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عد قطاع النقل بفروعه وأنشطته املختلفة مكونا مهما من مكونات البنية ألاساسية لالقتصاد ي

أساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة في أي بلد نظرا ملا له من تأثير على  الوطني وركيزة

تصادية، حيث أن توفر مثل قطاع الصناعة والتجارة وغيرها من القطاعات الاق القطاعات الاقتصادية ألاخرى 

يمثال عامال مهما في تحديد مواقع ( البري ، الجوي ، البحري ) املختلفة  شبكة حديثة ومتكاملة للنقل بوسائله

فهناك عالقة ارتباط قوية بين التطور الاقتصادي لبلد ما ومستوى  واتجاهات ألانشطة الاقتصادية املختلفة،

وبصورة مباشرة بكفاءة قطاع النقل ومرونته حيث يتم من  تأثركون النمو الاقتصادي ي. نمو قطاع النقل

إلانتاج ومراكز الاستهالك، لذلك نجد أن الدول  خالل شبكات النقل املختلفة عمليات التبادل بين مراكز

أساسية لهذا القطاع مثل شبكات الطرق،  املتطورة قد أولت أهمية كبيرة لقطاع النقل وذلك بتجديد بنيات

وزيادة مستوى مردودية هذا القطاع  حديدية على أساس أهمية كل منها في توفير الوقتوخطوط سكك 

 .وزيادة مستوى ألامان

 العشريتين ألاخيرتين منه ظهرت مجموعة من 
ً
في النصف الثاني من القرن العشرين وخصوصا

الة كافة العوائق والقيود أمام ظاهرة العوملة، الانفتاح العالمي وتحرير التجارة الدولية وإز : أهمها التغيرات ومن

،  انتقال السلع
ً
والخدمات ورؤوس ألاموال، التطور التكنولوجي السريع وتعداد املنتجات املعروضة كما ونوعا

 جعلت املنظمات تتسابق من أجل جذب  كل هذه العوامل
ً
 وعامليا

ً
أدت إلى منافسة شديدة وعنيفة محليا

 . الزبائن وكسب رضاهم

بتدفق املواد، ألاموال "تم تبرزت إدارة شبكة إلامداد التي عرفت باإلدارة التي هذه آلاونة  وفي

واكتسبت أهمية كبيرة باعتبارها توجه جديد في إلادارة " ألاصلي إلى الزبون النهائي واملعلومات من املورد

املناسبين وكذلك قادرة على توفير السلع واملنتجات للعمالء في الوقت واملكان  تجعلها. الحديثة للمؤسسات

باإلضافة إلى تمكينها من الحصول على ميزة تنافسية في ألاسواق ونجد أن  بالحالة أو الشكل املرغوب فيه،

والشركات العاملية الرائدة اعتمدت إستراتجية إدارة شبكة إلامداد، كآلية  العديد من املؤسسات الاقتصادية

ية بالتعاون، ومن ثم تحقيق التكاملية وتعزيز امليزة التنافسية، التنافس للنمو والتوسع الخارجي وتبديل العالقة

مجموعة من الوظائف املتكاملة فيما بينها من أجل تحقيق  وفي ظل مفهوم إدارة شبكة إلامداد نجد أن هناك

هذه الوظائف النقل الذي يمثل حلقة وصل بين  املنفعة املكانية والزمنية وتخفيض التكاليف إلاجمالية وأبرز 

أخرى، كما أنه يمثل نسبة كبيرة من  املؤسسات واملوردين من جهة، وبين املؤسسات والزبائن من جهة

 .تكاليف إدارة شبكة إلامداد

ونظرا ألهمية النقل على مستوى الاقتصاد، وفي إدارة شبكة إلامداد خاصة لم تعد القرارات املتخذة 

ترتكز على أسس علمية في البحث باستخدام ضروب الحدس و التخمين و إنما أصبحت  بشأنه ضربا من
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والقياس والتحليل والتقييم، وهذا من أجل التوصل إلى قرارات أكثر دقة، والتي  ألاسلوب الكمي في التوصيف

إلامداد ككل، لذلك أوجب على القائمين بإدارة النقل الاستعانة  تنعكس بدورها على كفاءة أداء إدارة شبكة

 .تتعدد من حيث قدرة كل منها على معالجة مشكلة معينة قرارات النقل والتي بأساليب علمية في ترشيد

ومن بين أنشطة اللوجستيك الرئيسية نجد النقل الذي يعتبر املحرك الرئيس ي للوجستيك حيث يقوم 

بعملية ربط مناطق إلانتاج بمناطق التوزيع وهو يحتل املرتبة ألاولى في تكاليف اللوجستيك وتسعى مختلف 

ؤسسات التقليل من تكاليف النقل من خالل اختيار أنماط نقل أقل تكلفة وأكثر سرعة وفعالية وهذا يؤدي امل

 .إلى التأثير على البيئة من خالل الافرازات املختلفة من وسائل النقل

 إشكالية البحث

 :بالنظر إلى أهمية النقل في اللوجستيك ودوره الكبير فيه جاءت إشكالية البحث كما يلي

 ا مدى تأثير النقل البحري ودوره الكبير في رفع من كفاءة ألاداء اللوجستي؟ م

 :ولإلملام بكل جوانب الدراسة نجزئ هذه إلاشكالية إلى التساؤالت الفرعية التالية

 ما هو اللوجستيك؟ -

 ؟ةفي السلسلة اللوجستي البحري  ما هو دور النقل -

 ؟للوجستياألاداء تحسين النقل البحري في  كيف يؤثر  -

 فرضيات البحث

من أجل معالجة إلاشكالية السابقة تم وضع عدة فرضيات سيتم اختيار مدى صالحيتها من عدمه 

 :من خالل الدراسة

 .ةالسلسلة اللوجستيدور كبير في البحري للنقل  -

 .اختيار وسيلة النقل البحري يرفع من ألاداء اللوجستي ويقلل من التكاليف -

 أهمية الدراسة

ز أهمية هذا املوضوع في كونه يتناول وظيفة النقل والتي تمثل عادة أهم عناصر إدارة شبكة تبر

العديد من الدراسات أن حركة النقل بمفردها تمتص ما يتراوح ثلث إلى ثلثي تكلفة  إلامداد ولقد أوضحت

بة ألي نظام إمداد ومن استيعاب كل القضايا املرتبطة بالنقل بالنس إلامداد إلاجمالية ومن هنا يتبين أهمية
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الدول النامية و مقارنته بالدول املتقدمة والدور  املمكن مشاهدة هذا الواقع إذا ما تم النظر إلى اقتصاديات

 .للمؤسسات في خلق ميزة تنافسية  الحيوي الذي يلعبه النقل في شبكة إلامداد باعتبارها توجه جديد

 :عتبارات التاليةترجع أهمية الدارسة بأهمية املوضوع وذلك لال 

عرف النقل البحري تطور كبيرا في التنمية الاقتصادية ونظرا ألهمية منظمات ألاعمال املعاصرة وجب علينا -

 .معرفة هذا النظام و دراسته

كون مجال النقل من املجاالت الهامة في الحياة العملية ودوره الكبير في تطوير الاقتصاد خاصة النقل -

 .البحري 

في وظيفة اللوجستيك داخل املؤسسة وأهميته في رفع أداء مختلف ألانشطة  البحري  كبير للنقلالدور ال -

 .املرتبطة به

 أهداف البحث

واللوجستيك وتسعى  البحري  يمكن القول أن هذه الدراسة تهدف إلى توضيح العالقة بين النقل

 :كذلك إلى تحقيق ألاهداف التالية

 البحري  لتي لها عالقة باللوجستيك والنقلامحاولة إلاملام بمختلف املفاهيم -

في اللوجستيك من خالل تحديد الجوانب التي يمكن املؤسسة من  البحري  محاولة إبراز أهمية عملية النقل-

 .خاللها تخفيض تكاليف النقل

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

 .هذه العملية املتخصصة في

 منهج الدراسة

بناءا على طبيعة املوضوع تم الاعتماد على مجموعة من املناهج العملية املكملة لبعضها البعض 

ولدراسة موضوعنا بطريقة جيدة استخدمنا املنهج الوصفي الذي يرتكز على الوصف الدقيق والتفصيلي 

 .للظاهرة أو موضوع الدراسة وصفا كميا وصفا نوعيا

ملعالجة مشكلة البحث تم الاعتماد على مجموعة متنوعة من املراجع، فضال عن ذلك  كذلك و

 .ة واملتجددةفسيكون لالنترنت دورها في إثراء الدراسة استنادا إلى مواقع وصفحات غنية باملعلومات الهاد
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 تقسيم الدراسة 

ساؤالتها الفرعية واختيار من اجل إملام بجوانب املوضوع وإلاجابة على إشكالية الدراسة وإلاحاطة بت

نبدأها بمقدمة عامة ونختمها بخاتمة عامة الفروض املصاغة سابقا ثم تقسيم الدراسة إلى ثالثة فصول 

 :حيث تناولنا في

، وتم دراسة ذلك من خالل مبحثين يستعرض ألاول عموميات حول النقل البحري واللوجستيكالفصل ألاول 

من خالل تقديم تعريف النقل البحري وعناصره، أما املبحث الثاني  فيه مفاهيم عامة حول النقل البحري 

 .يتناول فيه ماهية اللوجستيك، أهداف وخصائصه 

وتم تقسيمه إلى  تأثير النقل البحري في تحسين ألاداء اللوجستي أما الفصل الثاني يتناول فيه  

أما .داوات الحديثة لقياس وتحسينه، نستعرض في املبحث ألاول عن ألاداء اللوجستي، أبعاده وألا مبحثين

ودوره في تحسين ألاداء اللوحستي، وكذا دور ( املوانئ البحرية)املبحث الثاني سنناول فيه مكانة النقل البحري 

  .التكنولوجيا املعلومات في تميز الخدمات اللوجستيات باملوانئ البحرية 

امليدانية التي قمنا بها ومقسمة إلى مبحثين و يتمثل في الدراسة  يالفصل الثالث يعد الجانب التطبيق

دراسة لعملية النقل  فنختص بها أما املبحث الثاني بمؤسسة ميناء مستغانم ، يتناول املبحث ألاول تعريف 

ألاداء اللوجستيكي مع تبيين املشاكل والتحديات  في تحسينومدى تأثيرها  (Nascho)داخل املؤسسة ناشكو 

 .مميناء مستغانبواملشاريع املستقبلية 
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حول النقل  عموميات
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 مقدمة الفصل

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

للسفينة أو امليناء، و قد كانت ثورة التحوية بمثابة إلارهاصة ألاولى التي فجرت سلسلة التطورات  بالنسبة

م في تطور مفهوم النقل، حيث تجاوز ذلك لثورة التحوية و املفاهيم اللوجستية أثرهما الها هذه، فقد كان

إلى عمليات متكاملة من ( from port to port)نقل البضائع من ميناء إلى ميناء  املفهوم البسيط من مجرد

 ( .from door to door)الباب إلى الباب 
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 مفاهيم حول النقل البحري : ألاول املبحث 

قع أن النقل كان دائما عنصرا مهما في االحياة املعاصرة والو يشكل النقل جزءا هاما من

حياة معظم املجتمعات في العصور الغابرة، وسيظل كذلك في املستقبل إذ أن وسائل النقل ونظمه 

 .تعد مؤشرا أو مقياسا عادال ملدى نمو الدول والشعوب وتقدمها

 

 نشأة وتعريف النقل البحري : املطلب ألاول 

 نقل البحري نشأة ال: أوال

كانت عملية النقل وترحيل في بدايتها في العصور ألاولى لإلنسانية تعتمد أساسا على النقل بالدواب 

وشوهد ذلك في الحضارات . وكذلك النقل املائي عبر ألاخشاب التي تطورت ملراكب تستخدم في البحار وألانهار

ة والرومانية، فظل إلانسان يطور في وسائل الانتقال القديمة مثل الحضارة املصرية في بناء ألاهرام، وإلاغريقي

 يمثلبرا وبحرا إلى أن جاءت الثورة الصناعية وعهد النهضة مشتقات الطاقة كالفحم الحجري والبترول والتي 

 .العمود الفقري لتطوير صناعة النقل عامة والنقل البحري خاصة

التجاري بشتى أنواعه مما قاد إلى زيادة  ومن ثم ازداد النشاط الصناعي والزراعي وانتشر النشاط 

الحاجة إلى النقل بشتى أنواعه وخاصة النقل البحري ملا له من مميزات في عملية الازدهار الاقتصادي 

فكرة شق القنوات املائية مثل قناة مانشستر لربط مناطق الفحم الحجري في  تءفجاوالتبادل التجاري، 

 .1بريطانيا

نتشار البري عبر السكك الحديدية بظهور الحركات الاستعمارية في بداية القرن وأيضا بدأت الحاجة لال 

العشرين وأواخر القرن التاسع عشر امليالدي، حيث تم مد شبكة السكة الحديد إلى جميع املستعمرات 

البريطانية لتساعدها في نقل احتياجاتها من وإلى مناطق املستعمرات مثل سكك الحديد السودان لنقل 

 .طن إلى بريطانيا وغيرها من قنوات النقل التي أنشاها املستعمرونالق

تعد وسائل النقل املائي من أقدم الوسائل التي استخدمها إلانسان في نقل وتحريك احتياجاته، فلو 

راجعنا بالتاريخ للوراء حيث إلانسان ألاول ربما ألتخيل كيف اكتشف الانسان البدائي الوسيلة ألاولى في 

ملائي، ذلك عندما وضع حيوان اصطاده فوق جدع شجرة عائم كانت تحمله املياه في اتجاه التيار النقل ا

فاستغل هذا الجذع وبعد ذلك قام بربط جذعين أو أكثر بحبل من لحاء ألاشجار وهكذا استطاع إلانسان أن 

ن حوله ونجد أن يستخدم الطبيعة من حوله ونجد أن هذا القارب قد ظهر إلانسان أن يستخدم الطبيعة م

ى الوجود واستعمله إلانسان لينقل عليه قبل الاستعمال الحيوانات لنقل الحموالت، لهذا القارب قد ظهر إ

وقد استخدمت ألانهار وغيرها من املجاري املائية في النقل منذ زمن بعيد لهدوء مياهها وتحركها في اتجاه واحد 

                                                           
  .41، ص 8002مصطفى أحمد حمد، اقتصاديات النقل في السودان، جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا، -1
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ليل ديم العصور وبأبسط الوسائل وأكبر ركوبها منذ قد بصورة بطيئة شبه منتظمة مما شجع إلانسان على

على ذلك ما جاء به املقريزي في كتابه الخطط بان مصرايم بن حايم أول من قام ببناء مركب عبد الطوفان 

 .1الذي كان في عهد نوح عليه السالم

صائصه وكان ركوب البحر في العصور القديمة بشكل مغامرة غير محمودة العواقب لعدم معرفة خ

وامتداده النهائي فكان البحر عقبة في طريق تنقالت إلانسان آنذاك وبعد استخدام ألانهار والبحار في اطار 

ضيق انتقل إلانسان إلى مرحلة أخرى وهي ركوب املسطحات املائية الضخمة ذات ألاعماق الكبيرة وما يعرف 

بحرية، التي أهلته لالنتقال إلى مرحلة الخروج إلى باملالحة الساحلية والتي مكنته بعد ذلك من اتقان الفنون ال

عرض البحار خاصة بعدما توافر لإلنسان كم من الخبرة الكافية لبناء القوارب البحرية والحافز لركوب 

 .2املسطحات املائية ممثال ذلك في التجارة وتبادل السلع

من مقومات التطور الاقتصادي  فالبحر والعمل عليه من خالل إقامة ا ملوانئ أو امتالك ا لسفن يعد

من حجم البضائع  %82والاجتماعي للدول، وما زال صاحب الزيادة في تطوير التجارة الدولية حيث أن 

 .3املتداول في التجارة الدولية يتم عبر البحر

 تعريف النقل البحري : ثانيا

ها في أن النقل عملية هنالك العديد من التعريفات للنقل البحري في ألادب الاقتصادي، يتفق معظم

النقل على أنه ( Marshal)فقد عرف . متكاملة تشمل حركة السلع وعناصر إلانتاج مثل العمل ورأس املال

حركة ألافراد وألاشياء من مكان إلى آخر، وأوضح أنه يمثل إحدى النشاطات الهامة في كل مرحلة من مراحل 

 .4التطور الحضاري 

جزء من البناء العام للظواهر الاقتصادية ووظيفته ألاساسية هي  فقد أوضح أنه يمثل Bonaviaأما 

خلق املنفعة املكانية عن طريق نقل السلع والخدمات من املناطق التي تكون منفعتها الحدية فيها ضعيفة إلى 

 .5مناطق أخرى تكون فيها منفعتها الحدية مرفعة نسبيا

لتي يرتبط عملها بالسفينة وتضم أصحاب املصالح ذات يعرف موربي صناعة النقل البحري بأنها الصناعة ا-4

العالقة بصناعة النقل البحري مثل مالك السفن، املوانئ البحرية، البنوك البحرية، سماسرة السفن، 

 .6التوكيالت املالحية وشركات الشحن والتفريغ والتخزين

                                                           
  .480، ص 8040طارق عبد الفتاح الشريعي، اقتصاديات النقل السياحي، مصر، مؤسسة جورس الدولية للطباعة والنشر، -1
  .480املرجع السابق، ص -2
  .3، ص 8004مختار السويفي، اقتصاديات النقل البحري، مصر، الدار املصرية اللبنانية للطباعة، الطبعة الثالثة، -3

4 -Marshall, Industy and Tradelondon, 1921. 
5 -Bonavia, the economies of transport Cambridge université presslondon, 1936. 

  .8ص  مصطفى أحمد حمد، مرجع سابق،-6
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قيق يتحدد فيه مستوى صناعة يعرف النقل البحري بأنه صناعة اقتصادية تعتمد على نظام تكنولوجي د-8

منتجات النقل ومستوى تشغيل هذه املنتجات كيفية ادارتها لتحقيق الفائدة العظمى لقطاعات الاقتصاد 

 .1ألاخرى 

 .2يعبر عن النقل البحري بأنه نشاط بحري حيوي يسهم في تحريك املنقوالت والركاب حول العالم

ن حيث ما يضيفه للسلعة املنقولة من منفعة يعرف نشاط النقل البحري بأنه نشاطا انتاجيا م

وذلك بنقلها من مكان آلخر، كما يعد نشاطا توزيعا نظرا لدوره ألاساس ي في عملية " مكانية وزمنية"اقتصادية 

 .التبادل والتوزيع للسلع والخدمات على كافة املستويات املحلية وإلاقليمية والدولية

حاور الرئيسية التي تسهم في تقديم خدمات النقل البحري ويمكن تعريف النقل البحري من خالل امل

وتشمل كل من السفينة وساحات بناءها والسماسرة الذين يعملون في مجال تقديم خدمات النقل البحرية 

فضال عن املوانئ وشركات الشحن والتفريغ وما يرتبط بنشاطها من نقل وتخزين إضافة إلى شركات التأمين 

 .البحري 

ع في تعريف النقل البحري ليشمل كافة الهيئات واملؤسسات التي يرتبط نشاطها يمكن التوسي

 .ألاساس ي بخدمات النقل البحري بصورة مباشرة أو غير مباشرة

النقل هو تلك العملية التي تتولد من خالل ما يعرف باملنفعة املكانية في الاقتصاد وهو عملية مهمة 

 .لإلنتاج وعليه يقوم التبادل

: تعريفا للنقل يقول يه Birdالخبير في الشؤون النقل لدى البنك الدولي لإلنشاء " نز أدلرها"يقدم 

يعبر النقل عن خدمة أو حديث لإليصال مراكز إلانتاج واملناطق ألاهلة بالسكان ببعضها، أي مع مراكز "

 ".الاستهالك

طرح في الوقت نفسه موضوع ومنه فان أدلر يركز على مسألة العالقة بين إلانتاج ولالستهالك، كما ي

الاتصال بين املناطق ألاهلة بالسكان مؤكدا بذلك على دور النقل في التطور الحضاري وتوسيع السوق و 

 .تسهيل الانسياب للبضائع وألاشخاص

خدمة وسيطة ووسيلة لتحقيق الهدف دون أن "النقل على أنه ( J.M.Thomsan)ويعرف الاقتصادي الشهير 

 .3ذاته ويكون الهدف املقصود تعبيرا في املوقع سواء بالنسبة لألشخاص أو البضائعيكون هدفا في حد 

 العناصر املساهمة في النقل البحري 

ويمكن تعريف نشاط النقل البحري من خالل العناصر التي تسهم في تقديم خدمات نقل بحرية وهي 

وما يتبع ذلك من أنشطة نقل  السفينة، والسماسرة، املوانئ البحرية، شركات الشحن والتوزيع: تضم

                                                           
  .81، ص 8001عثمان ابراهيم السيد، قضايا النقل في السودان، مركز دراسات الشرق ألاوسط وافريقيا، -1
  .81نفس املرجع، ص -2
 .30عثمان إبراهيم السيد، املرجع السابق، ص  -3
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وتخزين، وشركات تأمين، وكافة الهيئات واملؤسسات التي يرتبط نشاطها ألاساس ي بخدمات النقل البحري 

 1 :بصورة مباشرة أو غير مباشرة، وفيما يلي هذه العناصر

 شركات املالحة البحرية-1

حية من بترول ومشتقاته، هي تختص بنقل الحموالت من الصادرات والواردات على الخطوط املال 

 نقل البضائع املختلفة خدمات نقل الركاب

 املوانئ البحرية -2

هي من أهم الدعائم التي يقوم عليها صناعة النقل البحري ملالها من أهمية في تقديم التسهيالت 

 .ئفهاالبحرية الالزمة لعمل السفن وهي تتنوع وفق تنوع املوانئ البحرية من حيث طبيعتها ومن حيث وظا

 مشروعات توريد املعدات البحرية -3

مهمتها تزويد السفن الوطنية وألاجنبية باحتياجاتها من املواد التموينية وكذلك توفير خدمات 

 .ع الغيار وألاجهزة البحرية الضروريةوالتجهيزات الالزمة وإمدادها بقطالصيانة 

 ترسانة بناء وإصالح السفن-4

طاقة إلانتاجية للسفن وضمان استمرار أداء مهامها في نقل يسهم نشاطها في الحفاظ على ال

الحموالت املختلفة، فهي تقوم بإصالح السفن الخدمتية والتجارية وآلاالت العائمة مثل املنشآت والقاطرات 

كما تقوم بناء السفن العربية وسفن الصيد وألابحاث، باإلضافة إلى عملها على إعداد الدراسات ألاولية 

 .ت التنفيذية وإجراء التجارب ألاولية للتشغيلوالتصميما

 شركات الشحن والتفريغ-5

 :مهمتها تتعدد من شحن وتفريغ ونقل تخزين من خالل قيامها بما يلي

القيام بشحن وتفريغ البضائع املختلفة كنقل البضائع من املخازن خارج املنطقة الجمركية إلى ألارصفة من -

 .طقة الجمركية إلى الساحات املختلفة خارج املنطقة الجمركيةأجل شحنها والعكس من داخل املن

منح التسهيالت الالزمة املتعلقة بعمليات الشحن وللتفريغ كتأجير املعدات البحرية للغير وتأجير معدات -

 .الشحن والتفريغ للسفن

 .2كوميةالقيام بعمليات قطر للسفن وسحب الصنادل داخل امليناء وخارجها باستعمال املنشآت الح-

 مشروعات التوكيالت املالحية-6

 :ويتمثل نشاطها في املهام التالية

                                                           
لعلوم الاقتصادية وعلوم التسير، جامعة حمالوي ربيعة، مردودية املؤسسات املينائية، اطروحة دكتوراه في العلوم الاقتصادية، كلية ا -1

 .40، ص 8002الجزائر، دفعة 
 .40حمالوي ربيعة، املرجع السابق، ص  -2
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تقوم بتنفيذ إلاجراءات القانونية الخاصة بالسفن ألاجنبية وذلك لدى السلطات املحلية باعتبار تلك -

 الشركات تمثل السفن ألاجنبية فتنفذ كافة التعليمات الخاصة بدخول ومغادرة السفن للميناء، 

  

 خصائص النقل البحري : ب الثانياملطل

تتصف مشروعات الاستثمار في أنشطة قطاع النقل البحري بطبيعة خاصة تميزها عن غيرها في 

املشروعات الاستثمارية في ألانشطة الاقتصادية ألاخرى، ويرجع ذلك إلى الطبيعة الخاصة التي تميزه، حيث 

 (.املناخ والبحر وغيره)بيعة أنه من ألانشطة التي تتأثر بدرجة كبيرة بعوامل الط

ومن ثم فان الاستثمارات املوجهة لهذا القطاع تتصف بالكثافة الرأسمالية التي تمكنها من تطويع 

قوة الطبيعية لخدمة إلانسان، كما إنها تتطلب مشروعات مالحية مكملة ودقيقة تضمن كعملية إلابحار 

 .1السليم لسفن النقل البحري املتنوعة، أضف إلى ذلك

فقد أصبح النقل بالسفن يقوم على نقل مادة معينة كناقالت النفط وناقالت املوز بين أمريكا : التخصص

 .الوسطى والواليات املتحدة وناقالت الركاب

حيث تصل في بعض السفن إلى عدة مئات آلاالف من ألاطنان في املناطق : زيادة الحمولة للسفينة الواحدة

 .أمتار 40على  ذات الغاطس املائي الذي يزيد

  00ازدادت سرعة السفن نتيجة التقنيات املستخدمة في بنائها إلى أكثر من : السرعة
ً
 بحريا

ً
 .ميال

قيام شركات دولية متخصصة في بناء السفن وفي الشحن البحري وجميع خدمات صناعة السفن وإصالحها -

 .من بناء أحواض للصيانة للتخزين والتأمين البحري 

 .لنقل البحري مقارنة مع وسائط النقل ألاخرى انخفاض تكاليف ا

 2 :تتلخص خصائص أنشطة النقل البحري فيما يلي

 ارتفاع الكثافة الرأسمالية ملشروعات صناعة النقل البحري -1

إن الطرق إلانتاجية املتبعة في مؤسسات خدمات النقل البحري تعتمد على كثافة رأس املال في 

جهزة ووسائل اتصال وشحن وتخزين وتموين خاصة ذات كفاءة عالية إنتاجها، فالسفينة مثال تتطلب أ

ووسائل تمكنها من إلابحار في أمان ويمكن الاعتماد على عدة مؤشرات في قياس الكثافة الرأسمالية الالزمة 

 .ملشروعات النقل البحري 

 .قياس تكلفة بناء السفن واملوانئ-

                                                           
 .33سميرة ابراهيم أيوب، املرجع نفسه، ص  -1
 .03سميرة ابراهيم أيوب، املرجع نفسه، ص  -2
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دة واحدة ومن مظاهر ارتفاع الكثافة الرأسمالية في هذا معامل الاستثمارات الالزمة لزيادة الناتج بوح-

كاملحركات وألاجهزة املالحية والالسلكية وأجهزة )النشاط، ارتفاع التكلفة الرأسمالية لبناء السفن وإصالحها 

 ...(التحكم آلالي، املخازن والصيانة، مباني إدارية وخدمية

خالل خمس سنوات،  %433كل متزايد بمعدل زيادة يقدر بـارتفاع التكلفة الرأسمالية إلنشاء املوانئ، وبش-

ملوانئ الحاويات وكذلك العناصر ألاولى كاألراض ي واملباني إلادارية ومساحات التخزين، وقدرت تكلفة إنشاء 

 .1مليون دوالر 400املوانئ املتوسطة حسب طاقتها الاستيعابية بين 

 نقل البحري تزايد استخدام التقدم التكنولوجي في صناعة ال-2

يقصد بذلك تطبيق ألاساليب العلمية الحديثة والتوسع فيها بدأ من بناء السفن ووسائلها املختلفة 

إلى املوائي وأساليب إدارتها والوسائل املستخدمة في ذلك، كاستخدام الحاسبات الالكترونية لعالج املشاكل 

الكفاءة إلانتاجية وخفض عناصر التكاليف،  إلادارية على عمليات السفن والرسو وإلافراغ، وهذا بهدف رفع

 .الخ...كتخفيض مدة بقاء السفينة بامليناء

ظهور حامالت الصف املتخصصة، ألاخشاب الخام والسيارات، وظهور سفن : في مجال بناء السفن-8-4

الحاويات وسفن الدحرجة وناقالت البترول الضخمة، واستخدام القوة النووية والهيدروجية في تشغيل 

ألانشطة املكملة لعمل السفينة، مثال آالت املساعدات املالحية واستخدام أساليب علمية لحماية البيئة 

 .واستخدام الحاسبات آلالية في ترتيب البضاعة داخل فراغات السفن

ظهور ما يسمى بنظام التوحيد النمطي لنقل البضائع حيث تستخدم في : في مجال الشحن والتفريغ-8-8

ل البضائع من والي السفينة ألاوناش العمالقة واللواري وكذلك النقل بالحاويات الذي يعد من عمليات تداو 

 .أهم مظاهر التطور التكنولوجي، حيث ترتفع معدالت املناولة

استخدام نظم املعلومات ( حاوية 0000أكبر من )اقتصاديات الحجم الكبير ومضاعف طاقات حمولة السفن -

 .ادل البيانات الكترونياالحديثة وتطبيق نظام تب

عملية النقل من الباب إلى الباب والتخطيط لعمليات النقل في مختلف مراحلها عبر وسائل النقل املختلفة، -

وما ينجو عن ذلك من تخفيض في تكاليف املناولة، التأمين وحزم البضائع وانخفاض في زمن بقاء السفينة في 

 .يل نسب التلفامليناء وحماية البضائع من السرقة وتقل

 تخضع صناعة النقل البحري لسيطرة بعض الدول والشركات املالحية العاملية-3

إن معظم الدول املطلة على البحر تمتلك سفنا لنقل البضائع وتقوم باستئجار سفنا أخرى في حالة          

ر الشركات العاملية في الحاجة إليها فهذه الصناعة ال تخضع ملنافسة متكافئة بين دول العالم، حيث تسيط

من ألاسطول العالمي للناقالت موزعة على   %88أن  8040هذا املجال حيث نالحظ حسب إحصائيات سنة 

                                                           
قتصادية، كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسير، جامعة حمالوي ربيعة، مردودية املؤسسات املينائية، اطروحة دكتوراه في العلوم الا -1

 .30، ص 8002الجزائر، دفعة 
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الدنمارك، إلامارات العربية، وإيران، أمريكا، إن التطور التكنولوجي في جميع مظاهره : عدد من الدول وهي

املالئمة في مختلف الدول، فالدول املتطورة تمتلك ذلك  مرتبط بتوافر الظروف( إدارة، مناولة، بناء السفن)

 :كوفرة رأس املال، اتساع حجم ألاسواق، أما الدول النامية فتفتقد إلى ذلك لألسباب التالية

 .1الندرة النسبية لرأس املال-

 .ضيق السوق املحلي والعالمي ووفرة عنصر العمل-

 .ارتفاع أسعار صادراتها نتيجة ارتفاع تكلفة النقلضعف قدرتها التنافسية في السوق العاملية بسبب 

صعوبة تهيئة املوانئ املتطورة الستقبال السفن الحديثة باعتبارها تتطلب أرصفة عميقة تتناسب وغاطس -

السفن العمالقة، ووسائل مناولة متطورة، مما أثر سلبا على اقتصاديات الدول النامية، ومن هذه آلاثار 

 :2السلبية نجد

 .ثنائية تكنولوجية بسبب صعوبة إلاحالل الكامل لألساليب التقليدية ظهور -

اضطراد معدالت نمو عجز ميزان املدفوعات خاصة إذا لجأت الدول النامية إلى الاقتراض لتمويل عمليات -

 .التطوير في ظل قلة إيراداتها من العملة الصعبة

التي تعتمد في إدارتها على الحساب آلالي حيث تحل زيادة معدالت البطالة وذلك بعد ادخال السفن الحديثة و -

 .آلاالت محل العمالة التقليدية

 طول عمر مشروعات صناعة النقل البحري -4

إن العمر الافتراض ي لهذه املشاريع هو أطول ضمنيا من املشاريع للموانئ البحرية واملمرات املالحية تصل إلى 

 :ليعام وبذلك ينجر عنها آثار سيئة هي ما ي 400

 .ضرورة تقييم املشاريع بثقة كبيرة ومتابعة خطط الاستمثار عند الاعداد وعند التشغيل-

عند اتخاذ القرارات الخاصة بالتوسع على مشروعات النقل البحري البد من التعرف على مدى منفعتها -

 .وضرورتها لالقتصاد الوطني

 قابلة للتجزئة خدمات النقل البحري غير قابلة للتخزين والتكاليف الغير -5

إن الخدمة يتم توفيرها عند تقديم الطلب لنقل سلعة معينة خالل فترة معينة فتبحر السفينة في 

زمن محدد من ميناء معين لتصل إلى ميناء الوصول فالخدمة تقدم بشكل متتابع ومستقل من حيث الزمن 

ل البحري غير قابلة للتجزئة خاصة ومكان النقل أي أن الخدمة تستهلك بمجرد إنتاجها وتكاليف خدمات النق

عند تقييم وتسعير خدمات النقل في صعوبة توزيع تكلفة إنشاء امليناء على مختلف أنواع السفن وكذلك 

 .توزيع تكاليف النشاط على مدار العام حيث يتغير الطلب من فترة ألخرى 

 

                                                           
 .10سميرة ابراهيم أيوب، املرجع نفسه، ص  -1
 .14سميرة ابراهيم أيوب، املرجع نفسه، ص  -2
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 أهمية توافر املعلومات واختصار الزمن في صناعة النقل البحري -6

سعي نحو التطور التكنولوجي وتطوير نظم النقل واستخدام سفن عالية السرعة كل هذا بهدف إن ال

رفع كفاءة ألاداء في خدمة النقل البحري وزيادة إنتاجيتها وتخفيض تكاليفها مثال ذلك أن تأخر أي سفينة 

يوم  803االسمنت ملدة بامليناء ترمي إلى تحمل تكاليف إضافية يسبب تباطؤ فمثال أدى تأخر السفن املحملة ب

دوالر نتيجة عمليات الشحن  3.408دوالر إلى  0.80في أحد موانئ التفريغ إلى زيادة تكلفة النقل للطن من 

 .والتفريغ بامليناء

تنقل بين املحطات ألارضية والسفن  يتم تبادل املعلومات الهائلة الكترونيا من خالل نظم متطورة

ات يساهم في تقليل وقت إلانجاز والبعد والتكلفة باإلضافة إلى تخفيض دورة الخ، وتوفر املعلوم... والجمارك

السفينة وارتفاع في معدل تكرار الرحالت البحرية، ورفع كفاءة املوانئ البحرية من خالل تعظيم واستقبل 

 .1عدد كبير من السفن خالل فترة محددة

 

 أهداف وأهمية النقل البحري : املطلب الثالث

بحري وسيلة هامة من وسائل النقل عامة والنقل الدولي بصفة خاصة، حيث له العديد يعد النقل ال

من املميزات التي أكسبته أهمية اقتصادية كبيرة فبجانب إسهامه في انتساب حركة البضائع والركاب نجده 

يعية يلعب دورا أساسيا في تحقيق عملية إلانماء الاقتصادي للدول التي تحظى بتوافر املقومات الطب

والاقتصادية ألازمة ملمارسة نشاط النقل البحري، ويرتبط النقل البحري بحركة التجارة الخارجية بعالقة 

تبادلية وثيقة ألنه يمثل الركيزة ألاساسية والقاعدة التحتية لتنمية وتطوير الصادرات والوردات بين مختلف 

والتفريغ ازدادت حركة التبادل التجاري بين  دول العالم، وعليه فكلما تطورت وتحسنت وسائل النقل وموانئ

 .دول العالم املختلفة، وتهيأ لها املزيد من الانتشار وإيجاد منافذ وأسواق جديدة

وهو احد ركائز التنمية الاقتصادية ملختلف دول العالم حيث يسهم في تحسين ميزان املدفوعات لتلك 

وبناء وازدهار املدن التي تقع على البحار من خالل بناء  الدول وإتاحة فرص التوظيف لأليدي العاملة الوطنية

هذه املميزات تزداد بازدياد , املشاريع البحرية كاملوانئ وأحواض بناء السفن والشركات املالحية واملصانع وغيرها

 سواء من حيث التكاليف املادية أو . الاعتماد على النقل البحري 
ً
كما يعد أرخص أنواع النقل جميعا

وال يحتاج لإلنشاءات إال في بداية ونهاية الطرق املالحية كاملواني وألارصفة . انيات والقدرة على الشحنإلامك

البحرية كما أن هذه الطرق املالحية ال تحتاج إلى صيانة مكلفة أو إصالحات كالنقل البري أو النهري باإلضافة 

وتتميز السفينة بأنها أقل تكلفة في بنائها . إلى انه ال يوجد بها مشكالت أو عقبات كالشالالت أو الجنادل

 من . وصيانتها باملقارنة بقطار له نفس الحمولة
ً
 استفادت كثيرا

ً
وإذا تأملنا خريطة العالم سنجد أن هناك دوال

                                                           
 .18سميرة ابراهيم أيوب، املرجع نفسه، ص  -1
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 مثل اليونان واليابان
ً
 وغربا

ً
بينما ال تزال . سواحلها البحرية فكونت أساطيل تجارية ضخمة تجوب العالم شرقا

في طور املحاوالت مثل الدول العربية وفي مقدمتها قطر والسعودية وسلطنة عمان وهناك دول ال  دول أخرى 

 .تزال تعتمد على ألاساطيل ألاجنبية مثل الكثير من الدول النامية

 فعملية النقل تمثل بعدا من أهم ألابعاد الحضارية في عالم ألامس واليوم والغد ولها تأثير متداخل

 .الاقتصادي والاجتماعي والسياس ي وألامني والحضاري للبالد وكبير في النشاط

 

 على الصعيد الدولي: أوال

فالنقل البحري يرتبط بتجارة السلع والبضائع الدولية منذ القدم ارتباطا وثيقا فمنذ العصور 

رف إلانسان فع"تنبهت البشرية ألهمية التبادل التجاري كأداة لتلبية الاحتياجات واستمرار الحياة،  القديمة

ثم التبادل التجاري داخل الدولة الواحدة، ثم التبادل التجاري بين الدول بعضها والبعض آلاخر،  املقايضة

 التحدث عن التجارة الخارجية، فإن الذهن ينصرف عادة إلى حركة البضائع املطلوب الحصول عليها أو وعند

 1"تصريفها

 ل هي السفينة وهي وسيلة النقل الالزمة لحمل ونقلذه الحركة يجب توافر عنصرين فاألو بهوللقيام 

 البضائع، والثاني املوانئ التي يتم من خاللها مرور البضائع باإلضافة إلى وجود شركات وتوكيالت املالحة،

 .شركات الشحن والتفريغ، هيئات التأمين، ترسانات البناء وإصالح السفن، هيئات إدارة املوانئ

 خدمات النقل"ادل التجاري بين الدول إذا لم تتوافر وسائل للنقل، فوجود لذا ال يمكن أن يتم التب

 2"البحري، يعتبر أمرا أساسيا وشرطا هاما النسياب التجارة الدولية

 فهو وسيلة من وسائل عمليات تنشيط التبادل الدولي إذ حوالي ثالثة أرباع حجم التجارة العاملية

 حركة الم قدر ما تلقاه حركة التجارة العاملية نفسها فبدونه تتوقفويلقي من اهتمام الع"تنقل عبر البحر، 

 .3" العاملية التجارة

فصناعة النقل البحري ذات صبغة يغلب عليها الطابع الدولي وهي من أهم وأرخص وسائل النقل 

التي  تدياالعالمي الخارجي للبضائع والركاب واتساع ألاماكن التي يمكن أن يصل إليها خصوصا في ظل الاقتصا

تعتمد على العوملة وتدويل إلانتاج واستخدام تكنولوجيا املعلومات والاتصال الذي أدى إلى اتساع حجم 

 .التبادل التجاري الدولي وبالتالي زيادة في الطلب على خدمات النقل بصفة عامة والنقل البحري بصفة خاصة

 

 

                                                           
 .82هشام الجندي، املرجع السابق، ص  -1
 .3، ص  8040ل خطاب، اقتصاديات املوانئ بين النظرية والتطبيق، دار الجامعة الجديدة، الاسكندرية، محمد جال/د -2
 .29 ص تاريخ، بدون  ناشر، بدون  النقل، مبادئ هشام الجندي، -3
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بواسطة النقل البحري ومن هنا تظهر  حيث تنقل دول العالم الجزء ألاكبر من تجارتها الخارجية

مركز لشحن وتفريغ البضائع "أهمية املوانئ في تدفق التجارة الدولية في شكل صادرات وواردات سلعية و

 1"موضوع التبادل التجاري الدولي

فهو الذي يقود حركة التدفق السلعي في التجارة الدولية وقد زاد من هذه املكانة املتميزة للنقل "

 .2"نجاح وانتشار النقل بالحاوياتالبحري 

كما صار النقل هو املدخل ألاساس ي  مم بمدى تطور النقل واملواصالت وأصبح يقاس مدى تحضر ألا " 

 3 ."للولوج لبوابة القرن الحادي والعشرين في ظل العوملة

سين إن وسائط النقل املائي لها دور كبير في توسيع ألاسواق وفتحها أمام مختلف الصناعات وتح

 .أوضاعها، وفي عملية التخصص والتنوع

وعليه فالتجارة الدولية غاية والنقل البحري بروافده ومنها املوانئ هو الوسيلة وبذلك فالغاية ال 

 .تتحقق إال بوجود الوسيلة

 على الصعيد املحلي : ثانيا

ل النامية وذلك يعد قطاع النقل البحري القائد ملسيرة التنمية الاقتصادية لدول املتقدمة والدو 

بتحسين استخدام املوارد املتاحة واستغالل معظم املصادر للثروة و لتشابكه مع القطاعات الاقتصادية ألي 

مكملة للنشاط إلانتاجي الذي " دولة سواء كانت صناعية أو تجارية أو زراعية فالخدمات التي يقدمها هي 

الداخلي كما يلعب قطاع النقل البحري دورا أساسيا تقدمه القطاعات الاقتصادية ألاخرى أو قطاعات النقل 

 4 .في عمليات ألامن الغذائي والتنمية الاجتماعية

فاملنفعة املكانية من  3" نشاط يتم من خالله خلق املنفعة املكانية والزمنية املضافة للبضائع " فهو 

إلى املكان الذي تكون فيه قيمتها أو خالل نقله للبضائع من املكان الذي تكون فيه قيمتها أو منفعتها منخفضة 

منفعتها أكبر، أما املنفعة الزمنية فيتم توفير السلعة في وقت الاحتياج لها حيث يتم تخزين السلع في الثالجات 

التي تنتج موسميا والسريعة التلف كالفواكه وألاسماك والخضر الستهالكها فترة أطول من فترات إنتاجها 

                                                           
 .24 ص ذكره، سبق مرجع النامية، الدول  ملشاكل خاصة إشارة مع البحري  الاقتصاد عثمان، أحمد هارون /د -1
 .144، ص 4332إلاسكندرية،  للكتاب، إلاسكندرية مركز النقل، اقتصاديات في مقدمة منصور، فريد ادةحم /د -2
نادرة عبد الرحيم فرحان عبد الرحمن، النقل متعدد الوسائط في السودان دراسة تحليلية مع إبراز أهمية السكك الحديدية، رسالة  -3

 .43، ص  8000قل البحري، إلاسكندرية، ألاكاديمية العربية والتكنولوجيا والن دكتوراه،
الحادي عشر، كلية التجارة،  العلمي املؤتمر املصري، البحري  التجاري  لألسطول  التنافسية القدرات دعم إستراتيجية عثمان، سعيد -4

 .8القاهرة، ص 
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قل والتخزين مجتمعين املنفعة الزمانية بتمكين الصناعات باالستمرار في إلانتاج يخلق كل من الن" وبذلك 

 . 1طوال السنة بالرغم من التغير املوسمي في إلانتاج وفي الاستهالك

إن هذا القطاع الاقتصادي الحيوي يعد من أضخم وأغزر القوى إلانتاجية توليدا للدخول والقيم 

عيم ألاسطول التجاري لخدمة التجارة الدولية يماثل عملية الاستثمار في املضافة، فاالستثمار في بناء وتد

الصناعات املنتجة لبدائل الواردات أو الصادرات ويحسن من شروط التجارة الدولية لدولة املالكة لذلك 

ألاسطول وارتفاع حجم تجار ا الخارجية ويحسن معدالت تدفق الواردات والصادرات تماشيا مع حجم الطلب 

عالمي عليها ومنه تقليل التكدس باملوانئ املحلية، ومن تم إمكانية أسطول الدولة أن يحمل تجار الخارجية ال

أي استخدام شرط تفضيل التجارة الوطنية، باإلضافة إلى إمكانية التأثير في املؤتمرات املالحية وأسعار 

ف الشركات واملنشآت العاملة في مجال النوالين البحرية، كما يؤدي إلى زيادة فرص ومجاالت العمل في مختل

النقل البحري وآلاالت املكملة لها، وتحسين ميزان املعامالت الجارية، وتوفير العملة الصعبة من خالل ما 

تحصل عليه املوانئ من السفن ألاجنبية مقابل ما تقدمه لها من خدمات تموين للسفن وإرشادها وإصالحها 

حصل عليها شركات التأمين من أصحاب السفن ألاجنبية وما تحصل عليه وغيرها، وأقساط التأمين التي ت

 .الدولة مقابل بيع أو تأجير السفن والعمال الوطنيين الذين يعملون على سفن أجنبية من مرتبات وأجور 

أما من حيث ألاهمية الاجتماعية فساهم في إزالة الفوارق وتحسين وربط العالقات بين القبائل وكذا  

في حل مشاكل " ناطق النائية من عزلتها كما ساهم في نشر الخدمات الححية والثقافية، ويساهم إخراج امل

سوء التوزيع في الكثافات السكانية ومشكلة الضغط على املوارد املستخدمة في وقت واحد وتمثل مشروعات 

 .2النقل بصفة عامة دورا بارزا في إعادة توزيع الخريطة السكانية

 

 سسات التي يرتبط نشاطها ألاساس ي بخدمات النقل البحري الهيئات واملؤ 

 : شركات املالحة البحرية: أوال

املالحية، و يتنوع نشاطها أو  و تختص بنقل الحموالت املتاحة من الصادرات و الواردات على الخطوط

ئع، خدمات نقل البترول الخام و مشتقاته، املنتجات البترولية، نقل البضا: قد يقتصر على نقل كل مما يلي

 .3الركاب و تشغيل العبارات بين املوانئ املتجاورة

 

 

                                                           
الجوانب التنظيمية والادارية  للموانئ  حول  العليا لإلدارة العلمي اللقاء للدولة، الاقتصادية التنمية في املوانئ دور  املنصف، عبد أحمد /د -1

 .8، ص 4388ماي  80إلاسكندرية،  إلادارية، للعلوم العربية املنظمة العربية، بالدول  البحرية
 .008ذكره، ص  سبق مرجع السودان، في الوسائط متعدد النقل الرحمن، عبد فرحان الرحيم عبد نادرة -2
 40 - ص ذكره، سبق مرجع النقل، صادياتاقت أيوب، إبراهيم سميرة.د -3
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 : املوانئ البحرية: ثانيا

 لدورها الهام في تقديمتعد املوانئ البحرية من أهم الدعائم التي تقوم عليها صناعة النقل الب
ً
 حري نظرا

البحرية من  فقا الختالف املوانئالتسهيالت البحرية الالزمة لعمل السفن، و تتعدد تلك التسهيالت و تتنوع و 

 .حيث طبيعتها الجغرافية و كذلك من حيث الوظائف املسندة إليها

 1الجغرافية طبيعتها حيث من البحرية املوانئ أنواع -1

 لحاجة إلى إجراء تعديالت صناعية و تعرف باملوانئ التي تصلح ألعمال املالحة البحرية دون ا: موانئ طبيعية-أ

ع في وجودها للعوامل الطبيعية التي تتعرض لها السواحل و تقام تلك املوانئ على شواطئ كبيرة حيث تخض

 .البحار أو مصبات ألانهار و قد تتوافر لها الحماية بواسطة الجزر و الشعب املرجانية

  رة ضرورة إعداد بعض إلانشاءات و يتطلب قيامها في أحد املواقع الساحلية املختا: موانئ شبه طبيعية-ب

 .التجهيزات للقيام بأعمال املالحة البحرية، و تعد ألانهار من أفضل املواقع التي يتم فيها تكوين هذه املوانئ و 

و يتطلب إقامة مثل هذه املوانئ توفير الحواجز الصناعية لتحديد املواقع املالئمة التي : املوانئ الصناعية-ج

 .لتأدية خدمات املالحة البحريةاختيارها إلقامة امليناء الصناعي و تهيئته  يتم 

 : أنواع املوانئ البحرية من حيث طبيعة الوظائف و الخدمات التي تقدمها

 و تستند إليها مهمة تقديم  و هي مجهزة بالتسهيالت الالزمة لعمليات املناولة و التخزين: املوانئ التجارية-أ

 وم بمهمة شحن و تفريغ تلك السفن و تزويدهاخدمات التحرك املالحي و التجاري للسفن التجارية و من ثم تق

 .بحاجتها من الوقود و املواد الغذائية

و تحتوي على شبكة ضخمة من أنابيب نقل البترول من حقول اكتشافه أو معامل تكريره : موانئ النفط-ب

 -إلى 

محطات الضخ ألارصفة، كما قد تقوم بمهمة ضخ البترول إلى ناقالت النفط مباشرة مما يتطلب تزويدها ب

 .الالزمة

 ن خالل تقديم و تخدم عملية التحرك املالحي البحري بشكل مباشر و تضمن تأمينه م: موانئ الخدمات-ج

 .خدمات الصيانة الالزمة للسفن و ال يدخل في نطاق وظيفتها أعمال الشحن و التفريغ

 دول التي تشكل أطراف عملية ين الو تقوم بمهمة الوساطة التجارية ب: موانئ التخزين أو املستودعات-د

التبادل التجاري الدولي حيث تختص بتجميع و تخزين أنواع معينة من البضائع ثم تعيد تصديرها إلى مناطق 

 .عليها في ألاسواق العاملية الطلب

                                                           
 .18نفس املرجع السابق، ص  -1



 عموميات حول النقل البحري واللوجستيك                                      :                                                 الفصل ألاول 

  

19 
 

الفوسفات، و تتميز هذه  و يقصد بها خام الحديد، الفحم، الحبوب،: موانئ بضائع الصب الجاف -ه

 بمواصفات معينة في املوانئ التي يتم من خاللها عملية بحمو  البضائع 
ً
لتها الضخمة و لذلك يتطلب نقلها بحرا

 .حيث اختيار موقع امليناء أو التجهيزات الالزم توافرها في تلك املوانئ النقل سواء من

 و املوانئ ي البحار املفتوحة أو تختص بعمليات نقل البترول من خالل محطات التداول ف :موانئ البترول-و

 تتطلب هذه املوانئ مساحات واسعة و عمق مناسب للقنوات املالحية املؤدية إلى منشآت تداول البترول مع و 

 عن تسهيالت امليناء التجارية أو تخصيص حوض آمن و خاص للبترول في مكان منعزل 
ً
مراعاة تواجدها بعيدا

 .عن بقية أرصفة امليناء

 لتباين الوزن النسبي لنشاط د البحري و تختلف مساحتها و أهميتها و تخدم نشاط الصي: موانئ الصيد-ز
ً
 فقا

 الصيد، فقد يتم تخصيص ميناء بأكمله لخدمة هذا النشاط و ذلك في ا
ً
 لدول الساحلية التي تمتلك قطاعا

 
ً
لعمليات الصيد البحري أو قد يتم استغالل جزء من امليناء لخدمة نشاط الصيد في الدول التي  ضخما

 .ض فيها أهمية هذا النشاط أو تلك التي ال تمتلك موانئ بحرية كثيرة العددتنخف
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 مفاهيم حول اللوجستيك: الثانياملبحث 

إن معرفة ماهية إلامداد تؤدي إلى دراسة تاريخ هذا العلم، وذلك من خالل إلاشارة إليه في العصور 

ذكر ألاسباب التي أدت إلى استعماله في املجال إلاداري، القديمة وظهور الفكر اللوجستي باملؤسسة مع 

باإلضافة إلى ذلك معرفة أهمية .وللتعمق أكثر يجب معرفة مفهوم إلامداد الذي عرف تطورا مع مرور الزمن 

 .وأهداف إلامداد والتطرق إلى إلامداد العكس ي ومجاالت تطبيقه

 

 التطور التاريخي ومفهوم اللوجستيك: املطلب ألاول 

ثت في املاض ي على هذا النوع من ن دراسة تاريخ إلامداد تعني دراسة الوقائع وألاحداث التي حدإ

الرياضيات والعلوم في ودراسة تاريخ اللوجستيك تقودنا إلى دراسة الفكر اللوجستي .إلدارة التدفقات  راساتد

 .العسكرية وثانيا دراسة تاريخه في املؤسسة

 تيكالتطور التاريخي  للوجس: أوال

ففكرة اللوجستيات ومفهومها يمكن تتبعها وتأصيلها عندما تتصفح السجالت التاريخية منذ العصور 

 .القديمة-

 في املجال الديني -1

إن اللوجستيات بمفاهيمها الحديثة لها امتداد منذ عصور قديمة اقترنت بالرسائل النبوية حيث كان 

لهذه ألاخيرة ألاثر البالغ على الحياة البشرية نجد ذلك في قصة سيدنا نوح عليه السالم والسفينة من إنقاذ 

لصناعة السفينة التي أمره املولى  للبشرية من طوفان عظيم تنبأ به سيدنا نوح عليه السالم فارتكن ومن معه

عز وجل وتتمثل اللوجستيات في أخذ زوجين من كل حيوان من خطر الطوفان وقام بتنظيم وجمع ونقل 

املواد وتوفير املاء والغذاء والتهوية والتدفئة والتخلص من النفايات والصيانة خالل الفترة التي قضاها مع 

وهو ألامر نفسه ما حدث لسيدنا يوسف في قصته مع فرعون . اتقومه في السفينة وكل من معه من مخلوق

َع  َرى َسبم
َ
ي أ ِ

 
ِلُك ِإن

َ م
اَل امل

َ
مصر عند تفسيره لرؤيا امللك التي رأى فيها كما قال املولى عز وجل في محكم تنزيله﴿ َوق

َر 
َ
خ

ُ
ٍر َوأ ضم

ُ
ٍت خ

َ
ُبال

م
َع ُسن  َوَسبم

ٌ
ٌع ِعَجاف ُهنَّ َسبم

ُ
ل
ُ
ك
م
َراٍت ِسَماٍن َيأ

َ
ُتمم َبق نم

ُ
َياَي ِإنم ك

م
ُتوِني ِفي  ُرؤ

م
ف

َ
 أ

ُ َ
أل

َ م
يها امل

َ
َياِبَساٍت َيا أ

ُبُروَن ﴾ عم
َ
ؤَيا ت  1ِللرُّ

فهاته الرؤيا التي أزعجت امللك وأمر بإعطاء تفسير لهذا ألامر وإنقاض شعب مصر من سنوات 

سيدنا يوسف في  العجاف هنا يكمن العمل اللوجستي في الطريقة التنظيمية واملحكمة التي أشرف عليها

أن تبقى الحبوب في )كيفية زرع املحاصيل حتى تؤتي أعلى مستويات إنتاجية وطريقة تجميعها وتخزينها 

                                                           
 .13سورة يوسف، آلاية  -1
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في املستودعات ببناء مخازن مركزية، وتوزيعها من خالل تخزين خمس ( السنابل حتى ال تأكلها الحشرات

 . املحاصيل في سنوات الوفرة وتوزيعها في سنوات مجاعة

 .ألامر بالنسبة لطريقة بناء ألاهراماتوكذلك 

 في مجال الرياضيات -2

م في املسائل املتعلقة  4041لقد استخدمت كلمة اللوجستيات ألول مرة في الرياضيات ستة 

استخدمت في العمليات ألاولية للحسابات الرياضية وأخذت في التطور  4000باالستنباط العقلي، وفي سنة 

 Logit model ويوجد نموذج رياض ي يسمى" مت اللوغرتيم، املنحنيات، املعادالت حيث ض 4888إلى غاية سنة 

 .Logistics1وهو مستمد من كلمة 

 في املجال العسكري  -3

بتنظيم املؤونة والامدادات قبل تحرك جيشه   H.Nikolo Poulouفي القرن الرابع قبل ميالد قام 

بحرق هذه الشاحنات قبل انطالق رحلته نحو آسيا لكي ال  بتوفير شاحنات الطعام، أما الاسكندر ألاكبر فأمر 

لتنظيم التخمات الليلية ووضع  logistaتعيق تحركات جيشه، أما الروماني خوليو قيصر استعمل وظيفة 

 .مخازن في املدن لالهتمام بتحركات الفيالق الرومانية

م اللوجستية حينما كتب إلى استخدم القيصر البيزنطي ليونتوس السادس مفهو ( م 348 -م 200) ومن 

قاصدا بذلك أن يعسكر الجيش، وأن يسلح ويرتب وفقا للغرض املطلوب ( إن ألامر مسألة لوجستية)جيوشه 

منه، وإن توفر كافة الاحتياطات، وفي أوانها، وبكم كافي مع التحقيق الدقيق، واملالئم للواقع لكل حركة من 

 2"حركات الحملة العسكرية 

قام نابليون بإنشاء مجموعة عسكرية إدارية لتموين جيشه  4200وبالضبط عام  43وفي القرن 

 .وتتكون من الخبازين، الحرفين، الجزارين

فعرفت اللوجستيات بفن تحريك الجيوش حيث تم تقسيم الجيش إلى خمسة  4230أما في عام  -

 (الاستراتيجي، التكتيكي، اللوجستي، الهندس ي، التكتيكات الصغيرة)قطاعات 

مشروع فن )كتب القائد العسكري السويسري أنطوان هنري جوميني كتاب بعنوان  4238وفي عام  -

وذكر أن اللوجستيات تعود إلى وظائف عسكرية خاصة بكيفية إمداد الجيش باملؤن والذخيرة والعتاد ( الحرب

 .4208إلانجليزية عام  بالشكل الححيح ولقي هذا الكتاب اهتمام كبير في و م أ على عكس أوروبا وترجم إلى

                                                           
 .08، ص8040الجزائر،  قاملة، جامعة ماجستير، رسالة القيمة، خلق في ودورها اللوجستية الخدمات وجودة أداء قيراط، بن العزيز عبد -1
مجال  في العاملة الشركات على ميدانية دراسة) والتوزيع النقل قنوات أداء في وأثرها تيةاللوجس إلادارة تطبيق خميس، آدم اسماعيل آدم -2

 .12، ص 8041السودان،  جامعة دكتوراه، ، رسالة(البترول في السودان
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تم استعمالها في الجيش الفرنس ي لتأمين وصول املؤونة والذخائر  4300وبالذات عام  80وفي القرن  -

في الوقت املناسب وبأحسن طريقة، ثم أعيد استعمالها بكثافة في الحرب العاملية الثانية من طرف الحلفاء إذ 

 .كيكانت إحدى أسباب انتصار جيوشها والجيش ألامري

تطبيق اللوجستيات في  4383ومن بين العوامل التي أدت إلى تحقيق النصر ملصر في حرب أكتوبر 

 .تحريك القوات وإدارة الحرب

وحتى في وقتنا الحاضر ال يزال مصطلح اللوجستيات يستعمل بشكل مكثف في ا ال العسكري أو في 

 .أي تطبيقات تقوم ا القوات املسلحة

 في املجال الزراعي -4

حيث أجريت دراسة حول "  4304هناك من الكتاب من يرى أن اللوجستيات أمر معروف منذ عام 

  1 .التكاليف والعوامل التي تؤثر في توزيع منتجات املزارع في و م أ

 أي ظهرت في مجال توزيع إلانتاج الزراعي دف دعم إستراتيجية إلانتاج الزراعي لتحقيق املنافع

 .تاج الزراعيالزمانية واملكانية لإلن

 أ.م.حيث قام العديد من العلماء بتحديد العناصر املؤثرة في عملية توزيع املنتجات الزراعية في و

 كفريد إي كالرك، والذي لفت انتباه القائمين على ألامر بأهمية ودور وظيفة اللوجستيات واستخدامها في

  2" التسويق

 (ألاعمال)في مجال إلادارة والاقتصاد  -5

نتهاء الحرب العاملية الثانية تم سحب هذا املصطلح العسكري في ألاصل الذي كان السبب وبعد ا

 Logisticsالرئيس ي في فشل ونجاح العديد من املعارك إلى مجال الاقتصاد وإدارة ألاعمال وتم تسميته 

Business وذلك لقدرته على" في العلوم إلادارية، تيات يعتبر من املجاالت الحديثة ومنه علم إدارة اللوجس 

مساعدة املنظمات في مواجهة التحديات سواء في بيئة عملها الداخلية من خالل ضرورة الاستخدام ألامثل 

والكفء للموارد وإلامكانيات املتاحة، وأيضا بيئة عملها الخارجية واملتمثلة في ضغوط املنافسة في ألاسواق 

   3"ومواجهة نتائج العوملة 

عسكريون املتقاعدون عن املهنة العسكرية هم املمثلين للوجستيات الشركة وأصبح اللوجستيون ال

بهدف نقل الخبرات املكتسبة في هذا املجال العسكري إلى تلك املجاالت الصناعية والتجارية، باإلضافة إلى 

                                                           
1-Douglas m. Lambert et Games R, stock, strategic Management Boston : Trwin, 1992, p19.  

مجال  في العاملة الشركات على ميدانية دراسة) والتوزيع النقل قنوات أداء في وأثرها اللوجستية إلادارة تطبيق يس،خم آدم اسماعيل آدم -2

 .12، ص 8041السودان،  جامعة دكتوراه، ، رسالة(البترول في السودان
للبنات و  الرياضية التربية كلية ،دكتوراه رسالة الرياضية، املؤسسات في متكامل كنظام اللوجستيات الجزار، صالح مصطفى تامر -3

 .8، ص 8040إلاسكندرية، 
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قها فعليا في وغيره في فرنسا حيث تم تطبي Colin وأ .م.في الو Hesketts الباحثين في مجال العلوم إلادارية مثل

 .و أوربا في الثمانينات.أ.و م

فبالرغم من اختالف ألاهداف والغايات بين الفكر اللوجيستي العسكري والاقتصادي إال أن املشاكل 

 .ألاساسية هي نفسها

النظام الفرعي للتوزيع املادي مع تطبيق " وهناك عدد من الكتابات تحدثت عن دور اللوجستيات في 

 La Logistique "تحت عنوان  KOLB. F صدر كتاب ل 4388وفي سنة  ألاساليب الرياضية

Approvisionnement Production, Distribution " حيث يقترح نهجا ملختلف تقنيات إدارة املخزون والتنبؤ

  1 .بما، وتصميم شبكات التوزيع املادي إذ يمثل هذا الكتاب بلورة للتفكير اللوجستي الفرنس ي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1-http//www.Moqatel.com openshare/ benoth/ sirzatia 17/ usa/ sec006.doc-cvt. Htm. 10h30m - 

08/07/2017. 
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 مصفوفة كيرني ا للوجستية(: 10)الشكل رقم 

 

 .11، ص 2002محمد حسان، إدارة الامداد والتوزيع، الدار الجامعية إلاسكندرية، مصر، : املصدر

 

 تعريف اللوجستيات: ثانيا

إن مصطلح اللوجستيات فن وعلم وله أسسه ومفاهيمه وبدأ تطوره منذ الخمسينات ولقد ظهرت 

من الكتابات والدراسات التي ركزت في بدايتها على الجيش وحركته، ولكن لم يكن هناك دراسته في العديد 

اتفاق كامل بين الخبراء على مفهوم اللوجستيات كما أن مضمون ومفهوم اللوجستيات تغير نتيجة لعدد من 

 .املتغيرات يأتي في مقدمتها سياسات تحرير التجارة وتعاظم درجة املنافسة بين الشركات

في ألادبيات العربية والتسويقية غير متداول، وكتسلل تاريخي ملحاوالت تعريف إدارة اللوجستيات  أما

 .إدارة املواد، التوزيع، إدارة النقل، إدارة التوريد، التزويد، إلامداد: تم وصف اللوجستيات بأسماء عدة
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 التعريف اللغوي  -1

وتعني نسبة،  λoÿosديمة وتأتي من كلمة لوجس اللغة الاغريقية الق"يعود أصل كلمة اللوجستية إلى 

  1"التي لها نفس املعنى Logisticusحساب، سبب، خطاب وكذلك الكلمة الالتينية 

 ، والتي تعني(ق م 312- 182 )ويعتبر الفيلسوف اليوناني أفالطون أول من استعمل كلمة 

Calculation and reasoning (الحساب والاستنتاج )2".اض يمن املنظور الري  

 Isticو ( مقر الامداد والتخزين)التي تعني  Lodgeتتكون من جزئين هما : Logisticوباللغة الانجليزية 

تعني أمر متعلق بااليواء ولتخفيف النطق أصبحت  Lodgeisticويضم الجزئين فالكلمة ( املتعلق ب)تعني 

logistic. 

 التعريف الاصطالحي -2

وجستيات كان في املجال العسكري فيمكن توضيح التعريف نظرا لكون أول ظهور ملصطلح الل

العسكري أوال الذي يعتبر ألاصل لهذا املصطلح ثم التعريف الاقتصادي الذي تطرقت إليه العديد من 

 .املنظمات والجمعيات والعديد من املفكرين الاقتصاديين

 في املجال العسكري -1

 ر وتوريد ونقل وصيانة الاحتياجات العسكرية وتزويدشعبة من العلوم العسكرية يختص بتدبي/هي فرع" -

  3"الوحدات العسكرية بالجنود وألاعتدة وما يلزمها من املرافق والتسهيالت

إيصال املؤن واملواد واملعدات إلى املكان املناسب في التوقيت "في العمليات العسكرية تعني اللوجستيات  -

 . 4"املناسب

تموينهم، أي إدارة تدفقات ألافراد واملوارد لدعم املجهود الحربي عن طريق نقل فن نقل الجنود وإيوائهم و " -

 الجنود والعتاد واملؤن والذخائر من املعسكرات واملستودعات في منطقة عسكرية معينة إلى ميادين القتال 

  5 ."في مواقع أخرى بعيدة، وذلك في أقصر وقت ممكن وبأقل تكلفة ممكنة

 

 

 

                                                           
 سوقيات  -1
ذكره، ص  سبق مرجع العربية، ول والد بمصر الوسائط املتعدد النقل لوجستيات لتفعيل مقترحة استراتيجية هيكل، ماهر شريف/د -2

308. 
 8 ص ، 2007 أنترناشيونال، مجلة اللوجستية، الادارة ومفهوم تعريف معوض، سمير /د -3
 .2املرجع السابق، ص  -4

5-Wood, F, Donald, Murphy, R, Paul, « Contemporary Logistics, Pearson Education, INC , 

New Jersy, 8th Edition, 2004, pp3-5. 
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 لفي مجال ألاعما-2

ومع نهاية الحرب العاملية الثانية، انتقل هذا املصطلح إلى املجال الاقتصادي نتيجة النجاحات التي 

حققها في املجال العسكري، مما زاد ألامر صعوبة في وضع تعريف واضح ومحدد حيث كان هناك تداخل في 

أن ألامر يختلف عن ذلك، التمييز بين تع ريف اللوجستيات وبين القطاعات ألاخرى كالنقل والتوزيع بل 

فمفهوم اللوجستيات أشمل وأوسع من ذلك ألنه يربط بين جميع هذه ألانشطة في آن واحد وهذا ما أدى إلى 

 :وجود عدة تعريفات

 

إن املصطلح يصف تكامل النشاطين أو أكثر ( "NCPDM*)عرفه املجلس الدولي إلدارة التوزيع املادي 

ة للتدفق الفعال للمواد ألاولية، وعمليات الخزن الداخلية والسلع بهدف التخطيط والتنفيذ والسيطر " 

النهائية من املكان الرئيس ي إلى مكان الاستهالك، إذ أن هذه النشاطات يمكن أن تشمل على الرقابة، ومناولة 

ل واملرور املواد، وأوامر العمليات، والاختيار الصائب للمخازن واملصانع والتغليف، ونظام إلعادة السلع، والنق

   1."والتخزين الجيد

تنظيم تيار املواد وتخطيطه، : "عرفت اللوجستيات على أساس وظائفها: الجمعية ألاوروبية اللوجستية

ومراقبته وتنفيذه بدءا من مرحلة شراء أو تحضير املواد الخام ألاولية، ثم مرحلة التصنيع وإلانتاج، فمرحلة 

ائي، إلشباع متطلبات السوق أو الزبائن، ولكن بأقل تكلفة، وبأقل التوزيع والتسويق إلى املستهلك النه

  2 "استخدام لرأس املال

اللوجستيات هي عملية كفاءة وفعالية التخطيط والتنفيذ والرقابة : "مجلس إدارة اللوجستيات بأمريكا -

علقة بها من نقطة البداية لتدفق وتخزين املواد الخام واملخزون قيد الصنع والبضائع النهائية واملعلومات املت

  3 ."إلى نقطة الاستهالك، وذلك دف إرضاء املستهلك وتحقيق احتياجاته

هي فن وعلم إدارة تدفق البضائع، والطاقة واملعلومات، واملوارد ألاخرى كاملنتجات والخدمات، : "اللوجستيات-

من املستحيل انجازيه تجارة عاملية  وحتى البشر من منطقة إلانتاج إلى منطقة الاستهالك، ومن الصعب أو حتى

تصدير عاملية أو عملية نقل للمواد ألاولية، أو املنتجات وتصنيعها دون دعم لوجستي / أو عملية استيراد

 4 ."احترافي

                                                           

* National Council of Physical Distribution Management. 
 .408، ص 8000، (88)20الرافدين،  تنمية مجلة وألاساسيات، املفاهيم اللوجستك نظام الدباغ، ذنون  نافع -1
 .46 ص ذكره، سبق مرجع خميس، آدم اسماعيل آدم/د-2
 دار مسلم، أحمد أسامة سلطان، ابراهيم تركي ترجمة الامداد، سلسلة ورقابة وتنظيم تخطيط :اللوجستيات إدارة بالو، إنش رونالدو-3

 .80، ص 8000املريخ، الرياض 
التنافسية  القدرات لزيادة لوجستي مدخل الخدمات الالكترونية لتسويق للوجستيات املتكامل الدور  عصفور، حسين مصطفى أمل/د-4

 .03، ألاردن، ص 8040ديسمبر  8-0حدود،  للمنظمات، مؤتمر التجارة الالكترونية تجارة بال 
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عبارة عن مجموعة من ألانشطة الداعمة لعملية إلانتاج السلعي، وهي بطبيعتها خدمات : "اللوجستيات -

ما إلى نشاط نقل املادة ألاولى، وبعد اتمام عملية التصنيع فإن السلعة تحتاج إلى  تحتاج عملية إنتاج سلعة

تعبئة أولية ثم تعبئة داخل حاوية في حالة كون السلعة قابلة للتحوية، ثم نقلها إلى مكان التخزين ثم إلى 

خدمة ما بعد البيع، ويصاحب مراكز التوزيع ثم تسليمها إلى املستهلك النهائي في املكان واملوعد املحدد ومتابعة 

 1 ."مجموعة تلك ألانشطة نشاط هام وهو الاتصال واملعلومات

إدارة ألانشطة التي تسهل حركة املنتجات وتنسيق العرض والطلب في خلق املنفعة : James Heskettحسب  -

  2".املكانية والزمانية وذلك بتوفير املواد في املكان والوقت املحدد

هو التكامل والاندماج بين النقل والتجارة الدولية بالكمية " :يات في النقل والتجارة الدوليةمفهوم اللوجست -

 .Juste in time Delevery 3الالزمة في زمن محدد وإلى مكان محدد وبأقل تكلفة 

عرفت اللوجستيات من خالل خمسة أبعاد متكاملة ومنسقة فيما بينها : "AFNORجمعية التقيس الفرنسية  -

التموين والشراء، اللوجستيات داخل املؤسسة، ولوجستيات عملية الانتاج، خدمة ما بعد البيع : شملوت

 .4 ."واللوجستيات العكسية التي تقوم باسترجاع وإعادة تصنيع املنتجات املنتهية صالحيتها

لتقليدية ألاخرى مثل تعتبر من مجاالت املعرفة إلادارية الحديثة فهي عملية التنسيق بين مجاالت إلادارة ا" -

إلانتاج والتسويق والتمويل بدال من ممارستهم التاريخية السابقة بشكل منفصل مما يضيف قيمة للمنتجات 

  5 ."والخدمات املقدمة للعمالء والتي تلعب في الحقيقة دورا أساسيا في تحقيق ما يعرف برضاء العمالء

ألاولية وتجهيزها ونقلها إلى املصنع للتصنيع ثم بيع عمليات توفير املواد الخام "تتضمن اللوجستيات  -

املنتجات في السوق العالمي، فهي امتداد للتجارة الدولية وتعتمد بشكل كبير على إسناد العمليات غير 

ألاساسية إلى شركات متخصصة من الباطن وذلك من أجل تخفيض التكاليف والذي يعتبر من ألاهداف 

  6".ى دائما لتحقيقهالهامة ألي منظمة والذي تسع

العلم الذي يدرس إدارة سلسلة تدفق املواد ألاولية، واملنتجات الوسيطية "كما يعرفها شريف ماهر 

والنهائية واملعلومات، بما يضمن استمرارية الانتاج وتخفيض تكلفته، ويحقق ميزة تنافسية للمشروع، ويكفل 

                                                           
، 8001ديسمبر  43العدد  للمالحة، العربية الجمعية مجلة ، وتوزيعها الحاويات للوجستيات اقليمي مركز الصاوي، شفيق محمد ميرا-1

 .32الاسكندرية، ص 
 العربي، الوطن في الوسائط متعدد النقل نشاط تفعيل في الجافة واملوانئ الحديدية السكك دور  القاض ي، الحليم عبد حلتم محمود-2

 .3، ص 8000، دمشق، (ايتركس)املعرض الدولي للنقل ومستلزماته 
 .3محمود حلتم، املرجع السابق، ص -3
، 8008الاسكندرية،  للنشر، الجامعية الدار املادي، والتوزيع إلامداد – اللوجستية ألاعمال إدارة :في مقدمة إدريس، الرحمان عبد ثابت /د-4

 .80ص 
البحري،  والنقل والتكنولوجيا للعلوم العربية ألاكاديمية أنترناشيونال، مجلة وصلت؟، وأين انطلقت متى اللوجستيات جالل، شيرين /د-5

 .33، ص 8004الاسكندرية، أوت 
 .13ص  ،8041الاسكندرية،  الجامعية، الدار الجدارة، وعوامل الفعالية وسياساته النقل تخطيط ماهر، شريف /د-6
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خزين والنقل والتوزيع والتغليف في إطار نظم رضا لعمالء، وذلك من خالل إدارة أنشطة الشراء والت

 1 ."املعلومات

بأنها تجميع ألانشطة التي لها عالقة بتدفق وتخزين السلع والخدمات :"ويعرفها أيمن النحراوي 

بغرض إمداد العمالء بالسلع والخدمات التي يرغبوا في التوقيت  Manage collectivelyوإدارتها جماعيا 

 2 ."جودة املطلوبةواملكان املحددين وال

 

 خصائص اللوجستيك من خالل مراجل تطوره( 01)جدول رقم 

 اللوجستيك املشترك اللوجستيك املتكامل اللوجستيك املنفصل الفترة

 التسعينات 4330-4380 4380قبل  السنوات

تخفيض تكاليف  أولوية املدير اللوجستي 

 اللوجستيك

تخفيض تكاليف 

 اللوجستيك 

تخفيض تكاليف 

لوجستيك وزمن ال

 (آلاجال)الاستجابة 

 مشترك متكامل مفصل املنهج إلاداري 

 صغير الشراكة كبير  كبير عدد املوردين

شراكة مع املشتركين في 

 سلسلة إلامداد

 كبيرة قليلة ال توجد

مدة العالقة مع 

املشتركين في سلسلة 

 الامداد

 طويلة قصيرة  قصيرة

الحاجة إلى مسؤول 

 سلسلة إلامداد

 نعم ال ال 

 السرعة في الشراكة بين السرعة في التخلص تعطل بسبب سرعة تدفع املنتج

 أعضاء سلسلة إلامداد من املخزونات التخزين  من التموين إلى التوزيع

 EDIشراكة مثل  CIMمثل   متكاملة منفصلة  شبكات إلاعالم آلالي

 .0عبد العزيز بن قيراط، مرجع سابق، ص : املصدر

 

                                                           
 .13، ص 8041أيمن النحراوي،تخطیط وإدارة واقتصادیات املوانئ البحریة، دار الفكر الجماعي،الطبعة ألاولى،إلاسكندرية، -1
كلية،  تلمسان، جامعة بلقايد بكر أبو جامعة دكتوراه، رسالة املتبعة، والسياسات التكلفة إدارة مدخل -الشامل الامداد عمر، أقاسم--2

 .48، ص 8003/8040صادية وعلوم التسيير، العلوم الاقت
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 أنواع اللوجستيك: ب الثانياملطل

أنواع حسب موقع الخدمة من عملية إلانتاج وتنقسم  3هناك من يقسم الخدمات اللوجستية إلى 

 .1تدفق املواد وتدفق املعلومات: الخدمة بدورها إلى نوعين من العمليات

نتاج كتوريد املواد وهي تم بكل ألانشطة املتعلقة بوظيفة إلامداد التي تسبق عملية إلا : لوجستيات داخلية-1

 .ألاولية، أو قطع الغيار، أو التخزين

 .تخص كل ألانشطة التي تدخل مباشرة في عملية إلانتاج: لوجستيات التشغيل -2

تخص كل ألانشطة املتعلقة بوظيفة التوزيع أي التي تلي عملية إلانتاج كالنقل، : لوجستيات خارجية-3

 .والتخزين

 2 :ستية حسب طبيعتها وأهدافهاوهناك من يقسم الخدمات اللوج

 .تقوم بتوفير املواد ألاولية للمصانع: لوجستيات التموين -4

 .توفير املواد الخاصة بالشركات الخدمية كتجهيزات املكاتب: لوجستيات التموين العام-8

اخلية كطرق تصميم املصانع الد"تم بكل ألانشطة التي تدخل في العملية إلانتاجية : لوجستيات إلانتاج-3

إلانتاجية بأقل  لتوفير تدفق فعال لكل من العمال، البضائع، املعدات، واملعلومات لتضمن أعلى مستوى من

 3".إلانتاج التكاليف، وتحديد مدى القدرات اللوجستية الستيعاب كمية إلانتاج وطول خطوط

 لتجارية أو محالت البيعتوفير السلع للمستهلكين من قبل املوزعين في ألاسواق ا: لوجستيات التوزيع -1

 .بالتجزئة

 تقوم بتحريك املواد ألاولية واملركبات وقطع الغيار من املوردين إلى املصنع ثم نقل: لوجستيات النقل -0

 .السلع النهائية من املصنع إلى املخازن ومناولتها ثم إلى العمالء

 .إلى املنتجين من العمالء( السلع املسترجعة)تم بالتدفقات : لوجستيات العكسية -0

  

 أهمية وأهداف اللوجستيك : املطلب الثالث

تعتبر وظيفة اللوجستيك من أهم وظائف  املنظمات الحديثة، ذلك ألن قيمة املواد املشتراة واملخزنة  

تمثل نسبة كبيرة من رأسمال هذه الشركات وتعددت أهداف إلامداد وذلك من أجل الوصول إلى نتائج جيدة 

 .و املخطط لها

 

                                                           
 .48أقاسم عمر، املرجع السابق، ص -1
الغذائية  الصناعة شركات من عينة على تطبيقية دراسة ألاداء على إلامداد سلسلة إدارة إطار في البيئية إلادارة تطبيق أثر الشيخ، ساوس-2

 .8043، 8048لية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، الجزائر، الجزائرية، رسالة دكتوراه، جامعة أبي بكر بلقايد تلمسان، ك
 .43، ص 8008إلاسكندرية،  ألاولى، الطبعة الفنية، إلاشعاع ومطبعة مكتبة وإلامداد، املواد إدارة هالل، على تفيدة/د-3
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 أهمية اللوجستيك: أوال

تؤدي إدارة إلامداد إلى تخفيض وتدنية التكاليف وهذا ما يؤدي بالضرورة إلى : اعتبارات التكلفة العالية-4

من الثورة القومية  %43حيث تشير إلاحصائيات إلى أن  1تحسين ربحية املنظمة وبالتالي العائد على الاستثمار

من قوة العمل هناك ومن  %43تية، وأن هذه ألانشطة تستخدم حوالي أ سيثمر في ألانشطة اللوجس.م.في الو

من إلانتاج  %40.0بين هذه ألانشطة نشاط النقل، حيث أن تكاليف اللوجستيك النقل وحده يبلغ حوالي 

 .2العالمي

إذ أن إلامداد يسعى بشكل أو بآخر إلى تسهيل انسيابية التدفقات سواء : تسهيل انسيابية التدفقات-8

 3 :يزيائية أو املعلوماتية كما يليالف

 املتمثلة في أنشطة النقل والتخزين والتموين للمواد: التدفقات الفيزيائية-

 أي التحكم في تسيير الطلبيات، وتنسيق التدفقات الفيزيائية: التدفقات املعلوماتية-

هتمام بالتسويق الدولي، أصبح يعتمد إلى حد كبير على ألاداء اللوجستي، لهذا تزايد الاهتمام إن الاتجاه نحو العوملة في الصناعة وكذلك الا : طول خطوط إلامداد والتوزيع-3

ألاسواق املحلية وذلك بسبب  باألنشطة اللوجستية داخل كل منظمة أعمال وخاصة تلك الشركات املتعددة الجنسيات أو الشركات الكبيرة الحجم التي ال يقتصر إنتاجها على

 .4د والتوزيع الطويلةتكلفة خطوط إلامدا

تبدل الشركات وقتا طويال وجهدا كبيرا  في سبيل إيجاد السبل التي يمكن : اللوجستيك مهم لالستراتيجية-1

أن تميز منتجاتها عن غيرها من املنافسين، أي أن إستراتيجية التمايز وخاصة في التكلفة تتوفق إلى حد كبير 

حيث التكلفة وخدمة العمالء، فالشركات التي نجحت في إدراك على ألاداء الجيد لألعمال اللوجستية من 

التميز في الخدمة اللوجستية تكون قادرة على بناء ميزة تفصيلية مقارنة بالشركات املنافسة لها، و تساعد 

 .5املنظمة على التوسع في السوق وزيادة حصتها السوقية

ه أن أي سلعة أو خدمة ال تتمتع إال بقيمة مما ال شك في: اللوجستيك يضيف قيمة ذات داللة للعميل-0

قليلة عندما ال تكون متاحة للعمالء املحتملين في الوقت واملكان املناسبين، ولكن عندما تبذل املنظمة جهودا 

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

الطلبات واملعلومات والتخزين والنقل وغيرها فان ذلك سوف يزيد من القيمة املضافة إلى هذه  خالل تجهيز 

 .6الخدمات بالنسبة للعمالء

                                                           
 .44، ص 8008عبد الغفار حنفي، إدارة املواد وإلامداد، إلاسكندرية، الدار الجامعية -1
 .42، ص 8000مصر،  8عبد علي أحمد الحجازي، اللوجستيك كبديل للميزة النسبية، منشأة املعارف إلاسكندرية، -2
 .41عبد الغفار حنفي، املرجع السابق، ص -3
 .83ثابت عبد الرحمن ادريس، مرجع سابق ذكره، ص -4
 .30ثابت عبد الرحمن ادريس، مرجع سابق ذكره، ص -5
 .30بق، ص نفس املرجع السا-6
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تزايد رغبة العالء في الحصول على استجابة مناسبة وسريعة إن نجاح سالسل ألاكل السريع، توصيل -0

الالكتروني في السنوات ألاخيرة جعل العمالء  الطلبات للمنازل، وإلاقبال على استعمال الانترنت والبريد

يتوقعون الحصول على احتياجاتهم ورغباتهم من السلع والخدمات في وقت قصير إضافة إلى ذلك فان تطور 

أنظمة املعلومات وعمليات التصنيع آلالي واملرونة في إلانتاج ساعد املنظمات على إتباع ما يعرف باإلنتاج ذو 

التسويق ذو الحجم الكبير، وفي ظل كل هذا أصبحت ألانشطة اللوجستية تمثل  الحجم الكبير، وكذلك

أهمية خاصة والتي تجسدت في تسهيل الاستجابة السريعة للعمالء في السوق من خالل السرعة في توفير 

 .1السلع والخدمات التي تتفق مع احتياجاتهم ورغباتهم

 أهداف اللوجستيك: ثانيا

معينة تسعى املؤسسة بواسطتها إلى بلوغ مردودية أكبر ونشاط مستمر  يرتكز إلامداد على أهداف

 2 :ودائم على النحو التالي

 الجودة املناسبة-1

يقصد بالجودة تلك النوعية التي يجب الحصول عليها بأقل تكلفة لتناسب الحاجة التي من أجلها 

ة الحصول على مستوى معين من املواد يتم الشراء، بمعنى أن مفهوم الجودة هنا مرتبط بمالئمة ومدى إمكاني

 .املطلوب توفيرها

تمارس وظيفة إلامداد رقابة إيجابية على الجودة والتكلفة الخاصة باملواد أو بصفة عامة : اعتبارات الجودة

 .3يمكن ذكر ثالث عناصر أساسية ذات التأثير في مستوى الجودة للمواد التي تشتريها الشركة في ألاجل الطويل

 ر املناسبالسع-2

وهو قيمة الاحتماالت للتكاليف عند املورد قيما فيما يتعلق بإنتاج الصنف املطلوب شراؤه، ويمكن 

تعريفه بأنه تلك القيمة التي يمكن التصفية بها مقابل شراء أو توفير الاحتياجات املطلوبة وهذه القيمة في 

 :الواقع مرتبطة بكثير من العوامل هي

 سعارالنماذج وقوانين ألا -أ

 النشرات التي تصدرها البورصات-ب

 مندوبي البيع-ت

 بطاقات ألاسعار-ث

 

                                                           
 .34-30نفس املرجع السابق، ص -1
عوالي مسعودة ولغواطي ايمان، فعالية وظيفة الامداد في املؤسسات إلانتاجية، مقدمة ضمن متطلبات نيل شهادة ليسانس في علوم -2

 .00، ص 802-8008التسيير، املركز الجامعي، املدية السنة الجامعية، 
 .  42، ص 8000كبديل للميزة النسبية، منشأة املعارف، إلاسكندرية، مصر،عبيد علي أحمد الحجازي، اللوجستيك -3
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 الشراء بالكميات املناسبة-3

تحديد الكمية املناسبة يحكمها العديد من العوامل منها طبيعية املواد املشتراة وطبيعة إلانتاج، الظروف 

لتسهيالت الخاصة به، تكلفتي الطلب الاقتصادية واتجاهات العرض والطلب، إمكانيات التخزين املتوفرة وا

 .والتخزين والظروف املالية املؤسسة

 اختيار املورد املناسب-4

تعتبر عملية املورد املناسب من الخطوات ألاكثر أهمية، حيث تتطلب تحليل املعلومات التي سبقها 

ف عن أهم جمعها عن املوردين، لذلك فان التحليل ينصب على ألاسلوب الذي يمكن من خالله الكش

 الخصائص التي تتصف بها كل من هذه املصادر، هذا باإلضافة إلى ضرورة املعرفة التامة بخصائص 

و مواصفات املواد املطلوب الحصول عليها، إذ يتطلب ألامر تحديد املعيار املناسب الذي يمكن أن يساعد في 

 .الاختيار السليم للمورد

 اختيار املعيار-أ

 تقسيم املوردين-ب

 .تيار أكثر مورداخ-ت
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 خالصة الفصل 

يعتبر النقل البحري من أهم ألانشطة الرئيسية لإلمداد حيث يقوم بربط مناطق إلانتاج بمناطق 

التوزيع وكذا املناطق الحصول على املواد ألاولية، كما تسعى الدراسة املؤسسات من تقليل تكاليف النقل 

ها ومكانتها في ألاسواق، وتعد الدراسة امليدانية حول مؤسسة ميناء مستغانم واختيار أفضل وسيلة لزيادة ربح

نموذج في فهم الخصائص التي بنينا عليها دور وظيفة النقل في شبكة إلامداد، كونها عرفت تسارع وحركية مع 

 .متطلبات العميل واملجتمع

 

وفي جميع املستويات التطبيقية أصبح إلامداد من املواضيع الرئيسية والحديثة في حياتنا اليومية 

ومها الاكاديمية، فمنذ ظهوره أول مرة وهو يطبق في جميع املجاالت ومنها العسكرية وهذا بتوفير متطلبات 

الحرب واملحاربين من ذخيرة ومؤونة ومواد غذائية، وكذا سرعة النقل لتوفير هذه املتطلبات، أما اقتصاديا 

ذا ألجل تقليص التكاليف وتحسين الخدمات للزبائن كما ونوعا فأصبح من أهم العناصر للمؤسسات وه

لتحقيق مردودية عالية وتوسيع نشاطها، وفتح مجاالت أوسع للتبادل وكذا الحصول على مكانة متميزة داخل 

السوق، أما تجاريا فأصبح إلامداد وظيفة مهمة فيما يتعلق باالحتياجات املادية املتضمنة التموين، إلانتاج، 

 .زيع وكذا تدفق املعلوماتالتو 

 

 

  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 الفصل الثاني

في تأثير النقل البحري 

 اللوجستيتحسين آلاداء
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 مقدمة الفصل 

ترجع أهمية اللوجستيات إلى أن هذا املفهوم هو في الواقع مفهوما شامال يربط ما بين أنشطة متنوعة 

الخ، يهدف أحكام الرقابة على جميع أنشطة الحركة ... مثل النقل والتخزين والشراء وتشغيل أوامر العمالء

اة  الاام وحت  مرحلة ووول  في شكل  الههاي  والتخزين التي تساعد على تدفق املنتج من مرحلة اقتناء امل

الصالح الستخدام إلى العمالء واملستهلكين في الوقت املناسب واملكان املناسب وبالشكل املناسب وبأقل تكلفة 

، ألامر الذي ضاعف من حجم التجار  الجزائرية والاختصار في الوقت وتحقيق أزمنة قياسية وبتكلفة 1ممكنة

 .معقولة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
  .7002ديثة في اةار  خدمات النقل واللوجستيات، املنظمة العربية للتنمية الاةراية، مصر، عبد القاةر فتحي الشين، املفاهيم الح -1
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 ألاداء اللوجستي : املبحث ألاول 

تسعى الادمات اللوجستية إلى تقديم املنتج أو الادمة في املكان املناسب، الزمان املناسب، الحالة 

الجيد ، السعر الجيد، وهذا يتوقف على ألاةاء الجيد للنزام اللوجستي ككل من خالل إتباع مجموعة من 

ينتج عن  تقديم خدمات لوجستية ذات جوة  عالية والتي يعتبر عامل مؤشرات تحدة املدى العالم ل ، هذا 

 .الوقت من أهم مؤشراتها، فخلق القيمة اللوجستية يتأثر بشكل كبير باألةاء الجيد ومستوى الجوة  املقدمة

 أبعاد ألاداء اللوجستي : املطلب ألاول 

ر  في ألاةاء باإلضافة إلى تأثيره يمثل اللوجستيك أولوية أساسية في املؤسسة، وذلك ملساهمت  الكبي

الااص في عدة من املجاالت لذا وجب الاهتمام بأةائ ، تتمثل أبعاة ألاةاء اللوجستي في خدمة العمالء، 

 .آلاجال، املخزونات والتكاليف اللوجستية

 أبعاد ألاداء اللوجستي(: 20)شكل رقم 

..: 

 خدمة العمالء: أوال

نشطة التي تتفاعل املؤسسة من خاللها مع املستهلك إما شاصيا، إن خدمة العمالء مجموعة من ألا

رضا : أو من خالل الاتصال الغير املباشر، وهذه ألانشطة يتم تصميمها وأةائها بناءا على هدفين رئيسين هما

، وينتظر العمالء إلى ما تقدم  أي مؤسسة من منظور السعر والجوة  1الزبائن وتقديم الادمة بكفاء  وفعالية

والادمة، وهذه ألاخير  تعتبر مصطلحا واسعا يمكن أن يحتوي على عد  عناور تتراوح من إتاحة املنتج، إلى 

                                                           
  .3خدمة العمالء، املؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب املنهي، اململكة العربية السعوةية، ص  -1
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خدمة ما بعد البيع، ومن املنظور اللوجستي فان خدمة العميل هي مخرجات عمليات سلسلة إلامداة الااوة 

 .باألنشطة اللوجستية

والزبون من الاصائص ألاولى لجوة  الادمات فالتسليم حسب الشروط املتفق عليها بين املؤسسة 

اللوجستية والذي يؤثر على العالقة مع العميل، ويصبح هذا ألاخير شديدا العقاب إذا كانت املنتجات املتوقعة 

 .ليست في الوقت املتفق علي 

ولهذا يتم قياس معدل الادمة وهو معيار يقيس نسبة املنتجات التي تم تسليمها في الوقت املحدة 

 .مقارنة بأجمالي طلبيات العمالء

 آلاجال: ثانيا

أوبح الوقت أمرا هاما وحرجا في إةار  ألاعمال وأوبحت ةور  العمر املنتج قصير  ويطلب املصنعون 

ويعتبر الوقت الالزم إلكمال أنشطة ةور  الطلبات هو قلب . واملوزعون توريد املواة والبضايع في وقت محدة

انت الرغبة في الحصول على مستوى عال من خدمة العميل من خالل أزمنة ةور  خدمة العميل، لذلك إذا ك

 .طلبات قصير  ومتتالية

ويمكن تعريف وقت ةور  أمر التوريد أو الطلب بمقدار الوقت املستغرق بين ألامر الصاةر من العميل 

 1لعميلأو طلب الادمة وبين وقت استقبال أو استالم البضاعة عن طريق ا( أي أمر الشراء)

أيام  08إلى  7892يوما سنة  72يوضح كيف يتم تخفيض آلاجال اللوجستية من ( II-07)الشكل رقم 

 .%72أي بنسبة تخفيض وولت إلى  7003سنة 

 

 

 

 

 

 

                                                           
  .98ثابت عبد الرحمان اةريس، مقدمة في اةار  ألاعمال اللوجستية، مرجع سابق، ص  -1
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 آلاجال اللوجستية(: 20)الشكل رقم 

 

 

 

 

 

 

 ,yves le denn, la chaine logistique au service des clients, tome2, la gestion et contrôle, CELSE: املصدر

Paris, France, 2001, p1. 

ولتحسين ألاةاء اللوجستي من خالل هذا البعد يجب العمل على تخفيض آلاجال وذلك بالتنسيق 

الجيد للادمات اللوجستية وهناك مجموعة من العوامل التي تؤثر على ألاةاء فيما يخص هذا البعد والتي 

 1 :تتمثل في

 لألولوية القواعد املتبعة-

 تشغيل الطلبات على التوازي مقابل تشغيلها على التوالي-

 (.يجب التحكم في عدة ألاخطاء، عدم وجوة أخطاء يقلل من زمن تشغيل الطلب)ةقة ملئ الطلب -

 تشغيل الطلبات على ةفعات لافض تكلفة التشغيل ولكن  يطيل من زمن التشغيل-

 أطول تكلفة نقل أقل، وزمن تشغيل : دمج الشحنة-

 

 

 

                                                           
  .87محمد املعداوي، مرجع سابق، ص  - 1
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 كيفية تخفيض آلاجال لتحسين ألاداء اللوجستي( 20)ويظهر في الشكل رقم 

 

 

 

 

 

 

 

 .20-98محمد املعداوي، إةار  اللوجستيات وسالسل إلامداة، ص : املصدر

 

 املخزنات : ثالثا

ت إن التخزين يخلق املنفعة املكانية فهو يضمن توافر املنتجات، لكن كثر  املخزون تجعل إةارت  أكثر 

كما تعتبر املخزونات تكلفة كبير  تجعل من املؤسسة ساعية لتخفيضها وتتكون التكاليف املتعلقة . تعقيدا

 1 :باملخزون مما يلي

 .تكلفة املبان  تستخدم للتخزين بما فيها الصيانة، الحراسة-

 .الرفوف، الرافعات الشوكية، التغليف: املعدات املختلفة للتخزين واملناولة ذات الصلة-

 .عمال مناولة املخزونات-

 .الكمبيوتر، الجرة، الوقت الالزم للبحث عن املنتجات: التكاليف إلادارية-

 .املخاطر التقاةم، والضرر باملخزونات أثناء التخزين أو املناولة، املخاطر التي يغطيها التأمين والضرائب-

 (.رز والتخلص من املخزوناتتكاليف الف)املخاطر املرتبطة بالتأخر في اكتشاف مشاكل الجوة  -

                                                           
1 -Pascal EYMERY, op.cit, pp3-4.  
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 التكاليف اللوجستية: رابعا

نتائج (: II-08)من املبيعات ، والجدول رقم  %80-30تتراوح تكلفة اللوجستيك في املؤسسة ما بين 

من  %09ةراسة حديثة لتكاليف التوزيع، وبالرغم من أن نتائج الدراسة توضح أن تكلفة التوزيع تمثل حوالي 

لفة اللوجستيك في املرتبة الثانية بالنسبة لتكلفة البضاعة املباعة وتحسين ألاةاء يكون املبيعات، وتأت  تك

 .1بتخفيض هذه التكاليف

 نسبة متوسط تكاليف التوزيع للمبيعات(: 20)جدوول رقم 

 

رونالدو انش بالو، إةار  اللوجستيات، تخطيط وتنظيم ورقابة سلسلة إلامداة، ترجمة ترك  إبراهيم : املصدر

 .33، ص 7009سلطان، أسامة أحمد مسلم، ةار املريخ، الرياض، السعوةية، 

وتعتبر تكلفة اللوجستيك ثان  تكلفة بعد تكلفة الشراء، وهنا يجب ترشيد وتدنية هذه التكاليف 

، وكل أصحاب املصلحة، ويرى (املساهمين)الباهظة ومن تعظيم الفائد  لصالح العمالء، أصحاب رأس املال 

Robert Delany  في الواليات املتحد  ألامريكية يعني توفير  %70إلى  %70.2أن خفض تكلفة اللوجستيات من

وتتكون . مليار ةوالر للدولة ويوص   بأن  ينبغي أال يؤثر هذا الافض على مستوى العملية اللوجستية 29مبلغ 

  2:التكاليف الوجستية من

 (...لتوزيعا)نقل املشتريات، نقل املبيعات : تكاليف النقل-1

، التأمينات، (ألاشااص والعتاة)كراء او اهتالك املخازن، املناولة وتحضير الطلبيات : تكاليف التخزين-0

 .التغليف

 ...فروق الجرد، : مصاريف مالية مرتبطة باملخزون-0

                                                           
  .37رونالدو انش بالو، مرجع سابق، ص  -1

-2yves le denn, la chaine logistique au service des clients, tome 2, la gestion et le contrôle, CELSE, Paris, France, 2001, p06.  
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عمالء، ضمان معالجة طلبات املورةين وال...( مكاتب، عتاة الاعالم آلالي، )عمال وعتاة : تكاليف إدارية-0

 .كذلك تخطيط إلانتاج

فاألةاء الجيد للوجستيك يؤةي إلى تخفيض التكاليف اللوجستية إلى أةنى مستوياتها وهذا ما 

 .02يوضح  الشكل رقم 

 

 تطور تكاليف اللوجستيك في الجزائر(: 20)شكل رقم 

 

 ,yves le denn, la chaine logistique au service des clients, tome 2, la gestion et le contrôle: املصدر

CELSE, Paris, France, 2001, p07. 

 ألادوات الحديثة لقياس وتحسين ألاداء اللوجستي: املطلب الثاني

لم تتمكن ألاةوات التقليدية للتقييم من مواكبة التغيرات والتطورات التي عرفتها بيئة ألاعمال، 

ت القضاء على سيطر  املؤشرات املالية وذلك في ظل وجاءت بعض ألاةوات الحديثة للتقييم والتي استطاع

 ...بيئة ألاعمال املتغير ، ومن بين هذه ألاةوات الحديثة، بطاقة ألاةاء املتوازن، املقارنة املرجعية

 بطاقة ألاداء املتوازن : أوال

بعة بطاقة ألاةاء املتوازن نظام يهدف إلى توفير املعلومات الشاملة للمسيرين وذلك من خالل متا

 .بعض املؤشرات ذات الصلة بشكل مباشر مع ألاهداف الاستراتيجية للشركة

نشر في  Robert, Kaplan, David et Narton: تم عرض الفكر املبدي  حول مفهوم قياس ألاةاء املتوازن في مقال

نظر ، ويستهدف قياس ألاةاء املتوازن من خالل ال7887عام  Harvard Businessالعدة ألاول من مجلة 
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، هذه املحاور متشابكة ومتكاملة قابلة للتكيف مع نوعية النشاط على حسب 1للشركة من أربع زوايا حيوية

 .محتوى عناوره

 : وهي كما يلي( على سبيل املثال ال الحصر)وفيما يلي املحاور ألاربعة مع بعض املؤشرات اللوجستية 

 ية محور املعايير املالية والاستثمار : املنظور املالي-أ

 تكلفة التصنيع -

 (على كل مستويات)تكلفة التخزين -

 تكلفة املشتريات-

 محور رضا العميل ومدى تحقيق متطلبات : منظور العمالء-ب

 التسليم في الوقت املحدة-

 آجال معالجة طلبيات الزبائن-

 معدل جوة  التسليمات-

 ة محور نظام جوة  العمليات الداخلي: املنظور العمليات الداخلية-ج

 احترام برنامج إلانتاج-

 متوسط ةور تصنيع-

 معدل جوة  التسليمات-

 محور نظام جوة  العمليات الداخلية  :منظور العمليات الداخلية-د

 احترام برنامج إلانتاج-

 متوسط ةور  تصنيع-

 تتبع أخطاء التنبؤ-

                                                           
وخان روى وماحيز ووتر، ألاةاء البشري الفعال، بقياس ألاةاء املتوازن، ترجمة عالء أحمد اوالح، اودارات ، القاهر ، بيلز جوران -1

  .73، ص 7003مصر، 
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 (املنتجات التامة)معدل تغطية املخزون-

 و والبناء والتعليم والتقدم الاستراتيجيمحور النم: منظور التعليم والنمو-هـ

 ةور تطوير منتجات جديد -

 عدة املشاريع املقبولة-

 املقارنة املرجعية: ثانيا

تشير أغلب الكتابات في مجال إلاةار  والتسويق بأن البداية الفعلية الستعمال املقارنة املرجعية 

ات في أوائل ومنتصف الثمانينات بعدما وجدت والاستفاة  مهها على يد الشركة ألامريكية في مجال الناسا

نفسها في وضعية مالية سيئة مما جعلها تفقد الكثير من حصتها في السوق لصالح منافسيها وبعد عد  

محاوالت لتأهيل الشركة باءت كلها بالفشل، رأت الشركة بأن العيب يعوة إلى طرق التسيير املتعبة، وهنا تم 

تخفيض التكاليف مع تحسين معتبر : تي أةت إلى تحسين املؤسسة في النواحي التاليةتجربة املقارنة املرجعية ال

مقارنة باألربع  %80لجوة  منتجاتها ولطريقة التسويق بها، تسجيل الزياة  في إلاشباع لدى الزبائن بمقدار 

 .سنوات ألاخير 

منافسيها أو املؤسسات  القياس املقارن يسمح للمؤسسة التي تطمح لالمتياز، بمقارنة نفسها بأحسن

الرائد  في مجال وناعتها، وذل بغرض تحديد الانحرافات املحتملة في ألاةاء، والهدف من ذلك هو تكييف 

وسيلة لتحسين "الحلول املستعملة في املؤسسات املقارنة لتصحيح الانحرافات، كما يعرفهها أيضا على أنها 

يات التي عن طريقها يتم انجاز هذه املمارسات وهذا يتطلب ألاةاء بالتعلم من أحسن املمارسات وفهم العمل

أربعة خطوات لذلك، انطالقا من فهم العمليات لدينا، ثم تحليل العمليات لدى آلاخرين ثم املقارنة بيههما 

 .1وأخيرا علق فجو  ألاةاء املوجوة 

 :ويمكن تقسيم املقارنة املرجعية إلى أنواع التالية

 داخلية املقارنة املرجعية ال-

 املقارنة املرجعية الاارجية -

 .املقارنة املرجعية باملمارسات ألافضل-

                                                           
جميلة مديون ، أسلوب القياس املقارن كمدخل لتحقيق التميز ومواجهة املنافسة مع استعراض بعض التجارب الناجحة، امللتقى -1

  .772، ص 7002نوفمبر  72-79، قاملة، 7882ماي  09ول تسيير املؤسسات، جامعة الوطني الثان  ح
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ومن أجل تحسين ألاةاء اللوجستي باملؤسسات تقوم سنويا من خالل نشر استبيان على موقعها 

 .الالكترون 

 قياس ألاداء اللوجستي : املطلب الثالث

الحسبان ألاهداف الواضحة واملعروفة من إن قياس أةاء الادمات اللوجستية في املنشأ  يأخذ في 

 :معيارا لقياس ألاةاء اللوجستي من بين  79قبل العمالء ويقترح 

 من منظور العمالء-أ

القدر  على الاستجابة -8احترام أوقات التسليم -3الوقت الحقيق  للطلبيات -7املواعيد املتفق عليها -7

 ريدزمن الاستجابة لسلسلة التو -2للتغيرات في الحجم 

 الخزينة -ب

نسبة التكاليف -70تكاليف الضمان -8حساب الزبائن في أيام املبيعات -9مستوى املخزون -2ةقة التنبؤ -9

 .اللوجستية مقارنة برقم ألاعمال

 التسيير الداخلي-ج

الطلبيات -78الوقت إلاجمالي للدور  من الطلب إلى التسليم -73آجال إعاة  التموين -77قيمة املخزونات -77

 .إلانتاجية في القيمة املضافة للشاص الواحد أو الرواتب-79وقت ةور   -72املسلمة ةون فشل  

 قياس جودة اللوجستيك 

تعتبر جوة  اللوجستيك وعبة وذلك راجع إلى أن الادمات اللوجستية عملية معقد ، وعند تحديد 

 :جوة  اللوجستيك يجب تحديد مؤشرات كل من

والتي تضم مرافق التسليم، مرافق التخزين، تسهيالت التعبئة والتغليف،  (:يالتالتسه)املرافق اللوجستية -

 .مرافق مناولة املواة باإلضافة إلى وسائل النقل

 العمليات اللوجستية والعمليات الفرعية-

 (.مقدم الادمة)التنظيم وإلاةار  باإلضافة إلى العامل البشري -
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 مؤشرات جودة املرافق اللوجستية : أوال

ضم املرافق اللوجستية مرافق التسليم، مرافق التخزين، تسهيالت التعبئة والتغليف، مرافق مناولة ت

 :املواة باإلضافة إلى وسائل النقل، تتمثل مؤشرات جوة  املرافق اللوجستية فيما يلي

 القدر  املتاحة للمرافق، ألاةاء-

 تصميم عصري -

 مالئمة املرافق للعمل-

 سهولة الصيانة -

 الخ...قة بين السلعة واملرافق من خالل خصائص السلع والتغليفالعال-

 العالقة بين ألاةاء والسعر-

 العالقة بين الحيا  املتوقعة للمرافق وسعرها-

 تحديد تكاليف الطاقة ومواة التشحيم-

 تحدةي تكاليف ألاةاء-

 مؤشرات جودة الخدمة اللوجستية : ثانيا

مة وسلوك العمال من العوامل مهمة جدا في جوة  الادمة، يعتبر كل من الهيكل التنظيمي للمنظ

فمقدم الادمة يجب أن يكون شاص مناسب يهتم بالرة على اتصاالت الزبائن من خالل إعطاء املعلومات 

السعر، الوقت، تقديم املشور  وغيرها من املعلومات، ويمكن ذكر مؤشرات جوة الادمة : الضرورية عن

 :اللوجستية كما يلي

 اقة اللب-

 سرعة املعلومات -

 الدقة -

 املوثوقية -
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 تقديم املشور  -

 اتخاذ قرار أمثل وسريع :املرونة-

 الرة السريع على الشكاوى -

 مرونة التعريفات-

 مرونة ألاسعار-

 شبكة الاتصاالت: طريقة الاتصال-

دمة ونالحظ أن مؤشرات جوة  الادمات اللوجستية ال تختلف كثيرا عن معايير قياس جوة  الا

 .بصفة عامة

 مكانة النقل البحري في تحسين ألاداء اللوجستي: املبحث الثاني

وناعة اللوجستيات املينائية هي تحقيق أعلى جوة  ممكنة في أةاء العمليات، إضافة إلى تخفيض 

التكاليف، وكذلك خلق التسهيالت التي تؤةي إلى زياة  في حجم التجار ، وستبقى الصناعة اللوجستية من 

 .ن أهم العوامل التي ستحدث تحوالت تكنولوجية املعلومات في مجاالت ألاسواق الدولية الالكترونيةبي

 دور النقل البحري في تحسين ألاداء اللوجستي : املطلب ألاول 

يتحقق تطور ةور املوانئ لتصبح بمثابة حلقات في سلسلة الامداة الكونية بعملها على توفير وحصول 

 .1عالية الجوة  وبأقل تكلفة ممكنةعمالئها على خدمات 

 دور املوانئ من مركز النقل إلى القاعدة اللوجستية : أوال

اعتبارا من تسعينات القرن العشرين تغير ةور املوانئ، فلم يعد نشاط امليناء مقتصرا على حدوة 

طة بامليناء، والذي يعتبر املرفأ في حد ذات  واملنطقة املجاور  ل  وانما امتد هذا النشاط في كل املنطقة املحي

نقطة البدء في سلسلة النقل، وتدر هذه ألانشطة الجديد  على بعض املوانئ أكثر من ثلث ايراة امليناء، ولقد 

، تدريجيا في الامسينات (التي كانت في املاض ي مجرة مراكز النقل)تطورت العديد من املوانئ التقليدية 

اعية، تضيف في بعض املوانئ التنافسية، وحدث تنوع في  خدمات والستنيات إلى مراكز خدمات تجارية وون

املوانئ تعدى الادمات التقليدية للموانئ، شملت البنية الفوقية بنية فوقية للمعلومات ومن ثم أوبحت 

                                                           
 .778عبد القاةر فتحي الشين، املفاهيم الحديثة في اةار  خدمات النقل واللوجستيات، مرجع سابق، ص -1
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املوانئ التي اتجهت في هذا الاتجاه قاعد  لوجستية حقيقية للتجار  الدولية، نتيجة لهذا التطور الذي حدث 

 .1املوانئ يمكن تصنيف ألانواع الثالث من املوانئ املوجوة  حاليا إلى موانئ الجيل ألاول والثان  والثالث في ةور 

 موانئ الجيل ألاول و الجيل الثاني: أوال

 لدورها  :املوانئ البحرية
ً
تعد املوانئ البحرية من أهم الدعائم التي تقوم عليها وناعة النقل البحري نظرا

لتسهيالت البحرية الالزمة لعمل السفن، و تتنوع تلك التسهيالت وفقا الختالف املوانئ الهام في تقديم ا

 .2البحرية من حيث طبيعتها الجغرافية و كذا من حيث الوظائف املسند  إليها

 (املوانئ التقليدية)موانئ الجيل ألاول -1

راكز للنقل فقط، و ما زال هذا الجيل تشمل موانئ الجيل ألاول على املوانئ التقليدية التي تعمل كم         

 حت  آلان و يمثل أغلبية موانئ البلدان النامية، و تتسم سياسة و إستراتيجية و اتجاه 
ً
من املوانئ موجوةا

تطور موانئ هذا الجيل بأنها إستراتيجية محافظة، تحصر مفهوم امليناء في ةور ثابت محدوة ال يتعدى نطاق 

أن  مجرة نقطة وول بين النقل الداخلي للبضايع و النقل البحري، و ال يتوفر  أنشطة موانئ هذا الجيل على

إال على الحد ألاةنى من ألانشطة املينائية مثل الشحن و التفريغ و بعض الادمات املينائية و املالحية و تركز 

 .منطقة الرويف الاستثمارات على البنية ألاساسية لألروفة ةون اهتمام ملا يحدث للسفن أو البضايع خارج

 ( املوانئ الصناعية)موانئ الجيل الثاني -0

ظهرت موانئ هذا الجيل في الستينات مع تزايد كمية املواة الاام التي تستورةها الدول الصناعية، و          

تتسم سياسة و إستراتيجية و اتجاه تطوير موانئ هذا الجيل بالتوسعية، على . تسم  عاة  باملوانئ الصناعية

ساس تصور عريض لدور امليناء و قدرت  إلاةارية و أن املوانئ ليست مجرة مراكز للنقل إنما هي مراكز أ

وناعية و تجارية أيضا، و يتم وياغة سياسات امليناء و إودار تشريعات  على هذا ألاساس كما و قد اتسع 

مات املينائية و املالحية، نطاق أنشطة موانئ هذا الجيل بحيث أن  إضافة إلى الشحن و التفريغ و الاد

توسعت لتشمل الادمات التجارية للبضايع و تقام املنشآت الصناعية ةاخل امليناء مما يؤةي إلى نمو و اتساع 

 .امليناء

 

 

                                                           
 .799أيمن النحراوي، لوجستيات التجار  الدولية، مرجع سبق ذكره، ص -1
 .792نفس املرجع السابق، ص -2
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 مقارنة بين موانئ الجيل ألاول و الجيل الثاني 

 :1يختلف التنظيم في موانئ الجيل الثان  عن موانئ الجيل ألاول في

ة مع شركاء موانئ الجيل الثان  في النقل و التجار  الذين شيدوا منشآت لتصنيع بضايعهم في عالقات وثيق-أ

 .منطقة امليناء

عالقات وثيقة بين امليناء و إلاةار  املحلية التي يوجد في نطاقها لشد  اعتماة امليناء على املدينة املحيطة ب  -ب

 .ذا شبكات الطرق الااوة بالنقل البري فيما يتعلق باألراض ي، املرافق و القوى العاملة و ك

التكامل بين مختلف ألانشطة و الادمات بامليناء لتزايد كمية البضايع و الحاويات و سرعة ةورانها عبر -ج

 .امليناء

 (املوانئ اللوجستية)موانئ الجيل الثالث : ثانيا

إلى انتشار التحوية و النقل الدولي  ظهرت موانئ هذا الجيل في الثمانينات و يعوة السبب في ظهورها أساسا     

 .2متعدة الوسائط على نطاق واسع في جميع أنحاء العالم إزاء احتياجات التجار  الدولية

تتسم سياسة و إستراتيجية تطوير موانئ هذا الجيل بالديناميكية على أساس اعتبار املوانئ عقد        

 لهذا املفهوم تغير سلوك إةار  هذا الجيل من املوانئ التوزيع الدولية، و ا/ةيناميكية في شبكة إلانتاج
ً
ستناةا

من مجرة عرض استاتيك  ملرافق و خدمات امليناء إلى اهتمام و مشاركة فعالة في عملية التجار  العاملية 

 .3بكاملها

نشطة إن ألانشطة و الادمات في موانئ الجيل الثالث تتسم بالتخصص و التنوع و التكامل، و تنقسم ألا     

 :و الادمات التي تتوفر في هذه املوانئ إلى

 : تقديم خدمات امليناء التقليدية-1

بالرغم من تطور الادمات و ألانشطة التي يقدمها الجيل الثالث من املوانئ إال أن  ما زال يقدم الادمات       

 أس
ً
اسيا في أنشطة املوانئ مع تطوير التقليدية ملوانئ الجيلين ألاول و الثان  و ال تزال الادمات تعتبر عنصرا

 .أساليب تطويرها، بحيث أوبحت تقدم من خالل مفاهيم لوجستية و مراكز توزيع

                                                           
 .722عبد القاةر فتحي الشين، املفاهيم الحديثة في اةار  خدمات النقل واللوجستيات، مرجع سبق ذكره، ص  -1
 .799أيمن النحراوي، لوجستيات التجار  الدولية، مرجع سبق ذكره، ص -2
 .799مرجع سبق ذكره، ص  الدولية، التجار  لوجستيات النحراوي، أيمن :ة -3
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 : الخدمات الصناعية و البيئية-0

و تتمثل في ألاعمال الفنية مثل إوالح و ويانة السفن و الادمات الهندسية ألاخرى، و تعتبر هذه      

 في تكامل 
ً
 هاما

ً
خدمات امليناء، و توفير الضمان ملنظومة إلانتاج على الاستمرارية مما يعني الادمات عنصرا

 .خفض نسبة املخاطر  الاقتصاةية للمعدات و وسائل النقل املختلفة

 : الخدمات إلادارية و التجارية-0

فة على مع تعاظم حجم التجار  الدولية و ما نتج عن  من نقل كميات هائلة لنوعيات البضايع املختل         

محاور نقل متعدة  ما بين ةول العالم، و لضمان انسياب حركة النقل بكل ةقة فإن ذلك تطلب توفير 

خدمات إةارية على ةرجة عالية من الكفاء  سواء من الناحية إلاجرائية، إلاةارية أو املعلوماتية، كما أنها لم 

ل خالل أيام العمل الرسمية و خالل ساعات تعد تعترف بالحدوة الزمنية ألعمال امليناء فبعد أن كانت تعم

ساعة يوميا و مستمر  خالل أيام ألاسبوع، و بالتالي كان عامال جاذبا  78محدوة  أوبحت الادمة ممتد  

 .للعمالء

 أهم السمات واملالمح املطلوب توافرها في املوانئ البحرية الحديثة-

ملوانئ البحرية الحديثة حت  تكون قاةر  على التعامل مع من أهم السمات و املالمح املطلوب توافرها في ا      

 :ألاجيال الحديثة من السفن

 و إقليميا من خالل شبكات الطرق البرية السكك  -
ً
توافر شبكة نقل ةاخلية متكاملة مع محاور النقل محليا

 .الحديدية على أن تكون على ةرجة عالية من الكفاء 

 .ر  و التي تعتبر املحرك الرئيس ي ملنظومة النقل الدولي املتعدة الوسائطتوافر منظومات املعلومات املتطو  -

 .تلبية احتياجات و توقعات مستخدم  امليناء بكفاء  عالية -

 .توافر أنشطة القيمة املضافة و الادمات اللوجستية -

 .السرعة في أةاء الادمات بتكلفة اقتصاةية -

ن  ربط املوانئ املحورية التي تستقبل سقن الحاويات العمالقة كفاء  الشبكة الرافدية و املحورية، بمع -

بخطوط مالحية رافدية منتظمة الترةةات للموانئ املجاور  و القريبة، لتوويل الحاويات الااوة بها في 

 .التوقيتات املحدة 
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 التطبيقات اللوجستية في املوانئ الحديثة : ثانيا

يطلق علي  امليناء الحديث وهو امليناء الذي يولد قيمة إضافية  فوق هذا املفهوم يمكن تصوره ما يمكن أن

لعمالئ ، وهو يختلف عن مفهوم املوانئ التقليدية التي يقتصر هدفها الرئيس ي على عملية نقل وتداول 

البضايع والحاويات، حيث يتجاوز هذا الدور في توليد القيمة واملنفعة للعمالء من خالل الادمات 

 .1تقدم  لهم على اختالف مصالحهم وتبايهها بما يحقق منفعة متباةلة لكال الطرفي والتسهيالت التي

وبالتالي يصبح العمالء وفق هذا املفهوم بمثابة شركاء يتم التعاون معهم البتكار الحلول اللوجستية ووضع 

والتحاور الدائم  أهداف مناسبة لكل مههما، حيث أن العالقة بين املوانئ وعمالئها تكون قائمة على املرونة

 .والعمل املستمر على تحسين نوعية الادمة املقدمة

من التطبيقات اللوجستية في املوانئ ضرور  قياس مستوى ألاةاء اللوجستي مع وضع معايير لقياس جوة  

الادمة وكفاءتها من خالل قياس ةرجة اشباع العمالء بمدى رضائهم وحصولهم على مزايا نسبية قد ال 

 .التميز املنشوةيحصلون عليها من املوانئ املنافسة ألن مستوى الادمات املقدمة يساهم في تحقيق 

 2: إن قياس ألاةاء اللوجستي وجوة  الادمات يتم من خالل تقييم ما يلي

 .مدى القدر  على توفير قواعد بيانات متكاملة تمثل كافة العمالء املتعاملين مع امليناء -

الاقالل من معدالت الاطأ والانحراف في أسلوب وكفاء تقديم الادمة، أي تقديمها بالجوة  املطلوبة  -

 .من حيث سعرها وزمن أةائها إذا ما قدم ل  ميناء بعين  مزايا تنافسية

تقييم امليناء املستمر ملعايير قياس جوة  خدمات  ومقارنتها بمعايير جوة  الادمات التي تقدم باملوانئ  -

 .املتقدمة

ما فرض عليها ولهذا تتسابق الدول للفوز بنصيب متعاظم في حجم التجار  الدولية املتداول عبر موانئها م

حتمية تطوير تلك املوانئ وما يؤةي بها من خدمات بشكل يتواكب مع املواوفات العاملية ووفقا ملعايير 

ومحدةات قياس جوة  تلك الادمات بل والعمل على تحديث ألاساليب والوسائل التي تقدم بها من 

 :3ر  مراعا خالل ما تقدم  املراكز اللوجستية باملوانئ من أنشطة متكاملة مع ضرو 

                                                           
 .799ستيات التجار  الدولية، مرجع سبق ذكره، ص أيمن النحراوي، لوج-1
، ص 7072شريف ماهر هيكل، اللوجستيات واملوانئ البحرية من أجل التغيير، مكبة الوفاء القانونية، الاسكندرية، الطبعة ألاولى، -2

308-370. 
 .377-370شريف ماهر هيكل، مرجع سبق ذكره، ص -3
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التطوير الدائم للمعايير التي على أساسها تقاس جوة  الادمة املؤةا ، فقد كان معيار قياس الجوة  

بمدى مقدر  امليناء على تلبية احتياجات عمالئ ، إال أن هذا املعيار تطور ليصبح بمدى القدر  على قياس 

 :التطور في ألاةاء وتحسين الجوة  أخذا في الاعتبار

 ومحدةات الادمة ومدى كفاء  العنصر البشري مؤةي الادمة خصائص  -

 قيمة وكفاء  التقنية املستخدمة  -

 الهدف املرجو من تصميم برامج الادمة  -

 التكاليف اللوجستية وتأثيرها على عمليات املوانئ: ثالثا

 ملا كانت التكاليف اللوجستية من أهم عناور احراز التميز التنافس ي للبضايع فقد أوبح من

الضروري النظر إلى سلسلة ألانشطة اللوجستية املختلفة من خالل ةمجها جميعا تحت إةار  لوجستية 

واحد  ةاخل الشركة، وهي تشمل التوزيع املاةي للبضايع وإةار  املواة وأوبحت الشركة تولي اهتماما متزايدا 

ة تتصف بتركيزها على إةار  إلى العالقات اللوجستية الاارجية عن الشركة، وأوبحت اللوجستيات الشرك

سلسلة الامداةات كما أةى تركيز إلانتاج لتحقيق اقتصاةيات الحجم تركيز عمليات التوزيع على إةار  سلسلة 

 .الامداةات ، اذ يمكن أن نقرر أن اللوجستيات تؤةي إلى تحسين إلانتاجية والكفاء  وتدنية التكاليف

 اللوجستيات وعمليات املوانئ: رابعا

ج اللوجستي يتكون آلان من نوعيات من الادمات تصمم للتعامل مع نوعيات كثير  من السفن املزي

وأوناف كثير  من البضايع غير أن العنصرين الحاسمين في املفاضلة ما بين عروض خدمات لوجستية وأخرى 

اليف التجار  هما التوقيتات املثالية الدقيقة ألةاء هذه الادمات وألاسعار التي ال تحدث تضاما في تك

الدولية، ويحتوي هذا املزيج أيضا على مستوى عال من إلانتاجية التي تعد مقياسا واضحا ملعدالت وسرعة 

 1 .آلاةاء

 ألانشطة اللوجستية بمحطات الحاويات

 أنواع الحاويات املستعملة داخل امليناء-أ

ن أن تحتويها الحاوية، و كذا هناك عد  أنواع للحاويات، و ذلك حسب نوع البضايع التي يمك         

املواوفات الفنية للحاوية من حيث ألاساسات و نوع املواة املصنوعة مهها، و هذا إن ةّل على ش يء فإنما يدّل 

 .على إلايجابيات التي يحققها استخدام الحاويات في مجال النقل

                                                           
 .702لية، مرجع سبق ذكره، ص أيمن النحراوي، لوجستيات التجار  الدو -1
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 : حاويات البضائع العامة-1

 من البضايع، و هذا النوع بدوره مقسم إلى أنواع وفقا ألساسات و هي حاويات غير مصنوعة لنوع معّين         

 :1الحاوية و طرق الووول إلى ةاخلها للتعبئة و التفريغ، من أهّمها

 : حاويات ذات الاستعمال العام

و هي حاويات مقفلة بشكل تام، سقفها و جوانبها ولبة، أحد جوانبها على ألاقل في  باب و خصص 

 .ن البضايع أي البضايع الجافة أو السائلة مت  كانت معبأ  في علب معدنية أو بالستيكيةلنقل أنواع مختلفة م

 : حاويات ذات السقف املفتوح

حاويات تشب  حاويات الاستعمال العام باستثناء وجوة سقف متحرك و قابل للنقل مصنوع من 

هذا النوع لنقل البضايع الثقيلة  القماش أو البالستيك، و يمكن تثبيت  بالنواحي ألاربع للسقف، و يستخدم

 .جدا أو ذات الحجم الكبير، كما تستخدم لشحن البضايع التي ال يمكن رفعها إال باملرافع العلوية

 : حاويات مسطحة

أي من ةون أساسات عليا، و لكن لها نفس طول و عرض الحاويات العاةية و مجهز  بزوايا  بهدف 

ت تسمح لها بالتدحرج لتسيير عمليات الشحن و التفريغ و الرّص على التمكين من مناولتها و أحيانا بعجال 

 .أروفة املوانئ

 . و هي تتمّيز بأّن جوانبها غير ثابتة: حاويات ذات قوائم و ذات جوانب مفتوحة

 :حاويات البضائع الخاصة-0

 :مهها و البضايع نوع حسب أشكالها فتتنّوع خاص، تصميم ذات حاويات هي و        

 بين الحرار  تباةل لتخفيض حراريا معزولين سقف و أرضية و جوانب ذات هي و :حرارية موصفات ذات تحاويا

 .الحاوية خارج و ةاخل

  .للحرار  منتج بجهاز مزوة  و حرارية مواوفات ذات هي و :مسخنة حرارية حاويات

 .معّين مستوى  عند بالبروة  الاحتفاظ تضمن مبّرة بجهاز مزوة  حرارية، مواوفات ذات هي و :مبّردة حاويات

                                                           
 .739مرجع سبق ذكره، ص  النحراوي، أيمن :ة -1
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 فهي املسيل الغاز أو املضغوط الغاز لنقل أو الحوامض و الزيوت نقل في تستخدم التي هي و :الخزانات حاويات

 محكمة معدنية خزانات شكل على تكون  ما غالبا

 امتيازات الحاويات داخل امليناء-ب

ايع املصنعة، و هي النسبة ألاكبر في التجار  أوبح النقل بواسطة الحاويات ينظم نقل تجار  البض        

العاملية، فنتج عن  تغيير في أنماط و ممارسات النقل، حيث تزايد نقل البضايع من الباب إلى الباب و اكتسب 

النقل متعّدة الوسائط أهمية كبرى، و هذا راجع إلى ما يتمّيز ب  النقل بالحاويات من إيجابيات، فمن ناحية 

تعمال الحاويات إلى توفير الكثير من املال على الشاحن، إذ يمكن لسفينة الحاويات أن تشحن الشحن أّةى اس

أو تفرغ حمولتها في جزء من الزمن الذي تستغرق  سفينة الشحن التقليدية إلتمام أي من العمليتين، و هكذا 

انتقال البضايع إلى  فإّن تكاليف الشحن و التفريغ تنخفض، كما يساعد ذلك على سرعة و مرونة تداول و 

 .1عدة أكبر من العمالء، و بالتالي سرعة التسليم

  و باعتبار الحاوية عازلة و ولبة و غير قابلة للكسر، فهي إلى حّد آلان وسيلة التغليف ألاكثر            
ّ
كما أن

ل من خطور  هالك و تلف البضايع، فالنقل بالحا
ّ
ويات املبرة  يسمح أمانا، إذ تعتبر واقية للبضايع بحيث تقل

باملحافظة على املواة الغذائية القابلة للتلف من الحرار  و البروة  و الرطوبة و من جميع التقلبات الجوية، 

 .ناهيك عن الحّد من حاالت السرقة كون أن الحاوية تغلق بإحكام

ت النقل من وسيط إلى آخر من ناحية النقل قدمت الحاوية الحل ألامثل ملنظومة النقل، كونها سّهل            

نت الناقل البحري من تقليل املساحات الضايعة 
ّ
و هي معّبئة ةون تفريغ أو إعاة  تصنيف محتوياتها، كما مك

ةاخل السفينة ةون خوف على البضايع املوجوة  بداخلها من التلف مّما أةى إلى استغالل السفينة على 

 .أكمل وج 

حرية فقد أّةى استخدام الحاويات إلى ظهور محطات تداول الحاويات لتفريغ و أما من ناحية املوانئ الب        

شحن السفن بدال من شركات الشحن و التفريغ النمطية، كما أّةى تطّور سفن الحاويات إلى تطوير و زياة  

 إنشاء إلى و الحاويات سفن شحن و لتفريغ حديثة بمعدات تزويدها و باملوانئ الحاويات تداول  محطاتطاقات 

 .للحاويات متخصصة موانئ

 الرحلة مّد  من 30 % إلى 20 % من املوانئ في تمكث أوبحت للحاويات الحاملة السفن أّن  إلى إضافة           

تي العاةية السفن عكس على
ّ
 إال ةوالرات 6 إلى ةوالر 22 من التكاليف انتقلت و رحلتها، وقت من 60 % تمكث ال

 في التوازن  عدم في خاوة تتركز نقائص وجوة من تمنع ال الحاويات استخدام في وة املوج الامتيازات هذه أّن 

                                                           
 .780مرجع سبق ذكره، ص  النحراوي، أيمن :ة -1
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 ذلك في و معّبئة تصديرها إلعاة  فارغة استيراةها يتّم  أو فارغة تعوة الحاويات يجعل مما البضايع تدفقات

 .مستأجرها أو الحاوية ملالك خسار 

 جستيك إدارة الخدمات النقل البحري في اللو : املطلب الثاني

نظرا ألهمية خدمات النقل فإن مسؤولياتها عاة  ما تقع على عاتق قسم أو إةار  مستقلة تعرف 

بقسم النقل  و يقع عليها مسؤولية تحديد طريقة النقل و حركتها و ما يرتبط بها من تحديد ملعدالت و أسعار 

ألاسعار و التنسيق بين النقل مثل تصنيف الشحن إلى مجموعات متشابهة فضال عن الحصول على أقل 

تواريخ الشحن و إمكانية النقل املتاحة، كذلك متابعة وروة الشحنات إضافة إلى هذا فإن  في ظل املفهوم 

الحديث للوجستيك فقد اتسعت مسؤوليات مدير النقل لتشمل وظائف أخرى مثل التغليف و املناولة و 

 . 1لى شراء خدمات النقل فقطالتخزين و هذا عكس املاض ي الذي كانت مسؤولية تقتصر ع

و بصرف النظر عن نطاق مسؤوليات إةار  النقل فإن  في ظل مفهوم اللوجستيك سوف نجد أن 

و يرجع ذلك إلى أن " التسويق و إلانتاج و التمويل"مدير النقل يرتبط بالضرور  بمجاالت وظيفية عديد  مثل 

 2 .تكامل للوجستيكإةار  النقل تمثل أحد العناور الرئيسية في النظام امل

و يمكن القول أن إةار  خدمات النقل تمارس نوعين رئيسيين من املهام و الوظائف إلاةارية و املهام 

 .املرتبطة بالبحوث

 : إدارة حركة النقل البحري 

تلتزم إةار  حركة النقل بتقديم خدمات النقل بكفاء  و ذلك في الوقت و املكان املناسب مع أعلى مستوى      

للادمة و بأفضل ألاسعار املمكنة و بما يؤةي إلى تحقيق أهداف وظيفة اللوجستيك و تشمل مهام إةار  حركة 

 3 :النقل مجموعة ألانشطة التالية

 : تصنيف البضائع

يشير هذا النشاط إلى عملية تصنيف البضايع التي يتم نقلها و شحهها إلى مجموعات  متشابهة و ذلك 

و يساعد هذا التصنيف على تحديد معدالت أو أسعار الشحن بشكل مباشر كما في ضوء خصائص كل مهها 

                                                           
 .738، ص 7008سمية زك  قرياص، عبد الغفار خنف ، الاةار  الحديثة في اةار  الامداة واملخزون، الدار الجامعية، مصر -1
 .790العبد، اةار  اللوجستيات، مرجع سبق ذكره، ص نهال فريد مصطفى، جالل ابراهيم -2
 .797نهال فريد مصطفى، جالل ابراهيم العبد، مرجع سبق ذكره، ص -3
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يالحظ أن  يمكن تحقيق حجم ال بأس ب  من الوفرات إذا كان العاملين في إةار  النقل على خبر  كافية 

 .بقواعد و أسس التصنيف

 : الحصول على أقل أسعار الشحن و النقل

إلةار  حركة النقل حيث أن الهدف الههاي  لإلةار  هو يعتبر هذا النشاط أهم ألانشطة بالنسبة 

تخفيض تكلفة النقل و الشحن إلى أقل ما يمكن، و حيث أن أسعار الشحن و النقل تمثل التكلفة ألاساسية و 

ألاهم بالنسبة لتكاليف النقل، فإن الحصول على أقل ألاسعار للنقل و الشحن يؤةي حتما لتحقيق الهدف و 

النقل مع الحفاظ على مستوى الادمة املرغوب، و لكن البد من إلاشار  هنا إلى أن هو تخفيض تكلفة 

التقليل من تكلفة النقل قد ال يؤةي بالضرور  إلى الووول إلى إجمالي تكاليف اللوجستيك إلى حدها ألاةنى إذ 

 .البد من اختيار وسيلة النقل التي تقدم املستوى املطلوب من الادمة بأقل سعر ممكن 

 : دولة أزمنة النقلج

ترجع أهمية هذه الوظيفة إلى أن أي تأخير في عمليات الشحن أو التفريغ يؤةي إلى عدم  الوفاء 

بمواعيد التسليم سواء لعمليات التشغيل أو العمالء مما يترتب علي  مشاكل خطير  لإلنتاج، و أيضا مشاكل 

 1 .سةمع العمالء قد تصل إلى حد انصرافهم عن التعامل مع املؤس

 : إدارة مستندات للشحن

تستخدم إةار  حركة النقل العديد من ألاةوات التي تتمثل في مستندات الشحن مهها على سبيل 

املثال بوليصة الشحن و فاتور  الشحن و تمثل ألاولى ووفا كامال للمواة املشحونة و تستخدم كإيصال 

فاتور  )خسائر أو تلفيات أما الثانية استالم و على أساسها يتم تقدير التعويضات في حالة حدوث

تعتبر املستند الذي يدفع على أساس  تكلفة النقل و الذي قد يكون مقدما أو عند استالم البضاعة (الشحن

 .املشحونة

 : متابعة خطوط السير

و ذلك بغرض التأكد من ةقة و انتظام عمليات و أزمنة النقل حت  يمكن لإلةار   التدخل في الوقت 

 .ب عند حدوث أي مشاكل أو معوقات في خطوط السيراملناس
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 : املراجعة

و يعني هذا النشاط متابعة ألاةاء الااص باألنشطة السابقة كلها و ذلك بغرض التأكد من سالمة 

 .القرارات و إجراء التصحيحات و التعديالت في هذه ألانشطة عند ظهور أي انحرافات أو أخطاء في ألاةاء

 : يضاتاملطالبات و التعو 

في حالة عدم مطابقة خدمة النقل مع املعايير املحدة  من قبل إةار  إلامداة و ذلك عند وقوع 

الاسائر أو التلفيات أو اختالف مواعيد التسليم عن املواعيد املتفق عليها أو أي انحراف عن املعايير و 

يمكن املطالبة بالتعويضات و عاة   الشروط املتفق عليها بين املؤسسة و الجهة املسؤولة عن النقل و الشحن،

ما يتم الاتفاق على حجم التعويضات ما بين املؤسسة و الشركة الناقلة و يالحظ أن ارتفاع كمية التعويضات 

 .التي تحصل عليها املؤسسة يعتبر في معظم ألاحيان ةليل على عدم كفاء  قرارات النقل

 البحوث-0

رية تقوم حركة النقل أيضا ببعض ألانشطة البحثية التي باإلضافة إلى املهام ذات الطبيعة إلاةا

تنقسم إلى نوعين من بحوث تتعلق بمستوى خدمة النقل و بحوث متعلقة بكفاء  الوظيفة املتكاملة 

 .للوجستيك

يهتم هذا النوع من البحوث بتوفير أفضل خدمات النقل و التوول إلى أفضل  : بحوث تطوير خدمات النقل

د مستوى معين من الادمات و يالحظ أن قياس أةاء وسائل النقل املختلفة يعتبر من أكثر ألاسعار للشحن عن

 :املجاالت التي تحتاج إلى و ةراسات تهدف إلى التوول أفضل أةاء و من املقاييس املستخدمة في هذا املجال

 .مدى توافر معدات و وسائل النقل و الشحن -

 .مدى تتابع و استمرار عملية النقل -

 .على إلاسراع بعمليات النقل و الشحن القدر  -

 .تناسق عمليات النقل و الشحن عند استخدام عد  وسائل نقل -

تمثل إةار  النقل أحد مكونات إةار  اللوجستيك حيث تمثل تكلفة  : بحوث تطوير كفاءة نشاط اللوجستيك

مسؤولة عن التأكد من  النقل أهم وأكبر نسبة من إجمالي تكاليف اللوجستيك لذلك فإن هذه إلاةار  تكون 

أن أةاء نشاط النقل يؤةي إلى تحقيق أقل تكلفة كلية لنشاط اللوجستيك و يتم ذلك بإجراء البحوث 

املستمر  لدراسة العالقة بين تكلفة خدمات النقل والتكلفة الكلية لنشاط اللوجستيك و كيفية التوول إلى 

 .أةاء أفضل يوةي إلى تخفيض هذه التكلفة الكلية
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 دور التكنولوجيا املعلومات وأثرها على الخدمات اللوجستية باملوانئ البحرية: لب الثالثاملط

 دور تكنولوجيا املعلومات في تميز الخدمات اللوجستية باملوانئ البحرية : أوال

إن املعلومات مورة أساس ي في أي نشاط بشري، واملعلومات عنصر مهم في عالقة الانسان بمجتمع  

 .1عات بعضها ببعض من النواحي السياسية الثقافية والاقتصاةيةوعالقة املجتم

فالهدف الرئيس ي من نظام املعلومات هو تقديم البيانات واملعلومات في الوقت املناسب وبصور  نافعة 

 .2باإلضافة إلى أن هذه البيانات يجب أن تكون ةقيقة وكاملة

مات و الاتصاالت في شركات النقل البحري على مجالين من املمكن تقسيم استعمال تكنولوجيا املعلو           

 :3رئيسيين هما

 . تكنولوجيا املعلومات و الاتصاالت في شركات النقل البحري -7

 . استعمال هذه التكنولوجيا في البنية ألاساسية البحرية مثل املوانئ و القنوات-7

الاتصاالت التي تطبق على أساس الوقت  و تستعمل شركات النقل البحري تكنولوجيا املعلومات و          

الحقيق  في النظم آلالة لتتبع السفن التي تعتمد على تكنولوجيا التوابع الاوطناعية في النظم الشاملة 

 (GPS)لتحديد املواقع 

و ذلك جنبا إلى جنب مع خرائط رقمية الكترونية و اتصاالت رقمية في الاتجاهين من السفن إلى          

و تمكن هذه النظم من تتبع السفن و الحاويات و املعدات في الوقت الحقيق  من الساحل و من الساحل، 

 .البحر على سواء، و كذلك حساب التوجيهات و الجداول الزمنية املثلى

كما تستعمل البنية ألاساسية البحرية تكنولوجيا املعلومات و الاتصاالت في الوقت الحقيق  نظم           

بصور  أساسية في تتبع حركة السفن و الشحنات و إيجاة الحلول املثلى ( EDI)لومات املرقمنة تباةل املع

للحركة خاوة في امليناء أو القنا ، كما تستعمل هذه التكنولوجيا في إةار  الشحن و التفريغ على الوج  ألامثل 

يع إلى وسائط شحن أخرى عن طريق تخصيص املرافئ و التخزين خاوة في ساحات الحاويات و تسليم البضا

مثل الشاحنات عند بوابات امليناء، و تعتبر هذه ألاعمال من أةق مهام املنظومة اللوجستية و العمل 

                                                           
 .377أجل التغيير، مرجع سبق ذكره، ص  شريف ماهر هيكل، اللوجستيات واملوانئ البحرية من-1
 .393أيمن النحراوي، لوجستيات التجار  الدولية، مرجع سبق ذكره، ص -2
 166 - ص ذكره، سبق مرجع املؤسسة، تنافسية تحسين في إلامداة ةور :كندري  كريمة -3
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اللوجستي، و في املوانئ يشدة بصفة خاوة على إةار  الحاويات و تتبعها و التي يمكن أن تساندها النظم 

 .الشاملة لتحديد املواقع

 :وقت الحالي نهجان عامان شايعان من تكنولوجيا املعلومات و الاتصاالت في املوانئو هناك في ال           

نظم تشغيل النقل التي تنفذ في املوانئ، حيث تعالج نظم الحاسبات إةار  البيانات، تنظيم الساحات و -7

 .السفن و القطارات، مراقبة املعدات

ةل الالكترون  للبيانات، و الرسائل التي تعتمد على نظم مجتمع امليناء التي كثيرا ما تشمل توجي  التبا-7

الشبكة العاملية للمعلومات بين الناقلين و الشاحنين و السماسر ، مما يتيح تقاسم تفاويل و مواقع 

 .الحاويات و أوقات ووول السفن و مغاةرتها

 البحري  النقل في (EDI) - املرقمنة املعلومات تبادل تقنية دور 

تحت اسم  20في أمريكا الشمالية و أملانيا في سنوات ( EDI)ة تباةل املعلومات املرقمنة ظهرت تقني       

(EDV ) و طبقت ألول مر  في مجال نقل و توزيع املنتجات الغذائية و كذا في القطاع البنك  و املالي، و تعتبر

املؤسسات و هي تعتبر وسيلة التقنية ألاكثر استخداما في مجال تباةل البيانات إلكترونيا بين ( EDI)تقنية 

فعالة إلعاة  التنظيم و التنسيق بين ألانشطة اللوجستية، كما أنها وسيلة إستراتيجية للشراكة بين املورةين 

و العمالء و تعمل على تحقيق أعلى عائد لهما و هي نقطة الانطالق إلستراتيجية اللوجستيك ألاكثر كفاء  و 

 .فعالية

ةل املعلومات املرقمنة ما هي إال أةا  ينبغي استخدامها من طرف املؤسسات و ذلك ملا إن تقنية تبا           

 .تحقق  من غايات في مجال التسيير إلاةاري، إلامداة و املنافسة

  في املجال إلاداري 

إن ألاهمية الاقتصاةية تهدف إلى تخفيض التكاليف و ذلك عن طريق الربط املباشر بين  مختلف            

نشطة و العمليات حيث يتم إلغاء العمليات اليدوية في تباةل املستندات و الوثائق باإلضافة إلى جوة  ألا

الادمة و ذلك بتخفيض من ألاخطاء التي تحدث في تباةل املعلومات يدويا و السرعة في تباةل البيانات و 

 .الوثائق 
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  مجال اللوجستيك

لتطلع على خصائص املنتجات و كيفية توزيعها كما أن  التقليل من تسمح هذه التقنية للعمالء با           

ألاخطاء في تباةل البيانات و املعلومات يسمح بالتقليل من نسبة املرةوةات و بالتالي يخفض من تكاليف 

 .اللوجستيك

  في مجال املنافسة

لة و التخفيض من حجم تسمح بخلق ميز  تنافسية و ذلك باالستجابة السريعة للطلبيات العاج          

 .املخزون، تحسين مستوى الادمات و املواة املتاحة
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 خالصة الفصل

في ختام هذا الفصل يمكن القول أن النقل البحري أي املوانئ البحرية  من أهم القطاعات الحيوية، 

هم ركائز التنمية الشاملة فهو يعتبر من أأي نقصد املحرك ألاساس ي لالةاء اللوجستيك  ب  يرفع من كفاءت  

ألية ةولة خاوة في املوانئ، كما تمثل خدمات النقل و اللوجستيات الدعامة الرئيسية لنجاح برامج التنمية 

 ةيع ألانشطة الادمية و إلانتاجياملستدامة، و ذلك ألن القواعد اللوجستية تشكل القاسم املشترك في جم



 
 

 

 

 الفصل الثالث

 : لدى دراسة حالة

 

لتةويق الوطنية سؤسةة امل             

 NASCHOبمةتغانم البحري          
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 مقدمة الفصل

إن أي موضوع من البحث ال يكون كامال وال شامال إال إذا استوفت فيه الدراسة جانبين النظري وال 

والعملي ويعد القيام بدراسة تقنيات النقل البحري للبضائع وكيفية تسييرها نظريا، إردنا أن نكملها بزيادة 

لقيام دراسة عملية هذا املوضوع، وقد وقع ميدانية ملؤسسة تنشط في مجال النقل البحري البضائع وذلك 

 .التي تعد فرع من فروع مؤسسة ميناء مستغانم( NASCHOمؤسسة )اختيارنا على املؤسسة الوطنية للشحن 

تعتبر املوانئ البحرية كغيرها من املوانئ التي تلعب دورا هام في تنشيط حركة الاقتصاد الوطني 

 .الخ...ملختلف البضائع والسلع والخدمات  انطالقا من كونها محطة استيراد وتصدير 
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 NASCHO مؤسسةتقديم : املبحث ألاول 

 ونشاطاتها  املؤسسةتاريخ : املطلب ألاول 

 :قبل التسعينات كان عدد قليل من الشركات العاملة في هذا املجال توفر سوق شحنات السفن، وهي

SNTM-CNAN :حة الوطنية وشركة املالحةشركة النقل البحري الوطنية وألاسل. 

ENCATM : شركة شحن وطنية ملحقة بالنقل البحري 

GEMA :البحرية العامة 

MTA :النقل املغاربي واملساعدين 

وكذلك الخسائر املسجلة خاصة ( 08)بعد الالمركزية للشركات التي عرفتها الجزائر خالل الثمانينات 

سد العجز الذي تعانيه هذه الشركات ألن توقفات ، كان من الضروري إيجاد مخرج ل CNASعلى مستوى 

 .السفن كانت املوانئ الجزائرية طويلة جًدا ، وأصبح استخدام السفن ألاجنبية املستأجرة متكرًرا

نفسها والاقتصاد الوطني وما بعده تقرر إنشاء شركة مساهمة  CNASيصبح هذا الوضع ضاًرا بـ 

تم إنشاؤها بحساب مالك ( سبا)هي شركة مساهمة ( شكونا)الشركة الوطنية للمالحة  NASCHOتسمى 

مليون  08برأس مال  08/00/0990في ( GEMA)والشركة البحرية العامة ( SNTM / CNAN)السفن الوطني 

 .٪ للبقية08و  CNAN٪ من ألاسهم ملك لشركة 08دينار، 

بر التراب الوطني ، ثم في تم تنصيب وكالة الجزائر وتبعها الوكاالت والفروع ألاخرى ع 80/72/0997في 

الفرعية " ناشكو"وأصبحت املساهم الوحيد في شركة  GEMAمن أسهم شركة  CNAN 40٪اشترت  0992

مع السنوات . في إرسال السفن الخطية واملتداخلة لألسلحة الوطنية وألاجنبية NASCHOتتخصص وكالة 

الوطنية من توسيع وتنويع خدمات  والخبرة ولكن قبل كل ش يء كفاءة املوظفين ، تمكنت شركة الشحن

 .أنشطتها

 أنشطة ومهام شركة الشحن الوطنية

 شحنة السفن الخطية واملتداخلة -

 (.التخزين والغسيل وإلاصالح)شحن الحاويات  -

 (.التخليص الجمركي وما بعد التوجيه)استكمال إجراءات العبور  -
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 .استقدام البضائع من جميع الجهات -

 .ن الوطنيين وألاجانبتمثيل مالك السف -

 .نصائح النقل متعدد الوسائط -

 .التزود بالوقود والتكديس -

 (.املراقبة)لوجستيات الحاويات  -

 البعثات

 .املهمة ألاساسية للشركة وشحن السفن وتوظيف الشحن واستالم السفينة طوال مدة إقامتها

 .يضمن حسن سير العمليات التجارية -

 (السلوك إلاداري )ئر الجمركية إدارة السفينة مع الدوا -

 دفع الرسوم والشحن املستحق أثناء التوقف -

 .مساعدة القائد وطاقمه -

 .تهتم بشحن الحاويات وعمليات العبور  -

 التنظيم الجغرافي والخريطة التنظيمية لناشكو: قسم فرعي

 :في ستة موانئ جزائرية مع ست وكاالت هي NASCHOيتم تقديم 

 الحةوكالة الجزائر للم

 وكالة بجاية للمالحة -

 وكالة وهران للمالحة -

 وكالة سكيكدة للمالحة -

 وكالة مستغانم للمالحة -

 وكالة عنابة للمالحة -
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 (NASCHO)ناشكو  ملؤسسةالهيكل التنظيمي مع الشرح  : املطلب الثاني

 (NASCHO)الهيكل التنظيمي لناشكو : أوال

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المدير

 قسم التسويق 
 مديرية التسويق 

 رئيس المصلحة 

 قسم تجارة الواردات 

 قسم تجارة الصادرات

 قسم االعفاء 

 تصريح الجمارك 

 مصلحة اللوجستيك

 رئيس مرآب الحاويات 

حارس التأشير  20  

 مديرية التجارة 

 مديرية اللوجستيك 

 مديرية المحاسبة والمالية 

 مديرية اإلدارة 

 مكتب الدراسة 

 الخزينة 

 قسم الوسائل العامة 

 الحراسة  
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 NASCHOؤسسة ناشكو وثائق من م: املصدر

 شرح الهيكل التنظيمي للمؤسسة: ثانيا

 مدير -1

هو مدير الوكالة، وهو املسؤول عن إدارة املوازنة ، وقبل كل ش يء مسألة وضع املوازنة السنوية وفًقا 

ومباشر جميع هياكل ( شهرًيا وربع سنوًيا و سنوي )لتوجيهات إلادارة العامة وأيًضا تحديد املواقف الدورية 

 .وكالةال

 قسم الشحن-2

 .نقل رسالة الوصول إلى املالك• 

 .تنسيق أعمال الهياكل التشغيلية• 

 .إلاشراف على إعداد وإدارة حسابات التوقف• 

 .إنشاء تقرير التوقف بعد مغادرة السفينة• 

 .إرسال رسالة البدء ألصحاب السفن• 

 .يضمن تطبيق اللوائح في النقل البحري • 

 .إلى القسم املختص" ESCAL ACCOUNT"فتح وإرسال ملف • 

 .إنشاء إحصائيات شهرية• 

 .الاحتفاظ بصندوق منظم• 

 .جميع املهام ألاخرى الكامنة في القسم• 

 :تشمل هذه الخدمة

 قسم الشحن -

 رئيس مصلحة -

 إلادارة التجارية  -3
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 .تنسيق وتنشيط ألانشطة التجارية• 

 .دراسة وتحليل امللفات• 

 .ح من حيث النقل والتجارة الدوليةإلاشراف على اللوائ• 

 التحكم في سندات الشحن وبطاقات الوصفات مع القوائم• 

 .(.الرسوم ، الرسوم الجمركية ، إلخ)تفويض ومتابعة املدفوعات للمنظمات 

 .........الحفاظ على عالقات العمالء والجمارك وخدمات املناولة وغيرها • 

 لعجز التفاضلي والنشرة التفاضليةنشرة ا)إدارة ملف التقاض ي املسبق • 

 (.فائض

 .التوقيع على خطابات احتياطي للعمالء وإعداد بيان ألاحداث• 

 :تشمل هذه الخدمة

 قسم الاستيراد التجاري  -

 القسم التجاري للتصدير -

 مخلص جمركي -

 قسم اللوجستيات-4

 .اضمان املراقبة الدائمة لتحركات الحاويات الكاملة والفارغة وكذلك املافي• 

 .إعادة تشغيل العمالء إلعادة الحاويات في حوزتهم في الوقت املحدد• 

 .ضمان احترام الفواتير املحددة• 

 .ضمان إنشاء وتسليم التقرير الشهري ألنشطة الهيكل• 

 .إنشاء وإرسال الجرد املادي الشهري القيمة ألصحاب السفن• 

 .ضمان نقل أو تسوية الحاويات واملافات ليتم تحميلها• 
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إبالغ وكيل ميناء املقصد بنسخة إلى مالك السفينة عن الحاويات وعربات املافيا املوجودة بالفعل • 

 .على متنها

 :تشمل هذه الخدمة

 الخدمة اللوجستية -

 رئيس الحراسة -

 وكالء التأشير -

 سائقي رافعة شوكية -

 العبور -5

 (.نقل البضائع)دفع مبلغ إشعار الوصول • 

 .تسليمها والفاتورة استرداد البضاعة املراد• 

 (اسم املقالة ، الوزن ، بند التعريفة ، ضريبة القيمة املضافة ، السعر)إعداد شبكة الدخول • 

 (.SIGAD)التحقق من صحة إلاعالن على النظام الجمركي 

 .تقديم ملف إلى مفتش الجمارك• 

 .القيام بالزيارة الجمركية مع مفتش ووكيل جمركي• 

 .التصفيةتصفية امللف ملفتش • 

 .دفع الرسوم والضرائب في الدائرة الجمركية• 

 .استرداد القسيمة التي تم إزالتها من البضائع• 

 .رفع امللفات إلى لواء الجمارك التجاري • 

 .إيداع نسخة من امللف وطلب الوصول إلى مركز شرطة امليناء والبريد الجمركي• 

 .لتحميل البضائع EPBافعة الشوكية في إعداد أوامر الشراء لعامل املؤشر ، وعامل الر • 
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 .تسليم قسيمة الخروج إلى قسم شرطة امليناء واللواء الجمركي• 

 .إعداد الفاتورة لرسوم العبور • 

في حالة البضائع املصادرة من إدارة منع )وكذلك الجمارك  DCPإعداد ملف ، وحفظه وزيارة وكيل • 

 (.DCPالاحتيال 

 قسم حسابات املحطة -6

 .ب عموالت الوكالة حسب املقياس املعمول بهحسا• 

 .ضمان املراقبة والتحكم في ملف حساب التوقف• 

إرسال حساب التوقف إلى مالك السفينة مع الوثائق الداعمة ألاصلية بعد التحقق من صحة من • 

 .قبل مدير الوكالة

 .رصد واستعادة مالك السفن• 

 .املشورة الائتمانية على مستوى البنكالتأكد من متابعة التحويالت حتى استرداد • 

تقديم حسابات التوقف ملالكي السفن من ألاطراف الثالثة إلى السلطات الجمركية لفحص الامتثال • 

 .يوًما 98والتأشيرات ملدة 

 .إنشاء حسابات مكاملات لطرف ثالث للتحويل إذا طلب مالك السفينة رصيده• 

 .وضع التقرير الشهري • 

 .عادة إلى الوطنتحديد وضع إلا • 

 .حالة البيانات املوجزة للمنتجات• 

 قسم املحاسبة واملالية-7

 .إلاشراف على خدمات املحاسبة والنقد• 

 .مسك الدفاتر اليومية• 

 .الفحوصات املنهجية للمحاسبة مع املحاسب• 
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 .التحقق من إلادخال املحاسبي ومراقبته باستمارات التخصيص• 

ع حسب ألاصول مع تقرير تسجيل تحقق مع الصراف وضباب • 
ّ
تسجيل النقد وسجل النقدية املوق

 .النقدية

 .تحليل الحسابات كل ثالثة شهور وتقديم الحسابات ربع السنوية لإلدارة العامة• 

 .ضمان إلاعالن الضريبي والاجتماعي• 

 .للدفع DCFCإلى  BICالتحقق من بيان ضريبة القيمة املضافة والتحويل مع • 

 .من كشوف املرتبات التحقق• 

 .ضمان تحديث الاستثمارات وعمليات الاستحواذ ألاخرى باملوارد العامة• 

 .املساهمة في إلاحصائيات الشهرية بعد التحقق واملصالحة مع جميع إلادارات• 

 .وضع الرسوم الشهرية وميزانية الدخل• 

 .يضمن إدارة النقد والعالقة مع البنك• 

 .املحاسبية والتحقق من محتوياتها استالم جميع املستندات• 

 .التحقق الحسابي للمبالغ الواجب دفعها والتأكد من التزامها بالفاتورة• 

 .أهداف طلبات الدفع• 

 .توقيع قسائم الدفع• 

 .يقدم إيصاالت الدفع للتوقيع املشترك• 

شفة املستندات تصنيف جميع املستندات املحاسبية وطلب رقم الوثيقة وأر : عند إرجاع املستندات• 

 .املحاسبية

امليزانية العمومية ، الرصيد ، حزمة الضرائب ، : إعداد البيانات املالية)إعداد العمل في نهاية السنة • 

 (.إلخ

 .إلادارة الشهرية لحسابات مالك السفينة• 
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 .تطوير سندات املدين ملالك السفينة• 

 .إعداد البيانات املالية الشهرية ملالك السفينة• 

 .إنشاء كشوف الحسابات وكشوف الحسابات وإرسالها مع الوثائق املرفقة بالبريد والبريد إلالكتروني• 

 .املشاركة في القرارات مع املديرين والعموالت املتعلقة بالشركة• 

 :تشمل هذه الخدمة

 مدير املشروع -

 خزينة -

 مديرية إلادارة -8

 .التنظيم إلاداري ملوظفي امللفات والرصد الوظيفي• 

 .إدارة الرواتب• 

 .مراقبة الكتب القانونية• 

 (.مكرر  180و  G50)حساب وتنفيذ البيان الضريبي الشهري والسنوي • 

 .DAو  DACحساب وتنفيذ إلاعالنات الشهرية والسنوية • 

 .MGTحساب وتنفيذ إلاعالن املتبادل الشهري • 

 .رصد حاالت الغياب والتأخير والتعافي• 

 .أمينمراقبة ملفات الت• 

 .متابعة ملفات أصحاب املعاشات• 

 .رصد وتخطيط الطب املنهي• 

 .رصد برامج التدريب• 

 .إنشاء التقرير إلاداري الشهري واملجلس التنفيذي• 
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 :تشمل هذه الخدمة

 قسم الوسائل العامة -

 الحراسة -

 إدارة حركة الحاويات-9

 مراقبة حركة الحاويات في وكالة ناشكو-0

 :لنحو التاليحركة الحاويات على ا

 :متابعة الحاوية املفرغة من امليناء حتى عودة الحاوية على النحو التالي: إنزال الحاويات

محطة بجاية البحر ) BMTعندما يتم إلاعالن عن السفينة ، تشارك شركة امليناء وكذلك : الحاوية بامليناء

من أجل معرفة وسائل املناولة التي سيتم منحها ( CPN)في مؤتمر تحديد موقع السفن ( ألابيض املتوسط

هي املسؤولة عن الحاويات ، وهي  BMT. في أفضل الظروف( النزول ، املغادرة)لتنفيذ العمليات التجارية 

 .وضع الحاويات مجهزة بأكثر الوسائل تعقيدا مما يسمح باملعالجة الفعالة من حيث

( النسخة ألاصلية( )BL)يان الحمولة ورؤوس الشحن ب: عند وصول سفينة إلارساء ، يسلم القبطان

إلى املرسل إليه ، الذي يستخدمه إلثبات التصريح بالبضائع للجمارك للحصول على البيان الجمركي الجزائري 

حتى يتمكنوا من سرد الحاويات من قبل  BMT، يتم إيداع هذا ألاخير بنفس الطريقة من أصحاب الحقوق إلى 

NASHCO. 

، يتم تسجيل تحديد املوقع حسب منطقة التخزين  BMTتفريغ الحاويات بواسطة  عندما يتم

 .والقسم ، مما يسهل على الخدمات الجمركية باإلضافة إلى أجهزة الاستقبال تحديد موقع الحاويات

 حاويات في مؤسسة ناشكو

الء على الكمبيوتر عندما يتم إلاعالن عن البيان الجمركي الجزائري للجمارك ، تشرع ناشكو في الاستي

على البرامج ، املصممة خصيًصا لتتبع الحاويات ، وبهذه الطريقة يكون لدى قسم اللوجستيات قائمة 

 "الحاوية في امليناء "بالحاويات املسجلة في القسم املسمى 
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 الحاوية عند العميل

البضائع "كو لتحصيل للحاويات التي ترغب في حيازة بضاعته ، نفسه إلى ناش( املتلقي)يقدم العميل 

 (املدفوعات+ الشحن )، ويتم تقديم ذلك له بعد دفع التكاليف التي تتكبدها الشركة " املراد تسليمها

الرقم ( + 0088DA)مبلغ إشعار الوصول ( + رسوم تدخل الوكالة) F.I.A+ رسوم املناولة = املدفوعات 

 (٪09)ضريبة القيمة املضافة ( + 088DA)الطابع + تكاليف الشوكة ( + وفًقا لتعرفة امليناء)

، يتم حساب تكاليف الشوكة من قبل  Tcدج لكل تحويل  0088تكلفة الشوكة ثابتة عند : ملحوظة

 رئيس قسم اللوجستيات ويتم إصدار فاتورة للعمالء

. في حالة حصول العميل على اتفاقية ، ُيعفى من إيداع شيك إيداع محتفظ به بموجب اتفاقية

 :ل بمزايا معينة ، وهييتمتع العمي

 من  00أو  18أو  70خصم  -
ً
 يوًما 00يوًما بدال

 .فترة سداد شهر من يوم نزول بضاعته -

 .يوًما من التاريخ 00يكون الخصم للخصم : في حالة العميل غير التقليدي

 

 (naschcoمؤسسة )لوجستية النقل على مستوى امليناء : املبحث الثاني

 السفينة والتسهيالت املينائية استقبال : املطلب ألاول 

 :تتمثل إجراءات استقبال السفينة والتسهيالت املينائية املقدمة فيما يلي

 استقبال السفينة -1

يقوم بتجهيز السفينة أو ممثله أي الربان بتقديم املعلومات التقنية الخاصة بالسفينة والبضاعة 

م قبل وصول السفينة إلى امليناء، عن طريق الفاكس أيا 1ساعة على ألاكثر أي خالل  27للوسيط البحري في 

 .أو الراديو لضمان احسن استقبال

 شروط رسو السفينة-2

 :تتلخص شروط رسو السفينة فيما يلي  
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يجب على كل سفينة أن تكون مرتقة بجهاز تأمين السفينة، يعرف بجهاز الحماية، وهي مكلفة  -

 .بالتعويضات نتيجة الحداث ضرر بمرافق امليناء

 :يجب إحضار الوثائق الضرورية للسفينة منها -

 الخ.....بطاقة التعريف السفينة ، تحتوي على اسم السفينة، رقم تسلمها، إسم  -

 الفاتورة التجارية  -

 : لإلشارة يجب تقديم الحمولة حتى وان كانت السفينة فارغة، ويوزع هذا البيان على ثالث متعاملين هم

 نسخة ملؤسسة شحن والتفريغ -

 نسخة لوكيل السفينة أو الحمولة -

 نسخة إلدارة الجمارك-

 عمليتي الشحن والتفريغ عند وصول السفينة: املطلب الثاني

 الشحن والتفريغ: أوال

إن البضاعة املستوردة عند وصولها إلى ميناء يكون هناك أشخاص ينتظرون وصولها ومثال عن ذلك 

بمثابة أمين الحمولة ووكيل عن املرسل إليه فيقومون بميناء مستغانم نجد مؤسسة ناشكو، إذ يعتبرون 

باجراءات التفريغ ودفع اجرة النقل ثم تسليمها للمرسل إليه بحيث يقوم الوكيل بتفقد البضاعة من حيث 

ال شكل عددالطرود، الوزن، الكمية، وهذا ليرى إذا كانت مطابقة للبيانات الواردة في سند الشحن، كما أنه 

 (.املوكل)على البضاعة بعد تفريغها، وحراستها حتى تدخل في حيازة املرسل إلىيه يقوم باملحافظة 

توزع الوسائل املستعملة في التفريغ وذلك حسب نوعية وطبيعة السلع، وقبل البدء في عملية التفريغ 

 يقوم رئيس املخزن بمراقبة البضائع املستوردة، ويتعرف على مدى مطابقتها للعقد ومواصفات التصريح

بالبضائع أي يقوم بمقارنة البضائع مع البيانات املوجود على بيان الحمولة، يتم بعد ذلك التفريغ تحت رقابة 

 :جمركية مع مراعاة نوعية وحجم البضائع املنزلة ويتم تفريغ البضاعة حسب ثالث حاالت

 :الشحن

ثم تحمل إلى جانب  أما فيما يخص عملية الشحن فانها تتم بواسطة الصنادل بوضع البضائع عليها

السفينة حي تقوم روافع السفينة أو روافع الرصيف أو بواسطة طرق أخرى تتناسب مع طبيعة البضاع 
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كاستعمال ألانابيب في حالة شحن البضائع السائلة، أو املصاعد فيح حالة شحن الفهم، أو صب البضاعة 

 .مباشرة بواسطة أقماع خاصة في حالة شحن الحبوب 

اك سفن مجهزة للنقل بالحاويات ألنواع كثيرة من البضائع بهدف تخفيض نفقات النقل، حيث أصبحت هن

بما في ذلك التغليف، الشحن وتقليص مدة الرحلة باختصار الوقت املخصص لعمليات الشحن والتفريغ و قد 

 .يتطلب ذلك بتجهيز أرصفة مخصصة ومجهزة بأواش لشحن الحاويات على ظهر السفينة

إلاجراءات املتبعة في عملية الشحن، فيقوم الشاحن بتقديم وثيقة تسمى بيان أما فيما يخص 

الشحن يذكر فيها نوع البضاعة التي ستشحن، كميتها، ذاتيتها وبعد أن يطلع الناقل او وكيله ويتأكد من 

 .تطابق البيانات مع البضاعة يسلم له إذنا بالشحن، والذي يسمح له بوضع البضاعة على ظهر السفينة

 :مستغانم ميناء مؤسسة في التفريغ و الشحن وسائل: ثانيا

 وسائل الشحن والتفريغ( 03)الجدول رقم 

 سعتها بطن عددها نوع آلة الشحن والتفريغ

 708 0 رافعة 

 08 7 آلة الرافعة

 00 0 رافعة الحاويات

 01 7 رافعة كهربائية 

-  0 آلة شحن والحفر الخلفي

-  0 آلة الشحن

 00/17 00 آلة شوكية

 10 0 جرار

 008 0 مضخة الحبوب

-  01 ملحقات آلة الشحن والتفريغ

 NASCHOوثائق من مؤسسة : املصدر
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 املشاكل والتحديات واملشاريع املستقبلية 

 لم يتم العثور على الحاوية -أ

 NASCHOتشبع أسطول  -ب

 تنظيم الحاويات حسب النوع والحجم -أ

 نزول والصعود حاويات لرؤية نقص الحاوياتوجود وكيل لوجستي في وقت ال -

 وجود الوكيل اللوجستي أثناء نقل الحاويات من ميناء التفريغ إلى املتنزه -

 .حوسبة إدارة أسطول الحاويات عن طريق تسهيل البحث عن الحاويات الفارغة بواسطة خسارة -

 : في حالة تشبع ألاسطول  -ب

 .لك لبرمجة توقفات محددة لنقل الحاوياتمن الضروري إجراء انتقاالت منتظمة املا -

ملتابعة تحركات عن كثب حاويات من جميع جوانبها ، تشمل أساسا  NASHCOسمح لنا التدريب في 

 NASCHOالنتائج املشجعة التي تسجلها . الجانب إلاعالمي ، وثيقة إدارية ولوجستية تتعلق بهذه العملية

ى تظهر إلارادة للوصول إلى معدل دوران متزايد مهم ، ويأخذ حسب عدد الحاويات املجهزة من سنة إلى أخر 

العوملة املتنامية لالقتصاد قد تم دعمها إلى حد كبير عن طريق النقل تطورها ، . مكان بين املنافسين آلاخرين

. سواء من حيث التنظيم والتطور التكنولوجي وكذلك من أسعار النقل ، والنقل البحري يعززها عوملة التجارة

إن تطور ممارسات التشغيل التجاري يتميز عمليا من قبل مجال النقل البحري الذي هو أداة متميزة للتجارة 

 . الدولية و التي مرت بعدة ثورات للتكيف بمرور الوقت مع تطور التجارة

أدى إدخال الحاويات في صناعة الشحن إلى الكثير التغيير في تنظيم ألانشطة وفي منطقة امليناء ، 

حاويات تظهر اليوم كظاهرة كبرى غابت عن الحركة البحرية الاقتصاد العام والذي سيستمر في القيام ال

 .بذلك من خالل قدرته وأمنه الكبير في التحميل والتفريغ

بعد أن وصلنا إلى نهاية تحليلنا ، والذي يتعلق بإدارة حركة الحاويات مثل أن تتبع حركة الحاويات 

، نحن يمكن أن نستنتج أن هذا املوضوع هو موضوع ساخن لدرجة أنه ال توجد وإدارة مخزون الشركة 

أعمال حديثة اليوم يهرب من هذا النهج الذي يتمثل في تنفيذ إدارة سليمة للمخزونات و متابعة جيدة تسمح 

 .بالحكم على وضعه املالي للقبض على عملية تشكيل النتيجة وربحيتها
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ل الكبير ، من خالل هذه إلانجازات التي حققتها تحركات من حجم التداو  NASCHOاستفادت 

نحن بعيدون عن قول كل ش يء عن . حاوياتها ألارضية ، وانعكست الحركة في إلادارة الجيدة لـهذه الحاويات

الحاوية ، الصعوبة التي نواجهها في ذلك كان العمل لتحديد نطاق املوضوع ألن الحاوية واسعة وكل موضوع 

ولكن من املؤكد أن النقل البحري قد ال يزال أمامه مستقبل مشرق ، حتى لو لم . د من التطويريؤثر على مزي

 .نكن نعرف الشكل الذي سيتخذه ما هو العام وما هي املشاكل الجديدة التي ستواجهها شركات النقل البحري 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 NASHCOدراسة حالة لدى املؤسسة الوطنية للتسويق :                                                               الفصل الثالث

 

78 
 

 خالصة الفصل

بية للبالد، فانه ال يزال يعاني من نقص في على خالف املوانئ املوجودة التي تغطي الجهة الغر 

مما ال يجعله يصنف ( وعلى الرغم من وجود عدد من التطورات التي تتم في امليناء) الامكانيات اللوجستية، 

من املوانئ العاملية الحديثة والتي تصنف من الجيل الثالث، وذلك لتدنى كفاء ألاسطول البحري التجاري لكبر 

ه، ولضعف البنية التحتية، والبنية الفوقية من حيث نقص املعدات والتجهيزات عمره وصغر حجم سفن

املتعلقة بمناوبة البضائع والحاويات، وكذا ساحات الحاويات التي ال تتماش ى مع املعايير الدولية، واملستجدات 

أخرى منافسة،  التي تشهدها املوانئ العاملية الحديثة، مما يجعل السفن الكبيرة تحول وجهتها نحو موانئ

 .وبطئ سرعة مناولة الحاويات،كما يتم استعمال وسائل تقليدية في عملية تخزين الحبوب وتفريغها
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في موضوع هذا البحث تم التركيز على دور عملية النقل في اللوجستيك ومدى مساهمته في تطويره 

وتحسين القدرة التنافسية للمؤسسة في السوق ودراسة مشكلة اختيار  وسائل النقل املناسبة لتحقيق 

لكبير الذي يشهده فعالية أكبر لوظيفة آلاداء اللوجستيكي وذلك في ظل ظهور أرضيات اللوجستيك والتنافس ا

 .هذا املجال

إن الاهتمام بعملية النقل من شأنه أن يرفع من جودة الخدمات اللوجستية وهذا على اعتبار أن 

 .النقل يدخل ضمن العديد من ألانشطة اللوجستية

تمحور البحث حول موضوع تشخيص اللوجستيكي في مؤسسة ميناء مستغانم وهذا في محاولة ربط 

املعبر عن املفاهيم والجزء الطبيقي املعبر عن الواقع حيث أن التشخيص يبحث عن  بين الجزء النظري 

أسباب الخلل في سلسلة التدفقات املادية واملعلومات في سلسلة اللوجستيك والتي تعكس موطن القوة 

والضعف نتيجة عدم التكامل بين مختلف نشاطاته، حيث كان الجانب النظري متعلقا بوظيفة وتشخيص 

املناهج واملستويات التي يتم فيها ليتم اسقاط ذلك على مؤسسة محل الدراسة من خالل الجانب حول 

النظري، أين تم اختيار هذه املؤسسة كون حجمها الكبير، يعكس مدى الدور الذي تلعبه وظيفة اللوجستيك 

 .قهفي عملياتها الاستراتيجية والتشغيلية، وهذا الظهار نظام اللوجستيكي الذي تسير وف

 تقييم الفرضيات 

بالنسبة للفرضية ألاولى يمثل النقل دور كبير في أنشطة اللوجستيك واملؤسسة وككل وهذا ما تم  -

 .اثباته في الجانب النظري ومنه الفرضية صحيحة

  عالية بجودة خدماتها تقديم على املؤسسة تعمل هيبروك ملشركة التطبيقية الدراسة خالل من -

 .صحيحة الفرضية بالتالي و معهم العالقة تطوير و ازبائنه إرضاء محاولة و

 الثالثة الفرضية منه و الطريق وثيقة في عليها املتفق التفريغ و الشحن مواعيد جميع املؤسسة تحترم -

 .صحيحة

  فقط عليها الطلب حالة في لعمالئها مناولة تخزين، تفريغ، و شحن لوجستية خدمات املؤسسة تقدم -

 .صحيحة الرابعة فالفرضية منه و العميل، مع الاتفاق و

 نتائج البحث

 وبصفة عامة تظهر نتائج الدراسة من خالل الجانب النظري والتطبيقي         

 النتائج النظرية-1

 على املعلومات تدفق في و فيها التحكم صعوبة و نشاطاته تعقد يبرز للوجستيك الحديث املفهوم                   

 .السالسل هذه في بدورها واعية كفاءات إلى اللوجستيك إدارة تحتاج كما د،إلامدا سالسل امتداد

تشخيص اللوجستيك هو الوسيلة ألاكثر تقدما لتحليل اللوجستيك لعقلنه التدفقات وفق تحدد املنهج  -

 .ألامثل لها وتجنبا لكل أنواع الاختالالت
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 على الوطني الاقتصاد و املؤسسات في قيمة تخلق التي النشاطات أهم من النقل خاصة و اللوجستية الخدمات -

 .سواء حد

 .املكانية و الزمنية املنفعة تحقيق خالل من املنتجات أو للبضاعة قيمة إضافة من النقل يمكن -

 .منها% 54 تمثل حيث اللوجستيك، تكاليف من كبيرة نسبة النقل تكلفة تشكل -

 أهداف و عامة املؤسسة أهداف تحقيق على تساعد مهمة أداة مراحلها بكامل نقل إستراتيجية بناء يعد -

 .منه حصتها زيادة و السوق  في للمؤسسة التنافس ي املركز تدعيم بينها من التي و خاصة اللوجستيك

 النتائج التطبيقية -2

 .الاقتصادية املؤسسات في لوجستي فكر و ثقافة وجود عدم -

 .ستوياتغياب مفاهيم الصحيحة اللوجستيك وعلى كل امل -

 .الوطني الاقتصاد في املفهوم هذا حداثة نتيجة اللوجستية الخدمات ملقدمي ضعيف تواجد -

 في البضائع بتسليم و املطلوبة النقل وسائل بتوفير ذلك و عالية، جودة ذات نقل خدمات املؤسسة تقدم -

 .املناسب الوقت

 .ل للمؤسسةالحواجز اللوظيفية التي تشكل نقطة ضعف وعائقا أمام التكام-

تخفيض أجور الشحن وتقديم خدمات جيدة وميسرة الستقطاب املزيد من املزيد من الخطوط املالحية  -

 .الجديدة وزيادة أعداد السفن منافسة

 الاقتراحات

 املناهج و اللوجستيك مجال في البشرية للموارد الجيد التكوين طريق عن ذلك و املؤهلة العاملة اليد توفير           

 .إلادارية املستويات كل على التكوين يكون  و الحديثة، إلادارية

 .املعاصرة الرقمية الحياة في الاندماج و الاتصال و املعلومات تكنولوجيا استخدام -

 .للمعلومات الدوري التجديد طريق عن حيوية أكثر جعلها إلى السعي و انترنت مواقع إنشاء -

 .أدواته و تقنياته مفاهيمه، من اللوجستيك يخص ام كل في العلمية التطورات مسايرة -

 على يساعد هذا دوليين، لوجستيين متعاملين جذب طريق عن اللوجستية الخدمات في الاستثمار تشجيع -

 .املجاالت مختلف في ألاجنبية الاستثمارات جذب

 .البيئة على ةللمحافظ عاملية معايير إتباع و القرارات، اتخاذ في البيئية الاعتبارات إدماج -

 .العمالء مع العالقات تطوير و املشترك، و املتكامل اللوجستيك بمبدأ العمل و املتعاملين بين التنسيق -
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 الاقتصادية باملؤسسات الشغل واقع و الجزائرية الجامعة بين الفجوة لسد ذلك و الجامعات مع الشراكة -

 .دجدي هو ما كل مع دائم اتصال على ألاخيرة هذه بقاء و

 .النقل عمليات لتسهيل ذلك و اتصاالت، أنفاق، جسور، طرق، من حديثة قوية أساسية بنية وجود -
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 امللخص 

أصبح وظيفة مهمة من وظائف املؤسسة إلانتاجية والتجارية فيما يتعلق باالحتياجات اللوجستيك 

 .املادية املتضمنة التموين، إلانتاج، التوزيع وكذلك تدفق املعلومات

البحري الذي يعتبر املحرك الرئيس ي للوجستيك  ومن بين أنشطة اللوجستيك الرئيسية نجد النقل

البحري حيث أنه يقوم بإضافة قيمة للبضاعة أو املنتجات  ظمات ألاعمال وجودة خدمات النقلبالنسبة ملن

من خالل توفير املنفعة الزمنية املكانية، كما أن تكلفة النقل البحري تشكل نسبة كبيرة من التكلفة الكلية 

داد بوظيفة النقل البحري لألعمال اللوجستية، وهذا ما أدى إلى اهتمام مختلف املنشآت واستراتيجيات الام

 البحري  ومحاولة إيجاد حلول ملشكلة التلوث الناتج عن وسائل النقل

 

 

 

Abstract 

Logistics has become an important function of the productive and commercial enterprise in terms 

of material needs, including supply, production, distribution and the flow of information. 

 

Among the main logistics activities we find transport which is the main driver of logistics for 

commercial organizations and the quality of transport services as it adds value to goods or products 

by providing spatial advantage, and cost of transport constitutes a significant percentage of the 

total cost of the logistics activity, which has led to the interest of the various establishments and 

supply strategies with the transport function and to try to find solutions to the problem of pollution 

resulting from transport 
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