حواضأية تعديالت عليها أو على بنيتها التي تتكون بشكل عام من أ

شاكل في املاض ي بالنسبة بضاعة وأرصفة تفصل بينها حواجز ضيقة وإذا لم تكن هذه املواصفات تطرح أية م

لخدمة املبادالت عندما كانت السفن أصغر، وطريقة شحن البضائع أبسط فإنها اليوم ال تعد تتماش ى مع 

لكبير الذي شهده مجال النقل البحري، فالسفن أصبحت أكبر ور ااملتطلبات املستجدة والناجمة عن التط

الجزائرية  %52ع املوانئ باستخدام السفن الصغيرة بمواصفات عالية محددة وهذا ما حتم على املتعاملين م

طن وزن ثقيل وهي بالتالي اقتصادية، إذ أنها تحول دون استفادة املصدرين  4222و  8222منعا تتراوح بين 

 .من الفرص التي تقدمها موانئ الشحن حيث تفرض عليهم أسعار شحن مرتفعةيين الجزائر 

أما بالنسبة للعمق النظري في ميناء مستغانم، فانه يتقلص باستمرار تكدس الطمي والرمال نتيجة 

لعدم تعرضه لعمليات التطهير والكسح ملدة طويلة، مما يؤثر على عملية رسو السفن بيه، وقد تضطر السفن 

حول وجهتها نحو موانئ والتي ال تتمكن من الرسو في ميناء مستغانم بسبب صغر الغاطس إلى أن ت بيرةالك

أخرى حيث تفرغ جزءا من حمولتها من أجل تخفيف الوزن قبل أن تعود إلى امليناء ألاصلي، مما يترتب على 

 (.وقت وعمل وتكاليف إضافية: )ذلك من مشاكل وهي

 قبلية للميناءملستاملشاريع ا: املطلب الثاني

انة التي يحتلها إال أنه يسعى إلى تحقيق ألاكثر وذلك بالقيام بالرغم كل من الامتيازات التي يتميز بها امليناء واملك

 :بعدة مشاريع أهمها كالتالي

 مشروع إنشاء الحوض الثالث: أوال

جاري على مستوى الت وذلك من أجل مواجهة معوقات امليناء من جهة ونظرا للنمو املتسارع للتبادل

اء الحوض الثالث واقعا حتميا من أجل مواجهة امليناء من جهة أخرى أصبحت تنمية امليناء وتطوره بإنش

 :العجز املتوقع للقدرات املينائية في املستقبل القريب والذي يسمح بما يلي

 ألف طن سنويا 822أكثر من : تجارة البضائع املختلفة -

 طن سنوياأكثر من مليون : ة الحبوبتجار  -                

 ألف حاوية سنويا 122حوالي : تجارة الحلويات -                

 ألف وحدة سنويا 522ملتحركة تجارة الوحدات ا -
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 رحالت املسافرين وهذا عقب إنشاء محطة بحرية للمسافرين -

 .توفير مناصب الشغل -

 مشروع إنشاء مرأب الحريق: ثانيا

 :لخطيرة والذي سمح بمعالجة ما يليبور املواد اوهو مركز لع

 واد السائلة القابلة لاللتهابامل-

 املواد الصلبة القابلة لاللتهاب-

 املواد املحرقة واملواد السامة-

 املواد املذيبة-

 .املواد خطيرة أخرى -

 املراقبة عن بعد:  ثالثا

 متكامل ملراقبة وتأمين الحركة البحرية وهو وضع نظام-

 .ة واملناطق الحساسة عن طريق املراقبة عن بعدعد هذا النظام على حماية املراحل املينائية واملنشأيسا-
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 خاتمة الفصل 

له  من خالل دراستنا لهذا الفصل وتربصنا في هذه املؤسسة املينائية نستنتج بأن ميناء مستغانم

املداخل خمة وال زالت إلى يومنا هذا تتكون من هياكل تحتية كتاريخ عريق وقد شهد أعمال تهيئة ومشاريع ض

 .الخ...الخ وهياكل فوقية كاملخزن واملنارات ... حاجز ألامواج ألاحواض

كما أنه يمتاز بعدة خصائص تشمل ألانشطة والخدمات وله عدة مهام تقوم بها وأهداف يسعى إلى 

ركة البضائع والسفن حيث يتم دراسة هذه الحركة يقها تشهد هذه املؤسسة حركة تجارية مكونة من حتحق

 (.خروج/دخول )سب نوعية وعددها ومدة مكوثها في امليناء ووصف حالتها على ح
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النقل لم يحظى باهتمام كبير في النظريات التقليدية للتجارة الدولية على الرغم من العالقة  إن

وباعتبار التجارة الدولية غاية والنقل البحري ( الوثيقة بين التجارة الدولية والنقل منذ العصور القديمة 

إضافية للمنتجات باألسواق الخارجية  ألنها لم تتعرض إلمكانية تقديم ميزة) بروافده منها املوانئ هو الوسيلة

 .اعتمادا على عوامل مكتسبة متعلقة بكفاءة أداء ألانشطة اللوجستية والتي يعتبر النقل من أهم عناصرها

ويعد النقل من ألانشطة الرئيسية في املنظومة اللوجستية، وهو أساس ومركز العملية اللوجستية 

اللوجستييات من خالل الربط بين مراكز العرض ومراكز الطلب ألنه يؤدي تكامل حركة التجارة مع سلسلة 

 .وإضافة الطلب وإضافة املنافع املكانية والزمانية

وأصبح الاقتصاد العالمي صناعيا وتجاريا يعتمد على استعمال مبدأ اقتصاديات الحجم الذي                   

ملستعملة في التصنيع أو التخزين أو التسويق، تعمق وانطلق بدون حدود مما أدى إلى زيادة حجم البضائع ا

وبالتالي تطبيق اللوجستيات في املوانئ البحرية من أجل السيطرة على العمليات التي تجري على السلع التامة 

والسلع نصف مصنعة كعمليات التخزين والتغليف والتعبئة، ولصق العالمة والتنسيق وانقل، والتسويق 

 .لى العميل بأقل تكلفة وفي الوقت املناسب إلرضاء العميللوصول املنتوج النهائي إ

ولقد مست املنظومة اللوجستية نوعية الخدمات والبنية الفوقية والتحتية إلى أن أصبحت املوانئ 

 .أهم الحلقات في سلسلة النقل العالمي من

 ي، وأصبحت حلقة و بهذا ارتبطت املوانئ ارتباطا وثيقا بالخدمات الخاصة باإلمداد والتوزيع العين

 .السلسلة اللوجستية ومنظومة النقل الدولي في

 البري   وأصبح للمركز اللوجستي تأثيرا فعاال في نشاط وازدهار امليناء وتطوير شبكة النقل املشترك 

 والبحري، وخاصة املراكز التي تنشأ داخل املوانئ، حيث تحول دور امليناء البحري من مجرد محطة نهائية

 ل إلى مركز مفصلي أساس ي في سلسلة النقل املتكامل، وبذلك تحولت معظم املوانئ البحرية إلىلوسيلة نق

 .مراكز خدمات، والتي أصبحت تعمل كمراكز عاملية للتوزيع الحاويات من خالل إلارتقاء بمستوى الخدمات

 نقل ن إلى مجرد نشأت املوانئ املحورية، والرافدية والجافة، وأصبح الشاحنون ال يحتاجو 

الباب إلى الباب بل يريدون الحصول على خدمات التوزيع الكلي، والتي تسمى بخدمات القيمة  البضائع من

 .املضافة

 ولقد كان للمفاهيم الحديثة للوجستيات أثر كبير في تطور مفهوم النقل حيث تجاوز ذلك املفهوم 

املة من الباب إلى الباب والذي يهدف إلى املبسط من مجرد نقل البضائع من ميناء إلى ميناء إلى عمليات متك

  .ضمان انسيابية ومرونة حركة السلع خالل سلسلة نقل متكامل بالسعر والوقت املناسب

 كما أنه هناك ارتباط وثيق بين اللوجستيات وامليزة التنافسية فال توجد ميزة تنافسية بدون أن

 عن بقية املنافسين، كما أنه ال توجد لوجستيات تستثمرها ألانشطة اللوجستية تعمل على تدعيمها وتميزها

 بدون أن تتوفر فيها مزايا تنافسية للخدمات والبضائع التي تقوم اللوجستيات بإيصالها إلى السوق ثم إلى

 .املستهلك

  باإلضافة إلى أن املوانئ شهدت تطورا هائال في نظم وتقنيات إلادارة اعتمادا على ما استحدثته

وإجراءاتها  بات واملعلومات والاتصاالت، حيث قامت بتطبيق هذه التكنولوجيا على أنشطتهاتكنولوجيا الحاس

هاما في  وبذلك باتت تكنولوجيا نظم املعلومات املنظم ألاساس ي لحركة تداول البضائع باملوانئ، وعنصرا
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تطبيق  ويسمحالسيطرة على منظومة النقل متعدد ال وسائط وتتبع حركة البضائع من الباب إلى الباب، 

وبأقل  التجارة إلالكترونية باملوانئ ونظام التبادل إلالكتروني بتقديم أفضل خدمة للعمالء في الوقت املحدد

 .تكلفة

وتعمل النظم التكنولوجية على توفير املعلومات التي هي الجزء الرئيس ي إلدارة اللوجستيات والتي 

 .ة تنافسية للميناءتعطي قوة لإلستراتيجيات الخاصة باللوجستيات وميز 

 : على فرضيات الدراسة إلاجابة

 ومن خالل الدراسة لهذا املوضوع والتحليل املسبق لجميع العناصر املكونة لهذا البحث تم إلاجابة

 :على فرضيات هذا البحث التي تم زعمها في الدراسة

ت جودة عالية في الوقت افمن خالل الفرضية القائلة بأن للوجستيك يلعب دور كبير في تقديم خدمات ذ -1

 .املناسب و املكان املناسب و بتكلفة مناسبة بالنسبة ألي منشاة اقتصادية 

ألن تطبيق قواعد اللوجستيك في املنشات الاقتصادية بإدماج ومزج جميع املالمح الفرضية صحيحة 

 .ميل واملنفعة عاللوجستية في جميع أعمال وأنشطة املنشاة أدى إلى تطور نوعية الخدمات املقدمة لل

 .فعند تطبيق قواعد اللوجستيات فإن عنصري الجودة والتسليم في املوعد املحدد يتحققان بصورة تلقائية

تطوير تكنولوجيا املعلومات البنى التحتية خصوصا فيما يتعلق بالنقل البحري للبضائع والفرضية القائلة  - 2

ق تكنولوجيا املعلومات والاتصال في إدارة املوانئ يتطب  وذلك في ظل صحيصة .يرفع من ألاداء اللوجستي

تنخفض تكاليف تقديم الخدمة مما تنعكس إيجابيا على ألاسعار ويجعلها أكثر تنافسية، ويتم تسهيل 

وتبسيط إلاجراءات التعاقدية من خالل توفير الوقت الالزم لتداول وتبادل املستندات، وتصبح عملية إدارة 

ل وأكثر كفاءة مما عليه،ومن ثم تكون القدرة على خدمة العميل بشكل أفضل ضالاتصال مع العمالء أف

ودون قيود زمنية أو مكانية وعمل خطط استراتيجية دقيقة وكذا رفع مستوى الدقة والسرعة والسهولة في 

ت نتيجة الستخدام نظام التبادل إلالكتروني إذ أصبح اتصال الحاسبات آلالية فيما تبادل الوثائق واملعلوما

 .بينها هو النظام السائد

 :النتائج

من خالل الحصول على املعلومات وألارقام التي تبين مدى مستغانم بعد الدراسة التطبيقية مليناء 

 البنية التحتية، املعدات والتجهيزات، نهاالاستيعابية، ومستوى آدائه الذي تتحكم فيه عدة عوامل م قدرته

 :والتسيير إلاداري يمكن حصر أهم النتائج التي تم التوصل إليها في

 يعاني ميناء مستغانم الذي تم إنجازه خالل فترة الاستعمار من نقص في الامكانيات اللوجستية مما ال يجعله -

 ثالث على الرغم من وجود عدد من التطوراتال يصنف من املوانئ العاملية الحديثة والتي تصنف من الجيل

 .التي تتم في امليناء

للحاويات  ضعف البنية التحتية املتمثلة في ألارصفة ذات أعماق صغيرة، وأحواض صغيرة وضيقة، وساحات -

 ال تتماش ى مع املعايير الدولية، واملستجدات التي تشهدها املوانئ العاملية الحديثة، مما يجعل

 .تحول وجهتها نحو موانئ أخرى منافسة يرةالسفن الكب

 يعاني امليناء من ضعف البنية الفوقية من حيث نقص املعدات والتجهيزات املتعلقة بمناوبة البضائع -

 .والحاويات
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 لدى ميناء مستغانم صومعة للحبوب واحدة ال تتعدى سعتها مع العلم أن ميناء مستغانم يغطي الجهة-

تخزين  أكبر الدول املستوردة للحبوب، كما يتم استعمال وسائل تقليدية في عملية من الغربية للبالد والجزائر 

 .الحبوب وتفريغها

أيام وهذه املدة تتعدى املقاييس املعمول بها 5إن متوسط الانتظار للسفن في املرس ى والرصيف وصل الى  -

 .دوليا

 عاينة محتويا ا في حين هناك موانئوم تتم عملية تفتيش الحاويات بصورة تقليدية وذلك بفتح كل حاوية-

 تستعمل ألاشعة السينية عند عمليات التفتيش والكشف بدون فتح الحاويات مما تسمح هذه التقنية

 .بالسرعة في ألاداء

ما  عدم مراعاة أهمية الوقت وزيادة إلاجراءات املتعلقة بعمليات إلافراج الجمركي عند وصول السفينة وهذا-

 .ما أدى إلى انخفاض معدل أداء امليناءا ميؤدي إلى تأخيره

 .إلاجراءات الروتينية املعقدة املتبعة داخل امليناء -

 طول إلاجراءات البيروقراطية خاصة على مستوى إدارات تسيير عمليات الجمركة والضرائب والجباية -

 .والنقل

 .لوجستيةال إن قطاع املوانئ بالجزائر يشهد تأخرا كبيرا وفادحا في إنجاز القواعد-

 .غياب موانئ حقيقية تستجيب للمعايير الدولية -

 فوض ى على مستوى نظام تسير تأمين البضائع منذ خروجها من موانئ املصدر حتى وصولها إلى املوانئ-

تأمين  الجزائرية وصوال إلى تجار الجملة والتجزئة في السوق املحلية وذلك لغياب نظام تشريعي يؤطر عمليات

 .البضائع

 :لتوصيات و الاقتراحات ا

ت إلادارة اللوجستية من إزالة العقبات التي كانت أمام تطوير الكثير من املوانئ وذلك بتخفيض تمكن

التكاليف من خالل تقليل زمن نقل املواد مع خفض املخزون إلى أدنى مستوى، والاستفادة من نظرية النقل 

 .على ميناء مستغانم ت ونقل البيانات إلكترونيا بكميات هائلة باستخدام التطور في عمليات الاتصاال 

تطبيق الفكر اللوجستي للقيام بدوره في السلسلة اللوجستية وإعداد إلاستراتيجيات املستقبلية مع 

 :إعادة النظر في إلاستراتيجيات الحالية لتطوير امليناء وتحويله إلى ميناء من الجيل الثالث وهذا من خالل

 .رفع كفاءة ألاداء-

 .ستثمارات الرأسمالية للميناءالاستغالل ألامثل لجميع الا  -

 .منح ميزة للعميل حسب الكميات املتداولة -

 :التميز في الخدمات املقدمة من حيث النوعية واملستوى مقارنة باملوانئ املنافسة من خالل -

 .تطوير البنية ألاساسية للميناء -

 .تسهيل عملية دخول وخروج السفن -

 .مدة بقاء السفن في امليناء تقليل -

 .ربط امليناء بشبكة حديثة للمعلومات -

 .ربط امليناء باملنطقة الخلفية بشبكة من الطرق البرية والسكك الحديدية -



 الخاتمة العامة 

 

84 
 

 .إقامة أنشطة صناعية متصلة بالسفن وإصالحها -

 .وإقامة صناعات متصلة بالسلع كالتغليف والتعبئة، لصق العالمات -

الصناعة  تحديا لجلب املزيد من الاستثمارات والتواصل مع عناصرلجزائرية أن تلعب دورا أكثر وعلى املوانئ ا-

والاتصاالت  وإلاطالع على التكنولوجيا واتجاها ا خاصة بالنسبة للمعدالت وأساليب املناولة، وقواعد البيانات

 .والارتباط بشبكات النقل

 .اتدامة إداريا وتشغيليا وبيئيوأن تتبنى املوانئ الجزائرية فكر التنمية املس

 .تفعيل دور املوانئ الجزائرية كحلقة في السلسلة اللوجستية -

والحيوي  من الضروري إعداد التجهيزات املختلفة للموانئ وتطوير أساليبها وخدما ا لكي تواكب الدور الهام -

 .الذي تقوم به

 ية مالية وإداريةلكية الدولة، وتدار باستقاللأن تظل املوانئ الجزائرية كيانات اقتصادية وطنية تعكس م-

 وتشغيلية مثل أي كيانات ذات طابع اقتصادي تعمل في وسط بيئة تنافسية تسعى لتحقيق ميزة تنافسية في

 .خدما ا للمشاركة في دعم الاقتصاد القومي وخدمة التجارة

 ين كالقطاع الخاص الذي لديهيجب هيكلة املوانئ في إطار محطات متكاملة تدار بواسطة مشغلين محترف-

 القدرة والرغبة على الاستثمار في البنية الفوقية وتوفير املعدات املتطورة والعمل بمبادئ إلادارة القائمة على

 .قواعد الجودة والتخصص

والذي  يجب توسيع خارطة املوانئ الجافة خصوصا في املدن الكبرى التي تعاني موانئها من الاكتظاظ الكبير -

في تونس  يوم بينما 21لك أن معدل بقاء الحاويات في موانئ الجزائر يتجاوز على آجال معالجة الحاويات ذ أثر 

 .أيام 5أيام، وفي املغرب  4ال يتعدى 

 .يجب فتح خطوط مالحية بين املوانئ الوطنية لتحقيق الضغط على شبكة النقل البري  -
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 امللخص 

يؤدي القطاع اللوجستي في الجزائر دعامة اقتصادية مهمة، حيث يأتي اهتمام الحكومة بهذا القطاع  

من خالل تنفيذها لعدد من مشاريع البنية األساسية كاملطارات واملوانئ والطرق، وذلك استكماال للمنظومة 

ي، حتى يأخذ مكانه االستراتيجي ليشكل اللوجستية، كما يعد القطاع اللوجستي قطاعا رافدا لالقتصاد الوطن

موردا أساسيا في إيرادات الدولة، وخاصة يعد انهيار أسعار النفط العاملية، لذا تطرقنا في بحثنا إلى واقع  

وتحديات العمليات اللوجستية في الجزائر، من خالل دراسة ميناء مستغانم، وتوصلت الدراسة إلى أن  

ذا امليناء عرفت تطورا ملحوظا خالل السنوات األخيرة، إال أنها ما زالت  العمليات اللوجستية على مستوى ه

 تواجه عوائق عديدة و التي تشكل عائقا أماما تطورها.

 

 

 

Abstract 

The logistical sector plays an important role in the economies of countries, as it is 

considered the bachbone of production and distribution operations, through its positive 

impact in reducing circulation between the product and the final consumer, and on the 

other hand it is considered the main catalyst for business and investment opportunities in 

any country. 

The logistical sector in Algeria is an important economie pillar, as the government’s 

interest in this sector comes through its implementation of a number of ingrastructure 

projects such as airports, ports and roads, in order to complement the logisctical system. the 

logistical place to constitute a basic resource in revenue the state especially after the 

collapse of inernational oil prices, so we discussed in our research the reality and challenges 

of logistical operations in Algeria, by studying the port of Mostaganem, and the study 

conscluede that the logistical operations at the level of this port have witnessed a 

significant develeopement during recent years, but it still faces many obstacles which 

constitutes and obstacle to its development.   
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