
 



بســــــــــــم 

 هللا الرحمن الرحيم

 
 قـــــالى تعالــى:

" وقل إعملى فسيري هللا عملكم ورسىله  

والمؤمنىن وستردون إلــــً عـبلم الغيب 

 والشهبدة فينبئكم بمب كنتم تعملىن "

 صدق هللا العظيم 
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 شــــــــــــــكر وإمتـــــــــــــــــــنان  

 

ىلهتـــــــــــــــــــــــــــقدم ابمشكر والإمتـــــــــــــــنان  ،يف ثعلـــــــــــمينا هجـــــــــدا  لك من بذل  اإ  

مـــــــــــــى من قـــــــــــدم منا امعـــــــــــــــون وامنّـــــــــــصح لإعداد هذه املــــــــــــــــــذكرة ..... ،واإ  

 وخنــــــــــــــــــــــــــص بــــــــاذلكــــــــــــر الأســــــــــــتاذة ادلكتــــــــــــــــــــــورة املشـــــرفة 

"حمــــــــــــــــرز ســــــــــــــعاد"                       

متام هــــــــــذا امعـــــــــــــمل من قريب   ووشكر كـــــــــــل من ســــــــــــــــــــاعدان علـــــــــــى اإ

ـازهيــــــــــــم عنــــــــــا راجيـــــــــــنا من هللا عّز وجـــــــــــــــل أأن جيـــــــــــــ ،أأو بــــــــــــعيد  

 خيــــــــــــــــــر اجلــــــــــزاء .

ىل ويســــــــــــــران أأن هتـــــــــــــــــــــــــــــقدم جبزيل امـــــــــــــــــــــــشكر وامعرفـــــــــــــــان  ،اإ  

  مبنــــــــــــــــــــــــاقشة هذا امبحث املتواضـــــــــــع .انلّجنة املــــــــــــــــــــــــوقرة اميت جرشفت 

 

 بوعــــــــــــــامر خديجـــــــــة  
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 اإلهداء

 ثمر جيدي وبحثي المتواضع إلى: أىدي

 "وقضى ربك أال تعبدوا إال إياه وبالوالدين إحسانامن قال فييما اهلل عز وجل "

 إلى الوالدين العزيزين أبي وأمي.

 ا.مأطال اهلل في عمرىجدي جدتي  إلى

 إلى زوجي العزيز بمغروبي محمد وعائمتو الكريمة.

 مروة.إلى حبيبة قمبي وروحي أختي 

 نعيمة ورشيدة وجميمة ورشيدة.إلى أخواتي 

 ويوسف. إلى إخوتي محمد وعبد الكريم

 وبختو و خديجة فتيحة إلى صديقاتي ورفيقات دربي حورية وفاطمة و 

 إلى جميع األصدقاء في مشوار الحياة الجامعية.

 محرز سعاد.كما أتقدم بالشكر الجزيل إلى األستاذة المؤطرة 

 مناد طيب.ومسئول المسار 

لى كل طمبة شعبة   بجامعة مستغانم.عموم إعالم واتصال وا 

لى كل من وسعتيم ذاكرتي ولم تسعيم مذكرتي.  وا 
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 أ 

ةــــــــــــــــدمــــــــــمق  
ويرجع السبب  ،يمثل البحر أىمية قصوى بالنسبة لممجتمع اإلنساني في العالم بأسره

بين الشعوب ،إنما جسرُا  واالتصالفي تمك األىمية ليس فقط لكونو وسيمة جوىرية لمتعارف 
ضخما لمتجارة ومخزونا ىائال لمثروات والموارد الطبيعية ،فالنشاط البحري يعتبر من أبرز 

بالمائة من  17السيما وأن البحار والمحيطات تمثل حوالي  انتشاراأنواع األنشطة التجارية ،
 مجموع المسطح الكمي لمكرة األرضية .

وسيمة  باستعماليير مكان شخص أو شيء، في حين يتحقق جوىر النقل في تغ
وتجسيده عبر مركبات  آخر،من مكان ما وصوال إلى مكان  االنطالقمناسبة تمكن في 

 عنصر تغيير المكان. معينة، لتحقيقيمكنيا قطع المسافة عبر مجال أو بيئة 

عصب حركة تداول  باعتباره ،تخفي أىمية النقل في إشباع حاجات اإلنسان إذ ال
 ،الثروات ،وذالك أن إنجاز المبادالت السمعية يتطمب كثيرٌا نقل األشياء من مكان إلى أخر

،إذ يتنوع النقل بتنوع وسيمتو ومجالو  استيالكياأي نقل السمع من أماكن إنتاجيا إلى أماكن 
والنقل  السيما إذا كان في عرض البحر بواسطة السفن ،في حين تتمثل أىميتو بوجو عام

الوطني لما يوفره من  االقتصادمن بين أىم أعمدة  باعتبارهالبحري لمبضائع بوجو خاص 
بشكل وثيق بالعالقات الدولية فالنقل  الرتباطو، وتصدير استيرادالمجاالت التجارية عن 

بصورة مباشرة  الرتباطوالبحري لمبضائع يكتسب مكانتو اليامة عمى الصعيد العالمي، نظرًا 
  .ل الّدوليبالنق

وقد لعب ىذا النوع من النقل دورا ىاما في تعزيز شحن البضائع بكميات كبيرة من 
مسافات بعيدة تعجز وسائل النقل األخرى عن نقميا ،ليس من دولة في العالم وتتأثر بأىمية 

ذا فإن معظم وازدىارىاالتطور الّدولي ونتائجو عمى التجارة الخارجية وبالتالي عمى نموىا   ،وا 
 عمل أساطيميا البحرية الوطنية . استمراريةالّدول تنفق مبالغ طائمة بيدف 



ب   

الدولية التي  االتفاقياتالمجتمع الّدولي لنقل البحري لمبضائع مترجما ذالك بعقد  اىتموقد 
السيما بعد ظيور السفن التجارية الحديثة  ،بالنقل الدولي لمبضائع عن طريق البحر اىتمت

ن الذي طرأ عمى األكثر المحركة، وعمى طريقة بناء السفن عمى وجو عام والعمالقة والتحسي
إذ تمثل خدمات النقل  ،التي أصبحت وسيمة النقل األولى لشحن كميات ىائمة من البضائع

وخدمات النقل البحري  االقتصاديأي دولة ،فالنمو  القتصادالبحري المتميزة قوة دفع ىامة 
السوق وربط حركة  اتساعو فإن كفاءة النقل تؤدي إلى يعتمد كل منيما عمى اآلخر،وعمي

المحمي لمدولة  االستيالكحيث يمكن من خالل النقل الجيد تغطية  االستيالكاإلنتاج بمراكز 
 .وتصدير الفائض لمدول األخرى

البحرية تمعب دورا ىاما في ربط خمفية البالد بالعالم الخارجي،  الموانئوبالتالي فإن 
إذ تعد من أساسيات التنمية مما تحققو من موارد مالية  ،المنافع العامة فيي من مشروعات

كبيرة من العممة األجنبية ،وبيذا تكون المناطق األرضية التي تستقبل البضائع والمناطق 
األخرى  التي تبحر فييا السفن ،فيذه المناطق تعتبر ضرورية لتحويل البضائع إلى سمع 

ة عمى تحقيق حاجيات أفراد المجتمع ،ومن أجل ذالك تجرى ليا القدر  اقتصاديةذات قيمة 
باليياكل المتوفرة في  باالستعانةعمى مساحات الموانئ الكثير من العمميات والنشاطات ،وىذا 

لتحقيقيا سواء تعمق األمر بالبضائع والسمع المتنوعة من أجل  الالزمةوبالوسائل  الموانئ
إيداعيا وتخزينيا ،نقميا حمايتيا والحفاظ عمييا لغاية وصوليا إلى  ،أو إفراغيا ،شحنيا
أو كذالك إذا تعمق األمر بالسفن عند دخوليا أو خروجيا من الميناء كاإلرشاد أو  ،طالبييا

اإلشراف عمى عبور القنوات أو الجسور أو إمداد السفن بما تحتاجو من موارد ومعدات 
وتحقيقا لذالك تستغل " ستالم"اادي العاممة لمناولة البضائع ،وتمويميم بالوقود والمياه واألي

الوسائل المتوفرة في الميناء كالمخازن واألرصفة والروافع الميكانيكية المتنقمة والعربات 
األخرى والتي تشرف عمييا ىيئات إدارية عامة أو خاصة ،وتأتي أىمية السفن في نقل 

نقل بقدرة فائقة عمى نقل الحموالت الضخمة التي  بيا كوسيمة واالستعانةالبضائع وتوصيميا 



ت   

نقميا بالطائرات ،كما أن السفن تسمح بالربط بين مكانين تفصل بينيما البحار  يستعصى
إذ تحظى أىمية النقل  ،تتوفر في وسائل النقل البري والمحيطات مما يضفي عمييا ميزة ال

 .و وحافزا لمتنمية عمى نطاق واسعلمنمالبحري لمبضائع بصفتو عامال تمكينيا لمتجارة ومحركا 
العمميات  أكثر لمختمفالذي يوضح لنا ويقرب الصورة وىذا من خالل الريبورتاج المصور 

التي تجرى في الدائرة المينائية أثناء دخول وخروج السفن من الرصيف وكذا مختمف البضائع 
صف المكان الذي لو دور المستوردة التي تدخل إلى ميناء مستغانم وىذا لمتعريف أكثر وو 

 خطة تتكون من : اتبعناالبالد ،حيث  باقتصادكبير في النيوض 
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 .خاتمة



ث   

علىفيو اعتمدنا: فيو عبارة عن ريبورتاج مصور وكيفية إعداده حيث أما الجانب التطبيقي 

مقابالت،ووصفشامللموضوعنا.



المنــــــــــــــــهجـــــــــــــي اإلطار  
 

 
 أ

 

 

 :شكاليةإلأ /1

 وعميو جاءت إشكالية البحث عمى النحو التالي :

في الدائرة المينائية داخؿ  واستقبالياكيؼ تسّير عمػػػػميات النقؿ البحري لمبضائع المستوردة 
 ميناء مستغانـ ؟

 :تساؤالت البحث -/ 2

 ومف خالؿ ىذه اإلشكالية تطرح التساؤالت الفرعية التالية :

  عند دخوليا الميناء؟ واستقبالياكيؼ تتـ عممية التفريع ونقؿ السمع والبضائع 
 ما مصير السمع والبضائع المستوردة عند إدخاليا لمميناء؟ 
 المينائية ؟ىي اإلجراءات المعموؿ بيا أثناء عممية دخوؿ وخروج السفف مف الدائرة  ما 
 نوع الحمولة والمنتجات التي يسمح ليا بالدخوؿ إلى الميناء ؟  ما 
 مف ىـ الوكالء التجارييف المتعامؿ معيـ في ميناء مستغانـ؟ 
 .متى تقـو مسؤولية الناقؿ البحري في عممية النقؿ البحري؟ 

 / فرضيات البحث:3

لإلجابة عمى ىذه سيا و لمبحث،و اإلطالع عمى مختمؼ الجوانب التي يم اختيارنابعد 
 التساؤالت نطرح الفرضيات التالية :

  قد يمكف لنقؿ البضائع أف يكوف مصدرا لمحصوؿ عمى العممة الصعبة لتحقيؽ المنفعة
وذالؾ مف خالؿ عمميات  – االستيرادعمميات  –العامة ،كما أنو  يعد منفذا لمتجارة الدولية 

عبور السفف مف مكاف آلخر عبر البحار والمحيطات وىي بدورىا تحمؿ بضائع مستوردة 
 . استيالكيةومواد خاـ وسمع 
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  قد يتطمب خضوع السفف عند دخوليا إلى الرصيؼ لمجموعة مف اإلجراءات لتفريغ
يداعيا ونقمي ا، وحمايتيا لمحفاظ الحمولة المستوردة ،ومف ثمة يمكف شحنيا وتخزينيا وا 

 طالبييا.عمييا لغاية وصوليا إلى 
  ربما تتـ عممية اإلرشاد والتوجيو عند دخوؿ وخروج السفف مف الدائرة المينائية، عمى يد

 ضوابطمشرفيف ومرشديف مختصيف في ذالؾ،وقد تكوف وفقا لقوانيف النقؿ البحري تحت 
 يمـز العمؿ بيا في الميناء.

 البالد،وذالؾ  واقتصادلمستوردة أف تتماشى مع متطمبات السوؽ يمكف لمبضائع والسمع ا
 الناقميفتحت إشراؼ  االقتصاديةمف أجؿ تحقيؽ المنفعة العامة والمساىمة في التنمية 

يصاليا إلى مكانيا المطموب.   التي تحدد مسؤولياتيـ في نقؿ البضاعة وا 

 أىمية الدراسة : -/4

إف ىذه الدراسة ذات أىمية كبيرة إذ أنيا تتمثؿ في التعريؼ بخصوصيات النقؿ 
البالد والمساىمة أيضا في الخدمة  باقتصادالبحري ،وقدرتو الكاممة في التنمية والنيوض 

العامة ،وذالؾ في أنو يقدـ خدمات تكمف في نقؿ السمع والبضائع بشتى أنواعيا عبر السفف 
الميناء األرضية التي تجرى فييا مختمؼ عمميات النقؿ  وباعتبارؾ ،والبواخر المييأة لذال

جاء في دراستنا فكاف لزاما عمينا تقديـ وصفا كامال عنو ،والوقوؼ  البحري لمبضائع وىذا ما
عمى كامؿ محطاتو ومختمؼ اإلجراءات والعمميات التي تجرى في الدائرة المينائية عند دخوؿ 

 لبضاعة المطموبة عند وصوليا .وخروج السفف وأثناء تفريغ ا

 أىداف الدراسة : -/5

إف ىدفنا السامي مف ىذه الدراسة الوصوؿ إلػػى تقديـ صورة كاممة لمميناء بمختمؼ 
 ريبورتاج،وبالخصوص عمميات النقؿ البحري لمبضائع ،وذالؾ مف خالؿ تقديـ  جوانبو

 مصّور حوؿ النقؿ البحري لمبضائع لميناء مستغانـ .
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 الموضوع : اختيارأسباب  -/6

 تية التي دفعتنا إلىالّصورة والمجتمع "كاف مف الدوافع الذا اتصاؿإف تخصصنا "

 ىاـ ،يكمف دوره في أنو ىمزة وصؿ موقع إستراتيجي باعتبارهالتعرؼ عمػػى الميناء 

 إذالسفف، األخر التي تبحر فييا  بيف الجية األرضية المستقبمة لمبضائع والمناطؽ

 ات األفراد وذالؾ مف خالؿ عممياتدورا ىاما في تمبية حاجيات ومتطمب يمعب

 .ئعلمبضا االستيراد

 اف في مجاؿ واسع وثري ،دفعنا إلىقدر اإلمك واالستفادةالشعور بالرغبة واإلطالع 

 والخدمات التيوخصائصو، مميزاتو  تقديـ صورة تعريفية لمميناء والوقوؼ عمى أىـ

 تقديـ بحث أكاديمي وتوفر المراجعيقدميا في النقؿ البحري لمبضائع وذالؾ مف خالؿ 

 لإلحاطة بالموضوع بمختمؼ جوانبو. الالزمة

 المستخدم:المنيج  -/7

 عمى المنيج الوصفي اعتمدناصحة فرضياتو،  واختبارلإلجابة عمى إشكالية بحثنا 
لمقابمة ا استعممناالجانب النظري لإللماـ بالموضوع مف مختمؼ جوانبو النظرية .وقد في 

 .كأداة منيجية في بحثنا

 الدراسات السابقة : -/8

تشكؿ الدراسات السابقة ضرورة بحثية عممية تعطي القدرة عمى التعرؼ واإلطالع 
الكيفية التي يعالج بيا عمى المواضيع التي ليا عالقة بدراسات الباحث وتساعد عمى توضيح 

 الدراسات:ومف بيف ىذه  موضوعو
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"،رسالة  "دراسة حالة مؤسسة ميناء الجزائر  المؤسسات المينائية مردودية؛  حمالوي ربيعة -1
 2002-2007،جامعة الجزائر  االقتصاديةدكتوراه في العمـو 

 وقد بنيت ىذه الدراسة عمى اإلشكالية التالية :

الداخمية والخارجية المؤثرة في  العناصر مدى تأثير ومؤشراتيا؟وما ىي ىذه المردودية ما
  المؤسسات المينائية؟

 وجاءت فرضيات الدراسة عمى النحو التالي :

يتأثر مستوى تحقؽ المردودية بالظروؼ والشروط الداخمية لممؤسسة )مستوى التنظيـ  -(1
وبالظروؼ الخارجية المحيطة بيا ،مستوى التشغيؿ ،طرؽ التسيير المتبعة ،الكفاءة ....إلخ(

والمعاىدات  االتفاقيات)التطور التكنولوجي ،المنافسة ،بروز مؤسسات مينائية عمالقة ، :مثؿ
 (.الخ...

تزداد وترتفع المردودية بزيادة اإلنتاجية والفعالية في تقديـ الخدمات بحيث تنخفض  -2
 األخرى . الموانئالمالئمة والمنافسة ألسعار خدمات  التكاليؼ وتتحدد األسعار

 وبالتالي جاءت نتائج الدراسة فيما يمي:

التي  المبادئفي  االختالؼتعددت مفاىيـ المردودية لدى مختمؼ المفكريف وذالؾ إلى 
 االجتماعيةالمناىج المتبعة في التحميؿ )المردودية  اختالؼوكذالؾ  يؤمف بيا كؿ مفكر

 ألنياشكمية  االختالفاتفي األىداؼ،إال أف  اختالؼوكذالؾ  (الخ... القتصاديةا،المردودية 
تشكؿ جميعيا ،(الخ.... االجتماعية،المردودية  االقتصادية)المردودية المالية ،المردودية 

،إف نجاح أو فشؿ المشروع يتوقؼ عمى مدى سالمة السياسة  االقتصاديةىدؼ المشاريع 
مف السيولة والتي قد تفقده فرصة تحقيؽ  المالية المتبعة ،فيو يعمؿ عمى الحفاظ عمى قدر

كامؿ السيولة المتاحة ،فالمسير عميو أف يوازف بيف قرار  استثمرتأرباح إضافية فيما لو 
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لمييكمة التمويمية المثمى لممشروع،وكذالؾ الموازنة بيف  اختيارهوقرار التمويؿ وكيفية  االستثمار
احب المشروع نتيجة سيادة ظروؼ دودية والمخاطرة التي يتعرض ليا صمسألة تحقيؽ المر 

وعدـ قدرتو عمى سداد مستحقاتو  إفالسوعدـ التأكد كتحقيؽ الخسائر الكبيرة أو إعالف 
 . الخالمالية ....

األمـ  اتفاقية ؛ مسؤولية الناقؿ البحري لمبضائع في ظؿ قواعد روترداـ نبات خديجة -2
دراسة  – جزئيا  المتحدة المتعمقة بعقود النقؿ الدولي لمبضائع عف طريؽ البحر كميا أو

 2013-2012جيستر ما،رسالة - مقارنة

موضوع مسؤولية الناقؿ البحري لمبضائع ،خاصة في  يكتسبياالتي  لألىميةونظرا 
التي جاءت بيا ،لنكتشؼ الجديد  األحكاـنطمع عمى أىـ  أفقواعد روترداـ ،لـز ظؿ 

كؿ مف القواعد  أحكاـىذه الدراسة عمى المنيج المقارف بيف  اعتمدتوالمتجدد منيا ،وقد 
التشريع الجزائري ىامبورغ ،والتشريعات الوطنية ،ك،معاىدة بروكسؿ واتفاقية  ترداـرو 

بو االجتيادات  أخذت،وما  األحكاـ،المصري والفرنسي والمنيج التحميمي لمختمؼ تمؾ 
 . أيضاالقضائية 

مف خالؿ ىذه الدراسة تـ البحث في الجديد الذي جاءت بو قواعد روترداـ،ثـ نصؿ و 
قواعد  المطروحة حوؿ مركز الناقؿ البحري لمبضائع في ظؿ اإلشكالياتإلى اإلجابة عمى 

 : والتي جاءت عمى النحو التاليروترداـ 

الدول  أنقواعد روتردام قد غيرت من مستوى الحماية لمشاحنين ؟وىل  أنوىل  ىل انو تغير ؟

 ؟ بأحكاميا األخذ،والجزائر خاصة ،سوف تجد في قواعد روتردام ما يحفزىا عمى 

االتفاقية الجديدة جاءت تعالج  أفخاصة  ،أىميةوجاء في ىذه الدراسة لما لو مف 
 أخرىحتى عف طريؽ وسائط  أو ،المسائؿ والمشاكؿ المتعمقة بالنقؿ عف طريؽ البحر
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فؾ النزاع  إلىحؿ يقضي  إيجاد إلىالنقؿ عف طريؽ البحر ،بيدؼ الوصوؿ  إلىمضافة 
 في عقد النقؿ الناقؿ والشاحف ،ويخدـ مصالح كؿ منيما . األساسييفالقائـ بيف الطرفيف 

بيف مصالح  المساواة إقراروبالتالي فإف قواعد روترداـ حولت ووقفت نوعا ما في 
صرامة مف حيث  أكثر فأصبحالناقميف والشاحنيف ،حيث تغير في ظميا مركز الناقؿ البحري ،

وني لمسؤوليتو بجعؿ التزامو منوطا بتحقيؽ وتميز نظاـ القان ، وتشديد مسؤوليتو التزاماتوعدد 
 اإلثباتالمفترض وواجبة  الخطأمفترضة ،مبنية عمى  أصبحتمسؤوليتو  أفالنتيجة ،السيما 

 :تحديد المــــفاىيم -/9.

   :تعريف الميناء

البحيرات ،  الميناء أو المرفأ ىو مكاف يقع عمى حافة المحيطات، أو األنيار، أو :إجرائيا
 السفف لمشحف أو لتفريغ حموالتيا . تذىب إليو

مجموعة مف األحواض البحرية المجيزة باألرصفة واإلنشاءات التي تؤمف سالمة  :نظريا
نجاز أعماليا المرفئية عمى األرصفة"  .1السفف ،وتسيؿ ليا الرسو وا 

 :النقل البحريتعريف 

يضفيو لمسمعة المنقولة مف منفعة إقتصادية  يعرؼ عمى أنو نشاط إنتاج مف حيث ما إجرائيا:
وزمنية وذالؾ بنقميا مف مكاف حيث تتوفر فيو إلى مكاف تنذر فيو ،ويمكف تعريفو ،مكانية 

 ،أيضا مف خالؿ العناصر التي تساىـ في تقديـ خدمات النقؿ البحرية وىي تضـ السفينة
النقؿ والتخزيف وكافة الييئات البحرية ،شركات الشحف والتوزيع وما ينبع مف أنشطة  الموانئ

 والمؤسسات التي ترتبط بالنشاط األساسي لخدمات النقؿ البحري بصورة مباشرة .

                                                           
.94،ص3002،شركةناسللطباعة،اإلسكندرية،ضمان سالمة الراكب والمسافر بالتزامالتفويض عن اإلخالل وجديعبدالواحدعلي،
1
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وسيمة مناسبة تمكف  باستعماؿيتحقؽ جوىر النقؿ في تغيير مكاف شخص أو شيء  نظريا:
وتجسيده عبر مالحة مركبات يمكنيا قطع المسافة  آخر،وصوال إلػػػى مكاف  االنطالؽمف 

 .2عبر مجاؿ أو بيئة معينة ،لتحقيؽ عنصر تغيير المكاف"

 البضائع:تعريف 

ىي األشياء والمواد مف أي نوع كانت عدا الحيوانات الحية والمشحونات التي تذكر  إجرئيا:
 في عقد النقؿ أو نقميا يكوف عمى ظير السفينة .

 

 

                                                           
.372،ص3000،الدارالجامعية،لبنان،إدارة الجمارك وإدارة المرافيءشوقيرامزشعبان،
2
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 الفصل األول: مفاهيم عامة حول النقل البحري لمبضائع.
 المبحث األول: تعريف النشاط النقل البحري والعناصر المساهمة فيه.

 .تعريف الباحثين والمدارس النقل 
جزاء من الحياة المعاصرة والواقع أن النقل كان دائما عنصرا ميما في  ل النقليشك

المجتمعات في العصور الغابرة وسيظل ذلك في المستقبل إذ أن وسائل النقل ونظمو تعد 
 مقياسا عادال لمدى نمو الشعوب وتقدميا.

 :كيف عرف الباحثون والمدارس النقل؟ أوال 
 يتم تغيير مكان السمع واألشخاص. ىو العممية التي بيا :تعريف مجمع المغة العربية لمنقل (1

 .ولو وسائل عدة البر والبحر والجو
 يركز ىذا التعريف عمى المنفعة المكانية لمسمع واألشخاص التي تخمقيا وسائل النقل.

لمتعبير عن كافة  Circulationاستخدم الفرنسيون مفيوم الدورة  :تعريف  المدرسة الفرنسية (2
 1أشكال التفاعل المكاني مثل األشخاص والسمع ورؤوس األموال واألفكار والمخترعات.

 ىو حركة الناس والسمع والمرافق الالزمة لمقيام بذلك، ولو ثالثة أبعاد.:تعريف أخر لمنقل (3
  دولة إلى دولة. قرية منمدينة إلى من قرية إلى  المسافة من: الفراغ وىو األولالبعد 
 .البعد الثاني: الزمن وىو ساعة من ساعات اليوم 
 .البعد الثالث:حالة الحركة وىي حركة اإلنسان أو البضائع 
بحركة األشخاص والسمع لغرض  يتعمق :تعريف روبنسون وبامفورد ومفهومهما  لمنقل كالتالي (4

ييل حركة وبمغة االقتصاد فإن الطمب عمى النقل يشتق من الطمب عمى تس معين
األشخاص و السمع، ويكون النقل مفيدا طالما أنو يوفر خدمة ويشير عمماء االقتصاد إلى 

 2أنو عامل من عوامل اإلنتاج عمى حد قول كل من روبنسون وبامفورد.

                                                           

62.ص 6002 اإلسكندرية ، مكتبة أنجمو المصرية لمنشر،جغرافية النقل مغزاها ومارمها ه،سعيد عبد  1
  

.89، ص، 6002  ،السالم لمنشر والتوزيع والترجمة ، داراقتصاديات النقل ،نياعبد العزيز التو  ،عبد السالم المغزاوي  2  
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  : يتعمق النقل باألشخاص والبضائع بصفتو محاولة إللغاء المسافةتعريف روني جواتو (5
 1.إلنسانتحول  دون القيام بالنشاطات االعتيادية  التي

 من ىذه التعاريف يمكن نخرج بتعريف شامل لمنقل:
النقل ىو تدفق المواد الفيزيائية وغير الفيزيائية من مكان ألخر خالل فترة زمنية بواسطة  "

 بوسيمة ما."
 .مفهوم نشاط النقل البحري والعناصر المساهمة فيه 

البحري بأنو نشاطا إنتاجيا من حيث ما يضفيو لمسمعة المنقولة من يعرف نشاط النقل 
أخر. كما يعد نشاطا توزيعا  مكان إلىوذلك بنقميا من  منفعة اقتصادية ) مكانية وزمنية (

قميميا وعالميا.  نظرا لدورة األساسي في عممية التبادل وتوزيع السمع محميا وا 
ل المحاور كل من السفينة وساحات بناؤه يمكن تعريف نشاطا النقل البحري من خالو   

والسماسرة الذين يعممون في مجال تقديم خدمات النقل البحري. فضال عن موانئ البحرية 
شركات التأمين  ؛ إلىوشركات الشحن والتفريغ وما يرتبط بنشاطيا من نقل وتخزين بإضافة

 البحري.
 كافة الييئات كما يمكن التوسع في تعريف صناعة النقل البحري لكي تشمل

والمؤسسات التي يرتبط نشاطا األساسي بخدمات النقل البحري بصورة مباشرة أو غير 
  2مباشرة،

أىمية النقل  والسفن ولبيانتتركز عناصر النقل البحري في ثنائيتين أساسيين ىي الموانئ 
من حجم تجارة %90البحري في حياة عالمنا المعاصر. يكفي أن نعرف أن أكثر من 

البضائع الدولية يتم بواسطة النقل البحري، ناىيك عن سفينة الركاب التي تقل أالف 
 المسافرين.

 
                                                           

 
1
 .62، ص، جغرافية النقل ومارمهاذكر، الالمرجع سابق   
 98، ، ص6002، بيروت، الفنية اإلشعاعمكتبة ومطبعة ، اديات النقل البحرياقتصعبد منصف أحمد،  محمود2
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 :أوال الموانئ البحرية 
: تعتبر الموانئ ىي حمقة ىامة في سمسمة النقل المتكامل و المنفذ الرئيسي مفهوم الموانئ .2

ب التخطيط ليذه المنافذ واألساسي لمتجارة الداخمية والخارجية لمدولة، وبناءا عمى ذلك فيج
تخطيطا بعيد المدى حتى يتوفر فييا جميع التسييالت المالئمة حيث أنيا تمثل حمقة 
الوصل التي تربط بين األرض والبحر، ويتطمب إدارة وتشغيل مثل ىذه المنافذ مستوى 
عالي من اإلدارة حتى نتمكن من اإلسراع في عمميات تداول البضائع بطريقة مبسطة 

 ية.واقتصاد
وتختمف الموانئ عن بعضيا البعض من حيث النوع والحجم وكذلك من حيث 
التخطيط والتنظيم. وىذا االختالف في معظم الموانئ نتيجة لموقعيا الذي تتدخل فيو 

 1مجموعة من العوامل التجارية والتاريخية.
في البيئة  والفي البيئة الطبيعة  يوجد في العالم ميناءان متشابيان، ال : التصنيف الموانئ .6

االقتصادية وظروف التشغيل. فحتى اآلن فإن ىناك بعض الموانئ التي  تالءم التصنيف 
 ر ىي:يمكن أن تتم طبقا لمعاييو  لعام لمموانئ في مجموعات قميمة.ا

 فيما يمي:ؤدييا : يمكن تصنيف المواني طبقا لموظيفة التي تبالنسبة لموظيفة (1
 أن تستقبل أنواع عديدة من السفن مثل سفن البضائع ىذه المواني يمكنيا  :مواني عامة

العامة والنمطية وسفن لمبضائع الصمب والسائمة، كما يمكن استقبال سفن الركاب وتقوم 
ومن ناحية أخرى فإنيا  .وتموينيا ىذه المواني أيضا بتقديم الخدمات مثل بإصالح السفن
 2كك الجديدة.تتصل بجميع وسائل النقل األخرى مثل النقل البري والس

 

                                                           
منشأة المعارف،اإلسكندرية،  ،االستراتيجيات التسويقية لممواني وشركات النقل البحريمحمود محمد،  رفييص  1

 .  98،ص، 6009
،ص، 6000، اإلسكندرية، الفنية اإلشعاع، مكتبة ومطبعة يل المواني، إدارة وتشغعمى، مصطفى عبد الحافظعبد الال   2
28 
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  مواني متخصصة: وىي مواني التي تتميز بالتخصص في تقديم خدمات معينة من حيث
 :نوع التجارة أو النقل وتوجد أمثمة كثيرة من المواني الخاصة مثل

  مواني الصناعية: وىذه الموانئ في خدمة خاصة أو صناعة معينة مثل المواني التي
 صناعية وتتوفر فييا معدات كفاءة عالية. تقوم بتكرير والتي تقوم بتصدير خامات

  مواني النفط: وتحتوي عمى شبكة ضخمة من أنابيب نقل البترول من حقول اكتشافو أو
 يتطمب تزويدىا بمحطات ضخ الالزمة.معامل تكريره مباشرة مما 

  مواني العبارات: وتتميز ىذه المواني بخدمة حركة الركاب والمسافرين بواسطة العبارات
 .يضا نقل كميات بسيطة من البضائعيمكنيا أالتي 

 يمي: : ويمكن تصنيف لممواني طبقا لموقعيا الجغرافي إلى مابالنسبة لمموقع الجغرافي (2
 ىي عبارة عن المواني التي تقع عمى السواحل الطبيعية أو الصناعية  :المواني الساحمية

 مباشرة وىي تحتاج إلى إقامة حواجز لألمواج.
نمو  : معظم المواني العالم القائمة حاليا ىي نتاج عمميةالممكية واإلدارةبالنسبة ألشكال  (3

وتطور طويل المدى عبر عشرات السنين لعبت خالليا عوامل االقتصادية و السياسية 
والجتماعية والجغرافية والعسكرية أدوارا بارزة. وقد ساىمت إلى حد بعيد في تحديد أشكال 

 يمكن تمخيصيا فيما يمي: بالنسبة لمموانيممكية ىذه المواني وتعدد أساليب اإلدارة 
 مواني  –مواني االدراة المستقمة  –: مثل المواني األىمية أو شبه الحكوميةلمواني الحكومية ا

 -المحميات
 الخاصة المواني :Privat ports وىي تمك المواني التي يتم إنشائيا بواسطة القطاع :

 1ح.الخاص، وىي تدار كأي مشروع تجاري بغرض تحقيق اإلربا
 
 

 
                                                           

 .60،62،66،62. ص، إدارة وتشغيل الموانيالمرجع السابق لمذكر.   1
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 :ثانيا: السفن 
ىذه الناحية تمثل أحد الوسائل الجوىرية  الثروة البحرية، وىي منتعتبر السفينة أىم عناصر 

تنمان. لذا فقد اىتم المشرع بوضع أحكام خاصة ي يستخدميا المجيز لمحصول عمى اإلالت
بالحقوق العينية  التبعية التي عمى غرض إنشائيا وتحقق مصمحة مجيزىا وأصحاب ىذه 

 الحقوق في نفس الوقت.
 خاصة تضمنالسفينة جسم عائم صممت يشكل ىندسي بمواصفات  :تعريف السفن 

سالمتيا وسالمة الحمولة سواء كانت األشخاص أو بضائع... وحولو يدور كل نشاط 
 بحري.

 1فالسفينة تعد حجر األساس في نشاط البحري وشرط الالزم لممارسة ىذا النشاط اليام. 
 خصائص السفينة: 
أن يكون لمسفينة بمجرد االنتياء من بنائيا اسم : يجب Nom du Navireاسم السفينة:  (2

خاص بيا يميزىا عن غيرىا من السفن، وتنطبق ىذه القاعدة عمى كل سفينة أيا كانت 
ويجب عميو أيضا أن يقوم . سفينتوويستقل مالك السفينة باختيار اسم  سعتيا أو حمولتيا.

يختمف عن لونيا كما بكتابة اسميا عمى مقدمتيا من الجانبين بحروف ظاىرة وبمون 
 يجب عميو كتابة االسم بذات الحروف عمى مؤخرتيا.

: وىذا ىو العنصر الثاني من عناصر ذاتية Domicile du navireموطن السفينة:  (6
السفينة موطنا قانونيا ىو ميناء تسجيميا أو مكان ربطيا الثابت. ومالك السفينة ىو الذي 

 في تسجيل سفينتو فيو. ه الميناء الذي يرغب يقوم بتحديد موطن سفينتو، وذلك باختيار 
: تندرج كذلك حمولة السفينة ضمن العناصر Tonnage ou jaugeحمولة السفينة: (9

ويقصد بحمولة السفينة سعتيا الحجمية الداخمية. وتحدد أو  .يا المدنيةالمحددة لحالت

                                                           
1
 .00 ص، ، اإلسكندرية، منشأة المعارفالنظام القانوني لمنقل البحري والحاوياتغريب محمد،  عبد العزيز 
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 200أي مترا مكعبا  6.99والذي يساوي   Tonneauتقاس ىذه السعة  بالطن الحجمي 
 1قدم مكعب.

: يجب عمى كل السفينة معدة لمقيام رحمة Papiers D’ identité أوراق ذاتية السفينة: (8
بالتعرف عمى  ن األوراق أو المستندات تسمحبحرية أن تحمل عمى متنيا مجموعة م
 ذاتيتيا أثناء الرحمة واثبات حالتيا المدنية

 نواع السفن: أ 

نوع لعممية النقل البحري وكان من الطبيعي أن تتتعتبر السفينة الركيزة األساسية 
 أنواع رئيسية عمى وجو التالي: تصميمات وأشكال السفن في

: وتختمف أحجاميا حسب مناطق تشغمييا والمواني التي تتردد عمييا ومنيا ما سفن الركاب .2
ىو صغير ال تتجاوز حمولتيا عدد محدود من األشخاص ومنيا عابرات المحيطات 

وكثير من ىذه  ة بوصفيا وسيمة لمسياحة والرحالتالمجيزة بكافة وسائل الراحالضخمة 
السفن يكون فراغات لمبضاعة وفراغات ثالجات وأماكن مخصصة لشحن السيارات 

 الركاب وىذا النوع يسمى سفن مزدوجة.
ن سفن نقل البضاعة .6 : وكما ىو واضح فإن ىذا النوع من السفن مخصص لنقل البضائع وا 

 أشكاال أساسية ثالثة عمى النحو التالي: كان يأخذ
 وىذه السفن تكون مصممة أساسا لمعمل عمى الخطوط المنتظمة سفن البضائع العامة :

لتسييل عممية  سطح مزدوج أو ثالثة أسطح  ائع العامة وعادة تكون ذاتضلنقل الب
 .ميلالرص الن ىذا النوع من البضائع العامة يكون معبأ في كرتونات أو برا

 وىذا النوع من السفن مصمم خصيصا لنقل البضائع الصب سفن نقل البضائع الصب :
وىي إما لنقل الحبوب الصب  المسيمدةوعادة ما تكون ذات سطح منفرد لتسييل عممية 

ما لنقل الخامات األخيرة مثل خام الحديد  2بأنواعيا مثل القمح والذرة والشعير وا 
                                                           

 .22،26،ص، 6009، اإلسكندرية ،، دار الجامعة الجديدة لمنشرالقانوني لموكالة لمنقل اإلطارسوزان عمي حسن،   1
 .29.28. ص.القانوني لموكالة لمنقل اإلطارالمرجع سابق ذكر.   2
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 سفن متخصصة : 
مصممة خصيصا لنقل السيارات بأنواعيا وتكون عمى ىيئة  : وىيسفن نقل السيارات (2

 .سييل شحن وتفريغ السياراتذو طابق واحد أو أكثر تفتح من الخمف وذلك لت دحرجة
: وىي مخصصة لنقل البضائع السريعة العطب والتي تستمزم درجة تبريد سفن الثالجات (6

واألسماك ومشتقات األلبان معينة خالل الرحمة البحرية مثل الفواكو والخضروات والمحوم 
 وىذه السفن مزودة بآالت تبريد وتتفاوت درجة التبريد حسب نوع البضاعة.

: الحاوية تعد أحدث الوسائل بالذات في سفن الخطوط المنتظمة في  نقل سفن الحاويات (9
 .ك تعتبر وسيمة حديثة لتفريغالبضائع، وىي كذل

وآالت مى ىيئة صياريج متصمة بمواسير وتتميز ىذه السفن بأنيا مصممة ع الناقالت:( 9
 ومقسمة بقواطع طويمة تقمل من تحرك السوائل ىند اىتزاز السفينة وتستخدم الناقالت الضخ

في نقل السوائل النظيفة مثل الشحوم الزيوت بأنواعيا ومجيزة بوسائل تسخين لضمان الشحن 
 .ل البترول الخام ومشتقاتووعدم تجميدىا مث

وىذا النوع من السفن متخصص في نقل الغازات مثل الغاز الطبيعي من : سفن الغازات (8
 1.طق الصناعية البعيدةمناطق اإلنتاج إلى المنا

 سمعة( ):مفهوم البضاعة:  
ويتجسم في صورة ممموسة، ومن ىنا كان معنى الكممة  اإلنسانأي شيء يرغب فيو بنو 

والتي "اإلنسانيةالرغبات  إشباعأو "فعة التي ليا" من األشياءمنسجما في نقس الوقت إلى كل 
ومن ثم  توجد في نفس الوقت بكميات محدودة في المجتمع، بمعنى أنيا نادرة ندرة نسبية.

تعرف السمعة بأنيا اقتصادية، إذا كانت نادرة وليست ليا منفعة أو كانت ولكنيا ليست نادرة، 
 2.ألحوالاوىنا تعد السمعة الحرة كالشمس واليواء والماء في بعض 

  
                                                           

 . 98،92ص، .المركز القانوني لممرسل إليه في عقد النقل البحريالمرجع السابق ذكر.  1
.290 ، القاىرة، دار الفكر العربي، ص،2886موسعة،  ،8، ط، االقتصاديةالموسوعة عمر،  حسين   2  
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 :خصائص وأنواع السمع المنقولة 
تختمف خصائص السمع المنقولة فيما بينيا من حيث الوزن والطول والحجم و الصفات 
 الفيزيائية والقيمة إلى غير ذلك من الخصائص وعمى أساس ىذه الخصائص يعتمد كل من:

 الطمب عمى نقل السمع. .2
 اختيار وسمية النقل. .6

 من السمع وىما: يسينئر يجب التفرقة بين نوعين  األنواعوقبل تناول ىذه 
 :السمع الضخمة .2

وىي السمع التي تتميز بأنيا ثقيمة وضخمة وغير معبأة أي غير قابمة لمفك والحزم مثل 
 " الفحم والرمال والخام الحديد والمواد البناء وغيرىا، ويطمق عمييا اصطالح البضائع "السائبة

 :السمع العامة .6
السمع الوسيطة التي تنتقل بين المصانع والسمع النيائية التي تنقل من ويدخل ضمنيا 

المصانع إلى المخازن ومناطق االستيالك والموانئ التصدير، ويطمق اصطالح السمع 
 "البضائع المحزومة"، أي قابمة لمحزم.

 باختصار خصائص السمع عمى النحو التالي: اآلنوتتناول 
 الخاصية األولى: الوزن. 

تتباين وحدات السمع في أوزنيا بين وحدات السمع الصغيرة، وبين الوحدات المتوسطة 
سائل صغيرة الوزن فإن التكاليف نقمو لو السمع الكبيرة الوزن. فإن كانت اوحدات  وأخيراالوزن 

 تكون كبيرة وقد ال تغطى أجور خدمات نقميا تكاليف النقل.
 قيمة السمعةنيةالخاصية الثا :. 

في  نيا وحجميا كالرمال وخام الحديد.الواقع سمع منخفضة القيمة بالنسبة لوز توجد في 
 األحجارحين توجد سمع متوسطة القيمة. وأخرى مرتفعة القيمة بالنسبة لوزنيا وحجميا مثل 

  1.ةالكيربائية المنزلي والمجوىرات وألجيزةالكريمة 
                                                           

 .29 ،20 ،، ص2990اإلسكندرية،  النقل، مركز اإلسكندرية، في اقتصادياتمقدمة  منصور فريد حمادة،  1
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 الصفات الفيزيائية والكيمائية لمسمع.ثالثةالخاصية ال : 
التأثير في الطمب عمى خدمات  إلىلمسمع  والكيمائيةيؤدي اختالف وتنوع الصفات الفيزيائية 

لى تنوع ىذا الطمب أيضا. فعمى سبيل المثال نجد أن الخضروات الطازجة  نقل السمع، وا 
والطيور المذبوحة ىي سمع قابمة لمتمف السريع ومن ثم  األسماكوالمحوم  الطازجة و  واأللبان
 ك.واالستيال السريعة حتى تصل إلى المناطق التوزيع نقميا بوسائل النقل مراأليتطمب 

 Immédiate demande.  1ولذلك يطمق عمى ىذا النوع من الطمب العاجل 
 الوسائل المعتمدة في نقل البضائع.المبحث الثاني:

 : نقل البضائع بالحاويات.أوال
 :مفهوم الحاوية واستخدمتها 

البضائع بالحاويات،يمزمنا أوال التعرف عمى الحاوية نفسيا وعمى قبل الخوض في نقل 
أنواعيا وكيفية استخداميا حتى نتمكن من التوصل إلى معرفة ما إذا كان استخداميا قد أفاد 
النقل أم ضره أو بمعنى أخر حتى نتوصل إلى معرفة المزايا التي يوفرىا النقل بالحاويات 

ال التي تقوم بو الحاوية في مجاالت عإلى معرفة الدور الففإذا ما توصمنا  وكذالك العيوب.
حد من استخدام الحاويات النقل المختمفة فإنو يمزمنا بعد ذلك إبراز المعوقات التي ت

 م األمثل.االستخدا
 تعريف الحاوية:  

ففي حين اتفاقية األمم المتحدة الخاصة بالنقل  ،يسود جو من الشك حول تعريف الحاوية
و كذلك نظام النقل الدولي لمحاويات بالسكك الحديدية يعتبران 2890وسائط لسنة المتعدد ال

أن الحاوية وسيمة من وسائل النقل، فالحاوية عبارة عن صندوق من الحديد لو أبعاد 
 2وموصفات موحدة وعن طريق ىدا الصندوق يمكن نقل البضائع.

                                                           
 .20، ص.مقدمة في االقتصاديات النقلالمرجع سابق ذكر،   1
 .86، ص، 6022، القاىرة ،، دار العدالةالقانون البحري الدولييوسف المصري،   2
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بأنيا عبوة نمطية عمى شكل صندوق. تستخدم كوحدة مجمعة  :وهناك تعريف أخر لمحاوية
لنقل البضائع بيدف تخفيض تكاليف النقل مع تأكيد سالمة النقل البحري، ويطمق عمى ىذا 

 Containerisation .1األسموب نظام التحوية البضائع 
  :أنواع الحاويات 

عادية وحاويات  تتنوع الحاويات وفقا لنوع البضائع المراد نقميا، فيناك حاويات
 .ن أعمىخزانات وحاويات ذات تصميم خاص وحاويات مفتوحة م

كانت معبأة في عمب  ىوتستخدم الحاويات العادية في نفل البضائع الجافة أو السائمة مت
 معدنية أو بالستكية أو ما شابو ذلك.

 أما حاويات الخزانات وىي التي تستخدم في نقل السوائل مصل الزيوت والحوامض أو
 فيي غالبا ما تكون خزانات معدنية محكمة. لنقل الغاز المضغوط أو الغاز المسبل،

فمنيا ما  أما بالنسبة إلى الحاويات ذات تصميم الخاص فتتنوع أشكاليا حسب تنوع البضائع،
ىو مصنوع عمى شكل صندوق كبير بو فتحات متصمة بأجيزة التيوية ، ومنيا ما ىو مزود 

 معين يضمن بيا الناقل االحتفاظ  بدرجة الحرارة أو البرودة عند مستوى بجياز التدفئة وتبريد
وفي أخير ىناك الحاويات المفتوحة من األعمى وىي عبارة عن حاويات مزودة بأبواب في 
حد نياياتيا، وحوامل لسطح ناقمي، وغطاء من المشمع لحماية البضائع المنقولة من الطقس. 

لنقل البضائع الثقيمة جدا أو البضائع ذات الحجم الكبير  ويستخدم ىذا النوع من الحاويات
كما أنيا تستخدم لشحن البضائع التي ال يمكن  والتي يزيد ارتفاعيا عن ارتفاع الحاوية.

 2ية.رفعيا إال بالمرافع العمو 

 
 
 

                                                           
 .20. صالقانون البحري الدوليالمرجع سابق ذكر.   1
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إال أن استخدام  بالرغم من إيجابيات التي يحققيا استخدام الحاويات في مجال النقل،
 سمبياتو التي ستتعرض ليا بعد بيان إيجابيات النقل بالحاويات.الحاوية لو 

 :أوال: إيجابيات النقل بالحاويات 
يحقق استخدام الحاويات في مجال النقل وخاصة في النقل البحري متعدد الوسائط 

فنظرا لكون الحاوية عازلة وصمبة وغير  انخفاضا كبير في التكاليف وسرعة في إنجاز النقل.
فيي من جية الوسيمة  لمكسر فيي تعتبر اليوم وسيمة تغمفة األكثر أمانا واألكثر شيوعا.قابمة 

لى  المثمى لحماية البضائع المرصوصة بداخميا وىي من جية أخرى سريعة المناولة من وا 
 .البضائع وسيمة النقل فتساعد عمى سرعة والمرونة تداول

لى وسائل النقل المختمفة فيي  كما تسيل الحاوية عمميات الشحن التفريغ من وا 
تقان مما يحقق منفعة لمناقمين سواء من حيث استغالل وقت وسيمة  أصبحت تتم بسرعة وا 
النقل أو من حيث تقميل النفقات إذ أن الشحن وتفريغ الحاويات ال يحتاج لذات الكم من 

دية. وأخيرا اآلالت واألدوات واأليدي العاممة في عمميات الشحن والتفريغ التي تتم بطرق عا
تمتاز الحاوية عن غيرىا من وسائل التغمفة بكونيا حامية لمبضائع من مخاطر السرقات 

 والتمف.
 :سمبيات النقل بالحاويات: ثانيا 

لكي يحقق النقل بالحاويات النجاح المنتظر فالبد أن يتم عمى سفن متخصصة، إذ 
ود تناسق بين أحجام األوعية أن النقل بالحاويات عمى السفن التقميدية يشكل صعوبة في وج

 ن فراغات السفينة أو تصميم عنابرىا.يوألشكاليا وب
كما أن عممية الرص في السفينة تعتبر من العمميات الفنية الدقيقة الخاصة إذ أخذن 
في عين االعتبار حجم الحاوية وثقل وزنيا الذي قد يسبب اإلخالل بتوازن السفينة أو ترتيب 

 1.الشحن والتفريغالبضائع حسب أولويات 
 

                                                           

 .68،68. ص، بضائع بالحاوياتالنقل عقد الالمرجع سابق ذكر.   1   
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 :مقاييس وأوزن الحاويات 
  ( بأن تكون مقاييس الحاويات كاألتي:LOSأوصت المنظمة الدولية لمتوحيد المقاييس )

 أطوال الحاويات: 
( العشرين قدما ىي 60قدما، وفي الواقع فأن الحاويات ) 80-90-60-20ىي 

 ( األربعين قدما80األكثر استخداما، تمبيا الحاويات )
حيث أن مواصفات المنظمة الدولية لمتوحيد القياسي ىي مجرد توصيات وليست و   

 .ليست ممزمة التنفيذقرارات و 
 :عرض الحاوية 

( ثمانية أقدام، وقد 9أوصت المنظمة الدولية بأن يكون عرض الحاوية المعياري ىو )
 التزمت كافة الشركات المصنعة لمحاويات بالتوصية.

 :ارتفاع الحاوية 
( 9المنظمة الدولية لمتوحيد القياسي بأن االرتفاع المعياري لمحاويات ىو )أوصت 

 .قدام أو ثمانية أقدام وستة بوصاتثمانية أ
( تسعة أقدام أو تسعة أقدام 8كما توجد أيضا أعداد محدودة من الحاويات بارتفاع )

 وستة بوصات.
 :وزن الحاوية 

( قدم 80، بينما يصل وزن الحاوية )( طن6( قدم فارغة حوالي )60يبمغ وزن الحاوية )
 1.ثالثة طن ونصف (9.8فارغة إلى )
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 نظام الرافعات. ثانيا:

 :ام الرافعات ذات األرجل المباشرنظ -1
ىو من أكثر أنظمة تداول الحاويات شعبية خاصة عندما يتم تستيف الحاويات واحدة   

 فوق األخرى )إي أنو يستخدم لتستيف الحاويات.(
المباشر فأن الرافعة ذات األرجل المباشرة تقوم بنقل الحاويات مباشرة بين في النظام 

الرافعة الجسرية من السفينة لمبر ومنطقة تستيف الحاويات وتقوم بوضعيا أو تحريكيا من 
  أماكن التستيف.

 :نظام الرافعات ذات األرجل متتابع -6
الرافعة الجسرية بواسطة في ىذا نظام فإن الحاويات تنقل من السفينة عن طريق  

القاطرة الجرارة إلى منطقة التستيف وتقوم الرافعة الجسرية بالتقاط الحاويات من عمى طريق 
وتنقمو عبر صفوف التستيف لوضعيا في مكانيا بحيث تعود القاطرة والجرار إلى السفينة مرة 

  أخرى.
لتستيف إلى ساحة كما تقوم الرافعات ذات األرجل أيضا بنقل الحاويات من مكان ا 

 الحاويات ووسائل النقل البري إلى أماكن التسميم.
 حات:نظام الرافعات الجسرية  لمسا -3

الجسرية  تتسع لعدد صفوف من لمحاويات، فيي إما أن  رافعات النقل أو الرافعات 
تكون مثبتة عمى قضبان أو عمى إطارات ومن المميزات البارزة ليذا النظام ىو المقدرة عمى 

دام األمثل ومن أىم صفات ىذا نظام ىو االستخ رصات. 8ت حتى ارتفاع تستيف الحاويا
 1.لمفراغات والمساحة
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  الرافعاتمزايا وعيوب نظام: 
 :أوال مزايا 
 ثالثة. يمكن تخزين الحاويات بارتفاع حاويتان أو .2
 المرونة في الحركة لنقل الحاويات بين الرصيف وساحة التخزين. .6
نزاليا من الشاحنات.سيولة تحميل  .9  حاويات وا 
 يمكن العمل بيا بدون أي معدات مساعدة.  .8
  ثانيا: العيوب 
 عمرىا االفتراضي القصير.  .2
 صعوبة الرؤية بالنسبة لمسائق. .6
 عمميات الصيانة لممعدات تحتاج إلى تكاليف عالية. .9
 1تسبب خطورة من تسريب الزيوت من الوصالت الييدروليكية. .8
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 : مسؤولية الناقل البحري للبضائع.الفصل الثاني

 تعريف الناقل البحري للبضائع.األول:المبحث  

البحري ذلك الشخص الذي يتعيد بموجب عقد نقل البضائع عن  يعتبر الناقل
طريق البحر بإيصال بضاعة معينة من ميناء إلى أخر، ويمكن اعتبار الناقل مالكا 

 لمسفينة أو مجيزىا أو مستأجرىا.
واعتبرت اتفاقية بروكسل الناقل بأنو مالك السفينة أو مستأجرىا المرتبط مع 

ظير أنيا ترتكز عمى ضرورة وجود صمة بين من يقوم الشاحن بموجب عقد النقل، وي
بالنقل ووسيمة النقل "السفينة " إضافة إلى عنصر التعاقد بمعنى أن يبرم عقد النقل 

 مع الشاحن ىو الناقل.
 باسموأما اتفاقية ىامبورغ فقد عرفت الناقل أنو كل شخص أبرم عقدا أو أبرم 

ىذا وقد أشارت المعاىدة إلى الناقل الفعمي  عقدا مع الشاحن لنقل البضائع بحرا.
جزء من ىذا  أوباعتباره كل شخص يكون الناقل قد عيد إليو بتنفيذ نقل البضائع 

 النقل كما يشمل كل شخص أخر يكون قد عيد إليو بيذا التنفيذ.
أما الناقل وفق اتفاقية روتردام ىو الشخص الذي يبرم عقد نقل مع الشاحن، 

ن الناقل أبرم عقد نقل بحري بالكامل شأن معاىدتي بروكسل فمم تشترط أن يكو 
وىامبورغ ، وبما أن عقد النقل قد يقوم بتنفيذه غير الناقل فقد حددت معاىدة روتردام 
الطرف المنفذ الذي يؤدي أو يتعيد بأن يؤدي أيا من واجبات الناقل بناء عمى طمب 

 1ىذا األخير وتحت اشرفو أو سيطرتو.
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شروع الجزائري بنص صريح لطبيعة مسؤولية الناقل البحري لم يحدد الم
لمبضائع إن كانت مسؤولية أم أنيا تقصريو،  غير أن يمكن  استنتاج ذلك من خالل 

، التي تجعل مسؤولية الناقل البحري لمبضائع مسؤولية  88)ق ب ج(208المادة 
ضاعة سالمة من عقدية ناتجة عن اإلخالل بعقد النقل البحري والتزامو بإيصال الب

 ميناء الشحن إلى ميناء الوصول.
ترفع الدعوى في أوليا ضد الناقل باعتباره مسئوال عن كل ما يمحق بالبضاعة 

من القانون البحري الجزائري، كما  208من خسائر وأضرار، وذلك طبقا لممادة 
)ب ق ج( نطاق العقد البحري الذي يبدأ بمجرد أخد البضاعة  937حددت المادة 

 1عمى عاتقو وينتيي بتسميم البضاعة إلى مرسل إليو.
التعرف عمى طبيعة مسؤولية الناقل البحري أمر جوىري إذ أحكام المسؤولية، 
تختمف حسب نوع االلتزام الذي يثقل كاىمو.والتزام الناقل البحري في ظل أحكام قانون 

المدة بين تسميم التجارة البحرية واتفاقية ىامبورج في نطاق محدد، نطاق زمن ىو 
الناقل البضائع في ميناء الشحن وبين قيامو في ميناء التفريغ بتسمميا إلى صاحب 
ن  الحق في تسمميا، وكافة العمميات التي تقع خالل تمك المدة يمتزم بيا الناقل، وا 
كان لألطراف وليذه المسؤولية نطاق مادي ونعني بو األضرار التي تشمميا، وىي 

و تمفيا أو التأخير في تسممييا. وأخيرا فميذه المسؤولية نطاق اليالك البضائع أ
  2بالنسبة لألشخاص، ويعني بذلك األشخاص الذي تسرى عمييم أحكاميا.

تعني مسؤولية الناقل البحري تمك المسؤولية التي تقوم عمى وصف الناقل 
بمناسبة  المرتبط بعقد النقل، بالتالي تكون عمى ىذا االعتبار مسؤولية عقدية تقوم

                                                           
، 8791مسؤولية المدنية مذكرة الناقل البحري لمبضائع _التشريع الجزائري واتفاقية هامبورغ خميفي أمين،   1

وزو  مذكرة لنيل درجة ماجستير في القانون، فرع قانون المسؤولية المينية، كمية الحقوق، جامعة معمري، تيزي
 .45،ص، 3002

2
 .45، ص، 3221، منشأة المعارف، اإلسكندرية، عقد النقل البحرياحمد محمود حسني،   
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اإلخالل بتنفيذ االلتزام الذي ألقاه عمى عاتقو عقد النقل، وليس ثمة ما يبرر اعتبار 
مسؤولية تقصريو،طالما ارتبط الناقل بالشاحن يكون بموجب عقد نقل يثبتو "سند 
الشحن" ولذلك تكون المسؤولية عقدية، تنشأ من اإلخالل بتنفيذ االلتزامات التي 

عمى عاتقو الناقل البحري التزامات عديدة أىميا نقل  تقع يفرضيا عقد النقل.
البضاعة المشحونة وتسميميا  سميمة في الميعاد المتفق عميو أو في الميعاد المعقول 
في ميناء الوصول، وىذا االلتزام يحكمو العقد "التزام عقدي" بحيث يسال الناقل 

 ىذه النتيجة.ويعتبر مخال بالتزامو الناشئ عن عقد النقل عند عدم تحقق 
يخمص من ذلك أن مسؤولية الناقل إزاء الشاحن أو المرسل إليو مسؤولية 
عقدية مصدرىا عقد النقل ،فالمسؤولية العقدية تقوم عمى أساس مبدأ الخطأ أو 
الضرر والعالقة السببية واجتماع األركان الثالثة تتم مساءلة الناقل إما إذا انتقى 

 أحدىما فتنتفي المسؤولية.  
الصة القول أن مسؤولية الناقل البحري مسؤولية عقدية أساسيا االلتزام خ

بتحقيق نتيجة، في إيصال البضائع إلى المرسل إليو سميمة كاممة في الميعاد متفق 
 1عميو.
 .أساس مسؤولية الناقل البحري 

أساس مسؤولية الناقل البحري ىو الخطأ المفترض، فيكون الناقل البحري مسئوال 
البضائع أو تمفيا أو تأخيرىا في التسميم عمى أساس الخطأ المفترض عن ىالك 

فيكون  الناقل البحري مسئوال عن األضرار دون أن يمزم المتضرر بإقامة الدليل عمى 
خطأ الناقل،ولكن يستطيع الناقل دفع المسؤولية إذ أثبتت أن ىالك أو تمف أو تأخير 

                                                           

، منشأة القانون التجاري والقانون البحري أساسياتمصطفى كمال طو، عمي البارودي، مراد منير فييم،   1 
 .12ص،  3003 ،اإلسكندرية ،المعارف
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ئبو أو أحد تابعيو فيو كقوة قاىرة أو يرجع إلى سبب أجنبي ال يد لو فيو ىو أو نا
  1ذاتي في البضاعة. خطأ الشاحن أو لعيب

 حاالت مسؤولية الناقل : 
يمتزم الناقل بنقل البضاعة من ميناء القيام إلى ميناء الوصول سميمة في الميعاد 

عمى ىذا فيسأل الناقل عن ىالك تسميميا إلى المرسل إليو كاممة. و المتفق عميو و 
أو عن تمف الحاصل ليا وكذالك عن التأخير في تسميميا ونتعرض ليذه البضاعة 

 لحاالت عمى نحو األتي:
 :المسؤولية عن هالك البضاعة أو تمفها 

بعض منيا عند  أوتتضح مسؤولية الناقل البحري في حالة ىالك البضاعة كميا 
وصول البضاعة الناقصة في العدد أو الوزن مع مالحظة أن ىناك نسبة من 
التسامح حالة العجز الذي يحدث نتيجة الشحن أو التبخر أو السقوط نسبة قميمة من 

كما يسأل الناقل عن التمف الذي يمحق البضاعة  لتقمبات الجو.  الحبوب أو التعرض
 الشحن خاصة لحالة البضاعة.لم تدرج تحفظات في سند  ما

ال من ىالك البضاعة أو تمفيا في الفترة الواقعة بين تسميم ئو ويكون الناقل مس
في ميناء التفريغ إلى صاحب  البضاعة إليو في ميناء الشحن في قيامو تسميميا

 الحق.
 لمسؤولية عن التأخير: 

ت أن التأخير يسأل الناقل البحري عن التأخير في تسميم البضائع إال إذا أثبت
ويعتبر الناقل قد تأخر في تسميم إذ لم يسمم في  يرجع إلى سبب أجنبي ال يد فيو.

                                                           
، ص، 8002 ،اإلسكندرية: دار الجامعة الجديدة قل البحري قواعد وأحكام، ، عادلي، عقد الناألميرخالد    1
28 ،22. 
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الميعاد المتفق عمييا أو في الميعاد الذي يسمميا فيو الناقل العادي في ظروف 
 المماثمة إذ لم يوجد في مثل ىذا االتفاق.

ل في حالة ال يجوز أن يزيد مبمغ التعويض الذي يحكم بو عمى الناق و  
 التأخير في تسميم البضائع أو جزء منيا عمى الحد األقصى لمتعويض

تستحق إي تعويضات عن الضرر الناتج عن التأخير في تسميم البضائع وال   
من تاريخ  20إذا لم يحضر طالب التعويض الناقل كتابة بالتأخير خالل ستين يوما 

التسميم ويالحظ أن الناقل يكون مسؤال عن ىالل البضاعة كميا أو جزئيا أو نقميا أو 
زام الناقل ىو االلتزام بتحقيق نتيجة تأخيرىا عن موعد تسميميا  مسؤولية عقدية فالت

 1.ةىي وصول البضاعة كامم
 
 
 
 
 
 
 
 ز
 
 
 
 

                                                           
 .82، 88، ص، 8002، دار الفكر العربي، القاىرة، ، العقود البحريةعمي حسين يونس  1
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 المبحث الثاني: تنفيذ الناقل لعقد النقل البحري لمبضائع.
  البحري لمبضائع فيما يخص السفينة:التزامات الناقل 

تبدأ االلتزامات المترتبة عمى الناقل من حين استالم وشحن البضائع عمى متن 
السفينة حتى تفريغيا وتسميميا إلى المحل المقصود، ويقتضى ىذا التميز بين 

 وكذا فيما يخص البضاعة.التزامات الناقل فيما يخص  السفينة 
 االلتزام بإعداد السفينة وتجهيزها: .1

ذاتيا يمتزم الناقل بادئ ذي بدء بإعداد وسيمة نقل  قبل البدء في عممية النقل
صالحة لمقيام بعممية النقل المتفق عمييا فال يصح لو مثال تقديم وسيمة نقل غير 
مالئمة لطبيعة البضائع المراد نقميا، إذ يجب عميو التأكد من إن الشاحنة مجيزة 

لة المبردات قبل نقل بحيث ال تتعرض البضائع الموجودة بداخميا لمبل والتأكد من حا
البضائع التي تحتاج تبريد. وعندما ينتيي الناقل من تجييز وسيمة النقل المالئمة يقع 
تباع التعميمات التي يعطييا لو ىذا  عميو عبء استالم البضائع من المرسل  وا 
األخير أو من لو الحق في إصدارىا تمييدا لشحن البضائع ورصيا وتستيفيا في 

 وسيمة النقل. 
عداد السفينة قابمة ي متزم الناقل البحري لمبضائع بتقديم السفينة المتفق عمييا وا 

ويضعاىا تحت تصرف الشاحن في الزمان والمكان المتفق عمييما. ويقتضي  لإليجار
تنفيذ ىذا االلتزام قيام الناقل بالتأكد من متانة بدن السفينة وكفاءة ماكيناتيا وأجيزة 

الناقل بتنظيف وتحسين حال العنابر والغرف الباردة والمبردة  يمتزمو القيادة والتوجيو. 
وسائر أقسام السفينة المعدة لشحن البضائع، والقيام برحمة المقررة في الظروف 

 1العادية مع مراعاة ما قد تتعرض لو من أخطار.

                                                           
، ص، 3002، ،اإلسكندرية، منشأة المعارفقواعد وأحكام مسؤولية الناقل البحريخالد،  األميرعدلي  1

220،223. 
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 وضع السفينة تحت تصرف الشاحن في الزمان والمكان المتفق عميه: .2
السفينة تحت تصرف الشاحن بحيث تكون مستعدة يجب عمى الناقل إن يضع 

لتقبل البضائع في الزمان والمكان المتفق عمييما، فإذا كانت السفينة مؤجرة بالكامل، 
فانو يجب إن توضع بأكمميا تحت تصرف المستأجر، فيما عدا الغرف واألماكن 

  بضاعة أي ن يحمموا فيياأة. مع ذلك فميس لمربان ولمبحارة المخصصة لمربان والبحار 
وفي حالة المخالفة فان األجرة ىي البضائع المنقولة بدون حق  المستأجر،إال برضا  

تعود إلى المستأجر الذي يمكنو المطالبة بالتعويض. أما إذا تعمق األمر بنقل بحري 
ضع السفينة أو جزء معين منيا تحت تصرف الناقل بان يسند الشحن فال يمزم 

ال يكفي  مبضاعة مكانا صالحا في السفينةيوفر ل أنو ىو الشاحن بل كل ما يمتزم ب
إحضار السفينة صالحة لممالحة، إنما يجب إحضار السفينة في الوقت المحدد 
لمشاحن، أي أنو إذا أحضر الشاحن البضائع ووضعيا عمى الرصيف الميناء في 

ا لم تكن الموعد المتفق عميو، فيقتضي أن السفينة مييأة الستقبال لمبضائع، أما إذ
أو أنيا موجودة لكنيا غير مييأة الستقبال، فيكون الناقل قد أخل  السفينة الموجودة،

بالتزامو الممثل في وضع السفينة تحت تصرف الشاحن في الزمان والمكان المتفق 
عميو،فيسأل الشاحنين عن األضرار التي تترتب عمى ما يدفع من رسوم إضافية 

 ن األضرار التي قد تتعرض ليا البضائع خالل ىذهلمبضائع، فضال عن مسؤوليتو ع
 1الفترة.
 .التزامات الناقل البحري لمبضائع فيما يخص البضاعة 

بعد قيام الناقل بتوفير السفينة قابمة لإلبحار ومجيزة بالرجال والمؤن، فإنو يقع 
عمى عاتقو استالم البضاعة من الشاحن وشحنيا عمى ظير السفينة زيادة عمة رص 

 البضاعة وأخير االلتزام بتفريغ وتسميم البضاعة.

                                                           
1
 .52، 53، ص، 3224، اإلسكندرية،منشأة المعارف مسؤولية الناقل البحري لمبضائع،حمدي كمال محمد،   
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 :أوال استالم البضاعة 
تبدأ عمميات النقل البحري باستالم الناقل لمبضائع من الشاحن، ويقوم الناقل 
ذ لم يكن ثمة  باستالم البضائع من الشاحن في المكان والزمان المحددين في العقد، وا 

 ف عمى عادات الميناء.نص في العقد في ىذا الشأن فإن األمر يتوق
واستالم الناقل لمبضائع يكون في المحظة التي يقبميا فييا لنقميا، وىو عمل 
قانوني، إذ يتحقق الناقل عند استالم من التغميف والعالمات عمى الطرود وعدد 

وتكمن أىمية تحديد وقت استالم الناقل البضائع أنو  الطرود ووزن البضاعة...الخ
ظام الخاص بمسؤولية الناقل البحري الذي أتى بو قانون التجارة يبدأ منو تطبيق الن

 البحرية.
وتحديد وقت استالم البضائع متروك إلرادة أطراف العقد، والناقل ليس لو 

رضيا عميو مصمحة في تأخير االستالم حتى يتفادى المسؤولية المشددة التي يف
من المسؤولية بالعقد، ومن في حرمانو من إدراج شروط اإلعفاء القانون والتي تشمل 

  1ثم يجوز عمى
أن الناقل ال يتسمم البضائع إال بعد شحنيا، ويعني ذلك االتفاق إن يتولى 
الشاحن عممية الشحن وبالتالي ال يتحمل الناقل شيئا من األضرار التي قد تحدث 
لمبضائع حتى إتمام الشحن، وقد يحدث استالم فعمي لمبضائع من جانب الناقل إال 
أنو يشترط أن ذلك االستالم إنما ىو عمى السبيل العقد لحين شحنيا، وفي ىذه الحالة 

خالل الفترة التي ذلك االستالم وحتى الشحن أحكام عقد   فإنو تسرى عمى البضائع
 2الوديعة ما تسمح بو يقرره القانون لمسؤولية الناقل البحري.

                                                           
، ص، 3003عمان، دار الجامعة الجديد لمنشر والتوزيع، مسؤولية الناقل البحري ،كارماني، جبر لطيف،   1
20،23. 

 ،ص،3033الحديثة لمكتاب: لبنان، ، المؤسسة لبحري في ضوء القانون والمعاهداتالنقل احاطوم وجدي،   2
303. 
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  ثانيا: الشحن 
من عمى الرصيف في الميناء إلى  عممية الشحن تتمثل في رفع البضاعة

ظير السفينة وااللتزام بالشحن يقع أصال عمى عاتق الشاحن إال أن الشحن والتفريغ 
 والوضع م الربانالشحن والتفريغ في الموانئ،  ويتعاقد معي قاولومعمميات يقوم بيام 

فع العادي البسيط أن تقف السفينة بجانبيا في محاذاة الرصيف والغالب أن يتم ر  
أو رافعات الرصيف  Palans du navireالبضائع بواسطة رافعات السفينة 

Grues  أو بواسطة األنابيبCanalisations  إذ تعمق األمر بسوائل كالبترول
والنبيذ. أو بواسطة مصاعد خاصة كما ىو الحال بالنسبة لشحن الفحم في بعض 

ذا كانت صبا  كالحبوب الصائبة فإنيا تصب مباشرة بواسطة   En vracالموانئ. وا 
أقماع خاصة، وتستخدم الدحرجة  بالنسبة لموسائل والوحدات المتحركة كالسيارات 
وعربات الصياريج ولواري الثالجات، وتتم العممية بسحب ىده الوسائل والوحدات 

 1المتحركة من مناطق التخزين إلى السفينة.
د جرى العمل عمى أن يقدم الشاحن قبل وفيما يتعمق بإجراءات الشحن فق

يتضمن ذكر   Déclaration d embarquementالشحن بيانا يسمى بيان الشحن
نوع البضاعة التي ستشحن وكميتيا، ويعد اطالع الناقل أو وكيمو عميو وتحرى 
بياناتو يسمم الشاحن إذنا بالشحن  يسمح لو فيو بتسميم البضاعة موضوع البيان عمى 

نة،وبعد أن يتسمم الناقل أو وكيمو البضاعة يسمم الشاحن إيصاال مؤقتا ظير السفي
ويسمى ىذا اإليصال المؤقت أحيانا الن الذي يوقع عميو ضابط المالحة الذي 
يشرف عمى عمميات الشحن، وىذه األوراق مختمفة )بيان الشحن، إذن الشحن 

يصال المؤقت ( يضمنيا عادة دفتر مطبوع يسمى تذكرة السطح  Billet de وا 

                                                           
 .43، 40، ص، مسؤولية الناقل البحريالمرجع السابق،   1
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bord في الشروط ،ويستبدل اإليصال المؤقت قبل اإلبحار بسند الشحن مستو
 1القانونية.

  التستيفثالثا:الرص. 
الرص ىو عبارة عن تستيف البضاعة وترتبييا عمى نحو معين داخل عنابر 
السفينة بما يحفظيا من اليالك أو التمف وعمى ذلك فالرص يختمف عن الشحن إذ 

فنية يتمق بثبات السفينة واالحتفاظ بتوازنيا ويدخل في نطاق  أن الرص عممية
وظائف الربان أما الشحن فيو عممية مادية عبارة عن رفع البضاعة من ارض 

 الميناء إلى متن السفينة.
ىذا ورص البضائع يتم داخل عنابر السفينة المخصصة لذلك ويراعي في 

البضائع األخرى التي توضع  ترتبييا وحزميا نوع البضائع، ومدى مالئمتيا مع
بجوارىا. وعمى ىذا فالرص عمى سطح السفينة كقاعدة عامة غير مسموح بو ألنو قد 
يشكل خطرا ليس عمى البضاعة فحسب بل عمى الفينة ذاتيا ولم يسمح القانون 
البحري بالرص عمى سطح السفينة  ويقع االلتزام برص البضاعة وتستيفيا داخل 

غالبا ما يقوم الربان بعممية الرص بان يستند إلى عمال  إالناقل السفينة عمى عاتق ال
مقاولين متخصصين بالقيام بيذه الوظيفة عمى أن قيام ىؤالء بعممية الرص ال يرفع 
المسؤولية عمى الناقل بل يظل الناقل مسؤال في مواجية الشاحن عن األخطاء التي 

 تقع من ىؤالء المقاولين. 
طوال الرحمة  القيام بليراقب الرص ليس عند  أنىذا ويعتن عمى الربان 

البحرية. فعميو أن يعيد رصيا إذا انتقمت من مكانيا بسبب اىتزاز السفينة وتيويتيا إذ 
 2تطمب األمر.

                                                           
 .72، ص، 8003، اإلسكندرية ،، منشأة المعارفالمالحة البحرية والمرشد ومجهز أشخاصكمال حمدي،   1
 .402. ص.النقل البحري في ضوء القانون والمعاهدات المرجع سابق ذكر.  2
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 رابعا: النقل. 
شك أن الجوىر عقد النقل ىو االلتزام البضاعة من ميناء القيام إلى ميناء  ال

يذ عممية النقل في الميعاد المتفق عميو أو في الوصول. فيقع عاتق عمى الناقل تنف
الميعاد المعقول. وعمى الناقل أن يسير في الخط سير الرحمة المتفق عميو في عقد 
النقل أو الذي جرت العادة بإتباعو فال يجوز لو أن ينحرف عن خط السير المعتاد 

 1ية. إال إذا كان لالنحراف ما يبرره كما وقع إنقاذ أو سبب األحوال الجو 
واألصل أن يتم النقل عمى السفينة التي شحنت عمييا البضاعة في الميناء دون أن 
يكون لمناقل الحق في تغييرىا أثناء الطريق. فإذا تعطمت السفينة أثناء الرحمة وجب 
عمى  الشاحن أن ينتظر حتى يتم اإلصالح، ولو إذا لم يشأ االنتظار أن يطمب تسميم 

األجرة كاممة. أما إذا لم يمكن إصالح السفينة أي أصبحت البضاعة إليو أن يدفع 
غير صالحة لممالحة، كان الناقل تقديم سفينة أخرى صالحة لممالحة لنقل البضاعة 

 عمييا إلى ميناء الوصول.
ذا تعذر عمى الربان إتمام عممية النقل بسبب قوة قاىرة حالت بين السفينة  وا 

مربان حينئذ حرية التصرف بما فيو منفعة وبين دخوليا الميناء المقصود، فإن ل
الشاحنين وقيادة السفينة إلى أقرب ميناء يمكن أن تصل أليو بأمان، وذلك إذا لم يكن 

 مزودا بأوامر محددة.
ويتفرع عن التزام الناقل بنقل البضاعة التزامو بالمحافظة  عمييا أثناء نقميا، 

ذا تم تغيير السفينة أثناء الطريق عمى نحو م ا أشرنا فإنو يتعين  عمى الناقل أن وا 
 2ا.يتخذ كافة التدابير الالزمة لممحافظة عمى البضاعة والعناية بيا أثناء تفريغي

 

                                                           
 .45. ص، مسؤولية الناقل البحري لمبضائعالمرجع السابق.    1
 .14. ص.النقل البحري في ضوء القانون والمعاهداتالمرجع سابق.  2 
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 خامسا:  االلتزام بتفريغ البضاعة. 
يقصد بالتفريغ إنزال البضاعة من السفينة إلى رصيف ميناء الوصول أو إلى 

فينة راسية بعيدا عنو. كما ىو الحال الصنادل التي تنقميا إلى الرصيف إذا كانت الس
بالنسبة لمشحن فإن التفريغ يقع أساسا عمى عاتق الناقل ما لم يتم االتفاق عمى قيام 
ذا كان الناقل ىو الممزم بالتفريغ فميس  الشاحن نفسو أو المرسل إيو بيذه العممية. وا 

 يغ.ثمة مانع من االتفاق عمى تحمل الشاحن أو المرسل إليو نفقات التفر 

وقد يتضمن سند الشحن النص عمى توكيل الناقل أو الربان في اختيار 
المقاول لمتفريغ البضاعة عمى نفقة المرسل إليو ومسؤوليتو ويعتبر المقاول بمثابة 
متعاقد مع المرسل إليو وتقوم بينيما رابطة مباشرة. وعمى ىذا فعممية التفريغ عكس 

أرض ميناء إلى متن السفينة حال أن عممية الشحن عبارة عن رفع البضاعة عن 
التفريغ إخراج البضاعة من السفينة إلى رصيف الميناء، وأن كان كل منيما يعد 

 1عممية مادية. 
 سادسا: االلتزام بتسميم البضاعة 

السفينة في ميناء الوصول بتسميم البضاعة  رسوايمتزم الناقل البحري بمجرد 
عمييا إلى المرسل إليو والتسميم عممية قانونية ينتيي بتماميا تنفيذ عقد النقل البحري، 
وىو يختمف عن التفريغ الذي عن التفريغ الذي ىو مجرد عممية مادية. والتسميم قد 

إليو، أما إذا كان يكون سابقا عمى التفريغ إذا كان ىذا األخير عمى عاتق المرسل 
التفريغ عمى عاتق الناقل فيكون التسميم الحقا عميو. وتبرز أىمية التسميم في أنو 
يترتب عميو تغيرا جوىريا في مراكز اإلطراف عقد النقل، إذ تنتقل بو مسؤولية 
ذا كان الربان ىو الذي يمتزم  المحافظة عمى البضاعة من الناقل إلى المرسل إليو.وا 

ميم البضاعة، إال أننا قد رأينا ما جرت عميو العادة  من قيام أمين في األصل بتس
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السفينة بيده الميمة بوصفو ممثال لمناقل، وذلك نظرا لمتكمفة الباىظة لالستغالل 
البحري مما يتحتم معو عدم بقاء السفينة مدة طويمة في ميناء الوصول انتظارا 

خالل إيصال يعطيو المرسل أليو لحضور المرسل إلييم. و يثبت تسميم البضاعة من 
أو أمين الحمولة إلى الربان أو أمين السفينة. لكن العمل قد جرى عمى التأشير 

من  882بالتسميم عمى سند الشحن ثم تقديمو لمربان أو ممثل الناقل. و تنص المادة 
قانون التجارة البحرية عمى أن" يعد تسميم نسخة من سند الشحن إلى الناقل قرينة 

 1تسميم البضاعة إلى صاحب الحق في تسمميا. عمى
وىذا وتسبق عممية التسميم عممية التحقق من البضاعة وفحصيا والتي 
تحصل عمى الرصيف بعد التفريغ. وىذه العممية تشمل التحقق من ذاتية البضاعة 
وكميتيا ) عدا أو كيال أو مقاسا أو وزنا ( وحالتيا ) أي إذ بيا تمف أو فساد أو 

وتستيدف ىده العممية أغرضا ثالثة: إثبات أن كل البضاعة قد فرغت، نقص ( 
معرفة حالتيا واثبات ما بيا من تمف، حساب األجرة إذا كان متفقا عمى تحديد قدرىا 

والتحقق من البضاعة حق المرسل إليو ال يتوقف عمى  عمى أساس الكمية المفرغة.
جية لمطرود، فالتحقق يرد عمى مكان التسميم أو طبيعة البضاعة أو الحالة الخار 

الحالة الداخمية لمطرود كما يرد عمى الحالة الخارجية، وىو تحقق يحصل دون شكمية 
 2معينة ودون مصاريف.
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 :مفهوم الريبورتاج 

الريبورتاج ىو فن من فنون الكتابة وواحد من األنواع اإلخبارية ويسمى  "
االستطالع بتصوير الواقع ونقمو إلى الجميور، وىو كما يقول دبيان تصوير 

 1بالكممات، تتحول معو الكممة أو الجممة إلى كاميرا".

من وتعني نقل السمع  6re- port - age "ينقسم الريبورتاج إلى ثالثة أقسام لغة
 الميناء والعريان.

بأنو مجموعة من المعمومات المثبتة أو المرسمة  arousseيعرفو قاموس  اصطالحا:
عن طريق الصحافة ، الراديو، التمفزة وذلك حول موضوع معين ويعرفو الباحث 
 السوفيتي فوكودياما ىو كتابة واضحة ومباشرة يقوم بيا شاىد عيان حول حدث
اجتماعيا و ظاىرة جديدة ويحتاج الريبورتاج إلى تفاصيل ذات مستوى فني وجمالي 
لى أسموب حي وانطباعات شخصية لمؤلف، وبذلك يحكم عمى العرض ومعالجة  وا 
الوقائع التي يعرض فييا الريبورتاج شريحة من الواقع التي تدور حول حادثة معينة 

فية، و ىو أيضا يعالج أشخاصا وراىنة، بيدف جعميا فعالة من الناحية الصح
 2حقيقيين ضمن حقيقة ويوضح العالقة بين األحداث الفردية والعالقات االجتماعية".

 

 

 

 

                                                           
1
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  :أنواع الريبورتاج 

ال يمكن أن نقدم تصنيفا واحدا ألنواع الريبورتاج فيناك عدة تصنيفات وىناك 
 النقل والوصف. قاسم واحد يجمع بينيما ىو أن الريبورتاج نوع إخباري يقوم عمى

 .التصنيف األول: ريبورتاج يرتبط بالموضوع و ريبورتاج يرتبط بالحدث 
 ريبورتاج يرتبط بالموضوع:  -1

" إن أشير أنواع الريبورتاجات ىي تمك التي تتعمق بالموضوعات، وىي عادة  
ريبورتاجات غير أنية، أي ال ترتبط بالحدث مثل الريبورتاجات التي تدور حول 

الطفولة، والبيئة، وحوادث، والمدن والقرى والمناطق السياحية والمنشآت، مواضيع 
وغيرىا من المواضيع ، أي أن الصحفي يقوم باالستطالع ظاىرة أو مكان أو مؤسسة 
وغيره وعادة ما يكون ىذا النوع من الريبورتاجات أطول من حيث المساحة أو المدة 

 الزمنية من الريبورتاج المرتبط بالحدث.

 6 بورتاج يرتبط بالحدثري -2

نعني بالريبورتاج المرتبط بالحدث ذلك الريبورتاج اآلني الذي يمكن لمصحفي 
بموجبو أن يقوم بريبورتاج حول مؤتمر صحفي أو ندوة صحفية أو مسيرة سياسية، أو 
مظاىرات عالمية، أو زيارة ميدانية لرئيس الحكومة أو وزير معين.  عمى أن يكون 

عمى النقل والوصف، أي يصف مثال أجواء الزيارة، والظروف  موضوعو ىنا يرتكز
المحيطة بيا، ويصف األمكنة التي زارىا رئيس الحكومة، وغيرىا من المعطيات التي 

 3."يجب وصفيا من صغيرىا إلى كبيرىا

 

                                                           
3
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 التصنيف الثاني: الريبورتاج المباشر وغير المباشر. 
الريبورتاج الذي يقوم بو الصحفي من جريدة 6 " الريبورتاج ىو ذلك ريبورتاج مباشر .5

أو إذاعة أو تمفزيون، حيث يقوم بالنزول إلى الميدان ويجري ريبورتاجو، وتقوم 
تمك الجريدة أو اإلذاعة أو التمفزة بنشره أو بثو أ إذاعو. أي أن ىذا الريبورتاج من 

 إنتاج الجريدة أو اإلذاعة أو التمفزة نفسو.
ما الريبورتاج غير المباشر فيو ذلك الريبورتاج الذي تنتجو 6 أريبورتاج غير مباشر .2

مؤسسة إعالمية أخرى كوكاالت اإلنباء مثال، حيث يقوم صحفي من وكالة أنباء 
معينة بالنزول إلى الميدان ويجري ريبورتاجا صحفيا حول موضوع معين، أي أن 

ة، إنما من إنتاج الريبورتاج ىنا ليس من إنتاج تمك الجريدة أو اإلذاعة أو التمفز 
 4غيرىا."

  :تصنيف الثالث: الريبورتاج حسب طبيعة الموضوع 

 نجد في ىذا التصنيف عدة أنواع لمريبورتاج تبعا لطبيعة الموضوع منيا6

يدور حول القضايا السياسية، واألحداث، والوقائع التي ليا "6 ريبورتاج سياسي .5
 عالقة بالسياسية مثل القضايا األمن، اإلرىاب.

 6 ويرتبط مضمونو بالمواضيع االجتماعية كالطفولة والبطالةريبورتاج اجتماعي .2
 والمخدرات وما إلى ذلك.

6 ويدور حول المواضيع الثقافية كالمطالعة، بيع الكتب، التردد عمى ريبورتاج ثقافي .8
 المكتبات الممتقيات الفكرية، االستطالع جميور المثقفين حول القضايا الثقافية.

6 وىو نوع من الريبورتاجات التي ترتكز عمى األمكنة والمناطق ياحيريبورتاج س .4
 5."والمنتجعات السياحية، وغيرىا

                                                           
4
 .22، ص، 5538منشورات عويدات، بيروت ، تقنية الصحافةفميب عاير،  
5
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وىو نوع من الريبورتاجات التي ترتبط عادة بالمحاكم والقضايا " 6 ريبورتاج قضائي .1
المختمفة خاصة ذلك المواضيع االجتماعية. ويتعين عمى الصحفي الذي يقوم 

 رتاجات أن تكون لو ثقافة قانونية.بيذا النوع من الريبو 
ويتعمق بالمواضيع الرياضية، كاالستطالع المنشات وجميور  ريبورتاج رياضي: .2

 ."الرياضيين والمشجعين، وكل األمور المتعمقة بالرياضة
وىو نوه ىام من أنواع الريبورتاجات فيو يدور في المناطق  ريبورتاج حربي: .3

لنزاعات المسمحة والحروب األىمية، الساخنة، مثل الحروب، التوترات، وا
 6."وغيرىا

 6 خصائص الريبورتاج 

"خالل انجاز ريبورتاج  صحفي يجب بالضرورة إلى عين المكان، فمن غير 
المنطقي أن نصف شيئا لم نراه وعمى ىذا األساس يجب عمى الصحفي خالل عممية 

المشاىدة جمع المعمومات أن يوظف كل حواسو ، إذن من خصائص الريبورتاج 
االستماع اإلحساس والشعور بما يشاىده ويسمعو ويختار ىذا النوع عندما يكون 
لمخبر طابع المشيد الحي متعدد المظاىر، ويؤكد الباحثون ضرورة إجابة الريبورتاج 

 عن األسئمة التالية6 ماذا حدث؟ متى حدث؟ كيف حدث؟ كيف جرى؟ لماذا جرى؟

يل سطحي ولكنو جواب لجممة من فالريبورتاج المعاصر ليس مجرد تسج
االستفسارات المعقدة المتعمقة بحياتنا، وفي ىذه الحالة فان تجربة الكاتب الحياتية 

والريبورتاج زيادة عن كونو  ومؤىالتو المينية تمعبان دورا ميما في إعداد الريبورتاج.

                                                           
6
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نوع صحفي متميز لو خصائصو وأنواعو فقد توسعت مجاالت اىتمامو من جراء 
 7تحوالت الكثيرة التي تعرفيا المجتمعات البشرية".ال

"وىكذا يمكن القول أن األسموب والمعمومة في الريبورتاج كالىما ميم، فال 
ينبغي لمصحفي أن ييتم باألسموب وبيمل المعمومة التي ىي وظيفة الصحافة األولى 

ف، وىي وال ينبغي  عميو أن ييتم بالمعمومة  دون أن يقدميا بأسموب جميل وشفا
الخاصية الرئيسة لمريبورتاج، لذلك يمكن القول أن أسموب الريبورتاج ىو أسموب أدبي 

 صحفي. و في األخير يمكن إدراج خصائص الريبورتاج في خمسة نقاط التالية6

يقوم الريبورتاج الصحفي عمى وصف الحياة اإلنسانية وتدخالتيا و تفاعالتيا في  (5
 محيط معين.

سو و ميولو ويعكس اسيذاتية الصحفي و رؤيتو لألشياء وأحالريبورتاج يعبر عن  (2
 ثقافتو كذلك.

فن الريبورتاج الواقع كما في كل المؤسسات اإلعالمية ) السمعية  يصور (8
البصرية، المكتوبة، االنترنيت ( فيو أقرب لمواقعية لذلك يعتمد كثيرا في المعالجة 

لمؤسسات اإلعالمية في اإلعالمية لبعض المشكالت ألنو يسمح بالتمايز بين ا
 موضوع واحد ويترك ىامشا ومتسعا لبدء التوجيات بطريقة غير مباشرة.

يعتمد كثيرا عمى جمالية المغة و األسموب الجميل فيو يأخذ نصيبا من الكتابة  (4
 األدبية خاصة فن الرواية واألدب الشعري.

ر يركز عمى خاصيتي الوصف والسرد ويحاول أن يصور الواقع ويقربو أكث (1
لمجميور لدرجة يشعر فييا المتمقي أنو من ىذا اإلنتاج الفني أو ما يسمى لدى 

  8"البعض بتغميب عنصر المشاركة تتبعا لألحداث وتطوراتيا.

                                                           
7
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8
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 6 احل إعداد الريبورتاج المصورمر 
وىي مرحمة اإلعداد لمعمل بحيث أن الصحفي ىنا يقوم "6 مرحمة ما قبل التصوير .5

بجمع  ما استطاع من وثائق وأرشيف والمعمومات، ىذا إن لم يكن مختصا فان 
نظرة سريعة عمى ممف الموضوع تكفيو وبعد ذلك يضع خطة عمل ينتقل ألثرىا 

 إلى المرحمة الثانية.  
والتسجيل مثل ما ألة  6 تحتاج ىذه المرحمة إلى وسائل التصويرمرحمة التصوير .2

تسجيل وضبط الصوت، فيصور الصحفي ما ييمو  وما يمكن أن يساعده من 
صور ويسجل كل االستجوابات  اليامة مع الشخصيات المعنية بالموضوع، فيذه 
عبارة عن جمع المادة الخام  التي تييئ وال تصير جاىزة إال باالنتقال بيا إلى 

 المرحمة الثالثة.
6 تبدأ ىذه المرحمة بعد جمع المادة الفيممية ومشاىدة حيث لتصويرمرحمة ما بعد ا .8

يضع الصحفي ىيكل ريبورتاجو المعالج لمحدث، فيرتب الصور ويعمق عمييا ويتم 
 9"ذلك بعممية المونتاج والميكساج.

خالصة القول الريبورتاج نوع صحفي ووسيمة ىامة في تصوير مختمف 
المتمقين بما ىو سار من أحداث بفضل ما يتميز الوقائع و األحداث وكذلك إعالم 

بو من خصائص وما يمكن تأكيده ىو أن الريبورتاج يمعب دور في ترسيخ الفكرة 
 سواء من خالل الصورة أو التعميق.
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 مراحل إعداد الريبورتاج المصور:

I. :مرحمة ما قبل التصوير 
 تحديد الفكرة العامة: -1

البحري لمبضائع بميناء مستغانم فمن خالل فكرة موضوعنا حول النقل  تدور
إجرائنا لممقابالت مع مجموعة من اإلطارات والمشرفين عمى عمميات الشحن والتفريغ 

البضائع والعاممين بالميناء  في ىذا الموضوع ارتكزنا عمى أربعة محاور، فاألول 
ا ىي نظرة عامة حول ميناء مستغانم، أما الثاني يبرز كيفية دخول السفينة وم

اإلجراءات الالزمة لذلك وثالث محور يقف عمى اإلجراءات الشحن والتفريغ البضاعة 
في ميناء وكيفية خروجيا من الميناء وفي األخير قمنا باالستخالص النتائج التي 

 توصمنا إلييا من خالل دراستنا ىذه.

 6 معاينة األماكن واألشخاص -2

 األماكن: 

قصدنا كل من المدخل الشمالي لمميناء وكانت تتضمن الميناء بصفة عامة 
فقد قمنا بالتصوير من  IPMوالمدخل الجنوبي أيضا والسطح مؤسسة ميناء مستغانم

األعمى الميناء ككل بما فيو الجية الشرقية لمميناء المنارة وكاسرة األمواج و الحظيرة 
ميناء الخاصة بالسيارات التابعة لممؤسسة الميناء وكل األرصفة الموجودة في ال

أرصفة. و التقطنا صور من حظيرة اآلالت الموجود في الميناء،  50والمتمثمة في 
وانتقمنا إلى التصوير من سطحين ومتمثمة في سطح بناية قيادة الميناء وسطح بناية 

وكذلك قمنا بالتصوير من خارج الميناء من حي بالطو الذي يطل فرق الجمارك. 
 األعمى.عمى الميناء وذلك ألخذ لقطات من 
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كما انتقمنا إلى مكتب ضابط الميناء في قيادة البحرية بحيث أجرينا معو مقابمة 
بخصوص دور قيادة الميناء ومياميا في تسير السفن. وأيضا أجرينا مقابمة مع 
المرشد البحري في مكتبو. ثم توجينا إلى مكتب مصمحة تفريغ وشحن البضائع. 

قمنا بإجراء مقابمة مع رئيس الحظيرة. ثم  وبعدىا انتقمنا إلى حظيرة اآلالت حيث
بحيث أجرينا مقابمة مع مراقب ورئيس امن حظيرة السيارات  2توجينا إلى صيف رقم 

 التابعة لممؤسسة مستغانم  ومختص في تفريغ البضاعة بحيث كانوا يزاولون عمميم.

 :الشخصيات 

 الميناء بحيث جرت كالمقيام بيذا العمل قمنا أجرينا سبعة مقابالت مع مسئولين في 
 األتي6

 ضابط الميناء مصطفى سبع محمد في قيادة البحرية. .5
 المرشد البحري بشير تيامي في قيادة الميناء .2
 رئيس مصمحة الشحن والتفريغ قويدر داوجي صالح الدين في شركة االستثمار. .8
رئيس مصمحة امن السيارات تابعة بميناء مستغانم بن يحيا محمد في مؤسسة  .4

 ء مستغانم.المينا
 رئيس حظيرة اآلالت لنقل البضائع في الميناء بن عزيل عبد القادر في الميناء.  .1
 مختص في التفريغ البضاعة عميميش أحمد في الميناء  .2
 مراقب سيارات مزاري محمد في الميناء.  .3
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 السيناريو النهائي والتقطيع التقني:

شريط  شــــــــــــريط الصورة  شـــــــــــريط الصوت 
 اللقطات

زاوية  الحوار أو التعليق  الموسيقى  الضجيج 
التصو

 ير 

حرك
ة 

الكام
 يرا 

رقم اللقطة  مضمونها  نوعها
المدة         

جنرٌك  / / / قضٌة مغلقة  موسٌقى  /
 البداٌة 

ثا43  10 

لقطة  ثابتة  عادٌة  / موسٌقى  /
 قرٌبة 

فٌدٌولمٌاه 
 البحر

ثا42  10 

موسٌقى  /
 هادئة   

 "تشكل الموانًء.....
.....فً مجال النقل 

 البحري "

جانبٌة 
من 

 الٌمٌن 

لقطة  ثابتة 
 جامعة 

فٌدٌولمجم
وعة من 

السفن فً 
 المٌناء 

ثا44  14 

موسٌقى  /
 هادئة

 "فً مامضً.....
 .....المدٌنة

 مستغانم"

لقطة  ثابتة  عادٌة 
 عامة 

مجموعة 
من 

الصور 
لمٌناء 

مستغانم 
 والسفن 

10 

 د

13 

موسٌقى  /
 هادئة 

"من الموانًء 
 الجزائرٌة 

.............. 

شرقا".°10و11°  

 

متح جانبٌة 
 ركة 

لقطة 
 عامة 

فٌدٌو لكل 
جوانب 

المٌناء من 
 األعلى 

10 

 د
10 

لقطة  ثابتة  عادٌة  / موسٌقى  /
 قرٌبة

مدخل 
الشمالً  

 للمٌناء

و10د

ث01  
11 

 "هذه الجهة ..... / /
..........فً الوراء  

"01أمتار فاصل 4  

لقطة  ثابتة  أمامٌة
 جامعة 

مقابلة مع 
المرشد 
البحري 

لمٌناء 
 مستغانم 

دو14

ث01  
12 

صوت 
صافرة 

لقطة  ثابتة عادٌة  / /
 عامة 

سفٌنة 
تدخل إلى 

دو14

ثا00  
13 
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 المٌناء الباخرة 
موسٌقى  /

 خافتة
 "تم تطوٌر .......

 ...أو خروجها منه "
متح عادٌة 

 ركة 
لقطة 
 قرٌبة 

دخول 
السفٌنة 

إلى 
الرصٌف 
ومساعدة 
الساحبة 

 لها للرسو 

دو14

ثا03  
14 

 "ٌطلع ........... / /
...ٌتعامل معهم 

 بالمذٌاع"

لقطة  ثابتة  أمامٌة 
نصف 
 جامعة 

مقابلة مع 
المرشد 
البحري 

لمٌناء 
 مستغانم 

د10  01 

موسٌقى  /
 خافتة 

"ٌتعامل 
 المرشدون.......

 ..المتعلقة بالسفٌنة "

لقطة  ثابتة  عادٌة 
 قرٌبة 

إقتراب 
السفٌنة من 
 الرصٌف 

و10

ثا01  
00 

 فً طلب........ / /
......قبل الدخول 

 )مترجمة بالعربٌة (

لقطة  ثابتة  أمامٌة
صدر

 ٌة 

مقابلة مع 
ضابط 
 المٌناء 

و10

ثا42  
00 

موسٌقى  /
 خافتة 

"عند إقتراب 
...........العمل 

 المطلوب"

بانورام
 ٌة 

متح
 ركة 

لقطة 
 عامة 

السفن فً 
الرصٌف 

تحمل 
البضائع 

المستوردة 
والحظٌرة 

لخاصة 
 باألالت 

دو11

ثا04  
04 

صوت 
األالت + 

كالم 
 العمال 

"ٌعطونا ورقة  /
 ..........السلعة "

لقطة  تابتة  أمامٌة 
صدر

 ٌة 

مقابلة مع 
رئٌس 

حظٌرة 
األالت 
لمٌناء 

 مستغانم 

دو11

ثا31  
03 

صوت 
األالت 
+كالم 
 العمال

"الجاب.................ا /
 لقمح وال الشعٌر "

متح جانبٌة 
 ركة 

لقطة 
قرٌبة 

  

أنواع 
األالت 

المستعملة 
فً 

دو12

ثا41  
00 
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إستخراج 
ونقل 

وتفرٌغ 
البضائع 

مع مرور 
المشاهد 

وكالم 
رئٌس 

 الحظٌرة 
موسٌقى  /

 خافتة 
"عند 

 تفرٌغ...............
 .......أثناء العملٌة "

متح عادٌة 
 ركة 

لقطة 
عامة 
+لقط

ة 
 قرٌبة 

تفرٌغ 
البضاعة 

من السفٌنة 
ونقلها 
والتً 

تتمثل فً 
المنتجات 
 الحدٌدٌة 

دو14

ثا00  
01 

"أصحاب البضاعة  / /
....................تفرٌغ 

 البواخر "

لقطة  ثابتة  أمامٌة 
صدر

 ٌة 

مقابلة مع 
رئٌس 

مصلحة 
تفرٌغ 

وشحن 
 البضائع

د01

14و
 ثا

02 

موسٌقى  /
 خافتة 

"وماتحمله 
الحاوٌات.........الجزائ

 ر"

متح عادٌة 
 ركة 

لقطة 
عامة 
+لقط

ة 
 قرٌبة 

عملٌة 
إخراج 

الحاوٌات 
من السفٌة 

باألالت 
وعملٌة  

نقلها 
 بالشاحنات 

د00

14و
 ثا

03 

موسٌقى  /
 مرتفعة 

لقطة  ثابتة  عادٌة  /
قرٌبة 

 جدا

د00 مٌاه البحر 

01و
 ثا

04 

موسٌقى  /
 خافتة 

"ونجد................الع
 شرة

متح جانبٌة 
 ركة 

لقطة 
 عامة 

صومعة 
الحبوب 

 فً المٌناء 

د00

33و
 ثا

01 
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موسٌقى  /
 خافتة

"وهذا سبب 
..............أو الخفٌفة 

" 

لقطة  ثابتة  عادٌة 
 عامة 

وصول 
سفٌنة ناقلة 
للسٌارات 

إلى 
الرصٌف 

وفتحها 
لباب 

المستودع 
الخاص 

 بها 

د00

30و
 ثا

00 

صوت 
الرٌاح 
+أصوا

 ت لعمال 

"عن  /
أمتاع..............الحظٌ

 رة "

لقطة  ثابتة  أمامٌة 
صدر

 ٌة 

مع  مقابلة
رئٌس 

مصلحة 
أمن 

السٌارات 
التابعة 
لمٌناء 

   مستغانم

د04

03و
 ثا

00 

موسٌقى  /
 هادئة 

"توجٌه التجارة 
 ...........غٌر المعبأة

متح عادٌة 
 ركة

لقطة 
قرٌبة 

   

خروج 
السٌارات 

من 
مستودع 
 السفٌنة 

د04

30و
 ثا

04 

أصوات 
الرٌاح 
+أصوا

ت 
 العمال 

"نخدمو..........لً بوا  /
 نتاعهم"

لقطة  ثابتة  أمامٌة 
صدر

 ٌة 

مقابلة مع 
مختص 

فً مراقبة 
السٌارات 
 المستوردة 

د03

13و
 ثا

00 

موسٌقى  /
 هادئة 

منهم..........إلى 01"

 السوق
متح جانبٌة 

 ركة 
لقطة 
 قرٌبة 

خروج 
الشاحنات 

من 
مستودع 
 السفٌنة 

د03

34و
 ثا

01 

أصوات 
الرٌاح+أ
صوات 
 العمال 

لقطة  ثابتة أمامٌة  "نراقب..........النقص /
صدر

 ٌة 

مقابلة مع 
مختص 

فً تفرٌغ 
 البضاعة 

د00

02و
 ثا

02 
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لقطة  ثابتة  عادٌة  / موسٌقى /
 قرٌبة 

مٌاه البحر 
وكاسرة 
األمواج 
والمنارة 
والجزء 
السفلً 
للباخرة 

أثناء وقت 
 الغروب 

د00

01و
 ثا

03 

كالم 
ضابط 
المٌناء 

ٌتواصل 
فً 

 المذٌاع

"نفس العملٌة  موسٌقى 
 .......متتالٌة "

متح أمامٌة 
 ركة 

لقطة 
 عامة 

دخول 
السفٌنة فً 

 اللٌل

د01

11و
 ثا

04 

موسٌقى  /
 هادئة 

"تتمثل..................ال
 لوجٌستٌة "

لقطة  ثابتة  عادٌة 
 عامة 

تفرٌغ 
األسمدة 
الفالحٌة 

من السفٌنة 
بواسطة 
األالت 

ونقلها فً 
 الشاحنات 

و02

ثا03  
41 

موسٌقى  /
 هادئة 

"هناك 
تنوع.............وغٌرها

" 

متح جانبٌة 
 ركة

لقطة 
 قرٌبة 

تفرٌغ 
مواد البناء 

واأللوح 
من السفٌنة 
ونقلها+مج
موعة من 

الصو 
 لألالت

د02

34و
 ثا

40 

موسٌقى  /
 هادئة 

إذ 
 تعتمد............مستغانم

لقطة  ثابتة أمامٌة 
 عامة 

عملٌة 
رص 

البضاعة 
فً السفٌنة 

ونقلها 
بواسطة 

د03

40و
 ثا

40 
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الشاحنات 
والرافعات 
المخصص

 ة لذالك 
صوت 
الضابط
+كالم 
 المترجم

/ CMA CGM……… 
MOSTAGHANEM 

لقطة  ثابتة  أمامٌة 
صدر

 ٌة 

مقابلة مع 
ضابط 
 المٌناء

د03

00و
 ثا

44 

صوت 
 المٌاه

لقطة  ثابتة  عادٌة  / موسٌقى 
 قرٌبة 

مٌاه البحر 
وقت 

 الغروب 

د03

03و
 ثا

43 

دخول..........مع وعند  موسٌقى /
 المٌناء

متح جانبٌة 
 ركة

لقطة 
 عامة

المدخل 
الجنوبً 
للمٌناء 

وحظٌرة 
السٌارت 
والشاحنا

ت الحاملة 
للبضائع 

تستعد 
 للخروج

د04

02و
 ثا

40 

صوت 
صافرة 
 الباخرة 

ٌتعامل  موسٌقى
المٌناء...................أ

 عوان الساحبة 

متح عادٌة 
 ركة

لقطة 
 قرٌبة 

لحظة 
خروج 

السفٌنة من 
الرصٌف 

إلى خارج 
 المٌناء 

د01

31و
 ثا

41 

موسٌقى  /
 متوسطة 

لقطة  ثابتة أمامٌة  /
 فرٌبة 

جنرٌك 
 النهاٌة 

د00

02و
 ثا

42 

/ / BON………….TERV
AILLE 

لقطة  ثابتة أمامٌة 
 قرٌبة 

رأي 
لضابط 

المٌناء+م
جموعة 

من 
الصور لنا 
مع عمال 

03د  

03و
 ثا

43 
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قٌادة 
 المٌناء

موسٌقى  /
 متوسطة 

لقطة  ثابتة  أمامٌة  /
 قرٌبة 

جنرٌك 
 النهاٌة 

د 00

13و
 ثا

39 
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I. مرحمة التصوير: 
 جدول اإلنتاج: 

 نوع الكاميرا الفرقة التقنية الشخصيات الديكور األيام

ضابط الميناء مصطفى  داخل المكتب 1اليوم 
 سبع محمد  

بو عامر خديجة 
 زايدي فاطمة

 

المرشد البحري بشير  داخل المكتب 2اليوم 
 تهامي

بو عامر خديجة 
 زايدي فاطمة

 

رئيس مصمحة الشحن  داخل مكتب 3اليوم 
والتفريغ قويدر دواجي 

 صالح

بو عامر خديجة 
 زايدي فاطمة

 

رئيس حظيرة امن السيارات  5في رصيف 4اليوم 
 بن يحيا محمد 

بو عامر خديجة 
 زايدي فاطمة

 

مختص في التفريغ   5في رصيف 5اليوم 
 عميميش احمد 

بو عامر خديجة 
 زايدي فاطمة

 

بو عامر خديجة  مراقب سيارات مزاري محمد 6في الرصيف  6اليوم
 زايدي فاطمة

 

داخل الحظيرة  7اليوم
 اآلالت

رئيس حظيرة بن عزيل عبد 
 القادر 

بو عامر خديجة 
 زايدي فاطمة
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 :التقاط الصوت والصورة 

قمنا بتصوير فيديوىات  13.01عمى الساعة  2017/ 04/ 16 األحد: اليوم األول
 أثناء دخول سفينة إلى الميناء

قمنا بمقابمة رئيس امن السيارات بن يحيا محمد . وقمن بأخذ  14.10في المساء 
 لقطات إثناء إخراج السيارات ونقميا إلى الحظيرة.

أجرينا مقابمة مع رئيس   11.34عمى الساعة  04/2017/ 17االثنين اليوم الثاني:
أخذنا بعض  بن غزيل عبد القادر حظيرة اآلالت خاصة بنقل وتفريغ البضائع

 حظيرة وخارجيا لآلالت المستعممة.المقطات من داخل ال

قمن بتصوير سفينة تحمل السيارات والشاحنات. وشيدنا  14.02مساءا عمى الساعة 
 وأخذنا لقطات منيا  خروج السفينة أخرى من الرصيف إلى خارج الميناء 

أخذنا لقطات عند رسوا السفينة في الرصيف  16.04وفي نفس اليوم وعمى الساعة 
 .7رقم 

من سطح مؤسسة   13.36عمى الساعة  2017/ 04/ 19: األربعاء اليوم الثالث
أخذنا لقطات عامة من األعمى لمميناء والسيارات والشاحنات  EPMميناء مستغانم 

 . ةالموجودة في الحظير 

أجرينا مقابمة مع  14.33عمى الساعة  2017/ 04/ 18: الثالثاء اليوم الرابع
 في مكتبو . بشير تيامي المرشد البحري

أخذنا بعض المقطات  14.56عمى الساعة  26/04/2017: األربعاء اليوم الخامس
لمدخل الشمالي والجنوبي لمميناء وأخذنا لقطات أثناء تفريغ االسمنت الكيمائية من 

 السفينة. 
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قمنا بأخذ فيديوىات   13.00 عمى الساعة 23/04/2017: األحد اليوم السادس
 أثناء تفريغ البضاعة من السفينة وذلك باستعمال" الرافعات و الشاحنات".

أجرينا مقابمة مع رئيس  90.29عمى الساعة  24/04/2017االثنين   اليوم السابع:
 اجي صالح الدين في ميناء مستغانم.مصمحة الشحن والتفريغ البضائع قويدر دو 

أجرينا مقابمة مع  10.52عمى الساعة  2017/ 18/04الثالثاء  اليوم الثامن:
 مختص في الشحن والتفريغ عميميش احمد في ميناء.

أجرينا مقابمة مع  15.05عمى الساعة  25/04/2017: الثالثاء اليوم التاسع
 لمبضائع الموجودة في الميناء.ضابط الميناء مصطفى سبع محمد مع فيديوىات 

أخذنا لقطات لميناء ليال وأثناء دخول السفينة إلى   21.26وليال عمى الساعة 
الميناء ورسوىا عمى الرصيف ومختمف اإلجراءات التي قامت بيا كل من مرشد 

 البحري وضابط الميناء.

اماكن قمنا باختيار  13.56عمى الساعة  07/05/2017: األحد اليوم العاشر
 مناسبة من األعمى ألخذ لقطات من الميناء.

قمنا  15.23عمى الساعة   2017/ 04/ 22: السبت اليوم الحادي العاشر
بتصوير الجية الشرقية لمميناء من األعمى، مع إجراء مقابمة المراقب السيارات مزاري 

 محمد. 
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 :مرحلة ما بعد التصوير 

 األوليةوالتقاط الصور ثم معاينة المادة بعدما تم االنتياء من عممية التصوير 
عدة مرات قمنا بتصويرىا قبل الشروع في التركيب وذلك الختيار منيا أفضل 
المقطات والفيديوىات من الناحية الشكمية والضمنية التي تخدم دائما موضوعنا  والتي 

المطروحة مباشرة من أجل الوصول إلى اليدف  األسئمةعن  المسئولينيجيب فييا 
 لمريبورتاجالمنشود وذلك بغية اختيار الوقت وكذا محاولة تقميص المدة الزمنية 

وبعدىا الشروع في كتابة التعميق وبذلك تنتيي عممية االنتقاء والتصفية لالنتقال إلى 
 مرحمة التركيب. 

  :عد التصوير ذلك ألنو يتم تحويل تعتبر ىذه المرحمة من أىم مراحل ما ب التركيب
كل ما يتم تصويره وانتقاؤه إلى جياز الكمبيوتر بواسطة نظام رقمي خاص 
بالتركيب السمعي البصري وتتم ىذه العممية بعدما تتم كتابة التعميق المالئم 
دراج المقابالت في  لمموضوع الذي يتم وفقا لمراعاة ترتيب الصور والمقطات وا 

الحرص عمى كيفية االنتقال من مشيد إلى أخر، فالتركيب الوقت المناسب مع 
كما يقال عممية مبدئية، كما يقوم ىذا النظام أيضا بتعديل الصوت والصورة 

 واأللوان.

 يتم فييا القيام بقراءة التعميق ثم مزج  وىي أخر مرحمة بعد التركيب التي: المزج
ووضع جرينك البداية الصوت مع الصورة والموسيقي التي تم اختيارىا سابقا 

والنياية لمحصول عمى السيناريو الفيمم والذي يستدعي عدة تعديالت وفي األخير 
   .الحصول عمى المادة النيائية لمريبورتاج
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 نص التعلــــــــــــيق:

تشكل الموانًء أهمٌة إقتصادٌة كبرى حٌث تساعد على تنمٌة المناطق التً تطل علٌها   

 وتتفاعل مع الخدمات التجارٌة الداخلٌة للدولة 

 إذ تلعب الموانًء دورا استراتٌجٌا هاما فً مجال النقل البحري 

البحري لصالمندر والرأس البحري فٌما مضى كان خلٌجا صخرٌا حادا ٌمتد بٌن الرأس 

م بمرسى الغنائم ومن هنا 3881لخروبة ،إستخدمه القراصنة إلقتسام الغنائم وذالك قبل 

 سمٌت المدٌنة مستغانم .

ومن الموانًء الجزائرٌة التً تقع فً الغرب الجزائري مٌناء مستغانم ،إذ ٌترأس المنشآت 

ٌة وله دور مهم فً تحرٌك عجلة التنمٌة تصادٌة الهامة للوالٌة كونها مدٌنة ساحلقاإل

 والنهوض بإقتصاد البالد وتفعٌل التجارة الخارٌجٌة 

 ٌعتبر رئة الجزائر إذ بفضله تستحوذ على نسبة عالٌة من المبادالت التجارٌة بحرا 

ٌحتل موقع جٌو إستراتٌجً بمنطقة الغرب الجزائري كونه همزة وصل بٌن الغرب 

 األمثلٌوفره من إمتٌازات ٌجعل المٌناء  الجنوب الجزائري وماالجزائري ومنطقة الوسط و

وتتمثل هذه اإلمتٌازات فً الموقع الجغرافً لعملٌة التصدٌر واإلستٌراد   

شماال °35و°13إذ ٌقع مٌناء مستغانم فً الجهة الشرقٌة لخلٌج أرزٌو "بٌن خطً عرض 

شرقا.°03و°00،وخطً طول   

 مقابلة مع المرشد البحري 

 

وٌر المٌناء بما ٌتماشى مع متطلبات المنطقة حٌث أصبح ٌشكل الٌوم جزءا أساسٌا من تم تط

.البنٌة التحتٌة الخاصة بالنقل البحري  

تتم  ال،إذ تلعب قٌادة المٌناء دورا أساسٌا فً تنظٌم وتسٌٌر حركة البواخر داخل المٌناء 

ي بدوره ٌقوم بإخراج وإدخال الذ،بوجود ضابط المٌناء والمرشد البحري للمٌناء  العملٌة إال

هو مساعدة ربان الباخرة أثناء دخولها أو  ،فً المٌناءالسفن من المٌناء وٌتمثل دور المرشد 

 خروجها منه .

لتسهٌل عملٌة التواصل بٌن ربان  اإلنجلٌزٌة،ط المٌناء باللغة ضباوٌتعامل المرشدون و

السفٌنة وقبل دخول أي باخرة إلى المٌناء هناك عدة إجراءات تتخذها قٌادة المٌناء من أجل 
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السٌر الحسن لعملٌة دخول وخروج السفٌنة وذالك من خالل طلب الرصٌف الذي ٌحتوي 

 على كل المعلومات المتعلقة بالسفٌنة .

 مقابلة مع ضابط المٌناء

السفٌنة من الرصٌف ٌقوم العمال المتخصصون فً عملٌة الرسو بإتخاذ كل  رابقتإعند 

اإلجراءات الآلزمة لرسوها بؤمان والحفاظ على البضاعة المستوردة إلى المٌناء وذالك 

بالتنسٌق مع ضابط المٌناء والمرشد الذي ٌقوم بالمناورة والعمال المكلفون بذالك وعمال 

 الساحبة أٌضا 

دورها للرسو ،كما تتطلب  تنتظرلتفرٌغ للسفن الراسٌة بمرفؤ المٌناء والتً وتتم عملٌة ا

 العملٌة ٌد عاملة مإهلة باإلعتماد على أحدث الوسائل واألالت لتنفٌذ العمل المطلوب .

 مقابلة مع رئٌس حظٌرة األالت التابعة لمٌناء مستغانم .

عند تفرٌغ البضاعة وذالك بإستعمال األالت حسب البضاعة الموجودة على ظهر السفٌنة  

،من أجل إستخراجها ونقلها بؤمن وسالم إلى طالٌبٌها بما فً ذالك المنتجات الحدٌدٌة   

من الحركة التجارٌة العامة وتتكون بصفة رئٌسٌة من 31إلى من 30تمثل هذه المنتجات من 

.المستورد المسلح اإلسمنت .......وأخرى لحدٌداألنابٌب الحدٌدٌة ا  

ٌتعامل المٌناء مع المستوردٌن للمنتجات الحدٌدٌة ومن بٌنها مجمع بوثاجة مستغانم شركة 

 مستغانم .

وعملٌة التفرٌغ هً أهم عملٌة فً مفهوم  النشاط التجاري ،كونها مجموعة السلع والبضائع 

واإلحتراس أثناء العملٌة ،كما تتمٌز بتنوع مصادرها التً ٌتطلب تفرٌغها الكثٌر من العناٌة 

 كونها بضاعة خطٌرة أو سرٌعة التلف أو باهضة الثمن.

تحمله الحاوٌات داخل المٌناء وذالك تحت إشراف عمال مإهلون للقٌام بذالك ،كما ٌتم  وما

أن  جمعها فً مكان معٌن لنقلها لإلتجاه المعٌن وذالك لمعرفة محتوٌاتها وفرزها وكونه

هناك حاوٌات تحمل مواد خطٌرة تهدد السالمة األمنٌة للمٌناء ،والمواد األخري وتمثل هذه 

من الحركة التجارٌة العامة تتكون من السكر،  35إلى  31المواد المنتجات الغذائٌة من 

الشاي،زٌت المائدة ...... وغٌرها من المواد الموز،الحلٌب، اللحوم الحمراء، البن ،التبغ،

وٌتعامل مع الإسسات التالٌة :. جات الغذائٌة المنت  

 شركة إستراد الحلٌب الجاف الجزائر ووهران 

 منشآت إنٌترال مستغانم .
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 شركة دقدوق إلستٌراد الموز 

 بوفارٌك الجزائر 

ونجد أٌضا صومعة الحبوب التابعة لدٌوان الوطنً الجزائري المهنً للحبوب أنشؤت سنة 

م ،إذ ٌتمثل نصٌب مستغانم من النشاطات الوطنٌة 1510م على مساحة تقدر ب 3985

التجارٌة  للحبوب مما ٌجعله ٌحتل المرتبة السادسة من بٌن الموانًء التجارٌة الجزائرٌة 

 العشرة ،وهذا سبب تعامله مع تركٌبة من الزبائن المتخصصٌن فً إستٌراد هذه المادة .

وع الحركة التجارٌة العامة ،وأصبح من مجم 08أمــــــا النشاطات المختلفة تمثل نسبة 

المٌناء معروفا بنشاطاته المختلفة ،بفضل حجم المنتجات والسلع المعالجة سنوٌا ،والمتمثلة 

،طرود ثقٌلة أو خفٌفة .قطع الغٌار ،فً األدوات ،سٌارات ،مقطورات ،آالت   

 مقابلة مع رئٌس األمن للسٌارت التابعة لمٌناء مستغانم.

ٌر المعبؤة فً الحاوٌات منها تجارة السٌارات ،وزٌادة سٌولة التجارة وتوجٌه التجارة غ

.البحرٌة للجزائر  

 مقابلة مع رئٌس مراقبة السٌارات

منهم ٌستوردون 35وكذا تجارة السٌارات التً تعتبر رائدة فً مجال النقل البحري ،

على المستوى  بضائعهم على مٌناء مستغانم ،وهذا ماٌإكد على أهمٌته على عملٌة اإلعتماد

المحلً والوطنً ،زٌادة على ذالك على المستوى الخارٌجً إذ ٌعتبر المنفذ األقرب إلى 

 البحر فهو ٌساهم فً التجارة الخارٌجٌة ،بجلب البضائع إلى السوق .

 مقابلة مع مختص فً تفرٌغ البضاعة 

على  ونفس العملٌة التً تتم خالل ساعات النهار إلطارات وعمال مهٌإون ومدربون

مختلف العملٌات التً تتم على مستوى المٌناء ،ساعات عمل متواصلة وجهود مبذولة خالل 

ساعة للسٌر الحسن لعملٌة دخول وخروج السفن من خالل المناوبة اللٌلٌة 11ساعة على 11

أٌام متتالٌة .7أٌام على 7طوال   

تتوفر أحسن الخدمات بؤقل تكلفة ،وكذا اآلداء الجٌد والمتواصل للخدمات المٌنائٌة من حٌث 

اإلنتاجٌة ،المردودٌة معدالت الشحن والتفرٌغ ،قصر مدة المكوث فً المٌناء والمحافظة 

وتفعٌل التجارة الخارٌجٌة ،وذالك على البضائع ،إذ ٌمتاز بقدرته وفعالٌته فً تحقٌق التبادل 

م مجموعة شاملة لخدمات النقل وخدمات التجارة والتخزٌن والتوزٌع وملء الحاوٌات بتقدٌ

وتفرٌغها مما ٌتٌح دعمها لوجٌستٌا لصناعات التصدٌر واإلستٌراد ،وكذالك من خدمات 
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إعداد البٌانات للبضائع قبل وصول السفن ،وإستقبال المخزون ورصده وإعداد تقارٌر عن 

الجودة وإصدار تقارٌر عن حركة البضائع بالمٌناء وتقارٌر  الجوانب الكمٌة وعن مراقبة

اإلجراءات الجمركٌة ،كما أصبحت الموانًء للتصنٌع والقٌام بؤنشطة القٌمة المضافة 

 والخدمات اللوجٌستٌة .

 مقابله مع رئٌس مصلحة شحن وتفرٌغ البضاعة لمٌناء مستغانم 

فالحٌة والتً تستحوذ على نسبة كبٌرة هناك تنوع فً المواد المستوردة والتً تشمل مواد 

 من الواردات وكذا مواد البناء والتً ت

 تمثل فً األلواح ومادة الخشب واإلسمنت وغٌرها ...

األدوات المخصصة لذالك منها الرافعات المتحركة إذ تعتمد عملٌة نقل البضائع على 

التً ٌكثر إستعمالها فً والثابتة والحاوٌات التً تحمل مختلف البضائع والسلع المتنوعة و

 مٌناء مستغانم .

وبعد كل اإلجراءات التً تتخذها من طرف المراقبٌن وعند دخول السٌارات إلى المٌناء 

وعمال مختصٌن فً مجال السٌرات والشاحنات وغٌرها ،تإخذ من طرف السائقٌن 

من طرف  الموظفٌن من المٌناء إلى الحظٌرة الخاصة التابعة لمٌناء مستغانم ،حتى تؤخذ

 أصحابها الشركاء اإلقتصادٌٌن والعمالء لتجارٌٌن مع المٌناء .

 مقابلة مع ضابط المٌناء 

ٌقدمه  تجارٌة مختلفة ومامع عدة موانًء عالمٌة ضمن خطوط  ٌتعامل مٌناء مستغانم

ٌن من امتٌازات ،كما أنه ٌوفر لمستعملٌه أحسن الخدمات بؤقل للمتعاملٌن اإلقتصادٌالمٌناء 

وسرعة تبادل البضائع وبالتالً تكون الحركة التجارٌة تدور فً حركة سرٌعة كلفة 

  .ونشٌطة

سفن وزورقً 1ساعة مدٌرٌة قٌادة المٌناء ب 11ساعة /11عملٌة إرشاد السفن تإمنه ل 

،تقطر السفن التجارٌة الناقلة للبضائع ومختلف الحموالت لٌال ونهارا ،بإستخدام إرساء 

 القاطرة .

تتم أثناء خروج السفٌنة والبد للمرشد قٌادتها وقت خروجها من المٌناء وذالك  نفس العملٌة

  المٌناء وأعوان الساحبة  ضباطبالتعاون مع 
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  :لجيرنيك 
ال غير من أجل جمب انتباه  الريبورتاجفي جرينك البداية أردنا عرض عنوان 

 البداية. إشارةالمشاهد نحو المتابعة دون التركيز في 
 البداية:  جرينك 

 وزارة التعميم العالي والبحث العممي
 جامعة عبد الحميد بن باديس 

 مستغانم 
  اإلنسانيةقسم العموم 

 واالتصال اإلعالموم مشعبة ع
 تخصص اتصال صورة ومجتمع 

 سنة ثاني ماستر
 تقدم 

 مصور لنيل شهادة ماستر  ريبورتاج
 النقل البحري لمبضائع  

 ميناء مستغانم
 قدمت لكم                   :جرينك النهاية 

ريبورتاج مصور   

 حول النقل البحري للبضائع ميناء مستغانم 

لنيل شهادة ماستر     

 تخصص صورة اتصال صورة ومجتمع

 تصوير بوعامر خديجة زايدي فاطمة

 التعليق بوعامر خديجة
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 :نتائج الدراسة 

من خالل الدراسة  الميدانية التي أجرينا في ميناء مستغانم، توصمنا إلى مجموعة 
من النتائج مهمة حول نقل البحري لمبضائع في ميناء مستغانم وما مدى مساهمته 
في اقتصاد الجزائري ونهوض بالتجارة الداخمية  لموالية و الدور الذي يمعبه في تحرك 

ائري والجنوب الجزائري والسرعة في حركة تبادل التبادل التجاري بين الغرب الجز 
 التجاري. 

حيث يمعب الميناء دورا بارزا في اقتصاد المنطقة كونها والية ساحمية فهي 
بذلك تساهم في رفع مبادالت التجارية بين نختمف الجهات الدولية وذلك لجمب اكبر 

الثقيمة والخفية مواد قدر ممكن من السمع والبضائع المختمفة األشكال واألحجام منها 
البناء مواد فالحية،  غذائية و مواد الكيماوية  وغيرها.وذلك بتنسيق مع مؤسسة ميناء 

والتي تمثل دور بارزا في التنظيم وتنسيق مختمف العمميات التي  EPMمستغانم 
تحقق في الدائرة المينائية وذلك بتوفير مختمف اآلالت وأدوات المتطورة الميكانيكية   

تي تتمثل الرافعات والحامالت ذات الوزن الخفيف والمتوسط وذات  الوزن الثقيل   وال
والجرارة  الحاويات  غيرها من اآلالت متعددة االستعمال وهذا بتنسيق مع  الجهود 
المبذولة إلطارات وعمال مهيئون مدربون لعمميات و النشاطات المخولة لهم القيام 

ث يتمثل دور مدرية قياد الميناء  من وقت دخول بها عمى مستوى ميناء مستغانم حي
السفن والبواخر إلى خروجها من الميناء وعممية التسيير والتنظيم لعممية نقل وتفريغ 
البضائع المستوردة والحرص الدائم عمى استخراجها ونقمها ومحافظة إلى غاية 

وذلك بإتباع  وصولها إلى طالبيها وكذا توفير أحسن الخدمات لممتعاممين التجاريين
أحسن طرق لتسير عممية نقل البضائع  من حيث المردودية الكمية بإتباع قوانين 

جراءات المعمول بها أثناء عممية النقل والتفريغ البضاعة المستوردة .   وا 



 
17 

وكل ذلك من اجل تقديم أحسن الخدمات في مجال نقل البحري لمبضائع 
ح عمى مستوى العالمي في المبادالت والزيادة في النمو االقتصادي لمبالد والنجا

التجارية لممواد السمعية التي تخدم البالد ومن خالل كل هذا قدمنا ريبورتاج مصور 
حول يتضمن كل هاته الجوانب حيث تضمن مجموعة من المقطات والفيديوهات 
تخص ميناء مستغانم بمختمف جوانبه والتي تمت معالجتها اختيار القطات التي تخدم 

ع مع مجموعة من الصور ومقابالت مرئية مع موسيقى مصاحبة لكل لقطة الموضو 
 دقيقة.   03ومؤثرات صوتية مع التعميق وتم انجاز هذا العمل في مدة زمنية تقل عن 

 

 

 

 

 

 

 



 ملخص :

أهمٌة إقتصادٌة كبرى حٌث تساعد علـــــــى تنمٌة المناطق التً تطل علٌها  الموانئتشكل 

دورا إستراتٌجٌا فً مجال النقل البحري ،بما الموانئوتتفاعل مع خدمات الدولة ،إذ تلعب   

 فٌه نقل البضائع والسلع بمختلف أشكالها وأحجامها من دولة إلــــــــى أخرى ،حٌث ٌساهم

بنسبة كبٌرة فً الّرفع من إقتصاد البالد وتحقٌق المبـــــادالت التجارٌة على المستوى 

 الّدولً ،وذالك من خالل عملٌات التصدٌر واإلستٌراد التً تساهم فً دفع عجلة التنمٌة .

 

Abstract 

     Seaports ore considered to be as one of the main important 

economic sectors in the country .which significantly contributes to the 

development of the surrounding areas, Whereas this latter play a 

strategic role in the sea way transportation, and it is also important for 

the support of economic activities, since they act as a crucial 

connection between sea and land transport, in other words importing 

and exporting which increase the financial income of the state. Thus 

achieving the economic development. 
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خــــــــــــــــــــــــاتمة :ال  

ٌرتبط قطاع النقل البحري بتجارة السلع والبضائع منذ القدم ارتباطا وثٌقا، وذلك ٌرجع إلى 

ما ٌتمتع به من عرض الخصائص الجٌد والتً تتمثل أهمٌته فً المقدرة العالٌة على آالف 

األطنان من البضائع خالل الرحلة الواحدة وبذاك تتوزع التكالٌف على عدد كبٌر من 

ة إذ تصل تقدٌرات مساهمة النقل البحري فً تجارة البضائع إلى حوالً الوحدات المنقول

أو أكثر كما ٌعد نشاطا توزٌعا نظرا لدوره األساسً فً عملٌة التبادل والتوزٌع  ℅ 08

 محلٌا وإقلٌما وعالمٌا.

ولتحقٌق النتائج المرجوة من إقامة صناعة النقل البحري تختلف الدول النامٌة من حٌث 

سٌاسات البحرٌة تبعا لظروفه كما أنها تواجه بعض النقائص والتحدٌات فً انتهاجها لل

موانئها فهً بحاجة إلى العمل على رفع كفاءة المرافق وتحسٌن الخدمات المقدمة للسفن 

القادمة والمغادرة إضافة إلى العمل على زٌادة اإلٌرادات المحصلة عن طرٌق زٌادة 

.ٌدة والتوسع فً الخدمات القائمة المعدالت اإلنتاجٌة وإدخال خدمات جد  

من خالل دراستنا للمٌناء بكل جوانبه بما فٌه البضائع والسلع المنقولة من بلد إلى أخر ،إذ  و

ٌعتبر األرضٌة التً تبنى علٌها المبادالت التجارٌة فهو ٌربط خلفٌة البالد بالعالم الخارٌجً 

التجارة فً البالد الزٌادة فً بحرا ،عن طرٌق النقل البحري الذي ٌساهم فً تفعٌل 

 المبادالت التجارٌة  وكذا جلب العملة الصعبة .

الناقلة للبضائع  واألدوات اآلالتبما فً ذالك وتحقٌقا لذالك توفٌر كل الخدمات المٌنائٌة 

وكذا المركبات والقاطرات والمساعدة على المناورة داخل المٌناء ،بهدف تسهٌل  والسلع

بأقل جهد وربحا  طالٌبٌهاالعمل الٌومً والتسرٌع فً شحن وتفرٌغ البضائع ووصولها إلى 

 للوقت ،وتفادٌا للتقلٌل من مكوث السفن الراسٌة فً المٌناء مدة أطول .

قتصاد البالد وذالك بإ المبادالت التجارٌة والنهوض مٌناء مستغانم ٌساهم فً نسبة كبٌرة من

والٌة ،إذ ٌوفر أحسن الخدمات النقل البحري للبضائع 21من خالل الخلفٌة التً تربطه ب

 وتفعٌل التجارة الخارجٌة للبالد. 
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