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 :ةـامـع ةـدمـقـم

يف  ؤسسةاملؤسسات اليوم العديد من التحدايت سواء يف بيئة عملها الداخلية مثل ضرورة كفاءة امل تواجه    

نتائج   يف بيئة عملها اخلارجية مثل ضغوط املنافسة املوجودة يف األسواق ، وا املتاحةهتإمكانيا استخدام مواردها و

ضف إىل ذلك التطورات احلاصلة يف جمال أ، األجنبيةسواق احمللية للمنتجات العوملة اليت تدور حول فتح األ

خاصة االنرتنت اليت سامهت بكثري يف انفتاح  توسيع استخدام دائرة املعلومات و و االتصال تكنولوجيا اإلعالم و

استخدامات جديدة يف االقتصاد احلديث املعتمد على هذه التكنولوجيات كربوز  بروز اجتاهات و األسواق و

هذه التغريات اليت حدثت  ،اخلظم إدارة العمالء اإللكرتونية...رة االلكرتونية، التسويق االلكرتوين، نمفهوم التجا

أدت إىل عجزها عن مواصلة  ، وعلى التكيف معها ؤسساتسريعة جتاوزت قدرات هذه امل بطريقة فجائية و

حصص سوقية هلا يف  إجياد مواقع واخلدمية املختلفة تعمل من أجل  معدل األداء مما جعل املؤسسات الصناعية و

 تبحث عن عوامل النجاح لتعزيز مركزها التنافسي يف األسواق و السوق العاملي ابإلضافة إىل السوق الداخلي و

أبسعار  ا أصبح تنافس املؤسسات ليس فقط من خالل عرض منتجات ذات جودة عالية وكم، حتقيق مزااي عدة

ابلكميات املطلوبة  و بيف الوقت املناس إاتحتها يف املكان املناسب و جات وذه املنتأيضا تقدمي ه ل وب ،بةمناس

 اليت تتوافق مع احتياجات الزبون.

ل العمليات و التنافسية على املؤسسة ضرورة إعادة النظر يف بناء أنظمتها و التمركز ح اتتطلبت ملقد فرض    

السبيل  هابعتبار  فعال لوجستيكأبرزها بناء نظام  السوق وزة يف املوجهة إىل الزبون اليت تضمن هلا مكانة متمي

 .مهترغبا م وهتتلبية حاجا حتقيق إمكانية الوصول إىل زابئنها و األساسي لربط املؤسسة مبحيطها و
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 األكادميي أو التطبيقي املستوى على سواء احلديثة و اهلامة املواضيع من لوجستيك أو اإلمدادال موضوع يعترب    

 متطلبات بتوفري هذا و العسكري اجملال يف تطبيقه مت أين الثانية العاملية احلرب أثناء إال به االهتمام يبدأ مل حيث

 إذ فقط هذا على يقتصر ومل مناسبني وقت و بطريقة الغذائية املواد توزيع و النقل، سرعة بزايدة احملاربني و احلرب

 بدأ فقد اقتصاداي أما العسكري اجملال يف هذا. الغيار قطع و الذخائر نقل و التخطيط ابلتنظيم، أيضا يقرتن أصبح

 تقليص تتطلب اليت و  املؤسسات تطور عن النامجة املنافسة تفرضها اليت امللحة للضرورة للوجستيكاب االهتمام

   نشاطها توسيع و عالية مردودية حتقيق أجل من النوع و الكم انحية من للزابئن اخلدمات حتسني و التكاليف

 .السوق داخل مكانة على حصوهلا جانب إىل للتبادل أوسع جماالت فتح و 

 املادية ابالحتياجات يتعلق فيما التجارية و اإلنتاجية املؤسسة وظائف من مهمة وظيفة أصبح وجستيكللفا   

 .املعلومات تدفق كذلك  و التوزيع، اإلنتاج، التموين، املتضمنة

 ربط بعملية يقوم حيث لوجستيكل الرئيسي احملرك يعترب الذي النقل جند الرئيسية لوجستيكال أنشطة بني من و   

 للتقليل املؤسسات خمتلف تسعى و اللوجستيك تكاليف يف األوىل املرتبة حيتل هو و التوزيع مبناطق اإلنتاج مناطق

 على التأثري إىل يؤدي هذا و فعالية و سرعة أكثر و تكلفة أقل نقل أمناط اختيار خالل من النقل تكاليف من

 . النقل وسائل من املختلفة اإلفرازات خالل من البيئة

 :البحث إشكالية

 :يلي كما  البحث إشكالية جاءت فيه الكبري هور ود لوجستيكال يف البحري النقل أمهية إىل ابلنظر    

؟ hyprocشركة  على مستوى النقل عملية تتم كيف
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 :الفرعية التساؤالت

   لوجستيك؟ال هو ما -

  ؟اللوجستيك يف النقل دور ما هو -

  ؟  hyprocشركة يف النقل واقع -

 :البحث فرضيات

 خالل من عدمه من صالحيتها مدى اختبار سيتم فرضيات عدة وضع مت السابقة اإلشكالية معاجلة أجل من

 :الدراسة

 لوجستيك.ال يف كبري  دور للنقل -

 و يقلل من التكاليف. اللوجسيت األداء من يرفع املناسبة النقل وسيلة اختيار -

 :الدراسة أمهية

 :التالية لالعتبارات وذلك املوضوع ألمهية الدراسة أمهية ترجع

 و النظام هذا معرفة علينا وجب املعاصرة األعمال منظمات يف ألمهيته نظرا و كبريا،  تطورا لوجستيكال عرف -

 .دراسته

 .خاصة النقل البحري االقتصاد تطوير يف الكبري دوره و العملية احلياة يف اهلامة اجملاالت من النقل جمال كون  -

 .به املرتبطة األنشطة خمتلف أداء رفع يف أمهيته و املؤسسة داخل لوجستيكال وظيفة يف للنقل الكبري الدور -
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 :الدراسة أهداف

 حتقيق إىل كذلك  تسعى و لوجستيكال و النقل بني العالقة توضيح إىل هتدف الدراسة هذه أن القول ميكن

 :التالية األهداف

 .النقل و لوجستيكابل عالقة هلا اليت املفاهيم مبختلف اإلملام حماولة -

 خالهلا من للمؤسسة ميكن اليت اجلوانب حتديد خالل من ،لوجستيكال يف النقل عملية أمهية إبراز حماولة -

 .النقل تكاليف ختفيض

 يف املتخصصة الشركات طرف من املقدمة النقل خدمات حتسني من متكن اليت التوصيات من جمموعة استنتاج -

 .العملية هذه

 :الدراسة منهج

 لدراسة و البعض لبعضها املكملة العلمية املناهج من جمموعة على االعتماد مت املوضوع طبيعة على بناءا    

 أو للظاهرة التفصيلي و الدقيق الوصف على يرتكز الذي الوصفي املنهج استخدمنا جيدة بطريقة موضوعنا

 .نوعيا وصفا و كميا  وصفا الدراسة موضوع

 لإلنرتنت سيكون ذلك عن فضال املراجع، من متنوعة جمموعة على االعتماد مت البحث مشكلة ملعاجلة وكذلك    

 .املتجددة و اهلادفة ابملعلومات غنية صفحات و مواقع إىل استنادا الدراسة إثراء يف دورها

 :الدراسة تقسيم

 اختبار و الفرعية بتساؤالهتا اإلحاطة و الدراسة إشكالية على اإلجابة و املوضوع جبوانب اإلملام جلأ من    

 :يف تناولنا حيث فصول ثالثة إىل الدراسة تقسيم مت سابقا املصاغة الفروض
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 يستعرض ثالث مباحث خالل من ذلك دراسة مت و مدخل نظري للنقل البحري اللوجسيت األول الفصل    

مزيج األنشطة  يتناول الثاين املبحث أما بتعريفه، مرورا تطوره دراسة خالل من اللوجستيك ماهية فيها األول

من  مفاهيم عامة حول النقل البحريأما املبحث الثالث درسنا  لألنشطة اللوجستية التعرض خالل من اللوجستية

 ه.عناصر  و تعريف النقل البحريخالل تقدمي 

األول  املبحث يدرسثالث مباحث  إىل تقسيمه ومت اللوجستيك يف النقل مكانة يتناول الثاين الفصلأما     

 عن حتدثنا األخري يف و متيازاهتا داخل امليناءا احلاوايت و يتناول الثاين املبحث أما ،اللوجستيك يف النقل مكانة

 .دور التكنولوجيا يف تطوير النقل البحري

 املبحث األول يتناول ثالث مباحث إىل مقسمة و هبا، قمنا اليت يدانيةامل دراسةال يف يتمثل الثالث الفصل   

أما املبحث  وظائف املؤسسة و مديرية التجارة و اهليكل التنظيمي الثاين املبحث أما الدراسة حمل ؤسسةابمل تعريف

  .داخل املؤسسة النقل لعملية دراسة يتناول الثالث
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 الفصل األول:
 مدخل نظري للنقل البحري اللوجسيت

 



 : مدخل نظري للنقل البحري اللوجستيلفصل األولا
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 :الفصل مقدمة

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

و قد كانت ثورة التحوية مبثابة اإلرهاصة األوىل اليت فجرت سلسلة التطورات هذه، فقد كان  امليناء، أو للسفينة

لثورة التحوية و املفاهيم اللوجستية أثرمها اهلام يف تطور مفهوم النقل، حيث جتاوز ذلك املفهوم البسيط من جمرد 

 from door)إىل عمليات متكاملة من الباب إىل الباب  (from port to port)نقل البضائع من ميناء إىل ميناء 

to door). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 : مدخل نظري للنقل البحري اللوجستيلفصل األولا
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 اللوجستيك حول عامة مفاهيم األول: املبحث

 اللوجستية مفهوم األول: املطلب

م و استخدمها احللفاء بكفاءة يف احلرب العاملية الثانية، 1905لقد نشأت اللوجستيات نشأة عسكرية منذ عام   

و بعد احلرب بدأ تطبيق اللوجستيات يف جمال األعمال حيث تبني أن تكلفة األنشطة اللوجستية ترتاوح ما بني 

خفض التكلفة  علىاملنتج النهائي و أن تطبيق مفهوم إدارة األعمال اللوجستية يؤدي  تكلفة من %60-%40

 1اتسع نطاق تطبيق اللوجستيات يف سياق العوملة. الثمانينات منذ و ،20%بنحو 

كانت   "فن احلساب"و تعين  (Logisticos)و أصلها إغريقي  السوقيات" "فنتعرف كلمة لوجستية ابلعربية بـ    

يف البداية اللوجستية نشاط عسكري موجه للحصول على اجلنود و الذخرية غلى جبهة القتال يف الوقت املناسب 

 خاصة يف اجليش األمريكي.

و تعرف من الناحية العسكرية على أهنا: "فرع من العلوم العسكرية اليت هلا عالقة ابملواد املشرتية و تعمل على    

 (2)و املرافق".نقل املوارد، األشخاص 

و تعرف أيضا أهنا: "فن و علم إدارة تدفق البضائع و الطاقة و املعلومات و املوارد األخرى كاملنتجات      و    

 اخلدمات و حىت البشر من منطقة اإلنتاج إىل منطقة االستهالك".

 

 على 1962ة اللوجستية سن (Council Logistics Management)كما عرف جملس إدارة اللوجستيات     

أهنا: "جزء من سلسلة التوريد و هي عملية هتدف غلى ختطيط و تطبيق و مراقبة كفاءة و فعالية تدفق    و ختزين 

 (1)السلع و املعلومات من نقطة املنشأ إىل نقطة االستهالك من أجل تلبية متطلبات العمالء".

                                                           

  19، األردن، ص 2012د:علي فالح،د:زكراي أمحد، إدارة األعمال اللوجستية، دار امليسرة، الطبعة األوىل  -1
 .21،ص2003د:اثبت عبد الرمحن إدريس: مقدمة يف إدارة األعمال اللوجستية، الدار اجلامعية، اإلسكندرية،مصر،  -2
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و هذا التعريف التقليدي للوجستيات ضيق و ال يعكس العملية اللوجستية اليت تتم يف صناعة اخلدمات     و     

عليه فالتعريف احلديث هو أن اللوجستيات هي عملية التوقع الحتياجات و رغبات العمالء و تدبري املواد   و 

تحقيق األمثل لشبكة إنتاج البضائع و اخلدمات للوفاء القوى البشرية و التكنولوجيات و املعلومات الالزمة ، مع ال

بطلبات العمالء. و من الصعب أو حىت من املستحيل أجناز أية جتارة عاملية أو استرياد/تصدير عاملية     أو عملية 

   (2)نقل للمواد األولية أو املنتجات و تصنيعها دون دعم لوجسيت حمرتف.

و عليه فإن اللوجستيات قد أصبحت مفهوما شامال يضم عملية اإلمداد و اإلنتاج و التوزيع و الربط بينهما    

مجيعا يف منظومة متكاملة و متشابكة، و ميكن أن نقرر أن اللوجستيات تؤدي إىل حتسني اإلنتاجية و الكفاءة  و 

، مقابلة العرض ابلطلب )الطلب الفعلي و ليس تقليل التكاليف نتيجة لعدة عوامل منها، تقليل حجم املخزن

 املتوقع( و حترير ذلك اجلزء من رأس املال العامل املرتبط ابملخزون و ابلتايل توجيهه حنو استثمارات أخرى.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                     

 23مرجع سبق ذكره، ص ،اللوجستيةمقدمة يف إدارة األعمال  ،د:اثبت عبد الرمحن إدريس  -1
 26د:علي فالح،د:زكراي أمحد، إدارة األعمال اللوجستية، مرجع سبق ذكره، ص  -2
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 اللوجستيك تطور مراحل الثاين: املطلب

 حىت أنه إال للمؤسسة ابلنسبة اللوجستيك نشاط أبمهية الكتاب و الباحثني من العديد اعرتاف من الرغم على   

 من جمموعة خالل اللوجستيك مفهوم تطور قد و متكاملة، كوظيفة  اللوجستيك إدارة إىل ينظر مل اخلمسيناتغاية 

 يلي: فيما نناقشها الزمنية املراحل

 1975قبل املنفصل اللوجستيك: األوىل املرحلة

  حيث املواد، إدارة و املادي التوزيع إدارة يف خاصة املؤسسة وظائف بني منفصلة اللوجستيك أنشطة كانت   

 بعمليةؤسسة امل قيام على أساسية بصورة ينصب الذي و التوزيع و اإلمداد مكوانت كأحد  ظهر مفهوم أول كان

 و العمالء بطلبات للوفاء التوزيع قنوات على الرقابة، التخزين سياساتو  التخزين، النقل أنشطة بني التنسيق

 : منها نذكر مميزات بعدة الفرتة هذه تتميز و ،(1)هلم مناسب خدمة مستوى حتقيق

 العرض. من أكثر الطلب -

 اإلنتاج. هو الرئيسي القلق مصدر كان  و املنتجني، على للزابئن أتثري هناك ليس -

 جديدة. احتياجات إجياد إىل السبق أو اجلودة حتسني التسليم، أوقات تقليل :اهتماماته من ليس املنتج -

 قراراته أتثري يف النظر دون اخلدمة تكلفة بتخفيض اللوجستيك من جزء كل  عن املسئول قام الربح لزايدة -

 عن حبثا ليس و املنفصلة التحسينات من بسلسلة تتميز الفرتة هذه كانت  لذا .األنشطة مجيع على

  .الشامل التحسني

 1975-1990 املتكامل اللوجستيك: الثانية املرحلة

 و       املادي التوزيع أنشطة بني التكامل و الرتابط حتقيق هو اهلدف أصبح اللوجستيك مفهوم استقرار منذ    

 جتميع و املنشأة، أهداف حتقيق و التشغيل احتياجات تلبية على جماله يف كل  تساعد اليت املواد إدارة أنشطة
                                                           

 11 ص ،2009 مصر، اإلسكندرية، اجلامعية، الدار التوزيع، و اإلمداد إدارة حسان: حممد.د -1
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  أكثر بشكل األنشطة تلك ممارسة أجل من واحد، تنظيمي مكان يف التوزيع و ابإلمداد اخلاصة األنشطة و األفراد

 األنشطة يف التخصص يف الزايدة مع اللوجستيك تكلفة يف مناسبة زايدة املرحلة هذه شهدت كما  .كفاءة

 خفض إىل أدى ما هو و املعلومات بتكنولوجيا االستعانة و املدى بعيد التخطيط حنو االجتاه املختلفة، اللوجستية

 (1).اللوجستية األنشطة تكلفة يف ملحوظ

 التسعينات املشرتك اللوجستيك :الثالثة املرحلة

 الزابئن ميتاز املقابل يف و، املنافسة زايدة إىل أدى ما هذا الطلب تتجاوز إمجالية إنتاجية بطاقة الفرتة هذه متتاز   

 جعلت األمور هذه كل،  السوق مسات من مهمة مسة هو الطلب غموض أي به، التنبؤ يصعب استهالك بسلوك

 :يلي ما إتباع السوق يف للبقاء املؤسسات على كان  و مستحيال، ليس لكنه و صعبا أمرا السوق يف البقاء من

 و املتنافسة الشركات بني حىت التحالفات إنشاء يتم جديدة سوق لدخول :جديدة أسواق عن البحث -

 .البعض بعضهما توزيع شبكات الستخدام حتالفا « Benz »  و  « Chrysler» ذلك على مثال

 الوسيطة السلع و اخلام املواد جودة حتسني جيب املنتج جودة لتحسني :املنتج جودة حتسني -

 .اهلدف هذا حتقيق يف يساعد أن ميكن املوردين و املنتجني بني فالتعاون ،(اإلمدادات)

 الطرفني لكال التكاليف من يقلل أن ميكن العميل و املورد بني التعاون: املنتجات تكلفة ختفيض -

. املنخفضة الضرائب و اخلام املواد الطاقة، العمالة، تكاليف فيها تكون اليت البلدان عن تبحث فالشركات

 مع دائمة عالقة إنشاء هي و الطلب على اليقني عدم من احلد و التكاليف خلفض أخرى طريقة هناك و

 .التكاليف خفض و املنتج جودة حتسني يتم العالقة هذه خالل من. العميل

 قوي تعاون هناك يكون أن جيب السوق إىل االستجابة سرعة لزايدة :السوق إىل االستجابة سرعة زايدة -

 بشكل يعمل ال السلسلة تلك من جزءا كان  إذا حيث اإلمداد، سلسلة نفس يف املوجودة الشركات بني

                                                           

 27، ص2004 مصر، ،اإلسكندرية اجلامعية، الدار ،اللوجستيات إدارة لعبد،ا إبراهيم جالل مصطفى، فريد هنال -1
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 و املنتجني بني ليست اليوم فاملنافسة. احملدد الوقت يف النهائي املنتج توفر عدم إىل يؤدي هذا صحيح

 .التوريد سالسل بني املنافسة لكن

 إىل تصل) جدا قوي تعاون يربطها اللوجستيك سلسلة أجزاء مجيع تكون أن يتطلب السوق يف للبقاء    

املؤسسة       يف اللوجستية العمليات بني التكامل فقط ليس اللوجستيك مشكلة البيئة هذه يف(. بينها التحالف

  .املشرتك اللوجستيك اإلمداد سلسلة نفس من الشركات بني اللوجسيت التعاون أيضا  لكن و
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 اللوجستيك أهداف و أمهية الثالث: املطلب

 اللوجستيك أمهية :أوال

 التضخم يف تكلفته بدأت عندما إال يظهر مل األعمال منظمات يف اللوجستية ابألنشطة اجلاد االهتمام إن    

 امليزة حتقيق و التنافسي املركز تدعيم حنو الطريق أن املؤسسات هذه يف اإلدارة أيقنت عندما و ملحوظ، بشكل

 لعدة تعود اللوجستيك أمهية و .التكاليف خفض و العمالء خدمة خالل من يبدأ إمنا األرابح زايدة و التنافسية

 :منها نذكر أسباب

 تشري حيث للدول، االقتصادي املستوى على ابلغة أمهية اللوجستية األنشطة متثل :العالية التكلفة اعتبارات -1

 أن و اللوجستية، األنشطة يف يستثمر األمريكية املتحدة الوالايت يف القومية الثروة من 19% أن إىل اإلحصاءات

 أن حيث النقل، نشاط األنشطة هذه بني ومن .هناك قوة العمل من 13% حوايل تستخدم األنشطة هذه

 حوايل أي العاملي اإلنتاج من 10.5% حوايل يبلغ وحده النقل لوجستيك تكاليف أن إىل تشري اإلحصاءات

 (1) .دوالر مليار 2000

 الدويل ابلتسويق االهتمام كذلك  و الصناعة يف العوملة حنو االجتاه إن التوزيع: و اإلمداد خطوط طول -2

 أعمال منظمة كل  داخل اللوجستية ابألنشطة االهتمام تزايد هلذا اللوجسيت، األداء على كبري  حد إىل يعتمد أصبح

 و احمللية األسواق على إنتاجها يقتصر ال اليت احلجم كبرية  الشركات أو اجلنسيات متعددة الشركات تلك خاصة و

  .الطويلة التوزيع و اإلمداد خطوط تكلفة بسبب ذلك

 ميكن اليت السبل إجياد سبيل يف كبريا  جهدا و طويال وقتا الشركات تبذل :لإلسرتاتيجية مهم اللوجستيك -3

 تتوقف( املنتجات أسعار) التكلفة يف خاصة و التمايز سرتاتيجيةإ إن أي ،املنافسني من غريها عن منتجاهتا متيز أن

 يف جنحت اليت فالشركات العمالء، خدمة و التكلفة حيث من اللوجستية لألعمال اجليد األداء على كبري  حد إىل

                                                           

 18 ص ، 2000مصر،، ، منشأة املعارف، اإلسكندريةاللوجستيك كبديل للميزة النسبيةعبيد علي أمحد احلجازي: -1
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 تساعد و هلا املنافسة ابلشركات مقارنة تفضيلية ميزة بناء على قادرة تكون اللوجستية اخلدمة يف التميز إدراك

 (1).املؤسسة رحبية و السوقية حصتها زايدة و السوق يف التوسع على املؤسسة

 بقيمة إال تتمتع ال خدمة أو سلعة أي أن فيه الشك مما للعميل: داللة ذات قيمة يضيف اللوجستيك -4

جهودا  املؤسسة تبذل عندما لكن و .املناسبني املكان و الوقت يف احملتملني للعمالء متاحة تكون ال عندما قليلة

 من املناسبنياملكان  و الوقت يف احملتملني و احلاليني لعمالئها اخلدمات أو املنتجات هذه توفري سبيل يف متميزة

 هذه إىل املضافة القيمة من يزيد سوف ذلك فإن غريها و النقل و التخزين املعلومات و و الطلبات جتهيز خالل

 خالل من املنتجات توفري إىل االطمئنان على أساسية بصفة يتوقف العميل اض  فر   .للعمالء ابلنسبة اخلدمات

 .املختلفة اللوجستية األنشطة بواسطة تدفقها و انسياهبا

 أو        السريع األكل سالسل جناح إن: سريعة و مناسبة استجابة على احلصول يف العمالء رغبة تزايد -5

 الربيد ت واالنرتن استعمال على اإلقبال و اآليل، الصرف ماكينات انتشار للمنازل، الطلبات توصيل اجلاهز،

 اخلدمات و السلع من رغباهتم و احتياجاهتم على احلصول يتوقعون العمالء جعل األخرية السنوات يف االلكرتوين

 و اإلنتاج يف املرونة و اآليل، التصنيع عمليات و املعلومات، أنظمة تطور فإن ذلك إىل إضافة، قصري وقت يف

 و .الكبري احلجم ذو التسويق كذلك  و الكبري، احلجم ذو ابإلنتاج يعرف ما إتباع على املؤسسات ساعد التنميط،

 السريعة االستجابة تسهيل يف جتسدت اليت و خاصة أمهية متثل اللوجستية األنشطة أصبحت هذا كل  ظل يف

 اليت و رغباهتم، و   احتياجاهتم مع تتفق اليت اخلدمات و السلع توفري يف السرعة خالل من السوق يف للعمالء

 .غريها و التخزين و النقل و التعبئة و املعلومات تدفق على تعتمد

 

 

                                                           

 29، ص، مرجع سبق ذكرهاللوجستية األعمال إدارة يف مقدمة :إدريس الرمحن عبد اثبت -1
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 اللوجستيك أهداف :اثنيا

و    و نشاط مستمر  أكرب مردودية بلوغ إىل بواسطتها املؤسسة تسعى معينة أهداف على لوجستيكال ينطوي   

 :التايل النحو على دائم

 من اليت احلاجة لتناسب تكلفة أبقل عليها احلصول جيب اليت النوعية تلك ابجلودة يقصد :املناسبة اجلودة -1

 املواد من معني مستوى على احلصول إمكانية مدى و مبالئمة مرتبط هنا اجلودة مفهوم أن أي الشراء يتم أجلها

 ذكر و ميكن ابملواد اخلاصة التكلفة و اجلودة على إجيابية رقابة اللوجستيك وظيفة حيث متارس .توفريها املطلوب

 :هي و الطويل األجل يف املؤسسة تشرتيها اليت للمواد اجلودة مستوى يف التأثري ذات أساسية عناصر أربع
 االعتبارات -اإلنتاج عوامل -املنتج تصميم متطلبات): هي و للجودة املستوى الكاملة املواصفات تضع أن -أ

 (1).السوقية( العوامل -التجاري ابلشراء اخلاصة

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

 وفقا لإلنتاج لديهم احلافز تنمية و اجلودة ملتطلبات واقعي و أفضل فهم لتحقيق املوردين مع العالقات تنمية -ج

 .املستوى هلذا

 .املناسبة الرقابة من نوع ممارسة و التكلفة و اجلودة حيث من املوردين أداء تقييم -د

 تكاليف) شراؤه املطلوب الصنف إبنتاج يتعلق فيما املورد عند للتكاليف االحتماالت قيمة :املناسب السعر -2

 أو مقابل الشراء هبا التصفية ميكن اليت القيمة تلك أبنه تعريفه ميكن . والعامة( األعباء و التصنيع أعباء األجور،

 املطلوبة. االحتياجات توفري

                                                           

 32، ص ، مرجع سبق ذكرهاللوجستية األعمال إدارة يف مقدمة :إدريس الرمحن عبد ابت -1



 : مدخل نظري للنقل البحري اللوجستيلفصل األولا
 

 
16 

 املشرتاة املواد طبيعة منها العوامل من العديد حيكمها املناسبة الكمية حتديد :املناسبة ابلكميات الشراء 3-

 اخلاصة التسهيالت و املتوفرة التخزين إمكانيات الطلب، و العرض اجتاهات، االقتصادية الظروف اإلنتاج، طبيعة

 .للمؤسسة املالية الظروف، التخزين و الطلب تكلفيت به،

 مع يتناسب أال و فيه املستلزمات توريد فيه يتم الذي الوقت به يقصد :املناسب الوقت يف الشراء 4-

 املؤسسات تقوم العوامل من جمموعة توجد حيث اإلنتاج تعطيل عدم يضمن الذي و الطالبة اإلدارة احتياجات

 .الشراء توقيت حتديد عند االعتبار أبخذها

 حتليل تتطلب حيث أمهية، األكثر اخلطوات من املناسب املورد اختيار عملية تعترب :املناسب املورد اختيار 5-

 خالله من ميكن الذي األسلوب على ينصب التحليل فإن لذلك املوردين، عن مجعها سبق اليت املعلومات

 خبصائص التامة املعرفة ضرورة إىل ابإلضافة هذا املصادر، هذه من كل  هبا تتصف اليت اخلصائص أهم عن الكشف

 يف يساعد أن ميكن الذي املناسب املعيار حتديد األمر يتطلب لذا عليها، احلصول املطلوب املواد مواصفات و

 .للمورد السليم االختيار

 :يلي ما نذكر أن ميكن الذكر السالفة األهداف إىل ابإلضافة     

 .التدفقات إبدارة يسمى ما أو (خمرجات و مدخالت) اخلارجة و الداخلة التدفقات بني تنسيق أفضل حتقيق -

 .األعطال و االختناقات جتنب -

 .للعمليات األمثل التدفق حتقيق -

 .املؤسسة مع املصلحة أطراف كل  و املسامهني و للزبون القيمة خلق -

 :يف تتمثل اليت و  أصفار 05 ب يسمى ما حتقيق -

 .ذلك عن الناجتة التكلفة يف وفورات و التكاليف، ختفيض إىل يؤدي املخزون من تقليلال :خمزون صفر *

 .للعمالء جيدة خدمة إىل يؤدي مما الطلب دورة يف املستغرق الزمن تقليل :آجال صفر *
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 احلاسب   اهلاتف االنرتانت، االنرتنت، الفاكس، مثل احلديثة التكنولوجيات استخدام طريق عن :أوراق صفر *

 .االستجابة سرعة من يزيد و األوراق، استخدام من يقلص هذا كل  ،الكمبيوتر اآليل،

 و  للعمالء جيدة خدمة حتقيق ابلتايل و املردودات من التخلص يعين املنتج يف أخطاء وجود عدم :أخطاء صفر *

 .التكاليف ختفيض

 .الوقائية ابلصيانة يسمى هذا و ،حدوثه عند ليس و العطل وقوع قبل الصيانة تكون أن جيب :تعطل صفر *

 املكان يف الصحيحة، ابحلالة الصحيحة، ابلكمية الصحيح، املنتج :توفري إىل اللوجستيك يهدف كذلك     

 .الصحيحة ابلتكلفة و الصحيح للعميل الصحيح، الوقت يف الصحيح،
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 اللوجستية األنشطة مزيج الثاين: املبحث

 اللوجستية األنشطة األول: املطلب

إن األنشطة اليت تتم إدارهتا و اليت تشكل األعمال اللوجستية ختتلف من مؤسسة إىل أخرى و ذلك حسب    

اهليكل التنظيمي اخلاص هبا، و كذا اختالف وجهات النظر و أراء اإلدارة حول مكوانت سلسلة التوريد      و 

 (1)عملها  و هي تتكون من ثالث أنواع من سالسل اإلمداد:

 اإلمداد اليت تنقل املواد اخلام و النصف مصنعة إىل املصنع )الداخلة(.سلسلة  -1

سلسلة اإلمداد اليت تنقل البضائع اتمة الصنع إىل يد املستهلك من خالل اتجر اجلملة و اتجر التجزئة عن  -2

 طريق النقل الربي و املوانئ و النقل البحري )اخلارجة(.

 داخل عملية اإلنتاج املنتشرة جغرافيا.سلسلة اإلمداد اليت تنقل املواد  -3

و ابلعودة إىل جملس إدارة اللوجستيات يرى أن مكوانت النظام اللوجسيت هي: "خدمة العمالء، التنبؤ       

ابلطلب، االتصاالت اخلاصة ابلتوزيع، مراقبة املخزون، مناولة املواد، تشغيل أوامر الطلب، األجزاء و خدمات 

 تغليف، مناولة السلع املسرتجعة، التخلص من اخلردة، املرور،  النقل، املخازن،  التخزين".الدعم، املشرتايت، ال

 

 

 

 

 
                                                           
1-Ronald H Bellou : Logistics, supply Chain and transport management, Cambridge international college 

publications. Vol2005, p5 
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 : األنشطة اللوجستية إلحدى املؤسسات01الشكل 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 2003اإلسكندرية اجلامعية، الدار اللوجستية، األعمال إدارة يف مقدمة إدريس، الرمحن عبد اثبت املصدر:
  24ص

 و تنقسم األنشطة اللوجستية إىل:         

 و تتمثل يف: رئيسية: أنشطة -1

خدمة العمالء الوظيفة الرئيسية األوىل اليت هتتم هبا املؤسسة و أي ختطيط للوظائف  تعتربخدمة العمالء:  -

األخرى مبين على متطلبات هذه الوظيفة اليت بدورها حتتاج إىل دراسة متطلبات العمالء للقيام بنشاطها بشكل 

و رغبات العمالء، حتديد استجابة العمالء للخدمة، وضع مستوايت  أفضل و اليت تتمثل يف )حتديد احتياجات

 خلدمة العمالء(.

األنشطة 
 اللوجستية

 إدارة املواد التوزيع املادي 

 نـقـل نـقـل

 

 املستهلكني عمليات مصدر للتوريد
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يساعد على حتقيق اجلودة يف التسليم من خالل اختيار الوسيلة املالئمة و حتديد مسارها و إعادة  النقل: -

أفضل عرض  جدولتها كما أنه يساعد على ختفيض تكلفة النقل عن طريق التفاوض مع املؤسسات للحصول على

 و املفاضلة بني امتالك وسيلة النقل أو استئجارها.

و يتمثل يف حتديد سياسات ختزين املواد اخلام و املنتجات النهائية، التنبؤ ابملبيعات يف األجل التخزين:  -

القصري، وضع اسرتاتيجيات خاصة ابلوقت، الدفع و السحب و معرفة عدد و حجم و موقع نقاط التخزين    و 

 (1)مزيج املنتجات.

 تتمثل يف:أنشطة اثنوية )معاونة(:  -2

 تتمثل يف حتديد مساحة املخازن، تنظيم و ترتيب املخازن و كذا شكل املخازن.املخازن:  -

 تتمثل يف اختيار املعدات املستعملة يف عملية املناولة و إجراءات جتهيز الطلبيات.مناولة املواد:  -

 مصادر التوريد، توقيت الشراء و كمية الشراء. تتمثل يف اختيارالشراء:  -

 تصميم العبوات ألغراض املناولة، تصميم العبوات ألغراض التخزين و احلماية من األضرار.التعبئة و التغليف:  -

 و تتمثل يف حتليل البياانت الكرتونيا و القيام ابإلجراءات الرقابية.   املعلومات: صيانة -

 :اإلنتاج خمرجات وقت و تسلسل كذا  و التجمعية الكميات حتديد يف ثلمتت :العملياتاإلنتاج  بنيالتعاون  -

 حتديد وتوقيت خمرجات اإلنتاج. -

 ترتيب وتوقيت خمرجات اإلنتاج. -

 مجع وختزين ومعاجلة املعلومات. -

 

 

                                                           

 13،ص2011االقتصادية،جامعة احلاج خلضر،ابتنة،كرمية كندري:دور اإلمداد يف حتسني تنافسية املؤسسة،مذكرة خترج ماسرت يف العلوم -1
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 اللوجستية السلسلة يف النقل دور الثاين: املطلب

 قبل التطرق إىل دور النقل يف السلسلة اللوجستية سنستعرض مفهوم النقل:    

 مفهوم النقل:  -1

 تستغل مل اليت املادية و البشرية املوارد استغالل و السوق توسيع ميكن طريقها عن اليت األداة أبنه النقل عرف لقد  

 فيها تكون اليت األماكن إىل العاملة اليد و السلع انتقال يف يساهم فهو نوعيته، وحتسني اإلنتاج زايدة ابجتاه سابقا

 .نفعا أكثر

 (1)."ألخر مكان من األشخاص و السلع حركة هو النقل" :الكسندر جونعرفه  كما

بقوله:"إن أبرز عامل  مارشال ألفريديعد النقل من البىن االرتكازية لالقتصاد حبيث عرب عن ذلك االقتصادي      

يف العصر احلديث هو الثروة ليست يف اإلنتاج و إمنا يف النقل"، أي من وجهة نظر االقتصاد النقل يعد نشاط 

إنتاجي من حيث تقريبه يف املكان و هو خيلق قيمة اقتصادية بنقله للبضائع و األفراد و ابلتايل فإن أي قصور يف 

 لتدفق السلعي بني املراكز اإلنتاجية و االستهالكية ملنظمات األعمال.هذا النشاط يؤثر سلبا على عملية ا

  النقل من املنظور اللوجسيت: -2

ميثل نشاط النقل أحد عناصر اللوجستيك األساسية، لقد تطور و تنوع النقل خالل القرون األخرية       و      

لعب دور مهم يف عملية اإلنتاج، التسويق و التوزيع حيث أنه يقوم خبلق منفعة مكانية من خالل حتريك السلع 

 فيه احلاجة. املختلفة من مكان تقل فيه درجة احلاجة إليها إىل مكان تشتد

و غالبا ما تضع املؤسسات خاصة  اللوجستيك، تكلفة من (%65-%35)يشكل نشاط النقل حوايل     

الصناعية مسؤولية نشاط النقل على قسم احلركة الذي يقوم بدوره بتحديد متطلبات النقل للحموالت الداخلية و 

ا يراقب تدفق احلموالت الداخلية          و اخلارجية، ابإلضافة إىل اختيار وسائط النقل لتلك احلموالت كم
                                                           

 .14 ، ص2003النشر.مصر، و للطباعة املصرية أجنلو ،مكتبةالنقل جغرافية أسس:سعيد عبده -1
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اخلارجية و متابعتها عند الضرورة، و يقوم املسؤولون على النقل ابلتفاوض مع الناقلني لغرض احلصول على 

 خدمات النقل ابألسعار املناسبة.

الرئيسية اليت ميكن  و يعترب نشاط النقل من أهم األنشطة يف السلسلة اللوجستية و أتيت أمهيته من كونه األداة   

هبا حتريك السلع و املواد اخلام من أماكن إنتاجها إىل أماكن استخدامها و من مث فهو يتواجد يف مجيع مراحل 

 السلسلة اللوجستية.

 أوجه الرتابط بني النقل و اخلدمات اللوجستية: -3

 إىل جانب ذلك ميكن لنظام بدون نظام نقل جيد و متطور ال ميكن أن يكون للخدمات اللوجستية مزااي     

 نقل جيد توفري أفضل كفاءة للخدمات اللوجستية و احلد من تكاليف التشغيل و تعزيز جودة اخلدمات.

 تكاليف النقل و اللوجستيك:-

النقل هو من أهم نشاط اقتصادي بني مكوانت نظام اإلمداد )اللوجستيك( حيث يشكل حوايل  نظام إن    

 %29.4ثلث إىل ثلثي تكاليف اخلدمات اللوجستية اليت تنفقها املؤسسات على وسائل النقل حيث حيتل نسبة 

أخرياً تكلفة التنقل         و من التكاليف اللوجستية و تليه تكلفة اجلرد، املخزون، التعبئة و التغليف، اإلدارة و 

 التنظيم.
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 : التكاليف اللوجستية02الشكل 

 

 Ronald H Ballou «the role of transportation in Logistics», University of Southاملصدر:

Australia, 2005, vol15 , P166 

يف نظام النقل و اإلمداد تعترب تكلفة النقل تقييد هلدف السوق حبيث أن النقل خيتلف مع اختالف     

الصناعات لتلك املنتجات حبيث هناك منتجات صغرية احلجم و خفيفة الوزن إال أن قيمتها عالية، و أخرى كبرية 

 احلجم و الوزن إال أن قيمتها صغرية.  
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 ارتباط النقل ابللوجستيات : أثرالثالث املطلب

لوجستيات النقل تعين تكامل عملية النقل مع األنشطة األخرى املرتبطة حبركة املواد و البضائع مثل: إدارة  إن    

املخزون، التعبئة و التغليف، العالمة التجارية، التأمني، العمليات املصرفية و املستندية و اليت تصب مجيعًا يف 

و تطويرها و زايدة اجلودة و تدنية التكاليف، و أييت ذلك ابعتبارها حتقق و تضمن عناصر  حتسني مستوى اخلدمة

 هامة مثل:

 ابعتبار أن لوجستيات النقل جيب أن تتماشى مع التغريات املتعددة و املتالحقة يف طلب السوق. املرونة: -

 صول البضائع يف التوقيت املناسب. ابعتبار أن التوفري يف الوقت يعين اخنفاض تكلفة الوقت و و  السرعة: -

ابعتبارها تقلل املخاطرة النامجة عن بطء أو توقيت عملية اللوجستيك و التوزيع، و ابلتايل تقلل  املصداقية: -

   احلاجة إىل وجود حجم ضخم من املخزون االحتياطي.

ىن بكل نشاط مرتبط حبركة     و املختلفة نشاط أساسي من األنشطة اللوجستية اليت تع يعترب النقل بوسائطه    

ختزين البضائع من أجل تدفق مستمر للسلع و اخلدمات، خيدم متطلبات اإلنتاج و االستهالك و ما يشمله من 

عمليات إمداد و تصنيع و جتميع و توزيع من خالل شبكة لوجستية تشمل مواقع و طرق و شبكة معلوماتية و 

لة اإلمداد لتضمن وصول السلعة وفقا ملتطلبات العمالء يف املكان شبكة من العالقات اليت تربط أعضاء سلس

 املتفق عليه و الزمان املضبوط و أبقل تكلفة ممكنة.

و حيث أن الطلب على النقل طلب مشتق أي اتبع للطلب على السلع املنقولة فإن تصميم شبكة اإلنتاج       

فة وفقا ملتطلبات تصميم الشبكة املبين على مواقع توافر و التوزيع يؤثر بدوره على طرق النقل و وسائطه املختل
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عوامل اإلنتاج من أرض و عمالة و رأس مال و مواقع توزيع، وفقا ملتطلبات األسواق و قرارات و سياسات 

 التوريد. فمثاًل إذا مت اختاذ قرار بشأن تقليل عدد املوردين و تركيزهم يف منطقة حمددة بعيدة عن األسواق العتبارات

خاصة بتكلفة األرض و العمالة و غريها فيعين ذلك اعتماد أكرب على النقل متعدد الوسائط لتغطية مسافات 

 جغرافية متباعدة و متباينة تتطلب تنوع يف الوسائط لضمان وصول السلع يف الوقت املناسب ابلتكلفة املناسبة.

و يصبح النقل متعدد الوسائط اقتصاداي و مفيدا يف حالة الطلب املنتظم بكميات كبرية ملسافات بعيدة، أما     

إذا متت عمليات اإلنتاج يف مواقع قريبة من األسواق فسيقل الطلب على النقل و خيتصر على وسيلة أو اثنني فقط 

 داخل رقعة جغرافية حمدودة.

اء النقل و تكاليفه على تصميم الشبكة اللوجستية و شبكة سلسلة اإلمداد فكلما و يف الوقت نفسه يؤثر أد   

زادت تكلفة النقل أو اخنفض مستوى أداءه متمثال يف زايدة فرتات االنتظار أو وجود اختناقات يف مساره كلما 

حققة من اخنفاض أصبح اإلنتاج يف مواقع انئية غري ذي جدوى اقتصادية حيث تفوق تكلفة النقل الوفورات املت

 تكاليف العمالة و األرض و يؤدي إىل فاقد يف الوقت و املال و فقد للعمالء.  
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    البحري النقل حول عامة مفاهيم الثالث: املبحث

 البحري النقل ماهية األول: املطلب

 :البحري النقل تعريف -1

 اقتصادية منفعة من املنقولة للسلعة يضيفه ما حيث من إنتاجياً  نشاطاً  أبنه البحري النقل نشاط يعرف    

 التبادل عملية يف األساسي لدوره نظرا توزيعياً  نشاطا يعد كما  آلخر، مكان من بنقلها ذلك و زمنية( و )مكانية

  (1) عامليا. و إقليميا و حمليا السلع وتوزيع

و ميكن تعريف نشاط النقل البحري من خالل احملاور الرئيسية اليت تسهم يف تقدمي خدمات النقل البحري، و      

تضم تلك احملاور كل من السفينة و ساحات بناؤها و السماسرة الذين يعملون يف جمال تقدمي خدمات النقل 

ا يرتبط بنشاطها من نقل  و ختزين ابإلضافة البحري، فضال عن املوانئ البحرية و شركات الشحن و التفريغ و م

 (2)إىل شركات التأمني البحري.

 نشاطها يرتبط اليت املؤسسات و اهليئات كافة  تشمل لكي البحري النقل صناعة تعريف يف التوسع ميكن كما      

 مباشرة. غري أو مباشرة بصورة البحري النقل خبدمات األساسي

 مالمح تطور النقل البحري: -2

خالل فرتة ما بعد احلرب العاملية الثانية ظل قطاع النقل البحري من أقل القطاعات االقتصادية يف العامل من    

حيث التطور التكنولوجي، فقد كانت عمليات تداول البضائع من و إىل السفينة تتم بطريقة يدوية بطيئة، مبا 

جل شحن و تفريغ شحناهتا من البضائع حىت أن تضطر معه السفينة إىل البقاء مددًا طويلة بكل ميناء من أ

يف اإلحبار، و لذلك مل يكن  %40من وقت رحلتها ابملوانئ و  %60السفينة كانت يف املتوسط تقضي حوايل 
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ممكنا استخدام سفنا أكرب ذات سرعات أكثر و ماكينات أقوى لالستفادة من اقتصادايت احلجم الكبري  و قد 

األسطول العاملي، كما أن املوانئ يف الستينات كانت تعاين بشدة من ظاهرة تسبب ذلك يف ضعف إنتاجية 

تكدس السفن هبا مع ازدايد نسبة الفاقد من البضائع املتداولة و طول زمن رحلة السلعة من املصدر إىل يد 

بل على منو املستورد هلا، مما كان له أتثري كبري على تكاليف نقل البضائع و على مدى اتساع السوق التجارية 

 التجارة العاملية.

و خالل هذه احلقبة، و يف ظل فلسفة تدخل الدولة يف النشاط االقتصادي ازدادت سياسات احلماية       و     

الدعم لألساطيل الوطنية، و على األخص أساطيل الدول النامية و دول النظام االشرتاكي السابقة، و قد نتج عن 

اختيار السفينة الناقلة لبضائعهم و تردي كفاءة النقل و ارتفاع تكاليفه      و  ذلك تقييد حرية الشاحنني يف 

كانت السياسة املتبعة هي أن تكون جتارة الدولة يف خدمة أسطوهلا الوطين، دون اعتبار ملستوى اخلدمة املقدمة 

 على املنافسة.بينما كان جيب أن يكون النقل البحري يف خدمة جتارة الدولة حىت تكون أسواقها قادرة 

و يف فرتة السبعينات و الثمانينات تعرض قطاع النقل البحري إىل ثورة تكنولوجية ظهرت يف اجتاهني: األول يف     

اجتاه استحداث نظام احلاوايت من الباب إىل الباب ابلنسبة لنقل البضائع العامة، و الثاين استخدام تكنولوجيا 

صب و بذلك أمكن عن طريق التكنولوجيا احلديثة تقليل وقت بقاء متقدمة لتفريغ و شحن سفن البضائع ال

السفينة ابمليناء إىل ساعات قليلة و زايدة زمن إحبارها، مما أدى إىل زايدة إنتاجية السفينة حبساب الطن/ميل، و 

 هكذا أصبح من املمكن التوسع يف استخدام مبدأ اقتصادايت احلجم لبناء سفن كبرية أخذت تزداد حجما و

     سرعة. 

 

 

 



 : مدخل نظري للنقل البحري اللوجستيلفصل األولا
 

 
28 

 البحري النقل أنشطة خصائص -3 

 (1)يلي: فيما البحري النقل أنشطة خصائص تتلخص     

 يلي: فيما تظهر اليت و البحري النقل صناعة ملشروعات الرأمسالية الكثافة ارتفاع -

 .السفن إصالح و ببناء اخلاصة البحرية الرتسانة لبناء الرأمسالية التكلفة ارتفاع -أ

 .احلاوايت كذلك  و اجملزأة، و املوحدة البضائع بسفن اخلاصة املراسي إلنشاء الرأمسالية التكلفة ارتفاع -ب    

 املوانئ. إنشاءات عناصر لبعض الرأمسالية التكاليف ارتفاع -ج    

 .العاملية املالحية الشركات و الدول بعض لسيطرة ختضع دولية صناعة البحري النقل صناعة -

 .البحري النقل صناعة يف التكنولوجي التقدم استخدام تعاظم -

 25 بني املتوسط يف للسفن االفرتاضي العمر يرتاوح إذ البحري، النقل صناعة ملشروعات االفرتاضي العمر طول -

 .عام مئة إىل املالحية املمرات و البحرية للموانئ اإلنتاجي العمر فرتة تصل كما  سنة، 30 إىل

 البحري: النقل صناعة يف املعلومات توافر قيمة و الزمن اختصار أمهية تعاظم -

 البحري النقل خدمات أداء رفع يف كبرية  أمهية الزمن عنصر اختصار قضية حتتل إذ الزمن: عنصر اختصار -أ   

 .إنتاجيتها زايدة و

 اتصاالت نظم خالل من إلكرتونيا املعلومات هذه تبادل يتم البحري: النقل صناعة يف املعلومات توافر -ب   

 املعلومات تلك توافر أمهية تتبلور و اجلمارك...اخل. و السفن و األرضية احملطات بني نقلها على تعمل متقدمة

 يلي: فيما

 .تكلفة و جهد و وقت أبقل البحري النقل أنشطة إجناز -
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 ختفيض خالل من ذلك و إضافية، استثمارية تكاليف تكبد دون البحري النقل خدمات من املعروض زايدة -

 .الواحدة السفينة رحالت تكرار معدل ارتفاع ابلتايل و السفينة، دورة

 الفرتة نفس خالل السفن من أكرب عدد خدمة و استقبال إمكانية تعظم خالل من البحرية املوانئ كفاءة  رفع -

 الزمنية.

 أهم مشكالت النقل البحري: -4

 ارتفاع تكاليف التشغيل. -

 اإلجراءات يف بعض املوانئ.صعوبة و تعقيد  -

 تدين حجم احلركة و االخنفاض يف معدالت املناولة يف املوانئ. -

 ضعف قدرات املوارد البشرية. -

 اختالف املوانئ فيما بينها من حيث هياكل الرسوم و التعريفة و مستوايت األجور. -

 عدم تقدمي التسهيالت و األولوايت للسفن. -

 اخلطوط املالحية الرئيسية لشركات النقل العاملية.عدم وجود كثري من املوانئ على  -

 العوملة. عصر ملتطلبات السابقة اإلدارية و القانونية و املؤسسية األنظمة مواكبة عدم -
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 الرئيسية البحري النقل عناصر الثاين: املطلب

حجم التجارة املنقولة حبرًا     و ميكن حتليل تكلفة النقل البحري إىل عناصرها الرئيسية أن تصل إىل أتثريها على 

 تتوقف تكلفة أي عملية نقل ابلسفن على عدد من العناصر نذكر منها:

حتدد طبيعة البضائع املنقولة إمكاانت التداول و التخزين مبعىن متيز الوحدة من  طبيعة البضائع املنقولة: -1

نقل البضائع ابختالف صفات السلع السلعة ابلوزن املفروض مع صغر حجمها أو العكس، فتتأثر تكاليف 

املختلفة، فمثاًل قد ترتفع نقل البضائع ذات احلجم الكبري كثرياً إذا مت نقل مثل هذه البضائع وحدها من دون أن 

تصاحبها كميات من البضائع املكملة هلا ذات احلجم الصغري، و يعترب هذا هو األساس الذي يقوم عليه الرأي 

ائع األساسية من السفن اجلوالة سيؤدي إىل ارتفاع نولون البضائع الباقية. و قد حتتاج بعض القائل أبن انتقال البض

السلع مثل اللحوم و الفاكهة إىل معدات خاصة ليمكن نقلها يف حالة جيدة، و قد تعرض بعض السلع األخرى 

لعوامل تؤدي إىل زايدة السفينة للخطر أو يلزم وضعها يف مكان منعزل عن ابقي السلع املنقولة و مثل هذه ا

 (1)تكاليف نقل مثل تلك البضائع.

و ميكن تغيري طبيعة الكثري من البضائع من أجل تسهيل عملية النقل فمثاًل نقل املصنوعات الزجاجية داخل    

صناديق من أجل محايتها من الكسر و بذلك أمكن تغيري طبيعة البضاعة من مصنوعات زجاجية إىل صناديق 

 لزجاجية.املصنوعات ا

ابلرغم من أن للسفن الكبرية احلجم املتخصصة يف نقل أنواع معينة من البضائع مزااي نوع و حجم السفينة:  -2

اقتصادية كبرية إال أن هلا بعض املساوئ، فمن الصعب مثاًل توفر الكثري من املوانئ اليت ميكن للسفن الكبرية 

نة الكبرية املتخصصة أن جتد االستخدام املستمر و احلجم أن تدخلها. كذلك يصبح من الصعب على السفي

احلاوايت الكبرية الكافية ملأل فراغاهتا و ذلك ابملقارنة ابلسفينة األصغر حجما األقل ختصصاً. كما يلزم للسفينة 
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املتخصصة أن تبحر خالية من البضائع يف إحدى اجتاهي الرحلة و إن كان ابستخدام السفن املركبة من الناقالت 

نفط أو اخلامات أو الناقالت للنفط و الصب و اخلامات معاً، مما أمكن معه اإلحبار يف رحلة دائرية كاملة أبدىن لل

وقت ممكن و السفينة فارغة و مبا يؤدي ابلتايل إىل ختفيض كبري يف تكلفة نقل الطن/ميل ابلرغم من االرتفاع يف 

 (1)تكلفة السفينة األساسية.

سفينة فيجب االلتفات كذلك إىل وسائل الشحن و التفريغ، ففي السفن التقليدية )جمزأة أما ابلنسبة لنوع ال   

احلمولة( جيري شحن البضائع رأسيا عن طريق إنزاهلا من خالل فتحات العنرب مث جيري بعد ذلك حتريكها جانبيا 

لعنابر الواسعة جداً ميكنها لتستيفها يف العنرب دون استخدام الوسائل امليكانيكية كذلك فإن السفن ذات فتحات ا

االستغناء عن تكاليف التستيف اجلانيب طاملا ميكن إنزال البضائع رأسيا بواسطة ذراع الشحنة مباشرة يف املكان 

 املطلوب تستيفها فيه و هذه هي أساس فكرة اخلالاي يف سفن احلاوايت.

سفينة ابمليناء ذلك أن زايدة الكثافة الرأمسالية زايدة كفاءة املوانئ تعين تقليل فرتة دوران ال كفاءة املوانئ:  -3

 للسفن تؤدي إىل شدة احلاجة إىل زايدة كفاءة املوانئ.

و كفاءة املوانئ تنصب بصفة رئيسية على البضائع اجلافة العامة ألن بضائع الصب تسيطر عليها منظمات ضخمة 

عمليات تداوهلا و نقلها. أما ابلنسبة للبضائع قادرة على ختطيط مجيع وسائل نقل البضائع مبا يضمن الكفاءة يف 

العامة، فإن ضعف كفاءة املوانئ يؤدي إىل حتميل جتارة العامل يف جمموعها تكاليف زائدة و جيعل للمنتجات القريبة 

من السوق قوة تنافسية أكرب مما للمنتجات البديلة البعيدة عن السوق رغم أن هذه األخرية أقل تكلفة و رغم أن 

يف النقل عرب البحار أرخص من تكاليف النقل ابلسكك احلديدية أو سيارات النقل أو النقل اجلوي. و تكال

يؤدي عامل نقص كفاءة املوانئ إىل زايدة عدد السفن املستخدمة و ابلعكس تؤدي زايدة كفاءة املوانئ إىل زايدة 

 إنتاجية السفن و إىل نقص عدد السفن يف العامل.
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تؤدي تنظيمات اخلدمات املالحية عالية الكفاءة إىل نقص تكاليف نقل  املالحية: تنظيمات اخلدمات -4

البضائع، و يف ميدان السفن اجلوالة تؤدي شدة املنافسة مع عدم وجود التنظيمات ابإلضافة إىل أن حجم العديد 

إىل اخنفاض النوالني من شركات السفن اجلوالة أقل من احلجم األمثل لكي حتقق الكفاءة الكاملة، كل ذلك يؤدي 

 (1)لفرتات طويلة نسبيا.

أما يف حالة السفن اخلطية فإن املنافسة بينها ضعيفة بسبب املؤمترات املالحية، و يف كثري من األحيان تقدم    

شركة خطية حسنة التنظيم خدمات ضعيفة الكفاءة بسبب وجود عدد كبري من السفن على الطريق املالحي مما 

و هبا فراغات كثرية خاوية، و لذلك تضطر السفن إىل الدخول إىل موانئ عديدة مما يزيد من  يسبب قيام السفن

تكاليفها. و كثريا ما تؤدي زايدة التكاليف إىل التأثري على الشاحنني أكثر من أتثريها على مالك السفن طاملا أن 

 هؤالء  ميكنهم دائماً زايدة التكاليف إىل الشاحنني.

يتوقف حتديد نوع اخلدمات املالحية على الطريقة اليت يقدم هبا التجار  ات التجارية:تنظيمات اخلدم -5

بضائعهم و ال شك أنه إذا قدمت البضائع بطريقة ينتج عنها زايدة تكاليف اخلدمات املالحية فإن جزءًا كبرياً من 

 اخلطأ يقع على الشاحنني.

ية تغايل يف أسعارها و لكن ألنه لطاملا أن التجار يقدمون و مل حتصل مثل هذه الوفورات نتيجة أن السفن اخلط   

بضائعهم يف شحنات صغرية فليس هناك أي بديل عن استخدام خدمات السفن اخلطية. تعترب خدمات السفن 

اخلطية أكثر تكلفة من السفن املستأجرة، و على ذلك جند أن حتقيق اخلفض يف التكاليف يقع بني أيدي التجار 

شك أنه توجد العديد من التجارات األخرى يف العامل اليت ميكن حتقيق وفرًا كبرياً يف تكاليف نقلها إذا ذاهتم، و ال 

أعيد دراسة العادات التجارية املتبعة فيها، و ذلك ابلعمل على نقل البضائع صبًا أي على سفن متخصصة مبا 

ة يف كثري من التجارات تركيز معظم حيقق استخدام وسائل النقل األرخص، و من العادات التجارية الشائع
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الشحنات كل شهر مما يسبب تكدسات ابمليناء لبضعة أايم، و كثرياً ما حيدث هذا التكدس نتيجة لنظام خطاب 

 الضمان و الذي إبعادة تنظيمه ميكن تفادي هذا التكدس.

كلفة رأس املال يف الدول أدى ارتفاع تكاليف األيدي العاملة ابلنسبة إىل ت االستخدام األمثل للموارد: -6

املتقدمة البحرية إىل االستعاضة برأس املال عن العمال يف عمليات النقل البحري كما حدث يف انقالت البرتول و 

 حامالت الصب و نظام احلاوايت. و ابلنسبة للدول النامية ميكن استخدام األنظمة األقل استخداما لرأس املال. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

      

 

 



 : مدخل نظري للنقل البحري اللوجستيلفصل األولا
 

 
34 

 البحري النقل خبدمات األساسي نشاطها يرتبط اليت املؤسسات و اهليئات الثالث: املطلب

املتاحة من الصادرات و الواردات على اخلطوط  احلموالت بنقل ختتص و البحرية: املالحة شركات :أوالا 

املالحية، و يتنوع نشاطها أو قد يقتصر على نقل كل مما يلي: البرتول اخلام و مشتقاته، املنتجات البرتولية، نقل 

 (1) البضائع، خدمات نقل الركاب و تشغيل العبارات بني املوانئ املتجاورة.

البحرية من أهم الدعائم اليت تقوم عليها صناعة النقل البحري نظراً لدورها اهلام تعد املوانئ اثنياا: املوانئ البحرية: 

يف تقدمي التسهيالت البحرية الالزمة لعمل السفن، و تتعدد تلك التسهيالت و تتنوع وفقا الختالف املوانئ 

 البحرية من حيث طبيعتها اجلغرافية و كذلك من حيث الوظائف املسندة إليها.

 (2)اجلغرافية: طبيعتها حيث من البحرية املوانئ أنواع -1

و تعرف ابملوانئ اليت تصلح ألعمال املالحة البحرية دون احلاجة إىل إجراء تعديالت صناعية  موانئ طبيعية:  -أ

كبرية حيث ختضع يف وجودها للعوامل الطبيعية اليت تتعرض هلا السواحل و تقام تلك املوانئ على شواطئ البحار 

 األهنار و قد تتوافر هلا احلماية بواسطة اجلزر و الشعب املرجانية. أو مصبات

و  رة ضرورة إعداد بعض اإلنشاءاتو يتطلب قيامها يف أحد املواقع الساحلية املختاموانئ شبه طبيعية:  -ب

 املوانئ. التجهيزات للقيام أبعمال املالحة البحرية، و تعد األهنار من أفضل املواقع اليت يتم فيها تكوين هذه

و يتطلب إقامة مثل هذه املوانئ توفري احلواجز الصناعية لتحديد املواقع املالئمة اليت يتم  املوانئ الصناعية: -ج

 اختيارها إلقامة امليناء الصناعي و هتيئته لتأدية خدمات املالحة البحرية.

 

 

 

                                                           

 40مسرية إبراهيم أيوب، اقتصادايت النقل، مرجع سبق ذكره، صد. -1
 42نفس املرجع السابق، ص  -2



 : مدخل نظري للنقل البحري اللوجستيلفصل األولا
 

 
35 

 أنواع املوانئ البحرية من حيث طبيعة الوظائف و اخلدمات اليت تقدمها: -2

و هي جمهزة ابلتسهيالت الالزمة لعمليات املناولة و التخزين و تستند إليها مهمة تقدمي  املوانئ التجارية: -أ

و تزويدها  شحن و تفريغ تلك السفن خدمات التحرك املالحي و التجاري للسفن التجارية و من مث تقوم مبهمة

 حباجتها من الوقود و املواد الغذائية.

و حتتوي على شبكة ضخمة من أانبيب نقل البرتول من حقول اكتشافه أو معامل تكريره إىل موانئ النفط:  -ب

 األرصفة، كما قد تقوم مبهمة ضخ البرتول إىل انقالت النفط مباشرة مما يتطلب تزويدها مبحطات الضخ الالزمة.

و ختدم عملية التحرك املالحي البحري بشكل مباشر و تضمن أتمينه من خالل تقدمي  دمات:موانئ اخل -ج

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

و تقوم مبهمة الوساطة التجارية بني الدول اليت تشكل أطراف عملية  موانئ التخزين أو املستودعات: -د

ادل التجاري الدويل حيث ختتص بتجميع و ختزين أنواع معينة من البضائع مث تعيد تصديرها إىل مناطق الطلب التب

 عليها يف األسواق العاملية.

و يقصد هبا خام احلديد، الفحم، احلبوب، الفوسفات، و تتميز هذه البضائع  موانئ بضائع الصب اجلاف: -ه

راً مبواصفات معينة يف املوانئ اليت يتم من خالهلا عملية النقل سواء من حبمولتها الضخمة و لذلك يتطلب نقلها حب

 حيث اختيار موقع امليناء أو التجهيزات الالزم توافرها يف تلك املوانئ.

و ختتص بعمليات نقل البرتول من خالل حمطات التداول يف البحار املفتوحة أو املوانئ    و  موانئ البرتول: -و

ئ مساحات واسعة و عمق مناسب للقنوات املالحية املؤدية إىل منشآت تداول البرتول مع تتطلب هذه املوان

مراعاة تواجدها بعيداً عن تسهيالت امليناء التجارية أو ختصيص حوض آمن و خاص للبرتول يف مكان منعزل عن 

 بقية أرصفة امليناء.
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مهيتها وفقًا لتباين الوزن النسيب لنشاط ختدم نشاط الصيد البحري و ختتلف مساحتها و أموانئ الصيد:   -ز

الصيد، فقد يتم ختصيص ميناء أبكمله خلدمة هذا النشاط و ذلك يف الدول الساحلية اليت متتلك قطاعًا ضخماً 

لعمليات الصيد البحري أو قد يتم استغالل جزء من امليناء خلدمة نشاط الصيد يف الدول اليت تنخفض فيها أمهية 

 ك اليت ال متتلك موانئ حبرية كثرية العدد.هذا النشاط أو تل

يتنوع نشاطها و يتعدد بني الشحن و التفريغ و النقل و التخزين. و ذلك من   اثلثاا: شركات الشحن و التفريغ:

 (1)خالل قيامها بعدة مهام تتمثل فيما يلي:

 القيام بشحن و تفريغ البضائع املختلفة من الصادرات و الواردات. -

من املخازن خارج املنطقة اجلمركية إىل األرصفة متهيداً لشحنها و ابلعكس أي النقل من نقل البضائع  -

 داخل املناطق اجلمركية إىل الساحات املختلفة خارج املنطقة اجلمركية.

استخدام اللنشات اململوكة للحكومة للقيام بعمليات قطر السفن و سحب الصنادل داخل امليناء  أو  -

 خارجه.

و أتجري جري الوحدات البحرية للغري تسهيالت املرتبطة بعمليات الشحن و التفريغ مثل أتتقدمي كافة ال -

 معدات الشحن و التفريغ للسفن.

و يسهم نشاطها يف احلفاظ على الطاقة اإلنتاجية للسفن و ضمان استمرار رابعاا: ترسانة بناء و إصالح السفن: 

وع نشاطها بني بناء و إصالح السفن بنوعيها اخلدمية و أداء مهامها يف نقل احلموالت املختلفة، حيث يتن

التجارية، و بذلك تضيف الرتسانة البحرية سفناً جديدة لألسطول البحري. كما متارس دوراً مهماً يف صناعة النقل 

البحري من خالل إصالح السفن و املهمات العائمة مثل اللنشات و القاطرات إىل جانب بناء السفن احلربية و 
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و عمليات التصنيع و ولية و التصميمات التنفيذية الصيد و األحباث...اخل، فضال عن إعداد الدراسات األ سفن

 إجراء التجارب األولية للتشغيل.

و األجنبية مثل تزويد السفن الوطنية ختتص بتقدمي اخلدمات البحريةخامساا: مشروعات توريد املعدات البحرية: 

نية و كذلك توفري خدمات الصيانة و النظافة و التجهيزات الالزمة للسفن و إمدادها ابحتياجاهتا من املواد التموي

 بقطع الغيار و األجهزة البحرية الالزمة.

 يتبلور نشاطها يف املهام التالية:سادساا: مشروعات التوكيالت املالحية: 

أو بعد  هلا إىل امليناء وصو  القيام بدور الوكيل عن أصحاب السفن األجنبية و جتهيز كل ما يلزمها قبل -

  الوصول.

تويل مهمة تنفيذ كافة اإلجراءات القانونية اخلاصة ابلسفن األجنبية و ذلك لدى السلطات احمللية  -

ابعتبار تلك الشركات ممثلة للسفن األجنبية فتقوم بتنفيذ كافة التعليمات اخلاصة بدخول و مغادرة 

 السفن للميناء.

فن أجنبية و شحن البضائع اليت يتم تصديرها، و ذلك وفقاً حلجم و حجز التذاكر للمسافرين على س -

 سعة الفراغات القائمة للسفن و تسليم البضائع الواردة و حتصيل املستحقات اخلاصة ابملالك.  
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 :الفصل خـامتة

يف هذا الفصل إىل التعريف ابللوجستيك الذي يعترب مصطلح جديد نوعا ما من خالل املرور مبراحل  تطرقنا    

 تطوره و أمهيته و أهدافه، مث تعرفنا على مزيج األنشطة اللوجستية و أثر ارتباط النقل ابللوجستيك.

 نشاطها يرتبط اليت املؤسسات و اهليئاتمجيع مث تطرقنا إىل التعريف ابلنقل البحري و عناصره الرئيسية و    

 .البحري النقل خبدمات األساسي
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 الفصل الثاني:

 لوجستية النقل داخل الميناء
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 :الفصل مقدمة

مما ال شك فيه أن التنافسية يف وقتنا احلايل أصبحت تتطلب وسائل النقل املختلفة لنقل البضائع من املصانع      

و الشركات، لذا يعد قطاع النقل من أهم القطاعات احليوية كأحد ركائز التنمية الشاملة ألية دولة خاصة يف 

ئيسية لنجاح برامج التنمية املستدامة، و ذلك ألن املوانئ، كما متثل خدمات النقل و اللوجستيات الدعامة الر 

 القواعد اللوجستية تشكل القاسم املشرتك يف مجيع األنشطة اخلدمية و اإلنتاجية.
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 اللوجستيك يف النقل مكانة األول: املبحث

 لوجستية قاعدة إىل للنقل مواقع من املوانئ دور تطور ول:األ املطلب

كان جيب على املوانئ تطوير نفسها تنظيميا و تكنولوجيا مبا يتواكب مع التطورات املتالحقة يف صناعة النقل     

ابحلاوايت، فقد أتثر نظام امليناء التقليدي إىل حد بعيد بظهور نظام التحوية و التطورات املختلفة يف نظام النقل 

العشرين تغري دور املوانئ فلم يعد نشاطه مقتصرًا على النقل بسفن احلاوايت، حبيث اعتبارًا من تسعينات القرن 

 فقط إمنا امتد إىل كل املنطقة احمليطة به، و الذي يعترب نقطة البدء يف سلسلة النقل.

لقد تطورت العديد من املوانئ التقليدية اليت كانت جمرد مراكز للنقل تدرجييا يف اخلمسينات و الستينات إىل     

ارية و صناعية تضيف يف بعض احلاالت قيمة إضافية كبرية للبضائع اليت تتداوهلا. و فيما يلي مراكز خدمات جت

 (22)تصنيف ألنواع املوانئ الثالث:

 أوال: موانئ اجليل األول و اجليل الثاين:

ها اهلام يف تعد املوانئ البحرية من أهم الدعائم اليت تقوم عليها صناعة النقل البحري نظرًا لدور املوانئ البحرية: 

تقدمي التسهيالت البحرية الالزمة لعمل السفن، و تتنوع تلك التسهيالت وفقا الختالف املوانئ البحرية من حيث 

 طبيعتها اجلغرافية و كذا من حيث الوظائف املسندة إليها. 

ليت تعمل كمراكز تشمل موانئ اجليل األول على املوانئ التقليدية اموانئ اجليل األول )املوانئ التقليدية(: -1

للنقل فقط، و ما زال هذا اجليل من املوانئ موجوداً حىت اآلن و ميثل أغلبية موانئ البلدان النامية، و تتسم سياسة 

و إسرتاتيجية و اجتاه تطور موانئ هذا اجليل أبهنا إسرتاتيجية حمافظة، حتصر مفهوم امليناء يف دور اثبت حمدود ال 

و   ا اجليل على أنه جمرد نقطة وصل بني النقل الداخلي للبضائع و النقل البحري،يتعدى نطاق أنشطة موانئ هذ
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ال يتوفر إال على احلد األدىن من األنشطة املينائية مثل الشحن و التفريغ و بعض اخلدمات املينائية و املالحية و 

 البضائع خارج منطقة الرصيف.  ن أوتركز االستثمارات  على البنية األساسية لألرصفة دون اهتمام ملا حيدث للسف

ظهرت موانئ هذا اجليل يف الستينات مع تزايد كمية املواد اخلام اليت موانئ اجليل الثاين)املوانئ الصناعية(: -2

تستوردها الدول الصناعية، و تسمى عادة ابملوانئ الصناعية. تتسم سياسة و إسرتاتيجية و اجتاه تطوير موانئ هذا 

على أساس تصور عريض لدور امليناء و قدرته اإلدارية و أن املوانئ ليست جمرد مراكز للنقل إمنا اجليل ابلتوسعية، 

هي مراكز صناعية و جتارية أيضا، و يتم صياغة سياسات امليناء و إصدار تشريعاته على هذا األساس كما و قد 

اخلدمات املينائية       و املالحية،  اتسع نطاق أنشطة موانئ هذا اجليل حبيث أنه إضافة إىل الشحن و التفريغ و

توسعت لتشمل اخلدمات التجارية للبضائع و تقام املنشآت الصناعية داخل امليناء مما يؤدي إىل منو و اتساع 

 امليناء.

 مقارنة بني موانئ اجليل األول و اجليل الثاين:-

 (23)خيتلف التنظيم يف موانئ اجليل الثاين عن موانئ اجليل األول يف:

عالقات وثيقة مع شركاء موانئ اجليل الثاين يف النقل و التجارة الذين شيدوا منشآت لتصنيع بضائعهم يف  -أ

 منطقة امليناء. 

عالقات وثيقة بني امليناء و اإلدارة احمللية اليت يوجد يف نطاقها لشدة اعتماد امليناء على املدينة احمليطة به فيما  -ب

 قوى العاملة و كذا شبكات الطرق اخلاصة ابلنقل الربي.يتعلق ابألراضي، املرافق و ال

 التكامل بني خمتلف األنشطة و اخلدمات ابمليناء لتزايد كمية البضائع و احلاوايت و سرعة دوراهنا عرب امليناء.  -ج
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 اثنيا: موانئ اجليل الثالث:

ظهرت موانئ هذا اجليل يف الثمانينات و يعود السبب يف ظهورها أساسا إىل انتشار التحوية و النقل الدويل    

 متعدد الوسائط على نطاق واسع يف مجيع أحناء العامل إزاء احتياجات التجارة الدولية.

بار املوانئ عقدة ديناميكية يف تتسم سياسة و إسرتاتيجية تطوير موانئ هذا اجليل ابلديناميكية على أساس اعت    

شبكة اإلنتاج/التوزيع الدولية، و استنادًا هلذا املفهوم تغري سلوك إدارة هذا اجليل من املوانئ من جمرد عرض 

 (24)استاتيكي ملرافق و خدمات امليناء إىل اهتمام و مشاركة فعالة يف عملية التجارة العاملية بكاملها.

و  وع و التكامل، و تنقسم األنشطةموانئ اجليل الثالث تتسم ابلتخصص و التنإن األنشطة و اخلدمات يف    

 اخلدمات اليت تتوفر يف هذه املوانئ إىل:

ابلرغم من تطور اخلدمات و األنشطة اليت يقدمها اجليل الثالث من املوانئ  تقدمي خدمات امليناء التقليدية: -1

اجليلني األول و الثاين و ال تزال اخلدمات تعترب عنصرًا أساسيا يف  إال أنه ما زال يقدم اخلدمات التقليدية ملوانئ

 أنشطة املوانئ مع تطوير أساليب تطويرها، حبيث أصبحت تقدم من خالل مفاهيم لوجستية و مراكز توزيع.

ية و تتمثل يف األعمال الفنية مثل إصالح و صيانة السفن و اخلدمات اهلندس اخلدمات الصناعية و البيئية:  -2

األخرى، و تعترب هذه اخلدمات عنصرًا هامًا يف تكامل خدمات امليناء، و توفري الضمان ملنظومة اإلنتاج على 

 االستمرارية مما يعين خفض نسبة املخاطرة االقتصادية للمعدات و وسائل النقل املختلفة.

مع تعاظم حجم التجارة الدولية و ما نتج عنه من نقل كميات هائلة اخلدمات اإلدارية و التجارية:  -3

لنوعيات البضائع املختلفة على حماور نقل متعددة ما بني دول العامل، و لضمان انسياب حركة النقل بكل دقة فإن 

املعلوماتية،   ذلك تطلب توفري خدمات إدارية على درجة عالية من الكفاءة سواء من الناحية اإلجرائية، اإلدارية أو

كما أهنا مل تعد تعرتف ابحلدود الزمنية ألعمال امليناء فبعد أن كانت تعمل خالل أايم العمل الرمسية و خالل 
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ساعة يوميا و مستمرة خالل أايم األسبوع، و ابلتايل كان عامال جاذاب  24ساعات حمدودة أصبحت اخلدمة ممتدة 

 للعمالء.

 توافرها يف املوانئ البحرية احلديثة:أهم السمات و املالمح املطلوب  -

من أهم السمات و املالمح املطلوب توافرها يف املوانئ البحرية احلديثة حىت تكون قادرة على التعامل مع    

 األجيال احلديثة من السفن:

 توافر شبكة نقل داخلية متكاملة مع حماور النقل حملياً و إقليميا من خالل شبكات الطرق الربية السكك -

 احلديدية على أن تكون على درجة عالية من الكفاءة.

 توافر منظومات املعلومات املتطورة و اليت تعترب احملرك الرئيسي ملنظومة النقل الدويل املتعدد الوسائط. -

 تلبية احتياجات و توقعات مستخدمي امليناء بكفاءة عالية. -

 توافر أنشطة القيمة املضافة و اخلدمات اللوجستية. -

 يف أداء اخلدمات بتكلفة اقتصادية. السرعة -

كفاءة الشبكة الرافدية و احملورية، مبعىن ربط املوانئ احملورية اليت تستقبل سقن احلاوايت العمالقة خبطوط  -

مالحية رافدية منتظمة الرتددات للموانئ اجملاورة و القريبة، لتوصيل احلاوايت اخلاصة هبا يف التوقيتات 

  احملددة.
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  اللوجستيك يف النقل خدمات إدارة الثاين: املطلب

 النقل بقسم تعرف مستقلة إدارة أو قسم عاتق على تقع ما عادة اهتمسؤوليا نإف النقل خدمات ألمهية نظرا     

 مثل النقل أسعار و ملعدالت حتديد من اهب يرتبط ما و حركتها و النقل طريقة حتديد مسؤولية عليها يقع و

 و     الشحن تواريخ بني التنسيق و األسعار قلأ على احلصول عن فضال ةهبمتشا جمموعات إىل الشحن تصنيف

 فقد وجستيكلل احلديث املفهوم ظل يف نهإف هذا إىل إضافة الشحنات ورود متابعة كذلك  ،املتاحة النقل إمكانية

 املاضي عكس هذا و التخزين و املناولة و التغليف مثل أخرى وظائف لتشمل النقل مدير مسؤوليات اتسعت

 (25) .فقط النقل خدمات شراء على تقتصر مسؤولية كانت  الذي

 النقل مدير أن جند سوف لوجستيكال مفهوم ظل يف فإنه النقل إدارة مسؤوليات نطاق عن النظر بصرف و    

 متثل النقل إدارة أن إىل ذلك يرجع و "التمويل و اإلنتاج و التسويق" مثل عديدة وظيفية مبجاالت ابلضرورة يرتبط

 (26)للوجستيك. املتكامل النظام يف الرئيسية العناصر حدأ

 املرتبطة املهام و اإلدارية الوظائف و املهام من نييرئيس نوعني متارس النقل خدمات إدارة أن القول ميكن و 

 .ابلبحوث

  :النقل حركة إدارة -1

 مستوى أعلى مع املناسب املكان و الوقت يف ذلك و بكفاءة النقل خدمات بتقدمي النقل حركة إدارة تلتزم   

 حركة إدارة مهام تشمل و لوجستيكال وظيفة أهداف حتقيق إىل يؤدي مبا و املمكنة األسعار أبفضل و للخدمة

  (27):التالية األنشطة جمموعة النقل

                                                           

 134 ص ، 2004مصر، اجلامعية، الدار ،املخزون و اإلمداد إدارة يف احلديثة اإلدارة ، خنفي الغفار عبد، قرايص زكي مسية -1
 160مرجع سبق ذكره، ص اللوجستيات، إدارة العبد، إبراهيم جالل مصطفى، فريد هنال -2

3- Jacques Pons. Transport et logistique –maillon déterminants de la supply Chain. op-cit ,page 38.  
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 جمموعات إىل شحنها و نقلها يتم اليت البضائع تصنيف عملية إىل النشاط هذا يشري :البضائع تصنيف -

 الشحن أسعار أو معدالت حتديد على التصنيف هذا يساعد و منها كل  خصائص ضوء يف ذلك و ةهبمتشا

  خربة على النقل إدارة يف العاملني كان  إذا الوفرات من به أبس ال حجم حتقيق ميكن نهأ يالحظ كما  مباشر بشكل

 .التصنيف أسس و بقواعد كافية

 حيث النقل حركة إلدارة ابلنسبة األنشطة أهم النشاط هذا يعترب: النقل و الشحن أسعار قلأ على احلصول -

 و الشحن أسعار أن حيث و ميكن، ما أقل إىل الشحن و النقل تكلفة ختفيض هو لإلدارة النهائي اهلدف أن

 الشحن و للنقل األسعار أقل على احلصول فإن النقل، لتكاليف ابلنسبة األهم و األساسية التكلفة متثل النقل

 من البد كنو ل املرغوب، اخلدمة مستوى على احلفاظ مع النقل تكلفة ختفيض هو و اهلدف لتحقيق حتما يؤدي

 إىل لوجستيكال تكاليف إمجايل إىل الوصول إىل ابلضرورة ؤديي ال قد النقل تكلفة يل منقلالت أن إىل هنا اإلشارة

 .ممكن سعر أبقل اخلدمة من املطلوب املستوى تقدم اليت النقل وسيلة اختيار من البد إذ األدىن حدها

 عدم إىل يؤدي التفريغ أو الشحن عمليات يف أتخري أي نأ إىل الوظيفة هذه أمهية ترجع :النقل أزمنة جدولة -

 مشاكل أيضا و لإلنتاج، خطرية مشاكل عليه يرتتب مما العمالء أو التشغيل لعمليات سواء التسليم مبواعيد الوفاء

 (28)املؤسسة.  مع التعامل عن انصرافهم حد إىل تصل قد العمالء مع

 الشحن مستندات يف تتمثل اليت األدوات من العديد النقل حركة إدارة تستخدم :للشحن مستندات إدارة -

  تستخدم و املشحونة للمواد كامال  وصفا األوىل متثل و الشحن فاتورة و الشحن بوليصة املثال سبيل على منها

 فاتورة) الثانية أما تلفيات أو خسائر حدوث حالة يف التعويضات تقدير يتم أساسها على و استالم كإيصال

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

 (29) .املشحونة

                                                           

 .162، مرجع سبق ذكره، ص اللوجستيات إدارة العبد، إبراهيم جالل مصطفى، فريد هنال -1

 .135، ص ذكره سبق مرجع.املخزون و اإلمداد إدارة يف احلديثة اإلدارة .خنفي الغفار عبد قرايص، زكي مسية -2



 الثاني: لوجستية النقل داخل الميناءلفصل ا
 

 
47 

 لإلدارة ميكن حىت النقل أزمنة و عمليات انتظام و دقة من التأكد بغرض ذلك و :السري خطوط متابعة -

 .السري خطوط يف معوقات أو مشاكل أي حدوث عند املناسب الوقت يف التدخل

 سالمة من التأكد بغرض ذلك و كلها  السابقة ابألنشطة اخلاص األداء متابعة النشاط هذا يعين و :املراجعة -

 .األداء يف أخطاء أو احنرافات أي ظهور عند األنشطة هذه يف التعديالت و التصحيحات إجراء و القرارات

 ذلك و اإلمداد إدارة قبل من احملددة املعايري مع النقل خدمة مطابقة عدم حالة يف :التعويضات و املطالبات -

 و املعايري عن احنراف أي أو عليها املتفق املواعيد عن التسليم مواعيد اختالف أو التلفيات أو اخلسائر وقوع عند

 ما عادة و ابلتعويضات املطالبة ميكن الشحن، و النقل عن املسؤولة اجلهة و املؤسسة  بني عليها املتفق الشروط

 اليت التعويضات كمية  ارتفاع أن يالحظ و الناقلة الشركة و املؤسسة  بني ما التعويضات حجم على االتفاق يتم

 .النقل قرارات كفاءة  عدم على دليل األحيان معظم يف يعترب املؤسسة عليها حتصل

 :البحوث -2

 نوعني إىل تنقسم اليت البحثية األنشطة ببعض أيضا النقل حركة تقوم اإلدارية الطبيعة ذات املهام إىل ابإلضافة    

 لوجستيك.ل املتكاملة الوظيفة بكفاءة متعلقة حبوث و النقل خدمة مبستوى تتعلق حبوث

 أفضل إىل التوصل و النقل خدمات أفضل بتوفري البحوث من النوع هذا يهتم :النقل خدمات تطوير حبوث -

 أكثر من يعترب املختلفة النقل وسائل أداء قياس أن يالحظ و اخلدمات من معني مستوى عند لشحنل األسعار

 :الجملا هذا يف املستخدمة املقاييس من و أداء أفضل التوصل إىل دفهت دراسات و إىل حتتاج اليت االتجملا

 الشحن و النقل وسائل و معدات توافر مدى. 

 النقل عملية استمرار و تتابع مدى. 

 الشحن و النقل بعمليات اإلسراع على القدرة. 

 نقل وسائل عدة استخدام عند الشحن و النقل عمليات تناسق. 
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 تكلفة متثل حيث لوجستيكال إدارة مكوانت أحد النقل إدارة متثل :لوجستيكال نشاط كفاءة  تطوير حبوث -

 أن من التأكد عن مسؤولة تكون اإلدارة هذه فإن لذلك لوجستيكال تكاليف إمجايل من نسبة وأكرب أهم النقل

 لدراسة املستمرة البحوث إبجراء ذلك يتم و لوجستيكال لنشاط كلية  تكلفة أقل حتقيق إىل يؤدي النقل نشاط أداء

 إىل يودي أفضل أداء إىل التوصل كيفية  و لوجستيكال لنشاط الكلية والتكلفة النقل خدمات تكلفة بني العالقة

 .الكلية التكلفة هذه ختفيض
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  الوسائط متعدد النقل :الثالث املطلب

 الوسائط: متعدد النقل تعريف -

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

 فيه أيخذ ما دولة يف مكان من واحد نقل عقد أساس على النقل وسائط من األقل على خمتلفتني بواسطتني

 (30)".األخرى الدولة يف النهائي التسليم مكان إىل عهدته يف البضائع النقل متعهد

 شحن سند- واحد نقل بعقد و األقل على وسيلتني بواسطة النقل أبنه الوسائط املتعدد النقل يعرفكما    

 موانئ ابلضرورة ليست أماكن هناك فان ابلتايل و ابب إىل ابب من نقل هو و األقل على دولتني بني و -واحد

 تسمى و      دولة لكل اجلمركي إلشراف ختضع و بدقة األماكن هذه حتدد و النقل وسيلة تغيري فيها يتم حبرية

 (31).(sdry port برية موانئ) اجلافة ابملوانئ

 :الوسائط متعدد النقل خصائص -

 .على األقل خمتلفتنيبني دولتني  دويل نقل عقد -

 .ألشخاصلالبضائع ال  لعقد لنق -

 (.ممرات مائية-سكك حديد-جو-حبر-بر)يتم بواسطتني خمتلفتني على األقل من وسائط النقل  -

 :الوسائط متعدد النقل ةيأمه -

 االقتصاد و الناقل و البضاعة صاحب من كل  على تعود اليت املتعددة املزااي من الوسائط املتعدد النقل أمهية أتيت   

 االستفادة إىل حتما يؤدي البضائع نقل يف متكاملة صورة يف النقل وسائل من وسيلة من أكثر فاستخدام القومي

 احلصول هي النهائية النتيجة فإن مت ومن األمان و والسرعة التكلفة حيث من وسيلة كل  اهب تتمتع اليت املزااي من

                                                           

 05، ص 2006الطبعة األوىل،  ، مكتبة اإلشعاع، مصر،النقل متعدد الوسائطد. أمحد عبد املنصف حممود،  -1
 450، ص 1998، مركز اإلسكندرية للكتاب، مصر، مقدمة يف إقتصادايت النقلد. محادة فريد منصور،  -2



 الثاني: لوجستية النقل داخل الميناءلفصل ا
 

 
50 

 شبكة أداء على ابإلجياب يؤثر مما النقل لوسائل األمثل االستخدام مع أعلى جبودة و قلأ بتكلفة نقل خدمة على

 .ككل  القومي واالقتصاد اإلمداد

  :مثل التصنيع و التجارة و االقتصادية جماالت يف العاملية للمتغريات استجابة النظام هذا أمهية أتيتكما      

 كونية  أسواق يف تتحكم اليت التجارية الضوابط و اجلديد العاملي النظام تعكس اليت العاملية االقتصادية القوى -

 .دولياً  طابعاً  يكتسي العاملي اإلنتاج أصبح حيث القارات و للحدود العابرة األنشطة و االستهالك و لإلنتاج

 اللوجستية. التكلفة و النقل نفقات ترشيد و املضافة القيمة أنشطة و العاملية للتجارة التقنية القيمة ازدايد -

 التكلفة و النقل أنشطة إدارة تعقد و العاملي املستوى على النقل وسائط تكامل حتقيق حنو االجتاه تعاظم -

  اللوجستية.

 مبدأ من االستفادة حنو املتزايد االجتاه و املختلفة النقل أنواع تقنيات و محوالت و أحجام و أنواع تطور-

 .النظام ألداء الفقري العمود مبثابة تعترب اليت املعلومات شبكات توفر مع احلجم اقتصادايت

 التكلفة يف درجة أقصى إىل حقيقي خفض حتقيق يكون أن جيب الكلي النقل نظام من األساسي اهلدف إن   

 إىل الوصول أجل من و الصنع، اتمة هي و هلا النهائي املستهلك ابب إىل األول املنتج ابب من املواد لنقل الكلية

 و ختزين جتميع مراكز من النقل نظام يتكون و الكلي، النقل لنظام الفرعية األجزاء ترشيد إعادة جيب اهلدف هذا

-جوية طرق-مائية قنوات-حديد سكك-برية )طرق املراكز هذه بني تصل طرق من و موانئ(-مدن-)قرى توزيع

 -السائلة البضائع-اجلافة البضائع-العامة )البضائع الطريق هذه على املختلفة للبضائع تدفقات من و حبرية( طرق

 يتكون اليت األجزاء هذه بني فيما و سفن(-صنادل-عرابت-)سيارات املستخدمة النقل وسائل من و الركاب(

 منها: نذكراليت  البضائع تداول عمليات جترىحيث  النقل نظام منها

صدر. خمازن إىل السلعة إنتاج خط من-1
ُ
 امل

صدر خمازن من-2
ُ
 الربية. النقل وسيلة إىل امل
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 التصدير. ميناء إىل الربية النقل وسيلة من-3

 السفينة. عنابر إىل التصدير ميناء من-4

 االسترياد. ميناء إىل السفينة عنابر من-5

 ابملستلم. اخلاصة الربية النقل وسيلة إىل االسترياد ميناء من-6

 املستلم. خمازن إىل الربية النقل وسيلة من-7

 املستهلك. إىل أخرياً  و التجزئة اتجر إىل اجلملة اتجر إىل التوزيع عرابت إىل املستلم خمازن من-8

 ذلك لتجنب األمثل احلل و التقليدية ابلطرق النقل تكاليف يف املستمرة للزايدة املتعاظم اخلطر تقدم مما يتبني    

 يستلزم و الوسائط. متعدد النقل نظام أو التحوية بنظام يعرف مبا ابحلاوية" الباب إىل الباب من "النقل نظام هو

  احلاوايت. تداول و النقل معدات و األساسية البنية من أدىن حدا ابحلاوايت النقل

 (32):أمهها النامية الدول يف عدة مشاكل يعرف الوسائط املتعدد النقل أن غري   

 .الوسائط متعدد النقل لنظام مالئمتها عدم و األساسية البنية ضعف -

 .املوانئ و احلديدية ابلسكك خاصة املناولة معدات تقادم -

 .الوسائط املتعدد النقل نظام يف األساسي الركن فقدان مث من و الوسائط املتعدد النقل متعهدي دور غياب -

 (.ابحلاوايت النقل خاصة) الوسائط املتعدد النقل النتشار الرئيسية العوائق حدأ اجلمركية النظم تشكل -

 .النقل خدمات يف (EDI) الكرتونيا املعلومات تبادل تقنية تطبيق عدم و املعلومات بتكنولوجيا هتماماال قلة -

                                                           

 10النقل متعدد الوسائط، مرجع سبق ذكره، ص د. أمحد عبد املنصف حممود،  -1
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 داخل امليناء متيازاهتاا و احلاوايت الثاين: املبحث

 :اترخيية حملة و ابحلاوايت تعريف األول: املطلب

 لالستخدام صاحلة البضائع نقل معدات من وحدة احلاوية» بقوهلا: 1972 لـ احلاوايت سالمة اتفاقية تعريف       

 من أكثر أو بوسيلة البضائع لنقل خصيصا مصّممة السفن على و املوانئ يف للمناولة تكفي متانة ذات املتكرر

 بتجهيزات مزودة تكون حبيث  بسرعة مناولتها جتري لكي و ،«وسيطة حتميل إعادة عملية دون و النقل وسائل

 (33)األربعة. اخلارجية السفلية ابألركان احملصورة املساحة فيه تكون حجم ذات و األغراض هلذه ركينة

 Malcon MC يد على األمريكية املتحدة الوالايت يف العشرين القرن من اخلمسينات يف "احلاوية" فكرة ولدت    

Lean املصدر من البضائع نقل ميكن أنّه إىل اجملال هذا يف اهتماماته و خربته أرشدته داخلي، نقل شركة صاحب 

 بضائع بتحميل يتحقق ذلك أنّ  له فتبنّي  العتالة، عمليات اختصرت حال يف أقل بتكلفة و أكرب بسرعة الزبون إىل

قة خمتلفة أنواع و أحجام من  كبري  عدد مناولة عمليات يوفر مما حمّدد، حجم من حاوية أو مستوعب داخل ُمصند 

  (34)العاملة. اليد من كبري  عددا استخدامها يوفر و ، الطرود من

 الشحن ميناء رصيف من النقل على مقصورا كان  لكّنه و ملحوظا، تطورا يعرف ابحلاوايت النقل بدأ هنا من     

 تبدأ مل احلاوايت الستخدام احلقيقية النهضة أنّ  إالّ  فقط. البحري النقل مرحلة على أي الوصول ميناء رصيف إىل

 من العقود إبرام على البضائع حتوية فساعدت ،استجابة حلاجات التجارة الدولية ذلك و الستينات بداية يف إالّ 

 الدولية. التجارة على إجيااب أثر مما الباب، إىل الباب

 Australian شركة سريت عندما 1964 عام يف البحري النقل جمال يف استخدامها تطّور ازداد قد و   

Shopping اسم عليها أطلق احلاوايت نقل يف متخصصة سفينة Kooringa يف مثّ  فرميانتل و ملبورن مينائي بني 
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 كل  تتسع للحاوايت حاملة بسفن األطلسي عرب للتجارة خوضها Sea Land شركة أعلنت عندما 1965 عام

 مع احلاوايت مزااي فيها تتكامل كوهنا  احلايل، الوقت يف نتشرةامل سفنال هي و حاوية 1261 لـ منها واحدة

 التفريغ. و الشحن عمليات يف خاصة السفن من النوع هذا يف املوجودة احلديثة التكنولوجيا
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 املستعملة داخل امليناء احلاوايت أنواع الثاين: املطلب

 املواصفات كذا  و احلاوية، حتتويها أن ميكن يتال البضائع نوع حسب ذلك و للحاوايت، أنواع ةعد هناك    

 على يدلّ  افإمن شيء على دلّ  إن هذا و منها، املصنوعة املواد نوع و األساسات حيث من للحاوية الفنية

 النقل. جمال يف احلاوايت استخدام قهاحيق يتال اإلجيابيات

 العامة: البضائع حاوايت -1

 ألساسات وفقا أنواع إىل مقسم بدوره النوع هذا و البضائع، من معنّي  لنوع مصنوعة غري حاوايت هي و     

 (35)أمّهها: من التفريغ، و للتعبئة داخلها إىل الوصول طرق و احلاوية

 جوانبها أحد صلبة، جوانبها و سقفها اتم، بشكل مقفلة حاوايت هي و العام: االستعمال ذات حاوايت -

 يف أةمعب كانت  مىت السائلة أو اجلافة البضائع أي البضائع من خمتلفة أنواع لنقل خصص و ابب فيه األقل على

 بالستيكية. أو معدنية علب

 و    متحرك سقف وجود ابستثناء العام االستعمال حاوايت تشبه حاوايت املفتوح: السقف ذات حاوايت -

 لنقل النوع هذا يستخدم و للسقف، األربع ابلنواحي تثبيته ميكن و البالستيك، أو القماش من مصنوع للنقل قابل

 العلوية. ابملرافع إالّ  رفعها ميكن ال يتال البضائع لشحن تستخدم كما  الكبري، احلجم ذات أو جدا الثقيلة البضائع

 بزوااي جمهزة و العادية احلاوايت عرض و طول نفس هلا لكن و عليا، أساسات دون من أي مسطحة: حاوايت -

 الرصّ  و    التفريغ و الشحن عمليات لتسيري ابلتدحرج هلا تسمح بعجالت أحياان و مناولتها من التمكني هبدف

 املوانئ. أرصفة على

 اثبتة. غري جوانبها نّ أب تتمّيز هي و مفتوحة: جوانب ذات و قوائم ذات حاوايت -

 اخلاصة: البضائع حاوايت -2
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 منها: و البضائع نوع حسب أشكاهلا فتتنوّع خاص، تصميم ذات حاوايت هي و    

 تبادل لتخفيض حراراي معزولني سقف و أرضية و جوانب ذات هي و حرارية: موصفات ذات حاوايت -

 احلاوية. خارج و داخل بني احلرارة

 للحرارة. منتج جبهاز مزودة و حرارية مواصفات ذات هي و مسخنة: حرارية حاوايت -

 مستوى عند ابلربودة االحتفاظ تضمن مربّد جبهاز مزودة حرارية، مواصفات ذات هي و مربّدة: تحاواي -

 معنّي.

 املسيل الغاز أو املضغوط الغاز لنقل أو احلوامض و الزيوت نقل يف تستخدم يتال هي و اخلزاانت: حاوايت -

 حمكمة. معدنية خزاانت شكل على تكون ما غالبا فهي
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 داخل امليناء احلاوايت امتيازات الثالث: املطلب

 فنتج ،العاملية التجارة يف األكرب النسبة هي و املصنعة، البضائع جتارة نقل ينظم احلاوايت بواسطة النقل أصبح   

 متعّدد النقل اكتسب و الباب إىل الباب من البضائع نقل تزايد حيث النقل، ممارسات و أمناط يف تغيري عنه

 أّدى الشحن انحية فمن ،إجيابيات من ابحلاوايت النقل به يتمّيز ما إىل راجع هذا و كربى،  أمهية الوسائط

 محولتها تفرغ أو تشحن أن احلاوايت لسفينة ميكن إذ ،وفري الكثري من املال على الشاحنت إىل احلاوايت استعمال

 و الشحن تكاليف فإنّ  هكذا و العمليتني، من أي إلمتام التقليدية الشحن سفينة تستغرقه الذي الزمن من جزء يف

 و العمالء، من أكرب عدد إىل البضائع انتقال و تداول مرونة و سرعة على ذلك يساعد كما  تنخفض، التفريغ

 (36)التسليم. سرعة ابلتايل

 أماان، األكثر فيالتغل وسيلة اآلن حدّ  إىل فهي للكسر، قابلة غري و صلبة و عازلة احلاوية ابعتبار و أنّه كما      

 ابحملافظة يسمح املربدة ابحلاوايت فالنقل البضائع، تلف و هالك خطورة من تقّلل حبيث للبضائع واقية تعترب إذ

 من احلدّ  عن انهيك ،من مجيع التقلبات اجلوية و الرطوبة و الربودة و احلرارة من للتلف القابلة الغذائية املواد على

 إبحكام. تغلق احلاوية أن كون  السرقة حاالت

 هي و آخر إىل وسيط من النقل سّهلت كوهنا  النقل، ملنظومة األمثل احلل احلاوية قدمت النقل انحية من    

 داخل الضائعة املساحات تقليل من البحري الناقل مّكنت كما  حمتوايهتا، تصنيف إعادة أو تفريغ دون معّبئة

 وجه. أكمل على السفينة استغالل إىل أدى ممّا التلف من بداخلها املوجودة البضائع على خوف دون السفينة

 شحن و لتفريغ احلاوايت تداول حمطات ظهور إىل احلاوايت استخدام أّدى فقد البحرية املوانئ انحية منأما    

 طاقات زايدة و تطوير إىل احلاوايت سفن تطّور أّدى كما  النمطية، التفريغ و الشحن شركات من بدال السفن
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 موانئ إنشاء إىل و احلاوايت سفن شحن و لتفريغ حديثة مبعدات تزويدها و ابملوانئ احلاوايت تداول حمطات

 للحاوايت. متخصصة

 على الرحلة مّدة من 30% إىل 20% من املوانئ يف متكث أصبحت للحاوايت احلاملة السفن أنّ  إىل إضافة    

دوالرات إال  6دوالر إىل  22ف من التكالي انتقلت و رحلتها، وقت من 60% متكث اّليت العادية السفن عكس

 يف التوازن عدم يف خاصة ترتكز نقائص وجود من متنع ال احلاوايت استخدام يف املوجودة االمتيازات هذه أنّ 

 خسارة ذلك يف و معّبئة تصديرها إلعادة فارغة استريادها يتمّ  أو فارغة تعود احلاوايت جيعل مما البضائع تدفقات

 مستأجرها. أو احلاوية ملالك
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 دور التكنولوجيا يف تطوير النقل البحري الثالث: املبحث

  البحري النقل يف االتصاالت و املعلومات تكنولوجيا األول: املطلب

من املمكن تقسيم استعمال تكنولوجيا املعلومات و االتصاالت يف شركات النقل البحري على جمالني رئيسيني    

 (37) مها:

 املعلومات و االتصاالت يف شركات النقل البحري.تكنولوجيا  -1

 استعمال هذه التكنولوجيا يف البنية األساسية البحرية مثل املوانئ و القنوات. -2

و تستعمل شركات النقل البحري تكنولوجيا املعلومات و االتصاالت اليت تطبق على أساس الوقت احلقيقي يف     

 (GPS)على تكنولوجيا التوابع االصطناعية يف النظم الشاملة لتحديد املواقع  النظم اآللة لتتبع السفن اليت تعتمد

و ذلك جنبا إىل جنب مع خرائط رقمية الكرتونية و اتصاالت رقمية يف االجتاهني من السفن إىل الساحل، و 

على سواء، متكن هذه النظم من تتبع السفن و احلاوايت و املعدات يف الوقت احلقيقي من الساحل و من البحر 

 و كذلك حساب التوجيهات و اجلداول الزمنية املثلى.

 تبادلكما تستعمل البنية األساسية البحرية تكنولوجيا املعلومات و االتصاالت يف الوقت احلقيقي نظم      

 بصورة أساسية يف تتبع حركة السفن و الشحنات و إجياد احللول املثلى للحركة خاصة (EDI) املرقمنة املعلومات

يف امليناء أو القناة، كما تستعمل هذه التكنولوجيا يف إدارة الشحن و التفريغ على الوجه األمثل عن طريق ختصيص 

املرافئ و التخزين خاصة يف ساحات احلاوايت و تسليم البضائع إىل وسائط شحن أخرى مثل الشاحنات عند 

اللوجستية و العمل اللوجسيت، و يف املوانئ يشدد بواابت امليناء، و تعترب هذه األعمال من أدق مهام املنظومة 

 بصفة خاصة على إدارة احلاوايت و تتبعها و اليت ميكن أن تساندها النظم الشاملة لتحديد املواقع.

 و هناك يف الوقت احلايل هنجان عامان شائعان من تكنولوجيا املعلومات و االتصاالت يف املوانئ:     
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نفذ يف املوانئ، حيث تعاجل نظم احلاسبات إدارة البياانت، تنظيم الساحات        و نظم تشغيل النقل اليت ت -1

 السفن و القطارات، مراقبة املعدات.

نظم جمتمع امليناء اليت كثريا ما تشمل توجيه التبادل االلكرتوين للبياانت، و الرسائل اليت تعتمد على الشبكة  -2

احنني و السماسرة، مما يتيح تقاسم تفاصيل و مواقع احلاوايت    و أوقات العاملية للمعلومات بني الناقلني و الش

  وصول السفن و مغادرهتا.   

 يف النقل البحري: (EDI)رقمنة امل املعلومات تبادل تقنيةدور  -

  سما حتت 70 سنوات يف أملانيا و الشمالية أمريكا يف (EDI) املرقمنة املعلومات تبادل تقنية ظهرت      

(EDV) تعترب و املايل، و البنكي القطاع يف كذا  و الغذائية املنتجات توزيع و نقل جمال يف مرة ألول طبقت و 

 فعالة وسيلة تعترب هي و املؤسسات بني إلكرتونيا البياانت تبادل جمال يف استخداما كثراأل التقنية (EDI) تقنية

 و العمالء و املوردين بني للشراكة سرتاتيجيةإ وسيلة اأهن كما  اللوجستية، نشطةاأل بني التنسيق و تنظيمال إلعادة

 فعالية. و كفاءة  األكثر لوجستيكال إلسرتاتيجية االنطالق نقطة يه و هلما عائد أعلى حتقيق على عملت

 من حتققه ملا ذلك و املؤسسات طرف من استخدامها ينبغي أداة إال هي ما رقمنةامل املعلومات تبادل تقنية إن    

 املنافسة. و اإلمداد اإلداري، التسيري جمال يف غاايت

 بني املباشر الربط طريق عن ذلك و التكاليف ختفيض إىل دفهت االقتصادية األمهية إن :اإلداري الاجمل يف -

 جودة إىل ابإلضافة الواثئق و املستندات تبادل يف اليدوية العمليات إلغاء يتم حيث العمليات و األنشطة خمتلف

 و         البياانت تبادل يف السرعة و يدواي املعلومات تبادل يف حتدث اليت األخطاء من بتخفيض ذلك و اخلدمة

 .الواثئق
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 أن كما  توزيعها كيفية  و املنتجات خصائص على ابلتطلع للعمالء التقنية هذه تسمح اللوجستيك: جمال يف -

 من خيفض ابلتايل و املردودات نسبة من ابلتقليل يسمح املعلومات و البياانت تبادل يف األخطاء من التقليل

 لوجستيك.ال تكاليف

 من التخفيض و العاجلة للطلبيات السريعة ابالستجابة ذلك و تنافسية ميزة خبلق تسمح املنافسة: جمال يف -

 .املتاحة املواد و اخلدمات مستوى حتسني املخزون، حجم
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 التفريغ و الشحن جمال يف التكنولوجي التطور الثاين: املطلب

ارتبط التقدم الفين يف جمال مناولة البضائع بتزايد االهتمام برفع كفاءة خدمات النقل البحري، حيث ظهرت    

احلاجة امللحة إلجياد تسهيالت متطورة ملناولة البضائع و متطلبات ختزينها نتيجة لتزايد حجم شحنات البضائع من 

ستوردة و ميثل نظام التوحيد النمطي لنقل البضائع أهم صور التقدم التكنولوجي يف خمتلف املنتجات املصدرة و امل

 (38)هذا اجملال حيث يرتتب عليه خفض الوقت الالزم لبقاء السفينة يف امليناء إلمتام عملية الشحن  و التفريغ.

ذات أحجام كبرية     و  و يقصد بنظام التوحيد النمطي للنقل: تعبئة البضائع و رصها يف حاوايت أو صنادل   

عن طريق استخدام األوانش  ₋من و إىل السفينة₋متماثلة، حبيث يتم نقل أو تداول البضائع املوحدة منطيا 

العمالقة أو اللوري...اخل، و تتنوع أساليب التوحيد النمطي لنقل البضائع بني أسلوب النقل ابحلاوايت )نظام 

 جانب نظام النقل ابستخدام و سائل الدحرجة.حتوية البضائع( و النقل ابلصنادل إىل 

و انطالقا مما سبق يتضح أن نظام النقل ابحلاوايت يعد من أهم عناصر التطور التكنولوجي يف جمال مناولة 

 البضائع األمر الذي يتطلب التعرف على طبيعة هذا النظام و دوره يف تسهيل عملية النقل و ختفيض تكاليفه.

 ابحلاوايت "حتوية البضائع":نظام النقل  -

و وضع البضائع داخل صناديق ذات مقاييس موحدة، و استخدام  تغليف على ابحلاوايت النقل نظام يعتمد   

عرابت خاصة لنقل احلاوايت من السفن إىل املخازن بعد تفريغها بواسطة األوانش أو الرافعات ذات احلمولة 

تطلب ترتيب هذه احلاوايت نظام خاص يف املرور و التخزين حىت ميكن الكبرية، مث ختزينها يف ساحات خاصة، و ي
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شحن و تفريغ احلاوايت يف أقل وقت ممكن و دون خلط بني حاوايت كل سفينة. و استناداً إىل التعريف السابق 

 (39)فإن نظام النقل ابحلاوايت يتضمن أربعة عناصر أساسية تتمثل فيما يلي:

 املتمثلة و للبضائع النمطي)القياس( التوحيد من الكاملة االستفادة من للحاوية النمطي الشكل ميكن التداول:-أ

 فأصبحت التفريغ و الشحن معدالت يف كبرية  زايدة إىل أدى الذي األمر التداول، معدالت و نوعية تطوير يف

      االقتصادي التشغيل نتائج حتسني على انعكس مما أايم ليست و ساعات بضع هي ابمليناء السفينة بقاء مدة

 مواعيدها. انتظام و

أدى الشكل النمطي للحاوية و معدالت التداول العالية إىل تطور تصميم بناء و  الكبري: احلجم اقتصادايت-ب

حاوية مكافئة. و تستطيع سفن احلاوايت  3500/4000حجم السفينة فتضاعفت طاقتها حىت و صلت إىل 

 مما يشكل أمهية كبرية لتحقيق اقتصادايت حجم التشغيل.حاوية  6000احلديثة محل حوايل 

و يقصد بذلك أن استخدام احلاوية لنقل البضائع و تعدد أنواعها       و  استخدام نظم املعلومات احلديثة:-ج

زايدة أعداد الشاحنني و املستلمني، فضاًل عن تعدد األماكن و املخازن و وسائل النقل. كل ذلك أدى إىل أمهية 

و تطبيق نظام احلديثة مثل احلاسب اآليل  رة هذا النظام بسيطرة و كفاءة عالية و دقة ابستخدام نظم املعلوماتإدا

 لتحقيق جودة و سرعة الرتاسل. (EDI) رقمنةامل املعلومات تبادل

يتيح استخدام احلاوايت يف النقل املرونة الكافية لتداول و نقل احلاوية عرب  عملية النقل من الباب إىل الباب:-د

من خالل ختطيط عملية  -من الباب إىل الباب-وسائل النقل املختلفة، مما يؤدي إىل تقدمي خدمة متميزة للنقل 

 لوسائط.النقل يف كافة مراحلها عرب وسائل النقل املختلفة و هو ما تطور إىل مفهوم النقل متعدد ا

و استنادا إىل ما سبق نستنتج أن التطور التكنولوجي يف جمال نقل البضائع ابستخدام نظام التحوية حيقق املزااي 

 التالية:
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محاية البضائع من السرقة نتيجة إلحكام غلق احلاوية، و تقليل نسبة التلف من البضائع نتيجة لسرعة  -

 تداوهلا بني خمتلف وسائل النقل.

ف مناولة البضائع من خالل استخدام املعدات الرأمسالية احلديثة و إحالل األساليب اخنفاض تكالي -

 املكثفة لرأس املال بداًل من األساليب املكثفة للعمل.

حتقيق املزيد من الوفورات الداخلية يف عملية مناولة البضائع من خالل ختفيض تكاليف التأمني و حزم  -

 العابرة، األمر الذي ينعكس يف ختفيض تكاليف املناولة. البضائع فضاًل عن ختفيض زمن البضائع

 املوانئ السفن، تشمل اليت و البحري النقل صناعة يف املوظفة الرأمسالية املعدات استغالل كفاءة  رفع -

 البحري، امليناء يف االنتظار و الرحلة زمن بني السفينة تقضيها اليت الزمنية الفرتة خفض خالل من البحرية

 الوسائط. متعدد النقل نظام يف أساسي عنصر يعد الذي و ابحلاوايت النقل نظام أثر يتضح و

  



 الثاني: لوجستية النقل داخل الميناءلفصل ا
 

 
64 

 الشحن دمجاملطلب الثالث: الطرق احلديثة يف 

 الشحنات ودمج كبرية  كميات  شحن على املديرين الكبرية الشحنات وحجم القليلة األسعار تشجع النقل يف

 أبربعةة عاد الشحنات دمج يتم و للوحدة النقل تكلفة لتخفيض ليةو األ الطريقة هو كبرية  شحنات يف الصغرية

 :طرق

 .املخزون إلدارة طبيعة نتيجة هذا ويكون للشاحنات كاملة  حبموالت يسمح وهذا للمخزون مجد يوجد-  1

 يتم فانه الشاحنات طاقة من اقل كميات  وتوزيع لتسليم يشمل عندما احلالة هذه يف للشاحنات مجد يوجد –2

 .النوع ذاهل واملسار اجلدولة وعملية فعال نقل على لحصولل ذلك و الشاحنة على شحنة من أكثر وضع

 شحنات ونقل كبرية  ملسافات كبرية  شحنات بنقل السماح هو للمخازن الرئيسي السبب املخازن دمج يوجد3-

 صغرية. ملسافات صغرية

 من عدد من بدال واحد وقت يف كبرية  كميات  شحن يتم حىت العمالء طلبات جتميع يتم مؤقت دمج يوجد-4

 .الصغرية الشحنات

 

 

  



 الثاني: لوجستية النقل داخل الميناءلفصل ا
 

 
65 

 :الفصل خامتة

قطاع النقل من أهم القطاعات احليوية، فهو يعترب من أهم ركائز التنمية أن  يف ختام هذا الفصل ميكن القول     

الرئيسية لنجاح برامج التنمية الشاملة ألية دولة خاصة يف املوانئ، كما متثل خدمات النقل و اللوجستيات الدعامة 

 املستدامة، و ذلك ألن القواعد اللوجستية تشكل القاسم املشرتك يف مجيع األنشطة اخلدمية       و اإلنتاجية.
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 الثالث:الفصل 

 .hyprocدراسة ميدانية ملؤسسة    
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 مقدمة الفصل: 

مديرية  ،أهدافها ،وظائف املؤسسة، نشاطاهتا الرئيسية، hyprocيف هذا الفصل إىل التعريف مبؤسسة سنتطرق    

 .، اهليكل التنظيمي التجارة

، العمل العمل بواسطة الربيد اإللكرتويناليت تتم مبرحلتني مها: ،  عملية النقل يف هده الشركة إىلكما سنتطرق       

 على الربانمج 
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 Hyprocالشركة تقدمي   املبحث األول:

  :ونشاطاهتا الشركةتعريف  املطلب األول:

املؤسسة وطنية اقتصادية ذات طابع خدمايت ابلنظر إىل طبيعة نشاطها القائم على النقل البحري للمواد   
 روكربونية والكيماوية.اهليد

 اقتنت خربهتا وأساليبها للنقل البحري للمحروقات من املؤسسة الوطنية للمالحة. 1982أوت  14أتسست يف 
م مت حتويل خمتلف الوحدات إىل منطقة املقرات إبسطوا 2005مارس  08كان مقرها االجتماعي مبنطقة أرزيو وبعد 

أما األقسام اليت بقيت تعمل على أن تكون قريبة من األسطول لتلبية حاجات طاقمه املتواجد أبرزيو،  -وهران–
 سنة. 30هلا خربة تقدر ب 

مليار دج مستقلة ذاتيا  22شركة ذات أسهم تقدر ب 1995لتصبح سنة  1982تطورت الشركة منذ إنشاءها سنة 
أصبحت اتبعة كليا جملموعة سوانطراك حتت إشراف جملس اإلدارة  1997على مستوى املخطط القانوين ويف 

 لالستثمار واملشاركة.

تغري تسميتها من  2003التابعة لسوانطراك، ويف  كربونيةاهليدرو إىل شركة تثمني املوارد  يف ديسمرب انضمت الشركة

 املؤسسة الوطنية للنقل البحري للمحروقات إىل هيربوك للنقل البحري مع تغري بعض القوانني.
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 النشاطات الرئيسية. املطلب الثاين:

يعد النقل البحري للمواد اهليدرو كربونية والكيماوية النشاط الرئيسي ملؤسسة هيربوك حيث بعد نقل الغاز املميع 
من صادرات املؤسسة كرقم أعماهلا وهي تعد حلقة هامة يف سلسلة الغاز فبعد اإلنتاج هناك توزيعـ  أكرب جزء

 التسويق الذي يعترب من صالحيات املؤسسة كما أهنا تساهم يف تثمني الغاز الطبيعي املميع.
 .³ألف م 818 من الغاز اجلزائري املصدر للخارج تقوم الشركة بنقله وجمموع خمزون أسطوهلا %30أكثر من 

فالسفن حتتوي على أجهزة وآالت  (163º-كما يتم نقل الغاز وتفريغه يف حاالت سائلة وبدرجة برودة تقارب )
 تعمل على استقرار درجة الربودة حىت ال تتأثر بدرجة احمليط خاصة خارج املياه اإلقليمية.

الزفت هو  (،5º-)البواتن  (،102º-اإلثلني )( أما 163º-)وابلنسبة للبرتول تقدر درجت برودته بنفس درجة الغاز 
ومن أنشطتها أيضا البحث عن األسواق اخلارجية  (163º)+املنتوج الوحيد الذي يتطلب نقله درجة حرارة مرتفعة 

 واملسامهة يف طلب الزابئن والعمال والوساطة البحرية، الشراء، استئجار، والقيام بصيانة السفن.
 ية:اإلمكانيات املادية والبشر 

انقالت لنقل  8من جممع األسطول اجلزائري  %48انقلة ومتثل نسبة  14متلك املؤسسة أسطول حبري متكون من 
الغاز الطبيعي املميع حيث يتم الشحن يف أرزيو وسكيكدة ويتم نقله إىل زابئن سوانطراك: فرنسا، اسبانيا، تركيا، 

 بلجيكا، بريطانيا وو.م.أ.
 التجارة الداخلية واخلارجيةوانقلتان لقل الزفت لتغطية 

 أربع نواقل لنقل البرتول، اإلثلني، الربوابن والبواتن
 300تنقل عرب املياه البحرية واحمليطية أي ما يقارب  ³ماليني ألف م 4حيث تقدر انقالت أسطوهلا السنوية ب 

 رحلة سنواي بني الداخل واخلارج.
 عامل مقسمني إىل: 1621أما ابلنسبة إلمكانياهتا البشرية فهي تقدر ب 

 ميثلون كل من طاقم السفينة والقبطان. NAIRGANTامليدان البحري:  -
 منفذ. 196ومتحكم  152إطار سامي و 93إطار  148مقسمني إىل  634امليدان األرضي مكاتب  -

 .2008هذا حسب إحصائيات 
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 وظائف املؤسسة.املطلب الثالث: 

 وظائف كبرية شامة. مخسةبصفة عامة ميكننا تصنيفها إىل 
لك من خالل فعاليات إدارة املنتج، ذأي تسويق ما مت إنتاجه لتحقيق أهداف املؤسسة و وظيفة التسويق:   (1

 التسعري، وتوزيع، فالشركة تقوم ابلتسويق والنقل البحري للمحروقات.
يف زمن حمدد  فأي منظمة حتاول إنتاج أكرب وأجود السلع أو اخلدمات واملنافعاإلنتاج أو العمليات:  (2

وبتكلفة أقل تقوم بعدة عمليات كإبرام عقود مع مؤسسات أجنبية لتوسيع النشاط وحتسينه مسايرة يف ذلك 
 مجيع التطورات والتكنولوجيات.

تعترب هذه الوظيفة أعظم اجملاالت وأكثرها قيمة يف املنطقة كوهنا سبب زايد قيمة املؤسسة الوظيفة املالية:  (3
 CHIFFEREسوقيا فاملؤسسة تسعى من خالل نشاطها إىل حتقيق املردودية العالية وفع رقم األعمال 

D’AFFAIRE 
 وظيفة املواد البشرية: (4

لدرجة األوىل ابألفراد الذين يشكلون عامل قوي يف جناح تويل املنظمة أمهية كبرية هلذه العملية كوهنا ترتبط اب
املؤسسة، وهذا يعتمد على التسيري الفعال هلذه املوارد البشرية حيث تتجلى أهم وظائفها يف استقطاب 

 االختيار والتعيني، التنمية )التدريب(، الدافعية )األجر، احلوافز(، الصيانة )التقييم، الرتفيع، األمن(.
الوظائف جليا يف مؤسسة هيربوك وهذا ما أشارت إليه مسؤولة التوظيف " تسهر إدارة املوارد وتتجلى هذه 

 البشرية على تسيري شؤون العمال بصفة قانونية واختاذ إجراءات تكنولوجية متطورة لذلك".

 وظيفة التجارة: )5      

 كالء  النقل و ابرام العقود بني خمتلف الو ؤسسة حيث تقوم بتسيري عملية من اهم وظائف امل هذه الوظيفةتعترب         

 إبرسال الواثئق االزمة اثناء عملية النقل وهلا عالقة مع الوظيفة املالية 
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  اهليكل التنظيمي.و  مديرية التجارةو  الشركة أهداف املبحث الثاين:

 الشركة. أهداف املطلب األول:

يعرب عن األهداف أهنا جمموعة األمور املستقبلية املرغوبة أو هي الغاايت اليت تسعى املنظمة إىل حتقيقها وكل   
 بنشاطها وطبيعتها مؤسسة هلا أهداف خاصة هبا تتعلق

 .واهلدف األمسى للمؤسسة هيربوك هو حتقيق مرتبة ومكانة مرموقة عامليا 
  أكمل وأحسن وجه.السعي للقيام بوظائف املنوطة هبا على 
 .احملافظة على الصورة التجارية على الواجهة العاملية لتحقيق الرقي لالقتصاد الوطين 
 .توسيع شبكة النقل البحري بتسطري مشاريع جديدة وكبرية 
 .رفع مداخيل الشركة والدولة بصفة عامة 
  الشركة.املسامهة يف حماربة البطالة ابستقطاب اليد العاملة وتوظيفها وتكوهنا داخل 

والذي أشار  P.DRUKHERوميكن القول أن هذه األهداف تنصب يف جمموعة األهداف الثمانية اليت ذكرها 
 أن معظم أهداف املؤسسة تتمحور حول هذه األهداف الرئيسية:

 حصة السوق. (1
 اإلنتاجية. (2
 الرحبية. (3
 االبتكار. (4
 املوارد. (5
 مستوايت األداء. (6
 االعتناء ابلعمل. (7
 ة.املسؤولية االجتماعي (8

 . ويؤكد أن إمهال أحد هذه العوامل من طرف املؤسسات سيؤثر سلبا على بقية األهداف
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 .مديرية التجارة املطلب الثاين:

وهي املديرية اليت اعتمدان عليها يف استخالص املعلومات املتعلقة ابملوضوع املدروس وهي حسب تعريف مؤسسة 
 وهي:هيربوك خلية متكونة من ثالث مصاحل 

 مصلحة ابرام العقود  -
 مصلحة العمليات حيث كانت الدراسة يف هده املصلحة  -
 مصلحة الفواتري  -

 اهليكل التنظيمي. املطلب الثالث:

 اهليكل التنظيمي ألي مؤسسة وهو رسم بياين يظهر لنا السلم اهلرمي هلا وتدرج املؤسسات والسلطات فيها نظراي.
منطي يصلح جلميع املنظمات فالتنظيم الذي يناسب ظروف ومتطلبات وليس هناك هيكل تنظيمي أمثل أو 

منظمة معينة ال يصلح ملنظمة أخرى، وأكثر من ذلك فإن التنظيم الذي يناسب منظمة معينة يف مرحلة معينة من 
مراحل تطورها قد ال يناسب نفس املنظمة يف مرحلة أخرى أو يف وقت آخر، واختالف اهليكل التنظيمي من 

 إىل أخرى يرجع إىل: منظمة
 حجم املنظمة. (1
 طبيعة نشاطها. (2
 املوارد واإلمكانيات. (3
 درجة التكنولوجيا املستخدمة. (4
 نوعية وعدد العاملني. (5
 اعتبارات التكلفة. (6

فشركة هيربوك تقسم إىل عدة مديرايت تتقاسم وتتبادل املهام فيها بينها وهذه املديرايت تشكل خالاي املؤسسة 
 اليت تسعى لتحقيق أهدافها وتعمل على تطويرها وترقيتها بني منافسيها وهي موزعة كاآليت:  

 املديرية العامة: وتقوم بتسيري املديرايت األخرى يرتأسها رئيس مدير عام. (1
 املديرية التجارية. (2



 hyprocالثالث: دراسة ميدانية  لمؤسسة ل لفصا
 

 
73 

 املديرية القانونية. (3
 املديرية املالية واحملاسبة. (4
 املديرية اإلتصال واإلعالم اآليل. (5
 املديرية املراقبة والتفتيش. (6
 املديرية وسائل الدعم املشرتكة. (7
 املديرية التقنية. (8
 املديرية تسيري املشاريع (9

 املديرية مركز األمن  (10
 مديرية املوارد البشرية. (11

 ملديرية املوارد البشرية اعتمدانها يف البحث حيث تتكون من مخس دوائر:وابلنسبة 

 دائرة الشؤون االجتماعية. (أ
 دائرة التكوين.  (ب
 دائرة األجور.  (ج
 دائرة طب العمل. (د
 دائرة اإلدارة: وهي اليت تعد حمور الدوائر األخرى حيث هلا عالقات وارتباطات معها كلها وهي تضم: (ه

 مصلحة تسيري عمال األرض. (1
 صلحة العالقات القانونية.م (2
مصلحة التوظيف: واليت اعتمدان عليها بصفة خاصة يف مجع املعلومات وحتديد مصلحة تسيري عمال  (3

 البحر.
 العينة. (4
 األمانة العامة والسكريتارية. (5
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 املبحث الثالث: عملية النقل يف هده الشركة 

  : العمل بواسطة الربيد اإللكرتويناملطلب االول
 متر هده العملية أبربعة مراحل وهي: 

« demande de prise en charge »:1 – التكلف مبصاريف النقل 

بطلب من الزبون تقوم الشركة بتحمل كل مصاريف النقل من ميناء االنطالق اىل ميناء الوصول حيث يقوم الزبون  
يبني بوضوح ما يلي:  اإللكرتوينببعث طلب يوضح فيه نوع السلعة املراد نقلها عرب الربيد   

  (2016-04-01يوم التحميل) ميناء بطيوة  -
  (2016-04-04يوم التفريغ )ميناء برشلونة  -
مستقبل السلعة -  

"GNL نوع السلعة -  "  
"Facture Préforma" :2- الفاتورة الشكلية 

 تقوم الشركة ابالتصال ابلوكالة املعتمدة يف دلك البلد اليت تقوم بدورها بوضع فاتورة شكلية تتضمن ما يلي: 

Le navire: « chikhe bouamama » 

Le Port: Barcelona  

La date : 04/04/2016 

Opération Taux  

Droit de port   
Signalisation maritime 
Remorquage 
Amarrage 
Pilotage 
Déclaration ENS 
Commission D’agence 
 

***** 
***** 
***** 
***** 
***** 
***** 
***** 
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« Transfert des dépense prévisionnel de l’escale »   :3-حتويل املصاريف 

ارسال طلب حتويل املصاريف املتوقعة للرحلة مبينا ما يلي:   

اسم الباخرة  -  

ميناء الوصول  -  

اليوم املتوقع الوصول فيه  -  

الوكالة املعتمدة يف دلك البلد  -  

جمموع مصاريف الرحلة  -  

 "Compte d’escale Définitive"  :4- الفاتورة النهائية و احلقيقية 

عندما تغادر السفينة بعد االنتهاء من رحلتها تقوم الوكالة إبرسال الفاتورة النهائية و احلقيقية عرب الربيد االلكرتوين 
كلية و النهائية حيت تقوم بتسديد النفقات الناقصة او اسرتجاع املصاريف الزائدة وتقوم الشركة مبقارنة الفاتورة الش  
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"Exploitation de logiciel"  املطلب الثاين: العمل على الربانمج  
IMOS"العاملي للنقل البحري و يتم خالل هده املرحلة:    تقوم الشركة ابلعمل على برانمج "   

  "Itinéraire de voyage"  :1- حتديد مسار الرحلة 

 يتضمن مسار الرحلة ما يلي:  

وصول الباخرة قرب امليناء  -   

8على الساعة  2016-05-01يوم و وقت الوصول  -  

  17على الساعة  2016-05-02بداية التحميل  -

6على الساعة  2016-05-02هناية التحميل  -  

12على الساعة  2016-05-02مغادرة الباخرة  -  

"Type de produit" :2-نوع املنتج  

"GNL" أنخذ مثال 

 " Chargement a Quai" -  التحميل على رصيف امليناء  

عملية التحميل  -  

احلمولة ابملرت املكعب  -  

الكمية -  

عملية التحميل  -3  

عملية التفريغ  -4  

عمليات اخرى  -5  
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 خامتة الفصل:

و اليت كان اهلدف منها التعرف على املسار  اشتمل هدا الفصل على الدراسة امليدانية اليت قمنا هبا لشركة هيربوك     

تطوير النقل  جيب العمل جبد من أجل جتاوز التحدايت و العقبات اليت حتول دونالبحري،  الوظيفي لعملية النقل

 الشركة.البحري داخل 

 وتعترب هده الشركة من اهم الشركات املوجودة للنقل البحري يف اجلزائر للمواد البرتوكيماوية 
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 :ةـامـع مةـاتـخ

 حتسني و تطويره يف مسامهتها مدى و لوجستيكال يف النقل عملية دور على الرتكيز مت البحث هذا موضوع يف    

 شأنه من النقل بعملية االهتمام إنلوجستيك، ال لوظيفة أكرب فعالية لتحقيق السوق يف للمؤسسة التنافسية القدرة

 . لوجستيةال األنشطة من العديد ضمن يدخل النقل أن اعتبار على هذا و اللوجستية اخلدمات جودة من يرفع أن

 األنشطة أهم من واحد قدمت ابعتبارها شركة هيربوكمل دراسة البحث هذا من التطبيقي اجلزء استهدف قد و   

 املؤسسات من العديد يف النقل لعمليات و احتكارها البحري للنقل الوطنية السوق يف دورها كذلك  و اللوجستية،

  . احمللية السوق يف تنشط اليت

 هبا القيام كيفية  و الوظيفة هذه دراسة حماولة و املؤسسة هبا تقوم اليت النقل عملية على الرتكيز كان  قد و   

 .معها املتعاقدة املؤسسات من للعديد اإلمداد سلسلة ضمن تدخل ابعتبارها

 :الفرضيات تقييم

فإن اللوجستيك هو "فن أحكام السيطرة على سالسل تدفق اإلمدادات اليت  األوىل للفرضية ابلنسبة -

تغطي العامل كله، تشمل خدمات النقل و التخزين، التسويق و إدارة عمليات التوزيع و تكنولوجيا 

 اجلانب يف إثباته مت ما هذا و ككل  املؤسسة و لوجستيكال أنشطة يف كبري  دور النقل ميثل املعلومات". و

 .صحيحة الفرضية منه و النظري

 حماولةو  عالية جبودة خدماهتا تقدمي على املؤسسة تعمل ملشركة هيربوك التطبيقية الدراسة خالل من -

 .صحيحة الفرضية ابلتايل و معهم العالقة تطويرو  زابئنها إرضاء

 الثالثة الفرضية منه و الطريق وثيقة يف عليها املتفق التفريغ و الشحن مواعيد مجيع املؤسسة حترتم -

 .صحيحة
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 و فقط عليها الطلب حالة يف لعمالئها( مناولة ختزين، تفريغ، و شحن)لوجستية  خدمات املؤسسة تقدم -

 صحيحة. الرابعة فالفرضية منه و العميل، مع االتفاق

 :البحث نتائج

 :يلي كما  النتائج من جمموعة تقدمي ميكن التطبيقي و النظري اجلانبني يف تناوله مت ما خالل من

 :النظرية النتائج -1

 امتداد على املعلومات تدفق يف و فيها التحكم صعوبة و نشاطاته تعقد يربز وجستيكلل احلديث املفهوم -

 السالسل. هذه يف بدورها واعية كفاءات  إىل اللوجستيك إدارة حتتاج كما  سالسل اإلمداد،

 الوطين االقتصاد و املؤسسات يف قيمة ختلق اليت النشاطات أهم من النقل خاصة و اللوجستية اخلدمات -

 سواء. حد على

 املكانية. و الزمنية املنفعة حتقيق خالل من املنتجات أو للبضاعة قيمة إضافة من النقل ميكن -

 منها. %45 متثل حيث لوجستيك،ال تكاليف من كبرية  نسبة النقل تكلفة تشكل -

 أهداف و عامة املؤسسة أهداف حتقيق على تساعد مهمة أداة مراحلها بكامل نقل سرتاتيجيةإ بناء يعد -

 منه. حصتها زايدة و السوق يف للمؤسسة التنافسي املركز تدعيم بينها من اليت و خاصة لوجستيكال

 :التطبيقية النتائج-2

 االقتصادية. املؤسسات يف لوجسيت و فكر ثقافة وجود عدم -

 الوطين. االقتصاد يف املفهوم هذا حداثة نتيجة اللوجستية اخلدمات ملقدمي ضعيف تواجد -

 يف البضائع بتسليم و املطلوبة النقل وسائل بتوفري و ذلك عالية، جودة ذات نقل خدمات املؤسسة تقدم -

 املناسب. الوقت
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 :االقرتاحات

 و املناهج اللوجستيك جمال يف البشرية للموارد اجليد التكوين طريق عن و ذلك املؤهلة العاملة اليد توفري -

 اإلدارية. املستوايت كل  على التكوين و يكون احلديثة، اإلدارية

        .املعاصرة الرقمية احلياة يف و االندماج و االتصال املعلومات تكنولوجيا استخدام -

 للمعلومات. الدوري التجديد طريق عن حيوية أكثر جعلها إىل و السعي تانرتن مواقع إنشاء -

 و أدواته. تقنياته مفاهيمه، من اللوجستيك خيص ما كل  يف العلمية التطورات مسايرة -

 على يساعد هذا دوليني، لوجستيني متعاملني جذب طريق عن اللوجستية اخلدمات يف االستثمار تشجيع -

 اجملاالت. خمتلف يف األجنبية االستثمارات جذب

 البيئة. على للمحافظة عاملية معايري و إتباع القرارات، اختاذ يف البيئية االعتبارات إدماج -

 العمالء. مع العالقات و تطوير و املشرتك، املتكامل اللوجستيك مببدأ و العمل املتعاملني بني التنسيق -

 االقتصادية       ابملؤسسات الشغل واقع و اجلزائرية اجلامعة بني الفجوة لسد و ذلك اجلامعات مع الشراكة -

 جديد. هو ما مع كل دائم اتصال على األخرية هذه و بقاء

 النقل. عمليات لتسهيل و ذلك اتصاالت، أنفاق، جسور، طرق، من حديثة قوية أساسية بنية وجود -
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