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 :عـامـة مـقـدمـة

 يف ؤسسةتواجو ادلؤسسات اليـو العديد من التحديات سواء يف بيئة عملها الداخلية مثل ضركرة كفاءة ادل    

 نتائج  يف بيئة عملها اخلارجية مثل ضغوط ادلنافسة ادلوجودة يف األسواؽ ا ادلتاحة، كتوإمكانيا استخداـ مواردىا ك

ضف إذل ذلك التطورات احلاصلة يف رلاؿ أالعودلة اليت تدكر حوؿ فتح األسواؽ احمللية للمنتجات األجنبية، 

خاصة االنًتنت اليت ساعلت بكثَت يف انفتاح  توسيع استخداـ دائرة ادلعلومات ك االتصاؿ ك تكنولوجيا اإلعالـ ك

استخدامات جديدة يف االقتصاد احلديث ادلعتمد على ىذه التكنولوجيات كربكز  بركز اذباىات ك األسواؽ ك

 ىذه التغَتات اليت حدثت ،اخل...مفهـو التجارة االلكًتكنية، التسويق االلكًتكشل، نظم إدارة العمالء اإللكًتكنية

أدت إذل عجزىا عن مواصلة   على التكيف معها، كؤسساتسريعة ذباكزت قدرات ىذه ادل بطريقة فجائية ك

حصص سوقية ذلا يف  اخلدمية ادلختلفة تعمل من أجل إغلاد مواقع ك معدؿ األداء شلا جعل ادلؤسسات الصناعية ك

 تبحث عن عوامل النجاح لتعزيز مركزىا التنافسي يف األسواؽ ك السوؽ العادلي باإلضافة إذل السوؽ الداخلي ك

بأسعار  كما أصبح تنافس ادلؤسسات ليس فقط من خالؿ عرض منتجات ذات جودة عالية ك،ربقيق مزايا عدة

بالكميات   ك    يف الوقت ادلناسب إتاحتها يف ادلكاف ادلناسب ك أيضا تقدصل ىذه ادلنتجات ك  بل ك،مناسبة

. ادلطلوبة اليت تتوافق مع احتياجات الزبوف

 لقد فرضت متطلبات التنافسية على ادلؤسسة ضركرة إعادة النظر يف بناء أنظمتها ك التمركز حوؿ العمليات    

 السبيل ق فعاؿ باعتبارلوجستيكأبرزىا بناء نظاـ  ادلوجهة إذل الزبوف اليت تضمن ذلا مكانة متميزة يف السوؽ ك

 .ـتورغبا ـ كتوتلبية حاجا ربقيق إمكانية الوصوؿ إذل زبائنها ك األساسي لربط ادلؤسسة دبحيطها ك
 األكادؽلي أك التطبيقي ادلستول على سواء ك احلديثة اذلامة ادلواضيع من اللوجستيك أك اإلمداد موضوع     يعترب

 متطلبات بتوفَت ك ىذا العسكرم اجملاؿ يف تطبيقو مت أين الثانية العادلية احلرب أثناء إال بو االىتماـ يبدأ دل حيث

 إذ فقط ىذا على يقتصر كدل مناسبُت ك كقت بطريقة الغذائية ادلواد ك توزيع النقل، سرعة بزيادة ك احملاربُت احلرب
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 فقد اقتصاديا أما العسكرم اجملاؿ يف ىذا. الغيار ك قطع الذخائر ك نقل التخطيط بالتنظيم، أيضا يقًتف أصبح

 تتطلب      ك اليت ادلؤسسات تطور عن النامجة ادلنافسة تفرضها اليت ادللحة للضركرة باللوجستيك االىتماـ بدأ

 ك توسيع عالية مردكدية ربقيق أجل من ك النوع الكم ناحية من للزبائن اخلدمات ك ربسُت التكاليف تقليص

 .السوؽ داخل مكانة على حصوذلا جانب إذل للتبادؿ أكسع رلاالت ك فتح نشاطها 

 ادلادية باالحتياجات يتعلق فيما ك التجارية اإلنتاجية ادلؤسسة كظائف من مهمة كظيفة أصبح    فالوجستيك

 .ادلعلومات تدفق ك كذلك التوزيع، اإلنتاج، التموين، ادلتضمنة

 ربط بعملية يقـو حيث للوجستيك الرئيسي احملرؾ يعترب الذم النقل صلد الرئيسية اللوجستيك أنشطة بُت    ك من

 للتقليل ادلؤسسات سلتلف ك تسعى اللوجستيك تكاليف يف األكذل ادلرتبة ػلتل ك ىو التوزيع دبناطق اإلنتاج مناطق

 على التأثَت إذل يؤدم ك ىذا فعالية ك سرعة ك أكثر تكلفة أقل نقل أظلاط اختيار خالؿ من النقل تكاليف من

 . النقل كسائل من ادلختلفة اإلفرازات خالؿ من البيئة

 :البحث إشكالية

 :يلي كما البحث إشكالية جاءت فيو الكبَت كدركه اللوجستيك يف النقل أعلية إذل     بالنظر

 على مستوى مؤسسة ميناء مستغانم ؟ النقل لوجستية تتم كيف

 

 :الفرعية التساؤالت

  اللوجستيك؟ ىو ما -

  اللوجستيك؟ يف دكر النقل ما ىو- 

 زبائنها؟  ك إرضاء عملياهتا تطوير على تعمل مؤسسة ميناء مستغازل؟ ك ىل يف النقل كاقع- 

 :البحث فرضيات
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 خالؿ من عدمو من صالحيتها مدل اختبار سيتم فرضيات عدة كضع مت السابقة اإلشكالية معاجلة أجل من

: الدراسة

 .اللوجستيك يف كبَت دكر للنقل -

 .اللوجسيت ك يقلل من التكاليف األداء من يرفع ادلناسبة النقل كسيلة اختيار -

 :الدراسة أىمية

 :التالية لالعتبارات كذلك ادلوضوع ألعلية الدراسة أعلية ترجع

ك  النظاـ ىذا معرفة علينا كجب ادلعاصرة األعماؿ منظمات يف ألعليتو ك نظرا كبَتا، تطورا اللوجستيك عرؼ -

 .دراستو

 .االقتصاد خاصة النقل البحرم تطوير يف الكبَت ك دكره العملية احلياة يف اذلامة اجملاالت من النقل رلاؿ كوف -

.  بو ادلرتبطة األنشطة سلتلف أداء رفع يف ك أعليتو ادلؤسسة داخل اللوجستيك كظيفة يف للنقل الكبَت الدكر -

 

 

 :الدراسة أىداف

 ربقيق إذل كذلك ك تسعى ك اللوجستيك النقل بُت العالقة توضيح إذل هتدؼ الدراسة ىذه أف القوؿ ؽلكن

 :التالية األىداؼ

 .النقل ك باللوجستيك عالقة ذلا اليت ادلفاىيم دبختلف اإلدلاـ زلاكلة -

 خالذلا من للمؤسسة ؽلكن اليت اجلوانب ربديد خالؿ من اللوجستيك، يف النقل عملية أعلية إبراز زلاكلة -

 .النقل تكاليف زبفيض
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يف  ادلتخصصة الشركات طرؼ من ادلقدمة النقل خدمات ربسُت من سبكن اليت التوصيات من رلموعة استنتاج -

 .العملية ىذه

 :الدراسة منهج

 لدراسة ك البعض لبعضها ادلكملة العلمية ادلناىج من رلموعة على االعتماد مت ادلوضوع طبيعة على     بناءا

 أك للظاىرة التفصيلي ك الدقيق الوصف على يرتكز الذم الوصفي ادلنهج استخدمنا جيدة بطريقة موضوعنا

 .نوعيا كصفا ك كميا كصفا الدراسة موضوع

 لإلنًتنت سيكوف ذلك عن فضال ادلراجع، من متنوعة رلموعة على االعتماد مت البحث مشكلة دلعاجلة     ككذلك

 .ك ادلتجددة اذلادفة بادلعلومات غنية ك صفحات مواقع إذل استنادا الدراسة إثراء يف دكرىا

 :الدراسة تقسيم

 ك اختبار الفرعية بتساؤالهتا ك اإلحاطة الدراسة إشكالية على ك اإلجابة ادلوضوع جبوانب اإلدلاـ أجل     من

 :يف تناكلنا حيث فصوؿ ثالثة إذل الدراسة تقسيم مت سابقا ادلصاغة الفركض

 يستعرض ثالث مباحث خالؿ من ذلك دراسة ك مت مدخل نظرم للنقل البحرم اللوجسيت األكؿ الفصل    

مزيج األنشطة  يتناكؿ الثاشل ادلبحث أما بتعريفو، مركرا تطوره دراسة خالؿ من اللوجستيك ماىية فيها األكؿ

 من مفاىيم عامة حوؿ النقل البحرم أما ادلبحث الثالث درسنا لألنشطة اللوجستية التعرض خالؿ  مناللوجستية

 .عناصره  كتعريف النقل البحرمخالؿ تقدصل 

األكؿ  ثالث مباحث يدرس ادلبحث إذل تقسيمو كمت اللوجستيك يف النقل مكانة يتناكؿ الثاشل الفصل    أما 

 عن ربدثنا األخَت ك يف متيازاهتا داخل ادليناءا احلاكيات ك يتناكؿ الثاشل ادلبحث أما اللوجستيك، يف النقل مكانة

 .دكر التكنولوجيا يف تطوير النقل البحرم
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 يتناكؿ ادلبحث األكؿ ثالث مباحث إذل ك مقسمة هبا، قمنا اليت ادليدانية الدراسة يف يتمثل الثالث    الفصل

ادلبحث   ك أخَتان ،داخل ادلؤسسة النقل لعملية دراسة يتناكؿ الثاشل ادلبحث أما الدراسة زلل بادلؤسسة تعريف

 .ادلشاكل، التحديات ك ادلشاريع ادلستقبلية دبيناء مستغازل الثالث يدرس
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: الفصل األول
 مدخل نظري للنقل البحري اللوجستي

 



 مدخل نظري للنقل البحري اللوجستي: لفصل األولا
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 :مقدمة الفصل

    تشهد صناعة النقل البحرم منذ بداية الستينات سلسلة من التطورات السريعة ك ادلتالحقة سواء بالنسبة 

للسفينة أك ادليناء، ك قد كانت ثورة التحوية دبثابة اإلرىاصة األكذل اليت فجرت سلسلة التطورات ىذه، فقد كاف 

لثورة التحوية ك ادلفاىيم اللوجستية أثرعلا اذلاـ يف تطور مفهـو النقل، حيث ذباكز ذلك ادلفهـو البسيط من رلرد 

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

door to door). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 مدخل نظري للنقل البحري اللوجستي: لفصل األولا
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 مفاىيم عامة حول اللوجستيك: المبحث األول

 مفهوم اللوجستية: المطلب األول

ـ ك استخدمها احللفاء بكفاءة يف احلرب العادلية 1905لقد نشأت اللوجستيات نشأة عسكرية منذ عاـ   

الثانية، ك بعد احلرب بدأ تطبيق اللوجستيات يف رلاؿ األعماؿ حيث تبُت أف تكلفة األنشطة اللوجستية تًتاكح ما 

 خفض علىمن تكلفة ادلنتج النهائي ك أف تطبيق مفهـو إدارة األعماؿ اللوجستية يؤدم  60%-40%بُت 

 1. ك منذ الثمانينات اتسع نطاؽ تطبيق اللوجستيات يف سياؽ العودلة،20%التكلفة بنحو 

" فن احلساب"ك تعٍت  (Logisticos) ك أصلها إغريقي "فن السوقيات"    تعرؼ كلمة لوجستية بالعربية بػ

كانت يف البداية اللوجستية نشاط عسكرم موجو للحصوؿ على اجلنود ك الذخَتة غلى جبهة القتاؿ يف الوقت 

 .ادلناسب خاصة يف اجليش األمريكي

فرع من العلـو العسكرية اليت ذلا عالقة بادلواد ادلشًتية ك تعمل على : "   ك تعرؼ من الناحية العسكرية على أهنا

 (2)".نقل ادلوارد، األشخاص ك ادلرافق

فن ك علم إدارة تدفق البضائع ك الطاقة ك ادلعلومات ك ادلوارد األخرل كادلنتجات      ك : "   ك تعرؼ أيضا أهنا

 ".اخلدمات ك حىت البشر من منطقة اإلنتاج إذل منطقة االستهالؾ

 

على  1962 اللوجستية سنة (Council Logistics Management)   كما عرؼ رللس إدارة اللوجستيات 

جزء من سلسلة التوريد ك ىي عملية هتدؼ غلى زبطيط ك تطبيق ك مراقبة كفاءة ك فعالية تدفق    ك زبزين : "أهنا

 (1)".السلع ك ادلعلومات من نقطة ادلنشأ إذل نقطة االستهالؾ من أجل تلبية متطلبات العمالء

                                                           

  19، األردف، ص 2012زكريا أمحد، إدارة األعماؿ اللوجستية، دار ادليسرة، الطبعة األكذل :علي فالح،د:د- 1
 .21،ص2003مقدمة يف إدارة األعماؿ اللوجستية، الدار اجلامعية، اإلسكندرية،مصر، : ثابت عبد الرمحن إدريس:د- 2
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    ك ىذا التعريف التقليدم للوجستيات ضيق ك ال يعكس العملية اللوجستية اليت تتم يف صناعة اخلدمات     ك 

عليو فالتعريف احلديث ىو أف اللوجستيات ىي عملية التوقع الحتياجات ك رغبات العمالء ك تدبَت ادلواد   ك 

القول البشرية ك التكنولوجيات ك ادلعلومات الالزمة ، مع التحقيق األمثل لشبكة إنتاج البضائع ك اخلدمات للوفاء 

تصدير عادلية     أك عملية /ك من الصعب أك حىت من ادلستحيل أصلاز أية ذبارة عادلية أك استَتاد. بطلبات العمالء

   (2).نقل للمواد األكلية أك ادلنتجات ك تصنيعها دكف دعم لوجسيت زلًتؼ

   ك عليو فإف اللوجستيات قد أصبحت مفهوما شامال يضم عملية اإلمداد ك اإلنتاج ك التوزيع ك الربط بينهما 

مجيعا يف منظومة متكاملة ك متشابكة، ك ؽلكن أف نقرر أف اللوجستيات تؤدم إذل ربسُت اإلنتاجية ك الكفاءة  ك 

الطلب الفعلي ك ليس )تقليل التكاليف نتيجة لعدة عوامل منها، تقليل حجم ادلخزف، مقابلة العرض بالطلب 

 .  ك ربرير ذلك اجلزء من رأس ادلاؿ العامل ادلرتبط بادلخزكف ك بالتارل توجيهو ضلو استثمارات أخرل (ادلتوقع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                     

 23 مرجع سبق ذكره، صثابت عبد الرمحن إدريس، مقدمة يف إدارة األعماؿ اللوجستية،:د-  1
 26زكريا أمحد، إدارة األعماؿ اللوجستية، مرجع سبق ذكره، ص :علي فالح،د:د- 2
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 اللوجستيك تطور مراحل: المطلب الثاني

للمؤسسة إال أنو حىت     على الرغم من اعًتاؼ العديد من الباحثُت ك الكتاب بأعلية نشاط اللوجستيك بالنسبة

رلموعة  ك قد تطور مفهـو اللوجستيك خالؿ متكاملة، غاية اخلمسينات دل ينظر إذل إدارة اللوجستيك كوظيفة

 :من ادلراحل الزمنية نناقشها فيما يلي

 1975اللوجستيك المنفصل قبل: المرحلة األولى

ك إدارة ادلواد، حيث  كانت أنشطة اللوجستيك منفصلة بُت كظائف ادلؤسسة خاصة يف إدارة التوزيع ادلادم   

بصورة أساسية على قياـ ادلؤسسة بعملية  كاف أكؿ مفهـو ظهر كأحد مكونات اإلمداد ك التوزيع ك الذم ينصب

التخزين، الرقابة على قنوات التوزيع للوفاء بطلبات العمالء ك  التنسيق بُت أنشطة النقل، التخزين ك سياسات

 : ك تتميز ىذه الفًتة بعدة شليزات نذكر منها ،(1)ذلم ربقيق مستول خدمة مناسب

 .الطلب أكثر من العرض -

 .ليس ىناؾ تأثَت للزبائن على ادلنتجُت، ك كاف مصدر القلق الرئيسي ىو اإلنتاج -

 .احتياجات جديدة تقليل أكقات التسليم، ربسُت اجلودة أك السبق إذل إغلاد: ادلنتج ليس من اىتماماتو -

يف تأثَت قراراتو  لزيادة الربح قاـ ادلسئوؿ عن كل جزء من اللوجستيك بتخفيض تكلفة اخلدمة دكف النظر -

ادلنفصلة ك ليس حبثا عن  لذا كانت ىذه الفًتة تتميز بسلسلة من التحسينات. على مجيع األنشطة

  .التحسُت الشامل

 1975-1990 اللوجستيك المتكامل: المرحلة الثانية

    منذ استقرار مفهـو اللوجستيك أصبح اذلدؼ ىو ربقيق الًتابط ك التكامل بُت أنشطة التوزيع ادلادم       ك 

ك ذبميع  أنشطة إدارة ادلواد اليت تساعد كل يف رلالو على تلبية احتياجات التشغيل ك ربقيق أىداؼ ادلنشأة،
                                                           

 11 ص ،2009 مصر، اإلسكندرية، اجلامعية، الدار ك التوزيع، اإلمداد إدارة :حساف زلمد.د -1
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األفراد ك األنشطة اخلاصة باإلمداد ك التوزيع يف مكاف تنظيمي كاحد، من أجل شلارسة تلك األنشطة بشكل أكثر 

كما شهدت ىذه ادلرحلة زيادة مناسبة يف تكلفة اللوجستيك مع الزيادة يف التخصص يف األنشطة . كفاءة

 اللوجستية ادلختلفة، االذباه ضلو التخطيط بعيد ادلدل ك االستعانة بتكنولوجيا ادلعلومات ك ىو ما أدل إذل خفض

 (1).ملحوظ يف تكلفة األنشطة اللوجستية

 اللوجستيك المشترك التسعينات :المرحلة الثالثة

ادلقابل ؽلتاز الزبائن     سبتاز ىذه الفًتة بطاقة إنتاجية إمجالية تتجاكز الطلب ىذا ما أدل إذل زيادة ادلنافسة، ك يف

كل ىذه األمور جعلت ، من مسات السوؽ بسلوؾ استهالؾ يصعب التنبؤ بو، أم غموض الطلب ىو مسة مهمة

 :مستحيال، ك كاف على ادلؤسسات للبقاء يف السوؽ إتباع ما يلي من البقاء يف السوؽ أمرا صعبا ك لكنو ليس

لدخوؿ سوؽ جديدة يتم إنشاء التحالفات حىت بُت الشركات ادلتنافسة ك  :البحث عن أسواق جديدة -

 .ربالفا الستخداـ شبكات توزيع بعضهما البعض « Benz » ك   « Chrysler» مثاؿ على ذلك

لتحسُت جودة ادلنتج غلب ربسُت جودة ادلواد اخلاـ ك السلع الوسيطة  :تحسين جودة المنتج -

 .اذلدؼ  أف يساعد يف ربقيق ىذاؽلكن، فالتعاكف بُت ادلنتجُت ك ادلوردين (اإلمدادات)

 الطرفُت التعاكف بُت ادلورد ك العميل ؽلكن أف يقلل من التكاليف لكال: تخفيض تكلفة المنتجات -

. ك الضرائب ادلنخفضة فالشركات تبحث عن البلداف اليت تكوف فيها تكاليف العمالة، الطاقة، ادلواد اخلاـ

ك ىناؾ طريقة أخرل خلفض التكاليف ك احلد من عدـ اليقُت على الطلب ك ىي إنشاء عالقة دائمة مع 

 .من خالؿ ىذه العالقة يتم ربسُت جودة ادلنتج ك خفض التكاليف. العميل

لزيادة سرعة االستجابة إذل السوؽ غلب أف يكوف ىناؾ تعاكف قوم  :زيادة سرعة االستجابة إلى السوق -

بُت الشركات ادلوجودة يف نفس سلسلة اإلمداد، حيث إذا كاف جزءا من تلك السلسلة ال يعمل بشكل 

                                                           

 27، ص2004مصر،  ، الدار اجلامعية، اإلسكندرية،إدارة اللوجستيات هناؿ فريد مصطفى، جالؿ إبراىيم العبد، -1
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فادلنافسة اليـو ليست بُت ادلنتجُت ك . صحيح ىذا يؤدم إذل عدـ توفر ادلنتج النهائي يف الوقت احملدد

 .لكن ادلنافسة بُت سالسل التوريد

تصل إذل )     للبقاء يف السوؽ يتطلب أف تكوف مجيع أجزاء سلسلة اللوجستيك يربطها تعاكف قوم جدا

اللوجستية يف ادلؤسسة       يف ىذه البيئة مشكلة اللوجستيك ليس فقط التكامل بُت العمليات(. بينها التحالف

  .ك لكن  أيضا التعاكف اللوجسيت بُت الشركات من نفس سلسلة اإلمداد اللوجستيك ادلشًتؾ
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 أىمية و أىداف اللوجستيك: المطلب الثالث

 اللوجستيك أىمية :أوال

التضخم  يف تكلفتو بدأت     إف االىتماـ اجلاد باألنشطة اللوجستية يف منظمات األعماؿ دل يظهر إال عندما

ادليزة  ك ربقيق التنافسي ادلركز تدعيم ضلو الطريق أف ادلؤسسات ىذه يف اإلدارة أيقنت ك عندما ملحوظ، بشكل

لعدة  تعود اللوجستيك أعلية ك .التكاليف ك خفض العمالء خدمة خالؿ من يبدأ إظلا األرباح ك زيادة التنافسية

 :منها نذكر أسباب

 تشَت حيث للدكؿ، االقتصادم ادلستول على بالغة أعلية اللوجستية األنشطة سبثل :العالية التكلفة اعتبارات- 1

 ك أف اللوجستية، األنشطة يف يستثمر األمريكية ادلتحدة الواليات يف القومية الثركة من 19% أف إذل اإلحصاءات

 أف حيث النقل، نشاط األنشطة ىذه بُت كمن .ىناؾ قوة العمل من 13% حوارل تستخدـ األنشطة ىذه

 حوارل أم العادلي اإلنتاج من 10.5% حوارل يبلغ كحده النقل لوجستيك تكاليف أف إذل تشَت اإلحصاءات

(1) .دكالر مليار 2000
 

 الدكرل بالتسويق االىتماـ ك كذلك الصناعة يف العودلة ضلو االذباه إف :و التوزيع اإلمداد خطوط طول- 2

 منظمة كل داخل اللوجستية باألنشطة االىتماـ تزايد ذلذا اللوجسيت، األداء على كبَت حد إذل يعتمد أصبح

 األسواؽ على إنتاجها يقتصر ال اليت احلجم كبَتة الشركات أك اجلنسيات متعددة الشركات تلك ك خاصة أعماؿ

  .الطويلة ك التوزيع اإلمداد خطوط تكلفة بسبب ك ذلك احمللية

 ؽلكن اليت السبل إغلاد سبيل يف كبَتا ك جهدا طويال كقتا الشركات تبذؿ :لإلستراتيجية مهم اللوجستيك- 3

 تتوقف( ادلنتجات أسعار) التكلفة يف ك خاصة التمايز إسًتاتيجية إف أم ،ادلنافسُت من غَتىا عن منتجاهتا سبيز أف

 يف صلحت اليت فالشركات العمالء، ك خدمة التكلفة حيث من اللوجستية لألعماؿ اجليد األداء على كبَت حد إذل

                                                           

 18 ص ، 2000مصر،، ، منشأة ادلعارؼ، اإلسكندريةاللوجستيك كبديل للميزة النسبية: عبيد علي أمحد احلجازم-1
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 ك تساعد ذلا ادلنافسة بالشركات مقارنة تفضيلية ميزة بناء على قادرة تكوف اللوجستية اخلدمة يف التميز إدراؾ

(1).ادلؤسسة ك رحبية السوقية حصتها ك زيادة السوؽ يف التوسع على ادلؤسسة
 

 بقيمة إال تتمتع ال خدمة أك سلعة أم أف فيو الشك شلا :للعميل داللة ذات قيمة يضيف اللوجستيك- 4

جهودا  ادلؤسسة تبذؿ عندما ك لكن .ادلناسبُت ك ادلكاف الوقت يف احملتملُت للعمالء متاحة تكوف ال عندما قليلة

 من ك ادلكاف ادلناسبُت الوقت يف ك احملتملُت احلاليُت لعمالئها اخلدمات أك ادلنتجات ىذه توفَت سبيل يف متميزة

 ىذه إذل ادلضافة القيمة من يزيد سوؼ ذلك فإف ك غَتىا ك النقل ك ادلعلومات ك التخزين الطلبات ذبهيز خالؿ

 خالؿ من ادلنتجات توفَت إذل االطمئناف على أساسية بصفة يتوقف العميل فرَِضا .للعمالء بالنسبة اخلدمات

 .ادلختلفة اللوجستية األنشطة بواسطة ك تدفقها انسياهبا

        السريع األكل سالسل صلاح إف: و سريعة مناسبة استجابة على الحصول في العمالء رغبة تزايد- 5

 االنًتنت ك الربيد استعماؿ على ك اإلقباؿ اآلرل، الصرؼ ماكينات انتشار للمنازؿ، الطلبات توصيل اجلاىز، أك

         ك  السلع من ك رغباهتم احتياجاهتم على احلصوؿ يتوقعوف العمالء جعل األخَتة السنوات يف االلكًتكشل

 يف ك ادلركنة اآلرل، التصنيع ك عمليات ادلعلومات، أنظمة تطور فإف ذلك إذل إضافة، قصَت كقت يف اخلدمات

 ذك التسويق ك كذلك الكبَت، احلجم ذك باإلنتاج يعرؼ ما إتباع على ادلؤسسات ساعد ك التنميط، اإلنتاج

 تسهيل يف ذبسدت ك اليت خاصة أعلية سبثل اللوجستية األنشطة أصبحت ىذا كل ظل ك يف .الكبَت احلجم

ك  احتياجاهتم   مع تتفق اليت ك اخلدمات السلع توفَت يف السرعة خالؿ من السوؽ يف للعمالء السريعة االستجابة

 .ك غَتىا ك التخزين ك النقل ك التعبئة ادلعلومات تدفق على تعتمد ك اليت رغباهتم،

 

 

                                                           

 29، صاللوجستية، مرجع سبق ذكره األعماؿ إدارة يف مقدمة :إدريس الرمحن عبد ثابت -1
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 اللوجستيك أىداف :ثانيا

ك    أكرب ك نشاط مستمر  مردكدية بلوغ إذل بواسطتها ادلؤسسة تسعى معينة أىداؼ على اللوجستيك    ينطوم

 :التارل النحو على دائم

 من اليت احلاجة لتناسب تكلفة بأقل عليها احلصوؿ غلب اليت النوعية تلك باجلودة يقصد :المناسبة الجودة -1

 ادلواد من معُت مستول على احلصوؿ إمكانية ك مدل دبالئمة مرتبط ىنا اجلودة مفهـو أف أم الشراء يتم أجلها

 ذكر ك ؽلكن بادلواد اخلاصة ك التكلفة اجلودة على إغلابية رقابة اللوجستيك كظيفة حيث سبارس .توفَتىا ادلطلوب

 :ك ىي الطويل األجل يف ادلؤسسة تشًتيها اليت للمواد اجلودة مستول يف التأثَت ذات أساسية عناصر أربع
 االعتبارات- اإلنتاج عوامل- ادلنتج تصميم متطلبات): ك ىي للجودة ادلستول الكاملة ادلواصفات تضع أف -أ

 (1).(السوقية العوامل- التجارم بالشراء اخلاصة

 .اقتصادية بتكلفة ادلستول ىذا إلنتاج الفنية اإلمكانيات لديهم الذين ادلوردين اختبار -ب

 كفقا لإلنتاج لديهم احلافز ك تنمية اجلودة دلتطلبات ك كاقعي أفضل فهم لتحقيق ادلوردين مع العالقات تنمية -ج

 .ادلستول ذلذا

 .ادلناسبة الرقابة من نوع ك شلارسة ك التكلفة اجلودة حيث من ادلوردين أداء تقييم -د

 شراؤه ادلطلوب الصنف بإنتاج يتعلق فيما ادلورد عند للتكاليف االحتماالت قيمة :المناسب السعر- 2

مقابل  هبا التصفية ؽلكن اليت القيمة تلك بأنو تعريفو ؽلكن ك. (العامة ك األعباء التصنيع أعباء األجور، تكاليف)

 .ادلطلوبة االحتياجات توفَت أك الشراء

                                                           

 32، ص اللوجستية، مرجع سبق ذكره األعماؿ إدارة يف مقدمة :إدريس الرمحن عبد ابت- 1
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ادلشًتاة  ادلواد طبيعة منها العوامل من العديد ػلكمها ادلناسبة الكمية ربديد :المناسبة بالكميات الشراء 3-

 اخلاصة ك التسهيالت ادلتوفرة التخزين إمكانيات ك الطلب، العرض االقتصادية، اذباىات الظركؼ اإلنتاج، طبيعة

 .للمؤسسة ادلالية ك التخزين، الظركؼ الطلب تكلفيت بو،

 مع يتناسب ك أال فيو ادلستلزمات توريد فيو يتم الذم الوقت بو يقصد :المناسب الوقت في الشراء 4-

 ادلؤسسات تقـو العوامل من رلموعة توجد حيث اإلنتاج تعطيل عدـ يضمن ك الذم الطالبة اإلدارة احتياجات

 .الشراء توقيت ربديد عند االعتبار بأخذىا

 ربليل تتطلب حيث أعلية، األكثر اخلطوات من ادلناسب ادلورد اختيار عملية تعترب :المناسب المورد اختيار 5-

 خاللو من ؽلكن الذم األسلوب على ينصب التحليل فإف لذلك ادلوردين، عن مجعها سبق اليت ادلعلومات

 التامة ادلعرفة ضركرة إذل باإلضافة ىذا ادلصادر، ىذه من كل هبا تتصف اليت اخلصائص أىم عن الكشف

 أف ؽلكن الذم ادلناسب ادلعيار ربديد األمر يتطلب لذا عليها، احلصوؿ ادلطلوب ادلواد ك مواصفات خبصائص

 .للمورد السليم االختيار يف يساعد

 :يلي ما نذكر أف ؽلكن الذكر السالفة األىداؼ إذل باإلضافة     

 .التدفقات بإدارة يسمى ما أك (ك سلرجات مدخالت) ك اخلارجة الداخلة التدفقات بُت تنسيق أفضل ربقيق -

 .ك األعطاؿ االختناقات ذبنب -

 .للعمليات األمثل التدفق ربقيق -

 .ادلؤسسة مع ادلصلحة أطراؼ ك كل ك ادلساعلُت للزبوف القيمة خلق -

 :يف تتمثل  ك اليت أصفار 05 ب يسمى ما ربقيق- 

 .ذلك عن الناذبة التكلفة يف كفورات ك التكاليف، زبفيض إذل يؤدم ادلخزكف من تقليلاؿ :سلزكف صفر *

 .للعمالء جيدة خدمة إذل يؤدم شلا الطلب دكرة يف ادلستغرؽ الزمن تقليل :آجاؿ صفر *
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 اذلاتف   احلاسب االنًتانت، االنًتنت، الفاكس، مثل احلديثة التكنولوجيات استخداـ طريق عن :أكراؽ صفر *

 .االستجابة سرعة من ك يزيد األكراؽ، استخداـ من يقلص ىذا كل الكمبيوتر، اآلرل،

 ك  للعمالء جيدة خدمة ربقيق ك بالتارل ادلردكدات من التخلص يعٍت ادلنتج يف أخطاء كجود عدـ :أخطاء صفر *

 .التكاليف زبفيض

 .الوقائية بالصيانة يسمى ك ىذا ،حدكثو عند ك ليس العطل كقوع قبل الصيانة تكوف أف غلب :تعطل صفر *

 ادلكاف يف الصحيحة، باحلالة الصحيحة، بالكمية الصحيح، ادلنتج :توفَت إذل اللوجستيك يهدؼ     كذلك

 .الصحيحة ك بالتكلفة الصحيح للعميل الصحيح، الوقت يف الصحيح،
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 مزيج األنشطة اللوجستية: المبحث الثاني

 األنشطة اللوجستية: المطلب األول

   إف األنشطة اليت تتم إدارهتا ك اليت تشكل األعماؿ اللوجستية زبتلف من مؤسسة إذل أخرل ك ذلك حسب 

اذليكل التنظيمي اخلاص هبا، ك كذا اختالؼ كجهات النظر ك أراء اإلدارة حوؿ مكونات سلسلة التوريد      ك 

 (1):عملها  ك ىي تتكوف من ثالث أنواع من سالسل اإلمداد

 .(الداخلة)سلسلة اإلمداد اليت تنقل ادلواد اخلاـ ك النصف مصنعة إذل ادلصنع - 1

سلسلة اإلمداد اليت تنقل البضائع تامة الصنع إذل يد ادلستهلك من خالؿ تاجر اجلملة ك تاجر التجزئة عن - 2

 .(اخلارجة)طريق النقل الربم ك ادلوانئ ك النقل البحرم 

 .سلسلة اإلمداد اليت تنقل ادلواد داخل عملية اإلنتاج ادلنتشرة جغرافيا- 3

خدمة العمالء، التنبؤ : "      ك بالعودة إذل رللس إدارة اللوجستيات يرل أف مكونات النظاـ اللوجسيت ىي

بالطلب، االتصاالت اخلاصة بالتوزيع، مراقبة ادلخزكف، مناكلة ادلواد، تشغيل أكامر الطلب، األجزاء ك خدمات 

 ".الدعم، ادلشًتيات، التغليف، مناكلة السلع ادلسًتجعة، التخلص من اخلردة، ادلركر،  النقل، ادلخازف،  التخزين

 

 

 

 

 

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

publications. Vol2005, p5 
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 األنشطة اللوجستية إلحدى المؤسسات: 01الشكل 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (نقل، صيانة و جرد، تشغيل أوامر الطلب، التغليف، المخازن، مناولة المواد، صيانة، المعلومات) 

ثابت عبد الرحمن إدريس، مقدمة في إدارة األعمال اللوجستية، الدار الجامعية، : المصدر
  24 ص2003اإلسكندرية

 :ك تنقسم األنشطة اللوجستية إذل         

 :ك تتمثل يف: أنشطة رئيسية- 1

تعترب خدمة العمالء الوظيفة الرئيسية األكذل اليت هتتم هبا ادلؤسسة ك أم زبطيط للوظائف : خدمة العمالء- 

األخرل مبٍت على متطلبات ىذه الوظيفة اليت بدكرىا ربتاج إذل دراسة متطلبات العمالء للقياـ بنشاطها بشكل 

ربديد احتياجات ك رغبات العمالء، ربديد استجابة العمالء للخدمة، كضع مستويات )أفضل ك اليت تتمثل يف 

 .(خلدمة العمالء

 األنشطة اللوجستية

 إدارة المواد التوزيع المادي 

 نـقـل نـقـل

 

 المستهلكين عمليات مصدر للتوريد
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 يساعد على ربقيق اجلودة يف التسليم من خالؿ اختيار الوسيلة ادلالئمة ك ربديد مسارىا ك إعادة :النقل- 

جدكلتها كما أنو يساعد على زبفيض تكلفة النقل عن طريق التفاكض مع ادلؤسسات للحصوؿ على أفضل عرض 

 .ك ادلفاضلة بُت امتالؾ كسيلة النقل أك استئجارىا

ك يتمثل يف ربديد سياسات زبزين ادلواد اخلاـ ك ادلنتجات النهائية، التنبؤ بادلبيعات يف األجل : التخزين- 

القصَت، كضع اسًتاتيجيات خاصة بالوقت، الدفع ك السحب ك معرفة عدد ك حجم ك موقع نقاط التخزين    ك 

 (1).مزيج ادلنتجات

 :تتمثل يف: (معاونة)أنشطة ثانوية - 2

 .تتمثل يف ربديد مساحة ادلخازف، تنظيم ك ترتيب ادلخازف ك كذا شكل ادلخازف: المخازن- 

 .تتمثل يف اختيار ادلعدات ادلستعملة يف عملية ادلناكلة ك إجراءات ذبهيز الطلبيات: مناولة المواد- 

 .تتمثل يف اختيار مصادر التوريد، توقيت الشراء ك كمية الشراء: الشراء- 

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

 .   ك تتمثل يف ربليل البيانات الكًتكنيا ك القياـ باإلجراءات الرقابية:صيانة المعلومات- 

 : اإلنتاجسلرجات كقت ك تسلسل كذا ك التجمعية الكميات ربديد يف تتمثل :العمليات اإلنتاج بينالتعاون - 

 .ربديد كتوقيت سلرجات اإلنتاج- 

 .ترتيب كتوقيت سلرجات اإلنتاج- 

 .مجع كزبزين كمعاجلة ادلعلومات- 

 اللوجستية السلسلة في النقل دور: المطلب الثاني

 :    قبل التطرؽ إذل دكر النقل يف السلسلة اللوجستية سنستعرض مفهـو النقل

                                                           

 13،ص2011دكر اإلمداد يف ربسُت تنافسية ادلؤسسة،مذكرة زبرج ماسًت يف العلـو االقتصادية،جامعة احلاج خلضر،باتنة،:كرؽلة كندرم-1
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 :  مفهوم النقل-1

اليت دل  ادلادية ك البشرية ادلوارد ك استغالؿ السوؽ توسيع ؽلكن طريقها عن اليت األداة بأنو عرؼ النقل لقد  

اليت  األماكن إذل العاملة اليد ك السلع انتقاؿ يف يساىم فهو نوعيتو، كربسُت اإلنتاج زيادة باذباه سابقا تستغل

 .نفعا أكثر فيها تكوف

 (1)".ألخر مكاف من ك األشخاص السلع حركة ىو النقل ":الكسندر جونعرفو  كما

إف أبرز عامل :" بقولوألفريد مارشال     يعد النقل من البٌت االرتكازية لالقتصاد حبيث عرب عن ذلك االقتصادم 

، أم من كجهة نظر االقتصاد النقل يعد نشاط "يف العصر احلديث ىو الثركة ليست يف اإلنتاج ك إظلا يف النقل

إنتاجي من حيث تقريبو يف ادلكاف ك ىو ؼللق قيمة اقتصادية بنقلو للبضائع ك األفراد ك بالتارل فإف أم قصور يف 

 .ىذا النشاط يؤثر سلبا على عملية التدفق السلعي بُت ادلراكز اإلنتاجية ك االستهالكية دلنظمات األعماؿ

  :النقل من المنظور اللوجستي- 2

     ؽلثل نشاط النقل أحد عناصر اللوجستيك األساسية، لقد تطور ك تنوع النقل خالؿ القركف األخَتة       ك 

لعب دكر مهم يف عملية اإلنتاج، التسويق ك التوزيع حيث أنو يقـو خبلق منفعة مكانية من خالؿ ربريك السلع 

 .ادلختلفة من مكاف تقل فيو درجة احلاجة إليها إذل مكاف تشتد فيو احلاجة

من تكلفة اللوجستيك، ك غالبا ما تضع ادلؤسسات خاصة ( %65%-35)    يشكل نشاط النقل حوارل 

الصناعية مسؤكلية نشاط النقل على قسم احلركة الذم يقـو بدكره بتحديد متطلبات النقل للحموالت الداخلية ك 

اخلارجية، باإلضافة إذل اختيار كسائط النقل لتلك احلموالت كما يراقب تدفق احلموالت الداخلية          ك 

اخلارجية ك متابعتها عند الضركرة، ك يقـو ادلسؤكلوف على النقل بالتفاكض مع الناقلُت لغرض احلصوؿ على 

 .خدمات النقل باألسعار ادلناسبة
                                                           

 .14 ، ص2003مصر،.النشر ك للطباعة ادلصرية أصللو ،مكتبةالنقل جغرافية أسس:سعيد عبده- 1
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   ك يعترب نشاط النقل من أىم األنشطة يف السلسلة اللوجستية ك تأيت أعليتو من كونو األداة الرئيسية اليت ؽلكن 

هبا ربريك السلع ك ادلواد اخلاـ من أماكن إنتاجها إذل أماكن استخدامها ك من مث فهو يتواجد يف مجيع مراحل 

 .السلسلة اللوجستية

 : أوجو الترابط بين النقل و الخدمات اللوجستية-3

     بدكف نظاـ نقل جيد ك متطور ال ؽلكن أف يكوف للخدمات اللوجستية مزايا إذل جانب ذلك ؽلكن لنظاـ 

 .نقل جيد توفَت أفضل كفاءة للخدمات اللوجستية ك احلد من تكاليف التشغيل ك تعزيز جودة اخلدمات

 :تكاليف النقل و اللوجستيك-

حيث يشكل حوارل  (اللوجستيك)إف نظاـ النقل ىو من أىم نشاط اقتصادم بُت مكونات نظاـ اإلمداد     

 %29.4ثلث إذل ثلثي تكاليف اخلدمات اللوجستية اليت تنفقها ادلؤسسات على كسائل النقل حيث ػلتل نسبة 

من التكاليف اللوجستية ك تليو تكلفة اجلرد، ادلخزكف، التعبئة ك التغليف، اإلدارة ك أخَتان تكلفة التنقل            

 .ك التنظيم
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 التكاليف اللوجستية: 02الشكل 

 

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

Australia, 2005, vol15 , P166 

    يف نظاـ النقل ك اإلمداد تعترب تكلفة النقل تقييد ذلدؼ السوؽ حبيث أف النقل ؼلتلف مع اختالؼ 

الصناعات لتلك ادلنتجات حبيث ىناؾ منتجات صغَتة احلجم ك خفيفة الوزف إال أف قيمتها عالية، ك أخرل كبَتة 

 .  احلجم ك الوزف إال أف قيمتها صغَتة

 

 

 

 

 

  

النقل 
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 أثر ارتباط النقل باللوجستيات:  الثالثالمطلب

إدارة : إف لوجستيات النقل تعٍت تكامل عملية النقل مع األنشطة األخرل ادلرتبطة حبركة ادلواد ك البضائع مثل    

ادلخزكف، التعبئة ك التغليف، العالمة التجارية، التأمُت، العمليات ادلصرفية ك ادلستندية ك اليت تصب مجيعان يف 

ربسُت مستول اخلدمة ك تطويرىا ك زيادة اجلودة ك تدنية التكاليف، ك يأيت ذلك باعتبارىا ربقق ك تضمن عناصر 

 :ىامة مثل

 . باعتبار أف لوجستيات النقل غلب أف تتماشى مع التغَتات ادلتعددة ك ادلتالحقة يف طلب السوؽ:المرونة- 

 .  باعتبار أف التوفَت يف الوقت يعٍت اطلفاض تكلفة الوقت ك كصوؿ البضائع يف التوقيت ادلناسب:السرعة- 

باعتبارىا تقلل ادلخاطرة النامجة عن بطء أك توقيت عملية اللوجستيك ك التوزيع، ك بالتارل تقلل : المصداقية- 

   .احلاجة إذل كجود حجم ضخم من ادلخزكف االحتياطي

يعترب النقل بوسائطو ادلختلفة نشاط أساسي من األنشطة اللوجستية اليت تعٌت بكل نشاط مرتبط حبركة             

ك زبزين البضائع من أجل تدفق مستمر للسلع ك اخلدمات، ؼلدـ متطلبات اإلنتاج ك االستهالؾ ك ما يشملو من 

عمليات إمداد ك تصنيع ك ذبميع ك توزيع من خالؿ شبكة لوجستية تشمل مواقع ك طرؽ ك شبكة معلوماتية ك 

شبكة من العالقات اليت تربط أعضاء سلسلة اإلمداد لتضمن كصوؿ السلعة كفقا دلتطلبات العمالء يف ادلكاف 

 .ادلتفق عليو ك الزماف ادلضبوط ك بأقل تكلفة شلكنة

   ك حيث أف الطلب على النقل طلب مشتق أم تابع للطلب على السلع ادلنقولة فإف تصميم شبكة اإلنتاج    

ك التوزيع يؤثر بدكره على طرؽ النقل ك كسائطو ادلختلفة كفقا دلتطلبات تصميم الشبكة ادلبٍت على مواقع توافر 

عوامل اإلنتاج من أرض ك عمالة ك رأس ماؿ ك مواقع توزيع، كفقا دلتطلبات األسواؽ ك قرارات ك سياسات 

فمثالن إذا مت ازباذ قرار بشأف تقليل عدد ادلوردين ك تركيزىم يف منطقة زلددة بعيدة عن األسواؽ العتبارات . التوريد
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خاصة بتكلفة األرض ك العمالة ك غَتىا فيعٍت ذلك اعتماد أكرب على النقل متعدد الوسائط لتغطية مسافات 

 .جغرافية متباعدة ك متباينة تتطلب تنوع يف الوسائط لضماف كصوؿ السلع يف الوقت ادلناسب بالتكلفة ادلناسبة

    ك يصبح النقل متعدد الوسائط اقتصاديا ك مفيدا يف حالة الطلب ادلنتظم بكميات كبَتة دلسافات بعيدة، أما 

إذا سبت عمليات اإلنتاج يف مواقع قريبة من األسواؽ فسيقل الطلب على النقل ك ؼلتصر على كسيلة أك اثنُت فقط 

 .داخل رقعة جغرافية زلدكدة

   ك يف الوقت نفسو يؤثر أداء النقل ك تكاليفو على تصميم الشبكة اللوجستية ك شبكة سلسلة اإلمداد فكلما 

زادت تكلفة النقل أك اطلفض مستول أداءه متمثال يف زيادة فًتات االنتظار أك كجود اختناقات يف مساره كلما 

أصبح اإلنتاج يف مواقع نائية غَت ذم جدكل اقتصادية حيث تفوؽ تكلفة النقل الوفورات ادلتحققة من اطلفاض 

 .  تكاليف العمالة ك األرض ك يؤدم إذل فاقد يف الوقت ك ادلاؿ ك فقد للعمالء
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    مفاىيم عامة حول النقل البحري: المبحث الثالث

  النقل البحريماىية: المطلب األول

 :تعريف النقل البحري- 1

    يعرؼ نشاط النقل البحرم بأنو نشاطان إنتاجيان من حيث ما يضيفو للسلعة ادلنقولة من منفعة اقتصادية 

ك ذلك بنقلها من مكاف آلخر، كما يعد نشاطا توزيعيان نظرا لدكره األساسي يف عملية التبادؿ  (مكانية ك زمنية)

 ( 1 ).كتوزيع السلع زلليا ك إقليميا ك عادليا

     ك ؽلكن تعريف نشاط النقل البحرم من خالؿ احملاكر الرئيسية اليت تسهم يف تقدصل خدمات النقل البحرم، 

ك تضم تلك احملاكر كل من السفينة ك ساحات بناؤىا ك السماسرة الذين يعملوف يف رلاؿ تقدصل خدمات النقل 

البحرم، فضال عن ادلوانئ البحرية ك شركات الشحن ك التفريغ ك ما يرتبط بنشاطها من نقل  ك زبزين باإلضافة 

 (2).إذل شركات التأمُت البحرم

     كما ؽلكن التوسع يف تعريف صناعة النقل البحرم لكي تشمل كافة اذليئات ك ادلؤسسات اليت يرتبط 

 .نشاطها األساسي خبدمات النقل البحرم بصورة مباشرة أك غَت مباشرة

 :مالمح تطور النقل البحري- 2

   خالؿ فًتة ما بعد احلرب العادلية الثانية ظل قطاع النقل البحرم من أقل القطاعات االقتصادية يف العادل من 

حيث التطور التكنولوجي، فقد كانت عمليات تداكؿ البضائع من ك إذل السفينة تتم بطريقة يدكية بطيئة، دبا 

تضطر معو السفينة إذل البقاء مددان طويلة بكل ميناء من أجل شحن ك تفريغ شحناهتا من البضائع حىت أف 

يف اإلحبار، ك لذلك دل يكن  %40من كقت رحلتها بادلوانئ ك  %60السفينة كانت يف ادلتوسط تقضي حوارل 
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شلكنا استخداـ سفنا أكرب ذات سرعات أكثر ك ماكينات أقول لالستفادة من اقتصاديات احلجم الكبَت  ك قد 

تسبب ذلك يف ضعف إنتاجية األسطوؿ العادلي، كما أف ادلوانئ يف الستينات كانت تعاشل بشدة من ظاىرة 

تكدس السفن هبا مع ازدياد نسبة الفاقد من البضائع ادلتداكلة ك طوؿ زمن رحلة السلعة من ادلصدر إذل يد 

ادلستورد ذلا، شلا كاف لو تأثَت كبَت على تكاليف نقل البضائع ك على مدل اتساع السوؽ التجارية بل على ظلو 

 .التجارة العادلية

    ك خالؿ ىذه احلقبة، ك يف ظل فلسفة تدخل الدكلة يف النشاط االقتصادم ازدادت سياسات احلماية       ك 

الدعم لألساطيل الوطنية، ك على األخص أساطيل الدكؿ النامية ك دكؿ النظاـ االشًتاكي السابقة، ك قد نتج عن 

ذلك تقييد حرية الشاحنُت يف اختيار السفينة الناقلة لبضائعهم ك تردم كفاءة النقل ك ارتفاع تكاليفو      ك 

كانت السياسة ادلتبعة ىي أف تكوف ذبارة الدكلة يف خدمة أسطوذلا الوطٍت، دكف اعتبار دلستول اخلدمة ادلقدمة 

 .بينما كاف غلب أف يكوف النقل البحرم يف خدمة ذبارة الدكلة حىت تكوف أسواقها قادرة على ادلنافسة

األكؿ يف :     ك يف فًتة السبعينات ك الثمانينات تعرض قطاع النقل البحرم إذل ثورة تكنولوجية ظهرت يف اذباىُت

اذباه استحداث نظاـ احلاكيات من الباب إذل الباب بالنسبة لنقل البضائع العامة، ك الثاشل استخداـ تكنولوجيا 

متقدمة لتفريغ ك شحن سفن البضائع الصب ك بذلك أمكن عن طريق التكنولوجيا احلديثة تقليل كقت بقاء 

ميل، ك /السفينة بادليناء إذل ساعات قليلة ك زيادة زمن إحبارىا، شلا أدل إذل زيادة إنتاجية السفينة حبساب الطن

ىكذا أصبح من ادلمكن التوسع يف استخداـ مبدأ اقتصاديات احلجم لبناء سفن كبَتة أخذت تزداد حجما ك 

     . سرعة
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 خصائص أنشطة النقل البحري- 3 

 (1):     تتلخص خصائص أنشطة النقل البحرم فيما يلي

 :اليت تظهر فيما يلي ارتفاع الكثافة الرأمسالية دلشركعات صناعة النقل البحرم ك- 

 .ارتفاع التكلفة الرأمسالية لبناء الًتسانة البحرية اخلاصة ببناء ك إصالح السفن - أ

 .ارتفاع التكلفة الرأمسالية إلنشاء ادلراسي اخلاصة بسفن البضائع ادلوحدة ك اجملزأة، ك كذلك احلاكيات-     ب

 .ارتفاع التكاليف الرأمسالية لبعض عناصر إنشاءات ادلوانئ-     ج

 .صناعة النقل البحرم صناعة دكلية زبضع لسيطرة بعض الدكؿ ك الشركات ادلالحية العادلية- 

 .تعاظم استخداـ التقدـ التكنولوجي يف صناعة النقل البحرم- 

 25طوؿ العمر االفًتاضي دلشركعات صناعة النقل البحرم، إذ يًتاكح العمر االفًتاضي للسفن يف ادلتوسط بُت - 

 . سنة، كما تصل فًتة العمر اإلنتاجي للموانئ البحرية ك ادلمرات ادلالحية إذل مئة عاـ30إذل 

 :تعاظم أعلية اختصار الزمن ك قيمة توافر ادلعلومات يف صناعة النقل البحرم- 

إذ ربتل قضية اختصار عنصر الزمن أعلية كبَتة يف رفع أداء خدمات النقل البحرم :  اختصار عنصر الزمن-   أ

 .ك زيادة إنتاجيتها

يتم تبادؿ ىذه ادلعلومات إلكًتكنيا من خالؿ نظم : توافر المعلومات في صناعة النقل البحري-    ب

ك تتبلور أعلية توافر تلك . اخل...اتصاالت متقدمة تعمل على نقلها بُت احملطات األرضية ك السفن ك اجلمارؾ

 :ادلعلومات فيما يلي

 .إصلاز أنشطة النقل البحرم بأقل كقت ك جهد ك تكلفة -
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زيادة ادلعركض من خدمات النقل البحرم دكف تكبد تكاليف استثمارية إضافية، ك ذلك من خالؿ زبفيض  -

 .دكرة السفينة، ك بالتارل ارتفاع معدؿ تكرار رحالت السفينة الواحدة

رفع كفاءة ادلوانئ البحرية من خالؿ تعظم إمكانية استقباؿ ك خدمة عدد أكرب من السفن خالؿ نفس الفًتة  -

 .الزمنية

 :أىم مشكالت النقل البحري- 4

 .ارتفاع تكاليف التشغيل -

 .صعوبة ك تعقيد اإلجراءات يف بعض ادلوانئ -

 .تدشل حجم احلركة ك االطلفاض يف معدالت ادلناكلة يف ادلوانئ -

 .ضعف قدرات ادلوارد البشرية -

 .اختالؼ ادلوانئ فيما بينها من حيث ىياكل الرسـو ك التعريفة ك مستويات األجور -

 .عدـ تقدصل التسهيالت ك األكلويات للسفن -

 .عدـ كجود كثَت من ادلوانئ على اخلطوط ادلالحية الرئيسية لشركات النقل العادلية -

 .عدـ مواكبة األنظمة ادلؤسسية ك القانونية ك اإلدارية السابقة دلتطلبات عصر العودلة -
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 الرئيسية البحري النقل عناصر: المطلب الثاني

ؽلكن ربليل تكلفة النقل البحرم إذل عناصرىا الرئيسية أف تصل إذل تأثَتىا على حجم التجارة ادلنقولة حبران     ك 

 :تتوقف تكلفة أم عملية نقل بالسفن على عدد من العناصر نذكر منها

 ربدد طبيعة البضائع ادلنقولة إمكانات التداكؿ ك التخزين دبعٌت سبيز الوحدة من :طبيعة البضائع المنقولة- 1

السلعة بالوزف ادلفركض مع صغر حجمها أك العكس، فتتأثر تكاليف نقل البضائع باختالؼ صفات السلع 

ادلختلفة، فمثالن قد ترتفع نقل البضائع ذات احلجم الكبَت كثَتان إذا مت نقل مثل ىذه البضائع كحدىا من دكف أف 

تصاحبها كميات من البضائع ادلكملة ذلا ذات احلجم الصغَت، ك يعترب ىذا ىو األساس الذم يقـو عليو الرأم 

ك قد ربتاج بعض . القائل بأف انتقاؿ البضائع األساسية من السفن اجلوالة سيؤدم إذل ارتفاع نولوف البضائع الباقية

السلع مثل اللحـو ك الفاكهة إذل معدات خاصة ليمكن نقلها يف حالة جيدة، ك قد تعرض بعض السلع األخرل 

السفينة للخطر أك يلـز كضعها يف مكاف منعزؿ عن باقي السلع ادلنقولة ك مثل ىذه العوامل تؤدم إذل زيادة 

 (1).تكاليف نقل مثل تلك البضائع

   ك ؽلكن تغيَت طبيعة الكثَت من البضائع من أجل تسهيل عملية النقل فمثالن نقل ادلصنوعات الزجاجية داخل 

صناديق من أجل محايتها من الكسر ك بذلك أمكن تغيَت طبيعة البضاعة من مصنوعات زجاجية إذل صناديق 

 .ادلصنوعات الزجاجية

بالرغم من أف للسفن الكبَتة احلجم ادلتخصصة يف نقل أنواع معينة من البضائع مزايا : نوع و حجم السفينة- 2

اقتصادية كبَتة إال أف ذلا بعض ادلساكئ، فمن الصعب مثالن توفر الكثَت من ادلوانئ اليت ؽلكن للسفن الكبَتة 

كذلك يصبح من الصعب على السفينة الكبَتة ادلتخصصة أف ذبد االستخداـ ادلستمر ك . احلجم أف تدخلها

كما يلـز للسفينة . احلاكيات الكبَتة الكافية دلأل فراغاهتا ك ذلك بادلقارنة بالسفينة األصغر حجما األقل زبصصان 
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ادلتخصصة أف تبحر خالية من البضائع يف إحدل اذباىي الرحلة ك إف كاف باستخداـ السفن ادلركبة من الناقالت 

للنفط أك اخلامات أك الناقالت للنفط ك الصب ك اخلامات معان، شلا أمكن معو اإلحبار يف رحلة دائرية كاملة بأدسل 

ميل بالرغم من االرتفاع يف /كقت شلكن ك السفينة فارغة ك دبا يؤدم بالتارل إذل زبفيض كبَت يف تكلفة نقل الطن

 (1).تكلفة السفينة األساسية

رلزأة )   أما بالنسبة لنوع السفينة فيجب االلتفات كذلك إذل كسائل الشحن ك التفريغ، ففي السفن التقليدية 

غلرم شحن البضائع رأسيا عن طريق إنزاذلا من خالؿ فتحات العنرب مث غلرم بعد ذلك ربريكها جانبيا  (احلمولة

لتستيفها يف العنرب دكف استخداـ الوسائل ادليكانيكية كذلك فإف السفن ذات فتحات العنابر الواسعة جدان ؽلكنها 

االستغناء عن تكاليف التستيف اجلانيب طادلا ؽلكن إنزاؿ البضائع رأسيا بواسطة ذراع الشحنة مباشرة يف ادلكاف 

 .ادلطلوب تستيفها فيو ك ىذه ىي أساس فكرة اخلاليا يف سفن احلاكيات

 زيادة كفاءة ادلوانئ تعٍت تقليل فًتة دكراف السفينة بادليناء ذلك أف زيادة الكثافة الرأمسالية :كفاءة الموانئ- 3

 .للسفن تؤدم إذل شدة احلاجة إذل زيادة كفاءة ادلوانئ

ك كفاءة ادلوانئ تنصب بصفة رئيسية على البضائع اجلافة العامة ألف بضائع الصب تسيطر عليها منظمات ضخمة 

أما بالنسبة للبضائع . قادرة على زبطيط مجيع كسائل نقل البضائع دبا يضمن الكفاءة يف عمليات تداكذلا ك نقلها

العامة، فإف ضعف كفاءة ادلوانئ يؤدم إذل ربميل ذبارة العادل يف رلموعها تكاليف زائدة ك غلعل للمنتجات القريبة 

من السوؽ قوة تنافسية أكرب شلا للمنتجات البديلة البعيدة عن السوؽ رغم أف ىذه األخَتة أقل تكلفة ك رغم أف 

ك . تكاليف النقل عرب البحار أرخص من تكاليف النقل بالسكك احلديدية أك سيارات النقل أك النقل اجلوم

يؤدم عامل نقص كفاءة ادلوانئ إذل زيادة عدد السفن ادلستخدمة ك بالعكس تؤدم زيادة كفاءة ادلوانئ إذل زيادة 

 .إنتاجية السفن ك إذل نقص عدد السفن يف العادل
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 تؤدم تنظيمات اخلدمات ادلالحية عالية الكفاءة إذل نقص تكاليف نقل :تنظيمات الخدمات المالحية- 4

البضائع، ك يف ميداف السفن اجلوالة تؤدم شدة ادلنافسة مع عدـ كجود التنظيمات باإلضافة إذل أف حجم العديد 

من شركات السفن اجلوالة أقل من احلجم األمثل لكي ربقق الكفاءة الكاملة، كل ذلك يؤدم إذل اطلفاض النوالُت 

 (1).لفًتات طويلة نسبيا

   أما يف حالة السفن اخلطية فإف ادلنافسة بينها ضعيفة بسبب ادلؤسبرات ادلالحية، ك يف كثَت من األحياف تقدـ 

شركة خطية حسنة التنظيم خدمات ضعيفة الكفاءة بسبب كجود عدد كبَت من السفن على الطريق ادلالحي شلا 

يسبب قياـ السفن ك هبا فراغات كثَتة خاكية، ك لذلك تضطر السفن إذل الدخوؿ إذل موانئ عديدة شلا يزيد من 

ك كثَتا ما تؤدم زيادة التكاليف إذل التأثَت على الشاحنُت أكثر من تأثَتىا على مالؾ السفن طادلا أف . تكاليفها

 .ىؤالء  ؽلكنهم دائمان زيادة التكاليف إذل الشاحنُت

 يتوقف ربديد نوع اخلدمات ادلالحية على الطريقة اليت يقدـ هبا التجار :تنظيمات الخدمات التجارية- 5

بضائعهم ك ال شك أنو إذا قدمت البضائع بطريقة ينتج عنها زيادة تكاليف اخلدمات ادلالحية فإف جزءان كبَتان من 

 .اخلطأ يقع على الشاحنُت

   ك دل ربصل مثل ىذه الوفورات نتيجة أف السفن اخلطية تغارل يف أسعارىا ك لكن ألنو لطادلا أف التجار يقدموف 

تعترب خدمات السفن . بضائعهم يف شحنات صغَتة فليس ىناؾ أم بديل عن استخداـ خدمات السفن اخلطية

اخلطية أكثر تكلفة من السفن ادلستأجرة، ك على ذلك صلد أف ربقيق اخلفض يف التكاليف يقع بُت أيدم التجار 

ذاهتم، ك ال شك أنو توجد العديد من التجارات األخرل يف العادل اليت ؽلكن ربقيق كفران كبَتان يف تكاليف نقلها إذا 

أعيد دراسة العادات التجارية ادلتبعة فيها، ك ذلك بالعمل على نقل البضائع صبان أم على سفن متخصصة دبا 

ػلقق استخداـ كسائل النقل األرخص، ك من العادات التجارية الشائعة يف كثَت من التجارات تركيز معظم 
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الشحنات كل شهر شلا يسبب تكدسات بادليناء لبضعة أياـ، ك كثَتان ما ػلدث ىذا التكدس نتيجة لنظاـ خطاب 

 .الضماف ك الذم بإعادة تنظيمو ؽلكن تفادم ىذا التكدس

 أدل ارتفاع تكاليف األيدم العاملة بالنسبة إذل تكلفة رأس ادلاؿ يف الدكؿ :االستخدام األمثل للموارد- 6

ادلتقدمة البحرية إذل االستعاضة برأس ادلاؿ عن العماؿ يف عمليات النقل البحرم كما حدث يف ناقالت البًتكؿ ك 

 . ك بالنسبة للدكؿ النامية ؽلكن استخداـ األنظمة األقل استخداما لرأس ادلاؿ. حامالت الصب ك نظاـ احلاكيات
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 البحري النقل بخدمات األساسي نشاطها يرتبط التي المؤسسات و الهيئات: المطلب الثالث

ك زبتص بنقل احلموالت ادلتاحة من الصادرات ك الواردات على اخلطوط : شركات المالحة البحرية: أوالً 

البًتكؿ اخلاـ ك مشتقاتو، ادلنتجات البًتكلية، نقل : ادلالحية، ك يتنوع نشاطها أك قد يقتصر على نقل كل شلا يلي

 (1 ).البضائع، خدمات نقل الركاب ك تشغيل العبارات بُت ادلوانئ ادلتجاكرة

تعد ادلوانئ البحرية من أىم الدعائم اليت تقـو عليها صناعة النقل البحرم نظران لدكرىا : الموانئ البحرية: ثانياً 

اذلاـ يف تقدصل التسهيالت البحرية الالزمة لعمل السفن، ك تتعدد تلك التسهيالت ك تتنوع كفقا الختالؼ ادلوانئ 

 .البحرية من حيث طبيعتها اجلغرافية ك كذلك من حيث الوظائف ادلسندة إليها

 (2):أنواع الموانئ البحرية من حيث طبيعتها الجغرافية- 1

ك تعرؼ بادلوانئ اليت تصلح ألعماؿ ادلالحة البحرية دكف احلاجة إذل إجراء تعديالت صناعية : موانئ طبيعية- أ

كبَتة حيث زبضع يف كجودىا للعوامل الطبيعية اليت تتعرض ذلا السواحل ك تقاـ تلك ادلوانئ على شواطئ البحار 

 .أك مصبات األهنار ك قد تتوافر ذلا احلماية بواسطة اجلزر ك الشعب ادلرجانية

ك يتطلب قيامها يف أحد ادلواقع الساحلية ادلختارة ضركرة إعداد بعض اإلنشاءات     ك : موانئ شبو طبيعية- ب

 .التجهيزات للقياـ بأعماؿ ادلالحة البحرية، ك تعد األهنار من أفضل ادلواقع اليت يتم فيها تكوين ىذه ادلوانئ

 ك يتطلب إقامة مثل ىذه ادلوانئ توفَت احلواجز الصناعية لتحديد ادلواقع ادلالئمة اليت يتم :الموانئ الصناعية- ج

 .اختيارىا إلقامة ادليناء الصناعي ك هتيئتو لتأدية خدمات ادلالحة البحرية
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 : أنواع الموانئ البحرية من حيث طبيعة الوظائف و الخدمات التي تقدمها-2

 ك ىي رلهزة بالتسهيالت الالزمة لعمليات ادلناكلة ك التخزين ك تستند إليها مهمة تقدصل :الموانئ التجارية- أ

خدمات التحرؾ ادلالحي ك التجارم للسفن التجارية ك من مث تقـو دبهمة شحن ك تفريغ تلك السفن          ك 

 .تزكيدىا حباجتها من الوقود ك ادلواد الغذائية

ك ربتوم على شبكة ضخمة من أنابيب نقل البًتكؿ من حقوؿ اكتشافو أك معامل تكريره إذل : موانئ النفط- ب

 .األرصفة، كما قد تقـو دبهمة ضخ البًتكؿ إذل ناقالت النفط مباشرة شلا يتطلب تزكيدىا دبحطات الضخ الالزمة

 ك زبدـ عملية التحرؾ ادلالحي البحرم بشكل مباشر ك تضمن تأمينو من خالؿ تقدصل :موانئ الخدمات- ج

 .خدمات الصيانة الالزمة للسفن ك ال يدخل يف نطاؽ كظيفتها أعماؿ الشحن ك التفريغ

 ك تقـو دبهمة الوساطة التجارية بُت الدكؿ اليت تشكل أطراؼ عملية :موانئ التخزين أو المستودعات- د

التبادؿ التجارم الدكرل حيث زبتص بتجميع ك زبزين أنواع معينة من البضائع مث تعيد تصديرىا إذل مناطق الطلب 

 .عليها يف األسواؽ العادلية

 ك يقصد هبا خاـ احلديد، الفحم، احلبوب، الفوسفات، ك تتميز ىذه :موانئ بضائع الصب الجاف- ه

البضائع حبمولتها الضخمة ك لذلك يتطلب نقلها حبران دبواصفات معينة يف ادلوانئ اليت يتم من خالذلا عملية النقل 

 .سواء من حيث اختيار موقع ادليناء أك التجهيزات الالـز توافرىا يف تلك ادلوانئ

 ك زبتص بعمليات نقل البًتكؿ من خالؿ زلطات التداكؿ يف البحار ادلفتوحة أك ادلوانئ    ك :موانئ البترول- و

تتطلب ىذه ادلوانئ مساحات كاسعة ك عمق مناسب للقنوات ادلالحية ادلؤدية إذل منشآت تداكؿ البًتكؿ مع 

مراعاة تواجدىا بعيدان عن تسهيالت ادليناء التجارية أك زبصيص حوض آمن ك خاص للبًتكؿ يف مكاف منعزؿ عن 

 .بقية أرصفة ادليناء
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زبدـ نشاط الصيد البحرم ك زبتلف مساحتها ك أعليتها كفقان لتباين الوزف النسيب لنشاط : موانئ الصيد-  ز

الصيد، فقد يتم زبصيص ميناء بأكملو خلدمة ىذا النشاط ك ذلك يف الدكؿ الساحلية اليت سبتلك قطاعان ضخمان 

لعمليات الصيد البحرم أك قد يتم استغالؿ جزء من ادليناء خلدمة نشاط الصيد يف الدكؿ اليت تنخفض فيها أعلية 

 .ىذا النشاط أك تلك اليت ال سبتلك موانئ حبرية كثَتة العدد

ك ذلك من .   يتنوع نشاطها ك يتعدد بُت الشحن ك التفريغ ك النقل ك التخزين:شركات الشحن و التفريغ: ثالثاً 

 (1):خالؿ قيامها بعدة مهاـ تتمثل فيما يلي

 .القياـ بشحن ك تفريغ البضائع ادلختلفة من الصادرات ك الواردات -

نقل البضائع من ادلخازف خارج ادلنطقة اجلمركية إذل األرصفة سبهيدان لشحنها ك بالعكس أم النقل من  -

 .داخل ادلناطق اجلمركية إذل الساحات ادلختلفة خارج ادلنطقة اجلمركية

استخداـ اللنشات ادلملوكة للحكومة للقياـ بعمليات قطر السفن ك سحب الصنادؿ داخل ادليناء  أك  -

 .خارجو

تقدصل كافة التسهيالت ادلرتبطة بعمليات الشحن ك التفريغ مثل تأجَت الوحدات البحرية للغَت      ك  -

 .تأجَت معدات الشحن ك التفريغ للسفن

ك يسهم نشاطها يف احلفاظ على الطاقة اإلنتاجية للسفن ك ضماف استمرار : ترسانة بناء و إصالح السفن: رابعاً 

أداء مهامها يف نقل احلموالت ادلختلفة، حيث يتنوع نشاطها بُت بناء ك إصالح السفن بنوعيها اخلدمية ك 

كما سبارس دكران مهمان يف صناعة . التجارية، ك بذلك تضيف الًتسانة البحرية سفنان جديدة لألسطوؿ البحرم

النقل البحرم من خالؿ إصالح السفن ك ادلهمات العائمة مثل اللنشات ك القاطرات إذل جانب بناء السفن 
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اخل، فضال عن إعداد الدراسات األكلية ك التصميمات التنفيذية      ك ...احلربية ك سفن الصيد ك األحباث

 .عمليات التصنيع ك إجراء التجارب األكلية للتشغيل

زبتص بتقدصل اخلدمات البحرية مثل تزكيد السفن الوطنية           : مشروعات توريد المعدات البحرية: خامساً 

ك األجنبية باحتياجاهتا من ادلواد التموينية ك كذلك توفَت خدمات الصيانة ك النظافة ك التجهيزات الالزمة للسفن 

 .ك إمدادىا بقطع الغيار ك األجهزة البحرية الالزمة

 :يتبلور نشاطها يف ادلهاـ التالية: مشروعات التوكيالت المالحية: سادساً 

القياـ بدكر الوكيل عن أصحاب السفن األجنبية ك ذبهيز كل ما يلزمها قبل كصوذلا إذل ادليناء         -

  .أك بعد الوصوؿ

تورل مهمة تنفيذ كافة اإلجراءات القانونية اخلاصة بالسفن األجنبية ك ذلك لدل السلطات احمللية  -

باعتبار تلك الشركات شلثلة للسفن األجنبية فتقـو بتنفيذ كافة التعليمات اخلاصة بدخوؿ ك مغادرة 

 .السفن للميناء

حجز التذاكر للمسافرين على سفن أجنبية ك شحن البضائع اليت يتم تصديرىا، ك ذلك كفقان حلجم ك  -

 .  سعة الفراغات القائمة للسفن ك تسليم البضائع الواردة ك ربصيل ادلستحقات اخلاصة بادلالؾ
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 :خـاتمة الفصل

    تطرقنا يف ىذا الفصل إذل التعريف باللوجستيك الذم يعترب مصطلح جديد نوعا ما من خالؿ ادلركر دبراحل 

 .تطوره ك أعليتو ك أىدافو، مث تعرفنا على مزيج األنشطة اللوجستية ك أثر ارتباط النقل باللوجستيك

 نشاطها يرتبط اليت ادلؤسسات ك اذليئات   مث تطرقنا إذل التعريف بالنقل البحرم ك عناصره الرئيسية ك مجيع 

 .البحرم النقل خبدمات األساسي
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 :الفصل الثاني

 لوجستية النقل داخل الميناء
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 :مقدمة الفصل

 شلا ال شك فيو أف التنافسية يف كقتنا احلارل أصبحت تتطلب كسائل النقل ادلختلفة لنقل البضائع من ادلصانع     

ك الشركات، لذا يعد قطاع النقل من أىم القطاعات احليوية كأحد ركائز التنمية الشاملة ألية دكلة خاصة يف 

ادلوانئ، كما سبثل خدمات النقل ك اللوجستيات الدعامة الرئيسية لنجاح برامج التنمية ادلستدامة، ك ذلك ألف 

 .القواعد اللوجستية تشكل القاسم ادلشًتؾ يف مجيع األنشطة اخلدمية ك اإلنتاجية
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 اللوجستيك في النقل مكانة :المبحث األول

 لوجستية قاعدة إلى للنقل مواقع من الموانئ دور تطور :المطلب األول

   كاف غلب على ادلوانئ تطوير نفسها تنظيميا ك تكنولوجيا دبا يتواكب مع التطورات ادلتالحقة يف صناعة النقل 

باحلاكيات، فقد تأثر نظاـ ادليناء التقليدم إذل حد بعيد بظهور نظاـ التحوية ك التطورات ادلختلفة يف نظاـ النقل 

بسفن احلاكيات، حبيث اعتباران من تسعينات القرف العشرين تغَت دكر ادلوانئ فلم يعد نشاطو مقتصران على النقل 

 .فقط إظلا امتد إذل كل ادلنطقة احمليطة بو، ك الذم يعترب نقطة البدء يف سلسلة النقل

    لقد تطورت العديد من ادلوانئ التقليدية اليت كانت رلرد مراكز للنقل تدرغليا يف اخلمسينات ك الستينات إذل 

ك فيما يلي . مراكز خدمات ذبارية ك صناعية تضيف يف بعض احلاالت قيمة إضافية كبَتة للبضائع اليت تتداكذلا

 (22):تصنيف ألنواع ادلوانئ الثالث

 :موانئ الجيل األول و الجيل الثاني: أوال

تعد ادلوانئ البحرية من أىم الدعائم اليت تقـو عليها صناعة النقل البحرم نظران لدكرىا اذلاـ يف : الموانئ البحرية

تقدصل التسهيالت البحرية الالزمة لعمل السفن، ك تتنوع تلك التسهيالت كفقا الختالؼ ادلوانئ البحرية من حيث 

 . طبيعتها اجلغرافية ك كذا من حيث الوظائف ادلسندة إليها

تشمل موانئ اجليل األكؿ على ادلوانئ التقليدية اليت تعمل كمراكز : (الموانئ التقليدية)موانئ الجيل األول -1

للنقل فقط، ك ما زاؿ ىذا اجليل من ادلوانئ موجودان حىت اآلف ك ؽلثل أغلبية موانئ البلداف النامية، ك تتسم سياسة 

ك إسًتاتيجية ك اذباه تطور موانئ ىذا اجليل بأهنا إسًتاتيجية زلافظة، ربصر مفهـو ادليناء يف دكر ثابت زلدكد ال 

 ك  يتعدل نطاؽ أنشطة موانئ ىذا اجليل على أنو رلرد نقطة كصل بُت النقل الداخلي للبضائع ك النقل البحرم،
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ال يتوفر إال على احلد األدسل من األنشطة ادلينائية مثل الشحن ك التفريغ ك بعض اخلدمات ادلينائية ك ادلالحية ك 

تركز االستثمارات  على البنية األساسية لألرصفة دكف اىتماـ دلا ػلدث للسفن أك البضائع خارج منطقة الرصيف 

. 

ظهرت موانئ ىذا اجليل يف الستينات مع تزايد كمية ادلواد اخلاـ اليت : (الموانئ الصناعية)موانئ الجيل الثاني-2

تتسم سياسة ك إسًتاتيجية ك اذباه تطوير موانئ ىذا . تستوردىا الدكؿ الصناعية، ك تسمى عادة بادلوانئ الصناعية

اجليل بالتوسعية، على أساس تصور عريض لدكر ادليناء ك قدرتو اإلدارية ك أف ادلوانئ ليست رلرد مراكز للنقل إظلا 

ىي مراكز صناعية ك ذبارية أيضا، ك يتم صياغة سياسات ادليناء ك إصدار تشريعاتو على ىذا األساس كما ك قد 

اتسع نطاؽ أنشطة موانئ ىذا اجليل حبيث أنو إضافة إذل الشحن ك التفريغ ك اخلدمات ادلينائية       ك ادلالحية، 

توسعت لتشمل اخلدمات التجارية للبضائع ك تقاـ ادلنشآت الصناعية داخل ادليناء شلا يؤدم إذل ظلو ك اتساع 

 .ادليناء

 :مقارنة بين موانئ الجيل األول و الجيل الثاني-

 (23):ؼلتلف التنظيم يف موانئ اجليل الثاشل عن موانئ اجليل األكؿ يف

عالقات كثيقة مع شركاء موانئ اجليل الثاشل يف النقل ك التجارة الذين شيدكا منشآت لتصنيع بضائعهم يف - أ

 . منطقة ادليناء

عالقات كثيقة بُت ادليناء ك اإلدارة احمللية اليت يوجد يف نطاقها لشدة اعتماد ادليناء على ادلدينة احمليطة بو فيما - ب

 .يتعلق باألراضي، ادلرافق ك القول العاملة ك كذا شبكات الطرؽ اخلاصة بالنقل الربم

 . التكامل بُت سلتلف األنشطة ك اخلدمات بادليناء لتزايد كمية البضائع ك احلاكيات ك سرعة دكراهنا عرب ادليناء- ج
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 :موانئ الجيل الثالث: ثانيا

   ظهرت موانئ ىذا اجليل يف الثمانينات ك يعود السبب يف ظهورىا أساسا إذل انتشار التحوية ك النقل الدكرل 

 .متعدد الوسائط على نطاؽ كاسع يف مجيع أضلاء العادل إزاء احتياجات التجارة الدكلية

    تتسم سياسة ك إسًتاتيجية تطوير موانئ ىذا اجليل بالديناميكية على أساس اعتبار ادلوانئ عقدة ديناميكية يف 

التوزيع الدكلية، ك استنادان ذلذا ادلفهـو تغَت سلوؾ إدارة ىذا اجليل من ادلوانئ من رلرد عرض /شبكة اإلنتاج

 (24).استاتيكي دلرافق ك خدمات ادليناء إذل اىتماـ ك مشاركة فعالة يف عملية التجارة العادلية بكاملها

   إف األنشطة ك اخلدمات يف موانئ اجليل الثالث تتسم بالتخصص ك التنوع ك التكامل، ك تنقسم األنشطة       

 :ك اخلدمات اليت تتوفر يف ىذه ادلوانئ إذل

 بالرغم من تطور اخلدمات ك األنشطة اليت يقدمها اجليل الثالث من ادلوانئ :تقديم خدمات الميناء التقليدية- 1

إال أنو ما زاؿ يقدـ اخلدمات التقليدية دلوانئ اجليلُت األكؿ ك الثاشل ك ال تزاؿ اخلدمات تعترب عنصران أساسيا يف 

 .أنشطة ادلوانئ مع تطوير أساليب تطويرىا، حبيث أصبحت تقدـ من خالؿ مفاىيم لوجستية ك مراكز توزيع

 ك تتمثل يف األعماؿ الفنية مثل إصالح ك صيانة السفن ك اخلدمات : الخدمات الصناعية و البيئية- 2

اذلندسية األخرل، ك تعترب ىذه اخلدمات عنصران ىامان يف تكامل خدمات ادليناء، ك توفَت الضماف دلنظومة اإلنتاج 

 .على االستمرارية شلا يعٍت خفض نسبة ادلخاطرة االقتصادية للمعدات ك كسائل النقل ادلختلفة

مع تعاظم حجم التجارة الدكلية ك ما نتج عنو من نقل كميات ىائلة : الخدمات اإلدارية و التجارية- 3

لنوعيات البضائع ادلختلفة على زلاكر نقل متعددة ما بُت دكؿ العادل، ك لضماف انسياب حركة النقل بكل دقة 

فإف ذلك تطلب توفَت خدمات إدارية على درجة عالية من الكفاءة سواء من الناحية اإلجرائية، اإلدارية أك 

ادلعلوماتية، كما أهنا دل تعد تعًتؼ باحلدكد الزمنية ألعماؿ ادليناء فبعد أف كانت تعمل خالؿ أياـ العمل الرمسية ك 

                                                           
 252، مصر، ص 2009أؽلن النحراكم، منظومة النقل الدكرل بسفن احلاكيات، دار الفكر اجلامعي، الطبعة األكذل : د- 1
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 ساعة يوميا ك مستمرة خالؿ أياـ األسبوع، ك بالتارل كاف 24خالؿ ساعات زلدكدة أصبحت اخلدمة شلتدة 

 .عامال جاذبا للعمالء

 :أىم السمات و المالمح المطلوب توافرىا في الموانئ البحرية الحديثة- 

   من أىم السمات ك ادلالمح ادلطلوب توافرىا يف ادلوانئ البحرية احلديثة حىت تكوف قادرة على التعامل مع 

 :األجياؿ احلديثة من السفن

توافر شبكة نقل داخلية متكاملة مع زلاكر النقل زلليان ك إقليميا من خالؿ شبكات الطرؽ الربية السكك  -

 .احلديدية على أف تكوف على درجة عالية من الكفاءة

 .توافر منظومات ادلعلومات ادلتطورة ك اليت تعترب احملرؾ الرئيسي دلنظومة النقل الدكرل ادلتعدد الوسائط -

 .تلبية احتياجات ك توقعات مستخدمي ادليناء بكفاءة عالية -

 .توافر أنشطة القيمة ادلضافة ك اخلدمات اللوجستية -

 .السرعة يف أداء اخلدمات بتكلفة اقتصادية -

كفاءة الشبكة الرافدية ك احملورية، دبعٌت ربط ادلوانئ احملورية اليت تستقبل سقن احلاكيات العمالقة خبطوط  -

مالحية رافدية منتظمة الًتددات للموانئ اجملاكرة ك القريبة، لتوصيل احلاكيات اخلاصة هبا يف التوقيتات 

  .احملددة
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  اللوجستيك في النقل خدمات  إدارة:المطلب الثاني

 النقل بقسم تعرؼ مستقلة إدارة أك قسم عاتق على تقع ما عادة اتومسؤكليا فإف النقل خدمات ألعلية      نظرا

 مثل النقل أسعار ك دلعدالت ربديد من ا بويرتبط ك ما ك حركتها النقل طريقة ربديد مسؤكلية عليها يقع ك

       الشحن تواريخ بُت التنسيق ك األسعار أقل على احلصوؿ عن فضال ةبومتشا رلموعات إذل الشحن تصنيف

 للوجستيك احلديث ادلفهـو ظل يف فإنو ىذا إذل إضافة الشحنات كركد متابعة كذلك ادلتاحة، النقل إمكانية ك

 ادلاضي عكس ك ىذا التخزين ك ك ادلناكلة التغليف مثل أخرل كظائف لتشمل النقل مدير مسؤكليات اتسعت فقد

 (25 ).فقط النقل خدمات شراء على تقتصر مسؤكلية كانت الذم

 النقل مدير أف صلد سوؼ اللوجستيك مفهـو ظل يف فإنو النقل إدارة مسؤكليات نطاؽ عن النظر ك بصرؼ    

 سبثل النقل إدارة أف إذل ذلك ك يرجع "التمويل ك اإلنتاج التسويق ك" مثل عديدة كظيفية دبجاالت بالضركرة يرتبط

 (26).للوجستيك ادلتكامل النظاـ يف الرئيسية العناصر أحد

 ادلرتبطة ادلهاـ ك اإلدارية الوظائف ك ادلهاـ من رئيسيُت نوعُت سبارس النقل خدمات إدارة أف القوؿ ؽلكن ك 

 .بالبحوث

  :النقل حركة إدارة- 1

 مستول أعلى ادلناسب مع ادلكاف ك الوقت يف ك ذلك بكفاءة النقل خدمات بتقدصل النقل حركة إدارة    تلتـز

 حركة إدارة مهاـ ك تشمل اللوجستيك كظيفة أىداؼ ربقيق إذل يؤدم دبا ك ادلمكنة األسعار بأفضل ك للخدمة

  (27):التالية األنشطة رلموعة النقل

                                                           

 134 ص ، 2004مصر، اجلامعية، الدار ،اإلدارة الحديثة في إدارة اإلمداد و المخزون ، مسية زكي قرياص، عبد الغفار خنفي- 1
 160اللوجستيات،مرجع سبق ذكره، ص  إدارة العبد، إبراىيم جالؿ مصطفى، فريد هناؿ- 2

3- Jacques Pons. Transport et logistique –maillon déterminants de la supply Chain. op-cit ,page 38.  
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 رلموعات إذل شحنها ك نقلها يتم اليت البضائع تصنيف عملية إذل النشاط ىذا يشَت :البضائع تصنيف -

 الشحن أسعار أك معدالت ربديد على التصنيف ىذا يساعد ك منها كل خصائص ضوء يف ك ذلك ةبومتشا

 على النقل إدارة يف العاملُت كاف إذا الوفرات من بو بأس ال حجم ربقيق ؽلكن أنو يالحظ كما مباشر بشكل

 .التصنيف ك أسس بقواعد كافية خربة

 حيث النقل حركة إلدارة بالنسبة األنشطة أىم النشاط ىذا يعترب: النقل و الشحن أسعار أقل على الحصول -

 الشحن ك أسعار أف ك حيث ؽلكن، ما أقل إذل ك الشحن النقل تكلفة زبفيض ىو لإلدارة النهائي اذلدؼ أف

 ك الشحن للنقل األسعار أقل على احلصوؿ فإف النقل، لتكاليف بالنسبة ك األىم األساسية التكلفة سبثل النقل

 من البد ك لكن ادلرغوب، اخلدمة مستول على احلفاظ مع النقل تكلفة زبفيض ك ىو اذلدؼ لتحقيق حتما يؤدم

 إذل اللوجستيك تكاليف إمجارل إذل الوصوؿ إذل بالضركرة يؤدم ال قد النقل تكلفة التقليل من أف إذل ىنا اإلشارة

 .شلكن سعر بأقل اخلدمة من ادلطلوب ادلستول تقدـ اليت النقل كسيلة اختيار من البد إذ األدسل حدىا

 عدـ إذل يؤدم التفريغ أك الشحن عمليات يف تأخَت أم أف إذل الوظيفة ىذه أعلية ترجع :النقل أزمنة جدولة- 

 مشاكل ك أيضا لإلنتاج، خطَتة مشاكل عليو يًتتب شلا العمالء أك التشغيل لعمليات سواء التسليم دبواعيد الوفاء

(28). ادلؤسسة مع التعامل عن انصرافهم حد إذل تصل قد العمالء مع
 

 الشحن مستندات يف تتمثل اليت األدكات من العديد النقل حركة إدارة تستخدـ :للشحن مستندات إدارة -

 تستخدـ ادلشحونة ك للمواد كامال كصفا األكذل ك سبثل الشحن فاتورة ك الشحن بوليصة ادلثاؿ سبيل على منها

 فاتورة)الثانية  أما تلفيات أك خسائر حدكث حالة يف التعويضات تقدير يتم أساسها ك على استالـ كإيصاؿ

 البضاعة استالـ عند أك مقدما يكوف قد الذم ك النقل تكلفة أساسو على يدفع الذم ادلستند تعترب (الشحن

(29 ).ادلشحونة
 

                                                           

 .162اللوجستيات، مرجع سبق ذكره، ص  إدارة العبد، إبراىيم جالؿ مصطفى، فريد هناؿ- 1

 .135ذكره، ص  سبق مرجع.المخزون و اإلمداد إدارة في الحديثة اإلدارة .خنفي الغفار عبد زكي قرياص، مسية- 2
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 لإلدارة ؽلكن حىت النقل ك أزمنة عمليات ك انتظاـ دقة من التأكد بغرض ك ذلك :السير خطوط متابعة -

 .السَت خطوط يف معوقات أك مشاكل أم حدكث عند ادلناسب الوقت يف التدخل

 سالمة من التأكد بغرض ك ذلك كلها السابقة باألنشطة اخلاص األداء متابعة النشاط ىذا ك يعٍت :المراجعة -

 .األداء يف أخطاء أك اضلرافات أم ظهور عند األنشطة ىذه يف ك التعديالت التصحيحات ك إجراء القرارات

 ذلك ك اإلمداد إدارة قبل من احملددة ادلعايَت مع النقل خدمة مطابقة عدـ حالة يف :التعويضات و المطالبات -

ك  ادلعايَت عن اضلراؼ أم أك عليها ادلتفق ادلواعيد عن التسليم مواعيد اختالؼ أك التلفيات أك اخلسائر كقوع عند

 ما عادة ك بالتعويضات ادلطالبة ؽلكن ك الشحن، النقل عن ادلسؤكلة ك اجلهة  ادلؤسسة بُت عليها ادلتفق الشركط

 اليت التعويضات كمية ارتفاع أف يالحظ ك الناقلة الشركة ك  ادلؤسسة بُت ما التعويضات حجم على االتفاؽ يتم

 .النقل قرارات كفاءة عدـ على دليل األحياف معظم يف يعترب ادلؤسسة عليها ربصل

 :البحوث- 2

 نوعُت إذل اليت تنقسم البحثية األنشطة ببعض أيضا النقل حركة تقـو اإلدارية الطبيعة ذات ادلهاـ إذل باإلضافة    

 .للوجستيك ادلتكاملة الوظيفة بكفاءة متعلقة حبوث ك النقل خدمة دبستول تتعلق حبوث

 أفضل إذل التوصل ك النقل خدمات أفضل بتوفَت البحوث من النوع ىذا يهتم :النقل خدمات تطوير بحوث -

 أكثر من يعترب ادلختلفة النقل كسائل أداء قياس أف يالحظ ك اخلدمات من معُت مستول عند للشحن األسعار

 :اجملاؿ ىذا يف ادلستخدمة ادلقاييس ك من أداء أفضل إذل التوصل دؼ تودراسات ك إذل ربتاج اليت االتدلجا

 الشحن ك النقل ك كسائل معدات توافر مدل. 

 النقل عملية استمرار ك تتابع مدل. 

 الشحن ك النقل بعمليات اإلسراع على القدرة. 

 نقل كسائل عدة استخداـ عند الشحن ك النقل عمليات تناسق. 
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 تكلفة سبثل حيث اللوجستيك إدارة مكونات أحد النقل إدارة سبثل :اللوجستيك نشاط كفاءة تطوير بحوث -

 أف من التأكد عن مسؤكلة تكوف اإلدارة ىذه فإف لذلك اللوجستيك تكاليف إمجارل من نسبة كأكرب النقل أىم

 ادلستمرة البحوث بإجراء ذلك ك يتم اللوجستيك لنشاط كلية تكلفة أقل ربقيق إذل يؤدم النقل نشاط أداء

 أفضل أداء إذل التوصل ك كيفية اللوجستيك الكلية لنشاط كالتكلفة النقل خدمات تكلفة بُت العالقة لدراسة

 .الكلية التكلفة ىذه زبفيض إذل يودم
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  النقل متعدد الوسائط :المطلب الثالث

 :تعريف النقل متعدد الوسائط- 

نقل : "ىو 1980 األمم ادلتحدة للنقل متعدد الوسائط ادلوقعة عاـ التفاقيةالنقل متعدد الوسائط كفقان     

 دكلة ما يأخذ يف من مكاف  كاحد سلتلفتُت على األقل من كسائط النقل على أساس عقد نقلبواسطتُتالبضائع 

 (30)". الدكلة األخرليف النهائي عهدتو إذل مكاف التسليم يففيو متعهد النقل البضائع 

شحن  سند-كاحد  نقل بعقد ك األقل على كسيلتُت بواسطة النقل بأنو الوسائط ادلتعدد   كما يعرؼ النقل

 بالضركرة موانئ ليست أماكن ىناؾ فاف بالتارل ك باب إذل باب من نقل ىو ك األقل على دكلتُت ك بُت -كاحد

 دكلة ك تسمى لكل اجلمركي إلشراؼ ك زبضع بدقة األماكن ىذه ك ربدد النقل كسيلة تغيَت فيها يتم حبرية

.(dry portsبرية  موانئ) اجلافة بادلوانئ
(31) 

 :خصائص النقل متعدد الوسائط- 

 . على األقلسلتلفتُتعقد نقل دكرل بُت دكلتُت  -

 .ألشخاصؿ البضائع ال ؿعقد لنق -

 (.شلرات مائية-سكك حديد-جو-حبر-بر)يتم بواسطتُت سلتلفتُت على األقل من كسائط النقل  -

 :ة النقل متعدد الوسائطيأىم -

           الناقل ك البضاعة صاحب من كل على تعود اليت ادلتعددة ادلزايا من الوسائط ادلتعدد النقل أعلية    تأيت

 إذل حتما يؤدم البضائع نقل يف متكاملة صورة يف النقل كسائل من كسيلة من أكثر فاستخداـ القومي ك االقتصاد

 ىي النهائية النتيجة فإف مت كمن األماف ك كالسرعة التكلفة حيث من كسيلة كل ابو تتمتع اليت ادلزايا من االستفادة

                                                           

 05، ص 2006 الطبعة األكذل، ، مكتبة اإلشعاع، مصر،النقل متعدد الوسائطأمحد عبد ادلنصف زلمود، . د- 1
 450، ص 1998، مركز اإلسكندرية للكتاب، مصر، مقدمة في إقتصاديات النقلمحادة فريد منصور، . د- 2



 لوجستية النقل داخل الميناء: لفصل الثانيا
 

 57 

 على باإلغلاب يؤثر شلا النقل لوسائل األمثل االستخداـ مع أعلى جبودة ك أقل بتكلفة نقل خدمة على احلصوؿ

 .ككل القومي كاالقتصاد اإلمداد شبكة أداء

  :التصنيع مثل التجارة ك  كاالقتصادية للمتغَتات العادلية يف رلاالت استجابةتأيت أعلية ىذا النظاـ كما     

الضوابط التجارية اليت تتحكم يف أسواؽ كونية   العادلي اجلديد كالنظاـ العادلية اليت تعكس االقتصاديةالقول - 

 .القارات حيث أصبح اإلنتاج العادلي يكتسي طابعان دكليان  األنشطة العابرة للحدكد ك  كك االستهالؾلإلنتاج 

 .اللوجستيةالتكلفة  ترشيد نفقات النقل ك أنشطة القيمة ادلضافة ك  القيمة التقنية للتجارة العادلية كازدياد- 

التكلفة  تعقد إدارة أنشطة النقل ك  ضلو ربقيق تكامل كسائط النقل على ادلستول العادلي كاالذباهتعاظم - 

  .اللوجستية

 من مبدأ االستفادة ادلتزايد ضلو ك االذباهتقنيات أنواع النقل ادلختلفة  محوالت ك أحجاـ ك تطور أنواع ك-

 . احلجم مع توفر شبكات ادلعلومات اليت تعترب دبثابة العمود الفقرم ألداء النظاـاقتصاديات

   إف اذلدؼ األساسي من نظاـ النقل الكلي غلب أف يكوف ربقيق خفض حقيقي إذل أقصى درجة يف التكلفة 

الكلية لنقل ادلواد من باب ادلنتج األكؿ إذل باب ادلستهلك النهائي ذلا ك ىي تامة الصنع، ك من أجل الوصوؿ إذل 

ىذا اذلدؼ غلب إعادة ترشيد األجزاء الفرعية لنظاـ النقل الكلي، ك يتكوف نظاـ النقل من مراكز ذبميع زبزين ك 

-طرؽ جوية-قنوات مائية-سكك حديد-طرؽ برية)ك من طرؽ تصل بُت ىذه ادلراكز  (موانئ-مدف-قرل)توزيع 

- البضائع السائلة-البضائع اجلافة-البضائع العامة)ك من تدفقات للبضائع ادلختلفة على ىذه الطريق  (طرؽ حبرية

ك فيما بُت ىذه األجزاء اليت يتكوف ( سفن-صنادؿ-عربات-سيارات)ك من كسائل النقل ادلستخدمة  (الركاب

 :منها نظاـ النقل حيث ذبرل عمليات تداكؿ البضائع اليت نذكر منها

صدر-1
ُ
 .من خط إنتاج السلعة إذل سلازف ادل

صدر إذل كسيلة النقل الربية-2
ُ
 .من سلازف ادل
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 .من كسيلة النقل الربية إذل ميناء التصدير-3

 .من ميناء التصدير إذل عنابر السفينة-4

 .من عنابر السفينة إذل ميناء االستَتاد-5

 .من ميناء االستَتاد إذل كسيلة النقل الربية اخلاصة بادلستلم-6

 .من كسيلة النقل الربية إذل سلازف ادلستلم-7

 .من سلازف ادلستلم إذل عربات التوزيع إذل تاجر اجلملة إذل تاجر التجزئة ك أخَتان إذل ادلستهلك-8

    يتبُت شلا تقدـ اخلطر ادلتعاظم للزيادة ادلستمرة يف تكاليف النقل بالطرؽ التقليدية ك احلل األمثل لتجنب ذلك 

ك يستلـز . دبا يعرؼ بنظاـ التحوية أك نظاـ النقل متعدد الوسائط" النقل من الباب إذل الباب باحلاكية"ىو نظاـ 

 . النقل باحلاكيات حدا أدسل من البنية األساسية ك معدات النقل ك تداكؿ احلاكيات

(32):أعلها النامية الدكؿ يف عدة مشاكل يعرؼ الوسائط ادلتعدد النقل أف    غَت
 

 .الوسائط متعدد النقل لنظاـ مالئمتها ك عدـ األساسية البنية ضعف -

 .ادلوانئ ك احلديدية بالسكك خاصة ادلناكلة معدات تقادـ -

 .الوسائط ادلتعدد النقل نظاـ يف األساسي الركن فقداف مث من ك الوسائط ادلتعدد النقل متعهدم دكر غياب -

 .(باحلاكيات النقل خاصة) الوسائط ادلتعدد النقل النتشار الرئيسية العوائق أحد اجلمركية النظم تشكل -

 .النقل خدمات يف (EDI)الكًتكنيا  ادلعلومات تبادؿ تقنية تطبيق عدـ ك ادلعلومات بتكنولوجيا االىتماـ قلة -
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 متيازاتها داخل الميناءا  الحاويات و:المبحث الثاني

 :لمحة تاريخية تعريف بالحاويات و :المطلب األول

 احلاكية كحدة من معدات نقل البضائع صاحلة»:  بقوذلا1972تعريف اتفاقية سالمة احلاكيات لػ        

على السفن مصّممة خصيصا لنقل البضائع بوسيلة أك  لالستخداـ ادلتكرر ذات متانة تكفي للمناكلة يف ادلوانئ ك

لكي ذبرم مناكلتها بسرعة  حبيث تكوف مزكدة   ك،«دكف عملية إعادة ربميل كسيطة أكثر من كسائل النقل ك

 (33).ذات حجم تكوف فيو ادلساحة احملصورة باألركاف السفلية اخلارجية األربعة بتجهيزات ركينة ذلذه األغراض ك

 Malconيف اخلمسينات من القرف العشرين يف الواليات ادلتحدة األمريكية على يد " احلاكية"كلدت فكرة     

MC Leanاىتماماتو يف ىذا اجملاؿ إذل أنّو ؽلكن نقل البضائع من   صاحب شركة نقل داخلي، أرشدتو خربتو ك

بتكلفة أقل يف حاؿ اختصرت عمليات العتالة، فتبُّت لو أّف ذلك يتحقق  ادلصدر إذل الزبوف بسرعة أكرب ك

أنواع سلتلفة ُمصنَدقة داخل مستوعب أك حاكية من حجم زلّدد، شلا يوفر عمليات  بتحميل بضائع من أحجاـ ك

  (34).يوفر استخدامها عددا كبَت من اليد العاملة مناكلة عدد كبَت من الطركد ، ك

لكّنو كاف مقصورا على النقل من رصيف ميناء الشحن  من ىنا بدأ النقل باحلاكيات يعرؼ تطورا ملحوظا، ك     

إالّ أّف النهضة احلقيقية الستخداـ احلاكيات دل تبدأ . إذل رصيف ميناء الوصوؿ أم على مرحلة النقل البحرم فقط

ذلك استجابة حلاجات التجارة الدكلية، فساعدت ربوية البضائع على إبراـ العقود   ك     إالّ يف بداية الستينات

 . الباب، شلا أثر إغلابا على التجارة الدكليةمن الباب إذل

 Australian عندما سَتت شركة 1964قد ازداد تطّور استخدامها يف رلاؿ النقل البحرم يف عاـ  ك   

Shopping سفينة متخصصة يف نقل احلاكيات أطلق عليها اسم Kooringaفرؽلانتل مثّ   بُت مينائي ملبورف ك
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 خوضها للتجارة عرب األطلسي بسفن حاملة للحاكيات تتسع Sea Land عندما أعلنت شركة 1965يف عاـ 

نتشرة يف الوقت احلارل، كوهنا تتكامل فيها مزايا احلاكيات مع ادلسفن اؿىي   حاكية ك1261كل كاحدة منها لػ 

 . ك التفريغالشحن عملياتيف التكنولوجيا احلديثة ادلوجودة يف ىذا النوع من السفن خاصة 
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 المستعملة داخل الميناء أنواع الحاويات :المطلب الثاني

كذا ادلواصفات  ذلك حسب نوع البضائع اليت ؽلكن أف ربتويها احلاكية، ك ىناؾ عدة أنواع للحاكيات، ك    

ىذا إف دّؿ على شيء فإظلا يدّؿ على  نوع ادلواد ادلصنوعة منها، ك الفنية للحاكية من حيث األساسات ك

 .اإلغلابيات اليت ػلققها استخداـ احلاكيات يف رلاؿ النقل

:  حاويات البضائع العامة-1

ىذا النوع بدكره مقسم إذل أنواع كفقا ألساسات  ىي حاكيات غَت مصنوعة لنوع معُّت من البضائع، ك  ك    

 (35):التفريغ، من أعّلها طرؽ الوصوؿ إذل داخلها للتعبئة ك احلاكية ك

 جوانبها صلبة، أحد جوانبها ىي حاكيات مقفلة بشكل تاـ، سقفها ك  ك: حاويات ذات االستعمال العام-

 خصص لنقل أنواع سلتلفة من البضائع أم البضائع اجلافة أك السائلة مىت كانت معبأة يف على األقل فيو باب ك

 .علب معدنية أك بالستيكية

  ك    حاكيات تشبو حاكيات االستعماؿ العاـ باستثناء كجود سقف متحرؾ: حاويات ذات السقف المفتوح-

يستخدـ ىذا النوع لنقل  ؽلكن تثبيتو بالنواحي األربع للسقف، ك قابل للنقل مصنوع من القماش أك البالستيك، ك

 .البضائع الثقيلة جدا أك ذات احلجم الكبَت، كما تستخدـ لشحن البضائع اليت ال ؽلكن رفعها إالّ بادلرافع العلوية

رلهزة بزكايا  عرض احلاكيات العادية ك لكن ذلا نفس طوؿ ك  أم من دكف أساسات عليا، ك: حاويات مسطحة-

الرّص   ك   التفريغ أحيانا بعجالت تسمح ذلا بالتدحرج لتسيَت عمليات الشحن ك هبدؼ التمكُت من مناكلتها ك

 .على أرصفة ادلوانئ

 .ّف جوانبها غَت ثابتةأىي تتمّيز ب  ك:ذات جوانب مفتوحة  حاويات ذات قوائم و-

:  حاويات البضائع الخاصة-2
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: منها ىي حاكيات ذات تصميم خاص، فتتنوّع أشكاذلا حسب نوع البضائع ك  ك   

سقف معزكلُت حراريا لتخفيض تبادؿ  أرضية ك ىي ذات جوانب ك ك:  حاويات ذات موصفات حرارية-

. خارج احلاكية احلرارة بُت داخل ك

. مزكدة جبهاز منتج للحرارة ىي ذات مواصفات حرارية ك  ك: حاويات حرارية مسخنة-

ىي ذات مواصفات حرارية، مزكدة جبهاز مربّد تضمن االحتفاظ بالربكدة عند مستول   ك: مبّردةتا حاوي-

. معُّت 

احلوامض أك لنقل الغاز ادلضغوط أك الغاز ادلسيل  ىي اليت تستخدـ يف نقل الزيوت ك  ك: حاويات الخزانات-

. فهي غالبا ما تكوف على شكل خزانات معدنية زلكمة
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 داخل الميناء  امتيازات الحاويات:المطلب الثالث

 فنتج ،ىي النسبة األكرب يف التجارة العادلية أصبح النقل بواسطة احلاكيات ينظم نقل ذبارة البضائع ادلصنعة، ك   

اكتسب النقل متعّدد  شلارسات النقل، حيث تزايد نقل البضائع من الباب إذل الباب ك عنو تغيَت يف أظلاط ك

فمن ناحية الشحن أّدل ، ىذا راجع إذل ما يتمّيز بو النقل باحلاكيات من إغلابيات الوسائط أعلية كربل، ك

استعماؿ احلاكيات إذل توفَت الكثَت من ادلاؿ على الشاحن، إذ ؽلكن لسفينة احلاكيات أف تشحن أك تفرغ محولتها 

 ىكذا فإّف تكاليف الشحن ك يف جزء من الزمن الذم تستغرقو سفينة الشحن التقليدية إلسباـ أم من العمليتُت، ك

 إذل عدد أكرب من العمالء، ك انتقاؿ البضائع مركنة تداكؿ ك التفريغ تنخفض، كما يساعد ذلك على سرعة ك

 (36).بالتارل سرعة التسليم

ؼ األكثر أمانا، مغَت قابلة للكسر، فهي إذل حّد اآلف كسيلة التغل صلبة ك باعتبار احلاكية عازلة ك كما أنّو ك     

تلف البضائع، فالنقل باحلاكيات ادلربدة يسمح باحملافظة  إذ تعترب كاقية للبضائع حبيث تقّلل من خطورة ىالؾ ك

من مجيع التقلبات اجلوية، ناىيك عن احلّد من  الرطوبة ك الربكدة ك على ادلواد الغذائية القابلة للتلف من احلرارة ك

 . السرقة كوف أف احلاكية تغلق بإحكاـحاالت

ىي  من ناحية النقل قدمت احلاكية احلل األمثل دلنظومة النقل، كوهنا سّهلت النقل من كسيط إذل آخر ك    

معّبئة دكف تفريغ أك إعادة تصنيف زلتوياهتا، كما مّكنت الناقل البحرم من تقليل ادلساحات الضائعة داخل 

. السفينة دكف خوؼ على البضائع ادلوجودة بداخلها من التلف شلّا أدل إذل استغالؿ السفينة على أكمل كجو

شحن  ك من ناحية ادلوانئ البحرية فقد أّدل استخداـ احلاكيات إذل ظهور زلطات تداكؿ احلاكيات لتفريغ   أما 

زيادة طاقات  ك التفريغ النمطية، كما أّدل تطّور سفن احلاكيات إذل تطوير السفن بدال من شركات الشحن ك
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 إذل إنشاء موانئ ك شحن سفن احلاكيات تزكيدىا دبعدات حديثة لتفريغ ك زلطات تداكؿ احلاكيات بادلوانئ ك

 .متخصصة للحاكيات

 من مّدة الرحلة على 30% إذل 20%إضافة إذل أّف السفن احلاملة للحاكيات أصبحت سبكث يف ادلوانئ من     

 دكالرات إال 6 دكالر إذل 22انتقلت التكاليف من   من كقت رحلتها، ك60%عكس السفن العادية اّليت سبكث 

أّف ىذه االمتيازات ادلوجودة يف استخداـ احلاكيات ال سبنع من كجود نقائص تًتكز خاصة يف عدـ التوازف يف 

 خسارة يف ذلك تدفقات البضائع شلا غلعل احلاكيات تعود فارغة أك يتّم استَتادىا فارغة إلعادة تصديرىا معّبئة ك

 .دلالك احلاكية أك مستأجرىا
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 دور التكنولوجيا في تطوير النقل البحري :المبحث الثالث

   تكنولوجيا المعلومات و االتصاالت في النقل البحري:المطلب األول

من ادلمكن تقسيم استعماؿ تكنولوجيا ادلعلومات ك االتصاالت يف شركات النقل البحرم على رلالُت رئيسيُت    

 (37) :علا

 .تكنولوجيا ادلعلومات ك االتصاالت يف شركات النقل البحرم- 1

 .استعماؿ ىذه التكنولوجيا يف البنية األساسية البحرية مثل ادلوانئ ك القنوات- 2

    ك تستعمل شركات النقل البحرم تكنولوجيا ادلعلومات ك االتصاالت اليت تطبق على أساس الوقت احلقيقي يف 

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

ك ذلك جنبا إذل جنب مع خرائط رقمية الكًتكنية ك اتصاالت رقمية يف االذباىُت من السفن إذل الساحل، ك 

سبكن ىذه النظم من تتبع السفن ك احلاكيات ك ادلعدات يف الوقت احلقيقي من الساحل ك من البحر على سواء، 

 .ك كذلك حساب التوجيهات ك اجلداكؿ الزمنية ادلثلى

 تبادؿ    كما تستعمل البنية األساسية البحرية تكنولوجيا ادلعلومات ك االتصاالت يف الوقت احلقيقي نظم 

 بصورة أساسية يف تتبع حركة السفن ك الشحنات ك إغلاد احللوؿ ادلثلى للحركة خاصة (EDI)ادلرقمنة  ادلعلومات

يف ادليناء أك القناة، كما تستعمل ىذه التكنولوجيا يف إدارة الشحن ك التفريغ على الوجو األمثل عن طريق زبصيص 

ادلرافئ ك التخزين خاصة يف ساحات احلاكيات ك تسليم البضائع إذل كسائط شحن أخرل مثل الشاحنات عند 

بوابات ادليناء، ك تعترب ىذه األعماؿ من أدؽ مهاـ ادلنظومة اللوجستية ك العمل اللوجسيت، ك يف ادلوانئ يشدد 

 .بصفة خاصة على إدارة احلاكيات ك تتبعها ك اليت ؽلكن أف تساندىا النظم الشاملة لتحديد ادلواقع

 :     ك ىناؾ يف الوقت احلارل هنجاف عاماف شائعاف من تكنولوجيا ادلعلومات ك االتصاالت يف ادلوانئ
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نظم تشغيل النقل اليت تنفذ يف ادلوانئ، حيث تعاجل نظم احلاسبات إدارة البيانات، تنظيم الساحات         - 1

 .ك السفن ك القطارات، مراقبة ادلعدات

نظم رلتمع ادليناء اليت كثَتا ما تشمل توجيو التبادؿ االلكًتكشل للبيانات، ك الرسائل اليت تعتمد على الشبكة - 2

العادلية للمعلومات بُت الناقلُت ك الشاحنُت ك السماسرة، شلا يتيح تقاسم تفاصيل ك مواقع احلاكيات    ك أكقات 

  .   كصوؿ السفن ك مغادرهتا

 : في النقل البحري(EDI)المرقمنة  المعلومات تبادل تقنيةدور - 

 اسم  ربت70سنوات  يف أدلانيا ك الشمالية أمريكا يف (EDI) ادلرقمنة ادلعلومات تبادؿ تقنية       ظهرت

(EDV) ك تعترب  ادلارل، ك البنكي القطاع يف كذا ك الغذائية ادلنتجات توزيع ك نقل رلاؿ يف مرة ألكؿ طبقت ك

كسيلة فعالة  تعترب ىي ك ادلؤسسات بُت إلكًتكنيا البيانات رلاؿ تبادؿ يف استخداما األكثر التقنية (EDI)تقنية 

ك العمالء ك  ادلوردين بُت للشراكة إسًتاتيجية كسيلة أهنا كما اللوجستية، األنشطة بُت التنسيق ك التنظيم إلعادة

 .فعالية ك كفاءة األكثر اللوجستيك إلسًتاتيجية نقطة االنطالؽ ك ىي ذلما عائد أعلى ربقيق على تعمل

 ربققو من دلا ذلك ك ادلؤسسات طرؼ من استخدامها ينبغي أداة إال ىي ما ادلرقمنة ادلعلومات تبادؿ تقنية     إف

 .ادلنافسة ك اإلمداد اإلدارم، التسيَت رلاؿ يف غايات

بُت  ادلباشر الربط طريق عن ذلك ك التكاليف زبفيض إذل دؼ تواالقتصادية األعلية إف :اإلداري المجال في -

جودة  إذل باإلضافة الوثائق ك ادلستندات تبادؿ يف اليدكية العمليات إلغاء يتم حيث العمليات ك األنشطة سلتلف

 البيانات          تبادؿ يف السرعة ك يدكيا ادلعلومات تبادؿ يف ربدث اليت األخطاء من بتخفيض ذلك ك اخلدمة

 .ك الوثائق
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 كما توزيعها كيفية ك ادلنتجات خصائص على بالتطلع للعمالء التقنية ىذه تسمح :اللوجستيك في مجال -

 من ؼلفض بالتارل ك ادلردكدات نسبة من بالتقليل يسمح ادلعلومات ك البيانات تبادؿ يف األخطاء من التقليل أف

 .اللوجستيك تكاليف

 من التخفيض ك العاجلة للطلبيات السريعة باالستجابة ذلك ك تنافسية ميزة خبلق تسمح :المنافسة مجال في -

 .ادلتاحة ادلواد ك اخلدمات مستول ربسُت ادلخزكف، حجم

 

 

  



 لوجستية النقل داخل الميناء: لفصل الثانيا
 

 68 

 التفريغ و الشحن مجال في التكنولوجي التطور: المطلب الثاني

   ارتبط التقدـ الفٍت يف رلاؿ مناكلة البضائع بتزايد االىتماـ برفع كفاءة خدمات النقل البحرم، حيث ظهرت 

احلاجة ادللحة إلغلاد تسهيالت متطورة دلناكلة البضائع ك متطلبات زبزينها نتيجة لتزايد حجم شحنات البضائع 

من سلتلف ادلنتجات ادلصدرة ك ادلستوردة ك ؽلثل نظاـ التوحيد النمطي لنقل البضائع أىم صور التقدـ التكنولوجي 

 (38).يف ىذا اجملاؿ حيث يًتتب عليو خفض الوقت الالـز لبقاء السفينة يف ادليناء إلسباـ عملية الشحن  ك التفريغ

تعبئة البضائع ك رصها يف حاكيات أك صنادؿ ذات أحجاـ كبَتة       :    ك يقصد بنظاـ التوحيد النمطي للنقل

 عن طريق استخداـ األكناش ₋من ك إذل السفينة₋ك متماثلة، حبيث يتم نقل أك تداكؿ البضائع ادلوحدة ظلطيا 

نظاـ )اخل، ك تتنوع أساليب التوحيد النمطي لنقل البضائع بُت أسلوب النقل باحلاكيات ...العمالقة أك اللورم

 .ك النقل بالصنادؿ إذل جانب نظاـ النقل باستخداـ ك سائل الدحرجة (ربوية البضائع

ك انطالقا شلا سبق يتضح أف نظاـ النقل باحلاكيات يعد من أىم عناصر التطور التكنولوجي يف رلاؿ مناكلة 

 .البضائع األمر الذم يتطلب التعرؼ على طبيعة ىذا النظاـ ك دكره يف تسهيل عملية النقل ك زبفيض تكاليفو

 ":تحوية البضائع"نظام النقل بالحاويات - 

   يعتمد نظاـ النقل باحلاكيات على تغليف ك كضع البضائع داخل صناديق ذات مقاييس موحدة، ك استخداـ 

عربات خاصة لنقل احلاكيات من السفن إذل ادلخازف بعد تفريغها بواسطة األكناش أك الرافعات ذات احلمولة 

الكبَتة، مث زبزينها يف ساحات خاصة، ك يتطلب ترتيب ىذه احلاكيات نظاـ خاص يف ادلركر ك التخزين حىت ؽلكن 
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ك استنادان إذل التعريف السابق . شحن ك تفريغ احلاكيات يف أقل كقت شلكن ك دكف خلط بُت حاكيات كل سفينة

 (39):فإف نظاـ النقل باحلاكيات يتضمن أربعة عناصر أساسية تتمثل فيما يلي

للبضائع ك ادلتمثلة  (القياس)ؽلكن الشكل النمطي للحاكية من االستفادة الكاملة من التوحيد النمطي: التداول-أ

يف تطوير نوعية ك معدالت التداكؿ، األمر الذم أدل إذل زيادة كبَتة يف معدالت الشحن ك التفريغ فأصبحت 

مدة بقاء السفينة بادليناء ىي بضع ساعات ك ليست أياـ شلا انعكس على ربسُت نتائج التشغيل االقتصادم      

 .ك انتظاـ مواعيدىا

 أدل الشكل النمطي للحاكية ك معدالت التداكؿ العالية إذل تطور تصميم بناء :اقتصاديات الحجم الكبير-ب

ك تستطيع سفن احلاكيات .  حاكية مكافئة3500/4000ك حجم السفينة فتضاعفت طاقتها حىت ك صلت إذل 

 . حاكية شلا يشكل أعلية كبَتة لتحقيق اقتصاديات حجم التشغيل6000احلديثة محل حوارل 

 ك يقصد بذلك أف استخداـ احلاكية لنقل البضائع ك تعدد أنواعها       :استخدام نظم المعلومات الحديثة-ج

كل ذلك أدل إذل . ك زيادة أعداد الشاحنُت ك ادلستلمُت، فضالن عن تعدد األماكن ك ادلخازف ك كسائل النقل

أعلية إدارة ىذا النظاـ بسيطرة ك كفاءة عالية ك دقة باستخداـ نظم ادلعلومات احلديثة مثل احلاسب اآلرل         

 .لتحقيق جودة ك سرعة الًتاسل (EDI) ادلرقمنة ادلعلومات تبادؿك تطبيق نظاـ 

 يتيح استخداـ احلاكيات يف النقل ادلركنة الكافية لتداكؿ ك نقل احلاكية عرب :عملية النقل من الباب إلى الباب-د

من خالؿ زبطيط عملية - من الباب إذل الباب-كسائل النقل ادلختلفة، شلا يؤدم إذل تقدصل خدمة متميزة للنقل 

 .النقل يف كافة مراحلها عرب كسائل النقل ادلختلفة ك ىو ما تطور إذل مفهـو النقل متعدد الوسائط

ك استنادا إذل ما سبق نستنتج أف التطور التكنولوجي يف رلاؿ نقل البضائع باستخداـ نظاـ التحوية ػلقق ادلزايا 

 :التالية
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محاية البضائع من السرقة نتيجة إلحكاـ غلق احلاكية، ك تقليل نسبة التلف من البضائع نتيجة لسرعة  -

 .تداكذلا بُت سلتلف كسائل النقل

اطلفاض تكاليف مناكلة البضائع من خالؿ استخداـ ادلعدات الرأمسالية احلديثة ك إحالؿ األساليب  -

 .ادلكثفة لرأس ادلاؿ بدالن من األساليب ادلكثفة للعمل

ربقيق ادلزيد من الوفورات الداخلية يف عملية مناكلة البضائع من خالؿ زبفيض تكاليف التأمُت ك حـز  -

 .البضائع فضالن عن زبفيض زمن البضائع العابرة، األمر الذم ينعكس يف زبفيض تكاليف ادلناكلة

رفع كفاءة استغالؿ ادلعدات الرأمسالية ادلوظفة يف صناعة النقل البحرم ك اليت تشمل السفن، ادلوانئ  -

البحرية من خالؿ خفض الفًتة الزمنية اليت تقضيها السفينة بُت زمن الرحلة ك االنتظار يف ادليناء البحرم، 

 .ك يتضح أثر نظاـ النقل باحلاكيات ك الذم يعد عنصر أساسي يف نظاـ النقل متعدد الوسائط

  



 لوجستية النقل داخل الميناء: لفصل الثانيا
 

 71 

 الشحن دمجالطرق الحديثة في : المطلب الثالث

 الشحنات كدمج كبَتة كميات شحن على ادلديرين الكبَتة الشحنات كحجم القليلة األسعار تشجع النقل يف

 بأربعةة عاد الشحنات دمج يتم ك للوحدة النقل تكلفة لتخفيض األكلية الطريقة ىو كبَتة شحنات يف الصغَتة

 :طرؽ

 .ادلخزكف إلدارة طبيعة نتيجة ىذا كيكوف للشاحنات كاملة حبموالت يسمح كىذا للمخزكف مج ديوجد  -1

 يتم فانو الشاحنات طاقة من اقل كميات كتوزيع لتسليم يشمل عندما احلالة ىذه يف للشاحنات مج ديوجد –2

 .النوع ذا لوكادلسار اجلدكلة كعملية فعاؿ نقل على حلصوؿ ؿذلك ك الشاحنة على شحنة من أكثر كضع

 شحنات كنقل كبَتة دلسافات كبَتة شحنات بنقل السماح ىو للمخازف الرئيسي السبب ادلخازف دمج يوجد3-

 .صغَتة دلسافات صغَتة

 من عدد من بدال كاحد كقت يف كبَتة كميات شحن يتم حىت العمالء طلبات ذبميع يتم مؤقت دمج يوجد-4

 .الصغَتة الشحنات
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 :خاتمة الفصل

قطاع النقل من أىم القطاعات احليوية، فهو يعترب من أىم ركائز التنمية يف ختاـ ىذا الفصل ؽلكن القوؿ أف      

الشاملة ألية دكلة خاصة يف ادلوانئ، كما سبثل خدمات النقل ك اللوجستيات الدعامة الرئيسية لنجاح برامج التنمية 

 .ادلستدامة، ك ذلك ألف القواعد اللوجستية تشكل القاسم ادلشًتؾ يف مجيع األنشطة اخلدمية       ك اإلنتاجية
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: الفصل الثالث

 .دراسة ميدانية لمؤسسة ميناء مستغانم   
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 : مقدمة الفصل

قدرات االستقباؿ ك شليزاتو ،خصائص ك امتيازاتو،    سنتطرؽ يف ىذا الفصل إذل التعريف دبؤسسة ميناء مستغازل، 

 .ادلعاجلة بو، ادلنشآت ادلتخصصة بو

أىم كظائف مؤسسة الشحن      كما سنحاكؿ التطرؽ إذل استقباؿ السفينة ك التسهيالت ادلينائية، استقباؿ احلمولة، 

 .ك التفريغ عند كصوؿ السفينة

ادلشاريع مشاكل ميناء مستغازل، ك انعكاساهتا السلبية، ك ربديات اليت تواجو ادليناء،      إضافة إذل اإلحاطة باؿ

     .ادلستقبلية
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 EPMتقديم المؤسسة :  المبحث األول

 التعريف بمؤسسة ميناء مستغانم: المطلب األول

  :النشأة الجغرافية للميناء -1

الرأس البحرم خلركبة استخدمو القراصنة القتساـ     ألنو كاف خليجا صخريا حاّدان ؽلتّد بُت الرأس البحرم لصالمندر ك

 ". مستغازل"، ك من ىنا مسّيت ادلدينة "مرسى الغنائم "ػـ ب1833الغنائم، مُسّي ميناء مستغازل فيما قبل 

           °00مشاال ك خطي طوؿ ° 56ك ° 35   يقع ميناء مستغازل يف اجلهة الشرقية خلليج أرزيو بُت خطي عرض 

 مًت حبلوؿ سنة 325 مًت ليصل امتداده إذل 80ـ، أنشئ أّكؿ رصيف للميناء بطوؿ 1848يف سنة  . شرقا °05ك 

 . ـ1881

 .ـ ك بعد ثالث سنوات من ذلك أعلن عنو مشركعا ذا منفعة عامة1882انطلق أّكؿ مشركع لتهيئة ادليناء يف سنة 

بعد بناء كاسرة األمواج . ـ انتهت دبيالد أّكؿ حوض للميناء1904ـ ك 1890تلت ذلك أعماؿ هتيئة ضخمة بُت 

ـ ك بداية 1955 مًت فيما بُت هناية 430ـ، مّت إنشاء احلوض الثاشل برصيف طولو 1941اجلنوبية الغربية للميناء سنة 

 .ـ1959

 من البنية أساسيا اليـو جزء      منذ ذلك احلُت يتم تطوير ادليناء دبا يتماشى مع متطلبات ادلنطقة حيث أصبح يشكل

 الدكلية إذ التجارة يف تشارؾ الكربل اليت الصناعات من بالنسبة للعديد ضركرم ك ىو يف ادلنطقة بالنقل اخلاصة التحتية

 .متعددة األظلاط نقل أركقة عرب ادلستلمُت النهائيُت من مقربة اخلدمات رلموعة من استحداث يشجع أنو
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 :نشأة مؤسسة ميناء مستغانم- 2

اخلدمات التجارية ك خدمات الصيد البحرم، تشرؼ على تسيَته :     يقّدـ ميناء مستغازل نوعُت من اخلدمات

أنشأت يف إطار   EPE/ EPM/Spaشركة ذات أسهم/مؤسسة ميناء مستغازل ك ىي مؤسسة عمومية اقتصادية

 .ـ1982أكت14 الصادر بتاريخ 287-82إصالح النظاـ ادلينائي اجلزائرم دبقتضى ادلرسـو التنفيذم رقم 

ـ، اخلدمات ك التجهيزات اخلاصة بالديواف الوطٍت للموانئ 1982 ابتداء من شهر نوفمرب ،   كرثت مؤسسة ادليناء

، كما (SONAMA)ك كذلك تلك اخلاصة بالشركة الوطنية للشحن ك التفريغ ادلنحّلة أيضا  (ONP)ادلنحّل 

 فأصبح دكرىا منوطا  (CNAN)أسندت إليها من جهة أخرل مهاـ القطر ادلوكولة فيما قبل للشركة الوطنية للمالحة 

 :دبا يلي

 .تسيَت أمالؾ الدكلة ادلينائية ك اإلنشاءات اخلاصة ك استغالؿ ك تنمية ادليناء -

 .احتكار خدمات الشحن ك التفريغ، القطر ك اإلرساء -

ـ شّقت مؤسسة ميناء مستغازل طريقها ضلو االستقاللية على غرار ادلؤسسات اليت كشفت 1989 فيفرم 29     يف 

عن استقرار يف كضعيتها ادلالية، حيث مت ربويلها دبوجب عقد موثق من شركة عمومية ذات طابع اجتماعي إذل شركة 

 دج ربت احليازة الكاملة لشركة تسيَت مساعلات الدكلة 25.000.000شركة ذات أسهم رأس ماذلا /عمومية اقتصادية

ك زبضع للقانونُت التجارم ك ادلدشل طبقا   B.88.01، ربمل للسجل التجارم رقم SOGEPORTS" ادلوانئ"

 ك ادلتضمنة للنصوص التنظيمية 1988 جانفي 12الصادرة بتاريخ   04-88 ك 03-88ك  01-88ألحكاـ القوانُت 

الصادر  119-88ـ ك ادلرسـو 1988 جانفي 12الصادر بتاريخ  101-88الستقاللية ادلؤسسات ك طبقا للمرسـو 

 .ـ1988سبتمرب  28 الصادر بتاريخ 177-88ـ ك ادلرسـو 1988 مام 16بتاريخ 
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 :أنيط إلى مؤسسة ميناء مستغانم إنجاز المهام التالية

 .استثمار ك تطوير ميناء مستغازل -

 .استغالؿ اآلالت ك اإلنشاءات ادلينائية -

 . إصلاز أعماؿ صيانة ك هتيئة ك ربديث للبٌت ادلينائية الفوقية -

 .إعداد برامج بناء ك صيانة ك هتيئة للبٌت ادلينائية التحتية بالتعاكف مع الشركاء اآلخرين -

 .مباشرة عمليات الشحن ك التفريغ ادلينائية -

 .مزاكلة عمليات القطر، القيادة، اإلرساء ك غَتىا -

القياـ بكل العمليات التجارية، ادلالية، الصناعية، ك العقارية ذات الصلة ادلباشرة أك غَت ادلباشرة دبوضوع  -

 .مؤسسة ميناء مستغازل

 . دج500.000.000، مّت رفع رأس ماؿ الشركة إذل 2008 فيفرم 27بتاريخ 

   : مؤسسة تسيير موانئ و مالجئ الصيد فرع مؤسسة ميناء مستغانم* 

، مت إنشاء مؤسسة تسيَت موانئ ك مالجئ صيد مستغازل يف حقيبة شركة تسيَت مساعلات 2004   يف شهر جانفي 

 .على شكل فرع دلؤسسة ميناء مستغازل" ادلوانئ"الدكلة 

              ئادلكّرس لبحث تسيَت مواف 2003 أكت 13    كلدت ىذه ادلؤسسة دبوجب انعقاد رللس احلكومة يف 

 عن رللس مساعلات الدكلة اخلاص 2003 سبتمرب 22الصادر بتاريخ  02ك مالجئ الصيد ك دبقتضى القرار رقم 

 23 الصادر بتاريخ 05ك دبقتضى القرار رقم " ادلوانئ"بإسناد موانئ ك مالجئ الصيد إذل شركة تسيَت مساعلات الدكلة 

 ادلتعلق بتثمُت ك تطبيق القرار السابق ك دبقتضى االجتماع العاـ االستثنائي دلؤسسة ميناء مستغازل 2003ديسمرب 
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 اخلاص بإنشاء ىذا الفرع الذم يسهر على تسيَت نشاط الصيد دليناء مستغازل ك مينائي 2004 جانفي 20ادلنعقد يف 

 .صالمندر ك سيدم خلضر

 :أىداف مؤسسة ميناء مستغانم –3

 .تأمُت أحسن الظركؼ لعبور البضائع من حيث ادلّدة الزمنية، النوعية، احلماية ك السعر -

 .    (كسائل عبور ك معاجلة ك زبزين ذات كفاءة عالية)تقدصل تسهيالت حقيقية  -

 . كوف اآلذاف الصاغية الىتمامات ادلتعاملُت االقتصاديُت -

 :مميزات ميناء مستغانم –4 

 .موقع جيو إسًتاتيجي ىاـ -

 . كالية12كفرة طرؽ مواصالت ضلو منطقة خلفية تتألف من  -

 .زلطات رسو متخصصة لسفن اإلداء لتأمُت اخلطوط البحرية ادلنتظمة -

 .إنشاءات متخصصة دلعاجلة ناقالت احلبوب، السكر، اخلمور ك ناقالت الزفت -

 .قدرات زبزين مغطاة كغَت مغطاة -

 .محاية جيدة للبضائع -

 .(السكة احلديدية، الطريق األرضي)تنوع طرؽ تسليم البضائع  -

 .بٌت فوقية ك ذبهيزات كفق طموح ادلتعاملُت االقتصاديُت -

 .إطارات ك عماؿ مهيئوف ك مدربوف على عمليات الشحن ك التفريغ -

 .  أياـ7/ أياـ7سا ك 24/سا24ساعات عمل متواصلة  -
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 : البواخرمعالجة  واستقبالقدرات - 5

 ـ1830بطوؿ : كاسرة األمواج . 

 ـ12ـ ك عمق 100 مشارل غريب بعرض :لمدخل البحري للميناءا . 

 األحواض: 

 06ػلتوم على ) ـ 8,17ـ ك 6,77 ىكتار ك عمق يًتاكح بُت 14دبساحة مائية تقدر بػ : الحوض األول -

 .(زلطات رسو

ػلتوم على )ـ 8,22 ـ ك 6,95 ىكتار ك عمق يًتاكح بُت 16دبساحة  مائية تقدر بػ  : الحوض الثاني -

 .( زلطات رسو04

 مًت خطي مقسمة كما يلي1296 زلطات رسو بطوؿ كّلي يصل إذل 10ربوم : األرصفة : 

 (.0احملطة ) مًت خطي 117 :الرصيف الشمالي الشرقي -

 (.3 ك 2، 1احملطة ) مًت خطي 412 :رصيف المغرب -

 (.2 ك 1احملطة اجلديدة ) مًت خطي 217 :الرصيف الجديد -

 (. 5 ك 4احملطة  ) مًت خطي 270 :رصيف االستقالل -

 (.7 ك 6احملطة  ) مًت خطي 280 :الرصيف الجنوبي الغربي -

 ذات االستخداـ التجارم 2 ـ44430  دبساحة كلية تقدر بػ :أرضية التخزين. 

 سيارة مع إمكانية سبديدىا إذل 6000 ك قدرة استيعاب تصل إذل 2 ـ60000 دبساحة :مرأب السيارات  

 .سيارة12000

 حاكية سنويا15000 ك قدرة معاجلة 2 ـ15000دبساحة : مرأب الحاويات . 
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 للخدمات التجارية 2 ـ5950، توظف 2 ـ8950 سلزف دبساحة 16 عددىا :المخازن 

 طرق المواصالت: 

 . مًت خطي4885 :الطريق األرضي -

كل األرصفة رلهزة خبطوط سكة حديدية متجددة تستخدـ مؤقتا ) مًت خطي 3747: السكة الحديدية -

 (.الخ....لنقل احلبوب، األنابيب ادلعدنية، قصب السكر

 :2014عدد العمال - 6

 .( رجال371+  امرأة 20) عامل 391: العمال الدائمون -

 .( رجال294+ امرأة25)عامل  319: العمال المتعاقدون -

ك .  منفذا260 مسَتا ك 62 إطارا ك 69 من حيث التدرج يف ادلسؤكليات إذل (391)ينقسم عدد العماؿ الدائمُت 

 152 عامال تقنيا ك  47 عامال منتجان ك 192من الناحية السوسيو مهنية إذل  (391)ينقسم نفس العدد أيضا أم 

 .إداريا

   : التسهيالت المينائية-7

 سا مديرية قيادة ادليناء بثالثة سفن قيادة ك َزْكَرقي إرساء24/سا24 تؤّمنو لػ :إرشاد السفن .  

 تُقطر السفن التجارية ليال ك هنارا باستخداـ قاطرة :قطر السفن ISSER 2 حصاف1700 ذات قوة . 
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 : الهيكل التنظيمي للمؤسسة- 8

 الهيكل التنظيمي لمؤسسة ميناء مستغانم: (3)الشكل 
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 :مـديريـة االستثمـارات و التجـارة- 

 :  ك تعترب رأس ادلؤسسة ربتوم على دائرتُت علا

 : ك ربتوم على مصلحتُت:دائرة التجارة- 

 مصلحة الفواتَت ك عقارات البناء. 

 مصلحة اإلحصاء. 

 : ك ربتوم على مصلحتُت علا:دائرة الشحن و التفريغ- 

 تقـو بعملية التخزين ربت إشراؼ رئيس ادلصلحة ك ادلكلفُت بادلخازف: مصلحة ادلخازف. 

 مصلحة الشحن ك التفريغ. 

 :  خاليا ك ىي3        كتضم أيضا 

 .خلية التسويق -

 . خلية الدراسات ك التهيئة -

 . خلية الدراسات القانونية -
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 : الخصائص البحرية و التجارية لمحطات الرسو-9

  الخصائص البحرية و التجارية لمحطات الرسو(:1)الجدول 

Appellations des Quais 

 أسماء األرصفة

Bassins 

 األحواض

Postes à Quai 

 محطات الرسو
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Postes(m) 

 طول محطات الرسو
 (متر)

Tirant d’Eau (m) 

 عمق محطات الرسو
(متر)  

Spécialisation 

 التخصص

Quai Nord – Est 
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بضائع سلتلفة+ زفت   
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3 
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7.62 

7.62 

بضائع سلتلفة+ سكر أصهب   
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 بضائع سلتلفة

Môle de l’Indépendance 

 رصيف االستقالؿ

4 
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80 
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8.17 

5.00 
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 سفن خدمة ادلرافئ
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7.18 

بضائع سلتلفة+ سفن اإلداء   

 بضائع سلتلفة

Rampe Ro/Ro 

 سفن اإلداء NP 69 6.20 رصيف سفن اإلداء

Quai Sud – Ouest 

 الرصيف اجلنويب الغريب

6 

7 

140 

140 

6.95 

8.22 

 بضائع سلتلفة+ مخر غَت موّضب 

 بضائع سلتلفة
Quai de Pêche 

 سفن الصيد En Activité 430 4.50 رصيف الصيد

 

 كثائق داخلية من ادليناء: ادلرجع
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  التابعة للميناءالمنشآت المتخصصة :المطلب الثاني

 عبور الزفت وحدات استقبال و: 

 ثرلهزة بثال ـ، ك ىي2524 بالرصيف الشمارل الشرقي على مساحة 1929أنشأت سنة  :محطة الزفت نفطال -

 .طن سنويا من الزفت30000قدرة معاجلة  ك طن4200ذات سعة إمجالية تقدر بػ  (أحواض)أكعية 

- Sarl Bitumes Ouest:  طن 5000ذات سعة إمجالية تقدر بػ  (حوضُت)رلهزة بوعائُت. 

- Sarl HA.C.E : طن5000ذات سعة إمجالية تقدر بػ  (حوضُت)رلهزة بوعائُت . 

 وحدات استقبال وعبور الحبوب : 

ـ على 1986أنشأت سنة  :UCA O.A.I.Cصومعة الحبوب التابعة للديوان الجزائري المهني للحبوب  -

ساعة لكل /طن من احلبوب300ك رلّهزة دبضختُت متحركتُت دبعدؿ ضّخ  طن،30000ـ، سعتها 4640مساحة 

 .منهما

- Spa Comptoir du Maghreb : طن 18000رلهز بثالثة صوامع ذات سعة إمجالية تقدر بػ. 

 عبور السكر األحمر  وحدات استقبال و: 

ـ 5697 ـ على مساحة1971أنشأت سنة : Spa SORASUCRE (Groupe Ouest Import) صومعة السكر

أصبحت تسمى فيما بعد شركة تكرير السكر ) SOGEDIAمن طرؼ شركة التسيَت ك التوزيع الغذائي 

(SORASUCRE) طن من السكر غَت ادلوضب ك قدرة العبور تصل إذل 16000، بسعة استقباؿ تقدر بػ 

 . طن سنويا150.000
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 بلغ حجم ادلبادالت التجارية دليناء مستغازل مع سلتلف ادلناطق اجلغرافية يف العادل استَتادا كتصديرا 2014خالؿ 

 . طنا232.810 مقارنة بالسنة ادلاضية أم بزيادة قدرىا  %18طنا مسجِّال بذلك ارتفاعا قدره 1.525.152

 الحصيلة السنوية للنشاطات المينائية: المطلب الثالث

 :تجارة السفن- 1

 563سفينة يف مقابل رسو 613 ـ يف ميناء مستغازل  2014     بلغ عدد السفن التجارية اليت رست خالؿ سنة

 . سفينة50سفينة خالؿ السنة ادلاضية أم بزيادة 

 :تحليل تجارة البضائع- 2

 بلغ حجم ادلبادالت التجارية دليناء مستغازل مع ادلناطق اجلغرافية يف العادل استَتادا ك تصديرا 2014    خالؿ 

 . طنا232.810 مقارنة بالسنة ادلاضية أم بزيادة قدرىا  %18 طنا مسجِّال بذلك ارتفاعا قدره152 525 1

 :2014التجارة بحسب عائالت المواد - 3

 2014إحصائيات التجارة : (2)الجدول 

 الحجم اإلجمالي
(طن)  

 حجم الصادرات
(طن)  

 حجم  الواردات
 عائالت المواد (طن)

   ادلواد الفالحيػػة 529 308  10 539 308

   ادلواد الغذائيػػة 175 14 - 175 14

   ادلواد احلديديػػة  519 157    -  519 157

   معادف كمواد البناء  475 495    - 475 495

   مواد بًتكليػػة 667 49 - 667 49
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 : تجارة الحاويات-4

 تجارة الحاويات: (3)الجدول 

 السنة  2011 2012 2013 2014

 ( قدـ20معادلة )عدد احلاكيات  208 6 448 4 662 3 345 6

 (طن)احلمولة اخلاـ  646 40 049 28 546 23 755 37

 

 كثائق داخلية من ادليناء:  ادلرجع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   أمسػػدة 920 128 - 920 128

 المجموع 627 508 1 524 16 152 525 1
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 لوجستية النقل على مستوى الميناء :المبحث الثاني

  استقبال السفينة و التسهيالت المينائية:المطلب األول

 :التسهيالت ادلينائية ادلقدمة فيما يلي      تتمثل إجراءات استقباؿ السفينة ك

 :استقبال السفينة- 1

 72البضاعة للوسيط البحرم يف       يقـو رلهز السفينة أك شلثلو أم الرباف بتقدصل ادلعلومات التقنية اخلاصة بالسفينة ك

 أياـ قبل كصوؿ السفينة إذل ادليناء، عن طريق الفاكس أك الراديو لضماف أحسن 3ساعة على األكثر، أم خالؿ 

 .استقباؿ للسفينة يف أحسن الظركؼ

إف كانت يف  زلتوياهتا، فال يسمح ذلا بدخوؿ ادليناء حىت ك يف حالة عدـ تقدصل كل ادلعلومات حوؿ السفينة ك      ك

 .عرض البحر

 :البضاعة فيما يلي تتمثل ادلعلومات التقنية اخلاصة بالسفينة ك       ك

 .راية السفينة طوؿ، عمق، عرض ك- أ

ىذا لغرض ربديد احلقوؽ مقابل  ميناء الشحن، ك اإلمجارل، ك كزف البضاعة، الوزف اإلضايف ك طبيعة ك- ب

 .اخلدمة اليت تقدمها مديرية القيادة للسفينة

 :شروط رسو السفينة- 2

 :          تتلخص شركط رسو السفينة فيما يلي
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ىي مكلفة بالتعويضات نتيجة  غلب على كل سفينة أف تكوف مرفقة جبهاز تأمُت السفينة، يعرؼ جبهاز احلماية، ك- أ

 .إلحداث ضرر دبرافق ادليناء

 :غلب إحضار الوثائق الضركرية للسفينة منها- ب

بطاقة تعريف السفينة ربتوم على اسم السفينة، رقم تسلسلها، اسم صاحب السفينة أك ككيلو، محولة السفينة - 

 .اخل...

 .اخل...الفاتورة التجارية اليت تنص على قيمة البضاعة، نوع البضاعة ك كميتها- 

 .(نسخة أصلية)تنص على كل البضاعة ادلوجودة على منت السفينة  connaissementكثيقة تسمى - 

ىي كثيقة خاصة بالبضاعة تسمح لوكيل السفينة بتمريرىا إذل اجلمارؾ لتمكنها من  Carco manifesteكثيقة - 

 .االستفادة من رخصة تفريغ البضاعة يف ادليناء ادلنصوص عليو يف العقد

 ك ىي كثيقة شحن تستعمل من طرؼ مستخدمُت مؤىلُت للتفريغ، تنص ىذه الوثيقة Carco planكثيقة - 

 .على حجم البضاعة، كيفية كضعها على منت السفينة

تنص ىذه الوثيقة على اخلسائر الناذبة عن عملية الشحن، أك كجود امتياز أم أف  mates receptكثيقة - 

 .البضاعة دل تتضرر ك ىي جاىزة للتفريغ

        على أساس ادلعلومات ادلقدمة يقـو الوسيط البحرم بإعداد الفاتورة ادلبدئية، ك اليت تتضمن أسعار ك مصاريف 

 :العمليات ادلقدمة من طرؼ مديرية القيادة ك اليت من أعلها

 تؤمِّنو مديرية قيادة ادليناء  أم قيادة السفينة من بوابة ادليناء إذل الرصيف ادلخصص للسفينة،:القيادة واإلرشاد- 1

 .سا24/سا24بثالثة سفن قيادة ك َزْكَرقي إرساء 
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يتمثل يف دفع أك جر السفينة عن طريق سفن القطر، ك ىي ذات قوات سلتلفة تتغَت حسب كزف السفينة، : القطر- 2

 .ك ذلك من أجل توقيفها يف مركز الرصيف

 .ك ىي عبارة عن عجالت سبنع السفينة من االحتكاؾ بالرصيف: المطاطيةمطاطية  األسطوانات -3

 .ك ىي عملية شد السفينة حبباؿ موصولة من السفينة إذل رصيف ادليناء دلنع ارذباذلا:  ربط السفينة-4

 .أتعاب التصريح بالحمولة- 5

 . حقوق الترصفة-6

 :ك اليت تتمثل يف: مصاريف تأدية الخدمات- 7

 .احلموالت ك التسبيقات اليت تقدـ للرباف، ك كذلك ادلصاريف الناذبة عن استعماؿ اذلاتف أك الفاكس- أ

 .مصاريف تزكد السفينة بالوقود ك ادلياه الصاحلة للشرب- ب

 .ادلصاريف الناذبة عن القياـ بالفحوصات الطبية لطاقم السفينة- ج

تكوف حراسة السفينة إجبارية إذا كانت ربمل بضائع خطَتة، أما بالنسبة للسفن األخرل فحراستها : الحراسة- 8

 .اختيارية، تكوف بطلب من رباف ك ككيل السفينة اجملهز أك شلثلو

     ك يف إطار التعامل مع السفينة يقـو الوكيل البحرم بإرساؿ عوف إذل السفينة، ك ذلك لتلبية مجيع طلبات الرباف يف 

 .إطار ما ىو متفق عليو يف العقود

ك تكوف غَت هنائية، ك قابلة ألف تكوف موضوع  (الدكالر األمريكي)     إف الفاتورة ادلبدئية مقدرة بالعملة الصعبة 

يسدد اجملهزكف األجانب مبلغ الفاتورة يف حالة قبوذلا بالدكالر األمريكي، ك . التفاكض بُت اجملهز ك مديرية قيادة ادليناء

/ دكالر)بالدينار اجلزائرم من طرؼ اجملهزين اجلزائريُت، ك ذلك بعد ربويل قيمة الفاتورة طبقا دلعدؿ سعر الصرؼ 
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 يوما اليت تلي 30اليومي بإشعار من طرؼ البنك ادلركزم دلؤسسة ميناء مستغازل، ك أجل التسديد ال يتجاكز  (دينار

 .استقباؿ الفاتورة

     كما أف الفاتورة ادلبدئية ترسل إذل الرباف، فإذا سبت ادلوافقة عليها من طرؼ اجملهز أك الرباف يتم إجراء اجتماع 

غلمع كل من الوسيط البحرم، الذم مت اختياره لتأدية اخلدمة لصاحل رلهز السفينة، ك مقاكؿ الشحن  ك التفريغ، أم 

مؤسسة ميناء مستغازل ك مديرية القيادة قصد التحضَت اجليد الستقباؿ السفينة يف أحسن الظركؼ، ك يتم ذبديد 

 .ادلوافقة على الفاتورة ادلبدئية على أساس تقدير كقت الوصوؿ الذم يبعثو الرباف للوسيط

، ك اللجنة بدكرىا تضم  :     ك يضم ىذا االجتماع جلنة تنظيم السفن على مستول مديرية القيادة كل يـو

شلثل عن مؤسسة الشحن ك التفريغ يعمل على إعطاء رأيو حوؿ تنظيم عملية التفريغ ك الوسائل ادلادية         - 

 .ك البشرية ادلستعملة ذلذا الغرض

 .شلثل عن اجلمارؾ- 

 .شلثل عن شرطة احلدكد- 

شلثل عن الوسيط البحرم ك الذم يقـو بإحضار الوثيقة اليت ربتوم على اخلصائص التقنية للسفينة              - 

 .ك نوعية ك طبيعة ك كزف البضاعة

 .شلثل عن الدائرة التجارية مهمتو إحضار كثائق تثبت حالة التوازف- 

       ك يتم خالؿ ىذا االجتماع ربديد الرصيف الذم سوؼ ترسو فيو السفينة ك ذلك دبراعاة طوؿ، عرض ك عمق 

السفينة، ك كذلك اآلالت اليت سوؼ تستخدـ يف عملية التفريغ ك ذلك تبعا لنوعية البضاعة ك حجمها ك عدد 

 .السفن القاطرة اليت سوؼ تستخدـ يف جر السفينة
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     عند رسو السفينة بادليناء غلب على رباف السفينة أك شلثلو القانوشل، أم ككيل السفينة ك احلمولة أف يكوف على 

 :استعداد لتقدصل الوثائق التالية إلدارة اجلمارؾ، ك ذلك لتمكينها من شلارسة مراقبتها

 .يومية السفينة- 

بياف احلمولة ك يكوف على شكل تصريح يتضمن البيانات الضركرية للتعرؼ على كزف الطركد ك عددىا ك - 

عالمتها ك أرقامها ك نوع البضاعة ك كزهنا اإلمجارل ك مكاف شحنها، ك غلب أف يكوف بياف احلمولة موقعا من 

طرؼ رباف السفينة، كما غلب على رباف السفينة أك على شلثلو القانوشل أف يقدـ ما يلي إذل مكتب اجلمارؾ خالؿ 

 . ساعة اليت تلي كصوؿ السفينة إذل ادليناء24

 .بياف احلمولة من مؤمن السفينة ك أمتعة البحارة كسلعهم- 

 .بياف احلمولة ادلعدة للتفريغ يف اإلقليم اجلمركي- 

 .كل الوثائق األخرل اليت تطلب من طرؼ اإلدارة ك اليت ىي ضركرية لتنفيذ مهامها- 

 :لإلشارة غلب تقدصل احلمولة حىت ك إف كانت السفينة فارغة، ك يوزع ىذا البياف على ثالث متعاملُت ىم

 .نسخة دلؤسسة الشحن ك التفريغ- 

 .نسخة لوكيل السفينة أك احلمولة- 

 .نسخة إلدارة اجلمارؾ- 
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 الشحن والتفريغ عند وصول السفينة  عمليتي:المطلب الثاني

مثاؿ عن ذلك دبيناء  إف البضاعة ادلستوردة عند كصوذلا إذل ادليناء يكوف ىناؾ أشخاص ينتظركف كصوذلا، ك     

، إذ يعتربكف دبثابة أمُت احلمولة   ك ككيل عن ادلرسل MTA ،GEMAI  ،NASHCO:مستغازل صلد ادلؤسسات الوكالء اآلتية

إليو، فيقوموف بإجراءات التفريغ ك دفع أجرة النقل، مث تسليمها للمرسل إليو حبيث يقـو الوكيل بتفقد البضاعة من 

حيث الشكل، عدد الطركد، الوزف، الكمية، ك ىذا لَتل إذا كانت مطابقة للبيانات الواردة يف سند الشحن، كما أنو 

، فإذا اكتشف تلفا أك (ادلوكل )يقـو باحملافظة على البضاعة بعد تفريغها، ك حراستها حىت تدخل يف حيازة ادلرسل إليو 

عيبا يف البضاعة عند تسلمها كجب عليو أف يشعر ادلرسل إليو حبالة البضاعة لرفع دعول يف اآلجاؿ احملددة قانونيا، ك 

 .يستحق ككيل احلمولة أجرا عن ككالتو يكوف ىذا األجر زلددا بنسبة مئوية من كزف ك طبيعة البضاعة

توزع الوسائل ادلستعملة يف التفريغ ك ذلك حسب نوعية ك طبيعة السلع، ك قبل البدء يف عملية التفريغ يقـو رئيس    

ادلخزف دبراقبة البضائع ادلستوردة، ك يتعرؼ على مدل مطابقتها للعقد ك مواصفات التصريح بالبضائع أم يقـو دبقارنة 

البضاعة مع البيانات ادلوجودة على بياف احلمولة، يتم بعد ذلك التفريغ ربت رقابة مجركية مع مراعاة نوعية ك حجم 

 : حاالت3البضائع ادلنزلة، ك يتم تفريغ البضاعة حسب 

كضع البضاعة على العربة الناقلة مثل عملية تفريغ السكر، ك سلتلف البضائع اليت ؽلكن مجعها يف : الحالة األولى

 .أكياس

 .اخل...ادلواد احلديدية، آالت التجهيز: كضع البضاعة على الرصيف مثل: الحالة الثانية

كضع البضاعة يف ادلخازف مباشرة، ك ىذا يعتمد على كجود ادلنشآت ادلتخصصة، مثل سلزف احلبوب : الحالة الثالثة

حيث يتم ضخ احلبوب مباشرة من السفينة، أما فيما ؼلص ادلواد سريعة التلف فلها األفضلية يف التوجو إذل نقاط 



 دراسة ميدانية  لمؤسسة ميناء مستغانم: لفصل الثالثا
 

 93 

التخزين أك إذل نقاط بيعها خارج ادليناء ك ىذا لتفادم اخلسائر اليت يتحملها ادلستورد يف إطار اإلجراءات اجلمركية، أما 

 .بالنسبة للبضائع اليت تتعرض للخسارة نتيجة لتواجدىا يف ادليناء دلدة أطوؿ، فإف ادلستورد ىو الذم يتحمل اخلسارة

    أما فيما ؼلص عملية الشحن فإهنا تتم بواسطة الصنادؿ بوضع البضائع عليها، مث ربمل إذل جانب السفينة حيث 

تقـو ركافع السفينة أك ركافع الرصيف أك بواسطة طرؽ أخرل تتناسب مع طبيعة البضاعة كاستعماؿ األنابيب يف حالة 

شحن البضائع السائلة، أك ادلصاعد يف حالة شحن الفحم، أك صب البضاعة مباشرة بواسطة أقماع خاصة يف حالة 

شحن احلبوب أك الدحرجة يف حالة شحن الوحدات ادلتحركة كالصهاريج، ك قد تطورت عملية الشحن مع تطور نظاـ 

النقل بالسفن، حيث أصبحت ىناؾ سفن رلهزة للنقل باحلاكيات ألنواع كثَتة من البضائع هبدؼ زبفيض نفقات 

النقل، دبا يف ذلك التغليف، الشحن ك تقليص مدة الرحلة باختصار الوقت ادلخصص لعمليات الشحن ك التفريغ ك 

 .قد يتطلب ذلك ذبهيز أرصفة سلصصة ك رلهزة بأكناش لشحن احلاكيات على ظهر السفينة

     أما فيما ؼلص اإلجراءات ادلتبعة يف عملية الشحن، فيقـو الشاحن بتقدصل كثيقة تسمى بياف الشحن، يذكر فيها 

نوع البضاعة اليت ستشحن، كميتها، ذاتيتها، ك بعد أف يطلع الناقل أك ككيلو ك يتأكد من تطابق البيانات مع البضاعة 

 .يسلم لو إذنا بالشحن، ك الذم يسمح لو بوضع البضاعة على ظهر السفينة
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  :  وسائل الشحن و التفريغ في مؤسسة ميناء مستغانم:المطلب الثالث

 وسائل الشحن و التفريغ(: 4)الجدول 

 كثائق داخلية من ادليناء: ادلرجع

 

 سعتها بـطن عددىا نوع آلة الشحن والتفريغ

 رافعة
Crue TEREX/DEMAG 

1 
 

250 
 

 آلة رافعة
Crues (LIEBHERR) 

2 
 

50 
 

 رافعة احلاكيات
Super (STACHERS) 

4 
 

45 
 

 رافعة كهربائية
Crues électriques (CAILLARD) 

2 
 

63/ 
 

 رافعة كهربائية
Crues électriques  ENCC 

2 
 

8/15 
 

 آلة شحن كاحلفر اخللفي
Pelle rétrochargeuse (KOMATSU) 

1 - 
 

 آلة شحن كاحلفر اخللفي
Pelle rétrochargeuse (CASE) 

2 
 

- 

 آلة الشحن
mini chargeur (NEW HOLLAND) 

1 
 

- 
 

 آلة شوكية
Chariots élévateurs 

56 
 

1.5/32 
 

 Tracteur (Ro/Ro) SISU 1 35جرار 
 Tracteur (Ro/Ro) FERRARI 2 45جرار 

 مضخة احلبوب
 Pompe a grains VIGAN 

سا/140 1  

 مضخة احلبوب
 Pompe a grains NEUERO 

1 
 

 سا/180
 

 - 43 ملحقات آلة الشحن كالتفريغ
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 المشاكل، التحديات و المشاريع المستقبلية بميناء مستغانم: المبحث الثالث

      ركزت اجلزائر استثماراهتا يف ادلوانئ النفطية، ك ىي موانئ متخصصة ال زبدـ إال قطاعا زلددا من اقتصاد الدكلة، 

أما باقي ادلوانئ التجارية، دبا فيها ميناء مستغازل بقيت تشكو من تأخر كبَت، ك تعاشل من مشاكل      ك ربديات 

 .عدة

 انعكاساتها السلبيةالتحديات التي تواجو الميناء و : المطلب األول

 :انعكاساهتا السلبية فيما يلي     تتلخص ربديات ادليناء ك 

 : تحديات التي تواجو الميناء-1

 . ـ8,22زلدكدية عمق األرصفة بػ  -أ

 . عدـ كفاية  طوؿ األرصفة كمساحة العبور كالتخزين- ب

 (. 2014- 2010مسجل يف ادلخطط التنموم )غياب مرأب احلريق ادلخصص دلعاجلة ادلواد اخلطَتة - ج

شلا  ( منها من خارج   الوالية43 زكرؽ صيد حيث 157 )مشكل التزاكج بُت النشاط التجارم كالصيد البحرم - د

 .(10)زلطات إرساء من مجلة عشرة  (04)أدل  إذل تعطيل أربعة 

 :انعكاساتها السلبية- 2

 . طوؿ ادلكوث ادلؤدم أحيانا إذل مهل إضافية للشحن ك التفريغ- أ

 . إضافية (surcoûts)زبفيف محولة السفن الضخمة يف ادلوانئ األخرل شلا يؤدم إذل تعريفات شحن - ب

 . ريفات إضافية للشحن ك النقلعصعوبات على مستول التخزين مسؤكلة على توليد ت- ج

 .  اختناؽ مينائي ناجم عن التزاكج بُت األنشطة التجارية ك أنشطة الصيد البحرم- د
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 مشاكل ميناء مستغانم: المطلب الثاني

 :     تتمثل مشاكل ميناء مستغازل فيما يلي

 : ميناء من الجيل األول-1

     إف ميناء مستغازل قدصل من اجليل األكؿ، ك بالتارل فهو ال ؽلثل إال نقاط انقطاع احلمولة، تنتهي عنده محولة ادلواد 

 .ادلعدة للشحن أك التفريغ

     ك لقد اكتفت السلطات العمومية يف اجلزائر بتسيَت ىذا اإلرث الذم يعود إذل الفًتة االستعمارية، دكف إدخاؿ أية 

تعديالت عليها، أك على بنيتها اليت تتكوف بشكل عاـ من أحواض صغَتة ك ضيقة، ك سلازف قريبة من بعضها، ك 

أرصفة تفصل بينها حواجز ضيقة، ك إذا دل تكن ىذه ادلواصفات تطرح أية مشاكل يف ادلاضي بالنسبة خلدمة ادلبادالت 

عندما كانت السفن أصغر، ك طريقة شحن البضائع أبسط، فإهنا اليـو دل تعد تتماشى ك ادلتطلبات ادلستجدة ك 

فالسفن أصبحت أكرب     ك دبواصفات عادلية زلددة، ك . النامجة عن التطور الكبَت الذم شهده رلاؿ النقل البحرم

 ك 2000 منها تًتاكح محولتها بُت %60 )ىذا ما حتم على ادلتعاملُت مع ادلوانئ اجلزائرية استخداـ السفن الصغَتة 

ك ىي بالتارل سفن غَت اقتصادية، إذ أهنا ربوؿ دكف استفادة ادلصدرين اجلزائريُت من . ( طن كزف ثقيل 10000

أما بالنسبة للعمق النظرم يف ميناء . الفرص اليت تقدمها موانئ الشحن، حيث تفرض عليهم أسعار شحن مرتفعة

مستغازل، فإنو يتقلص باستمرار بسبب تكدس الطمي ك الرماؿ نتيجة لعدـ تعرضو لعمليات التطهَت ك الكسح دلدة 

ك قد تضطر السفن الكبَتة، ك اليت ال تتمكن من الرسو يف ميناء مستغازل . طويلة، شلا يؤثر على عملية رسو السفن بو

بسبب صغر الغاطس، إذل أف ربوؿ كجهتها ضلو موانئ أخرل، حيث تفرغ جزءا من محولتها من أجل زبفيف الوزف 

 .(كقت ك عمل ك تكاليف إضافية  )مع ما يًتتب على ذلك من مشاكل . قبل أف تعود إذل ادليناء األصلي
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 : نقص في التجهيزات و اآلليات-2

     يعاشل ادليناء من جهة أخرل من نقص كبَت يف اآلليات الثقيلة، إذ أف ميناء اجلزائر ىو الوحيد الذم يتوفر على 

 . طن300رافعة ذاتية احلركة قوهتا 

 مليوف 6، إذ تستورد ما يقارب (اخلامسة عادليا  )     ك مع أف اجلزائر تصنف ضمن أكرب الدكؿ ادلستوردة للحبوب 

 طن، ك 30000طن سنويا، فإف ميناء اجلزائر العاصمة ىو الوحيد الذم يشمل أكرب مركز خاص باحلبوب سعتو 

الذم يعترب غَت كاؼ، ك ىذا ما يضطر السفن الناقلة للحبوب إذل االنتظار مدة تتعدل ادلقاييس ادلعموؿ هبا دكليا 

، ك يفرض من جهة أخرل على ادلكلفُت بالنقل تعبئة احلبوب يف أكياس، ك ( يوما16تفوؽ مدة التوقف يف ادليناء )

ىي عملية مكلفة إذا ما قورنت بًتؾ احلبوب على شكل بضائع صب  ناىيك عن استعماؿ كسائل تقليدية يف عملية 

 .التخزين، ك كذلك تفريغ احلبوب، شلا يؤدم إذل ضياع كميات معتربة منها

 :التأخر في عملية تداول الحاويات- 3

     لقد أصبح التوجو الستعماؿ احلاكيات يف نقل البضائع عاما، ك ما فتئت معدالت النقل باحلاكيات ترتفع بشكل 

ك مع ذلك ؽلكن القوؿ أف ميناء مستغازل الزاؿ يسجل . ك ػلاكؿ ميناء مستغازل تطوير ىذه العملية. كبَت ك متسارع

 ك يتم العمل يف ىذا %62 تأخرا كاضحا يف ىذا اجملاؿ، على اعتبار أف ادلعدؿ العادلي لتداكؿ احلاكيات يصل إذل

 .اجملاؿ على توفَت مساحات إضافية تستعمل كمحطات احلاكيات

 :انخفاض معدل أداء الميناء- 4

 .     ك الذم يساىم فيو بشكل كبَت توقف بعض أنشطتو ليال، ك خاصة ما يتعلق دبناكلة السلع ك البضائع
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 :طول اإلجراءات اإلدارية- 5

     ك اليت تتمثل يف اإلجراءات ادلتعلقة بتفريغ البضائع ربديدا، ك ما يتبعها من إجراءات احلجز الزراعي  فاحلجز 

 .إخل...البيطرم، مث إجراءات الرسـو اجلمركية 

 : اختناق الميناء-6

 :     لعل من بُت األسباب الرئيسية اليت تزيد من حدة اختناؽ ادليناء ك تكدس البضائع بو ما يلي

     عدـ كجود خطة منسقة لتوقيت االستَتاد لدل بعض اذليئات ادلستوردة، شلا يؤدم إذل كصوؿ كميات كبَتة من 

أك عندما يرتفع معدؿ استَتاد مادة معينة بسبب . السلع ك ادلعدات ادلستوردة من طرؼ ىيئات سلتلفة يف كقت كاحد

شلا يؤدم إذل بقاء السفن تنتظر دكرىا يف عرض البحر لدخوؿ ادليناء، ك الذم . اطلفاض أسعارىا يف األسواؽ العادلية

 .  دكالر يف اليـو20000- 5000يكلف اخلزينة العمومية ما بُت 
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 .المشاريع المستقبلية: المطلب الثالث

 :     تتلخص ادلشاريع ادلستقبلية دلؤسسة ميناء مستغازل فيما يلي

 : مشروع إنشاء الحوض الثالث-1

من أجل مواجهة معوقات ادليناء من جهة، ك نظرا للنمو ادلتسارع للتبادؿ التجارم على مستول ادليناء من جهة      

أخرل، أصبحت تنمية ادليناء ك تطويره بإنشاء احلوض الثالث كاقعا حتميا من أجل مواجهة العجز ادلتوقع للقدرات 

 :يسمح ىذا ادلشركع دبا يلي. ادلينائية يف ادلستقبل القريب

 . ألف طن سنويا 900أكثر من : ذبارة البضائع ادلختلفة -

 .أكثر من مليوف طن سنويا: ذبارة احلبوب -

 . ألف حاكية سنويا400حوارل : ذبارة احلاكيات -

 . ألف كحدة سنويا 600:ذبارة الوحدات ادلتحركة -

 .عددا مهما من ادلسافرين ك ىذا يف أعقاب إنشاء زلطة حبرية للمسافرين: ذبارة ادلسافرين -

 .كما سيسمح ىذا ادلشركع بتوفَت عدد مهم من مناصب الشغل ادلباشرة ك غَت ادلباشرة -

 : مشروع محطة بحرية-2

أصبح إنشاء زلطة حبرية للمسافرين من أىم انشغاالت ادليناء، ككذا السلطات احمللية ك ادلركزية حيث أجريت عدة      

 .لقاءات ك دراسات تناكلت ىذا ادلوضوع

، ك اليت خلصت إذل LEM ـ من طرؼ سلترب الدراسات البحرية 2004أصلزت أكؿ دراسة للمشركع يف سنة      

 .إمكانية ذبسيد فكرة احملطة البحرية
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 (أك)عدة شركات نقل حبرم للمسافرين أبدت اىتمامها بفتح خطوط حبرية بُت ميناء مستغازل ك جنوب إسبانيا ك     

 .  صالمندر ك سيدم خلضر: يف إصلازه فور ترحيل قوارب الصيد البحرم ضلو مينائي الصيدعجنوب فرنسا، ك سيشر

 :مشروع مرأب الحريق- 3

 :ىو مركز لعبور ادلواد اخلطَتة يسمح دبعاجلة     

 . ادلواد السائلة القابلة لاللتهاب- 

 . ادلواد الصلبة القابلة لاللتهاب- 

 . (ادللِهبة)ادلواد احملرِقة - 

 .ادلواد الساّمة- 

 .(اآلكلة)ادلواد ادلذيبة - 

 .مواد خطَتة أخرل- 

 ( :télésurveillance VTMIS)المراقبة عن بعد - 4

ىو كضع نظاـ متكامل دلراقبة كتأمُت احلركة البحرية كما يساعد على تبادؿ ادلعلومات ادلرقمنة ك محاية مداخل      

 . ادليناء ك ادلنشآت ك ادلناطق احلساسة عن طريق مراقبتها عن بعد
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 :خاتمة الفصل

     نستخلص من خالؿ الدراسة ادليدانية دلؤسسة ميناء مستغازل أنو غلب العمل جبد من أجل ذباكز التحديات ك 

زلدكدية عمق األرصفة، عدـ كفاية  : العقبات اليت ربوؿ دكف تطوير النقل البحرم داخل ادليناء، ك اليت تعددت بُت

مسجل يف ادلخطط )طوؿ األرصفة ك مساحة العبور ك التخزين، غياب مرأب احلريق ادلخصص دلعاجلة ادلواد اخلطَتة 

 منها 43 زكرؽ صيد حيث 157)مشكل التزاكج بُت النشاط التجارم ك الصيد البحرم ، (2014- 2010التنموم 

ميناء مستغازل ميناء من اجليل  زلطات إرساء من مجلة عشرة كوف (04)شلا أدل  إذل تعطيل أربعة  (من خارج الوالية

نقص يف التجهيزات ك اآلليات، التأخر يف عملية تداكؿ احلاكيات اطلفاض معدؿ أداء ادليناء، طوؿ اإلجراءات األكؿ، 

 .اإلدارية، ك اختناؽ ادليناء
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 :خـاتـمة عـامـة

     ك  تطويره يف مساعلتها ك مدل اللوجستيك يف النقل عملية دكر على الًتكيز مت البحث ىذا موضوع     يف

 النقل بعملية االىتماـ اللوجستيك، إف لوظيفة أكرب فعالية لتحقيق السوؽ يف للمؤسسة التنافسية القدرة ربسُت

 األنشطة من العديد ضمن يدخل النقل أف اعتبار على ك ىذا اللوجستية اخلدمات جودة من يرفع أف شأنو من

  .اللوجستية

 أىم من كاحد تقدـ باعتبارىا دلؤسسة ميناء مستغازل دراسة البحث ىذا من التطبيقي اجلزء استهدؼ    ك قد

 من العديد يف النقل لعمليات ك احتكارىا للنقل البحرم الوطنية السوؽ يف دكرىا كذلك ك اللوجستية، األنشطة

   .احمللية السوؽ يف تنشط اليت ادلؤسسات

 هبا القياـ ك كيفية الوظيفة ىذه دراسة ك زلاكلة ادلؤسسة هبا تقـو اليت النقل عملية على الًتكيز كاف ك قد   

 .معها ادلتعاقدة ادلؤسسات من للعديد اإلمداد سلسلة ضمن تدخل باعتبارىا

 :الفرضيات تقييم

فن أحكاـ السيطرة على سالسل تدفق اإلمدادات اليت "األكذل فإف اللوجستيك ىو  للفرضية بالنسبة -

تغطي العادل كلو، تشمل خدمات النقل ك التخزين، التسويق ك إدارة عمليات التوزيع ك تكنولوجيا 

 يف إثباتو مت ما ك ىذا ككل ك ادلؤسسة اللوجستيك أنشطة يف كبَت دكر النقل ؽلثل ك". ادلعلومات

 .صحيحة الفرضية ك منو النظرم اجلانب

    ك  عالية جبودة خدماهتا تقدصل على ادلؤسسة تعمل دلؤسسة ميناء مستغازل التطبيقية الدراسة خالؿ من -

 .صحيحة الفرضية ك بالتارل معهم العالقة ك تطوير زبائنها إرضاء زلاكلة

 الثالثة الفرضية ك منو الطريق كثيقة يف عليها ادلتفق ك التفريغ الشحن مواعيد مجيع ادلؤسسة ربًـت -

 .صحيحة
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ك  فقط عليها الطلب حالة يف لعمالئها( مناكلة زبزين، ك تفريغ، شحن)لوجستية  خدمات ادلؤسسة تقدـ -

 .صحيحة الرابعة فالفرضية ك منو العميل، مع االتفاؽ

 :البحث نتائج

 :يلي كما النتائج من رلموعة تقدصل ؽلكن ك التطبيقي النظرم اجلانبُت يف تناكلو مت ما خالؿ من

 :النظرية النتائج -1

 امتداد على ادلعلومات تدفق ك يف فيها التحكم ك صعوبة نشاطاتو تعقد يربز للوجستيك احلديث ادلفهـو -

 .السالسل ىذه يف بدكرىا كاعية كفاءات إذل اللوجستيك إدارة ربتاج كما سالسل اإلمداد،

 الوطٍت ك االقتصاد ادلؤسسات يف قيمة زبلق اليت النشاطات أىم من النقل ك خاصة اللوجستية اخلدمات -

 .سواء حد على

 .ك ادلكانية الزمنية ادلنفعة ربقيق خالؿ من ادلنتجات أك للبضاعة قيمة إضافة من النقل ؽلكن -

 .منها %45 سبثل حيث اللوجستيك، تكاليف من كبَتة نسبة النقل تكلفة تشكل -

 ك أىداؼ عامة ادلؤسسة أىداؼ ربقيق على تساعد مهمة أداة مراحلها بكامل نقل إسًتاتيجية بناء يعد -

 .منو حصتها ك زيادة السوؽ يف للمؤسسة التنافسي ادلركز تدعيم بينها من ك اليت خاصة اللوجستيك

 :التطبيقية النتائج-2

 .االقتصادية ادلؤسسات يف لوجسيت ك فكر ثقافة كجود عدـ -

 .الوطٍت االقتصاد يف ادلفهـو ىذا حداثة نتيجة اللوجستية اخلدمات دلقدمي ضعيف تواجد -

 .ادلؤسسة يف ادلعلومات تكنولوجيا استخداـ عدـ -

 يف البضائع بتسليم ك ادلطلوبة النقل كسائل بتوفَت ك ذلك عالية، جودة ذات نقل خدمات ادلؤسسة تقدـ -

 .ادلناسب الوقت
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 (.مناكلة زبزين،)النقل  لعملية ادلصاحبة اللوجستية اخلدمات تقدصل يف ضعف -

 :االقتراحات

ك  اللوجستيك        رلاؿ يف البشرية للموارد اجليد التكوين طريق عن ك ذلك ادلؤىلة العاملة اليد توفَت -

 .اإلدارية ادلستويات كل على التكوين ك يكوف احلديثة، اإلدارية ادلناىج

        .مبدأ ادلعاصرة ك تطبيق الرقمية احلياة يف ك االندماج ك االتصاؿ ادلعلومات تكنولوجيا استخداـ -

 .للمعلومات الدكرم التجديد طريق عن حيوية أكثر جعلها إذل ك السعي انًتنت مواقع إنشاء -

 .ك أدكاتو تقنياتو مفاىيمو، من اللوجستيك ؼلص ما كل يف العلمية التطورات مسايرة -

 على يساعد ىذا دكليُت، لوجستيُت متعاملُت جذب طريق عن اللوجستية اخلدمات يف االستثمار تشجيع -

 .اجملاالت سلتلف يف األجنبية االستثمارات جذب

 .البيئة على للمحافظة عادلية معايَت ك إتباع القرارات، ازباذ يف البيئية االعتبارات إدماج -

 .العمالء مع العالقات ك تطوير ك ادلشًتؾ، ادلتكامل اللوجستيك دببدأ ك العمل ادلتعاملُت بُت التنسيق -

 االقتصادية       بادلؤسسات الشغل ك كاقع اجلزائرية اجلامعة بُت الفجوة لسد ك ذلك اجلامعات مع الشراكة -

 .جديد ىو ما مع كل دائم اتصاؿ على األخَتة ىذه ك بقاء

 .النقل عمليات لتسهيل ك ذلك اتصاالت، أنفاؽ، جسور، طرؽ، من حديثة قوية أساسية بنية كجود -

 .الوسائط ادلتعدد النقل تستخدـ مؤسسات إنشاء -
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