
الجـمـهورية الجزائرية الديمقراطيـة الشعبـيـة 
وزارة التعميم العالي و البحث العممي 

جامعة عبد الحميد بن باديس مستغانم 
كمية العموم اإلقتصادية وعموم التسيير و العموم التجارية 

قسم العموم التجارية 
مذكرة تخرج مقدمة ضمن متطمبات نيل شهادة الماستر 

تخصص تجارة و لوجستيك أورو متوسطي 
 

عنوان المذكرة 
 

 

 المناولة ودورها في الرفع من أداء الموانئ
-دراسة حالة مؤسسة ميناء مستغانم -    

 
 
 

: تحت إشراف:                                                                   إعداد الطالب
بن شني عبد القادر. شمام كمال                                                            د    

 
: لجنة المناقشة

بن شني يوسف           رئيسا .د: األستاذ
بن شني عبد القادر        مؤطرا .د: األستاذ
بسادات كريمة            مناقشة .د: األستاذ

                                            
                                       

2015/2016:السنة الجامعية  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

: الفصل األول
. مدخل نظري للنق ل البحري اللوجيستي

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 
 
 
 

 
 
 

 
 

: الفصل الثاني
 

 .لوجيستيك النق ل والمناولة داخل الموانئ

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 

 
 

: الفصل الثالث
 .دراسة ميدانية لمؤسسة ميناء مستغانم

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

 الجانب النظري

 

 

 

 

 

  



 
 
 
 
 

 الجانب التطبيقي

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 

 ال م الح  ق

 

  

 

 

 

 



 
 
 
 

 

 

 ق ائمة المصادر و المراجع

 

 
 
 

 
 



 

 
 د

:قائمة المالحق و الجداول   
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 و التشغيلية لالعمال ة و التكتيكيةاالستراتيجيتامثلة عن القرارا:1جدول. 

 .اللوجستية 

.انواعالمناولة:2جدول  

.انواعاآلالتالمستعملةفيعمليةالمناولة:3جدول  

.اتخاذقراراتاللوجستيات:مثلث:1شكل  

.المكانةالحديثةللوجستيك:4و3شكل  
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: الخاتمة العامة

 

  من إجمالً تجارة %80     نظرا إلرتفاع نسبة البضائع المنقولة بحرا، و التً بلغت 

البضائع، فإن لإلستثمار فً هذا القطاع أثر بالغ األهمٌة فً تنمٌة التجارة الخارجٌة، و ذلك 

: عن طرٌق

تخفٌض رسوم و أجور خدمات الموانئ لتكون قادرة على منافسة موانئ الدول المجاورة؛ - 

تحدٌث قواعد وتعلٌمات الموانئ لتواكب التطورات التً تحدث فً صناعة النقل البحري، - 

حٌث أن ذلك ٌعتبر عامل مهم فً تطوٌر عمل الموانئ؛ 

تحسٌن طرق تفتٌش الحاوٌات الواردة و وضع إجراءات خاصة بشأن السلع القابلة للتلف، - 

لتجنٌب الموردٌن الخسائر المرتبطة بتلف البضائع الواردة، و بالتالً تشجٌع التجارة 

الخارجٌة؛ 

زٌادة اإلٌرادات المحصلة عن طرٌق زٌادة معدالت اإلنتاجٌة، وإدخال خدمات جدٌدة، - 

والتوسع فً الخدمات القائمة؛ 

تخفٌض أجور الشحن، وتقدٌم خدمات جٌدة ومٌسرة إلستقطاب المزٌد من الخطوط - 

 المالحٌة الجدٌدة، وزٌادة أعداد السفن بالموانئ؛

رفع معدالت األداء لعملٌات المناولة باستخدام أحدث اآلالت والمعدات، وإستحداث شبكة - 

متكاملة من األنظمة اآللٌة الحدٌثة، والتً تربط القطاعات العاملة وذات العالقة، مما ٌوفر 

خدمات ممتازة وبإجراءات مٌسرة وبتكلفة منافسة؛ 

مالئمة اإللتزامات التعاقدٌة لمتطلبات الرحلة المقبلة خاصة فٌما ٌتعلق بأداء جمٌع - 

التجهٌزات والمعدات ومطابقتها للمواصفات المحددة بالعقد بما ٌكفل لها مستوى أداء متمٌز 

خالل سنوات العقد؛ 

اإلرتقاء بمستوى الخدمات التً تقدمها الشركات المتخصصة، التً تم إسناد العقود إلٌها - 

للخطوط المالحٌة بعد دراسة واقعٌة لألسواق العالمٌة والموانئ الخارجٌة المحٌطة بها، بما 

تقدمه لهذه الخطوط العالمٌة إلستقطاب هذه الخطوط وذلك بتقدٌم الخدمات األفضل؛ وال بد 

أن تتناسب مع األهداف المرجوة من تنشٌط الموانئ مع تفعٌل دورها داخلٌا وخارجٌا، وذلك 
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عن طرٌق إصدار كتٌبات ونشرات ومجالت تشغٌل، إضافة إلى تخصٌص مواقع على 

اإلنترنت ونشرها على المستفدٌن من خدمات الموانئ؛ 

توفٌر فرص عمل جدٌدة لألٌدي العاملة؛ - 

فتح آفاق جدٌدة لتنمٌة القطاعات اإلقتصادٌة األخرى كالبنوك والنقل والتأمٌن واإلسكان - 

. والخدمات المساندة و اإلتصاالت وغٌرها
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: مقدمة الفصل 

تشهد صناعة النقل البحري منذ بداٌة الستٌنات سلسلة من التطورات السرٌعة 

والمتبلحقة سواء بالنسبة للسفٌنة أوالمٌناء، و قد كانت ثورة التحوٌة بمثابة 

اإلرهاصة األولى التً فجرت سلسلة التطورات هذه،فقد كان لثورة التحوٌة و 

المفاهٌم اللوجستٌة أثرهما الهام فً تطور مفهوم النقل، حٌث تجاوز ذلكالمفهوم 

البسٌط من مجرد نقل البضابع من مٌناء إلى مٌناءإلى عملٌات متكاملة من الباب إلى 

الباب     
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 مفاهٌم عامة حول اللوجستٌك : المبحث األول 

مفهوم اللوجستٌة :المطلب األول 

م  واستخدمها الحلفاء بكفاءة فً 1905لقد نشؤت اللوجستٌات نشؤة عسكرٌة منذ عام 

الحرب العالمٌة الثانٌة ،و بعد الحرب بدا تطبٌق اللوجستٌات فً مجال األعمال 

  من تكلفة 60-%40%حٌث تبٌن أن تكلفة األنشطة اللوجستٌة تتراوح ما بٌن 

المنتج النهابً و أن تطبٌق مفهوم إدارة األعمال اللوجستٌة ٌإدي على خفض التكلفة 

 ،ومنذ الثمانٌنات اتسع نطاق تطبٌق اللوجستٌات فً سٌاق العولمة20%بنحو
1

 . 

" فن السوقٌات "تعرف  كلمة لوجستٌة بالعربٌة ب    ( Logisticos  )    و تعنً

كانت فً البداٌة اللوجستٌة نشاط عسكري موجه " فن الحساب "واصلها إغرٌقً 

للحصول على الجنود و الذخٌرة على جبهة القتال فً الوقت المناسب خاصة فً 

. الجٌش األمرٌكً 

فرع من العلوم العسكرٌة التً لها عبلقة :"و تعرف من الناحٌة العسكرٌة على أنها 

"بالموارد المشترٌة وتعمل على نقل الموارد، األشخاص و المرافق
2

 .

فن و علم إدارة تدفق البضابع و الطاقة و المعلومات والموارد :"و تعرف أٌضاأنها 

االخرى كالمنتجات و الخدمات وحتى البشر من منطقة اإلنتاجإلى منطقة 

". االستهبلك

كما عرف      (Council  logistics Management) 1962اللوجستٌة سنة 

جزء من سلسلة التورٌد و هً عملٌة تهدف :"مجلس إدارة اللوجستٌات على انها

على تخطٌط و تطبٌق و مراقبة كفاءة و فعالٌة تدفق و تخزٌن السلع و المعلومات 

". من نقطة المنشؤ  الى نقطة االستهبلك من اجل تلبٌة متطلبات العمبلء

و هذا التعرٌف التقلٌدي للوجستٌات ضٌق و ال ٌعكس العملٌة اللوجستٌة التً تتم فً 

صناعة الخدماتعلٌه فالتعرٌف الحدٌث هو إن اللوجستٌات هً عملٌة التوقع 

الحتٌاجات ورغبات العمبلء و تدبٌرا لمواد و القوى البشرٌة و التكنولوجٌات 
                                                           

1
 19 ،األردن،ص 2012زكرٌا احمد ،إدارة األعمال اللوجستٌة،دار المٌسرة ،الطبعة األولى :علً فبلح،د:د- 

2
 يمذيح فً إداسجاألػًال انهىجسرٍح ،انذاس انجايؼٍح ،اإلسكُذسٌح:ثاتد ػثذ انشحًاٌ إدسٌس:د - 
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والمعلومات البلزمة ،مع التحقٌق األمثل لشبكة إنتاج البضابع و الخدمات للوفاء 

و من الصعب أو حتى من المستحٌل انجاز أٌة تجارة عالمٌة .بطلبات العمبلء 

تصدٌر عالمٌة أو عملٌة نقل للمواد األولٌةأو المنتجات و تصنٌعها /أواستٌراد 

دوندعم لوجستً محترف
3

  .

وعلٌه فان اللوجستٌات قد أصبحت مفهوما شامبل ٌضم عملٌة اإلمدادواإلنتاج 

والتوزٌع و الربط بٌنهما جمٌعا فً منظومة متكاملة  و متشابكة ،و ٌمكن آن نقرر 

أن اللوجستٌات تإدي تحسٌن اإلنتاجٌة و الكفاءة وتقلٌل التكالٌف نتٌجة لعدة عوامل 

و  (الطلب الفعلً و لٌس المتوقع)منها تقلٌل حجم المخزن ،مقابلة العرض بالطلب 

تحرٌر ذلك الجزء من رأس المال العامل المرتبط بالمخزون وبالتالً توجٌه نحو 

 .  استثمارات أخرى

 

 مراحل تطور اللوجستٌك                                                                      :المطلب الثانً 

على الرغم من اعتراف العدٌد من الباحثٌن و الكتاب بؤهمٌة نشاط اللوجستٌك 

بالنسبة للمإسسة إال انه غاٌة الخمسٌنات لم  ٌنضر إلى إدارة اللوجستٌك وكضٌفة 

متكاملة، وقد تطور مفهوم اللوجستٌك خبلل مجموعة من المراحل الزمنٌة نناقشها 

:                                                               فٌما ٌلً 

 1975اللوجستٌك المنفصل قبل : المرحلة األولى

كانت أنشطة اللوجستٌك منفصلة بٌن وظابف المإسسة خاصة فً إدارة التوزٌع 

المادي وإدارة المواد ،حٌث كان أول مفهوم ظهر كؤحد مكونات اإلمداد و التوزٌع 

والذي ٌنصب بصورة أساسٌة على قٌام المإسسة بعملٌة التنسٌق  بٌن انشطة النقل 

،التخزٌن وسٌاسات التخزٌن ،الرقابة على قنوات التوزٌع للوفاء بطلبات العمبلء و 

تحقٌق مستوى خدمة مناسب لهم
4

:  ، وتتمٌز هذه الفترة بعدة ممٌزات نذكر منها 

. الطلب اكثر من العرض -

                                                           
3

                                         26صكشٌا احًذ ،إداسج األػًال انهىجسٍح،داس انًٍسشج ،يشجغ سثك ركشِ،ص:ػهً فالح،د- 
4

 11ص، 2009إداسجاإليذاد وانرىصٌغ،انذاسانجايؼٍح،اإلسكُذسٌح،يظش، :يحًذ حساٌ - 
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. لٌس هناك تؤثٌر للزبابن على المنتجٌنكان مصدر القلق الربٌسً هو اإلنتاج-

تقلٌل أوقاتالتسلٌم،تحسٌن الجودة أو السبق إلىإٌجاد : المنتج لٌس من اهتماماته-

. احتٌاجات جدٌدة 

لزٌادة الربح قام المسإول عن كل جزء من اللوجستٌك بتخفٌض تكلفة الخدمة دون -

لذا كانت هذه الفترة بسلسلة من .النظر فً تؤثٌر قراراته على جمٌع األنشطة

 .                                                                  التحسٌنات المنفصلة و لٌس بحثا عن التحسٌن الشامل

 1975-1990الوجستٌكالمتكامل :المرحلةالثانٌة

 منذاستقرارمفهوم اللوجستٌكؤصبحالهدفهوتحقٌقالًترابطو التكاملبٌنؤنشطةالتوزٌعالمادٌو

أنشطةإدارةالموادالتٌتساعدكلفٌمجالهعلىتلبٌةاحتٌاجاتالتشغٌلو 

تحقٌقؤهدافالمنشؤة،وتجمٌع 

األفرادواألنشطةالخاصةباإلمدادوالتوزٌعفٌمكانتنظٌمٌواحد،منؤجلممارسةتلكاألنشطةب

 .شكؤلكثركفاءة

كماشهدتهذهالمرحلةزٌادةمناسبةفٌتكلفةاللوجستٌكمعالزٌادةفٌالتخصصفٌاألنشطةاللوج

ستٌةالمختلفة،االتجاهنحوالتخطٌطبعٌدالمدىواالستعانةبتكنولوجٌاالمعلوماتوهوماأدىإلىخ

فضملحوظفٌتكلفةاألنشطةاللوجستٌة
5

 

 اللوجستٌكالمشتركالتسعٌنات :المرحلةالثالثة

تمتازهذهالفًترةبطاقةإنتاجٌةإجمالٌةتتجاوزالطلبهذاماأدىإلىزٌادةالمنافسة،وفٌالمقابلٌمتاز

الزبابنبسلوكاستهبلكٌصعبالتنبإبه،أٌغموضالطلبهوسمةمهمةمنسماتالسوق،كلهذهاألمو

رجعلتمنالبقاءفٌالسوقؤمراصعباولكنه 

 :لٌسمستحٌبل،وكانعلىالمإسساتللبقاءفٌالسوقإتباعماٌلً

 : البحثعنأسواقجدٌدة-

 « Chrysler»لدخولسوقجدٌدةٌتمإنشاءالتحالفاتحتىبٌنالشركاتالمتنافسةومثالعلىذلك

 .تحالفاالستخدام شبكاتتوزٌعبعضهماالبعض « Benz »و

                                                           
5

 27،ص 2004َهانفشٌذيظطفى،جالإلتشاهًٍانؼثذ،إداسجانهىجسرٍاخ،انذاسانجايؼٍح،اإلسكُذسٌح،يظش، - 
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لتحسٌنجودةالمنتجٌجبتحسٌنجودةالموادالخام  : تحسٌنجودةالمنتج -

،فالتعاونبٌنالمنتجٌنوالموردٌنٌمكنؤنٌساعدفٌتحقٌق )اإلمدادات(والسلعالوسٌطة

 .هذاالهدف

 :تخفٌضتكلفةالمنتجات-

التعاونبٌنالموردوالعمٌلٌمكنؤنٌقللمنالتكالٌفلكبلالطرفٌنفالشركاتتبحثعنالبلدانالتٌتكونفٌهاتك

 .الٌفالعمالة،الطاقة،الموادالخامو الضراببالمنخفضة

وهناك طرٌقةأخرىلخفضالتكالٌفوالحدمنعدم 

منخبللهذهالعبلقةٌتمتحسبنجودةالمنتجو  .الٌقٌنعلىالطلبوهٌإنشاءعبلقةدابمةمعالعمٌل

 .خفضالتكالٌف

لزٌادةسرعةاالستجابةإلىالسوق  :زٌادةسرعةاالستجابةإلىالسوق

ٌجبؤنٌكونهناكتعاونقوٌبٌنالشركاتالموجودةفٌنفسسلسلةاإلمداد،حٌثإذاكانجزءامنتلكالسل

 . سلةالٌعملبشكل صحٌحهذاٌإدٌإلىعدمتوفرالمنتجالنهابٌفٌالوقتالمحدد

 .فالمنافسةالٌوملٌستبٌنالمنتجٌنولكنالمنافسةبٌنسبلسبللتورٌد

 للبقاءفٌالسوقٌتطلبؤنتكونجمٌعؤجزاءسلسلةاللوجستٌكٌربطهاتعاونقوي جدا

فٌهذهالبٌبةمشكلةاللوجستٌكلٌسفقطالتكاملبٌنالعملٌاتاللوجستٌةفٌالمإ)تصئللىالتحالفبٌنها(

 سسة

 .ولكنؤٌضاالتعاوناللوجستٌبٌنالشركاتمننفسسلسلةاإلمداداللوجستٌكالمشترك
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 أهمٌةوأهدافاللوجستٌك :المطلبالثالث

 أهمٌةاللوجستٌك :أوال

إناالهتمامالجادباألنشطةاللوجستٌةفٌمنظماتاألعماللمٌظهرإالعندمابدأتتكلفته 

فٌالتضخمبشكلملحوظ،وعندماأٌقنتاإلدارةفٌهذهالمإسساتؤنالطرٌقنحوتدعٌمالمركزالتناف

 .سٌوتحقٌقالمٌزةالتنافسٌةو زٌادةاألرباحإنماٌبدأمنخبللخدمةالعمبلءوخفضالتكالٌف

 :وأهمٌةاللوجستٌكتعودلعدةأسبابنذكرمنها

 :اعتباراتالتكلفةالعالٌة-1

تمثبلألنشطةاللوجستٌةأهمٌةبالغةعلىالمستوىاالقتصادٌللدول،حٌثتشٌراإلحصاءاتإلى 

منالثروةالقومٌةفٌالوالٌاتالمتحدةاألمرٌكٌةٌستثمرفٌاألنشطة  19%أن

ومنبٌن  .منقوةالعملهناك 13%اللوجستٌة،وأنهذهاألنشطةتستخدمحوالً

هذهاألنشطةنشاطالنقل،حٌثؤناإلحصاءاتتشٌرإلىؤنتكالٌفلوجستٌكالنقلوحدهٌبلغحوالً

ملٌاردوال2000مناإلنتاجالعالمٌؤمحوالً %10.5
6

. 

 :طولخطوطاإلمدادوالتوزٌع- 2

إناالتجاهنحوالعولمةفٌالصناعةوكذلكاالهتمامبالتسوٌقالدولٌؤصبحٌعتمدإلىحدكبٌرعلىاأل

داءاللوجستً،لهذاتزاٌداالهتمام 

باألنشطةاللوجستٌةداخلكلمنظمةأعمالوخاصةتلكالشركاتمتعددةالجنسٌاتؤوالشركاتكبٌرة

الحجمالتٌبلٌقتصرإنتاجهاعلىاألسواقالمحلٌةوذلكبسببتكلفةخطوطاإلمدادوالتوزٌعالطوٌل

 .ة

 :اللوجستٌكمهملالستراتٌجٌة-3

تبذاللشركاتوقتاطوٌبلوجهداكبٌرافٌسبٌئلٌجادالسببللتٌٌمكنؤنتمٌزمنتجاتهاعنغٌرهامنالمن

 )أسعارالمنتجات( افسٌن،أٌإناستراتٌجٌةالتماٌزوخاصةفٌالتكلفة

تتوقفإلىحدكبٌرعلىاألداءالجٌدلؤلعماالللوجستٌةمنحٌثالتكلفةوخدمةالعمبلء،فالشركاتالتٌن

جحتفً 

                                                           
6

 29يمذيحفٍإداسجاألػًاالنهىجسرٍح،يشجؼسثمزكشِ،ص :ثاترؼثذانشحًُإدسٌس- 
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إدراكالتمٌزفٌالخدمةاللوجستٌةتكونقادرةعلىبناءمٌزةتفضٌلٌةمقارنةبالشركاتالمنافسةلها

 وتساعد

المإسسةعلىالتوسعفٌالسوقوزٌادةحصتهاالسوقٌةو ربحٌةالمإسسة 
7

 

  :اللوجستٌكٌضٌفقٌمةذاتداللةللعمٌل-4

مماالشكفٌهؤنؤٌسلعةأوخدمةالتتمتعإالبقٌمةقلٌلةعندماالتكونمتاحةللعمبلءالمحتملٌنفٌالوقت

ولكنعندماتبذاللمإسسةجهودامتمٌزةفٌسبٌلتوفٌر  .و المكانالمناسبٌن

هذهالمنتجاتؤوالخدماتلعمبلبهاالحالٌٌنوالمحتملٌنفٌالوقتوالمكانالمناسبٌن 

منخبللتجهٌزالطلباتوالمعلوماتوالتخزٌنوالنقلوغٌرهافإنذلكسوفٌزٌدمنالقٌمةالمضافةإلى 

فِرَضاالعمٌلٌتوقفبصفةأساسٌةعلىاالطمبنانإلى توفٌر  .هذهالخدماتبالنسبةللعمبلء

 .المنتجاتمنخبلالنسٌابهاوتدفقهابواسطةاألنشطةاللوجستٌةالمختلفة

 :تزاٌدرغبةالعمالءفٌالحصولعلىاستجابةمناسبةوسرٌعة-5

ن ا

ز،توصٌبللطلباتللمنازل،انتشارماكٌناتالصرفاآللً،واهنجاحسبلسبلألكبللسرٌعؤوالجا

إلقبالعلىاستعماالالنترنتو البرٌدااللكترونٌفٌالسنواتاألخٌرة 

جعبللعمبلءٌتوقعونالحصولعلىاحتٌاجاتهمورغباتهممنالسلعوالخدماتفٌوقتقصٌر،إضافةإ

لىذلكفإنتطورأنظمةالمعلومات،وعملٌاتالتصنٌعاآللً،و 

المرونةفٌاإلنتاجوالتنمٌط،ساعدالمإسساتعلىإتباعماٌعرفباإلنتاجذو الحجمالكبٌر 

وفٌظلكلهذاأصبحتاألنشطةاللوجستٌةتمثؤلهمٌةخاصةو  .،وكذلكالتسوٌقذوالحجمالكبٌر

التٌتجسدتفٌتسهٌبلالستجابةالسرٌعةللعمبلءفٌالسوقمنخبلاللسرعةفٌتوفٌرالسلعوالخدماتا

 .لتٌتتفقمعاحتٌاجاتهمورغباتهم،والتٌتعتمدعلىتدفقالمعلوماتوالتعببةوالنقلوالتخزٌنوغٌرها

 

 

 أهدافاللوجستٌك :ثانٌا

                                                           

.29يمذيح فً اداسج االػًال انهىجٍسرٍح، يشجغ سثك ركشج ،ص:ثاتد ػثذ انشحًاٌ ادسٌس  - 
7
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ٌنطوٌاللوجستٌكعلىهدافمعٌنةتسعىالمإسسةبواسطتهاإلىبلوغمردودٌةأكبرونشاطمستمرو

 :دابمعلىالنحوالتالً

 :الجودةالمناسبة – 1

ٌقصدبالجودةتلكالنوعٌةالتٌٌجبالحصولعلٌهابؤقلتكلفةلتناسبالحاجةالتٌمنؤجلهاٌتمالشراءأ

ي أنمفهومالجودةهنامرتبطبمبلبمةو مدىإمكانٌةالحصولعلىمستوىمعٌن 

 .منالموادالمطلوبتوفٌرها

حٌثتمارسوظٌفةاللوجستٌكرقابةإٌجابٌةعلىالجودةوالتكلفةالخاصةبالموادوٌمكنذكرأربعع

 :ناصرأساسٌةذاتالتؤثٌرفٌمستوىالجودةللموادالتٌتشترٌهاالمإسسةفٌاألجبللطوٌلوهً

 -عوامبلإلنتاج -متطلباتتصمٌمالمنتج(:تضعالمواصفاتالكاملةالمستوىللجودةوهًن أ -أ

.العوامبللسوقٌة -االعتباراتالخاصةبالشراءالتجاري
8

 

 .اختبارالموردٌنالذٌنلدٌهماإلمكانٌاتالفنٌةإلنتاجهذاالمستوىبتكلفةاقتصادٌة -ب

  -ج

تنمٌةالعبلقاتمعالموردٌنلتحقٌقفهمؤفضلوواقعٌلمتطلباتالجودةوتنمٌةالحافزلدٌهملئلنتاجو

 .فقالهذاالمستوى

 .تقٌٌمؤداءالموردٌنمنحٌثالجودةوالتكلفةو ممارسةنوعمنالرقابةالمناسبة -د

 :السعرالمناسب -2

 قٌمةاالحتماالتللتكالٌفعندالموردفٌماٌتعلقبإنتاجالصنفالمطلوبشراإه

وٌمكنتعرٌفهبؤنهتلكالقٌمةالتٌٌمكنالتصفٌةب.)تكالٌفاألجور،أعباءالتصنٌعواألعباءالعامة(

 .هامقاببللشراءأو توفٌراالحتٌاجاتالمطلوبة

 تحدٌدالكمٌةالمناسبةٌحكمهاالعدٌدمنالعواملمنهاطبٌعةالمواد:الشراءبالكمٌاتالمناسبة

المشترات 

طبٌعةاإلنتاج،الظروفاالقتصادٌة،اتجاهاتالعرضوالطلبإمكانٌاتالتخزٌنالمتوفرةوالتسهً

 .التالخاصةبه،تكلفالطلبوالتخزٌن،الظروف المالٌةللمإسسة

 :الشراءفٌالوقتالمناسب 4-

                                                           
8
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اإلدارةالطالبةوالذي ت احتٌاجاٌقصدبهالوقتالذٌٌتمفٌهتورٌدالمستلزماتفٌهوأالٌتناسبمعا

ٌضمنعدم تعطٌبلإلنتاجحٌثتوجد مجموعةمنالعواملتقومالمإسساتبؤخذها 

 .باالعتبارعندتحدٌدتوقٌتالشراء

 :اختٌارالموردالمناسب 5-

تعتبرعملٌةاختٌارالموردالمناسبمنالخطواتاألكثرأهمٌة،حٌثتتطلب 

تحلٌبللمعلوماتالتٌسبقجمعهاعنالموردٌن،لذلكفإنالتحلٌلٌنصبعلىاألسلوبالذٌٌمكنمنخبللهال

همالخصابصالتٌتتصفبهاكلمنهذهالمصادر،هذاباإلضافةإلى  اكشفعن

ضرورةالمعرفةالتامةبخصابصو مواصفاتالموادالمطلوبالحصول علٌها،لذاٌتطلباألمر 

 .تحدٌدالمعٌارالمناسبالذمٌمكنؤنٌساعدفٌاالختٌارالسلٌمللمورد

 :باإلضافةإلىاألهدافالسالفةالذكرٌمكنؤننذكرماٌلً

أو  )مدخبلتومخرجات( تحقٌقؤفضلتنسٌقبٌنالتدفقاتالداخلةوالخارجة -

 .ماٌسمىبإدارةالتدفقات

 .تجنباالختناقاتو األعطال -

 .تحقٌقالتدفقاألمثلللعملٌات -

 .خلقالقٌمةللزبونوالمساهمٌنوكؤلطرافالمصلحةمعالمإسسة -

 :أصفاروالتٌتتمثلفً 05تحقٌقماٌسمىب -

التقلٌلمنالمخزونٌإدي  :صفرمخزون *

 .إلىتخفٌضالتكالٌف،ووفوراتفٌالتكلفةالناتجةعنذلك

 .تقلٌبللزمنالمستغرقفٌدورةالطلبمماٌإدٌإلى خدمةجٌدةللعمبلء :صفرآجال *

عنطرٌقاستخدام  :صفرأوراق *

اآللً،الكمبٌوتر،كلهذاىالتكنولوجٌاتالحدٌثةمثبللفاكس،االنترنت،االنترانت،الهاتفالحاسب

 .ٌقلصمناستخداماألوراق،وٌزٌدمنسرعةاالستجابة

عدم  :صفرأخطاء *

وجودأخطاءفٌالمنتجٌعنٌالتخلصمنالمردوداتوبالتالٌتحقٌقخدمةجٌدةللعمبلءوتخٌضالتكالً

 .ف
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ٌجبؤنتكونالصٌانةقبلوقوعالعطلولٌسعندحدوثه،و  :صفرتعطل *

 .هذاٌسمىبالصٌانةالوقابٌة

 :كذلكٌهدفاللوجستٌكإلىتوفٌر

المنتجالصحٌح،بالكمٌةالصحٌحة،بالحالةالصحٌحة،فٌالمكانالصحٌح،فٌالوقتالصحٌح،لل

 .عمٌبللصحٌحوبالتكلفةالصحٌحة
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 إدارةاللوجستٌك :المبحثالثانً

إنالتطورالذٌطرأعلىاللوجستٌكجعلمنهإدارةمهمةداخبللمإسسةتشمبللتخطٌط،التنظٌموال

 .رقابة،بؤلصبحاللوجستٌكضمناستراتٌجٌةالمإسسة

فوجوداللوجستٌككإدارةمستقلةضمنالهٌكبللتنظٌمٌٌجعلمنهٌتقاطعمعباقٌالوظابفكالتسوٌق

 ...،اإلنتاج،المواردالبشرٌة،

 

 عالقةاللوجستٌكبوظائفالمؤسسة :المطلباألول

 عالقةاللوجستٌكبالتسوٌق :أوال

إنالتسوٌقهوعملٌةالتخطٌط،التنفٌذ،التسعٌر،التروٌجوتوزٌعالبضابعوالخدماتلخلقتبادلمع

مجموعاتؤخرى،بماٌإدٌإلىتحقٌقاألهدافالفردٌةوالتنظٌمٌة،وٌختصالتسوٌقبوضعالمنتجاتؤ

 .والخدماتفٌقنواتالتوزٌعوذلكلتسهٌلعملٌةالتبادل

فؤنشطةاإلمدادتإثرعلىنشاطالتسوٌقوالبٌعمنخبلل
9

 

 تكلفةسعرالمنتج؛

 توقٌتإنتاجالمنتج؛

 جودةاإلمداداتومنثمجودةالمنتج؛

 توقٌتإتاحةالمنتجللعمٌل؛

 أماكنإتاحةالمنتجللعمٌل؛

 كفاءةأسالٌبوأدواتالتعبئةوالتغلٌفوفقاحتٌاجاتورغباتوأذواقالعمٌل

 مستوىرضاالعمٌلعنالخدماتالتٌتقدمهالهالمنظمة؛

 العمٌل؛ /العبلقةبٌنمصادراإلمدادالتٌتشترٌمنتجاتالمنظمةالمورد

فالعبلقةبٌناللوجستٌكوالتسوٌقعبلقةترابطوتقاطعوٌتمالتؤثٌرمنخبلاللبٌاناتوالمعلوماتالمقد

 :مةمنطرفإدارةالتسوٌقومنبٌنهاماٌلً

 قٌمةالمبٌعاتالحالٌةوالمتوقعةوأٌضاخططالتسوٌقالمختلفة؛ -

                                                           

 :مصطفىمحمودأبوبكر،المرجعفٌوظٌفةاالحتٌاجاتوإدارةاألنشطةاللوجستٌةفٌالمنظماتالمعاصرة- 1

 .26 ،ص2004 مدخبلستراتٌجٌتطبٌقً
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 معلوماتعنالعمبلءالذٌٌشترونمنتجاتالشركةوخاصةإذاكانالبعضمنهمٌعتبر -

 موردالبعضؤصنافالموادوالخامات؛

 أٌضاتساعدبحوثالتسوٌقفٌتنمٌةمعلوماتالشراءعنداتخاذقراراتالشراء؛ -

- 

أٌضاتستفٌدإدارةالتسوٌقمنالبٌاناتالخاصةبالتطوراتالتٌتحدثفٌؤسواقالموادومستلزماتاإلنتا

جحتىتضعسٌاساتهاالتسوٌقٌةمماٌتفقمعخصابصهذهالموادباألسعاروالتكلفةالمناسبة
10
 

 عالقةاللوجستٌكباإلدارةالمالٌة :ثانٌا

إنعبلقةاللوجستٌكباإلدارةالمالٌةعبلقةواضحةتتمثلفٌالتعرفعلىاالعتماداتالمالٌةالمخصص

ةلعملٌةالشراءوالتٌٌجبعلىإدارةاإلمدادأنتتخذقراراتهاالشرابٌةفٌحدوداالعتماداتالمخصص

 :إلىجانبماتقدمهاإلدارةالمالٌةمنمعلوماتعناالعتماداتالمالٌةالمتاحةفهناكؤٌضا .ةلها

 معلوماتعنشروطاالبتمانوأٌضاالمساعدةفٌحالةالتخلصمنالخردةأو-

الفابض؛معلوماتعنالمراكزالمالٌةللموردٌنوأٌضامعلوماتعنؤسبابالتؤخٌر؛ 

  معلوماتعنالمواردالمتاحةوالتٌٌمكنتخصٌصهالئلنفاقعلىاألنشطةالمختلفة

 ...نقل،تخزٌن،مناول

 :أماإدارةاللوجستٌكفٌجبؤنتمداإلدارةالمالٌةبماٌلً

  أٌتغٌراتفٌكمٌةالمشترٌاتالحالٌةأوالمتوقعةحتىٌمكنتدبٌراألموال-

 لمواجهةهذهالتغٌرات؛

  . توقٌتعملٌةالشراءحتىٌمكنتدبٌراألموالفٌالوقتالمناسب-

  موقفالسٌولةوالتموٌبللبلزممناألنشطةاللوجستٌةوماٌتطلبمنتجهٌزات-

 وأجهزةوأدواتوغٌرهامناإلمكانٌاتالمادٌةوالفنٌةوالبشرٌة؛

  أسسوقواعدربحٌةأوعابداألنشطةاللوجستٌةكوحدةإنتاجٌةٌتمقٌاسوتقٌم-

 أدابهامالٌا؛

  . تكلفةوربحٌةالمنتجاتومنثمربحٌةوعابداالستثماراتعلىمستوىالمنظمة-

                                                           
1 -

،انذاسانجايؼٍح،اإلسكُذسٌحيظش،اإلدارةانحذيثتفيئدارةاإلمذادوانمخسونسسًٍحصكٍمشٌالض،ػثذانغفاسحُفً،

2004 .  
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 عالقةاللوجستٌكبالجوانبالتنظٌمٌةواإلدارٌةوالمواردالبشرٌة :ثالثا

إنالمواردالبشرٌةتعتبرمهمةجدابالنسبةإلدارةاللوجستٌكحٌثهذاٌحتاجإلىعمالةماهرة،كماأن

الشكبللتنظٌمٌٌلعبدوراهامافٌتحقٌقؤهدافووظابفالمإسسةومنهااللوجستٌكوتكمنهذهالعبلق

 :ةفً
11

 

  نوعوشكلومكوناتالهٌكبللتنظٌمٌللمنظمة؛-

  االختصاصاتوالعبلقاتالتنظٌمٌةواإلدارٌةبٌنمكوناتومستوٌاتالهٌكل-

 التنظٌمٌللمنظمة؛

-

الشراءوخدمةالمنوعالوحداتالتنظٌمٌةالمعاونةومستواهااإلدارٌفٌالهٌكبللتنظٌمٌمثلبحوث

 وردٌنوغٌرها؛

أنظمةاالتصاالتاإلدارٌةداخبللمنظمةومجاالتالتعاونوالتنسٌقبٌنالوحداتالتنظٌمٌة -

 والمستوٌاتاإلدارٌة؛

أسسومعاٌٌروأدواتقٌاسوتقٌٌمكفاءةوفعالٌةاألنشطةالربٌسٌةفٌالمنظمة -

 .كذلكٌعتمداللوجستٌكعلىمواردبشرٌةذاتمهارةعالٌة

  

                                                           

 27َفسانًشجؼانساتك،ص - 1
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 التخطٌطاللوجستً :المطلبالثانً

إنالتخطٌطهوأولىالعملٌاتفٌاإلدارة،حٌثؤنالتخطٌطالجٌدٌقٌالمإسسةمنعدةمشاكللهذاٌعتبرال

 .تخطٌطالمرحلةالحاسمةفٌتحدٌدالقراراتوالخططاللوجستٌةالبلزمة

 مستوٌاتالتخطٌطاللوجستً :أوال

 :ٌسعىالتخطٌطاللوجستٌإلىتقدٌمإجاباتمحددةوواضحةلعددمناألسبلةتتعلقب

 :وٌتمهذاالنوعمنالتخطٌطعلىثبلثمستوٌاتتتمثلفً .ماذا،متىوكٌف
12

 

 :التخطٌطاالستراتٌجً /1

 .ٌستندعلىخطةالتسوٌقوالتنبإطوٌبللمدى،ولهتؤثٌركبٌرعلىموقعوحداتاإلنتاجوالتوزٌع

حٌثٌتموضعخطةاستراتٌجٌةوفقالقدرةاللوجستٌكعلىتنظٌمتدفقالموادبٌنالوحداتوبٌنالوحدات

 .والعمبلء

 :التخطٌطالتكتٌكً /2

ٌكونلمدةعامحٌثٌنطوٌعلىوضعالموارداللوجستٌةالضرورٌةلتنفٌذاألهدافالسنوٌةللمإسس

 .ة،االستخدامالرشٌدللوساببلللوجستٌةواتخاذالخطواتالبلزمةلتكٌٌفالوسابلمعاالحتٌاجات

 .ٌدٌرتخصٌصالمواردعلىؤساسالطلبٌات :التخطٌطالعملٌالتشغٌلً-3

 وٌكونعلىؤساسٌومً،وٌقومبوضعخطةالعملٌاتالبلزمة

 هذهالخطةتكونمنخبللتوفٌرالوساببللبلزمةلذلك(تارٌختسلٌممنتجمعٌنفٌمكانمعٌن)

 .(...توفٌرالشاحنات،منطقةالتخزٌن، :مثل)

 .والجدولٌوضحبعضاألمثلةعنالقراراتاللوجستٌةوفقاللمستوٌاتالثبلثة

 

 أمثلةعنالقراراتاالستراتٌجٌةوالتكتٌكٌةوالتشغٌلٌةلؤلعماالللوجستٌة:1جدولرقم

 َىع

انمشاس 

يسرىىانمشاس 

 تشغيهي تكتيكي استراتيجي

                                                           
 :إدارةاللوجستٌاتبالو،إتشرونالد - 12

 :،ترجمةتركٌإبراهٌمسلطان،أسامةأحمدمسلم،دارالمرٌخ،الرٌاضتخطٌطوتنظٌمورقابةسلسلةاإلإلمداد
 56،ص 2006السعودٌة،
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 انطشق،انُفماخ،اإلسسالوضؼٍحانًخضوٌ انرسهٍالخ،انحجًىانًىلغ  انمىقغ

وانشحٍ 

جذاوالنكًٍاذىانىلد يضٌجانخذيحانفظهً اخرٍاسًَطانُمم  اننقم

 اخرٍاسوذظًًٍُظايادخال تشغيالألوامر

 ساألواو

 لىاػذاألونٍاذهطهثٍاخ

انؼًالء 

ذسهٍهىذؼجٍهرُفٍزانطهثٍاخ 

/ / وضؼًؼاٌٍشخذيحانؼًالء  خذمتانؼميم

 اخرٍاسانًساحاذانفظهٍحانرُظًٍانذاخهٍىانًكاٌ  انمخازن

 

 .انىفاءتاألوايش

إطذاسأوايشانششاء انرؼالذواخرٍاسانًىسد وضؼسٍاساذانششاء  انشراء

 ، 59صاإلمدادوالتوزٌع :مقدمةفٌإدارةاألعماالللوجستٌةثابتعبدالرحمنإدرٌس، :المصدر

 .المادي :مصر،الدارالجامعٌةاإلسكندرٌة2002 /2003

 مثلثالقراراتاللوجستٌة :ثانٌا

 :ٌرتكزالتخطٌطاللوجستٌعلىؤربعةمشاكلربٌسٌة

 . ٌوضحذلك1والشكلرقم .مستوٌاتخدمةالعمٌل،الموقع،قراراتالمخزونوقراراتالنقل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مثلثاتخاذقراراللوجستٌات  :1شكلرقم
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 :إدارةاللوجستٌاترونالدإتشبالو، :المصدر

،ترجمةتركٌإبراهٌمسلطان،أسامةأحمدمسلم،دارالمتخطٌطوتنظٌمورقابةسلسلةاإلمداد

 .57 ص2006 السعودٌة، :رٌخ،الرٌاض

ٌمثبللشكبللسابقمثلثاتخاذقراراللوجستٌات،الذٌٌضمثبلثمجاالتوهٌالتخزٌنوالنقل 

 .والموقع

وتتصفهذهالمجاالتالثبلثةبالتداخلفٌمابٌنها،ومنثمٌجبؤنٌتمالتخطٌطلهاكوحدةواحدةولٌسب

 .طرٌقةمنفصلةحٌثؤنكلمنهاٌإثربدرجةملموسةعلىالنظاماللوجستٌالمتكامل

 .كمانبلحظؤنخدمةالعمٌلماهٌإالنتٌجةلبلستراتٌجٌاتالتٌتمصٌاغتهافٌالمجاالتالثبلثاألخرى

 مجاالتالتخطٌطاللوجستٌالرئٌسٌة :ثالثا

 انمخسونستراتيجيتا

 يسرىٌاذانًخضوٌ -

 اَرشاسانًخاصٌ -

 طشلانشلاتح -

 ػمهيتأنشطتسهسهت

 اإلمذادانمستمرة

 )انرىسٌذ (انرًىٌٍ
 ذخطٍطاإلَراج

 انرىصٌؼانًادي

 انرسىٌك

 أهذاف

 انؼًٍمخذيح

 انمىقغاستراتيجيت

 ػذدوحجًىيىلؼانًُشآخ -

 ستطُماطانرخضٌُىَماطانرىسٌذ -

 ستطانطهثثُماطانرخضٌُىَماطانرىسٌذ -

 انخاطح /انًخاصَانؼايح -
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تتعامبللمستوٌاتالمختلفةللتخطٌطاللوجستٌمعمشكبلتمتعددةتتركزفٌالمجاالتالربٌسٌةالتالً

 :ة
13

 

 :أهدافخدمةالعمالء 1-

ٌإثرمستوىخدمةالعمبلءلؤلعماالللوجستٌةوذلكبشكلكبٌرعلىالنظاماللوجستٌوذلكعلىنحوٌف

 .وقتؤثٌرأٌعامآلخر

فالمستوٌاتاألقلمنالخدمةتسمحبالتخزٌنالمركزٌفٌمواقعقلٌلة،وباستخدامؤشكالمنالنقؤلقلتكلف

 .والمستوٌاتاألعلىمنالخدمةتإدٌإلىالعكستماما .ة

 .ولكنعندماٌتمزٌادةمستوٌاتالخدمةلتصئللىحدودهاالعلٌافإنتكالٌفاألعماالللوجستٌةترتفع

 لذلكفإناالهتماماألولفٌالتخطٌطاللوجستٌاالستراتٌجٌٌجبؤنٌنصب

 .علىتحدٌدالمستوىالمناسبلخدمةالعمبلء

 :استراتٌجٌةتسهٌالتالمواقع 2-

إنالوضعالجغرافٌلنقاطالتخزٌن،وكذلكالنقاطالخاصةبهالئلمدادتحددالخطوطالعرٌضةلل

 .خطةاللوجستٌة

مثالذلكإنتحدٌدالعدد،والموقع،والحجمالخاصبالتسهٌبلت،وتحدٌدطلبالسوقٌإدٌإلىتحدٌدال

وإنالنطاقالمناسبلمشكل  .مساراتالتٌمنخبللهاسٌتمتوجٌهالمنتجاتإلىالسوق

التسهٌبلتالخاصةبالموقعهوأنٌتضمنجمٌعالتحركاتللمنتجوالتكالٌفالمصاحبةلذلككماتحدثم

 .المصنعؤوالبابعؤوالمٌناء،وخبللنقاطالتخزٌنالوسٌطةوحتىمواقعالعمبلء بنموقع

إضافةإلىذلكفإنتحدٌدطلبالعمٌبللذٌسوفٌتمخدمتهبشكلمباشرمنالمصانعؤوالبابعٌنؤوالموانا

  .،أوٌوجهإلىنقاطتخزٌنمختارةٌإثرعلىالتكالٌفاإلجمالٌةللتوزٌع

إنإٌجاداألعماالألقلتكلفة 

 .والتٌبالتالٌتساهمفٌتعظٌمالربحٌةهوجوهراستراتٌجٌةتسهٌبلتالموقع

 .تنصرفقراراتالتخزٌنإلىالطرٌقةالتٌمنخبللهاٌتمإدارةالمخزون :قراراتالتخزٌن 3-

 (أسلوبالدفع)فإنتخصٌصالمخزونعلىنقاطالتخزٌن

مقابلسحبالمخزونمنالنقاطالتخزٌنٌةوفقالقواعدمحددةٌمثبلستراتٌجٌتٌنؤساسٌتنفٌهذاالمقام

                                                           
13

 62،يشجؼساتك،صإدارةاألػماالنهىجستيتاإلمذادوانتىزيؼانماديثاترؼثذانشحًُإدسٌس  -  
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. 

كماأنالمواقعالمختارةلؤلصنافالمختلفةفٌخطالمنتجاتفٌالمصنع،أوالمخازناإلقلٌمٌةأوالمٌدا

 .نٌة،أوإدارةمستوٌاتالمخزونٌمثلوناستراتٌجٌاتؤخرىإضافٌةفٌهذاالصدد

وٌبلحظؤنسٌاسةالمنظمةالمستخدمةسوفتإثرعلىقراراتالتخزٌن،وبالتالٌٌجبؤنتإخذفٌعٌناال

 .عتباراالستراتٌجٌةاللوجستٌة

 .تشتملقراراتالنقلعلىنمطوأسلوبللنقل:استراتٌجٌةالنقل 4-

 .وحجماألنشطة،ومساراتالنقل،والجدواللزمنٌللنقل

إنهذهالقراراتتتؤثرفٌالواقعبالمخازنومواقعهاالجغرافٌةبالنسبةللعمبلءوالمصانع،والتٌبالت

 .الٌتإثرفٌموقعالمخازن

 .كماأنمستوٌاتالمخزونتتؤثربقراراتالنقلمنخبللحجمالشحن

وهكذافإنمستوٌاتخدمةالعمبلء،تسهٌبلتالموقع،والمخزون،والنقلٌمثلونجمٌعامجاالتربٌسً

ةللتخطٌطاللوجستً،وذلكبسببتؤثٌرالقراراتالخاصةبهاعلىالربحٌة،والتدفقالنقدي،والعابد

 .علىاالستثمارللمنظمة

إنكلمجالمنهذهالقراراتٌتداخلمعاآلخر،ومنثمبلٌجبالتخطٌطلهبمعزلعنغٌره،أوعلىاألقبللقً

 .امبتحقٌقالتوافقوالتوازنبٌنها

  



 انفظم األول                                         يذخم َظشي نهُمم انثحشي انهىجٍسرً
 

 
22 

 التنظٌماللوجستً :المطلبالثالث

إنتنظٌماألنشطةاللوجستٌةمنشؤنهؤنٌحددخطوطالسلطةوالمسإولٌةلضمانؤن 

 .البضابعٌجرٌتحرٌكهاوفقالماجرىالتخطٌطله

لهذاٌعتبروضعإدارةاللوجستٌكضمنالهٌكبللتنظٌمٌللمإسسةمطلباملحالتحقٌقالتوازنبٌنالع

 .ملٌاتاللوجستٌةوذلكلتحقٌقؤعلىمستوىمنالفعالٌةوالكفاءة

 أهمٌةالتنظٌماللوجستً :أوال

 إنكفاءةوفعالٌةالنظاماللوجستٌتعتبرجزءأساسٌمناإلدارة

للمنشؤة،ومنالمبلحظؤنمعظموظابفاللوجستٌكتنتشرتقلٌدٌاداخبللتنظٌموفٌمجةاالستراتٌجً

موعاتمتنوعةمنالوظابفالربٌسٌة،مماٌإدٌإلىتعارضؤهدافهذهالوظابفمعبعضهاالبعضوذلك

 .نتٌجةالتبعٌةالمزدوجة

فعدموجودهٌكلتنظٌمٌٌجمعبٌنؤنشطةاللوجستٌاتتحتإدارةوسٌطرةأحدأفراداإلدارةالعلٌامع

 .ناهالفشلفٌتطبٌقالمفهومالمتكاملئلدارةنشاطاللوجستٌات
14
 

لقدساعدتطورمدخبللنظمعلىتقدٌمإطارتحلٌلٌلدراسةأنشطةاللوجستٌك،وٌرجعذلكإلىؤنمد

خبللنظمبلٌعتمدعلىالتخصصكؤساسلتكوٌنالوظابف،وإنماٌعتمدفٌتكوٌنهذهاألخٌرةعلىتج

 ووفقالمدخبللنظم .مٌعاألنشطةذاتعبلقاتاالرتباطالقوٌة

فإنالنظمالمتكاملةتإدٌإلىمستوٌاتؤداءأعلىمنتلكالنظمالتٌتشمؤلنشطةفرعٌةغٌرمترابطةول

قه كنهاذاتطبً

واحدة،ولقدساهمهذاالمدخلبشكلمباشرفٌحصرمختلفاألنشطةالمرتبطةبعملٌةتدفقالموادوا

ألجزاءوالمنتجاتالمتاحةمنوإلىالمنظمةووضعهاداخئلطارإدارٌموحدوهواإلطارالخاصب

إدارةاللوجستٌك
15

. 

 

التطورالتنظٌمٌإلدارةاللوجستٌك  :ثانٌا

                                                           
 -إدارةالمشترٌات -إدارةالمخازن"إدارةالموادواالمدادنهالفرٌدمصطفى، - 14

 ،المكتبالجامعٌالحدٌث،اإلسكندرٌة،مصر،"النقلوالشحن

 278،ص 2008

 -
15

 24،يشجؼساتك،صإدارةانهىجستياثَههفشٌذيظطفى،جالإلتشاهًٍانؼثذ،
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 لقدعرفالتنظٌماللوجستٌفٌالمإسسةعدةمراحلوذلكحسبمراحلتطورهً

 :تتمثلفً

 :المرحلةاألولى

هٌالتٌجرىرصدهافٌؤواببللسبعٌنات،فٌهذهالمرحلةكانالهٌكبللتنظٌمٌتقلٌدٌاوالذٌٌتمٌزبانت

شاروظابفاللوجستٌكمابٌنعدةوحداتتنظٌمٌة،كماأنهبلوجودلبعضاألنشطةاللوجستٌةفٌالخا

رطةالتنظٌمٌة
16

وتعودطبٌعةهذاالهٌكبللتنظٌمٌإلىخصابصتلكالمرحلةوالتٌكانتمرحلةظ.

 هوراللوجستٌككمفهومإداري،

 .كماأنتلكالفترةكاناللوجستٌكمشتتابٌنوظابفالمإسسة

والشكلرقمٌوضحالهٌكبللتقلٌدٌئلدارةاللوجستٌاتحٌثنبلحظمنالشكؤلنهبلوجودإلدارةمستق

 .لة

 :المرحلةالثانٌة

تمفٌهذهالمرحلةوضعمسبولتنفٌذٌكبٌرٌتبعاإلدارةالعلٌاوعهدإلٌهبالمسإولٌةعناألنشطةالل

 .وجستٌة،حٌثتمؤلولمرةجمعإدارةالموادمعإدارةالتوزٌعالمادٌتحتإدارةواحدة

ولقدتصدرتشركاتعمبلقةمثلكوداكووٌر 

 .لبولمسٌرةإحداثهذاالنوعمنالتعدٌبللرسمٌفٌالهٌكبللتنظٌمً

 1985 ومعذلكفٌعام

ظلتمعظمالشركاتالكبرىعالقةفٌالمرحلةاألولىؤوتخطتالمرحلةالثانٌةقفزاإلىالمرحلةالثالثةم

باشرة
17

 .ٌوضحالهٌكبللتنظٌمٌللوجستٌكالمتكامل3والشكلرقم.

 :المرحلةالثالثة

وهٌمرحلةإدارةسلسلةاإلمدادأوماتسمىباللوجستٌكالمشترك،تتضمنهذهالمرحلةالدمجالكا

 .مللؤلنشطةاللوجستٌة

 4وتعطٌؤهمٌةكبٌرةإلدارةاللوجستٌكداخبللهٌكبللتنظٌمٌللمإسسةكماهٌموضحةفٌالشكل

 

 
                                                           

 329نفسالمرجع،ص16 -

 - 
17

 768،يشجؼساتك،صتخطيطىتنظيمىرقابتسهسهتاإلمذاد :إدارةانهىجستياثسوَانذإذشثانى،
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الهٌكبللتنظٌمٌالتقلٌدٌللوجستٌك  :02شكلرقم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2005 ،الدارالجامعةإدارةاللوجستٌاتنهالفرٌدمصطفى،جبلإلبراهٌمالعبد، :المصدر

 2004مصر، :الجدٌدة،اإلسكندرٌة / 330،ص

 

 سانؼاویانًذ

 انتسىيق اإلنتاج انتمىيم

انرقابتػهىانمخس

 ون

تخسينانمىادال

 تامت

تخطيطانمراف

 ق

نظمانمؼهىما

 تاإلداريت

 تشغيالألوامر

 فتحاالئتمان

 اننقم

تخسينانمىادا

 نتامت

التخسينانمىاد

 خاو

 خططانمىاد

 انشراء

انهنذستانصناع

 يت

 

 جذونتاإلنتاج

 تخسينئقهيمي

 نهمىادانتامت

خذمتانؼمال

 ء

 انتنبؤ
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 المكانةالحدٌثةللوجستٌك:: 03الشكل رقم  

الهٌكبللتنظٌمٌللوجستٌكالمتكامل  :03شكلرقم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 18عبدالعزٌزبنقراط،مرجعسابق،ص :المصدر

المكانةالحدٌثةللوجستٌك:04شكلرقم
18
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مذكرةمقدمةضمنمتطلباتنٌلشهادةالماجستٌرأداءوجودةالخدماتاللوجستٌةودورهافٌخلقالقٌمة،عبدالعزٌزبنقٌراط،18

 19ص2010-2009،جامعةقالمة،السنةالجامعٌة
 

 

 اإلداسجانؼايح

 اإلَراج انًشرشٌاخ سهسهحاإليذاد

 اإلَراجذخطٍط

 انرىسٌذ

 

 انُمم

 انرخضٌٍ انًخضوَاخ

  انطهثٍاخيؼانجح

 انرغهٍف

 عیخذيحياتؼذانة

 اإلداسجانؼايح

 انهىجسرٍك انرسىٌك

 انرىصٌؼانًادي ذخطٍطاإلَراج )انرىسٌذ(انرًىٌٍ
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 مفاهٌمعامةحواللنقاللبحري: المبحثالثالث

 ماهٌةالنقاللبحري: المطلباألول

:  يتعرٌفالنقاللبحر-1

ٌعرف " 

مكانٌةو)نشاطالنقبللبحربؤنهنشاطاإنتاجٌامنحٌثماٌضٌفهللسلعةالمنقولةمنمنفعةاقتصادٌة

وذلكبنقلهامنمكانآلخر،كماٌعدنشاطاتوزٌعٌانظرلدورهاألساسٌفٌعملٌة التبادل (زمنٌة

."وتوزٌع السلعمحلٌاوإقلٌمٌاعالمٌا
19

 

و ٌمكن تعرٌفنشاطالنقبللبحرٌمنخبلل "

المحاورالربٌسٌةالتٌتساهمفٌتقدٌمخدماتالنقبللبحري،وتضمتلكالمحاوركلمنالسفٌنةساحات

بناإهاوالسماسرةالذٌنٌعملونفٌمجال تقدٌم 

خدماتالنقبللبحري،فضبلعنالموانبالبحرٌةوشركاتالشحنوالتفرٌغوماٌرتبطبنشاطهامننقل

. "وتخزٌنباإلضافة الىشركاتالتؤمٌنالبحري
20

 

كماٌمكن 

التوسعفٌتعرٌفصناعةالنقبللبحرٌلكٌتشملكافةالهٌباتوالمإسساتالتٌٌرتبطنشاطهااألساسٌب

 خدماتالنقبللبحرٌبصورةمباشرةأوغٌرمباشرة

 :مالمحتطورالنقاللبحري- 2

خبللفتًرةمابعدالحربالعالمٌةالثانٌةظلقطاعالنقبللبحرٌمنؤقبللقطاعاتاالقتصادٌةفٌالعالمم

ن 

حٌثالتطورالتكنولوجً،فقدكانتعملٌاتتداواللبضابعمنوإلىالسفٌنةتتمبطرٌقةٌدوٌةبطٌبة، 

بما 

تضطرمعهالسفٌنةإلىالبقاءمدتطوٌلةبكلمٌناءمنؤجلشحنوتفرٌغشحناتهامنالبضابعحتىؤنال

 % 40منوقترحلتهابالموانبو  % 60سفٌنةكانتفٌالمتوسطتقضٌحوالً 

                                                           
19

 .39  ،ص2002سًٍشج اتشاهٍى أٌىب،الرظادٌاذانُمم،داسانجايؼحانجذٌذج،اإلسكُذسٌح،يظش، . د -  
20

 40َفسانًشجؼانساتك،ص  - 
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فٌاإلبحار،ولذلكلمٌكنممكناستخدامسفناأكبرذاتسرعاتؤكثروماكٌناتؤقوىلبلستفادةمناقتصاد

ٌاتالحجمالكبٌروقدتسببذلكفٌضعفإنتاجٌةاألسطواللعالمً،كماأنالموانبفٌالستٌناتكانتتعانٌب

شدةمنظاهرة 

تكدسالسفنبهامعازدٌادنسبةالفاقدمنالبضابعالمتداولةوطولزمنرحلةالسلعةمنالمصدرإلىٌد 

المستوردلها،مماكانلهتؤثٌركبٌر 

وخبلل .علىتكالٌفنقبللبضابعوعلىمدىاتساعالسوقالتجارٌةبلعلىنموالتجارةالعالمٌة

هذهالحقبة،كفٌظلفلسفةتدخبللدولةفٌالنشاطاالقتصادٌازدادتسٌاساتالحماٌةوالدعملؤلساط

ٌبللوطنٌة،وعلىاألخصؤساطٌبللدول 

النامٌةودواللنظاماالشتراكٌالسابقة،وقدنتجعنذلكتقٌٌدحرٌةالشاحنٌنفٌاختٌارالسفٌنةالناقلة

ة لولبضابعهموتردٌكفاءةالنقلوارتفاعتكالٌفه وكانتالسٌاسةالمتبعةهٌؤنتكونتجارةالد

فٌخدمةأسطولهاالوطنً،دوناعتبارلمستوىالخدمةالمقدمةبٌنماكانٌجبؤنٌكونالنقبللبحرٌفٌخ

 .دمةتجارةالدولةحتىتكونؤسواقهاقادرةعلىالمنافسة

 : وفٌفًترةالسبعٌناتوالثمانٌناتتعرضقطاعالنقبللبحرٌإلىثورةتكنولوجٌةظهرتفٌاتجاهٌن

األول فً 

اتجاهاستحداثنظامالحاوٌاتمنالبابإلىالباببالنسبةلنقبللبضابعالعامة،والثانٌاستخدامتكنولوج

ٌمتقدمةلتفرٌغوشحنسفنالبضابعالصبوبذلكؤمكنعنطرٌقالتكنولوجٌاالحدٌثةتقلٌلوقتبقاءالسف

مٌل،/ٌنةبالمٌناءإلىساعاتقلٌلةوزٌادةزمنإبحارها،مماأدىإلىزٌادةإنتاجٌةالسفٌنةبحسابالطن

كذاأصبحمنالممكنالتوسعفٌاستخداممبدأاقتصادٌالحجملبناءسفنكبٌرةأخذتتزدادحجماسهو

. رعة

 :          خصائصأنشطةالنقاللبحري- 3

 :  تتلخصخصابصؤنشطةالنقبللبحرٌفٌماٌلً

 :ارتفاعالكثافةالرأسمالٌةلمشروعات صناعةالنقبللبحرٌوالتٌتظهرفٌماٌلً

 ارتفاعالتكلفةالرأسمالٌةلبناءالترسانةالبحرٌةالخاصةببناءإصبلحالسفن– أ 
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- ب

ارتفاعالتكلفةالرأسمالٌةإلنشاءالمراسٌالخاصةبسفنالبضابعالموحدةوالمجزأة،وكذلكالحا

 وٌات

 ارتفاعالتكالٌفالرأسمالٌةلبعضعناصرإنشاءاتالموانا- ج

 ..صناعةالنقبللبحرٌصناعةدولٌةتخضعلسٌطرةبعضالدولوالشركاتالمبلحٌةالعالمٌة

. تعاظماستخدامالتقدمالتكنولوجٌفٌصناعةالنقبللبحري

طول - 

العمراالفتراضٌلمشروعاتصناعةالنقبللبحري،إذٌتراوحالعمراالفتراضٌللسفنفٌالمتوس

 30 إلى 25ٌن يط

 .سنة،كماتصلفًتةالعمراإلنتاجٌللموانبالبحرٌةوالممراتالمبلحٌةإلىمبةعام

 : تعاظمؤهمٌةاختصارالزمنوقٌمةتوافرالمعلوماتفٌصناعةالنقبللبحري - 

: اختصارعنصرالزمن- أ

إذتحتلقضٌةاختصارعنصرالزمنؤهمٌةكبٌرةفٌرفعؤداءخدماتالنقبللبحرٌوزٌادةإنتاجٌتها 

. 

ٌتمتبادل هذهالمعلوماتإلكًترونٌامنخبلل : توافرالمعلوماتفٌصناعةالنقاللبحري- ب

. الخ...نظماتصاالتمتقدمةتعملعلىنقلهابٌنالمحطاتاألرضٌةوالسفنوالجمارك

 :وتتبلورأهمٌةتوافرتلكالمعلوماتفٌماٌلً

 .نجازأنشطةالنقبللبحرٌبؤقلوقتوجهدوتكلفة- 

زٌادةالمعروضمنخدماتالنقبللبحرٌدونتكبدتكالٌفاستثمارٌةإضافٌة،وذلكمن - 

 خبللتخفٌضدورةالسفٌنة،وبالتالٌارتفاعمعدل تكراررحبلتالسفٌنةالواحدة

رفعكفاءةالموانبالبحرٌةمنخبلل تعظمإمكانٌةاستقبالوخدمةعددأكبرمنالسفنخبلل - 

 .نفسالفترةالزمنٌة

 :أهممشكالتالنقاللبحري- 

 .ارتفاعتكالٌفالتشغٌل - 

 .صعوبةوتعقٌداإلجراءاتفٌبعضالموانا- 
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 .تدنٌحجمالحركةواالنخفاضفٌمعدالتالمناولةفٌالموانا - 

 .ضعفقدراتالمواردالبشرٌة - 

 .الموانبفٌمابٌنهامنحٌثهٌاكبللرسوم والتعرٌفةومستوٌاتاألجور - 

 .عدمتقدٌمالتسهٌبلتواألولوٌاتللسفن - 

.عدممواكبةاألنظمةالمإسسٌةكالقانونٌةواإلدارٌةالسابقةلمتطلباتعصرالعولمة - 
21

 

  

                                                           
21

 .70سًٍحإتشاهًٍؤٌىب،الرظادٌاذانُمم،يشجؼسثمزكشِ،ص. د - 



 انفظم األول                                         يذخم َظشي نهُمم انثحشي انهىجٍسرً
 

 
30 

 عناصرالنقاللبحرٌالرئٌسٌة: المطلبالثانً

ٌمكنتحلٌلتكلفةالنقبللبحرٌإلٌعناصرهاالربٌسٌةأنتصئللىتؤثٌرهاعلىحجمالتجارةالمنقولةب"

 :حراوتتوقفتكلفةأٌعملٌةنقلبالسفنعلىعددمنالعناصرنذكرمنها

1-

تحددطبٌعةالبضابعالمنقولةإمكاناتالتداولوالتخزٌنبمعنىتمٌٌزال:طبٌعةالبضائعالمنقولة

وحدةمنالسلعةبالوزنالمفروضمعصغرحجمهاأوالعكس،فتتؤثرتكالٌفنقبللبضابعباختبلف

صفاتالسلعالمختلفة،فمثبلقدترتفعنقبللبضابعذاتالحجمالكبٌركثٌراإذاتمنقلمثلهذهالبضابع

وحدها 

مندونؤنتصاحبهاكمٌاتمنالبضابعالمكملةلهاذاالحجمالصغٌر،وٌعتبرهذاهواألساسالذٌٌقوم

. علٌهالرأٌالقابلبؤنانتقال البضابعاألساسٌةمنالسفنالجوالةسٌإدٌإلٌارتفاعالبضابعالباقٌة

وقدتحتاجبعضالسلعمثبلللحوموالفاكهةإلىمعداتخاصةلٌمكننقلهافٌحالةجٌدة،وقدتعرضبع

ضالسلعاألخرىالسفٌنةللخطرأوٌلزموضعهافٌمكانمنعزل 

."عنباقٌالسلعالمنقولةومثلهذهالعواملتإدٌإلىزٌادةتكالٌفنقلمثلتلكالبضابع
22

 

وٌمكنتغٌٌرطبٌعةالكثٌرمنالبضابعمنؤجلتسهٌلعملٌةالنقلفمثبلنقبللمصنوعاتالزجاجٌةداخل

صنادٌقمنؤجلحماٌتهامنالكسروبذلكؤمكنتغٌٌر 

 .طبٌعةالبضاعةمنمصنوعاتزجاجٌةإلىصنادٌقالمصنوعاتالزجاجٌة 

: نوعوحجمالسفٌنة- 2

بالرغممنؤنللسفنالكبٌرةالحجمالمتخصصةفٌنقؤلنواعمعٌنةمنالبضابعمزاٌااقتصادٌةكبً"

رةإالأن لهابعضالمساوئ،فمنالصعبمثبلتوفرالكثٌرمنالموانبالتٌٌمكن للسفن 

. الكبٌرةالحجمؤنتدخلها

كذلكٌصبحمنالصعبعلىالسفٌنةالكبٌرةالمتخصصةأنتجداالستخدامالمستمرو 

. الحاوٌاتالكبٌرةالكافٌةلمؤلفراغاتهاوذلكبالمقارنةبالسفٌنةاألصغرحجمااألقلتخصصا

كماٌلزمللسفٌنةالمتخصصةأنتبحرخالٌةمنالبضابعفٌإحدىاتجاهً 

الرحلةوإنكانباستخدامالسفنالمركبةمنالناقبلتللنفطؤوالخاماتؤوالناقبلتللنفطوالصبوالخامات
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 .31 ،ص2002أحًذػثذانًُظفهضيىد،الرظادٌاذانُمالنثحشي،يكرثحاإلشؼاع،اإلسكُذسٌح،يظش، .د - 
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معا،مما 

أمكنمعهاإلبحارفٌرحلةدابرٌةكاملةبؤدنىوقتممكنوالسفٌنةفارغةوبماٌإدٌبالتالٌإلىتخفٌضك

 ¹."مٌلبالرغممناالرتفاعفٌتكلفةالسفٌنةاألساسٌة/بٌرفٌتكلفةنقبللطن

مجزأةالح)أمابالنسبةلنوعالسفٌنةفٌجبااللتفاتكذلكإلىوساببللشحنوالتفرٌغ،ففٌالسفنالتقلٌدٌة

ٌجرٌشحنالبضابعرأسٌاعنطرٌقإنزالهامن خبلل فتحاتالعنبرثمٌجري (مولة

بعدذلكتحرٌكهاجانبٌا 

لتستفٌهافٌالعنبردوناستخدامالوساببللمٌكانٌكٌةكذلكفإنالسفنذاتفتحاتالعنابرالواسعةجدا 

ٌمكنهااالستغناءعنتكالٌفالجانبٌطالماٌمكن انزال 

البضابعرأسٌابواسطةذراعالشحنةمباشرةفٌالمكانالمطلوبفٌهوهذههٌؤساسفكرةالخبلٌافً

 .سفنالحاوٌات

زٌادةكفاءةالموانبتعنٌتقلٌلفًترةدورانالسفٌنةبالمٌناءذلكؤنزٌادةالكثافةالرأ:كفاءةالموانئ

 .سمالٌةللسفنتإدٌإلىشدةالحاجةإلىزٌادةكفاءةالموانا

وكفاءةالموانبتنصببصفةربٌسٌةعلىالبضابعالجافةالعامةألنبضابعالصبتسٌطرعلٌهامنظ

. ماتضخمةقادرةعلىتخطٌطجمٌعوسابلنقبللبضابعبماٌضمنالكفاءةفٌعملٌاتتداولهاونقلها

أمابالنسبةللبضابعالعامة،فإنضعفكفاءةالموانبٌإدٌإلىتحمٌلتجارةالعالمفٌمجموعهاتكالٌفزا

بدةوٌجعلللمنتجاتالقرٌبةمنالسوق قوةتنافسٌةأكبرللمنتجاتالبدٌلةالبعٌدةعنالسوق 

رغمؤنهذهاألخٌرةأقلتكلفةورغمؤنتكالٌفالنقلعبرالبحارأرخصمنتكالٌفالنقلبالسككالحدٌدٌةأ

. وسٌاراتالنقؤلوالنقبللجوي

وٌإدٌعاملنقصكفاءةالموانبإلىزٌادةعددالسفنالمستخدمةوبالعكستإدٌزٌادةكفاءةالموانا 

. إلىزٌادةإنتاجٌةالسفنوإلىنقصعددالسفنفٌالعالم

: تنظٌماتالخدماتالمالحٌة- 4

 

تإدٌتنظٌماتالخدماتالمبلحٌةعالٌةالكفاءةإلىنقصتكالٌفنقبللبضابع،وفٌمٌدانالسفنالجوالةتإ

دٌشدةالمنافسةمععدوجودالتنظٌماتباإلضافةإلىؤنحجمالعدٌدمنشركاتالسفنالجوالةأقلمنالح

 .جماألمثللكٌتحققالكفاءةالكاملة،كلذلكٌإدٌإلىانخفاضالمنوالٌن لفترات طوٌلة نسبٌا 
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أمافٌحالةالسفنالخطٌةفإنالمنافسةبٌنهاضعٌفةبسببالمإتمراتالمبلحٌة،وفٌكثٌرمناألحٌانتقد

م 

شركةخطٌةحسنةالتنظٌمخدماتضعٌفةالكفاءةبسببوجودعددكبٌرمنالسفنعلىالطرٌقالمبلحً

مماٌسببقٌامالسفنوبهافراغاتكثٌرةخاوٌة،ولذلكتضطرالسفنإلىالدخوإللىموانبعدٌدةمماٌزي

وكثٌراماتإدٌزٌادةالتكالٌفإلىالتؤثٌرعلىالشاحناتؤكثرمنتؤثٌرهاعلىمبلك . دمنتكالٌفها

 .السفنطالماأنهإالء ٌمكنهمدابمازٌادةالتكالٌفإلىالشاحنات

: تنظٌماتالخدماتالتجارٌة- 5

ٌتوقفتحدٌدنوعالخدماتالمبلحٌةعلىالطرٌقةالتٌٌقدبهاالتجاربضابعهموالشكؤنهإذاقدالبضائ

.عبطرٌقةٌنتجعنهازٌادةتكالٌفالخدماتالمبلحٌةفإنجزءاكبٌرامنالخطؤٌقععلىالشاحنٌن
23

 

ولمتحصلمثلهذهالموفوراتنتٌجةأنالسفنالخطٌةتغالٌفٌؤسعارهاولكنؤلنهلطالماأنالتجارٌقدم

. ونبضابعهمفٌشحناتصغٌرة فلٌسهناك أٌبدٌلعناستخدامخدماتالسفنالخطٌة

تعتبرخدماتالسفنالخطٌةأكثرتكلفةمنالسفنالمستؤجرة،وعلىذلكنجدأنتحقٌقالخفضفٌالتكالٌفٌق

عبٌنؤٌدٌالتجارذاتهم،والشكؤنهتوجدالعدٌدمنالتجاراتاألخرىفٌالعالمالتٌٌمكنتحقٌقوفركبٌرا

فٌتكالٌفنقلهاإذا 

أعٌددراسةالعاداتالتجارٌةالمتبعةفٌها،وذلكبالعملعلىنقبللبضابعصباأٌعلىسفنمتخصصةبم

اٌحققاستخداموساببللنقبلألرخص،ومنالعاداتالتجارٌةالشابعةفٌكثٌرمنالتجاراتتركٌز 

معظم 

الشحناتكلشهرمماٌسببتكدساتبالمٌناءلبضعةأٌام،وكثٌراماٌحدثهذاالتكدسنتٌجةلنظامخطاب

. الضمانوالذٌبإعادةتنظٌمهٌمكنتفادٌهذاالتكدس

أدىارتفاعتكالٌفاألٌدٌالعاملةبالنسبةإلىتكلفةرأس المال : االستخداماألمثلللموارد- 6 

فً الدواللمتقدمةالبحرٌةإلىاالستعاضةبرأسالمال عنالعمال 

. فٌعملٌاتالنقبللبحرٌكماحدثفٌناقبلتالبترول وحامبلتالصبونظامالحاوٌات

 . وبالنسبةللدواللنامٌةٌمكناستخداماألنظمةاألقبلستخدامالرأس المال

                                                           
 . 37أحمدعبدالمنصفمحمود،اقتصادٌاتالنقبللبحري،مرجعسبقذكره،ص.د -  23
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 الهٌئاتوالمؤسساتالتٌٌرتبطنشاطهااألساسٌبخدماتالنقاللبحري:المطلبالثالث

: شركاتالمالحةالبحرٌة: أوال 

وتختصبنقبللحموالتالمتاحةمنالصادراتوالوارداعلىالخطوطالمبلحٌةوٌتنوعنشاطهاأوقد

البترواللخام : ٌقتصرعلىنقلكلمماٌلً

ومشتقاته،المنتجاتالبترولٌة،نقبللبضابع،خدماتنقبللركابوتشغٌبللعباراتبٌنالموانبالمتجاو

.رة
24

 

: الموانئالبحرٌة:اثانً

تعدالموانبالبحرٌةمنؤهمالدعابمالتٌتقومعلٌهاصناعةالنقبللبحرٌنظرالدورهاالهام 

فٌتقدٌمالتسهٌبلتالبحرٌةالبلزمةلعمبللسفن،وتتعددتلكالتسهٌبلتوتتنوعوفقا 

.الختبلفالموانبالبحرٌةمنحٌثطبٌعتهاالجغرافٌةوكذلكمنحٌثالوظابفالمسندةإلٌها
25

 

 : أنواعالموانئالبحرٌةمنحٌثطبٌعتهاالجغرافٌة

: موانئطبٌعٌة - أ

وتعرفبالموانبالتٌتصلحؤلعمااللمبلحةالبحرٌةدونالحاجةإلىإجراءتعدٌبلتصناعٌةكبٌرة 

متلكالموانبعلىشواطبالبحسحٌثتخضعفٌوجودهاللعوامبللطبٌعٌةالتٌتتعرضلهاالسواحلوتقا

 .ارأومصباتاألنهاروقدتتوافرلهاالحماٌةبواسطةالجزروالشعبالمرجانٌة

: موانئشبهطبٌعٌة - ب

وٌتطلبقٌامهافٌؤحدالمواقعالساحلٌةالمختارةضرورةإعدادبعضاإلنشاءاتوالتجهٌزاتللقٌامب

 .أعمااللمبلحةالبحرٌة،وتعداألنهارمنؤفضبللمواقعالتٌٌتمفٌهاتكوٌنهذهالموانا

: الموانئالصناعٌة- ج

وٌتطلبإقامةمثلهذهالموانبتوفٌرالحواجزالصناعٌةلتحدٌدالمواقعالمبلبمةالتٌٌتماختٌارها

. إلقامةالمٌناءالصناعٌوتهٌبتهلتؤدٌةخدماتالمبلحةالبحرٌة

: أنواعالموانئالبحرٌةمنحٌثطبٌعةالوظائفوالخدماتالتً تقدمها- 2

                                                           
 .40سمٌرةإبراهٌمؤٌوب،اقتصادٌاتالنقل،مرجعسبقذكره،ص .د - 24

25
 .42َفسانًشجؼانساتك،ص  - 
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وهً : الموانئالتجارٌة- أ

مجهزةبالتسهٌبلتالبلزمةلعملٌاتالمناولةوالتخزٌنوتستندإلٌهامهمةتقدٌمخدماتالتحركالمبل

حٌوالتجارٌللسفنالتجارٌةومنثمتقومبمهمةشحنوتفرٌغتلكالسفنوتزوٌدهابحاجتهامنالوقود

 .والموادالغذابٌة

: موانئالنفط- ب

م وتحتوٌعلىشبكةضخمةمنؤنابٌبنقبللبتروالكتشافهؤومعاملتكرٌرهإلىاألرصفة،كماقدتقو

 .ضخالبتروإللىناقبلتالنفطمباشرةمماٌتطلبتزوٌدهابمحطاتالضخالبلزمة

وتخدمعملٌةالتحركالمبلحٌالبحرٌبشكلمباشروتضمنتؤمٌنهمن :موانئالخدمات- ج

 .خبللتقدٌمخدماتالصٌانةالبلزمةللسفنوالٌدخلفٌوظٌفتهاأعمال الشحنوالتفرٌغ

: موانئالتخزٌنأوالمستودعات- د

وتقومبدهمةالوساطةالتجارٌةبٌنالتٌتشكؤلطرافعملٌةالتبادل 

التجارٌالدولٌحٌثتختصبتجمٌعوتخزٌنؤنواعمعٌنةمنالبضابعثمتعٌدتصدٌرهاإلىمناطقالطلب

 ..علٌهافٌاألسواقالعالمٌة

- ه

وٌقصدبهاخامالحدٌد،الفحم،الحبوب،الفوسفات،وتتمٌزهذها:موانئبضائعالصبالجاف

لبضابعبحمولتهاالضخمةولذلكٌتطلبنقلهابحرابمواصفاتمعٌنةفٌالموانبالتٌٌتممنخبللهاعمل

 .ٌةالنقلسواءمنحٌثاختٌارموقعالمٌناءأوالتجهٌزاتالبلزمتوافرهافٌتلكالموانا

وتختصبعملٌاتنقبللبترولمن خبللمحطاتالتداول : موانئالبترول- و

فٌالبحارالمفتوحةأوالموانبوتتطلبهذهالموانبمساحاتواسعةوعمقمنقنواتالمبلحٌةالمإدٌةإلى

منشآت تداول 

البترولمعمراعاةتواجدهابعٌداعنتسهٌبلتالمٌناءالتجارٌةأوتخصٌصحوضآمنوخاصللبتر

 .ول فٌمكان منعزلعنبقٌةأرصفةالمٌناء
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: موانئالصٌد- ز

تخدمنشاطالصٌدالبحرٌوٌختلفمساحتهاوأهمٌتهاوفقالتباٌنالوزنالنسبٌلنشاطالصٌد،فقدٌتمت

 خصٌصمٌناءبؤكملهلخدمةهذاالنشاطوذلكفً الدواللساحلٌةالتٌتمتلكقطاعاضخما

لعملٌاتالصٌدالبحرٌؤوقدٌتماستغبللجزءمنالمٌناءلخدمةنشاطالصٌدفٌالدواللتٌتنخفضفٌهاأ

 .ذاالنشاطؤوتلكالتٌبلتمتلكموانببحرٌةكثٌرة العددههمٌة

. ٌتنوعنشاطهاوٌتعددبٌنالشحنوالتفرٌغوالنقلوالتخزٌن: شركاتالشحنوالتفرٌغ: ثالثاًا 

:"وذلكمنخبلل قٌامهابعدةمهامتتمثلفٌماٌلً
26

 

. القٌامبشحنوتفرٌغالبضابعالمختلفةمنالصادراتوالواردات - 

 

نقبللبضابعمنالمخازنخارجالمنطقةالجمركٌةإلىاألرصفةتمهٌدالشحنهاوبالعكسؤٌالنقلمندا

 .خبللمناطقالجمركٌةإلىالساحاتالمختلفةخارجالمنطقةالجمركٌة

استخدامالمنشآتالمملوكةللحكومةللقٌامبعملٌاتقطرالسفنوسحبالصنادل - 

 .داخبللمٌناءأوخارجه

جٌرالوحداتالبحرٌةللغٌروتؤجٌرمعأتقدٌمكافةالتسهٌبلتالمرتبطةبعملٌاتالشحنوالتفرٌغمثلت

 .داتالشحنوالتفرٌغللسفن

: ترسانةبناءوإصالحالسفن: رابعاًا 

وٌسهمنشاطهافٌالحفاظعلىالطاقةاإلنتاجٌةللسفنوضماناستمرارأداءمهامهافٌنقبللحموالتال

 مختلفة،حٌثٌتنوعنشاطهابٌنبناءوإصبلحالسفنبنوعٌهاالخدمٌة

. والتجارٌة،وبذلكتضٌفالترسانةالبحرٌةسفناجدٌدةلؤلسطواللبحري

 كماتمارسدورامهمافٌصناعةالنقبللبحرٌمنخبلل إصبلحالسفنوالمهماتالعابمةمثبل

للمنشآت 

الخ،فضبلعنإعدادالدراساتاألو...والقاطراتإلىجانببناءالسفنالحربٌةوسفنالصٌدواألبحاث

. لٌةوالتصمٌماتالتنفٌذٌةوعملٌاتالتصنٌعوإجراءالتجارباألولٌةللتشغٌل

                                                           
 .44سمٌرةإبراهٌمؤٌوب،اقتصادٌاتالنقل،مرجعسبقذكره،ص .د - 26
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: خامساًا 

 تختصبتقدٌمالخدماتالبحرٌةمثلتزوٌدالسفنالوطنٌة:مشروعاتتورٌدالمعداتالبحرٌة

واألجنبٌةباحتٌاجاتهامنالموادالتموٌنٌةوكذلكتوفٌرخدماتالصٌانةوالنظافةوالتجهٌزاتالبل

 زمةللسفنوإمدادهابقطعالغٌارواألجهزةالبحرٌةالبلزمة

 :ٌتبلورنشاطهافٌالمهامالتالٌة:مشروعاتالتوكٌالتالمالحٌة: سادساًا 

القٌامبدورالوكٌلعنؤصحابالسفناألجنبٌةوتجهٌزكلماٌلزمهاقبلكل وصولهاإلىالمٌناء أو - 

 .بعد الوصول

 - 

تولٌمهمةتنفٌذكافةاإلجراءاتالقانونٌةالخاصةبالسفناألجنبٌةوذلكلدىالسلطاتالمحلٌةباعتبار

 .تلكالشركاتممثلةللسفناألجنبٌةفتقومبتنفٌذكافةالتعلٌماتالخاصةبدخولومغادرةالسفنللمٌناء

 -

حجزالتذاكرللمسافرٌنعلىسفنؤجنبٌةوشحنالبضابعالتٌٌتمتصدٌرها،وذلكوفقالحجموسعةا

 .لفراغاتالقابمةللسفنوتسلٌمالبضابعالواردةوتحصٌبللمستحقاتالخاصة بالمبلك
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مقدمــة 

     ازدادت أهمٌة الموانئ فً رفع كفاءة عملٌة النقل الدولً كنقطة انطالق بٌن مواقع 

اإلنتاج واالستهالك والتً ٌتم تصنٌفها ضمن قطاع الخدمات الن موانئ القطاع اإلنتاجً 

ٌنتج خدمات مع إقامة العدٌد من المجمعات الصناعٌة داخل الموانئ طالما تؤثر المجاالت 

التجارٌة لدرجة مهمة على مستوى المعٌشة فً المجتمع مثلما ٌؤثر مجال اللوجستٌك 

ولهذا أصبح الزما على جمٌع العاملٌن بالموانئ أن ٌدركوا أهمٌة إدارة اللوجستٌك و 

إدارة سلسلة اإلمداد حتى ٌتمكنوا من العمل كفرٌق واحد و على ؼرار ذلك فمٌناء 

مستؽانم من الموانئ الهامة فً االقتصاد الجزائري ، فما هو واقع اللوجستٌك فً مٌناء 

.  مستؽانم؟
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 . وهٌاكلهاEPM تعرٌف مٌناء مستغانم :المبحث األول 

أنشأت  والمهـام األسـاسٌةلهـاEPMتعـرٌف مـؤسسة مٌنـاء مستغـانم : المطلب األول 

 بموجب 1982 أوت 24مؤسسة مٌناء مستؽانم بعد إعادة الهٌكلة لقطاع الموانئ فً 

 وتحصلت على 1982 وبدأت المؤسسة نشاطها ابتداء من نوفمبر 287-82: المرسوم

 وكذلك تلك خاص ONPالخدمات والتجهٌزات الخاصة بالدٌون الوطنً للموانئ المنحل 

كما اسند إلٌها مهام  ( SONAMA  )بالشركة الوطنٌة للشحن والتفرٌػ المنحلة أٌضا 

 (.CMAN )القطر المحولة فٌما قبل للشركة الوطنٌة للمالحة 

 عبارة عن شركة ذات أسهم تخضع إلى القانون التجاري والقانون المدنً EPMمؤسسة

 25000.000 وٌبلػ رأس مالها االجتماعً 01-0-88وتحمل فً السجل التجاري رقم 

. دج

 على استقاللٌة التسٌٌر من 1989 فٌفري 29  تحصلت مؤسسة مٌناء مستؽانممنذ 

. الشركة الجزائرٌة األولى التً كانت تتمٌز بوضعٌة مالٌة متوازٌة

 تم تحوٌل مؤسسة مٌناء مستؽانم من مؤسسة عمومٌة ذات طابع اجتماعً 1989    منذ 

. إلى المؤسسة عمومٌة ذات طابع اقتصادي

 المهـام األسـاسٌة للـمؤسسة

 تسٌر األمالك العمومٌة والمؤسسة واستؽالل وتطوٌر المٌناء. 

  احتكار عملٌة المناولة، نشاطات وعملٌة الشحن والقٌادة و ربط السفن. 

  القٌام بأعمال الصٌانة، التهٌئة وتجدٌد البنٌة الفوقٌة للمٌناء. 

  القٌام بكل عملٌة تجارٌة مالٌة، صناعٌة، منقوالت، عقارات التً لها صلة مباشرة

. أو ؼٌر مباشرة بالهدؾ االجتماعً للمؤسسة

  وهٌكلهـاEPM أهـم مصالـح الـمعتمد من طـرف مـؤسسة: المطلب الثانً 

ٌشرؾ على اإلدارة العامة رئٌس مدٌر عام الذي ٌعتبر المسٌر : اإلدارة العـامـة

والمسؤول األولى فً المؤسسة بالمساعدة مع مساعدة المدٌر العام، كما نالحظ على 

خلٌة المراقبة تقوم بمراقبة كل شًء ٌحصل : مستوى اإلدارة العامة و جود خلٌتٌن هما

. فً المؤسسة وخلٌة الدراسات والحسابات
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  ومن خالل المخطط العام للمؤسسة ٌالحظ أنه مقسمة إلى خمسة مدٌرات التً بدورها 

مقسمة إللى دوائر وٌتفرع عن الدوائر مصالح وتتفرع منها الخالٌا وبالتالً ٌمكن القول 

. أنه ٌوجد ترابط  دائم ومتواصلة بٌن مختلؾ مدٌرٌات المؤسسة

 مـدٌرٌـة الـموارد البشـرٌـة والتـكوٌن والـوسائل

:  دوائر3والتً بدورها تحتوي على 

 مصالح وهً  3التً ٌتفرع منها : دائرة المستخدمٌن والتكوٌن  -

 مصلحة المستخدمٌن والتكوٌن . 

 المصلحة االجتماعٌة. 

 مصلحة الرواتب. 

 :والتً تنقسم إلى مصلحتٌن هً: دائرة الشؤون االجتماعٌة و الثقافٌة -

 ًمصلحة النشاط الثقافً والرٌاض. 

 مصلحة المستندات االجتماعٌة. 

 : مصالح ه3ًدائرة األعمال العامة وتحتوي على  -

  مصلحة الوسائل العامة وتتدخل المصلحة فً حالة شراء سلعة ما وشرؾ ع

 .لٌها رئٌس المصلحة والعون اإلداري

 تتكفل المصلحة بكل العملٌات بالمخزن وٌشرؾ على: مصلحة تسٌٌر المخازن 

 .    المصلحة رئٌس المصلحة والمسٌر باإلضافة إلى أمٌن المخزن

 تهتم هذه المصلحة بكل موردي المؤسسة وٌشرؾ علٌها : مصلحة التموٌن

 رئٌس

 .                                المصلحة وعونٌن أو أكثر مكلفٌن بالشراء

 مـدٌرٌـة االستثمـارات والتجـارة

:   وتعتبر رأس المؤسسة تحتوي على دائرتٌن هما

: وتحتوي على مصلحتٌن: دائرة التجارة- 

 مصلحة الفواتٌر وعقارات البناء. 

 مصلحة اإلحصاء. 
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: وتحتوي على مصلحتٌن هما: دائرة الشحن والتفرٌػ- 

 تقوم بعملٌة التخزٌن تحت إشراؾ رئٌس : مصلحة المخازن

 .المصلحة والمكلفٌن بالمخازن

 مصلحة الشحن والتفرٌػ. 

خلٌة التسوٌق، خلٌة الدراسات والتهٌئة، وخلٌة الدراسات  :  خالٌا وه3ًوتضم أٌضا 

. القانونٌة

مـدٌرٌـة األشغـال والصٌـانة 

: وتحتوي على دائرتٌن هما

: وتحتوي على مصلحتٌن : دائرة الصٌانة -

 مصلحة األدوات والعتاد. 

 مصلحة الصٌانة. 

: وتحتوي على مصلحة واحدة هً: دائرة األشؽال- 

 مصلحة األشؽال والنظافة. 

:  مدٌرٌة قٌادة المٌناء

: وتنقسم إلى دائرتٌن هما

: وتشكل من فرقتٌن هما: دائرة الشرطة واألمن- 

 فرقة حراسة المٌناء واألمن. 

 ضباط المٌناء. 

: وتحتوي على محطتٌن هما: دائرة المالحة- 

 محطة إدارة المركب والربط. 

 محطة الجر والدفع التً تقوم بتقٌٌد الباخرة. 

مـدٌرٌـة المـالٌة والمحـاسبٌة 

: هً أساس المؤسسة حٌث أنها تجمع ما بٌن كل المدٌرٌات وتتفرع إلى دائرتٌن هما

: وتحتوي على مصلحتٌن هما: دائرة المحاسبة العامة- 

 مصلحة المحاسبة العامة. 
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 مصلحة المحاسبة التحلٌلٌة. 

: وتحتوي على مصلحتٌن هما: دائرة المالٌة- 

 مصلحة المالٌة. 

 مصلحة المقبوضات. 

هٌـاكل المـؤسسة 

     إن التقسٌم اإلداري والوظٌفً للمدٌرٌات والدوائر والمصالح والخالٌا ٌساعد فً 

التواصل بٌنها وٌؤدي أٌضا إلى  حسن سٌر العمل فالهٌكل التنظٌمً والوظٌفً ألي 

مؤسسة ٌساعدنا فً معرفة مدى الترابط والتكامل بٌن الوظائؾ واألقسام وٌظهر لنا 

(2)و (1)ل فً الشكل ثمم. االستراتٌجٌة المتبعة فً تسٌٌر المؤسسة
1

. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 مؤسسة ميناء مستغانم- 1



 الفصل الثالث                                                                     الدراسة الميدانية
 

 
79 

 .دراسة لعملٌة النقل داخل المؤسسة : المبحث الثانً 

 المٌنـاء  النقل فًلـوجستٌك: المطلب األول 

   عملٌة وصول أو استالم البضاعة للعمٌل تتوقؾ على مجموعة من العناصر والتً 

تعتبر أساسٌة وتخص كافة األشخاص الذٌن ٌتعاملون مع مؤسسة المٌناء، بدءا من 

وصول السفٌنة  إلى الخروج منها و كل عملٌة لوجستٌك تهم العمٌل من حٌث الوقت 

والمكان المناسب كما تم اإلشارة  إلٌها فً الفصول السابقة وعلٌه ٌعتبر تداول 

الخ ...البضاعة فً المٌناء وكذلك سرٌانها على األرضٌة من تفرٌػ أو شحن اوتخزٌن

ٌعتبر أمرا بالػ األهمٌة كذلك بالنسبة للعمٌل ألنه ٌرتبط ارتباطا مباشر مع عدة عمالء 

مما ٌتوجب علٌه التعامل مع النظام الخاص بالمٌناء فٌما ٌتعلق بكل . أخرٌن

.  االجراءات والخطوات الضرورٌة لذلك

 تـداول البضـاعة فـً المٌنـاء-1

  تمر عملٌة البضاعة فً المٌناء بعدة مراحل والتً ٌمكن تقسٌمها إلى مرحلتٌن بحٌث 

تمثل األولى مرحلة دخول السفٌنة إلى المٌناء ورسوها على الرصٌؾ أما المرحلة 

. الثانٌة فتمثل سرٌان البضاعة علىأرضٌة المٌناء
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 دخـول السـفٌنة إلـى الـمٌناء-2

قبل وصول السفٌنة إلى مٌناء ٌجب أن ٌشعر وكٌل الباخرة قبل وصول سفنهم إلى 

 Demande) ساعة على أقل وذلك بإرسال وثٌقة طلب رصٌؾ 24المٌناء بمدة 

poste quai ) ًلحجز مركز على الرصٌؾ مع تحدٌد ما ٌل :

اسم السفٌنة وراٌتها وتارٌخ وساعة وصولها وكذا مدة التوقؾ المتوقعة والخاصٌات 

األساسٌة للسفٌنة ال سٌما حمولتها وطولها وعرضها والمسحوب األقصى للسفٌنة عند 

. وصولها

     ٌجتمع ممثلً قٌادة المٌناء مع مسؤول عن عملٌة الشحن والتفرٌػ وبحضور 

. معتمد جمركً ٌتكلؾ بالسلعة وذلك من أجل تخصٌص مركز للسفٌنة على الرصٌؾ

وعند وصول السفٌنة إلى المٌناء تتم ثالث عملٌات متتابعة هً اإلرشاد، القطر والربط 

حٌث أن هذه العملٌات ترتبط ارتباط وثٌقا ببعضها وذلك من أجل سالمة السفن 

. وحمولتها

هً المساعدة التً تمنح للربان التوجٌه وقٌادة سفنهم عند دخولها وخروجها : اإلرشـاد-

من الموانئ وتتم من طرؾ مستخدمٌن مؤهلٌن تابعٌن لسلطة المٌناء وٌحتوي المٌناء 

.  واثنتٌن من زورق اإلرساء(Peoltine )لهذه العملٌة ثالث سفن لإلرشاد

وٌقصد بها جر ودفع السفن بواسطة القاطرة وهً تساعد السفٌنة فً عملٌة :  القـطـر-

الرسو على الرصٌؾ والخروج من الرصٌؾ أٌضا ونمتلك سلطة المٌناء  قاطرة 

 (. RemorquerIsseri )2واحدة ٌسر 

وهً عملٌة إمساك حبال السفن والقٌام بعقدها وفكها فً األجهزة على  : عـملٌة الـربط-

. Bol lordمبانً اإلرساء باستعمال برامٌل الربط 
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 سرٌان البضاعة  على أرضٌة المٌناء- 

    عند وصول السفٌنة وإرسائها على الرصٌؾ، فإنها تتم ثالثة مراحل  متتابعة 

: لتفرٌؽها من البضائع حتى تسلٌمها إلى أصحابها وهذه مراحل هً

. مناولة البضائع- 

. عملٌة التخزٌن- 

. عملٌة تسلٌم والتسلم- 

وهذه العملٌات ٌجب أن تتم بمعدل متوازن وذلك للمحافظة على عملٌة سرٌان 

. البضاعة على الرصٌؾ بكفاءة دون حدوث أي معوقات

تعطى هذه العملٌة نقل البضاعة من عنابر السفٌنة إلى الرصٌؾ : منـاولة البضائـع- 

أو العكس وتحتوي أٌضا على عملٌة  تجهٌز البضاعة لرفعها بواسطة معدات الشحن 

والتفرٌػ وذلك بفتح دعامات السفٌنة وحل البضائع المربوطة وتعتمد كفاءة المناولة 

البضائع على طرٌقة إنزال البضاعة بأمان ومن األفضل أن ٌتم إنزالها على 

الشاحنات، فالبضاعة التً تم إنزالها البد أن ٌتم نقل البضائع  من الرصٌؾ إلى أماكن 

. تخزٌن حتى ال ٌحدث أي اختناق ٌؤثر على عملٌة مناولة البضاعة

ٌتم فٌها رص وتنسٌق البضاعة فً ساحة تخزٌن وتوجد ساحة : عـملٌة الـتخزٌن- 

تخزٌن مكشوفة والتً تمثل فنٌة المٌناء وتوضح فٌها البضائع ذات الحجم الكبٌر التً 

ال تتعرض للتلؾ مثل السٌارات وساحات التخزٌن المؽطاة توضع فٌها البضائع ذات 

. الحجم الصؽٌر التً تتعرض للتلؾ

وتمثل أخٌر مرحلة من مراحل سرٌان البضاعة على : عـملٌة التـسلٌم واالستـالم- 

أرضٌة المٌناء وٌتم نقل بضائع من أماكن تخزٌنها و وضعها على شاحنة العمٌل 

. وتسلم له بعد إنهاء جمٌع المعامالت الجمركٌة

هذه المراحل التً تمر بها البضاعة فً المٌناء فً حالة استراد أما فً حالة تصدٌر 

تمر بهذه المراحل لكن بطرٌقة عكسٌة أي ٌتم  تسلٌم البضاعة إلى المٌناء ، تخزٌن 

. البضاعة أي نقلها من أماكن التخزٌن إلى أرصفة ثم شحن البضاعة فً السفٌنة
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 فً المٌناء النقل م لوجستٌك يتحلٌل وتقً:المطلب الثانً 

  على الرؼم من أن كل منشأة تدٌر عملٌاتها اللوجستٌكٌة بنفسها إال أن اللوجستٌك 

لٌس على نفس القدر من األهمٌة بالنسبة لجمٌع المنشأت، فاللوجستٌك فً المٌناء 

ٌرتكز على سٌطرة على أعمال الشحن والتفرٌػ من حٌث اختٌار وسائل ومعدات 

المناولة وتحدٌد مساحات التخزٌن فً الوقت المناسب والمكان المناسب بهدؾ 

المحافظة على سالمة البضائع وبالتالً تحقٌق رضا العمالء وترتبط كفاءة مناولة 

 آلة شحن وتفرٌػ 74حسب عدد اآلالت المستعملة لذلك وٌمتلك المٌناء فلهذه العملٌة 

 :تختلؾ حسب نوع استعمال وسعتها وهً كما فً الجدول التالً
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المناولة والمشاكل والتحدٌات والحلول والمشارٌع : المبحث الثالث 

 المستقبلٌة

 :المستعملة فً عملٌة المناولة دوات األأنواع : المطلب األول 

 :03كما هو مبٌن فً الجدول 

سٌعتها بـطن عددها نوع آلة  

رافعة  

Crue terex/demag 

آلة رافعة 

Crues liebherr 

رافعة الحاوٌات 

Super stachers 

رافعة كهربائٌة 

Crues électriques caillard 

رافعة كهربائٌة 

Crues électriques encc 

آلة شحن والحفر الخلفً 

Pelle retrochargeuse (komatsu) 

آلة شحن والحفر الخلفً 

Pelle retrochargeuse case 

 آلة الشحن

mini chargeur newholland 

 آلة شوكٌة 

Chariots élevateurs 

 Tracteur (ro/ro) sisu(ro/ro)جرار 

1 

 

2 

 

4 

 

2 

 

2 

 

1 

 

2 

 

1 

 

52 

 

1 

250 

 

50 

 

45 

 

6 

 

8/15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 32 إلى 1.5
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لكً تتم عملٌة  المناولة البضائع فً الوقت المناسب وبسرعة ٌجب تقلٌل من وقت 

انتصار السفٌنة وهً المدة الزمنٌة التً نتوقؾ فٌها الفرق المٌناء عن عملٌات الشحن 

 وتتوقؾ  tempt mortوتفرٌػ السفٌنة وتسمً مدة الزمنٌة اصطالحا بالزمن المٌت 

: السفٌنة عن عملٌة الشحن والتفرٌػ لعدة أسباب منها 

. انتظار فتح وحل البضائع فً السفٌنة -

 .عطل ٌصٌب وسائل الشحن والتفرٌػ -

 .نقص فً عدد الشاحنات -

 .سوء الظروؾ الجوٌة -

المراقبة الصحٌة النباتٌة ، المراقبة النوعٌة ، إنهاء اإلجراءات )أسباب أخرى  -

والذي ٌمكن التقلٌل منه عند اختٌار وتحدٌد نوع وعدد المعدات  (الجمركٌة 

 المناسب للتداول                       

 .                                                   ختٌار وتحدٌد عدد وحجم المناسب من العمال   -

 .اإلشراؾ على تنظٌم عملٌة تداول البضاعة بفعالٌة وطرٌقة مالئمة -

 .تنظٌم عملٌة نقل البضائع إلى المخزون -

زٌادة عدد األرصفة ومما الشك فٌه أن وجود عدد كبٌر من األرصفة ٌزٌد من  -

المرونة عند تحدٌد وتجهٌز األرصفة للسفن ، وٌعطً ضمان أكثر من ناحٌة 

 .مالئمة و مناسبة الرصٌؾ وبالتالً تتم عملٌة شحن وتفرٌػ البضاعة بسرعة

أما منناحٌة تحدٌد مساحات التخزٌن فٌضمن اللوجستٌك السٌطرة على عملٌة النقل 

التً تمثل العقبة الكبرى فً سرعة وكفاءة وحركة البضاعة فً المٌناء ، ولكً ٌتم 

 Tracteur (ro/ro) ferrari(ro/ro)جرار 

مضخة الحبوب 

Pompe a grains vigan 

مضخة الحبوب 

Pompe a grains neuero 

ملحقات آلة الشحن والتفرٌػ 

2 

1 

 

1 

 

43 

45 

42 

 

180 
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تحدٌد المساحة الزمة البد من معرفة معاملة تستٌؾ البضاعة والذي ٌعرؾ بأنه حجم  

الفراغ بالمتر المكعب الذي ٌشؽله واحد طن من البضاعة وكذلك ٌستعمل هذا المعامل 

لتحدٌد تكلفة التخزٌن ولكً تتم عملٌة التنظٌم واإلشراؾ على هذه العملٌة بكفاءة فإننا 

نحتاج للتعرؾ على نوع البضاعة المشحونة ونوع التخزٌن التً تحتاج إلٌه والذي 

ٌختلؾ على حسب نوع البضاعة الواردة والخارجة  باإلضافة إلى السٌارات و بعض 

المواد أخرى فمثال المنتوجات الفالحٌة ال تحتاج إلى عملٌة تخزٌن وذلك نقص 

كما هو مبٌن فً .أما السٌارات فٌتم وضعها فً اقنٌة المٌناء .الوسائل التخزٌن

: 04الجدول
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: أنواع البضائع الداخل والخارج من المٌناء 

 2011 2012 2013 2014 2015 

مصدرة مستوردة مصدرة مستوردة مصدرة مستوردة مصدرة مستوردة مصدرة مستوردة  منتوجات

منتوجات   فالحٌة 

مواد غذائٌة 

مواد حدٌدٌة 

مخرجات نفطٌة  

وقود ومعادن صلبة 

مواد كمٌائٌة 

أسمدة 

328896 

1550 

336417 

17485 

82 

48097 

5345 

85 

5341 

 

 

 

1102 

359759 

19802 

262550 

6633 

53 

52952 

4410 

 

1718 

440578 

11309 

234586 

42879 

 

579 

8122 

 

15003 

 

 

 

228 

388765 

15305 

347519 

118241 

871 

467 

16072 

 

2962 

 

 

 

331 

401764 

976 

180104 

14430 

 

15802 

30815 

 

2401 

1073 

 

 

8822 

 

 مؤسسة مٌناء مستؽانم: المصدر 
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هناك مجموعة معتبرة من المالحق توضح مختلؾ عملٌات المناولة والوسائل 

وكذلك نوضح هذه - مستؽانم–المستعملة فً المناولة وكٌفٌة حدوثها داخل مٌناء 

 :المالحق مختلؾ المواد المستعملة وأهم المتعاملٌن االقتصادٌٌن المٌناء مستؽانم

 .أهم المتعاملٌن االقتصادٌٌن لمٌناء مستؽانم: 01الملحق -

 .أهم المتعاملٌن االقتصادٌٌن لمٌناء مستؽانم: 02الملحق -

 .المكوث المتوسط فً المرفأ واالنتظار فً المرسى: 03الملحق -

 .(مثال على سفٌنة اسبانٌة)أنواع السفن المتعاقدة : 04الملحق -

 .زمن انتظارات على الرصٌؾ: 05الملحق -

 .وثٌقة تبٌن عملٌة شحن والتفرٌػ: 06الملحق -

 .وثٌقة من مصلحة شحن وتفرٌػ: 07الملحق -

 .وثٌقة من مصلحة الحاوٌات : 08الملحق -

 .وثٌقة من مصلحة المخازن:09الملحق -

 .وثٌقة من مصلحة شحن وتفرٌػ: 10الملحق -

 .وثٌقة من مصلحة شحن وتفرٌػ: 11الملحق -

 .وثٌقة تبٌن استعمال االلة الرافعة : 12الملحق -

 .مثال عن سفٌنة المانٌة :13الملحق -
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 .نتائج البحث : المطلب الثانً 

لعمالئها فً حالة  (شحن وتفرٌػ ،تخزٌن ،مناولة)تقدم المؤسسة خدمات لوجٌستٌة -

 .طلب علٌها فقط واالتفاق مع العمٌل 

من خالل ما تم تناول فً الجانبٌن النظري و التطبٌقً ٌمكن تقدٌم مجموعة من - 

 :نتائج كما ٌلً 

 : النتائج النظرٌة -1

المفهوم الحدٌث للوجستٌك ٌبرز تعقد نشاطاته وصعوبة التحكم فٌها وفً تدفق -

المعلومات على امتداد سالسل االمداد، كما تحتاج ادارة اللوجٌستٌك إلى كفاءات 

 .واعٌة بدورها فً هذه السالسل 

الخدمات اللوجٌستٌة وخاصة النقل و المناولة من أهم النشاطات التً تخلق قٌمة فً -

 .المؤسسات و االقتصاد الوطنً على حد سواء

ٌمكن للمناولة من اضافة قٌمة البضاعة أو المنتجات من خالل تحقٌق المنفعة -

 .الزمنة و المكانٌة 

تشكل تكلفة النقل وخاصة المناولة نسبة كبٌرة من تكالٌؾ اللوجٌستٌك حٌث تمثل -

45% .  

ٌعد بناء استراتٌجٌة نقل بكامل مراحلة أداة مهمة تساعد على تحقٌق أهداؾ -

المؤسسة عامة وأهداؾ اللوجٌستٌك خاصة و التً من بٌنها تدعٌم المركز التنافسً 

 .للمؤسسة فً السوق وزٌادة حصتها منه 

 :النتائج التطبٌقٌة -2

 عدم وجود ثقافة و فكر لوجٌستً فً المؤسسات االقتصادٌة -

تواجد ضعٌؾ لمقدمً الخدمات اللوجٌستٌة نتٌجة  حداثة هذا المفهوم فً االقتصاد -

 الوطنً 

 .عدم استخدام تكنولوجٌا المعلومات ووسائل حدٌثة ومتطورة للمناولة فً المؤسسة -

تقدم المؤسسة خدمات النقل والمناولة ذات جودة عالٌة وذلك بتوفٌر وسائل المناولة -

 .المطلوبة  وبتسلٌم البضائع فً الوقت المناسب
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 .ضعؾ بتقدٌم خدمات اللوجستٌك المصاحبة لعملٌة التخزٌن و المناولة -

 :اإلقتراحات 

توفٌر الٌد العاملة المؤهلة و ذلك عن طرٌق التكوٌن الجٌد للموارد البشرٌة  -

 .فً مجال اللوجٌستٌك وخاصة فً مجال المناولة والمناهج االدارٌة الحدٌثة 

استخدام تكنولوجٌا المعلومات و االتصال و االندماج فً الحٌاة الرقمٌة  -

 .المعاصرة 

انشاء مواقع انترنٌت والسعً إلى جعلها أكثر حٌوٌة عن طرٌق التجدٌد  -

 .الدوري للمعلومات 

 .انشاء مؤسسات تستخدم النقل متعدد الوسائط لتسهٌل عملٌة المناولة  -

الشراكة مع الجامعات وذلك لسد الفجوة بٌن الجامعة الجزائرٌة وواقع الشؽل  -

بالمؤسسات االقتصادٌة وبقاء هذه االخٌرة مع اتصال دائم مع كل ما هو 

 .جدٌد

تشجٌع االستثمار فً الخدمات اللوجستٌة خاصة فً مجال النقل من مناولة  -

 وتخزٌن 

ادماج االعتبارات البٌئٌة فً اتخاذ القرارات و اتباع معاٌٌر عالمٌة للمحافظة  -

 .على البٌئة 

وجود بنٌة أساسٌة قوٌة حدٌثة من طرق، جسور ،أنفاق ،اتصاالت ،وذلك  -

 لتسهٌل عملٌات النقل من تخزٌن ومناولة
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خاتمـــة 

 

أصبح االن علما بحد ذاتها و المناولة و النقل بصفة عامة     وأخٌرا ٌمكن القول أن 

أهم جزء فٌها هو تدرٌب العاملٌن فً الموانئ من أجل العمل بروح الفرٌق الواحد 

فً كل مٌناء لتحقٌق الهدؾ النهائً هو إنشاء نظام مثالً  ٌتسم بالكفاءة والوفرة فً 

التكالٌؾ ولكن هذا المفهوم مازال ؼامضا بحٌث ٌقتصر على توفٌر وسائل النقل 

لتسلم البضاعة إلى العمٌل والمؤسسة ال تمتلك هذه الوسائل كما ٌمكن القول بان 

تكلفة مناولة البضائع والتخزٌن تمثل جزء كبٌر من تكلفة النقل البحري وبالتالً 

.  جزء من تكلفة اللوجستٌك التً ٌهتم بها المتعاملٌن مع المٌناء
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:  مقدمة الفصل

مماالشكفٌهؤنالتنافسٌةفٌوقتناالحالٌؤصبحتتتطلبوساباللنقاللمختلفةلنقاللبضابعمنالمصانع

والشركات،لذاٌعدقطاعالنقلمنؤهمالقطاعاتالحٌوٌةكؤحدركابزالتنمٌةالشاملةألٌةدولةخا

صةفٌالموانا،كماتمثلخدماتالنقلواللوجستٌاتالدعامةالربٌسٌةلنجاحبرامجالتنمٌةالمستدام

. ة،وذلك لألنالقواعداللوجستٌةتشكاللقاسمالمشتركفٌجمٌعاألنشطةالخدماتٌةواإلنتاجٌة
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 مكانة النقل في اللوجستيك: المبحث االول

الموانئ البحرية و انواعها : المطلب االول

:  مفهوم الموانئ

ٌوجد اكثر من تعرٌؾ للموانا البحرٌة ، ٌوضح كل منها واحد او أكثر من 

: خصابص الموانا البحرٌة وفٌما ٌلً أبرز تلك التعرٌفات

مفهوم المٌناء  " port مشتق من الكلمة الالتٌنٌة القدٌمة   porta  التً تعنً بوابة  

 .باللؽة اإلنجلٌزٌة  

وهدا المعنى لم ٌعد ٌقتصر على مفهوم المٌناء البحري فقط بل قد ٌعنً المٌناء 

. "النهري وكذلك المٌناء الجوي
1

 

المٌناء هو بلد أو مكان بقصد حماٌة السفن أثناء تراكمها ، و ٌكون فً العادة  " .

وتخزٌنها ، ومزود  (شحن و تفرٌػ )مجهز بؤحدث المنشآت ومعدات تداول البضابع 

وتوفٌر . بوسابط النقل واالتصاالت ، وقد تتوفر فٌه امكانٌات بناء واصالح السفن

متطلبات السفن للسطح ولوازم الماكنات و تموٌن السفن من األؼذٌة و الوقود 

ومطبق ألحدث أنظمة المعلومات بؽرض تسهٌل عملٌاته بكفاءة وفعالٌة فً أقصر 

."وقت ممكن
2

 

المٌناء لٌس فقط همزة وصل بٌن البر والبحر لكنه من الممكن أن ٌصبح مجمع  " .

صناعً متكامل من المدن و مراكز التخزٌن والصناعات لمقابلة الطلب المتزاٌد من 

العمالء ، بل ٌمكنه على المدى الطوٌل أن ٌصبح محرك ربٌسً لتحقٌق التنسٌق بٌن 

."المدن و التسهٌالت اللوجستٌة والمجمعات الصناعٌة و بوابات األسواق
3

 

إلى  (02)أما فً الجزابر فنجد فً القانون العام للموانا ٌعرؾ المٌناء حسب المادة 

: بما ٌلً (06)ؼاٌة المادة 

                                                           
قابد عابض العمٌثلً، خدمات الموانا البحرٌة الٌمنٌة ، االقتصادٌة  للعرض و الطلب علٌها ووسابل تنمٌتها  - 1

. 9،ص1991، رسالة دكتوراه ، كلٌة التجارة ، جامعة االسكندرٌة ، 
 
2

 ، 2009أًٌٍ انُحراوي ،انًىاَئ  انبحرٌت انؼربٍت ، دار انفكر انجايؼً ، انطبؼت األونى ، االسكُذرٌت  / د - 

 .25ص
3

يحًذ تىفٍق و سهًى زكً ػبذ انفتاح ، َحى يؼاٌٍر نالستثًار فً انًىاَئ انبحرٌت ، انًؤتًر انبحري انذونً  -  

  .9 ،ص 2009 ، االسكُذرٌت 11انحادي ػشر ياردكىٌ  
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     ٌقصد بالمٌناء موقعا على ضفة البحر مهٌؤ و مجهز الستخدامه فً عملٌات 

النقل البحري و الصٌد البحري و الترهة ، كما أن المٌناء ٌقام على األمالك 

. بموجب عقد اداري. العمومٌة التابعة للدولة و تثبت حدوده

إن المٌناء خدمة عامة  ٌتكون من مجموعة من البٌانات و التجهٌزات و اآلالت 

. المنجزة ، و المصانة بانتظام و المستؽلة بؤحسن الشروط االقتصادٌة و األمنٌة 

 ٌخصص المٌناء الستؽالل كل أنماط السفن البحرٌة التً تقوم فٌه بؤركاب 

المسافرٌن و انزالهم و شحن الحموالت و تفرٌؽها و تموٌن السفن أو اٌوابها أو 

تصلٌحها ، حٌث أن المٌناء سٌستؽل كل سفٌنة  تقدم طلبها وفقا للنص المنصوص 

علٌه  فً األنظمة القانونٌة  و ٌقدم لها كل الخدمات التً تطلبها حسب ترتٌبها فً 

: الوصول و األولوٌات وبوجه خاص الخدمات التجارٌة التالٌة 

القٌادة و االرشاد و الصٌانة و الرفع ، و تموٌن النشطات المساعدة المتصلة 

. بالعملٌات البحرٌة و المٌنابٌة

ومنه ٌشكل المٌناء منطقة عبور للبضابع المنقولة عن طرٌق البحر ، حٌث ٌقبل " 

المستعملون للقٌام بعملٌة تجارٌة تحت اشراؾ و رقابة مصالح األمن الوطنً و 

الجمارك و الصحة و الشرطة المٌنابٌة طبقا لشروط التً تحددها القوانٌن و األنظمة 

."السارٌة 
4

 

ٌعتبر المٌناء نقطة الوصل بٌن وسابل النقل البحري ووسابل النقل الداخلً لنقل و 

عبور البضابع ، أو هو المرفؤ الذي تلجؤ الٌه السفن احتماء من العواصؾ ، وهناك 

: عنصرٌن ٌتكون منهما المٌناء

واجهة بحرٌة تشمل مساحة مابٌة مناسبة محمٌة طبٌعٌا أو صناعٌا ازاء - "1

: الظواهر الطبٌعٌة مثل

. أخطار األمواج و األعاصٌر

                                                           
-87)خلٌفً أمال ، دور النقل البحري فً المبادالت الخارجٌة للجزابر فً ظل اإلصالحات االقتصادٌة  - 4

رسالة ماجستٌر ، كلٌة االقتصاد و علوم ( CNTM-CNAN)حالة الشركة الوطنٌة للنقل البحري     (97
. 77-76، ص1999-98التسٌٌر ، جامعة الجزابر 
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مساحة أرضٌة ممتدة تقام علٌها األرصفة والمخازن وتتخللها معدات التداول - 2

."ووسابط النقل ومساحة أرضٌة متصلة بها تدعى الظهٌر 
5

 

ومفهوم المٌناء أعم و أشمل من المرفؤ الطبٌعً حٌث ٌتؤلؾ المٌناء من النطاق "

الذي ٌحتضن المرفؤ باإلضافة الى ما ٌضم من مستلزمات خدمات السفن و كل 

متطلبات عملٌات الشحن والتفرٌػ والتخزٌن والنقل ، مثل األرصفة والروافع 

والمستودعات والمخازن والطرق الداخلٌة والمبانً و ؼٌرها وهذا ٌعنً أن أي 

مٌناء فً العالم البد أن ٌحتضن مرفؤ ، كما هو الحال فً العدٌد من الموانا العالمٌة 

".
6

 

وفً المقابل توجد عدة مرافا فً العالم بدون موانا اد لٌس من الضروري أن 

 ٌتحول كل مرفؤ طبٌعً 

الى مٌناء اذا لم تتوافر فٌه مقومات اقتصادٌة و جؽرافٌة أخرى ، وقد ٌكون ذلك 

بسبب وجوده فً مناطق نابٌة بعٌدة عن خطوط المالحة الدولٌة ، أو وقوعها فً 

. مناطق تنتشر فٌها الشعاب المرجانٌة التً تعرقل حركة المالحة البحرٌة 

: أنواع الموانئ: ثانيا 

تعد الموانا البحرٌة أحد أهم عناصر صناعة النقل البحري ، فهً تمثل البوابات "

المجهزة لتقدٌم التسهٌالت البحرٌة للسفن من جهة البحر ، و التسهٌالت البرٌة 

. لوسابل النقل األخرى من جانب البر 

."تتباٌن الموانا البحرٌة من حٌث الطبٌعة الجؽرافٌة و الملكٌة و الوظٌفة
7

 

ٌمكن التمٌٌز بٌن الموانا ذات المواقع الطبٌعٌة : من الناحٌة الطبٌعٌة الجؽرافٌة- 1

وشبه الطبٌعٌة ، و بٌن الموانا الصناعٌة التً تتمٌز فً مجموعها عن الموانا 

                                                           
5

هاروٌ أحًذ ػثًاٌ ، االقتصاد انبحري يغ اشارة خاصت نًشاكم انذول انُايٍت ، يُشأة انًؼارف /د -  

 .60 ، ص 1984باإلسكُذرٌت ، 
6

يختار انسىٌفً ، اقتصادٌاث انُقم انبحري ، دراست تحهٍهٍت ػٍ انؼالقت بٍٍ انُقم انبحري ، دراست تحهٍهٍت  - 

، 1996ػٍ انؼالقت بٍٍ انُقم انبحري و انتجارة انخارجٍت ، انذار انًصرٌت انهبُاٍَت ، انطبؼت انثانثت ، انقاهرة ، 

 .325ص
7

 .55.، يرجغ سبق ركرِ ، ص(االسكىا)َشرة انهجُت االقتصادٌت و االجتًاػٍت نغربً اسٍا  - 
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الجافة حٌث ال تعطً األخٌرة تسهٌالت بحرٌة للسفن ومن ثم ٌمكن اقامتها بعٌدا عن 

. الشواطا البحرٌة 

فهناك موانا تخضع لملكٌة الحكومة باعتبارها مظهرا للسٌادة : من ناحٌة الملكٌة-2

الوطنٌة ، وقد تكون ملكٌة المٌناء تابعة للبلدٌات أو الجمارك أو القطاع الخاص وقد 

. تدٌره شركة دولٌة متخصصة فً ادارة و تشؽٌل الموانا 

: من الممكن تقسٌم الموانا الى ثالثة: من ناحٌة الوظٌفة-3

وهً تلك الموانا المستخدمة فً تناول البضابع و الخدمات : موانا تجارٌة-" أ

. المرتبطة بها 

وهً تلك المواقع البحرٌة و األماكن التً تنشؤ خصٌصا كمكان : موانا اللجوء-ب

."لجوء أمن مإقت للسفن فً حالة العواصؾ
8

 

 بمنشاتو ٌتم تجهٌزها باإلضافة الى تجهٌزات الموانا التجارٌة : موانا عسكرٌة-ج

. ومعدات خاصة بمناولة األسلحة و الذخابر للقوات البحرٌة

:   التجارٌة الى نوعٌن:  وتنقسم الموانا

. وتكون مجهزة الستقبال جمٌع أنواع السفن التجارٌة:موانئ تجارية عامة-

وتكون مخصصة ومتخصصة فً خدمة نوعٌة معٌنة من : موانئ تخصيصية- 

."البضابع ، مثل الموانا التعدٌنٌة و موانا البترول و الموانا السٌاحٌة 
9

 

: تتوقؾ كفاءة المٌناء على العوامل التالٌة 

 ٌمكن قٌاس طاقة الرصٌؾ بالمٌناء بنقل و شحن أو تفرٌػ و :طاقة الرصيف-"

سحب أكبر كمٌة من البضابع فً أقل زمن ممكن ، وكلما ارتفع معدل نقل و سحب 

. البضابع مع امكانٌة زٌادة معدالت الشحن و التفرٌػ ارتفعت انتاجٌة الرصٌؾ

                                                           
8

،انًكتبت األكادًٌٍت، 2020يحًذ ابراهٍى ػراقً ، انُقم فً يصر انًاضً و انحاضر و انًستقبم حتى ػاو  - 

 .236،ص2002انقاهرة 
9

دراست حانت يٍُائً )زٌسٌحسٍ يحًذ زٌذاٌ ، أثر انُقم انهىجستٍت فً تحقٍق انًٍسة انتُافسٍت نهًىاَئ   - 

 .9 ،ص2003، رسانت ياجستٍر ، كهٍت انُقم انبحري و انتكُىنىجٍا، اإلسكُذرٌت ،(االسكُذرٌت و برشهىَت
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تتوقؾ امكانٌة المخزن على مساحته وطاقته االستٌعابٌة ، : امكانية التخزين - 

ومدى استؽالل أكبر قدر من هذه المساحة لتخزٌن البضابع وزٌادة دورتها فً 

."المخزن 
10
 

من الممكن قٌاس وسابل النقل من السٌارات : طاقة وسائل النقل المختلفة- 

اما بكمٌات البضابع الممكن شحنها أو : وسكك حدٌدٌة ونقل نهري بطرٌقتٌن 

تفرٌؽها من وسابل النقل فً أقل زمن ممكن محسوبة بالطن ، أو بعدد وسابل النقل 

. الممكن شحنها أو تفرٌؽها فً فترة حسابٌة معٌنة ، فً أقل وقت ممكن 

ٌمكن حسابطاقة العمالة من خالل معادلة تمثل متوسط انتاجٌة : طاقة العمال - 

 .العامل

  

                                                           
10

هاروٌ أحًذ ػثًاٌ ، َقم انتجارة انذونٍت بانسفٍ انُظايٍت انحهىل و انًشاكم، يُشأة انًؼارف /د - 

 .12-10،ص1984،
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 الموانئ من مركز النقل الى قاعدة لوجستية   : المطلب الثاني 

شهدت الخمسٌن سنة األخٌرة تطورا عمٌقا فً مفهوم و دور الموانا البحرٌة ، فلم 

وانما  (المنطقة المجاورة له)ٌعد نشاط المٌناء مقتصر على حدود المرفؤ فً حد ذاته 

. امتد هذا النشاط برا فً كل المنطقة المحٌطة بالمٌناء 

ولقد امتد هذا التطور الى نوعٌة الخدمات و البنٌة الفوقٌة و التحتٌة ولقد تحقق هذا 

التطور من خالل ثالث مراحل  

: الموانئ التقليدية: موانئ الجيل األول : أوال

كانت هذه الموانا فٌما قبل الستٌنات وما زالت موجودة حتى االن وتمثل أؼلبٌة "

موانا الدول النامٌة وانحصر دورها على تداول البضابع الصادرة و الواردة فقط 

."دون أٌة أنشطة إضافٌة أي كمراكز للنقل فقط
11
 

وتتسم سٌاسة و استراتٌجٌة واتجاه تطور موانا هذا الجٌل بؤنها استراتٌجٌة "

محافظة تحصر مفهوم المٌناء فً دور ثابت محدود ال ٌتعدى نطاق و مدى أنشطة 

الموانا هذا الجٌل عن أن المٌناء مجرد نقطة  وصل بٌن النقل الداخلً للبضابع 

والنقل البحري وتركز االستثمارات على البنٌة األساسٌة لألرصفة دون اهتمام لما 

."ٌحدث للسفن أو البضابع خارج منطقة الرصٌؾ
12
 

 

: الموانئ الصناعية: موانئ الجيل الثاني: ثانيا

 

ظهر هذا النوع من الموانا فً بداٌة السبعٌنٌات ، حٌث اتخذ دور الموانا بعده   "

اضافٌا كمركز للنقل والخدمات التجارٌة ، و الصناعٌة و امتدت رقعة المٌناء الى 

."مناطق الظهٌر لتؽطٌة االحتٌاجات التصنٌعٌة 
13 

                                                           
11

اٌهاب يحًذ انُحراوي ، األهًٍت االاقتصادٌت نسفٍ انحاوٌاث انرافذٌت  فً َظاو انُقم بانحاوٌاث بانتطبٍق   -  

 .86، ،ص2001ػهى يصر ، رسانت ياجستٍر، كهٍت انُقم انبحري و انتكُىنىجٍا، اإلسكُذرٌت 
12

اٌهاب انُحراوي ، يىاَئ انخهٍج انؼربً انقذرة انتُافسٍت ، دار انفكر انجايؼً ، االسكُذرٌت ، انطبؼت األونى  - 

 .5، ص2009، 
13

 .10 ، يرجغ سبق ركرِ ، ص11انًؤتًر انبحري انذونً انحادي ػشر ، ياردكىٌ  - 



 انفصم انثاًَ                                       نىجٍستٍك انُقم وانًُاونت داخم انًىاَئ
 

 
46 

تتمٌز سٌاسة و استراتٌجٌة تطوٌر موانا هذا الجٌل بالتوسٌعٌة على اساس تصور ، 

. عرٌض لدور المٌناء  وقدرته اإلدارٌة 

:   ٌختلؾ التنظٌم فً الموانا الجٌل الثانً عن موانا الجٌل األول وٌتسم بالتالً

عالقات وثٌقة مع شركابها فً النقل والتجارة الذٌن شٌدوا منشآت لتصنٌع - "أ

. بضابعهم فً منطقة المٌناء 

عالقات وثٌقة بٌن المٌناء و االدارة المحلٌة التً ٌوجد فً نطاقها لشدة اعتماد - ب

المٌناء على المدٌنة المحٌطة به فٌما ٌخص األراضً و شبكات الطرق الخاصة 

. بالنقل البري 

التكامل بٌن مختلؾ األنشطة و الخدمات بالمٌناء لمساٌرة تزاٌد كمٌة البضابع - ج

 14.وسرعة دورانها عبر المٌناء

 

 :الموانئ اللوجستية: موانئ الجيل الثالث: ثالثا

 

بدأ ظهور هذا الجٌل مع بداٌة عقد الثمانٌنات ومع نمو حركة التجارة العالمٌة و "

."ارتفاع نسبة التحوٌة العالمٌة وانتشار مفهوم النقل المتعدد الوسابط
15
 

واعتمد هذا الجٌل من الموانا على األرصفةالمتخصصة والتً تعمل من خالل 

منظومات معلومات متطورة ، وتتمٌز سٌاسة و استراتٌجٌة هذه الموانا 

. بالدٌنامٌكٌة

ان األنشطة و الخدمات فً هذه الموانا تتسم بالتخصص والتنوع والتكامل ،  "

:"وتنقسم األنشطة والخدمات التً تتوفر بهذه الموانا الى األربع فبات التالٌة
16
 

 

 

                                                           

.275أًٌٍ انُحراوي، انًىاَئ انبحرٌت انؼربٍت ، يرجغ سبق ركرِ، ص - 
14

 
15

 .235يحًذ ابراهٍى ػراقً ، قطاع انُقم فً يصر ، يرجغ سبق ركرِ، ص - 
16

 - 

اٌهابًحًذانُحراوي،األهًٍتاالقتصادٌتنسفُانحاوٌاتانرافذٌتفٍُظايانُقهبانحاوٌاتبانتطبٍقؼهىًصر،رسانتياجستٍر،كهٍت

 .85انُقالنبحرٌىانتكُىنىجٍا،اإلسكُذرٌت  ،ص
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: تقديم خدمات الميناء التقليدية- 1

ان هذا الجٌل ما زال مستمرا فً تقدٌم الخدمات التقلٌدٌة لموانا الجٌلٌن األول و 

الثانً وما زالت الخدمات تعتبر عنصرا أساسٌا فً أنشطة الموانا مع تطوٌر 

. أسالٌب تقدٌمها حٌث أصبحت تقدم من خالل المفاهٌم اللوجستٌة ومراكز التوزٌع

:  الخدمات الصناعية و البيئية- 2

  تشمل هذه الخدمات األعمال الفنٌة مثل اصالح و صٌانة السفن والخدمات 

الهندسٌة األخرى ، وتعتبر هذه الخدمات عنصرا هاما فً تكامل خدما المٌناء ، 

وتوفٌر الضمان لمنظومة االنتاج على االستمرارٌة بما ٌعنً خفض نسبة المخاطرة 

. االقتصادٌة للمعدات ووسابل النقل المختلفة 

:  الخدمات االدارية و التجارية- 3

 ٌقدم هذا الجٌل خدمات ادارٌة على درجة عالٌة من الكفاءة سواء من الناحٌة 

االجرابٌة أو االدارٌة أو المعلوماتٌة نتٌجة لتعاظم حجم التجارة الدولٌة وما نتج عنه 

من نقل كمٌات هابلة لنوعٌات البضابع المختلفة على محاور نقل متعددة ما بٌن دول 

. العالم المختلفة، ولضمان انسٌاب حركة النقل بكل دقة 

  ولم تعد هذه الموانا تعترؾ بالحدود الزمنٌة ألعمال المٌناء ، حٌث أصبحت 

 . ساعة ٌومٌا ومستمرة خالل أٌام األسبوع24الخدمة ممتدة على مدى 

كما عملت على تطوٌر الموارد البشرٌة التً أصبحت ضرورٌة للتعامل مع 

. األسالٌب االدارٌة و أنظمة المعلومات 

 

: عمل الميناء كمركز للتوزيع و اللوجستيات- 4

تم مزج و ادماج جمٌع المالمح اللوجستٌة فً جمٌع أعمال و أنشطة المٌناء ، كما 

. أصبح من المهام الربٌسٌة للمٌناء العمل كمركز للتوزٌع

  



 انفصم انثاًَ                                       نىجٍستٍك انُقم وانًُاونت داخم انًىاَئ
 

 
48 

: ادارة خدمات النقل في اللوجستيك: المطلب الثالث

  نظرا لدور الموانا البحرٌة فً نمو وحركة التجارة الخارجٌة للدول العربٌة وفً 

دعم اقتصادٌاتها و مساهماتها فً االقتصاد العالمً فمن المهم التعرؾ على أوضاع 

بعض الموانا البحرٌة العربٌة من خالل دراسة النواحً التشؽٌلٌة و الفنٌة من 

. الخصابص الربٌسٌة و االمكانٌات المتاحة لكل مٌناء 

. االدارة الكاملة لجمٌع مرافق المٌناء: أوال

:   تم تصنٌؾ نظام ادارة الموانا فً العالم الى أربعة أنماط ادارٌة مختلفة و هً

. االدارة الكاملة لجمٌع مرافق المٌناء:النمط األول

 .ادارة المٌناء بنظام حٌازة الملكٌة :النمط الثاني 

 .ادارة المٌناء المجهز : النمط الثالث

. االدارة المتكاملة للمٌناءبواسطة بالقطاع الخاص: النمط الرابع

ان نمط االدارة المالبم إلدارة المٌناء فً ظل التطورات الراهنة تحدده عدة عوامل "

مختلفة مرتبطة بالوضع السٌاسً و االقتصادي و االجتماعً للدولة و مركزها 

" دي من حٌث كونها دولة نامٌة أو نفطٌةاوتصنٌفها االقتص
17
 

. والموقع الجؽرافً للمٌناء وخطط الدولة للتنمٌة

 ساعة ٌومٌا و مستمرة خالل أٌام 24خالل ساعات محدودة أصبحت الخدمة ممتدة 

. األسبوع ، و بالتالً كان عامال جاذبا للعمالء

 :أهم السمات و المالمح المطلوب توافرها في الموانئ البحرية الحديثة- 

منؤهمالسماتوالمالمحالمطلوبتوافرهافٌالموانبالبحرٌةالحدٌثةحتىتكونقادرة على التعامل 

 .مع األجٌال الحدٌثة من السفن

توافرشبكةنقلداخلٌةمتكاملةمعمحاور النقلمحلٌا وإقلٌمٌامنخالل 

 . الحدٌدٌةعلىؤنتكونعلىدرجةعالٌةمنالكفاءة  -شبكاتالطرقالبرٌةالسكك

توافرمنظوماتالمعلوماتالمتطورةوالتٌتعتبرالمحركالربٌسٌلمنظومةالنقاللدولً  -

 . المتعددالوسابط

                                                           
17

 .106، يرجغ سبق ركرِ ، ص(انقذرة انتُافسٍت)اٌهاب انُحراوي ، يىاَئ انخهٍج انؼربً  - 
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 تلبٌةاحتٌاجاتوتوقعاتمستخدمٌالمٌناءبكفاءةعالٌة– 

 .توافرأنشطةالقٌمةالمضافةوالخدماتاللوجستٌة-  

 .السرعةفٌؤداءالخدماتبتكلفةاقتصادٌة- 

كفاءةالشبكةالرافدٌة والمحورٌة،بمعنى 

ربطالموانبالمحورٌةالتٌتستقبلسقنالحاوٌاتالعمالقةبخطوطمالحٌةرافدٌةمنتظمةالتًردداتل

 . لموانبالمجاورةوالقرٌبة،لتوصٌاللحاوٌاتالخاصةبهافٌالتوقٌتاتالمحددة

 نظرا"

ألهمٌةخدماتالنقلفإنمسإولٌاتهاعادةماتقععلىعاتققسمؤوإدارةمستقلةتعرفبقسمالنقلوٌقععلل

ٌهامسإولٌةتحدٌدطرٌقةالنقلوحركتهاماٌرتبطبهامنتحدٌدلمعدالت 

وأسعارالنقلمثلتصنٌفالشحنإلىمجموعاتمتشابهةفضالعنالحصولعلىؤقالألسعارالتنسٌقبٌنت

وارٌخالشحنوإمكانٌةالنقاللمتاحة،كذلكمتابعةالشحناتإضافةإلىهذافإنهفٌظاللمفهومالحدٌثل

 لوجستٌك

فقداتسعتمسإولٌاتمدٌرالنقللتشملوظابفؤخرىمثاللتؽلٌؾ والمناولةوالتخزٌنو 

."هذاعكسالماضٌالذي كانتمسإولٌةتقتصرعلىشراءخدماتالنقلفقط
18

 

و ٌمكن النظرعننطاقمسإولٌاتإدارةالنقلفإنهفٌظلمفهوماللوجستٌكسوؾ نجد  "

" التسوٌقواإلنتاجوالتموٌل"أنمدٌرالنقلٌرتبطبالضرورةبمجاالتوظٌفٌةعدٌدةمثل 

.وٌرجعذلكإلىؤن إدارةالنقلتمثألحدالعناصرالربٌسٌةفٌالنظامالمتكاملللوجستٌك
19

 

وٌمكن القوألنإدارةخدماتالنقل تمارسنوعٌن  ربٌسٌٌنمنالمهام و الوظابفاإلدارٌةو  "

. المهام المرتبطةبالبحوث

 

 

 

 

                                                           
18

 2004سًٍتزكٍقرٌاص،ػبذانغفارخُفً،اإلدارةانحذٌثتفٍإدارةاإليذادوانًخسوٌ،انذارانجايؼٍت،يصر،  - 

 .134،ص
 . 160نهال فرٌدمصطفى، جالل ابراهٌمالعبد،إدارةاللوجستٌات  ،مرجعسبقذكره،ص  - 19
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 : ادارة حركة النقل- 1

تلتزمإدارةحركةالنقلبتقدٌم 

خدماتالنقلبكفاءةوذلكفٌالوقتوالمكانالمناسبمعؤعلىمستوىللخدمة وبؤفضالألسعارالممكنة 

وبما ٌإدٌإلىتحقٌق أهداؾ وظٌفةاللوجستٌكوتشملمهام إدارةحركةالنقل مجموعة 

:"األنشطةالتالٌة
20

 

 :تصنيف البضائع- 

ٌشٌرهذاالنشاطإلىعملٌةتصنٌفالبضابعالتٌٌتمنقلهاكشحنهاإلىمجموعاتمتشابهةوذلكفٌضوء

خصابصكلمنهاوٌساعدهذاالتصنٌفعلىتحدٌد 

معدالتؤوأسعارالشحنبشكلمباشركماٌالحظؤنه تحقٌق 

 .حجمالبؤسبهمنالوفراتإذاكانالعاملٌن فٌإدارةالنقلعلىخبرةكافٌةبقواعدوأسسالتصنٌؾ

 :الحصولعلىأقألسعارالشحنوالنقل- 

ٌعتبرهذاالنشاطؤهماألنشطةبالنسبةإلدارةحركةالنقلحٌثؤنالهدؾ النهابٌلإلدارة هو 

تخفٌض تكلفةالنقلو الشحنإلىؤقلما ٌمكن ،وحٌثؤنؤسعارالشحنوالنقل تمثل 

التكلفةاألساسٌةواألهمبالنسبةلتكالٌفالنقل،فإنالحصول 

علىؤقالألسعارللنقلوالشحنٌإدٌحتمالتحقٌقالهدؾ 

وتخفٌضتكلفةالنقلمعالحفاظعلىمستوىالخدمةالمرؼوب،ولكنالبدمناإلشارةهناإلىؤنالتقلٌلمن

تكلفةالنقلقدالٌإدي بالضرورةإلىالوصوإللىإجمالٌتكالٌفاللوجستٌك الىحدهااألدنى 

 .إذالبدمناختٌاروسٌلةالنقاللتٌتقدمالمستوىالمطلوبمنالخدمةبؤقلسعر ممكن

 :جدولةأزمنةالنقل- 

 ترجعؤهمٌةهذهالوظٌفةإلىؤنؤٌتؤخٌرفٌعملٌاتالشحنؤوالتفرٌؽٌإدٌإلىعدم 

الوفاءبمواعٌدالتسلٌمسواءلعملٌاتالتشؽٌألوالعمالءمما ٌترتب علٌهمشاكلخطٌرة 

."لإلنتاج،وأٌضامشاكلمع العمالءقدتصإللىحدانصرافهمعنالتعاملمعالمإسسة
21

 

                                                           
20 - Jacques Pons. Transport et logistique –maillon déterminants de la supply 

Chain. op-cit ,page 38. 
 

 .162نهالفرٌدمصطفى،جالل إبراهٌمالعبد،إدارةاللوجستٌات،مرجعسبقذكره،ص  - 21



 انفصم انثاًَ                                       نىجٍستٍك انُقم وانًُاونت داخم انًىاَئ
 

 
51 

 :إدارةمستنداتللشحن

تستخدمإدارةحركةالنقاللعدٌدمناألدواتالتٌتتمثلفٌمستنداتالشحنمنهاعلىسبٌاللمثال 

بولٌصةالشحن وفاتورةالشحنوتمثل األولى 

وصفاكامالللموادالمشحونةوتستخدمكإٌصال استالم 

علىؤساسهاٌتمتقدٌرالتعوٌضاتفٌحالةحدوثخسابرأو 

تعتبرالمستندالذٌٌدفععلىؤساسهتكلفةالنقلوالذٌقدٌكونمقدماأو (فاتورةالشحن)تلٌفٌاتؤماالثانٌة

."عنداستالمالبضاعة المشحونة
22
 

: متابعةخطوطالسير- 

 وذلكبؽرضالتؤكدمندقة وانتظامعملٌاتوأزمنةالنقلحتى ٌمكن لإلدارة

 .التدخلفٌالوقتالمناسبعندحدوثؤٌمشاكألو معوقاتفٌخطوطالسٌر

:  المراجعة- 

وٌعنً 

القراراتإوهذاالنشاطمتابعةاألداءالخاصباألنشطةالسابقةكلهاوذلكبؽرضالتؤكدمنسالمة 

 .جراءالتصحٌحاتوالتعدٌالتفٌهذهاألنشطةعندظهورأٌانحرافاتؤوأخطاءفٌاألداء

: المطالباتوالتعويضات- 

فٌحالةعدممطابقةخدمةالنقلمعالمعاٌٌر 

المحددةمنقبإلدارةاإلمدادوذلكعندوقوعالخسابرأوالتلٌفٌاتؤواختالؾ 

مواعٌدالتسلٌمعنالمواعٌدالمتفقعلٌهاأوأي 

انحرافعنالمعاٌٌرالشروطالمتفقعلٌهابٌنالمإسسةوالجهةالمسإولةعنالنقل 

والشحن،ٌمكنالمطالبةبالتعوٌضاتوعادةماٌتماالتفاق علىحجمالتعوٌضاتمابٌن 

المإسسةوالشركةالناقلةوٌالحظؤنارتفاعكمٌةالتعوٌضاتالتٌتحصلعلٌهاالمإسسةٌعتبرفٌم

. عظماألحٌاندلٌلعلىعدمكفاءةقراراتالنقل

: البحوث- 2 
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باإلضافةإلىالمهام 

:  ذاتالطبٌعةاإلدارٌةتقومحركةالنقألٌضاببعضاألنشطةالبحثٌةالتٌتنقسمإلىنوعٌن

 .بحوثتتعلقبمستوى خدمةالنقلوبحوثمتعلقةبكفاءةالوظٌفةالمتكاملةللوجستٌك

: بحوثتطويرخدماتالنقل - 

ٌهتمهذاالنوعمنالبحوثبتوفٌرأفضلخدماتالنقل 

والتوصإللىؤفضالألسعارللشحنعندمستوىمعٌن منالخدماتوٌالحظؤن 

قٌاسؤداءوساباللنقاللمختلفةٌعتبرمنالمجالتالتٌتحتاجإلى 

 : التوصلألفضألداءومنالمقاٌٌسالمستخدمةفٌهذا المجال

 . مدىتوافرمعداتووساباللنقلوالشحن.

 .مدىتتابعواستمرارعملٌةالنقل.

 .القدرةعلىاإلسراعبعملٌاتالنقل والشحن.

.  تناسقعملٌاتالنقلوالشحنعنداستخدامعدةوسابل نقل.

:  بحوثتطويركفاءةنشاطاللوجستيك- 

تمثإلدارةالنقألحدمكوناتإدارةاللوجستٌكحٌثتمثل تكلفةالنقألهمو 

أكبرنسبةمنإجمالٌتكالٌفاللوجستٌكلذلكفإنهذهاإلدارةتكونمسإولةعنالتؤكدمن 

أنؤداءنشاطالنقلٌإدٌإلىتحقٌقؤقلتكلفةكلٌةلنشاطاللوجستٌكوٌتمذلكبإجراءالبحوثالمستمرةلد

راسةالعالقةبٌنتكلفةخدماتالنقلكالتكلفةالكلٌةلنشاطاللوجستٌكوكٌفٌةالتوصإللىؤداءأفضلٌإ

.  دٌإلىتخفٌضهذهالتكلفةالكلٌة
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الحاوٌة وحدة من معدات النقل :" بقولها 1972 تعرٌؾ اتفاقٌة سالمة الحاوٌات ل 

البضابع صالحة لالستخدام المتكرر ذات مكانة تكفً للمناولة فً الموانا وعلى 

السفن مصممة خصٌصا لنقل البضابع بوسٌلة أو أكثر من وسابل النقل ودون عملٌة 

ولكً تجري مناولتها بسرعة بحٌث تكون مزودة بتجهٌزات " اعادة تحمٌل وسٌطة 

ركٌنة لهذه االؼراض وذات حجم تكون فٌه المساحة المحصورة باألركان السفلٌة 

.الخارجٌة االربعة
23
 

ولدت فكرة الحاوٌة فً الخمسٌنات من القرن العشرٌن فً الوالٌات المتحدة 

 صاحب شركة نقل داخلً ،ارشدته malocon mc leanاالمرٌكٌة على ٌد 

خبرته واهتماماته فً هذا المجال الى انه ٌمكن نقل البضابع من مصدر الى زبون 

بسرعة اكبر و بتكلفة اقل فً حال اقتصرت عملٌات العتالة فتبٌن له ان ذلك ٌتحقق 

بتحمٌل بضابع من احجام وأنواع مختلفة مصنفة داخل مستوعب او حاوٌة من حجم 

محدد مما ٌوفر عملٌات مناولة عدد كبٌر من الطرود وٌوفر استخدامها عددا كبٌرا 

. من الٌد العاملة 
24
 

من هنا بدأ النقل بالحاوٌات ٌعرؾ تطورا ملحوظا ولكنه كان مقصورا على النقل 

من رصٌؾ المٌناء الشحن الى رصٌؾ مٌناء الوصول اي على مرحلة النقل 

البحري فقط ،اال ان النهضة الحقٌقٌة الستخدام الحاوٌات لم تبدأ اال فً بداٌة 

الستٌنات وذلك استجابة لحاجات التجارة الدولٌة فساعدت تحوٌة البضابع على ابرام 

 .العقود من الباب الى الباب مما اثر اٌجابٌا على التجارة الدولٌة

 عندما سٌرت 1964وقد ازداد تطور استخدامها فً مجال النقل البحري فً عام 

 سفٌنة متخصصة فً نقل الحاوٌات اطلق علٌها Australianshoppingشركة 

 عندما اعلنت 1965 بٌن مٌنابً ملبورن وفرٌمانتل ثم فً عام kooringaاسم 

 خوضها للتجارة عبر االطلسً بسفن حاملة للحاوٌات تتسع كل sea landشركة 

 حاوٌة وهً السفن المنتشرة فً الوقت الحالً كونها تتكامل 1261حاوٌة منها ل 
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فٌها مزاٌا الحاوٌات مع التكنولوجٌا الحدٌثة الموجودة فً هذا النوع من السفن 

 .خاصة فً عملٌات الشحن و التفرٌػ
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 أنواع الحاويات المستعملة داخل الميناء: المطلب الثاني 

هناك انواع عدة للحاوٌات وذلك حسب نوع البضابع التً ٌمكن ان تحتوٌها الحاوٌة 

وكذا المواصفات الفنٌة للحاوٌة من حٌث االساسات ونوع المواد المصنوعة منها 

،وهذا ان دل على شبؾ انما ٌدل على االٌجابٌات التً ٌحققها استخدام الحاوٌات فً 

 .مجال النقل 

 :حاويات البضائع العامة-1

 وهً حاوٌات ؼٌر مصنوعة لنوع معٌن من البضابع وهذا النوع بدوره مقسم الى 

انواع وفقا ألساسات الحاوٌة وطرق الوصول الى داخلها للتعببة و التفرٌػ من أهمها 

25
 

وهً حاوٌات مقفلة بشكل تام سقفها وجوانبها  : حاويات ذات االستعمال العام-

صلبة ،احد جوانبها على االقل فٌه باب وخصص لنقل انواع مختلفة من البضابع أي 

 .البضابع الجافة أو السابلة متى كانت معبؤة فً علب معدنٌة أو بالستٌكٌة 

حاوٌات تشبه حاوٌات االستعمال العام باستثناء : حاويات ذات السقف المفتوح -

وجود سقؾ متحرك وقابل للنقل مصنوع من القماش أو البالستٌك وٌمكنتثبٌته 

بالنواحً األربعة للسقؾ ،وٌستخدم هذا النوع لنقل البضابع الثقٌلة جدا أو ذات 

 .الحجم الكبٌر كما تستخدم لشحن البضابع التً ال ٌمكن رفعها اال بمرافعة العلوٌة 

اي من دون اساسات علٌا ولكن لها نفس طول وعرض  : حاويات مسطحة-

الحاوٌات العادٌة و المجهزة بزواٌا بهدؾ التمكٌن من مناولتها واحٌانا بعجالت 

تسمح لها بالتدحرج لتسٌٌر عملٌات الشحن و التفرٌػ و الرص على ارصفة 

 .الموانا

 .وهً تتمٌز أن جوانبها ؼٌر ثابتة : حاويات ذات قوائم وذات جوانب مفتوحة-

 :حاويات البضائع الخاصة- 2

 :وهً حاوٌات ذات تصمٌم خاص ،فتتنوع أشكالها حسب نوع البضابع ومنها 
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وهً ذات جوانب وأرضٌة وسقؾ معزولٌن  :حاويات ذات مواصفات حرارية-

 .حرارٌا لتخفٌض تبادل الحرارة بٌن داخل وخارج الحاوٌة

وهً ذات مواصفات حرارٌة ومزودة بجهاز منتج  : حاويات حرارية مسخنة-

 .للحرارة 

وهً ذات مواصفات حرارٌة مزودة بجهاز مبرد تضمن االحتفاظ  : حاويات مبردة-

 .عند مستوى معٌن

وهً التً تستخدم فً نقل الزٌوت والحوامض أو نقل الؽاز  : حاويات الخزانات-

 .المضؽوط أو الؽاز المسٌل فهً ؼالبا ما تكون على شكل خزانات معدنٌة 

 : امتيازات الحاويات داخل الميناء :المطلب الثالث 

أصبح النقل بواسطة الحاوٌات ٌنظم نقل تجارة البضابع المصنعة وهً النسبة االكبر 

فً التجارة العالمٌة فنتج عنه تؽٌٌر فً أنماط وممارسات النقل حٌث تزاٌد نقل 

البضابع من باب الى باب واكتسب النقل متعدد الوسابط أهمٌة كبرى وهذا راجع 

الى ما تمٌز به النقل بالحاوٌات من إٌجابٌات فمن ناحٌة الشحن أدى استعمال 

الحاوٌات الى توفٌر الكثٌر من المال على الشاحن ،اذ ٌمكن لسفٌنة الحاوٌات أن 

تشحن أو تفرغ حمولتها فً جزء من الزمن الذي  تستؽرقه سفٌنة الشحن التقلٌدٌة 

إلتمام اي من عملٌتٌن وكذلك فان تكالٌؾ الشحن و التفرٌػ تنخفض ،كما ٌساعد ذلك 

على سرعة و مرونة تداول وانتقال البضابع الى عدد اكبر من العمالء و بالتالً 

سرعة التسلٌم 
26
. 

كما أنه وباعتبار الحاوٌة عازلة وصلبة وؼٌر قابلة للكسر فهً الى حد االن وسٌلة 

التؽلٌؾ األكثر أمانا اذ تعتبر واقٌة للبضابع بحٌث تقلل من خطورة هالك وتلؾ 

البضابع فالنقل بالحاوٌات المبردة ٌسمح بالمحافظة على المواد الؽذابٌة القابلة للتلؾ 

من الحرارة و البرودة و الرطوبة ومن جمٌع التقلبات الجوٌة ناهٌك عن الحد من 

 .حاالت السرقة كون أن الحاوٌة تؽلق بإحكام 
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من ناحٌة النقل قدمت الحاوٌة الحل األمثل للمنظومة النقل ككونها سهلت النقل من 

وسٌط الى اخر وهً معببة دون تفرٌػ أو اعادة تصنٌؾ محتوٌاتها كما مكنت الناقل 

البحري من تقلٌل المساحات الضابعة داخل السفٌنة دون خوؾ على البضابع 

 .الموجودة بداخلها من التلؾ مما أدى الى استؽالل السفٌنة على أكمل وجه 

أما من ناحٌة الموانا البحرٌة فقد ادى الى استخدام الحاوٌات الى ظهور محطات 

تداول الحاوٌات لتفرٌػ وشحن السفن بدال من شركات الشحن والتفرٌػ النمطٌة كما 

 .ادى تطور سفن الحاوٌات الى تطوٌر وزٌادة طاقات 
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المناولة ودورها في الرفع من اداء الموانئ : المبحـث الثالث

عموميات حول المناولة : المطلب االول

التطور التاريخي للمناولــــة وتعريفها : أوال

التطور التاريخي للمناولة  /1

إن تطور المناولة مرتبط أساسا بتارٌخ الصناعة، ونؤخذ مثال على ذلك صناعة 

السٌارات والتً ال تشمل كل الصناعة، ولكنها تعطٌنا فكرة واضحة عن المناولة 

.  الصناعٌة من حٌث خاصٌتها وتداولها على المستوى العالمً

: مرحلة الصناعة التقليدية /أ

 عند ابتكار السٌارة كانت فً أولى مراحل تطورها تصنع من طرؾ الصناعٌٌن 

بطرٌقة تقلٌدٌة، بحٌث كانت جمٌع القطع المكونة لها تنجز عن طرٌق الٌد أو 

بواسطة آالت بدابٌة ، وقطع الؽٌار ال تستبدل بل هً ثابتة، كما أن التعاون بٌن 

المإسسات لم ٌكن موجودا بل الحٌطة وعدم الثقة بٌن مختلؾ المإسسات هو الذي 

كان ٌخٌم على المناخ فً تلك الحقبة من الزمن، وهذه الخاصٌة لم تكن تتمتع بها 

.  صناعة السٌارات فقط بل كانت تشمل جمٌع الصناعات

: مرحلة الصناعة المكثفة /ب

تحت ضؽط قانون اقتصاد السوق والمتطلبات االقتصادٌة العالٌة، عرفت الصناعة 

ثورة أولى مع ظهور الصناعة المكثفة التً كان ٌنبؽً علٌها سد االحتٌاجات 

، وبعد ذلك (...السكة الحدٌدٌة، الجسور، السكن)الخاصة لتطوٌر المنشآت القاعدٌة  

(... 1918-1914)االحتٌاجات الكبٌرة من العتاد لمواجهة الحرب العالمٌة األولى 

 قام الصناعً بؤول عملٌة تصنٌع مكثفة، وأنجز أول سلسلة لتركٌب 1914ففً سنة 

السٌارات والتً عرفت فٌما بعد بالتاٌلورٌة، وتم من خاللها إنجاز كمٌة كبٌرة من 

. القطع فً وقت قٌاسً مع تخفٌض سعر التكلفة 
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لقد كانت مفخرة الصناعٌٌن خالل تلك الحقبة هً أنهم ٌقومون بعملٌة التصنٌع 

جمٌعا بمفردهم، وأن الشركات الكبرى كانت تملك المواد األولٌة بمفردها وال تحتاج 

. لمصرؾ أخر لتزوٌدها بالمواد التً تتطلبها العملٌة اإلنتاجٌة

: مرحلة ظهور الصناعة و المناولة الصناعية /ج

فً هذه المرحلة الصناعٌون الكبار أبدعوا فً وضع مقاٌٌس داخلٌة من أجل عقلنة 

احتٌاجاتهم فً قطع الؽٌار وبعض المكونات األخرى التً تدخل فً منتجاتهم، 

وبفعل متطلبات اإلنتاج والمنافسة راح الصناعٌون ٌستثمرون فً مجال التجهٌزات 

. الدقٌقة فً جمٌع المجاالت واعتمدوا فً ذلك على اختصاصٌٌن أكفاء 

من زٌادة االحتٌاجات  (1945-1939) ولقد عجلت الحرب العالمٌة الثانٌة 

الصناعٌة لمواجهة طلبات تدعٌم احتٌاجات الحرب الكبٌرة من جهة، واحتٌاجات 

إعادة اإلعمار للبلدان المتضررة من جراء الصراع العالمً، فً هذا المناخ بدأ 

ٌظهر دور المناولة الصناعٌة فً سد احتٌاجات المعارك الطاحنة من العتاد الحربً 

كالنقل والهٌاكل القاعدٌة وهكذا تحول الحرفٌون الصؽار إلى صناعٌٌن، وتمثلت 

التصلٌح والصٌانة، صناعة قطع الؽٌار واللوازم : الصناعات آنذاك فً 

االستهالكٌة، صناعة القطع المنفصلة للتركٌب األولً، صناعة قطع معدة للتجمٌع، 

. صناعة المنتجات النهابٌة

وشٌبا فشٌبا وجد الصناعٌون أنفسهم أمام مواجهة الظروؾ التنافسٌة التً أجبرتهم 

عن البحث عن اإلنتاجٌة والجودة، وفً هذا الجو ظهر مجال المناولة الصناعٌة، 

الذي ٌستطٌع تلبٌة احتٌاجات الصناعٌٌن بسبب المهارة والقدرة المتوفرة وكذلك 

.     التخصص وسعر التكلفة

، فقد قام الصناعٌون الٌابانٌون بدراسة خصابص إنتاج الستيناتأما فً سنوات 

الدول الؽربٌة خاصة الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة، وقاموا بتحدٌد مساوئ اإلنتاج 

المكثؾ، وطوروا طرٌقة جدٌدة لإلنتاج معتمدة على الجودة والتخصص وكذلك 

.  الوقت
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هذه الطرٌقة سمحت لهم بتحقٌق إنتاجٌة عالٌة، واعتمدت فٌما بعد من طرؾ جمٌع 

الصناعٌٌن فً العالم بداٌة الثمانٌنات، وهذا بدوره سوؾ ٌجرنا إلى وضع حٌز 

تطبٌق المواصفات العالمٌة وتطوٌر العدٌد من المإسسات الصؽٌرة والمتوسطة 

المختصة فً المناولة الصناعٌة من حٌث القدرة، التخصص والصٌانة، فالصناعٌٌن 

ٌلجإون إلى المناولٌن وذلك إما ألسباب اقتصادٌة أو ظروؾ خاصة باإلنتاجٌة، 

فالمإسسة المعزولة ال ٌمكنها الحصول على استثمارات تستطٌع من خاللها تحقٌق 

.  األهداؾ المبرمجة 

فؤصبحت المناولة التخصصٌة هً القاعدة العامة وعلى المناولٌن التسعينات أما فً 

:  أن ٌعتمدوا الوظابؾ التالٌة

.  البحث والتنمٌة*

. االستثماروالتكوٌن*

. إدخال التبادل اإلعالمً للمعطٌات*

. ضمان الجودة*

. تقلٌص قابمة المزودٌن والمناولٌن*

.  ارتفاع الحاجٌات إلى الكفاءات والموارد المالٌة *

.  ضرورة االستمرارٌة والثقة فً العالقات مع المناولٌن*

حٌث أصبح المناول الصناعً هو الشرٌك المزود باألجزاء والمكونات والخدمات 

. التً تدمج فً المنتج النهابً

: تعريف المناولة/ 2

مر مفهوم المناولة بثالث مراحل أساسٌة، فقد تم تعرٌفه خالل المرحلة األولى على 

أساس قانونً، وفً الثانٌة حسب خصابص فنٌة، وفً الثالثة على أسس عالقاتٌة 

. تحكم معامالت التبادل والتعاون بٌن المنشآت اآلمرة باألعمال والمنفذة لها

فمصطلح المناولة هو مصطلح متعارؾ علٌه فً دول المؽرب العربً ودول شمال 

أفرٌقٌا، أما بالنسبة للدول العربٌة فً المشرق العربً فالمصطلح المتعارؾ علٌه هو 
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-La sousالتعاقد من الباطن أو المقاولة من الباطن وتسمى بالفرنسٌة        

traitance أما باإلنجلٌزٌة Outsourcing .

. سنورد فٌما ٌلً أهم التعارٌؾ التً تناولت المناولة و 

تعريف المقاولة من الباطن حسب المركز الوطني للمقاولة من الباطن -أ

CENAST 

النشاط الذي من خالله ٌتم تصنٌع منتوج أو "تعرؾ المقاولة من الباطن على أنها 

عدة مركبات تسمى القطع لحساب المإسسة التً تعطً األوامر وحسب الخصابص 

". التقنٌة التً تحددها تبعا للنتٌجة الصناعٌة المراد الوصول إلٌها

هذا التعرٌؾ ٌحدد نوع النشاط الذي تطبق فٌه إستراتٌجٌة المقاولة من الباطن وٌبرز 

أن اإلنتاج ٌتم حسب خصابص تحددها المإسسة التً تعطً األوامر ولٌس المقاول 

. من الباطن وأن النتٌجة تحدد مسبقا

: تعريف حسب التشريع الفرنسي- ب

نظرا لعدم تطرق التشرٌع الجزابري لتعرٌؾ محدد خص به المقاولة من الباطن 

واعتمادا على ما توفر من معطٌات رسمٌة فقد تم اختٌار القانون الفرنسً بناءا على 

التقارب بٌن القانونٌن الجزابري والفرنسً، هذا األخٌر الذي تناول تعرٌؾ المقاولة 

: من الباطن على النحو التالً

المقاولة من الباطن هً العملٌة التً من خاللها تطلب مإسسة تسمى المإسسة التً "

تعطً األوامر من مإسسة أخرى تسمى المقاول من الباطن تنفٌذ جزء من العملٌة 

". اإلنتاجٌة حسب عقد تحدد بنوده المإسسة األولى

هذا التعرٌؾ ٌضٌؾ توضٌحا آخر وهو أن العالقة القابمة بٌن الطرفٌن تقوم على 

 .أساس عقد وهو محدد مسبقا من قبل المإسسة التً تعطً األوامر
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أهمية وأنواع المناولة :المطلب الثاني 

: أهمية المناولة/ 1

برهنت الوقابع الصناعٌة على أهمٌة المناولة التً أصبحت تشكل أهم ابرز 

االستراتٌجٌات الحدٌثة وأكثرها قدرة على تحقٌق التنمٌة الصناعٌة بجمٌع البلدان 

: فقد مكنت المإسسات التً أخذت بها على. المتقدمة

 تنظٌم النشاط .

 تحقٌق التخصص .

 تقسٌم العمل .

 الحد من النفقات .

 زٌادة الكفاءة .

 وتعظٌم المكاسب  .

 رفع القدرة التنافسٌة .

هذا وٌعتبر نظام المناولة من أهم األسالٌب التً تعمل الدولة على انتشاره وخلق 

قاعدة عرٌضة من المنشآت الصؽٌرة والمتوسطة المؽذٌة والمكملة نظرا للدور 

تعزٌز الترابط : الهام الذي تلعبه فً دفع عجلة التنمٌة الصناعٌة من خالل

وتتمثل هذه , والتكامل بٌن الصناعات الصؽٌرة والصناعات األساسٌة الكبٌرة 

: األهمٌة فً النقاط التالٌة

تقوم المنشآت الصؽٌرة بإنتاج كمٌات من المكونات أو األجزاء الوسٌطة حسب  (1

طلبات التعاقد بتكلفة أقل وجودة أعلى عما إذا تم إنتاجها فً الشركات الكبٌرة 

 .(األم)

كما – ٌساعد هذا النظام على تطوٌر وتنوٌع المنتجات طبقا الحتٌاجات السوق  (2

ٌساعد علً االستؽالل األمثل للطاقات المتاحة وتؤهٌل الوحدات الصناعٌة بما 

ٌعظم قدراتها على تصدٌر منتجاتها ومواجهة المنافسة فً األسواق المحلٌة 

 .والدولٌة
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تستفٌد المنشآت الصؽٌرة والمتوسطة من الشركة األم فً ظل نظام التعاقد من  (3

الباطن بالحصول علً التكنولوجٌا الحدٌثة لتطوٌر وسابل اإلنتاج وأسالٌب 

 .اإلدارة

ٌساعد نظام المناولة الصناعٌة على تعمٌق التصنٌع المحلً وزٌادة اإلمكانٌات  (4

التصنٌعٌة خاصة فً المعدات االستثمارٌة وإحالل المنتجات المحلٌة محل 

 .الواردات

االستخدام األمثل للموارد المتاحة، والتصرؾ الدقٌق والمحكم فً وسابل إنتاجها،  (5

تنمٌة وتنظٌم النشاط اإلنتاجً فً الوحدات الصناعٌة ورفع قدرتها اإلنتاجٌة  (6

 والتنافسٌة وزٌادة مساهمتها فً الناتج المحلً اإلجمالً،

تساهم بشكل ؼٌر مباشر فً تشؽٌل العمالة الوطنٌة وتقلٌص نسب البطالة وبالتالً  (7

 .رفع مستوى الدخل ورفاهٌة المواطن

دعم النسٌج الصناعً المحلً وتشجٌع المإسسات الصناعٌة على التخصص فً  (8

مجال التقنٌات الحدٌثة، وٌكون بذلك توزٌع العمل بٌن المإسسات الصناعٌة أكثر 

إحكاما، وتوازنا وتساعد الجودة العالٌة فً اإلنتاج والسرعة فً االنجاز على 

.  مواكبة التطور العالمً والمنافسة الدولٌة

تساعد فً الحد من نزٌؾ العمالت الصعبة الذي ٌستخدم فً استجالب منتجات من  (9

 .الخارج تنتج محلٌا أو ٌمكن إنتاجها محلٌا بجودة عالٌة

: أنواع المناولة/ 2

إن المهام التً تكون موضوع المناولة تختلؾ باختالؾ طبٌعتها وأهداؾ األطراؾ 

وقدرتهم، وؼٌرها من العناصر التً تلعب دورا مهما فً تقسٌم إستراتٌجٌة المناولة 

: إلى عدة أنواع، والتً نوجز أهمها فٌما ٌلً

 :أنواع المناولة حسب طبيعتها/2-1

القدرة على اإلنتاج : ألن المجال الصناعً عادة ما ٌكون مبنً على معٌارٌن

: والتخصص التقنً للمإسسة، فإن هذا التصنٌؾ ٌندرج ضمنه نوعان

 (أو طاقة اإلنتاج)مناولة على أساس القدرة على اإلنتاج /أ
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فً حالة ما إذا كانت القدرة اإلنتاجٌة للمإسسة التً تعطً األوامر لٌست كافٌة لتنفٌذ 

وتحضٌر طلبٌة ما، وفً حالة ما إذا لم ترؼب أو لم تستطع رفع طاقاتها اإلنتاجٌة 

فإنها تلجؤ إلى المقاولة من الباطن، هذا النوع ٌستعمل خاصة إذا كان حجم الطلبٌات 

. التً تحصل علٌها المإسسة التً تعطً األوامر متؽٌر باستمرار

 

 

: مناولة على أساس التخصص/ ب

فً هذه الحالة المإسسة التً تعطً األوامر تلجؤ إلى المقاول من الباطن الذي ٌتوفر 

على المعدات والتجهٌزات واآلالت المتخصصة وكذلك على مستخدمٌن مإهلٌن 

متمكنٌن من تنفٌذ مهام إنتاجٌة دقٌقة ومعقدة، هإالء المقاولٌن من الباطن لهم 

كفاءات ومهارات تقنٌة جد متخصصة تتعلق بمكونات اإلنتاج، والعالقة التً تربط 

المإسسة التً تعطً األوامر والمقاول من الباطن ال تعود إلى تؽٌرات فً حجم 

الطلبٌات ألنها تتمٌز بالمدى الطوٌل ونظرا لتخصص المقاول من الباطن فإنه عادة 

ما ٌكون فً مركز قوة، ولإلشارة فإن هذا النوع هو الذي بدأ ٌعرؾ انتشارا كبٌرا  

. فً األوساط الصناعٌة

:  أنواع المناولة حسب المدة/ 2-2

 :فً هذا النوع ٌتم التصنٌؾ على أساس مدة المناولة وتنقسم إلى

: (سببية)مناولة ظرفية /أ

المإسسة التً تعطً األوامر تنتج بإمكانٌاتها الداخلٌة ولكن ألسباب عابرة وظرفٌة 

. تلجا إلى المناولة فً تنفٌذ جزء من العملٌة اإلنتاجٌة

: (دائمة)مناولة هيكلية / ب

هذا النوع ٌتم اللجوء إلٌه خاصة إذا تعلق األمر بالمنتجات المعقدة، لذا تكون العالقة 

. بٌن المإسسة التً تعطً األوامر والمناول طوٌلة المدى وأحٌانا دابمة

: أنواع المناولة حسب تفويض العمل/2-3
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إن تفوٌض عمل أو مهمة المناولة ٌمكن أن ٌبدأ من مجرد عمل حسب الطرٌقة التً 

تحددها المإسسة التً تعطً األوامر لجزء بسٌط من العملٌة اإلنتاجٌة، فً هذه 

الحالة المإسسة التً تعطً األوامر تقدم المادة األولٌة وكذلك المعدات للمإسسة 

. المناولة، كما ٌمكن أن ٌكون تفوٌض كلً إلنتاج منتوج معقد

كما ٌمكن إدراج أنواع أخرى إلستراتٌجٌة المقاولة من الباطن، ولكن األساس الذي 

تصنؾ على أساسه فً هذه الحالة هو الصفة التً ٌمكن أن تتصؾ بها هذه 

 .اإلستراتٌجٌة

 

: المناولة حسب محل التطبيق/ 2-4

 :مناولة جهوية/ أ

المإسسة التً تعطً األوامر والمإسسة المناولة ٌتواجدان فً منطقة واحدة لدولة 

. المإسسات المحاذٌة  للمإسسات الكبرى: واحدة، مثال

 :مناولة وطنية/ب

. المإسستان تنتمٌان إلى دولة واحدة

 :مناولة دولية/ج

المإسستان تنتمٌان إلى دولتٌن مختلفتٌن، والمناول عادة ما ٌكون فرع تابع للمإسسة 

. األم وهً التً تعطً له األوامر 

: مناولة حسب درجة تعقد العالقات/ 2-5

 :مناولة بسيطة/ أ

 .هناك عالقة مباشرة بٌن المإسسة التً تعطً األوامر والمإسسة المناولة

 :مناولة متدرجة/ ب

فً هذه الحالة ٌوجد تدرج فً المناولٌن ، وٌكون ذلك حسب أهمٌتهم مثال فً الٌابان 

المناولة تؤخذ شكل هرمً على رأسه المإسسات التً تعطً األوامر، وتكون عادة 
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مإسسات كبٌرة تتبعها المإسسات المناولة ذات المستوى األول، وتكون عادة 

. مإسسات متوسطة بدورها تتبعها مإسسات مناولة بمستوٌات أقل

: مناولة حسب الموضوع/ 2-6

: مناولة صناعية/أ

. تتعلق المناولة  بسلع مادٌة، مثال مناولة قطع خاصة بالصناعة المٌكانٌكٌة

: مناولة الخدمات/ب

. الصٌانة: تتعلق المناولة بؤشٌاء ؼٌر مادٌة، مثال

:  التال02ًوعموما ٌمكن إجمال األنواع السابقة الذكر فً الجدول التوضٌحً

 

 

 

 

نوع المناولة من الباطن التصنيف  

. مناولة على أساس طاقة اإلنتاج- (مهارة وكفاءة المناول)حسب الطبيعة 

. مناولة على أساس التخصص-

. (سببية)مناولة ظرفية-حسب مدة العالقة 

. (دائمة)مناولة هيكلية -

 

حسب تفويض العمل 

. عمل حسب الطريقة-

. مناولة لصناعة قطعة-

إنتاج )مناولة لعملية إنتاجية كاملة -

. (منتج مقعد

 

حسب محل التطبيق 

. مناولة جهوية-

. مناولة وطنية-

. مناولةدولية-
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. مناولة بسيطة-حسب درجة تعقد العالقات 

. مناولة متدرجة-

. مناولة صناعية-حسب الموضوع 

. مناولة الخدمات-
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 .دور المناولة في تحسين أداء الموانئ: المطلب الثالث

لكً تتم عملٌة  المناولة البضابع فً الوقت المناسب وبسرعة ٌجب تقلٌل من وقت 

انتصار السفٌنة وهً المدة الزمنٌة التً نتوقؾ فٌها الفرق المٌناء عن عملٌات 

 tempt mortالشحن وتفرٌػ السفٌنة وتسمً مدة الزمنٌة اصطالحا بالزمن المٌت 

:  وتتوقؾ السفٌنة عن عملٌة الشحن والتفرٌػ لعدة أسباب منها 

. انتظار فتح وحل البضابع فً السفٌنة -

 .عطل ٌصٌب وسابل الشحن والتفرٌػ -

 .نقص فً عدد الشاحنات -

 .سوء الظروؾ الجوٌة -

المراقبة الصحٌة النباتٌة ، المراقبة النوعٌة ، إنهاء )أسباب أخرى  -

والذي ٌمكن التقلٌل منه عند اختٌار وتحدٌد نوع  (اإلجراءات الجمركٌة 

 وعدد المعدات المناسب للتداول                       

 .ختٌار وتحدٌد عدد وحجم المناسب من العمال  ا -

 .اإلشراؾ على تنظٌم عملٌة تداول البضاعة بفعالٌة وطرٌقة مالبمة -

 .تنظٌم عملٌة نقل البضابع إلى المخزون -

زٌادة عدد األرصفة ومما الشك فٌه أن وجود عدد كبٌر من األرصفة ٌزٌد  -

من المرونة عند تحدٌد وتجهٌز األرصفة للسفن ، وٌعطً ضمان أكثر من 

ناحٌة مالبمة و مناسبة الرصٌؾ وبالتالً تتم عملٌة شحن وتفرٌػ البضاعة 

 .بسرعة

أما منناحٌة تحدٌد مساحات التخزٌن فٌضمن اللوجستٌك السٌطرة على عملٌة النقل 

التً تمثل العقبة الكبرى فً سرعة وكفاءة وحركة البضاعة فً المٌناء ، ولكً ٌتم 

تحدٌد المساحة الزمة البد من معرفة معاملة تستٌؾ البضاعة والذي ٌعرؾ بؤنه 

حجم  الفراغ بالمتر المكعب الذي ٌشؽله واحد طن من البضاعة وكذلك ٌستعمل هذا 

المعامل لتحدٌد تكلفة التخزٌن ولكً تتم عملٌة التنظٌم واإلشراؾ على هذه العملٌة 

بكفاءة فإننا نحتاج للتعرؾ على نوع البضاعة المشحونة ونوع التخزٌن التً تحتاج 
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إلٌه والذي ٌختلؾ على حسب نوع البضاعة الواردة والخارجة  باإلضافة إلى 

السٌارات و بعض المواد أخرى فمثال المنتوجات الفالحٌة ال تحتاج إلى عملٌة 

  السٌارات فٌتم وضعها فً اقنٌة المٌناءاأم. التخزٌنتخزٌن وذلك نقص الوسابل 

 .وبالتالً تمثل المناولة دورا مهما فً تحسٌن اداء الموانا
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: خاتمة الفصل

 

فً ختام هذا الفصل ٌمكن القول أن المناولة من أهم القطاعات الحٌوٌة، فهو ٌعتبر 

من أهم ركابز التنمٌة الشاملة ألٌة دولة خاصة فً الموانا، كما تمثل خدمات 

المناولة والنقل و اللوجستٌات الدعامة الربٌسٌة لنجاح برامج التنمٌة المستدامة، و 

ذلك ألن القواعد اللوجستٌة تشكل القاسم المشترك فً جمٌع األنشطة الخدماتٌة و 

 .اإلنتاجٌة
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 قائمة المصادر و المراجع 

 2002سمٌرة ابراهٌم أٌوب،اقتصادٌاتالنقل،دارالجامعةالجدٌدة،اإلسكندرٌة،مصر .د-  

هاروٌ أحًذ ػثًاٌ ، االقتصاد انبحري يغ اشارة خاصت نًشاكم انذول انُايٍت ، يُشأة .د-  

 .1984انًؼارف باإلسكُذرٌت ، 

يحًذ تىفٍق و سهًى زكً ػبذ انفتاح ، َحى يؼاٌٍر نالستثًار فً انًىاَئ انبحرٌت  -  

 .2009 ، االسكُذرٌت 11انًؤتًر انبحري انذونً انحادي ػشر ياردكىٌ  

 -

اٌهابًحًذانُحراوي،األهًٍتاالقتصادٌتنسفُانحاوٌاتانرافذٌتفٍُظايانُقالنحاوٌاتبانتطبٍقؼهىًصر

 رسانتياجستٍر،كهٍتانُقالنبحرٌىانتكُىنىجٍا،اإلسكُذرٌت  

خلٌفً أمال ، دور النقل البحري فً المبادالت الخارجٌة للجزائر فً ظل اإلصالحات - 

رسالة ( CNTM-CNAN)حالة الشركة الوطنٌة للنقل البحري     (97-87)االقتصادٌة 

. ماجستٌر ، كلٌة االقتصاد و علوم التسٌٌر ، جامعة الجزائر

 . 2002أحًذػبذانًُصفهسيىد،اقتصادٌاتانُقالنبحري،يكتبتاإلشؼاع،اإلسكُذرٌت،يصر، .د- 

أًٌٍ انُحراوي ،انًىاَئ  انبحرٌت انؼربٍت ، دار انفكر انجايؼً ، انطبؼت األونى / د- 

 . 2009،االسكُذرٌت  

مقدمة فً إدارةاألعمال اللوجستٌة ،الدار الجامعٌة :ثابت عبد الرحمان إدرٌس:د- 

 .،اإلسكندرٌة

 2012زكرٌا احمد ،إدارة األعمال اللوجستٌة،دار المٌسرة ،الطبعة األولى :علً فالح،د:د- 

 .،األردن

 :إدارةاللوجستياتبالو،إتشرونالد- 

،ترجمةتركٌإبراهٌمسلطان،أسامةأحمدمسلم،دارالمرٌخ،التخطيطوتنظيمورقابةسلسلةاإلإلمداد

 . 2006السعودٌة، :رٌاض

دراست )زٌسٌحسٍ يحًذ زٌذاٌ ، أثر انُقم انهىجستٍت فً تحقٍق انًٍسة انتُافسٍت نهًىاَئ  - 

، ، رسانت ياجستٍر ، كهٍت انُقم انبحري وانتكُىنىجٍا(حانت يٍُائً االسكُذرٌت و برشهىَت

 .2003اإلسكُذرٌت ،
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 -

،انذارانجايؼٍت،اإلشاإلدارةالحذيثةفيإدارةاإلمذادوالمخزونسًٍتزكٍقرٌاقص،ػبذانغفارحُفً،

  . 2004كُذرٌتيصر،

قائد عائض العمٌثلً، خدمات الموانئ البحرٌة الٌمنٌة ، االقتصادٌة  للعرض و الطلب - 

. 1991علٌها ووسائل تنمٌتها ، رسالة دكتوراه ، كلٌة التجارة ، جامعة االسكندرٌة ، 

يحًذ ابراهٍى ػراقً ، انُقم فً يصر انًاضً و انحاضر و انًستقبم حتى ػاو - 

 .2002،انًكتبت األكادًٌٍت، انقاهرة 2020

 . 2009إدارةاإليذاد وانتىزٌغ،انذارانجايؼٍت،اإلسكُذرٌت،يصر، :يحًذ حساٌ- 

يختار انسىٌفً ، اقتصادٌاث انُقم انبحري ، دراست تحهٍهٍت ػٍ انؼالقت بٍٍ انُقم انبحري  - 

دراست تحهٍهٍت ػٍ انؼالقت بٍٍ انُقم انبحري و انتجارة انخارجٍت ، انذار انًصرٌت انهبُاٍَت  

 .1996انطبؼت انثانثت ، انقاهرة ، 

 -

 :مصطفىمحمودأبوبكر،المرجعفٌوظٌفةاالحتٌاجاتوإدارةاألنشطةاللوجستٌةفٌالمنظماتالمعاصرة

  .2004 مدخالستراتٌجٌتطبٌقً

 .(االسكىا)َشرة انهجُت االقتصادٌت و االجتًاػٍت نغربً اسٍا - 

 -

َهانفرٌذيصطفى،جالإلبراهًٍانؼبذ،إدارةانهىجستٍاث،انذارانجايؼٍت،اإلسكُذرٌت،يصر،

2004 . 
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:                                                                                                مقدمة عامة

تواجه المؤسسات الٌوم العدٌد من التحدٌات سواء فً بٌئة عملها الداخلٌة مثل ضرورة كفاءة 

المؤسسة فً استخدام مواردها و إمكانٌتها المتاحة، و فً بٌئة عملها الخارجً مثل ضغوط 

المنافسة الموجودة فً األسواق نتائج العولمة التً تدور حول فتح األسواق المحلٌة للمنتجات 

األجنبٌة ، أضف إلى التطورات الحاصلة فً مجال تكنولوجٌا اإلعالم و االتصال و توسٌع 

استخدام دائرة المعلومات و خاصة االنترنت التً ساهمت بكثٌر فً انفتاح األسواق و بروز 

اتجاهات و استخدامات جدٌدة فً االقتصاد الحدٌث المعتمد على هذه التكنولوجٌات كبروز مفهوم 

الخ ،هذه التغٌرات .,.التجارة االلكترونٌة التسوٌق االلكترونً ، نظم إدارة العمالء االلكترونٌة 

التً حدثت بطرٌقة فجائٌة وسرٌعة تجاوزت قدرات هذه المؤسسات على التكٌف معها ،وأدت إلى 

عجزها عن مواصلة معدل األداء مما جعل المؤسسات الصناعٌة والخدمٌة المختلفة تعمل من أجل 

إٌجاد مواقع و حصص سوقٌة لها فً السوق العالمً باإلضافة إلى السوق الداخلً و تبحث عن 

عوامل النجاح لتعزٌز مركزها التنافسً فً األسواق وتحقٌق مزاٌا عدة ، كما أصبح تنافس 

المؤسسات لٌس فقط من خالل عرض منتجات ذات جودة عالٌة وبأسعارمناسبة ،بل و أٌضا تقدٌم 

هذه المنتجات و إتاحتها فً المكان المناسب و فً الوقت المناسب و بالكمٌات المطلوبة التً 

 تتوافق مع احتٌاجات الزبون 

لقد فرضت متطلبات التنافسٌة  على المؤسسة ضرورة إعادة النظر فً بناء أنظمتها والتمركز 

حول العملٌة الموجهة إلى الزبون التً تضمن لها مكانة متمٌزة فً السوق وأبرزها بناء نظام 

لوجستٌك فعال باعتباره السبٌل األساسً لربط المؤسسة بمحٌطها وتحقٌق إمكانٌة الوصول إلى 

. زبائنها و تلبٌة حاجاتهم ورغباتهم 

ٌعتبر موضوع لوجستٌك أو اإلمداد من المواضٌع الهامة والحدٌثة سواء على المستوى التطبٌقً 

أو االكادٌمً حٌث لم ٌبدأ االهتمام إال أثناء الحرب العالمٌة الثانٌة أٌن تم تطبٌقه فً المجال 

العسكري و هذا بتوفٌر متطلبات الحرب و المحاربٌن بزٌادة سرعة النقل و توزٌع المواد الغذائٌة 

بطرٌقة و وقت مناسبٌن و لم ٌقتصر على هذا فقطإذ 

. أصبحٌقًتفأٌضابالتنظٌم،التخطٌطونقاللذخائروقطعالغٌار

هذافٌالمجااللعسكرٌأمااقتصادٌافقدبدأاالهتمامباللوجستٌكجراءالتٌتفرضهاالمنافسةالناجمةعنتطورالم
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 ؤسساتوالتٌتتطلبتقلٌصالتكالٌفوتحسٌنالخدمات

لزبائنمنناحٌةالكموالنوعمنأجلتحقٌقمردودٌةعالٌةوتوسٌعنشاطهاوفتحمجالتأوسع للتبادل ا

 .إلىجانبحصولهاعلىمكانة داخل السوق

 فاللوجستٌكأصبحوظٌفةمهمةمنوظائفالمؤسسةاإلنتاجٌةوالتجارٌةفٌماٌتعلقباالحتٌاجاتالمادٌة

. المتضمنةالتموٌن،اإلنتاج،التوزٌع،وكذلكتدفقالمعلومات 

ومنبٌنأنشطةاللوجستٌكالرئٌسٌةنجدالنقاللذٌٌعتبرالمحركالرئٌسٌللوجستٌكحٌثٌقومبعملٌةربطمناطقاإلنت

لتوزٌعوهو ٌحتاللمرتبةاألولىفٌتكالٌفاللوجستٌكوتسعىمختلف المؤسساتللتقلٌل بمناطقاج

منتكالٌفالنقلمن خالل اختٌارأنماطنقألقلتكلفةوأكثرسرعةوفعالٌةوهذاٌؤدٌإلىالتأثٌرعلىالبٌئةمن خالل 

 .اإلفرازاتالمختلفةمنوسائاللنقل

 



 :إشكالية البحث

بالنظر الى اهمٌة المناولة و دورها فً الرفع من اداء الموانئ جاءت االشكالٌة 

 :كاالتً

كٌف تتم عملٌة المناولة على مستوى مٌناء مستغانم  ؟ 

 :التساؤالت الفرعية 

ما هو اللوجستٌك ؟ 

 ما هو النقل فً اللوجستٌك ؟

 ما هً المناولة ؟

 ما هو واقع النقل و المناولة فً مؤسسة مٌناء مستغانم؟ 

من أجل معالجة اإلشكالٌة السابقة تم وضع عدة فرضٌات سٌتم اختبار مدى 

 :صالحٌتها من عدمه من خالل الدراسة 

. للنقل دور كبٌر فً اللوجستٌك- 

 اختٌار وسٌلة النقل المناسبة ٌرفع من األداء اللوجستً و ٌقلل من التكالٌف - 

 :أهمية الدراسة  - 

 :ترجع أهمٌة الدراسة ألهمٌة الموضوع وذلك لالعتبارات التالٌة

عرف اللوجستٌك تطورا كبٌرا، و نظرا ألهمٌته فً منظمات األعمال المعاصرة - 

 .وجب علٌنا معرفة هذا النظام و دراسته

كون مجال النقل من المجاالت الهامة فً الحٌاة العملٌة و دوره الكبٌر فً تطوٌر - 

 .االقتصاد خاصة النقل البحري

الدور الكبٌر للنقل فً وظٌفة اللوجستٌك داخل المؤسسة و أهمٌته فً رفع أداء - 

 .مختلف األنشطة المرتبطة به

 :أهداف الدراسة

ٌمكن القول أن هذه الدراسة تهدف الى  توضٌح العالقة بٌن النقل و اللوجستٌك 

 :وتسعى كذلك إلى تحقٌق االهداف التالٌة

 .محاولة اإللمام بمختلف المفاهٌم التً لها عالقة باللوجستٌك و النقل- 



محاولة إبراز أهمٌة عملٌة النقل فً اللوجستٌك، من خالل تحدٌد الجوانب التً - 

 . ٌمكن للمؤسسة من خاللها تخفٌض تكالٌف النقل

استنتاج مجموعة من التوصٌات التً تمكن من تحسٌن خدمات النقل المقدمة من         - 

 طرف الشركات المتخصصة فً هذه العملٌة

 :منهج الدراسة

بناءا على طبٌعة الموضوع تم االعتماد على مجموعة من المناهج العلمٌة المكملة 

لبعضها البعض و لدراسةموضوعنا بطرٌقةجٌدة استخدمنا المنهجالوصفً الذي 

صفا كمٌا وٌرتكز على الوصف الدقٌق و التفصٌلً للظاهرة أوموضوع الدراسة 

 ووصفا نوعٌا

وكذلك لمعالجة مشكلة البحث تم االعتماد على مجموعة متنوعة من المراجع، فضال 

عن ذلك سٌكون لإلنترنتدورها فً إثراء الدراسة استنادا إلى مواقع و صفحات غنٌة 

. بالمعلومات الهادفة والمتجددة

: تقسيم الدراسة

من أجل اإللمام بجوانب الموضوع و اإلجابة على إشكالٌة الدراسة و اإلحاطة 

بتساؤالتها الفرعٌة و اختبارالفروض المصاغة سابقا تم تقسٌم الدراسة إلى ثالثة 

: فصول حٌث تناولنا فً

الفصل االول مدخل نظري للنقل البحري اللوجستً و تم دراسة ذلك من خالل ثالث 

 مباحث ٌستعرض

اللوجستٌك من خالل دراسة تطوره مرورا بتعرٌفه، أما مفهوم االول فٌها المبحث 

من خالل التعرض لألنشطة اللوجستٌة أما ادارة اللوجستٌك المبحث الثانً ٌتناول 

المبحث الثالث درسنا مفاهٌم عامة حول النقل البحري من خالل تعرٌف النقل 

 .البحري وعناصره

وتم تقسٌمه إلى لوجستٌك النقل و المناولة داخل الموانئ أما الفصل الثانً ٌتناول 

ثالث مباحث ٌدرس المبحث االول مكانة النقل فً اللوجستٌك، أما المبحث الثانً 



ٌتناول الحاوٌات و امتٌازاتها داخل المٌناء و فً المبحث الثالث تطرقنا الى 

 . و دورها فً الرفع من اداء الموانئالمناولة

الفصل الثالث ٌتمثل فً الدراسة المٌدانٌة التً قمنا بها ،و مقسمة الى ثالث مباحث 

ل الدراسة أما المبحث الثانً ٌتناول محٌتناول المبحث االول التعرٌف بالمؤسسة

الثالث ٌدرس المناولة المبحث دراسة لعملٌة النقل داخل المؤسسة ، و أخٌرا

. والمشاكل التحدٌات و الحلول المقترحة المشارٌع المستقبلٌة لمٌناء مستغانم

 


