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 اإلھـــــــداء

ھدائھا  إھدي ثمرة جھدي التي طالما تمنیتأ
وتقدیمھا في أحلى صورة 

إلى التي حملتني وھنا على وھن وقاست 
وتألمت أللمي ورعتني بالحنان والمحبة ، والى 

    من رعتني وسمعت طرب اللیل من أجلي
أمي الحبیبة . 

 خصاال كا وإلى الذي عمل وكد وعلمني سلو
أبي العزیز. 

إلى من علمني حرف من العلم ورسم لي طریق 
و دروب المعرفة . 

إلى إخوتي وأخواتي الغالیین ، والى زوجتي 
 . و قرة عیني ابنیا دمحم رفیق وضیاء  العزیزة 

 
 



 

 
 شـــكــــر

قال تعالى : " رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى 
والدي أن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحین " 

 . 19سورة النمل ، اآلیة 

فالحمد � الذي وفقني وأمدني بالقوة واالرادة التمام ھذا العمل ، كما 
أتقدم بكل الشكر الجزیل والحار الى الدكتور بن حمو دمحم عصمت الذي 

شرفني تأطیره لي . 

وأتوجھ بالشكر الخالص الى أعضاء اللجنة المناقشة ، كما أشكر كذلك 
اطار وعمال مؤسسة میناء مستغانم وأخص بالذكر رئیس مصلحة 

االحصاء والتخطیط ولد عبد الرحمن . 

كما أتقدم بالشكر الى كافة الزمالء من قریب وبعید الذي ساھموا ووقفوا 
 ھذه الرسالة . إعدادمعي في طیلة مسیرة 

 

 الطالب : بلغیث ھواري
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 المقدمة  العامـــة
 

  أ 

 مقدمــــة : 

من إجمالي حجم التجارة  %90 یعتبر النقل البحري الذي یتحمل مسؤولیة ما یقارب    
العالمیة ھو بحق الشریان االقتصاد العالمي و ذلك من خالل أھمیتھ في تصریف فائض 

 االنتاج والحصول على االحتیاجات خاصة في ظل العولمة االقتصادیة.

     ولقد عرف قطاع النقل البحري عبر التاریخ تطورات مختلفة إال أنھ كان من أقل 
القطاعات االقتصادیة في العالم تطورا فقد كانت عملیات تداول البضائع من وإلى السفینة 
تتم بطریقة یدویة بطیئة مما یرغم إلى البقاء مدة طویلة بكل میناء من أجل شحن وتفریغ 

 البضائع ولذلك لم یكن ممكنا استخدام سفن كبیرة لالستفادة من اقتصادیات الحجم الكبیر.     

      ففي الستینات كانت تعاني الموانئ من ظاھرة تكدس السفن بھا مع زیادة نسبة الفاقد 
من البضــــائع المتداولة  و طول زمن رحلة السلعة مما كان لھ تأثیر على تكالیف نقل 

 البضائع وعلى نمو التجارة العالمیة. 

خالل السبعینیات و الثمانینیات أستغل قطاع النقل البحري بإدخال التكنولوجیا 
الجدیدة في نقل البضائع باستعمال نظام الحاویات وفي تفریغ وشحن سفن البضائع الصب 
وبھذا أمكن التقلیص من وقت بقاء السفینة بالمیناء الى ساعات قلیلة، وھكذا أصبح ممكنا 

 استخدام مبدأ اقتصادیات الحجم لبناء سفن كبیرة وذات تكنولوجیا عالیة.

ومع ھذه التغیرات مھدت الطریق للتحول العظیم في قطاع النقل البحري خالل 
التسعینیات وھي تتماشى بنفس النسق و اآللیات التي یسیر بھا النظام اإلقتصادي العالمي 
الجدید. الذي ظھر في اھتمام الدول و على األخص الدول المتقدمة التي تعتمد في نشاطھا 
االقتصادي على حركة التجارة الدولیة لكبر حجم صادراتھا ووارداتھا المتبادلة بینھا وبین 

مختلف دول العالم والتي تھتم اھتماما خاصا بأساطیلھا الوطنیة و تولیھا عنایة خاصة 
وشملھا بالعنایة الفائقة وتعمل على دعمھا بمختلف الوسائل المادیة والتشریعیة والبشریة ، 

كما تقوم ھذه الدول باالنظمام االتفاقیات الدولیة وكذى االتفاقیات الثنائیة التي تحقق مصالح 
 أساطیرھا .

ومن ھنا فقد زاد اھتمام الكثیر من الباحثین بدراسة النقل البحري وتحلیل جمیع 
المراحل التي یتم من خاللھا تحسین كفاءة الموانئ وجودة تقدیم الخدمات  المینائیة وتقلیص 
تكالیف النقل البحري الذي یعتبر عنصرا مؤثرا في تكوین تكلفة التجارة العالمیة،باإلضافة 

الى اھتمام المنظمات العالمیة التجاریة في ھذا الجانب وظھور العولمة كحركة للتخلص من 
العوائق ،وبھذا أصبحت االتصاالت وخدمات النقل أكثر تیسیرا وأقل تكلفة وأكثر انضباطا 

 من حیث درجة االعتماد علیھا. 
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وقد أدت ھذه الظاھرة  إلى توسع االسواق على المستوى العالمي مما ساھم في 
إظھار سلسلة العملیات اللوجستیة ضمن العملیة التسویقیة ،وفي قلب السلسلة اللوجستیة و 
العملیة التسویقیة والتوزیعیة تقع صناعة النقل البحري وعملیات الموانئ من أجل تخفیض 
التكالیف أكثر فأكثر فقد زاد الضغط على تكالیف كل حلقة من حلقات السلسلة اللوجستیة 

 وعلى زیادة كفاءتھا  .

 إشكالیة البحث :    

نظرا لألھمیة البالغة للموانئ في اقتصادیات الدول وتحقیق عالقات تجاریة دولیة وما      
صاحب ذلك من عولمة لألسواق و تعدد الدراسات والبحوث وذلك لتحسین أداءھا وكفاءتھا 

 .ومن أھمھا دراسة مؤتمر األمم المتحدة للتجارة والتنمیة .

وعلى ھذا سوف نسلط الضوء على المشكلة رئیسیة مكلفة ومؤثرة على جودة الخدمة      
بالموانئ ،وكذى أسعار البضائع المنقولة من وإلى المیناء ،وتكمن في زمن مكوث السفینة 

 في المیناء لتلقي الخدمة ، أو في انتظار دورھا مما یشكل صفوف االنتظار .

 وعلیھ یرتكز بحثنا في التساؤل الرئیسي التالي :     

                         كیف یمكن تسییر مشكلة طوابیر انتظار السفن ؟

وللوصول إلى إجابة على ھذه اإلشكالیة وإیجاد الحل األمثل لذلك قمنا بطرح األسئلة        
 الفرعیة المتمثلة فیما یلي :

  -   ما ھي العوامل المسببة لحدوث ظاھرة االنتظار في الموانئ؟1  

  -  ھل تؤثر ھذه الظاھرة على أداء الخدمة المقدمة في الموانئ ؟2  

 -  ھل تساھم نظریة طوابیر االنتظار في تقلیص من مدة مكوث السفن  ؟3  

الفرضیات:                                                                                            
 للتوصل إلى إجابة لھذه األسئلة حددنا الفرضیات التالیة :       

  - العوامل المسببة تتمثل في : 1

   - تؤثر الظواھر الطبیعیة في مدة مكوث السفن على الرصیف .

 ال یؤثر بالزیادة في مدة مكوث السفن .   - نقص عدد االرصفة 

  تؤثر ظاھرة االنتظار على أداء الخدمة في الموانئ . – 2
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  تؤثر نوعیة السلعة في أولویة تقدیم الخدمة وكذلك في وقت االنتظار .– 3

   تساھم نظریة طوابیر االنتظار في التقلیص من مدة مكوث السفن  .– 4

 : المنھج المستخدم

    اعتمدنا في بحثنا ھذا على المنھج الوصفي الذي تتم من خاللھ دراسة النقل البحري     
 ولوجستیك الموانئ .

    كما تم االعتماد على المنھج االحصائي التحلیلي  لتحدید العوامل المسببة         
والحلول المقترحة و مدى فعالیة نظریة صفوف االنتظار في تحقیق القراءات الكمیة 

 للمشكلة .

    باإلضافة إلى تدعیم الدراسة بالجانب التطبیقي المیداني لمیناء مستغانم و معرفة ما مدى 
أھمیة معالجة ھذه الظاھرة ، وعلى أي أساس یتم ذلك ، وبأي طرق یتحقق استنادا 

 لالستبیان الموزع على ادارة عمال المیناء  .

 أھمیة الدراسة :

 - تظھر أھمیة ھذه الدراسة من خالل أھمیة الوقت والتحكم فیھ ومعالجتھ على أساس أنھ 
 تكلفة مالیة  ، و الذي یظھر في ظاھرة صفوف االنتظار في الموانئ .

 - مطابقة ھذه الظاھرة مع نظریة صفوف انتظار التي تعطي الصیغة الریاضیة للظاھرة و 
 تمد بالحل األمثل لھا .

 - تسھیل تسییر طوابیر االنتظار لمتخذي القرار وتنظیم شؤون الموانئ لتحقیق أداء أحسن 
 للخدمة .  

      دوافع الدراسة:  

     تم اختیارنا لھذا الموضوع لألسباب التالیة :

 وتأثیراتھا على جوانب عدیدة . انتشار الظاھرة في الموانئ  -
محاولة التعرف أكثر على عالم التعامالت اإلداریة وحل مشاكلھا وإدماج الطرق  -

 العلمیة في ذلك .
 استقراء اللوجستیك في المیدان المینائي لمطابقتھ لملمح التخرج .  -
التعرف على النظریة ومدى إمكانیة تطبیقھا في الموانئ وإظھار مزایاھا في تخفیض  -

 التكلفة .
 أھداف الدراسة : -
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 -  التعریف بالظاھرة وأسبابھا ، وتسلیط الضوء علیھا.
 المعامالت المینائیة إلى قیم كمیة لغرض تحلیلھا . - تحویل

التعرف على مدى مساھمة الجانب العلمي في تسھیل اتخاذ القرارات بدال من - 
 اتخاذھا عشوائیا .

 التمعن في احداث واقع المیناء وطرق معالجة ھذه الظاھرة في المیدان .-   
التحسیس بأھمیة الوقت كتكلفة مؤثرة على التجارة الخارجیة وتحسین مستوى     - 

 مداخیل الموانئ .   
  :   حدود الدراسة 

 تتلخص حدود الدراسة فیما یلي : 
- تقتصر الدراسة في التعرف على نماذج صفوف االنتظار ومساھمتھا في تحسین أداء 1

 الخدمات المینائیة 
- انحصرت الدراسة في التطرق لمشكل انتظار السفن على ارصفة المیناء ( میناء 2

 مستغانم ) . 
 - تمت الدراسة في ادارة میناء مستغانم ، فرع تخطیط واإلحصاء .3

  : الدراسات السابقة
 رشید عالب ، تحسین خدمات الموانئ باستخدام نماذج صفوف االنتظار ، مذكرة – 1

  .2007 / 2006مقدمة لنیل شھادة الماجیسر، سكیكدة الجزائر ، 
 عرض الباحث دراستھ ھذه بتطبیق نظریة صفوف االنتظار في میناء سكیكدة  وذلك 

 بغرض تحسین  خدمات المیناء . 
 ضیاء عبد القادر سلطان ، االختیار األمثل لعدد العمال وتقلیل الزمن لخطوط – 2

الصیانة لمكائن االنتاج باستخدام نظریة صفوف االنتظار ، مجلة الھندسة والتكنولوجیا المجلد 
  . 567 ، ص 2011 ، 14 العدد 29

من أجل تقلیل زمن االنتظار والحصول على أفضل النتائج لمصادر الطاقة واألیدي العاملة 
، تم استخدام مبدأ  خطوط االنتظار ، وقد طبق ھذا العمل في الشركة العامة لصناعة األلبسة 

 الجاھزة في الموصل . 
 دریدي أحالم ، دور استخدام نماذج صفوف االنتظار في تحسین جودة الخدمات – 3

الصحیة دراسة حالة المؤسسة العمومیة للصحة الجواریة بسكرة ( رزیق یونس ) ، مذكرة نیل 
شھادة ماجستیر في علوم التسییر تخصص األسالیب الكمیة في التسییر ، جامعة بسكرة 

  .2014 / 2013الجزائر ، 
 تھدف ھذه الدراسة الى معرفة دور استخدام أحد نماذج بحوث العملیات ، وھو نموذج 

 صفوف االنتظار والتي تساعد بطریقة علمیة في تحسین جودة الخدمات الصحیة .                                                                                                                
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باإلضافة الى ھذا استعنا بمذكرات وبحوث اخرى تشترك فیما بینھا في خصائص 
وأسس النظریة وتطبیقھا حسب نموذج دراسة الحالة ، إال أنھا لم تشر الى عنصر التكالیف 

 الذي یعطي للنظریة أھمیة كبیرة .
 ھیكل الدراسة :

      من أجل الوصول إلى الھدف من وراء ھذه الدراسة واإلجابة على اإلشكالیة و كذا 
األسئلة الفرعیة واختبار الفرضیات المدرجة ، قمنا بتقسیم الدراسة الى فصلین نظریین 

 وفصل تطبیقي ، بحیث تطرقنا الى كل منھما فیما یلي : 

 تم التعرف غلى النقل البحري وكذا لوجستیك الموانئ كعنصر أساسي الفصل األول -
في العملیات التجاریة العالمیة.من خالل ثالث مباحث تلم بھذا الجانب من الدراسة 

وكل مبحث بثالث مطالب .حیث تعرفنا في المبحث األول على النقل البحري 
وتطوراتھ ،وفي المبحث الثاني على لوجستیات الموانئ وتطوراتھ باإلضافة الى 

 المبحث الثالث یخص النقل البحري في الجزائر.
 فقد تطرقنا الى لب الدراسة في التعرف على النظریة (نظریة صفوف الفصل الثاني -

وذلك من خالل ثالث مباحث كل منھا تضم ثالث  االنتظار) و تطبیقاتھا في الموانئ .
مطالب ، ففي المبحث االول تعرضنا لبحوث العملیات و مراحل تطبیقھا ، أما 

المبحث الثاني تناولنا فیھ نظریة صفوف االنتظار وخصائصھا ، وفي المبحث الثالث 
 مطابقة صفوف االنتظار  لخصائص النظریة.

في ھذا الفصل تطرقنا الى  تدعیم الجانب النظري بالتعرف على الفصل الثالث  
مشكلة صفوف االنتظار بمیناء مستغانم ، ففي المبحث األول عرفنا میناء مستغانم ،     

أما بالنسبة للمبحث الثاني قمنا بتحلیل ظاھرة  االنتظار في میناء مستغانم ، وفي 
األخیر المبحث الثالث الذي تضمن دراسة استبیان لتأكید على الظاھرة وأثارھا 

 وكیفیة حلھا .

 



 

 
 

 الفصل األول 
 

النقل البحري ولوجستیك 
 الموانئ 
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 :تمھید

       یعد النقل البحري كنشاط حیوي وسیلة ھامة من وسائل النقل عامة و النقل الدولي بصفة 
خاصة ، مع أن أھمیتھ تظھر في حركة التبادل التجاري الدولي ، وھو من وسائل المعتمدة بكثرة 
في النقل العالمي وأقل تكلفة من غیره ألنواع النقل ویكتسب أھمیة خاصة في اإلنماء االقتصادي 

للدول خاصة تلك التي تتوفر على مقومات طبیعیة اقتصادیة لممارسة نشاط النقل البحري . 

     وعلى ھذا أولیت لھ اھتمامات كبیرة في الدول المتقدمة خاصة في ظل العولمة بتنشیط 
وتطویر العناصر المساھمة في تكوینھ وأھمھا لوجستیات الموانئ واإلدارة و التكالیف اللوجستیة 
ومواكبة التطورات في اللوجستیات اإللكترونیة لما لھا من تأثیر على المراكز التنافسیة وجودة و 

مرودیة تقدیم الخدمة بھا (الموانئ). 

    ولھذا سوف نتطرق في ھذا الفصل إلى التعریف بنشاط النقل البحري و خصائصھ          
والعملیات اللوجستیة بالموانئ و التطورات الحاصلة على ھذا النشاط باإلضافة للتطرق إلى 

 النقل البحري الجزائري  .
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المبحث األول :  ماھیة النقل البحري وتطوراتھ. 

یلعب النقل البحري دورا ھاما في التجارة الدولیة ، وھو یعد كباقي وسائل النقل ، لكن یتمیز    
بخصائص وممیزات خاصة باإلضافة إلى تأثره الكبیر بالتغیرات والتطورات والتحوالت 

الحاصلة في ظل العولمة ، وعلى ھذا األساس أوجب األمر التعرف على ھذا النشاط وخصائصھ 
 ، ثم التطرق إلى مدى تأثره بالتكنولوجیا . 

       المطلب األول :  مفھوم نشاط النقل البحري:

     یعتبر نشاط النقل البحري  نشاط إنتاجي بحیث یضیف للسلع المنقولة منفعة اقتصادیة 
(مكانیة والزمنیة) وذلك بنقلھا من مكان إلى اخر حسب الحاجة الیھا ،إذ ھو نشاط توزیعي للدور 

، وھو یشترك مع باقي 1األساسي الذي یلعبھ في عملیة التبادل وتوزیع السلع محلیا وعالمیا 
 . 2وسائل النقل األخرى في المبادئ االقتصادیة العامة وإن كان یتمیز بممیزات خاصة بھ 

     ولكي تكون خدمة النقل البحري متكاملة البد من اكتمال عناصر النقل البحري ، أو ما یسمى 
. 3بمنظومة النقل البحري والتي تتمثل مكوناتھا في السفینة والبضائع والمیناء

 : یبین عناصر النقل البحري . 1الشكل رقم                               

 

                                      السفینة                       البضائع  

 

 

  

                                                     المیناء  

  .  17ص  ، 2006 الجامعة االسكندریة ، سنة : شریف دمحم ماھر، إدارة  النقل البحري ، دار        المصدر

   

 .39، ص 2002 سمیرة إبراھیم أیوب ، اقتصادیات النقل ، دار الجامعة الجدیدة ، االسكندریة ، سنة  1
  .31 ، ص 2002 أحمد عبد المنصف محمود ، اقتصادیات النقل البحري ، مكتبة  األشعاع ، االسكندریة الطبعة األولى سنة  2
 .   17  شریف دمحم ماھر ،مرجع سابق ،  ص  3

 3 
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     ولھذا یمكن تعریف نشاط النقل البحري من خالل العناصر الرئیسیة التي تسھم في تقدیم    
 خدمات النقل البحري و ھي تضم كل من السفینة ، الموانئ البحریة ، شركات  الشحن والتفریغ 

 وما یتبعھ من نقل وتخزین و شركات التأمین البحري ،باإلضافة إلى السماسرة وكافة الھیئات   
والمؤسسات التي یرتبط نشاطھا االساسي بخدمات النقل البحري بصورة مباشرة او غیر  

مباشرة ومن بین ھذه العناصر و الھیئات ما یلي : 

وتتمثل في أنواع سفن النقل البحري و التجارة التي تتعامل فیھا  - شركات المالحة البحریة:   أ
ھذه الشركات ،و ھناك تقسیمات مختلفة لسفن النقل البحري منھا على سبیل المثال : 

     - تقسیم سفن النقل البحري حسب نوعیتھا. 

     - تقسیم سفن النقل البحري إلى سفن تقلیدیة وسفن حدیثة . 

 1     - تقسیم السفن من حیث طریقة التشغیل.

یعرف المیناء بأنھ مكان یقع على الساحل بحري ,على ضفة بحیرة     ب - الموانئ البحریة :
. 2،أو بمحاذاة أحد األودیة الكبیرة ،والذي مھمتھ الرئیسیة استقبال السفن والبواخر

 ،كما یلي:تعد الموانئ البحریة 1923 دیسمبر09      ویعرفھ القانون الدولي ،من معاھدة جنیف ل:
 . 3تلك الموانئ التي تتردد علیھا سفن البحر التي تستخدم في التجارة الخارجیة

 5-98 ، والمعدل بالقانون رقم 1976 اكتوبر 23 المؤرخ في 80-76 األمر رقم (      وفي قانون البحري الجزائري

 یعرف المیناء بأنھ : نقطة من ساحل البحر مھیأة ومجھزة الستقبال السفن  )للقانون البحري
وإیوائھا وتأمین جمیع عملیات التجارة البحریة و الصید البحري والنزھة. 

      كما یمكن تعریف المیناء بأنھ  مجموعة من األحواض البحریة المجھزة باألرصفة 
واإلنشاءات التي تؤمن سالمة السفن ، وتسھل لھا الرسو وإنجاز أعمالھا المرفئیة على 

األرصفة. 

محطة مجھزة تجھیزا خاصا الستقبال       من خالل التعاریف السابقة یمكن القول أن المیناء ھو
 .1السفن والبواخر وتقدیم التسھیالت والخدمات لھا 

 .100 ، ص 2009دمحم الصیرفي ، اإلستراتیجیات التسویقیة للموانئ وشركات النقل البحري ، مكتبة الوفاء القانونیة ، االسكندریة ، سنة     1
 
2   Le port – https:// fr . m.wikipedia .org. consulté le 28/05/2016. 

   رشید عالب ، تحسین خدمات الموانئ  باستخدام نماذج صفوف االنتظار حالة المؤسسة المینائیة لسكیكدة ، مذكرة مكملة لنیل شھادة الماجستیر في  3
, 85  ص 2006.2007 اوت سكیكدة ،20علوم التسییر تخصص اقتصاد وتسییر المؤسسات ، جامعة 

 4 

                                                            



 نئا   النقل البحري ولوجستیك المو                 الفصل األول                                           
 

تعتبر الموانئ البحریة حلقة ھامة في سلسلة النقل البحري بحیث ترتبط بین التجارة الخارجیة 
المنقولة بحرا والمنقولة برا وتتكون العناصر األساسیة للمیناء من ثالث أجزاء  : 

    - المساحة المائیة : وھي تتضمن قنوات المالحیة والمداخل ومسطح كاف من الماء لحمایة 
السفن . 

   - الواجھة البحریة (المرسى) : وھي تتضمن زوارق اإلنقاذ والقطر واإلرشاد والعالمات 
البحریة والحفارات ، والروافع العائمة . 

   - المساحة البریة : تتضمن المعدات األرضیة ومخازن الشحن ، والتفریغ ، والمخازن    
  2العامة ، وغیرھا من التسھیالت الالزمة لمناولة البضائع .

كما یمكن  تقسیم الموانئ حسب نوع النشاط و الخدمة المقدمة إلى: 

موانئ األمان .  •

الموانئ التجاریة .  •

موانئ الصید .  •

موانئ حربیة .  •

الموانئ الحرة   •

موانئ الناقالت .    •

تھتم بتزوید السفن الوطنیة واألجنبیة بما تحتاج من  ج - مشروعات تورید المعدات البحریة :
واألجھزة  مواد التموینیة ،وتوفر لھا خدمات الصیانة و التجھیزات الالزمة و اإلمداد بقطع الغیار

 3البحریة .

تساھم في الحفاظ على الطاقة اإلنتاجیة للسفن وضمان  - ترسانة بناء وإصالح السفن:د 
استمراریة نشاطھا في نقل حموالت المختلفة فمن مھامھا إصالح السفن الخدماتیة، و التجاریة  

 . 273 ، ص 2000   شوقي رامز شعبان ، ادارة الجمارك وادارة المرافئ ،دار الجامعیة ، سنة 1
 .13 دمحم الصیرفي ، نفس المرجع ، ص  2
 .45  سمیرة إبراھیم أیوب ، مرجع سابق ، ص 3
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و اآلالت العائمة ،وكذى بناء السفن الحربیة على اختالف أنواعھا وسفن الصید و األبحاث 
 1التنفیذیة ، و إجراء التجارب األولیة للتشغیل.

یتمثل نشاطھا في الشحن والتفریغ و النقل والتخزین ومن مھامھا  ه - شركات الشحن والتفریغ :
مایلي : 

  - الشحن التفریغ للبضائع المختلفة . 

  - نقل البضائع من المخازن خارج المنطقة الجمركیة الى االرصفة من اجل شحنھا و العكس 
من داخل المنطقة الجمركیة إلى الساحات المختلفة خارج المنطقة الجمركیة. 

  - القي ام بعملیات قطر للسفن وسحب الصنادل داخل المیناء و خارجھا . 

 : - مشروعات التوكیالت المالحیةو

  - القیام بدور الوكیل عن أصحاب السفن األجنبیة و تجھیز كل ما یلزمھا قبل وصولھا الى 
المیناء أو بعد الوصول. 

  - حجز تذاكر المسافرین على سفن اجنبیة و شحن البضائع التي یتم تصدیرھا وفق حجم و 
سعة الفراغات الموجودة بالسفن وتسلیم للبضائع الواردة و تحصیل مستحقات المالك. 

ن- مشروعات أخرى 

   - التأمین البحري والبنوك المتخصصة في تمویل النقل البحري  

   - شركات السمسرة  

   - شركات عملیات القطر و اإلنقاذ و التطھیر . 

المطلب الثاني : خصائص أنشطة النقل البحري: 

      یتمیز نشاط النقل البحري بطبیعة خاصة تمیزه عن غیره من األنشطة االقتصادیة األخرى 
بحیث أنھ یتأثر بصفة كبیرة بقوى الطبیعة (البحار،الطقس،المناخ) وبھذا فإن االستثمارات     

في ھذا القطاع یتم بدرجة عالیة من الكثافة الرأسمالیة لمشروعات مالحیة مكملة تنقل االشخاص 

 . 132  دمحم الصیرفي ، نفس المرجع السابق ، ص  1
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و السلع بأمان واإلبحار الجید للسفن التجاریة،مع توفر موانئ مجھزة وھیاكل ووسائل مالئمة 
.و بھذا یتمیز ھذا القطاع بخصائص نذكر منھا : 1لعملیات الشحن و التفریغ 

 صناعة النقل البحري معتمد ھذا على وجوب توفر ارتفاع الكثافة الرأسمالیة لمشروعاتأ- 
عدة مؤشرات في قیاس ھذه الخاصیة تتمثل في :  

- ارتفاع  التكلفة الرأسمالیة لبناء السفن و إصالحھا  

 2- ارتفاع التكلفة إلنشاء الموانئ .
الضروري   في صناعة النقل البحري إذ أنھ أصبح منتزاید استخدام التقدم التكنولوجيب- 

تطبیق األسالیب العلمیة الحدیثة و التوسع فیھا انطالقا من بناء السفینة ووسائلھا المختلفة الى 
الموانئ و أسالیب تسییرھا و إدارتھا و الوسائل المستخدمة في نشاطھا و كل ھذا من أجل رفع 

الكفاءة اإلنتاجیة و خفض عناصر التكالیف خاصة فیما یخص مدة بقاء السفینة بالمیناء من أجل 
التفریغ أو االنتظار لدخول المیناء . 
 لالحتكار من طرف شركات المالحة العالمیة .ھناك شركات ج - خضوع صناعة النقل البحري

عالمیة تسیطر على ھذه الصناعة في السوق العالمي حیث ان التطور التكنولوجي في جمیع 
مظاھره (إدارة ، مناولة ، بناء السفن) مرتبط بتوافر الظروف المالئمة لذلك ،فالدول المتطورة 

تملك وفرة رأس مال ،اتساع حجم السوق وبھذا االحتكار العام لھذا النشاط. 
 : إن العمر االفتراضي لمشاریع نشاط النقل د - طول عمر مشروعات صناعة النقل البحري

      25البحري أطول من المشاریع الصناعیة االخرى ،فالعمر المتوسط للسفن عادة یكون بین 
 سنة. 100سنة اما بالنسبة للموانئ البحریة والممرات المالحیة تصل إلى 30و

قابلة للتخزین و التكالیف غیر قابلة للتجزئة .إن خدمة المقدمة ه -  خدمات النقل البحري غیر 
تقدم بشكل متتابع و مستقل من حیث الزمن و المكان للنقل البحري اي أن الخدمة تستھلك بمجرد 

إنتاجھا . 
       أما تكالیف خدمات النقل البحري غیر قابلة للتجزئة خاصة عند تقییم وتسعیر خدمات النقل 
مع صعوبة توزیع تكلفة انشاء المیناء على مختلف انواع السفن و توزیع تكالیف النشاط البحري 

على مدار العام حیث یتغیر الطلب من فترة إلى أخرى.                   
 :  و-  ضرورة وأھمیة توافر المعلومات و اختصار الزمن في تطویر صناعة النقل البحري

  . 107  أحمد عبد المنصف محمود ، مرجع سابق ، ص  1
  30  سمیرة إبراھیم ایوب ، مرجع سابق ص  2
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     إن السعي نحو التطور التكنولوجي و تطویر نظم النقل واستخدام سفن عالیة السرعة في 
التنقل من اجل رفع كفاءة االداء لخدمة النقل البحري وتخفیض تكالیفھا باإلضافة إلى تطویر 

وسائل الشحن و التفریغ في المیناء. 
     كما أن تبادل المعلومات بین أطراف التعامل مع المیناء فیما یخص السفن والمحطات 

األرضیة و الجمارك بطرق متطورة وسریعة یسھم في تخفیض التكالیف ورفع كفاءة الموانئ 
 باإلضافة الى تطور 1البحریة من خالل تعظیم واستقبال عدد كبیر من السفن خالل فترة محددة .

نظام المؤتمرات المالحیة الذي أخذ في التغیر تبعا لتغیرات متطلبات التجارة الخطیة وظھور 
العولمة للنشاط الصناعي و التجاري واالقتصادي ، مما سھل ذلك التقدم استغالل العلوم 

المعلوماتیة وفي تقدم الفكر اللوجیستي وفي استخدام تكنولوجیة النقل بالحاویات ،وبھذا اللجوء 
 2إلى اقتصادیات الحجم بشكل مكثف.

ثر التغیر التكنولوجي على النقل البحري :  : أالمطلب الثالث

     یواجھ النقل البحري تغیرات تكنولوجیة وتشغیلیة عمیقة ،فھو یتطور باستمرار في اتجاه 
التطبیقات األكثر تعقیدا و المھارات األكثر كفاءة ،وعلى األخص بالنسبة إلدارة  اقتصادیات 

السوق .وفي نفس الوقت فان رأس مال المستخدم في النقل البحري یزداد كثافة ، ولعل العمود 
الفقري للنقل الدولي متعدد الوسائط ھو عامل اقتصادیات الحجم ، مما یؤدي من ناحیة أخرى 

إلى ضخامة رؤوس األموال المطلوبة لھذا المجال ،ویؤدي كذلك إلى عملیة إداریة شدیدة التعقید 
للسیطرة على كل منظومة النقل الدولي . 

 :  أوال - مفھوم نظام التحویة والنقل المتعدد الوسائط   

 :  - نظام التحویة        أ

      Malcom Purcell على ید مالكوم ماكلین 1956   یرجع تاریخ ظھور الحاویة الى عام 

Mclean  الذي أطلق علیھ أبو التحویة  وقد أحدثت ثورة وتغییر جذري في مجال النقل والتجارة 
 بأنھا :  Containerالدولیة  ویمكن تعریف الحاویة 

. 3   - عبارة عن صنادیق نمطیة تعبأ فیھا البنود الفردیة

. 31  سمیرة  إبراھیم أیوب ، مرجع سابق ص  1
  .96 أحمد عبد المنصف محمود ، مرجع سابق ، ص 2  
  .324 ، ص 2002   عمر سالمان ، قراءات في اقتصادیات النقل الدولي ، مؤسسة نبیل للطباعة ، القاھرة ،  3
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   - عبارة عن صندوق من الحدید الصلب لھ أبعد ومواصفات موحدة معیاریة ، وضمن ھذا 
الصندوق یتم نقل البضائع ، وسمي ھذا الصندوق بالحاویة ألنھ یحوي بداخلھ السلع المراد نقلھا 

من مكان إلى آخر.  

وھناك مواصفات قیاسیة دولیة  Containerisation   ویطلق على ھذا األسلوب نظام التحویة 
 1 قدم  . 60 ، 40، 20، 10 قدم واألطوال تتراوح ما بین 8 قدم والعرض 8للحاویة حیث ارتفاع 

   وتعتبر الو.م.أ الدولة الرائدة في صناعة واستخدام نظام النقل بالحاویات ، حیث قامت 
 حاویة على سطح ناقلة البترول ماكسنون من 58 بنقل حوالي 1956 في أفریل SEA-LANDشركة 

 حاویة أطلق علیھا اسم 226 بحمولة 1957میناء نیوجرسي ،  وتم تسجیل أول سفینة حاویات عام 
Grate way city تم تنظیم خط مالحي للحاویات بین موانئ نیویورك و لوس 1961 وفي عام ، 

       2أنجلوس وسان فرانسیسكو في أمریكا .

  وتتلخص مزایا الحاویات في :  

 تقلیل نسبة الھالك أو التلف الذي یصیب البضاعة وعدم سرقتھا أثناء نقلھا . -
 تخفیض تكالیف النقل بسبب خفض عدد مرات التداول . -
 تطبیق مفھوم النقل من الباب إلى الباب أي من المثدر إلى الوجھة النھائیة . -
سرعة التداول .    -

   ب- النقل متعدد الوسائط :  

       لقد تعددت في اآلونة األخیرة التسمیات التي تطلق على ھذا الفكر الحدیث في النقل  
فسمي بنقل المخترق ، وسمي كذلك النقل المشترك والنقل من الباب إلى الباب ، وأخیرا النقل 

المتعدد الوسائط أو النقل المتكامل ، وھو مفھوم النقل الحدیث ، حیث یمكن تعریفھ بأنھ : 

- النقل الذي یتم باستخدام أكثر من وسیلة من وسائل النقل في نقل بضائع ما من مكان إلى آخر.  

- عملیة نقل البضاعة بواسطة وسیلتین أو أكثر بعقد واحد وبمستند واحد وبواسطة شخص     
واحد مسئول (متعھد النقل ) من نقطة استالمھ للبضاعة حتى تسلیمھا للمرسل إلیھ  (أوھیئة )

 .440، ص 1998   حمادة فرید منصور ، مقدمة في اقتصادیات النقل ، مركز االسكندریة للكتاب ، االسكندریة ،  1
  .116 ، ص 2006  شریف دمحم ماھر ، إدارة النقل البحري (التجارة الخطیة ) فعالیات التطبیق ، متطلبات الریادة ، الدار الجامعیة ،  2
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ویمكن لھذا الشخص (أو الھیئة ) إجراء عقود أخرى من الباطن ( من خاللھ ) لناقلین آخرین 
. 1لجزء أو كل وسائل النقل المستخدمة لنقل الشحنة 

 مفھوم النقل متعدد (UNCTAD)ولقد أوضح مؤتمر األمم المتحدة للتجارة والتنمیة 
 وعرفھ على أنھ : نقل البضائع بواسطتین مختلفتین على 1980الوسائط ، وأرسى قواعده عام 

األقل من وسائط النقل ، على أساس عقد نقل متعدد الوسائط من مكان في بلد ما یأخذ فیھ متعھد 
النقل الدولي متعدد الوسائط البضائع في حراستھ إلى المكان المحدد للتسلیم في بلد آخر مقابل 

  2أجر متفق علیھ وفي ظل بولیصة تأمین واحدة .

لقد كانت رحلة النقل تبدأ وتنتھي بالمیناء ، أما اآلن فتبدأ السلسلة من مناطق إنتاج المادة 
الخام إلى أن یصل المنتوج إلى بلد المستھلك النھائي ، فالنقل متعدد الوسائط یعمل على تدفق 

التجارة من مركز العرض إلى مركز الطلب في تدفق واحد مستمر دون عوائق من خالل 
     استعمال سلسلة متصلة الحلقات ما بین وسائل النقل البحریة ، البریة والجویة التي تتفاعل 

في اتساق زماني ومكاني ال تعرفھ الفجوات الجغرافیة أو الفواصل الزمنیة . 

     یتمثل الھدف من عملیة النقل المتعدد الوسائط في تنسیق عملیات النقل ، وزیادة كفاءة وسائل 
   3النقل ، وتخفیض تكلفة النقل للبضائع على المستویات اإلقلیمیة والدولیة .

    یوضح الجدول المقارنة بین النقل المتعدد الوسائط ، والنقل أحادي الواسطة والممیزات التي 
یتمیز بھا النقل المتعدد الوسائط .  

)  :  یبین النقل متعدد الوسائط وأحادي الواسطة  1-1الجدول رقم  (          

           النقل أحادي الواسطة           النقل المتعدد الوسائط  

  .تعدد مرات الشحن وتعددھا  . خدمة مباشرة ومسیرة للشاحن

 .صعوبة ضبط الوقت . خدمات التزامن المحكم 

 .جمود في إختیار وسائل النقل  . الترشید في إختیار وسیلة نقل وخط سیر الرحلة

 .تعدد عملیات النقل مع زیادة التكالیف .تكامل عملیات النقل بأقل التكالیف 

 .التعامل مع الناقلین متعددین .التعامل مع متعھد واحد للنقل 

  .1  عبد الوھاب عبد الحمید صالح ، النقل المتعدد الوسائط ، بدون نشر ، الفصل األول ، بدون تاریخ نشر ، ص  1
  .362 ، ص 2010صادیات وسیاسات النقل البحري ، مؤسسة الرؤیة ، االسكندریة ت  أحمد عبد المنصف محمود ، اق2 

  .259 سمیة بدوي ، اقتصادیات  إنشاء وتطویر وتشغیل الموانئ في ظل المنافسة العالمیة ، بدون دار النشر ، بدون تاریخ نشر ، ص  3
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 .تعدد المسؤولیة بتعدد وسائل النقل  .مسؤولیة واحدة في مواجھة الشحن 

 .تعدد وثائق النقل  .وثیقة نقل واحدة 

 .تعدد النوالین بتعدد وسائل النقل  .نولون إجمالي واحد 

كثرة ما تتعرض لھ البضائع من التلف والخسارة   .  تقلیل تلف وضیاع البضائع
 .والضیاع 

طول زمن رحلة البضائع حتى تصل إلى ید   .تحقیق مبدأ سرعة تسلیم الضائع
 .المستھلك النھائي 

سمیة بدوي ، اقتصادیات  إنشاء وتطویر وتشغیل الموانئ في ظل المنافسة العالمیة ، بدون دار  المصدر :
 .   259النشر ، بدون تاریخ نشر  ، ص 

ج- نظام النقل بالحاویات وارتباطھ بالنقل متعدد الوسائط  

لقد أدى استخدام المعلومات واإللكترونیات أو ما یعرف بالثورة الصناعیة الثالثة و ما 
تمخض عنھا من إنتاج كبیر الحجم إلى ثورة في مجال النقل واالتصاالت ، بدأت شرارتھا 

األولى بنظام التحویة ، ویعتبر نظام النقل بالحاویات أحدث أسالب التوحید النمطي للبضائع. 

ویطلق علیھ البعض ثورة الحاویات ألنھ اختراع یدعم نظام العولمة من خالل إلغاء 
اختالف المسافات وإلغاء تباین التوقیتات وإلغاء الحدود الدولیة والحواجز الجمركیة والمادیة 

وغیر المادیة مما یحقق تبادل البضائع واألموال والمعلومات إلكترونیا في لحظات زمنیة واحدة  

لقد أصبح النقل بالحاویات یسود معظم الطرق التجاریة البحریة والبریة بصورة مذھلة 
خالل الفترة األخیرة ویظھر ھذا في حجم االستثمارات التي مست الحاویة ذاتھا والسفینة 

والموانئ ومحطة الحاویات ، وھو ما یعرف بنظام متعدد الوسائط . 

    تدفق البضائع  حركة   تخدم بدخولھا ھذه المنظومة إلى وسائط وتحولت وسائل النقل 
من خالل البر والجو والبحر ، وأصبح نظام النقل متعدد الوسائط ھو العمود الفقري لعملیات  

  1تدفق البضائع من المنتج للمستھلك .

لقد أصبحت الحاویة ھي محور كل الدراسات والتعاقدات في عالم النقل المتعدد الوسائط 
بعد أن كانت السفینة ھي أساس التعامل حیث سخرت صناعة السفن من أجلھا فظھرت سفن 

الحاویات العمالقة لتساھم في حركة الحاویات التي قضت على السفن التقلیدیة إذ یمكن لسفینة 

  . 168  أحمد عبد المنصف محمود ، مرجع سابق ، ص  1
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الحاویات أن تشحن أو تفرغ حمولتھا في جزء من الزمن الذي تستغرقھ سفینة الشحن التقلیدیة 
إلتمام أي من العملتین وبالتالي انخفاض تكالیف التداول والشحن ، وقلة سرقة البضائع القیمة 

 1نظرا ألن الحاویات تقفل بأقفال محكمة. 

     إن استخدام الحاویات غیر مفاھیم عدیدة في النقل حیث كانت سلسلة النقل تبدأ وتنتھي 
بالمیناء أما في الوقت الحالي فإن السلسة تبدأ من مناطق إنتاج المادة الخام إلى أن یصل المنتج 
إلى المستھلك وتتم ھذه العملیات من خالل عدة وسائط نقل بحري جوي نھري بري، وھو ما 

 2یعرف بالنقل من الباب أو النقل متعدد الوسائط .

إن التطور والنمو السریع في نظام الحاویة أثر بشكل كبیر على الموانئ وطرق التجارة 
العالمیة من خالل :  

 - إنخفاض فترات االنتظار للسفن نتیجة استعمال المعدات الحدیثة بتداول الحاویات حیث انتھى 
العمل بالرافعات ذات األذرع الصغیرة والمعدات التقلیدیة المستخدمة على األرصفة وأصبح 

إنزال الحاویة بواسطة أذرع المقنطرة ، والنقل داخل المحطة باستخدام رافعي الشوكة           
أوالناقالت المفرشحة وبالتالي انخفاض عدد السفن التي یتعامل معھا المیناء في وقت معین 

 وتخفیض دورة السفینة وارتفاع إنتاجیة الموانئ البحریة. 
إقامة محطات للحاویات بالموانئ أو داخل الظھیر البري والتي تسمى بالموانئ الجافة - 

 لتتخلص من مشكلة التكدس وبالتالي الرفع كفاءة وطاقة المیناء البحري .

ویتكون نظام النقل المتعدد الوسائط من مراكز تجمیع وتخزین وتوزیع كالمدن والموانئ  
ومن الطرق التي تصل بین ھذه المراكز كالطرق البریة والبحریة والجویة والنھریة والسكك 

 وضمن ھذه األجزاء التي یتكون منھا نظام النقل الكلي ، تجري 3الحدیدیة والطائرات والسفن 
عملیات تداول البضائع وتبلغ ھذه العملیة في بعض األحیان أكثر ثالثین عملیة تداول بالطرق 

التقلیدیة خالل الرحلة الواحدة وعادة تشمل الرحلة التداول التالي :  

 من خط إنتاج السلعة إلى مخازن المصدر . -
 من مخازن المصدر إلى وسیلة النقل البریة . -
 من وسیلة النقل إلى میناء التصدیر . -
 من میناء التصدیر إلى عنابر السفینة .  -
 من عنابر السفینة إلى میناء االستیراد . -

  .9 ، ص 2009  أیمن نحراوي ، منظومة النقل الدولي بسفن الحاویات ، دار الفكر الجامعي ، الطبعة األولى ، اإلسكندریة ، سنة  1
  .147 ھشام الجندي ، مبادئ النقل ، بدون نشر ، بدون تاریخ النشر ،  ص  2
  .227 سمیرة إبراھیم أیوب ، مرجع سابق ،  ص  3
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 من میناء االستیراد إلى وسیلة النقل البریة الخاصة بالمستلم . -
من مخازن المستلم إلى عربات التوزیع إلى تاجر الجملة إلى تاجر التجزئة حتى قبل  -

 المستھلك .
وھذه أبسط صورة لتداول البضائع في رحلتھا وفي كل مرة تتداول فیھا البضائع تتعرض  -

 للكسر أو التلف أو التعطیل أو الضیاع باإلضافة إلى تكالیف التداول ذاتھا .
 

   ثانیا: أثر التحوالت على النقل البحري :
من خالل ھذه التطورات بدأت في ظھور شركات متعھدي النقل المتعدد الوسائط العمالقة 

وظھور شركة النقل البحري العمالقة وشركات الموانئ العالمیة  

نتیجة اتجاه معظم الدول إلى تحریر موانیھا وخصخصتھا لتصبح مؤسسات تجاریة تعمل 
بھدف تحقیق الربح والوقوف أمام المنافسة الحادة التي تواجھ صناعة الموانئ وأمام االتجاه العام 

نحو العولمة ، أخذت شركات عالمیة متخصصة تنتشر في اآلونة األخیرة إلدارة الموانئ 
المحوریة . لما كان قطاع الشركات المالحیة یتجھ نحو استغالل اقتصادیات الحجم من حیث بناء 

سفن عمالقة وتكوین مخالفات عمالقة وتكوین تحالفات عمالقة ، كان لزاما على الموانئ 
المحوریة أن تتعامل مع اقتصادیات الحجم لیمكنھا استقبال السفن العمالقة وتنفیذ متطلبات 

مجموعات الشركات المالحیة العمالقة عن طریق استثمارات عالیة وتكنولوجیا حدیثة وتنظیم 
إداري على الكفاءة ، بما خلق فرصا لنشأة شركات إدارة متخصصة في تشغیل الموانئ 

ومحطات تداول الحاویات , ومما یشجع على قیام ھذه الشركات أن العائد من تشغیل محطات 
الحاویات یعتبر عالیا أو أكثر من العائد الذي تحققھ الشركات المالحیة . فإن الشركات المالحیة 

العمالقة قد تجد في دخول ھذا النشاط ما یوفر لھا أھمیة إستراتجیة ویحقق لھا تخفیضا في 
التكالیف ویمكنھا من السیطرة على سلسلة اإلمداد الخاصة بتجارتھا .  

 P&O وتتكون شركات إدارة الموانئ من شركات تشغیل محطات الحاویات مثل شركات 

Port  ، HPH ، PSACorp أو من ھیئات الموانئ مثل ھیئة میناء دبي ، وھیئة میناء Portent في 
أندونسیا ، أو من الشركات المالحیة مثل مارسك وسى الند وإفریجین . 

   وھناك اتجاه نحو قیام تحالفات واندماجات بین ھذه النوعیة من شركات اإلدارة 
المتخصصة بما قد یؤدي إلى ظھور شركات إدارة سوبر عمالقة لتشغیل الموانئ تكون قلیلة 
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العدد وسیكون ذلك مؤدیا وبالتالي إلى تكوین تحالفات عولمیة بین الموانئ المحوریة ، بل و بین 
 . 1الطرق المالحیة العامیة كذلك لمواجھة المنافسة العظمى كنتیجة لظاھرة العولمة

      وبرغم من أن الناقلین البحریین العمالقة قد ركزوا أنشطتھم على الطرق البحریة الرئیسیة 
التي تربط بین الدول المتقدمة ،إال أنھ من المنتظر من خالل فترة قصیرة ،أن یتجھوا الى تقدیم 
خدماتھم نحو نقل تجارة الدول النامیة ، وسیكون من المستحیل على الدول النامیة التي تستخدم 

أساطیل قدیمة ذات تكنولوجیا عتیقة إن تتنافس معھم ، وكذلك فإنھ من الصعب على متعھدي 
النقل متعدد الوسائط بالدول النامیة القیام بمنافسة ھؤالء المتعھدین الدولیین.  

       فھؤالء في الدول النامیة ال یستطیعون تقدیم خدمات بتكلفة منافسة لھؤالء المتعھدین 
الدولیین الذین یستطیعون تقدیم خدمات بتكلفة منافسة بما یملكون من تكنولوجیا متقدمة جدا ، 

وشدیدة التعقید بالنسبة للمعرفة الفنیة و المعدات .كذلك فان استیعاب التكنولوجیا بطریقة صحیحة 
في میدان النقل الدولي متعدد الوسائط یحتاج الى التفات كبیر من كل الدول النامیة ،   والدول 

. 2المتقدمة التي یتعین علیھا تقدیم المساعدة في ھذا المجال 

      بالرغم من أنھ في میدان النقل الدولي متعدد الوسائط تعتبر عملیة نقل التكنولوجیا -على 
وجھ خاص- ضرورة أساسیة للدول النامیة ،فإن التكنولوجیا المتخلفة في الدول متخلفة تؤدي إلى 

تزاید مشاكل التخلف ، فالنجاح في عملیة نقل التكنولوجیا یرجع أساسا لمدى مناسبتھا لظروف 
الدولة التي تحاول استیعابھا، فإذا كانت الظروف السائدة في الدول النامیة المتلقیة لھا غیر 

مناسبة لتلقي ھذه التكنولوجیا ، فإنھا سوف تفشل ، فمثال الدول النامیة تستخدم نظام التحویة 
بطریقة غیر متكاملة ، و في غیاب خطة متكاملة للنقل متعدد الوسائط واعتبارا الن النقل الحدیث 

.  3أصبح جزءا متكامال لعملیات االنتاج ، و التسویق الكلیة بما یدخل في فكرة اللوجستیات

       وقد أصبحت النظرة اللوجستیة المتكاملة ضروریة من أجل تخفیض تكالیف النقل  
والتخزین ، و التغلیف و خدمات التوزیع الكلیة ،و غیر ذلك من االنشطة المتعلقة بكل ذلك       
وینتج عن عدم التنسیق صعوبة تحقیق تدفق المستمر للحاویات بشكل منتظم ویؤدي الى زیادة 

التكالیف ، ویتوقف التدفق المستمر للحاویات على شروط كثیرة تتصل بكل نواحي االقتصاد    
والمجتمع، وتتوقف على مدى انتشار أنظمة  الحاسب ونظم االلكترونیة و تفھم الناس لمتطلباتھا 
،وإلى مدى انتشار انظمة االتصاالت وإلى مدى تقدیم النظام التشریعي والمصرفي والضرائبي 

و التعلیمي والتدریبي ، وإلى مدى تحدیث البنیة األساسیة ........الخ. 

. 208، ص 2002  أحمد عبد المنصف محمود ، اقتصادیات النقل البحري ، مكتبة اإلشعاع ، الطبعة االولى ،  1
. 104، ص 2009   أیمن النحراوي ، لوجستیات التجارة الدولیة ، دار الفكر الجامعي ، الطبعة األولى ، االسكندریة ،   2
. 105  نفس المرجع ، ص  3
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       ولذلك فان العدید من الدول النامیة ال تستطیع دخول عصر التحویة بشكل كامل ، بسبب 
عدم مناسبة الظروف السائدة في تلك الدول لمتطلبات إدخال ھذه التكنولوجیا ،وتلك الظروف 

یلزم أن تتغیر لما ھو أكثر مناسبة وذلك تبعا لخطة زمنیة طویلة . 

        إن أھم شرط لتحقیق كفاءة النقل الدولي متعدد الوسائط ھو إحكام التنسیق بین جمیع 
أطراف المشاركة في عملیة النقل بشكل مباشر أو غیر مباشر وإخضاعھم جمیعا لنظام واحد 

یضمن سرعة االنسیاب ، وتدفق حركة الحاویات على طول الطریق من مصدر بدء الرحلة إلى 
نقطة النھایة رحلة استقبال الحاویات ، وھذه االطراف على سبیل المثال قد تشمل شركات النقل 

البحري ،و شركات الصنادل النھریة ، وسكك الحدیدیة ،وشركات النقل باألنابیب ، والناقلین 
المتعاقدین سواء كانوا ملتزمون بأداء خدمة محددة أو یدیرون شبكة واسعة لنقل . وكذلك تشمل 

قائمة األطراف : الموانئ ومحطات تداول الحاویات ، و العدید من المنتفعین بخدمات النقل 
المختلفة مثل : الشاحنین والتوكیالت المالحیة ، ووكالء الشحن وسماسرة البضائع المحواة      

والمصارف والمؤسسات االئتمانیة ، والنظام القضائي و التشریعي المطبق ، واللوائح الجمركیة 
واألنظمة التجاریة ،وأنظمة مرور السیارات بالطرق السریعة ،كما تشمل البنیة األساسیة 

الداخلیة لمنطقة الظھیر من طرق وكباري و مناطق التخزین ، وكذلك أنظمة وإمكانیة االتصال  
وتبادل المعلومات إلكترونیا والتشریعات و التنسیق بین الوزارات و اإلدارات الحكومیة المختلفة 

.  1بالدولة مباشرة

المبحث الثاني : لوجستیات الموانئ وتطوراتھ . 

في عصرنا الحدیث نجد الموانئ ومحطات الحاویات ھي المجالت األكثر استخداما 
لتطبیقات صناعة اللوجستیات ألن النقل البحري ھو المحور األھم لمیالد ھذه الصناعة، وقد 

تطور ھذا األخیر مع تطور تجارة الحاویات نقال وتوزیعا وتنظیما وتفریغا وإنزاال بما في ذلك 
من صیانة وحمایة وتأمین ما تحتویھ من البضائع، باإلضافة الى أنھا محورا ھاما على مستوى 

الوقت والتكلفة ، وبھذا نجحت في أن تخلق تحالفات وتشابكات عملیاتیة وتجاریة واقتصادیة 
 2لجعل التجارة الدولیة تستفید من مزایا خدمات موفرة للوقت والجھد والنفقة .

 

 

 
  .106  أیمن النحراوي ، مرجع سابق ، ص  1
.  21 ، ص2001  سمیر معوض ، اللوجستیات في الموانئ ومحطات الحاویات ، مجلة انتر ناشیونال ،  2
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المطلب األول: ماھیة لوجستیات الموانئ 

   أوال : مفھوم اللوجیستیك : 

م وبدأ في الظھور بتطبیقھ في المجال العسكري الفرنسي 1901فمفھوم اللوجستیك قدیم منذ
ثم أنتشر تطبیقھ أثناء الحرب العالمیة الثانیة، وھو یطبق في توصیل  في الحرب العالمیة األولى،

الجنود بمعداتھم وذخائرھم ووحداتھم المعاونة إلى مكان معین ، في توقیت محدد وتنظیم مخطط 
. 1وبأقل خسائر ممكنة

ولھذا فاللوجستیات العسكریة تعني : إیصال المؤن والمواد والمعدات إلى المكان المناسب 
. 2في التوقیت المناسب 

 بعد ذلك تم دمج ھذا المفھوم في مجال االقتصاد و إدارة األعمال بمفھومھ التالي : 

تعني لوجستیات اإلدارة تدفق المواد الخام وعملیات اإلنتاج والتوزیع وما یرتبط بذلك من 
عملیات النقل والتخزین في المستودعات ،ثم عملیات النقل إلى أسواق االستھالك بأقصر وقت 

  .  3وأقل تكلفة ممكنة 

عرفھا مجلس إدارة اللوجستیك األمریكي بأنھا :عملیة تخطیط وتنفیذ وتطبیق التحكم 
والرقابة على التدفق والتخزین الفعال والمؤثر للسلع والخدمات والمعلومات إبتداءا من نقطة 

. 4المنشأ إلى نقطة االستھالك وذلك بغرض تحقیق متطلبات المستھلك 

كما یعرفھا البعض اآلخر بأنھا :فن إحكام السیطرة على سالسل اإلمداد التي تغطي العالم 
عن طریق تجمیع إدارة أنشطة النقل والتخزین والتوزیع وتكنولوجیا المعلومات تحت سیطرة 

واحدة وإدارة واحدة ،فھي تعمل على إزالة االختناقات في مختلف أجزاء السلسلة ،وتعمل على 
تقلیل دورة المستندیة ومعوقات البیروقراطیة ،وتعمل على استخدام أنسب للمعدات وإعادة 

ومفھوم اللوجستیات في    .5توزیعھا بما یضمن سرعة تدفق اإلمداد بأرخص تكلفة وعلى كفاءة
النقل والتجارة الدولیة :ھو التكامل واالندماج بین النقل والتجارة الدولیة بالكمیة الالزمة لزمن 

. 6محدد وإلى مكان محدد وبأقل تكلفة

، ص 2006   رونالد اتش با لو ، ترجمة د تركي ابراھیم سلطان وآخرون ، إدارة اللوجستیات تخطیط وتنظیم سلسلة اإلمداد ، دار المریخ للنشر،  1
25 . 

 .55 ، ص 2007 ، 1428 سمیر معوض ، تعریف ومفھوم اإلدارة اللوجستیة ، مجلة انتر ناشیونال ، العدد  2
  ..164، ص 2000 عبد الحمید أحمد الحجازي ، مشكالت النقل العربي البیني للبضائع ، منشأة المعارف االسكندریة ،  3
.  26 رونالد اتش بالو ، مرجع سابق ، ص  4
  .48 فاروق میلش ، النقل المتعدد الوسائط ، مكتبة األكادیمیة العربیة للعلوم والتكنولوجیا ، دون سنة ، ص 5
.  26 رونالد اتشب الو ، مرجع سابق ، ص  6
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ویقصد أیضا بلوجستیكیات النقل تكامل عملیة النقل مع األنشطة األخرى كإدارة 
المخزون ،والتعبئة والتغلیف ،والعالمة التجاریة والتأمین والعملیات المصرفیة والمستندیة التي 

تعمل على تحسین مستوى الخدمة وتطویرھا وزیادة الجودة وتقلیل التكالیف باعتبارھا تحقق 
وتضمن عناصر ھامة مثل المرونة والسرعة والمصداقیة ,  

- مركز اللوجستیك: 1

اوال یجب التوضیح بین مراكز التوزیع ومركز اللوجستیك 

    أ- مراكز التوزیع :

یقصد بھا "األماكن التي یتم نقل البضائع الیھا بھدف التخزین بجانب األسواق النھائیة ثم 
إعادة التوزیع إلى أسواق المستھلك دون إجراء أي عملیات إضافیة لھا وبالتالي فھي مراكز التي 

، عندما یضاف الى المنتج خصائص 1تحقق مفھوم المنافع الزمنیة دون مفھوم القیمة المضافة
جدیدة تجعلھ أكثر قیمة وجاذبیة من وجھة نظر المستھلك . 

   ب - مركز اللوجستیات :

یتم فیھ تجمیع السلع الوسطیة وتامة الصنع والمكونات بھدف إجراء بعض العملیات علیھا 
من فرز،تعبئة ،وتغلیف ،معالجة صناعیة ،لصق العالمة التجاریة ثم إعادة شحنھا إلى سوق 
المستھلك النھائي لتخفیض التكالیف الكلیة الخاصة بھذه العملیات واالستفادة من التخصص 

وتقسیم العمل وعلیھ مراكز اللوجستیات مفھوما أكثر اتساعا من  مراكز التوزیع حیث تقدم كافة 
أنشطة التوزیع المادي مع إجراء عملیات إنتاجیة بسیطة تحقق القیمة المضافة للمنتجات،أي 

یخرج المنتوج من مركز اللوجستیات أكثر اقترابا من المستھلك وذو قیمة أعلى ،وھذا مفھوم 
  2القیمة المضافة في تلك المراكز

نتیجة لكل التطورات والمفاھیم الحدیثة استحدث مفھوم مركز اللوجستیك لیشمل العدید 
من األنشطة المتمثلة في : 

  -  جمیع أنشطة مراكز التوزیع                             

  - أنشطة القیمة المضافة والتي تشمل كال من: التجمیع التعبئة رقابة الجودة لصق العالمة 
التجاریة التصنیع أو التعدیل وفقا لطلبات العمیل، اختبار المنتجات ، التصلیح. 

 . 67  أیمن نحراوي ، مرجع سابق ، ص  1
  .48 أیمن نحراوي ، مرجع سابق ، ص  2
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. 1 - توفر األنشطة الخدمیة مثل :التأمین ،األعمال البنكیة ،األنشطة الترفیھیة 

فالھدف من المركز اللوجیستیكي ھو تحقیق األھداف التالیة : 

خفض التكالیف اإلجمالیة للمنتج إلى أقصى حد ممكن .             •

السرعة في تنفیذ طلب الزبون .  •

زیادة الجودة للمنتوج وكذلى الخدمات المقدمة .  •

أما الشركات العالمیة فھي تھدف إلى أن یصبح المركز اللوجیستیكي ذا تأثیر فعال في 
نشاط وازدھار المیناء ، وكذلك ازدھار النقل المشترك مما استوجب وجود مطار بخدمة مركز 
اللوجستیك ،كما أصبح لھ أثر كبیر في تطویر شبكة الطرق التي تربط المدن والدول المحیطة 

بالمركز.مما یستدعي تكوین المناطق الحرة التجاریة والصناعیة لتنویع األنشطة وتسھیل 
عملیات اللوجستیة . 

ثانیا : صناعة اللوجستیات :  

أدى تطور األنشطة وعملیات التجارة الدولیة إلى تطور صناعة اللوجستیات بمستویاتھا 
اإلداریة والفنیة ، وتعددت القنوات اللوجستیة مكونة شبكة متجانسة ومتداخلة اآللیات ومتوازنة 
األھمیة برا وجوا وبحرا ،ذات تخطیط إستراتیجي  وسیاسي في تنفیذ المسارات للوصول إلى 

 األھداف. 

        فصناعة اللوجستیات تقوم على عدد من المقومات من أھمھا زیادة اإلنتاج الذي یتسم 
وتعاون  بدوره بارتفاع معدالت الكفاءة اإلنتاجیة .والوصول إلى مستوى مرتفع من كفاءة اإلدارة

أفضل ما بین شبكات المحطات الدولیة ، وھي في ذلك ال تشذ عن مبادئ العلمیة الموجھة 
للصناعات األخرى ، إذ تركز تركیزا حاسما على االستغالل األمثل و األكثر ٍرشاد للموارد 

االقتصادیة والجغرافیة والتكنولوجیة واإللكترونیة والبشریة ،على عدة محاور تتحرك صناعة 
اللوجستیات حثیثا من أجل خفض التكالیف إلى أقصى مستوى معقول،إذ یعني ذلك زیادة فرص 
العمالء على شراء (السلعة الخدمیة) التي تقدمھا الشبكة العنكبوتیة الدولیة لصناعة التسھیالت 
المتنوعة التي تقدمھا شركات عمالقة للتجارة والصناعة والخدمات ،األمر المحقق أن صناعة 

اللوجستیات في حد ذاتھا تحتاج بدورھا وفي مختلف مراحل إنتاجھا وتوزیعھا إلى  خدمات 
لوجستیة تزید من أدوارھا الفاعلة في جعل االقتصادیات العالمیة أكثر تماسكا وتداخال وتفاعال 

 رصاع حیاة ، اثر التطورات العالمیة الراھنة على صناعة النقل البحري العربي ومدى التكیف معھا، مذكرة التخرج لنیل شھادة ماجیستر في  1
  . 90 – 89 ، ص 2013 – 2012االقتصاد تخصص اقتصاد دولي ، الجزائر ، 
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على النحو یقلل قدر اإلمكان من العوائق و العراقیل و المختنقات ، فخدمات اللوجستیك لكي 
تزدھر تحتاج إلى خدمات لوجستیة مساعدة . 

وصناعة اللوجستیات جاءت لتبقى عنصرا ھاما من عناصر إعادة ھیكلة االقتصادیات 
 ل ما زال لم یقدم بعد.الدولیة الن شعارھا الدائم ھو أن األحسن و األفض

تعتبر التدفقات االستثماریة في البنیة األساسیة في صناعة اللوجستیات من ضمن أھم 
العوامل التي تحدد مدى قدرة ھذه الصناعة على التوافق وتقدیم و تزاید الطلب العالمي على 

المنتجات الخدمیة لھذه الصناعة. والبنیة األساسیة المشار إلیھا تتضمن الجوانب الفیزیقیة 
(المادیة) من أجھزة ومعدات وآالت وأدوات . و الجوانب غیر مادیة مثل ثقافة المجتمع بما فیھ 

القوى العاملة والمھارات واالبتكارات الذھنیة كما یعتبر االستقرار السیاسي واالجتماعي من 
ضمن مركبات البنیة التحتیة التي بدونھا تقل فرص ازدھار ھذه الصناعة ویعتبر من قبیل 

 التي تدخل في شبكة البنیة التحتیة األوناش و الروافع والقاطرات           )Hardware(المعدات 
والمقطورات و الروافع الشوكیة وما إلى ذلك كما تعتبر غواطس األرصفة واألحواض جزءا 

 من البنیة التحتیة المعززة لصناعة اللوجستیات المینائیة .

یعتبر التخطیط للعملیات على األرصفة وفي محطات الحاویات مكونا من ھذه المكونات 
إذ یعد وجود أرصفة إلفراغ وشحن الحاویات من وعلى السفن العمالقة وكذلك إنزال وتحمیل 

الحاویات من وعلى السفن و  الرافدیة من ضمن المھام الرئیسیة ألنشطة اللوجستیات في 
الموانئ  وتدخل حزمة سیاسات تحدیث وتطویر الخدمات واألسس الترویجیة و التسویقیة لتحدید 

أسعار جاذبة تعكس روح التنافس الخالق والنظرة االستراتیجیة عمیقة التقدیر بعیدة المدى 
 لتحویل الموانئ إلى طاقات تشغیلیة متنامیة على النحو المستمر.

یقودنا ذلك إلى أن إستراتیجیة النقل البحري و إستراتیجیة التجارة الدولیة وإستراتیجیة 
صناعة اللوجستیات جمیعھا تكون أضالعا متساویة في مثلث العولمة االقتصادیة على الجانب 
األخر ھناك مطامح وتطلعات وعمل دءوب مضني ما بین الموانئ العالمیة لالستحواذ           

أواالستئثار بأكبر شرائح التجارة المنقولة بحرا ،وتظل االحتماالت مفتوحة على مستویات 
متفاوتة الدرجات فیما یخص العالقة ما بین الخطوط المالحیة الدولیة الكبرى وبسط ھیمنتھا 

على الموانئ عن طریق اإلدارة المباشرة أو التحكم من خالل إجراءات أنشطة حاویات 
 ھي المجال األرحب لصناعة اللوجستیات نظرا  األقطرمة وتظل صناعة األقطرمة البحریة

لضخامة حجم ھذه التجارة التي ال تناظرھا أي تجارة أخرى في أي مجال آخر ..لذلك فإن نسبة 
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كبیرة من انشطة اللوجستیات تبني توجھات عملیاتھا و تخصیص استثماراتھا لمجموعات خدمة 
 الموانئ و النقل الساحلي ما بین الموانئ  الوطنیة اإلقلیمیة .

    فالصناعة اللوجستیة تشبھ الشرایین واألوردة في جسد االقتصاد الدولي حیث تتعاقب وتترافق 
عبرھا تدفقات السلع والخدمات .معنى ھذا أن اللوجستیات بدورھا محتاجة الى اللوجستیات في 

دورة أعمالھا إلى جانب ذلك فإن المعطیات االقتصادیة ھي التي تحدد المقومات اللوجستیة 
والعكس یمكن أن یكون صحیحا في أساسیاتھ ألن اللوجستیات تدخل في تصنیف ما  یسمى 

بالبنیة األساسیة للتجارة الدولیة في ھذا السیاق وھي من ضمن العوامل األساسیة للتنمیة 
الدولیة..فالدائرة أوسع من أن تحصر في تعریفات أو تصنیفات ، ألن االقتصادیات الدولیة عالم 

من العرض وعالم من الطلب .وعالم من اإلشباعات التي ال تتوقف عند حدود ،والن التجارة 
الدولیة و اللوجستیات العالمیة تتبادالن التأثیر ، وتناھزان في النمو والتقدم وھما معا في حالة 

جدلیة ال تحركھا دوافع التنافس وإنما عوامل التكافل ولكن الوجستیات في كل األحوال تأمر بأمر 
 التجارة .  

تقوم صناعة اللوجستیات شأن غیرھا من الصناعات المتقدمة على تحدیث كل مكوناتھا 
من تكنولوجیا المعلومات والعمالة التي تدخل بمھاراتھا في إطار رأس مال العامل الذھني        
والفني ، والمعدات والتجھیزات ذات اإلنتاج الكمي واإلنتاجیة العالیة وخطط الصیانة و التطویر 

ورفع مستویات الخبرات العلمیة التطبیقیة وتحدید تدفقات التمویل ویقوم ذلك كل على المعرفة 
الدقیقة باألسواق المشتریة لمنتاجات الخدمات اللوجستیة على راس االولویات التي تجدد النجاح 

 في تحقیق األھداف .

وتدخل عملیات اختصار األعمال الورقیة و اإلجراءات الروتینیة ،و التمدد الزائد في 
 الحركات البیروقراطیة في إطار العراقیل المحیطة و المثبطة لسالسل العمل اللوجستي .

كثیرة من السفن ،وأصناف كثیرة من البضائع ،غیر أن العنصرین الحاسمین في 
المفاضلة ما بین عروض الخدمات لوجستیة وأخرى ھما التوقیتات المثالیة الدقیقة ألداء ھذه 
الخدمات ،و األسعار التي ال تحدث تضخما في تكالیف التجارة الدولیة ،ویحتوي ھذا المزیج 
أیضا على مستوى عال من اإلنتاجیة  التي تعد مقیاسا واضحا لمعدالت و سرعة األداء الذي 

بدوره یترجم إلى وفرات متعدد األبعاد ، وتنعكس مزایاه على سرعة تسلیم البضائع ألصحابھا 
دون أي اختناقات أو عوائق ،ویدخل في ذلك بطبیعة الحال سالسة الوصول الى الطرق الخالیة 

من التكدس ومحطات الشحن بالسكك الحدیدیة التي تتصل بالمناطق الصناعیة والتجاریة 
المستقبلیة والمرحلة لمشحونات التجارة الدولیة ، فأسواق النقل لم تعد تعمل على النحو المنفصل 
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بل صارت عالقتھا شبكیة متالحمة ومفصلیة العالقات وتعتبر وسائل السیطرة عن طریق 
الحواسیب اإللكترونیة على تحركات الحاویات ما بین موانئ الشحن األصلیة وموانئ االقطرمة 

وموانئ التسلیم النھائیة من ضمن األساسیات فیال صناعة اللوجستیات ،فخرائط اللوجستیات 
صارت خرائط إلكترونیة . 

إن توسع صناعة النقل البحري وصناعة الموانئ وتطورھا بدمج الصناعات اللوجستیة 
فیھا تؤدي الى زیادة إنتاجیة اقتصادیات الدولیة وتشجیع التجارة الدولیة ، وذلك اعتبارا بأن 
اللوجستیات معیارا من معاییر اإلنتاجیة المرتفعة لتحقق جدارة نمائیة واستثماریة عالیة في 

الموانئ ، وتدخل شركات الصیانة ووكالء قطع الغیار في نطاق شبكة اللوجستیات بتأدیة دور 
الحفاظ على األجھزة واآلالت والمعدات من ناحیة التقدم الزمني والتكنولوجي وتحقیق تدفقات 

نقدیة للمشروع (خفض التكالیف)، باإلضافة إلى أنھا تقتصد وتنشر إلى أقصى مدى ممكن 
میزات األسعار التي یمكن خفضھا إلى أقصى حد ممكن . وتشتق ھذه االعتبارات من مفاھیم 
اقتصادیات الحجم الكبیر ، بھذا یمكنھا تطبیق االقتصاد الدولي الذي ال توجد فیھ ثوابت یمكن 

الركود إلیھا على النحو الدائم بل یقوم ھذا االقتصاد على مجموعة كبیرة من المتغیرات 
والتطورات ال محدودة .خاصة أن أنشطة اللوجستیة تعبر من خالل البحوث والتطورات في ظل 

العولمة على ابتكارھا أسالیب جدیدة تمزج ما بین النقل الدولي والنقل البحري لمنتوجات معینة 
تتطلب السرعة في التسلیم والرعایة أكثر وكذى التنسیق مع بقیة عناصر النقل األخرى التي 

. 1صارت مسؤولیة تضامنیة مشتركة یقبلھا ویتعاھد بھا المشاركون في سلسلة اإلمداد اللوجستي 

المطلب الثاني : التطورات الحدیثة للموانئ .     

إن اختالف الدور الذي تمارسھ الموانئ في الوقت الحالي عن سابقیھ في الماضي یرجع  
لعدة اسباب منھا : اختالف المناخ الذي تعمل في الموانئ حالیا حیث التغیرات الواضحة في 

مفھوم النقل الدولي من النواحي التنظیمیة و التكنولوجیة و التجاریة ، ونتیجة التغیر والتطور 
الدولي لنمط التجارة الدولیة وعلیھ فان التعرف على تأثیر الموانئ على التطور االقتصادي 

للدول یتطلب التعرف على الظروف و العوامل الجدیدة التي تتحكم في منظومة التجارة الدولیة 
ومنظومة النقل الدولي الخاصة مع ظھور العولمة و ارتفاع االنتاج العالمي وتأثیر ذلك على 

انشطة الموانئ كأحد أھم حلقات النقل و أنماط ووسائل النقل االخرى وبدأت المنافسة بین 

 . 404– 345 أیمن النحراوي ، مرجع سابق ، ص  1
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الموانئ وتحسین تقدیم الخدمة وبھذا زاد االھتمام بصناعة الموانئ ، وأصبحت تتناول مفاھیم 
 .  1جدیدة في المعامالت حسب متطلب التجارة العالمیة .وحسب المنظمة العالمیة للتجارة

ونظرا لتعاظم دور الموانئ وارتكاز اقتصادیات الدول علیھا فإن تطویر أسلوب العمل 
في المیناء بما یحقق التوافق مع ھذه التحوالت العالمیة ومن بین سمات و المالمح المطلوب 

 : 2توافرھا بالموانئ الحدیثة وتتمثل في

أوال : التحول من األسلوب اإلداري إلى األسلوب التجاري . 

ثانیا : الدور الفعال للموانئ كعنصر أساسي مؤثر في التجارة الدولیة . 

ثالثا : تطور الموانئ من مركز لحركة نقل إلى قاعدة لوجستیة . 

أوال : التحول من األسلوب اإلداري إلى األسلوب التجاري : 
     اعتمد األسلوب اإلداري السابق (والذي مازال سائدا في كثیر من موانئ دول العالم 

الثالث)على قیام الدولة بإدارة الموانئ دون األخذ في االعتبار العائد االقتصادي للمیناء   
وباعتبار أنشطة المیناء التقلیدیة أحد ھذه الخدمات الضروریة التي تقدمھا لدعم التجارة 

الخارجیة. 

    وقد بدأت الموانئ خالل العقود الثالثة األخیرة في التحول من األسلوب اإلداري النمطي إلى 
األسلوب التجاري ،أو بمعنى آخر التعامل مع المیناء كوحدة اقتصادیة یجب أن تحقق عائدا 

ومن بین العناصر  مادیا یسھم في دعم اقتصاد الدولیة ،وھذا یجعل للمیناء أھمیة في اقتصادھا
المؤثرة على النشاط ما یلي : 

- التكامالت الدولیة وخریطة النقل الدولیة.  

- التكامل النمطي لنقل البضائع , 

- استخدام المفاھیم اللوجستیة في سلسلة النقل واإلمداد.  

- األنشطة والخدمات المصاحبة إلعادة الشحن . 

- ظھور السفن المتخصصة عابرة للمحیطات . 

. 1- مدى توافر االستجابة السریعة والمرنة الحتیاجات مستخدمي المیناء 

. 246  ایمن النحراوي ، مرجع سابق ، ص  1
.  46   نفس المرجع ، ص  2
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ونظرا ألھمیة ھذه العناصر بالنھوض بتطویر مھام الموانئ وأسالیب التعامل معھا 
استلزم تطبیق المفاھیم الحدیثة في اإلدارة ، خاصة في تحویل الدورة المستندة الورقیة في 

التعامالت بین أطراف المیناء إلى الدورة اإللكترونیة أو ما یسمى بالعمل اإللكتروني أو اإلدارة 
. 2بال أوراق. االمر الذي استلزم تطبیق مفاھیم حدیثة في اإلدارة 

     وباستخدام آلیات السوق المرتكزة على استخدام أسالیب التسویق الحدیثة من خالل التعرف 
على متطلبات مستخدمي المیناء ،و العمل على رفع كفاءة الخدمات وتنوعھا و زیادة القدرة على 

المنافسة مع الموانئ األخرى و مواكبة المتغیرات المستمرة ألنماط التجارة الدولیة و االقتصاد 
المحلي للدولة ، فقد أصبح النقل بصفة عامة و البحري بصفة خاصة من أھم العوامل المؤثرة 

على نمط التجارة العالمیة . 

     وعلى ضوء المفاھیم السابقة تم تحریر سیاسة إدارة الموانئ لتتحول من اإلدارة النمطیة إلى 
أسلوب حدیث في إدارة المشروعات االقتصادیة ، حیث لم تعد الموانئ ھي بوابة العبور لتجارة 

الدولة ، ولكن تطورت بتنمیة مناطق الظھیر تجاریا وصناعیا من خالل األنماط االقتصادیة 
المختلفة مثل الموانئ الحرة و المناطق الحرة .   

ثانیا : الدور الفعال للموانئ كعنصر أساسي مؤثر في التجارة الدولیة ومنظومة النقل العالمیة: 

یعتمد الرخاء االقتصادي لكل دولة بدرجة كبیرة على التجارة الخارجیة وال تقوم ھذه 
األخیرة بدون نقل بحري وتقوم الموانئ بدور ھام في  ھذه العملیة ولذلك فھي تعتبر المحور 

، كما أن الموانئ الیوم 3المركزي في صناعة النقل البحري وعملیة النمو االقتصادي ألي دولة
أصبحت العامل المساعد في ربط التجارة الدولیة مع اإلنتاج الوطني اإلقلیمي في منظومة واحدة 

متكاملة ، مما جعلھا تلعب دورا استراتیجیا ودینامكیا یتمثل في المظاھر التالیة : 

- الموانئ حلقة حیویة في سلسلة النقل البحري منظومة النقل الدولي المتعدد الوسائط  مما 
یجب إستراتیجیا لتوفیر جمیع التسھیالت المالئمة للربط بین األرض والبحر وذلك بإدارة سلیمة 

تكون بأقل تكالیف ممكنة. 

- الموانئ كأي مؤسسة تجاریة ولھا منحى تجاري شأنھا شان قطاع التجارة الدولیة       
والنقل الدولي التي تخدمھ،مما ساھم في التمیز في اإلنتاج بین الدول ،ودعم العملیات من لحظة 

اإلنتاج حتى االستھالك. 

 247  أیمن النحراوي ، مرجع سابق ، ص  1
 . 509، ص 2013  یوسف مسعداوي ، أساسیات في إدارة المؤسسات ، دار ھومة ، الجزائر ، سنة  2
. 02, ص 2000 علي عبد الال و مصطفى عبد الحافظ ، إدارة وتشغیل الموانئ ، مكتبة اإلشعاع ، الطبعة الألولى ،  3

 23 

                                                                                                                                                                                                 



 نئا   النقل البحري ولوجستیك المو                 الفصل األول                                           
 

- الموانئ بصیغتھا الحدیثة لھا دور فعال في نظام النقل العالمي وخاصة في مجال 
التسویق وتنشیط مالمح التجارة الدولیة وذلك عن طریق إنشاء الموانئ الحرة أو المناطق 

. 1التجاریة الحرة 

- الموانئ نقطة التقاء التعامالت الدولیة كعنصر أساسي في منظومة النقل الدولي لتنشیط 
منظومة التجارة العالمیة حیث ترتكز على مراكز ومكاتب الشاحنین ،ووكالء الشحن ،ومالك 

السفن ،ووكالء السفن ،ومراكز التوزیع ذو شركات التعبئة وتغلیف ،ومشغلي وسائل النقل 
. 2األخرى ، وبنوك ،وشركات التأمین وأي مؤسسات أخرى تخدم حركة التجارة الدولیة

وأخیرا فإن المیناء یعمل كمركز للخدمات التجاریة حیث یوفر مجموعة من خدمات 
المتصل،مما یجعلھ مطالب بتحسین أداءه وكفاءتھ ،وذلك بھدف تقلیل فترة بقاء السفینة بالمیناء 

وعلیھ تقلیل التكلفة الكلیة لعملیة النقل البحري مما یؤدي الى زیادة حجم التجارة المنقولة 
بحرا،وبھذا أصبح بؤرة رئیسیة لنظام یتم تبادل المعلومات فیھ مع جمیع األطراف المنتفعین 

. 3بخدماتھ ومستخدمین لتسھیالتھ

ثالثا : تطور الموانئ من مركز لحركة النقل إلى قاعدة للوجستیات  

 یمكن توضیح مراحل تطور الموانئ  عبر الزمن : 02 من خالل الجدول رقم     

 مراحل تطور المیناء من مركز للنقل إلى نظام اللوجستیك): 2-1  (      الجدول رقم

     

       بیــان 

 

  الجیل الثالث     الجیل الثاني     الجیل األول  

بعد الثمانینیات بعد الستینات  1960قبل 

بضائع عامة مجزئة و بضاعة عامة مجزئة  البضائع الرئیسیة  
بضائع الصب  

بضائع صب +بضائع 
نمطیة 

األسلوب واإلستراتیجیة 
تجاه تطویر المیناء  

- محافظة 

- المیناء جھة وصول  

كمركز تجاري صناعي 
ونقل 

التوسع في نشاط المركز 
التجاري ، التكامل بین 

وسائط النقل 
ومركزاللوجستیك 

  12 – 07 علي عبد الال و مصطفى عبد الحافظ ، نفس المرجع ، ص  1
 249 أیمن نحراوي ، مرجع سابق ، ص  2
. 13 علي عبد الال و مصطفى عبد الحافظ ، مرجع سابق ، ص  3
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- تداول بضائع البر/ 1 مجاالت األنشطة  
السفینة 

- تخزین 2 

)1)+(2  (

) أنشطة صناعیة  3(

) مركز توزیع 2) +(1(
خدمات لوجستیة 

-أنشطة مستقلة خصائص التنظیم  

عالقات غیر رسمیة  

-عالقات وثیقة بین 
المیناء /المستخدمین 

-عالقات غیر مترابطة 
بین أنشطة المیناء  

-عالقات ضعیفة بین 
المیناء والمحلیات  

عالقات متمیزة وكاملة  

-تدفق البضائع  خصائص اإلنتاج  

-قیم مضافة ضعیفة 

- تدفق بضائع ، عملیات 
تحویل 

- خدمات  

- أنشطة قیمة مضافة 

- تدفق بضائع / 
معلومات 

- خدمات  

- قیمة مضافة عالیة  

-تكنولوجیا /معرفة رأسمال  عمالة /رأسمال عوامل حاكمة  

. 88 ، ص 2009: ایمن نحراوي ، لوجستیات التجارة الدولیة ، دار الفكر الجامعي ، اإلسكندریة ،المصدر

 
 - موانئ الجیل االول (الموانئ التقلیدیة ): 1

تشتمل موانئ الجیل االول عل الموانئ التقلیدیة و التي تعمل كمراكز للنقل فقط ،و مزال 
 ، وتتسم سیاسة 1ھذا الجیل من الموانئ موجودا حتى اآلن ویمثل أغلبیة موانئ الدول النامیة

وإستراتجیة اتجاه تطور الموانئ ھذا الجیل بأنھا إستراتجیة محافظة ، تحصر مفھوم المیناء في 
دور ثابت محدود ال یتعدى نطاق ومدى انشطة موانئ ھذا الجیل عن أن المیناء مجرد نقطة 

وصل بین النقل الداخلي (النقل البري والنھري) للبضائع و النقل البحري ، وال یتوفر في ھذا 
الجیل من الموانئ إال الحد األدنى لألنشطة المینائیة و المالحیة ،وتركز على االستثمارات على 

. 2البنیة األساسیة لألرصفة دون اھتمام لما یحدث للسفن أو البضائع خارج منطقة الرصیف
 
 

. 186 أیمن النحراوي ، مرجع سابق , ص 1
. 05،.ص 2009  إیھاب النحراوي ، موانئ الخلیج العربي  ، دار الفكر الجامعي ، الطبعة األولى ، االسكندریة ،  2
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موانئ الجیل الثاني (الموانئ الصناعیة):  - 2
ظھرت موانئ ھذا الجیل في الستینات مع تزاید كمیة مواد الخام التي تستوردھا الدول 

الصناعیة ، و تسمى عادة بالموانئ الصناعیة . 
تتسم سیاسة وإستراتیجیة و اتجاه تطویر موانئ ھذا الجیل بالتوسعیة على أساس تصور 

عریض لدور المیناء وقدرتھ اإلداریة ، وأن الموانئ لیست مجرد مراكز نقل إنما ھي مراكز 
صناعیة وتجاریة أیضا، ویتم صیاغة سیاسات المیناء و إصدار تشریعاتھ على ھذا األساس . 

واتسع نطاق أنشطة موانئ ھذا الجیل فباإلضافة لشحن وتفریغ البضائع و الخدمات 
المینائیة والمالحیة توسعت األنشطة لتشمل الخدمات التجاریة للبضائع وأي خدمات أخرى 

مكملة ذات صلة بھا مثل تعبئة وتحویل البضائع و الخدمات الصناعیة مثل تصنیع البضائع      
.   1وتقام المنشآت الصناعیة داخل المیناء مما یؤدي الى نمو و اتساع المیناء في امتداد خلفي 

    یختلف التنظیم في لموانئ الجیل الثاني عن موانئ الجیل األول ویتسم باآلتي :   

أ- عالقات وثیقة مع شركائھا في النقل والتجارة الذین شیدوا منشآت لتصنیع بضائعھم في منطقة 
المیناء. 

ب- عالقات وثیقة بین المیناء واإلدارة المحلیة التي یوجد في نطاقھا لشدة اعتماد المیناء على 
المدینة المحیطة بھ فیما یتعلق باألراضي و المرافق و القوى العاملة وكذلك شبكات الطرق 

الخاصة بالنقل البري. 

ج- التكامل بین مختلف األنشطة والخدمات بالمیناء لمسایرة تزاید كمیة البضائع و الحاویات 
. 2وسرعة دورانھا عبر المیناء 

 موانئ الجیل الثالث (الموانئ اللوجستیة):- 3

ظھرت موانئ ھذا الجیل في الثمنینات ویعود السبب في ظھورھا أساسا إلى انتشار 
التحویة والنقل الدولي  متعدد الوسائط على نطاق واسع في جمیع انحاء العالم إزاء احتیاجات 

. 3التجارة الدولیة 

وتتسم سیاسة وإستراتجیة واتجاه تطویر موانئ ھذا الجیل بالدینامیكیة على أساس اعتبار 
التوزیع الدولیة المعقدة ، واستنادا على ھذا المفھوم /الموانئ عقدة دینامیكیة في شبكة االنتاج 

تغیر سلوك إدارة ھذا الجیل من الموانئ من مجرد عرض ستاتیكي لمرافق وخدمات المیناء إلى 
  .187  ایمن النحراوي ، مرجع سابق ، ص  1
 .275  نفس المرجع ، ص  2
.   235، ص 2002، المكتبة األكادیمیة ، القاھرة ، 2020  دمحم إبراھیم عراقي ، قطاع النقل في مصر ،الماضي الحاضر والمستقبل حتى عام  3
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اھتمام ومشاركة فعالة في عملیة التجارة العالمیة بكاملھا وتتجھ ھذه الجھود إلى ترویج أنشطة 
التجارة والنقل التي تولد بدورھا أعماال ذات قیمة مضافة مولدة لإلیرادات ونتیجة لھذه الجھود 

 1تحولت الموانئ الى مراكز نقل متكاملة و قواعد لوجستیة للتجارة الدولیة.

إن األنشطة و الخدمات في موانئ الجیل الثالث تتسم بالتخصص و التنوع والتكامل 
وتنقسم األنشطة والخدمات التي تتوفر بھذه الموانئ إلى األربع فئات التالیة : 

الخدمات المینائیة التقلیدیة   -1

الخدمات الصناعیة البیئیة   -2

   التجاریة - الخدمات اإلداریة3

ستیة و التوزیعیة يالخدمات اللوج-4

وھكذا یتعذر على المیناء أن ینتمي إلى الجیل الثالث ما لم یدخل عددا من التغییرات 
التنظیمیة التي تتناول األنشطة الجاریة داخل المیناء و العالقة بین المیناء و اإلدارة المحلیة التي 

یقع في نطاقھا ومع مستخدمي و عمالء المیناء ، وتتسم تنظیمات موانئ الجیل الثالث باآلتي: 

تدعیم عمق العالقات بین المیناء والجھات العاملة بھ و المتعاملة معھ ، األمر الذي أدى  •
إلى إنشاء رابطة تدعى مجتمع المیناء ، ویتكون  مجتمع المیناء من ھیئة المیناء 

والشركات العاملة في جمیع أنشطة و خدمات المیناء، وكذا مستخدمي المیناء ،جمیع 
 المسئولین والمھتمین بالمیناء ویتولى:

 .تنسیق األنشطة داخل المیناء و مع الجھات األخرى خارجھ 

 . الترویج والتسویق للمیناء 

 أصبح المیناء أكثر ارتباطا وتكامال مع المنطقة المحیطة بھ ، حیث زادت منطقة المیناء من ب-
مجرد الحدود التقلیدیة للموانئ لتصبح المنطقة في حدود تتراوح في بعض الموانئ 

كلم ویعتمد نجاح المیناء على العالقات المتمیزة مع اإلدارة المحلیة للمدینة ودعمھا 20الى10من
الكامل للمیناء ،وتركز موانئ الجیل الثالث في عالقتھا مع اإلدارة المحلیة للمدینة على أھمیة :     

 تفعیل دور النقل في ربط المناطق الخلفیة بالمیناء.   •

1  - Le marketing portuaire et la mission d’un port de troisième génération, Rapport de la 
CNUCED, 08/01/1992, P 22 
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 منشآت التخزین التوزیع.  •

التنمیة الحضریة والمدنیة .  •

المحطات الطرفیة المتعددة الوسائط.  •

ویعتبر التنسیق الجید بین خطط التنمیة لكل من المیناء والمدینة من أھم عوامل نجاح تطور      
وتنمیة المیناء . 

ج- زیادة التكامل بین مختلف أنشطة وخدمات المیناء بشكل أكثر مما ھو علیھ في موانئ الجیل 
الثاني ، نظرا الرتباط مصالح جمیع األطراف العاملة بالمیناء و المتعاملة معھ بطریقة مباشرة 

او غیر مباشرة . 

 فقد أصبحت عنصرا من  )EDI( وبالنسبة لنظم المعلومات ونظم تبادل البیانات إلكترونیا 
اھم العناصر الرئیسیة للبنیة األساسیة لموانئ الجیل الثالث ،كما سیتضح في البنود التالیة بمزید 

. 1من اإلسھاب

:       المطلب الثالث :  اللوجستیات اإللكترونیة وأھمیتھا  بعملیات الموانئ

  إن نظم المعلومات ھو مصطلح یعني تلك اإلجراءات التي تتم في المنظمة خطوة بخطوة      
وبشكل مناسب من خالل تحلیل وتصمیم نظام المعلومات فیھا، ومھما كان عدد األفراد الذین 

 یعملون في تلك المنظمة.

 وظھور التجارة اإللكترونیة إلى حیز EDI      إن وجود إمكانیة تبادل المعلومات اإللكترونیة 
الوجود جعل المستقبل یؤكد أھمیة األنظمة اللوجستیات واعتبارھا عامل النجاح والخسارة بین 

 2الشركات التجارة اإللكترونیة .

      فالدور الحدیث للموانئ البحریة یتضمن نطاقا أكثر اتساعا من حیث األنشطة والعملیات 
وأدائھا في ظل تداخل وترابط وتكامل أنشطة النقل ووسائطھا التي تستھدف عبور فجوة بین 

المنتج والمستھلك ، وتحقیق المنفعة الزمانیة و المكانیة بأكفأ الطرق و أرخصھا بما یحقق خفضا 
في التكلفة الكلیة للنقل في إطار السلسلة اللوجستیة المتكاملة التي تتدفق خاللھا البضائع بكفاءة 

عالیة عبر وسائط النقل المختلفة بكمیات محددة وتوقیتات محكمة وفقا للوجستیات نقل ھذه 

. 188،189   أیمن النحراوي ، مرجع سابق ص  1
  . 77 ، ص 2008  خالد ممدوح إبراھیم ، لوجستیك تجارة االلكترونیة ،دارالفكر الجامعي، طبعة االولى ،  2 
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البضائع، مما یجعل االرتباط وثیقا بین اللوجستیات اإللكترونیة وبین عملیات الموانئ وأنشطتھا 
وعلیھ یمكن تعریف اللوجستیات اإللكترونیة بأنھا :   

          عملیة تطبیق تكنولوجیا المعلومات و االتصاالت في مجال التخطیط و تنفیذ ومراقبة 
تدفق السلع و الخدمات بكفاءة وفعالیة بدءا من مرحلة الحصول على المادة الخام أو المكونات 

وتدفقھا عبر المراحل المختلفة لإلنتاج و التوزیع  وحتى مرحلة االستھالك النھائي. 

ویجدر بنا في ھذا الشأن  قبل ان نتناول مظاھر االرتباط بین اللوجستیات اإللكترونیة               
 باعتباره أحد أھم نظم المعلومات اإللكتروني نعرف نظام التبادلوعملیات الموانئ أن 

واالتصاالت المطبقة في مجال الموانئ و التي ترتبط ارتباطا وثیقا بمفھوم اللوجستیات 
ھو ذلك النظام الذي یتضمن انتقال المستندات الخاصة بالتجارة والنقل الدولیین االلكترونیة :

من حاسب آلي إلى حاسب آلي أخر في شكل رسائل نمطیة موحدة من حیث ھیكل المعلومات 
  1التي تحتویھا بحیث یمكن للحاسب اآللي التعامل معھا مباشرة دون تدخل بشري

، وذلك للحصول على 2قامت العدید من الموانئ بإدخال نظام التبادل اإللكتروني للبیانات 
الدقة والكفاءة والفاعلیة في نشر المعلومات خاصة مع توسع الدور اللوجستي للموانئ وكثرة 

تداول البیانات والعمل بھا ،وتوفیرھا لمستخدمھا داخل المیناء في الوقت الالزم لذلك ، إلمكانیة 
التحكم واإلدارة والسیطرة على العملیات واألنشطة داخل المیناء في وجھ متكامل وواحد لرفع 

 بحیث یشكل مجموع النظامین في الشركة المالحیة  و المیناء منظومة 3كفاءة وإنتاجیة المیناء
واحدة في مجموعھا لتنسیق العملیات االداریة و التشغیلیة للسفن والبضائع المنقولة على متنھا 

بما یتولد عنھا تقلیل احتماالت الخطأ الناتجة  من عملیات التداول و التخلیص الجمركي التقلیدیة 
و تولد درجة عالیة من الدقة الوثوقیة للبیانات المتداولة ، وإتاحة الوقت الكافي للتحضیر لدخول 

السفینة وتخصیص الرصیف و المعدات الالزمة لتشغیل السفینة و تداول البضائع و الحاویات 
إضافة إلى إمكانیة التخلیص على المستندات المتعلقة بالنواحي اإلداریة و المحاسبیة و الجمركیة 
للسفینة والبضائع المنقولة علیھا قبل أن تصل السفینة إلى المیناء وفي ھذا تقلیل للوقت والجھد    

والتكلفة ، وبما یسھم في تحقیق التمیز التنافسي للمیناء من خالل رفع مستوى االنتاجیة وجودة 
الخدمة المقدمة من خاللھ. 

ویمكن في ھذا اإلطار تصنیف مسارات المستندات المتداولة في عملیات الموانئ إلى 
أربعة مجموعات رئیسیة : 

. 219  أیمن النحراوي ، مرجع سابق ، ص  1
. 220    نفس المرجع ، ص  2
. 178   علي عبدالال ومصطفى عبد الحافظ ، مرجع سابق ، ص  3
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أوال: مجموعة المستندات المتبادلة بین مجتمع المیناء و مصلحة الجمارك : 

وھي تتكون أساسا من تراخیص االستیراد والتصدیر ، قوائم الشحن (مانیفیستات 
البضاعة) وإقرارات الجمركیة وغیرھا .....و تنظم الدولة شكل و محتوى النماذج الالزمة، وكذا 

 1إجراءات التخلیص الجمركي وقیمة الرسوم الجمركیة المقررة....الخ 

وإلدخال النظام اإللكتروني في التخلیص الجمركي یقدم مؤتمر االمم المتحدة للتجارة 
 لتبسیط وإسراع عملیات  )ASYCUDA ( البرنامج اآللي للبیانات الجمركیة  )UNCATED(والتنمیة 

التخلیص الجمركي عن طریق ربط مؤسسات االعمال إلكترونیا بالسلطات الجمركیة النھاء 
كافة اإلجراءات بما فیھا دفع الرسوم بسھولة و سرعة بما یحقق وفورات كبیرة سواء في الوقت 

أوالنفقات الالزمة إلنھاء تلك االجراءات كذلك فقد سمحت تكنولوجیا المعلومات المتطورة 
باستخدام تقنیات تقدیر المخاطر التي یمكن بواسطتھا االستغناء عن الفحص المادي للبضائع     

. 2  دولة في العالم 75 مطبق حالیا في اكثر من  )ASYCUDA( والحاویات ، و ھذا البرنامج 

 : ثانیا: مجموعة السندات المتبادلة بین مالك السفن ووكالء المالحین

وھي تتعلق أساسا بالبیانات الخاصة بالبضائع وتقاریر الشحن و التفریغ  و إخطارات 
البضائع و خدمات الوكالء المالحیة . 

ونظرا ألن مالك السفن یتعین علیھم  أن یكونوا قادرین على إجراء االتصاالت 
اإللكترونیة مع كل الموانئ التي تدخل سفنھم الیھا ،إال أنھ ال یمكنھم عملیا المشي مع مختلف 

  )ECE( األنظمة المستندیة في الموانئ المختلفة ، ولھذا الغرض قامت اللجنة االقتصادیة ألوروبا 
بوضع نظام األمم المتحدة المتعلق بتبادل البیانات الكترونیا في مجاالت اإلدارة و التجارة         

 . وھذا النظام الذي یعمل بھ في  العدید من الدول   )UN/EDIFICAT(والنقل المعروف باسم 
،یسمح بتوحید لغة التبادل االلكتروني للبیانات بین أطراف التعامل على اختالف دولھم وھم 

المنتجون  والمصدرون ،والوسطاء ، ومقدموا البضائع ، وأصحاب البضائع ، ومتعھدوا النقل  
والبنوك، وشركات التامین ، و نوادي الحمایة والتعویض ، وھیئات الموانئ ، والجمارك 

وغیرھا وھذه القواعد تسمح بسھولة االنتقال من التعامل بالمستندات الورقیة الى التطبیق التبادل 
االلكتروني للبیانات في مجال التجارة اإللكترونیة ،وذلك عن طریق الرسائل النمطیة یبلغ عددھا 

      UnitedNations Standard Messages رسالة وتعرف باسم :  120اكثر من 

 .  221   أیمن النحراوي ، مرجع سابق ،  1
 

2   Uncted.org/en/publications library/domtes,2014 d1.orpdf . 16/04/2016،17:48مستخرج یوم. 
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 في مجال مجتمع المیناء أن یوفر الكثیر من الوقت ) EDIFACT(      ومن شأن تطبیق نظام 
والنفقات التي تضیع في تبادل المستندات الورقیة ،مع تبسیط اجراءات و ازالة العقبات االداریة  

من أجل زیادة تدفق شحنات البضائع ورفع الكفاءة اإلنتاجیة للمیناء ، وجعل البیانات 
والمعلومات المتداولة أكثر دقة وموثوقیة . 

      وقد ارتبطت إحدى عشر من كبریات الشركات المالحیة العالمیة للنقل بسفن الحاویات 
 لتطبیق الرسائل النمطیة مع وكالئھم )  Information System Agreement( باتفاقیة فیما بینھا تسمى 

. 1المالحین ومع الموانئ ومحطات الحاویات التي تدخلھا سفنھم 

 بین المصدرین والمستوردین بمعاونة البنوك       ثالثا : مجموعة المستندات المتبادلة
وشركات التامین ووكالء الشحن وغرف التجارة وھیئات الفحص : 

     وفي ھذا الشأن تعد سندات الشحن و ما یرافقھا من سندات اخرى كشھادات المنشأ ووثائق 
التامین والفواتیر التجاریة والشھادات النوعیة والكمیة و الشھادات الصحیة وغیرھا ......ھي اھم 

ھذه المجمعة من الوثائق . 

 ) على عاتقھا وضع International Maritime Committee      ولقد أخذت لجنة البحریة الدولیة  
، بھدف تنظیم االرسال االلكتروني 1991القواعد الدولیة بشأن سندات الشحن االلكترونیة سنة 

لسندات الشحن لكي تعین اطراف عقود التجارة وعقود النقل البحري على تحقیق التعامل فیما 
بینھم عن طریق االتصاالت اإللكترونیة ،ولذلك فقد راعت اللجنة البحریة الدولیة إرساء 

نصوص ھذه القواعد على أساس نفس مستویات االمم المتحدة الواردة في نظام تبادل البیانات 
  )UN /EDIFACT( إلكترونیا في مجاالت اإلدارة التجارة ونقل 

    من اجل توفیر برنامج یضمن تبادل مأمون لمختلف المستندات التجارة االلكترونیة عن 
 بواسطة الجمعیة العالمیة   )Bolero( طریق التجمیع المركزي للبیانات أنشا مشروع مشترك 

 ویعمل نظام بولیرو على TTC ونادي النقل المباشر للحمایة  و التعویض  )  S.W.I.F.T(للبنوك 
اساس فكرة األطراف اإللكترونیة التي یستطیع اطراف التعامل التجاري أن یودعوا بداخلھا كل 

مستندات معامالتھم اإللكترونیة ،بمن فیھم المصدرین والمستوردین والبنوك والجمارك والتأمین 
و الموانئ والناقلین بطبیعة الحال ... إلخ 

      وبذلك فإن نظام بولیرو یغطي كل حلقات سلسلة التجارة اإللكترونیة مع توجیھ اھتمام 
خاص لمستندات الشحن لدورھا الخطیر في التبادل التجاري ،فیوفر برنامج تسجیل إلكتروني 

  . 222  أیمن النحراوي ، مرجع سابق ، ص  1
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لكل ما قد یطرأ من تغییر في أشخاص حاملي المستندات (اصحاب البضاعة ) بسبب قابلیتھا 
 لتداول .

بین مختلف فئات الوكالء و مقدمي الخدمات داخل رابعا- مجموعة المستندات المتبادلة 
المیناء وبین سلطات المیناء واألجھزة العامة األخرى بالمیناء : 

      وھذه المعامالت ھي التي أدت إلى إنشاء أنظمة تبادل البیانات إلكترونیا داخل مجتمعات  
الموانئ المتقدمة،وتشمل ھذه المستندات ما یجري من عقود بین الوكالء المالحیین وبین مقدمي 
البضائع ،وعقود شحن وتفریغ البضائع ،وعقود تبادل البیانات إلكترونیا  بین وكالء المالحیین  

و المحطات الطرفیة ،وتصاریح الدخول وتراكي  والسفر ،وعقود االرشاد والقطر وعقود 
صیانة وإصالح السفن ،والمعامالت التجاریة والعرضیة بین وكالء المالحیین ووكالء الشحن 

ومستخلصي الجمارك وشركات الشحن و التفریغ  وھیئة المیناء ......إلخ 

 النظام المتقدم لمعلومات ) UNCTAD (        وقد وضع مؤتمر األمم المتحدة للتجارة والتنمیة
 أو في السكك الحدیدیة  )Port (trackers  الذي یكفل تتبع البضائع في المیناء   )ACIS (البضائع 

،ویوفر ھذا النظام المعلومات الالزمة لشبكة االتصاالت اإللكترونیة التي تربط بین النقاط 
. 1اللوجستیة داخل المیناء وخارجھ بما یحقق تتبع حركة البضائع

المبحث الثالث : النقل البحري الجزائري . 

 میناء من الحجم الصغیر والمتوسط ، أما بالنسبة لحجم 11     یبلغ عدد الموانئ التجاریة 
 بالمئة من 95 ، وتمثل ) 01 الملحق رقم (ملیون طن  118 مبادالتھا اإلجمالي یصل إلى حوالي

المبادالت التجاریة الخارجیة ، وھذا ما یبین أھمیة الموانئ كعامل حیوي في االقتصاد 
الجزائري.  

 وھذا یكون مؤھال طبیعیا الستقبالھا ، ومع ھذا       ترتبط نشأة الموانئ بحتمیة الموقع والموضع
نجد أن الموانئ الجزائریة تجمع بینھا خاصیة جغرافیة واحدة وذلك بوقوعھا في مواضع 

متشابھة تتكون من خلیج محمي من الریاح والعواصف الشمالیة الغربیة السائدة ، بواسطة رأس 
.  2بحري مرتفع وموجھ نحو الشمال أو الشمال الشرقي 

 

  .  224 – 223  أیمن النحراوي ، مرجع سابق ، ص  1
، ص  ) الموانئ الجزائریة تحول صعب في تسییرھا ( فاطمة الزھراء دمحم الشریف و فوزیة رمیني ، مجلة اقتصادیة شمال افریقیا ، العدد السابع  2

165 .  
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   المطلب األول : نشاطات الموانئ الجزائریة :  

المبادالت التجاریة : للتجارة الخارجیة دور ھام في التنمیة االقتصادیة واالجتماعیة وذلك  – 1
من خالل أنھ المصدر الرئیسي للدخل والعمالت األجنبیة والمنشط للعالقات االقتصادیة مع 

العالم الخارجي . 

      تتمیز المبادالت التجاریة المعتمدة على النقل البحري ، بعدم التوازن بین الواردات 
 من  %95 طن والتي تقتصر على المحروقات التي تمثل 71.931.968 طن والصادرات 46.116.246

. وتستأثر بھا الموانئ النفطیة المتخصصة  - أرزیو ، سكیكدة 2013حجم صادرات الجزائر لسنة 
، بجایة - ، أما باقي الموانئ فھي استیرادیة بالدرجة األولى ، فنجد أن الواردات خارج 

% من إجمالي الواردات ، وتتمثل في المواد الغذائیة 76المحروقات تمثل نسبة مرتفعة تقدر ب 
والمنتوجات الفالحیة ، أما النسبة الباقیة فھي عبارة عن مواد مصنعة أو نصف مصنعة           

 ، أما بالنسبة للصادرات دون المحروقات ) منتوجات معدنیة عتاد ، آالت ، منتوجات بترولیة (
 من إجمالي الصادرات الوطنیة على مواد مصنعة أو نصف %4,74والتي ال تتجاوز نسبتھا 

 . ) 2013 سنة 01 الملحق رقم (مصنعة 

      ونفسر ذلك من جھتین ، الجھة األولى تعود إلى قصور القاعدة اإلنتاجیة ، وأما بالنسبة 
للجھة الثانیة فترجع الى االختالل في ھیكل االقتصاد الوطني ، والذي یعتمد على قطاع 

تصدیري واحد وھو المحروقات . 

 – نقل المسافرین : عملیة النقل البحري للمسافرین تعرف نشاطا مكثفا في فصل الصیف 2
منافسا قویا للنقل الجوي ، وھذا یعتبر عامل مشجعا للنقل البحري ،  و یعود ذلك بالدرجة األولى 

إلى تكالیف النقل المنخفضة ، وقدرة االستیعاب الكبیرة بالنسبة للباخرة .  

  2005 – 2000- 1995 – 1990حركة النقل البحري للمسافرین  : )3-1 (جدول  

 

السنـــة 

عدد المســـــــــــــــــــــــــــــافریــــن 

 المجمــــوع المغــادریــن القــــادمیــن

1990 215750 159821 375571 

1995 191995 91971 283966 
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2000 312253 275094 587347 

 2005 448530 399640 848170 

 .  250 ، ص 23دلیل الجزائر االحصائي ، العدد رقم  )2007 ( الدیوان الوطني لالحصائیات المصدر :  

 من نشاط نقل المسافرین ، وذلك راجع إلى عدد  %70 یستأثر میناء الجزائر لوحده بنسبة 
.  1 )رحلتین في الیوم (الرحالت التي یؤمنھا 

 یمثل العمال  ( منصب عمل مباشر 14000 – توفیر مناصب العمل : توفر الموانئ الجزائریة 3
 وھذا بالنسبة لمجموع الموانئ الجزائریة ، ویعتبر میناء الجزائر من أھم الموانئ إذ )المنفذین 

 منصب شغل . 8000یستأثر لوحده 

      وتوظف األیدي العاملة التي تستقطبھا الموانئ في األنشطة المرافقة لنشاط النقل البحري 
أصحاب السفن ، العاملون بالمخازن والمستودعات ومكاتب العبور ، عمال األرصفة – 

الحمالون - ، وكذا العاملین بإدارة المیناء . واعتبارا لعدم وجود ورشات بحریة لبناء السفن ، فال 
. 2توجد ید عاملة في ھذا المجال 

      والموانئ تحرص على خلق وظائف والتي وثیقة االرتباط بنشاط المیناء نفسھ ، أي بحجم 
 توفر فقط ) أرزیو – سكیكدة – بجایة (وقیمة المبادالت التي یقوم بھا . فالموانئ البترولیة مثال  

عدد محدود من مناصب العمل . ومما یالحظ بالنسبة لمدن الموانئ أن تركز الوحدات الصناعیة 
الجزائریة بالسواحل ، جعل منھا أقطابا تنمویة حقیقیة ، وكرس بالتالي " القطبیة الساحلیة " 

الموروثة عن العھد االستعماري ، إال أن الدولة لم تعمل على تطویر السیاحة بھذه المدن 
 ، ولم تولي األھمیة الالزمة لھذا القطاع الذي عانى من االھمال  ) سیاحة الشواطئ (الساحلیة 

والذي یشكل مصدرا خالف لمناصب الشغل ، ویعود بفائدة كبرى على االقتصاد الوطني . ومع 
.  3ھذا یبقى النشاط الوحید الذي یحرك ھذه المدن ھو نشاط موانئھا 

  المطلب الثاني – مشاكل الموانئ الجزائریة :

  اھتمت الجزائر باستثماراتھا في الموانئ النفطیة ، وھي موانئ متخصصة ال تخدم إال قطاعا    
محددا من اقتصاد الدولة . أما باقي الموانئ التجاریة فبقیت تشكو من تأخر كبیر ، وتعاني من 

 عدة مشاكل نذكرھا كالتالي :

  . 171فاطمة الزھراء دمحم الشریف و فوزیة رمیني ، مرجع سابق ، ص   1
  .171نفس المرجع ، ص   2
  . 172 نفس المرجع ، ص  3
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 ، وھي تمثل فقط ) من الجیل األول ( – موانئ من الجیل األول : الموانئ الجزائریة قدیمة 1 
نقاط " انقطاع الحمولة " تنتھي عندھا حمولة المواد المعدة للشحن أو التفریغ  ، وقد سیرت 

سلطات الجزائر ھذا اإلرث الذي یعود إلى الفترة االستعماریة ، دون إدخال اي تعدیالت علیھا 
رغم صغر وضیق أحواضھا والمخازن قریبة من بعضھا إضافة لألرصفة التي تفصل بینھا 

حواجز ضیقة ، و رغم ھذه المواصفات إال انھا لم تطرح اي مشاكل بالنسبة لخدمة المبادالت  
وذلك ألن السفن كانت اصغر وشحن البضائع أبسط ، لكن الیوم لم تعد تتماشى مع المتطلبات 
المستجدة و الناجمة عن التطور الكبیر الذي شھده مجال النقل البحري ، فالسفن أصبحت أكبر 

وھذا ما حتم على المتعاملین مع الموانئ الجزائریة استخدام السفن  وبمواصفات عالیة محددة ، 
 ، وھي بالتالي سفن غیر ) طن 10.000 و 2000 منھا تتراوح حمولتھا بین % 60 (الصغیرة 

اقتصادیة ، اذ أنھا تحول دون استفادة المصدرین الجزائریین من الفرص التي تقدمھا موانئ 
الشحن ، حیث تفرض علیھم أسعار شحن مرتفعة ، أما بالنسبة للعمق النظري في الموانئ 

الجزائریة ، فانھ یتقلص باستمرار بسبب تكلس الطمي والرمال نتیجة لعدم تعرضھا لعملیات 
 سنة ، مما یؤثر على عملیة رسو السفن بھا . وقد تضطر السفن كبیرة   20التطھیر والكسح منذ 

لحمولة والتي ال تتمكن من الرسو في میناء ما بسبب صغر الغاطس إلى أن تحول وجھتھا نحو 
موانئ أخرى ، حیث تفرغ جزءا من حمولتھا لتخفیف الوزن ، قبل أن تعود إلى  المیناء األصلي 

  . )وقت وعمل إضافیین ، وتكالیف إضافیة كذلك (. مع ما یترتب على ذلك من مشاكل 

 – نقص في التجھیزات واآلالت : كما تعني أیضا من نقص كبیر في االالت الثقیلة ومیناء 2 
. 1) طن 300 قوتھا  (الجزائر ھو الوحید الذي یتوفر على رافعة ذاتیة الحركة 

 الخامسة عالمیا وذلك (      وتبقى الجزائر من ضمن الدول األكبر المستوردة للحبوب 
 . فمیناء الجزائر العاصمة ھو الوحید الذي یشتمل ) ملیون طن سنویا 6الستورداھا ما یقارب 

 ، مع أنھ یعتبر غیر كافي ، وھذا مما )  طن30.000 سعتھ (على أكبر مركز خاص بالحبوب 
یضطر – من جھة – السفن ناقالت الحبوب الى االنتظار لمدة تتعدى المقاییس المعمول بھا دولیا 

 . ومن جھة أخرى تفرض على ) یوما 16 تبلغ مدة التوقیت في المیناء بالنسبة لھده السفن (
المكلفین بالنقل تعبئة الحبوب في أكیاس ، وھي عملیة مكلفة ، اذا قورنت بترك الحبوب على 

شكل بضائع صب . 

 قارون عمران ، تخفیض تكالیف النقل البحري باستخدام البرمجة الخطیة حالة الشركة الوطنیة للنقل البحري ، رسالة مقدمة لنیل شھادة الماجیستر في 
  1- . 72 – 71  ص 1997 - 1996العلوم االقتصادیة فرع التخطیط ، جامعة الجزائر العاصمة معھد العلوم االقتصادیة ، سنة 
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 – ارتفاع في عدد العمال : تعرف الجزائر فائض في عدد العمال ، مما یقتضي اتخاذ 3  
إجراءات ترمي الى تحویل جزء منھم نحو وظائف أخرى ، أو منحھم التقاعد المسبق أو دفع 

تعویضات لھم ، وتبقى ھذه المشكلة شائكة بالنسبة لدول في طریق النمو تستفحل فیھا البطالة . 

 – تأخر في عملیة تداول الحاویات : لقد أصبح التوجیھ الستعمال الحاویات في نقل البضائع 4
عاما . ومازالت معدالت النقل بالحاویات ترتفع بشكل كبیر ومتسارع ، ولھذا تحاول الموانئ 

الجزائریة تطویر ھذه العملیة لتسھیل المبادالت التجاریة . 

    ومع ھذا یمكن القول أن الموانئ الجزائریة ال زالت تسجل تأخرا واضحا في ھذه المجال 
 .  %62على اعتبار أن المعدل العالمي لتداول الحاویات یصل إلى 

    ویتم العمل حالیا في ھذا االتجاه ، بغرض توفیر مساحات إضافیة تستعمل كمحطات 
للحاویات. 

    فالنسبة لمیناء الجزائر العاصمة ، وبھدف تخفیف الضغط عنھ ، فلقد تم إنشاء میناء جاف 
.  1مخصص الستقبال الحاویات في الرویبة بضواحي العاصمة 

 – انخفاض معدالت أداء الموانئ : والذي یساھم فیھ بشكل كبیر ، توقف أنشطتھا لیال . 5
وخاصة ما یتعلق بمناولة السلع والبضائع .  

 – طول اإلجراءات اإلداریة : وتتمثل في طول اإلجراءات المتعلقة بتفریغ البضائع تحدیدا  6
یتبعھا من إجراءات الحجز الزراعي ، فالحجر البیطري ، ثم إجراءات الرسوم الجمركیة ... الخ   

 – سوء توزیع المھام بین الموانئ : ومن جھة اخرى یوجد توزیع سيء للمھام المنوطة بكل 7 
میناء ، فمیناء الجزائر العاصمة مثال وھو أھم میناء على المستوى الوطني یحتكر جل المبادالت 

 .  ) من المبادالت التجاریة الخارجیة % 60 أكثر من (

    وھذا على حساب باقي الموانئ الثانویة التي یبقى دورھا محصورا في أقالیمھا . فالوزن 
الكبیر الذي یحضى بھ میناء الجزائر العاصمة لیس اال انعكاسا للسیاسة المركزیة التي تنتھجھا 
الدولة . فھو یھیمن على االقلیم وعلى باقي الموانئ الثانویة ، وھذا یعني عدم أخذ مفھوم التھیئة 
القطریة بعین االعتبار من طرف المخططین . ثم ان احتكاره الكبیر للمبادالت التجاریة ، یجعلھ 

یعاني من االختناق والتكدس .  

  1 . 173 فاطمة الزھراء دمحم الشریف و فوزیة رمیني ، مرجع سابق ، ص 
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 – اختناق الموانئ : لعل من بین األسباب الرئیسة التي تزید من حدة اختناق الموانئ وتكدس 8  
البضائع بھا ما یلي :  

توقیت االستراد لدى بعض الھیئات المستوردة یكون بعدم وجود خطة منسقة مما یؤدي  •
إلى وصول كمیات كبیرة من السلع والمعدات المستورة ، من طرف ھیئات مختلفة في وقت 

 واحد .
أو عندما یرتفع معدل استیراد مادة معینة بسبب انخفاض أسعار في األسواق العالمیة .  •

 بالنسبة للحدید الذي شھدت عملیة ) 2009 األشھر األولى من سنة (كما حدث في الفترة األخیرة 
استیراده ارتفاعا كبیرا نتیجة انخفاض سعره وبالفعل ، لم یسبق لمیناء الجزائر العاصمة أن كان 

مختنقا كما ھو الحال في األشھر األخیرة ، فلقد بلغ عدد السفن التي بقیت في عرض البحر 
 . مع ) 6/4/2009 ( سفینة وھذا في یوم واحد 34تنتظر االذن بالرسو في المیناء  لتفریغ حمولتھا 

ما یترتب على ذلك من خسائر ، اذا علمنا أن كل سفینة تنتظر في عرض البحر دورھا لدخول 
 دوالر في الیوم . 20.000 – 5000المیناء ، تكلف الخزینة العمومیة ما بین 

 – تواجد الموانئ داخل النسیج الحضري : وتبقى ھذه مشكلة اخرى تواجھ الموانئ الجزائریة  9
مما یترتب علیھ ضعف كفاءة الطرق التي تربطھا بالداخل فمیناء العاصمة مثال ، تنتھي منافذ 

الخروج منھ في محور المواصالت الرئیس بالمدینة والمزدحم بالحركة .  
 بشكل جید ومكثف . مع أنھ ) أو المالحة الساحلیة ( – ضعف استغالل عملیة المساحلة 10  

بامكان ھذه الوسیلة – والتي تؤمن النقل بین الموانئ الوطنیة – أن تساھم في تخفیف عن شبكة 
النقل البري ، التي تعاني ھي األخرى من نقائص كبیرة ، وذلك بادماجھا في السلسلة اللوجیستیة 

للنقل .  
مع مالحظة عدم وجود ھیئات أو مكاتب محلیة على مستوى مختلف األقالیم بالوطن 

. 1لتحسین المتعاملین ، وإعالمھم بالفوائد التي تعود علیھم من وراء التعامل بالمساحلة 
المطلب الثالث : نموذج تسییر الموانئ والتغیرات الطارئة علیھ .    

 أوال  –  نموذج التسییر المركزي للدولة : 
تبنت الجزائر منذ استقاللھا السیاسة المركزیة في تسییر اقتصادھا.وھذا ما لم یسمح 

 ، والقاضي یاستقاللیة بعض الموانئ الجزائریة باالستمراریة . ألن 1962للقانون الصادر سنة 
استقاللیة الموانئ تفترض خلق التنافس بینھا ، وھذا ما ال یتفق مع النھج االشتراكي الذي یقضي 

بأن تسییر الموانئ یجب أن یكون من طرف الدولة . وتم ذلك بواسطة ھیئتین تابعتین لھا وھما :    
 والشركة ) الذي أسندت لھ مھمة تسییر جل الموانئ الجزائریة (الدیوان الوطني للموانئ 

 حالة میناء وھران التجاري - ، مذكرة مقدمة ضمن متطلبات الحصول على – بروجي قورین ، دور الموانئ التجاریة في تنشیط التجارة الخارجیة 
  1 . 129 – 128 ، ص 2012 – 2011شھادة الماجیستر في العلوم التجاریة تخصص تسویق وتجارة دولیة ، سنة 
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الوطنیة الجزائریة للمالحة وابتداءا من ھذه الفترة ، ظھرت عدم كفاءة الدولة في تسییرھا ، 
والتي تجلت في عدة مستویات :  

 ظھور مشاكل عدة ناتجة عن انعدام التنسیق بین المتعاملین الذین یمارسون نشاطاتھم على  •
 مستوى الموانئ ، والتابعین الى وزارات مختلفة . 

كان تسییر كل الموانئ من طرف مؤسسة واحدة ، ال یأخذ بعین االعتبار خصوصیات كل  •
میناء . فالرسوم واحدة بالنسبة لكل الموانئ ، وھذا في غیر صالح الموانئ الصغیرة التي ال 

تستطیع تبني سیاسة تجاریة تنافسیة ، ونذكر على سبیل المثال أن الدولة ھي التي تحدد 
التعریفة الخاصة بعملیة اإلرشاد المالحي في الموانئ الجزائریة ، مع أنھ من المفروض أن 

 تحدد من طرف ادارة المیناء نفسھ ، وذلك تبعا لحجم النشاطات الذي یقوم بھ ھذا المیناء .
كما أن تبني سیاسة االقتصاد االشتراكي ، أدى الى حتمیة التعامل مع الشركات الوطنیة  

والتي نظرا لضخامتھا كانت تشكل " دولة داخل الدولة " . وال زال بعضھا كذلك ، رغم انفتاح 
االقتصاد الجزائري على االقتصاد اللیبرالي ، فھي تعتبر ارصفة الموانئ مستودعات لھا 

بأرخص األسعار ، لذا فإنھا تتباطأ في عملیة سحب بضائعھا من األرصفة ، وتبقى في المیناء 
لمدة أطول من المدة المسموح بھا .  

   ویظھر ھناك تقصیر بعض المسؤولین في الموانئ الجزائریة وتعددت األمثلة في ذلك ومنھا :  
 التصریح بضیاع العدید من الحاویات . -
 وكذا المحاباة ، أو التمییز في المعاملة ، اذ تعطي األسبقیة في الرسو للسفن الجزائریة .  -
أما أصحاب السفن العاملة على الخطوط البحریة النظامیة ، فلیس بإمكانھم ضمان تاریخ  -

 الوصول الى الموانئ األوروبیة ، ألن مدة الرسو بالموانئ الجزائریة یصعب توقعھا .
أما بالنسبة لعملیة استثمار الموانئ والتي تتطلب تكالیف باھظة ، فیفترض أن تتم في 
اإلطار العام لتخطیط الموانئ . ومن المؤسف حقا مالحظة أن السلطات العمومیة لم تنجح في 

تشكیل ھیئة واحدة تشرف على عملیة التخطیط ھذه . بل أسندت صالحیات تخطیط الموانئ 
الجزائریة الى عدة ھیئات تابعة لوزارة األشغال العمومیة أو وزارة النقل أو وزارة التجھیز 

وبقیت الھیئة المعنیة بالدرجة األولى بھذه العملیة وھي ادارة الموانئ على الھامش .  
     فسیاسة تخطیط الموانئ اذن تتسم بالمركزیة المفرطة ، والتي عانت منھا كثیرا من المشاریع 

االستثماریة بالموانئ بسبب بطء االجراءات االداریة التي تستغرق في بعض الحاالت سنوات 
عدة ، قبل الحصول على رخصة بدء االنجاز . 

    تم انعدام التنسیق بین مختلف الفاعلین في قطاع الموانئ ینعكس على نوعیة القرارات 
 ، فبدال من تھیئتھ ) انظر الخریطة (المتحذة في المیدان . كما ھو الحال بالنسبة لمیناء جن جن 
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 غیر بعید عن مینائي )الجدید  جن(وتحدیث منشاتھ ، قررت السلطات العمومیة بناء میناء جدید 
بجایة وجیجل ، كان من المفروض أن یخدم مشروع مصنع الحدید والصلب بمیلة . 

 ملیار دینار ، والتي خصصت لبناء ھذا المیناء لم یتم تسدیدھا 400   علما بأن الدیوان المقدر ب 
بعد . وإذا كانت الریاح اللیبرالیة قد بدئت تھب على الجزائر ، فان قطاع الموانئ ال زال یعاني  

مع أنھ یمثل قطاعا استراتیجیا بالنسبة للمبادالت التجاریة الوطنیة ، وعامال حیویا بالنسبة 
. 1لالقتصاد الجزائري 

 ثانیا : التغییرات الطارئة على تسییر الموانئ  
 سنة . وذلك من خالل المرسوم الصادر بتاریخ 45لتسییر الدولة لھذا القطاع والذي دام 

 ، والقاضي بخصوصة كل الموانئ الجزائریة ، باستثناء الموانئ البترولیة          4/2006 /17 و16
 . ) سوناطراك ( التي تسمح للشركة الوطنیة للمحروقات ) أرزیو ، سكیكدة ، بجایة (

   وتأمل الدولى الجزائریة من خالل ھذه الخوصصة الجزئیة للموانئ ، الحصول على فعالیتھا  
والرفع من امكانیاتھا التجھیزیة . غبر أن ھذا االجراء التعدیلي یجب أن یكمل بإجراء تعدیلي 

الحق ، یخول للمستثمر التمتع بحقوق الملكیة .  
     ورغم أن ھذه السیاسة الجدیدة في تسییر الموانئ الجزائریة تتماشى مع التحوالت الجدیدة 

التي طرأت على االقتصاد العالمي ، إال أن الجزائر تسجل تأخرا في ھذه الحركة الكبرى وھي 
الخوصصة والتي مست العدید من الموانئ في الدولة السائرة في طریق النمو ، فالمغرب مثال 

 ، وكانت النتیجة أن تضاعفت االنتاجیة 1990خوصصة العمالة الیدویة في الموانئ منذ سنة 
بالنسبة لعملیة تفریغ البضائع . وسینفتح ھذا التغییر الكبیر في القوانین المتعلقة بالموانئ أمام 

المؤسسات العمومیة والخاصة ، التي ترغب في النشاط في قطاع الموانئ .  
وتستدعي عملیة إعادة تأھیل الموانئ االعتماد على قاعدة عمالیة متماسكة ، إال أن األمر 

لیس كذلك بالنسبة للموانئ الجزائریة ، حیث طالبت نقابة العمال بإلغاء مرسوم خوصصة 
الموانئ .  

 ، شل حركة الموانئ ، وكلف الخزینة 22/5/2006وشن عمال الموانئ اضرابا یوم 
 سفینة محصورة في 48 ملیار سنتیم . ففي میناء العاصمة بقیت 26العمومیة خسائر مقدرة ب 

 سفن أخرى تنتظر في عرض البحر . وتتراوح 5األرصفة  دون أن تتمكن من تفریغ حمولتھا . و 
 ملیار سنتیم عن كل یوم بالنسبة لمیناء العاصمة .   15  و14الخسائر الناجمة عن ذلك بین 

كما یعتبر قطاع النقل أحد القطاعات المقترحة في مجال الشراكة ، وقد تم بالفعل وفي 
إطار التعاون بین الجزائر وفرنسا إنجاز مترو الجزائر العاصمة ، الذي أسند الى شركات مقاومة 
فرنسیة . وكذا لتزوید الشبكة السكة الحدیدیة بالكھرباء . وبلغ الغالف المالي المخصص للمخطط 

  1  .175 فاطمة الزھراء دمحم الشریف و فوزیة رمیني ، مرجع سابق ، ص 
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  ملیار دوالر لقطاع النقل . مما قد بسمح 10ملیار دوالر ، منھا  55 ) 2009 – 2005 (الخماسي 
. 1للموانئ الجزائریة باستدراج التأخیر المتراكم منذ االستقبال 

خاتمة الفصل  :  

       للنقل البحري أثر بالغ األھمیة في بناء اقتصادیات الدول وكذا العالقات والمعامالت 
التجاریة العالمیة من خالل عناصره المتناسقة وفي ظل تماشیھ مع العولمة واقتصادیات الحجم 

بدمج نظام  التحویة ونظام متعدد الوسائط في تحقیق رفع حجم المعامالت التجاریة ، ودعم ذلك 
الفكر اللوجیستي في الموانئ ، واستعمالھ للنظام االلكتروني في تقویة العالقات بین مستخدمي 

المیناء ربحا للوقت ، وتخفیض للتكالیف وذلك ما یخدم التجارة الدولیة . 

     إال أن الجزائر مازالت راكدة ال تتماشى مع ھذه التحوالت والتطورات مما یؤثر على بناءھا 
لعالقات دولیة تدعم اقتصاد بالدھا ، خاصة مع انخفاض مداخیلھا المعتمدة على المحروقات 

أوجب علیھا االھتمام بقطاع النقل البحري . 

   

  1 .177 فاطمة الزھراء دمحم الشریف و فوزیة رمیني ، مرجع سابق ، ص 
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 الفصل الثاني                                               صفوف االنتظار ومعالجتھا في الموانئ 
 

 تمھـــــــید  :      

تعد بحوث العملیات من بین العلوم الریاضیة الھامة كأداة مساعدة لمتخذ القرار خاصة         
 في ظل  التطورات في مجال اإلعالم اآللي وتنظیم المعلومات . 

  وتساعد مختلف نماذج وأسالیب بحوث العملیات مختلف المؤسسات سواء كانت 
صناعیة أو خدمیة في معالجة الكثیر من المواقف. ومن بین ھذه النماذج یعد نموذج صفوف 

االنتظار نموذجا لحل المشاكل التي تطرح في أغلب المؤسسات وخاصة الخدمیة منھا . 
ومثاال على ذلك صفوف االنتظار المتواجدة في الموانئ والتي ھي من المشاكل التي یصعب 

 الوصول إلى االمثلیة المطلقة  في حلھا دون استعمال نماذج ریاضیة  واحتمالیة.

 وتعد نظریة صفوف االنتظار من أھم نماذج بحوث العملیات االحتمالیة والتي تساعد 
 المؤسسات الحدیثة الضخمة في حل مثل ھذه المشاكل .

       ومن أجل تحسین الخدمة المقدمة یسعى متخذ القرار للتوفیق بین تكالیف تحسین الجودة 
 الخدمیة وتكالیف صفوف االنتظار وذلك بتقلیل وقت االنتظار .

       من خالل ھذا ومن أجل اإلحاطة أكثر بالموضوع سنقوم بدراسة المباحث التالیة : 

 المبحث األول : بحوث العملیات وخطوات تطبیقھا  .

 المبحث الثاني : نظریة صفوف االنتظار .

 المبحث الثالث : معالجة  صفوف االنتظار باستخدام أسس النظریة .
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 : بحوث العملیات وخطوات تطبیقھا .      المبــحث األول

    تعتبر بحوث العملیات من العلوم التطبیقیة الحدیثة التي اْحرزت تطبیقاتھا نجاحا واسعا 
في مختلف المؤسسات االنتاجیة اْو الخدمیة وسنحاول من خالل ھذا المبحث التطرق الى  

 التطور التاریخي لھ ،  كما سنتعرف على تصنیف نماذجھ ومراحل تطبیقھ .      

 مراحل تطور بحوث العملیات و تعریفھا:                         : المطلب األول     

  ھناك عدة تسمیات اْعطیت لعلم بحوث العملیات مثل علم االدارة اْو التحلیل الكمي لألسالیب 
 الكمیة في االدارة ،  و كذلك تعدد تعاریف بحوث العملیات ومراحل تطورھا كما یلي :

   أوال- مراحل تطور بحوث العملیات

 لقد مر التطور التاریخي لبحوث العملیات بثالث مراحل اْساسیة ھي :

  قبل الحرب العالمیة الثانیة- 1

       ظھرت التطبیقات اْالولى لبحوث العملیات في انجلترا و في المجال الحربي من خالل 
 الذي حاول معالجة العملیات 1915 الى 1914) في الفترة  F.W.Lanchesterمحاوالت  ( 

العسكریة كمیا  فقد حصل على معادالت تربط بین نتائج المعارك الحربیة و بین متغیرین 
ھما الرقم لطول المعارك والقوة النسبیة للجیش المحارب حیث تقترح معادلتھ اْن القوة الكلیة 

  ) Lanchester وبینما كان النشستر( 1للمحاربین تتغیر نسبیا مع مربع قیمة قوة المحاربین .
یعمل على تفعیل علم بحوث العملیات في الجوانب العسكریة بابربطانیا كان توماس اْدیسون 

باْمریكا یدرس كیفیة مقاومة الغواصات و قد قام بجمع البیانات التي تساعد على كیفیة 
مھاجمة السفن على سطح المیاه للغواصات في اْعماق البحار حیث قام باختراع لعبة حربیة 

 تستخدم لمحاكاة المشاكل البحریة .

     وھناك بعض علماء اإلدارة و المھندسون الصناعیین الذین حاولوا إثبات أھمیة األسالیب 
العلمیة في حقل اإلنتاج و على رأسھم فریدریك تایلور الذي أوجد بعض األسالیب التي تم 

 نشر جوھانسن ورقة عمل اْشار 1907تطویرھا فیما بعد في مجال بحوث العملیات و في عام 
 1917من خاللھا الى النتائج التي توصل الیھا في مجال نظریة صفوف االنتظار و في عام 

 ) الذي كان یعمل في شركة كوبنھاغن للھواتف عملھ الھام في مجال Emiele Erlangقدم ( 
 نظریة صفوف االنتظار و التي طورھا مستندا على أسالیب إحصائیة.
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 )   أول من نشر نتائج ھامة في Ford W Harness     وفي مجال المخزون یمكن القول اْن (
 من أصحاب المساھمات  )Benjamin .Wilson.Owen.Mouler و یعتبر ( 1915ھذا المجال عام 

 .1في مجال المخزون  في العشرینات من القرن العشرین

.، مبدأ Shewehrt (  1924   أما في نظریة االحتماالت واالستنتاج اإلحصائي اقترح( 
مراقبة الجودة والمطبقة الیوم على نطاق واسع ھذا باإلضافة لألعمال العلمیة التي اقترنت 
بنفس األفكار في مجال اختیار عینات االختبار والفحص ومراقبة الجودة واقتراح جداول 

) T.G .Fry ) ، وقد ساھم بعدھا اإلحصائي ( H .G.Roming ;H.F.Dodgeاالستنتاج اإلحصائي( 
، كما یجب أن نذكر 1928في وضع القواعد اإلحصائیة لنظریة صفوف االنتظار وذلك سنة 

 ) في النماذج اإلحصائیة العدیدة ومفھوم اإلحصاء بالمضمون الجدید. R.Fisherأعمال ( 

وخالل الثالثینیات زادت األعمال واألبحاث في مجال خرائط نقطة التعادل أما نماذج 
توزیع الموارد المحدودة النادرة على األنشطة التنافسیة لتحقیق أھداف إنتاج مرغوبة فترجع 

 عندما اقترح االقتصادي كوزاني الجدول االقتصادي ، وكذلك نظام وال سینغ  1760لسنة 
)Walsing System  1870) سنة. 

وبسبب الكساد العالمي واقتصادیات الثالثینیات حاول االقتصادي لیونتیف تصویر 
االقتصاد األمریكي في شكل نموذج المدخالت والمخرجات والذي أخذ شكل البرنامج الخطي 

ومنذ ذلك الوقت ظھرت تطبیقات عسكریة وصناعیة وإداریة عدیدة للبرامج الریاضة 
 .2الخطیة

 : - أثناء الحرب العالمیة الثانیة2

     تعتبر ھذه المرحلة مرحلة البدایة الحقیقیة لبحوث العملیات ، حیث وجدت بحوث 
 في بریطانیا حیث كونت إدارة الحرب بریطانیا فریقا 1940العملیات الحربیة تحدیدا في عام 

) وذلك لدراسة P.M.S. Blekett من العلماء یرأسھ البروفیسور من جامعة مانشستر بالكیت ( 
المشاكل اإلستراتیجیة والتكتیكیة المتعلقة بالدفاع الجوي واألرضي لبریطانیا ، إضافة لبعض 

 3العملیات التي تخص بعض الجوانب العسكریة األخرى.

 وقد كان ھدف ھذا الفریق تحدید أفضل استخدام ممكن للموارد الحربیة المحدودة 
إضافة إلى دراسة كیفیة استخدام الرادار الذي قد اكتشف حدیثا في ذلك الوقت وكذلك دراسة 

فاعلیة األنواع الجدیدة من القذائف، وكنتیجة لنجاح ھذا الفریق قامت السلطات العسكریة 

 13.14  ص 2000علي العالونة وآخرون ، بحوث العملیات في العلوم  التجاریة  ، دار المستقبل للنشر والتوزیع ، عمان ، األردن   1
 
 44 45 فرید النجار ، مرجع سابق  ، ص  2   
  5  رشید عالب ، مرجع سابق ، ص  3

 44 

                                                            



 الفصل الثاني                                               صفوف االنتظار ومعالجتھا في الموانئ 
 

األمریكیة بإنشاء فریقا مماثال بھدف معالجة المشاكل المعقدة والخاصة بنقل المعدات والمؤن 
 والذخائر الحربیة للقوات األمریكیة المنتشرة في أرجاء متعددة من العالم . 

كذلك قامت الحكومة الكندیة بإنشاء فریق مماثل للفریق األمریكي مھمتھ إنتاج 
 1المعدات العسكریة وذلك من خالل االستخدام األمثل للموارد.

-  بعد الحرب العالمیة الثانیة :   3  

إستمر نشاط بحوث العملیات في أمریكا بعد الحرب العالمیة الثانیة في مركز تحلیل 
 )، وفي مؤسسة رائد M.N.I.Tاألبحاث التابع للبحریة وفي جامعة ماناشوسیتش للتكنولوجیا ( 

التابعة للطیران األمریكي والخاصة بالدراسات طویلة األجل والتخطیط اإلستراتیجي فقاموا 
بتطبیق بحوث العملیات في المیادین المدنیة بغرض تحسین اإلنتاج ، ما ساھم في انتشار 

مكاتب المستشارین اإلداریین وزیادة االتصال بین العلماء والمھندسین من جھة وطبقة 
اإلدارة بالشركات من جھة أخرى ، بانتشار بحوث العملیات كطریقة علمیة تطبیقیة في 

 مجاالت المعرفة المختلفة في المؤسسات والحكومة.

أما في إنجلترا ومع اتجاه الحكومة للتأمیم فقد كانت الفرصة متاحة إلجراء التجارب 
واستخدام بحوث العملیات في الصناعات العدیدة كتكریر النفط ، الغزل ، النسیج و        

البتروكیماویات ، كما أنھ في الحكومة قامت وزارة الغذاء بإجراء مسح إحصائي لقیاس حجم 
االستھالك القومي من الغذاء وأنماط اإلنفاق للتنبؤ بأثر الغذاء الحكومي سیاسات األسعار 

على التغذیة ومیزانیة األسرة ووجدت مجموعة بحوث العملیات في الحدید والصلب والفحم 
وشركات النقل البري والبحري ، السكك الحدیدیة ، الزراعة ، صناعة طوب المباني والعدید 

 2من المشروعات األخرى

        كما قام فریق من المھتمین بھذا المجال في بریطانیا بتكوین "نادي بحوث العملیات " 
 والذي أصبح اسمھ فیما بعد  " جمعیة العملیات للمملكة المتحدة" ، والتي أصدرت 1948سنة 

 . كما كونت الوالیات المتحدة األمریكیة جمعیة بحوث. 1950مجلة ربع سنویة إبتداء من سنة 

، وأصدرت ھذه الجمعیة مجلة بحوث 1950    العملیات األمریكیة ومعھد اإلدارة العلمیة سنة 
 3 . 1953، أما المعھد فقد أصدر مجلة الغدارة العلمیة سنة 1952العملیات سنة 

      وبعدھا ظھرت جمعیات بحوث العملیات في فرنسا والنمسا ، كما تم إنشاء أول جمعیة 
، وتم إنشاء كذلك مركز لبحوث العملیات واالقتصاد القیاسي            1964عربیة في مصر سنة 

 .6 ، ص2008دالل صادق الجواد وحمید ناصر الفتال ، بحوث العملیات ، دار الیازوري  العلمیة ، االردن ،    1

 45.46  فریدى النجار ، مرجع سابق ، ص  2
 32. 31 ص 2002 سلیمان دمحم مرجان : بحوث العملیات ، دار الكتب الوطنیة ، بنغازي ، لیبیا   3
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CORE في بلجیكا أوائل الستینات ، ھذا باإلضافة للمؤتمرات التي یعدھا حزب شمال 
 1 في مجال بحوث العملیات واتخاذ القرارات ونظریات إیجاد الحلول المثلى.NATOاألطلسي

 وكان ( 1947      كما تم استخدام الطریقة المبسطة في حل مسائل البرمجة الخطیة عام 
George Dantizig  تم تطویر شبكات األعمال التي 1958) ھو من طور ھذه الطریقة ، وفي عام 

 2تستعمل اآلن لتخطیط ورقابة المشروعات.

      ویجب اإلشارة إلى أن تطور الحسابات اآللیة في الخمسینات ساھم في تطویر بحوث 
العملیات حیث أن الحلول العلمیة للمشاكل اإلداریة تستوجب المقدرة في القیام بالعملیات 
المعقدة وحفظ كمیات كبیرة من المعطیات ،  باإلضافة إلى تخزینھا واسترجاعھا  ، ومع 
بدایة السبعینات حدث تطور آخر للمجاالت التي تطبق فیھا بحوث العملیات حیث بدأت 

 RANDالحكومات في تطبیقھا ، فبلدیة نیویورك قامت بإنشاء وحدة لبحوث العملیات اسمھا 

Corporation . 3 

    كما ظھرت المحاولة األولى لصیاغة نظریة المباریات في صورة ریاضیة عن طریق 
، وقام  ) J.V.Newmen(  1928 والتي طورھا فیما بعد سنة 1921) سنة E.Borelأمیل بوریل ( 

 بتطویر طریقة حل مشاكل التعظیم والتدنیة 1949سنة ) Dantizig( أیضا العالم االمریكي 
بأسلوب جدید ھو أسلوب البرمجة الخطیة باستخدام طریقة السمبلكس حیث استخدمت ألول 
 (مرة من طرف شركات البترول األمریكیة في تخطیط اإلنتاج ، وساھم االقتصادي الروسي 

Kantrovich ( 1939بتقدیم أبحاث عن مشاكل االستخدام األمثل للموارد سنة. 

 بصیاغة طریقة لحلھا ، كما قام كل )،Vogel (       أما مسائل النقل فقد قام العالم األمریكي 
 4 بتطویر طریقة التوزیع المعدل في مسائل النقل.)A.Charnes(   )K.Kooper(  من . 

   ثانیا-  تعریف بحوث العملیات:            

      ھناك محاوالت كثیرة لتعریف بحوث العملیات وكل محاولة ركزت على جوانب معینة 
 وأكدت علیھا ، وسندرج منھا مایلي  :

      تعریف جمعیتي بحوث العملیات لبریطانیا واألمریكیة حیث عرفتھا :    

 جمعیة بحوث العملیات بریطانیا بأنھا " استخدام األسالیب العلمیة لحل المشاكل المعقدة في -
إدارة األنظمة الكبیرة من المعدات ، المواد األولیة ، القوى العاملة ، األموال ، األمور 

 الخدمیة األخرى في المؤسسات والمصانع المدنیة ".

  .32 31  فرید نجار ، مرجع سابق ، ص  1
 .46 علي العالونة وآخرون ، مرجع سابق ، ص  2
 .6 ،  ص 2004  بوقرة رابح ،  بحوث العملیات الجزء الثاني ، دیوان المطبوعات الجامعیة بن عكنون ، الجزائر ،  3
  .6، ص 2004 دمحم راتول ،  بحوث العملیات ، الطبعة الثانیة ، دیوان المطبوعات الجامعیة ، بن عكنون ، الجزائر ، 4
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- أما جمعیة بحوث العملیات األمریكیة فقد وصفت بحوث العملیات بأنھا :" تھتم باتخاذ 
القرارات العلمیة لتصمیم ووضع أنظمة المعدات والقوى العاملة وفقا لشروط معینة تتطلب 

 .1تخصیص الموارد المحدودة بشكل أمثل"

- وقد عرفت بحوث العملیات بأنھا : استخدام مدخل تخطیطي ( الطریقة العلمیة ) وفرق 
عمل متعددة التخصصات لغرض تمثیل العالقات الوظیفیة  المتعددة كنماذج ریاضیة لغرض 

 2إعطاء قاعدة كمیة لعملیة صنع القرار في مشاكل إداریة جدیدة.

- وعرفت أیضا بأنھا : تطبیق الطرق العلمیة واألسالیب التقنیات واألدوات في المشاكل 
المختلفة و العملیات في أي نظام من النظم بھدف السیطرة على ھذه العملیات من خالل إیجاد 

 3حلول مثلى للمشاكل .

- وفي تعریف آخر ركز على النماذج االحتمالیة في بحوث العملیات : علم بحوث العملیات 
ھو بناء نموذج ریاضي اقتصادي إحصائي للقرارات التي یجب اتخاذھا وتقییم ومراقبة 

 الوضعیات أو المجاالت ذات الطبیعة المعقدة والتي فیھا درجة من االحتماالت ( غیر مؤكدة

)كذلك تحلیل العالقات التي تحدد نتائجھا المحتملة للقرارات واالستنباط لألسالیب الكفأة من 
 4أجل تقدیم مزایا ومساوئ نظام المستخدم .

:بحوث         خالصة القول بعد عرض التعاریف السابقة یمكن استنتاج التعریف التالي
العملیات ھي نمذجة ریاضیة للمشكلة المراد حلھا وذلك في ظل القیود القائمة باستخدام 

 أفضل اإلمكانیات المحدودة للوصول للحل األمثل.

خصائص بحوث العملیات وتصنیف نموذجھا : المطلب الثاني:   

     من خالل التعاریف السابقة نجد أنھ رغم الفرق في وجھات النظر وتركیزھا على 
الجوانب المعنیة  إال أنھا اشتركت في بعض أھم خصائص البحوث العلمیات ، كما أشار 

بعضھا لبعض نماذجھا من خالل ھذا المطلب سنتعرف على خصائصھا بحوث العملیات، 
 وتصنیف نماذجھا .

 .15دالل صادق الجواد وحمید ناصر الفتال، مرجع سابق ، ص  1

صالح مھدي محسن العامري وعواطف إبراھیم الحداد ، تطبیقات بحوث العملیات في اإلدارة، دار اإلثراء للنشر والتوزیع ،عمان   2
 14،ص2009، األردن،

 .15نصالح مھدي محسن العامري وعواطف إبراھیم الحداد  ، مرجع سابق ، ص   3

عبد الستار أحمد دمحم األلوسي ، أسالیب بحوث العملیات الطرق الكمیة المساعدة في إتخاذ القرار ، دار القلم للنشر والتوزیع ،   4
  .04 ، ص 2003اإلمارات العربیة المتحدة ، سنة 
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ھناك عدة خصائص لبحوث العملیات أھمھا: أوال - خصائص بحوث العملیات :    

  منھج النظمأي -  أنھا تركز على استخدام األسلوب المتكامل 1

      وھذا المنھج یتمیز بالنظرة الشاملة للنظام ویتطلب ھذا األسلوب إحاطة للجزئیات 
 2، ویقصد بالنظرة الشاملة ما یلي : 1والترابط والتفاعل بینھم في نظام متكامل 

- تجزئة المشكلة الكلیة لمشكالت فرعیة بحیث تشكل مجموعة حلولھا الحل النھائي للمشكلة 
 الكلیة.

  - دراسة المشكلة تتعدى حدود األبعاد الظاھریة لھ .

 - تمتد الدراسة ألثر المشكلة والحلول في المستقبل.

 3- تھتم باألھداف النھائیة ولیست المرحلیة.

 -  أنھا تتركز على الطریقة العلمیة كأساس ومنھج البحث والدراسة2

 وتقتضي الطریقة العلمیة السیر في أربعة خطوات لحل المشكلة ھي:

 - التحدید الدقیق للمشكلة وكافة أبعادھا.

 - وضع فرضیات  لھا إمكانیة تفسیر أبعاد المشكلة .

 - اختبار الفرضیات  وتحدید بدائل لحل المشكلة .

 4- اختیار الحل األمثل ووضعھ موضع التنفیذ ومتابعة نتائج تنفیذه.

 -  أنھا تھتم ببناء النموذج الریاضي الذي یحاول استخالص جوھر المشكلة الحقیقیة3

    وذلك بتمثیل مكونات المشكلة والعوامل المؤثرة فیھا والظروف المحیطة وأسلوب الربط 
 بینھا والعالقات بین المتغیرات.

-  أنھا تتطلب تشكیل فریق بحوث العملیات4  

     وذلك ألن حل المشكالت بواسطة فریق أكثر فعالیة ألن المشكلة المعقدة والمتشعبة 
یستحیل حلھا دون االستعانة باختصاصیین في مجاالت مختلفة وذلك من أجل تكامل المعرفة 

 1بینھم لتفسیر مختلف جوانب المشكلة  .
 ، 2009 إنعام علي التوفیق الشھریلي ، تقویم نظم المعلومات باستخدام بحوث العملیات ، مؤسسة الوراق للنشر والتوزیع ، عمان األردن ، سنة  1

 50ص 
 

  3 . 06 عبد الستار أحمد دمحم األلوسي ،مرجع سابق ،  ص 
 .6بوقرة رابح ، مرجع سابق ،ص   4
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- أنھا تنطبق بصورة أوسع وأكثر على المؤسسات الصناعیة واإلداریة ذات الحجم الكبیر5  

 نسبیا حیث تحتاج ھذه المؤسسات إلى نماذج علمیة مساعدة في اتخاذ القرار ، أما المؤسسات 
العائلیة وذات الحجم الكبیر جدا فإنھا عادة ما تبني قراراتھا على التجربة والخبرة والتوقعات 

 2الیومیة.

 ثانیا-  تصنیف نماذج بحوث العملیات 

      ھناك عدة نماذج في بحوث العملیات یمكن تصنیفھا على أساس كونھا محددة أو احتمالیة 
، كما أن ھناك نماذج أخرى یمكن اعتبارھا خلیطا من النوعین السابقین ، حیث في النماذج 

 المحددة یفترض دائما أن قیم المتغیرات التي ال یمكن التحكم فیھا وقیم المعامالت معروفة

3         مسبقا وثابتة وذلك على العكس من النماذج االحتمالیة   یوضح 03،والجدول رقم 
 تصنیف لنماذج بحوث العملیات .

 ): تصنیف لنماذج بحوث العملیات1-2 (              الجدول رقم

 نماذج بحوث العملیات
 النماذج االحتمالیة  النماذج المختلطة النماذج المحددة

 البرمجة االحتمالیة البرمجة الدینامیكیة البرمجة الخطیة 
 صفوف االنتظار نماذج المخزون التوزیع والتخصیص  الطرق التقلیدیة
أسلوب المحاكاة أو  البرمجة العددیة طرق البحث

 التمثیل
 تحلیل ماركوف

تقییم المراجعة  البرمجة الشبكیة البرمجة غیر الخطیة 
المشروعات طریقة 

 المسار الحرج

 نظریة األلعاب والقرار

 برمجة األھداف الخطیة

 

.33،ص2002: سلیمان دمحم مرجان، بحوث عملیات، دار الكتب الوطنیة ، بنغازي ،لیبیا، المصدر  

- النماذج المحدودة 1  

 .6عبد الستار أحمد دمحم اآلوسي ، مرجع سابق، ص 1
  . 08 ـ 07بوقرة رابح ، مرجع سابق ، ص  2
 .33سلیمان دمحم مرجان ،مرجع سابق ، ص    3
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یمكنا القول أن أھم ما یمیز ھذه النماذج أن متغیراتھا محدودة ألنھا قائمة على االفتراض 
 حالة التأكد ھذه النماذج : 

- نموذج البرمجة الخطیة : التي تعتبر أسلوب ریاضي كمي موجھ نحو تحقیق ھدف 
معین إما التعظیم أو الدنیة في ظل وجود موارد محدودة ومجموعة قیود معبر عنھا بعالقات 

خطیة تعیق الوصول للھدف ، كما تعتبر البرمجة الخطیة قاعدة األساس الشتقاق كل من 
نماذج والتوزیع والتخصیص ، البرمجة العددیة ( البرمجة بأعداد كاملة) ألن ھذه النماذج تعد 

 حاالت خاصة لھا .

         فالبرمجة بأعداد كاملة ھي كیفیة أول أسلوب یسمح لنا بالوصول إلى حل أمثل تكون 
فیھ متغیرات الحل األساسیة أعداد كاملة ویستخدم ھذا األسلوب في حالة منتجات غیر قابلة 

 1للتجزئة.

- نموذج برمجة األھداف الخطیة : وھو عبارة عن منھجیة ریاضیة مرنة وواقعیة موجھة 
باألساس لمعالجة مسائل القرار المعقدة والتي تتضمن األخذ بعین االعتبار بعدة أھداف 

 إضافة لكثیر من المتغیرات.

-النماذج االحتمالیة2  

         وھي النماذج التي تكون متغیراتھا احتمالیة وقائمة على افتراض عدم التأكد ، وأھمھا:

نظریة األلعاب( المباریات): یمكن القول بأنھا عبارة عن دراسة اإلستراتیجیات في  -
حاالت المراھنات والمنافسات والمواجھة بین الطرفین أو أكثر ویسمى كل منھم العب 
وأمامھم فرصة الختیار بدائل متاحة  لھم  ، وكل بدیل یؤثر على قیمة ما یحققھ الالعب 

اآلخر من عائد بحیث یوجد تعارض في األھداف وأن كل طرف یحاول إیقاع أكبر خسارة 
بالطرف اآلخر وأن جھة تتمتع بحریة اختیار األسلوب واإلستراتیجیة التي ترى أنھا تؤدي 

  2إلى نتائج جیدة لھا.
 
 
 
 
 
 

 225،ص2006الیمین فالتة  ، بحوث عملیات، الجزء األول، إیتراك للطبعة والنشر والتوزیع، قاھرة ، مصر   1
 .321دالل صادق جواد وحمید ناصر الفتال ، مرجع سابق، ص  2
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- النماذج المختلطة: 3  

      وھي نماذج بعض متغیراتھا محددة إضافة لبعض المتغیرات االحتمالیة وأھم ھذه 
 النماذج :       

- نموذج المحاكاة : وتعتبر المحاكاة محاولة لتطبیق النظم الواقعیة في شكل نماذج تقترب 
بشدة من الواقع وتعطي تصویرا دقیقا لھ ولمشاكلھ ومن ثم یمكن تصمیم ودراسة ووضع 

 1حلول للمشاكل المرتبطة بالنظم في الواقع العملي.

: ھو أحد األسالیب الشبكیة تستخدمھ اإلدارة في )PERT(- نموذج تقییم ومراجعة المشاریع
مجاالت التخطیط والرقابة وخاصة في المشروعات التي تتسمى بتعقید كبیر الحجم وكذلك 

 2في حالة المشروعات التي ال تتوافر لإلدارة خبرة سابقة حول إنشائھا .

: یستخدم ھذا األسلوب مراقبة تنفیذ مشروع معین یتكون من  )CPM(- نموذج المسار الحرج
عدة مراحل وتحدید المراحل التي یجب وضعھا تحت المراقبة المستمرة ألنھا قد تتسبب في 

تعطیل المشروع كلھ، وتحدید المسار الحرج ألن أي تأخیر في أحد أنشطتھ تؤدي لتأخیر 
 3المشروع كلھ .

 المطلب الثالث  : خطوات تطبیق بحوث العملیات .

 خطوات ومراحل متكاملة قد اتخذ بعدوحتى یكون القرار جیدا یجب أن یكون ذلك القرار 
 ومترابطة، والتي یمكن إدراجھا   فیما یلي:  

 المشكلة:بتعریف  أوال : ال

تعریف المشكلة ھو حجر األساس في نجاح أو فشل ا لقرار، إذ یجب التعرف على    
الظروف المحیطة بالمشكلة ، وذلك بسبب اختالف الظروف التي ربما تؤدي إلى اختالف 

 ،ویتم في ھذه المرحلة تحدید الھدف المطلوب وتحقیقھ بشكل دقیق من خالل تحدید القرار
  أفضل الحلول (الحل االمثل ) الذي تتحصل من خاللھ على تحقیق أقل التكالیف الممكنة .

  ثانیا : بناء النموذج:

النموذج ما ھو إال تمثیل أو محاكاة لنظام حقیقي، یعمل في الحیاة الواقعیة یراد دراستھ،      
 حیث یكمن غرضان أساسیان وراء بناء النماذج وھما:

 تحلیل سلوك النظام من أجل تحسین أدائھ.أ- 
 .455،ص2004،  استخدام أسالیب الكمیة في اتخاذ القرارات اإلداریة، دار الجامعیة الجدیدة للنشر إسكندریة، مصر  جالل إبراھیم العبد  1

 .403،ص2009منعم زمزیر الموسوي ، بحوث عملیات ( مدخل علمي إلتخاذ القرارات ).دار وائل للنشر والتوزیع ، عمان ، األردن،    2

  .305 نفس المرجع ، ص  3
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  تحدید الشكل األمثل للنظام، وذلك في المستقبل"ما الذي یجب أن یكون علیھ النظام".ب- 
الھدف المراد تحقیقھ، وكذلك المحددات أو القیود (في صورة ریاضیة) –ویوضح النموذج 

 1التي یراد في إطارھا تحقیق ذلك الھدف.

 اختبار النموذج:ثالثا : 

یتم في ھذه المرحلة الكشف عن مدى صحة النموذج من حیث تمثیلھ للنظام الحقیقي     
المدروس، وذلك من خالل مقارنة أداء النموذج مع أداء النظام الحقیقي في الماضي، 

فالنموذج الصحیح یعطي نفس األداء السابق للنظام الحقیقي إذا كان تحت ظروف مشابھة من 
 المدخالت.

  حل النموذج:رابعا :

یتم في ھذه المرحلة استخدام أسلوب أو تقنیة مناسبة لحل ھذا النموذج، وفي ھذه المرحلة    
یجب عل باحث العملیات أن یكون مستعدا لإلجابة عن األسئلة المتعلقة التي سوف تحصل 
على الحل وذلك فیما لو تغیرت بعض مكونات المشكلة المدروسة وھذا ما یعرف بتحلیل 

 مثل: تأثیر التغیر في الطاقة اإلنتاجیة آلالت أو العاملین. ،  الحساسیة

 اختبار مدى مناسبة الحل:خامسا : 

في ھذه المرحلة یحتاج المحلل إل تحدید الظروف لبتي یمكن في ظلھا استخدام الحل الذي     
توصل إلیھ في المرحلة السابقة، ومدى إمكانیة توفیر مثل ھذه الظروف. كما یحتاج لتوضیح 

 الحدود التي تبقى فیھا النتائج المتحصل علیھا من حل النموذج صحیحة.

 تطبیق الحل: سادسا :

یتم في ھذه المرحلة وضع النتائج المتحصل علیھا من حل النموذج موضع التنفیذ، وذلك     
في شكل برنامج عمل أو خطة معینة یتم تحدیدھا بمعرفة كل من فریق بحوث العملیات 

 .2والذین سیقومون بتنفیذ ھذه الحلول

وال تنتھي مھمة متخذ القرار عند تنفیذه لقرار معین، بل تتعدى ذلك إلى متابعة نتائج     
التنفیذ، وذلك للتعرف على مدى نجاح البدیل المختار أو األمثل في معالجة المشكلة، وتحقیق 

الھدف المرغوب، كما تمكن أیضا من اكتشاف المشكالت والمعوقات التي تواجھھا عملیة 
 3التنفیذ والعمل على حلھا أو الحد منھا قدر اإلمكان.

 – 39 مرجع سابق ، ص  ، 2005 أكادیمیة الدراسات العلیا ، طرابلس ، دمحم دمحم كعبور، أساسیات بحوث العملیات نماذج وتطبیقات. 1
40 .  

 .41-40  ، مرجع سابق ، ص- ص : دمحم دمحم كعبور  2
 .40 سلیمان دمحم مرجان، مرجع سابق، ص  3
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ویتضح من خالل ھذه المراحل الست التي تمر بھا عملیة اتخاذ القرار أنھا مراحل    
مترابطة ومتناسقة ال یمكن االستغناء عن إحداھما فكل منھا تؤثر في األخرى وتتأثر بھا، 

 لتھدف جمیعھا في النھایة إلى الوصول إلى قرارات رشیدة وفعالة.
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 المبحث الثاني : خصائص نظریة صفوف االنتظار ونماذجھا .

   ان صفوف االنتظار ظاھرة تعممت خاصة في قطاع الخدمات ، ومعالجتھا تتطلب 
استخدام اسالیب بحوث العملیات التي من  بینھا  نظریة صفوف االنتظار ، التي سنتطرق  

 إلى مفاھیمھا وخصائصھا ونماذجھا .

     المطلب األول: نظریة صفوف االنتظار  : 

 أوال : ماھیة نظریة صفوف االنتظار : 

   االنتظار حالة یمر بھا معظم الناس وھي تصادفنا خالل حیاتنا الیومیة ،وبشكل واضح   
بحیث   ، ویشار لخطوط االنتظار في كثیر من األحیان  بالطوابیر1خاصة في قطاع الخدمات

أنھ یمكن أن یتكون من عناصر مادیة مرئیة مثال : كوجود صفوف االنتظار أمام شبابیك 
، والوقوف في صف االنتظار إلیداع مبلغ من المال 2لتذاكر لحضور مسرحیة معینة   الحجز

في البنك ، صفوف السیارات عند اإلشارة الضوئیة ، انتظار المسافرین في المطار والموانئ 
ومحطات القطار ، وكذلك الطائرات وھي تحوم في الجو انتظارا للھبوط وما أكثرھا في 

 .3الموانئ منتظرة خدمات الشحن والتفریغ 

      ونجدھا على شكل أنشطة وأشغال تنتظر التحقیق مثل : مكالمات الھاتفیة في المراكز 
 الھاتفیة ، ملفات التي تنتظر الطباعة داخل جھاز الكمبیوتر ....الخ 

     لھذا تنشأ مشكلة خطوط االنتظار إذا كان معدل وصول العمالء سریعا و یفوق معدل 
الخدمة للعمیل الواحد ، وكذلك في حال كون معدل أداء الخدمة أسرع من معدل وصول 
العمالء حیث تبقى بعض وحدات تأدیة الخدمة عاطلة عن العمل وتكون بحد ذاتھا خطا 

لالنتظار . وفي كلتا ھاتین الحالتین انتظار العمالء أو انتظار مقدمي الخدمة یترتب علیھ نفقة 
 .4إضافیة وبالتالي البد من دراستھا لتقلیل من النفقات الكلیة 

  یمكن التعبیر عن ھذه الظاھرة في الھیكل العام لھا ،  وھو یتألف من ثالث مكونات :

 - مصدر أو أكثر للقدوم .1         

 - طوابیر .         2     ش   

                                                            
 .337 ،ص 2007  سھیلة عبد هللا سعید ،الجدید في االسالیب الكمیة وبحوث العملیات ، دار حامد ، عمان االردن ،  1
  .133 ، ص 2007  شفیق العتوم ، بحوث العملیات ، دار المنھج الجامعة االردنیة ، عمان ،  2

  .134نفس المرجع ، ص     3
  .247  حسن علي مشرفي وزیاد عبد الكریم قاضي ، بحوث العملیات تحلیل الكمي في االدارة ، دار المسیرة ، عمان االردن ، ص  4
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  .                                         1- نظام للخدمة یتكون من قناة واحدة أو أكثر3        

  :  ) 1-2 (ویعرض الھیكل التنظیمي العام لخطوط  االنتظار في الشكل  رقم 

  134، ص 2007: شفیق العتوم ، بحوث العملیات، دارالمنھج للنشروالتوزیع،جامعة االردن عمان،المصدر

       نظریة صفوف االنتظار تعتبر ذا أھمیة خاصة في تحلیل أوقات االنتظار الغیر 
المرغوب فیھ بالنسبة إلى الزبون ، ألنھ یرغب بإنجاز عملھ والمغادرة   سریعا ، وكذلك 
النظر إلى الجانب اآلخر أي التكالیف الناجمة عن االنتظار والتشغیل مثال : إذا كان عدد 
الزبائن في صفوف طویلة وبھذا یجد المسیرون أنفسھم في وضع بین الحفاظ على الحالة 
الراھنة ، مع خطر فقدان العمالء وضیاع السمعة وبین إضافة مراكز جدیدة التي تتطلب 

  .2تكالیف إضافیة وعلى المسیر الموازنة بین الجانبین  قبل اتخاذ القرار

    تعد نظریة االنتظار ذات أھمیة خاصة نتیجة لتكالیف الناجمة عن االنتظار والتشغیل وتھدف 
النظریة إلى تحدید الفترة الزمنیة لالنتظار على المدى البعید وجعل تلك الفترة أقل ما یمكن مع 

تحویلھا إلى مقیاس مادي وھو تكلفة االنتظار ودراسة أسلوب الموازنة بین تكلفة االنتظار 
وتكلفة اتخاذ القرار لتقلیل وقت االنتظار مثال : إنشاء مراكز أخرى ألداء الخدمة أو توسیع 

 .مدرج  ، أو فتح ورشة أخرى أو غیرھا    من الحلول
   ویتضمن حل مشكلة صفوف االنتظار وبشكل عام على مایلي :

                                                            
  .134 شفیق العتوم ،نفس  المرجع السابق ، ص  1
  .338 سھیلة عبد هللا سعید ، مرجع سابق ص  2
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 - تحلیل مسبق للمنظومة التي یتشكل فیھا ھذا المشكل.1          
 - فحص نماذج الوصول وأوقات الخدمة .2 
 .1- وضع مقاییس ألداء وكفاءة المنظومة3 

        یمكن حل بعض الحاالت باستخدام مجموعة من المعادالت التي تتحكم بحركة 
المنظومة والحصول على حلول واضحة ومحددة وقد تظھر أحیانا بعض الحاالت المعقدة 

 .2مما یتطلب حلھا إجراء دراسات المحاكاة لھا 

أقل ما یمكن        : تكلفة الطاقة العاملة + تكلفة االنتظار    تھدف النظریة إلى جعل 
 ومن أمثلة ذلك ما یبینھ الجدول التالي :  

  یبین أمثلة على الخدمات  ) :2-2الجدول رقم (                    
 طبیعة الخدمة  الوحدات الطالبة للخدمة  مراكز تأدیة الخدمة

 بیع البنزین السیارات عدد المحطات 
 ھبوط الطائرات طائرات ممرات األرضیة

 عالج المرضى المرضى عدد أسر في المستشفى 
 تحویل المكالمات مكالمات الھاتفیة الدارات الھاتفیة 

 التفریغ /الشحن السفن المیناء
 عبد الحمید  عبد المجید البلداوي  ونجم عبد هللا الحمیدي ، االسالیب الكمیة في إدارة األعمال المصدر :

 .131 ص 2008،دار وائل للنشر، الطبعة االولى،  

على أنھا دراسة العملیات التي تتمیز مما تقدم یمكن تعریف نظریة صفوف اإلنتظار: 
بالوصول العشوائي وأن الخدمة المقدمة بدورھا عملیة عشوائیة وتتم بفواصل زمنیة 

 .3عشوائیة 

 ثانیا :  األصول التاریخیة لنظریة صفوف االنتظار: 

 أول من أظھر  المقال العلمي )Erlang) 1878-1929    كان المھندس الریاضي الدانماركي 
 حیث یعتبر ھذا العالم أول من قام 41909الذي تعرض فیھ لحل ریاضي لمشكلة االنتظار سنة 

  .5بدراسة مشكل اإلزدحام وذلك في شبكات الھاتف باستخدام نظریة االحتمال

 كمساعد علمي في شركة الھواتف الدنیماركیة وعمل بھا لمدة  1908    عین ھذا العالم سنة 
سنة حیث أنھا كانت تواجھ طلبا كبیرا ومتزایدا لإلتصاالت الھاتفیة  وعلى أساس ھذا 20

                                                            
 .338  سھیلة عبد هللا سعید ، نفس المرجع السابق ، ص  1
 ، ص 2008  عبد الحمید عبد المجید البلداوي ونجم عبد الحمیدي ، االسالیب الكمیة التطبیقیة في ادارة االعمال ، دار وائل ، الطبعة االولى ،  2

131 
  .132  نفس المرجع ، ص  3
  .53 رشید عالب ، نفس المرجع السابق ص  4
  .131عبد الحمید عبد المجید البلداوي ونجم عبد هللا الحمیدي ، نفس المرجع السابق، ص   5
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 الذي كان حینئذ عضوا في جمعیة A.Erlangقامت إداراتھا بإنشاء مخبر علمي وتقني یرأسھ 
 . 1الریاضیین الدنیماركیین 

 بالعمل على تطبیق نظریة االحتمال على مشاكل ازدحام االتصاالت الھاتفیة ، Erlang     قام 
 conversations » « The theory of   أول إنجاز في ھذا المجال  بعنوان 1909وقد قام بنشر سنة

probalities telephone and  حیث كان  ینصب ھذا العمل على إیجاد التوزیع االحتمالي
للمكالمات الھاتفیة التي كانت تتم بطریقة عشوائیة، وقد أكد في ھذه الدراسة أن المكالمات 

الھاتفیة تخضع لتوزیع بواسوني ، یعتبر ھذا األخیر من التوزیعات االحتمالیة المتقطعة 
 Solutions of some problems in the theory :    كتابھ بعنوان 1917 الھامة . تم طبع ھذا العمل سنة

 of significance in automatic telephone exchange (2    

  نتیجة لبحوثھ الھامة فقد تمكن من وضع القواعد الرئیسیة لما أصبح یسمى فیھا بعد 
.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               بنظریة صفوف اإلنتظار 

عرف ھذا الموضوع تطورات ملحوظة نظرا لجھود العدید من المھندسین والباحثین    
   بتطویر العمل في بداالت الھاتف وكذى Thorntorو  Molines قام 1927تتمثل :ففي عام 

Conny palmالتي وضع فیھا 1946 – 1936 الذي أصدر مجموعة من المؤلفات خالل الفترة الممتدة من 
 األشكال النھائیة لنظریة صفوف اإلنتظار .

 بحثا حول نشاطات التصلیح في شركة الناقالت ھونغ كونغ    sculli نشر 1979      في عام
 مشكلة تصلیح المحركات والنموذج الذي یشمل مرحلتان Donald Grosi 1981في عام 

 .3یشكالن (عمل وتصلیح) 

عمال بخصوص منظومة خطوط اإلنتظار التي   Linda Green  نشرت 1984    في عام 
 تحتوي على نوعین من الزبائن الواصلین ونوعین من قنوات الخدمة .

    وبعد ھذا أصبح بإمكان تطبیق ھذه النظریة في مجاالت متعددة وواسعة بھدف تقلیل 
 . زمن االنتظار أو االستثمار األمثل للموارد المالیة والبشریة  

   المطلب الثاني : خصائص النظریة وأسسھا :

     تعتبر نظریة صفوف االنتظار أحد األسالیب الریاضیة واالحتمالیة في بحوث العملیات 
التي تساعد متخذي القرار في المؤسسات التي تظھر فیھا ھذه الظاھرة من أجل تحسین جودة 

                                                            
  .13 علي العالونة ،نفس المرجع السابق ص، ص  1
 54  رشید عالب ، نفس المرجع السابق ،ص  2
  ضیاء عبد القادر سلطان ، االختیار االمثل لعدد العمال وتقلیل الزمن في خطوط الصیانة لمكائن االنتاج باستخدام نظریة صفوف االنتظار ،  3

  .567 ، ص2011 ، 14 ، العدد 29مجلة الھندسة والتكنولوجیا ، الموصل العراق ، مجلد 
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خدماتھا ، وذلك من خالل مشاكل تراكم وتشكل صفوف االنتظار . نتیجة عدم انتظام 
 1وصولھم وعملیة تقدیم الخدمة وذلك وفق قواعد وتوزیعات احتمالیة مختلفة . 

    فقد اعتمدت ھذه النظریة على مفاھیم ورموز خاصة أھمھا 

 ترمیز كیندل :         

 بوضع وتحدید 1966سنة  AM LU  1953 سنة  Kendall     لقد قام كل من العالمین الریاضیان 
عوامل الستة التي تحدد خصائص نماذج صفوف االنتظار بحیث قام كندال بوضع الرموز 

  وتعرف برموز كندال . M/M/Sالثالثة عل شكل 

  للداللة على سعة مصدر الوحدات f بعد ذلك إضافة الرمز )d/e(  الرمزین  1966LU     في 
ومن جھة أخرى لیصبح شكل الرموز أفضل ومعبر عن جمیع العوامل الستة األولى التي 

 تحدد خصائص أي نموذج ویتمثل بالشكل التالي :

                                  (  d/e/f ) ) M/M/S   ( 

M  . التوزیع اإلحتمالي للواصلین : 

M    . التوزیع اإلحتمالي لوقت الخدمة : 

S   عدد مقدمي الخدمة على التوازي :  

e. قدرة النظام : 

d نظام الخدمة مثال :FiFO ,LiFo.  2 

     أوال :  خصائص نظریة  صفوف االنتظار .

      وبغرض تطبیق نظریة صفوف االنتظار یجب تحدید ودراسة الخصائص الستة التالیة : 

 - توزیع معدالت الوصول .1    

 - توزیع معدالت الخدمة أو زمن الخدمة .2    

 - قنوات الخدمة . 3    

 - قاعدة الخدمة .4    

                                                            
  .761 ، ص 2008 مؤید الفضل ، األسالیب الكمیة والنوعیة في دعم قرارات المنظمة ، مؤسسة الوراق للنشر والتوزیع ، عمان األردن ،  1
  . 344 ، ص 1999 ابراھیم نائب وإنعام بقیة ، بحوث العملیات ، دار وائل ، عمان االردن  ، سنة  2
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  – طاقة النظام .5    

 1- مصدر طلب الخدمة .6    

  :                                                         توزیع معدالت الوصول -1   

 : المجال من الزمن الذي یفصل وصولیین متتالیین وقد یعتبر ھذا الزمن یقصد بالوصول 
 عشوائیا ویعبر علیھ بمتغیر عشوائي.

 :القانون االحتمالي الذي تخضع لھ ظاھرة توافد الزبائن إلى یقصد بتوزیع زمن الوصول  
مركز تقدیم الخدمة ، مع اعتبار أن توافد مجتمع طالبي الخدمة بطریقة غیر منتظمة أي 

 2عشوائیة .

     في مثل ھذه الحاالت استوجب تحدید ثالث خصائص لعملیة توافد العمالء وھي :

 - حجم المجتمع الذي یطلب الخدمة 1  

 - شكل أو نمط وصول العمالء . 2  

 3- سلوك طالبي الخدمة لحصول على الخدمة أو الخدمات .3  

       مع العلم أن التوافد یخضع للتوزیع االحتمالي البواسوني . ولتوضیح مفھوم ما بین 
 الوصولین نفترض ما یلي :

  n یحسب لحظة وصول الزبون رقمAnمتغیر عشوائي  -

 -  n والوصول رقم n-1یحسب الوقت الذي یفصل بین الوصول رقم    Tn  - متغیر عشوائي 
 ویمكن أن نعبر عن ذلك بالشكل التالي :

  یبین توزیع بین الواصلین) :2-2الشكل رقم  (

 تحسین خدمات الموانئ  باستخدام نماذج صفوف االنتظار حالة المؤسسة  ،رشید عالبالمصدر: 
المینائیة لسكیكدة ، مذكرة مكملة لنیل شھادة الماجستیر في علوم التسییر تخصص اقتصاد وتسییر 

  . 64ص 2006.2007المؤسسات ، جامعة سكیكدة ،
                                                            

 567 ضیاء عبد القادر سلطان  ، مرجع سابق ، ص 1
  . .248 حسن علي مشرفي وأخرون ، نفس المرجع السابق ، ص 2
 427 ص 2003 اسماعیل السید جالل العبد ، االسالیب الكمیة في اإلدارة ، دار الجامعیة اإلسكندریة  3

A1 A2 A3 A4 

T1 T2 T3 T4 

0 
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من خالل الشكل یمكن أن نالحظ أن الفارق الزمني بین كل وصولین متتابعین ال یمكن تحدید 
  وھو یخضع لتوزیع احتمالي معین .t یأخذ قیما من الزمن  Tnبدقة وبھذا فھو عشوائي 

 :  T  ومن بین التوزیعات االحتمالیة ل

 التوزیع األسي  -

 وكما ذكرنا سابقا فإن التوزیع الذي یمثل ظواھر التوافد ھو التوزیع البواسوني الذي أصبح 
 1یخص صفوف االنتظار . 

 :                                                                      - توزیع معدالت الخدمة او زمن الخدمة2
 :ھو ذلك الزمن الالزم لتقدیم الخدمة لطالبھا (العمیل ) بحیث أن زمن الخدمة زمن الخدمة

یكون ثابتا كما یكون متغیرا عشوائیا یعتمد على توزیع احتمالي معروف ویعبر عن نمط 
 الخدمة .

     یخضع ھذا النمط من الخدمة إلى التوزیع األسي المتصل مع افتراض أن أوقات أداء 
الخدمة مستقلة عن بعضھا البعض (لیس لھا عالقة بحوادث الماضي ) مع أن مقدم الخدمة 

  2واحدة یقدم الخدمة لعمیل واحد .

   ولھذا وجب علینا التطرق لبعض الشرح للتوزیع األسي . 

 ھو من التوزیعات المستمرة وھو مرتبط بالتوزیع البواسوني حیث أن التوزیع األسي :
طالبي الخدمة الواصلین في فترة زمنیة یعتمد على ھذا التوزیع . كما أن ھذا التوزیع من 

 أبسط القوانین التي تحكم وقت الخدمة بداللة كثافة االحتمال .

𝑡𝑡حیث :    ≥ 0              𝑃𝑃𝑃𝑃(𝑡𝑡) = µ𝑒𝑒−µ𝑡𝑡                             

μ ھو عدد حقیقي یعبر عن معدل الخدمة ( ھو العدد بالوحدات التي تتم خدمتھا في فترة: 
 زمنیة واحدة .

e) ھو أساس اللوغاریتم النیبیري :e=2.718(                            t. 3: وقت الخدمة فترة الزمنیة 

 -  قنوات الخدمة :3

تختلف أنظمة االنتظار بحسب عدد مقدمي الخدمة . فھناك أنظمة ذات مركز تقدیم خدمة     
 وحید مثل أن یكون في المؤسسة مركز واحد للصیانة ...إلخ 

                                                            
  . 65  رشید عالب  ، مرجع سابق ، ص  1
 .249 حسن علي مشرفي وآخرون ، مرجع سابق ،  ص  2
  . 136 شفیق العتوم ، مرجع سابق ، ص  3
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     كما نجد بعض األنظمة التي تتعدد فیھا قنوات الخدمة وھذا بھدف تقلیل وقت االنتظار 
                                                                                                                                                                                                                                              1على طالبي الخدمة ألنھ یقدم الخدمة ألكثر من طالب لھا في نفس الوقت .

 قاعدة الخدمة (نمط الخدمة ) :- 4

    وھي عبارة عن نظم صفوف اإلنتظار والمقصود بھا الترتیب الذي یتم بھ تقدیم الخدمة 
 لطالبیھا ویمكن أن نقسم ذلك إلى الحاالت التالیة : 

        FIFO :first in frist out . أي اآلتي أوال لطلب الخدمة یخدم ھو األول : 

       LIFO : Lost in first out. طالب الخدمة الذي یأتي أخیرا یخدم أوال :  

        FCFS : first come first served. عشوائیة تقدیم الخدمة : 

       LCFC   :Lost come first served. 2 على أساس األسبقیة 

 - طاقة النظام :5    

     تعرف طاقة النظام على أنھا أكبر عدد من طالبي الخدمة (كل من یوجد في مرحلة 
 إنتظار أو مرحلة الخدمة ) وھي تنقسم إلى نوعان :

-  طاقة غیر محدودة : وھو ذلك النظام الذي لیس لھ حدود لعدد العمالء المسموح بھم داخل 
 نظام الخدمة .              

 3        -  طاقة محدودة : وھو ذلك النظام الذي لھ عدد محدود لطالبي الخدمة .

: نظام خطوط االنتظار  )3-  2الشكل رقم (  ویمكن أن نمثل ذلك في الشكل البیاني التالي :   

 

 

 

  

 . 24 حسن علي مشرفي وآخرون، مرجع سابق ، ص المصدر:

                                                            
  .66 رشید عالب ، مرجع سابق ، ص  1 

2  Yasmin Arda Politiques d approvionnement dans les systémes à plusiers fornisseurs et optimation des 
décisions dans les chaines décentalisées . dictirat de l univerdité de toulouse . 2008.     p 132 

 .260سلیمان أحمد مرجان ص     3

 الوافدون
 صف 

 االنتظار

محطة 
 االنتظار

الوحدات التي تصل 
 النظام 

 

   

 وحدة المغادرة
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وتختلف أشكال صفوف االنتظار على أساس تأدیة الخدمة وصفوف االنتظار كما في 
  : صف أحادي – مقدم خدمة أحادي)4- 2الشكل رقم (األشكال التالیة 

 

 

 

 

 

 : صف أحادي – مقدموا خدمة على التوازي ) 5- 2( الشكل رقم

 

 

 

 

 

 

  صفوف متعددة – ومقدموا الخدمة على مرحلة واحدة  ) :6-  2الشكل رقم (

 

 

 

 

 

 

  

 مصدر العمالء

 عمیل في الخدمة عمالء یصلون صف االنتظار

عمالء 
 یغادرون

)1مقدم خدمة (  

)2مقدم خدمة (  

)3مقدم خدمة (  

صف 
 االنتظار

 مصدر العمالء

 عمالء یصلون

عمالء 
 یغادرون

 

 
)1مقدم خدمة (  

)2مقدم خدمة (  

)1صف االنتظار (  

صف االنتظار 
 

عمالء 
 یغادرون

 مقدمة

  خدمة

 مصدر العمالء



  صفوف االنتظار ومعالجتھا في الموانئ                                    الفصل الثــــــاني          
  

 63 

  صف أحادي - مقدموا الخدمة على التوالي ):7- 2الشكل رقم(

 

  

 

 

  

  .252 -251ص حسن علي مشرفي وآخرون ، مرجع سبق ذكره ،            المصدر:

                                                                                          - مصدر طالبي الخدمة  :    6
یعرف طالب الخدمة على أنھ  تلك الفئة التي تطلب الخدمة من مقدمھا في المحطة خاصة 
بخدمتھم . وذلك في أي وقت لمجتمع محدود أو غیر محدود مع العلم أن طالب الخدمة في 

نظام صفوف االنتظار غیر محدود وذلك مثل السیارات التي تصل إلى مركز دفع رسم 
 1الطریق السریع .

     كما أنھ یمكن بین حالتي للوصول إما بمعدل ثابت في فترة زمنیة معینة ویفترض في 
معظم األحیان أن حاالت الوصول مستقلة عن بعضھا البعض ، وھي متغیرة تغییرا عشوائیا 

                                                                                  2مع مرور الوقت .  

     كما یمكنا التعبیر عن عملیة الوصول إما بعدد الوحدات المنظمة إلى النظام في وحدة 
زمنیة محددة ، أو الوقت الذي یمضي بین واصلین متتالیین .                                                                     

 وقد یختلف سلوك طالبي الخدمة ویمكن تصنیفھا إلى مایلي : 

 - طالبي الخدمة ینتظرون حتى یتلقوا الخدمة مثل : سفن التفریغ في المیناء 1   

 - طالبي الخدمة یرفضون االنضمام لصف االنتظار .2   

 - طالبي الخدمة یغادرون قبل تلقي الخدمة .3   

 3- طالبي الخدمة یغیر صف االنتظار وینتقل لصف آخر . 4  

            ثانیا : أسس نظریة صفوف االنتظار :

                                                            
  . 427 اسماعیل السید جالل العبد  ، مرجع سابق ، ص  1
  . 339 سھیلة عبد هللا سعید ، مرجع سابق ، ص  2
   .261  سلیمان أحمد مرجان  ، مرجع سابق ، ص  3

عمالء 
 یغادرون

 االنتظارصف

 خط االنتظار
 

 

 مقدم

)2خدمة (  

 مقدم

)1خدمة (  

 مصدر العمالء
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     تعد نظریة صفوف االنتظار أسلوب ریاضي یساعد في اتخاذ القرارات المتعلقة بتراكم 
صفوف االنتظار إذ ھي تنتمي إلى مجموعة أسالیب بحوث العملیات وھو عبارة عن طریقة 
علمیة لمعالجة مشاكل تقدیم الخدمات (مقدم الخدمة ). تعتمد ھذه الطریقة العلمیة على عدد 

من االفتراضات والعملیات الحسابیة والعالقات النسبیة بین العوامل الداخلیة في تركیب 
النظام االنتظار المرتبط بالزمن ، الذي بدوره یتكون من مجموعة من الزبائن ومجموعة 

   1مقدمي الخدمة ، ومعدل وعین وصول الزبائن وتقدیم الخدمة أو السلعة لھم . 

  : - العملیات العشوائیة1      

    عندما نقوم بتنفیذ تجربة عشوائیة ، فإننا ال نھتم عادة بكل التفاصیل المحیطة بالنتیجة 
التجریبیة ، ولكن فقط بعض القیم الكمیة والرقمیة . وینتمي النموذج الریاضي لھذه النظریة 

السیرورة العشوائیة وھي دوال للزمن حیث تكون قیمتھا في كل لحظة تتعلق بتجربة 
عشوائیة ، بحیث أن ھذه السیرورات تعد من أھم المفاھیم المستحدثة في نظریة  االحتمال 

وتستعمل للظواھر المتطورة بصیغة عشوائیة خالل الزمن تعرف السیرورة العشوائیة بأنھا 
𝑋𝑋𝑡𝑡 ، 𝑡𝑡�عائلة من المتغیرات العشوائیة  ∈ 𝑇𝑇�   حیثt تنتمي إلى مجموعة T التي تمثل غالبا 

 T متقطعا ، وھناك سیرورات عشوائیة أخرى بحیث یكون Tجزء من الزمن ، إذا كان 
 ، وھناك العدید من السیاقات العشوائیة التي اتخذت شكل نماذج احتمالیة مثل: -  2مستمرا 

 سالسل ماركوف  - سیرورة المیالد والموت  -  سیرورة بواسون ونموذج صفوف االنتظار.

   إن السیرورات المذكورة مرتبطة ارتباطا وثیقا ببعضھا البعض وكل واحدة منھا یمكن أن 
تكون منطلقا لألخرى ، فمثال سیرورة بواسون وسیرورة المیالد والموت تعبران عن 

المفاھیم التي یعتمدھا وینطلق منھا نموذج صفوف االنتظار ، باإلضافة إلى وجود صفوف 
 .3االنتظار الماركوفیة وغیر الماركوفیة . وبھذا سوف نتعرف على توزیع بواسون 

 توزیع بواسون : -

  لھ توزیع إحتمالي :                            λ بمعلمة xالمتغیر العشوائي للبواسون 

𝑃𝑃(𝑋𝑋 = 𝑃𝑃) = 𝜆𝜆
𝑃𝑃 !

𝑃𝑃   
 𝑒𝑒−𝜆𝜆                                           n= 0.1.2 … …∞                            

 بالنسبة لتوزیع  بواسون نعتبر مایلي : 

𝑃𝑃 𝑥𝑥(𝑧𝑧) =  𝑒𝑒−𝜆𝜆(  1−𝑧𝑧)         

𝐸𝐸(𝑥𝑥) = 𝜎𝜎2  (𝑥𝑥)   = 𝜆𝜆                𝜎𝜎𝑥𝑥2 = 1
𝜆𝜆
  

                                                            
 .310 ص 2008 مؤید الفضل ،  مدخل إلى األسالیب الكمیة في التسویق . دار المسیرة، .عمان األردن  1
  .  6 – 5  ، ص 2002 عمار محمود سرحان ولطفي تاج ، مقدمة في العملیات العشوائیة ، جامعة الملك سعود ، الریاض ،  2
  .  56 عالب رشید ، مرجع سابق ، ص  3
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:𝑁𝑁𝑡𝑡} عملیة بواسون بمعدل لھ تكون عبارة عن عملیة عملیة عشوائیة مثال :  𝑡𝑡 ≥ ذات قیمة {0
      N=0   - 1صحیحة  وتحقق الخواص التالیة  : 

𝑁𝑁𝑡𝑡- المتغیرات العشوائیة 2                      + 𝑃𝑃 − 𝑁𝑁𝑡𝑡  𝜆𝜆𝑠𝑠 تتبع توزیع بواسون بمتوسط −
𝑡𝑡وذلك لجمیع  > 0،𝑠𝑠 > 0  1 

  : معدل الوصول -1

     وھو عدد الوحدات القادمة لطلب الخدمة خالل وحدة زمنیة كالساعة أو الیوم او 
األسبوع أو الشھر ، وبما أن طریقة الوصول تختلف بین طالبي الخدمة وحسب طبیعة 
النشاط ، فمنھم من یأتي بطریقة عشوائیة منھم من یأتي بنظام معین ، وعادة ما یفضل 

حساب المعدل خالل وحدة زمنیة معینة ، وكذلك إجراء الحساب لوحدة زمنیة ثانیة لیتأتى 
 تتكرر عملیات (تحدید ھذا المعدل طبقا لواقع المالحظة الفعلیة خالل مدة زمنیة طویلة 

 ) الحساب لعدة مرات 

والذي یمثل المدخالت یأخذ شكل التوزیع االحتمالي  μ)   (  وان توزیع معدالت الوصول
 لبواسون وصیغتھ كالتالي ّ: 

 

          .....2 . 1 . 0 =   X  

2 .71828 =e . قیمة ثابتة  = √𝜇𝜇σ = √𝑃𝑃.𝑃𝑃 ,  μ = 𝑃𝑃𝑃𝑃        

 معدل المغادرة 

 الخدمة : )   تقدیم ( معدل تأدیة – 2

ویتمثل بمتوسط عدد الوحدات التي یقوم مركز الخدمة بتقدیم الخدمة لھا خالل وحدة 
زمنیة معینة معینة ، كالساعة أو األسبوع أو الشھر ، ویتأثر ھذا المعدل بعوامل مختلفة 

 أھملھا : 

  تحدید حجم مراكز تأدیة الخدمة وإمكانیة تشغیل مراكز إضافیة . –أ 

 إعادة تنظیم طریقة الخدمة لزیادة المعدل ، بما في ذلك تجدید المعدات أو استبدالھا –ب 
 بأخرى . 
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 جدولة خدمة الوحدات القادمة ، من خالل تخفیض الوقت الضائع والطاقات –ج 
 العاطلة إلى أدنى حد ممكن . 

 معالجة الوحدات القادمة التي تتطلب وقتا أطول أو أكثر من متوسط ما تحتاجھ بقیة –د 
   .1الوحدات الواردة بغیة عدم تعطیل العمل في مراكز الخدمات االخرى

  المطلب الثالث : نماذج صفوف إنتظار :

     إن نماذج صفوف اإلنتظار تختلف عن بعضھا على أساس إختالف خصائص صفوف 
 اإلنتظار وكذى مواصفات مكان الخدمة .

      مع اختالف الزمن بین الوصولین وزمن الخدمة وكذلك تعدد أنماط الخدمة وعدد 
عناصر المجتمع طالب الخدمة ، وعلى ھذا فإنھ یوجد عدد كبیر من أشكال صفوف اإلنتظار 

 .2وعلیھ وجود نماذج عدة لھا 

      یمكننا أن نضبط مجموعة نماذج صفوف االنتظار التي یخضع فیھا الوصول إلى خط 
 االنتظار إلى نموذج بواسون أما زمن الخدمة فیخضع لتوزیع أسي .

     إذ یمكن أن نوجز االفتراضات لبعض نماذج صفوف االنتظار المتمثلة في مایلي :

 - الوافدون إلى النظام یكون عدد النھائي لطالبي الخدمة .1  

 - توافد طالبي الخدمة إلى نظام خط االنتظار بشكل إنفرادي . 2  

  - ال یغادر طالبي الخدمة من صف االنتظار بسبب طول خط االنتظار .    4   

 - تجانس عالقة الوصول و الخدمة المقدمة  مع الزمن بحیث متوسط معدالت الوصول 5  
 ومتوسط معدالت الخدمة ال یغیر  بتغیر الزمن.

 .3- إتساع وكفایة مكان تجمع طالبي الخدمة في اإلنتظار 6    

  ولتوضیح أكثر والتدقیق في أنظمة صفوف اإلنتظار نبرز األشكال التالیة:  

  أ- صف أحادي  خدمة أحادیة: یحتوي على مركز خدمة وحید وبمرحلة وحیدة 

  ب- صف أحادي مقدموا الخدمة على التوازي : (مراكز خدمة متعددة بصف واحد) 

   ج- صف ثنائي ومقدموا الخدمة على التوازي 
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أما فیما یخص التعامل مع ھذه النماذج ، فیجب علینا إقامة رموز ریاضیة لھا وتتمثل فیما 
 یلي:

n. عدد الزبائن في النظام :          

𝜆𝜆   معدل الوصول عبارة عن متوسط عدد العمالء الذین یصلون إلى مركز الخدمة في فترة : 
 زمنیة معینة (مدخالت النظام )

µ معدل أداء الخدمة أي عبارة عن متوسط قدرة مركز الخدمة لتقدیم الخدمة لطالبھا في : 
 فترة زمنیة معینة .

  ∆𝑡𝑡. فترة زمنیة صغیرة جدا  :  

   Pn(t)     احتمال وجود :n  زبون في النظام وذلك في الزمنt. 

L                                      متوسط عدد الزبائن المتوقع في النظام :      L= 𝜆𝜆
µ−𝜆𝜆

 

Lq               : متوسط عدد الزبائن المتوقع في صف االنتظار : L𝑞𝑞 = 𝜆𝜆2

µ(µ−1)
 

   W. وقت االنتظار المتوقع لكل زبون في النظام :   

Wq وقت االنتظار المتوقع لكل زبون في صف االنتظار :  

ρ معامل اإلستخدام یشیر إلى متوسط الفترة الزمنیة التي یكون فیھا النظام مشغوال في وحدة : 
 زمنیة واحدة ,

  ویعبر عن النظام المشغول بأنھ متوسط عدد الوحدات التي تتلقى الخدمة في وحدة زمنیة 
ρواحدة :                                             = λ

µ
 

   وھوھو یعبر عن إحتمال أن یكون مقدم الخدمة مشغوال 

                                       1  𝑤𝑤𝑞𝑞 = 𝜆𝜆
µ(µ−𝜆𝜆)

                        w = 1
µ−𝜆𝜆
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  MMIحالة نظام تقدیم الخدمة من مركز واحد :- 

یعتبر ھذا النموذج من أبسط النماذج وأكثرھا استخداما بحیث طالبي الخدمة یصلون         
 بشكل إنفرادي ومتتالي في صف واحد إلى مركز الخدمة وتقدم لھم الخدمة بمرحلة واحدة .

     یتكون الطابور عندما ینتظم عدد الوحدات (أشخاص ، آلیات ..إلخ) في وقت معین 
 انتظارا للحصول على الخدمة كما في الشكل التالي :

  مكونات الطابور  ):8- 2الشكل رقم :(                         

           

 الطابور                                   مركز تقدیم الخدمة                        

  عبد الحمید عبد المجید البلداوي وأخرون . األسالیب الكمیة التطبیقیة دار وائل ،  المصدر :           
 134 ، ص 2008

  ونالحظ من الشكل ان النظام یتكون من عدد  الوحدات التي تتلقى الخدمة زائد الوحدات 
 المجتمعة التي تكون طابور وصیغ العالقة الریاضیة في ھذه الحالة تأخذ الصیغة التالیة :

𝑃𝑃- إحتمال أن یكون مقدم الخدمة مشغوال      1        = 𝜆𝜆
µ

   (معامل اإلستخدام)                                                                             
𝑃𝑃ₒ   - إحتمال عدم وجود وحدة في النظام 2         = 1 − 𝑃𝑃     

 في النظام (الوحدات التي تتلقى الخدمة (n)- احتمال وجود عدد من الوحدات 3        
𝑃𝑃ₒ  . 𝑃𝑃𝑃𝑃الوحدات المتجمعة في الطابور )  = �𝜆𝜆

µ
�
𝑃𝑃

 

𝐿𝐿- متوسط عدد الوحدات في النظام 4          = 𝜆𝜆
µ−𝜆𝜆

 

𝐿𝐿𝑞𝑞- متوسط عدد الوحدات في الطابور 5          = (𝜆𝜆)2

µ(µ−𝜆𝜆)
 

(T)- متوسط الوقت الذي تمضیھ الوحدة الواحدة في النظام 6          = 1
µ−λ

 

q(𝑇𝑇)- متوسط الوقت الذي تمضیھ وحدة واحدة في الطابور 7     = λ
µ(µ−λ)

 1 

  

                                                            
 134.135 ص 2008 ،   عبد الحمید عبد المجید البلداوي وأخرون . األسالیب الكمیة التطبیقیة في إدارة األعمال دار وائل 1
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 االولى  نظام متعدد القنوات :     حالة

إن الوحدة في ھذا النظام ستدخل الیة محطة (قناة) غیر مشغولة ، ویتكون الطابور       
 ویتصف ھذا S إلى النظام أكبر من عدد القنوات (n)عندما یصبح عدد الوحدات المدخلة 

 النظام بالخصائص التالیة : 

       أ- وجود أكثر من قناة واحدة لتقدیم الخدمة .

 S مضروبا بعدد قنوات تقدیم الخدمة µ أقل من معدل تقدیم الخدمة λ       ب- معدل الوصول 
(. µ > 𝜆𝜆)   

.𝑆𝑆من  أقل λ       ج- حالة التوازن في ھذا النظام تكون عندما یكون معدل الوصول   µ أي 
(λ < 𝑆𝑆. µ) 

    وإن العالقة الریاضیة الخاصة بتعدد القنوات ھي : 

𝑃𝑃𝑃𝑃- احتمال التعطل في قنوات تقدیم الخدمة 1      = 1

�
�𝜆𝜆µ�

𝑃𝑃

𝑆𝑆𝑆𝑆 �+   
�𝜆𝜆µ�

2

(𝑆𝑆−1)   × µ
𝑆𝑆µ−1    

 

S. λ من الجدول بداللة    𝑃𝑃𝑃𝑃      وباالمكان استخدام قیمة 
µ

   توزیع بواسون . 

  في وحدات النظام : n - إحتمال وجود2       

𝑃𝑃  في حالة  > 𝑆𝑆       فإنXPₒ 𝑃𝑃𝑃𝑃 =
�𝜆𝜆µ�

𝑃𝑃

𝑆𝑆!  𝑆𝑆𝑃𝑃−𝑆𝑆
 

𝑃𝑃في حالة       ≤ 𝑆𝑆           فإن  𝑃𝑃𝑃𝑃 =
�𝜆𝜆µ�

𝑃𝑃

𝑃𝑃 !
 𝑋𝑋𝑃𝑃ₒ   

𝐿𝐿𝑞𝑞- متوسط عدد الوحدات المتوقعة في الطابور       3 =
 �𝜆𝜆µ�

𝑃𝑃
.𝜆𝜆 .µ

(𝑆𝑆−1)!(𝑆𝑆µ−𝜆𝜆)2  𝑋𝑋𝑃𝑃ₒ 

𝐿𝐿- متوسط عدد الوحدات المتوقعة في النظام 4  = 𝐿𝐿𝑞𝑞 + 𝜆𝜆  
𝜇𝜇

 

𝑊𝑊𝑞𝑞- متوسط الوقت الذي تمضیھ الوحدة في الطابور 5 = 𝐿𝐿𝑞𝑞
𝜆𝜆

  

𝑊𝑊 - متوسط الوقت الذي تمضیھ الوحدة في النظام6 = 𝑊𝑊𝑞𝑞 + 1
𝜇𝜇

 1 

 الحالة الثانیة : مراكز الخدمة على مراحل متتابعة :
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 بحیث ال یمكن  Systemde filsیعتبر ھذا النوع من أنظمة صفوف االنتظار المتسلسلة       
لطالب الخدمة ان یمر بمركز خدمة ثاني أو ثالث قبل ان یمر بمركز الخدمة رقم واحد 

 تستیف ، تغیلف. ،  ویمكن أن نعتبر ذلك في عملیات اإلنتاج المتسلسلة : إنتاج

   سنقوم بتتبع الدراسة في مرحلتین فقط لصعوبة ذلك عندما تكون ھناك عدة مراحل ونحتاج 
 ألسالیب أخرى أكثر تعقیدا .

     ترمیز ھذه الحالة : 

   - λ𝐵𝐵 − 𝜆𝜆𝐴𝐴      متوسط عدد الزبائن الذین یصلون خالل وحدة زمنیة معینة إلى النظام AوB 
 على التوالي .

    µ معدل خدمة الزبائن في مرحلة الخدمة : A        

  V      معدل خدمة في مرحلة الخدمة :B 

    j.i  عدد الزبائن في النظام :AوB  على التوالي 

         أوال-  احتمال أن یكون مركز الخدمة مشغوال ( معامل االستخدام ) 

A:      𝑃𝑃𝐴𝐴-  بالنسبة لـ   = 𝜆𝜆𝐴𝐴
µ

 

B :      𝑃𝑃𝐵𝐵لـ- بالنسبة  = 𝜆𝜆𝐵𝐵
𝑉𝑉

          

  وحدة في النظام :n     ثانیا :إحتمال وجود 

           ∑ 𝑃𝑃𝑆𝑆𝑃𝑃𝑆𝑆+𝑃𝑃=𝑃𝑃  = �1 − 𝜆𝜆𝐴𝐴
µ
� �1 − 𝜆𝜆𝐵𝐵

𝑣𝑣
� 𝜆𝜆𝐴𝐴𝑃𝑃 ∑ 1

µ𝑆𝑆𝑣𝑣𝑃𝑃−𝑆𝑆
𝑃𝑃
𝑆𝑆=0 𝜆𝜆𝐴𝐴 = 𝜆𝜆𝐵𝐵⁄ 

 ثالثا : متوسط عدد طالبي الخدمة في النظام

                                                          𝐿𝐿 = 𝐿𝐿𝐴𝐴 + 𝐿𝐿𝐵𝐵 = 𝜆𝜆𝐴𝐴
µ−𝜆𝜆𝐴𝐴

+ 𝜆𝜆𝐵𝐵
𝑣𝑣−𝜆𝜆𝐵𝐵

 

   رابعا : متوسط عدد طالبي الخدمة في صف اإلنتظار :

𝐿𝐿𝑞𝑞 = 𝐿𝐿𝑞𝑞𝐴𝐴 + 𝐿𝐿𝑞𝑞𝐵𝐵 = 𝜆𝜆𝐴𝐴2

µ(µ−𝜆𝜆𝐴𝐴)
+     𝜆𝜆𝐵𝐵2

𝑣𝑣(𝑣𝑣−𝜆𝜆𝐵𝐵)
                                                 

 خامسا : متوسط وقت طالبي الخدمة المستغرق في النظام :

 𝑊𝑊 = 𝑊𝑊𝐴𝐴 + 𝑊𝑊𝐵𝐵 = 1
µ−𝜆𝜆𝐴𝐴

+ 1
𝑣𝑣−𝜆𝜆𝐵𝐵
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 سادسا : متوسط وقت الخدمة المستغرق في صف اإلنتظار :

                                           𝑊𝑊𝑞𝑞 = 𝑊𝑊𝑞𝑞𝐴𝐴 + 𝑊𝑊𝑞𝑞𝐵𝐵 = 𝜆𝜆𝐴𝐴
µ(µ−𝜆𝜆𝐴𝐴)

+ 𝜆𝜆𝐵𝐵
𝑣𝑣(𝑣𝑣−𝜆𝜆𝐵𝐵)

                                                                                                                

  معالجة صفوف االنتظار باستخدام أسس النظریة في الموانئ الـمبــحث الثالــث :

لقد اثبتت نظریة صفوف االنتظار اھمیتھا في تحقیق الحلول المثلى لظاھرة االنتظار منذ      
وقت طویل وما زالت تلعب دورا ھاما خاصة في الشركات الضخمة لما تحققھ من تكافئ بین 

تكالیف المشكل وتكالیف المشاریع المكلفة ، وعلى ھذا سوف نتعرف الى نموذج صفوف 
 االنتظار في المیناء . 

 المطلب االول : نطــاق المشاكل في الموانـــــــــــــئ

    لقد تعددت واختلفت المشاكل في الموانئ ، خاصة في دول العالم الثالث التي لم تعرف 
تجارتھا البحریة العالمیة أي تغییر یذكر مع العلم أن مختلف صادرتھا تعتمد على الصادرات 

 النفطیة ، وتعتمد على الواردات . ومن بین ھذه المشاكل :

  أوال : طول مدة مكوث السفن في المیناء :

    تعبر مدة مكوث السفینة في المیناء عن أداء المیناء وقد یؤثر ھذا المشكل تأثیرا  مباشرا 
على التكلفة اإلجمالیة الستقبال السفن ، فتكلفة االنتظار تزید كلما زاد معدل االنتظار في 

 المیناء . ویرجع ظھور ھذا المشكل إلى عدة عوامل یمكن إیجازھا فیما یلي :

      *نقص الوسائل والتجھیزات وعدم كفاءتھا .

      * توافد عدد كبیر من السفن في فترة وجیزة .

     * عدم كفایة األرصفة الستقبال عدد كبیر من السفن .

     * العراقیل اإلداریة التي تواجھ مالك السفن .

 .1    * عدم كفاءة عمال المناولة 

 ثانیا : تكدس الحاویات في المیناء : 

تعتبر الحاویات من أحدث أشكال التوحید النمطي للبضائع ، إذ یرجع الغرض من     
استخدامھا إلى تسھیل حركة البضائع  ویعتبر نظام النقل بالحاویات األكثر استخداما في 

الموانئ ، فكثیرا ما نصادف في الموانئ اعداد كبیرة من الحاویات المتراصة على أرضیة 
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المیناء ، وقد تمكث في المیناء لعدة أشھر ، ویرجع ظھور ھذا المشكل غالبا لعاملین رئیسیین 
 ھما :     

         * تخلي المستوردین عن الحاویات ، أو عدم إستیفائھا للشروط القانونیة  الجودة 
 المطلوبة                                                                                                 

* تعقد اإلجراءات اإلداریة لتسلم البضائع (مثل شھادة المطابقة وإجراءات قمع الغش ) أو 
 وجودھا في حالة نزاع .

  . 1   ویؤثر ھذا المشكل في رفع التكلفة باإلضافة الى إحداث التلوث للسلع سریعة التلف 

  ثالثا: التلوث الناجم عن زیوت المستعملة والمواد البالستیكیة والحدیدیة :

یتسبب قدوم السفن إلى المیناء في تسرب بعض الزیوت أو الشحوم من ھذه السفن ، مما     
یتسبب في تلوث على مستوى األحواض واألرصفة . كما أن بعض السفن تقوم بالتخلص من 

بعض النفایات البالستیكیة والحدیدیة على مستوى المیناء مما یؤدي غلى زیادة التلوث في 
 المیناء. 

  تظھر ھذه المشكلة عند تأخر القیام بأعمال   رابعا: تراكم الرمل والوحل في األحواض : 
تنظیف األحواض، حیث تترسب األوحال والرمال في قعره ، مما یتسبب في الحیلولة دون 

دخول السفن ذات الحمولة الكبیرة وذلك مخافة علوقھا في الرمل أو الوحل ، إذ یتطلب 
إستخراجھا تكالیف ضخمة وتكنولوجیا عالیة تحول ھذه السفن غالبا إلى الموانئ المجاورة 

 لتفریغ حمولتھا وال یخفى ما یسببھ ذلك من خسائر . 

 تعاني بعض الموانئ من تكدس في اآلالت المعطلة ،   خامسا : تكدس اآلالت العاطلة:  
التي تشغل مساحة معتبرة من أرضیة المیناء  ، و یعود ذلك غالبا إلى العدد المحدود لمراكز 

التصلیح أو فرق الصیانة . تتسبب ھذه المشكلة في إحتالل جزء كبیر من أرضیة المیناء ، 
  .    2وإعاقة الحركة داخلھ ، مما یؤثر تأثیرا مباشرا على عملیات مناولة السفن 

مسألة األمن مسألة بالغة األھمیة في الموانئ ، وھي من بین أولویة  تعتبرسادسا: االمن : 
إدارة المیناء إذ یالحظ في بعض الحاالت تعرض البضائع للسطو او دخول بعض الغرباء 

إلى المیناء ، مما یشكل خطرا حقیقیا على أمن السفن وطاقمھا  ، لھذا نجد أنھ غالبا ما تجھز 
الموانئ بوسائل متعددة للحفاظ على األمن مثل : كامیرات مراقبة ، أعوان األمن ، كالب 
الحراسة ..الخ ومجال األمن في المیناء مجال واسع ویضم مجموعة من القواعد وتھدف 

                                                            
  . 111 أیمن النحراوي ، مرجع سابق ، ص  1
  . 168 فاطمة الزھراء دمحم الشریف و فوزیة رمیني ، مرجع سابق ، ص  2
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                                                                                                                                                                                                              . 1لتحقیقھ في المیناء 
   :    المطلب الثاني : تحلیل إشكالیـــــــــــة انتظار الســـــفن

      تقف جودة تقدیم الخدمات من خالل ما یطلبھ العمالء وما یتحقق على أرضیة الواقع ، 
مما أوجب التناسق فیما یقدمھ المیناء من خدمة بشكل دقیق حتى یتسنى تقلیص فترة مكوث 

 السفینة على الرصیف ، باعتبار أن الوقت من مؤشرات أداء الخدمة ویعتمد ذلك على :

      - مبدأ السالمة .

      - الرفع من معدل دوران السفینة .

      - التسریع في وتیرة تدفق البضائع .

 وذلك حسب الشكل اآلتي :

  تحسین عملیات الشحن و التفریغ.       ):9-2الشكل رقم ( 

 

 

 

   

  

 

 

 

 

 

: ھشام بوریش ، تحسن جودة خدمات الموانئ البحریة دراسة تجربة میناء عنابة ، مجلة العلوم المصدر 
32 ، ص 2013 ، سنة  34االنسانیة و االجتماعیة  ، جامعة باجي مختار ، عنابة ، العدد   

                                                            
 مجلة العلوم االقتصادیة - ، – أسعد مبارك حسن ومنجد عباس دمحم علي ، دراسة استكشافیة لتكالیف الخدمات المینائیة لبعض موانئ العربیة  1

  . 161 ، ص 16 ، العدد 2جامعة النیلین البحر األحمر ، كلیة التجارة ، المجلد 

 المبادئ العامة لعملیة الشحن

رفع إنتاجیة السفینة    معدالت 
إنتظار مقبولة. اإلستخدام 

 األمثل لألرصفة

سالمة األفراد .         
سالمة البضائع             

 سالمة السفن. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 التسریع من وتیرة التدفق .

مالئمة مساحات التخزین . . 
اإلجراءات الجمركیة . 

 الوسائل المستخدم.

   مبدأ السالمة 

 

 

 

الرفع من معدل دوران 
 السفینة .
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     انطالقا من ھذه المبادئ لتحقیق جودة عالیة تتناسق عملیة الشحن والتفریغ مع الوقت 
 االزم لذلك ، دون تضییعھ وھدره مما یجعلھ مكلفا ومؤثرا خاصة عند طول مكوث السفینة 

  في إنتظار دورھا لتقدیم لھا الخدمة وبعد ذلك مغادرتھا .

    وللتطرق لدراسة صفوف إنتظار السفن ومطابقة ھذه الظاھرة كمشكل أساسي في 
  الدراسة للنظریة المدروسة أوجب علینا تحدید أسالیب المشكل وربطھ بمبادئ واسس 

 .1النظریة 

     أوال : المراحــل الرئیسیة لخدمة السفـــــــن :

    تخدم السفن من أول مھلة وصولھا في مجموعة من المراحل :

- إستقبال السفینة .1     

- عملیات تشغیل الرصیف .2    

- مغادرة السفینة .3    

 تتم عملیة استقبال السفینة عبر عدة خطوات متناسقة یؤدي - استقبال السفیـــنة : 1           
 عدم القیام بأحد منھا بشكل جید إلى تأثیر على مجموعة حلقة الخدمات األخرى :

      یبدأ عمل المیناء منذ اللحظة التي یتم فیھا دخول السفینة المیاه اإلقلیمیة ، حیث یقوم 
المیناء بمھمة الداللة البحریة واإلرشاد من خالل المنارات وكذا إنارة الممرات البحریة حیث 
أن وفود  السفن إلى المیناء بطریقة غیر منتظمة أي عشوائیة ، مما یجعل مھمة إدارة المیناء 

أكثر صعوبة ، إذ یجب علیھا انتظار وصول السفینة على مدار الیوم . بعد وصول السفینة 
 إلى حدود المیناء یقوم المرشد بتوجیھ السفینة إلى الممرات المالحیة اآلمنة . 

    عملیة القطر لھذه السفن بعد توقیف محركاتھا إلى الرصیف المخصص لھا إذا كان شاغرا 
في حالة عكس ذلك فقد تبقى السفینة خارج المیناء بجانب حاجز األمواج  حمایة لھا من 

الریح ، حتى یحین دورھا . ویعتبر ھذا الوقت خارج المیناء مكلفا ومؤثرا سلبا على مستوى 
  .2الخدمة التي یقدمھا المیناء

 عند رسو السفینة على الرصیف منتظرة الخدمة المتمثلة عملیات تشغیل الرصیـف :- 2     
 في تفریغھا أو شحنھا وتتمثل ھذه العملیات في : 

                                                            
  

، جامعة باجي مختار ،   ھشام بوریش ، تحسن جودة خدمات الموانئ البحریة دراسة تجربة میناء عنابة ، ، مجلة العلوم االنسانیة و االجتماعیة
34 _ 33 ، ص 2013 ، سنة  34عنابة ، العدد   1  

 , 31علي عبد الال و مصطفى عبد الحافظ ، مرجع سابق ، ص  2



  صفوف االنتظار ومعالجتھا في الموانئ                                    الفصل الثــــــاني          
  

 75 

                                                                                             أ * عملیات تشغیل السفینة .
  ب* عملیة النقل من الرصیف 

  ج * عملیة التخزین,

  د * عملیة التسلیم : 

    كل مرحلة من ھذه المراحل األربعة تشكل طاقة محددة لتداول البضائع تختلف فیھا كل 
مرحلة عن األخرى من حیث الكمیة والزمن الالزم لغایة إتمام عملیة التنقل بالكامل ،وبالتالي 

فإن معدل تداول البضائع عبر ھذه المراحل یتوقف على أدنى مرحلة استیعاب (المرحلة ب 
دورة التنقل ) لمرور ھذه البضائع ، ومن المرحلة األولى وحتى المرحلة الرابعة حسب 
الشكل  وبغرض تحسین طریقة سیر البضائع في المراحل االربعة فإنھ یتم التأثیر على 
أضیق مرحلة بزیادة طاقة استیعابھا والتي تسمى بعنق الزجاجة وذلك حتى تتساوى مع 

المرحلة األقل اختناقا  (مرحلة د عملیات التسلیم ) ثم العمل على االستمرار في تحسین ھاتین 
المرحلتین معا حتى تتساوى الطاقة االستیعابیة لكافة المراحل األربعة وبعدھا تتحسن 

 االنتاجیة الكلیة للمراحل األربعة .

    إن عملیة تشغیل الرصیف ھي عملیة مركبة ومعقدة ألن معدل سرعة التفریغ السفینة غیر 
ثابت إذ تختلف بإختالف طبیعة البضاعة ، وكیفیة تستیفھا في السفینة باإلضافة إلى عوامل 

أخرى حیث یمكن زیادة معدل سرعة التفریغ غذ أرید اإلسراع في دوران السفینة وذلك 
   .1بمدھم بعدد إضافي من العمال

 ): المراحل األربعة لسیر البضائع من السفینة وحتى خارج المیناء. 10-  2الشكـل رقم( 

          

 خارج  تدفق 

 المیناء  البضائع 

             المرحلة " د " المرحلة " ج"  المرحلة " ب" المرحلة "أ"

            دورة التسلیم           دورة التخزین           دورة التنقل    عملیة الشحن والتفریغ 

                                                            
 02عادل النحاس ، تشغیل الموانئ وإنتاجیة األرصفة ـ معھد إدارة اقتصادیات النقل البحري ـ األكادیمیة العربیة للنقل البحري ـ بدون سنة ، ص    1
. 
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الربان ، عادل النحاس ـ تشغیل الموانئ وإنتاجیة األرصفة ـ معھد إدارة اقتصادیات النقل المصدر : 
  .02البحري ـ األكادیمیة العربیة للنقل البحري ـ بدون سنة ـ ص 

 ان حدوث أي خلل أو سوء سیر في ھذه المراحل األربعة التي تكون على خط واحد لتقدیم 
الخدمة بحیث كل عنصر یخدم األخر . فإنھ سوف یؤدي إلى المشكل الذي نحن بصدد 

دراستھ، وسوف نحاول معرفة إذا كانت معطیات ھذا النظام  تخدم نظریة صفوف 
 اإلنتظارفي الموانئ .                                            

      أشكال صفوف اإلنتظار التي تطبق علیھا النظریة على العناصر التالیة :

یعتبر الزبائن ھم طالبو الخدمة المترددون إلى مراكزھا بحیث أن السفن الوافدة إلى الزبائن: 
المیناء بھدف الشحن أو التفریغ تعتبر في حد ذاتھا ھي الزبائن وقدومھم إلى المیناء یكون 

 بشكل غیر منتظم أي عشوائي ن وال یمكن معرفة أو تحدید زمن وصولھم مسبقا .

  یعتبر الرصیف مركز الخدمة في الموانئ   مركز الخدمة :

   الخدمة المقدمة نوع الخدمة التي تقدم إلى السفینة ھي المناولة أي الشحن أو التفریغ وتقدم 
ھذه الخدمة في مدة زمنیة ، وتبدا من وقت رسو السفینة على الرصیف إلى لحظة مغادرتھا 
وھو یتغیر من سفینة إلى أخرى حسب نوع السلعة ونوع السفینة والظروف المناخیة أثناء 

 الخدمة وتغییر الزمن عشوائیا .

  على أساس ھذه العناصر یمكن أن نقترح نظریة صفوف اإلنتظار أسلوبا لمعالجة الظاھرة 
 طول مكوث السفن بالمیناء                 

 تعتبر ھذه المرحلة أخر مرحلة وأبسطھا و ذلك وجب التدقیق في - مغادرة السفینة:3     
 مسؤولیات كل طرف حیث یؤدي في إحداھا إلى تأخر مغادرة السفینة للمیناء. 

   وتتمثل المجموعة من المراحل التالیة :

- رفع السلم 1      

- تحضیر المرشد 2     

- تحضیر سفینة القطر 3      

- فك رباط السفینة . 4      

- فك السفینة للخروج .5     
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- إرشاد السفینة أثناء مغادرة المیناء6    1 .  

 المطلب الثالث : أھمیة النظریة الحتواء  التكالیف .

   تحتل مسألة التكالیف أھمیة كبیرة في نموذج صفوف االنتظار وقد وجدت صدى 
واسع لدى متخذي القرار وخاصة المؤسسات اإلنتاجیة والخدماتیة التي تستخدم أعداد 
كبیرة تتجمع الستالم معداتھا في بدایة العمل . وتظھر مشكلة التكالیف وكیفیة معالجة 

تخفیضاتھا بشكل واضح في حالة الطوابیر ذات الدخول الدوریة المتباینة ، في حین أنھا 
تصبح أیسر في حالة األعمال النمطیة وتقارب األجور ،وفي كال الحالتین على متخذي 

القرار العمل باتجاه تخفیض وقت االنتظار على أن یأخذ األعباء المالیة والتكالیف 
 المترتبة عن تخفیض بعین االعتبار . 

      أوال :  دراسة تكالیف االنتظار وتصنیفھا : 
یعتبر المیناء كباقي المؤسسات اإلنتاجیة االخرى ویھتم كثیرا بدراسة زمن انتظار      

الزبون . وذلك بھدف  الحد من التكالیف والخسائر التي تنجم عن تأخیر مدة الخدمة حیث 
تمثل التكالیف عنصرا مھما في نظریة صفوف االنتظار . إذ تھدف إلى تدنیة التكالیف الكلیة 

في نفس الوقت للتوصل إلى أفضل مستوى للخدمة بھذا نستنتج أن ھذا النموذج یدرس العالقة 
 2بین جودة الخدمة وتكلفتھا . 

 وتتمثل تكلفة تداول البضائع في الموانئ وما یرتبط بھا جزءا كبیرا من التكلفة الكلیة للنقل 
البحري ، وخاصة وان ھذا القطاع یلعب دورا ھاما بالنسبة لالقتصاد القومي ، ولذا فإنھ من 

 3األھمیة تحسین اداء الموانئ خاصة فیما یخص الوقت الضائع الذي یعد التكلفة .

   من خالل ھذا یمكن أن نمیز بین نوعین من التكالیف التي یحتویھا االنتظار في الموانئ 

 تتمثل في: التكالیف المباشرة وغیر المباشرة Srvice Cost- كلفة النظام او الخدمة 1      
التي تتحملھا المؤسسة عند تقدیمھا الخدمة وھي ترتبط بعالقة طردیة مع مستوى أداء الخدمة 
، حیث أنھ كلما كان في خطة متخذي القرار تحسین مستوى جودة الخدمة ینبغي علیھ تحمل 

 تكالیف إضافیة التي من بینھا تقدیم أجور لمقدمي الخدمة الجدد .
وھي عبارة عن الكلفة التي تتحملھا المؤسسة  Waiting cost- كلفة االنتظار في النظام 2    

بشكل مباشر أو غیر مباشر نتیجة للوقت الذي ینفقھ المستفید من الخدمة في االنتظار حتى 

                                                            
 .34 ھشام بوریش ، مرجع سابق ، ص  1
  . 14علي عبد الال و اخرون ، مرجع سابق ، ص   2
  .68نفس المرجع ،ص    3
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حصولھ على الخدمة . بحیث كلما ارتفعت الجودة لھذه الخدمة المعقدة انخفضت ھذه التكلفة 
 1مما یدل على أنھا عالقة عكسیة فیما بینھما.

 النموذج الریاضي لدراسة التكالیف  ثانیا :  

 لھذا یمكننا القول ان التكالیف الكلیة =تكالیف التقدیم + تكالیف االنتظار وبالترمیز :

             CT. تكالیف الكلیة :  

             CS. تكالیف تقدیم الخدمة :  

             CA  . تكالیف اإلنتظار :  

                                                CT=CS+CA  

ولكي نتمكن من حساب تكالیف االنتظار نفترض  أن : تكلفة انتظار الوحدة الواحدة خالل   
 وان الوحدة تمكث في النظام زمنا i CAوحدة زمنیة واحدة (الیوم ، الساعة ، الدقیقة ..) ھي

 n بحیث ان WCAi وعلیھ یكون متوسط التكلفة لھذه الوحدة ھي  Wمتوسطا نرمز لھ بالرمز 
  : 2ھو عدد الواصلین خالل وحدة زمنیة . وبھذا نحصل على العالقة التالیة

                                         3CA=n.W . CAi  

 :العالقة بین تكلفة الخدمة و تكلفة االنتظار   )11-2الشكل رقم (

 

                 

 

 

 

 C  

 

                          

                                                            
 30/04/2016 ، تاریخ االطالع : m- quality . net  امیرة براھمین ، بعنوان صفوف االنتظار ، مجلة الجودة الصحیة ، 1
  . 293فرید راغب النجار ، مرجع سابق ، ص   2
  .294  نفس المرجع ، ص  3

التكالیف  تكالیف االنتظار مجموع التكالیف
 تكلفة الخدمة الكلیة

N 

 مستوى تقدیم

 الخدمة
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             . 259سلیمان دمحم مرجان ، مرجع سبق ذكره ، ص المصدر :                  

 : تكمن اھداف النظریة في النقاط التالیة : ثالثا: أھداف النظریة 
 :  فاإلدارة تھدف لتخفیض زمن إنتظار - تحدید متوسط زمن الوقوف في صف اإلنتظار1

طالب الخدمة قدر اإلمكان وذلك إلنعكاسھ على حجم التكالیف الثابتة والمتغیرة والمرتبطة 
 بمركز الخدمة .

قد تضطر اإلدارة على زیادة حجم الطاقة اإلنتاجیة من خالل - دراسة الطاقة اإلنتاجیة : 2  
دعم مركز الخدمة بموظف آخر ، أو فرع آخر بحیث توسیع طاقة مركز الخدمة تكفي 

الستیعاب معدل الزیادة في الواصلین طالبي الخدمة ، وھذا من شأنھ أن یؤدي إلى تخفیض 
التكالیف المرتبطة بمركز الخدمة في حالة دراسة الجدوى اإلقتصادیة للقرار المتخذ ، كما 

تحقق ھذه السیاسة اإلرتیاح لدى طالب الخدمة في عالقتھ بمركز الخدمة وتساعد على زیادة 
تردده على مركز الخدمة ، كما قد تكون اإلدارة مضطرة في حالة وجود طاقة عاطلة غیر 

مستغلة  لتخفیض طاقة مركز الخدمة كتخفیض مقدمي الخدمة ، وذلك من أجل تخفیض 
 تكالیف مركز الخدمة .

-  تقییم جودة الخدمة المقدمة : تقاس الجودة بعدة مؤشرات اھمھا السعر وسرعة تقدیم 3    
الخدمة ومدى تحقیقھا إلشباع وبما أن الھدف من تقدیم السلع والخدمات ھو إشباع الحاجات 

والرغبات في األسواق المستھدفة لتحقیق المنافع المرتبطة بتدفق السلع والخدمات وھي ( 
المنفعة الحیازیة ، المنفعة الزمنیة ، المنفعة المكانیة ، المنفعة الشكلیة )  وبالتالي فإن إدارة 
مركز الخدمة معینة في الدرجة األولى بتقییم جودة الخدمة ضمن تلك األبعاد وربما یتطلب 
ذلك إجراء بعض التعدیالت في نظام صف االنتظار كتخفیض زمن االنتظار لتقدیم الخدمة 

 في الوقت المناسب أو فتح فرع جدید لمركز الخدمة لتقدیمھا في المكان المناسب .

- دراسة الموقف التنافسي في السوق : وذلك من أجل تحدید أثر طاقة مركز الخدمة 4 
وأسلوب وزن تقدیمھا على نمو الحصة السوقیة وقد تقارن إدارة مركز الخدم موقفھا التنافسي 

مع مراكز أخرى تقوم بنفس العمل أو بعمل مشابھ وتدرس مؤشرات صف اإلنتظار لدیھا 
 ولدى المنافسین لتتخذ اإلجراءات الالزمة لتحسین وزیادة موقفھا التنافسي .

-  ترشید اإلنفاق وتخفیض التكالیف  : تدرس إدارة مركز الخدمة كافة السبل الممكنة 5  
لتحسین اإلنتاجیة وتطویر أداء الخدمة وتحدد عالقة التكلفة بالعائد بحیث العوائد اآلتیة من 

 .1االقتراحات االستثماریة تتجاوز التكالیف المرتبطة بھا 

                                                            
 دریدي احالم ، دور استخدام نماذج صفوف االنتظار في تحسین الجودة الخدمیة الصحیة ، مذكرة لنیل شھادة الماجستیر في علوم  1

  .49 ، ص 2014-2013التسییرتخصص االسالیب الكمیة في التسییر ، جامعة یسكرة ، 
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 :خاتمة الفصل  

بعد التعرف على نماذج بحوث العملیات ومراحل تطبیقھا في المبادالت االداریة      
ودراسة مشكل صفوف االنتظار بالموانئ ومطابقة خصائص النظریة التي تعد من نظریات 

الھامة التي تساعد في حل مشكلة االنتظار بتطبیق احد نماذجھا المتعددة , ظھرت اھمیتھا 
باالھتمام بالوقت الذي یعد احد معاییر أداء الخدمة المینائیة من خالل اعتباره تكلفة إضافیة 

یتحملھا المیناء وبھذا فھي تساھم في تفضیل بین تحمل تكالیف االنتظار وبین تكالیف 
 المشاریع المساھمة في تقلیص وقت االنتظار ورفع مردودیة الموانئ .

 

 



 

 
 

 الفصل الثالث
 

الجانب التطبیقي دراسة حالة 
 میناء مستغانم
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 تمھـــــــید           

  یمثل الموقع اإلستراتیجي للجزائر عنصرا بالغ األھمیة بالنسبة لحركة التجارة    
 كلم 1200العالمیة ، باعتبارھا بوابة القارة اإلفریقیة ، وامتیازھا بشریط ساحلي على طول 

(شرق ، غرب ) . ونظرا ألھمیة النقل البحري في اقتصادیات الدول فإن الموانئ الجزائریة 
تزخر بإمكانیات كبیرة وھامة إال أنھا تعاني من جملة مشاكل ینقصھا إعادة الدراسة والبناء 

 والتجدید ومواكبة العصرنة .

ویعتبر میناء مستغانم من بین ھذه الموانئ الھامة التي تستدعي االھتمام وتوسیع أدائھا 
الھام وقد یتطلب ذلك معالجة مشاكلھا التي سوف نتطرق ألھمھا  والمتمثلة في إشكالیة تسییر 

صفوف االنتظار خاصة من خالل تأثیرھا على الخدمة المقدمة وجودتھا إضافة إلى التكلفة 
 الباھضة للوقت الضائع .

سنتناول في ھذا الفصل التعرف على میناء مستغانم وقدراتھ وتفوقاتھ التي یسخر بھا 
في المبحث األول .أما المبحث الثاني فسوف نتطرق إلى مشكلة  االنتظار اي مدة مكوث 

 السفن في طلب  الخدمة المینائیة .

 أما في األخیر ولبلورة نتائج  بحثنا  دعمنا ذلك بتوزیع استبیان على عمال اإلدارة      
ذوي المستوى العالي والخبرة في المیدان للوصول إلى أنجع الحلول وتحسیس بأھمیة الوقت 

 واستعمال الطرق االحتمالیة الریاضیة في اتخاذ القرارات بدال من القرارات العشوائیة . 
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    المبحث األول : التعریف بمیناء مستغانم 

 سنتطرق في ھذا المبحث إلى التعریف بمیناء مستغانم وكذا مھام المیناء وممیزاتھ

  النشأة الجغرافیة للمیناءالمطلب األول :- 

  درجة شماال 35,56یقع میناء مستغانم بالجھة الشرقیة لخلیج أرزیو ما بین خط عرض    
 خلیج صخري حاد یمتدّ بین الرأس  درجة شرقا حیث أنھ كان عبارة عن 00,05وخط طول 

البحري لصالمندر والرأس البحري لخروبة استخدمھ القراصنة القتسام الغنائم، ُسّمي میناء 
 م بـ "مرسى الغنائم". ومن ھنا سّمیت المدینة "مستغانم".1833مستغانم فیما قبل 

متر  325 متر لیصل امتداده إلى 80 أنشئ أّول رصیف للمیناء بطولم، 1848 في سنة -
 م. 1881بحلول سنة 

 

وبعد ثالث سنوات من ذلك أعلن عنھ م 1882 انطلق أّول مشروع لتھیئة المیناء في سنة -
 مشروعا ذا منفعة عامة .

  

  .م إنتھت بمیالد أّول حوض للمیناء1904و  م1890تلت ذلك أعمال تھیئة ضخمة بین  -
 

تّم إنشاء الحوض الثاني ، م1941 بعد بناء كاسرة األمواج الجنوبیة الغربیة للمیناء سنة -
 م.1959 وبدایة م1955 متر فیما بین نھایة  430 برصیف طولھ

 

       منذ ذلك الحین یتم تطویر المیناء بما یتماشى مع متطلبات المنطقة حیث أصبح یشكل
 بالنسبة للعدید ضروري وھو في المنطقة بالنقل الخاصة التحتیة من البنیة أساسیا الیوم جزء

 مجموعة من استحداث یشجع أنھ الدولیة إذ التجارة في تشارك الكبرى التي الصناعات من
 متعددة األنماط. نقل أروقة عبر المستلمین النھائیین من مقربة الخدمات

 - نشأة مؤسسة میناء مستغانم

  یقدّم میناء مستغانم نوعین من الخدمات: الخدمات التجاریة و خدمات الصید البحري، 
وتشرف على تسییره مؤسسة میناء مستغانم وھي مؤسسة عمومیة اقتصادیة شركة ذات 

أنشأت في إطار إصالح النظام المینائي الجزائري بمقتضى المرسوم    EPE/ EPM/ Spaأسھم
 م 1982 أوت 14 الصادر بتاریخ 287- 82 التنفیذي رقم

م، الخدمات والتجھیزات الخاصة 1982 إبتداء من شھر نوفمبر ،ورثت مؤسسة المیناء
 وكذلك تلك الخاصة بالشركة الوطنیة للشحن (ONP)بالدیوان الوطني للموانئ المنحّل 
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، كما أسندت إلیھا من جھة أخرى مھام القطر الموكولة (SONAMA)والتفریغ المنحلّة أیضا 
 :فأصبح دورھا منوطا بما یلي  (CNAN)فیما قبُل للشركة الوطنیة للمالحة 

 نائیة واإلنشاءات الخاصة واستغالل وتنمیة المیناء.يتسییر أمالك الدولة الم -
 احتكار خدمات الشحن والتفریغ القطر واإلرساء. -

م شقّت مؤسسة میناء مستغانم طریقھا نحو االستقاللیة على غرار 1989 فیفري 29في 
المؤسسات التي كشفت عن استقرار في وضعیتھا المالیة، حیث تم تحویلھا بموجب عقد 

موثق من شركة عمومیة ذات طابع اجتماعي إلى شركة عمومیة اقتصادیھ شركة ذات أسھم 
 دج تحت الحیازة الكاملة لشركة تسییر مساھمات الدولة "الموانئ" 25.000.000رأس مالھا 

SOGEPORTS 01، تحمل للسجل التجاري رقم.B.88 وتخضع للقانونین التجاري والمدني طبقا 
 والمتضمنة 1988 جانفي  12 الصادرة بتاریخ 04-88 و 03-88 و 01-88ألحكام القوانین 

 جانفي 12 الصادر بتاریخ 101-88للنصوص التنظیمیة الستقاللیة المؤسسات وطبقا للمرسوم 
 الصادر بتاریخ 177-88م والمرسوم 1988 ماي 16 الصادر بتاریخ 119- 88م والمرسوم 1988

 م.1988 سبتمبر 28

 :كلفت  مؤسسة میناء مستغانم بإنجاز المھام التالیة

 استثمار وتطویر میناء مستغانم -
 استغالل اآلالت واإلنشاءات المینائیة -
 إنجاز أعمال صیانة وتھیئة وتحدیث للبنى المینائیة الفوقیة  -
 إعداد برامج بناء وصیانة وتھیئة للبنى المینائیة التحتیة بالتعاون مع الشركاء اآلخرین -
 مباشرة عملیات الشحن و التفریغ المینائیة -
 مزاولة عملیات القطر، القیادة، اإلرساء وغیرھا -
القیام بكل العملیات التجاریة، المالیة، الصناعیة، والعقاریة ذات الصلة المباشرة أو  -

 غیر المباشرة بموضوع مؤسسة میناء مستغانم.
  دج.500.000.000، تّم رفع رأس مال الشركة إلى 2008 فیفري 27بتاریخ 

 دج، تحت الحیازة الكاملة .500.000.0001 رفع رأس مال الشركة من جدید إلى م2015في سنة 
  " SERPORT Spaلمجمع الخدمات البحریة "

 

 

 

 



 الفصل الثالث                                          الجانب التطبیقي : دراسة حالة میناء مستغانم
 

 85 

 

 .المطلب الثاني: ممیزات میناء مستغانم

     :ومن بین ممیزات میناء مستغانم مایلي  

 

  

 

 

 

 

 

 ):خریطة طرق المیناء1-3                                                                  الشكل (

 

 

     المطلب الثالث :عرض أرصفة میناء ودراسة مردودیة كل منھا 

 عرض أرصفة میناء مستغانم - 1    

 عرض ألرصفة میناء مستغانم بحیث لكل منھا خصائصھا البحریة ):1-3یمثل الجدول رقم( 
 والتجاریة .

 

 محطات الرسو األحواض أسماء األرصفة
طول محطات 

 الرسو
 (متر)

عمق محطات 
 الرسو

 (متر)

 التخصص

الرصیف الشمالي 
 الشرقي

ض 
حو

ال
ول

األ
 Y 

O 

80 

117 

4.50 

6.77 

 سفن خدمة المرافئ

 زفت + بضائع مختلفة

 موقع جیو إستراتیجي ھام -
 12وفرة طرق مواصالت نحو منطقة خلفیة تتألف من  -

 والیة
محطات رسو متخصصة لسفن األداء لتأمین الخطوط  -

 البحریة المنتظمة
إنشاءات متخصصة لمعالجة ناقالت الحبوب، السكر،  -

 الخمور وناقالت الزفت.
 قدرات تخزین مغطاة وغیر مغطاة. -
 حمایة جیدة للبضائع -
تنوع طرق تسلیم البضائع (السكة الحدیدیة، الطریق  -

 األرضي والمساحلة الوطنیة)
بنى فوقیة وتجھیزات وفق طموح المتعاملین  -

 االقتصادیین
إطارات وعمال مھیئون ومدربون على عملیات الشحن  -

 والتفریغ 
 أیام      7 أیام/7 سا و 24 سا/24ساعات عمل متواصلة:  -
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 رصیف المغرب

1 

2 

3 

 

139 

139 

134 

7.62 

7.62 

7.62 

سكر أصھب + بضائع 
  مختلفة

  بضائع مختلفة

 بضائع مختلفة

 رصیف االستقالل
4 

5 
X 

135 

135 

80 

7.62 

8.17 

5.00 

  حبوب + بضائع مختلفة

  حبوب + بضائع مختلفة

 سفن خدمة المرافئ

 الرصیف الجدید

ني
لثا

ض ا
حو

ال
 

NP 1 

NP 2 

108 

109 

7.98 

7.18 

سفن اإلداء + بضائع 
  مختلفة

 بضائع مختلفة

 سفن اإلداء NP 69 6.20 رصیف سفن اإلداء

الرصیف الجنوبي 
 الغربي

6 

7 

140 

140 

6.95 

8.22 

خمر غیر موّضب + 
  بضائع مختلفة

 بضائع مختلفة

 سفن الصید En Activité 430 4.50 رصیف الصید

 .  02 إحصائیات المیناء الملحق رقم :لمصدرا   

  – دراسة مردودیة األرصفة :2  

النتائج لسنة . ml/q: یبین دراسة مردودیة مراكز الخدمة لكل رصیف ) 2-3الجدول رقم(
20114، 2015. 

 
      المرســى

 7م 6م  5م 4م 3م 2م 1م 0م

   
   الطول  

1  135 135 135 132 135 217 140 140 

المتوسط العائد 
لكل رصیف 

 2014في عام 

 
-   

 
-   

 
789 

 
 

 
1838 

 

  
-    

 
2228 

 

 
1563 

 
 

 
1840 

 
1840 

 

المتوسط العائد 
لكل رصیف 

  2015في عام 

 
28 

 
 

398 869 2244 2022 1126 943 2344 
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 %التغیرات   
      

  

-   -   −  −  -    9-  28  -  49     -  20+  

 03المصدر : احصائیات المیناء الملحق رقم 

 أمتار والموجودة في 03  تم اإلنقاص منھا 04 و 0     (*) طول محطات الرسو رقم  
 رصیف الغرب  الذي تقوم بإنجاز ھذا المشروع شركة  كوسیدار .

 وذلك بسبب اصطدام باخرة بسفینة 2015 مارس 11 ال تعمل منذ 01     (**) محطة رسو 
 التي غاصت في ھذه المحطة . ومازالت اإلجراءات القانونیة لم تنتھي للفصل 227السالم ال

 في ھذه القضیة مما جعلھ معطال  .

  ال تستغل كما 03 و02 فإن األرصفة رقم 2015و2014    (***) من خالل ھذه العراقیل لسنة 
ینبغي . مما یسبب للسفن مكوثا  لمدة طویلة مع أن مردودیة ھذه األرصفة انخفضت لسنة  

 ، وھذا بسبب االعمال التي تولتھا شركة كوسیدار  لتعدیم 2014 مقابلة مع سنة2015
 األرصفة .        

    اضافة الى ھذا یمكن أن نعرض  مشاكل میناء مستغانم في مجموعة المعوقات األخرى :

 ) .م8,22عمق األرصفة (أعمق رصیف  -
 عدم وجود مكان مخصص لمعالجة السلع والبضائع الخطیرة  -
 عدم توافق نشاطین التجارة والصید . -

وھذا ما أدى إلى : - تمدید فترة االنتظار للسفن مما یؤدي إلى ارتفاع تكالیف وذلك بسبب 
 غرامات التأخیر .

         - تكالیف التخفیض من وزن السفن الكبیرة في موانئ أخرى التي تعد تكالیف إضافیة .

         - صعوبة التخزین مما یؤدي إلى ارتفاع تكالیف التفریغ والنقل .

        - إفراغ المباشر للبضائع الخطیرة لعدم وجود مركز عبور مخصص لھا .

         - ازدحام المیناء بسبب المزج بین النشاط التجاري ، والصیدي .

 المــبحـــث الــثــاني :تحلیل ظاھرة اإلنتظار في المیناء .    

ادارة میناء مستغانم فرعا مھتما بوضع تقاریر شھریة  وسنویة حول نشاط  تخصص   
المیناء وتولي االھتمام بوقت انتظار السفن من طرف مصلحة االحصاء والتخطیط التي تقوم 
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بالتنظیم وتبویب ودراسة وتحلیل االحصائیات ، ولھذا سوف نتطرق الى ھذا المبحث الى 
 دراسة تحلیل الظاھرة في ثالثة مطالب .

 سنوات .06المطلب األول :مقارنة بین وقت اإلنتظار لمدة 

       - دراسة تحلیلیة لظاھرة اإلنتظار في المیناء.1
  .a quai  : عرض وقت إنتظار في المرسى)3-3( الجدول رقم 

 2015 2014 2013 2012 2011 2010 السنوات 

متوسط 
المكوث في 
المرسى(سا

 عة)

69,12 31,92 39,36 80,16 97,44 116,64 

 04احصائیات المیناء الملحق رقم من إعداد الطالب إعتمادا على المصدر:            
 

 . سنوات06منحنى یبین متوسط المكوث في المرسى لمدة  یبین ) :2-3الشكل رقم (

         
 )3-3المصدر : من إعداد الطالب إعتمادا على الجدول رقم ( 

 
 .en rade عرض لوقت اإلنتظار ومكوث السفن في المرفأ ):4-3           الجدول رقم (

 
 

 

  04احصائیات المیناء الملحق رقممن إعداد الطالب إعتمادا على              المصدر : 

  سنوات.06:منحنى یبین متوسط المكوث في المرفأ لمدة ) 3-3     الشكل رقم(

0

20

40

60

80

100

120

140

2010 2011 2012 2013 2014 2015

)ساعة(متوسط المكوث في المرسى

متوسط المكوث في 
)ساعة(المرسى

 2015 2014 2013 2012 2011 2010 السنوات 

 متوسط 
المكوث في 

 المرفأ (ساعة)

69,12 30,96 56,16 76,08 71,76 77,28 
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 ) 4-3من إعداد الطالب إعتمادا على الجدول رقم(              المصدر : 

 مقابلة 2014-2015-2013نالجظ تزاید في متوسط وقت مكوث السفن بالمرسى لسنوات الثالثة 
، وھذا راجع إلى نقص مراكز الخدمة لھذه السنوات (حسب 2012-2011-2010مع السنوات 

تحلیل مردودیة األرصفة ) مع أن حركة السفن لھذه السنوات بقیت مستقرة نوعا ما حسب 
 ).5-3الجدول رقم (

وقد سجل  متوسط وقت  المكوث على الرصیف استقرار ملحوظا نظرا الستقرار القدرة 
على الخدمة من خالل الجھود المبذولة المتمثلة في التنظیمات ،و تحسین في استخدام آلیات 

 التسییر .

   . سنوات6یبین حركة السفن لمدة ) :5- 3الجدول رقم (    

 2015 2014 2013 2012 2011 2010 السنوات 

 522 613 563 533 511 548 عدد السفن

  .05احصائیات المیناء الملحق رقم:من  اعداد الطالب            المصدر 

  سنوات .6 یبین منحنى لحركة السفن لمدة ) :4-3               الشكل رقم (
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 )5-3 : من إعداد الطالب إعتمادا على الجدول رقم (              المصدر

 المطلب الثاني : دراسة معدل مكوث للسفن 

 ینقسم وقت انتظار السفن إلى قسمین یتمثل في االنتظار على المرسى، و على الرصیف .

 - االنتظار خارج المیناء (المرسى)1

وھذه  4,06 الذي یقدر ب2014 یوم مقارنة لسنة  4,68 یقدر ب2015   متوسط االنتظار لسنة 
الزیادة نتیجة لعدم استخدام أربع مراسي بسبب اإلنجازات الجدیدة برصیف الغرب التي 

 .2013استلمتھا شركة كوسیدار في جانفي 

 یوم سنة 5,23   كما نالحظ من الشكل أیضا أن سفن الحبوب ارتفع متوسط انتظارھا من 
 ساعة ) وھذا راجع إلى 19  (یوم و% 35 أي بزیادة بنسبة 2015 یوم سنة 7,05 إلى 2014

 مع نمو حركة مرور %31 بنسبة تقدر ب )2015(الزیادة في عدد سفن الحبوب لھذه السنة 
  .%45الحبوب ب

  یبین انتظار خارج المیناء .)  :6-3 الجدول رقم (

(یوم:الوحدة 2015 عنوان
( 

المتغیر  (یوم:الوحدة 2014
% 

 35+ 5,23 7,05  متوسط رسو سفن الحبوب في (یوم) 

 13+ 4,03 4,55 متوسط رسو باقي السفن

 15+ 4,06 4,68 متوسط العام للرسو

 .03 إحصائیات المیناء اعتمادا على الملحق رقم  :    المصدر
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  - االنتظار داخل المیناء ( الرصیف)2

یوم  0,23 أي %8    أما فیما یخص معدل االنتظار على الرصیف فقد قدر بزیادة طفیفة قدرھا 
 ویرجع ذلك لمجموعة من األسباب تمثلت في ارتفاع وقت )3,22- 2,99 (2015 و2014بین 

االنتظار لسفن معینة (ناقالت المعادن ، سفن المیناء ....) أو یرجع ذلك ألسباب خارجیة 
(مراقبة الجمارك للجودة ، وكذى الصحة النباتیة لبعض أنواع السلع ، انتظار وثائق 

التفریغى ، نقص النقل الشاحنات)   كما أن ھذا الوقت قد إنخفظ بشكل ملحوظ للسفن الخشبیة 
  .RORO لسفن األداء %21- و25,32بنسبة 

 سجل متوسط بقاء الحبوب استقرارا لتھین السنتین  .

   یبین انتظار داخل المیناء.)  :7-3 الجدول  رقم(

(یوم:الوحدة 2015       عـنـــوان
U( 

یوم:الوحدة (2014
U( 

المتغیر 
 %ب 

 - 4,82 4,82 مكوث سفینة الحبوب على الرصیف

 7 2,94 3,15 مكوث باقي السفن على الرصیف

 8 2,99 3,22 مكوث العام على الرصیف

 .03 إحصائیات المیناء اعتمادا على الملحق رقمالمصدر :    

 المطلب الثالث :- مطابقة الظاھرة مع خصائص وأسس النظریة 

  األھمیة البالغة لنماذج صفوف االنتظار ھو تخفیض مجموع تكالیف نظام االنتظار 
(صفوف) وكذا التكالیف الغیر المباشرة لطالبي الخدمة والموازنة بین تكالیف االنتظار 

 وتكالیف حلول أخرى .

وبھذا فالھدف الرئیسي في المیناء ھو تحدید العدد األمثل لألرصفة التي یمكنھا تحقیق أعلى 
 مردودیة ممكنة وبأقل التكالیف محققة مستوى جید ألداء الخدمة .

ولتوضیح مفاھیم نموذج انتظار السفن سنطابقھ مع نظام صفوف االنتظار بھذا  -
 المیناء .
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 یبین مخطط لخصائص صفوف االنتظار ):5-3الشكل رقم (  

 

 

                 مدخالت النظام                     تنظیم خط االنتظار                         تسھیالت الخدمة                          

   

 

 

جالل العید إبراھیم العید : استخدام األسالیب الكمیة في اتخاذ القرارات اإلداریة ، دار الجامعة المصدر:
 . 423ص ،2004للنشر ، االسكندریة ، 

 - مدخالت النظام :أ

  :- حجم المجتمع الذي یطلب الخدمة1     

 یعتبر مجتمع طالبي الخدمة مجتمع غیر محدود للسفن القادمة لطلب الخدمة ( شحن ، 
 تفریغ) 

  : - نمط وصول العمالء2     

  إن توافد السفن لمركز الخدمة یتمیز بمجموعة من الممیزات :

عدم قدرة إدارة المیناء  بالتحكم في السفن الوافدة إلى المیناء وال في تحدید أوقات  -
 وصولھا  .

 السفن الوافدة إلى الرصیف تتقدم إلیھ بصفة منفردة . -
  وصول العمالء (السفن) إلى الرصیف بطریقة عشوائیة  غیر مرتقبة . -

حسب عمال إدارة المیناء فإن السفن الوافدة إلى المیناء في - سلوك طالبي الخدمة : 3    
 أغلب األحوال تنتظر حتى تقدم لھا الخدمة وبعد ذلك تغادر المیناء 

 ب- تنظیم خط االنتظار 
طول خط االنتظار : ال یمكن أن نتحكم في طول خط االنتظار وھو غیر محدود  -

 حسب االسفن الوافدة إلى المیناء . وتقوم السفن باالنتظار في صف واحد .
 تقدیم الخدمة : تقدم الخدمة للواصل أوال في أغلب األحوال . -
-  

حجم 
 المجتمع

نمط 
وصول 
 العمالء 

سلوك 
طالبي 
 الخدمة 

نمط 
وقت 

 الخدمة 

ھیكل 
نظام 

 الخدمة

كیفیة 
تقدیم 

 الخدمة

طول خط 
 االنتظار 
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 ج- تسھیالت الخدمة 
  یتم تقدیم الخدمة حسب أولویة الوصول بعد انتظامھا في خط انتظار وتكون الخدمة عبارة 

 عن شحن أو تفریغ ، بعد ذلك تغادر السفینة مركز الخدمة .
   فمیناء مستغانم یتوفر على رصیفین لتقدیم الخدمة .

 
 مخطط یبین نظام خط االنتظار في میناء مستغانم.): 6-3  الشكل رقم (

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  . : من إعداد الطالب  المصدر                        
 

أما فیما یخص نمط وقت الخدمة فھو عشوائي نظرا للوصول العشوائي وبالتالي فإنھ یتبع 
 توزیع أسي.

 
  دراسة ومناقشة االستبیان . المـــبـــحــث الثـــالـــث  :

 ، لدعم ھذه الدراسة والبحث  )05  (        تم عرض االستبیان المدرج في الملحق رقم 
أكثر في أراء عمال إدارة المیناء لتوضیح أھمیة الدراسة  وتنظیم الفرضیات وذلك في 

 المطالب الثالثة التالیة : 
 المطلب األول : عرض االستبیان . 

   اعتمدنا في كسب المعلومات ومأل االستبیان من طرف عمال إدارة المیناء ذوي الخبرة 
المھنیة ، وكذا أصحاب المستویات العلمیة العالیة من رغم أنھ كان من الصعب التأكید على 

المستوى واقتباس الرأي الحقیقي لكل منھم ، باإلضافة لوجود  شح في تقدیم المعلومات 
الخاصة  بواقع الحقائق المعاشة في أحداث المیناء والصورة الحقیقة للمعلومات التي تخدم 

 28دراستنا ھذه ،وبالرغم من ذلك توصلنا إلى اإلجابة على االستبیان لفئة متكونة من 
 عامال . لمستویات مختلفة وأراء متباینة .

   

    

الرصیف 
 األول

الرصیف 
 الثاني

 

 
  

وصول                  
 المغادرة السفن
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      سوف نحاول من خالل ھذا االستبیان التوصل إلى األھداف التالیة :

  معرفة أھمیة الوقت في العملیات المینائیة .– 1    

  مقارنة الوقت بتكلفة تقدیم الخدمات في المیناء .– 2    

  إدراج التطور التكنولوجي في الموانئ ومواكبة العصرنة . – 3    

  ابراز اھمیة العملیات اللوجیستیة المینائیة . – 4    

   وقد اشتملت أسئلة االستبیان على المحاور التالیة : 

  تشخیص الظاھرة و تحدید األسباب .  -1
  الطرق المستعملة في توجیھ السفن نحو الخدمة على الرصیف . -2
  طرق الخدمة المینائیة وأشكال صفوف االنتظار . -3
  المبادرات والدراسات القائمة في معالجة المشكل وتحسین األداء .  -4
  تقدیم مجموعة من الحلول لحل اإلشكالیة .  -5
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 ) .07المطلب الثاني : تفریغ معلومات االستبیان (اعتمادا على الملحق رقم 

( تعد الظواھر الطبیعیة سببا في 01:یبین نتائج األجوبة على السؤال ) 8-3الجدول رقم (  -1
 انتظار السفن ).

 ال رأي المجموع 
غیر موافق 

 على االطالق
غیر 
 موافق جدا موافق موافق

 عمال المیناء 6 20 2 0 0 28  
 النسبة 21 72 7 0 0 100% 

- من الجدول أعاله نستنتج أن الظواھر الطبیعیة تعد من أسباب طول مدة انتظار 
 السفن حسب أغلبیة الموافقة .

 01 یبین نتائج اإلجابات على السؤال رقم )   :7-3           - الشكل رقم(

           

   ) 8-3 من إعداد الطالب اعتمادا على الجدول رقم(:                 المصدر 

 (ال تتوفر شبكة اتصاالت 02 رقم یبین نتائج األجوبة على السؤال) :9-3الجدول رقم(    -2  
  بین مستخدمي المیناء )  .             

 المجموع 
ال 
 رأي

غیر موافق 
 على االطالق

غیر 
 موافق جدا موافق موافق

  

 المیناء عمال 3 22 3 0 0 28 
 النسبة 11 78 11 0 0 100% 

     -  من الجدول نستننج أن میناء مستغانم ال یتوفر على شبكة اتصال بین مستخدمي المیناء 
  حسب أغلبیة الموافقة

0% 0%

7%

72%

21%

الظواھر الطبیعیة كسبب لإلنتظار
ال راي غیر موافق على االطالق غیر موافق موافق موافق جدا
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 02    : یبین نتائج اإلجابات على السؤال رقم )8-3الشكل رقم(       

         

 )9-3 من إعداد الطالب اعتمادا على الجدول رقم (           المصدر :

 (توجد عراقیل إداریة في 03 یبین نتائج األجوبة على السؤال رقم ) :10-3- الجدول رقم(3
 تسییر المیناء )

-  نستنتج من الجدول على أنھ توجد عراقیل إداریة في تسییر المیناء ، وذلك بأغلبیة             
 الموافقة (بین موافق والموافق جدا 

 .03نتائج اإلجابات على السؤال رقم  یبین): 9-3         الشكل رقم(

 

0% 0%

11%

78%

11%

شبكة اإلتصال 
ال راي غیر موافق على االطالق غیر موافق موافق موافق جدا

0% 0%

11%

68%

21%

العراقیل اإلداریة 
ال راي غیر موافق على االطالق غیر موافق موافق موافق جدا

 المجموع 
ال 
 رأي

 غیر موافق 
 على االطالق

   غیر 
 موافق جدا موافق قمواف

  

 عمال المیناء 6 19 3 0 0 28 
 النسبة 21 68 11 0 0 100% 
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 )10-3( من إعداد الطالب اعتمادا على الجدول رقمالمصدر :                       

  ( تعد اإلجراءات 04 یبین نتائج األجوبة على السؤال ال) :11-3- الجدول رقم (4
 الجمركیة عنصرا مساھما في طول مدة انتظار السفن .

 المجموع 
ال 
 رأي

غیر موافق 
 على االطالق

غیر 
 موافق جدا موافق موافق

  

 عمال المیناء 9 15 4 0 0 28 
 النسبة 32 54 14 0 0 100% 

-  نستنتج من الجدول أن اإلجراءات الجمركیة تعد من العناصر التي تساھم 
 في ارتفاع مدة انتظار السفن بموافقة كبیرة .

 .04: یبین نتائج اإلجابات على السؤال رقم )10-3(  الشكل رقم      

 
 )11-3 من إعداد الطالب اعتمادا على الجدول رقم(المصدر:

( یحتاج المیناء إلى تجدید 05 : یبین نتائج األجوبة على السؤال رقم )12-3- الجدول رقم(5
 وعصرنة .)

 المجموع 
ال 
 رأي

غیر موافق 
 على االطالق

غیر 
 موافق جدا موافق موافق

  

 عمال المیناء 20 8 0 0 0 28 
 النسبة 71 29 0 0 0 100% 

  - نستنتج من الجدول أن المیناء بالفعل یحتاج إلى التجدید والعصرنة .

 

 

0% 0%

14%

54%

32%

اإلجراءات الجمركیة 
ال راي غیر موافق على االطالق غیر موافق موافق موافق جدا
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 .05)   : یبین نتائج اإلجابة على السؤال رقم 11-3 (الشكل رقم         

            

 )12-3 من إعداد الطالب اعتمادا على الجدول رقم (المصدر :             

 (زیادة أحواض أخرى 06 : یبین نتائج األجوبة على السؤال رقم )13-3- الجدول رقم( 6
 تساعد في تقلیص وقت االنتظار ) 

 المجموع 
ال 
 راي

غیر موافق 
 على االطالق

غیر 
 موافق جدا موافق موافق

  
 عمال المیناء 24 4 0 0 0 28 
 النسبة 86 14 0 0 0 100% 

-  نستنتج من خالل الجدول أن نسبة الموافقة على زیادة حوض آخر كانت 
 كبیرة مقابلة اآلراء األخرى ، وذلك لھدف تقلیص وقت االنتظار .

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0% 0% 0%

29%

71%

التجدید والعصرنة للمیناء 
ال راي غیر موافق على االطالق غیر موافق موافق موافق جدا
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 .06 : یبین نتائج اإلجابات على السؤال رقم )12-3الشكل رقم(

          

 )13- 3 من إعداد الطالب اعتمادا على الجدول رقم (المصدر :

 ( إنشاء نظام معلوماتي 07 یبین نتائج األجوبة على السؤال رقم ) :14- 3- الجدول رقم (7
 متكامل بین جمیع مستعملي المیناء )

 المجموع 
ال 
 راي

 غیر موافق 
 على االطالق

غیر 
 موافق جدا موافق موافق

  
 عمال المیناء 12 14 0 2 0 28 
 النسبة 43 50 0 7 0 100% 

   - نستنتج من خالل الجدول أن إنشاء نظام معلوماتي متكامل بین جمیع مستعملي  
 المیناء موافق علیھ بنسبة كبیرة وذلك لتسھیل عملیة كسب المعلومات وربح الوقت .

              

 

 

 

 

 

 

0% 0% 0%

14%

86%

زیادة أحواض أخرى 
ال راي غیر موافق على االطالق غیر موافق موافق موافق جدا
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 .07: یبین نتائج اإلجابات على السؤال رقم )  13-3الشكل رقم (

          
 )14-3 من إعداد الطالب اعتمادا على الجدول رقم (        المصدر : 

 ( توفیر موانئ جافة 08 یبین نتائج األجوبة على السؤال رقم )  :15-3- الجدول رقم (8
 لتسھیل عملیة التخزین )

 المجموع 
ال 
 راي

غیر موافق على 
 االطالق

غیر 
 موافق جدا موافق موافق

  
 عمال المیناء 7 18 2 1 0 28 
 النسبة 25 64 7 4 0 100% 

   - نستنتج من خالل الجدول أن توفیر موانئ جافة یسھل عملیة التخزین ویساھم في 
 ربح الوقت وبالتالي تقلیص وقت االنتظار للسفن .

 

 

 

 

 

 

 

 

0%

7%
0%

50%

43%

إنشاء نظام معلوماتي 
ال راي غیر موافق على االطالق غیر موافق موافق موافق جدا
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  . 08یبین نتائج اإلجابات على السؤال رقم )  :14-3                الشكل الرقم  (

         
   )15-3 من إعداد الطالب اعتمادا على الجدول رقم (         المصدر : 

 (دمج إدارة الجمارك في 09 یبین نتائج األجوبة على السؤال رقم ) :16-3- الجدول رقم(9
 السلسلة اللوجستیة في المیناء )

 المجموع 
ال 
 راي

غیر موافق 
 على االطالق

غیر 
 موافق جدا موافق موافق

  
 عمال المیناء 7 15 4 2 0 28 
 النسبة 25 54 14 7 0 100% 

      - نستنتج من خالل الجدول أن عمال اإلدارة موافقون بنسبة كبیرة على دمج إدارة 
الجمارك في السلسلة اللوجستیة للمیناء وذلك تسھیال إلجراءات على مستخدمي المیناء 

 وبالتالي ربحا للوقت وتحسین أداء المیناء .

 

 

 

 

 

 

 

0% 4%

7%

64%

25%

توفیر موانئ جافة 
ال راي غیر موافق على االطالق غیر موافق موافق موافق جدا
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  .09 یبین نتائج اإلجابات على السؤال رقم )    :15-3الشكل رقم(               

           
 ) 16-3 من إعداد الطالب اعتمادا على الجدول رقم(           المصدر : 

( یعتبر وقت االنتظار 10   : یبین نتائج األجوبة على السؤال رقم )17-3( - الجدول رقم10
 تكلفة إضافیة )

 ال رأي المجموع 
غیر موافق 

 على االطالق
غیر 
 موافق جدا موافق موافق

  
 عمال المیناء 15 11 2 0 0 28 
 النسبة 50 36 7 7 0 100% 

-  نستنیج من الجدول أن عمال اإلدارة یوافقون أن وقت االنتظار ھو عبارة عن تكلفة 
 إضافیة  

  

 

 

 

 

 

 

 

0%

7%

14%

54%

25%

دمج أدارة الجمارك
ال راي غیر موافق على االطالق غیر موافق موافق موافق جدا
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 .10 : یبین نتائج اإلجابات على السؤال رقم )16-3الشكل رقم (                

           
 )17-3 من أعداد الطالب اعتمادا على الجدول رقم (المصدر :

( یتوقف وقت االنتظار 11 یبین نتائج األجوبة على السؤال رقم )  :18-3- الجدول رقم (11
 على الرصیف حسب نوع السفینة ونوع البضاعة )

 ال رأي المجموع 
غیر موافق 

 على االطالق
غیر 
 موافق جدا موافق موافق

  
 عمال المیناء 8 20 0 0 0 28 
 النسبة 29 71 0 0 0 100% 

   - نالحظ  من خالل الجدول أن نوع السفینة ونوع البضاعة ھما عنصران لتحدید وقت 
 انتظار السفن لتلقیھا الخدمة على الرصیف .

                  

 

 

 

 

 

 

0%

7%
7%

36%

50%

تكلفة وقت اإلنتظار 
ال راي غیر موافق على االطالق غیر موافق موافق موافق جدا
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 .11: یبین نتائج اإلجابات على السؤال رقم )17-3الشكل رقم(

             
 ) 18-3 من إعداد الطالب اعتمادا على الجدول رقم  (المصدر:                   

( ینقسم وقت االنتظار 12 یبین نتائج األجوبة على السؤال رقم )   :19-3- الجدول رقم (12
 إلى وقت خارج السفن وآخر على الرصیف ) 

 المجموع 
ال 
 رأي

غیر موافق 
 على االطالق

غیر 
 موافق جدا موافق موافق

  
 عمال المیناء 13 8 4 3 0 28 
 النسبة 46 29 14 11 0 100% 

          - من خالل دراسة أراء عمال إدارة المیناء نستلزم  أن وقت االنتظار ینقسم إلى 
 نوعین وقت خارج المیناء ووقت على الرصیف لتلقي الخدمة .

 

 

 

 

 

 

 

0% 0% 0%

71%

29%

الوقت ونوع البضاعة ونوع السفینة 
ال راي غیر موافق على االطالق غیر موافق موافق موافق جدا
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 .12 یبین نتائج اإلجابات على السؤال رقم ) :18-3                 الشكل رقم(

             
 )19-3 من إعداد الطالب اعتمادا على الجدول رقم (المصدر :                 

 ( یعتبر وقت االنتظار في 13 یبین نتائج األجوبة على السؤال )     :20-3- الجدول رقم(13
 المیناء مؤشر للخدمة )

 ال رأي المجموع 
غیر موافق 

 على االطالق
غیر 
 موافق جدا موافق موافق

  
 عمال المیناء 13 8 4 3 0 28 
 النسبة 46 29 14 11 0 100% 

            - إذن بالفعل من خالل الجدول فإن وقت االنتظار في المیناء ھو مؤشر للخدمة .

.13: یبین نتائج اإلجابات على السؤال رقم ) 19-3     الشكل رقم(

 

0%

11%

14%

29%

46%

تقسیم وقت اإلنتظار 
ال راي غیر موافق على االطالق غیر موافق موافق موافق جدا

0%

11%

14%

29%

46%

الوقت مؤشر للخدمة
ال راي غیر موافق على االطالق غیر موافق موافق موافق جدا
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 )  20-3: من إعداد الطالب اعتمادا على الجدول رقم(المصدر

(أولویة تقدیم الخدمة 14 یبین نتائج األجوبة على السؤال رقم ) :21-3 – الجدول رقم (14
 في المیناء حسب نوع السلعة) 

 ال رأي المجموع 
 غیر موافق 

 على االطالق
غیر 
 موافق جدا موافق موافق

  
 عمال المیناء 10 9 6 1 2 28 
 النسبة 36 32 21 4 0 100% 
        -  من خالل الجدول وحسب أغلبیة الموافقة فإن الخدمة تقدم حسب نوعیة السلعة 
وذلك ألنھ توجد سلع غیر قابلة لإلنتظار (صعوبة تخزینھا وتحتاج إلى ظروف مالئمة 

 للتخزین )

  .14 یبین نتائج اإلجابات على السؤال رقم)   :20-3الشكل رقم (               

    
  )21-3 من إعداد الطالب اعتمادا على الجدول رقم(المصدر :                     

 (تقدم الخدمة للواصل 15 السؤال رقم  یبین نتائج األجوبة على):22-3 – الجدول رقم(15
 أوال)

 ال رأي المجموع 
غیر موافق 

 على االطالق
غیر 
 موافق جدا موافق موافق

  
 عمال المیناء 12 9 5 1 1 28 
 النسبة 43 32 18 4 3 100% 

 نستنتج أن الخدمة تقدم للواصل أوال وھذا ما یخدم النظریة 15   - من خالل السؤال 
 المدروسة مما یمكننا من االستنتاج أن إدارة المیناء یمكنھا استعمال النظریة . 

7%
4%

21%

32%

36%

أولویة تقدیم الخدمة 
ال راي غیر موافق على االطالق غیر موافق موافق موافق جدا
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 .15 : یبین نتائج اإلجابات على السؤال رقم )21-3الشكل رقم(          

  
 )22-3: من إعداد الطالب اعتمادا على الجدول رقم(المصدر                 

 ( یوفر المیناء الصیانة 16 : یبین نتائج األجوبة على السؤال رقم  )23-3- الجدول رقم  (16
 االزمة للمعدات وتجھیزات السفن 

 ال راي المجموع 
 غیر موافق 

 على االطالق
غیر 
 موافق جدا موافق موافق

  

 عمال المیناء 4 14 6 6 3 28 
 النسبة 12 43 18 18 9 100% 

 - نستنتج من المیناء أن سلطة المیناء توفر الصیانة للمعدات والتجھیزات لكن بنسبة 
 معینة حسب نسبة الموافقة .

 . 16 : یبین اإلجابات السؤال رقم ) 22-3( الشكل رقم      

   

3% 4%

18%

32%

43%

تقدیم الخدمة للواصل أوال
ال راي غیر موافق على االطالق غیر موافق موافق موافق جدا

3% 4%

14%

43%

36%

الصیانة في المیناء
ال راي غیر موافق على االطالق غیر موافق موافق موافق جدا
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 )23-3 : من إعداد الطالب اعتمادا على الجدول رقم (المصدر           

 ( تقوم اإلدارة 17 یبین نتائج األجوبة على السؤال رقم )   :24-3- الجدول رقم (17
 المینائیة بدورات تكوینیة لعمال المیناء )

 المجموع 
ال 
 راي

 غیر موافق 
 على االطالق

غیر 
 موافق جدا موافق موافق

  

 عمال المیناء 4 20 2 1 1 28 
 النسبة 14 71 7 4 4 100% 

   -   نستنتج أن إدارة المیناء تقوم بدورات تكوینیة لعمال المیناء وذلك في حالة معینة 
 وألشخاص معینین خاصة في جھة اإلدارة.

 .17   : یبین نتائج اإلجابات على السؤال رقم )23-3الشكل رقم (    

    
 )  24-3من إعداد الطالب إعتمادا على الجدول رقم (المصدر :   

( توفر سلطة المیناء 18   : یبین نتائج األجوبة على السؤال رقم )25-3- الجدول رقم (18
 كفاءات بشریة وإداریة وفنیة في جمیع أنشطة المیناء .

 ال رأي المجموع 
 غیر موافق 

 على االطالق
غیر 
 موافق جدا موافق موافق

  

 عمال المیناء 6 9 8 2 3 28 
 النسبة 21 32 29 7 11 100% 

  - من خالل الجدول نستنتج أن سلطة المیناء ال تتوفر على كفاءة حقیقیة         
بشریة إداریة وفنیة في جمیع أنشطة المیناء حسب نسبة الموافقة ونسبة عدم الموافقة 

 المتقاربة نوعا ما .

3% 4%

14%

43%

36%

تكوین عمال المیناء
ال راي غیر موافق على االطالق غیر موافق موافق موافق جدا
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 .18   : یبین نتائج اإلجابات على السؤال رقم )24-3الشكل رقم (

 
 ) .25-3 :من إعداد الطالب اعتمادا على الجدول رقم (المصدر

 (یتم 19    : یبین نتائج األجوبة على السؤال رقم )26-3- الجدول رقم ( 19
 االستغالل األمثل لألرصفة والمناولة لتقلیص وقت االنتظار )

 ال رأي المجموع 
 غیر موافق 

 على االطالق
غیر 
 موافق جدا موافق موافق

  

 عمال المیناء 10 12 4 1 1 28 
 النسبة 36 43 14 4 3 100% 

   من خالل الجدول نستنتج أنھ یتم االستغالل األمثل لألرصفة والمناولة لتقلیص وقت 
 االنتظار . من خالل نسبة الموافقة على ھذا السؤال .

 

 

 

 

 

 

 

3% 4%

14%

43%

36%

توفیر الكفاءات في المیناء 
ال راي غیر موافق على االطالق غیر موافق موافق موافق جدا
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  .19 یبین نتائج اإلجابات على السؤال رقم )    :25-3الشكل رقم (

  

 )26-3 ( من إعداد الطالب اعتمادا على نتائج الجدول رقم:المصدر  

 ( تتم االستفادة من 20    : یبین نتائج األجوبة على السؤال رقم )27-3- الجدول رقم (20
 خبرات الوفود األجنبیة التي تزور المیناء ).

 رأيال  المجموع 
غیر موافق 

 على االطالق
غیر 
 موافق جدا موافق موافق

  

 عمال المیناء 4 5 8 7 4 28 
 النسبة 14 18 29 25 14 100% 

أغلبیة عمال اإلدارة غیر موافقین على ھذا السؤال ، ن         -  من خالل الجدول نستنتج أ
 بحیث أن المیناء ال یستفید من خبرات الوفود األجنبیة .

 

 

 

 

 

 

 

3% 4%

14%

43%

36%

اإلستغالل األمثل لألرصفة 
ال راي غیر موافق على االطالق غیر موافق موافق موافق جدا
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 20 یبین نتائج اإلجابات على السؤال رقم  ) :26-3الشكل رقم (        

   
 )27-3 من إعداد الطالب اعتمادا على الجدول رقم(المصدر :          

( ھناك اھتمام بالوقت 21 : یبین نتائج األجوبة على السؤال رقم  )28-  3- الجدول رقم(21
 وحسن تسییره من طرف متخذي القرار .) 

 ال راي المجموع 
 غیر موافق 

 على االطالق
غیر 
 موافق جدا موافق موافق

  

 عمال المیناء 4 9 9 3 3 28 
 النسبة 14 32 32 11 11 100% 

نستنتج من الجدول أن ھناك توافق بین نسبة الموافقة مما ونسبة عدم الموافقة مما -           
 یدلي لنا أن متخذي القرار في السلطة ال یھتمون كثیرا بالوقت من الرغم أنھ یعد تكلفة .

 

 

 

 

 

 

 

3% 4%

14%

43%

36%

اإلستفادة من الخبرات األجنبیة 
ال راي غیر موافق على االطالق غیر موافق موافق موافق جدا
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 .21 : یبین نتائج اإلجابات على السؤال رقم )27-3الشكل رقم (                 

                

             )28-3(من إعداد الطالب اعتمادا على الجدول رقم  المصدر: 

 المطلب الثالث : تحلیل وتقییم نتائج االستبیان . 

     من خالل المشاكل المتراكمة في المیناء وصعوبة التعامل معھا ، خاصة  في نقص 
استعمال التعامل بالتقنیات الریاضیة ، وذلك لغرض كبحھا بسبب تأثیرھا على مستوى أداء 

الخدمة مع رفع التكالیف تشغیل الرصیف ، باإلضافة إلى ارتفاع مدة مكون السفینة على 
 الرصیف وبالتالي تشكل صفوفا لالنتظار . 

      ومن بین األسباب التي تؤدي إلى ذلك بنسبة كبیرة حسب ما تبین لنا من خالل التعامل 
 مع مسیري المیناء ودراسة االستبیان ، و نذكرھا كالتالي : 

 93 (      الظروف الطبیعیة التي تعد سببا في انتظار السفن وذلك حسب أغلبیة الموافقة بنسبة 

 من أراء عمال المیناء ، حیث أنھ في حالة الظروف الطبیعیة السیئة یصعب تشغیل )% 
 المیناء بمردودیة مرتفعة . 

      باإلضافة إلى عدم تواجد شبكة اتصاالت بین مستخدمي المیناء لتسھیل عملیة االتصال 
 من إجمال )%89(واكتساب المعلومات الفوریة حیث تبین ذلك من خالل موافقة تقدر بنسبة 

 ، زد على ذلك تواجد عراقیل إداریة في تسییر أنشطة 02عمال المیناء بالنسبة للسؤال رقم 
المیناء تتمثل في العملیات الروتینیة وطول مدة اإلجراءات ومراقبة فوترة السلع والمطابقة 

  من إجمالي عمال المیناء ، )%86 (والتي  قدرت الموافقة  بنسبة مرتفعة تصل إلى 

3% 4%

14%

43%

36%

اإلھتمام بالوقت 
ال راي غیر موافق على االطالق غیر موافق موافق موافق جدا
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       كما أن اإلجراءات الجمركیة وصعوبة التأكید من النوعیة والكمیة وصحیة البضائع 
المنقولة تستغرق وقتا طویال ، ولھذا تعد سببا في انتظار السفن وذلك حسب نسبة الموافقة 

  . )%86(التي تقدر ب 

   من خالل األسباب المذكورة سالفا ، ومع اعتبار أن وقت االنتظار ھو تكلفة إضافیة ، ویعد 
ما یثبت صحة ، وھذا ) %75 ( بنسبة موافقة تقدر ب15 ذلك مؤشرا للخدمة حسب السؤال

    . مع أن وقت االنتظار ینقسم إلى وقت خارج المیناء ووقت على الرصیفالفرضیة الثانیة
 - ، وعلیھ فان سلطة المیناء تقوم بخدمة )%75 ( بنسبة 12  - حسب السؤال رقم)المرسى(

السفن حسب نوعیة السلعة للمحافظة علیھا وتوفیر شروط تخزینھا ، وھذا ما دل علیھ السؤال 
وھذا ما یؤكد ثبات  من إجمالي أراء عمال إدارة المیناء ، )%68( بنسبة موافقة تقدر ب 14

 ، باإلضافة الى ذلك أن التحكم في تشغیل الرصیف في خدمة السفن یتوقف الفرضیة الثالثة
كذلك على حسب نوعیة السفینة من خالل تجھیزاتھا ، وكذا نوع السلعة المحمولة وطریقة 

، مع تقدیم 11التفریغ ، وھذا حسب الموافقة من طرق عمال ادارة المیناء على السؤال رقم 
 ، وھذا وعلى الرغم من )%68(الخدمة للواصل أوال في أغلب األحیان بنسبة تقدر ب 

ضرورة المحافظة على الوقت فان المیناء لم یتمكن من التحكم فیھ ، وقد ال یعطیھ أھمیة 
 بنسبة متقاربة بین الموافقة وعدم الموافقة حسب االستبیان ، 21كبیرة من خالل السؤال رقم 

كما أنھ ال یوفر الصیانة الالزمة للمعدات والتجھیزات والسفن بنسبة كبیرة نظرا لنقص 
 .  16التجھیزات ... حسب السؤال 

       باإلضافة إلى عدم االستغالل األمثل ألرصفة المناولة لتقلیص وقت االنتظار وھذا ما 
، على الرغم من أنھ توجد ظروف خارج نطاق ) تحلیل مردودیة األرصفة(تم دراستھ 

المیناء وأخرى ترمیمیة وإعادة تنظیم األرصفة ، إال أن ھذا ال یتوافق مع جھود السلطة 
المینائیة في تقدیم دورات تكوینیة لعمال المیناء، وذلك بسبب أنھا ترتكز على العمال 

اإلداریین فقط وتھمل ساحة المیناء المقدمة للخدمة نظرا لنقص التجھیز المینائي بنسبة موافقة 
 مع أنھا ال توفر كفاءات بشریة إداریة وفنیة في جمیع أنشطة المیناء من )%85 (تقدر ب 

  ،18خالل التوافق بین موافقة وعدم الموافقة ألراء عمال إدارة المیناء حسب السؤال رقم 

       وھذا ما یدلي على عدم االھتمام بالمستوى والكفاءة لعمال الساحة المینائیة في الشحن 
 05والتفریغ خاصة في ظل نقص التطور التكنولوجي ومواكبة العصرنة حسب السؤال رقم 

 ، وھذا ما ینعكس على عدم االستفادة من %)100(بحیث أنھ تم بنسبة الموافقة التي تقدر ب 
 . )%82(خبرات الوفود األجنبیة التي تزور المیناء بنسبة عدم الموافقة تقدر ب 

بعد التعرف على أھم المشاكل المینائیة وتفھما للوضع المزري لألرصفة والتجھیزات         
ونقص التواصل واالتصال  بین مستخدمي المیناء من جھة ،  ومن جھة أخرى ضرورة 

 المحافظة الوقت،وعلى أساس ھدا تم اقتراح مجموعة من الحلول لعلھا تعد حال لھذا اإلشكال.
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 فانھ یحتاج ھدا المیناء إلى التجدید والعصرنة لمواكبة التطور 05       فمن خالل السؤال رقم 
وتحقیق مساھمة معتبرة في التجارة الدولیة ، وذلك بزیادة حوض أخر الذي ھو في طور 

نرفض الشطر الثاني من االنجاز ومع موافقة األغلبیة على ھدا الحل ، وعلى ھذا األساس 
 ، فانھ سیكون مساھما في تقلیص وقت االنتظار للسفن وخفض الضغط على الفرضیة األولى

 التي یفتقدھا المیناء ) شبكة اتصال (األرصفة األخرى ، وھذا یستدعي إنشاء نظام معلوماتي 
في التواصل مع اإلدارة ومستخدمي المیناء ، وذلك تقلیصا للجھود واإلرھاق وصعوبة 

اكتساب المعلومة التي یجب إن تتوفر آنیا . وھذا ما ساندنا فیھ عمال إدارة المیناء في السؤال 
 من عمال اإلدارة . باإلضافة إلى توفیر میناء جاف )%93 ( بنسبة موافقة تقدر ب 07رقم 

 لتسھیل عملیة التخزین بحیث یكون مجھزا ومسھال لعملیة التخزین . 

            وفي األخیر فإننا اقتراحنا من خالل أھمیة مساھمة العملیات اللوجیستیة في تحقیق 
مبتغى الدراسة لما تحملھ لدمج بین المصالح واستعمال للطرق الریاضیة في اتخاذ القرارات 

الصائبة بدال من عشوائیة التسییر والمتمثل في دمج إدارة الجمارك في السلسلة اللوجیسیة 
ذلك لربح الوقت والتسھیل أكثر لكسب  ، )%79(للمیناء وھذا ما تحصل على نسبة موافقة ب 

المعلومات وتسھیل المعامالت مع طالب الخدمة في أرضیة المیناء وكدا أصحاب السلع 
 المخزنة في مخازن المیناء .   

 الخاتمة الفصل : 

من خالل تطرقنا الى الفصل الثالث بغرض التعرف على ظاھرة انتظار السفن في       
المیناء ومدى مطابقتھا وإمكانیة الوصول لحل لھا باستخدام بحوث العملیات ، وذلك بتطبیق 
نظریة صفوف االنتظار لما لھا من أھمیة الحتوائھا على عنصر التكالیف وما لھ من أھمیة 

 في تكوین تكالیف التجارة العالمیة . 

      قد صعب علینا ذلك من رغم أنھ یمكن تطبیق النظریة ، لما یوجد من شح في المعلومات 
وصعوبة استخدامھا ، بحیث أن النظریة تفقد وزن تطبیقھا بفقدان عنصر من عناصرھا ، 

خاصة في ظل عدم التصریح واإلدالء بتكالیف صفوف االنتظار وعلى ذلك تطرقنا الى 
 االستبیان الذي تقربنا بھ أكثر ألصحاب القرار للكشف عن اراءھم في تسییر ھذه الطوابیر . 

     وقد تبین لنا أنھ في ظل عدم استعمال أصحاب القرار لنماذج بحوث العملیات وتغاضي 
النظر عنھا فإنھم یتعاملون بصیغة روتینیة ویبررون ذلك لنقص التجھیز وعدم مواكبة 

التكنولوجیا الحدیثة ، إال أنھم أثبتوا لنا محبتھم الى المساھمة في تحسین أداء المیناء وتطویر 
 تعامالتھ من خالل جھودھم المبذولة حسب امكانیتھم العلمیة والمعرفیة .  

 



 

 
 

 

 الخــاتمــــة
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 الخاتمة:   

    للنقل البحري اھمیة كبیرة على اقتصادیات الدول خاصة في ظل العولمة والتأثیرات  
الحاصلة  في المعامالت التجاریة الدولیة . مما سھل  استغالل العلوم المعلوماتیة في تقدم 
الفكر اللوجیستي واستخدام تكنولوجیا النقل بالحاویات، حیث یخدم ذلك فكرة اقتصادیات 

 الحجم واالقتصادیات السوق وتحقیق المیزة التنافسیة للموانئ العالمیة .

وبھذا زادت التعامالت الدولیة التجاریة وظھرت مشاكل عدیدة  تحتاج لمعالجتھا استخدام     
 بحوث العملیات وقد اظھر ھذا االخیر لمدى تأقلمھ مع المشاكل  لتقدیم الحلول المثلى . 

كما اثبت  دراستنا لنظریة صفوف االنتظار لمطابقتھا لظاھرة االنتظار بالمیناء وإمكانیة       
 یسھل حلھا ویساھم في االختیار بین انجاز المشاریع  مما اعطاء صیغة ریاضیة للمشكلة ، 

الحتوائھا على التكالیف وتسھیل المقارنة وإمكانیة التحكم في احد مؤشرات الكفاءة المینائیة 
  .04المتمثل في فترة مكوث السفینة في المیناء . وبھذا نثبت صحة الفرضیة رقم 

    وعلى ھذا االساس تظھر من خالل ھذه الدراسة النتائج التالیة :

- اھمیة قطاع النقل البحري في اقتصادیات الدول وتحقیق تنمیة اقتصادیة على الرغم من ارتفاع 
 راس المال المستخدم في النقل البحري .

 - أھمیة نظام المعلومات وتنظیمات الفكر اللوجیستي في تحقیق أحسن االداءات للموانئ .
 - التوصل الى التعرف على صفوف االنتظار في الموانئ ومطابقاتھا مع خصائص النظریة . 

أھمیة أسالیب بحوث العملیات في المجال اإلداري ومساھمتھا في تسھیل اتخاذ القرارات لما 
 تحققھ من دقة في المعلومات وإمكانیة تبسیط نموذج المشاكلة .

 أھمیة الوقت في تحقیق أحسن أداءات الخدمة في المیناء .

أما في ما یخص التطبیق العلمي للنظریة فقد استحال علینا  ذلك في ظل ضیق الوقت وشح  -
في المعلومات ، مما استدعى بنا االمر لدعم بحثنا باستبیان سھل لنا فھم وتلخیص كل  ما یحیط 

بالظاھرة المدروسة وعالوة على ھذا سھل علینا التحسیس بأھمیة الوقت لعمال المیناء 
 وضرورة استخدام أسالیب بحوث العملیات في اتخاذ القرارات  . 

 باالضافة الى الفرضیات المثبتة  تبینت لنا اسباب اخرى تمثلت في : 

 عدم توفق شبكة االتصاالت في المیناء . -
 كثرة العراقیل االداریة في تسییر أنشطة المیناء . -
  طول مدة االجراءات الجمركیة في التسویة والمراقبة للبضائع على متن السفینة . -
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ومن بین الحلول المقترحة حسب نسبة الموافقة لعمال ادارة المیناء من خالل االستبیان ، 
 تمثلت في :

  دمج ادارة الجمارك في سلسلة اللوجیستیة للمیناء .
 توفیر موانئ جافة لتسھیل عملیة التخزین .

  انشاء نظام معلوماتي متكامل بین جمیع مستعملي المیناء .
زیادة حوض اخر یساھم في التقلیص من مدة مكوث السفن ورفع الضغط على األرصفة 

 األخرى .

 باعتبار أن الوقت عبارة عن تكلفة إضافیة ویعتبر 13و10أھمیة الوقت وھذا ما أثبتتھ األسئلة 
 مؤشرا للخدمة و ھو ما یوافق الفرضیة الثالثة

 تتمثل أسباب الظاھرة في تعددھا مما ظھر لنا من خالل االستبیان والمتمثلة في :                              
  الظروف الطبیعیة -
 نقص االتصاالت بین مستخدمي المیناء  -
 طول مدة اإلجراءات الجمركیة  -
 العراقیل اإلداریة في تسییر انشطة المیناء. -
 وعلى ھذا االساس فانھ یلغي الفرضیة الثانیة النھا ایست مؤكدة -

 التوصیات : 

   على أساس التحلیل لظاھرة صفوف االنتظار في میناء مستغانم واطالعنا على كیفیة التعامل مع 
 مثل ھذه المشاكل ارتأینا الى تقدیم التوصیات التالیة ك 

  - ضرورة استخدام أسالیب بحوث العملیات في اتخاذ القرار .    

- ضرورة إضافة مكاتب متخصصة لدراسات بحوث العملیات وأسالیب التسییر الحدیثة  
 لدراسة المختلفة في المیناء.

  - رفع مردودیة جمیع األرصفة واالھتمام بتعدیلھا .    

- توفیر لمستخدمي المیناء نظام معلوماتي  یمكنھم التحصل على ما یھمھم من معلومات      
 لتسھیل عملیة التواصل بینھم .

- تنظیم اإلجراءات اإلداریة وتبسیطھا ودمجھا في المعامالت االلكترونیة ، واالھتماما      
بالعملیات اللوجیسیة وتطویرھا  ، من أجل ربح الوقت وتسھیل التعامل مع عمالء المیناء وبھذا 

 تحسین أداء المیناء .
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- توفیر موانئ جافة لتسھیل عملیة التخزین والمحافظة على البضائع ، ربحا للوقت الضائع   
 وبذلك التقلیص من ظاھرة االنتظار بالمیناء .



 

 
 

 المراجــــع     
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-  حسن علي مشرفي وزیاد عبد الكریم قاضي ، بحوث العملیات تحلیل الكمي في 13
 اإلدارة ، دار المسیرة ، عمان االردن ، .......

خالد ممدوح إبراھیم ، لوجستیك تجارة االلكترونیة ، دارالفكر الجامعي ، الطبعة -  14 
  .2008األولى ، سنة 

- دالل صادق الجواد وحمید ناصر الفتال ، بحوث العملیات ، دار الیازوري  العلمیة ، 15
  .2008االردن ، سنة 

- رونالد اتش با لو ، ترجمة د تركي ابراھیم سلطان وآخرون ، إدارة اللوجستیات 16
   .2006تخطیط وتنظیم سلسلة اإلمداد ، دار المریخ ، سنة 
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سلیمان دمحم مرجان ، بحوث العملیات ، دار الكتب الوطنیة ، بنغازي ، لیبیا ، سنة   - 17
2002.  

  .2007-  سفیق العتوم ، بحوث العملیات دار المنھج ، الجامعة األردنیة ، عمان ، 18
-  سمیة بدوي ، اقتصادیات  إنشاء وتطویر وتشغیل الموانئ في ظل المنافسة العالمیة ، 19

 بدون دار النشر ، بدون تاریخ نشر .
سمیرة إبراھیم أیوب ، اقتصادیات النقل ، دار الجامعة الجدیدة ، اإلسكندریة ، سنة - 20

2002.  
- سھیلة عبد هللا سعید ، الجدید في األسالیب الكمیة وبحوث العملیات ، دار حامد ، عمان 21

   .2007األردن ،سنة 
- شریف دمحم ماھر ، إدارة النقل البحري (التجارة الخطیة ) فعالیات التطبیق - متطلبات 22

   .2006الریادة - ، الدار الجامعیة ، اإلسكندریة ، سنة 
  . 2007- شفیق العتوم ، بحوث العملیات ،  دار المنھج الجامعة األردنیة ، عمان 23
  .2000- شوقي رامز شعبان ، إدارة الجمارك وإدارة المرافئ ، دار الجامعیة ، سنة 24
- صالح مھدي محسن العامري وعواطف إبراھیم الحداد ، تطبیقات بحوث العملیات في 25

    .2009اإلدارة، دار اإلثراء ،عمان األردن ، سنة 

عادل النحاس  ، تشغیل الموانئ وإنتاجیة األرصفة ـ معھد إدارة اقتصادیات النقل - 26
  .البحري  األكادیمیة العربیة للنقل البحري ـ ، بدون سنة 

- عبد الحمید عبد المجید البلداوي ونجم عبد الحمیدي ، األسالیب الكمیة التطبیقیة في 27
  .2008إدارة األعمال ، دار وائل ، الطبعة األولى ، بدون بلد ، سنة 

- عبد الحمید أحمد الحجازي ، مشكالت النقل العربي البیني للبضائع ، منشأة المعارف ، 28
 .2000اإلسكندریة ، سنة 

- عبد الستار أحمد دمحم األلوسي ، أسالیب بحوث العملیات الطرق الكمیة المساعدة في 29
  2003اتخاذ القرار ، دار القلم ، اإلمارات العربیة المتحدة ، سنة 

- عبد الوھاب عبد الحمید صالح ، النقل المتعدد الوسائط ، بدون دار النشر ، الفصل 30
 األول ، بدون تاریخ نشر .

- علي العالونة وآخرون ، بحوث العملیات في العلوم  التجاریة  ، دار المستقبل ، عمان 31
   .2000األردن ، سنة 

- علي عبد الال و مصطفى عبد الحافظ ، إدارة وتشغیل الموانئ ، مكتبة اإلشعاع ، 32
  .2000الطبعة األولى ، بدون بلد ، سنة 

- عمار محمود سرحان ولطفي تاج ، مقدمة في العملیات العشوائیة ، جامعة الملك 33 
   .  2002سعود ، الریاض ، سنة 
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- عمر سالمان ، قراءات في اقتصادیات النقل الدولي ، مؤسسة نبیل للطباعة ، القاھرة ، 34
  . 2002سنة 

-  فاروق میلش ، النقل المتعدد الوسائط ، مكتبة األكادیمیة العربیة للعلوم والتكنولوجیا ، 35
 بدون بلد ، بدون سنة  .

- فرید راغب النجار ، بحوث العملیات في اإلدارة ، الدار الجامعیة ، اإلسكندریة ، سنة 36 
2009  

دمحم إبراھیم عراقي ، قطاع النقل في مصر ،الماضي الحاضر والمستقبل حتى عام ، - 37
  .2002المكتبة األكادیمیة ، القاھرة ، 

دمحم الصیرفي ، اإلستراتیجیات التسویقیة للموانئ وشركات النقل البحري ، مكتبة - 38
  .2009الوفاء القانونیة ، اإلسكندریة ، سنة 

دمحم راتول ،  بحوث العملیات ، الطبعة الثانیة ، دیوان المطبوعات الجامعیة ، بن - 39
  .2004عكنون ، الجزائر ،سنة 

 أكادیمیة الدراسات العلیا ، - دمحم دمحم كعبور، أساسیات بحوث العملیات نماذج وتطبیقات40
 . 2005طرابلس ، سنة 

- منعم زمزیر الموسوي ، بحوث عملیات ( مدخل علمي التخاذ القرارات )، دار وائل ، 41
 .2009عمان األردن، سنة 

- مؤید الفضل ، األسالیب الكمیة والنوعیة في دعم قرارات المنظمة ، مؤسسة الوراق ، 42
  .2008عمان األردن ، 

مؤید الفضل ،  مدخل إلى األسالیب الكمیة في التسویق ، دار المسیرة ، عمان األردن - 43
2008 .  

 - ھشام الجندي ، مبادئ النقل ، بدون دار النشر ، بدون بلد ، بدون تاریخ النشر   .44
-  یوسف مسعداوي ، أساسیات في إدارة المؤسسات ، دار ھومة ، الجزائر ، سنة 45

2013. 
 ب - المذكرات : 

 حالة میناء – - بروجي قورین ، دور الموانئ التجاریة في تنشیط التجارة الخارجیة 1 
وھران التجاري - ، مذكرة مقدمة ضمن متطلبات الحصول على شھادة الماجیستر في 

  .2012 – 2011العلوم التجاریة تخصص تسویق وتجارة دولیة ، سنة 
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دریدي أحالم ، دور استخدام نماذج صفوف االنتظار في تحسین الجودة الخدمیة - 2
الصحیة ، مذكرة لنیل شھادة الماجستیر في علوم التسییر تخصص األسالیب الكمیة في 

  .2014-2013التسییر ، جامعة بسكرة ، سنة 

 - رصاع حیاة ، اثر التطورات العالمیة الراھنة على صناعة النقل البحري العربي ومدى 3
التكیف معھا، مذكرة التخرج لنیل شھادة ماجیستر في االقتصاد تخصص اقتصاد دولي ، 

  . 2013 – 2012الجزائر ، سنة 

 -  رشید عالب ، تحسین خدمات الموانئ  باستخدام نماذج صفوف االنتظار حالة 4
المؤسسة المینائیة لسكیكدة ، مذكرة مكملة لنیل شھادة الماجستیر في علوم التسییر تخصص 

 2006.2007اقتصاد وتسییر المؤسسات ، سكیكدة ،

 - قارون عمران ، تخفیض تكالیف النقل البحري باستخدام البرمجة الخطیة حالة الشركة 5
الوطنیة للنقل البحري ، رسالة مقدمة لنیل شھادة الماجیستر في العلوم االقتصادیة فرع 

 1997 – 1996التخطیط ، جامعة الجزائر العاصمة معھد العلوم االقتصادیة ، سنة 

 ج - المجــــالت : 

 - أسعد مبارك حسن ومنجد عباس دمحم علي ، دراسة استكشافیة لتكالیف الخدمات المینائیة 1
 مجلة العلوم االقتصادیة - ، جامعة النیلین البحر األحمر ، كلیة –لبعض موانئ العربیة 

  .  16 ، العدد 2التجارة ، المجلد 

- سمیر معوض ، اللوجستیات في الموانئ ومحطات الحاویات ، مجلة انتر ناشیونال ، 2
  .2001سنة 

 ، 1428سمیر معوض ، تعریف ومفھوم اإلدارة اللوجستیة ، مجلة انتر ناشیونال ، العدد - 
 2007سنة 

- ضیاء عبد القادر سلطان ، االختیار األمثل لعدد العمال وتقلیل الزمن في خطوط الصیانة 3
لمكائن اإلنتاج باستخدام نظریة صفوف االنتظار ، مجلة الھندسة والتكنولوجیا ، الموصل 

  .2011 ، سنة 14 ، العدد 29العراق ، مجلد 

- فاطمة الزھراء دمحم الشریف و فوزیة رمیني ، مجلة اقتصادیة شمال إفریقیا ، العدد 4
 ، بدون بلد ، بدون تاریخ النشر . ) الموانئ الجزائریة تحول صعب في تسییرھا (السابع 
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ھشام بوریش ، تحسن جودة خدمات الموانئ البحریة دراسة تجربة میناء عنابة ، مجلة - 5
التواصل في العلوم االجتماعیة واالنسانیة قسم العلوم االقتصادیة ، جامعة باجي مختار ، 

  .2013، سنة   34عنابة ، العدد 

 : كتب باللغة الفرنسیة 

Yasmin Arda Politiques d approvionnement dans les systémes à 
plusiers fornisseurs et optimation des décisions dans les chaines 

décentalisées . dictirat de l univerdité de toulouse . 2008   
- Le marketing portuaire et la mission d’un port de troisième 
génération, Rapport de la 

CNUCED, 08/01/1992. 
 المواقع االلكترونیة : 

 - أمیرة ابراھمین ، بعنوان صفوف االنتظار ، مجلة الجودة الصحیة ، 1 
net m- quality . : 30/04/2016 ، تاریخ اإلطالع 

2-   Le port – https:// fr . m.wikipedia .org. consulté le 28/05/2016 
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 اإلستبیان

  في المربع المناسب.×      یرجى اإلجابة على أسئلة الواردة في اإلستبیان بوضع إشارة 

 إننا نؤكد أن المعلومات التي سیتم اإلدالء بھا سوف تستخدم ألغراض البحث العلمي فقط.

 اإلسم:........................اللقب....................           (لیس من ضروري ملئ اإلسم واللقب )

 الجنس :                    ذكر           أنثى 

 المستوى :         شھادة لیسانس            شھادة ماجستر               شھادة دكتوراه 

 الخبرة المھنیة : .....................سنة 
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       تعد الظواھر الطبیعیة سببا في انتظار السفن.
      ال تتوفر شبكة إتصاالت بین مستخدمي المیناء.
      توجد عراقیل إداریة في تسییر أنشطة المیناء.

      تعد اإلجراءات الجمركیة عنصرا مساھما في طول مدة إنتظار السفن.
      یحتاج المیناء إلى التجدید والعصرنة ومواكبة التطور .

      زیادة أحواض أخرى تساعد في تقلیص وقت األنتظار .
       إنشاء نظام معلوماتي متكامل بین جمیع مستعملي المیناء.

       توفیر موانئ جافة لتسھیل عملیة التخزین .
       دمج إدارة الجمارك في السلسلة اللوجستیة للمیناء.

       یعتبر وقت اإلنتظار تكلفة إضافیة.
       یتوقف وقت اإلنتظار على الرصیف حسب نوع السفینة ونوع البضاعة 

      ینقسم وقت اإلنتظار إلى وقت خارج المیناء وآخر على الرصیف 
      - یعتبر وقت اإلنتظار في المیناء مؤشر للخدمة .

      أولویة تقدیم الخدمة حسب نوعیة السلعة .
      تقدم الخدمة لواصل أوال . 

      یوفر المیناء الصیانة الالزمة للمعدات والتجھیزات والسفن .
      تقوم اإلدارة المینائیة بدورات تكوینیة لعمال المیناء .

      توفر سلطة المیناء كفاءات بشریة وإداریة وفنیة في جمیع أنشطة المیناء 
      یتم اإلستغالل األمثل لألرصفة ومناولتھا لتقلیص وقت اإلنتظار .

      تتم اإلستفادة من خبرات الوفود األجنبیة التي تزور المیناء .
              ھناك اھتمام بالوقت وحسن تسییره من طرف متخذي القرار.

 



 الملخص :

  یعد النقل البحري كغیره من القطاعات االقتصادیة االخرى لما لھ من اھمیة كبیرة على 
اقتصادیات الدول ودعم التجارة الدولیة . ونظرا لتأثره  بالتحوالت الجدیدة خاصة  في ظل 
العولمة وما یترتب عنھا في توسع االسواق العالمیة وظھور العملیات اللوجستیة بالموانئ، 

مما اوجب االھتمام بالموانئ كعنصر اساسي للنقل البحري في دراسة مشاكلھ ،ومن ابرزھا 
 صفوف االنتظار وذلك باستخدام بحوث العملیات .

وعلیھ فھذه الدراسة تھدف الى  معرفة دور استخدام احد ھذه النماذج المتمثل في  نموذج    
صفوف االنتظار من خالل مطابقة المفاھیم الخاصة بھ مع ھذا المشكل. مما وضح اھمیة 

النظریة لدراسة وقت انتظار السفن الذي یعتبر مؤشرا للخدمة المینائیة واحتواءھا على 
 التكالیف في اخذ قرار انشاء ھیاكل جدیدة (اضافة ارصفة جدیدة ) لتقلیص وقت االنتظار.  

  وقد تمت الدراسة في میناء مستغانم .     

 الكلمات المفتاحیة : النقل البحري ، لوجیستیك الموانئ ، نماذج صفوف اإلنتظار.

    Résumé: 

      Le transport maritime est comme les autres secteurs de 
l'économie en raison de son  grand rôle  pour les économies des 
pays . et le soutien du  commerce international. Influencé par les 
nouveaux changements, surtout à la lumière de la mondialisation et 
le besoin exprimé dans  l'expansion des marchés mondiaux et 
l'émergence de ports de logistique, ce qui nécessite l'attention aux 
ports comme un élément clé du transport maritime dans l'étude et 
l’analyse des  problèmes qui affectent la performance et de la qualité 
du service , à savoir les files d'attente les importance à l'aide 
recherche opérationnelle qui réside la création de nouveaux quais 
pour réduire le temps et par conséquent le cout de l’ opération 

  .L'étude pratique s’ést déroulée dans le port  de Mostaganem 
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