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:ملخص
لقد تحولت الموانىء من مجرد محطات مائية برية الستقبال السفن الى صناعة عالمية معقدة ومتشابكة تتداخل 

، وتزايد االتجاه نحو اقامة المجمعات الصناعية داخل فيها االستثمارات المالية بالمتطلبات التقنية و االدارية التشغيلية
مما أصبح مجال اللوجيستيات يؤثر بدرجة كبيرة و مهمة على أعمال الموانئالموانئ مما جعل منها قطاعا انتاجيا، لهذا 

جعلها حلقة في سلسلة االدارة الشاملة للوجيستيات لتحقيق سياسة امداد العمالء بمطالبهم بأسرع وقت و بأقل تكلفة 
ة للموانئ البحرية.ممكنة من خالل مراكز اللوجيستيات و ادارة التكلفة االستراتيجية لدعم القدرات التنافسي

ومن هنا يعد روتردام نموذجا لوجيستي ناجحا في جذب مراكز اللوجيستيات اإلأوبية والنشاطات االقتصادية 
وبهذا يعتبر ميناء تجاري كالسيكي أمام اللوجيستية المرتبطة بها، في حين أن ميناء وهران الزال يفتقر الى الخدمات 

تحديات تجارية عالمية متزايدة.
، اللوجستيات، سلسلة االمداد، النقل البحري، األنشطة الموانئ، ميناء روتردام، ميناء وهرانلمات المفتاحية: لكا

.اللوجستية، السفن
Résumé:

La grande transformation des ports maritimes de simples stations marines servent
principalement la réception des navires en une industrie mondiale complexe et interconnectée dans
laquelle les investissements financiers se superposent aux exigences de gestion technique et
opérationnelle et à la tendance croissante à la création de complexes industriels dans les ports, ce qui
en fait, un secteur productif.

Par conséquent, la logistique a un impact significatif sur le travail, ce qui en fait un lien dans
la chaîne complète de gestion de la logistique pour atteindre la politique de fourniture aux
consommateurs de leurs demandes dans les meilleurs délais et au coût le plus bas possible par le biais
de centres logistiques et d'une gestion stratégique des coûts, soutenir la compétitivité des ports
maritimes.

Le modèle du port de Rotterdam en matière de logistique est efficace pour attirer la
logistique administrative et les activités économiques associées, tandis que le port d’Oran demeure un
port commercial classique du fait du manque de logistique face aux défis commerciaux mondiaux
croissants.

Mots clés: Ports, port de Rotterdam, port d'Oran, logistiques, chaîne d'approvisionnement, transport
maritime, activités logistiques, navires.

Abstract :

The vast transformation of seaports from single marine stations is primarily serving the
reception of ships as a complex and interconnected global industry in which financial investments
overlap with the requirements of technical and operational management and the growing trend towards
the creation of industrial complexes in the United States. ports, making it a productive sector.

Therefore, logistics has a significant impact on the work, making it a link in the complete
chain of logistics management to reach the policy of supplying consumers with their requests as soon
as possible and at the lowest possible cost through logistics centers and strategic cost management,
support the competitiveness of seaports.

The port ofRotterdam's logistics model is effective in attracting administrative logistics and
related economic activities, while the port of Oran remains a classic commercial port due to lack of
logistics in the face of increasing global trade challenges.

Keywords: Ports, port of Rotterdam, port of Oran, logistics, supply chain, maritime transport, logistic
activities, ships.
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المقّدمة:
يشهد النقل البحري يف اآلونة األخرية تطّورات متالحقة على كافة األصعدة ومرجع هذه التطّورات 

جعلت العامل منظومة اقتصادية متشابكة من ما جيتاح العامل من ظاهرة العوملة مبالحمها املختلفة واليت
العالقات تقوم على أساس تبادل اخلدمات والسلع ورؤوس األموال يف نطاق كوين أسواقه مفتوحة دون 

قيود.
ويف ظّل هذه التطّورات أصبحت الشركات الكربى تضّم أسواق متعّددة يتمّيز كلٌّ منها بدرجة عالية 

يف منظومة معّقدة تتطّلب الكفاءة واجلودة العالية والتمّيز التنافسي، من التخّصص مع تكاملها وتشابكها
وأخذت تطبيقات عمليات النقل يف التطّور املتالحق يف ظل مفاهيم التوزيع املاّدي العاملي ولوجيستيات 

النقل وخدمات التزامن احملكم والنقل متعّدد الوسائط.
طاع النقل البحري، وهي بوابة الدولة مع العامل اخلارجي ومبا أّن املوانئ متّثل العنصر الرئيسي يف ق

وحلقة الوصل بني وسائل النقل بكافة أنواعه فإّن ما يشهده العامل اليوم من تطّورات سريعة ومتالحقة يف 
ا حيث وجدت نفسها يف مواجهة معضلة التغيري  قطاع النقل البحري فد فرض على املوانئ تطوير خدما

نقطة التقاء لربط نقل البضائع داخليا بالنقل اخلارجي إىل حلقة يف سلسلة النقل الدويل أي السريع من جمّرد 
شهدت تطّورًا عميقًا يف مفهومها ودورها حيث مل يعد نشاطها مقتصرًا على حدود املرفأ يف حّد ذاته 

اورة له) وإّمنا امتّد هذا النشاط برًّا يف كّل املنطقة احمليطة بامل يناء وامتّد هذا التطّور إىل نوعية (املنطقة ا
اخلدمات والبنية الفوقية والتحتية.

األهمية:
تعترب املوانئ احلديثة من األدوات الضرورية لتسيري التجارة والتنمية وهو الدور الرئيسي للموانئ 

ناعات باإلضافة إىل دورها التقليدي يف نقل السلع إىل املستهلك، حيث أصبحت املوانئ تقّدم خدمة الص
التحويلية الدولية اليت تتطّلب شبكة نقل فعالة تعمل فيها املوانئ كمحور التقاء بني النقل البحري والربي 
وتقدمي خدمات فعالة وذات كفاءة عالية للسفن والبضائع لتحقيق تدفق سلعي يتوافق من حيث الوقت 

ي يف منظومة واحدة (سلسلة والتكلفة مع سلسلة اإلمدادات لدرجة أصبح فيها النقل البحري والرب 
اإلمدادات) اليت تدخل يف إطار خدمة من الباب إىل الباب.

حبري إىل تدفق جيد لسلسلة اإلمدادات وذلك –فاملوانئ حتّول نشاطها من جمّرد تبادل بري 
باستخدام اخلدمات اللوجيستية داخل امليناء.
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ابتداءاً من مرحلة املادة اخلام إىل مرحلة التصنيع ونظراً ألمهية النقل البحري يف عملية اإلنتاج والتوزيع
ّمث التوزيع ويف عالقته بنواحي النشاط االقتصادي من التصنيع والزراعة والتسويق فعملية تطوير املوانئ يرتتب 
عليها حتسنًا يف حجم التجارة اخلارجية للدولة ويف معّدالت تدفق الواردات إىل الداخل حسب احتياجات 

القومي وأيضًا يف معّدالت تدفق الصادرات إىل اخلارج وبالتايل حتّسن حالة امليزان التجاري وتوفري االقتصاد 
العمالت األجنبية.

اإلشكالية:
شهدت املوانئ تطّورًا كبريًا يف العصر احلديث حيث تطّورت من اجليل األّول الذي احنصر دوره يف 

إضايف، وانعزال الشركات اليت تعمل يف خدمة املوانئ عن تداول البضائع الصادرة والواردة بدون أّي نشاط
بعضها البعض واعتبار امليناء إدارة مستقّلة ليس هلا ارتباط بأّي إدارة أخرى إىل اجليل الثاين الذي اعترب 

واخلدمات التجارية والصناعية، وامتّدت رقعة امليناء إىل مناطق الظهري، ّمث ظهر اجليل للنقلامليناء كمركز 
الثالث مع انتشار التحوية والنقل متعّدد الوسائط ومنو التجارة العاملية حيث حتّولت املنطقة اخللفية للميناء 
إىل منطقة اقتصادية تقّدم اخلدمات اللوجيستية وحتتوي على مراكز مالية وجتارية وتأمينية وتعترب املوانئ 

اجلزائرية إىل تبّين نظم اإلدارة اللوجيستية يف أداء احملورية أحد أهّم موانئ هذا اجليل. لذا حتتاج املوانئ 
ا التنافسية خصوصًا يف ظل املنافسة اليت تشهدها من موانئ  ا اإلنتاجية ودعم قدرا وظائفها لرفع كفاء

البحر املتوّسط.
ومن هنا كان اختيارنا ملوضوع دور اللوجيستيات يف تطوير املوانئ للوقوف على اإلشكالية التالية:

ما مدى تأثري العمليات اللوجيستية يف تطوير املوانئ ؟-
ا اإلجابة على متطّلبات هذا  وقد ارتأينا أن نقف على بعض األسئلة الفرعية اليت من شأ

املوضوع:

ما مدى تأثري العمليات اللوجيستية يف رفع كفاءة إنتاجية املوانئ ؟-
باملوانئ ؟ما مدى تأثري العمليات اللوجيستية يف نظام التشغيل -
ما مدى تأثري العمليات اللوجيستية يف دعم القدرة التنافسية للموانئ ؟-
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فرضيات الدراسة:
يف ضوء مشكلة البحث واملوضوعات اليت ّمتت دراستها ميكن صياغة الفروض العلمية التالية:

وختفيف تكلفة النقل.يؤّدي تطبيق العمليات اللوجيستية يف املوانئ البحرية إىل زيادة كفاءة التشغيل-
املنظومة اللوجيستية أداة مهّمة لتطوير املوانئ.-
ا التنافسية. - هناك عالقة إجيابية بني ضرورة تطوير املوانئ وبني زيادة طاقتها االستيعابية وقدر
ان اال نشطة اللوجستية اداة اسرتاتيجية لتحقيق امليناء ميزة تنافسية.-
لكرتونية يف جمال النقل البحري اىل تطوير النقل و االنتاج.يؤدي استخدام التجارة اال-

:الهدف
يهدف هذا البحث إىل معرفة دور العمليات اللوجيستية يف تطوير املوانئ وإبراز أمهية اخلدمات 

ا ليست أنشطة تكميلية لألنشطة التقليدية اخلاصة بامليناء، وإّمنا ّ هي اللوجيستية يف حتقيق امليزة التنافسية وأ
فلب األعمال التجارية اخلاصة بأنشطة امليناء احلديث.

حدود الدراسة :
جوهر ارتأينا أن تكون هلذه الدراسة سنة واحدة للمقارنة يتبني من خالهلا الحدود الزمنية :-

ا تعترب دراسة مقارنة بني ميناء روتردام و ميناء وهران. وموضوع الدراسة أل

ذا البحث عنوان امت ذكره يفمن خالل مالحدود المكانية : - الدراسة يتبني لنا احلدود املتعلقة 
و املتمثلة ميناء روتردام بدولة هولندا و ميناء وهران باجلزائر.

:منهج الدراسة
تعتمد الدراسة على املنهج الوصفي والتحليلي وذلك لوصف االجتاهات للمتغريات اليت حدثت يف 

قارن للمقارنة بني التطبيقات اللوجيستية يف كال امليناءين.املوانئ وحتليلها واملنهج امل

:الدراسات السابقة 

رسالة مقدمة لألكادميية العربية للعلوم والتنكولوجيا والنقل البحري عبد الحميد بن علي العليان - 
راسة دور اللوجيستيات في رفع كفاءة الموانئ "دإلستكمال متطلبات نيل درجة الدكتوراه حتت عنوان : 

املفهوم العلمي والعملي هذه الدراسةتناولت2012/2013تطبيقية على المملكة العربية السعودية"
تم بالطرق احلديثة يف كيفية التعامل داخل و للوجيستيات وتطورها  التعرف على املوانئ اليت تستخدم و
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والتعرف على األدوات اإلسرتاجتية املوانئ السعودية باإلضافة اىل حتليل ودراسة حركة التجارة يف املوانئ
الواجب إتاحتها داخل املوانئ وذلك من أجل احلصول على امليزة التنافسية 

اىل أن هناك عدم إستغالل للمرافق الداعمة للبنية الفوقية للموانئ السعودية وعدم وقد توصل الباحث
رور السفن وحتسني السالمة للمالحة حتسني العمليات املتعلقة بالتخزين وعدم وجود مركز فعالة خلدمة م

البحرية والربية يعود عمرها اىل البحرية ، باإلضافة اىل أن الباحث توصل اىل أن مايقارب ثلث املعدات 
من الزمن ، وحتتاج اىل إصالح أو جتديد ، كذلك توصل إىل أن قلة الكوادر العاملة أو كثر من عقدين أ

ودية .عاليا باملوانئ السعاملؤهلة تأهيال 

مقدمة لألكادميية العربية للعلوم والتنكولوجيا والنقل البحري رسالةإيهاب محمد خليل النحراوي - 
المقومات التنافسية لموانئ الحاويات المحورية إلستكمال متطلبات نيل درجة الدكتوراه حتت عنوان : 

سية ملوانئ احلاويات احملورية يف تطرق الباحث إىل دراسة املقومات التناف2007/2008في الخليج العربي
منطقة اخلليج العريب وذلك من خالل صياغة اإلطار العام للمنافسة يف املوانئ وحمطات احلاويات مث تناول 

ال سيما نظام النقل منظومة قطاع النقل يف منطقة اخلليج العريب ، مع الرتكيز على قطاع النقل البحري و 
ات وأساطيل النقل بسفن احلاويات ،مث إنتقل الباحث اىل حتليل آليات موانئ احلاويمتيهاعباحلاويات بد

البيئة التنافسية للموانئ البحرية اخلليجية .

اىل أن الرتكيز على التميز يف أداء اخلدمة يعترب أحد املقومات التنافسية اهلامة للموانئ وقد توصل الباحث 
خدمة ذات جودة عالية وبتكاليف منخفضة نسبيا البحرية اخلليجية ، حيث أن هذا التميز يتطلب تقدمي

وهذا راجع لتطبيق نظم املعلومات و التشغيل اإللكرتوين للموانئ وحمطات احلاويات ألن سرعة تنفيذ وإجراء 
العمليات املتعلقة بالسفن والبضائع واحلاويات تعترب عامال أساسيا يف التميز التنافسي .

مقدمة لألكادميية العربية للعلوم والتنكولوجيا والنقل البحري لةرسامحمود سامي الشادلي عاشور - 
القدرات التنافسية لمحطة حاويات السخنة  إلستكمال متطلبات نيل درجة الدكتوراه حتت عنوان :

تطرقت هاته الدراسة اىل القدرة التنافسية وذلك من خالل تناول مفهومها 2004/2005كمركز لوجستي 
ا لة حتليل احملددات األساسية للقدرة التنافسية لدول وموانئ وحمطات حاويات البحر األمحر مث حماو ،وحمددا

، وكذا الدور احملوري لإلستثمار يف دعم القدرة التنافسية ملركز اللوجيستيات، وحماولة منه دراسة جتارب 
بعض املوانئ يف تنمية مراكزها اللوجيستية .
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لى أمهية وجود مركز خلدمة التوزيع والتجميع وأنشطة القيمة املضافة اىل التأكيد عهاته الدراسة وتوصلت 
،باإلضافة أمهية القدرة التنافسية يف حتقيق امليزة التنافسية لصناعة يف منطقة حوض البحر األمحر يف السخنة 

ت النقل البحري ، وتوصل كذلك اىل حتديد نقاط القوة والضعف والفرص والتحديات مليناء السخنة وحمطا
.هحاويات

مقدمة لألكادميية العربية للعلوم والتنكولوجيا والنقل البحري رسالةفؤاد حسين محمد الكبسي - 
أهمية تطبيق اإلدارة الإلكترونية في تحسين إلستكمال متطلبات نيل درجة الدكتوراه حتت عنوان : 

تطرقت البحر االحمر )مستوى أداء الموانئ البحرية اليمنية ( دراسة تطبيقية على مؤسسة موانئ 
الدراسة اىل أمهية تطبيق اإلدارة اإللكرتونية باملوانئ البحرية بشكل عام ومدى أمهية تطبيق تلك اإلدارة على 

وذلك بتوضيخ أثرها على اخلدمات اللوجيستية مؤسسة موانئ البحر األمحر اليمنية بشكل خاص 
ض تطبيق اإلدارة اإللكرتونية يف بعض املوانئ العاملية للموانئوتبادل املعلومات إلكرتونيا من خالل إستعرا

والذي يأيت يف مقدمتها ميناء روتردام ، وكذا توضيح أثر تطبيق منوذج مقرتح لإلدارة اإللكرتونية على 
مؤسسة موانئ البحر األمحر اليمنية .

لتطبيق اإلدارة اإللكرتونية  اىل عدة نتائئج متثلت يف أمهية اإلمكانيات التقنية الالزمة وقد خلصت الرسالة
كتوفري أحدث النظم والربامج اإللكرتونية وأحدث أجهزة احلاسوب باإلضافة اىل توفري شبكة حاسوب 

لعملية الربط مع بنك املعلومات مرتبطة جبميع املكاتب ومن مث ربطها مبركز معلومايت خاص بالدولة يؤهله 
ال ، وقد توصل الباحث  ذا ا اىل ضرورة العمل باإلدارة اإللكرتونية كأحد السبل لتحسني العريب اخلاص 

داء الوظيفي من خالل سرعة إجناز األعمال ورفع إنتاجية العاملني وتوفري الوقت واجلهد للعاملني داخل األ
.املوانئ 

:الدراسةمحتويات 
ولإلملام جبوانب موضوع البحث إرتأينا أن نقسمه اىل أربعة فصول كاأليت : 

حتت عنوان املنظومة اللوجيستية الذي ظم ثالث مباحث حاولنا من الفصل األولث مت تقدمي حي
،أما املبحث الثاين النقل البحري والتجارة الدولية خالهلا اإلملام جبوانب الدراسة املبحث األول حتت عنوان 

.سلسلة اإلمدادلوجيستية واألنشطة التطرقنا فيه اىل املبحث الثالث ومفاهيم حول اللوجيستياتفتناول 

وذلك بتقسيمه اىل أمهّية تطبيق املنظومة اللوجيستية داخل املوانئ البحريةإىلالفصل الثانيوتعرضنا يف 
العمليات اللوجستية يف و ، أربعة مباحث تطرقنا فيها اىل املوانئ البحرية من مركز للنقل اىل قاعدة لوجيستية 
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نئ اجلافة يف املنظومة اللوجستية وأخريا النقل املتعدد الوسائط يف ظل املنظومة املوانئ احلديثة، مث دور املوا
اللوجستية .

فتطرقنا فيه إىل دور املنظومة اللوجستية يف حتقيق امليزة التنافسية ولإلملام جبوانب الفصل الثالثأما 
ار املفاهيمي للميزة النسبية املباحث التالية : املبحث االول الذي عاجل اإلطالفصل مت معاجلته من خالل 

وامليزة التنافسية أما املبحث الثاين فقد تطرقنا فيه اىل األنشطة اللوجستية وحتقيق امليزة التنافسية باملوانئ 
واملبحث الثالث الذي بينا فيه دور تكنولوجيا املعلومات واللوجستيات اإللكرتونية يف املوانئ.

رنة املتمثل يف مدى تطبيق العمليات اللوجستية مبيناء روتردام وميناء كدراسة تطبيقية مقاالفصل الرابعو
من كال املينائني ومت وهران حيث كانت الدراسة عملية وذلك يف مجع املعلومات الالزمة من أرقام ومعطيات 

، املبحث األول حتت عنوان مدى تطبيق العمليات اللوجستية مبيناء ثالث مباحثجتسيد كل هذا يف 
، أما املبحث الثالث فكان م واملبحث الثاين حتت عنوان مدى تطبيق العمليات اللوجستية مبيناء وهرانروتردا

عبارة عن كل املعلومات املتعلقة بالدراسة اخلاصة باملينائني حيث تناول عنوان هذا املبحث مقارنة بني ميناء 
روتردام وميناء وهران يف مدى تطبيق العمليات اللوجيستية.



ٔ
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تمهيد :
لقد عرف النظام التجاري اجلديد العديد من التطورات، وأدخلت عليه جمموعة من املفاهيم 
دف توفري البضائع املطلوبة يف املكان والوقت املناسبني وبأقل تكلفة خصوصا يف ظل اتساع  واملتغريات 

نشآت الذي ساهم يف انفصال أماكن اإلنتاج عن أماكن االستهالك ومن هنا األسواق حمليا ودوليا أمام امل
جاءت أمهية العملية اللوجستية اليت تربط بني مواقع اإلنتاج ومواقع االستهالك املنفصلة من حيث الوقت 

واملكان.
االت اليت تؤثر على أداء املنشأة بصرف النظر عناللوجيستيةفأصبحت املنظومة  جماال من ا

طبيعة نشاطها.
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المبحث األول: النقل البحري والتجارة الدولية
توجد عالقة وطيدة بني النقل البحري وجتارة السلع والبضائع الدولية منذ القدم بسبب العرض 
الذي يتمتع به النقل البحري حيث تنقل السفينة آالف األطنان من البضائع خالل الرحلة الواحدة وسفن 

الت البرتول اليت تنقل الواحدة منها مئات اآلالف من األطنان يف كل رحلة ومنه تتوزع التكاليف على ناق
عدد كبري من الوحدات املنقولة وبالتايل اخنفاض وحدة التكلفة.

المطلب األول: أهمية النقل البحري على الصعيد المحلي والدولي
ة يف عامل األمس واليوم والغد وهلا تأثري متداخل فعملية النقل متثل بعدا من أهم األبعاد احلضاري

وكبري يف النشاط االقتصادي واالجتماعي والسياسي واألمين واحلضاري للبالد.

أوال: على الصعيد الدولي
فالنقل البحري يرتبط بتجارة السلع والبضائع الدولية منذ القدم ارتباطا وثيقا فمنذ العصور القدمية 

التبادل التجاري كأداة لتلبية االحتياجات واستمرار احلياة، "فعرف اإلنسان املقايضة تنبهت البشرية ألمهية
مث التبادل التجاري داخل الدولة الواحدة، مث التبادل التجاري بني الدول بعضها والبعض اآلخر، وعند 

عليها أو التحدث عن التجارة اخلارجية، فإن الذهن ينصرف عادة إىل حركة البضائع املطلوب احلصول 
1تصريفها".

ذه احلركة جيب توافر عنصرين فاألول هي السفينة وهي وسيلة النقل الالزمة حلمل ونقل  وللقيام 
البضائع، والثاين املوانئ اليت يتم من خالهلا مرور البضائع باإلضافة إىل وجود شركات وتوكيالت املالحة، 

ناء وإصالح السفن، هيئات إدارة املوانئ.شركات الشحن والتفريغ، هيئات التأمني، ترسانات الب
لذا ال ميكن أن يتم التبادل التجاري بني الدول إذا مل تتوافر وسائل للنقل، فوجود "خدمات النقل 

2البحري، يعترب أمرا أساسيا وشرطا هاما النسياب التجارة الدولية".

أرباع حجم التجارة العاملية فهو وسيلة من وسائل عمليات تنشيط التبادل الدويل إذ حوايل ثالثة 
تنقل عرب البحر، "ويلقي من اهتمام العامل قدر ما تلقاه حركة التجارة العاملية نفسها فبدونه تتوقف متاما 

.9، ص2015يات املوانئ بني النظرية والتطبيق، دار اجلامعة اجلديدة، االسكندرية، د/حممد جالل خطاب، اقتصاد-1
تاريخ النشر، بدون د/هارون أمحد عثمان، االقتصاد البحري مع إشارة خاصة ملشاكل الدول النامية، منشأة املعارف، االسكندرية،-2

.40ص
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1حركة التجارة العاملية".

فصناعة النقل البحري ذات صبغة يغلب عليها الطابع الدويل وهي من أهم وأرخص وسائل النقل 
ضائع والركاب واتساع األماكن اليت ميكن أن يصل إليها خصوصا يف ظل االقتصاديات العاملي اخلارجي للب

اليت تعتمد على العوملة وتدويل اإلنتاج واستخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصال الذي أدى إىل اتساع 
بحري حجم التبادل التجاري الدويل وبالتايل زيادة يف الطلب على خدمات النقل بصفة عامة والنقل ال

بصفة خاصة.
ا اخلارجية بواسطة النقل البحري ومن هنا تظهر أمهية  حيث تنقل دول العامل اجلزء األكرب من جتار
املوانئ يف تدفق التجارة الدولية يف شكل صادرات وواردات سلعية و"مركز لشحن وتفريغ البضائع موضوع 

2التبادل التجاري الدويل".

سلعي يف التجارة الدولية وقد زاد من هذه املكانة املتميزة للنقل "فهو الذي يقود حركة التدفق ال
3البحري جناح وانتشار النقل باحلاويات".

ومبثل الدعامة األساسية لنمو التجارة الدولة ملاله من تأثري على تدفق وتيسري السلع وعنصر رئيسي 
يف العالقات الدولية

ا  كما صار النقل هو املدخل " وأصبح يقاس مدى حتضر األمم مبدى تطور النقل واملواصالت 
4األساسي للولوج لبوابة القرن احلادي والعشرين يف ظل العوملة. "

إن وسائط النقل املائي هلا دور كبري يف توسيع األسواق وفتحها أمام خمتلف الصناعات وحتسني 
أوضاعها، ويف عملية التخصص والتنوع.

قل البحري بروافده ومنها املوانئ هو الوسيلة وبذلك فالغاية ال تتحقق وعليه فالتجارة الدولية غاية والن
إال بوجود الوسيلة.

.29هشام اجلندي، مبادئ النقل، بدون ناشر، بدون تاريخ، ص-1
.24د/ هارون أمحد عثمان، االقتصاد البحري مع إشارة خاصة ملشاكل الدول النامية، مرجع سبق ذكره، ص-2
.411ص 1998/ محادة فريد منصور، مقدمة يف اقتصاديات النقل، مركز اإلسكندرية للكتاب، اإلسكندرية، د-3
السودان دراسة حتليلية مع إبراز أمهية السكك احلديدية، رسالة دكتوراه، نادرة عبد الرحيم فرحان عبد الرمحن، النقل متعدد الوسائط يف-4

.13، ص 2006األكادميية العربية والتكنولوجيا والنقل البحري، اإلسكندرية، 
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فقطاع النقل حيتل حجز الزاوية يف فعاليات االقتصاد العاملي لتأثرياته الضخمة ومقدرته اليت تفوق 
االت. وطن الصناعة وهو من العوامل األساسية اليت تؤثر على تأدوار القطاعات األخرى يف مجيع ا

واختيار مواقع اإلنتاج ومراكز التوزيع" ويلعب دورا فعاال يف مرحلة نقل املواد اخلام أو النصف مصنعة أو 
التامة الصنع من بلد إىل آخر، وعامال هاما يف نقل املعدات واآلالت ومستلزمات اإلنتاج للمصانع اليت 

.1تقوم بإنتاج تلك السلع" 
ى احلواجز الطبيعية بني القارات، وساهم يف التكامل واالتصال بني الشعوب مما ومن اجلانب االجتماعي ألغ

أدى إىل تقارب مستويات املعيشة العاملية والذي انعكس على الفعاليات اإلنتاجية واالستهالكية.

ثانيا: على الصعيد المحلي 
والدول النامية وذلك بتحسني يعد قطاع النقل البحري القائد ملسرية التنمية االقتصادية لدول املتقدمة

استخدام املوارد املتاحة واستغالل معظم املصادر للثروة و لتشابكه مع القطاعات االقتصادية ألي دولة 
سواء كانت صناعية أو جتارية أو زراعية فاخلدمات اليت يقدمها هي " مكملة للنشاط اإلنتاجي الذي تقدمه 

النقل الداخلي كما يلعب قطاع النقل البحري دورا أساسيا يف القطاعات االقتصادية األخرى أو قطاعات 
.2عمليات األمن الغذائي والتنمية االجتماعية "

فاملنفعة املكانية من 3فهو " نشاط يتم من خالله خلق املنفعة املكانية والزمنية املضافة للبضائع "
نخفضة إىل املكان الذي تكون فيه خالل نقله للبضائع من املكان الذي تكون فيه قيمتها أو منفعتها م

قيمتها أو منفعتها أكرب، أما املنفعة الزمنية فيتم توفري السلعة يف وقت االحتياج هلا حيث يتم ختزين السلع 
يف الثالجات اليت تنتج مومسيا والسريعة التلف كالفواكه واألمساك واخلضر الستهالكها فرتة أطول من فرتات 

من النقل والتخزين جمتمعني املنفعة الزمانية بتمكني الصناعات باالستمرار يف إنتاجها وبذلك " خيلق كل 
.4اإلنتاج طوال السنة بالرغم من التغري املومسي يف اإلنتاج ويف االستهالك "

. 296، ص 2005د/ مسية بدوي، إقتصاديات النقل البحري يف العامل، مركز اإلسكندرية للكتاب، اإلسكندرية، -1
.5ق، ص املرجع الساب-2
سعيد عثمان، إسرتاتيجية دعم القدرات التنافسية لألسطول التجاري البحري املصري، املؤمتر العلمي احلادي عشر، كلية التجارة، -3

.2القاهرة، ص 
ة واإلدارية للموانئ د/ أمحد عبد املنصف، دور املوانئ يف التنمية االقتصادية للدولة، اللقاء العلمي لإلدارة العليا حول اجلوانب التنظيمي-4

.2، ص 1977ماي 25البحرية بالدول العربية، املنظمة العربية للعلوم اإلدارية، اإلسكندرية، 
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إن هذا القطاع االقتصادي احليوي يعد من أضخم وأغزر القوى اإلنتاجية توليدا للدخول والقيم 
ناء وتدعيم األسطول التجاري خلدمة التجارة الدولية مياثل عملية االستثمار يف املضافة، فاالستثمار يف ب

الصناعات املنتجة لبدائل الواردات أو الصادرات وحيسن من شروط التجارة الدولية لدولة املالكة لذلك 
ا اخلارجية وحيسن معدالت تدفق الواردات والصادرات متاشيا مع حجم  األسطول وارتفاع حجم جتار
ا  الطلب العاملي عليها ومنه تقليل التكدس باملوانئ احمللية، ومن مت إمكانية أسطول الدولة أن حيمل جتار
اخلارجية أي استخدام شرط تفضيل التجارة الوطنية، باإلضافة إىل إمكانية التأثري يف املؤمترات املالحية 

عمل يف خمتلف الشركات واملنشآت العاملة وأسعار النوالني البحرية، كما يؤدي إىل زيادة فرص وجماالت ال
االت املكملة هلا، وحتسني ميزان املعامالت اجلارية، وتوفري العملة الصعبة من  يف جمال النقل البحري وا
خالل ما حتصل عليه املوانئ من السفن األجنبية مقابل ما تقدمه هلا من خدمات متوين للسفن وإرشادها 

لتأمني اليت حتصل عليها شركات التأمني من أصحاب السفن األجنبية وما وإصالحها وغريها، وأقساط ا
حتصل عليه الدولة مقابل بيع أو تأجري السفن والعمال الوطنيني الذين يعملون على سفن أجنبية من 

مرتبات وأجور.
كذا أما من حيث األمهية االجتماعية فساهم يف إزالة الفوارق وحتسني وربط العالقات بني القبائل و 

إخراج املناطق النائية من عزلتها كما ساهم يف نشر اخلدمات الصحية والثقافية، ويساهم " يف حل مشاكل 
سوء التوزيع يف الكثافات السكانية ومشكلة الضغط على املوارد املستخدمة يف وقت واحد ومتثل مشروعات 

.1النقل بصفة عامة دورا بارزا يف إعادة توزيع اخلريطة السكانية "

المطلب الثاني: تكاليف النقل في التجارة الدولية
أوال: أنواع تكاليف النقل

وخيتلف أسلوب تقسيمها من سفينة ألخرى حسب طبيعة نشاط السفينة (بضائع أو ركاب) 
وحسب اختالف أسلوب تشغيل السفينة (خطية أو متجولة أو مؤجلة)

التكاليف الثابتة (غير مباشرة)-1
ا تلك الت كاليف الالزمة لتشغيل وحدة نقل معينة (سفينة مثال) دون أن يتأثر مقدار هذه " يقصد 

ا تلك السفينة " .2التكاليف حبجم البضائع املنقولة على ظهر السفينة أو بعدد املوانئ اليت جتو

.14نادرة عبد الرحيم فرحان عبد الرمحن، النقل متعدد الوسائط يف السودان، مرجع سبق ذكره، ص -1
.562، ص ق ذكرهمرجع سبد/ مسية بدوي، إقتصاديات النقل البحري يف العامل، -2
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التكاليف المتغيرة (المباشرة):-2
كاب.فهي التكاليف اليت تتأثر بتغري حجم البضائع املنقولة أو عدد الر 

وال يوجد تقسيم موحد لتصنيف التكاليف ولكن نأخذ األكثر انتشارا حيث مت تصنيفها إىل مخسة أنواع:

: وتشمل تكاليف الطاقم، املخازن، الصيانة، التأمني، اإلدارة وهي تغطي تكاليف تشغيل السفينة-أ
مصاريف التشغيل اليومي للسفينة.

ا تكاليف اإلصالح والصيانة ويأيت يف مقدمتها " تتعدد العواتكاليف الصيانة الدورية:- ب مل اليت تتأثر 
.1عمر السفينة وخاصة إذا زاد العمر عن سبع سنوات، حيث ترتبط بوجه عام بعمر السفينة ارتباطا طرديا"

ويشمل الوقود، اإلرشاد، رسوم امليناء، رسوم املرور بالقنوات وتكاليف متغرية ناجتة تكاليف الرحلة:- ج
رحلة.عن كل 

ا فقد يكون التمويل عن التكاليف الرأسمالية:- ع " وتتوقف على الطريقة اليت جيري متويل شراء السفينة 
طريق عرض أسهم الشركة يف األسواق املالية ويف هذه احلالة يشارك صاحب السهم يف أرباح وخسائر 

ئدة واألقساط بغض النظر عن ، أو عن طريق االقرتاض من البنك وذلك بتسديد الفا2الشركة املالحية "
حتقيق الشركة ألرباح أو خسائر.

وهي األجور اليت يتحملها مالك السفينة مقابل استخدام العمال واآلالت تكاليف تداول البضائع:-ه
لعمليات الشحن والتفريغ من وإىل السفينة، " وتصل تكاليف تداول البضائع يف املوانئ بالنسبة للسفن 

3من إمجايل تكاليف هذه السفن ".%25اخلطية إىل حوايل 

ثانيا: تكاليف النقل في نظريات التجارة الدولية
لقد أمهلت نظريات التجارة الدولية تكاليف النقل على أسعار السلع عند قيام التجارة الدولية 

شرط واهتمت بتفسري اختالف التكاليف النسبية إلنتاج سلعة معنية عن تكاليفها النسبية يف بلد آخر ك
أساسي لقيام التجارة بني البلدين، ولكن احلقيقة " على خالف ما افرتضته نظرية التجارة الدولية تؤثر 
نفقات النقل يف تيار واجتاه التجارة اخلارجية، فإذا ما كانت نفقات النقل كبرية حبيث تفوق الفرق يف الثمن 

.428د/ محادة فريد منصور، مقدمة يف اقتصاديات النقل، مرجع سبق ذكره، ص -1
.71، ص 2010د/ أمحد عبد املنصف، اقتصاديات وسياسات النقل البحري، مؤسسة رؤية، االسكندرية، -2

.07ص د/ أمحد عبد املنصف، دور املوانئ يف التنمية االقتصادية للدولة، مرجع سبق ذكره،- 3
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ومن جانب آخر قد تكون نفقة النقل سببا ، 1قبل التجارة فإن ذلك حيول دون قيام تبادل جتاري ودويل "
يف قيام التجارة الدولية فهي من " العقبات الطبيعية اليت تقف يف وجه التجارة الدولية فهي تدخل يف تكلفة 
السلع املستوردة، وتكاليف النقل تشمل على مصاريف الشحن، وتكاليف التحميل، وتكاليف التفريغ، 

.2خالل الفرتة اليت تكون السلع يف مرحلة االنتقال "وأقساط التأمني وتكاليف الفائدة 
فتكاليف النقل البحري (النولون) تؤثر على درجة انسياب وتدفق التجارة الدولية لذا يعترب النولون - 

البحري عامال حمددا للبلد املستورد الختياره ملصدر التوريد اخلارجي كما تلعب التكاليف دورا هاما يف 
سة للصناعات يف األسواق العاملية " فتكون السلعة قابلة للتصدير إذا كان سعرها احمللي+ حتديد قوة املناف

تكاليف النقل للخارج أقل من سعرها الدويل، يف حني تكون السلعة قابلة لالسترياد إذا كان سعرها 
مهية يف التجارة فتكاليف النقل تلعب دورا بالغ األ3الدويل+ تكاليف النقل الداخل أقل من سعرها احمللي "

الدولية لتأثريها يف توزيع الواردات وتوزيع الصادرات

لذا أخذت النظرية احلديثة تعاجل أثر تكاليف النقل على منحنيات العرض والطلب مبينة أثر ذلك - 
على معدالت التبادل الدويل، فلنقل أثر عميق على عرض البضائع ففي بعض املناطق يزداد سعر السلعة 

اعفة بسبب استعمال وسائل نقل بدائية.أضعافا مض

ا "- دور تكاليف النقل يف تفسري بعض األمور اخلاصة Beckermanولقد أوضحت دراسة قام 
بالتجارة الدولية، وذلك بإبراز عامل املسافة يف حتديد منط التبادل التجاري بني الدول األروبية وبعضها 

وتوصل إىل:4اردات "البعض، وأعد مصفوفات للتجارة من صادرات وو 
اورة هلا، بدال من - ا مع عدد قليل من الدول ا يوجد ميل قوي من طرف الدول لرتكيز جتار

توسيع نطاقها.
تأثري تكلفة النقل يف توزيع الصادرات، ويف توزيع الواردات فتكاليف النقل تتحدد بعامل املسافة - 

نهائية للبضاعة يف سوق املستورد، إذ يف بعض األحيان وحجم ووزن البضاعة وتؤثر مباشرة يف التكلفة ال
تتساوى قيمة التكاليف اإلضافية املرتبطة بالنقل والتستيف والتربيد مع تكاليف اإلنتاج األصلية. فتكاليف 

النقل تعترب عنصرا جوهريا يف التكلفة النهائية للسلعة.

.30، ص 2008د/ زينب حسني عوض اهللا، العالقات االقتصادية الدولية، دار اجلامعة اجلديدة، االسكندرية، - 1

.145-144، ص 2006د/ زايري بلقاسم، اقتصاديات التجارة الدولية مناذج نظرية ومتارين، دار األديب ، - 2

.15، ص 2008رجية، مؤسسة رؤية، االسكندرية، د/ السيد حممد أمحد السرييت، اقتصاديات التجارة اخلا- 3

.19د/ هارون أمحد عثمان، االقتصاد البحري مع إشارة خاصة ملشاكل الدول النامية، مرجع سبق ذكره، ص- 4
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ا التعامل يف %40-%20" فنفقات النقل ترتاوح يف األحوال العادية بني  من قيمة السلع اليت يتم 
األسواق الدولية حيث ختتلف نفقات نقل املواد األولية كبرية احلجم، ثقيلة الوزن عن نفقات نقل السلع 

.1النهائية الصنع "
ونرى جليا أن تكاليف النقل هلا تأثري كبري على حجم ونوع التجارة الدولية، حيث " أن زيادة 

اخنفاض الكميات املستوردة واملصدرة من األسواق العاملية وإذا وصلت تكاليف النقل األسعار ستؤدي إىل 
ا تلغي أي ميزة نسبية لدولة يف إنتاج سلعة معينة " 2إىل مستويات عالية، فمن احملتمل أ

ويظهر هذا بوضوح يف الدول اليت حدث فيها تقدم تكنولوجي وحتديث يف وسائل النقل البحري من 
ال إىل اخنفاض تكاليفه بالنسبة لتكاليف اإلنتاج سفن وموانئ ، حيث أدى التقدم التكنولوجي يف هذا ا

اإلمجالية، وإدخال بضائع جديدة يف جمال التبادل الدويل كانت تكاليف نقلها املرتفعة جدا حتول دون 
تداوهلا تداوال مرحبا مما انعكس على تطور واتساع التجارة الدولية.

اليت تدخل التجارة الدولية يف أي فرتة زمنية تتأثر بتكاليف النقل البحري كلما زاد وعليه فالبضائع
الطلب على خدمات النقل البحري فهناك " عالقة مباشرة بني اخنفاض تكاليف النقل البحري، وبني 
الطلب على محوالت السفن فكلما تناقصت تكاليف النقل بالطن/ ميل أصبحت أقل من الفرق يف 

ف احلدية لإلنتاج بني الدول األكثر بعدا عن بعضها البعض مبا يسبب زيادة الطلب على الرحالت التكالي
3األكثر طوال. "

إن تكاليف النقل هلا تأثري كبري على توطن الصناعة، لذا تقام مصانع احلديد والصلب بالقرب من 
ة نقل املواد األولية تفوق مراكز الفحم حىت تزيل تكاليف نقل الفحم ألن تكلفة نقل الفحم اى تكلف

تكلفة نقل السلعة املصنعة، وتقام كذلك مصانع السلع الكبرية احلجم والسهلة الكسر أو ذات تكاليف 
نقل مرتفعة جدا بالقرب من األسواق.

وعليه فإن تكاليف النقل هلا دور كبري يف تكييف الوضع اإلنتاجي والتخصص اجلغرايف لبعض 
رة الدولية تتأثر بنفقات النقل ألن املنتجني يتجهون إىل إنتاج السلع اليت يسهل البلدان، ذلك " أن التجا

.77، ص 2007د/ عبد اهلادي عبد القادر سويفي، التجارة الدولية، بدون ناشر، مصر، - 1

.145لدولية مناذج نظرية ومتارين، مرجع سبق ذكره، ص د/ زايري بلقاسم، اقتصاديات التجارة ا- 2

.118د/ أمحد عبد املنصف حممود، اقتصاديات وسياسات النقل البحري، مرجع سبق ذكره، ص - 3
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نقلها ملسافات طويلة أو السلع اليت تنخفض نفقات نقلها إىل األسواق التجارية تاركني املنتجني القريبني من 
.1هذه األسواق مهمة إنتاج السلع ذات النفقات الباهضة يف النقل "

ا دوليا كخدمة تنظيف املالبس ألن قيمتها منخفضة وتكاليف وهناك بعض اخلدمات غري متاجر 
نقلها مرتفعة جدا.

وعليه فتكاليف نقل السلع تؤثر يف املدى الطويل على القدرات التجارية للدولة.

المطلب الثالث: أثر النقل البحري على تقسيم العمل وتوطن الصناعة
تؤثر على التخصص الدويل وعلى توطن الصناعة واختيار مواقع يعد النقل من العوامل األساسية اليت 

اإلنتاج ومراكز التوزيع.

أوال: تقسيم العمل والتخصص الدولي
إن اختالف أسعار عوامل اإلنتاج مع اختالف عرضها يؤدي إىل ختصص دولة معينة يف إنتاج سلعة 

عرب عنه آدم مسيث وسبقه يف ذلك معينة وتعرف هذه الظاهرة بالتخصص وتقسيم العمل الدويل وهذا ما
أفالطون حيث قال: " إن األمور تسري على نظام أفضل وأسهل إذا قام كل بالعمل الذي يالئمه 

"2
Xenophon وTurgot وDurheim.الذي بني أن أساس التضامن االجتماعي هو تقسيم العمل

ظاهرة فسيولوجية وليس وهناك من يرى من كتاب االقتصاد احملدثني أن تقسيم العمل هو أيضا
اقتصادية فقط (فالكائنات احلية تؤدي كل منها وظيفة خاصة) وظاهرة سياسية أيضا " فكل دولة ال 
تستطيع أن تعيش مبعزل عن الدول األخرى، إذ ال تستطيع إنتاج كل ما يلزمها من سلع، بل تقوم بإنتاج 

تقوم بتصدير فائض إنتاجها من هذه السلعة تلك السلع اليت يكون هلا ميزة نسبية يف إنتاجها، ومن مت
ومبادلته بالسلع األخرى اليت ال تستطيع إنتاجها أو اليت ميكنها أن تنتجها ولكن بتكلفة مرتفعة نسبيا عن 

.3تكلفة احلصول عليها من دولة أخرى "

.55، ص 2001موسى سعيد مر، باسم اللوزي، التجارة اخلارجية، دار الصفاء للنشر والتوزيع، الطبعة األوىل عمان، - 1

، 2000تطبيقية)، منشأة املعارف، االسكندرية، -أمحد احلجازي، مشكالت النقل العريب البيين للبضائع (دراسة حتليليةد/ عبيد علي -2
.15ص 
.5، ص 1983حممد هدى، اقتصاديات النقل البحري، دار اجلامعات املصرية، االسكندرية، - 3
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ولكن فمبدأ تقسيم العمل ميكن من حتقيق أفضل استخدام لألرض والعمالة ورأس املال واإلدارة 
يفقد أمهيته إذا مل يتم تبادل السلع بني الدول وأداة هذا التبادل التجارة اخلارجية وأداة هذه األخرية النقل.

والنقل البحري بطبيعته يساهم يف قيام التخصص الدويل وتقسيم العمل وبدون وجود وسائل النقل 
ع وخدمات حمليا، أو يف حالة ارتفاع املناسبة، تضطر كل دولة إىل إنتاج واستهالك كل ما حتتاجه من سل

تكلفته، مما يؤدي إىل اخنفاض مستوى املعيشة وعدم الكفاءة االقتصادية، " وبذلك ال ميكن تطبيق مبدأ 
.1التخصص وتضطر الدول إىل االكتفاء الذايت "

فالنقل يؤثر يف تقسيم العمل الدويل فهو أساس التخصص اإلقليمي والدويل .
الكبري حيتاج إما إىل " نقل بعض اخلامات من جهات بعيدة وإما إىل توزيع وإن نظام اإلنتاج

املنتجات على بقاع متعددة تبعد عن مكان اإلنتاج مسافات شاسعة ويساعد النقل الرخيص على ظهور 
، الذي تقل معه التكلفة وتزداد األرباح ال ميكن أن يقوم يف دولة ما إال إذا كانت هناك2اإلنتاج الكبري "

شبكة فعالة للنقل واملواصالت ومن الطبيعي يرتتب عن توافر شبكات النقل الدولية اليت تربط بني الدول 
تقليل تكلفة الواردات وتسهيل نقلها من أماكن اإلنتاج إىل أماكن االستهالك.

فتكاليف النقل البحري املرتفعة تقف عائقا يف وجه التصدير ألن ارتفاع تكاليف النقل سيؤدي " 
حجم التجارة الدولية وبالتايل اخنفاض و بالتايل خفض تما إىل ارتفاع سعر السلعة يف دولة االسترياد ح

3الطلب على السفينة "
.

"وعندما يقع سوء التوزيع يف اإلنتاج العاملي، فإن األداة الفاعلة يف تاليف هذا السوء تكون النقل، 
اإلنتاج وأسواق االستهالك بشكل سريع ومرن، وبأقل حيث تقوم وسائل النقل املختلفة بالربط بني مواطن

.4تكلفة ممكنة، فتقهر بذلك عامل املسافة، وتزيل حالة عدم املنفعة اليت يفرضها هذا العامل "
إن وجود خدمات نقل بدرجة عالية من اجلودة والكفاءة ومالئمة مع احتياجات املستهلك تؤدي 

إىل زيادة التخصص بني الدول.

.20ص د/ أمحد عبد املنصف، اقتصاديات النقل البحري، مرجع سبق ذكره،- 1

.31د/ حممد سليمان هدى، اقتصاديات النقل البحري، مرجع سبق ذكره، ص - 2

3- www.azzaman.com .

.17د/ عبيد علي أمحد احلجازي، مشكالت النقل العريب البيين للبضائع، مرجع سبق ذكره، ص - 4
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ة على إعادة تشكيل خريطة التخصص الدويل، حيث أدى التقدم يف وسائل النقل وخاصة فلنقل قدر 
النقل البحري إىل انتقال العامل إىل نظام جديد لإلنتاج يعتمد على األقاليم املختلفة وذلك بتقسيم العمل 

بلد يف داخل الصناعة الواحدة حبيث " يتجزأ إنتاج السلعة الواحدة بني عدد من البالد ويتخصص كل
.1إنتاج جزء أو أكثر منها وهو ما يعرف بتقسيم العمل داخل السلعة الواحدة"

اي جتزئة العمليات او املرحل االنتاجية الالزمة" النتاج سلعة واحدة، وتوزيع هذه املراحل على عدة 
دول، اي ان املراحل االنتاجية اليت كانت تتم حتت سقف مصنع واحد، اصبحت تتم يف عدة دول، 
واصبح انتاج سلعة واحدة يتم يف مصنع عاملي او كوين. اي ان تقسيم العمل الذي كان يتم يف اطار 

2املصنع اصبح يتم يف اطار عاملي."

ثانيا: التوطن الصناعي
من بني االعتبارات االقتصادية اهلامة اليت جيب أخذها بعني االعتبار عند حتديد موقع الصناعة عنصر 

3امل املؤثرة يف توطن املشروعات الصناعية جند:ومن بني العو النقل.

مدى القرب من مصادر املواد اخلام.- 
درجة توافر العمالة الالزمة.- 

مدى القرب من مصادر الطاقة.- 
قيمة تكاليف النقل.- 

مدى توافر التجهيزات األساسية من ماء وكهرباء.- 

مدى القرب من األسواق ومنافذ التوزيع.- 
ا تشكل اجلزء األكرب يف تكاليف وجند تكالي ف النقل هي العامل املسيطر على توطن الصناعة أل

اإلنتاج، وتتباين تكلفة النقل حسب اختالف املواقع البديلة إلقامة الصناعة الواحدة، وتؤثر يف مجيع مراحل 
اإلنتاج ملختلف السلع، وتدخل يف تكلفة معظم عوامل اإلنتاج.

ار تطور التقسيم الدويل للعمل مع اإلشارة بصفة خاصة إىل جتربة التصنيع يف البلدان العربية، رسالة فاروق حممود احلمد، التصنيع يف إط-1
.167، ص 1990دكتوراه، كلية االقتصاد والعلوم السياسية، جامعة القاهرة، مصر، 

لفة مع اإلشارة إىل مصر، رسالة تخاملد/ابراهيم حممد حممد علي، اآلثار االقتصادية التفاقية اجلات على قطاع النقل البحري يف الدول
.52، ص1999السويس، ةدكتوراه، قسم االقتصاد، جامعة قنا 2

.81،  ص2013د/ حممود حامد حممود عبد الرازق، اقتصاديات النقل الدويل (الربي والبحري واجلوي)، الدار اجلامعية، - 3
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ر األساسية اليت يرتكز عليها يف حتديد حجم الصناعة (كبرية، أو ويعترب النقل من العناص
متوسطة، أو صغرية) اليت تقام يف مكان ما.

وهناك العديد من النظريات االقتصادية واإلدارية املتعلقة بالتوطن الصناعي أكدت الدور اهلام 
للنقل منها:

Alfred Marshal:1نظرية الفرد مارشال -1

األماكن اليت يسهل االنتقال منها وإليها، ألن سهولة النقل واخنفاض إن الصناعة تتوطن يف
تكلفته يسمح بتبادل األفكار والسلع تبادال حرا بني دولتني بعيدتني عن بعضهما وعند إقامة صناعة معينة 
يف مكان معني فيجب النظر إىل نوع النقل املناسب هلا من  حيث عالقتها باألسواق وقتا ومسافة، 

تها باملوردين والعاملني وقتا ومسافة. وبالنسبة للبضائع اليت ال تتحمل النقل ملسافات طويلة جيب وعالق
إقامة مصانعها بالقرب من األسواق (املستهلك).

:Alfred Weberنظرية ألفريد ويبر -2
عوامل وهي:3وترى هذه النظرية أن توطن الصناعة يعتمد على 

تكلفة النقل.- 
تكلفة العمل.- 

قوى التجميع.- 
ويرى ألفريد ويرب أن أفضل مكان لتوطن الصناعة هو املكان الذي تكون فيه نفقة النقل أقل ما 

فإذا كانت تكلفة نقل السلعة النهائية أكرب من نقل املادة اخلام فيتوطن املشروع الصناعي بالقرب من ميكن.
ام أكرب من تكلفة نقل السلعة النهائية فيتوطن األسواق (املستهلك) والعكس إذا كانت تكلفة نقل املادة اخل

املشروع ي هذه احلالة بالقرب من موقع املادة اخلام.
يعين هذا أن املوقع الذي يتمتع بتكلفة نقل منخفضة هو الذي سيقع االختيار عليه، وافرتض أيضا 

عي يتحرك من النقطة األقل ان تكلفة العمل من العوامل اهلامة اليت ال ميكن جتاهلها مبا أن املشروع الصنا
تكلفة إىل النقطة األكثر كلفة.

.21-20للبضائع، مرجع سبق ذكره، ص د/ عبيد علي أمحد احلجازي، مشكالت النقل العريب البيين- 1
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.Eنظرية إدجار هوافر-3 Hover:1

اعتمد على عاملني فقط مها: تكلفة النقل، وتكلفة اإلنتاج املؤثرة يف توطن املشروع واعترب تكلفة 
والبيئية من ضمن املواد اخلام وتكلفة توزيع املنتجات من ضمن تكاليف النقل، أما تكاليف قوى التجميع 

تكاليف اإلنتاج.
" وتلعب تكاليف النقل دورا كبريا يف حتديد مواطن األسواق أكرب مما تلعبه يف حتديد مواطن 

2الصناعة."

ومييل النمو االقتصادي إىل التجمع املكاين، حبيث املشروعات جتذب بعضها بعضا إىل املنطقة بعينها 
جتة عن اإلنتاج الكبري جتعل املشروع مركز جذب لصناعات أخرى قد ألن الوفورات الداخلية واخلارجية النا

ا  ا، فعلى سبيل املثال إذا كانت الصناعات تعتمد على اخلامات املستوردة فإ تكون مكملة هلا أو مرتبطة 
ترتكز بالقرب من موانئ استقبال اخلامات " فتتوطن صناعة السفن، وصناعة البرتوكيماويات مثال يف موانئ 

ستقبال ناقالت البرتول اخلام، أو صناعة النسيج بالقرب من موانئ استقبال النسيج فوجود صناعة حمددة ا
ا أو مكملة هلا فتعمل على تطورها ومنوها" .3يف امليناء قد جتذب إليها صناعات أخرى متعلقة 

المطلب الرابع: التجارة الدولية والمنظومة اللوجستية
دولية والخدمات اللوجستيةنظريات التجارة الأوال:

نظرية آدم سميث (الميزة المطلقة):-1
ترى نظرية املزايا املطلقة ألدم مسيث أن "السبب األساسي يف قيام التجارة بني الدول املختلفة هو 

حبيث أن أي بلد يستطيع إنتاج سلعة ما 4"،اختالف املزايا املطلقة بني الدول يف إنتاج السلع املختلفة
فلها ميزة مطلقة يف إنتاجها (متايزات بني الدول يف السلعة) .،ة من بلد أخرىبأقل تكلف

وأكد على أن التخصص وتقسيم العمل الدويل للقيام بالتجارة الدولية يبدأ من األماكن اجلغرافية اليت 
.تتميز بسهولة النقل حيث تكون تكاليف النقل منخفضة

.81د/ حممود حامد حممود عبد الرازق، اقتصاديات النقل الدويل، مرجع سبق ذكره، ص - 1

.31د/ حممد سليمان هدى، اقتصاديات النقل البحري، مرجع سبق ذكره، ص - 2

.82ص د/ حممود حامد حممود عبد الرازق، اقتصاديات النقل الدويل، مرجع سبق ذكره، - 3

،2011،اإلسكندرية،الطبعة األوىل،مؤسسة رؤية، التجارة الدولية بني النظرية والتطبيق، اقتصاديات السيد حممد امحد السرييتد/ -4
.27ص 



ول: يةالفصل اللوجس املنظومة

- 15 -

ة):نظرية ديفيد ريكاردو (الميزة النسبي-2
اعتمد يف نظريته لتفسري قيام التخصص الدويل على التمايز الداخلي يف صناعة كل بلد (متايزات بني 

يف إنتاج  السلعة اليت تتمتع يف إنتاجها مبيزة  نسبية A"حبيث تتخصص الدولة،السلع داخل البلد الواحد)
مث يتم التبادل بينهما.1"بإنتاج السلعة اليت تتمتع يف إنتاجها مبيزة نسبيةBوتقوم الدولة 

ولكن يف ظل املتغريات االقتصادية احلديثة عجزت نظرية امليزة النسبية عن تفسري أسباب تفوق بعض 
الدول يف إنتاج سلع معينة وال تتوافر لديها عوامل اإلنتاج التقليدية منها اليابان املعروفة مبحدودية املوارد 

بيق القواعد اللوجستية يف جمال اإلنتاج واخلدمات الذي أدى إىل " والسبب يف ذلك راجع إىل تطالطبيعية.
توفري السلعة يف الوقت واملكان وبالسعر والكمية املناسبة وبأقل تكلفة من خالل حتقيق امليزة اللوجستية 

.2بديال للميزة النسبية وهي ميزة جتعل السلعة قادرة على املنافسة يف األسواق العاملية "

كشر أولين (نسب عناصر اإلنتاج):نظرية هي-3
تعتمد هده النظرية على وفرة املوارد الطبيعية حبيث تقوم" الدولة بتصدير السلعة املستخدم يف إنتاجها 

3العنصر الوفري نسبيا وتستورد السلعة املستخدم يف إنتاجها العنصر النادر نسبيا."

ة الدولية أي أن هده النفقات تعادل ولكن هذه النظرية افرتضت "غياب نفقات النقل يف التجار 
ولكن يف 4الصفر وهذا يعين انه ال يوجد أي تأثري على قيام التجارة الدولية وأمناطها من نفقات النقل. "

الواقع ال ميكن جتاهل تكاليف النقل يف جمال التجارة الدولية وهي ختتلف من بلد آلخر حسب نوعية 
السلعة اليت يتم تصديرها أو استريادها بني الدول، فللنقل أمهية كبرية السلعة ووسيلة النقل، وهي اليت حتدد

يف حتقيق التوازن املكاين والزماين بني أماكن اإلنتاج وأماكن االستهالك.

نظرية الميزة التنافسية لمايكل بورتر (نموذج الماسة):-4
األسواق أو لتوسع وحتقيق تطرق مايكل بورتر إىل العوامل اليت تؤثر على جناح املنظمة لدخول يف

امليزة التنافسية بناءا على ختفيض تكلفة املنتوج، أو تنويع املنتجات.

.41ص ،2001،اإلسكندرية،اإلشعاع الفنية، التجارة الدولية، حممد سيد عابدد/ - 1

. 5، ص 2008، اإلسكندريةال التجارة اخلارجية، ورشة عمل، املنظمة العربية للتنمية اإلدارية، اللوجستيك كبديل للميزة النسبية يف جم-2
ا، خالد حممد السواعيد/ -3 .194ص ،2010،األردن،عامل الكتب احلديث، التجارة الدولية النظرية وتطبيقا

.118ص ،2003،اإلسكندرية، دار اجلامعة اجلديدة، تاألسواق الدولية املفاهيم و النظريات والسياسا، مصطفى رشدي شيحهد/ - 4
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): نموذج القيمة المضافة01- 01الشكل رقم (
Michael poter’s value chain

Firm in frastructureةالبنية األساسية للمنشأ
Human resource managemetاملوارد البشرية
Technology developementالتنمية التكنولوجية
Procurement التوريدات

خدمات
مابعد

التسويق
والبيع

اإلمداد 
العملياتاخلارجيي

اإلمداد 
الداخلي

SeriveMarketing
and Sales

Outbound
Logistics

Operatio
ns

Inbound
Logistics

بد الشايف ثابت، أثر االستثمارات يف قطاع النقل واخلدمات اللوجستية على : الشيماء السيد عالمصدر
.30، ص 2010التنمية االقتصادية يف مصر، رسالة ماجيستري، كلية التجارة، جامعة عني مشس، 

ولقد حدد بورتر العوامل اليت تؤدي بالشركة إىل خفض التكلفة وحتقيق ميزة تنافسية من خالل 
ة، املعرفة التكنولوجية، العالقات بني وحدات العمل الداخلية، اقتصاد احلجم، توقيت الرتابط بني األنشط

دخول السوق، املوقع اجلغرايف، التكاليف، عوامل مؤسسية وتشريعية.

ثانيا: الترابط بين اللوجستيات والتجارة الدولية
م و، خصوصا النقل يوجد ارتباط وثيق بني حركة التجارة الدولية والعمليات اللوجستية والنقل

"حيث ارتبطت صناعة اللوجستيات يف خمتلف من إمجايل التجارة الدولية.%85البحري الذي ينقل حوايل 
ا  مراحلها املتدرجة على سلم التطورات بالتجارة الدولية يف شىت مراحلها، منذ نشات هذه التجارة يف صور

بهار وطريق احلرير، اىل ان توجت هذه القارية عرب طريق الالبدائية على هيئة املقايضة مرورا بتدفقات التجارة

Su
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أنشطة أساسية
Primary activities
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مث تكاملت مع 1الصناعة اخلدمية يف عصر النقل املتعدد الوسائط واملتعاقب املراحل والوسائل والنظم."
التجارة االلكرتونية اليت تتبع او تسري يف ركاب االقتصاد الرمزي الرقمي.

ع ظهور املفاهيم املتعلقة باللوجستيات ونظام النقل متعدد فالتغري الذي شهدته التجارة الدولية م
الوسائط، وخدمة التزامن احملكم، أدى إىل زيادة املنافسة الدولية من خالل السعي إىل حتقيق التميز 

التنافسي عن طريق تطبيق اسرتاتيجية ختفيض تكاليف اإلنتاج وحتسني جودة املنتوج.
للوجستية املتكاملة اليت تساهم يف ختفيض تكاليف النقل وإدارة فكان البد من النظر إىل اخلدمات ا

املخزون، واملناولة، والتعبئة والتغليف، والتوزيع الشامل، والعمليات املتعلقة باإلنتاج لغاية وصول املنتوج إىل 
املستهلك.

من ختفيض يف لذا فالعالقة بني التجارة الدولية واخلدمات اللوجستية تكمن فيما تقدمه هذه األخرية 
التكلفة وتقليل يف الوقت واحلفاظ على جودة املنتوج على طول سلسلة االمداد، مما يؤدي إىل زيادة 

الصادرات وتقليل تكلفة الواردات .
فالنقل من الوظائف الرئيسية يف العملية اللوجستية وتتزايد امهيته يف امجايل التكلفة اللوجستية حلركة - 

تلعب الكفاءة العالية للوجستيات النقل والتجارة دورا كبريا يف ختفيض التكلفة التجارة الدولية، " لذا
ا التنافسية  ال حيث استطاعت أن حتافظ على قدر اإلنتاجية وتعترب اليابان أحسن مثال يف هذا ا

.2عامليا"
النقل ولقد أثبتت بعض الدراسات يف دول منظمة التعاون االقتصادي والتنمية أن " زيادة تكلفة

.3"%20تؤدي إىل خفض حجم التجارة بنسبة %10بنسبة 
ومن هنا تظهر %8-5تؤدي إىل خفض حجم التجارة الدولية ما بني %10وزيادة الوقت بنسبة 

أمهية اخلدمات اللوجستية يف خفض التكلفة وتقليل التجارة الدولية خصوصا بالنسبة للسلع الزراعية... اليت 
مهم.ميثل الوقت هلا عامل

.387، ص 2009امين النحراوي، لوجستيات التجارة الدولية،دار الفكر اجلامعي، االسكندرية، - 1

بعة الثانية، ، املفاهيم احلديثة يف إدارة خدمات النقل واللوجستيات، املنظمة العربية للتنمية اإلدارية، مصر، الطالشني عبد القادر فتحي-2
.28، ص 2009

3 -NUNO Limà O et Anthony J. Venables ," Infrastructure, Geographical Disadvantage,
transport costs and trade , World bank  Economic review, Vol. 15, 2001, p 2.



ول: يةالفصل اللوجس املنظومة

- 18 -

" فالدول النامية تكلفها يف املتوسط لوجستيات التجارة مرتني إىل ثالث مرات أكثر من تكلفتها بالدول 
الصناعية، وتشكل تكاليف اللوجستيات جزء كبري جدا من امجايل الناتج القومي على مستوى العامل، 

1وكذلك بالنسبة لكل دولة على حده وخاصة الدول النامية. "

الختالف بني الدول املتقدمة والدول النامية يف امكانية تطبيق اللوجستيات يف وهنا يظهر ا
من الناتج االمجايل %10العمليات االنتاجية حيث متثل تكاليف اللوجستيات يف الدول املتقدمة حوايل 

من امجايل الناتج القومي بالنسبة للدول النامية.%30القومي وتزيد عن 
ة الدولية (االسترياد والتصدير)تؤثر مباشرة على االقتصاد القومي للدولة فتكاليف لوجستيات التجار 

وعلى الفرص التنافسية املتاحة، لذا أعطت العديد من الدول املتقدمة اهتماما خاصا بتنمية وتطوير نظام  
كفء خلدمات النقل اللوجستية.

ثالثا: دور المنظمات الدولية في المنظومة اللوجستية 
من املنظمات الدولية واالقليمية كمنظمة التجارة العاملية ومؤمتر األمم املتحدة للتجارة تعمل العديد 

والتنمية (األونكتاد)، والبنك العاملي على تقوية وتفعيل الرتابط بني التجارة الدولية واللوجستيات ألنه 
يساهم يف رفع كفاءة النقل يف تسيري حركة التجارة الدولية.

:WTOة للتجارة المنظمة العالمي-1
أول اتفاقية متعددة األطراف تتضمن أحكاما GATSتعد االتفاقية العامة للتجارة يف اخلدمات 

للتعامل مع التجارة يف اخلدمات. ولقد مشلت االتفاقية كافة اخلدمات القابلة لإلجتار واستثنت منها 
نشاطا خدميا 12أثناء املفاوضات إىل اخلدمات السيادية اليت تؤديها القطاعات احلكومية واليت مت تقسيمها

م وااللتزام بالتحرير  لكي يتسىن للدول األعضاء االستعانة به عند إدراج القطاعات اخلدمية جبداول تعهدا
الدويل هلا وهي كالتايل:

" خدمات األعمال التجارية، التشييد واخلدمات اهلندسية، التوزيع، التعليم، البيئة، املالية (البنوك 
كات التأمني، سوق املال)، صحية واالجتماعية، السياحة والسفر، الرتفيهية والرياضة، االتصاالت، شر 

.2النقل"

1 -Ernst Frankel, « The cost of total foreign trade logistics in Ldcs And how to reduce them »,
A paper presented In Marcon 2 Conference, 1991, Alexandria, p 4.

د/ عبد املطلب عبد احلميد، اجلات وآليات منظمة التجارة العاملية من أورجواي لسياتل وحىت الدوحة، الدار اجلامعية، االسكندرية، -2
.125، ص 2005
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فبالرغم من غياب فئة معينة تقع حتتها اخلدمات اللوجستية إال أننا جندها ضمنيا حتت غطاء عدة 
ان تعترب جزءا من تصنيفات كخدمات النقل، التأمني على بعض اخلدمات التجارية، ويف بعض األحي

خدمات التوزيع واخلدمات التابعة له.
من املتوسط أي ثلث حجم التجارة %23ولقد بلغت الصادرات العاملية من خدمات النقل حوايل 

، ونسبة مشاركة دول الشرق األوسط فيها منخفضة حيث أن دول الشرق 2008- 2004يف اخلدمات بني 
ا منها وهذا ال يتناسب مع املوقع اجلغرايف األوسط " تستورد خدمات النقل بأكرب من حجم صادرا

للمنطقة والذي بإمكانه أن يلعب كمحور عاملي أكثر نشاطا للنقل والتخزين وتقدمي اخلدمات اللوجستية 
.1للتجارة العاملية اليت متر باملنطقة "

البنك الدولي:-2
واخلدمات اللوجستية باعتبار هذا منذ منتصف التسعينات بدأ اهتمام البنك الدويل بقطاع النقل

القطاع أحد حماور التنمية االقتصادية وخيدم كافة القطاعات االقتصادية وتركز اسرتاتيجية البنك الدويل على 
أربع عناصر وذلك من خالل منح قروض أو تقدمي خدمات استشارية وهي:

حتسني خدمات النقل اإلقليمية والدولية.- 

تجارة.حتسني لوجستيات ال- 
حتسني السالمة على الطرق.- 

تطوير النقل احلضري.- 
LPI)Logisticsوقام بإصدار أول تقرير عن املؤشر العاملي لقياس أداء اخلدمات اللوجستية 

performance Index يتناول قياس أداء الدول يف تقدمي اخلدمات اللوجستية ويوضح ذلك 2007) عام
اجلدول التايل:

ثابت، أثر االستثمارات يف قطاع النقل واخلدمات اللوجستية على التنمية االقتصادية يف مصر، مرجع سبق الشيماء السيد عبد الشايف-1
.37ذكره، ص 
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LPIمؤشر أداة اخلدمات اللوجستية ):01- 01رقم (الجدول

معايير أداة الخدمات اللوجستية والبيئةالرقممعايير تقييم سهولة الشحنالرقم

1

كفاءة التخليص اجلمركي من قبل مصلحة 
اجلمارك واهليئات األخرى العاملة على احلدود 

واملنافذ.
تكلفة الشحن املباشر1

2
األساسية لتكنولوجيا املعلومات نوعية النقل والبنية

2الالزمة للخدمات اللوجستية.
نوعية النقل والبنية األساسية لتكنولوجيا 

املعلومات.

3

سهولة ومدى إمكانية حتمل تكلفة الرتتيبات 
3املرتبطة بالشحنات الدولية.

القدرة والكفاءة يف توفري عناصر ومقومات - 
بتقدمي اخلدمات اليت حيتاج إليها القائمون

اخلدمات اللوجستية.

4
الكفاءة التخصصية لصناعة اخلدمات اللوجستية 

4احمللية.
أداء عملية التخليص اجلمركي على كل من 

الصادرات والواردات.

5
القدرة على تتبع مسار الشحنات الدولية على 

5طول خطوط النقل والشحن.
نطاق املمارسات اليت ميكن أن تؤثر على 

ات اللوجستية.أداة اخلدم
اإلجتاهات العامة6التكاليف اللوجستية احمللية (تكاليف النقل)6

7
دقة االلتزام باملواعيد احملددة لوصول الشحنة إىل 

جهة املقصد.
.70، ص 2008أفريل 1: معتز عبد املعيود، جملة املوانئ العربية، العدد المصدر

حيث مشل على 2007ي على بعض التغريات مقارنة بتقرير حيتو 2010مث قام بتقدمي تقرير ثاين عام 
من وكالء الشحن وشركات تقدمي اخلدمات 1000دولة، 150حوايل 2007دولة مقارنة بعام 155

دولة ومت إدخال تعديالت على املؤشر100يف 800حوايل 2007دولة بينما يف عام 130اللوجستية من 
م نوعي وكمي للدولة يتضمن معلومات تفصيلية عن البيئة حيث ضم مؤشر جديد حملي يقوم بتقيي
جماالت بدال من سبعة كما هو واضح يف الشكل التايل:6اللوجستية احمللية للدولة، أما املؤشر العاملي فضم 
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.2010مكونات مؤشر أداة اخلدمات اللوجستية ):02- 01الشكل رقم (

د عبد الشايف ثابت، أثر االستثمارات يف قطاع النقل واخلدمات اللوجستية على التنمية االقتصادية يف : الشيماء السيالمصدر
.53مصر، مرجع سبق ذكره، ص

Logistics performance index LPI

Domestic LPI
للخدمات اللوجستية بيانات ( تكاليف/وقت)املؤشر احمللي

International LPI
املؤشر العاملي للخدمات اللوجستية

Clearance time with phusicalوقت اإلفراج والفحص
املادي اليوم

Lead time import for  port/ airport, median case
الوقت الالزم لالسترياد، احلالة املتوسطة

Efficiency of the clearance process
كفاءة التخليص اجلمركي

Clearance without physical inspection
وقت اإلراج بدون الفحص املادي باليوم)

Physical inspection نسبة الفحص املادي

Lead time export for  port/ airport, median case
طةالوقت الالزم لتصدير، احلالة املتوس

Typical charge for 40- foot container, exports

قدم40الرسوم املفروضة على تصدير حاوية منطية 

Number of agencies- imports
عدد اجلهات املتعامل معها (االسترياد)

Typical charge for 40- foot container, imports

قدم40الرسوم املفروضة على استرياد حاوية منطية 

Quality of trade and transport related
infrastructure

نوعية البنية األساسية املرتبطة بالنقل والتجارة   

Ease of arranging competitively
priced shipments

سهولة ترتيب الشحنات بأسعار تنافسية

Competence and quality of logistics
services

دمات اللوجستيةكفاءة ونوعية اخل

Ability to trace consignments
الشحنات الدوليةالقدرة على تتبع مسار

Frequency with which shipments
reach the consignee within the

scheduled or expected time
دقة االلتزام باملواعيد احملددة لوصول الشحنة جلهة 

املقصد

Number of agencies- exports
عدد اجلهات املتعامل معها (التصدير)
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المبحث الثاني: مفاهيم حول اللوجستيات
ا يف السنوات األخرية على  تعترب اللوجستيات أحد املوضوعات اهلامة واحليوية، اليت تزايد االهتمام 

املنظمات والشركات، أو على مستوى الدول ورغم ذلك مل يتوصل الكتاب والباحثني إىل تعريف مستوى
جامع وموحد ملعىن اللوجستيات، كما اختلفوا حول تاريخ هذا املصطلح، ومل يعطوا تعريب هلذا املصطلح 

طقه على النحو التايل اللوجستياتواكتفوا بن

اتالمطلب األول: التطور التاريخي للوجستي
ففكرة اللوجستيات ومفهومها ميكن تتبعها وتأصيلها عندما تتصفح السجالت التارخيية منذ العصور 

القدمية.

أوال: في المجال الديني
إن اللوجستيات مبفاهيمها احلديثة هلا امتداد منذ عصور قدمية اقرتنت بالرسائل النبوية حيث كان 

ة جند ذلك يف قصة سيدنا نوح عليه السالم والسفينة من إنقاذ هلذه األخرية األثر البالغ على احلياة البشري
ا  للبشرية من طوفان عظيم تنبأ به سيدنا نوح عليه السالم فارتكن ومن معه لصناعة السفينة اليت أمره 

أخذ زوجني من كل حيوان من خطر الطوفان وقام بتنظيم ومجع يف تتمثل اللوجستيات و املوىل عز وجل 
وفري املاء والغذاء والتهوية والتدفئة والتخلص من النفايات والصيانة خالل الفرتة اليت قضاها مع ونقل املواد وت

قومه يف السفينة وكل من معه من خملوقات.
وهو األمر نفسه ما حدث لسيدنا يوسف يف قصته مع فرعون مصر عند تفسريه لرؤيا امللك اليت رأى 

َوقَاَل اْلَمِلُك ِإنِّي َأَرى َسْبَع بـََقَراٍت ِسَماٍن يَْأُكُلُهنَّ َسْبٌع ﴿يلهفيها كما قال املوىل عز وجل يف حمكم تنز 
1﴾يَا تـَْعبـُُرونَ ِعَجاٌف َوَسْبَع ُسْنُبَالٍت ُخْضٍر َوُأَخَر يَاِبَساٍت يَا َأيـَُّها اْلَمَألُ َأفْـُتوِني ِفي ُرْؤيَاَي ِإْن ُكْنُتْم لِلرُّؤْ 

وأمر بإعطاء تفسري هلذا األمر وإنقاض شعب مصر من سنوات العجاف فهاته الرؤيا اليت أزعجت امللك
هنا يكمن العمل اللوجسيت يف الطريقة التنظيمية واحملكمة اليت أشرف عليها سيدنا يوسف يف كيفية زرع 
احملاصيل حىت تؤيت أعلى مستويات إنتاجية وطريقة جتميعها وختزينها (أن تبقى احلبوب يف السنابل حىت ال 

ها احلشرات) يف املستودعات ببناء خمازن مركزية، وتوزيعها من خالل ختزين مخس احملاصيل يف سنوات تأكل
اعة  .الوفرة وتوزيعها يف سنوات ا

.43سورة یوسف ، االیة -  1
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وكذلك األمر بالنسبة لطريقة بناء األهرامات.

ثانيا: في مجال الرياضيات
املسائل املتعلقة م يف1614لقد استخدمت كلمة اللوجستيات ألول مرة يف الرياضيات ستة 

استخدمت يف العمليات األولية للحسابات الرياضية وأخذت يف 1656باالستنباط العقلي، ويف سنة 
حيث ضمت اللوغرتيم، املنحنيات، املعادالت " ويوجد منوذج رياضي يسمى 1727التطور إىل غاية سنة 

Logit model يف االقتصاد الرياضي، واسم هذه املعادلةLogitمستمد من كلمة وهوLogistics"1.

ال العسكريثالثا: يف ا

بتنظيم املؤونة واإلمدادات قبل حترك جيشه بتوفري H. Nikolo poulouيف القرن الرابع قبل م قام - 
شاحنات الطعام، أما اإلسكندر األكرب فأمر حبرق هذه الشاحنات قبل انطالق رحلته حنو آسيا لكي ال 

لتنظيم التخيمات الليلية ووضع logistaأما الروماين خوليو قيصر استعمل وظيفة تعيق حتركات جيشه، 
خمازن يف املدن لالهتمام بتحركات الفيالق الرومانية.

م) استخدم القيصر البيزنطي ليونتوس السادس مفهوم اللوجستية حينما كتب إىل 912-م865" ومن (- 
ن يعسكر اجليش، وأن يسلح ويرتب وفقا للغرض جيوشه (إن األمر مسألة لوجستية) قاصدا بذلك أ

ا، وبكم كايف مع التحقيق الدقيق، واملالئم للواقع لكل  املطلوب منه، وإن توفر كافة االحتياطات، ويف أوا
.2حركة من حركات احلملة العسكرية "

كل " اقرتح أحد مستشاري امللك لويس الرابع عشر حال للمشا 1670م بفرنسا عام 17ويف القرن 
اإلدارية املتزايدة اليت ظهرت للجيش يف هذه العصور، وكان االقرتاح بعمل رتبة وتسمى مارشال جنرال 

وكانت مسؤولياته عبارة عن التخطيط، اختيار املواقع، تنظيم التنقالت Marechal general delogisدولوجي
.3واإلمداد "

، 2010عبد العزيز بن قرياط، أداء وجودة اخلدمات اللوجستية ودورها يف خلق القيمة، رسالة ماجستري، جامعة قاملة، اجلزائر، -1
.02ص

آدم امساعيل آدم مخيس، تطبيق اإلدارة اللوجستية وأثرها يف أداء قنوات النقل والتوزيع (دراسة ميدانية على الشركات العاملة يف جمال -2
.48، ص 2014البرتول يف السودان)، رسالة دكتوراه، جامعة السودان، 

لة العلمية (التجارة د/ شريف ماهر هيكل، اسرتاتيجية مقرتحة لتفعيل لوجستيات النقل امل-3 تعدد الوسائط مبصر والدول العربية، ا
307، ص 2015والتمويل)، كلية التجارة، جامعة طنطا، مصر، العدد األول، مارس 
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جمموعة عسكرية إدارية لتموين جيشه وتتكون قام نابليون بإنشاء 1806وبالضبط عام 19ويف القرن - 
من اخلبازين، احلرفني، اجلزارين.

فعرفت اللوجستيات بفن حتريك اجليوش حيث مت تقسيم اجليش إىل مخسة قطاعات 1836أما يف عام - 
(االسرتاتيجي، التكتيكي، اللوجسيت، اهلندسي، التكتيكات الصغرية)

جوميين كتاب بعنوان (مشروع فن لسويسري أنطوان هنريكتب القائد العسكري ا1837ويف عام - 
احلرب) وذكر أن اللوجستيات تعود إىل وظائف عسكرية خاصة بكيفية إمداد اجليش باملؤن والذخرية 
والعتاد بالشكل الصحيح ولقي هذا الكتاب اهتمام كبري يف و م أ على عكس أوروبا وترجم إىل اإلجنليزية 

.1862عام 

مت استعماهلا يف اجليش الفرنسي لتأمني وصول املؤونة والذخائر يف 1905وبالذات عام 20ويف القرن - 
الوقت املناسب وبأحسن طريقة، مث أعيد استعماهلا بكثافة يف احلرب العاملية الثانية من طرف احللفاء إذ  

كانت إحدى أسباب انتصار جيوشها واجليش األمريكي.
تطبيق اللوجستيات يف 1973يق النصر ملصر يف حرب أكتوبر ومن بني العوامل اليت أدت إىل حتق

حتريك القوات وإدارة احلرب.
ال العسكري أو  وحىت يف وقتنا احلاضر ال يزال مصطلح اللوجستيات يستعمل بشكل مكثف يف ا

ا القوات املسلحة. يف أي تطبيقات تقوم 

رابعا: في المجال الزراعي
" حيث أجريت دراسة 1901وجستيات أمر معروف منذ عام هناك من الكتاب من يرى أن الل

1حول التكاليف والعوامل اليت تؤثر يف توزيع منتجات املزارع يف و م أ. "

دف دعم اسرتاتيجية اإلنتاج الزراعي لتحقيق املنافع  أي ظهرت يف جمال توزيع اإلنتاج الزراعي 
الزمانية واملكانية لإلنتاج الزراعي.

1 -Douglas m. Lambert et Games R, stock, strategic Management Boston : Trwin , 1992 , p19.
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عديد من العلماء بتحديد العناصر املؤثرة يف عملية توزيع املنتجات الزراعية يف و م أ  " حيث قام ال
كفريد إي كالرك، والذي لفت انتباه القائمني على األمر بأمهية ودور وظيفة اللوجستيات واستخدامها يف 

1التسويق. "

خامسا: في مجال اإلدارة واالقتصاد (األعمال):
ية الثانية مت سحب هذا املصطلح العسكري يف األصل الذي كان السبب وبعد انتهاء احلرب العامل

Businessالرئيسي يف فشل وجناح العديد من املعارك إىل جمال االقتصاد وإدارة األعمال ومت تسميته 

Logistics االت احلديثة يف العلوم اإلدارية، " وذلك لقدرته على ، ومنه علم إدارة اللوجستيات يعترب من ا
ساعدة املنظمات يف مواجهة التحديات سواء يف بيئة عملها الداخلية من خالل ضرورة االستخدام األمثل م

والكفء للموارد واإلمكانيات املتاحة، وأيضا بيئة عملها اخلارجية واملتمثلة يف ضغوط املنافسة يف األسواق 
.2ومواجهة نتائج العوملة "

عن املهنة العسكرية هم املمثلني للوجستيات الشركة وأصبح اللوجستيون العسكريون املتقاعدون
االت الصناعية والتجارية،  ال العسكري إىل تلك ا ال من ا دف نقل اخلربات املكتسبة يف هذا ا

وغريه يف فرنسا حيث مت Colinيف الو م أ و Heskettsباإلضافة إىل الباحثني يف جمال العلوم اإلدارية مثل 
ا يف و م أ و أوربا يف الثمانينات.تطبيقها فعلي

فبالرغم من اختالف األهداف والغايات بني الفكر اللوجيسيت العسكري واالقتصادي إال أن 
املشاكل األساسية هي نفسها.

وهناك عدد من الكتابات حتدثت عن دور اللوجستيات يف " النظام الفرعي للتوزيع املادي مع تطبيق 
»:حتت عنوانKOLB. Fـــصدر كتاب ل1972األساليب الرياضية ويف سنة La Logistique ;

Approvisionnement, Production, Distribution جا ملختلف تقنيات إدارة املخزون « حيث يقرتح 
3والتنبؤ مبا، وتصميم شبكات التوزيع املادي إذ ميثل هذا الكتاب بلورة للتفكري اللوجسيت الفرنسي.

دارة اللوجستية وأثرها يف أداة قنوات النقل والتوزيع (دراسة ميدانية على الشركات العاملة يف جمال آدم امساعيل آدم مخيس، تطبيق اإل-1
.48، ص مرجع سبق ذكرهالبرتول يف السودان)، 

تامر مصطفى صاحل اجلزار، اللوجستيات كنظام متكامل يف املؤسسات الرياضية، رسالة دكتوراه، كلية الرتبية الرياضية للبنات -2
.2، ص 2010السكندرية،  وا

3- http/PFeda.Univ-Lille.Fr/iaal/ DOCS/ dess 2003/LOG/ Multimedia/ penseelogistique/

html- historique de la pense logistique.
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ومعه السيد 1991م جوس باجونكس مدير اللوجستيات أثناء حرب اخلليج "أما اجلنرال ويليا
) و ذلك للتعبري اللوجسيت عن Moving Mountainجيفري كرويك شناك فقد اشرتكا يف تأليف كتاب (

1عملية حرب اخلليج."

المطلب الثاني: تعريف اللوجستيات 
ره منذ اخلمسينات ولقد ظهرت إن مصطلح اللوجستيات فن وعلم وله أسسه ومفاهيمه وبدأ تطو 

دراسته يف العديد من الكتابات والدراسات اليت ركزت يف بدايتها على اجليش وحركته، ولكن مل يكن هناك 
اتفاق كامل بني اخلرباء على مفهوم اللوجستيات كما أن مضمون ومفهوم اللوجستيات تغري نتيجة لعدد من 

لتجارة وتعاظم درجة املنافسة بني الشركات.املتغريات يأيت يف مقدمتها سياسات حترير ا
أما يف األدبيات العربية والتسويقية غري متداول، وكتسلل تارخيي حملاوالت تعريف إدارة اللوجستيات مت 

وصف اللوجستيات بأمساء عدة: إدارة املواد، التوزيع، إدارة النقل، إدارة التوريد، التزويد، االمداد.

أوال: التعريف اللغوي
وتعين نسبة، λoÿosود أصل كلمة اللوجستية إىل "اللغة االغريقية القدمية وتأيت من كلمة لوجس يع

2اليت هلا نفس املعىن"Logisticusحساب، سبب، خطاب وكذلك الكلمة الالتينية 

ق م) ،Logistikos)428-348ويعترب الفيلسوف اليوناين أفالطون أول من استعمل كلمة 
3(احلساب واالستنتاج) من املنظور الرياضي".Calculation and reasoningواليت تعين"

تعين Isticاليت تعين (مقر االمداد والتخزين)وLodge: تتكون من جزئني مها Logisticوباللغة االجنليزية -
تعين أمر متعلق بااليواء ولتخفيف النطق أصبحت Lodgeistic(املتعلق ب) وبضم اجلزئني فالكلمة  

Logistic.

1- http//www.Moqatel.com openshare/ benoth/ sirzatia 17/ usa/ sec006.doc-cvt. Htm. 10h30m -

08/07/2017.
wikipedia.org:/ar.httpسوقيات-2

.307النقل املتعدد الوسائط مبصر والدول العربية، مرجع سبق ذكره، صد/شريف ماهر هيكل، اسرتاتيجية مقرتحة لتفعيل لوجستيات - 3
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ثانيا: التعريف االصالحي
ال العسكري فيمكن توضيح التعريف  نظرا لكون أول ظهور ملصطلح اللوجستيات كان يف ا
العسكري أوال الذي يعترب األصل هلذا املصطلح مث التعريف االقتصادي الذي تطرقت إليه العديد من 

املنظمات واجلمعيات والعديد من املفكرين االقتصاديني.

المجال العسكري:في-1
"هي فرع/شعبة من العلوم العسكرية خيتص بتدبري وتوريد ونقل وصيانة االحتياجات  العسكرية وتزويد - 

1الوحدات العسكرية باجلنود واألعتدة وما يلزمها من املرافق والتسهيالت".

كان املناسب يف التوقيت يف العمليات العسكرية تعين اللوجستيات "ايصال املؤن واملواد واملعدات إىل امل- 
2املناسب".

هود احلريب عن طريق نقل -  "فن نقل اجلنود وإيوائهم ومتوينهم، أي إدارة تدفقات األفراد واملوارد لدعم ا
اجلنود والعتاد واملؤن والذخائر من املعسكرات واملستودعات يف منطقة عسكرية معينة إىل ميادين القتال يف 

3يف أقصر وقت ممكن وبأقل تكلفة ممكنة."مواقع أخرى بعيدة، وذلك 

في مجال األعمال:-2
ال االقتصادي نتيجة النجاحات اليت  اية احلرب العاملية الثانية، انتقل هذا املصطلح إىل ا ومع 
ال العسكري، مما زاد األمر صعوبة يف وضع تعريف واضح وحمدد حيث كان هناك تداخل يف  حققها يف ا

يف اللوجستيات وبني القطاعات األخرى كالنقل والتوزيع بل أن األمر خيتلف عن ذلك، التمييز بني تعر 
فمفهوم اللوجستيات أمشل وأوسع من ذلك ألنه يربط بني مجيع هذه األنشطة يف آن واحد وهذا ما أدى 

:إىل وجود عدة تعريفات

لس الدويل إلدارة التوزيع املادي (- تكامل النشاطني أو أكثر "إن املصطلح يصف*)NCPDMعرفه ا
دف التخطيط والتنفيذ والسيطرة للتدفق الفعال للمواد األولية، وعمليات اخلزن الداخلية والسلع النهائية 
من املكان الرئيسي إىل مكان االستهالك، إذ أن هذه النشاطات ميكن أن تشمل على الرقابة، ومناولة 

.8، ص2007ية، جملة أنرتناشيونال، ستد/ مسري معوض، تعريف ومفهوم االدارة اللوج- 1

. 8املرجع السابق، ص- 2

3- Wood, F, Donald, Murphy, R, Paul, « Contemporary Logistics, Pearson Education, INC ,
New Jersy, 8th Edition, 2004, pp3-5.
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للمخازن واملصانع والتغليف، ونظام إلعادة السلع، والنقل املواد، وأوامر العمليات، واالختيار الصائب
1واملرور والتخزين اجليد."

اجلمعية األوروبية اللوجستية: عرفت اللوجستيات على أساس وظائفها: "تنظيم تيار املواد وختطيطه، -
ع واإلنتاج، فمرحلة ومراقبته وتنفيذه بدءا من مرحلة شراء أو حتضري املواد اخلام األولية، مث مرحلة التصني

التوزيع والتسويق إىل املستهلك النهائي، إلشباع متطلبات السوق أو الزبائن، ولكن بأقل تكلفة، وبأقل 
2استخدام لرأس املال."

جملس إدارة اللوجستيات بأمريكا: "اللوجستيات هي عملية كفاءة وفعالية التخطيط والتنفيذ والرقابة -
ا من نقطة البداية إىل لتدفق وختزين املواد اخلام  واملخزون قيد الصنع والبضائع النهائية واملعلومات املتعلقة 

دف إرضاء املستهلك وحتقيق احتياجاته." 3نقطة االستهالك، وذلك 

اللوجستيات: "هي فن وعلم إدارة تدفق البضائع، والطاقة واملعلومات، واملوارد األخرى كاملنتجات - 
منطقة اإلنتاج إىل منطقة االستهالك، ومن الصعب أو حىت من املستحيل اجناز واخلدمات، وحىت البشر من

أية جتارة عاملية أو عملية استرياد/ تصدير عاملية أو عملية نقل للمواد األولية، أو املنتجات وتصنيعها دون 
4دعم لوجسيت احرتايف."

تاج السلعي، وهي بطبيعتها خدمات "عبارة عن جمموعة من األنشطة الداعمة لعملية االن:اللوجستيات-
حتتاج عملية انتاج سلعة ما إىل نشاط نقل املادة األوىل، وبعد امتام عملية التصنيع فإن السلعة حتتاج إىل 
ائية داخل حاوية يف حالة كون السلعة قابلة للتحوية، مث نقلها إىل مكان التخزين مث  تعبئة أولية مث تعبئة 

ليمها إىل املستهلك النهائي يف املكان واملوعد احملدد ومتابعة خدمة ما بعد البيع، إىل مراكز التوزيع مث تس
5ويصاحب جمموعة تلك األنشطة نشاط هام وهو االتصال واملعلومات."

* National Council of Physical Distribution Management.
.107، ص2005)، 27(80تنمية الرافدين، لةنون الدباغ، نظام اللوجستك املفاهيم واألساسيات، جمذنافع -1
.46د/آدم امساعيل آدم مخيس، مرجع سبق ذكره، ص- 2

، إدارة اللوجستيات: ختطيط وتنظيم ورقابة سلسلة االمداد، ترمجة تركي ابراهيم سلطان، أسامة أمحد مسلم، دار املريخ، ش بالونرونالدو إ-3
.26، ص2006الرياض 

د/أمل مصطفى حسني عصفور، الدور املتكامل للوجستيات لتسويق اخلدمات االلكرتونية مدخل لوجسيت لزيادة القدرات التنافسية -4
.03، األردن، ص2010ديسمرب 7-5متر التجارة االلكرتونية جتارة بال حدود، للمنظمات، مؤ 

، 2004ديسمرب 19ق الصاوي، مركز اقليمي للوجستيات احلاويات وتوزيعها ، جملة اجلمعية العربية للمالحة، العدد يريا حممد شفم-5
.38االسكندرية، ص
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"إدارة األنشطة اليت تسهل حركة املنتجات وتنسيق العرض والطلب يف خلق :James Heskettحسب - 
1ذلك بتوفري املواد يف املكان والوقت احملدد."املنفعة املكانية والزمانية و 

مفهوم اللوجستيات يف النقل والتجارة الدولية: "هو التكامل واالندماج بني النقل والتجارة الدولية - 
Justeبالكمية الالزمة يف زمن حمدد وإىل مكان حمدد وبأقل تكلفة  in time Delevery".2

ت اللوجستيات من خالل مخسة أبعاد متكاملة ومنسقة فيما : "عرفAFNORمجعية التقيس الفرنسية - 
بينها وتشمل: التموين والشراء، اللوجستيات داخل املؤسسة، ولوجستيات عملية االنتاج، خدمة ما بعد 

3البيع واللوجستيات العكسية اليت تقوم باسرتجاع وإعادة تصنيع املنتجات املنتهية صالحيتها."

فة اإلدارية احلديثة فهي عملية التنسيق بني جماالت اإلدارة التقليدية األخرى مثل "تعترب من جماالت املعر - 
االنتاج والتسويق والتمويل بدال من ممارستهم التارخيية السابقة بشكل منفصل مما يضيف قيمة للمنتجات 

4لعمالء."واخلدمات املقدمة للعمالء واليت تلعب يف احلقيقة دورا أساسيا يف حتقيق ما يعرف برضاء ا

تتضمن اللوجستيات "عمليات توفري املواد اخلام األولية وجتهيزها ونقلها إىل املصنع للتصنيع مث بيع - 
املنتجات يف السوق العاملي، فهي امتداد للتجارة الدولية وتعتمد بشكل كبري على إسناد العمليات غري 

تكاليف والذي يعترب من األهداف األساسية إىل شركات متخصصة من الباطن وذلك من أجل ختفيض ال
5اهلامة ألي منظمة والذي تسعى دائما لتحقيقه".

كما يعرفها شريف ماهر "العلم الذي يدرس إدارة سلسلة تدفق املواد األولية، واملنتجات الوسيطية والنهائية 
، ويكفل رضا واملعلومات، مبا يضمن استمرارية االنتاج وختفيض تكلفته، وحيقق ميزة تنافسية للمشروع

1-Pierre Médian, Anne Gratacap, La logistique et supplychain Management, Dunod. Paris
2008, p11.

حممود حلتم عبد احلليم القاضي، دور السكك احلديدية واملوانئ اجلافة يف تفعيل نشاط النقل متعدد الوسائط يف الوطن العريب، املعرض -2
.3، ص2005الدويل للنقل ومستلزماته (إيرتكس)، دمشق، 

3-Gilles Pache et Thiery Sauvage, La Logistique- enjeux stratégique, 3ém Edition. Vuibert.

2004, P20.
اإلمداد والتوزيع املادي، الدار اجلامعية للنشر، االسكندرية، –د/ ثابت عبد الرمحان إدريس، مقدمة يف: إدارة األعمال اللوجستية -4

.20، ص2002
، جملة أنرتناشيونال، األكادميية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، د/ شريين جالل، اللوجستيات مىت انطلقت وأين وصلت؟-5

93.5، ص2001االسكندرية، أوت 
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العمالء، وذلك من خالل إدارة أنشطة الشراء والتخزين والنقل والتوزيع والتغليف يف إطار نظم 
1".املعلومات

ا مجاعيا  ا جتميع االنشطة اليت هلا عالقة بتدفق وختزين السلع واخلدمات وادار ويعرفها امين النحراوي:"با
Manage collectivelyا يف التوقيت واملكان احملددين بغرض امداد العمالء ب السلع واخلدمات اليت يرغبو

2واجلودة املطلوبة."

العملية اللوجستية ):03- 01الشكل رقم (

: د/ حممد علي إبراهيم، أهداف النظام اللوجسيت وعناصر تكلفته وأساليب إدارته، ملتقى حول اإلدارة اللوجستية المصدر
، 2008وورشة عمل النظم املعاصرة للتخطيط والرقابة على اخلزين، املنظمة العربية للتنمية اإلدارية، أوت وحتسني سلسلة التوريد

.9ص

.11، ص2006د/ شريف ماهر، ختطيط النقل وسياساته الفعالية وعوامل اجلدارة، الدار اجلامعية، االسكندرية، -1
.49، ص 2014ریة، دار الفكر الجماعي،الطبعة االولى،االسكندریة، ایمن النحراوي،تخطیط وادارة واقتصادیات الموانئ البح-  2

إجراءات اإلدارة
ختطيط/ تنفيذ/ مراقبة

فائدة الزمان والمكان
الموردون

مدخالت اللوجستياتمخرجات اللوجستيات

الموارد الطبيعية
)(األرض، المنشآت، المعدات

األنشطة اللوجستية
ت مراقبة التنبؤ بالطلب، خدمة العميل، التوزيع واالتصاال

املخزون، تداول املواد، تشغيل الطلبات، حتديد موقع 
املنشآت، املشرتيات، التغليف، تداول البضائع املرجتع، 
التصرف يف املرجتعات واملهمالت، التحركات والنقل، 

.التخزين الدعم باخلدمة واألجزاء 

التحرك بكفاءة نحو العميل

أصول خاصة

فسيةتهيئة التسويق الميزة التنا
إدارة اللوجستيات

مواد
خام

مخزون تحت 
التشغيل

بضاعة 
جاهزة

الموارد البشرية

الموارد المالية
املوارد املعلوماتية

الموارد المعلوماتية
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ثالثا: مراحل تطور اللوجستيات
"عرف مفهوم اإلمداد عدة تطورات منذ أن كان يطلق هذا املفهوم على امليدان العسكري إىل أن 

ا اللوجستيك دورا كبريا يف تكامل ولق1مت استخدامه يف امليدان االقتصادي" د لعبت املراحل اليت مر 
عملياته وتنسيقها والرقابة عليها وتوجيهها حنو حتقيق األهداف:

بداية اخلمسينات مل يكن ينظر للوجستيات كوظيفة متكاملة بل كوظيفة منفصلة عن باقي وظائف -1
املؤسسة خاصة يف إدارة التوزيع وإدارة املواد.

اللوجستيك املتكامل: شهدت هذه املرحلة زيادة يف ختصص األنشطة اللوجستية، 1990- 1975ومن -2
وحتقيق التكامل بني أنشطة التوزيع وإدارة املواد.

اللوجستيك املشرتك: عرفت هذه املرحلة زيادة املنافسة اليت أدت إىل إقامة التحالفات بني 1990من -3
بني األنشطة اللوجستية يف الشركة إىل التعاون اللوجسيت بني الشركات الشركات املتنافسة أي جتاوز التكامل 

من نفس سلسلة اإلمداد.
): خصائص اللوجستيك خالل مراحل تطوره.02- 01الجدول رقم (

اللوجستيك المنفصل
Logistique séparée

اللوجستيك المتكامل
Logistique intégrée

اللوجستيك المشترك
Logistique coopérée

التسعينات1990-19751975قبل السنوات

ختفيض تكاليف اللوجستيكختفيض تكاليف اللوجستيكأولوية املدير اللوجيسيت
ختفيض تكاليف اللوجستيك وزمن 

االستجابة (اآلجال)
مشرتكمتكاملمنفصلاملنهج اإلداري 

صغري (شراكة)كبريكبريعدد املوردين
كبريةقليلةال توجدلسلة اإلمداد شراكة مع املشرتكني يف س

طويلةقصريةقصريةمدة العالقة مع املشرتكني يف سلسلة اإلمداد
نعمالالاحلاجة إىل مسؤول سلسلة اإلمداد

السرعة يف التخلص من املخزوناتتعطل بسبب التخزينسرعة تدفق املنتج(من التموين إىل التوزيع)
لسلة السرعة يف الشراكة بني أعضاء س

اإلمداد

Computerمثل: متكاملةCIMمنفصلةشبكات اإلعالم اآليل

Integrated manufacturing

EDI Echange desشراكة: مثل 

données informatisé

.6مرجع سبق ذكره، صاداء وجودة اخلدمات اللوجيستية ودورها يف خلق القيمة ، : عبد العزيز بن قرياط، المصدر

مدخل إدارة التكلفة والسياسات املتبعة، رسالة دكتوراه، جامعة أبو بكر بلقايد جامعة تلمسان، كلية -أقاسم عمر، االمداد الشامل-1
.12، ص2009/2010العلوم االقتصادية وعلوم التسيري، 
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تيةاللوجسالمنظومة : أهمية وأهداف المطلب الثالث
المنظومة اللوجستيةأوال: أهمية 
بع امهية األنشطة اللوجستية من دورها املكمل لوظائف التسويق واإلنتاج، حيث ختدم وظيفة ن"وت

اإلنتاج من خالل تيسري تدفق العمليات اإلنتاجية من املصنع إىل وصول املنتج أو اخلدمة للمستهلك 
حية ومن ناحية أخرى ختدم األنشطة اللوجستية بكفاءة وفعالية نشاط التسويق من خالل النهائي من نا

ومن هنا 1إيصال السلع واخلدمات للمستهلكني يف املكان املناسب والوقت املناسب وبالسعر املناسب".
الكلي يف تأيت أمهية اللوجستيات من خالل تأثريها على املستوى اجلزئي يف نطاق املؤسسات وعلى املستوى 

نطاق االقتصاد الوطين

على مستوى االقتصاد:-1
حتتل اللوجستيات أمهية كربى يف االقتصاد من خالل تأثريها على أدائه ومنوه وتطوره، كما هلا تأثري 
مباشر وغري مباشر يف خلق الوظائف وختفيض معدالت البطالة والفقر حيث أشارت بعض الدراسات إىل 

من حجم العمالة املوجودة كما هو احلال %24يستقطب نسبة قد تصل إىل أن هذا القطاع استطاع أن
يف و م أ.

وبإعتبار نشاط االمداد أحد عناصر الناتج القومي االمجايل "سيكون له تأثريه األكيد والفعال على 
متغريات االقتصاد القومي ككل مثل معدالت التضخم، ومعدالت الفائدة، وتكلفة الطاقة والتسهيالت 

2املتاحة، وأيضا املستوى العام إلنتاجية هذا النظام ككل."

فهناك عالقة طردية بني معدل تكلفة اللوجستيات ومعدل التضخم فكلما زاد معدل تكلفة 
اللوجستيات كلما زاد معدل التضخم والعكس صحيح.

لوجستيات وهناك نقطة حدية لإلنفاق على اللوجستيات جيب عدم جتاوزها وإال أصبح العائد من ال
أقل من تكلفتها.

ق اإلدارة البيئية يف إطار إدارة سلسلة االمداد على اآلداء دراسة تطبيقية على عينة من شركات الصناعة الغذائية ساوس الشيخ، أثر تطبي-1
، 2012/2013اجلزائرية، رسالة دكتوراه، جامعة أيب بكر بلقايد تلمسان، كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري، اجلزائر، 

.84ص
.19، ص2002ارة املواد واإلمداد، مكتبة ومطبعة االشعاع الفنية، الطبعة األوىل، االسكندرية، د/تفيدة على هالل، إد- 2
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وتعترب السياسات احلكومية واإلجراءات التجارية عامال جوهريا يف تعزيز وجناح األداء اللوجسيت للتجارة - 
خاصة فيما يتعلق بالبنية التحتية واخلدمات املرتبطة بالتجارة وبتسهيل عبورها للحدود.

املي، "وباألخص بعد أن شكلت األساس لقد أصبحت اللوجستيات من أساسيات النظام التجاري الع- 
، واليت أكدت 2013الذي قامت عليه اتفاقية منظمة التجارة العاملية يف بايل بأندونيسيا خالل ديسمرب 

1على تسهيل التجارة من خالل املزيد من الشفافية والتناغم يف عمليات التخليص اجلمركي".

على مستوى األعمال-2
ة بالنسبة جلميع أنواع الشركات سواء كانت صناعية، أو جتارية، أو إن العملية اللوجستية هام

خدمية.
وجند أن شركات األعمال مل تظهر أي اهتمام باملنظومة اللوجستية إال بعد منتصف اخلمسينات 
عندما بدأت تكلفتها يف االرتفاع وعندما تأكدت أن زيادة األرباح وتدعيم املركز التنافسي لن يتحققا إال 

2ل خفض التكاليف وخدمة العميل وهذا القصور راجع إىل عدة أسباب منها:من خال

*جتاهل دور األنشطة اللوجستية كأحد املصادر اليت ميكن االعتماد عليها يف حتقيق أرباح إضافية.
*تشتت األنشطة اللوجستية بني وظائف املؤسسة (االنتاج والتسويق) وبالتايل عدم توافر بيانات بشكل 

ن تكلفة هذه األنشطة اللوجستية لدى اإلدارة .منفصل ع
فمن خالل إتساع السوق العاملية لقطاع اللوجستيات تظهر أمهيتها، حيث قدر السوق االمجايل 

مليار دوالر 320حوايل Working group on logisticsالعاملي للوجستيات حسب التقرير الصادر عن 
أوربا على أكرب حصة يف السوق . وتستحوذ الو م أ و%10- 3أمريكي سنويا وينمو مبعدل سنوي ما بني 

بامتالكها أكرب أسواق اخلدمات اللوجستية وأكثرها نضجا.

ا ختلق املنفعة الزمنية واملكانية للسلعة عند حتويلها الوقت إىل قوة اقتصادية -  وتكمن أمهية اللوجستيات بأ
تدفقات من الثروة اليت تصب يف تقوية جمموعة امليزات مضافة وبدورها تتحول القيمة االنتاجية املضافة إىل 

التنافسية.

. 5، ص2014دائرة البحوث االقتصادية، اللوجستيات التجارية يف العامل العريب وإحتياجات التطوير البحري والربي إلكرتونيأ ،عمان، -1
ح لألنشطة اللوجستية التسويقية لدعم امليزة التنافسية، رسالة دكتوراه، إدارة األعمال، جامعة سلوى زغلول الربعي عبد العزيز، منوذج مقرت -2

.88، ص2011القاهرة، 
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لقد أدرك الباحثون واملديرون يف جمال اللوجستيات أن اإلدارة الكفؤة والفعالة لألنشطة اللوجستية تؤدي - 
إىل خلق القيمة املتمثلة يف الوقت واملكان وترجع هذه األمهية إىل األسباب التالية:

التكلفة -2-1
السنوات األخرية أجريت دراسات عديدة لتحديد تكاليف األنشطة اللوجستية للشركة واالقتصاد يف

، وعلى مستوى 1من تكلفة املنتج"%40فعلى مستوى الشركة "تصل تكلفة األعمال اللوجستية حوايل 
العامل، من الناتج االمجايل على مستوى%15االقتصاد فإن متوسط تكلفة األنشطة اللوجستية يصل إىل 

ال. لذا من الضروري توجيه البحوث حنو هذا ا

طول خطوط االمداد والتوزيع:-2-2
تزايد االهتمام باألنشطة اللوجستية داخل الشركات خاصة الشركات م ج والشركات الكبرية ألن 

يت بسبب تكلفة االهتمام بالتسويق الدويل واالجتاه حنو العوملة يف الصناعة أصبح يعتمد على األداء اللوجس
خطوط االمداد والتوزيع الطويلة.

اللوجستيات مهمة لالستراتيجية:-2-3
إن اسرتاتيجية التمايز يف التكلفة تتوقف على األداء اجليد لألعمال اللوجستية من حيث التكلفة 

اء ميزة وخدمة العميل، فالشركات اليت جنحت يف إدراك التميز يف اخلدمة اللوجستية تكون قادرة على بن
تفضيلية مقارنة بالشركات املنافسة هلا وتساعدها لتوسع يف السوق وزيادة حصتها السوقية ورحبية املؤسسة.

تزايد رغبة العمالء في الحصول على إستجابة مناسبة وسريعة:-2-4
"أصبحت األنشطة اللوجستية متثل أمهية خاصة واليت جتسدت يف تسهيل االستجابة السريعة للعمالء 
م، واليت تعتمد  م ورغبا يف السوق من خالل السرعة يف توفري السلع واخلدمات اليت تتفق مع احتياجا

خصوصا يف ظل استعمال األنرتنت والربيد 2على تدفق املعلومات والتعبئة والنقل والتخزين وغريها".
اته من السلع اإللكرتوين وتوصيل الطلبات أصبح املستهلك يفضل ويرغب يف احلصول على احتياج

واخلدمات يف وقت قصري.

.95، ص2015د/حممود خضر، إدارة األعمال اللوجستية، دار البلدية، الطبعة األوىل، األردن، - 1

اجلامعية، االسكندرية، تية االمداد والتوزيع العيين، الدارد/ثابت عبد الرمحان ادريس، مقدمة يف إدارة األعمال اللوجس-2
. 31، ص2002/2003



ول: يةالفصل اللوجس املنظومة

- 35 -

اللوجستيات تضيف قيمة ملحوظة للعميل:- 5- 2
إذا مل يتم توفري املنتوج يف الوقت واملكان املناسب للعميل فقيمة املنتوج تقل ولكن عندما تقوم 

ا بذلك ختلق قيمة مضافة  للعميل، املنشأة بتوفري املنتوج أو اخلدمة يف الوقت واملكان املناسبني فإ
1"فاللوجستيات تتحكم يف قيميت الوقت واملكان يف املنتجات من خالل النقل وتدفق املعلومات واملخازن".

ثانيا: أهداف المنظومة اللوجستية
فاهلدف األساسي من املنظومة اللوجستية هو التخلص من الفاقد املادي والبشري والزمين للنشاط 

االقتصادي من خالل:

ف املتعلقة بالوفاء مبستويات خدمة العميل املطلوب حتقيقها مع تعظيم الفائدة للشركة."خفض التكالي- 
2حتقيق أعلى عائد ممكن من االستثمار مبرور الوقت من خالل وضع تصميم ملنظومة اللوجستيات"- 

أقل مستوى ممكن من املخزون .- 
السعر املناسب وزيادة الكفاءة.- 
حتقيق الشراء التنافسي.- 

تقدمي خدمات نقل رخيصة وسريعة ذات جودة عالية.- 
التجاوب السريع يف االنتاج حسب رغبة املستهلك.- 

التواجد الزمين واملكاين للمنتج تبعا لطلب املستهلك، وهذا ما يسمى بتقدمي خدمات التزامن احملكم - 
Just in time.(الوقت املناسب)

3دمي خدمات أفضل أو أسعار أقل للعمالء"" احلصول على مزايا تنافسية عن طريق تق- 

إختيار املورد املناسب (مصدر التوريد املناسب).- 
التوسع الكبري يف استخدام اقتصاديات احلجم باستخدام املستحدثات التكنولوجية املتقدمة.- 

.36مرجع سبق ذكره، صادارة اللوجيستيات، زونالد اتش بالو ، ادارة اللوجيستيات،- 1

النظم املعاصرة للتخطيط حممد علي ابراهيم، تعريف األعمال اللوجستية، ملتقى االدارة اللوجستية وحتسني سلسلة التوريد وورشة عملد/-2
.8، ص2008والرقابة على اخلزين، املنظمة العربية للتنمية االدارية، القاهرة، أوت 

النظام باستخدامخرباء الشركة العربية املتحدة للتدريب واالستشارات اإلدارية، االجتاهات واألساليب احلديثة إلدارة املشرتيات واملخازن -3
.181، ص2006دة للتسويق والتوريدات، القاهرة اللوجسيت، الشركة املتح
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1أصفار اليت تتمثل يف:05حتقيق - 

التكاليف، ووفورات يف التكلفة الناجتة عن *صفر خمزون: تقليل ما أمكن من املخزون يؤدي إىل ختفيض 
ذلك.

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

وراق وكذلك يزيد من سرعة اإلستجابة.احلاسب اآليل، كل هذا يقلص من استخدام األ
*صفر أخطاء: عدم وجود أخطاء يف املنتج يعين التخلص من املردودات وبالتايل حتقيق خدمة جيدة 

للعمالء وختفيض التكاليف.
*صفر تعطل: جيب أن تكون الصيانة قبل وقوع العطل وليس عند حدوثه وهذا ما يسمى بالصيانة 

الوقائية".
دف إىل حتقيق ما يعرف بوعليه فاملنظومة Rs7:2اللوجستية 

Right Productاملنتج املالئم       

Right Quantityالكمية املالئمة     

Right Conditionاحلالة اجليدة       

Right Placeاملكان املالئم       

Right Timeالوقت املناسب    

Right Customerاملستهلك املناسب    

Right Costالتكلفة املناسبة     

.11مرجع سبق ذكره، صاداء وجودة اخلدمات اللوجيستية ودورها يف خلق القيمة، قرياط،بنعبد العزيز- 1

،2015،االسكندرية ،الطبعة االوىل، مكتبة الوفاء القانونية، اللوجستيات واملوانئ البحرية من اجل التغيري، شريف ماهر هيكلد/-2
.36ص
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المطلب الرابع: مجاالت وأنواع وأدوات الخدمات اللوجستية
مجاالت الخدمات اللوجستية: أوال

االت الصناعية واخلدماتية، والعسكريةأصبحت األنشطة اللوجستية متثل أمهية خاصة يف مجيع ا
للوجستية قاصرة على املؤسسات الصناعية اليت تقوم بإنتاج ألنه هناك اعتقاد خاطئ بأن األنشطة ا،والبيئية

السلع املادية مبا أن األنشطة اللوجستية تتضمن ختزين ونقل املواد واملنتجات يف املؤسسات الصناعية وهذا 
االعتقاد أدى إىل ضياع الكثري من الفرص اإلدارية والتسويقية والتجارية للمؤسسات املعاصرة.

مبادئ ومفاهيم املنظومة اللوجستية اليت مت ممارستها يف جمال اخلدمات، البيئة، ألن جناح تطبيق 
ال  اجليش، الشرطة بررت قصور هذه النظرة للعمل اللوجسيت وعليه فاألنشطة اللوجستية ال تقتصر على ا

االت األخرى. الصناعي بل متتد إىل ا

في قطاع الخدمات:-1
لة يف جمال اخلدمات تطبق األنشطة اللوجستية مثل املؤسسات هناك العديد من املؤسسات العام

الصناعية، البنوك، شركات الطريان، شركات النقل البحري، الفنادق وشركات السياحية، الشركات املالية، 
القانونية، شركات النقل الربي، الصحف، املستشفيات، شركات التأمني، املطاعم...

ة يتسم بنموه الدائم وكرب حجمه و"تشعب أنشطته يف حتديد فقطاع اخلدمات يف الدول املتقدم
املواقع والتخزين والنقل والتسليم واالتصاالت وتدفق املعلومات وتشغيل الطلبات وغريها اليت متارسها 

1منظمات اخلدمات تعكس بوضوح أمهيته األعمال اللوجستية يف قطاع اخلدمات".

ا مؤسسات وهناك الكثري من املؤسسات اليت تقوم بإ نتاج منتجات ورغم ذلك تصنف على أ
خدمات مثل املطاعم منها ماكدونالدز وتقوم بتطبيق مجيع األنشطة اللوجستية.

ا غري مادية وغري ملموسة إال أنه ال ميكن انتاجها إال بوسطة  فبالرغم من أن اخلدمات تتسم بأ
يع املادي مثل املستشفيات تقدم خدمة غري منتجات مادية ملموسة لذا من الضروري ممارسة أنشطة التوز 

ملموسة ولكن حتتاج إىل أجهزة طبية، أدوية، أثاث، جتهيزات املكاتب، األكل، وهذا يتطلب "من إدارة 
2املستشفى اختاذ القرارات اخلاصة باإلمداد، والشراء، والتخزين، واملناولة، والنقل، واالتصاالت، والتوزيع."

.108-107مرجع سبق ذكره، صادارة االعمال اللوجيستية، حممود خضر،-1
. 33مرجع سبق ذكره، صمقدمة يف ادارة االعمال اللوجيستية االمداد و التوزيع العيين، ثابت عبد الرمحن ادريس،- 2
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إلدارة اللوجستية بتحديد مواقع الفروع وختزين السيولة الالزمة لكل الفروع وكذلك يف البنوك تقوم ا
وماكينات الصرف اآليل، ونوع وعدد السيارات اليت تنقلها.

في القطاع العسكري:-2
"لقد ظهر مفهوم اللوجستيات يف املنظمات العسكرية وبصفة خاصة خالل احلرب العاملية الثانية اليت 

1يات لوجستيات مت خالهلا نقل اآلالف من املعدات واألفراد واألغذية."شهدت أكرب وأدق عمل

إن األحداث العسكرية االسرتاتيجية اليت استعمل فيها أعقد وأكرب األعمال اللوجستية املتكاملة 
واملعتمدة على التكنولوجيا احلديثة تتابعت عرب التاريخ وحققت األهداف املطلوبة بكفاءة عالية.

ال العسكري هم اجليش (الضباط، اجلنود) وخدمة العمالء ال تعين واملقصود  خبدمة العمالء يف ا
االعتناء باجليش بإعطائه األكل واملشروبات اجليدة يف الوقت واملكان املناسبني بل توفري له الذخرية من 

يه ما حيتاجه للفوز األسلحة واملعدات ووسائل النقل واإلمدادات الطبية حبيث عندما تبدأ احلرب سيكون لد
باملعركة.

وخري مثال للوجستيات احلربية على نطاق أوسع، "هو الصراع الذي حدث بني القوات األمريكية 
2والعراق بعد غزو العراق للكويت وقد مت وصف هذا الغزو بأنه أكرب عملية لوجستية حربية يف التاريخ".

احللفاء أثناء احلرب العاملية الثانية ولديهم عدد كبري من وقال روميل إن الدبابات األملانية فاقت دبابات - 
اجلنود ولكنهم خسروا احلرب ألن بريطانيا كانت لوجستيات أحسن منهم.

ا الو م أ وبريطانيا عليها للقبض على -  كما تشهد أفغانستان أضخم وأكرب عملية لوجستية حربية نفذ
اإلرهاب.

في قطاع البيئة- 3
ال اللوجستية يف جمال األعمال ال خيتلف كثريا عند ممارسته يف جمال البيئة إال يف إن ممارسة األعم

بعض التعقيدات اإلضافية كالقوانني والتشريعات احلكومية اليت جتعل اللوجستيات ذات تكلفة أعلى من 
بالقيام جبمع خالل توسيع قناة التوزيع املادي مثل ما حيدث يف أملانيا "حيث تلزم احلكومة متاجر التجزئة 

ال فريد، أسرار ديب، إدارة اللوجستيات، املكتب اجلامعي احلديث، اال- . 19، ص2006سكندرية، د/ 1

.40مرجع سبق ذكره، صادارة اللوجيستيات، ونالد اتش بالو ، ادارة اللوجيستيات،ر - 2
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عبوات أوصناديق املواد الغذائية املباعة وبالتحديد فإن املستهلكني يقومون بشراء املنتجات الغذائية املعبئة 
ا، مث يضعون العبوات الفارغة يف أوعية خمصصة لذلك خارج منازهلم". 1مث يستعملو

ها واستخدامها أو التخلص فجمع واسرتجاع هذه العبوات الفارغة من مسؤولية البائع ليعاد تصنيع
فلقد تزايد الوعي البيئي مع ارتفاع النمو وزيادة الوعي السكاين والتطور االقتصادي من حيث مجع منها.

القمامات من املصانع ومن املناطق السكنية، والتخلص من النفايات الضارة كنفايات املستشفيات واملصانع 
يتم إعادة تدويرها أو منتجات أخرى يتم جتديدها لبيعها مرة واملواد الكيماوية، مجع مواد التغليف اليت

أخرى. وهذه األمور البيئية تتطلب القيام بالوظائف اللوجستية كالنقل والتخلص من النفايات وحتديد مواقع 
التخزين، التعبئة، املناولة، تدفق املعلومات، االتصاالت.

اللوجستيات في المؤسسات (التسويق واالنتاج):-4
فاملؤسسة يف هياكلها التنظيمية أو ممارستها الفعلية تركز على وظيفتني رئيسيتني:

وظيفة التسويق اليت تقوم بتسويق السلع واخلدمات من خالل املزيج التسويقي (املنتوج، السعر، الرتويج، 
التوزيع) ووظيفة االنتاج اليت تقوم بتصنيع سلعة أو خدمة.

الكثري من املؤسسات مبمارسة األنشطة اللوجستية املتمثلة يف الشراء، وجبانب هاتني الوظيفتني تقوم
النقل، التخزين، التعبئة واملناولة. فهذه األنشطة اللوجستية تقع يف نطاق كل من وظيفة االنتاج والتسويق 

األنشطة وهلا تأثري كبري على فعالية وكفاءة كل منهما فهناك تداخل أو حدود مشرتكة مع التسويق واالنتاج و 
اللوجستية كما هو موضح يف اجلدول التايل:

.35مرجع سبق ذكره، صمقدمة يف ادارة االعمال اللوجيستية االمداد و التوزيع العيين، ثابت عبد الرمحن ادريس،-1
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الحدود المشتركة لألنشطة اللوجستية مع االنتاج والتسويق:)03- 01الجدول رقم (

اللوجستيات

التسويق
عينة من األنشطة

الرتويج- 
حبوث تسويقية- 

خليط اإلنتاج- 
إدارة املبيعات- 

األنشطة المشتركة 
(البيئة)

ري خدمة معاي- 
العميل

التسعري- 
التغليف- 
مواقع التجزئة- 

عينة من األنشطة
النقل - 
املخزون- 

تنفيذ الطلبية- 
مناولة املواد- 

األنشطة المشتركة 
(البيئة)

جدولة املنتج- 
مكان املصنع- 

املشرتيات- 

اإلنتاج/ العمليات 
عينة األنشطة

إدارة اجلودة- 
جدولة إنتاج - 

تفصيلية
يانة املعداتص- 
ختطيط القدرات- 

العمل

الحدود المشتركة 
بين اللوجيستيات 

و التسويق

الحدود المشتركة 
بين اللوجيستيات 

و االنتاج

43مرجع سبق ذكره، صادارة اللوجيستيات،: رونالد اتش بالوا،المصدر
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طة اللوجستيةالتعاون بين األنشطة التسويقية واألنش):04- 01الشكل رقم (

د/ أمل مصطفى حسني عصفور، الدور املتكامل للوجستيات تسويق اخلدمات اإللكرتونية مدخل لوجسيت لزيادة المصدر:
.22، ص2010القدرات التنافسية للمنظمات، مؤمتر التجارة اإللكرتونية جتارة بالده حدود، األردن، ديسمرب 

التعاون والتكامل بين األنشطة التسويقية واألنشطة اللوجستية

المنتج
تسويقيةألنشطة الا

حتديد احتياجات العميل-
يد مواصفات املنتجحتد-
حتديد مواصفات الغالف وطرق -

التعبئة
حتديد خدمات ما بعد البيع-
حتديد الطلب والتنبؤ باملبيعات-

األنشطة اللوجستية
مناولة وجتهيز املواد اخلام، جتهيز -

الطلبيات، التأكد من املخزون، 
جدولة تسليم ومناولة املواد اخلام 
لتسيري وضمان استمرار عمليات 

.اإلنتاج
املشرتيات من اختيار مصادر -

اإلمداد، وحتديد توقيت الشراء، 
وحتديد كميات الشراء لضمان 

استمرار وجودة عملية اإلنتاج.
التعبئة والتغليف من خالل -

حتديد نوعية العبوات من أجل املناولة 
واحلماية من التلف والفقد 

ضمان تدفق املعلومات بني -
التسويق واللوجستيات واإلنتاج

سعرال
األنشطة التسويقية

حتديد السعر املناسب-
حتديد أسعار املنافسني-
حتديد أشكال اخلصومات-

ا الكمية والسعرية وحتديد أوقا
األنشطة اللوجستية

يشمل السعر كل تكاليف 
تم األنشطة  اإلنتاج هلذا 
اللوجستية بتخفيض التكلفة 

وذلك من خالل: 
حتديد ومجع املعلومات عن 

ملختلفة للشراء والنقل البدائل ا
والتعبئة والتخزين واإلعالن 
واملوزعني وتوقيت أوامر الشراء 
ودورة الشراء وطرق معاجلة 
مردودات املبيعات معلومات عن 
الوسطاء واملوزعني وأماكن 
تواجدهم وتوفري املنتجات النهائية 
داخل األسواق يف األوقات 

املناسبة.

الترويج
األنشطة التسويقية

د الرسالة اإلعالنيةحتدي-
ا، - وسائل ووسائط النشر، توقيتا

معدات تكرارها.
وسائل تنشيط املبيعات العروض -

املقدمة، توقيت تقدميها للسوق
البيع الشخصي، مندوبني -

املبيعات، حتديدهم، توقيتات 
تواجدهم يف األسواق، تدريبهم.

وسائل وطرق عمل العالقات -
العامة والنشر

األنشطة اللوجستية
تم اللوجستيات بتخفيض 
التكلفة وذلك من خالل: 
ختصيص املوارد املالية والبشرية 
لعمل وتنفيذ املزيج الرتوجيي 
املناسب من خالل إمداد قسم 

التسويق باملعلومات.

المكان (التوزيع)
تسويقيةألنشطة الا

حتديد أنسب املوزعني، حتديد -
أماكن التوزيع، كيفية وكثافة التوزيع، 

نزول املنتج السوق.توقيت
األنشطة اللوجستية

تساهم األنشطة اللوجستية يف -
وصول املنتج يف الوقت املناسب، 
بالكميات املناسبة، وبالتايل 
تم بنقل  فاألنشطة اللوجستية  
وإمداد السوق باملنتجات وتنفيذ 
الطلبيات وضمان استمرار تدفقها 
يف الوقت واملكان وبالشكل 

املناسب.
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ملفهوم التسويقي يتجاهل أمهية الشحن والتخزين وتكلفة املخزون ولكن بعد ففي بداية األمر كان ا
ذلك أدرك القائمون على التسويق أنه ال جيب أن تعمل اللوجستيات مبفردها حيث جيب تتداخل وتتكامل 
أكثر مع اإلدارة التسويقية وأن يكون هلا دور واضح يف إمداد االسرتاتيجية العامة للمنظمة وجناحها يف 

ملستقبل.ا
فاللوجستيات والتسويق حيتويان على جمموعة من األنشطة املتداخلة واملتعارضة فنجد العبوة 
االستهالكية أمر مهم ملدير اللوجستيات ألن حجم وشكل العبوة يؤثر على استخدام الغالف الصناعي 

وعلى النظام اللوجسيت من حيث مساحات النقل وأدوات املناولة واملخازن.
وة عدة أدوار لتنفيذ متطلبات اللوجستيات والتسويق والبيئة خصوصا بعدما تزايد الطلب بعد وللعب

التسعينات على عبوات صديقة للبيئة.
1لذلك لتعبئة وظائف ترتبط باللوجستيات وأخرى بالتسويق:

قليل التعرض الوظيفة األوىل ترتبط باللوجستيات: تقوم العبوة اللوجستية حبماية املنتج عند النقل بت- 
للضرر، أو الكسر، أو التلف، كما تزيد من أمهية التعبئة استخدام تكنولوجيا املعلومات واآللية يف التخزين 

ومناولة املواد، فالتعبئة اجليدة هلا أثر إجيايب على تنظيم وتصميم املخزن.

املنتج خاصة إذا اعتمد الوظيفة الثانية ترتبط بالتسويق: فالعبوة توفر طريقة جذابة وتعكس أثر وقوة- 
قرار الشراء على شكل العبوة الذي يعمل على جذب االنتباه وتعزيز صورة املنتج.

الوظيفة الثالثة مرتبطة بالتسويق واللوجستيات: يهتم مدير التسويق بشكل وتكوين العبوة - 
ومات عن االستخدام االستهالكية أو الداخلية فهي أحد دوافع الشراء من خالل جذب االنتباه وتقدم معل

ا حتمي املنتجات عند  وبالنسبة ملدير اللوجستيات فإن العبوة الصناعية أو اخلارجية من أولويات اهتمامه أل
حتريكها وختزينها وتسمح باستعمال فراغات عربات النقل بكفاءة.

لذا يتم التعاون بني الطرفني عند تصميم أبعاد وأشكال العبوة اخلارجية والداخلية.

نشطة اللوجستية التسويقية لدعم امليزة التنافسية  "دراسة تطبيقية على شركات منتجات سلوى زغلول الربعي عبد العزيز، منوذج مقرتح لأل-1
، 2011األلبان باملناطق الصناعية جبمهورية مصر العربية"، رسالة دكتوراه كلية التجارة قسم إدارة األعمال، جامعة القاهرة، مصر، 

.111-110ص
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ثانيا: أنواع الخدمات اللوجستية
أنواع حسب موقع اخلدمة من عملية اإلنتاج وتنقسم 3هناك من يقسم اخلدمات اللوجستية إىل 

اخلدمة بدورها إىل نوعني من العمليات: تدفق املواد وتدفق املعلومات.

تم بكل األنشطة املتعلقة بوظيفة اإلمداد اليت تسبقلوجستيات داخلية:-1 عملية اإلنتاج كتوريد وهي 
املواد األولية، أو قطع الغيار، او التخزين.

ختص كل األنشطة اليت تدخل مباشرة يف عملية اإلنتاج.لوجستيات التشغيل:-2

ختص كل األنشطة املتعلقة بوظيفة التوزيع أي اليت تلي عملية اإلنتاج كالنقل، لوجستيات خارجية:-3
والتخزين.

1مات اللوجستية حسب طبيعتها وأهدافها:وهناك من يقسم اخلد

تقوم بتوفري املواد األولية للمصانع.لوجستيات التموين:-1

توفري املواد اخلاصة بالشركات اخلدمية كتجهيزات املكاتب.لوجستيات التموين العام:-2
تم بكل األنشطة اليت تدخل يف العملية االنتاجية "كطرق تصميم ا-3 ملصانع لوجستيات االنتاج: 

الداخلية لتوفري تدفق فعال لكل من العمال، البضائع، املعدات، واملعلومات لتضمن أعلى مستوى من 
االنتاجية بأقل التكاليف، وحتديد مدى القدرات اللوجستية الستيعاب كمية اإلنتاج وطول خطوط 

2االنتاج".

األسواق التجارية أو حمالت البيع توفري السلع للمستهلكني من قبل املوزعني يف لوجستيات التوزيع:-4
بالتجزئة.

تقوم بتحريك املواد األولية واملركبات وقطع الغيار من املوردين إىل املصنع مث نقل لوجستيات النقل:-5
السلع النهائية من املصنع إىل املخازن ومناولتها مث إىل العمالء.

ن العمالء إىل املنتجني.تم بالتدفقات (السلع املسرتجعة) ملوجستيات العكسية:-6

1-Yves Primor, Logistique- production- distribution- soutien, 3é Edition, Dunod, paris, 2003,

p04.
.86د/حممود خضر، إدارة األعمال اللوجستية، مرجع سبق ذكره، ص- 2
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ثالثا: أدوات اللوجستيات
ما، حيث  يعترب علم االقتصاد وعلم االدارة روافد هامة لعلم اللوجستيات نظرا الرتباطه الوثيق 
ا ومبادئها األدوات األساسية لعلم اللوجستيات املتمثلة يف إدارة اجلودة  قدمت هذه العلوم من نظريا

ياسية الدولية اإليزو.الشاملة واملواصفات الق

الجودة الشاملة:-1
ا: "استيفاء متطلبات وتوقعات العمالء املتعاقدين عليها من  وتعرف اجلودة يف اللوجستيات بأ
سهولة يف االستفسار عن املنتج أو السلعة، وسهولة الطلب عليها، والتسليم يف املواعيد احملددة، وأن تكون 

ة من األخطاء، ودعم خدمة ما بعد البيع، والدقة يف االتصال ويف انتقال عملية الطلب دقيقة وكاملة وخالي
1املعلومات بني األطراف املختصة من أجل دعم التخطيط واإلدارة."

وحسب عبيد علي احلجازي يقصد باجلودة درجة التميز، أو خلو الشيء من العيوب والنقائص، 
ى إدارات الشركة مبراقبة جودة السلعة املصنعة من وحسب املفهوم التقليدي إلدارة اجلودة هو قيام إحد

2خالل التأكد من مدى مطابقتها للمواصفات التقنية وهذا يعين:

إن مراقبة اجلودة كانت تأيت كمرحلة الحقة لإلنتاج.- أ
إن مراقبة اجلودة كانت ال تقع إال على املنتجات املادية، ومن مث خترج اخلدمات عن نطاق هذه - ب

املراقبة.
أصبح للجودة الشاملة مفهوم خاص يشمل مجيع مراحل اإلنتاج، وكل املنتجات سواء كانت سلعية ولقد 

أو خدمية، وقابلية املنتوج لتطوير لتحقيق رضا العميل.
ولقد اختذت مراحل حتسني اجلودة ثالثة أشكال خمتلفة حسب اجلدول التايل:

.9، ص2000د/ بازينة حممد، اجلودة يف اللوجستيات، بدون ناشر، -1
.25، ص2000سكندرية، د/عبيد علي أمحد احلجازي، اللوجستيك كبديل للميزة النسبية، منشأة املعارف، اال-2



ول: يةالفصل اللوجس املنظومة

- 45 -

) :مراحل تحسين الجودة04- 01الجدول رقم (
المسؤول عن تنفيذهامواصفات المرحلةاسم المرحلةالمرحلة
إدارة اجلودة*منتج خايل من العيوبجودة املنتجاألولى
بناءا على متطلبات العمالء%100رضا العميل بنسبة ضمان اجلودةالثانية
حتسني األداء للمنافسة، ومتابعة اإلدارة إدارة اجلودة الشاملةالثالثة

دين وخدمة العمالءللموظفني، واملور 
العمل كفريق حنو هدف واحد

.8صمرجع سبق ذكره، : حممد بازينة، اجلودة يف اللوجستيات، المصدر

ويتم تطبيق إدارة اجلودة الشاملة يف اللوجستيات من خالل اتباع اخلطوات التالية:
*حتديد احتياجات ومتطلبات العميل.

ع احتياجات العميل ومتطلباته وقياس مستوى األداء والتحسن يف *قياس مستوى األداء احلايل يف تلبية مجي
األنشطة اللوجستية.

*حتديد الطريقة املثلى لضمان تطبيق اجلودة الشاملة يف اللوجستيات من خالل وضع اسرتاتيجية إدارة 
اجلودة الشاملة.

*االستمرارية يف عملية التطوير والتحسني.
1ة يف اللوجستيات إىل حتقيق املزايا التالية:ويهدف تطبيق إدارة اجلودة الشامل

*خفض تكلفة االنتاج من خالل تقليل الفاقد يف املواد واجلهد والوقت.
*تلبية حاجة املستهلك بتقدمي سلعة أو خدمة مطابقة للمواصفات وقابليتها لتطوير حسب تطور حاجة 

العميل.
*رفع درجة األداء الكفء يف الشركة (املنظمة).

رحبية املنظمة.*زيادة
*حتقيق امليزة التنافسية يف األسواق العاملية: بزيادة القدرة التنافسية من خالل اجلودة العالية والسعر األقل.

.27، صاملرجع السابقد/عبيد علي أمحد احلجازي، اللوجستيك كبديل للميزة النسبية، - 1
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).ISOالمواصفات القياسية الدولية (اإليزو-2
ال احلريب كما حدث يف اللوجستيات وكان أول إصدار  لقد ظهرت املواصفات القياسية يف ا

خبصوص برنامج اجلودة يف وزارة الدفاع A9858MILQوهي: 1959قياسية وطنية أمريكية عام ملواصفة 
األمريكية وبعد أن أثبتت اللوجستيات جناحها يف نطاق احلياة العسكرية اختذت طريقها إىل األنشطة 

االقتصادية. 
يطابق الشروط "يف بيان مدى أمهية إعداد املنشأة االقتصادية على حنو ISOويستعمل مصطلح 

واملواصفات املوضوعة سلفا للمنتج، أيا كان نوعه سلعة أم خدمة وكلما كان التطابق تاما كانت نسبة اخلطأ 
وبالتايل تقليص الوقت واجلهد الذي يؤدي إىل خفض النفقات وزيادة الربح 1أقرب ما تكون إىل الصفر"

أداة من أدوات اللوجستيات.ISOوهذا ما جيعل  
Internationalات دولية متخصصة بوضع معايري للجودة الشاملة وفقا ملواصفات قياسية دولية وتقوم هيئ

Standard Organisation.
ليست مواصفات فنية ختتص جبودة منتج أو منتجات معينة أي ليست مقياسا إلنتاجية بل ISOإن 

مها، واملشروع الذي ميلك هذه هي مواصفة إدارية تنطبق على كل املشاريع مهما كان نوع نشاطها أو حج
الشهادة قد أصبح ميتلك نظاما قادرا على التطوير املستمر وفقا ملبادئ اجلودة الشاملة.

العالقة بني اجلودة الشاملة واإليزو واللوجستيات :-3

ذا ومبا أن اإليزو خيص اجلانب اإلداري يف االنتاج، فإن اجلودة الشاملة ختص اجلانب الفين يف االنتاج و - 
فاإليزو أداة من أدوات اجلودة الشاملة.

وهناك عالقة وثيقة بني إدارة اجلودة الشاملة واللوجستيات بل أكثر من ذلك فهي عضوية ألن كل 
من اللوجستيات وإدارة اجلودة الشاملة تتغلغل يف مجيع مراحل االنتاج والتوزيع، كما أن اللوجستيات تعمل 

ا مطابقة على توفري املنتوج املناسب يف املكان املناسب يف الوقت املناسب، بالسعر املناسب وهذا يعين أ
للمواصفات القياسية العاملية اخلاضعة لنظام اجلودة الشاملة.

ذا ميكن القول أن نظام اجلودة الشاملة سببا ونظام اللوجستيات نتيجة له وعليه فإن اإليزو يعد أداة من  و
، وإدارة اجلودة أداة من أدوات اللوجستيات.أدوات إدارة اجلودة الشاملة

.30صسبق ذكره،املرجع د/عبيد علي أمحد احلجازي، اللوجستيك كبديل للميزة النسبية، - 1
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وسلسلة االمداد.المبحث الثالث: األنشطة اللوجستية
االت احلديثة لدراسة اإلدارة املتكاملة ومن العناصر األساسية لنجاح  تعد األنشطة اللوجستية أحد ا

الزمة لتحقيق أهداف الشركة يف اإلدارة يف أي منظمة، ومتثل العمود الفقري للشركات واألنشطة األساسية ال
جمال خدمة املستهلك.

ولقد تطورت األنشطة اللوجستية بشكل سريع، فبدأت مبفهوم التوزيع العيين مث تطورت إىل إدارة 
املواد، إىل لوجستيات متكاملة تضم إدارة املواد (اللوجستيات الداخلية) والتوزيع العيين (اللوجستيات 

اخلارجية).
مر هنا بل ظهرت اجتاهات أخرى معاصرة لألنشطة اللوجستية متثلت يف سلسلة اإلمداد، ومل يقف األ

وإجياد أطراف أخرى مستقلة متخصصة يف تنفيذ األنشطة اللوجستية كالنقل واملناولة والتخزين وجتميع 
ة الطلبات من عدة شركات لتقدمي أحسن خدمة بأقل تكلفة وحتقيق مبدأ املخزون الصفري وتقوم الشرك

بالرتكيز يف أنشطتها الرئيسية.
"ومل يقتصر األمر على ذلك بل استمر التطور يوما تلو اآلخر، مما أفرز العديد من املفاهيم واالجتاهات 

ال." 1احلديثة يف هذا ا

المطلب األول: األنشطة اللوجستية
باملنظمة وآراء إن األنشطة اللوجستية ختتلف من منظمة إىل أخرى حسب اهليكل التنظيمي اخلاص

ووجهات نظر اإلدارة العليا حول عناصر ومكونات العمل اللوجسيت، وأسلوب اإلدارة املتبع فيها.
Keyوتنقسم األنشطة ألي نظام لوجسيت إىل قسمني حسب درجة أمهيتها وهي األنشطة الرئيسية 

activities واألنشطة الداعمة،Support activity.

ة (الرئيسية):أوال: األنشطة األساسي
النقل:-1

يعد النقل من األنشطة الرئيسية يف املنظومة اللوجستية، وهو أساس ومركز العملية اللوجستية ألنه 
يؤدي إىل تكامل حركة التجارة مع سلسلة اللوجستيات من خالل الربط بني مراكز العرض ومراكز الطلب.

- اجلمارك-مة احلديثة يف إدارة املوانئ (اللوجستيكد/ حممد علي ابراهيم، االجتاهات احلديثة يف اللوجستيك، ملتقى حول املنظو -1
.3، ص2011التحكيم) العقبة، األردن، مارس 
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فع املكانية والزمنية للسلعة ألن املصنع قد يعاين وترجع أمهية نشاط النقل أنه يساعد على إضافة املنا
من مشاكل عديدة اليت تؤثر سلبا على األرباح كإلغاء طلبيات املستهلك، توقف االنتاج، تكدس البضاعة 

وتعرضها للتلف إذا مل تتوفر البضاعة يف املكان والزمان احملدد.
يات تزيد عن تكلفة إي نشاط آخر.فالنقل ميتص نسبة مئوية من امجايل تكاليف أنشطة اللوجست

ا منظمة  : "تنقسم التكاليف االمجالية للوجستيات إىل Bipe/ASLOGوحسب دراسة قامت 
تكاليف اللوجستيات الداخلية، وميثل %7لوجستيات التموين، %29تكاليف لوجستيات التوزيع، 64%

1النقل يف املتوسط ما يعادل ثلث هذه التكاليف."

نقل ختتلف حسب طبيعة الصناعة، ففي صناعة اإللكرتونيات تكون منخفضة مقارنة فتكاليف ال
بالصناعات الثقيلة كاحلديد.

فإدارة اللوجستيات حتاول "تقليل تكاليف النقل يف مجيع مراحل التوريد والتوزيع املادي ألدىن ما 
ويف نفس الوقت تقدمي ميكن حيث تتعرض شركات النقل للمنافسة فيما بينها لتقليل تكاليف النقل

2خدمات متميزة حتقيقا لرغبة العمالء."

فالكفاءة يف نشاط النقل تنعكس على كفاءة النظام اللوجسيت ككل وعلى الكفاءة االنتاجية للمنشأة اليت 
تؤدي إىل حتسني موقفها التنافسي.

حلديدية) واملركبات املتحركة اخلطوط ا- "ويتكون نظام النقل يف املنظومة اللوجستية من شبكة النقل (الطرق
سفينة) واحملطات، وجند أن وسيلة النقل هي املكون الرئيسي لنشاط النقل يلي -طائرة- قطار- (لوري

ذلك األنشطة املساعدة مثل أنشطة التحميل والتفريغ وكذلك وكاالت تساعد على تسهيل وتنظيم عمليات 
3النقل."

1-Jacques Pons, Transport et Logistique- Maillon déterminants de la Supplychain, 2é Edition,

Lavoisier, 2005, p22.
متعدد الوسائط، رسالة ماجستري، كلية النقل البحري والتكنولوجيا، االسكندرية، سامي زكي عوض، دور املوانئ اجلافة يف منظومة النقل -2

.104، ص1997
.58عبد القادر فتحي الشني وفريق من خرباء املنظمة، املفاهيم احلديثة يف إدارة خدمات النقل واللوجستيات، مرجع سبق ذكره، ص-3
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خل سلسلة اللوجستيات): مكونات نظام النقل دا01-05الشكل (

.60عبد القادر فتحي الشني وفريق من اخلرباء، مرجع سبق ذكره، صالمصدر:

قد يتم استعمال أكثر من وسيلة نقل (نظام النقل املتعدد الوسائط) لتخفيض تكاليف النقل ووصول 
اطها، وهي تعتمد يف فالوقت هو حمور جناح لوجستيات النقل بكافة أمنالبضاعة يف الوقت احملدد.

اسرتاتيجيتها على التطور املستمر للربامج اليت تطبقها من خالل شبكة األنرتنت.

إدارة المخزون:-2
تعترب وظيفة املخزون أحد أقدم الوظائف اإلدارية اليت عرفها االنسان ويظهر هذا بوضوح يف قصة 

سيدنا يوسف عليه السالم.
واء كانت زراعية، أو جتارية، أو صناعية ويقصد بالتخزين فهي وظيفة أساسية يف أي منظمة س

"عملية اإلحتفاظ باملوجودات لفرتة من الزمن واحملافظة عليها حبالتها أو تعرضها لظروف طبيعية حتدث فيها 
تغريا مطلوبا. وتوفري هذه املوجودات حسب احلاجة إليها يف املرحلة التالية مع استخدامها أدىن استثمار 

1يث تتم اخلدمة بأقل تكلفة ممكنة."ممكن وحب

.205، ص2011جر للنشر والتوزيع، الطبعة األوىل، القاهرة، حممد عبده حافظ، إدارة االمداد والتخزين، دار الف-1

النقل باألنابيب نقل املائيالالسكك احلديديةالطرق

وقت الرحلة 
Time

تكلفة الرحلة
Cost

النقل اجلوي

نظام نقل معتمد 
على وسيلة واحدة

نقل خمتلط

نقل متعدد الوسائط
نظام نقل معتمد 

على أكثر من وسيلة

مؤسسات النقل
Transport agencie

النقلخدمة 
Service

ع العميلمستوى إشبا 
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ويعرف أيضا بأنه "كمية املواد اخلام والتوريدات، والسلع الوسيطة يف مرحلة التشغيل، والسلع تامة الصنع 
اليت يتم رصدها عند مراحل التشغيل املختلفة خالل عملية االنتاج وبالتايل فإن املخزون ما هو إال أموال 

1مستثمرة."

ن من املواد األولية والسلع النصف مصنعة والتامة الصنع، وتظهر أمهية املخزون يف ويتكون املخزو 
السلسلة اللوجستية من خالل النسبة الكبرية اليت ميثلها من امجايل تكاليف األعمال اللوجستية (حيث متثل 

من امجايل التكاليف اللوجستية). %26تكلفة التخزين حوايل 
طرة على إمكانية التوريد يف الوقت احملدد بعد التقدم يف وسائل االتصال أصبح حاليا باإلمكان السي

والنقل واستعمال احلاسوب.
"ألن بقاء املخزون لفرتات طويلة يؤدي إىل ضياع الفرصة البديلة وهي امكانية احلصول على فوائد لو مت 

أن يزيد من قيمة التكلفة بنسبة إيداع قيمة البضائع الزائدة عن احلد الالزم يف البنوك ألن هذا من شأنه 
2من قيمة املخزون سنويا."%30-%25ترتاوح ما بني 

فبدأت "املصانع يف التخلص من ختزين مستلزمات العملية االنتاجية واالحتفاظ فقط بكميات صغرية 
منها مع جدولة عمليات التوريد بكل دقة، وأصبحت معظم الشركات العاملية هلا شخص مسؤول عن مثل 

وقد كانت اليابان هي أول من استخدم هذا النظام مث و م أ -مدير اللوجستيات- ه العمليات يسمىهذ
3وبعد ذلك معظم الدول املتقدمة."

معايير خدمة العمالء:-3
"عند القيام خبدمة العميل بكفاءة فإن ذلك يكون عامال مهما يف خلق طلب على املنتج أو اخلدمة، 

4لعميل".وكذلك اإلبقاء على والء ا

فتحديد مستوى خدمة العميل من األمهية مبكان لتحقيق األهداف الرحبية للشركة ولوجستيات خدمة 
العميل هي جزء من اخلدمة املقدمة من الشركة.

.3، ص2001د/حممد شفيق الصاوي مريا، إدارة املخزون السلعي، الدار اجلامعية للنشر، االسكندرية، - 1

2-Wood, F, Donald, Murphy, R, Paul, « contemporary log » Pearson Education, Inc. New

Jersey, 8th Edition, 2004, pp328- 329.

.103سامي زكي عوض، دور املوانئ اجلافة يف منظومة النقل متعدد الوسائط، مرجع سبق ذكره، ص- 3

.110مرجع سبق ذكره، صادارة اللوجيستيات،ونالد اتش بالو ، ادارة اللوجيستيات،ر - 4
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ورضا املستهلك يبدأ بطلب الشراء وينتهي بتوصيل البضاعة إليه وقد تستمر بتقدمي خدمات ما بعد البيع.
وصل ما بني التسويق واللوجستيات بإعتبار عناصر املزيج التسويقي تتضمن فخدمة العمالء هي حلقة

املنتج والتسعري واملكان والرتويج، ويستخدم املكان كأفضل مصطلح لتمثل التوزيع املادي، الذي يعمل على 
يل.خلق القيمة املكانية والزمنية للعميل فاخلدمة اللوجستية تلعب دورا مهما يف االحتفاظ بوالء العم

:تدفق المعلومات وتشغيل أوامر الطلب-4

تدفق المعلومات:-4-1
يقصد بنظم املعلومات جمموعة من العناصر املتفاعلة واملرتابطة اليت تتوىل مهام مجع وختزين البيانات، 
انشاء ملفات، اسرتجاع، وحتويل البيانات من خالل معاجلتها وحتليل البيانات باستخدام األساليب 

والرياضية، لدعم عمليات اختاذ القرار والتنسيق والرقابة يف املؤسسة.االحصائية
"وعلى الرغم من اإلمهال الذي حصل يف هذا اجلانب من نظام اللوجستيك وال سيما يف السابق وذلك 

اليت Dataللنقص احلاصل يف عملية نقل املعلومات وكذلك يف األدوات املستخدمة يف ترمجة هذه البيانات 
قدرة على مناولة ومعاجلة التدفق الرئيسي للمعلومات لقد أثرت هذه األمور يف سري نظام املعلومات هلا ال

1وتطويرها بوصفه عنصرا حيويا يف نظام اللوجستيك."

ولقد كان من الضروري وجود نظام معلومايت لقراءة الطلب عند كل نقطة يف قناة اللوجستيات، 
دف ختطيط وتنفيذ برامج اللوجستيات ويسمح بتحريك نظام اللوجستيك، فتم إنشاء نظام معلومايت 

وتزويد املنظمة بالبيانات لتسهيل أداء أنشطة اللوجستيات.

تشغيل أوامر الطلب:-4-2
يعرب هذا املصطلح عن النظام الذي تستخدمه الشركة للحصول على األمر من العميل فتنفيذ أوامر 

اد الطلب وتوصيله مث ادخال الطلب وتنفيذه ويف األخري تقرير حبالة الطلب متر مبراحل عديدة بداية بإعد
2الطلب "كما أن زيادة معدل سرعة تشغيل األوامر يساعد على تقليل حجم املخزون."

ا كانت تستغرق  فمعاجلة الطلب تتصل اتصاال وثيقا بتدفق املعلومات يف النظام اللوجسيت للشركة أل
قت الكلي لدورة الطلب ولكن "يف السنوات األخري استفادة نشاط من الو %70-%60وقت طويل من 

.115ه، صمرجع سبق ذكر نظام اللوجيستيك  املفاهيم و االساسيات،نافع ذنون الدباغ،- 1

.93، ص2007د/حممد عبد العليم صابر، إدارة اللوجستيات، دار الفكر اجلامعي، االسكندرية، - 2
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إدارة خدمة العمالء وال سيما معاجلة طلبات العمالء كثريا من التقدم يف تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت 
1واحلاسبات."

النقل "وبالرغم من ان االنشطة املتعلقة بتشغيل اوامر الطلبيات متثل تكلفة اقل باملقارنة بتكلفة
ا على درجة كبرية من االمهية بسبب عالقتها بالوقت االمجايل املستغرق منذ احلصول على  والتخزين، اال ا
امر الطلب من العميل وحىت استالمه للمنتجات او اخلدمات املرغوبة، وذلك يكون له تاثري واضح 

2وملموس على رضاء العمالء."

دارية في مجال اللوجستيات): نظم المعلومات اال06- 01الشكل رقم (

.96، ص2007: حممد عبد العليم صابر، إدارة اللوجستيات، دار الفكر اجلامعي، االسكندرية، المصدر

.232، ص2016النحراوي، إدارة اللوجستيات، دار الفكر اجلامعي، االسكندرية، مينأد/-1
.22،صق ذكره مرجع سب، مدخل ادارة التكلفة والسياسات املتبعة-االمداد الشامل، اقاسم عمرد/-2

تشغيل األوامرتنسيق داخلي

نقل األوامر

إصدار األوامر

العمليات
التوزيع املادي

إدارة املواد
إدارة حركة املخزون

التوجيه والرقابة

نظام العمالء
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األنشطة الداعمة (المساعدة)ثانيا:
إدارة المخازن والمناولة:-1

خصصة لالحتفاظ تم بتحديد األماكن واملباين ومواقع املستودعات امل:إدارة المخازن-1- 1
مبختلف أنواع املواد اليت حتتاجها املنظمة قبل وبعد عملية االنتاج فتوفري املخازن نشاط مطلوب للمسامهة 
يف خفض تكاليف االنتاج، والنقل، والبيع، فبالنسبة لإلنتاج يساعد املنشأة على جتنب تكاليف تعطل 

ئعة.االنتاج أو توقفه وبالنسبة للبيع جتنب فرص البيع الضا

تعترب حمور أداء نشاط التخزين ويقصد باملناولة: "حتريك ونقل خمتلف : أما المناولة-2- 1
دف االستجابة ألحد أوامر التشغيل الصادرة من إدارة التوزيع املادي  املنتجات والبضائع من موقع آلخر 

ازن ألغراض انتاجية أو أو إدارة املخزون الداخلي، مبعىن عملية املناولة داخل املخازن سواء كانت املخ
1تسويقية."

فعملية املناولة تقوم بالتحميل والتفريغ والنقل، والتخزين، والشحن، وحتريك املواد األولية والنصف 
مصنعة والسلع النهائية.

فالتخزين وعمليات املناولة متثل حوايل الربع من التكاليف اللوجستية هلذا تعمل اإلدارة اللوجستية 
فة املناولة، ووقت حتريك املواد لتقليص وقت دورة االنتاج، ومعدل الكسر والتلف أثناء على خفض تكل

عملية املناولة وقد تساعد يف رفع مستوى االنتاج وجودته، "وختفيض مستويات املخزون، والقضاء على 
2اولة اآللية."الفاقد لتقليل اخلسائر، ويقسم نشاط املناولة إىل نوعني ومها املناولة امليكانيكية واملن

التعبئة والتغليف:-2
يف األسواق جند املنتجات مغلفة يف عبوات خمتلفة شكال وحجما، فالغالف يساعد على محاية 
البضاعة من التلف ويسهل حركتها لذا يسعى رجال التسويق وخرباء اللوجستيات إىل حتسني عملية املناولة. 

آدم امساعيل آدم مخيس، تطبيق اإلدارة اللوجستية وأثرها يف أداء قنوات النقل والتوزيع "دراسة ميدانية على الشركات العاملة يف جمال -1
.83، صمرجع سبق ذكره " ، 2013-2008البرتول يف السودان 

2-Rushton, A, Croucher, p, Baker, p, « Hand book of Logistics and distribution management,

« British library cataloguing in publication Data, London, 3rd edition, 2006 p15.
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الفنية واالعتبارات العملية يف نفس الوقت ألنه على وعند تصميم الغالف جيب اجلمع بني الكفاءة 
1"أساس حجم ووزن أبعاد ودرجة حتمل الغالف يتحدد نظام النقل والتخزين واملناولة وتكلفة كل منهما."

فعلم التسويق يهتم بالنواحي الرتوجيية للتغليف واحلمائية، بينما املنظومة اللوجستية هلا رؤية أكثر 
يليه هذا املوضوع يف كفاءة نظام اللوجستيات حيث يتابع تطوراته يف جمال التصميم مشولية وإدراك ملا

واحلجم و مالئمته لوسيلة النقل.

): وظائف التغليف07- 01الشكل رقم (

ال فريد مصطفىالمصدر .236، ص2003امعة اجلديدة للنشر، االسكندرية، جالل العبد، إدارة اللوجستيات، دار اجل-: 

الشراء:-3
ا: "وظيفة فنية وإدارية ختصصية مهمتها توفري املواد واملستلزمات للمشروع يف  تعرف وظيفة الشراء بأ

2الوقت املناسب والسعر األقل واجلودة املطلوبة والكمية االقتصادية."

.24حسان، امساعيل حممد السيد، حممد توفيق ماضي، إدارة االمداد والتوزيع، دار الفكر اجلامعي، االسكندرية، صامحد/حممد -1
تمع العريب للنشر والتوزيع، الطبعة األوىل، األردن، -ألعمال اللوجستية مدخل اسرتاتيجيمصطفى يوسف كايف، إدارة ا-2 كمي، مكتبة ا

.18، ص2013

سهولة االستعمال

وظائف التغليف

احلماية واحلفظ

خطر املواد الكيميائية

األخطار امليكانيكية

األخطار البيئية

االحتواء

االحتواءالتعريف واملعلومات

سهولة الفتح

سهولة اإلغالق

سهولة احلمل

وسيلة التوزيع

الوظيفة الثانوية الوظيفة األساسيةتعريفال

محاية املنتجاجلودة
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القرارات اليت تؤثر على كفاءة أداء اللوجستيات وعلى وتتضمن وظيفة الشراء جمموعة من األنشطة و 
ا وهي "حتديد كمية الشراء وشكل وحجم املواد املشرتاة" ، اختيار املوردين، 1التكاليف واألرباح اخلاصة 

مفاوضات على األسعار، شروط البيع، حتديد توقيت املشرتيات"(فالتوقيت املناسب للشراء يتضمن االلتزام 
يم اليت مت االتفاق عليها مسبقا مبعىن توفري االحتياجات من املوارد واألصناف بأشكاهلا مبواعيد التسل

، تقييم جودة الواردات.2املختلفة وقت احلاجة إليها وليس قبل احلاجة إليها)"
من مشاكل اجلودة سببها ضعف إدارة الشراء، فعملية الشراء حتتل مكانة مهمة يف %50جند أن حوايل 

من %50ون تكلفة املشرتيات ألي شركة من املواد األولية، واملكونات، وقطع الغيار متثل حوايلالشركات لك
قيمة املبيعات للناتج النهائي خصوصا يف ظل التوجه حنو اآللية الذي أدى إىل زيادة كميات االنتاج.

بأداء األعمال املناطة "فنجاح كافة األنشطة األخرى يف املشروع مرتبط مبدى جناح إدارة الشراء يف القيام
3ا."

رغم العالقة املتداخلة بني الشراء، وبني أنشطة النقل، والتخزين غري أن الشراء يؤثر بصورة غري مباشرة 
على تدفق السلع يف القناة اللوجستية، لذا ليس لكل أنشطة الشراء ارتباط مباشر باملسؤول اللوجسيت، ومن 

لتكاليف اللوجستية: حتديد كميات الشراء، نقاط الشحن، شكل املنتج، بني هذه األنشطة اليت تؤثر على ا
طرق النقل، لذا عملية الشراء ليست مسؤولية كاملة بالنسبة للمسؤول اللوجسيت.

المطلب الثاني: سلسلة االمداد
يعترب مصطلح سالسل االمداد مصطلح جديد ظهر يف الثمانينات من القرن العشرين، فسلسلة 

، وبالفرنسية Sypply chainسلسلة التوريد أو التزويد أو شبكة االمداد فهي مصطلح اجنليزي االمداد أو
La Chaine Logistique وتوصف باملفهوم أو الفلسفة، أو الطريقة، أو العملية، أو النظام أو ،

االسرتاتيجية.

.15، ص2000د/صاحل الدين عبد الباقي، د/ عبد الغفار حنفي، إدارة املواد واالمداد، الدار اجلامعية، االسكندرية، -1
.156جستيات، مرجع سبق ذكره، صد/حممد عبد العليم صابر، إدارة اللو -2
.19كمي، مرجع سبق ذكره، ص-مصطفى يوسف كايف، إدارة األعمال اللوجستية مدخل اسرتاتيجي-3
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حتقيق التكامل بني وهي من أبرز املفاهيم احلديثة يف إدارة منظمات األعمال اليت تعمل على "
جمموعة من األنشطة تبدأ من املوردين وتنتهي عند املستهلك النهائي من خالل تقدمي مزيج من السلع 

1واخلدمات واملعلومات ومبا حيقق قيمة مضافة من وجهة نظر عمالء املنشأة."

مفهوم سلسلة االمداد: أوال
اإلمداد منذ ظهوره إال أنه مل يتم التوصل فبالرغم من االهتمام الكبري الذي حظي به مفهوم سلسلة 

إىل تعريف شامل وحمدد متفق عليه يف األدب اإلداري، فهو مفهوم حديث النشأة ومتداخل مع العديد من 
االت املعرفية، فهناك من الباحثني من يرى أن هناك تطابق بني مفهوم سلسلة اإلمداد ومفهوم إدارة  ا

طور وامتداد إلدارة اللوجستيات والبعض يرى أنه هناك فرق بني سلسلة اللوجستيات وهناك من يرى أنه ت
اإلمداد واللوجستيات.

تطابق المفهومين:-1
Functional activities"تشتمل األعمال اللوجستية على جمموعة متكاملة من األنشطة الوظيفية 

ائية مع إضافة املتكررة ملرات عديدة من خالل قنوات حمددة، وذلك أثناء حتويل املواد  اخلام إىل منتجات 
قيمة ملموسة هلذه املنتجات يف عيون العمالء الذين حيصلون عليه، ونظرا ألن مصادر املواد اخلام، 
واملصانع، ونقاط البيع ال تقع يف مكان واحد، ونظرا ألن هناك قناة تشتمل على التتابع املنتظم يف خطوات 

ستية تتم بشكل متكرر ولعدة مرات قبل وصول املنتج إىل ساحة االنتاج والتسويق فإن األنشطة اللوج
2السوق."

من خالل هذا التعريف فإدارة األعمال اللوجستية هي إدارة أعمال سلسلة االمداد ألنه "يطلق على 
3األنشطة اللوجستية املتكررة تسمية سلسلة االمداد."

- معلومات- مواد خام-ختلفة (منتجاتفإن إدارة سلسلة االمداد هي "إدراك حركة التدفقات امل
بني مراحل السلسلة لضمان انتاج عدد كايف من املنتجات وتوزيعها بالكميات املناسبة على األماكن أموال)

ال فريد مصطفى-1 .131، ص2006أسرار ديب، إدارة اللوجستيات، املكتب اجلامعي احلديث، االسكندرية، مصر، -د/
.21رجع سبق ذكره، صة االعمال اللوجيستية االمداد و التوزيع العيين، املمقدمة يف ادار د/ثابت عبد الرمحن ادريس، -2
حممد علي ابراهيم، تعريف األعمال اللوجستية، ملتقى االدارة اللوجستية وحتسني سلسلة التوريد وورشة عمل النظم املعاصرة للتخطيط د/-3

.2، صمرجع سبق ذكرهوالرقابة على اخلزين، 
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1املناسبة يف األوقات املناسبة مع مراعاة خفض التكاليف الكلية يف السلسلة ورفع مستوى اخلدمة"

هوم إدارة اللوجيستيات:سلسلة االمداد تطور وامتداد لمف-2
ا متيزت بالتطور السريع: "إذ تطورت من التوزيع العيين  فبالرغم من حداثة موضوع اللوجيستيات إال أ

Physical Distribution إىل إدارة للموادMaterial Management  مث حتولت إىل لوجستيات متكاملة
Integrated Logisticsأصبحت تعرف باسم اللوجستيات الداخلة  تضم كل من إدارة املواد واليت

Inbound Logistics والتوزيع العيين حتت مسمى اللوجستيات اخلارجةOutbound Logistics فضال عن
Sypplyاملناولة الداخلية، ومل يقف األمر عند هذا احلد بل تطورت اللوجستيات لتصبح سلسلة االمداد 

chain".2

وم سلسلة االمداد هو امتداد وتطور ملفهوم إدارة اللوجستيات يف ظل يتضح من خالل التعريف أن مفه
إعادة تقييم اسرتاتيجية املؤسسات لتحكم يف التكلفة االمجالية.

ففي البداية كانت تسمية إدارة الشراء والتخزين، فتطورت التسمية وأصبح يطلق عليها إدارة املواد مث 
طورا إدارة سلسلة االمداد.تطورت وأصبحت إدارة اللوجستيات وآخرها ت

ومن بني األسباب اليت أدت إىل التوجه من إدارة اللوجستيات إىل اإلدارة احلديثة لسلسلة االمداد 
متيز املنتجات بدورة حياة قصرية وتصاعد املنافسة حمليا ودوليا.

ظهور شراكات يف ظل التوجهات اجلديدة مثل العوملة وتكنولوجيا املعلومات واالتصال، إضافة إىل 
وحتالفات اسرتاتيجية بني املنظمات.

" إن إدارة سلسلة اإلمداد والتوريد هي امتداد إلدارة اللوجستيات وبينما توجه اللوجستيات إىل أنشطة 
شركة واحدة (أو شاحن واحد) يف توريد املنتجات للمستهلكني، فإن سلسلة إدارة اإلمداد والتوريد موجهة 

.3شركات اليت تورد املستلزمات أو املنتجات على طول سلسلة توريد وإمداد معينة"ألنشطة العديد من ال

إدارة سلسلة االمداد ، ملتقى االدارة اللوجستية وحتسني سلسلة التوريد وورشة عمل النظم املعاصرة للتخطيط د/عبد العزيز حممد،-1
.6، ص2009أوت 9-5والرقابة على التخزين، املنظمة العربية للتنمية االدارية، القاهرة، 

واألساليب احلديثة إلدارة املشرتيات واملخازن باستخدام النظام خرباء الشركة العربية املتحدة للتدريب واالستشارات االدارية، االجتاهات -2
.154، ص2006اللوجسيت، الشركة العربية املتحدة، مصر، 

.237صكره،مرجع سبق ذد/ أمين النحراوي، ختطيط وإدارة واقتصاديات املوانئ البحرية،-3
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ان سلسلة االمداد والتوريد هي شبكة تنقل املواد اخلام من مورديها اىل مصنعي املنتج النهائى او 
ذلك منتج العنصر الوسيط مث يتم شحن املنتوج النهائي اىل املستودعات و املخازن لكي يتم شحنها بعد 

اىل املستهلك او شحنها مباشرة اىل املستهلك.
"فان ادارة سلسلة االمداد والتوريد هي عملية متداخلة ومرتابطة لدمج انشطة موردي املواد احلام، ومصنعي 
منتج العنصر الوسيط، ومصنعي املنتج النهائى، واملستودعات، ووسائل النقل، واملوانئ (او حمطات احلاويات 

ستهلكي املنتج النهائى، وكافة االطراف يف سلسلة التوريد واالمداد، حىت يتم توزيع هذه والبضائع)، وم
املنتجات واملوارد على طول سلسلة االمداد والتوريد لتقليل تكلفة النظام للسلسلة اخلاصة باالمداد اىل احلد 

1االدىن، مع الوفاء مبتطلبات خدمة املستهلك."

شهد مفهوم سلسلة االمداد عدة تعاريف منها: دارة اللوجستيات:الفرق بين سلسلة االمداد وإ-3
"إن إدارة اللوجيستيات تشري إىل اجلانب الوظيفي داخل منشآت األعمال، أما إدارة سالسل التوريد -3-1

تشري إىل مفهوم عام حيكم مجيع األطراف اليت تشرتك معا يف سلسلة واحدة، تبدأ من املورد وتنتهي عند 
2."املستهلك

"تعترب إدارة اللوجستيات يف املؤسسات ذلك اجلزء من إدارة سلسلة االمداد الذي خيطط وينظم -3-2
الكفء والفعال للسلع واخلدمات واملعلومات املرتبطة - وينسق ويراقب التدفق والتخزين األمامي والعكسي

3بية متطلبات العميل."ذات العالقة وذلك بني نقطة األصل أو املنشأة ونقطة االستهالك من أجل تل

"تعترب العمليات اللوجستية جزء من سلسلة التوريد واليت تقوم بالتخطيط والتطبيق ومراقبة سري وتدفق -3-3
السلع واخلدمات واملعلومات من املنتج أو مصدر اخلدمة إىل املستهلك النهائي بفاعلية لضمان حتقيق 

4متطلبات الزبائن."

فسالسل االمداد "تتضمن ختطيط وإدارة كل CSCMPل االمداد وحسب منظمة إدارة سالس-3-4
واملشرتيات والنشاطات اللوجستية كما تتضمن Sourcingالنشاطات اخلاصة بعمليات خلق املصادر 

التنسيق والتعاون بني كل األطراف املشرتكة يف سلسلة االمداد من موردين ووسطاء ومقدموا اخلدمات 
ستيات فهي اجلزء من إدارة سالسل االمداد اليت تقوم بعمليات التخطيط والتطبيق والعمالء. أما إدارة اللوج

.237المرجع السابق، ص -  1

ال فريد مصطفى، د/جالل ابراهيم -2 .132، ص2005-2004العبد، إدارة اللوجستيات الدار اجلامعية االسكندرية، د/
.05تامر مصطفى صاحل اجلزار، اللوجستيات كنظام متكامل يف املؤسسات الرياضية، مرجع سبق ذكره، ص-3

4 -Stok, J. And Lambert D, Strategic logistic management, Vol. 17 NO. 1 pp 620
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والرقابة لكفاءة وفعالية التدفقات األمامية واخللفية والتخزين لكل من البضائع واخلدمات واملعلومات من 
1مصدرها إىل نقطة استهالكها وذلك ملقابلة متطلبات العميل."

دارة سلسلة التوريد تشري إىل "النظام الكامل لسلسلة التوريد والذي إن إ:Wei and xiagوحسب -3-5
يشمل التخطيط والتنسيق والتشغيل والرقابة وتعظيم االستفادة من خمتلف األنشطة والعمليات بغرض إنتاج 

الدولة املنتجات املناسبة واملطلوبة من قبل العمالء يف الوقت املناسب وبالكمية املناسبة واجلودة املناسبة ويف
املناسبة واملوقع املناسب، وهذا يتطلب رقابة جيدة جلانبني:

*تدفق املعلومات ورأس املال واخلدمات اللوجستية يف السلسلة.
*األنشطة االدارية املستمرة املرتبطة بشراء املواد اخلام وتصنيع املنتجات الوسيطة والنهائية واملبيعات، لكل 

عني وجتار التجزئة وحىت العمالء النهائيني داخل هيكل شامل لسلسلة من املوردين واملصنعني واملوز 
2وظيفية."

تعريف مفهوم االمداد "بأنه أحد أجزاء 1998ولقد أعاد جملس إدارة االمداد والتوزيع يف عام -3-6
سلسلة االمداد داخل املنظمة املسؤول عن ختطيط وتنظيم ورقابة تدفق السلع واخلدمات واملعلومات ذات 

3الصلة من مرحلة تدبري املواد اخلام إىل مرحلة وصوهلا إىل عمالء املنظمة"

فإدارة اللوجستيات ليست جمرد مصطلح مرادف إلدارة سلسلة االمداد بل هي جزء من هذه اإلدارة اليت - 
ختطت التكامل بني اخلدمات اللوجستية مع الوظائف األخرى للمنشأة إىل التكامل مع املوردين والوسطاء

والشركات القانونية األخرى.
فمن خالل التعاريف السابقة جند أن سلسلة االمداد مفهوم أمشل وأعم من إدارة اللوجستيات اليت 

أصبحت جزء من إدارة سلسلة االمداد. 
فرغم النجاح الكبري الذي حققته املنظومة اللوجستية يف املنشآت، ولكن من ناحية أخرى مل تستطع 

تستعمله املنشأة للتنسيق والربط بني وظائفها أو بني األطراف املشاركة يف عملية تدفق توفري إطار عام
ا. سلعها وخدما

1 -http : //commerce – logistique. A lafdal. Net/ t15- topic - 14h10m /25.07.2017
افسية د/ عالء حممد البتانوين، تأثري الربط والتكامل بني ممارسات إدارة سلسلة التوريد وإدارة التكاليف االسرتاتيجية على دعم القدرة التن-2

لد الثاين، العددملنشآت األعمال الصناعية، جملة احملاسبة واملراجعة، كل ، مصر، 2014، يونيو 1ية التجارة جامعة بين سويف، ا
.228ص

.34، ص2006د/حممد أمحد حسان، إدارة االمداد والتوزيع، دار الفكر اجلامعي، االسكندرية، -3
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منشآت أو أكثر متصلة بصورة مباشرة بواسطة خطوط تدفق املنتجات أو 3فسلسلة االمداد حتتوي على - 
هو خلق التكامل بني العرض اخلدمات واملعلومات والتمويل من املصدر إىل العميل، فجوهر هذه اإلدارة 

والطلب من خالل التنسيق بني املؤسسات للوصول إىل منوذج إداري عايل اجلودة

ومن خالل التعاريف السابقة ميكن تعريف سلسلة االمداد: شبكة من املنشآت تشمل املوردين، املصنع - 
مة أعلى للعميل بواسطة مراكز التوزيع، العمالء، منظمات أخرى، وموردي أنظمة املعلومات لتقدمي قي

سلسلة من األعمال املتكاملة واملرتابطة ضمن أطر وظيفة أو تنظيمية أو جغرافية.

): إدارة سالسل االمداد08- 01الشكل رقم (

httpالمصدر:  : //www.google.ae/search . 12h 00m  18.10.2017

من املنظمات فإن على كل منظمة يف السلسلة أن ختتار مبا أن "سلسلة التوريد عبارة عن شبكة 
ا." ا وخدما ا واليت ستدعم األولويات التنافسية ملنتجا ألن كل منظمة يف 1وتطور سلسلتها اخلاصة 

السلسلة تعتمد على املنظمات األخرى يف احلصول على املواد أو املعلومات.

.228، ص2010، األردن، د/سليمان خالد عبيدات، مصطفى شاويش، إدارة املواد الشراء والتخزين، دار امليسرة، الطبعة الثالثة-1

نفقات اإلمداد

توزيع

استهالك

مات لوجستيةخد

ادارة سالسل االمداد

عائد مبيعاتخدمات لوجستية

تصنيع

تعبئة
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مداد يتطلب استخدام آخر التطورات التكنولوجية يف فتطوير اخلطة االسرتاتيجية إلدارة سلسلة اال
جمال املعلومات واالتصال، وتوفري املختصني يف إدارة سلسلة االمداد واليد العاملة املتدربة، واملرونة يف 
التعامل مع التغريات الطارئة، ألن تفاعلها مع بيئتها اخلارجية والداخلية اليت تتميز بديناميكية التغيري، 

ابة للمتغريات والتكيف معها شرطا أساسيا لبقائها ووجودها "ويعترب املفتاح الرئيسي إىل جعل إدارة واالستج
سلسلة التوريد أكثر فاعلية هو جعل املوردين شركاء يف اسرتاتيجية املنظمة لتلبية التغريات اليت مهما 

ذه األنشطة واألطراف من خالل التنسيق بني األنشطة الداخلية للمنظمة وبني ه1حصلت يف السوق"
اخلارجية صعودا ونزوال.

أهداف سلسلة االمدادثانيا:
إن األهداف التقليدية إلدارة سلسلة اإلمداد هي أهداف إدارة العمليات اللوجستية وهي تقدمي املنتج 

.وهذا ما يوضحه الشكل التايل املناسب بالكمية املناسبة واملوقع الزمين املناسب وبأقل كلفة

): هيكل أهداف إدارة سلسلة اإلمداد09- 01كل رقم (الش

: ساوس الشيخ، أثر تطبيق اإلدارة البيئية يف إطار إدارة سلسلة اإلمداد على األداء دراسة تطبيقية على عينة من شركات المصدر
.112الصناعة الغذائية اجلزائرية، مرجع سبق ذكره، ص

اد يف:تكمن أهداف سلسلة االمدو 
ختفيض التكلفة باالستغالل األمثل للموارد.-

إرضاء العميل من خالل تعظيم قيمة منتجات وخدمات الشركة.-
حتقيق التكامل بني مجيع األطراف يف سلسلة االمداد.-

، 2006د/عبد الستار حممد العلي، االدارة احلديثة للمخازن واملشرتيات إدارة سلسلة التوريد، دار وائل للنشر، الطبعة الثانية، األردن، -1
.208ص

الزمن المناسب بأقل تكلفة

موثوقية التسليم مستوى المخزون

المنتج المناسب الكمية المناسبة

املرونةزمن التسليم
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التقليل من االستثمار يف املخزون.-
ختفيض دورة حياة املنتوج.-

خفض املخاطر وعدم التأكد-

أداء سلسلة االمداد لدعم مركزها التنافسي.رفع مستوى-
وحتقيق هذه األهداف ليس من مسؤولية الشركة لوحدها وإمنا "مسؤولية تضامنية متتد لتشمل كافة 
أعضاء السلسلة، فتكلفة وجودة املنتج النهائي ترتبط بتكلفة وجودة األجزاء واملكونات املشرتاة، وبالتايل 

مستويات اجلودة مل تعد تقتصر على حدود كل منشأة بل هي نتاج جهود فجهود ختفيض التكلفة وحتسني 
1أعضاء سلسلة التوريد جمتمعة."

أهمية سلسلة االمداد: ثالثا
تنبع أمهية إدارة سلسلة االمداد من ضرورة احلاجة إىل تطبيقها بصورة فعالة فتطبيقها أصبح خيار 

ية.حتمي ال مفر منه لشركات األعمال الصناعية واخلدم

: فتخفيض التكلفة التقليدي مل يعد مقتصرا على حدود كل منظمة يف ظل بيئة األعمال احلالية التكلفة-1
بل اجته حنو إدارة التكلفة على امتداد سلسلة االمداد لتعزيز املزايا التنافسية حيث "تتخصص كل منشأة يف 

طة ملنشآت أخرى بالسلسلة أكثر كفاءة يف أداء األنشطة اليت تتميز مبيزة نسبية فيها وتعهيد باقي األنش
2أدائها، ومن مث أصبح جزء كبري من تكلفة املنتج يتحدد خارج املنشأة ارتباطا باملوردين."

: تعمل سلسلة االمداد على حتقيق االتصال بالعميل من خالل التعرف على رغباته، والوقت العميل-2
الذي حيتاج فيه املنتوج، والسرعة يف توصيله.

: يف ظل سلسلة االمداد تكاليف تشغيل املصانع واملخازن تكون عند حدها التكاليف الرأسمالية-3
األدىن، خاصة إذا كانت أوامر الطلب أكثر من التنبؤ باملبيعات حيث يكون املخزون عند حده األدىن.

خزون سيتحول إىل : فسلسلة اإلمداد ستزيد من رأس املال العامل للشركة ألن املالوفورات الرأسمالية-4
أوراق نقدية من جانب آخر سيؤثر إجيابا على القيمة السوقية للمنشأة.

تعزيز املزايا التنافسية لسلسلة عبد اللطيف، أثر التكامل بني أسلوب حتليل سلسلة القيمة وأدوات إدارة التكلفة البينية يفنيد/حممد يس-1
لد الثالث، العدد الثاين، ديسمرب  ، 2015التوريد: دراسة استطالعية، جملة احملاسبة واملراجعة، كلية التجارة جامعة بين سويف، ا

.252ص
.237، صالسابقرجع املد/-2
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القيمة السوقية: "املثالية يف سلسلة التوريد ميكن أن تؤكد بصورة إجيابية على مخسة عناصر تقود إىل -5
إجناز األعمال بصورة القيمة السوقية هي منو املبيعات، ختفيض التكلفة، االستخدام الكفؤ لألصول الثابتة، 

1متميزة، الشرحية الضريبية احملددة."

المطلب الثالث: االتجاهات الحديثة في المنظومة اللوجستية
تزايد االهتمام يف السنوات األخرية يف جمال إدارة األعمال باألنشطة اللوجستية ألنه أصبح لدى 

دة األرباح تأيت بتحقيق رضا العمالء عند أقل تكلفة القيادات اإلدارية قناعة بأن حتقيق امليزة التنافسية وزيا
كلية مع خلق قيمة اقتصادية مضافة واتسمت املنظومة اللوجستية بالتطور السريع بالرغم من حداثتها مما 

ال. أدى إىل افراز العديد من املفاهيم واالجتاهات احلديثة يف هذا ا

اللوجستيات العكسية: أوال
ة اللوجستية إن دورة املنتوج لن تنتهي مبجرد وصوله إىل املستهلك فقد يتعرض من وجهة نظر املنظوم

2لتلف ويتم إعادته إىل املصنع لتصليحه أو استبداله وتعرف اللوجستيات يف اجتاهني:

يركز على إدارة املواد اليت تغطي كافة الوظائف من احلصول على املادة اخلام حىت الوصول االتجاه األول:
نع.إىل املص

: يشمل حركة املنتجات من املصنع إىل العميل وتضيف اللوجستيات العكسية اجتاها ثالثا االتجاه الثاني
فهي تتعامل مع املناولة والتخزين وحركة املواد اليت تتدفق عكسيا من املستهلك إىل املنتج وتتضمن عودة 

يات العكسية عندما يقوم الزبون بشراء الوحدات املعيبة أو الصناديق ومواد التعبئة." ويظهر دور اللوجست
منتوج معني من تاجر التجزئة مث جيده تالف فريجعه إىل التاجر ويستعيد مثنه، فيقوم التاجر بإرساله إىل مركز 
املرجتعات، ومن خالل الفاتورة يتم الكشف عن الكود العاملي للمنتوج لتعرف عليه يف قواعد بيانات مركز 

البيانات بأن املنتوج قد مت ارجاعه ويتحمل الصانع تكلفة ارجاع املنتوج، وبعدها املرجتعات فتظهر "قاعدة
يقوم التاجر باسرتجاع تكلفة املنتوج التالف، ويقوم الصانع بفحصه يف قاعدة بياناته، ليقوم بتصليحه 

3وارساله للبيع يف سوق ذو درجة ثانية للحصول على قيمته."

.15، ص2006ني مشس، القاهرة، الرفاعي ممدوح عبد العزيز، إدارة سالسل التوريد مدخل حتليلي، مكتبة ع-1
. 117، ص2015د/حممود خضر، إدارة األعمال اللوجستية، دار البداية، الطبعة األوىل، عمان، -2
.27ختطيط وتنظيم، مرجع سبق ذكره، صونالد اتش بالو ، ادارة اللوجيستيات،ر -3
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تم فاللوجستيات العكسية تشمل عودة الوحدات املعيبة واحلاويات والصناديق ووسائل التعبئة فهي 
بالتخزين واملناولة وحركة املواد اليت تتدفق عكسيا من الزبون إىل املورد فالقرارات اخلاصة باختيار طريقة النقل 

والتخزين والتعبئة والتغليف تتأثر بتكاليف اللوجستيات العكسية.
لوجستيات العكسية خمتلفة منها من تتفادى تغليف السلع وذلك إن تصرفات الشركات اجتاه ال

ا، أو تعبئة السلع قرب األسواق وإعادة تصميم العبوات  بنقلها أو استعمال احلاويات اليت ميكن عود
ا للمورد أو ارساهلا إىل مركز إصالح إلعادة استخدامها  وهناك خيارات أخرى مثل "جتميع العبوات وإعاد

1ا إىل مجعية خريية أو حتويلها إىل خردة وبيعها."أو التربع 

ا تقوم بإعادة تصنيع املواد الغري  وتسمى اللوجستيات العكسية باسم لوجيستيات املسؤولية البيئية أل
مستعملة كالزجاجات والعبوات، ومجع وتفكيك وإجراء العمليات على املنتجات املستعملة وأجزاء املنتجات 

ة.للحفاظ على البيئ
%35من امجايل املبيعات، وترتفع هذه النسبة إىل حوايل %10- 5وقدرت نسبة املردودات ما بني 

يف حالة البيع بالكتالوج.
75تلقت مردودات بلغت نسبتها حنو 2013"كما أن أكرب مائة حمل من حمالت التجزئة يف الو م أ عام 

2مواد التعبئة يف ظل عمليات التدوير."مليون دوالر، كما ارتفعت قيمة الصناديق والزجاجات و 

) االجتاه التقليدي للوجيستيات من املصنع إىل املستهلك.10- 01ويوضح الشكل رقم (

.106، ص2010درية، د/أمين النحراوي، العمليات اللوجيستية، دار الكتب املصرية، االسكن-1
.242، صمرجع سبق ذكرهد/أمين النحراوي، إدارة اللوجيستيات، -2
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): االتجاه التقليدي للوجيستيات10- 01الشكل رقم (

لوجيستية على التنمية االقتصادية يف : الشيماء السيد عبد الشايف ثابت، أثر االستثمارات يف قطاع النقل واخلدمات الالمصدر
.16مصر، مرجع سبق ذكره، ص

أما الشكل رقم املوايل فيوضح االجتاه العكسي للوجيستيات من املستهلك إىل املصنع مرورا 
باملركز اللوجيسيت الذي يتم فيه جتميع وفرز هذه املنتجات مرة أخرى إلجراء عمليات إصالح أو إعادة 

ها مرة أخرى.تدوير إلعادة تسويق

): االتجاه العكسي للوجيستيات11- 01الشكل رقم (

: الشيماء السيد عبد الشايف ثابت، أثر االستثمارات يف قطاع النقل واخلدمات اللوجيستية على التنمية االقتصادية يف المصدر
.17مصر، مرجع سبق ذكره، ص
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): مراحل اإلمداد العكسي12- 01الشكل رقم (

.12مرجع سبق ذكره، صاداء وجودة اخلدمات اللوجيستية ، ودورها يف خلق القيمة،: عبد العزيز بن قرياط،المصدر

تنفيذ اللوجيستيات من خالل طرف ثالث: ثانيا
إن تنفيذ األنشطة اللوجيستية يتم بصور خمتلفة إما من خالل املؤسسة نفسها يف إطار االمداد اليت 

مورديها وعمالئها، أو عن طريق التحالفات أو إعطاء املهام اللوجيستية إىل أطراف أخرى تتضمن املؤسسة و 
مستقلة عن الشركة متخصصة يف تنفيذ األنشطة اللوجيستية.

اختيار املنتج املتاح

إعادة االستخدامفناء املنتج

املنتج/ التغليفاملواد

التصليح التجديد
إعادة التدوير

رتجاعاالس

إعادة تشكيل املنتج

توزيع املنتج

إعادة االستخدام
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الشراكة والتحالفات:-1
ا اللوجيستية مع منشآت أخرى لإلستفادة من املزايا اليت  هناك بعض املنشآت ختتار املشاركة بقدرا

حتقيقها من وراء هذه املشاركة كتخفيض التكاليف، تقدمي أحسن خدمة للعمالء، استخدام ميكن
التكنولوجيا وحتقيق امليزة التنافسية، تقليل املخاطر.

فالقيام بالشراكة أو تكوين حتالف لوجيسيت يعود بالفائدة لكال الطرفني والشركة اليت لديها قناة 
على االدارة اللوجيستية الداخلية وهذا راجع للجهود الذاتية املبذولة على لوجيستية قوية تكون لديها القدرة 

املستوى الداخلي.
"واختاذ القرار بشأن أداء الوظيفة اللوجيستية داخليا على مستوى املؤسسة، أو السعي الختاذ ترتيبات 

اح املؤسسة، ومدى  أخرى، إمنا يتوقف على املوازنة بني عاملني: مدى حيوية اللوجيستيات بالنسبة لنج
ا للوظيفة اللوجيستية." 1كفاءة املؤسسة يف إدار

وتلجأ الشركات إىل التحالف يف احلاالت التالية:
*إذا كانت الشركة تريد تقوية وضعها التنافسي ولكن ال ترغب يف تكوين اإلدارة اللوجيستية فتلجأ إىل شركة 

أقوى منها لوجيستيا.
ت ضخمة يف معدات النقل واملخازن وتكنولوجيا اللوجيستيات فتبحث عن *إذا قامت الشركة باستثمارا
الشراكة لتخفيض التكاليف.

*إذا كانت اللوجيستيات ليست ذو أمهية بالنسبة السرتاتيجية املنشأة ولديها كفاءات قوية يف االدارة 
لتكاليف ويقوم التحالف اللوجيستية فتسعى املنشأة إىل البحث عن الشركاء يف النظام اللوجيسيت لتقليل ا

االسرتاتيجي على تقاسم املعلومات والثقة املتبادلة "مع وضع أهداف حمددة لتحقيق مستوى أعلى من 
األداء اللوجيسيت، يفوق املستوى الذي يتحقق على املستوى الفردي، مع وضع قواعد صارمة بالنسبة لكل 

2شريك."

.794مرجع سبق ذكره، صادارة اللوجيستيات،  ونالد اتش بالو، ادارة اللوجيستيات،ر -1
.796، صنفسهاملرجع -2
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تنفيذ اللوجيستيات من خالل طرف ثالث:-2
لرغم من أن معظم املؤسسات تؤدي وظائفها اللوجيستية بنفسها إال أنه هناك تزايد يف عدد با

ال خاصة املنشأة اليت تفتقر إىل الكفاءة العالية  الشركات اليت تعتمد على املؤسسات املتخصصة يف هذا ا
يذ بعض أو كل اخلدمات يف االدارة اللوجيستية تلجأ إىل طرف ثالث يكون أكثر كفاءة يف هذه الناحية لتنف

اللوجيستية الذي هو عبارة عن وسيط بني الطرف األول (املورد أو املنتج) والطرف الثاين وهو املستهلك.
وهي عبارة عن شركات لوجيستية خاصة وتسمى بالشركات اللوجيستية املتكاملة أو موردي الطرف 

م ببيع خدمات لوجيستية متكاملة عوض القيام الثالث أو أخصائي التعاقدات اللوجيستية، فهذه الشركة تقو 
.بالتحالفات مقابل سعر متفق عليه يف العقد وبالتايل فهي تدير العمليات اللوجيستية للمؤسسة العميلة

"إن عملية اللجوء إىل طرف ثالث لتقدمي اخلدمات اللوجيستية تستند على فكرة التفكك الرأسي 
فصل العملية االنتاجية (الصناعية) عن العملية اللوجيستية حيث أي1وهي عملية عكسية للتكامل الرأسي"

تركز املنشآت على أنشطتها الرئيسية وترتك ملوردي اخلدمات اللوجيستية عمليات النقل والتخزين.. وباقي 
األنشطة اللوجيستية بغية ختفيض التكاليف وتقدمي أحسن خدمة للمستهلك وتعزيز الوضع التنافسي، كما 

على سبيل املثال: "يف صناعة النسيج حيث يتم فصل عملية الصباغة عن عملية صناعة النسيج هو الوضع
الختالف الطاقة املثلى لكل منهما حيث أن إنشاء حوض صباغة ميكن أن خيدم عدد كبري من شركات 
النسيج، وبالتايل فال يوجد ما يربر إنشاء حوض صباغة بكل شركة نسيج وإال ترتب على ذلك طاقات

2فائضة غري مستغلة وإهدار للمواد."

وهكذا يقومون موردي اخلدمات اللوجيستية بالتجميع بني عدة شركات لتقدمي خدمات أفضل 
وبسعر أقل.

ومن بني الشركات املتخصصة يف جمال اخلدمات اللوجيستية جند "شركة فيدرال إكسربس، ويونايتد 
تقدم لعمالئها Emory’s Global Logisticللوجيستيةبارسل سريفس وشركة إميوري العاملية للخدمات ا

اجلمارك، التحكيم)، -ديثة يف إدارة املوانئ (اللوجيستياتد/حممد علي ابراهيم، االجتاهات احلديثة يف اللوجيستيات، ملتقى املنظومة احل-1
.4، ص2011مارس 9-7األردن، املنظمة العربية للتنمية االدارية، 

2-http : // mbagroup. Ibda3. Org/E96- topic – 20h.10m -01/02/2018.
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توريد، ونظم معلومات تناسب احتياجات العميل hجمموعة من اخلدمات املتكاملة تشمل: إدارة شبكة ا
1اخلاصة، ورقابة املخزون، وإدارة املخازن، وإدارة النقل، وخدمة العمالء ومراجعة ورقابة تكاليف النقل."

جيستية منها من يقدم مجيع اخلدمات اللوجيستية ومنها من يتخصص يف البعض فمؤسسات اخلدمات اللو 
أنواع:3منها حيث تنقسم هذه املؤسسات إىل 

تقوم بتوزيع السلع مرتفعة القيمة.*
تقدمي خدمات النقل.*
تقدم األنشطة اللوجيستية الداخلية بشكل متكامل.*

ركات لوجيستيات الطرف الثالث أكثر من وهناك بعض "الصناعات تتحول إىل التعاقد مع ش
األخرى فمثال صناعات التكنولوجيا املتقدمة وااللكرتونيات تستخدم شركات لوجيستيات الطرف الثالث 

2على نطاق أوسع من صناعات السيارات والكيماويات وجتارة التجزئة."

مات اللوجيستية عندما وهناك أسباب أخرى غري التفكك الرأسي للجوء إىل طرف ثالث لتقدمي اخلد
يكون "جوهر نشاط الشركة ليس له عالقة باللوجيستيات، وعدم توافر املوارد البشرية والرأمسالية اليت تؤدي 
ا اللوجيستية  اخلدمات على املستوى املطلوب دوليا، أو دخول الشركة يف أعمال جديدة ختتلف إحتياجا

3عن اليت كانت متارسها يف أعماهلا."

اخلدمات اللوجيستية من خالل طرف خارجي يتطلب املرور بأربعة مراحل:وتنفيذ 

4يتم حتديد اخلدمة اللوجيستية اليت يتم اسنادها إىل مورد خارجي وتشمل:المرحلة األولى:-2-1

حتديد اخلدمات اللوجيستية املطلوب اسنادها ملورد خارجي.*
سيؤديها الطرف الثالث.حتديد احتياجات العميل للخدمات اللوجيستية اليت *

واألساليب احلديثة إلدارة املشرتيات واملخازن باستخدام النظام خرباء الشركة العربية املتحدة للتدريب واالستثمارات االدارية، االجتاهات -1
.197اللوجيسيت، مرجع سبق ذكره، ص

.236-235د/أمين النحراوي، إدارة اللوجيستيات، مرجع سبق ذكره، ص-2
.09د/حممد علي ابراهيم، تعريف األعمال اللوجيستية، مرجع سبق ذكره، ص-3
.115-114اللوجيستية، مرجع سبق ذكره، صد/حممود خضر، إدارة األعمال -4
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: حتديد واختيار املوردين من خالل:المرحلة الثانية-2-2
الت يتم حتديد املوردين احملتملني وإعداد قائمة بأمساء املوردين احملتملني * عن طريق البحوث واألنرتنات وا

لتأدية اخلدمات اللوجيستية.
جيستية وذلك حسب احتياجات املؤسسة وبناءا على يتم اختيار عدد من املوردين للقيام باخلدمة اللو *

تقييم العروض املقدمة من املوردين واالستفسار والزيارات امليدانية.

يتم فيها التعاقد والتنفيذ من خالل:المرحلة الثالثة:-2-3
إبرام العقد الذي يتضمن اخلدمات اللوجيستية املطلوبة، السعر، طريقة الدفع، مدة العقد وطريقة 

لغاء العقد.إ

1المرحلة الرابعة: اإلدارة والتوجيه:-2-4

يتم يف هذه املرحلة قياس أداء كل من املورد والشركة حسب الشروط املدونة يف العقد من خالل 
االجتماعات أو التقارير.

.103د/أمين النحراوي، العمليات اللوجيستية، مرجع سبق ذكره، ص- 1
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: الفصل خــاتمة
بعصر صناعة إن عصر ما بعد الصناعة الذي أطلق عليه عصر اخلدمات، مث أعيد تسميته

اخلدمات اللوجيستية أو عصر اقتصاديات اللوجيستيات، يعد تعبريا عن اخليط العام الذي كان مفقودا لربط 
التجارة الدولية مع منظومة اخلدمات املينائية واملركزية العاملية لإلدارة الذي يهدف إىل صناعة بيئة عاملية 

ع اقتصادا عامليا حيقق قيما مضافة بدون زيادة التكاليف. متداجمة ومتكاملة من املراحل واحللقات اليت تصن
وسوف تشهد الفرتة القادمة تعاظم دور وأمهية اللوجيستيات نتيجة لتعاظم درجة املنافسة وسياسات حترير 
التجارة اليت تقوم على ضرورة األخذ مبنظومة متكاملة لتحقيق وفر يف تكاليف االنتاج والنقل والتوزيع وهذا 

ه اللوجيستيات.ما حتقق



ٔ
 ٔ
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:تمهيد
منذ بزوغ عصر احلاويات اليت أحدثت ثورة يف جمال النقل سادت أسواق التجارة الدولية خدمات 

توصيل البضائع من الباب إىل الباب.
عمليات جمزأة ولكن كعملية واحدة تتم من خالل قناة لوجيستية  أصبح بذلك ال ينظر إىل النقل ك

كاملة وشهدت املوانئ البحرية تطورا سريعا ومتالحقا مشل مجيع العناصر املكونة ملنظومة امليناء فبعدما  
كانت املوانئ عبارة عن نقطة وصل بني البحر والرب وتعتمد على موقعها اجلغرايف وتوفري خدمات مناولة 

ا ومن البضائع  وعمليات التخزين وهي املفاهيم األساسية للموانئ القدمية، تغريت من حيث دورها وخدما
ناحية البنية األساسية والتجهيزية واإلدارية، وأصبحت أحد أهم حلقات الربط بني أطراف التجارة الدولية 

نظرا لزيادة حجم التجارة املنقولة عن طريق البحر.
ا عديدة دون تغري لقد تغريت بسرعة كبرية باستخدام املفاهيم احلديثة فاملفاهيم اليت ظلت قرون

للمنظومة اللوجستية وأصبح امليناء إحدى حلقات السلسلة اللوجستية لتوافره على األنشطة اللوجستية  
كالتصنيع والتجميع والتوزيع والتخزين ..وتكامله مع املناطق احلرة والصناعية مبنطقة الظهري.
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المبحث األول: الموانئ البحرية من مركز للنقل إلى قاعدة لوجستية
لقد شهدت العقود الثالث األخرية تغريات كبرية يف مفهوم ودور املوانئ البحرية وأصبحت املوانئ 
مؤسسة اقتصادية باملعىن الكبري وليست جمرد مؤسسة خدماتية ولقد حتقق هذا التطور من خالل مراحل.

ماهية الموانئ البحرية.المطلب األول:
أوال: مفهوم الموانئ البحرية.

يوجد أكثر من تعريف للموانئ البحرية، يوضح كل منها واحد أو أكثر من خصائص املوانئ البحرية 
وفيما يلي أبرز تلك التعريفات:

تعين بوابة وهذا اليت portaفهو مشتق من الكلمة الالتينية القدمية portمفهوم امليناء باللغة اإلجنليزية 
1املعىن مل يعد يقتصر على مفهوم امليناء البحري فقط بل قد يعين امليناء النهري، وكذلك امليناء اجلوي."

كما عرف امليناء "بأنه املكان الذي يتم فيه تبادل البضائع والركاب بني البحر واليابسة، كان امليناء 
ن األرض عند الشاطئ جمهز بتجهيزات خاصة تسمح برسو وال يزال يف كثري من دول العامل، ذلك املكان م

السفن لشحن وتفريغ البضائع وصعود ونزول الركاب فهو مكان البداية والنهاية، وامليناء جزء ال يتجزأ من 
شبكة النقل الكلية ويرتتب على هذه النظرة أن امليناء نشاط داخلي يتصل جبميع النقاط احليوية اهلامة 

2اط خارجي يصل الدولة مبوانئ العامل اخلارجي."داخل الدولة، ونش

."املوانئ البحرية هي نوافذ الدولة على العامل اخلارجي، ومن خالهلا يتم تداول جتارة الدولة اخلارجية"- 
3

.ميكن تعريف امليناء كمكان حتتمي فيه السفن، وأين متر البضائع، نشاطه الرئيسي هو جتارة السلع"
4

مكان بقصد محاية السفن أثناء تراكيها، ويكون يف العادة جمهز بأحدث املنشآت "امليناء هو بلد أو 
ومعدات تداول البضائع (شحن وتفريغ) وختزينها، ومزود بوسائط النقل واالتصاالت، وقد تتوفر فيه 

قائد عائض العمثيلي، خدمات املوانئ البحرية اليمنية، احملددات االقتصادية للعرض والطلب عليها ووسائل تنميتها، رسالة دكتوراه، كلية-1
.9، ص1991التجارة، جامعة اإلسكندرية، 

جملة األكادميية العربية للعلوم 1995، يناير 39العدد20صقر حممد أمحد، دور املوانئ يف النقل والتجارة واللوجسيات، جملد -2
.25والتكنولوجيا والنقل البحري، اإلسكندرية، ص

، 2002كتبة األكادميية، القاهرة، ، امل2020حممد ابراهيم العراقي، قطاع النقل يف مصر املاضي واحلاضر واملستقبل حىت عام -3
.235ص

4-Bauchet : Le transport international dans l’économie mondiale ; Ed. Economica,1991, 2eme

Edition, p245
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إمكانيات بناء وإصالح السفن، وتوفري متطلبات السفن للسطح ولوازم املاكينات ومتوين السفن من األغذية
1والوقود ومطبق ألحدث أنظمة املعلومات بغرض تسهيل عملياته بكفاءة وفعالية يف أقصر وقت ممكن."

"يعد امليناء احللقة األخرية يف سلسلة النقل البحري وهو عبارة عن مساحة تعدها الدول وتزودها باملعدات - 
ة حبرا، وقد تكون هذه املساحة واألدوات واملنشآت لتكون صاحلة إلمتام اإلجراءات على البضائع املنقول

2حمددة املاء واليابسة، كما قد تكون حمددة اليابسة عندما يتم إنشاء ما يسمى بامليناء اجلاف".

"امليناء ليس فقط مهزة وصل بني الرب والبحر لكنه من املمكن أن يصبح جممع صناعي متكامل من املدن - 
زايد من العمالء، بل ميكنه على املدى الطويل أن يصبح حمرك ومراكز التخزين والصناعات ملقابلة الطلب املت

معات الصناعية وبوابات األسواق". 3رئيسي لتحقيق التنسيق بني املدن والتسهيالت اللوجستية وا

وميكن القول بأن املوانئ تعرب عن مكان جيمع بني وسيليت نقل (النقل البحري والنقل الداخلي) من - 
رية، مالحي ة، طرق برية، سكك حديد أو هو املرفأ وتتكون املوانئ من ثالثة عناصر.قنوات 

ا، فاملوانئ 889وحسب املادة  من القانون البحري اجلزائري "رتبت املوانئ حسب استخداما
التجارية مسيت كذلك ورتبت يف هذا الصنف املوانئ املخصصة لضمان ويف أحسن الظروف االقتصادية 

ت الشحن واإلفراغ لألفراد، البضائع واحليوانات احلية العابرة من النقل البحري إىل واألمنية خمتلف عمليا
4النقل الربي والعكس، باإلضافة إىل كل العمليات املرتبطة باملالحة البحرية".

امليناء عبارة عن منشئة ساحلية تتكون من مرفأ أو أكثر، تقام على سواحل أو شواطئ البحار أو احمليطات، 
ار، أو البحريات، يتم فيها عمليات تفريغ وحتميل السفن بالبضائع أو الركاب وحتتوي املوانئ على أو األ

5الرافعات واألرصفة واملخازن للسفن".

ثانيا: عناصر الميناء البحري 
ويتكون امليناء البحري من ثالث عناصر أساسية:

.25، ص2009د/أمين النحراوي، املوانئ البحرية العربية، دار الفكر اجلامعي، الطبعة األوىل، اإلسكندرية، -1
.11، ص2015ل خطاب، اقتصاديات املوانئ بني النظرية والتطبيق، دار اجلامعة اجلديدة، اإلسكندرية ،د/حممد جال-2
، 11الفتاح، حنو معايري لالستثمار يف املوانئ البحرية، املؤمتر البحري الدويل احلادي عشر ماردكون دحممد توفيق وسلمى زكي عب-3

.9، ص2009اإلسكندرية 
، رسالة دكتوراه، كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيري، ة املؤسسات املينائية دراسة حالة مؤسسات ميناء اجلزائر محالوي ربيعة، مردودي-4

.80، ص2007/2008جامعة اجلزائر، 
5 http://ar.m.wikipediz.org . 17h45m – 01/04/2018.
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تكون هذه املساحة حممية من األمواج مساحة مائية تتصل مباشرة خبطوط مالحية حبرية ويتعني أن- 
1والظواهر الطبيعية املعاكسة."

مساحة أرضية تتصل مباشرة بأماكن الدولة عن طريق وسائل النقل الداخلي املختلفة.- 

واجهة حبرية "تتضمن األرصفة واملراسي ومجيع املعدات والرافعات وهي نقطة التقاء وسائل النقل البحري - 
2والربي."

باملرفأ "املسطح البحري العميق بالدرجة اليت تؤهله الستقبال السفن، واحملمي محاية إما ويقصد
طبيعية (يف حضن خط الساحل) أو اصطناعية عن طريق مد لسان صناعي من األرض صوب البحر، 

3وتتسم مياه املرفأ باهلدوء اليت تضمن دخول وخروج السفن يف أمان."

املرفأ الطبيعي حيث يضم امليناء "النطاق الذي حيتضن املرفأ باإلضافة فامليناء مفهوم أعم وأمشل من
إىل مستلزمات خدمات السفن وكل متطلبات عمليات الشحن والتفريغ والتخزين والنقل، مثل األرصفة 
والروافع واملستودعات واملخازن والطرق الداخلية واملباين...وهذا يعين أن ميناء يف العامل ال بد أن حيتضن 

4مرفأ".

ولكن توجد يف املقابل عدة مرافئ بدون موانئ، إذ ليس من الضروري أن يتحول كل مرفأ طبيعي إىل 
ميناء إذا مل تتوافر فيه مقومات اقتصادية وجغرافية أخرى، أو لوجوده بعيدا عن خطوط املالحة الدولية أو 

النتشار فيه الشعاب املرجانية اليت تعرقل حركة املالحة البحرية.

ثالثا: التصنيفات المختلفة للموانئ البحرية
هزة لتقدمي كل التسهيالت البحرية للسفن من ناحية البحر  متثل املوانئ البحرية البوابات ا
ان ال يف البيئة الطبيعية وال يف البيئة  والتسهيالت الربية من ناحية الرب، وال يوجد يف العامل ميناءان متشا

العديد من املعايري اليت تستخدم لتصنيف املوانئ فهي تتباين من حيث الطبيعة االقتصادية لذا هناك 
اجلغرافية وامللكية والوظيفة.

.60، ص194د/هارون أمحد عثمان، االقتصاد البحري مع إشارة خاصة ملشاكل الدول النامية، منشأة املعارف، اإلسكندرية، -1
حممد علي، دراسة استكشافية لتكاليف اخلدمات املينائية لبعض املوانئ العربية، جملة العلوم االقتصادية، أسعد مبارك حسني، منجد عباس -2

.160، ص2015
.16صمرجع سبق ذكره،د/أمين النحراوي، املوانئ البحرية العربية، -3
، الطبعة ةي والتجارة اخلارجية، الدار املصرية اللبنانيتار السويفي، اقتصاديات النقل البحري، دراسة حتليلية عن العالقة بني النقل البحر خم-4

.325، ص1996الثالثة، القاهرة، 
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من ناحية الطبيعة: -1
ميكن التمييز بني املوانئ من حيث الطبيعة اجلغرافية:

ة وال حتتاج إىل املوانئ الطبيعية: هي موانئ حممية محاية طبيعية أي اليت وجودها يضع للعوامل الطبيعي- 
منشآت صناعية.

ا نوعا من احلماية الطبيعية ويتم حتسينها من خالل -  املوانئ شبه طبيعية: هي املوانئ اليت تتواجد 
األعمال الصناعية كإضافة حاجز أمواج....

.املوانئ الصناعية: هي املوانئ اليت مت إنشاءها وجتهيزها (األرصفة، املداخل، املخارج، األحواض)- 
ا ال تعطي تسهيالت حبرية  وهناك أيضا املوانئ اجلافة اليت ميكن إقامتها بعيدا عن الشواطئ البحرية أل

للسفن.

من ناحية الموقع الجغرافي:-2
رية: تقع على مصب النهر وتتصل بالبحر من خالل قناة. -  موانئ 
موانئ حبرية: تقع على السواحل.- 

من ناحية الملكية: -3
انئ ختضع مللكية احلكومة باعتبارها مظهرا للسيادة الوطنية، وقد تكون ملكية امليناء تابعة فهناك مو 

اجلمارك أوالقطاع اخلاص وقد تديره شركة دولية متخصصة يف إدارة وتشغيل املوانئ.للبلديات أو

ا بواسطة إدارة حكومية مركزية أي على أساس اإلشراف املالموانئ العامة-3-1 ركزي ولصاحل : يتم إدار
الدولة، ويتم توحيد رسوم وتعريفة املوانئ وهذا النمط من اإلدارة يتميز مبركزية اإلدارة، ضعف كفاءة 

التشغيل، االعتماد على الدعم احلكومي، ضعف املنافسة.

الموانئ التابعة لإلدارة المحلية: -3-2
كومة املركزية يف أضيق نطاق عندما "هي تلك املوانئ اليت يتم وضعها حتت إشراف حكم حملي وتتدخل احل

يتعلق األمر باملصاحل القومية...ويتم تسعري خدمات امليناء مبا يتماشى مع الظروف احمللية بدال من تلك اليت 
1تفرض على املستوى القومي."

.31مرجع سبق ذكره، صاقتصاديات املوانئ بني النظرية والتطبيق،ل خطاب،جالد/حممد -1
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ا بواسطة هيئة شبه حكومية ولكنها مستقلة عنها الموانئ ذات اإلدارة المستقلة: -3-3 "يتم إدار
1دة عن الضغوط السياسية وختضع لقدر حمدود من اإلشراف احلكومي".وبعي

ا من طرف شركات السكك احلديدية. الموانئ التابعة للسكك الحديدية:-3-4 يتم إدار

يتم تشغيل هذه املوانئ من طرف سلطة اجلمارك وختص هذه املوانئ الموانئ التابعة للجمارك:-3-5
العابرة اخلاصة باملناطق احلرة.البضائع الصادرة أو الواردة أو

يدير هذا النوع من املوانئ القطاع اخلاص وتكون خمصصة خلدمة بضائع معينة الموانئ الخاصة:-3-6
مثل موانئ البرتول اليت متتلكها شركات التعدين، "وهذه املوانئ تدار على أساس جتاري أي بكفاءة عالية 

2وبطريقة اقتصادية حتقق أرباحا كبرية."

من املمكن تقسم املوانئ إىل ثالثة:من ناحية الوظيفة:-4

ا). واملوانئ موانئ تجارية:-1- 4 ا (اخلاصة  يتم فيها تناول البضائع واخلدمات ذات الصلة 
التجارية تنقسم إىل نوعني:

: تقوم باستقبال ؟أنواع عديدة من السفن كسفن الصب والسائلة والبضائع موانئ تجارية عامة- 4-2
لعامة، الركاب...وغريها من السفن.ا

تلك املوانئ اليت تتخصص يف تقدمي خدمات معينة من حيث نوع موانئ تجارية متخصصة:- 4-3
ومنها املوانئ الصناعية، املوانئ احلرة، املوانئ اخلاصة بتداول السيارات يف أملانيا، موانئ 3التجارة أو النقل."

البرتول يف اخلليج العريب.

تلجأ إليها السفن للحماية من العواصف أو لتزود بالوقود والغذاء. نئ اللجوء:موا- 4-4

"ويتم جتهيزها (باإلضافة إىل جتهيزات املوانئ التجارية) مبنشآت ومعدات خاصة موانئ عسكرية:- 4-5
4مبناولة األسلحة والذخائر للقوات البحرية."

ع...: تتضمن سفن النزهة، وسفن الشرا موانئ النزهة- 4-6

.45، ص2000،نقل البحري، األكادميية العربية للعلوم والتكنولوجيا والعلي عبد، مصطفى عبد احلافظ، إدارة وتشغيل املوانئ-1
.68د/ شريف ماهر هيكل، اللوجستيات واملوانئ البحرية من أجل التغيري، مرجع سبق ذكره، ص-2
.37، صمرجع سبق ذكرهاقتصاديات املوانئ بني النظرية والتطبيق،ل خطاب،جالد/حممد -3
.236مرجع سبق ذكره، ص، 2020ل حىت عام قطاع النقل يف مصر املاضي و احلاضر و املستقبد/حممد ابراهيم عراقي، -4
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ختتلف هذه املوانئ من دولة ألخرى، فالدولة اليت ميثل قطاع الصيد فيها نسبة كبرية موانئ الصيد:-4-7
من النشاط االقتصادي تقوم بإنشاء موانئ خاصة بالصيد فقط أما الدولة اليت ميثل قطاع الصيد فيها نسبة  

من امليناء خلدمة الصيد.كبرية من النشاط االقتصادي أو ال متتلك موانئ كثرية فتخصص جزء

: تلعب هذه املوانئ دور الوسيط بني عملييت االسترياد والتصدير وهي متخصصة "يف موانئ العبور-4-8
خدمة التجارة حلساب دولة أو دولة غري الدولة اليت متتلكها بشكل مباشر مبعىن أن حركة 

ا تكون ملنطقة غري منطقتها اخللفية". 1التجارة اليت متر 

2:من ناحية معايير األداء-5

حجم وكمية البضائع املتداولة يف امليناء.- 
قيمة البضاعة املتداولة يف امليناء.- 
عدد السفن املرتددة على امليناء وأحجامها .- 

: المعايير األساسية لعملية تصنيف الموانئ)01-02الشكل رقم (

.53صمرجع سبق ذكره، تيات واملوانئ البحرية من أجل التغيري، د/ شريف ماهر هيكل، اللوجسالمصدر:

.133د/حممد سليمان هدى، اقتصاديات النقل البحري، دار اجلامعات املصرية، االسكندرية، ص-1
.53شريف ماهر هيكل، اللوجستيات واملوانئ البحرية من أجل التغيري، مرجع سبق ذكره ، صد/-2

الوظيفة:
موانئ متعددة األغراض-1
موانئ خاصة-2
موانئ صناعية -3

أشكال الملكية واإلدارة:
حكومية أو شبه حكوميةموانئ -1
اإلدارة املستقلة موانئ احملليات موانئ -2
موانئ خاصة.موانئ-3

تصنيف الموانئ
معايير األداء:

م / كمية البضائع املتداولةحج-
قيمة البضائع-
عدد السفن املرتددة-

الموقع الجغرافي:
املوانئ الساحلية-1
ار-2 موانئ مصبات األ
موانئ البحريات-3
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األنماط اإلدارية المختلفة المستخدمة في إدارة الموانئ:: رابعا
يف ظل التطورات االقتصادية اليت يشهدها العامل ظهرت أمناط خمتلفة إلدارة امليناء واليت تتأثر بعدة 

1عوامل منها: 

االجتماعي للدولة.اهليكل السياسي واالقتصادي و - 
دولة من دول العامل الثالث).- مستوى الدولة وتصنيفها (دولة متقدمة- 
موقع امليناء داخل الدولة (إذا كان يقع داخل املدينة أو يف منطقة معزولة خارج املدن).- 
ختصصي).- صناعي-نوعية البضائع املتداولة واليت تعتمد على نوعية امليناء هل هو (ميناء جتاري- 

حسب جتارب املوانئ مت رصد أربعة أمناط رئيسية إلدارة املوانئ وهي:و 
ذا Service portاإلدارة الكاملة للميناء-1 : متلك هيئة إدارة امليناء (هيئة حكومية) مجيع األصول املوجودة 

ا وتشغيلها بشكل كامل. امليناء وتقوم بإدار
هز -2 :  "متتلك الدولة البنية التحتية والفوقية لكنها The Tools port systemنظام اإلدارة يف امليناء ا

2تقوم بتأجري املعدات للقطاع اخلاص."

: نظام اإلدارة عن طريق حيازة امللكية هو أكثر نظم إدارة Landlord systemنظام إدارة املالكة للميناء -3
ركة) ومشغلي امليناء واحملطات بغرض توفري املوانئ انتشارا يف العامل حيث يتم التعاقد ما بني (هيئة امليناء/احل

إدارة متخصصة ومتميزة تدير امليناء وحمطات احلاويات بالكفاءة الالزمة ويتميزون باملرونة اإلدارية لتحقيق 
معدالت عالية يف التشغيل.

لتجهيزات) ملك إن البنية التحتية (أراضي امليناء) والبنية الفوقية (املعدات وا3املوانئ املخصصة بالكامل:-4
للقطاع اخلاص وال يوجد أي تدخل حكومي يف أسلوب اإلدارة (بريطانيا) ويكمن مهامها يف:

التخطيط والتطوير املستقبلي للميناء على ضوء منو التجارة اخلارجية للدولة وقدرة امليناء على استقطاب - 
البحري العاملي.تداول البضائع بنظام تعقيب الشحن وكذلك مواكبة التطور التكنولوجي،

متابعة وتقييم أداء العاملني ومقدمي اخلدمات يف امليناء والتأكد من االلتزام ببنود التعاقد.-

.53صمرجع سبق ذكره،انئ البحرية،د/ أمين النحراوي، ختطيط وإدارة واقتصاديات املو -1
.107، ص2009إيهاب النحراوي، موانئ اخلليج العريب القدرة التنافسية، دار الفكر اجلامعي، اإلسكندرية، د/-2
بية، القاهرة، تقرير جامعة الدول العربية، دراسة العوامل املؤثرة يف تطوير وحتديث املوانئ البحرية العربية لدراسة ميدانية جامعة الدول العر -3

.6-4، ص2006
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إعداد االحصائيات.-
متابعة التزام العاملني ومقدمي اخلدمات لقوانني البيئة احمللية.-

وضع اخلطط التسويقية للميناء ككل.-

لدولية الصادرة عن املنظمات الدولية واملنظمة ألعمال املوانئ.متابعة التنظيمات والقواعد ا-
إعداد خطط الصيانة ملرافق امليناء. -

): األنماط األساسية إلدارة الموانئ01- 02الجدول رقم (

البنية التحتيةالبنية الفوقيةعمالة الموانئوظائف أخرى
ميناء خدمي عامعامعامعاممعظمها عام
هزعامعامصخاعام/ خاص إدارة امليناء ا
نظام حيازة امللكيةعامخاصخاصعام/خاص

ميناء خدمي خاصخاصخاصخاصمعظمها خاص
.72: د/ شريف ماهر هيكل، اللوجستيات واملوانئ البحرية من أجل التغيري، مرجع سبق ذكره، صالمصدر

المطلب الثاني: وظائف الموانئ البحرية وأهميتها
ائف الموانئ البحريةأوال: وظ

يظهر الدور االقتصادي والسياسي للموانئ من خالل جمموعة الوظائف اليت تؤديها:

من ناحية حركة البضائع: (النقل)-1
من أهم وظائف امليناء حركة البضائع من البحر إىل الرب ومن الرب إىل البحر (شحن وتفريغ) وما 

ف إىل التخزين مث شحنها يف وسائل النقل الربية (شاحنات، تتضمنه من عمليات حتويل البضاعة من الرصي
عربة سكك احلديدية).

من ناحية التجارة الخارجية:-2
من التجارة اخلارجية عن طريق املوانئ، وتوفري منافذ مباشرة لألسواق اخلارجية %90يتم نقل حوايل 

الذي ينعكس إجيابيا على تكلفة النقل وزمنه.
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ع:من ناحية التصني-3
"جذب بعض الصناعات داخل املوانئ أو بالقرب منها وهذه الصناعات تكون ذات طابع صناعي 

1أو هلا عالقة بعملية النقل..أوصناعة جتميع السيارات".

: من ناحية التنمية االجتماعية-4
ها تساهم املوانئ يف توفري فرص العمل ويتوقف حجم هذه العمالة على نوعية امليناء إذ يزداد حجم
يف املوانئ العامة مقارنة مبوانئ البضائع الصب العتمادها بشكل كبري على وسائل التداول، وجند هذه 

العمالة يف جمال اإلدارة والتشغيل واخلدمات املساعدة والصيانة، والقطاعات املرتبطة باملوانئ ويف التدريب 
خللق كوادر فنية وإدارية.

اعة من السفينة ووضعها على الرصيف تأيت عملية التخزين حيث بعد تفريغ البضمن ناحية التخزين:-5
يتم نقل البضائع عن طريق وسائل التداول إىل ساحات التخزين.

: تعمل املوانئ على توفري العمالت األجنبية واحمللية من خالل الرسوم اليت من ناحية الموارد المالية-6
ا، الضرائب، الرسوم اجلم ركية على البضائع املستوردة واملصدرة.حتصل عليها مقابل خدما

تلعب املوانئ البحرية دورا هاما يف تدعيم االستقالل السياسي من الناحية السياسية والعسكرية:-7
واالقتصادي، نظرا ألن متتع الدولة مبنافذ حبرية مباشرة على العامل اخلارجي عن طريق املوانئ جينبها وقوع 

ا اخلارجية حتت سيطرة د ولة جماورة يف حالة استخدامها الضغوط اليت متارسها دولة العبور. جتار
كما تلعب املوانئ دورا رئيسيا يف نقل العتاد واملواد االسرتاتيجية واجلنود كما ظهر خالل احلربني العامليتني 

2األوىل والثانية وخالل احلروب العربية اإلسرائيلية وحرب اخلليج."

رى البحري عرب أبراج ومعامل اإلرشاد منذ صعود املرشد على "هو عملية إرشااإلرشاد:- د السفينة يف ا
3ظهر السفينة حىت ربطها على الرصيف والعكس يف حالة مغادرة السفينة."

هو عملية سحب السفن بواسطة قاطرات لرتاكي على الرصيف عند الدخول وعند اخلروج من القطر:-
الرصيف.

.22-21د/حممد جالل خطاب، اقتصاديات املوانئ بني النظرية والتطبيق، مرجع سبق ذكره، ص-1
.22، صاملرجع السابق-2
أسعد مبارك حسني، منجد عباس حممد علي، دراسة استكشافية لتكاليف اخلدمات املينائية لبعض املوانئ العربية، مرجع سبق ذكره، -3

.161ص
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د الرصيف املخصص هلا حسب بضاعتها احملمولة منذ ربطها لغاية فكها وقوف السفينة عنالرسو:-
للخروج.

.أهمية الموانئ البحرية: ثانيا
تتمثل األمهية االقتصادية للموانئ يف مدى تأثريها على تسيري عمليات التبادل التجاري وزيادة حركة 

االت واألنشطة االقتصادية كانت صناعية، أو زراعية، أو سياحية، وعلى التجارة اخلارجية وباقي خمتلف ا
حجم العمالة والتوظيف ومستوى املنافسة يف األسواق العاملية.

"تعترب املوانئ البحرية ذات أمهية قصوى لالقتصاد القومي ألي دولة، ألنه يتم من خالهلا تدفق التجارة - 
فحوايل 1اري وميزان املدفوعات"الدولية يف شكل صادرات سلعية مما يعكس أمهيتها بالنسبة للميزان التج

من البضائع ينقل عن طريق املوانئ فهي متر من خالهلا مرتني األوىل عند الشحن والثانية عند التفريغ. 80%
باإلضافة إىل تأثري املوانئ على حركة التجارة اخلارجية وميزان املدفوعات تلعب دورا رئيسيا يف عملية األمن 

ية.الغذائي والتنمية االجتماع
فهناك عالقة ترابط وتكامل بني املوانئ البحرية والتنمية االقتصادية للدولة حيث كالمها يؤثر ويتأثر 
باآلخر، فارتفاع معدل التنمية وهيكلها يف االقتصاد الوطين يعتمد على كفاءة املوانئ، اليت تساعد يف 

لتنمية االقتصادية خللقها املنفعة الزمانية استرياد املواد األولية واملعدات اليت تستعمل يف تنفيذ خمططات ا
واملكانية للبضائع.

كما تشكل "املوانئ منفذ األسواق العامل حيث يتم مبادلة البضائع من الدول األخرى األمر الذي 
ومراكز للتصنيع والتجميع وأنشطة القيمة املضافة والتعبئة 2ينمي ويطور العالقات التجارية مع بقية العامل."

غليف واملناطق احلرة، والوظائف اجلديدة املتعلقة باملراكز اللوجستية اليت تتماشى مع حترير التجارة العاملية والت
وتطبيق اتفاقية اجلات.

"فامليناء مصدر من مصادر احلصول على العمالت األجنبية مقابل رسوم املوانئ كالقطر واإلرشاد 
والتموين واإلصالح وما حتصل عليه كل من شركات كالشحن والتفريغ3أواخلدمات اليت تقدم للسفن"

.التأمني البحري وما حتصل عليه مقابل بيع او تأجري السفن لدولة أخرى

.23مرجع سبق ذكره، صاالقتصاد البحري مع اشارة خاصة ملشاكل الدول النامية، د/هارون أمحد عثمان، -1
2-ALANE E Branche, Element of port operation and management, Chapmen Hall, London,
1997, p 146
3-ABDOU Saied , Mohamed Taher, Integrated port planning, 8th, international port conference
on port logistics, alex, academy, of maritime studies, 2-1992, p 405
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املشاركة يف تنمية وتطوير املناطق اجلديدة والنائية وفتح منافذ للتصدير واالسترياد الوطنية من أقساط 
والوطنيون من األجانب ومن عملية االستثمار يف التأمني على السفن األجنبية، والوكالء املالحيون 

القطاعات أو (مشروعات املوانئ) ذات الصلة باملوانئ والرتسانات البحرية مما ينعكس على التخطيط 
اإلقليمي وتعمري املناطق وعلى الرفاهية االقتصادية.

يتيحها امليناء باعتبار أن املسامهة يف تطوير "النقل املتعدد الوسائط من خالل التسهيالت العاملية اليت
امليناء البحري مل يعد نقطة البداية لبضائع الصادرات ونقطة النهاية لبضائع الواردات، وإمنا أصبح حلقة من 

1حلقات النقل بأمناطه املتعددة."

المطلب الثالث: تطور دور الموانئ البحرية
وانئ البحرية، فلم يعد نشاط امليناء شهدت اخلمسني سنة األخرية تطورا عميقا يف مفهوم ودور امل

اورة له)، ولكن امتد هذا النشاط برا يف املنطقة احمليطة  مقتصرا على حدود املرفأ يف حد ذاته (املنطقة ا
بامليناء.

ولقد امتد هذا التطور إىل نوعية اخلدمات والبنية الفوقية والتحتية إىل أن أصبحت املوانئ من أهم احللقات 
لنقل العاملي. ولقد حتقق هذا التطور من خالل ثالثة مراحل ويعتمد هذا التقسيم على ثالثة يف سلسلة ا

2معايري:

السياسة االسرتاتيجية التطويرية للميناء.-

نطاق ومدى أنشطة امليناء.-

تكامل تنظيم أنشطة امليناء.-

:أوال: موانئ الجيل األول: الموانئ التقليدية
لتقليدية املوجودة فيما قبل الستينات من القرن العشرين قبل ظهور احلاوية وال تزال وهي تلك املوانئ ا

موجودة حىت اآلن ومتثل أغلبية موانئ دول العامل الثالث واحنصر دور هذا اجليل على تداول البضائع 
املصدرة واملستوردة أي كمركز للنقل فقط ومتيزت هذه املوانئ بـــ:

وعالقتها بقطاع النقل البحري يف الدول العربية، املنظمة العربية للتنمية ني، االتفاقية العامة للتجارة يف اخلدمات شد/عبد القادر فتحي ال-1
.60، ص2005اإلدارية، القاهرة، 

.30صمرجع سبق ذكره،د/أمين النحراوي، املوانئ البحرية العربية، -2
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ا مكان اللتقاء وسا-  ئل النقل البحرية (السفينة) بوسائل النقل الربية (الشاحنات، سكك حديد) لنقل أ
اية للبضائع. البضائع فقط أي جمرد نقطة بداية أو 

فاحلد األدىن لألنشطة الشحن والتفريغ والتخزين باإلضافة إىل خدمات اإلرشاد، القطر واخلدمات 
ون أي أنشطة إضافية فهي عمليات تقليدية لتداول املالحية بناء وإصالح السفن، الوقود والتموين د

البضائع.

إدارة مستقلة ليس هلا أي ارتباط بإدارات جتارية أخرى مما كان نوعها فكل إدارة تعمل بشكل يكاد -
يكون مستقال وحىت بالنسبة للشركات العاملة فيها نفس الوضع حيث انعزال الشركات عن بعضها البعض 

ىل االرتباط التشغيلي فالشكل التنظيمي واإلداري مل يكن متطورا مبا فيه الكفاية لعدم احلاجة امللحة إ
إلتباعها األساليب التقليدية يف اإلدارة.

تتميز بالتكدسات واالختناقات باألرصفة ومساحات التخزين لبطء حركة البضائع واخنفاض اإلنتاجية.-

أما التنظيم فبسيط وغري حمدد.1واألساليب التقليدية،"وبالنسبة "للعوامل احلاكمة جند الكثافة العمالية-
معظم االستثمارات موجهة لبناء األرصفة وهياكلها األساسية دون مراعاة متطلبات السفن أو حركة -

البضائع.

تدفق بسيط جدا للمعلومات ألن أنظمة املعلومات املستعملة ال تصلح إال لالستخدام احمللي داخل -
امليناء.

ا.اس-  تعمال بنية أساسية بدائية وتكنولوجيا بسيطة وسيطرت البريوقراطية والروتني يف جممل معامال
وال تتوفر على أنشطة القيمة املضافة.2"األنشطة التسويقية حمدودة"- 

سيطرة الدولة على مصادر التمويل وتعيني اإلطارات وفق أنظمة ومرتبات الدولة، فدور امليناء كان ثابت - 
حمدود وتقليدي.و 

23-19د/أمين النحراوي، التطبيقات اللوجستية يف النقل البحري، ندوة عن املفاهيم احلديثة يف إدارة خدمات النقل البحري، مصر، -1
.26،ص2006نوفمرب 

.155رة خدمات النقل واللوجستيات، مرجع سبق ذكره، صد/عبد القادر فتحي الشني، املفاهيم احلديثة يف إدا-2
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موانئ الجيل الثاني: الموانئ الصناعية: ثانيا
اية الستينات بعد ظهور احلاويات وصناعة سفن احلاويات اليت أدت إىل ظهور مفاهيم  أنشئت يف 

جديدة سامهت يف تطورها ومسيت باملوانئ الصناعية.
ا فهي تتطور تبعا حلاجات التجارة "فاملوانئ هلا دور تابع يعتمد على املنظومة التجارية اليت تعم ل 

اليت ختدمها خصوصا مع زيادة الطلب على استرياد الدول الصناعية للمواد األولية وتعمل حاليا ضمن 
منظومة معقدة أكثر من قبل، فالتوجه حنو نقل البضائع باحلاويات تطلب حتول من الطرق التقليدية يف 

1ة ومالئمة ملناولة سفن احلاويات."مناولة البضائع إىل طرق أخرى أكثر كفاء

فتعمق وتوسع دور املوانئ لتصبح مركز للنقل والصناعات التجارية واخلدمية، وامتدت رقعة امليناء إىل 
مناطق الظهري لتغطية االحتياجات التصنيعية، ومتيزت هذه املوانئ ب:

وجتارة وصناعة كالتعبئة والتغليفقل باإلضافة إىل األنشطة التقليدية مبوانئ اجليل األول أصبحت مركز ن- 
الصناعات التحويلية والتجميعية، األنشطة التخزين.

أما بالنسبة خلصائص اخلدمات املقدمة فباإلضافة إىل التداول التقليدي للبضائع جند عمليات حتويلية - 
للبضائع وبداية خلدمات القيمة املضافة.

زيادة السرعة يف تداول البضائع.-
يف مساحة امليناء إلقامة خدمات صناعية وجتارية مثل األنشطة الغذائية والبرتوكيماويات...مبعىن زيادة -

اتساع ومنو املوانئ يف امتداد خلفي.

"زيادة االعتماد على الكثافة الرأمسالية مع اخنفاض االعتماد على كثافة العمالة مع تطبيق التكنولوجيا -
بشكل متزايد.2احلديثة"

ص اخلصائص التنظيمية ملوانئ هذا اجليل جند عالقة أوثق بني امليناء واملستخدمني له، ووجود وفيما خي-
عالقة غري مباشرة بني امليناء واإلدارات احمللية ملنطقة امليناء العتماد امليناء على املرافق واألرض، وشبكات 

اورة بامليناء. الطرق الربية واليد العاملة اخلاصة باملنطقة ا

، االقتصاديةمصطفى أمني حسن مناد، صناعة النقل البحري يف اململكة األردنية اهلامشية عرض وحتليل مع اإلشارة اخلاصة إىل أمهيتها -1
.241م، ص2000رسالة دكتوراه، األكادميية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري اإلسكندرية، 

.27د/أمين النحراوي، التطبيقات اللوجستية يف النقل البحري، مرجع سبق ذكره، ص-2
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لثا: موانئ الجيل الثالث: الموانئ اللوجستيةثا
"ظهرت موانئ هذا اجليل يف الثمانينيات ويعود السبب يف ظهورها أساسا إىل انتشار التحوية 
وتعددية الوسائط على نطاق واسع (النقل املتعدد الوسائط) يف مجيع أحناء العامل إزاء احتياجات التجارة 

متعدد ددة اجلنسيات والعوملة ومنظمة التجارة العاملية، ومعتمدي النقل ، وظهور الشركات املتع1الدولية."
وتبادل البيانات إلكرتونيا، ونتج عنه تغري جذري يف مفاهيم وإدارة وتنمية وتطوير املوانئ الوسائط 

فأصبحت مناطق نشطة يف نظام النقل العاملي ومتيزت موانئ هذا اجليل ب:

بية حركة التجارة العاملية والتحول العاملي حنو سفن احلاويات وتتميز مبركزية موانئ ذات "مراكز لوجستية لتل-
النقل املتكامل، وتنفيذ العمليات الرئيسية التقليدية مبعدات ذات تقنية عالية، وأصبحت مراكز لتوزيع 

2البضائع واخلدمات املتكاملة واملتعددة باإلضافة لألنشطة اللوجستية."

صناعية، جتارية إدارية، لوجستيةع والتكامل والتخصص وتتضمن خدمات تقليدية،خدمات تتميز بالتنو -
بيئية.

القيام باألنشطة التقليدية ولكن مبعدات ووسائل حديثة وإنتاجية عالية.-
تكوين فيما يسمى مبجتمع امليناء الذي يضم هيئة امليناء ومستخدمي امليناء والشركات العاملة جبميع -

امليناء نتيجة لقوة العالقة بينهم. أنشطة وخدمات 
اليت تركزت يف 3"حتقيق أكرب قدر ممكن من القيمة املضافة مع تطبيق تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت"-

معدات مناولة البضائع واألرصفة املتخصصة لزيادة معدل مناولة البضائع ويف النواحي، التنظيمية للنقل 
عالية من الكفاءة ومل تعد تعرتف املوانئ باحلدود الزمنية لألعمال حيث الدويل وخدمات إدارية على درجة

ساعة يوميا ومستمرة خالل أيام األسبوع فانتشار نقل البضائع 24أصبحت اخلدمة ممتدة على مدى 
ال ألخذ االعتبارات اجلغرافية للموانئ بأمهية أكثر ال سيما من حيث  باحلاويات بشكل متزايد فتح ا

املقومات التنافسية ملوانئ احلاويات احملورية يف اخلليج العريب،رسالة دكتوراه،النقل الدويل واللوجستيات، االكادميية د/إيهاب النحراوي، -1
.20ص،2007لبحري،االسكندرية،العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل ا

مرجع لفة مع اإلشارة إىل مصر، تخد/ابراهيم حممد حممد علي، اآلثار االقتصادية التفاقية اجلات على قطاع النقل البحري يف الدول امل-2
.96سبق ذكره،ص

ح (االجتاهات احلديثة يف التسويق صابر حسن الغنام، أثر قرارات التسعري على تسويق خدمات ميناء شرق بور سعيد كمركز لوجسيت مقرت -3
.201، ص2002خلدمات النقل البحري) مؤمتر، اجلمعية العربية للمالحة، اإلسكندرية، 
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مما أدى إىل توسيع وارتفاع دور منطقة الظهري، وأصبحت 1طرق نقل برية والسكك احلديدية".خدمتها ب
املنطقة اخللفية للميناء منطقة اقتصادية تتوفر فيها مجيع اخلدمات اللوجستية والتجارية والتأمينية، واملالية 

والتمويلية.

Supermerketوالتسهيالت واالمدادات ("فامليناء اللوجسيت هو امليناء املتنوع واملتكامل اخلدمات -  port (
) او اسرتاتيجية املوقع وامنا هو امليناء الذي تتوافر Hubismوهو كذلك امليناء الذي ال يكفي تعريفه باحملورية(

فيه جمموعات اخلدمات اللوجستية، اذ ان النمو االقتصادي ليس قائما بدرجة غالبة على االنشطة 
االساس على االنشطة اللوجستية، ووجود مراكز مالية، ومتويلية، وتامينية، وجتارية،  الصناعية، وامنا يعتمد يف

كما انه يقوم على خدمة جمال جغرايف اقتصادي تتسع امتداداته ودائرته من حوله، ويف مثل هذا امليناء 
2اللوجسيت فان االستثمارات االنتاجية تسري خطوط متوازية مع حجم الطلب العاملي."

.تطور دور الموانئ البحرية) :02- 02ل رقم (الجدو 
1980الجيل الثالث بعد 1960الجيل الثاني بعد 1960الجيل األول قبل البند

حاويات- بضائع صب/وحداتبضائع تقليدية/صببضائع تقليديةأنواع البضائع الرئيسية

االستراتيجية السائدة
نقطة اتصال بني البحر وشبكات النقل 

الداخلي
حلقة اتصال لشبكات النقل -خدمة التجارة العامليةمراكز إنتاج للداخل-قاط اتصالن

العاملية

مجال النشاط
)تداول وختزين بضائع،تقدمي 1(

مساعدات حبرية
)إعادة تصنيع توزيع الصناعات املرتبطة 2)+.(1(

بالسفن مؤسسات يف البنية األساسية
زيع تو - ) مراكز معلومات عن البضائع3)+.(2)+(1(

حمطات طرفية ومراكز توزيع- مراكز لوجستية

اإلطار التنظيمي

عالقة غري -كل جهة تعمل منفصلة
رمسية بني سلطة امليناء ومستخدمي 

امليناء

تقارب يف العالقات بني اإلدارة ومستخدمي 
امليناء.

ظهور بعض معامل التنسيق بني أنشطة امليناء.-
ت احلكم وجود عالقة بني إدارة امليناء وإدارا-

احمللي التابع هلا امليناء.

بدء ظهور منظومة للتعاون مع خمتلف اجلهات.-
الرتكيز بني التجارة وسالسل خدمات النقل داخل -

امليناء.
تقارب يف العالقات بني إدارة امليناء وإدارات احلكم -

احمللي 
توسعات يف أنظمة امليناء.-

معالم األنشطة اإلنتاجية

البضائع ظهور نظام توزيع
االعتماد على النظم الفردية يف -

اإلمداد وتقدمي خدمات مبسطة

التوسع يف أنظمة التوزيع 
إعادة تشكيل البضائع -
تقدمي خدمات متنوعة ومتشابكة-
ارتفاع يف القيمة املضافة-

انسياب حركة البضائع واملعلومات-
التوسع يف النظم املعلوماتية يف شبكات التوزيع-
يف تقدمي خدمات متنوعة للتوزيعالتوسع -
التوسع يف القيمة املضافة -

املعرفة التكنولوجيةرأس املالالعامل/رأس املالالعنصر األساسي

.157-156إدارة خدمات النقل واللوجستيات، مرجع سبق ذكره، ص: عبد القادر فتحي الشني، املفاهيم احلديثة يفالمصدر

مرجع صناعة النقل البحري يف اململكة االردنية ، عرض وحتليل مع االشارة اخلاصة اىل امهيتها االقتصادية، مصطفى أمني حسن مساد، -1
.241سبق ذكره، ص

.318نحراوي، لوجستیات التجارة الدولیة، مرجع سبق ذكره ، صایمن ال-  2
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جستية في الموانئ الحديثةالمبحث الثاني: العمليات اللو 
خالل مفاهيم املوانئ احلديثة "مت إدماج ومزج مجيع املالمح اللوجستية يف مجيع أعمال وأنشطة 

امليناء، سواء كانت التقليدية أو الصناعية أو البيئة أو اإلدارية أو التجارية، كما أصبح من املهام الرئيسية 
وتقدمي قيمة مضافة ومنفعة للعمالء من خالل 1العمل"للميناء العمل كمركز للتوزيع، وتوفري فرص

اخلدمات اليت تقدمها. وهذا ما مييزها عن املوانئ التقليدية اليت يقتصر دورها يف عملية نقل وتداول 
البضائع.

المطلب األول: تحقيق المفاهيم اللوجستية في الموانئ
اوال: المفاهيم اللوجستية بالموانئ

البنية األساسية املتمثلة يف اجلوانب املادية كاألجهزة واملعدات واآلالت "حيث وتتضمن اللوجستيات 
Postإىل األوناشGreansتطورت املعدات املستخدمة على أرصفة احلاويات من املستوى التقليدي األوناش 

panamax مث إىل األوناش احلديثة العمالقةSuper post panamax"2ليد العاملة، واجلوانب الغري املادية كا
واالبتكارات واملهارات، والبنية التحتية املتمثلة يف الرصيف، األحواض واملخازن وشبكات الطرق وكذلك 
ا تقل فرص ازدهار  "االستقرار السياسي واالجتماعي الذي يعترب من ضمن مركبات البنية التحتية اليت بدو

ينائية يف عمليات تداول وختزين احلاويات إىل بناء انتقلت املوانئ من استخدام األرصفة امل3هذه الصناعة".
، Containers terminalsإىل تصميم وإنشاء حمطات للحاويات Containers yardsساحات للحاويات 

وامتدت أنشطة امليناء تشمل اخلدمات اهلندسية والفنية واملالية والتجارية والقانونية.
شطة املوانئ أصبحت املعيار الذي ختضع املوانئ وحمطات يف أنإن مدى تغلغل العمليات اللوجيستية

احلاويات ملقاييسه، فقلة تطبيق اللوجستيات يف املوانئ وحمطات احلاويات تؤدي إىل اخنفاض معدالت منوها 
وتراجع موقعها على خرائط العامل البحرية والتجارية.

ية يف املوانئ تدخل ضمن العملية فالعنصر البشري املتمثل يف اليد العاملة ذات املهارة العال
اللوجستية خاصة عند التعامل مع محوالت السفن (شحنا وتفريغا) والعمالة اإلدارية والفنية والتنفيذية املاهرة 

، 2004ديسمرب 19مريا حممد شفيق الصاوي، مركز إقليمي للوجستيات احلاويات وتوزيعها، جملة اجلمعية العربية للمالحة العدد -1
.23اإلسكندرية، ص

. 20، ص2001ناشيونال، ديسمربد/مسري معوض، اللوجستيات يف املوانئ، وحمطات احلاويات، جملة أنرت -2
.347، صمرجع سبق ذكرهد/أمين النحراوي، لوجستيات التجارة الدولية، -3
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يف ساحات وأحواض بناء السفن وإصالحها وصيانتها، وكذلك أطقم السفن البحرية والطائرات والسكك 
1احلديدية والشاحنات الربية."

يز اخلدمات اللوجستية اليت يقدمها امليناء بالكفاءة والسرعة، واخنفاض التكلفة مما تساعد العميل وتتم
على القدرة التنافسية يف توسيع األسواق. 

فتوليد القيمة للعميل من خالل تقدمي خدمة ذات جودة عالية بتكلفة منخفضة ال تأيت بالضرورة عن 
خدام تكنولوجيا حديثة "أو الرتشيد يف تكلفة اداء اخلدمة املقدمة طريق ختفيض رسوم امليناء وإمنا باست

م على توسيع اسواقهم والقدرة على املنافسة فيهاوبالتايل منو اعماهلم وتوسيع  للعميل او من خالل مساعد
2نطاق اعماهلم."

امل مع هؤالء إن املوانئ اليت تولد قيمة للعمالء حترص يف البداية بالتنبؤ باحتياجات العميل وتتع
م شركاء يف جناح املوانئ ألن رضا العميل هو العنصر األساسي يف جناح املوانئ." 3العمالء على أ

كما يدخل يف نطاق شبكة اللوجستيات شركات الصيانة ووكالء قطاع الغيار من خالل أدائها دور 
و التقدم التكنولوجي.احلفاظ على األجهزة واآلالت واملعدات سواء على مستوى التقدم الزمين أ

فصناعة اللوجستيات تعتمد على ركيزتني األوىل التكنولوجيا الربجمية اليت تقوم بإظهار جداول مواقيت 
وصول وإحبار السفن وشبكات املوانئ واخلطوط اليت تعمل ما بينها وعليها، ونظـم حجـز الفراغـات وخـرائط 

نب ذلك طريقة االستعالم عن عروض أسعار النوالني حتديد املسارات وتتبع رحالت وحتركات السفن إىل جا
واخلـــدمات، والثانيـــة تكنولوجيـــا التجهيـــزات واملعـــدات واآلالت ومـــن املعـــروف أن التقـــادم التكنولـــوجي يـــتم 
مبعدالت أسرع بكثـري مـن التقـادم الـزمين ممـا جعـل صـناعة اللوجسـتيات "تتميـز بسـرعة التغـريات التكنولوجيـة 

دريبا عــايل املســتوى لكــوادر البشــرية أي أن التقــدم العــايل يف جمــال األجهــزة واملعــدات الــيت تقتضــي بالتــايل تــ
يتطلب تطويرا سريعا وكثيفا يف جمال الربجميات واإلدارة والتشـغيل مـع كثافـة اإلفـادة مـن منـو القـدرات البشـرية 

جهــزة الفــاكس والتيلــيكس باالعتمــاد علــى أ4مبــا ال يوجــد فجــوة مــا بــني الثــروات الذهنيــة والثــروات املاديــة."
واألنرتنت والربيد اإللكرتوين واحملمول.

.283د/أمين النحراوي، لوجستيات التجارة الدولية، مرجع سبق ذكره، ص-1
.40ره، صمرجع سبق ذكاملقومات التنافسية ملوانئ احلاويات احملورية يف اخلليج العريب،إيهاب النحراوي، د/-  2

.304د/أمين النحراوي، املوانئ البحرية العربية، مرجع سبق ذكره، ص-3
.10، ص2001د/مسري معوض، اللوجستيات والنقل الدويل متعدد الوسائط، جملة أنرتناشيونال، أفريل-4
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ومل يقتصـر دور اخلـدمات اللوجسـتية علـى املـوانئ وحمطـات احلاويـات بـل جتـاوز ذلـك إحبـار السـفن يف 
أعايل البحار واملياه الدولية.

عمليات املبادالت التجارية "وتعترب البنوك هي البوابات املالية اللوجستية اليت تدخل عربها وخترج من خالهلا
الدولية، فالتحويالت النقدية، ونقل مستندات الشحن وملكية البضائع من املصدر إىل املستورد ال ميكن أن 

1تؤديها سوى البنوك العاملة يف اخلدمات اللوجستية التجارية مبستوى دويل."

شــــطة عــــن املنطقــــة احلــــرة (التجاريــــة وجنــــد أن املراكــــز اللوجســــتية تتميــــز بالدرجــــة العاليــــة يف تنــــوع األن
والصناعية) فهي مرحلة أدىن من مرحلة تطبيق املفهوم اللوجسيت.

"وأهم ما متيـزت بـه هـذه املـوانئ هـو تكاملهـا مـع املنـاطق احلـرة واملنـاطق الصـناعية مبنطقـة الظهـري مـع توفريهـا 
2للخدمات اللوجستية باإلضافة إىل توفري مراكز التوزيع."

ء ديب ميناء لوجسيت لسببني:ويعترب مينا

ميناء حموري.-
املركز اللوجسيت داخل امليناء املتمثل يف املنطقة احلرة جببل علي. -

وجند ان املراكز اللوجستية تتميز بالدرجة العالية يف تنوع االنشطة عن املنطقة احلرة التجارية والصناعية 
فهي مرحلة ادىن من مرحلة تطبيق املفهوم الوجسيت.

ظهرت يف أواخر الستينات وأوائل السبعينات من القرن املاضي ويقصد :Hub portالموانئ المحورية - 
ا املكان الذي يتصف بأبعاد اسرتاتيجية من حيث املوقع كعالقة الرب والبحر، كاملمرات واخلطوط املالحية 

الدولية اليت تربط بني القارات، ولديه أماكن التوزيع والتجميع.
و إمكانيات ضخمة جبذب سفن اخلطوط املالحية الدولية ليستخدمها يف تعقيب شحن احلاويـات مـن " وذ

3وإىل املوانئ الفرعية األخرى باملناطق احمليطة بامليناء."

. 21، ص2003د/مسري معوض، اللوجستيات يف املوانئ وحمطات احلاويات، جملة أنرتناشيونال، أكتوبر -1
ا يف النقل البحري، مؤمتر ماردكون، -2 د/أمحد حممود عبد املنصف، نقل التكنولوجيا يف جمال النقل البحري، شبكة األنرتنت واستخداما

.11، ص1997األكادميية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، اإلسكندرية، 
واجهة التكتالت واالندماجات العاملية، املنظمة العربية للتنمية اإلدارية، القاهرة، د/عبد القادر فتحي الشني، النقل البحري العريب يف م-3

.204، ص2008
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ويتميز مبوقعه اجلغرايف وعدد أرصفته الكبرية وزيادة أطواهلا وأعماقها الستقبال السفن ذات األحجام 
وفره على مساحات ختزين مناسبة حلجم وحركة احلاويات وامتالكه أحدث معدات الكبرية واملتطورة وت

لتحديد موقع GPSالتداول، واألوناش، واستعمال نظم املعلومات لتبادل البيانات إلكرتونيا، وتقنية 
ارة احلاويات، واليد العاملة املدربة ذات الكفاءة، واإلنتاجية العالية مما يؤدي إىل جذب حركة السفن امل

.Main line haul"1باملنطقة "تدخله سفن احلاويات العمالقة اليت تسري على خط املالحة الرئيسي 
اورة باملنطقة موانئ  والشركات املالحية العمالقة حيث يصبح مركز لتوزيع البضائع وتصبح املوانئ ا

.Feeder serviceمات الرافدية رافدية تابعة له، حيث تقوم بإعادة توزيع البضائع يف املنطقة بواسطة اخلد
"فاملوانئ احملورية تقدم حزمة من اخلدمات اللوجستية سواء للتجارة العاملية او الساطيل السفن احلاملة 
هلا، اذ تقدم هذه املوانئ من التسهيالت ما يؤدي على املستوى االقتصادي واىل وفورات مالية وزمنية 

للحاويات املشحونة بالسلع والبضائع ، من خالل النظام الفعال للسفن.كما حتقق انسيابا سريعا ومامونا
جلعل هذه احلاويات تتحرك بوتائر متسارعة من نظام نقل حبري اىل نظام نقل متنوع وفق حلقات النقل 

2وهو مايعرف بتسهيالت نقل احلاويات الدويل."الدويل متعدد الوسائط

صطلح املنطقة احلرة كمرادف ملصطلح مركز اللوجستيات يف كثري من األحيان يستعمل مالمنطقة الحرة: - 
)LC إىل أن أصبح شائعا إطالق اسم املنطقة احلرة على مراكز اللوجستيات، ولكن من وجهة النظر (

اللوجستية، املنطقة احلرة هي درجة أقل من مراكز اللوجستيات أو مرحلة أولية حيث ظهر مفهوم املنطقة 
ا من احلرة التساع منطقة السوق  للشركات املتعددة اجلنسيات ورغبتها يف إقامة مراكز توزيع إقليمية ملنتجا

جهة، ومن جهة أخرى إقامة بعض الدول ذات املوقع اجلغرايف املتميز مناطق جتارة داخل أراضيها، ومنحها 
لة، يف املقابل العديد من احلوافز واالمتيازات للمستثمرين كاالعفاءات اجلمركية، وتسهيل عملية حتويل العم

حصوهلا على منافع مادية من خالل تأجري األراضي، خدمات الكهرباء والغاز، توفري فرص العمل، 
باإلضافة إىل رواج امليناء الواقع جبانب املنطقة احلرة.

ثانيا:قياس االداء اللوجستي وجودة الخدمات:
تجارة العاملية وأصبح من الضروري لقد تزايدت أمهية قياس جودة خدمات املوانئ بعد ظهور منظمة ال

قياس مستوى األداء اللوجسيت يف ظل التطبيقات اللوجستية باملوانئ، مع وضع حمددات ومعايري لقياس 
جودة اخلدمة.

.23القدرة التنافسية، مرجع سبق ذكره، ص-د/إيهاب خليل النحراوي، موانئ اخلليج العريب-1
.392ایمن النحراوي، لوجستیات التجارة الدولیة، مرجع سبق ذكره، ص -  2



: ي الثا البحرةالفصل ئ املوا داخل ية س اللوج املنظومة تطبيق مية أ

93

" فتم إنشاء إدارة مستقلة لقياس وتقييم جودة اخلدمات اليت تؤدي فيها، تتوىل تصميم وتشغيل برنامج 
ا عن طريق قياس مستوى األداء اللوجسيت مستمر لتطوير وحتسني مستوى ت لك اخلدمات، بل وتقييم جود

وكذلك تقييم جودة اخلدمات اليت يقدمها امليناء من خالل قياس درجة إشباع العميل مبدى قناعته ورضاءه 
وإدراكه جبودة اخلدمات وما حيصل عليه من مزايا نسبية قد ال حيصل عليها من خالل املوانئ األخرى 

1سة واليت تقدم نفس النوعية من اخلدمات."املناف

2ويتم قياس األداء اللوجسيت وجودة اخلدمات من خالل: 

مدى القدرة على توفري قواعد بيانات متكاملة متثل مجيع العمالء املتعاملني مع امليناء.- 

ها باجلودة املطلوبة اإلقالل من معدالت اخلطأ واالحنراف يف أسلوب وكفاءة تقدمي اخلدمة، وذلك بتقدمي- 
من حيث السعر وزمن األداء والنوعية مع مراعاة رضا العميل عن هذه اخلدمات.

تقييم امليناء املستمر ملعايري قياس جودة خدماته ومقارنتها مبعايري جودة اخلدمات اليت تقدم باملوانئ - 
املتقدمة.

التجارة الدولية املتداولة عرب وهذا ما أدى بالدول إىل التسابق للحصول على أقصى حجم من 
موانيها، والعمل على تطوير موانئها مبا يتماشى مع املواصفات العاملية ومعايري قياس اجلودة وحتديث 

3أساليبها حسب املراكز اللوجستية باملوانئ مع ضرورة مراعاة: 

ق احتياجات العميل وفقا أن ال تغفل املراكز اللوجستية عن حتقيق التوازن بني مستويات األداء ( حتقي- 
ملعايري وحمددات اجلودة وباملرونة السعرية اليت ترضيه) ومستويات التكلفة ( بشكل حيقق عوائد مالية للميناء 

ملواجهة خطط التطوير).

التطوير الدائم للمعايري اليت على أساسها تقاس جودة اخلدمة املقدمة، فبعدما كان معيار قياس اجلودة - 
يناء على تلبية احتياجات عمالئه، أصبح اآلن مبدى القدرة على قياس التطور يف األداء مبدى قدرة امل

وحتسني اجلودة مع األخذ يف االعتبار:

خصائص وحمددات اخلدمة.- 
مدى كفاءة العنصر البشري.- 

.56، ص2001ل، إدارة املوانئ، املكتبة احلديثة، االسكندرية، د/ حممد زغلو -1
.10، ص2007د/ حممد بازينة، اجلودة يف اللوجستيات، األكادميية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، االسكندرية، -2
.311-310د/ شريف ماهر هيكل، اللوجستيات واملوانئ البحرية من أجل التغيري، مرجع سبق ذكره، ص-3
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قيمة وكفاءة التقنية املستخدمة.- 
اهلدف املرجو من تصميم برامج وجمال اخلدمة.- 

ليات اللوجستية بمحطات الحاوياتثالثا:العم
أصبحت حمطات احلاويات تلعب دورا بالغا األمهية يف سلسلة التدفق السلعي للبضائع احملواه "لذا 
فإن تطوير حمطات احلاويات يف املوانئ والرتكيز على االرتفاع مبعدالت آدائها وإنتاجيتها أصبح له 

ا اخلارجية أو يف حتقيق انعكاسات اقتصادية مباشرة وغري مباشرة على اق تصاد أي دولة سواء يف خدمة جتار
1قدرة تنافسية مليناء الدولة على املستوى اإلقليمي والعاملي."

وأصبح من الضروري توحيد املعايري واملؤشرات املرتبطة باإلنتاجية وعوملة اآلداء يف ظل اإلجتاه حنو 
عوملة التبادل التجاري.

حية جمموعة من املعايري األساسية اليت حتدد املوانئ اليت تتعامل معها حيث وضعت اخلطوط املال
2وتتمثل هذه املعايري يف: 

موقع جغرايف متميز.- 
أقل احنراف عن مسار املالحة الدولية.- 
مدى استخدام معدات وتكنولوجيا حديثة وكذلك منظومة معلومات متطورة. - 
مدى كفاءة اإلدارة.- 
معدالت تداول احملطة.- 
ى جودة اتصال احملطة مبنطقة الظهري.مد- 
القدرة االستيعابية لتخزين احلاويات.- 
أسعار تداول منافسة.- 
مدى توفر مراكز لوجستية.- 
مدى توفر بنية أساسية متطورة.- 

إن حمطات احلاويات متارس العديد من األنشطة اللوجستية كعمليات أساسية ومساندة لعملية تدفق 
لناقلني والشاحنني.احلاويات خلدمة عمالئها كا

.105د/ شريف ماهر هيكل، اللوجستيات واملوانئ البحرية من أجل التغيري، مرجع سبق ذكره، ص-1
.106، صنفسهاملرجع -2
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العمليات واألنشطة اللوجستية لمحطات الحاويات):02-02( الشكل رقم 

ميزان لرصد وزن احلاويات.- تأكيد اجلودة- تداول احلاويات - 
تسهيالت مجركية- إعادة التغليف- فض وتعبئة مشمول- 

اصالح وصيانة احلاويات- جارية وضع العالمة الت- احلاويات
تنظيف احلاويات- خدمات مجركية- التخزين ملختلف أنواع- 

قواعد البيانات- جتميع البضائع- البضائع واحلاويات.
خدمة االتصاالت واملعلومات- اختبار البضائع- توزيع البضائع واحلاويات- 

خدمات أمنية.-
.114شريف ماهر هيكل، اللوجستيات واملوانئ البحرية من أجل التغيري، مرجع سبق ذكره، صد/ :المصدر

فمن خالل الشكل األنشطة اللوجستية مبحطات احلاويات تنقسم إىل:
عمليات لوجستية: تتضمن الشحن والتفريغ والتخزين والتسليم والنقل للحاويات.- 1
ة املضافة كالتعبئة، التغليف، اختبار اجلودة للبضائع.أنشطة لوجستية جتارية: وتتضمن أنشطة القيم- 2
أنشطة لوجستية داعمة: وتتضمن توفر شبكات نقل وقواعد بيانات وخدمات صيانة، وتنظيف - 3

احلاويات.

العمليات واألنشطة اللوجستية لمحطات الحاويات

أنشطة قيمة مضافة داعمة لتسهيالت احملطةعمليات لوجستية جتاريةأنشطة لوجستية 
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المطلب الثاني: مفهوم المراكز اللوجستية وأهميتها
:مفهوم المراكز اللوجستية: أوال

جستية على الرغم من االهتمام املتزايد من قبل العلماء، فمنهم ال يوجد تعريف موحد للمراكز اللو 
ا  من يعرفها بالتطرق إىل األنشطة املتعلقة بالنقل واخلدمات اللوجستية والبعض اآلخر بالوظيفة اليت تقوم 
ا املركز اللوجسيت داخل قرى الشحن يف أوربا والو م أ...فكل التعريفات تستند على الوظيفة اليت يقوم 

املنظومة اللوجستية ومن أهم هذه التعريفات:

مركز اللوجستيات "هو موقع متوسط يف منطقة جغرافية معينة، تتم فيه األنشطة املتعلقة بالنقل - 
واللوجستيات والتوزيع بواسطة مشغلني خمتلفني سواء لألنشطة احمللية أو العاملية، وميكن أن يكون هؤالء 

-ساحات التخزين- مراكز التوزيع- للمباين واملنشآت والتسهيالت (املخازناملشغلني مالكني أو مستأجرين
خدمات الشاحنات) املوجودة يف املركز، ويكون استخدامها املركز متاحا جلميع الشركات -املكاتب

1واألنشطة."

دف اجراء بعض العمليا-  ت "هي املوقع الذي يتم فيه جتميع السلع الوسيطة وتامة الصنع و املكونات 
عليها من فرز، تعبئة و تغليف، معاجلات صناعية، لصق العالمة التجارية، مث إعادة شحنها اىل سوق 
دف ختفيض التكاليف الكلية لتلك العمليات و االستفادة من التخصص  املستهلك النهائي و هذا 

.2وتقسيم العمل"
ا أنشطة ا-  لنقل و اخلدمات اللوجستية، و توزيع وتعرف باملنطقة اليت تعتمد على أسس جتارية و ترتكز 

البضائع من خالل العبور القومي و العاملي.
فان مصطلح مركز اللوجستيات يتكون من املركز 1992حسب قاموس الرتاث األمريكي عام و 

ا مجيع العمليات لتقدمي اخلدمات  ويقصد به املكان الذي يرتكز فيه نشاط معني واللوجستيات اليت يقصد 
نتجات باستثناء عملية اإلنتاج و عليه فان مراكز اللوجستيات مفهوما اكثر اتساعا من مراكز التوزيع أو امل

ا مكان لتخزين  ا تقوم بتحقيق املنفعة الزمنية بدون حتقيق قيمة مضافة أي ا حيث تعرف هذه األخرية با
هي تعمل كمواقع لتحويل البضاعة البضائع فقط جبانب األسواق النهائية ليعاد توزيعها اىل املستهلك،" ف

.346، صمرجع سبق ذكرهد/أمين النحراوي، إدارة اللوجستيات، -1
- 213قة شرق بور سعيد"، تقرير رقم مركز البحوث واالستشارات لقطاع النقل البحري،" دراسة جدوى انشاء شرق التفريعة مبنط-2

7، ص1998، افريل 6312
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وتوزيعها على األسواق اإلقليمية أو اخلارجية اعتمادا على وصالت املمرات والتسهيالت، وبشكل تقليدي  
كانت كثري من مراكز التوزيع تقع بالقرب من املناطق املركزية للسوق واحملطات، ولكن حاليا مت توزيعها تبعا 

ا و  اليت تسمى ( املخازن ومراكز التوزيع)، وتبعا كذلك للتعامل مع السوق للمناطق اللوجستية واحتياجا
.1والتخصص االقتصادي"

ما مراكز اللوجستيات: فيخرج املنتوج منها أكثر اقرتابا من املستهلك من خالل القيام جبميع أ
تعبئة و التغليف كال(أنشطة التوزيع املادي إضافة اىل اجراء عمليات انتاجية حتقق قيمة مضافة للمنتوج 

و هذا ما يقصد به بالقيمة املضافة يف هذه املراكز.)ولصق العالمات التجارية، و معاجلات صناعية

" هي الفرق بني قيمة املنتج النهائي هلذا النشاط اإلنتاجي وبني قيمة املستلزمات القيمة المضافة:
ومتثل هذه القيمة املضافة حجم املسامهة واخلدمات اإلنتاجية اليت قام بشرائها هذا النشاط اإلنتاجي، 

.2الفعلية هلذا النشاط اإلنتاجي يف الدخل القومي"
فة من فالقيمة املضافة هي إضافة خصائص جديدة للمنتوج اليت تزيد من قيمته و تتكون القيمة املضا

ن، التفريغ، زين، الشحتشمل التخأيضا بلوجستيات القيمة املضافة و تسمى القيمة املضافة الرئيسية و 
ابة التغليف، جتهيز الطلبيات، استالم الشحنات، توفري وسائل فحص البضائع، كتالتجميع، والتعبئة و 

كاتب، توفري القيمة املضافة الداعمة هي خدمات مكملة و تشمل : توفري املاألسعار ، إضافة الكتيبات، و 
النقل، تصليح و الشاحنات و معدات أماكن انتظار الشاحنات، تأجري وسائل االتصاالت، واملعلومات و 

توفري احملالت التجارية و الفنادق و املطاعم.صيانة احلاويات و 

ثانيا: أهمية المراكز اللوجستية:
ا: للمراكز اللوجستية أمهية كبرية حيث ا

تساهم يف خفض سعر السلعة.- 

وتتزايد أمهيتها يف توليد الناتج احمللي " تعزيز القدرة التنافسية للصناعة والتجارة واستدامة االقتصادات،- 
.3اإلمجايل"

.127د/ شريف ماهر هيكل، اللوجستيات واملوانئ البحرية من أجل التغيري، مرجع سبق ذكره، ص-1
.277، ص 1990نعمة اهللا جنيب، أسس علم االقتصاد، مؤسسة شباب اجلامعة، -2
، منظور التنمية املستدامة للمشروعات 4ر الدويل للنقل البحري واللوجستيات مارلوج رشا فؤاد عبد الرمحن/ مىن حممود حسني، املؤمت-3

.2، ص 2015مارس 31-29العمالقة، مصر، 
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االت و - تساهم يف زيادة االستثمارات احمللية وتوفري العمالت األجنبية وفرص العمل يف العديد من ا
تكوين إطارات عن طريق التدريب و خلق اخلربات الفنية و اإلدارية.

تطوير شبكات الطرق احمليطة باملركز اللوجسيت.-

ربط االقتصاد الوطين بالتطورات العاملية واملسامهة يف التنمية االقتصادية و زيادة الدخل القومي.-
حتقيق املنفعة الزمنية عند وصول البضائع السواقها يف الوقت واملكان احملدد وباحلالة املناسبة وباقل تكلفة.-

دخول صناعات جديدة.-
م امر التوريد لغاية التنفيذ.تقليل الفجوة الزمنية من وقت استال-

منع التكدس باملوانئ البحرية.-

.متعدد الوسائطربط الدولة حبلقات النقل -

ثالثا: اهداف المراكز اللوجستية:
فاألهداف اليت تسعى الدول اىل حتقيقها من وراء إقامة مراكز لوجستية داخل امليناء او بالقرب منه 

تكمن يف:
اجلودة من خالل توفري اخلدمات الفنية واإلدارية والتشغيلية مما يؤثر إجيابيا على ختفيض التكاليف وزيادة- 

.1" املراكز التنافسي للمنطقة وجذب االستثمارات اخلارجية"
دفع عجلة التنمية االقتصادية من خالل تنشيط الواردات والصادرات وحتسني وضعية ميزان املدفوعات.- 
2ألجنبية وإنعاش اقتصاد الدولة.""خلق منطقة جلذب رؤوس األموال ا- 

تطبيق التكنولوجيا احلديثة لالستفادة من التطورات العاملية.- 
توفري معدات املناولة احلديثة لزيادة حجم البضائع احملواة وبضائع العبور.- 
إقامة الصناعات التحويلية والصناعات اخلفيفة.- 
3من أنشطة صناعية وحرفية و جتارية جديدة."" زيادة القيمة املضافة من خالل ما تولده هذه املراكز- 

ا على مصر، " دور التحكيم د/ 1- ال البحري و انعكاسا امحد حممود عبد املنصف، مشروعات تطوير البنية األساسية و االستثمار يف ا
ال البحري"، املؤمتر السادس، يف مشروعات البنية .2، اإلسكندرية، ص1998فيفري 7-6األساسية و االستثمار يف ا

، 2009دار الفكر اجلامعي، االسكندرية، ، املوانئ البحرية اخلليجية التحديات املستقبلية، ، أمين النحراويمحد شهابأشهاب راشد -2
.40ص
- .5، اإلسكندرية، ص2000وة، افريل أسامة الشريف، ميناء العني السخنة، ند3
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املسامهة يف خلق خربات فنية وادارية متطورة.- 
ومن بني اهداف الشركات العاملية ان يصبح مركز اللوجستيك ذو تأثري قوي على نشاط وتطوير امليناء.

وظائف المراكز اللوجستية والمتعاملين فيها:الثالث: المطلب
للوجستية:أوال: وظائف المراكز ا

فعلى الرغم من أن وظائف املراكز اللوجستية تعمل يف نظام واحد، إال أن الكثري من االقتصاديني 
ال قد صنفها إىل قسمني: أوالباحثني يف هذا ا

الوظائف األساسية والمساعدة وذات القيمة المضافة:-1
:)األنشطة المتعلقة بنقل البضائع(الوظائف األساسية -1-1

النقل  نشطة املتعلقة بالتخزين، نقل البضائع، جتميع وتوزيع ومناولة البضائع، الفرز و" فهي األ
.1املتعدد الوسائط"

الوظائف المساعدة أو اإلضافية:-1-2
تشمل اخلدمات إصالح و صيانة املركبات، تنظيف احلاويات، و تأجريها، خدمات القطر وإصالح و 

السفن و بنائها و اإلمداد بالوقود.

وظائف خدمات القيمة المضافة:-1-3
هي اخلدمات اليت تضيف قيمة للمنتوج مثل التعبئة و التغليف، لصق العالمات التجارية، رقابة و 

اجلودة، جتميع و اختبار املنتجات.
إضافة إىل هذه الوظائف فان مركز اللوجستيات " خيلق أيضا العديد من األنشطة اخلدمية املكملة 

.2كأعمال التامني، االعمال البنكية، األنشطة الرتفيهية"ألنشطة امليناء  

الوظائف المادية والوظائف البرمجية:-2
هي نفس الوظائف السابقة ولكن مت تقسيمها من جانب اعتمادها على تكنولوجيات املعلومات.

1 Rickard Bergavist, Developing a conceptual Framework of international logistics centers,
conference paper, university of Gothenburg, Sweden, January 2010, p 07.

.37-36ستقبلية، مرجع سبق ذكره، ص شهاب راشد امحد شهاب، املوانئ البحرية اخلليجية التحديات امل2-
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الوظائف البرمجية:-2-1
تتضمن نظام املعلومات و االتصال و تكنولوجيا املعلومات وهي الوظائف اليت تعتمد يف تنفيذها على 

تتبع مسار الشحنات لتوجيهها يف مجيع لتعقب و )GPS" نظام حتديد املواقع العاملي (و)GISاجلغرافية (
التسليم يف ب على البضائع أو تصحيح مسار و أحناء سلسة التوريد خصوصا يف حالة تصحيح أوامر الطل

.1الوقت املناسب"
ة اإلمداد، خدمات التجارة االلكرتونية، و التسويق و اإلعالن و إنشاء إدارة و توزيع مهام سلسل

قاعدة للبيانات و املعلومات و األحباث لضمان تدفق البيانات دون انقطاع على طول سلسلة النقل و نظام 
إدارة احملطة.

الوظائف المادية:-2-2
ن و غريها من األنشطة، فبالنسبة تشمل أنشطة خدمات القيمة املضافة و أنشطة املناولة، و التخزيو 

لتخزين فيتم وضع جمموعة متنوعة من املخزون لشركات خمتلفة يف مكان واحد لتلبية العديد من أوامر
الطلب، لتخفيض التكلفة و تقليل نسبة اهلالك إذا كانت البضاعة سريعة التلف.

لنقل و املسارات البديلة مع االخذ أما النقل فيتم حتديد طريقة النقل والوسائل  الناقلة و مسارات ا
بعني االعتبار تقليل تكلفة النقل.

من خالل كمية Just in timeوأما التوزيع " فيجب توفري البضائع املطلوبة يف الوقت املناسب 
2البضائع املوجودة يف املخازن."

ثانيا: اهم المتعاملين في المراكز اللوجستية: 
ذلك استثمارات ضخمة من أراضي وبين أساسية ومنشآت ذات يتطلبةإلقامة مراكز لوجستي

مواصفات خاصة باملراكز اللوجستية، حيث يستوجب مشاركة كل من القطاعني العام واخلاص يف راس املال 
:3بنسبة خمتلفة إلدارة وتشغيل هكذا نوع من املراكز وهي

.اهليئات العامة واجلهات احلكومية
.شركات السكك احلديدية

1 -Farook, Tommelein and Kaminsky, logistics centers to support project- Based production in
the construction industry, California University, 2005, p 184.
2 -Farook, , Op.Cit, p 183.

.370مرجع سبق ذكره، ص د/ امين الفحراوي، ادرة اللوجستيات، 3-
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ت ومجعيات النقل.شركا
.الشركات املالحية
.الشركات الصناعية
 التخزين.شركات املستودعات و
.البنوك
.شركات التامني
.متعهدي النقل املتعدد الوسائط
.شركات إصالح و صيانة الشاحنات
.شركات صيانة و تنظيف احلاويات
.شركات اخلدمات العامة كنظم املعلومات و املطاعم و الفنادق

الرابع: مقومات وأنواع المراكز اللوجستية:المطلب
أوال: مقومات انشاء مراكز لوجستية:

تقوم الشركات العاملية بإنشاء مراكز لوجستية يف أحد املوانئ أو املناطق القريبة منها معتمدة يف ذلك 
على عدد من املقومات واهم هذه املقومات لتوطن املراكز اللوجستية جند:

وقربه من حركة التجارة واملالحة العاملية واإلقليمية، وموقعها بالنسبة للمدن الرئيسية جلغرايف" املوقع ا- 
الصناعية.و 
ألراضي اليت ختدم اقتصاديات احلجم الكبري من خالل اتساع اق ذات البنية التحتية املتطورة و املناط- 

اخنفاض أسعار األراضي ي للمشروعات وتنوع نظم التملك واإلجيار و الراسوإمكانية التوسع األفقي و 
املطارات ، وتواجد ميناء حموري، والطرق السريعة، والسكك احلديدية و 1وتوصيل خدمات البنية التحتية"

الطاقات التصميمية الستيعاب وسائل النقل.حمطات النقل و و 
مناسبة بأجور التنمية و التطور بقطاع النقل واخلدمات و املاهرة اليت توائمتوفر العمالة الصناعية و - 

وإنتاجية مرتفعة من اهم مقومات توطن املراكز يف املنطقة.

رشا فؤاد عبد الرمحن/ مىن حممود حسني، مؤمتر منظور التنمية املستدامة للمشروعات العمالقة، مقومات و معوقات اقامة مناطق لوجستية -1
مارس 31-29، كلية النقل الدويل و اللوجستيات، اإلسكندرية، 4مارلوج MarLogبالتطبيق على حمور تنمية قناة السويس، مؤمتر 

.2، ص 2015
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االمتداد األفقي للمركز اللوجسيت من خالل توفر نطقة على إمكانية التوسع و الطاقة االستيعابية: قدرة امل- 
األراضي.

ملسافة املطلوبة الدولية مبراعاة املدة الزمنية و اية الوصول إىل األسواق احمللية و القرب من األسواق: إمكان- 
للوصول.

يثة من حيث إزالة االستقرار السياسي و األمين بالدولة، و بيئة تشريعية مناسبة للمفاهيم االقتصادية احلد- 
كفاءة اإلجراءات اإلدارية.البريوقراطية ومرونة القوانني والتشريعات وسهولة و 

ا زيادة التكاليف و التمتع-  مبناخ شفاف.اخنفاض الرشوة والفساد اليت من شا
يوضح اجلدول املوايل مقومات اختيار مواقع مراكز اللوجستية.و 

: مقومات اختيار مواقع مراكز اللوجستية:)03- 02(الجدول رقم
المكوناتالعنصر

توافر التسهيالت الالزمة بكافة عناصرهاالبنية االساسية
اخنفاض أسعار تأجري األراضي.-يع األراضيأسعار متوازنة لب–توافر أراضي مبساحات كبرية االراضي
إجادة اللغة اإلجنليزية.-توافر االعداد الالزمة من العمالة الفنية املاهرةالعمالة

توافر البنية األساسية لالتصاالت.-توافر خدمات تكنولوجيا املعلوماتالتكنولوجيا/ المعلومات
.)مراكز االستهالك(املسافة بني امليناء و املدن الرئيسية –لداخلية املسافة بني امليناء و األجزاء اأوضاع السوق

قرب املسافة بني امليناء و املراكز الصناعية.-سهولة توافر املواد اخلام و قطع الغيارالصناعات ذات الصلة
مستوى العمالة يف هذه املدينة.–تواجد مدينة كبرية قرب امليناء المدينة قرب الميناء

-سهولة و سرعة و شفافية اإلجراءات و التعامالت احلكومية-املزايا و احلوافز اليت تقدمها الدولةلعناصر المؤسسيةا
قوانني و نظم و تسهيالت املناطق احلرة املطبقة يف -الدعم الفين و املايل إلنشاء مراكز توزيع لوجستية

الدولة.
إمكانية -توافر نظم نقل بري و سكك حديدية تتميز بالكفاءة-ريع مع املطاراتتوافر حماور ربط ساالرتباط مع شبكات النقل

توافر خطوط روافد مالحية تعمل يف خدمة موانئ املنطقة.-التطوير كميناء حموري

.367-366حراوي، ادرة اللوجستيات، مرجع سبق ذكره، ص : د/ امين النرالمصد

1: مراكز اللوجستيةثانيا:أهم الصناعات التي يتم إقامتها بال

الصناعات البرتولية والبرتوكيماويات.- 
جتميع السيارات.- 

. 62ص، 1995د/ شفيق مريا، لوجستيات النقل البحري، النقل البحري على مشارف القرن احلادي والعشرين، مؤمتر دويل، القاهرة، -1
.
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جتزئة، تغليف، وضع العالمات التجارية لبعض املنتجات كالني، والشاي...- 
تعليب اخلضر.- 
مستودعات ختزين.- 
اصالح السفن.- 

ثالثا: أنواع المراكز اللوجستية:
ا عرب ا متداخلة و متكاملة و إن املراكز اللوجستية على اختالف ختصصا مراحل تطورها جند أ

متشابكة مع بعضها البعض من خالل تقدمي اخلدمات أو الوظائف املوكلة إىل كل نوع، فهذا التداخل 
جيعل منها شبكة تقنية ال ميكن االستغناء عن واحد أو بعض من هذه الوظائف أو األنواع حىت ميكن 

حتقيق األهداف اللوجستية.

:Mainport Terminalلموانئ التصديرية: مراكز ا-1
يقع هذا املركز عند البوابات احلدودية حبرا و برا و يتعامل مع البضائع ذات احلجم و الكمية الكبرية 

، فلها دور عاملي لتصدير خارجيا.دو ذات طابع خاص، و هي مراكز للتصدير و االستريا

:Freight Villageمراكز قرى الشحن: -2
ن البضائع املستوردة من املوانئ إىل قرية الشحن لتوزيعها إىل البالد داخليا فهي بذلك تقوم بشح

تلعب دور حملي من خالل توفري السلع لالستهالك الداخلي، كما تقوم أيضا بالتصدير التصاهلا مبراكز 
املوانئ التصديرية.

:Inland Portمراكز التجهيز الداعمة للميناء: -3
كز املوانئ التصديرية فهي تقع بالقرب منها لتخفيف الضغط على هذه املوانئ تتصل مباشرة مبرا 

املمتلئة باحلاويات اليت سيتم شحنها خارجيا أو حمدودة للطاقة االستيعابية.

:Intermodal Terminalمراكز الترانزيت للشحنات العابرة للسلع العادية:-4
لبضائع على تغري وسيلة النقل و وجهة الشحن فهي تتواجد باملناطق الكربى و تساعد احلاويات و ا

حمطة وسيطة للسلع اليت ال تتميز خبصائص معينة.

:Transland Terminalمراكز الترانزيت للشحنات العابرة للسلع ذات طبيعة خاصة: -5
وهي تتعامل مع البضائع العابرة ذات مميزات خاصة كالبرتول.
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:Warehouseمراكز المخازن:  -6
راكز لتخزين املواد اخلام و النصف مصنعة و هي نقطة وصل بني املصنع و املورد و هي مراكز اصغر هي م

من مراكز التوزيع.

:Distribution centreمراكز التوزيع:-7
هي مراكز كبرية احلجم عن مراكز املخازن وتتعامل مع البضائع التامة الصنع.

وكلة إليه.و الشكل التايل يوضح كل نوع و الوظائف امل
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: أنواع المراكز اللوجستية ووظائفها:)03- 02الشكل رقم(

من اعداد الطالبة باعتماد علىالمصدر:
Haggins, ferguson and Kanaroglou, Varieties of logistics centres : Developing astandardized
typology and Hierarchy, Annual Meeting, , paper revised from Original sub mittal. 2012 , pp
15-16

أنواع المراكز اللوجستية ووظائفها

قرى الشحن
Freight
Village

الموانئ 
التصديرية

Main port
Terminal

مراكز التجهيز 
الداعمة للميناء

In land port

مراكز 
الترانزيت 
للشحنات 
العابرة للسلع

العادية
Intermodal
Terminal

مراكز الترانزيت 
للشحنات العابرة للسلع 

ذات طبيعة خاصة

Translaod

Terminal

مراكز التخزين 

و مخزن 
الحاويات

Warehouse
/container

yard

مراكز التوزيع

Distribution
Centre

ن، التخزين، الشح-
التفريغ، استعمال 
التكنولوجيا، صيانة 
احلاويات، و تنظيفها 

و ترميزها،

تعبئة و تغليف - 
البضائع، بعض 
الصناعات التجميعية، 

التخليص اجلمركي

التخزين،-
و الشحن 
و التفريغ.

أنشطة القيمة -
املضافة كتلقي 
أوامر الطلبات، 
وضع العالمات 
التجارية....، 

احلاويات مناولة -
و البضائع 
و ختزينها و 

التفتيش

التخزين، التجميع، -
التوزيع، النقل متعدد 
الوسائط، خدمات 

جتارية، و امنية.
استخدام -

التكنولوجيا.
تعبئة و تغليف.

الطلبات.تلقي أوامر 
ترميز و تكويد -

احلاويات، صيانة 
احلاويات و تنظيفها.

التخزين، التجميع، -
التوزيع، النقل متعدد 

الوسائط، 

استعمال تكنولوجيا -
املعلومات.

املناولة، الصيانة و -
تنظيف احلاويات و 

ترميزها.

النقل متعدد -
الوسائط، التخزين، و 

التوزيع، 
أنشطة الشحن  -

كاملناولة و صيانة 
احلاويات و تنظيفها 

و ترميزها

التخزين و التوزيع-
أنشطة القيمة -

املضافة كإضافة 
العالمات التجارية

صيانة احلاويات -
و تنظيفها و 

.ترميزها

التخزين و -
الشحن و 

التنظيف، إصالح 
احلاويات.

أنشطة القيمة -
املضافة كتلقي 
أوامر الطلبات، 
املرجتعات، وضع 

التجاريةالعالمات 
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أنواع المراكز اللوجستية التي تقوم بنفس الوظيفة:): 04- 02الشكل رقم(

Higgins, Ferguson and Kanaroglou, ppى:: من اعداد الطالبة باعتماد علالمصدر 12-13

أنواع المراكز اللوجستية التي تقوم بنفس الوظيفة

مراكز 
التوزیع

DISTRIBU

TION
CENTRE

-Industrial
park
-Distribution
terminal
-Urban
consolidation
centre
-Container
depot

الموانئ 
التصدیریة

Main
port

Terminal

قرى الشحن 
Freight
Village

مراكز 
التجھیز 
الداعمة 
للمیناء

Inland
port

مراكز 
الترانزیت 
للشحنات 

العابرة للسلع 
Interالعادیة

modal
Terminal

مراكز 
الترانزیت 
للشحنات 

العابرة للسلع 
ذات طبیعة 

خاصة 
Translaod
Terminal

مراكز التخزین 
و مخزن 
الحاویات 

Warehouse
/container

yard

- Gateway.
-Logistics
-Seaport
-Aircargo
port
-Bulk .ter
minal

-Nodal
Centres for
Goods.
-Freight
Village
-Logistics
centre.
-Trade and
transportat
ion centre
inland port

-Inland
port
-Dry port
-Maritime
feeder inl
and port
-
Hinterland
terminal
-Satellite
terminal

-Transport
terminal
-Intermodal
and
multimodal
-Industriel
park
-Transfer
terminal
-Transmodal
terminal

-Warehouse
-Contrainer
yard
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المبحث الثالث: دور الموانئ الجافة في المنظومة اللوجستية
متعدد الوسائط و قيام املنظمة العاملية يف ظل تطور عمليات نقل احلاويات عامليا واستخدام النقل

عمال مفاهيم و أساليب جديدة اليت ساعدت على ازدهار حركة التبادل التجاري باستOMCللتجارة 
لتقليل التكلفة إىل أدىن حد ممكن.

اية  تطورت مفاهيم كثرية منها السفن، معدات التداول، دور املوانئ البحرية من نقطة بداية او 
للبضائع املستوردة و املصدرة إىل حلقة من حلقات النقل متعدد الوسائط.

ات مميزة بأسعار تنافسية باالستفادة من مميزات وسائل وبدأت املنافسة بني املوانئ يف تقدمي خدم
النقل املختلفة، و بتطبيق العمليات اللوجستية، فظهرت فكرة إنشاء املوانئ اجلافة لربط امليناء باملنطقة 

بوسائل النقل In land Container Depot (ICD)اخللفية وتسمى أيضا مبحطات احلاويات الداخلية 
.)سكك حديديةالشاحنات،(املختلفة 
حري يتم فيها تعمل كظهري للميناء البالرئيسية و اإلنتاج شاءها بالقرب من مراكز التوزيع و يتم إنو 

يف نفس الوقت تضيف إىل سلسلةيف الضغط على املوانئ البحرية، و ذلك لتخفاستقبال البضائع، و 
JITالتسليم يف الوقت احملددلوجستيات النقل الدويل متعدد الوسائط القدرة على حتقيق هدف و خاصية 

1

المطلب األول: مفهوم الموانئ الجافة وأهميتها:
أوال: مفهوم الموانئ الجافة:

" هي عبارة عن دوائر مجركية تنشا بعيدا عن املنافذ اجلمركية املعتادة واليت تلحق باملوانئ البحرية أو اجلوية - 
2ولة جماورة."أو تلك اليت تنشا على املنافذ الربية املتامخة لد

ا: "منشاة جمهزة تقام داخل البالد بعيدا عن املوانئ البحرية يتم إقامتها إلمتام النقل -  و ميكن تعريفها بأ
، و ملنع التكدس باملوانئ البحرية و الربية و اجلوية، وحتقيق ةاملتعدد الوسائط و لتحقيق املفاهيم اللوجستي

نية أساسية متميزة تربطها مع وسائط النقل املختلفة، وشبكة قيمة مضافة، مع ضرورة أن يتوافر هلا ب
3اتصاالت عالية الكفاءة وتكون هذه املناطق مسيطر عليها مجركيا."

.2، ص2008بنك معلومات النقل البحري، املوانئ اجلافة و املناطق احلرة، أكتوبر -1
.15ص،2004ط و إدارة، منشاة املعارف، اإلسكندرية، د/ سامي زكي  عوض، املوانئ اجلافة ختطي-2
، رسالة دكتوراه،  )2014-1995(مرمي حممد فرح حامد، اثر اللوجستيات يف امليزة التنافسية للنقل باحلاويات يف ميناء بورتسودات -3

.23، ص 2015كلية الدراسات العليا، السوان، 
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املؤقت ويقع بعيدا عن والتخزين:" انه موقع للتسهيالت اللوجستية لإلفساح اجلمركي ويعرف أيضا- 
1".املوانئ البحرية

و هو عبارة عن حمطة لتخزين البضائع متصلة مباشرة مع الطرق او السكة :" امليناء الداخليأيضايسمى - 
يستخدم امليناء اجلاف كمركز لتجميع البضائع القادمة من البحر و امليناء البحري إىلاحلديدية الواصلة 
ملساحة اجلهات املوردة، لتخفيف الضغط على الطاقة التخزينية و املساحة اجلمركية و اإىلاستعدادا لتوزيعها 

ا املوانئ البحرية 2".اجلمركية اليت تكتظ 

العام املقام لالستخدام العام يف عمق الدولة داخل البالد و خارج املوانئ البحرية و الربية رفق" هو امل- 
النقل، و حتقيق قيمة مضافة و يعد ظهريا للموانئ البحرية و ميارس كافة إمتامو اواجلوية ملنع التكدس 

ائية للبضائع العابرة وفقا لنظام الرتانزيت أنشطتها ويعامل بذات معاملتها اجلمركية و يعترب وجهة وصول 
.3ويصدر قرار مجهوري بتحديده"

"امليناء اجلاف هو االسم احلديث الذي اطلق على املالحق اخلارجية سابقا واملستودعات العامة حاليا، - 
ية، وانتشرت فكرة انشائها يف السنوات االخرية، ويكون بامليناء انشائها خارج املوانئ البحر وتكون اماكن

اجلاف جلنة مجركية لالشراف على سري العمل، وحراسة شرطة كما يف حالة املستودعات العامة، والفرق بني 
Billامليناء اجلاف واملستودع اجلمركي هو ان امليناء ينص عليه يف بوليصة الشحن of lading على انه اجلهة

Viaعرب ميناء حمدد ( Destinationالنهائية  port of".(4

همية انشاء الموانئ الجافة:أثانيا: 
التخلص من مشكلة التكدس باملوانئ البحرية.- 
ختفيض تكاليف النقل.- 
اورة.-  ربط املوانئ البحرية باملدن ا
انئ مع مجيع وسائل النقل تنظيم سلسلة النقل بأداء كل وسيلة نقل الدور املناسب هلا و تعامل املو - 

ا تفادي االختناقات املرورية من خالل ختفيف احلموالت  (الشاحنات، السكك احلديدية)، اليت من شا
على الطرق.

وجستيات،  ملنطقة شرق البحر املتوسط و اخلطة الشاملة يف مجهورية مصر العربية، وكالة دراسة عن النقل املتعدد الوسائط و نظام الل1-
.25، ص 2008، وزارة النقل، مصر، اغسطس JICAاليابانية للتعاون الدويل 

2 -http://en.wikipedia.org/wikildry-port -11h 30m 03/02/ 2017
3- http://aymanaydi.wixsite.com/landports/-cdn1-12h 30m 03/02/ 2017

.211، ص 2014ایمن النحراوي، منظومة النقل الدولي واللوجیستیات، دار الفكر الجامعي، الطبعة االولى، االسكندریة، -  4
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حرية لزيادة عدد و حجم زيادة القدرة التنافسية للميناء من خالل توفري املساحات التخزينية باملوانئ الب- 
احلاويات املتداولة.البضائع و 

يل دفع الرسوم اجلمركية للبضائع املستوردة حلني متام استالمها.تأج- 
ختزين احلاويات الفارغة.- 
.متعدد الوسائطتسهيل عملية النقل - 

"سحب البضائع و احلاويات من امليناء البحري و جتميعها و ختزينها و من مث رفع كفاءة و طاقة امليناء - 
ينة، مما يوفر تكاليف انتظار عالية قد تصل اىل عشرات البحري يف التعامل و من مث ختفيض دورة السف

1االالف من الدوالرات يف اليوم الواحد."

حتسني نسبة امتالء وسائل هام يف الربط بني أمناط النقل وهيكلة تدفقات البضائع و تقوم املوانئ بدور- 
النقل.

مة توزيع البضائع على الوسائل للموانئ اجلافة دور هام يف دعم لوجستيات النقل وربط الشبكات وسال- 
وسرعة التخليص اجلمركي. 

المطلب الثاني: شروط ومكونات الموانئ الجافة
اوال: الشروط الواجب توفرها في الموانئ الجافة:

الشروط:بعض لكي يسمى ميناءا جاف و ميارس وظائفه ال بد من توفر 
اتصاالت ووسائل نقل خمتلفة، كهرباء، مياه، ، و أنفاقوجود بنية اساسية قوية حديثة من طرق وجسور، و - 

اليت يتعامل معها وتكون صاحلة للتعامل مع نوعيات املركبات األخرىوذلك لربط امليناء مع املناطق 
.2والبضائع احملمولة"

توفري اخلدمات اليت تقدمها املوانئ البحرية.- 
اختيار املكان املناسب للموانئ اجلافة.- 
جبانب املصانع، أخرىو النصف مصنعة، و األوليةتتوسط مناطق تواجد املواد جيب اقامة موانئ جافة - 

لتخفيض التكاليف وهذه مهمة املنظومة متعدد الوسائطوموانئ جبانب املستهلك خصوصا يف ظل النقل
اللوجستية مع مراعاة مستوى اخلدمة للمستهلك.

.450، ص 1998فريد منصور، مقدمة يف اقتصاديات النقل، مركز اإلسكندرية للكتاب، اإلسكندرية، محادة-1
.179د/عبد القادر فتحي الشني، املفاهيم احلديثة يف ادارة خدمات النقل و اللوجستيات، مرجع سبق ذكره، ص -2
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قنيات احلديثة و تتميز تتماشى مع التأنو و اللوائح اجلمركية اإلداريةاحلكومية و اإلجراءاتتبسيط 
تقدمي خدمات التخليص اجلمركي و الضرييب على درجة عالية لكي ال تعرقل حركة البضائع و الدقة بالسرعة و 

1من الكفاءة من 

امليناء البحري، م والنقل كوكالء الشحن، متعهدي النقلالشركات العاملة يف جمال الشحن و جتمع وربط - 
البضائع بنظام املعلوماتأصحابالسفن، أصحابالبنوك، شركات التامني، اجلمارك، املطارات،

ا زيادة القدرة على املنافسة العاملية.واالتصال لتميزه بالسرعة و الفاعلية اليت من شا
على قدر كبري من املعرفة بعلوم اإلدارة" يتطلب امليناء اجلاف نوعية متميزة من 2الناجحة:اإلدارة- 
العلمية األساليببإتباعتطلبات النقل احلديث و تكون قادرة على اختاذ القرارات الفورية للظروف وم

تكون على مستوى من الكفاءة لتعامل مع الشركات البحرية العاملية".أنوحبوث العمليات و 

ثانيا: مكونات الموانئ الجافة:
ب توفر مواصفات معينة و جتهيزات ضرورية لذا لكي تتمكن املوانئ اجلافة من القيام بوظائفها فانه جي

تتكون املوانئ اجلافة من ساحات مفتوحة و حمطة للحاويات، و مرافق و هي كالتايل:

ساحات للحاويات املستوردة.- 
ساحات للحاويات املستوردة اليت مت تفريغها.- 
ساحات للحاويات املصدرة.- 
تظارها عن املدة احملددة هلا باملوانئ البحرية.ساحات حلاويات العبور الفارغة اليت زادت فرتة ان- 
.وتفريغ احلاويات"حمطة تعبئة - 
.3انتظار للسيارات"أماكن- 
.واإلدارةمكاتب اجلمارك - 
.للمعدات، وورش لتجهيز وتنظيف و إصالح احلاوياتورش - 
.واألوناش والرافعات والبوابات لرفع ونقل احلاوياتطرق ملرور احلاويات - 
"ميزان بسكول.- 

.95صمرجع سبق ذكره، سامي زكي عوض، املوانئ اجلافة ختطيط و ادارة ،-1
د/ سامي زكي عوض، الدور اللوجسيت للموانئ اجلافة و مدى احتياج مصر هلا يف ظل اسرتاتيجية متكامل للنقل، رسالة دكتوراه، -2

.29، ص 2002االكادميية العربية للعلوم و التكنولوجيا و النقل البحري، مصر، 
.25ة للنقل باحلاويات يف ميناء بورتسودان، مرجع سبق ذكره، ص مرمي فرح حممد حامد، اثر اللوجستيات يف امليزة التنافسي-3
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.1مكتب االتصاالت االلكرتوين"- 
احلديدية.وخطوط السككوجود شبكة من الطرق الربية - 
توفر مناطق للخدمات التجارية املساعدة كالوكاالت البحرية، اجلمارك، شركات التامني، البنوك، مكاتب - 

دي النقل.همتع
...والتعبئةتوفر مناطق الصناعات التصديرية كالتغليف - 

في المنظومة اللوجستية:ودورهاالموانئ الجافةوظائفالمطلب الثالث:
وظائف الموانئ الجافة:اوال: 

" يتأثر هيكل تشغيل امليناء اجلاف بنطاق تشغيله كما و كيفا و فاعلية وفقا ملوقعه اجلغرايف ما بني 
ال تقل عن املوانئ البحرية و مراكز التجمعات الصناعية بالبالد و نوعية وسائط النقل املوجودة به و اليت

ري، بري) لتفعيل الدور احليوي يف تعظيم  و تنمية التجارة اخلارجية  وسيطيت نقل احدامها (سككي ، 
وتتلخص أهم وظائف املوانئ اجلافة يف:2للبالد"

:تعدد الوسائطربط حلقات النقل م-1
األقلني خمتلفتني على ل البضائع بوسيلتقنهو يتم تغري وسيلة النقل يف املوانئ اجلافة الن النقل م و

ري)، فتعترب املوانئ اجلافة نقطة تالقي  النقل املختلفة و هذه املوانئ وربط وسائل(حبري، جوي، بري، 
ختضع لإلشراف اجلمركي لكل دولة.

تحقيق المفاهيم اللوجستية:-2
وسالمة  للموانئ اجلافة دور هام يف دعم لوجستيات النقل وربط الشبكات وسرعة التخليص اجلمركي

توزيع البضائع على وسائل النقل.
املادي وعمليات التوزيع" يلتزم الناقل الدويل متعدد الوسائط بإمتام عمليات التوريد املادي للمصانع 

التكاليف ممكنة و حبالة تتفق وبأقل سوق املستهلك يف التوقيتات املتفق عليها إىلللمنتجات التامة الصنع 
3.مع ذوق املستهلك"

.182د/عبد القادر فتحي الشني، املفاهيم احلديثة يف ادارة خدمات النقل و اللوجستيات، مرجع سبق ذكره، ص -1
2http://aymanaydi.wixsite.com/landports/-cdn1 14h00 10/03/2017

.177، مرجع سبق ذكره، ص واللوجستياتعبد القادر فتحي الشني، املفاهيم احلديثة يف ادارة خدمات النقل -3
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إحكامالتوزيع املادي بشبكة واحدة و وهنا تعمل املنظومة اللوجستية على ربط عمليات التوريد و 
سلع بأسعار تنافسية.إنتاجالسيطرة على مجيع مراحل النقل خلفض تكاليف نقل السلع و 

ل تقليل يتم حتقيق املفاهيم اللوجستية من خالاألوليةففي حالة املوانئ اجلافة اخلاصة بتجميع املواد 
.األسعارأفضلو شرائها بكميات كبرية للحصول على اإلنتاجتكاليف نقل عناصر 

ويف املوانئ اجلافة اخلاصة بتجميع السلع النهائية يتم تقليل تكاليف النقل من خالل جتميع كل 
ا من السوق، و كذلك خفض إرساهلاالطلبيات من مجيع السلع و  تكلفة مرة واحدة، و تقليل املسافة لقر

ات املفاجئة، وتقليل تكاليف يمن خالل خفض حجم املخزون داخل املصانع. " وتلبية الطلباإلنتاج
.1"طلبيهو املصروفات املصاحبة لكل اإلداريةاألعباء

ا مناألسواقاملوانئ اجلافة اخلاصة بتوزيع املنتجات على أما يسمح هلا بتحقيق األسواقفقر
واحدة وإرساهلا دفعة الل حتضري طلبات كل سوق على حدة من مجيع السلع اللوجستية من خاألهداف

حسب احتياجات كل سوق، و التواجد املستمر للسلع باألسواق حسب رغبات املستهلك و احتياجاته، 
امليناء اجلاف لشحن السلع بكميات هائلة.إىلوختفيض تكاليف النقل من املصانع 

منع التكدس بالموانئ:-3
اهلامة لنظام العوملة نظرا الرتباطها الوثيق اإلفرازاتإحدىاحلديثة و األنشطةانئ اجلافة من تعترب املو 

مفاهيم جديدة و أساليببتطور حركة التجارة العاملية و استخدام احلاويات يف نقل البضائع باستخدام 
.2لتقليل التكاليف و القضاء على التكدس يف املوانئ البحرية"

البحرية حلقة يف سلسلة النقل م و، ومراكز لوجستية وليست مكان لشحن وتفريغ املوانئأصبحتو 
القيام باخلدمات اللوجستية إىلتعتمد يف ذلك على املوانئ اجلافة ( التخزين) باإلضافة أصبحتوختزين بل 

ا ورفع طاقتها منع التكدس باملوانئ البحرية وزيادة معدالت التداول إىلأدىاليت حتقق قيمة مضافة، مما 
يف األجنبيةمما حيقق هلا ميزة تنافسية مع املوانئ أفضلوظائفها بشكل أداءو إنتاجيتهااالستيعابية وزيادة 

حركة التجارة اخلارجية.

ون، د/ سامي زكي عوض، دور املوانئ اجلافة يف املنظومة اللوجستية، االكادميية العربية للعلوم و التكنولوجيا و النقل البحري، مارد ك-1
.9، مصر، ص1997

2http://aymanaydi.wixsite.com 14h20m 10/03/2017
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جند ميناء هامبورغ بأملانيا يرتبط بامليناء اجلاف "وتقام هذه املوانئ يف الظهري وعلى سبيل املثال 
غرب أوروبا، وهذا امليناء خيدم أكرب جتمع اقتصادي يف أوروبا الذي يتمتع بقوة ديسبورغ املوجود يف وسط

ولندا الذي يعترب القارة وكل 1"شرائية كبرية امليناءين متصلني جبميع أنواع املواصالت وأيضا ميناء روتردام 
االوروبية بالكامل ظهري للميناء.

تيةثانيا: دور الموانئ الجافة في المنظومة اللوجيس
مستعملة مفاهيم وأساليب OMCلقد نشطت حركة التجارة العاملية بعد قيام املنظمة العاملية للتجارة 

جديدة لتقليل التكاليف الكلية إىل أدىن مستوى ممكن.
وتغريت مفاهيم عديدة وتطورت منها املفهوم التقليدي للميناء البحري فبعد اعتماده على املوقع اجلغرايف 

فاهيم التقليدية، أصبح اآلن حلقة يف سلسلة النقل الدويل املتعدد الوسائط وأصبحت املنافسة يف إطار امل
2بني املوانئ قوية يف تقدمي اخلدمات املتكاملة باعتمادها على عنصرين أساسيني: 

يتم ختفيض التكاليف من خالل التحكم يف تكاليف العمالة بتخفيض تخفيض تكاليف التشغيل:-1
يادة ساعات العمل الفعلية، وزيادة كفاءة العمالة باستعمال املعدات احلديثة وتدريب العمال من العمالة، وز 

أجل رفع مستوى اإلنتاجية.

ويتم حتقيقها من خالل:المميزات التنافسية للميناء:-2
.توفري أنشطة جديدة جلذب اخلطوط املالحية
قيق سرعة دوران أكرب للسفن .تقليل فرتات بقاء السفن بامليناء ألدىن حد من أجل حت
.(رية ربط امليناء بشبكة حديثة من الطرق املختلفة (برية، سكك حديدية، 
.ربط امليناء بشبكة اتصاالت حديثة لتوفري املعلومات يف كل حلظة
.توفري األرصفة واحملطات املتخصصة
.تسهيالت لعملية دخول وخروج السفن من األرصفة
علقة بدخول وخروج البضاعة من امليناء.تسهيل اإلجراءات املت
 ،إنشاء أنشطة صناعية باملنطقة اخللفية كالصناعات املتعلقة بالبضاعة لتحقيق قيمة مضافة للميناء

وصناعات إلصالح السفن.

.85سامي زكي عوض، املوانئ اجلافة ختطيط وإدارة، مرجع سبق ذكره، ص -1
.81-79، صاملرجع السابق ذكره-2
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 ضرورة وضع شعار للميناء مثل شعار ميناء روتردام أنه بوابة أوروباRotterdam the gate of europe ،
تعترب من االسرتاتيجيات اليت يقوم عليها امليناء.ألن الشعارات

:و التخطيط لهاالموانئ الجافةأنواع: رابعالمطلب ال
ملصدر املادة اخلام، بني املوانئ اجلافة حسب طبيعة اخلدمات املقدمة و موقعها بالنسبة وميكن التفرقة

االستهالك.أسواقو املصنع، و 

انواع المونئ الجافة::أوال
:وليةميع المواد االتج-1

حيث تقوم بتجميع هذه املواد بكميات كبرية من عدة األوليةتكون بالقرب من مصادر املواد 
لشرائها األسعاربأقلاألوليةاملصنع" و يضمن هذا النوع احلصول على املواد إىلإرساهلامصادر مث 

اإلنتاج، و ضمان عدم توقف 1"بكميات كبرية، و خفض تكاليف النقل لوجود كمية كبرية من املواد
.األسعار، و كذا تنفيذ الطلبيات املفاجئة بدون زيادة األوليةالستمرارية تدفق املواد 

وليةأل: اهمية وجود ميناء جاف بالقرب من مصادر المواد ا)05-02(الشكل 
في حالة عدم وجود ميناء جاف:.أ

.177ادارة خدمات النقل و اللوجستيات، مرجع سبق ذكره، ص د/عبد القادر فتحي الشني، املفاهيم احلديثة يف-1
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في حالة وجود ميناء جاف:.ب

.91ض، املوانئ اجلافة ختطيط وادارة ، مرجع سبق ذكره، ص :سامي زكي عو المصدر

تجميع السلع النهائية (التامة الصنع):- 2
يف املناطق ذات الكثافة الصناعية من اجل جتميع كل السلع من مجيع املصانع إلرساهلا إقامتهايتم 

أيان املناسب للمستهلك يف الوقت و املكاألسواقو يتميز هذا النوع بتوفري السلع يف األسواقإىل
باملصنع.و ختفيض نفقات التخزين JITالتسليم يف الوقت 

.صناعيةوجود ميناء جاف بالقرب من مناطق الكثافة الأهمية: )06- 02(الشكل رقم 
في حالة عدم وجود ميناء جاف:.أ
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جود ميناء جاف:و في حالة ب. 

.92دارة ، مرجع سبق ذكره، ص :سامي زكي عوض، املوانئ اجلافة ختطيط وإالمصدر

توزيع المنتجات على األسواق :-4
األسواق متقاربة  حيث –يتواجد هذا النوع  "عندما تكون مصانع االنتاج متباعدة، أما مواقع االستهالك 

يقوم امليناء اجلاف بتجميع انتاج املصانع مث اعداد طلبات كل سوق على حدى من مجيع املنتجات و 
1احدة."ارساهلا دفعة و 

تعمل على حتقيق املبادئ سكانية، ذات قوى شرائية مرتفعة و فهذه املوانئ تتواجد باملناطق ذات الكثافة ال
ا من املستهلك و ختفيض تكاليف النقل. اللوجستية بتوفري  السلع يف الوقت احملدد لقر

ا من املستهلك و بالتايل حتقيق و  مبادئ اللوجستيات.تقوم بتوفري السلع يف الوقت احملدد لقر

1-سامي زكي عوض، املوانئ اجلافة ختطيط وإدارة ، مرجع سبق ذكره، ص89
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همية وجود ميناء جاف بالقرب من االسواق االستهالكيةأ: )07- 02(الشكل رقم 
في حالة عدم وجود ميناء جاف:.أ

في حالة وجود ميناء جاف قريب من االسواق:.ب

.03: سامي زكي عوض، املوانئ اجلافة ختطيط وإدارة، مرجع سبق ذكره، ص المصدر
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كانت كثيرة وبعيدة عن بعضها:االستهالك إذاو نتاجاإليتوسط مراكز - 4
سواق و المصانعاألاهمية وجود ميناء جاف يتوسط ):08-02شكل رقم (

في حالة عدم وجود ميناء جاف:.أ

:واالسواقفي حالة وجود ميناء جاف يتوسط المصانع .ب

.94ص : سامي زكي عوض، املوانئ اجلافة ختطيط وإدارة، مرجع سبق ذكره، المصدر
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هذا وإقامة التامة الصنع،أواألوليةسواء من املواد أنواعهامتنع التكدس باملوانئ البحرية يف مجيع و 
التخزين وتقليل تكاليفالنوع من املوانئ يعمل على: حتقيق اقتصاديات احلجم (تقليل تكاليف النقل) 

اإلدارةبات املفاجئة و تقليل تكاليف و كذلك تلبية الطلاألسواقوضمان توفري البضائع بصفة مستمرة يف 
.طلبيهاملصروفات اخلاصة بكل و 

تكون هناك عدة موانئ جافة ختدم أون هناك ميناء جاف واحد خيدم عدة موانئ حبرية، و قد يكو 
ميناء حبري واحد فقط.

ثانيا: تخطيط الموانئ الجافة:
:1هامه التاليةجيب أن يراعي ما ميكنه من أداء متخطيط الميناء الجاف:-1
القيام بالتخليص اجلمركي على احلاويات الواردة للبالد.- 
نقل احلاويات بني الوسائط املختلفة واالشرتاك يف النقل م و.- 
شحن وتفريغ احلاويات.- 
التخزين املؤقت للحاويات والبضائع.- 
التغليف ووضع العالمات التجارية.- 
ل واحد أو أكثر من عميل.جتميع بضائع احلاويات لتصديرها وقد تكون لعمي- 
تنظيف وصيانة وإصالح احلاويات.- 
أسس التخطيط:-2
أي جيب ،جيب أن يكون موقع امليناء اجلاف بالقرب من مرافق النقل الن هذا سيوفر مبالغ مالية كبرية- 

أن يتماشى مع ختطيط البنية األساسية الشاملة للنقل.
ف من التوسع املستقبلي.جيب توفر مساحات كبرية اليت متكن امليناء اجلا- 
وطرق برية وممرات مائية متصلة بامليناء.،جيب أن تكون هناك سكك حديدية- 
جيب أن يتوسط امليناء اجلاف مناطق اإلنتاج ومناطق االستهالك أو يتوسط الكثافة الصناعية وأيضا - 

الكثافة السكانية.
:طمعايير التخطي-3

:2لتخطيط للموقعجيب الرتكيز على املعايري التالية عند ا

.128د/ سامي زكي عوض، دور املوانئ اجلافة يف منظومة النقل متعدد الوسائط، مرجع سبق ذكره، ص -1
.181، مرجع سبق ذكره، صواللوجستياتخدمات النقل إدارةهيم احلديثة يف عبد القادر فتحي الشني، املفاد/-2
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سهولة الوصول إيل السكك احلديدية والطرق الربية وإذا كان سيتم نقل احلاويات عن طريق الطرق املائية - 
الداخلية فمن األفضل أن يكون موقع امليناء بالقرب منها.

سهولة االتصال مع مجيع املتعاملني معه.- 
صالت ...توفري الكهرباء، املياه، االتصاالت، الصرف الصحي، املوا- 
اندماج مع شبكة الطرق اإلقليمية لتجميع البضائع أو توزيعها.- 
القرب من املناطق السكنية الجتذاب العمالة وجتنب مصاريف االنتقال واإلسكان.- 

الفرق بين الموانئ الجافة والمناطق الحرة:ثالثا: 
وتقام أسوارو حتدها ضهاأر واليت حتددها دولة ما على األرضاملنطقة احلرة هي تلك" املساحة من 

من الرسوم و القيود اليت تفرض من قبل الدولة على تعفىغالبا بالقرب من املوانئ الرئيسية و املطارات، و 
، و قد تكون منطقة حرة 1، و ذلك بغرض جذب املستثمرين"أراضيهاإىلالبضائع الواردة و الصادرة من و 

مركز لوجسيت.أوصناعية، أو
االستثمارية األنظمةهي بذلك من واألجنيب و االستثمار الوطين أشكالة هي شكل من فاملناطق احلر 

من عجلة التنمية اإلسراعلتشجيع االستثمار و مناطق للصناعات املختلفة مراكز و إنشاءاليت تقوم على 
موانئ بأكملها.أواالقتصادية و قد تشمل مدن 

اليت تشارك يف جناحها عن طريق تسهيل حركة بعاداألالنقل واخلدمات اللوجستية كأحد أمهيةوتظهر
استعمال تكنولوجيا املعلومات واالتصال إىلالصادرة والواردة باإلضافة األوليةالبضائع واملواد 

احلرة.واملناطق اجلدول التايل الفرق بني كل من املوانئ اجلافة ويوضح واجلمارك.

يد حممد االمني، دور املفاهيم اللوجستية يف تنمية -1 ، السودان-احلرةدراسة حالة منطقة البحر االمحر (املناطق احلرة وتطويرسلمى عبد ا
.71، ص 2014امعة البحر االمحر، ، رسالة دكتوراه، قسم اقتصاديات النقل البحري، ج)2000-2012
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وانئ الجافة و المناطق الحرة) : المقارنة بين الم04- 02الجدول رقم (
المناطق الحرةالموانئ الجافة

يتم إنشاؤها مبوافقة مصلحة اجلمارك وبرتخيص -1
صادر منها.

حتصل مصلحة اجلمارك على أجور اللجان -2
اجلمركية باإلضافة إىل نسبة من اخلدمات التخزينية 

وذلك من اجلهة املرخص هلا .
افة مبدة ستة حيدد مدة بقاء البضائع باملوانئ اجل-3

أشهر قبل قيدها  للتصرف فيها وميكن مد هذه 
املدة لفرتة ثالثة أشهر أخري مبوافقة مدير عام 

اجلمارك املختص .
يتم ختزين كافة البضائع باملوانئ اجلافة وفقا ملا هو -4

مدرج بالرتخيص الصادر من مصلحة اجلمارك.
تكون اهليئة أو اجلهة املرخص هلا بامليناء اجلاف -5

ا تكون مسؤ  ولة عن البضائع املودعة فيه.كما أ
مسؤولة عن الضرائب اجلمركية وغريها من الرسوم 
املستحقة علي كل نقص أو ضياع أو تلف هلذه 

البضائع. 

يتم إنشاؤها مبوافقة اهليئة العامة لالستثمار -1
واملناطق احلرة وبرتخيص منها.

حتصل مصلحة اجلمارك علي أجور اللجان -2
وحتصل هيئة االستثمار واملناطق اجلمركية فقط.

احلرة نسبة من قيمة البضائع باملنطقة وذلك من 
اجلهة املرخص هلا.

ال ختضع البضائع باملناطق احلرة ألي قيد من -3
حيث مدة بقائها فيها.وال حيق مللحة اجلمارك 

التصرف فيها .
يتم ختزين البضائع املوضحة مبانيفستو الباخرة -4

ا برسم املنطقة والبوليصة األصلية للش حن بأ
احلرة.

تكون اجلهة املرخص هلا هي املسؤولة عن أي -5
نقص أو ضياع أو تلف للبضائع.

.195عبد القادر فتحي الشني، املفاهيم احلديثة يف إدارة خدمات النقل واللوجستيات، مرجع سبق ذكره.صالمصدر:
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ة اللوجستية:المبحث الرابع: النقل  متعدد الوسائط في ظل المنظوم
نتيجة للتطورات السريعة املتالحقة اليت يشهدها قطاع النقل البحري منذ بداية الستينيات من القرن
العشرين، سواء بالنسبة للسفينة أو امليناء، فقد كان لثورة التحوية وللمفاهيم احلديثة للوجستيات أثرمها 

بسط من جمرد نقل البضائع من ميناء إىل ميناء إىل الكبري يف تطور مفهوم النقل حيث جتاوز ذلك املفهوم امل
.1عمليات متكاملة من الباب إىل الباب"

فلقد لعبت احلاوية دورا كبريا يف تغيري مفاهيم عديدة يف النقل بصفة عامة بعدما كانت سلسلة النقل 
تبدأ و تنتهي بامليناء، وأصبح لنقل متعدد الوسائط اثر هام على التجارة اخلارجية.

ومن طرق تصل بني )املوانئ- املدن- ويتكون نظام النقل من " مراكز جتميع وختزين وتوزيع (القرى
ومن تدفقات للبضائع املختلفة على )حبرية- طرق جوية- قنوات مائية- سكك حديد-طرق برية(هذه املراكز 
ل النقل ، ومن وسائ)الركاب-بضائع الصب السائلة-البضائع اجلاف-البضائع العامة(هذه الطرق 
.2")سفن- صنادل طائرات-عربات سكك حديد- سيارات(املستخدمة 

المطلب األول: نظام التحوية و النقل متعدد الوسائط:
أوال: مفهوم نظام التحوية:

Malcom Purcell Mcleanعلى يد " مالكوم ماكلني 1956يرجع تاريخ ظهور احلاوية إىل عام 

احدث ثورة وتغري جذري يف جمال النقل والتجارة الدولية وميكن ، وقد3الذي أطلق عليه " أبو التحوية"
ا:Containerتعريف احلاوية  بأ

.4"عبارة عن صناديق منطية تعبأ فيها البنود الفردية"-1
هي صندوق من احلديد الصلب ذو أبعاد ومواصفات موحدة معيارية ومسي باحلاوية ألنه حيوي بداخله -2

البضائع املراد نقلها.

.4، ص31/03/2001، 41388د/ عبد احلليم بسيوين، ندوة حنو إسرتاتيجية للنقل يف خدمة التنمية، جريدة األهرام، عدد -1
، 2001د/ امحد عبد املنصف حممود، اقتصاديات النقل البحري، مكتبة و مطبعة اإلشعاع الفنية، الطبعة األوىل، اإلسكندرية، -2

.227ص
.3، ص2009د/ أمين النحراوي، منظومة النقل الدويل بسفن احلاويات، دار الفكر اجلامعي، اإلسكندرية، -3
.324، ص 2002عمر ساملان، قراءات يف اقتصاديات النقل الدويل، مؤسسة نبيل للطباعة، القاهرة -4
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)حاويات قياسية(ام النقل باحلاويات هو:" نظام لنقل البضائع باستخدام حاويات الشحن فنظ
املصنوعة من احلديد، و مبواصفات قياسية و يتم نقلها و ختزينها بكفاءة عرب مسافات طويلة و ميكن أيضا 

اسي سهل نقلها ما بني السفن و القطارات و العربات املخصصة بدون فتحها و يتم ترقيمها بشكل قي
.1التعرف عليه عن طريق أنظمة الكرتونية"

و هناك مواصفات قياسية دولية للحاوية Containerisationيطلق على هذا األسلوب نظام التحوية " و - 
.2قدم"60، 40، 20، 10قدم و األطوال ترتاوح بني 8قدم و العرض 8حيث االرتفاع 

-SEAستخدام نظام النقل باحلاويات، حيث قامت شركة وتعترب الو م ا الدولة الرائدة يف صناعة وا

LAND حاوية على سطح ناقلة البرتول ماكسنون من ميناء نيوجرسي، " 58بنقل حوايل 1956يف افريل
ويف Grate Waycityحاوية أطلق عليها اسم 226حبمولة 1957ومت تسجيل أول سفينة حاويات عام 

ت بني موانئ نيويورك ولوس اجنلوس وسان فرانسيسكو يف مت تنظيم خط مالحي للحاويا1961عام 
و تتخلص مزايا احلاوية يف:3أمريكا"،

ختفيض تكلفة حركة التجارة العاملية.- 
زيادة سرعة توصيل البضائع بني الدول.- 
"تقليل نسبة اهلالك أو التلف الذي يصيب البضاعة و عدم سرقتها أثناء نقلها وبالتايل اخنفاض - 

.مصاريف التامني
ختفيض تكاليف النقل بسبب خفض عدد مرات التداول.- 
تطبيق مفهوم النقل من الباب إىل الباب أي من املصدر إىل الوجهة النهائية.- 
عرب وسائل النقل املختلفة.4سرعة التداول"- 
تقليل زمن بقاء السفن الختزال الوقت الذي تستغرقه عمليات الشحن والتفريغ  مما يؤدي إىل زيادة - 

ة املوانئ.إنتاجي

1 http://ar.m.wikipedia.org . . 10h 41m – 10.03.2017
.440، ص 1998محادة فرييد منصور، مقدمة يف اقتصاديات النقل، مركز اإلسكندرية للكتاب، اإلسكندرية، د-2
، 2006فعاليات التطبيق، متطلبات الريادة، الدار اجلامعية، اإلسكندرية )التجارة اخلطية(د/ شريف حممد ماهر، إدارة النقل البحري -3

.116ص 
مساد، صناعة النقل البحري يف اململكة األردنية اهلامشية عرض وحتليل مع اإلشارة اخلاصة إىل أمهيتها االقتصادية، مصطفى امني حسن-4

.225ص مرجع سبق ذكره،
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اخنفاض النولون وزيادة أرباح الشركات نتيجة لالستغالل األمثل لفراغات السفن فظهور احلاوية أدى إىل - 
تطور السفن فظهرت سفن نقل احلاويات املتخصصة وظهور حمطات للحاويات ومعدات تداول احلاويات 

حتسني كفاءة وسيلة النقل، و إىل حلقة لتغيريوتطور املوانئ من مكان لشحن وتفريغ وختزين احلاويات
وسرعة عمليات النقل.

وأصبحت احلاوية" النموذج القياسي العاملي لوحدة نقل البضائع مما مسح لنظام النقل البحري 
1باالنتشار إىل داخل البالد واستحداث النقل من الباب إىل الباب."

ثانيا: مفهوم النقل متعدد الوسائط:
ط نظام مادي متكامل يبدأ من املواد اخلام إىل غاية املستهلك يف سلسة يعترب النقل متعدد الوسائ

واحدة متكاملة و متناسقة احللقات و جند أن النقل متعدد الوسائط فكرة قدمية و ليست جديدة منذ أن 
مارس اإلنسان التجارة البحرية مع استعمال املمرات النهرية و الطرق الربية.

ل تأخذ شكل النقل متعدد الوسائط يف جانبه املادي يف عهد امللكة سجل التاريخ أول عملية نقو 
)بالد احلبشة أو الصومال(الفرعونية املصرية حتشبسوت حيث أمرت بإرسال مخس سفن إىل بالد األرواح 

حمملة بالبخور و النمور و فهود حية و قردة... عرب ساحل البحر األمحر" و لقد جلبت هذه البضائع من 
إىل الشاطئ عند موقع رسو السفن، مث سلكت هذه )نقل بري(البالد على ظهور الدواب مناطق داخل

و عندها مرت يف ترعة جانبية تربط البحر )نقل حبري(السفن طريق البحر األمحر عائدة إىل سواحل مصر 
ري(األمحر بنهر النيل  غت حىت بلغت حمطتها النهائية بالقرب من األقصر احلالية حيث أفر )نقل 

2محولتها."

فالنقل متعدد الوسائط يتمتع مبالمح متيزه عن باقي أنواع النقل البحري األخرى أحادية الواسطة فهو - 
السمة األساسية للنقل الدويل احلديث.

إن اغلب شركات اخلطوط املالحية العاملية جلأت إىل التكامل الراسي األمامي بالرغم من أن حوايل 
ة تنقل حبرا الذي دفعها إىل تشغيل النقل البحري واجلوي و اخلدمات اللوجستية من من التجارة العاملي90%

اجل حتقيق احتياجات املستهلك.

امحد فرحات، استعراض النقل يف بلدن االسكوا، العدد الثاين عشر، اللجنة االقتصادية و االجتماعية لغريب اسيا، األمم املتحدة، -1
.02، ص 2001ورك، نيوي

.21، ص 1996األوجه التجارية و القانونية، الشنهايب للطباعة و النشر، اإلسكندرية، -د/فاروق ملش، النقل متعدد الوسائط-2
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يف النقل فسمي النقل ثولقد تعددت يف اآلونة األخرية التسميات اليت تطلق على هذا الفكر احلدي
Combined، ومسي كذلك النقل املشرتك Through Transportاحملرتف  Transport والنقل من الباب اىل ،
،أوالنقل املتكامل Multimodal Transport، وأخريا النقل متعدد الوسائط Door OF Doorالباب 

Integrated Transport:وهو مفهوم النقل احلديث حيث ميكن تعريفه بأنه ،

:تعريف النقل متعدد الوسائط-1
جهات دولية عديدة و لكن ال ختتلف يف هناك عدة تعريفات للنقل متعدد الوسائط وضعتها

ا: مضمو
1" النقل الذي يتم باستخدام أكثر من وسيلة من وسائل النقل يف نقل بضائع ما من مكان إىل أخر."

)أو هيئة(عملية نقل البضاعة بواسطة وسيلتني أو أكثر بعقد واحد و مستند واحد و بواسطة شخص - 
استالمه للبضاعة حىت تسليمها للمرسل إليه و ميكن هلذا الشخص من نقطة )متعهد النقل(واحد مسؤول 

لناقلني آخرين جلزء أو لكل وسائل النقل املستخدمة )من خالله(إجراء عقود أخرى من الباطن )أو اهليئة(
2لنقل الشحنة."

3تعريف االتحاد األوروبي للنقل متعدد الوسائط:-1- 1

الذي يستعمل أكثر من واسطة: بالنقل الربي بني الدول النقل 1975األورويب عام دعرف االحتا
اقرب نقطة من مكان التفريغ.السكك احلديدية بني مكان الشحن و األعضاء حيث يتم نقل املقطورة ب

حيث أصبح النقل متعدد الوسائط يشمل وسائط 1975مت مراجعة تعريف عام 1992يف عام و 
على دمج النقل احلديدي والطرقي وعرف النقل متعدد النقل األخرى مثل النقل البحري وال يقتصر

دف تقدمي خدمات نقل من الباب إىل الوسائط بأنه: نظام النقل الذي يدمج أكثر من واسطة نقل 
يستجيب لألصول الفنية.الباب و 

.1د/عبد الوهاب عبد احلميد صاحل، النقل متعدد الوسائط، بدون دار النشر، اجلزء األول، بدون تاريخ نشر، ص-1
2 -Implementation of multimodal transport rules, report prepared by the UNCTAD/
SDTE/TLB/ 2-25 June 2001, p4.

، جامعة الدول العربية، قطاع الشؤون )أمثلة خمتارة لبعض الدول(دراسة متطلبات إدخال نظام النقل متعدد الوسائط يف الدول العربية -3
.7، ص2011قاهرة، االقتصادية إدارة النقل و السياحة، ال
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تعريف اتفاقية النقل متعدد الوسائط للبضائع بين الدول العربية:-2- 1
نقل بضاعة بني دولتني عربيتني أو أكثر باستخدام واسطيت نقل خمتلفتني " النقل متعدد الوسائط هو 

من نقطة استالمه )متعهد النقل(أو أكثر بعقد نقل واحد ووثيقة نقل واحدة وحتت مسؤولية شخص واحد 
.1للبضاعة من املرسل حىت تسليمها للمرسل إليه"

النقل مصمما لتسهيل انتقال السلع بني "يعد نظام النقل متعدد الوسائط تكنولوجيا جديدة يف جمال 
نقطتني يف بلدين خمتلفني مبوجب نظام واحد للمسؤولية القانونية، وهو نظام للنقل عرب احلدود، يستهدف 

.2تسهيل تدفق حركة النقل، باستخدام وسائط نقل خمتلفة منسقة وفق منهج ثابت ومستقر"
مفهوم النقل متعدد الوسائط، )UNCTAD(ية ولقد أوضح مؤمتر األمم املتحدة للتجارة و التنم

وعرفه على انه:" نقل بضائع بواسطتني خمتلفتني على األقل من وسائط النقل، 1980وأرسى قواعده عام 
على أساس عقد نقل متعدد الوسائط من مكان يف بلد ما يأخذ فيه متعهد النقل الدويل متعدد الوسائط 

د للتسليم يف بلد أخر مقابل اجر متفق عليه ويف ظل بوليصة تامني البضائع يف حراسته إىل املكان احملد
3واحدة."

ومن خالل هذا التعريف يتضح أن نظام النقل متعدد الوسائط حيتوي على جانبني املادي و القانوين 
وليس املادي، لذلك ميكن القول أن " النقل متعدد )اجلانب القانوين(واجلديد فيه هو وجود نظام قانوين 

الوسائط وهو نظام قانوين جديد للنقل املتكامل و ليس نظام نقل جديد يضاف إىل أحادية الواسطة 
املعروفة من قبل كالنقل البحري و اجلوي و الربي و النهري، فاملضاف اجلديد ليس النقل ذاته، و لكن 

4ها يف عقد واحد."النظام القانوين الذي حيكم و يربط بني تلك األنظمة أحادية الواسطة كلها أو بعض

ففي اجلانب املادي من عملية النقل يتم استعمال واسطيت نقل خمتلفتني على األقل وان يكون دوليا 
أي يف دولتني خمتلفتني وال يعترب نقل سلعة داخل الدولة نفسها بواسطة واسطتني نقل متعدد الوسائط بل 

ل متعد الوسائط.يعترب نقل داخلي، والواسطة البحرية ليست شرطا لكون النق

.8، املرجع السابق ذكره ،ص)أمثلة خمتارة لبعض الدول(دراسة متطلبات إدخال نظام النقل متعدد الوسائط يف الدول العربية -1
القانونية، د/ حممود زنبوعة، أثر تفعيل النقل املتعدد الوسائط يف تنمية التجارة البيئية العربية، جملة جامعة دمشق للعلوم االقتصادية و-2

لد  .250، ص 2006، العدد الثاين، 22ا
.362، ص 2010د/امحد عبد املنصف حممود، اقتصاديات و سياسات النقل البحري، مؤسسة رؤية، اإلسكندرية، -3
.228د/ حممد جالل خطاب، اقتصاديات النقل و الشحن الدويل بني النظرية و التطبيق، دار النشر، بدون سنة النشر، ص -4
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اما اجلانب القانوين فأرست دعائمه هيئات دولية خمتلفة، وأمهها اتفاقية األمم املتحدة للنقل الدويل 
، ويشرتط مبوجبه :" ان تصدر وثيقة نقل واحدة تغطي كافة مراحل 1980متعدد الوسائط للبضائع عام 

احد يتوىل تنظيم عملية النقل عما قد النقل وأن تقع مسؤولية البضائع خالل مرحلة النقل على شخص و 
يصيبها من تلف أوهالك، وأن حيصل متعهد النقل متعدد الوسائط وعلى أجرة النقل شاملة تغطي كافة 

دف توحيد القواعد القانوني1مراحل النقل" املنطبقة على وسائط النقل املختلفة يف ظل عملية النقل ة. 
الواحدة.

دثت طفرة ضخمة يف وسائل وطرائق النقل.فمنذ إبرام تلك االتفاقيات ح

مكونات النقل متعدد الوسائط:- 2
يتكون النقل متعدد الوسائط حسب ما أوضحه مؤمتر األمم املتحدة للتجارة و التنمية من ثالثة 

2مكونات:

: البحر، الطريق الربي، اجلو، السكك احلديدية، املمرات املائية.Routingوسائط النقل - 
: السفينة، القطار، الشاحنات، الصندل، مراكب املالحة النهرية، الطائرات.Meansوسائل النقل- 
Unitedوحدات التحميل النمطية للبضاعة -  load system.احلاوية، الطبلية :
املستندات، متعهد النقل متعدد الوسائط.العقود و - 
وسيلة النقل فهناك من يرى أنولقد اختلف الفقه األجنيب والعريب يف التفرقة بني واسطة النقل و بني - 

الطبلية، أما أما وسيلة النقل فهي: السفينة والسيارة أو احلاوية و الرب،واسطة النقل هي: البحر، اجلو، و 
البعض فريى أن الوسائط هي وسائل نقل البضاعة.

فالنقل متعدد الوسائط يعمل على تدفق التجارة من مركز العرض إىل مركز الطلب يف تدفق واحد
مستمر دون عوائق من خالل استعمال سلسلة متصلة احللقات ما بني وسائل النقل البحرية، الربية واجلوية 

اليت تتفاعل يف اتساق مكاين و زماين ال تعوقه الفجوات اجلغرافية أو الفواصل الزمنية.

طارق مجعة حممد سيف، السياسات االقتصادية املقرتحة لرفع كفاءة النقل بالسفن املصرية النظامية يف ضوء معطيات املنافسة العاملية و -1
.198، ص 2006النقل املتعدد الوسائط، رسالة دكتوراه، األكادميية العربية للعلوم و التكنولوجيا و النقل البحري، اإلسكندرية، 

270د/ حممد جالل خطاب ، اقتصاديات النقل و الشحن الدويل  بني النظرية و التطبيق، مرجع سبق ذكره ، ص-2
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وسائل النقل "يتمثل اهلدف من عملية النقل متعدد الوسائط يف تنسيق عمليات النقل، وزيادة كفاءة
.1وختفيض تكلفة النقل للبضائع على املستويات اإلقليمية والدولية"

): النقل متعدد الوسائط وأحادي الواسطة:05- 02الجدول رقم (
النقل أحادي الواسطةالنقل متعدد الوسائط

تعدد مرات الشحن و تعقدهاخدمة مباشرة و مسرية للشاحن
الوقتصعوبة ضبطخدمات التزامن احملكم

مجود يف اختيار وسيلة النقلالرتشيد يف اختيار وسيلة النقل وخط سري الرحلة
تعدد عمليات النقل مع زيادة التكاليف تكامل عمليات النقل بأقل التكاليف

التعامل مع ناقلني متعددينالتعامل مع متعهد واحد لنقل
وسائل النقلتعدد املسؤولية بتعددمسؤولية واحدة يف مواجهة الشحن

تعدد وثائق النقلوثيقة نقل واحدة
تعدد النواليني بتعدد وسائل النقلنولون إمجايل واحد

كثرة ما تتعرض له البضائع من التلف واخلسارة والضياعتقليل تلف وضياع  البضائع
ائيطول زمن رحلة البضائع حىت تصل إىل يد املستهلك النهحتقيق مبدأ سرعة تسليم البضائع

: عصام الدين علي بدوي، تطوير النقل متعدد الوسائط يف الدول العربية ودور النقل البحري، املؤمتر املوسع الثاين المصدر
، 2006ماي 22لالحتادات العربية النوعية املتخصصة حول دور النقل متعدد الوسائط يف تنمية التجارة العربية البيئية، القاهرة، 

.8ص

ي متعدد الوسائط:النقل الداخل-3
"يتم داخل الدولة باستخدام وسيلتني على األقل بشرط أن يتم تسيري البضائع املنقولة مبوجب وثيقة 
نقل واحدة، أما يف حالة استخدام أكثر من وسيلة نقل كل حدة ولكل منها عقد أو وثيقة نقل منفردة، 

2فهذا ال يعد من قبيل النقل متعدد الوسائط."

.259، اقتصاديات إنشاء وتطوير وتشغيل املوانئ يف ظل املنافسة العاملية، بدون تاريخ نشر، بدون ناشر، ص د/مسية بدوي-1
268حن الدويل بني النظرية والتطبيق، مرجع سبق ذكره ص د/ حممد جالل خطاب، اقتصاديات النقل والش-2
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هيم التي صاحبت ظهور النقل متعدد الوسائط:بعض المفا-4
لقد صاحب ظهور مفهوم النقل متعدد الوسائط بعض املفاهيم واألساليب والصور املختلفة للنقل 

اليت تقوم على فكرة املزج بني النقل البحري وأنواع  النقل األخرى.

:Intermodal Transportنقل تتبادل فيه الوسائط -4-1
واليت تستخدم عدة )حاوية أو مقطورة(تقال البضائع يف نفس وحدة التحميل "يقصد به حركة ان

1وسائل نقل بدون تفريغ البضائع أثناء الرحلة وعند تغيري الوسيلة."

وهذا املصطلح يستخدم يف االحتاد األورويب.

:)جوي-بحري(النقل المشترك: -4-2
نوع على طبيعة السلعة من حيث مدى قابليتها يتم املزج فيه بني النقل البحري واجلوي ويعتمد هذا ال

يستعمل هذا النوع يف ديب مبيناء جبل علي باعتباره نقطة حتول من النقل و للنقل اجلوي وعلى قيمة السلعة.
البحري إىل النقل اجلوي حنو أوروبا.

:)بري-بحري(لنقل المشترك:ا-4-3
عن النقل اجلوي من حيث السعر فالنقل الربي يفوق النقل البحري من حيث السرعة و يقل

" لتفادي تكلفة عبور القنوات املالحية أو لتفادي Land Bridgeلذا مت إنشاء اجلسور الربية )النولون(
2طريق مالحي طويل و هي عبارة عن وصالت نقل برية تكون بني ميناءين أو بني ميناء و ظهري امليناء، "

الوقت وتنقسم هذه اجلسور الربية اىل ثالثة أنواع :"اجلسر الربي أي تربط بني وجهتني الختصار املسافة و 
، و اجلسر الربي املصغر )و يبدأ برحلة حبرية مث برية مث ينتهي برحلة حبرية اخرى(Land Bridgeو يسمى 

Mini Bridge)و اجلسر الربي اجلزئي ،)و يبدأ برحلة حبرية مث برية و تكون الوجهة النهائية ميناءMicro

Bridge)3")و يبدأ برحلة حبرية مث برية ، و الوجهة النهائية تكون احد النقاط الداخلية يف ظهري امليناء.

.345د/عبد القادر فتحي الشني، املفاهيم احلديثة يف إدارة خدمات النقل و اللوجستيات، مرجع سبق ذكره، ص -1
ا-2 للعلوم و التكنولوجيا والنقل و عالقتها بالنقل البحري، جملة األكادميية العربية-مستقبلها-بسيوين علي حيي، اجلسور الربية، نشأ

.128، اإلسكندرية، ص 1998جانفي 4البحري، العدد 
طارق مجعة حممد سيف، السياسات االقتصادية املفتوحة لرفع كفاءة النقل بالسفن املصرية النظامية يف ضوء معطيات املنافسة العاملية و -3

.141النقل متعدد الوسائط، مرجع سبق ذكره، ص 
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فاجلسور الربي هلا دور فعال يف ختفيض تكلفة النقل، و زمن الرحلة، و سرعة توزيع البضائع واتساع 
احملورية من طرف شركات املالحة يف االجتاه إىل املوانئيت أدت إىل اختصار عدد املوانئ و منطقة الظهري ال

ظل نظام النقل متعدد الوسائط.

:)بسكك حديدية-بحري(النقل المشترك:-4-4
ترتبط جداول تشغيله جبداول إحبار سفن احلاويات Liner Train"هي قطارات ذات اخلط املنتظم 

1النظامية."

أهمية النقل متعدد الوسائط:-5
النقل متعدد الوسائط وتعاظم دوره يف التجارة الدولية وال ميكن النظر مع ظهور احلاوية برزت أمهية

إىل النقل متعدد الوسائط بدون االنتباه إىل املنظومة املتكاملة اليت ميارس يف إطارها هذا النقل. وتأيت  أمهيته 
اليت تعود على كل من من االستجابة للمتغريات العاملية يف جمال االقتصاد و التجارة و الصناعة و من املزايا 

صاحب البضاعة والناقل واالقتصاد القومي:
" لقد أصبح للنقل متعدد الوسائط الفضل يف حتقيق املبدأ االقتصادي يف عامل الصناعة والتجارة يف- 

الوقت احملدد يعين وصول املادة اخلام إىل أماكن التصنيع يف الوقت احملدد و بالكميات احملددة  إلنتاج 
.2جات يتم تسليمها إىل أماكن االستهالك عرب البحار و عرب القارات"تصنيع منت

ابتكار طرق و أساليب جديدة لتنسيق عمليات النقل لرفع وزيادة فعالية النقل وخفض تكاليفه على - 
املستويني الدويل واإلقليمي.

للبضائع وسهولة إن القدرة على حتقيق معدالت إنتاجية عالية و حتقيق أعلى قدر من السالمة واألمان- 
انسيابية تدفقها يتوازى مع التطور التقين للموارد البشرية و التقنيات احلديثة.

" ان النقل متعدد الوسائط يتيح الفرصة للحصول على أسعار لكل حاوية و ليس على أساس سعر - 
3لكل نوع من البضائع، ويعترب ذلك ميزة مهمة ال سيما للبضائع ذات القيمة املرتفعة."

خنفاض التكلفة وحتقيق السرعة يف نقل السلع باستعمال أكثر من وسيلة نقل بشكل متكامل.ا- 

1-http://www.kasiske.de/english/eintermodal/studienarbeit/Railbridges.htm 16h.00 12.03.2017
لبيئية، رسالة دكتوراه، كلية االقتصاد، جامعة بسام مصطفى خالد، النقل متعدد الوسائط يف الوطن العريب و أثره يف التجارة العربية ا-2

.47، ص 2005دمشق، سوريا 
مصطفى أمني حسن مساد، صناعة النقل البحري يف اململكة األردنية اهلامشية، عرض و حتليل مع اإلشارة اخلاصة اىل أمهيتها -3

.233االقتصادية، مرجع سبق ذكره، ص 
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تطبيق معايري السالمة و األمان يف نقل و توزيع السلع.- 
سهولة و انسيابية تدفق البضائع.- 
تطور وسائل النقل نوعا وحجما ومحولة.- 
تلف جماالت األنشطة االنسيابية أدى إىل "إن ظاهرة العوملة وتبادل السلع واخلدمات عرب احلدود يف خم- 

ا من خالل احلدود وبني القارات سواء عرب مراكز اإلنتاج أو أسواق االستهالك،  منو التجارة العاملية وانسيا
وبالتايل أصبح عبور احلدود يتطلب نقل خمرتق للحدود أيضا وهو ما حيققه النقل متعدد الوسائط يف ظل 

قيات على األصعدة الوطنية أو اإلقليمية أو العاملية متوافقة وتنسجم لتخفيف حدة قوانني أو معاهدات واتفا
1االختالفات احمللية."

يساهم يف زيادة الدخل القومي وكلما  طورت الدول من خدمات النقل متعدد الوسائط انعكس إجيابيا - 
ا التجاري. على اقتصادها الوطين و ميزا

حيقق خدمة النقل الدويل من الباب إىل الباب العمود الفقري للتبادل يعترب النقل متعدد الوسائط الذي- 
.Just in Timeالتجاري الدويل العتماده على مبدأ العمل وفق نظام 

االجتاه املتزايد يف استعمال البيانات االلكرتونية وشبكة املعلومات.- 
و ترشيد النفقات النقل والتكلفة "ازدياد القيمة التقنية للتجارة العاملية و أنشطة القيمة املضافة - 

اللوجستية.
تعاظم االجتاه حنو حتقيق تكامل وسائط النقل على املستوى العاملي وتعقد إدارة أنشطة النقل و التكلفة - 

2اللوجستية."

، 1999يب اسيا، استعراض النقل يف بلدان االسكوا نشرة النقل، األمم املتحدة، نيويورك، اللجنة االقتصادية و االجتماعية لغر -1
.41، ص 10عدد

ة د/حممد عبد القادر توفيق، النقل متعدد الوسائط من منظور تطبيقه يف الدول العربية، املؤمتر املوسع الثاين لالحتادات العربية النوعي-2
.02، ص 2006الوسائط يف تنمية التجارة العربية البيئية، اإلسكندرية، ماي املتخصصة حول دور النقل متعدد 
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المطلب الثاني: خصائص و شروط و عناصر النقل متعدد الوسائط:
أوال: خصائص النقل متعدد الوسائط:

السرعة:-1
حتتاج البضائع السائبة إىل وقت كبري مقارنة بالوقت الذي حتتاجه البضائع احملواة، لذا يعترب الوقت 
يف عملية التداول عنصرا هاما من عناصر الرحلة كما تعترب سرعة حترك البضاعة من نقطة االنطالق إىل 

ة كفاءة و سهولة تداول احلاويات.نقطة الوصول من املميزات اهلامة يف النقل املتعدد الوسائط نتيجة لزياد
السالمة:-2

إن مهمة النقل هي توصيل البضاعة إىل حمطتها النهائية يف حالة جيدة دون فقد أو تلف، وهذا 
يتحقق يف نظام النقل متعدد الوسائط عن طريق نقل البضائع يف حاويات تقلل من نسبة الفاقد أو التلف، 

1ويقلل من درجة تعرضها للسرقة."

قلة تكلفة التداول:-3
يهدف نظام النقل الكلي إىل حتقيق خفض حقيقي يف التكلفة الكلية لنقل البضائع من باب املنتج 
إىل باب املستهلك النهائي، وأثبتت  التجربة العلمية إن جتميع الشحنات يف وحدات منطية تقلل كثريا من 

نوع من أنواع النقل.تكاليف تداوهلا باملقارنة مع أية وسيلة نقل أخرى أو أي 

2ثانيا: شروط النقل متعدد الوسائط:

أن يكون النقل دوليا أي يتم بني مكانني يقعان يف دولتني خمتلفتني.- 
حيتوي وسيلتني خمتلفتني على األقل.- 
يغطي الرحلة من البداية إىل النهاية.)سند الشحن(يتم انقل بعقد واحد - 
املسؤولية تكون على عاتق الناقل وحده.- 

ثالثا: العناصر التي يستند عليها النقل متعدد الوسائط:
.ISO" مقاسات وأحجام احلاوية اليت حتدد بواسطة - 
3توفري الصيانة مبحطات احلاويات."- 

.149هشام اجلندي، مبادئ النقل، بدون ناشر، بدون تاريخ، ص -1
.130متطلبات الريادة، مرجع سبق ذكره، ص -فعاليات التطبيق)التجارة اخلطية(د/شريف حممد ماهر، إدارة النقل البحري -2
.130ص نفسه،املرجع-3
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وجود عقد واحد جيمع كل األطراف املعنية بعملية نقل البضاعة.- 
استعمال شبكة املعلومات واالتصال خالل عملية النقل.- 
كمبيوتر.استعمال أجهزة ال- 
قلة استعمال الوثائق أثناء عملية النقل عرب وسائل النقل املختلفة.- 
وضع قوانني موحدة تغطي املسؤوليات اخلاصة باحلاوية عند تنقلها.- 
الكفاءة يف جتميع وتوزيع احلاويات من واىل حمطة احلاويات.- 
1" توفر األطر املؤسسة والتشريعية الالزمة هلذا النظام."- 

هدات واالتفاقيات الدولية لتنظيم حركة السلع عرب احلدود الدولية.توفري املعا- 
توفري شبكة النقل الداخلي.- 
" وضع اإلجراءات اجلمركية والرتتيبات اإلدارية وعمليات استخراج املستندات الالزمة وسرعة - 

.2استخراجها"

المطلب الثالث: مزايا ومقومات النقل متعدد الوسائط
عدد الوسائط:أوال: مزايا النقل مت

جيمع نظام النقل متعدد الوسائط بني ثالثة عناصر رئيسية وهي الدولة، متعهد النقل، وصاحب 
البضاعة وهي العناصر اليت تشارك يف نقل التجارة الدولية.

ومن هنا تكمن أمهية النقل متعدد الوسائط يف املزايا املختلفة اليت تعود على كل من:

الل استعمال شبكة متكاملة من اخلطوط املالحية وخدمات املوانئ والطرق سهولة تدفق البضائع من خ- 
الربية.

"استخدام أكثر من وسيلة من وسائل النقل يف صورة متكاملة يف نقل البضائع يؤدي حتما إىل - 
ا كل وسيلة من حيث التكلفة والسرعة واألمان." 3االستفادة من املزايا اليت تتمتع 

ل من حيث التكلفة ونوعية اخلدمة باستخدام نظام التحوية يف مجيع وسائل ضمان االستخدام األمث- 
النقل املختلفة.

.5امحد فرحات، استعراض النقل يف بلدان االسكوا، مرجع سبق ذكره، ص -1
.259د/مسية بدوي، اقتصاديات انشاء وتطوير وتشغيل املوانئ يف ظل املنافسة العاملية، مرجع سبق ذكره، ص -2
حديات، املؤمتر املوسع الثاين لالحتادات العربية النوعية د/فتحي السيد التوين، النقل متعدد الوسائط، التطبيقات والفوائد والت-3

.02املتخصصة، مرجع سبق ذكره، ص 
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حركة نقل احلاويات طوال فرتة رحلتها بواسطة أنظمة تبادل البيانات الكرتونيا.عتتب- 
االستغالل االقتصادي للحجم داخل السفينة من خالل ملئ الفراغات، لتخفيض التكلفة.- 
طريقة الرص الراسي مما يؤدي إىل زيادة الطاقة التخزينية باملوانئ دون اللجوء إىل زيادة ختزين احلاويات ب- 

مساحة املخازن.
" أعطى النقل متعدد الوسائط أدوارا جديدة لوسائل النقل األخرى غري النقل البحري كالربط بني ميناء - 

نظرا لطول الطريق البحري منذ عام ميالنو اإليطايل وميناء روتردام اهلولندي خبط دويل للسكك احلديدية
1944".1

الدولة:- 1
يكمن دور الدولة" من خالل السلطة التشريعية والتنفيذية اليت تصمم وتنفذ القوانني واللوائح  

2التنظيمية الوطنية بشان التجارة و النقل، حيث يتيح األخذ بنظام النقل متعدد الوسائط الفرص التالية:

من قيمة نوالني النقل داخل الدولة.احلصول على نصيب أوىف - 
حتقيق وفورات و مكاسب من العملة الصعبة.- 
حتقيق التكامل بني وسائط النقل املختلفة.- 
ختفيف العبء على ميزان املدفوعات.- 
3"تشغيل النقل متعدد الوسائط حيقق عائدا اقتصاديا أكرب عند مقارنته بالنقل بواسطة نقل واحدة.- 

ديثة يف تبادل املعلومات واالتصال.تطبيق التكنولوجيا احل- 
تشجيع التجارة عن طريق تيسري اإلجراءات اجلمركية واللوائح التنظيمية و األنظمة اإلدارية و مستندات - 

التجارة و النقل.
خلق فرص عمل جديدة وتنمية  املوارد البشرية.- 
االستخدام األمثل للسفن.- 

.448-447، ص 1998د/ محادة فريد منصور، مقدمة يف اقتصاديات النقل، مركز اإلسكندرية للكتاب، اإلسكندرية، -1
.10العربية ودور النقل البحري، مرجع سبق ذكره، ص عصام الدين علي بدوي، تطوير النقل الدويل متعدد الوسائط يف الدول-2
مصطفى امني حسن مساد، صناعة النقل البحري يف اململكة األردنية اهلامشية، عرض وحتليل مع اإلشارة اخلاصة إىل أمهيتها االقتصادية، -3

.231مرجع سبق ذكره، ص 
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متعهد النقل:-2
ى سلسلة النقل من البداية إىل النهاية و املسؤول عن تدفق و انسياب هو املتحكم و املسيطر عل

البضاعة حىت تصل إىل مقصدها النهائي، و يقدم خدمات متنوعة كاأليت:

اختيار وسائل النقل اليت حتقق السرعة واألمان مع اقل تكلفة. - 
ا.-  توحيد سياسات النقل بعد زيادة كفاء
عداد املستندات اخلاصة باالسترياد والتصدير والتخليص اجلمركي.القيام بعملية التوزيع الشامل وإ- 
"تطوير نظم العمل املوانئ اجلافة.- 
سرعة إمتام النقل.- 
1تقليل تلف البضائع وتعرضها ألقل ما ميكن وكذلك تقليل الفقد."- 

السيطرة على حركة نقل البضائع.- 
السيطرة على حتقيق مبدأ اقتصاديات احلجم.- 
للنقل متعدد الوسائط.وضع تعريفة مرنة- 
:)المصدر- المستورد(صاحب البضاعة - 3
اخنفاض تكاليف النقل.- 
اخنفاض تكاليف التامني على البضاعة.- 
خدمة أسرع وأكفا يف حركة البضائع.- 
تفادي رسوم تأخري احلاويات.- 
املنتوج النهائي.تقليل رأس املال املستثمر من خالل تقليل املخزون سواء يف مرحلة املواد اخلام أو مرحلة - 
إمكانية تصدير سلع جديدة غري تقليدية نتيجة لتحسن يف خدمات النقل.- 

ثانيا: مقومات النقل متعدد الوسائط:
جعل أراضيها ممرا للمنتجات ب يف جذب شركات النقل العاملية و أصبح لزاما على كل الدول اليت ترغ

الصحيحة، ال بد من حتديد مقوماته:بصورته الكاملة و سائط ولتطبيقهالدولية، تطبيق نظام النقل املتعدد الو 

.52عدد الوسائط، مرجع سبق ذكره، ص د/سامي زكي عوض، دور املوانئ اجلافة يف منظوم النقل مت-1
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البنية التحتية للنقل:-1
 توفري "شبكات طرق جيدة قياسية تربط ما بني مواقع اإلنتاج و االستهالك و املوانئ البحرية و خاصة

1تلك اليت تقع يف حماور متركز التجارة العاملية أو تتنافس كموانئ حمورية."

ت قريبة من املوانئ الرئيسية و مراكز الصناعة الستعماهلا يف حالة نقل البضائع عالية أن تكون املطارا
الثمن أو سريعة التلف.

.توفري حمطات تداول البضائع داخل املوانئ أو خارجها
.توفري األمن و احلماية للحاويات من خالل توفري مراكز املراقبة حلركة احلاويات
ئ البحرية احللقة األهم ضمن سلسلة النقل الدولية بسبب رخصه مقارنة موانئ متطورة:" تعترب املوان

يئة البنية التحتية  بباقي وسائل النقل مع إمكانية االستفادة من اقتصاديات احلجم الكبري للنقل، فبعد 
. 2النقل"املناسبة يصبح املرفأ املكان املناسب للقيام بعمليات التفريغ والتخزين  واالنتقال إىل منط أخر من 

حيث ظهرت املوانئ احملورية وهي موانئ حاويات تستقبل السفن العمالقة وتقدم كافة اخلدمات اللوجستية 
من ساحات، ئتعزيز بنية املوانإلجراءات التنظيمية واإلدارية و لذا على سلطات املوانئ تطوير و تسهيل ا

أرصفة و معدات لتتناسب مع حاجات النقل باحلاويات.
يادات واالسرتاحات لتغطية حوادث املرور.توفري الع
.البنوك وشركات التامني واحلماية واخلرباء ومكاتب التصنيف واملراقبة واجلودة
.توفري وسائل وإجراءات األمن والسالمة
 ا و توفري توفري حمطات الوقود، وخدمات و مراكز الصيانة و اإلصالح جلميع وسائط النقل و معدا

قطع الغيار هلا.

اإلطار القانوني والتشريعي:-2
إن النقل الدويل يتطلب عبور البضائع أكثر من دولة و لكل دولة أنظمة مجركية خمتلفة لذا إقامة بنية 
حتتية للنقل متعدد الوسائط ال تكفي بل جيب وضع بنية قانونية وتنظيمية موحدة، من خالل إبرام اتفاقيات 

ا مج يع الدول األعضاء، " توضح طبيعة املسؤوليات اليت تقع على عاتق دولية تتضمن قواعد موحدة تلتزم 

لة العلمية للتجارة - 1 د/ شريف ماهر هيكل، اسرتاتيجية مقرتحة لتفعيل لوجستيات النقل متعد الوسائط مبصر والدول العربية، ا
.315، ص 2015والتمويل، جامعة طنطا، كلية التجارة، العدد األول، مارس 

بد احلي، سامر امحد، النقل متعدد الوسائط ومتطلبات تطبيقه يف مرفأ الالذقية، جملة جامعة تشرين د/نور الدين هرمز، عماد الدين ع-2
لد  .331، ص 19/06/2016، 3، العدد36للبحوث و الدراسات العلمية، سلسلة العلوم االقتصادية و القانونية، ا
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أطراف النقل املتعدد الوسائط ومداها وحدودها، وتقيم التوازن بني حقوق والتزامات كل طرف و فيما 
1خيص من وثائق، وشكلها وحجتها يف اإلثبات ويف حال النزاع."

واتفاقية األمم 1956اخلاصة بنقل البضائع برا عام من أهم االتفاقيات الدولية جند االتفاقية الدوليةو 
.1980املتحدة اخلاصة بالنقل املتعدد الوسائط لعام 

نظام تبادل البيانات والمعلومات الكترونيا:-3
املرتبة األوىل يف تبادل البيانات )التبادل االلكرتوين للمعلومات(حتتل النظم احلديثة لوسائل االتصال 

لعب اإلعالم اآليل والربامج االلكرتونية وبذلك أصبحت تكنولوجيا املعلومات والربجميات تعن طريق أجهزة 
اللوجستيات من خالل القضاء على التأخريات اليت تنتج عن املبالغة يف األعمال دورا كبريا يف أنشطة النقل و 

ضات يف التكاليف الورقية، كما تزيد من كفاءة استخدام تسهيالت النقل، باإلضافة إىل حتقيق ختفي
والنفقات عرب مراحل عملية النقل.

" وهذا النظام املعلومايت يقتضي تصميم بوابة معلوماتية خلدمات النقل تشارك فيها كافة األطراف 
الفاعلة ذات العالقة من وكالء الشحن ومجارك وسلطات حملية وحمطات لوجستية، وجيب أن يقوم النظام 

.2املعلومات املطلوبة عن اخلدمات اللوجستية"على قاعدة بيانات تتضمن كافة
 بيانات عن املوانئ البحرية و بنيتها التحتية و الفوقية من نوعية و عدد األرصفة املتاحة طول و عمق كل

رصيف، املعدات و الوسائل املوجودة بامليناء اخلاصة بتداول البضائع مساحات التخزين و طاقتها 
االستيعابية.

ا.بيانات عن املن افذ الربية و األجهزة اجلمركية و ساعات العمل 
.ا لسري الشاحنات على هذه الطرق توفري خرائط توضيحية للطرق و بيانات عن احلموالت املسموح 
.بيانات عن الطرق اليت تربط املوانئ باملناطق الصناعية واملناطق احلرة
رية.بيانات عن املطارات والطرق اليت تربطها باملوانئ البح
"3"وجود نظام معلومات يغطي شبكات النقل وتوفر القدرة على االتصال واملتابعة والرقابة.

.274ية والتطبيق، مرجع سبق ذكره ص د/ حممد جالل خطاب، اقتصاديات النقل والشحن الدويل بني النظر -1
د/نور الدين هرمز، عماد الدين عبد احلي، سامر امحد، النقل متعدد الوسائط ومتطلبات تطبيقه يف مرفأ الالذقية، جملة، مرجع سبق -2

.332ذكره، ص 
.315ول العربية، مرجع سبق ذكره، ص د/ شريف ماهر هيكل، اسرتاتيجية مقرتحة لتفعيل لوجستيات النقل متعد الوسائط مبصر والد-3
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طريق تسهيل االتصال يف زيادة فعالية النقل متعدد الوسائط، عن سامهت تكنولوجيا املعلومات و لقد
توفري الوقت.تدفق البضائع بسرعة و 

متعهد النقل متعدد الوسائط:-4
قل متعهد النقل متعدد الوسائط مسؤول عن البضاعة من حلظة استالمها اىل حلظة يكون متعهد الن

تسليمها و مما ال شك فيه أن عمله يتأثر بطبيعة و فلسفة النظام االقتصادي و االجتماعي احمليط به حيث 
انه يتمتع بنطاق واسع يف الدول املتقدمة، و يكمن مهامه يف:

بة.اختيار طرق و وسائل النقل املناس- 
حتمل املخاطر املالية أثناء سري عملية النقل.- 
متابعة ومراقبة سري عملية النقل.- 

1وميكن أن يكون متعهد النقل متعدد الوسائط:

"شركات املالحة اليت تقوم بتشغيل السفن وخصوصا احلاويات.- 
دية.شركات ال متتلك سفنا وتعتمد على خدمات وأصول شركات أخرى حبرية وبرية، طرق وسكك حدي- 
ا وتطوير مراكز التوزيع -  مقدمو البضائع عن طريق جتميع األنشطة بوسائط النقل املختلفة وإدار

واالعتماد على شبكة من والوكالء داخليا وخارجيا".
تسهيل اإلجراءات اجلمركية بتوحيد الوثائق واملستندات طبقا للمواصفات الدولية من اجل تبسيط -5

النقل الدويل للبضائع.إجراءات التجارة اخلارجية و 
وإنشاء جلان وطنية لتنسيق بني الوزارات املعنية واهلياكل املتدخلة يف النقل الدويل للبضائع من اجل 

تسهيل وتبسيط اإلجراءات.
"العمل على توفري جمموعة من املهن إىل جانب الناقلني، لتقدمي كل اخلدمات اإلضافية اليت يتطلبها نقل -6

لصنع إىل مكان االستهالك وعادة ما تكون هذه املهن مصنفة حسب منط النقل البضائع من مكان ا
كمقاول الشحن والتفريغ، أمني البضاعة وأمني السفينة يف جمال النقل البحري، ووكالء 2املرتبطة به."

النقل، مشغلي حمطات الشحن، مؤجري الشاحنات والسيارات يف جمال النقل الربي.

د/نور الدين هرمز، عماد الدين عبد احلي، سامر امحد، النقل متعدد الوسائط ومتطلبات تطبيقه يف مرفأ الالذقية، جملة، مرجع سبق -1
.333ذكره، ص 

.21، مرجع سبق ذكره، ص )لدولأمثلة خمتارة لبعض ا(دراسة متطلبات إدخال نظام النقل متعدد الوسائط يف الدول العربية -2
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ي تنفتح فيه كل أمناط النقل على بعضها و تتماشى مع متطلبات عملية النقل وضع تنظيم إداري أفق-7
متعدد الوسائط بدال من التنظيم اإلداري العمودي حبيث يستقل كل منط بتنظيم إشرايف مستقل عن األمناط 

األخرى.
وق.وضع شعب واختصاصات جديدة، وتوفري التدريب لتأهيل اليد العاملة لتتالءم مع متطلبات الس-8
تبسيط إجراءات التجارة اخلارجية من خالل توحيد ومالئمة اإلجراءات وتدفق املعلومات املرتبطة بنقل -9

البضاعة من البائع إىل املشرتي ودفع مثنها، ألنه تتدخل العديد من اهلياكل اإلدارية واملؤسسات اخلاصة 
أن يؤدي تسهيل التجارة ميكنUNCTADوالعمومية يف عمليات التجارة اخلارجية، وحسب "هيئة 

1من الكلفة اإلمجالية للبضائع."%3اىل2اخلارجية و النقل إىل توفري بني 

نظام النقل متعدد الوسائط في المنظومة اللوجستية:المطلب الرابع: متعهدي النقل و 
أوال: متعهد النقل متعدد الوسائط:

تعريف متعهد النقل متعدد الوسائط:- 1
عاتقه عملية تنظيم نقل خمرتق، باستخدام أكثر من وسيلة نقل، " هو أي شخص يأخذ على

. فمتعهد النقل متعدد الوسائط 2وكذلك هو الذي يقوم بإصدار وثيقة نقل واحدة لعملية النقل بأكملها"
هو ناقل طبيعي يتحمل مهمة أداء عملية النقل متعدد الوسائط و املسئول عن أي تلف أو خسارة تتعرض 

ناء عملية النقل كما هو مدون بالعقد، فاملتعهد له خربة ودراية بكل ما يتعلق بعملية النقل هلا البضاعة أث
وبذلك يقدم خدمة متكاملة للعميل.

األشكال المختلفة لمتعهدي وسائط النقل:-2
النقل متعدد )متعهدي(يف ظل التطورات التكنولوجية اليت مست النقل ظهرت عدة أشكال ملشغلي 

ن تقسيمها إىل:الوسائط وميك

114، مرجع سبق ذكره، ص)أمثلة خمتارة لبعض الدول(دراسة متطلبات إدخال نظام النقل متعدد الوسائط يف الدول العربية -1
.128متطلبات الريادة، مرجع سبق ذكره، ص -فعاليات التطبيق)التجارة اخلطية(د/شريف حممد ماهر، إدارة النقل البحري -2
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:)مالك السفن(متعهدي النقل المتعدد الوسائط المشغلون للسفن -2-1
يف ظل انتشار نظام التحوية تطورت خدمات مالك السفن لتشمل عمليات النقل من الباب إىل 
الباب بعدما كانت جمرد " عملية نقل الشحنة من ميناء حبري إىل أخر، ويقومون بتحديد مسؤوليتهم عن 

1شحنة من حلظة شحنها على ظهر السفينة وحىت تفريغها."ال

م لتشمل النقل البحري، واجلوي و وامتد عربات الربي المتالكهم أسطوال من الشاحنات و ت خدما
يف حالة عدم امتالكها تقوم بتنظيمها بالتعاقد من الباطن مع مالك هذه الوسائل مما السكك احلديدية و 

.APCل متعدد الوسائط مثل شركة يؤهلها إىل تقدمي خدمات نق

:)غير مالك لسفن(متعهدي النقل متعدد الوسائط غير مشغلين لسفن -2-2
وهم الناقلني الغري املالحني فهم ال ميلكون أو يشغلون أي سفينة ولكن يتعاقدون بالباطن مع 

أو جوية كطائرات الناقلني البحريني يف حني ميتلكون وسيلة نقل برية كالشاحنات، وقطارات البضائع،
الشحن، ويقومون برتتيب عملية النقل من الباب إىل الباب باستعمال أكثر من وسيلة نقل وحتمل مسؤولية 

النقل كاملة.

متعهدي النقل متعدد الوسائط الذين ال يمتلكون أي وسيلة من وسائل النقل:-2-3
يف اختيار التوليفة املثلى من وسائل " فهم ال ميتلكون أي وسيلة، ولكنهم ميتلكون املرونة الكافية 

النقل املختلفة، واختيار املسارات األكثر مالئمة، مبا حيقق يف النهاية خفض تكاليف النقل وخفض زمن 
وتشمل هذه الفئة مقدم البضائع، مساسرة النقل،...2الرحلة،"

)وكيل عادي باألجرة(ففي بداية األمر اقتصر نشاط مقدمي البضائع على أعمال الوكالة املأجورة 
كاألعمال القانونية واملادية  اخلاصة بتسليم أو تسلم البضاعة وربط مراحل عملية النقل باسم الشاحنني 
م بدون حتمل املسؤولية إال عن أخطائهم الشخصية مث بدا نشاطهم يتطور مع ظهور احلاوية وبدأ وحلسا

ت متجهة إىل جهة واحدة.وبتجميع شحنات متماثلة لشاحنني خمتلفني يف احلاويا

.48، ص 2010التوزيع، اإلسكندرية، نشاة الشنهايب للطباعة والنشر و امين النحراوي، العمليات اللوجستية، م-1
.346د/عبد القادر فتحي الشني، املفاهيم احلديثة يف إدارة خدمات النقل واللوجستيات، مرجع سبق ذكره، ص -2
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فالعديد من املتخصصني يروا بان متعهدي النقل متعدد الوسائط الذين ميارسون العمل اليوم هم يف 
األساس مقدمو البضائع حيث بدأوا نشاطهم كمقدمي بضائع ومع التطورات يف سوق النقل، مدوا 

مو البضائع لتكوين متعهدين نشاطهم لكي يغطي تعهد النقل متعدد الوسائط وبذلك مهد ظهور مقد
للنقل متعدد الوسائط مبختلف صوره.

دورا هاما يف تطوير أنشطة مقدمي )(االحتاد الدويل جلمعيات مقدمي البضائعFIATAولقد لعبت 
البضائع من جمرد وكالء عاديني إىل وكالء بالعمولة للنقل إىل متعهدي النقل متعدد الوسائط إضافة إىل 

م التقلي أول سند شحن بامسها يسبغ صفة الناقل على مقدم البضائع 1971دية  بإصدارها عام واجبا
ولقد ورد بصدد السند تعريف ملقدم البضائع:" بأنه الشخص الذي يصدر سند الشحن للنقل املشرتك 
ويتوىل بنفسه تنفيذ النقل أو يعهد بالتنفيذ بامسه لشخص أخر من مكان تلقيه البضاعة يف حراسته حىت 

1كان التسلم املبني يف السند."م

، ومقدم البضائع ناقال ومسؤوال طويف هذه احلالة أصبح السند شائعا يف جمال النقل متعدد الوسائ
عن التلف واهلالك الذي يلحق بالبضاعة وبذلك يصبح مقدم البضائع" عندما يصدر سند شحن مشرتك 

ابق مركزه القانوين مع مركز متعهد النقل الدويل متعهدا أصيال هلذا النقل، ويتطFLBاو متعدد الوسائط 
2متعدد الوسائط وال يكون هناك فارق فين أو قانوين بني دور كل منهما."

وواصلت املنظمة جهودها لتمكني مقدمي البضائع من تقدمي املزيد من خدمات النقل كالتخطيط 
دد الوسائط بدال من سند الشحن سند الشحن متع1992والتنفيذ لعملية نقل البضاعة مث أصدرت عام 

للنقل املشرتك.
ويف هذه احلالة مقدم البضائع الذي يصدر مثل هذا السند يف النقل متعدد الوسائط يعترب متعهدا 

.UNCTADهلذا النقل ومنفذ له يف ظل قواعد 
وظلت املنظمة مصرة على استخدام مصطلح سند الشحن ملستندها اجلديد للنقل متعدد الوسائط 

اليت أخذت بأحكامها.UNCTADبدل من استخدام وثيقة النقل متعدد الوسائط الواردة يف قواعد 

.135متطلبات الريادة، مرجع سبق ذكره، ص -فعاليات التطبيق)خلطيةالتجارة ا(د/شريف حممد ماهر، إدارة النقل البحري -1
.497د/امين النحراوي، العمليات اللوجستية، مرجع سبق ذكره، ص -2
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مهام متعهدي النقل متعدد الوسائط:-3
فمتعهد النقل متعدد الوسائط يف مجيع حاالته هو الذي يتحكم و يسيطر على سلسلة النقل من 

البداية إىل النهاية من خالل تقدمي اخلدمات التالية:

"اختيار أفضل وأسهل الطرق والوسائط والوسائل لنقل البضائع واقلها تكلفة مع الوضع يف االعتبار زمن - 
1الرحلة من الباب إىل الباب."

حتضري و إصدار مجيع املستندات كسند الشحن، شهادة املنشأ، وثيقة التامني، أوراق اجلمارك.- 
جتميع الشحنات.- 
وسائل النقل األخرى حمليا ودوليا.تأجري السفن وحجز أماكن الشحن على- 
دفع مصاريف املوانئ واجلمارك وكل املصاريف املتعلقة بالرحلة.- 
"تقدمي تعريفة مرنة للنقل متعدد الوسائط.- 
2إدارة املوانئ اجلافة."- 

يتحمل كل األعباء القانونية و املادية اخلاصة بنقل و تسليم و استالم البضاعة.- 
ليف والتعبئة، والتخزين واملناولة.تقدمي خدمات إضافية كالتغ- 
حجز املخازن.- 
متابعة البضاعة عرب مجيع مراحل النقل.- 

ثانيا: نظام النقل متعدد الوسائط والمنظومة اللوجستية:
بظهور فكرة نظام النقل الدويل املتكامل أو الشامل جاءت أمهية النقل متعدد الوسائط اليت تعتمد 

ذا فان نظام النقل متعدد الوسائط على عمليات النقل الدويل يف إ طار لوجستيات التجارة الدولية و
يهدف إىل ضمان انسيابية ومرونة حركة السلع خالل سلسلة نقل متكاملة بالسعر والوقت املناسب.

فكفاءة خدمات النقل أمر بالغ األمهية لألنشطة اللوجستية ككل ألنه إذا مل يتم توزيع املنتجات 
بعبارة أخرى إن مل تدار ك إىل ارتباك يف سلسلة اإلمداد و لوقت املناسب سوف يؤدي ذلبشكل فعال ويف ا

أنشطة النقل بشكل جيد يكن هلا تأثري سليب كبري على إمجايل التكلفة اللوجستية وكذلك خدمة العمالء.

.45شهاب راشد امحد شهاب، املوانئ البحرية اخلليجية التحديات املستقبلية، مرجع سبق ذكره، ص -1
.162ة، مرجع سبق ذكره، ص د/امين النحراوي، العمليات اللوجستي-2
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لذا تعرف لوجستيات النقل" مبجموع األنشطة واخلدمات اليت تضمن حركة ناجعة للبضائع 
1ومات بني وحدات اإلنتاج ومراكز التصنيع والتخزين وأماكن العبور واالستهالك."واملعل

جميع واللف وتوقعات العرض والطلب ويتضمن هذا التعريف خدمات النقل والتخزين والت
والعمليات اإلدارية واملالية واجلمركية، والصيانة واإلصالح، تبادل املعلومات والوثائق، وهنا يكمن دور 

ستيات يف الربط بني عناصر النقل والتوريد املادي، والتوزيع املادي يف ظل العملية اإلنتاجية، و يف اللوج
ضبط مستوى املخزون إىل احلد التجاري األدىن لتقليل من تكاليف االحتفاظ مبخزون كبري من السلع يف 

تاج أي منذ بدء شراء املواد انتظار تصريفها الن املخزون "يعترب عامال هاما يف كل مرحلة من مراحل اإلن
اخلام حىت إمتام جتهيز السلعة املنتجة، فاملخزون الزائد عن احلاجة يعطل جزءا من رأس املال العامل، ويشغل 

ا للتلف." 2مساحة زائدة يف املستودع أو الساحة، كما انه قد يعرض البضاعة املخزونة ذا

رب أيضا متممة وأساسية ة لنظام النقل متعدد الوسائط تعتلذا تعترب املنظومة اللوجستية الدعامة الرئيسي
لتفعيل النقل متعدد الوسائط من خالل حتقيق األهداف التالية: ختفيض تكاليف النقل إىل أدىن لتطوير و 

مستوى، تقليص آجال التخزين والنقل لغاية وصوهلا إىل املستهلك، دمج أمناط النقل ببعضها وضمان تنقل 
ة ألخرى دون آجال إضافية، تقدمي خدمات إضافية للبضائع، تامني املرونة يف اختيار البضائع من وسيل

أفضل وسائل النقل والعمل على سالمة وامن نقل البضائع و تقليص املدة الزمنية اليت تفصل بني طلب 
ا بني البضاعة و احلصول عليها إىل أدىن مستوى و حسب جتارب الدول يف جمال النقل" هناك ارتباطا وثيق

3النقل متعدد الوسائط و لوجستيات النقل وال ميكن تطوير أحدمها دون اآلخر."

أحد اهم املقومات األساسية ملفهوم اإلدارة اللوجستية احلديثة باعتباره تعدد الوسائط "يعد النقل م
ا (أسواق امل واد اخلام وأسواق النشاط الذي يربط بني املشروع اإلنتاجي أواخلدمي وبني السواق اليت يتعامل 

4".السلعة أو اخلدمة اليت ينتجها املشروع)

فهو عنصر يف غاية األمهية بالنسبة للمنظومة اللوجستية باعتباره أحد املقومات األساسية واهلامة 
ملفهوم اإلدارة اللوجستية.

.131، مرجع سبق ذكره، ص  )أمثلة خمتارة لبعض الدول(دراسة متطلبات إدخال نظام النقل متعدد الوسائط يف الدول العربية -1
.49د/فاروق ملش، النقل املتعدد الوسائط األوجه التجارية والقانونية، مرجع سبق ذكره، ص -2
.112، مرجع سبق ذكره، ص  )امثلة خمتارة لبعض الدول(ام النقل متعدد الوسائط يف الدول العربية دراسة متطلبات إدخال نظ-3
.252صمرجع سبق ذكره،د/ حممود زنبوعة، أثر تفعيل النقل املتعدد الوسائط يف تنمية التجارة البيئية العربية، -4
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عن تكلفة من إمجايل تكلفة األنشطة اللوجستية واليت تزيد %50"فالنقل ميتص نسبة تصل حوايل 
.1أي نشاط أخر باستثناء تكلفة املواد اخلام"

من إمجايل قيمة املبيعات بالدول املتقدمة، بينما يف الدول النامية %7ولقد وصلت التكلفة اللوجستية إىل 
.%30ما زالت يف حدود 

نظام " وتتجلى أيضا أمهية النقل متعدد الوسائط يف مسامهته يف تطور التجارة الدولية من خالل 
اللوجستيات ودوره يف إيصال املنتج من الباب إىل الباب، وضمان وصول البضاعة ساملة دون أن يتخلى 

. وحتقيق تكاليف إمجالية أقل للشحنة، و عدم اللجوء إىل مكاتب التخليص 2مؤمن البضائع عن املسؤولية"
الدقة يف عملية النقل و ، ضمان الثقة اجلمركي أو وسطاء، إجراءات مستندية ومصاريف تأمينية اقل

وخفض النفقات من خالل والتجارة، جتنب األخطاء أثناء عملية حساب القياسات واألوزان، ترشيد 
الرقابة املتكاملة، " اإلسراع يف إمتام عمليات التخليص اجلمركي وتقصري الوقت الالزم لإلجراءات، السيطرة و 

3ات املنقولة."واملسامهة يف حتقيق ميزة تنافسية للبضائع واملنتج

يعمل النقل على حتقيق املنفعة املكانية و الزمنية للبضائع، فاملنفعة املكانية تتمثل يف نقل البضائع من 
أماكن إنتاجها إىل أماكن الطلب عليها، أما الزمنية فتعمل على إيصال البضائع يف الوقت املناسب و احملدد 

د األسواق، واملخازن، ومراكز البيع، والتوزيع، فهو من األنشطة و التأثري على قرارات اخلاصة باإلنتاج وحتدي
اللوجستية األساسية حيث ال ميكن أن متارس أي منظمة نشاطها بدون توفر وسائل النقل.

ذا أصبح النقل متعدد الوسائط "جزءا ال يتجزأ من العمليات املتكاملة لضمان توريد املواد اخلام  و
4زيع بالكميات املناسبة يف املواعيد املطلوبة وبأقل تكلفة ممكنة."واإلنتاج والتخزين والتو 

ولتحكم يف مكونات العمليات املتكاملة، والتخلص من الفاقد املادي والزمين ولالستفادة  من كثافة 
رأس املال وتعظيم إنتاجية املعدات من الضروري تطبيق قواعد املنظومة اللوجستية.

.159د/امين النحراوي، العمليات اللوجستية، مرجع سبق ذكره، ص -1
.44ص مرجع سبق ذكره، بسام مصطفى خالد، النقل متعدد الوسائط يف الوطن العريب و اثره يف التجارة العربية البيئية، -2
.67د/امين النحراوي، العمليات اللوجستية، مرجع سبق ذكره، ص -3
، مرجع سبق ذكره، 2014-1995ميناء بورسودان، مرمي فرح حممد حامد، اثر اللوجستيات يف امليزة التنافسية للنقل باحلاويات يف-4

.27ص 
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:الفصلخاتمة 
وانئ البحرية مراكز لإلنتاج الصناعي ومراكز ألنشطة القيمة املضافة، ومراكز التوزيع، أصبحت امل

ومراكز للتخزين وقاعدة لتبادل البيانات الكرتونيا، واكرب ملتقى للتجار ومقدمي اخلدمات من شاحنني 
د ومستلمني ومشغلي ومالك سفن، وعاملني يف جماالت النقل واللوجستيات ومتعهدي النقل متعد

الوسائط، فهي عبارة عن منصة لألنشطة اللوجستية املتكاملة وعن نقطة جممعة واحدة لوجستية مما أعطى 
للموانئ أمهية اقتصادية واجتماعية كربى ويتم تصنيفها حسب معايري ومقاييس عاملية وصاحب ذلك تطور 

ود جغرافية أو قيود مجركية.وتوسع مفهوم الظهري اجلغرايف للموانئ احملدود إىل ظهري حر غري مرتبط حبد
ويعد النقل متعدد الوسائط النمط السائد والذي سوف يسود يف العامل والذي يعمل على تكامل 

منظومة النقل احمللي واإلقليمي والدويل مع منظومة التجارة الدولية يف ظل التطورات االقتصادية العاملية. 



ٔ.
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تمهيد :
استحوذ موضوع امليزة أو القدرة التنافسية اهتمام الباحثني ورجال األعمال يف السنوات األخرية يف 
ظل ما يشهده العامل من حتوالت وتغريات كبرية ومتالحقة تعيد تشكيل النظام اإلقتصادي الدويل واملتمثلة 

دماج يف اإلقتصاد العاملي وسياسات اإلنفتاح وحترير األسواق وزيادة التكتالت يف ظاهرة العوملة واإلن
اإلقتصادية اإلقليمية والعاملية.

دف إىل التحرر من نظام األنشطة احمللية واإلقليمية والتحول إىل  "وبدأ العامل كوحدة متكاملة 
بآليات السوق ولقد أدت هذه املتغريات حتويل العمليات اإلقتصادية وعوملة نظم التجارة واخلدمات واألخذ 

وأصبح من الضروري أن يكون لكل وحدة اقتصادية اسرتاتيجية تنافسية من 1إىل حتوالت يف نظم اإلدارة"
أجل إحراز التميز التنافسي وتعترب املنظومة اللوجستية أحد أهم العوامل املؤدية إىل حتقيق امليزة التنافسية، 

لفعالة للوجستيات كعنصر رئيسي يف حتسني كل من الرحبية واآلداء التنافسي "حيث مت إدراك اإلدارة ا
2للشركة."

وملفهوم امليزة التنافسية أمهية كبرية لنجاح أي ميناء، ويعتمد حتقيق امليزة التنافسية داخل أي ميناء 
املزايا النسبية اليت سواء كان حملي، أو إقليمي، أو عاملي على مدى تطبيق املنظومة اللوجستية باإلضافة إىل

ا امليناء من موقع جغرايف ومنافذ التجارة. يتمتع 
ولقد تربعت سياسات التكامل اللوجسيت بأمهيتها حيث أدركت معظم الدول أن موانيها لن تتطور 

بدون تعظيم استخدام التكامل اللوجسيت.

زينب حممد شوقي السيد يونس، متطلبات حتقيق مدخل امليزة التنافسية يف قطاع النقل البحري املصري "مع التطبيق على تطوير إدارة -1
.1، ص2009ة، مصر، املوانئ البحرية املصرية"، رسالة دكتوراه، كلية اإلقتصاد والعلوم السياسية، جامعة القاهر 

د م سرور علي ابراهيم سرور، اإلدارة اإلسرتاتيجية لإلمدادات، دار املريخ للنشر، الكتاب بجيمس ستوك، دوجالس المربت، تعري-2
.50األول، ص
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افسيةالمبحث األول: اإلطار المفاهيمي للميزة النسبية والميزة التن
يف ظل املتغريات والتطورات احلالية أصبح من الضروري حتقيق جناحات تنافسية يف األسواق الدولية، 
وهذا األمر يفرض حتديات تتمثل يف تغري املزايا النسبية التقليدية حيث أصبحت غري قادرة على مبفردها 

يعد حتليل التجارة الدولية وفقا على تفسري عمليات اإلنتاج احلديثة، واكتساب مزايا تنافسية. حيث مل 
ملبادئ نظرية امليزة النسبية هو التفسري الوحيد لنمط التجارة الدولية، ومل يعد تفسريها قاصرا على الندرة أو 
ا التقليدية بل يعتمد على التجديد واإلبتكار والقدرة  الوفرة النسبية لعوامل اإلنتاج يف صور

الدويل جامد بل خيضع لتغري مستمر، ومل تعد املزايا النسبية ساكنة بل التكنولوجية...كما مل يعد التخصص 
ا. أصبحت تتغري عرب الزمن، وأصبحت امليزة النسبية عملية ديناميكية ميكن خلقها واكتسا

وعلى الرغم من وجود اتفاق عام بشأن مفهوم امليزة النسبية فإن األمر خيتلف خبصوص مفهوم امليزة 
التنافسية.

األول: اإلطار النظري للميزة النسبيةالمطلب
إن التطور السريع يف البيئة الدولية يؤثر على مدى انطباق نظريات التجارة الدولية لذا يتطلب األمر 
"تطوير مستمر يف هذه النظريات عند ظهور مستجدات تؤثر على انطباقها فظهرت النظرية التقليدية يف 

ة املزايا املطلقة ألدم مسيث مث نظرية النفقات النسبية لديفيد ريكاردو، : نظري1التجارة الدولية مشتملة على"
مث نظرية القيم الدولية جلون ستيوارت ميل مث نظرية الفرصة البديلة هلابرلر، مث نظرية نسب عناصر اإلنتاج 

لدويل أولني، وهذه النظريات "كلها مبنية على أساس واحد لقيام التبادل ا- للكاتبان السويدان هيكشر
وهو التخصص الدويل طبقا ملبدأ امليزات النسبية واإلختالف فيما بينها ينحصر أساسا يف األسلوب ومنهج 

2".التحليل

فجاءت اإلجتاهات احلديثة يف نظرية التجارة الدولية نظرا لعدم قدرة النظريات اإلستاتيكية للميزة 
دمات بني دول العامل يف ظل التغريات يف بيئة النسبية على تفسري العوامل اليت حتكم تبادل السلع واخل

األعمال، ورفض امليزات النسبية كأساس وحيد لتخصص الدويل واملنادات بتنوع اهليكل اإلنتاجي تغيري 
وإحالل فكرة امليزة التنافسية حمل مبدأ امليزات النسبية خصوصا يف ظل ظهور الشركات م ج وما يتبعها من 

لة.سيادة املنافسة غري الكام

.287-286د/حممد جالل خطاب، اقتصاديات النقل والشحن الدويل بني النظرية والتطبيق، مرجع سبق ذكره، ص -1
.62صمرجع سبق ذكره،د/عبد اهلادي عبد القادر سويفي،-2
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ة ليندر،  وقامت هذه النظرية بتفسري إمكانية التميز يف األسواق من خالل "نظرية التفضيالت املتشا
ومنوذج دورة حياة املنتج لرميوند فرينون، ونظرية املنافسة غري الكاملة لكرومجان مث ظهرت نظرية امليزة 

ور منط جديد لتقسيم العمل الدويل التنافسية لبورتر يف ظل تطور أعمال الشركات م ج اليت أدت إىل ظه
1وازدياد شدة املنافسة واملكون املعريف يف قيمة املنتجات."

أوال: الميزة النسبية في ظل النظرية الكالسيكية:
لقد حاولت النظرية الكالسيكية للتجارة الدولية اليت سادت خالل الفرتة منذ منتصف القرن الثامن 

قريبا تفسري العوامل اإلقتصادية اليت حتكم تبادل السلع واخلدمات بني عشر وحىت منتصف القرن العشرين ت
الدول وحتقيق قيام التخصص الدويل.

Absolute advantageنظرية الميزة المطلقة آلدم سميث: -1

أن امليزة املطلقة "تعين 1776عام Wealth of nationلقد أوضح آدم مسيث يف كتابه ثروة األمم 
تمع يف سبيل انتاج الوحدة من السلعة أي القدر الالزم من املوارد النفقة احلقيقية ا ليت يتكبدها ا

2اإلقتصادية إلنتاج وحدة من السلعة."

ذا تتخصص الدولة يف انتاج السلعة اليت يكون هلا فيها ميزة مطلقة. و

:Comparative advantageنظرية الميزة النسبية لديفيد ريكاردو -2
ا دون مقارنتها بنفقة انتاج سلعة أخرى ومن هنا لقد ركز آدم مسي ث على نفقة انتاج سلعة بذا

يف كتابه مبادئ اإلقتصادي السياسي والضرائب وهي إذا كانت 1817أثار ريكاردو نقطة هامة عام 
إحدى الدولتني لديها تفوق مطلق يف انتاج السلعتني على الدولة األخرى.

رة الدولية بينهما؟ فأكد ريكاردو من خالل نظريته النفقات النسبية "أن  فهل هناك فوائد من قيام التجا*
كال من الدولتني سوف حتصالن على فوائد من التجارة الدولية حىت لو كانت إحدى الدولتني تقوم بإنتاج  
كل السلع بتكاليف أقل من الدولة األخرى طاملا أن األخرية هذه تتمتع مبيزة نسبية يف انتاج بعض 

3."السلع

.287د/حممد جالل خطاب، اقتصاديات النقل والشحن الدويل بني النظرية والتطبيق، مرجع سبق ذكره، ص-1
.53د/عبيد علي أمحد احلجازي، اللوجستيك كبديل للميزة النسبية، مرجع سبق ذكره، ص-2
.47در سويفي، التجارة اخلارجية، مرجع سبق ذكره، صد/عبد اهلادي عبد القا-3
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وبذلك أرجع ريكاردو قيام التبادل التجاري إىل اختالف امليزات النسبية للدول ووضح ذلك بإختالف 
النفقات النسبية إلنتاج السلع معربا عنها بوحدات العمل.

وعليه ففكرة امليزة النسبية تعتمد على الوفرة النسبية لعوامل اإلنتاج املوروثة اليت تنعكس على 
فتقوم كل دولة بالتخصص يف انتاج السلع اليت تكون تكاليف العمل فيها أقل نسبيا.تكلفتها النسبية، 

فإذا كانت الفكرة األساسية يف هذه النظرية فكرة صحيحة فإن التحليل الذي تناوهلا انتابه الكثري 
من القصور، لذلك وجهت إليها عدة انتقادات أمهها:

وهذا اإلفرتاض 1ي الوحيد املستخدم يف العملية اإلنتاجية""افرتاضها أن عنصر العمل هو العنصر اإلنتاج- 
يصعب حتقيقه يف الواقع، كما يرى كمية العمل هي اليت حتدد تكاليف اإلنتاج وليست نوعية العمل.

إعتماد هذه النظرية على عنصر العرض يف حتليل التجارة الدولية وإمهال جانب الطلب.- 

:ت ميلنظرية القيم الدولية لجون ستيوار -3
مبا أن ريكاردو قام بتحديد قيمة السلعة بعنصر العمل وامهال عناصر اإلنتاج األخرى فقام جون استيوارت 

) أحد اإلقتصاديني الكالسيك "بإدخال عنصر السعر والذي يتم حتديده من خالل 1873- 1806ميل (
2".بني الدولتنيDemand Reciprocalالطلب املتبادل 

عر الذي ميكن به مبادلة تلك السلع دوليا لتحديد معدالت التبادل الدولية.وبالتايل حتديد الس
باإلضافة إىل االنتقادات السابقة اليت وجهت للنظرية الكالسيكية فهناك انتقادات أخرى منها:

افرتاض هذه النظرية بقاء األمور على ما هي عليه حيث جعلت من التخصص يف انتاج سلعة معينة - 
ري قابل للتغري والتطوير فهي بذلك نظرية ساكنة (ذات طابع إستاتيكي) وليست حركية ختصصا مؤبدا غ

وهذا خيالف الواقع الذي نعيش فيه.
ونظرا هلذه االنتقادات، كان البد من البحث عن أسباب أخرى تفسر قيام التجارة الدولية فجاءت 

ا تدرجييا من فروضها العديد من الدراسات سامهت يف تطوير مفهوم امليزة النسبية الس اكنة واالرتقاء 
البسيطة إىل احلاالت املركبة.

.61د/حممد سيد عابد، التجارة الدولية، مرجع سبق ذكره، ص-1
راه، كلية و والء حسني عبد اهللا حممد، امليزة النسبية لتجارة السلع الزراعية املصرية يف ضوء الندرة النسبية للموارد املائية، رسالة دكت-2

.10، ص2016م السياسية، جامعة القاهرة، مصر، اإلقتصاد والعلو 



الثالث:الف ئ.صل باملوا التنافسية ة امل تحقيق ية اللوجس املنظومة دور

151

بدءا من ألفريد مارشال وادجورث مرورا مبحاوالت جرتفريد هابرلر من خالل نظرية الفرصة البديلة وهذه 
لى النظريات "ال تقدم جديدا بقدر ما حتاول أن تطبق منوذج النفقات أو املزايا النسبية التقليدي، مبنيا ع

ا صياغة جديدة للنموذج التقليدي واستخدام أدوات حتليل حديثة" ، مث جاء 1فروض أكثر واقعية، أي أ
بنظرية نسب عوامل اإلنتاج أو نظرية Heckscher/OHLINأولني - من بعده الكاتبان السويديان هيكشر

الوفرة النسبية.

نظرية تكلفة الفرصة البديلة لهابرلر-4
عرض نظرية التكاليف النسبية بتخليه عن نظرية العمل يف حتديد القيمة مستعمال قام هابرلر باعادة 

فكرة تكلفة االحالل (تكلفة الفرصة البديلة).
"حيث يرى ان تكلفة انتاج سلعة معينة ال تقاس بكمية العمل اليت بذلت يف انتاجها لكنها تتكون من 

بذات املوارد املستخدمة يف انتاج هذه السلعة دون مجيع السلع االخرى اليت كان ميكن للمجتع ان ينتجها 
2غريها. "

ألين- نظرية نسب عوامل اإلنتاج (الوفرة النسبية) لهيكشر-5
Eliعلى أيدي اإلقتصادي السويدي" 1919ظهرت الفكرة األساسية هلذه النظرية عام 

heckcsher :يف مقاله حتت عنوانThe effect of foreign trade on the distribution of income مث قام
Interregional and.من مؤلفه الشهري 1933بإكمال العرض وتوضيحه عام Bertil ohlinتلميذه 

international trade"3

وذلك بتفسريه اختالف النفقات النسبية راجع إىل التباين يف مدى وفرة أو ندرة عناصر اإلنتاج بني 
لة يف انتاج السلع كثيفة اإلستخدام لعنصر اإلنتاج املتوافر نسبيا لديها الدول مما يؤدي إىل ختصص الدو 

وتصديرها بينما تستورد السلع كثيفة اإلستخدام للعنصر النادر لديها.
أولني تعترب امتداد لنظرية النفقات النسبية بتفسريها أسباب اختالف النفقات - فنظرية هيكشر

ظرية النفقات النسبية سبب قيام التجارة الدولية إىل اختالف النسبية للسلع املختلفة بعدما أرجعت ن
النفقات النسبية إلنتاج السلع وهذا يعين "أن نظرية هيكشر أولني بدأت من حيث انتهت إليه نظرية 

.82، ص2003د/مصطفى رشدي شيحة، األسواق الدولية املفاهيم والنظريات والسياسات، دار اجلامعة اجلديدة، اإلسكندرية، -1
.43، ص1991ة ، اإلسكندرية، يدار اجلامعالالدولية ،ساسيات التجارة، احممود يونسد/-2
.91يدي شيحة، األسواق الدولية املفاهيم والنظريات والسياسات، مرجع سبق ذكره، صد/مصطفى رش-3
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ويف نفس 1النفقات النسبية، ولذلك تعترب هذه النظرية مكملة لنظرية النفقات النسبية وليست بديلة هلا".
خلطوط العريضة للنظرية احلديثة يف التجارة الدولية وهناك من يسميها النظرية احلديثة يف الوقت قدمت ا
التجارة الدولية.

Leontief paradoxلغز ليونتيف -6

أولني مستخدما -قام ليونتيف بأول تطبيق مباشرا (اختبار عملي) لنموذج هيكشر1951يف عام 
أولني أن الو م أ لديها وفرة نسبية يف عنصر رأس -راحصائيات الو م أ حيث توقع حسب نظرية هيكش

املال، وندرة نسبية يف عنصر العمل فتقوم بتصدير رأس املال وتستورد العمل ولكن نتائج الدراسة التطبيقية 
"حيث توصل ليونيتيف أن الو م أ تصدر سلعا كثيفة استخدام H-Oجاءت عكس ما تنبأت به نظرية 

كثيفة رأس املال وأصبح ذلك معروفا بلغز ليونيتيف حماوال تفسري ذلك بأن عنصر العمل وتستورد سلعا
2".أمثال العامل يف أي دولة أخرى3انتاجية العامل األمريكي تساوي 

أولني من اإلنتقادات وكانت معظمها موجهة إىل الفروض -وبطبيعة احلال مل تسلم نظرية هيكشر
قعية وأمهها:اليت تقوم عليها وذلك بإعتبارها غري وا

ثبات درجات الوفرة النسبية لعوامل اإلنتاج وأساليب الفن اإلنتاجي، وهذا اإلفرتاض غري واقعي فبالنسبة - 
للوفرة النسبية للعمال تتغري بزيادة عدد السكان وهناك درجات متفاوتة لكل نوع من عنصر العمل وحسب 

درجة التعليم الفين والتوجيه املهين.
ملنافسة احلرة ومن املعلوم أن انتاج السلع وتسويقها يف الداخل أو اخلارج يرتاوح بني "افرتاض سريان ا- 

3".اإلحتكار وشبه اإلحتكار واملنافسة املفيدة، مع حاالت قليلة تسود فيها املنافسة احلرة

امهاهلا إلمكانية انتقال عناصر اإلنتاج على املستوى الدويل.- 

تجاهات الحديثة لنظرية التجارة الدوليةثانيا: الميزة النسبية في ظل اإل
والنظريات اليت سبقتها استندت على عدة فروض غري واقعية فلقد أضفت صفة H-Oومبا أن نظرية 

اجلمود على ما ميكن أن تتمتع به الدول من مزايا وعلى أمناط التخصص والتبادل التجاري الدويل عرب 
يف املنتجات يف ظل التحول إىل أمناط جتارة واقعية وحقيقية الزمن، وعجزت عن تقدمي تفسري مقبول للتبادل

.75د/السيد حممد أمحد السرييت، اقتصاديات التجارة الدولية بني النظرية والتطبيق، مرجع سبق ذكره، ص-1
.11والء حسني عبد اهللا حممد، مرجع سبق ذكره، ص-2
.61ويفي، التجارة اخلارجية، مرجع سبق ذكره، صد/عبد اهلادي عبد القادر س-3
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اليت تقوم على العوامل املكتسبة كالتفوق التكنولوجي واملهارة خصوصا بعدما جنحت يف تقدمي تفسري 
للتجارة الدولية يف املنتجات الزراعية واملواد األولية اليت عرفت بسلع ريكاردو،

لى الساحة اإلقتصادية العاملية.إىل جانب التغريات اليت استجدت ع
*ظهور الشركات املتعددة اجلنسيات اليت نالت من نظرية امليزة النسبية بقلبها موازين القوى يف التجارة 
ا على أغلبية اإلنتاج العاملي كما تعاقد من الباطن مع شركات  ا اإلحتكارية وسيطر العاملية من خالل سطو

تتخصص يف انتاج مكون واحد من مكونات السلعة ألن هذه الشركات ال صغرية كانت تنتج سلعة معينة ل
تستطيع أن تتخصص يف إنتاج السلعة املتكاملة لعدم حتقيقها ميزة نسبية فيها حسب نظرية امليزة النسبية 
ولكن بإنتاجها مكون واحد وتسويقه من طرف الشركة م ج أصبح هلا ميزة نسبية وتكون يف هذه احلالة 

ج هي اليت خلقت هلا هذه امليزة بعد تعطيلها ملفعول نظرية امليزة النسبية التقليدية كصناعة الشركة م 
الطائرات مثال.

"كما فقدت امليزة النسبية أخص خواصها وهي النفقة األقل حتت وطأة النظام العاملي اجلديد الذي 
يت متثل معظم السلع الريكاردية اليت على منتجات الدول النامية وال1يفرض القيود الصارمة اخلاصة باجلودة"

تقوم عليها نظرية امليزة النسبية فلم يعد عنصر النفقة األقل إلمتالك هذه املواد هو احلاسم يف املنافسة 
العاملية.

ارتفاع حدة املنافسة األجنبية يف األسواق األمريكية.- 

تزايد العجز يف امليزان التجاري األمريكي.- 

يد من احلماية والتدخل احلكومي من طرف الصناعات العاملية الكبرية.املطالبة باملز - 
كل هذا أدى إىل إعادة النظر يف مدى قدرة الرصيد املتوفر من نظريات التجارة الدولية على تفسري 
أمناط وتدفقات التجارة الدولية، "والتحول من حتليل امليزة النسبية البسيطة والقائم على اختالف اإلنتاجية 

2".و العناصر املتاحة إىل حتليل أكثر تعقيدا يعتمد على ميزة أخرىأ

، وتتفق مع مقتضيات التطور الذي طرأ على نظام H-Oفظهرت إجتاهات حديثة أقل تعميما من نظرية
التجارة العاملية فمنها اإلجتاهات اليت أرجعت حتقيق امليزة النسبية إىل التغريات التكنولوجية (التطوير 

ر) ومنها اليت أدخلت املنافسة غري التامة يف حتليل وتفسري قيام التبادل التجاري حيث يف ظلها واإلبتكا

.62د/عبيد علي أمحد احلجازي، اللوجستيك كبديل للميزة النسبية، مرجع سبق ذكره، ص-1
ا، عامل الكتب احلديث، األردن، -2 . 207، ص2009د/خالد حممد السواعي، التجارة الدولية النظرية وتطبيقا
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بإمكان املنظمات أن حتقق ميزة نسبية يف إنتاجها على عكس النموذج الكالسيكي الذي افرتض سيادة 
يزة التنافسية يف أواخر املنافسة الكاملة ومنها ميزة املكان وتكاليف النقل وانتهت هذه اإلجتاهات بظهور امل

الثمانينات من خالل نظرية امليزة التنافسية لبورتر.

إقتصاديات الحجم (وفورات الحجم)-1
هذا يعين و scaleConstantre turnstoالعائد الثابت بالنسبة حلجم اإلنتاجH-O"من فروض نظرية

1".بنفس النسبةأن زيادة عناصر اإلنتاج بنسبة معينة سوف يؤدي إىل زيادة الناتج

ولكن نظرية وفورات احلجم ترجع التخصص إىل ما تتمتع به الصناعة من وفورات احلجم الناجتة عن 
إستخدام تكنولوجيا اإلنتاج. 

فاإلنتاج املتولد عن إستخدام التكنولوجيا يزيد مبعدل يزيد عن معدل الزيادة يف العناصر اإلنتاجية مما 
دية وزيادة التخصص فاإلنتاج ذو العائد الكبري يؤدي إىل التخصص.يؤدي إىل حتقيق وفورات إقتصا

المنافسة غير التامة: (تنويع المنتجات)-2
إن جزءا كبريا من املبادالت يف التجارة الدولية هي يف السلع ضمن نفس الصناعة وتسمى جتارة ضمن 

-InTraنفس الصناعة induSTriaL Tradeى التمايز والتنويع بني املنتجات وهذا النموذج من السلع قائم عل
InTer-indusTriaL Tradeدون الوصول إىل درجة التجانس على عكس التجارة بني صناعات خمتلفة

كتصدير السيارات وإسرتاد القمح.
فنموذج التجارة من نفس الصناعة هو جتارة يف نفس السلعة كصناعة السيارات مثال تنتجها كافة 

ات األملانية فولكس فاجن اليت ختتلف قليال عن السيارات الفرنسية (رينو)أو الدول الصناعية "كالسيار 
م ميثلون نفس املنتج ويقومون بنفس الوظائف(النقل)إال أن كل صناعة  السيارات اليابانية (تويوتا) رغم أ

2تم جبانب معني من خصائص السلعة."

سلع قد يؤدي إىل قيام التجارة الدولية .فالتمايز أو التغاير يف بعض املواصفات البسيطة لنفس ال
فالتجارة ضمن نفس الصناعة تعطي ميزة ألمهية الوفورات اإلقتصادية، حيث أن املنافسة الدولية هي قوة 

لكل منظمة يف صناعة أي دولة منتجة لسلع متنوعة.

.114اق الدولية (املفاهيم والنظريات والسياسات)، مرجع سبق ذكره، صد/مصطفى رشدي شيحة، األسو -1
112املرجع السابق ذكره، ص-2
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وغريهم منذ lancasterوKrugmanوHelpman" ولقد طُور منوذج التجارة ضمن الصناعة الواحدة من قبل 
أولني تقوم على امليزة النسبية أو اختالف عناصر اإلنتاج - حيث أن التجارة يف منوذج هكشر1979عام 

(العمل، ورأس املال، املوارد الطبيعية، والتكنولوجيا) بني الدول، أما التجارة ضمن نفس الصناعة تقوم على 
1".تنوع املنتجات واقتصاديات احلجم

ية القائمة على اإلختالفات التكنولوجياالتجارة الدول-3
باإلضافة إىل دور عناصر اإلنتاج التقليدية (عنصر العمل ورأس املال واملوارد الطبيعية)، والتمييز يف 
ا مفسرا وحمددا للتخصص  املنتجات ووفورات احلجم فإن التغريات التكنولوجيا ميكن أن تكون يف حد ذا

الساكن (اإلستاتيكي) H-Oة وميكن النظر إليها كإمتداد ديناميكي لنموذج الدويل من خالل املزايا النسبي
، ومنوذج الدورة اإلنتاجية الذي 1961عام Posnerوهذا من خالل منوذج الفجوة التكنولوجية الذي قدمه 

.R.vernonقدمه 
التجارة الدولية فكال النموذجان يعاجلان دور العناصر التكنولوجية يف خلق املزايا النسبية وتغري منط

فإن تقدمي سلعة جديدة، أو طرق جديدة لإلنتاج يعتمد على التكنولوجيا احلديثة Posnerفمن وجهة نظر 
لذا أرجع اإلختالف يف امليزة النسبية إىل اإلختالف يف التقدم التكنولوجي "مبا يضفي الطبيعة الديناميكية 

السلع اليت تتمتع بإحتكار للتكنولوجيا املستخدمة يف على امليزة النسبية، فتتخصص الدولة يف تصدير تلك
ا النسبية" 2إنتاجها ولكن مع انتشار تلك التكنولوجيا تغلق هذه الفجوة التكنولوجية وتفقد الدولة ميز

هذه األفكار من Vernonوهذا ما يعكس أمهية البحث العلمي إلستمرار التمتع مبزايا نسبية، مث عمم 
رة اإلنتاجية) حيث ختتلف املزايا النسبية والتبادل الدويل يف كل مرحلة من الدورة خالل منودجه (الدو 

اإلنتاجية ففي املرحلة األوىل يقدم املنتج اجلديد يف السوق احمللية للبلد صاحبة البحث واإلخرتاع وبذلك 
يبدأ الطلب األجنيب عليه يف متتلك ميزة نسبية يف هذا املنتوج اجلديد لتصديره أما املرحلة الثانة فبعد انتشاره 

النمو "فيقوم املنتج األجنيب بإنتاجه حمليا ويقوم بإكتساب التكنولوجيا الضرورية لتصنيع هذا املنتج وتقل 
صادرات البلد صاحب اإلخرتاع (أمريكا).

ا، مرجع سبق ذكره، ص-1 .211د/خالد حممد السواعي، التجارة الدولية النظرية وتطبيقا
.12وء الندرة النسبية للموارد املائية، مرجع سبق ذكره، صوالء حسني عبد اهللا حممد، امليزة النسبية لتجارة السلع الزراعية املصرية يف ض-2
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1ة"ويف املرحلة الثالثة : يتم إنتاجه حمليا وإدخال التحسينات عليه وإستغالل العمالة املاهرة الرخيص

فتنخفض نفقاته ويتم تصديره إىل أمريكا وبذلك تتحول أمريكا من مصدر رئيسي إىل منافس يف السوق 
الدولية مث ترتك السوق لتتجه إىل اخرتاع منتجات جديدة.

فلم يعد حتليل التجارة الدولية حسب أسس ومبادئ نظرية امليزة النسبية املتعارف عليها التفسري 
لدولية، ومل يعد تفسريها "قاصرًا على الوفرة أو الندرة النسبية لعوامل اإلنتاج التقليدية الوحيد لنمط التجارة ا

(األرض، العمل، ورأس املال) بل أصبح يعتمد على الكثري من العوامل املتقدمة مثل القدرة التكنولوجية 
زم باملعايري واإلشرتاطات والقدرة على التجديد واإلبتكار، وتأهيل املنتجات ذات اجلودة العالية واليت تلت

2البيئية املطلوبة للمنافسة العاملية."

كما مل تعد املزايا النسبية ساكنة ومل يعد التخصص وتقسيم العمل الدويل جامدا حسب 
اإلفرتاضات الكالسيكية يف ظل العوملة وحترير التجارة بل أصبحت تتغري بشكل مستمر وتنتقل من دولة إىل 

ا حسب ما يتمتع به اقتصاد الدولة من القدرة أخرى. كما أصبحت عمل ية ديناميكية ميكن خلقها واكتسا
على اختيار أفضل التقنيات املناسبة واتباع أنسب السياسات ومواكبة التطورات اإلقتصادية وهذا ما قدمه 

ة الدولية. حيث بورتر يف نظريته للميزة التنافسية من خالل منوذج أكثر واقعية قادر على تفسري أمناط التجار 
أرجع بورتر "ظهور الفجوة التكنولوجية إىل منو ظاهرة الشركات املتعددة اجلنسية واليت تنافس بالتصدير 
وباإلستثمار أو ترجع إىل توافر امليزة التنافسية الديناميكية، والبيئة اإلقتصادية الكلية اليت تؤهل الدولة 

3لذلك."

لبناء النظري واملنهجي لنظرية التجارة الدولية من خالل ادخاهلا لقد سامهت هذه التطورات يف تدعيم ا- 
املتغريات التكنولوجية لكي تستطيع الشركات التنافس عامليا، ولكن ال تعدو أن تكون مبثابة جسر للعبور 

من نظرية امليزة النسبية ويف اجتاه تكوين نظرية جديدة للميزة التنافسية.
اإلطار النظري للنظرية التقليدية للتجارة الدولية وال تستبدهلا.فالنظريات اجلديدة تتكامل مع - 

.108د/مصطفى رشدي شيحة، األسواق الدولية (املفاهيم والنظريات والسياسات)، مرجع سبق ذكره، ص-1
توراه، كلية اإلقتصاد والعلوم كمىن أبو العطا حممد حليم، املعايري البيئية والتنمية املستدامة والقدرة التنافسية للصادرات املصرية رسالة د -2

.58، ص2013السياسية، جامعة القاهرة، مصر، 
3- Porter, Machael, the competitive advantage of nations, new york, the free press, 1990, pp6-

18.



الثالث:الف ئ.صل باملوا التنافسية ة امل تحقيق ية اللوجس املنظومة دور

157

المطلب الثاني: اإلطار النظري للميزة التنافسية
1939فمن خالل مراجعة أدبيات التسيري جند أن املفهوم األساسي للميزة التنافسية يرجع إىل "

Chamberlin 1959مث إىلSelznickد ذلك عرفها بعد ذلك الذي ربط امليزة باملقدرة، وبعHofer and

schendel"1 مث بعد تزايد ظاهرة العوملة وحرية التجارة، وتزايد الرتابط بني األسواق، وتفجر قضية العجز
وتزايد مديونيتها اخلارجية وارتفاع حدة املنافسة 1987-1981الكبري يف امليزان التجاري للو م أ عام 

مت مدرسة ادارة األعمال بصياغة مفهوم امليزة التنافسية من خالل األجنبية يف األسواق األمريكية قا
حماولتها تقدمي أسس نظرية شاملة يف تفسري أمناط التبادل التجاري يف منتصف مثانينات القرن املاضي، مث 

يف بداية التسعينات بصياغته نظرية مكتملة املعامل تقومMichael porterمت تناوله من جانب عامل اإلدارة 
على مفهوم امليزة التنافسية وأثره على سياسات التجارة اخلارجية، من خالل كتابه (املزايا التنافسية لألمم) 

"فبالرغم من وجود اتفاق عام يف أدبيات التجارة الدولية بشأن مفهوم امليزة النسبية إال أن األمر 1990عام 
التنافسية يف األسواق الدولية مفهوما متعدد خيتلف يف مفهوم القدرة التنافسية حيث يعد مفهوم القدرة

ومعقد يصعب حتديده ألنه ذو أوجه 2األبعاد حيث تتداخل فيه عدة عوامل لتحدد املوقف التنافسي"
متعددة ونتيجة هلذا التعقيد فإن حتديد مفهوم التنافسية خيضع ملناظرات عديدة حيث انبثق من هذا العديد 

اول قياس وحتديد هذه الظاهرة، وال يوجد اتفاق عام وواضح وحمدد هلا من التعاريف واملفاهيم اليت حت
إلختالف البيئة املدروسة ولكن رغم تعدد واختالف وجهات نظر الباحثني واحلقول العلمية حول مفهوم 
القدرة التنافسية "فإن قامسا مشرتكا جيمع بني هذه التعريفات، فالتنافسية تشري إىل التفوق النسيب للكيان 

Entity بالنسبة للكيانات األخرى، أو اختالل مركز فريدUnique position ومتميز مقارنة باملنافسني نتيجة
Superiorما يرتاكم لدى الدولة من رأس املال مادي وبشري وتكنولوجيا، مع متيز الكيان بأداء، امسي 

3مقارنة باآلخرين."

والبعد اخلارجي، فداخليا تعتمد امليزة التنافسية للمؤسسة وللميزة التنافسية بعدان رئيسيان البعد الداخلي- 
على عدد من القدرات املميزة واإلمكانات واملوارد وعلى القائمني على املؤسسة اإلستثمار يف هذه القدرات  

كاآلالت، ومهارات العاملني....بشكل حيقق امليزة التنافسية.

، 2012، 11باحث، عددلكومية السورية، جملة اوهيبة داسي، دور إدارة املعرفة يف حتقيق ميزة تنافسية دراسة تطبيقية يف املصارف احل-1
.168اجلزائر، ص

.59مىن أبو العطا حممد حليم، املعايري البيئية والتنمية املستدامة والقدرة التنافسية للصادرات التنافسية، مرجع سبق ذكره، ص-2
اسة مقارنة مع القطاع السياحي التونسي، رسالة أمحد حمروس خضري، سياسات تعزيز القدرة التنافسية للقطاع السياسي املصري در -3

. 103، ص2006دكتوراه، كلية اإلقتصاد والعلوم السياسية، جامعة القاهرة، 
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ل حقيقة أنه ال توجد ميزة تنافسية بدون القدرة على فهم أما البعد اخلارجي للميزة التنافسية "يتمحور حو 
1قدرات األطراف اخلارجية، والتعامل معها على أسس راسخة من القوة والثبات."

فمفهوم امليزة التنافسية يعترب ثورة حقيقية يف عامل ادارة األعمال على املستوى األكادميي والعلمي.
اختالفا منهجيا يف تعريفهم للميزة التنافسية نظرا اختلف علماء اإلقتصاد وعلماء اإلدارة 

ا التنافسية حيث يرى علماء اإلقتصاد أن التنافسية  لإلختالف يف الرؤى إىل الوحدة اليت يتم النظر إىل قدر
هي تنافسية قومية، أما علماء اإلدارة فريون أن التعريف ينصرف إىل امليزة التنافسية اليت ميلكها املشروع أو 

اعة لذا قامت عدة جهات ومنظمات اقليمية ودولية وبعض املعاهد املتخصصة بتعريف التنافسية، الصن
وخيتلف هذا التعريف فيما إذا كان احلديث عنها على مستوى املنشأة أو القطاع أو الدولة ألن التنافسية 

جمموعة من على مستوى املنشأة (مشروع/شركة/وحدة اقتصادية) ختتلف عن التنافسية لقطاع يشمل 
الشركات العاملة يف صناعة معينة وبدورمها ختتلفان عن تنافسية اقتصاد دولة ما.

أوال: تعريف التنافسية على مستوى المنشأة
"فامليزة التنافسية تشري إىل اخلاصية اليت متيز املنظمة عن غريها من املنظمات املنافسة وحتقق هلذه املنظمة 

2تلفة."موقفا قويا جتاه األطراف املخ

Michael porterتعريف بورتر -1

"تنشأ امليزة التنافسية مبجرد توصل املؤسسة إىل اكتشاف طرق جديدة أكثر فعالية من تلك 
املستعملة من قبل املنافسني، حيث يكون مبقدورها جتسيد هذا اإلكتشاف ميدانيا ومبعىن آخر مبجرد 

3احداث عملية ابداع مبفهومه الواسع."

ا 1995يف UNCTADدراسة لألنكتاد كما أوضحت-2 "أن امليزة التنافسية للمنشأة ميكن تعريفها بأ
4قدرة الوحدات اإلقتصادية الفردية على احملافظة أو زيادة نصيبها السوقي على أساس مستمر."

كأداة د/ هاين عبد اخلالق، حماور التنمية والتسويق لصناعة النقل البحري يف مصر يف إطار العوملة، املؤمتر البحري الدويل الثامن (التسويق  -1
.6، ص2003أكتوبر 14-12، اإلسكندرية، 8تنمية صناعة النقل البحري)، ماردكون فعالة يف

2 -http://www.quick mba.com/strategy/competitive- advantage.
3-Michael porter, « l’avantage concurrentiel des nations », INTER EDITION, 1993, p48.
4-UNCTAD, Environment, « International competitiveness and development lessons from

Empirical studies ». trade and development Report, geneva n.7964, 1995, p4.
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"أن يكون للشركة أكثر من منافس، الذي جيعلها أكثر اهتمام بتحسني أدائها وانتاجهاوتعرف أيضا: - 3
واخلدمات والسلع املقدمة للعمالء، والذي يسمح هلا بإنتاج املزيد من املبيعات أو اهلوامش واإلحتفاظ 

1بعمالئها وزيادة عددهم."

ا قدرة املنظمة على صياغة وتطبيق اإلسرتاتيجيات اليت جتعلها يف مركز تعرف الميزة التنافسية: - 4 "بأ
2نفس النشاط."أفضل بالنسبة للمنظمات األخرى العاملة يف

"هي وظيفة العمليات تساهم يف حتقيق امليزة التنافسية للشركة من أهداف األداء وحسب الالمي:- 5
3املتمثلة باألسبقيات التنافسية اليت تسعى الشركة إىل حتقيقها واليت تعكس األداء الكلي للعمليات".

ل خفض األسعار أو من خالل تقدمي "ميزة تعطي قيمة كبرية للعمالء، اما من خالوتعرف على أنها- 6
مزايا وخدمات خاصة هلم، واتباع أفضل الوسائل والطرق لتسويق املنتجات والسلع، وتوفري رعاية واهتمام 

4خاص للميزة التنافسية، الذي يؤدي إىل زيادة األرباح، استدامة جناح الشركة على املدى الطويل."

الذي ميكن للمنشأة من املنافسة فيه بصورة أكثر فعالية يف عن ذلك اجلانب تعبر القدرة التنافسية- 7
ا القدرة على تقدمي منتجات وخدمات جيدة تتميز بدرجة مرتفعة من  األسواق، ويعين ذلك ضمنيا بأ
اجلودة، وبسعر مناسب، ويف الوقت املناسب، وبذلك فإن املنشآت اليت تريد أن تنافس جيب أن تكون 

ائية أو خدمات بتكلفة أقل من منافسيها، أو قادرة على تقدمي قيمة أفضل قادرة على تقدمي منتجات 
5ملنتج أو خدمة لعميل ما ولكن بتكلفة متساوية مع املنافسني."

ا "مقدرة املنظمة على أداء التنافسية بالشكل الذي يصعب على منافسيها Kotlerويعرفها -8 على أ
ذها لوظائف تعمل على خلق قيمة يف جماالت تقليل الكلفة مقارنة تقليده، وميكن حتقيق امليزة بواسطة تنفي

6مبنافسيها أو العمل على أدائها بأساليب تقود إىل التميز."

1-Durant, w, defining competitive advantage, E1co2, 02/02/2010, p19.
.13، ص2006، املوارد البشرية مدخل لتحقيق امليزة التنافسية، الدار اجلامعية، مصر، د/مصطفى حممود أبو بكر-2
.19، ص2008د/الالمي، غسان قاسم، تقنيات ونظم معاصرة يف إدارة العمليات، دار الثراء للنشر والتوزيع، عمان، -3

4-Ehmke.c, strategies for competitive advantage. University of wyoming, wemc fs#5-08 P. 10
فسية د/عالء حممد البتانوين، تأثري الربط والتكامل بني ممارسات إدارة سلسلة التوريد وإدارة التكاليف اإلسرتاتيجية على دعم القدرة التنا-5

. 256ملنشآت األعمال الصناعية، جملة احملاسبة واملراجعة، مرجع سبق ذكره، ص
دراسة حالة اجلزائر، رسالة دكتوراه كلية العلوم اإلقتصادية وعلوم -املعريف يف حتقيق امليزة التنافسية للبنوكعامر بشري، دور اإلقتصاد-6

177صالتسيري، جامعة اجلزائر، اجلزائر، 
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"مبجرد توصل املنظمة إىل اكتساب طرق جديدة أكثر فعالية من تلك املستعملة من وعرفها بورتر: -9
1".يدانياقبل املنافسني، حيث يكون دورها جتسيد هذا اإلكتشاف م

.وإن تعريف مايكل بورتر أكثر اقناعا ألنه يركز على جوهر امليزة التنافسية وهو اإلبداع والتجديد

: "املهارة أو التقنية أو املورد املتميز الذي يتيح للمنظمة انتاج قيم ومنافع كما عرفها على السلمي- 10
الفها عن هؤالء املنافسني من وجهة نظر العمالء للعمالء تزيد عما يقدمه هلم املنافسون، ويؤكد متيزها واخت

الذين يتقبلون هذا اإلختالف والتميز، حيث حيقق هلم املزيد من املنافع والقيم اليت تتفوق على ما يقدمه 
2هلم املنافسون اآلخرون."

ا ميزة أو عنصر تفوق للمؤسسة يتم وحسب نبيل مرسي خليل فالميزة التنافسية - 11 "تعرف على أ
3".قيقه يف حالة اتباعها إلسرتاتيجية معينة للتنافسحت

للتنافسية الصناعية هي املنشأة اليت ميكنها أن تقدم تعريف رئاسة الواليات المتحدة األمريكية- 12
املنتجات أو اخلدمات ذات نوعية مميزة وبتكلفة منخفضة مقارنة مع منافسيها الدوليني واحملليني، مبا يضمن 

ل املدى.هلا الربح طوي

ا مهارة املشروع، أو قدرته على امتالك ما وتوضح إحدى الدراسات- 13 أن امليزة التنافسية للمشروع "أ
ا إحدى  ميكنه من التغلب على املنافسني يف موقف معني، كما توضح الدراسة أن امليزة النسبية اليت تتمتع 

4زته التنافسية."مشروعني متنافسني حتت الظروف نفسها، متكنه من حتسني مي

أن التنافسية تتوقف على معدل منو انتاجية عوامل اإلنتاج احمللية ولقد مت Krugmanكما يرى - 14
) 1998)، وجينكز (1998)، وبورتر (1996اإلتفاق من خالل الدراسات اليت أجرها كل من كرومجان (

5لتنافسية وهي:على أنه هناك عدة معايري للحكم على مدى امتالك منشأة ما للميزة ا

حتقيق الرحبية واملنفعة اإلقتصادية واستمرارها.- 
التميز من خالل منتج مميز أو سعر منخفض أو كليهما.- 

1 -M. porter, l’avantage concurrentiel desnation, Inter- Edition, 1993, p48.
.104، ص2001لبشرية اإلسرتاتيجية، دار غريب للنشر والطباعة، القاهرة، د/علي السلمي، إدارة املوارد ا-2
.37، ص2003د/نبيل مرسي خليل، امليزة التنافسية يف جمال األعمال، مركز اإلسكندرية للكتاب، اإلسكندرية، -3
.27، ص2010التعليم اجلامعي، اإلسكندرية د/نيفني حسني مشت، التنافسية الدولية وتأثريها على التجارة العربية والعاملية، دار -4
زينب حممد شوقي السيد يونس، متطلبات حتقيق مدخل امليزة التنافسية يف قطاع النقل البحري املصري مع التطبيق على تطوير إدارة -5

.28، ص2009املوانئ البحرية املصرية، رسالة دكتوراه، كلية اإلقتصاد والعلوم السياسية، جامعة القاهرة، 
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تفوق املنشأة ومسامهتها يف النمو اإلقتصادي للدولة وزيادة الدخل القومي.- 

مسامهة املنشأة يف زيادة نصيب الفرد من الدخل احلقيقي.- 
يزة التنافسية حيزا هاما يف جمايل األعمال واإلسرتاتيجية بإعتبارها العنصر اجلوهري لقد شغل مفهوم امل

الذي حيقق للمنظمة رحبية مستدمية باملقارنة مع منافسيها. "ويف ظل التطورات والتغريات العاملية اليت طرأت 
ها عنصر تفوق يف جمال الصناعة، أصبحت معظم الشركات تركز على مفهوم امليزة التنافسية بإعتبار 

1للمؤسسة يف حالة اتباعها إلسرتاتيجية التنافس."

وتتضمن اسرتاتيجية امليزة التنافسية: التميز، الرتكيز، التكلفة.

ثانيا: تعريف التنافسية على مستوى الصناعة (القطاع)
ا إىل حد كبري مع مفهوم التنافسية على  إن مفهوم التنافسية على مستوى الصناعة جاء متشا
مستوى الشركة، لذا قالت بعض الدراسات أن الصناعة اليت تتمتع مبيزة تنافسية هي الصناعة اليت تتضمن 
شركات قادرة على التنافس يف األسواق احمللية والدولية، وحتقيق أرباح مستمرة وتعرف التنافسية على مستوى 

ا: الصناعة على أ

صناعة ما أو جمموعة صناعات إذا استطاعت أن حتقق : "أن الدول تتمتع مبيزة تنافسية يفحسب بورتر-1
جناحا تنافسيا يف األسواق العاملية يف هذه الصناعة، وتتبلور املزايا التنافسية ألي صناعة فيما حتققه من 
صادرات ملموسة ومستمرة إىل عدد كبري من األسواق العاملية وليس إىل أسواق حمدودة وذلك من خالل 

2ية للمنافسة استنادا إىل متغريات تكنولوجية ومهارية مكتسبة".تبين اسرتاتيجية عامل

"هي قدرة منظمات قطاع صناعي معني يف دولة ما على حتقيق جناح مستمر يف األسواق الدولية أو احمللية 
3دون اإلعتماد على الدعم واحلماية احلكومية."

دن عبد الوهاب، امليزة التنافسية كأسلوب لتطوير التكامل اإلقتصادي العريب وتفعيل الشراكة العربية األوروبية، ادن عبد الغين، أ.داأ. د-1
ر، األوروبية، جامعة فرحات عباس سطيف، اجلزائ-ملتقى دويل حول التكامل اإلقتصادي العريب كآلية لتحسني وتفعيل الشراكة العربية

.660، ص2005
2 -Michael. Porter, the competitive advantage of nations, the free press, administration of

macmillan, Inc. New york, p22.
تصادية والعلوم التجارية حباينة حممد، دور الرأمسالية اهليكلي يف تدعيم امليزة التنافسية للمؤسسة اجلزائرية، رسالة دكتوراه  كلية العلوم اإلق-3

. 21، ص2012، 3وعلوم التسيري، قسم التسيري، جامعة اجلزائر
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وتقاس تنافسية قطاع معين من خالل:
زانه التجاري.رحبية القطاع ككل، ومي- 

حمصلة اإلستثمار األجنيب املباشر الداخلي واخلارجي.- 
معايري التكلفة واجلودة للمنتجات على مستوى القطاع.- 

ثالثا: تعريف التنافسية على مستوى الدولة
ا آرثر فرنسيس عام  أنه العديد من الدراسات يف هذا املستوى انصب 1989أوضحت دراسة قام 

شرات التنافسية أكثر من تعريفها فمنها من أشار إىل ميزان املدفوعات ومنها من أشار إىل على مقاييس ومؤ 
معدل النمو وكفاءة اإلقتصاد القومي.

ومن أهم هذه التعاريف: 
ا الوضع الذي ميكن الدولة يف ظل شروط السوق احلرة والعادلة-1 من انتاج السلع - حسب األنكتاد: "أ

1ألذواق العاملية إىل جانب احملافظة على الزيادة احلقيقية ألفرادها يف األجل الطويل."واخلدمات اليت تالئم ا

وحسب جملس سياسة التنافسية األمريكية فإن امليزة التنافسية هي: "قدرة الدولة على انتاج السلع -2
متزايد على املدى واخلدمات اليت تقابل األذواق يف األسواق العاملية، ويف نفس الوقت حتقيق مستوى معيشة 

2الطويل."

التنافسية قدرة الدولة أو القطر على توفري World economic forumتقرير املنتدى اإلقتصادي العاملي -3
البيئة املالئمة لتحقيق معدالت منو مرتفعة ومستدامة .

Scotteوحسب & Lodge aldington

ا على انتاج وتوزيع فهي: قدرة الدولة على توليد املوارد الالزمة ملو  اجهة احلاجات الوطنية، أو قدر
السلع واخلدمات يف السوق الدولية مبا حيقق عوائد متزايدة لتلك املوارد.

"يقصد بالقدرة التنافسية جمموعة املهارات واملعارف والقيم الثقافية والقدرات وتاريخ الدولة اليت تتفاعل -5
والبقاء يف صناعة معينة أو جمموعة من الصناعات، وامليزة هةمع بعضها بشكل حيقق القدرة على املواج

.13والء حسني عبد اهللا حممد، امليزة النسبية لتجارة السلع الزراعية املصرية يف ضوء الندرة النسبية للموارد املائية، مرجع سبق ذكره، ص-1
افسية حملطة حاويات السخنة كمركز لوجسيت يف حوض البحر األمحر، رسالة دكتوراه، النقل حممود سامي الشاذيل عاشور، القدرات التن-2

.16، ص2004ية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، اإلسكندرية، ميالدويل واللوجستيات، األكاد
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التنافسية بطريقة أخرى هي عبارة عن اإلطار املؤسسي والبيئة األساسية، سواء انعكس ذلك يف السياسة 
اإلقتصادية واملالية والنظم التشريعية أو يف شبكات اإلتصاالت واملواصالت أو نظم التعليم والتدريب اليت 

قدرة التصديرية لدولة ما وبالتايل يتم حتقيق امليزة التنافسية من خالل تدخل الدولة مبجموعة من تعظم ال
السياسات املتنافسة اليت تعمل على حتسني اإلطار اإلقتصادي والسياسي والقانوين والتعليمي لتدعيم 

1الصناعات او اخلدمات اليت تتمتع مبيزة رئيسية."

ى األداء بشكل أكثر كفاءة وفعالية متكنه من احتالل مركز متميز وتفوق نسيب قدرة الكيان (الدولة) عل-6
مقارنة مبنافسيه، ينجم هذا التفوق من الزيادة النسبية يف اإلنتاجية املتميزة ذات التكلفة املنخفضة واجلودة 

ل هذان املتغريان العالية ويتجلى يف جاذبية وقبول الكيان وزيادة حصته ومبيعاته من السوق العاملية، وميث
زيادة حصة السوق) متغريات وسيطة تقود يف النهاية حنو حتقيق منو اقتصادي مرتفع - (زيادة اإلنتاجية

2وارتفاع ملستوى معيشية ودخول املواطنني."

ا تعين القدرة على حتقيق النمو السريع يف امجايل الناتج احمللي بالنسبة-  وحسب تقرير التنافسية العاملية "فإ
3للقدرة على مدى فرتات طويلة."

وحسب بورتر فاملفهوم األكثر مشوال هو زيادة انتاجية الدولة، ورفع مستوى املعيشة اليت تعتمد على قدرة - 
الصناعات بالدولة على التطوير واإلبتكار، مما ينعكس على حصة الدولة يف السوق العاملية.

تنافسية على مستوى الدولة الدولة تتمحور حول ثالثة  نقاط وجند أن التعاريف اليت تطرقت إىل مفهوم ال- 
:4أساسية وهي

تعاريف ترتكز على أوضاع التجارة اخلارجية للدولة فقط.- 
تعاريف تأخذ بعني اإلعتبار مستويات املعيشة وتركز على حتقيق التنافسية بعكس املستويات املعيشية - 

مرتفعة لألفراد والدولة.

لة املباحث، كلية احلقوق والعلوم اإلقتصادية،  جامعة د/عبد اهللا علي، دور احلكومة يف تدعيم القدرة التنافسية للمؤسسات الوطنية، جم-1
.87، ص2008-06قاصدي مرباح ورقلة، عدد 

أمحد حمروس خضري، سياسات تعزيز القدرة التنافسية للقطاع السياحي املصري دراسة مقارنة مع القطاع السياحي التونسي، رسالة -2
.104، ص2006القاهرة، القاهرة دكتوراه، كلية اإلقتصاد والعلوم السياسية، جامعة

ليب إدارة التكلفة لرتشيد القرارات اإلدارية، ندوة عن حتسني القدرة التنافسية للمؤسسات العامة واخلاصة وفقا ملعايري اساد/ عادل رزق، -3
.2، املنظمة العربية للتنمية اإلدارية، مصر، ص2007نيو و ي14-10األداء اإلسرتاتيجي، 

داء املتمم للمنظمات املؤمتر العاملي حول اال-حالة اجلزائر-بريش عبد القادر، دور احلكومات يف تدعيم التنافسية-دانحممد زي-4
.16-15، ص2005مارس 8- 9اإلقتصادية، جامعة ورقلة، واحلكومات، كلية العلوم
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بار أوضاع التجارة اخلارجية ومستوى املعيشي، مبعىن تعكس قدرة الدولة على حتقيق تأخذ بعني اإلعت- 
ا على حتقيق مستويات املعيشة لألفراد. التوازن يف امليزان التجاري وقدر

ويتضح من خالل ما سبق أن مفهوم امليزة التنافسية هو مفهوم نسيب ومتعدد األبعاد وذو طبيعة 
من، وأن مفهوم التنافسية للصناعة فهو يشمل ضمنيا مفهوم امليزة التنافسية للمنشأة ديناميكية ويتغري عرب الز 

يف هذه الصناعة، كما تتفق الكثري من الدراسات على أن املنشأة أو الصناعة هي األنسب لتحليل وحتديد 
على مستوى الذي انتقد معظم الدراسات اليت عرفت التنافسيةKrugmanمفهوم امليزة التنافسية من بينهم 

الدولة، ألنه يرى أن مفهوم التنافسية مرتبط باملنشأة وليس بالدولة ووصف كل من يستخدمه بالسطحية 
ا أن تربح أو ختسر يف السوق وذلك على حساب منشأة أخرى  والتبسيط املضلل ألن املنشأة بإمكا

يكون أداءها كفء ومنافس يف منافسة ومن املمكن أن تفلس الشركة وخترج من السوق بينما الدولة عندما
األسواق الدولية فليس أن يكون بالضرورة على حساب دولة أخرى، فالتجارة بني الدول ليست مباراة 

وإذا كان أداءها ضعيف ال خترج من النشاط اإلقتصادي وال ختتفي مثل Zero-sum gameصفرية النتيجة 
الشركة (اإلفالس).

الدول هي اليت تتنافس يف األسواق الدولية.وأيضا بورتر يرى أن الشركات وليس
ولكن رغم ذلك جند "أن العالقة بني التنافسية على املستويات الثالثة: الدولة والصناعة واملنشأة 

ا ال تستطيع أن تفصل بني أداء اإلقتصاد ككل 1هي عالقة تكاملية حبيث أحدها يؤدي إىل اآلخرين" أل
وال ميكن الوصول إىل قطاع تنافسي دون وجود شركات ذات قدرة تنافسية،  وأداء الشركات اليت تنتمي إليه، 

كما أن الدول من خالل سياستها العامة تؤثر بشكل مباشر وغري مباشر على األداء اإلقتصادي الكلي 
واجلزئي، وعلى الوضع التنافسي للشركات .

المطلب الثالث: أهمية الميزة التنافسية ومحدداتها.
أنواع الميزة التنافسيةأوال: أهمية و 

ففي ظل التطورات والتغريات العاملية اليت طرأت يف جمال الصناعة، أصبحت معظم الشركات تركز 
على مفهوم امليزة التنافسية بإعتبارها عنصر تفوق للشركة.

.61رة التنافسية للصادرات املصرية، مرجع سبق ذكره، صمىن أبو العطا حممد حليم، املعايري البيئية والتنمية املستدامة والقد-1
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أهمية الميزة التنافسية-1
وما نتج عنها من زيادة تعود أمهية امليزة التنافسية إىل مواكبة التطورات اليت يشهدها العامل

التكتالت واإلندماجات بني الشركات العاملية، والتطورات يف تكنولوجيا املعلومات واإلتصاالت وخاصة 
التكنولوجيا النظيفة الصديقة للبيئة، لذا أخذت الدول وخاصة النامية بتهيئة نفسها للتعامل مع هذه 

ا التنافسية يف التغريات بإتباع السياسات واإلصالحات، وتوفري ال بيئة اإلقتصادية املناسبة والداعمة لقدر
ظل اقتصاد عاملي مفتوح أمام التجارة الدولية.

وتظهر أمهية امليزة التنافسية من خالل حتقيقها ما يلي:

توفري البيئة التنافسية املالئمة لتحقيق الكفاءة يف ختصيص املوارد واستخدامها اإلستخدام األمثل وتشجيع - 
نوعية وجودة اإلنتاج.بداع و اإلبتكار الذي يؤدي إىل حتسني اإلنتاجية واإلرتقاء مبستوىاإل

"تعظيم اإلستفادة ما أمكن من امليزات اليت يوفرها اإلقتصاد العاملي والتقليل من سلبياته حيث تعطي - 
1سوق العاملي."التنافسية املؤسسات يف الدول الصغرية فرصة للخروج من حمدودية السوق إىل رحابة ال

تساهم يف القضاء على أبرز عقبة تواجه حتسني الكفاءة اإلنتاجية املتمثلة يف ضيق السوق احمللي اليت - 
حتول دون اإلستفادة من وفورات احلجم الكبري.

السوق.إمتالك املؤسسة على حصة سوقية، وكذا رحبية عالية للبقاء واإلستمرار يف- 

م."خلق قيمة للعمالء تليب ا-  م وتضمن والئهم، وتدعم وحتسن مسعة وصورة املؤسسة يف أذها حتياجا
حتقيق التميز اإلسرتاتيجي عن املنافسني يف السلع واخلدمات املقدمة إىل العمالء مع إمكانية التميز يف - 

ادية ولضمان الكفاءة اإلقتص2املوارد والكفاءات واإلسرتاتيجيات املنتهجة يف ظل بيئة شديدة املنافسة."
وتعزيز النمو اإلقتصادي وحتسني مستوى املعيشة جيب توفري البيئة التنافسية.

ا، املؤمتر العلمي الدويل حول األداء املتميز للمؤسسات واحلكومة، جامعة ورقلة، اجلزائر، -1 يوسف مسعداوي، القدرة التنافسية ومؤشرا
.26، ص2005مارس 8-9
رية وتنمية الكفاءات على امليزة التنافسية للمؤسسة اإلقتصادية، رسالة دكتوراه، كلية مساليل حيضيه، أثر التسيري اإلسرتاتيجي للموارد البش-2

.7، ص2005العلوم اإلقتصادية وعلوم التسيري، جامعة اجلزائر، 
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أنواع الميزة التنافسية-2
لقد أوضح بورتر أن هناك نوعني من امليزة التنافسية ومها:

"وهي امليزة اليت تأيت للمؤسسة إذا ما كانت تكاليف Lost cost advantageميزة أقل تكلفة -2-1
، أي إمكانية الشركة على تصميم وانتاج 1املنتجة للقيمة أدىن من تلك احملققة عند منافسيها"أنشطتها 

وتسويق منتوج معني بكفاءة عند سعر يقارب أو يقل عن أسعار املنافسني.
فالتكاليف تلعب دورا هاما يف حتقيق اسرتاتيجيات التميز بإعتبارها حجر األساس لتنافسية 

تكاليف جبهود مكثفة واهتمام متواصل وهناك عدة عوامل تساهم يف التحكم يف املؤسسة ويتم ختفيض ال
التكاليف كتكوين وحتفيز العمال، تبين برامج لتخفيض التكاليف، دعم ثقافة املؤسسة. مع اتباع برامج 

تم ملراقبة تكاليف مجيع األنشطة املنتجة للقيمة وليس اإلنتاج فقط للمحافظة عليها وضمان استمرارها ،وي
2احلصول على هذه امليزة من خالل مراقبة اآليت:

احلجم جيب مراقبته من خالل توسيع تشكيلة املنتجات، واحلصول على وسائل انتاج جديدة .- 
مراقبة قدرات املنشأة ومدى مطابقتها ملتطلبات السوق واإلنتاج.- 

.مراقبة العالقات والروابط بني األنشطة املنتجة للقيمة، واإلدماج- 
مراقبة اإلتصال بني وحدات املنشأة.- 

مراقبة العوامل احلكومية والسياسية املتعلقة بالنشاط اإلقتصادي.- 

3ومن بني العوامل اليت تؤثر استمرارية هذا النوع من امليزة التنافسية جند:- 

اقتصاديات احلجم اليت تعترب أكرب عائق للدخول إىل السوق.- 

ؤسسة، املوردين، وقنوات التوزيع.تنسيق العالقات بني امل- 
املعرفة والتعليم املكتسب من طرف أفراد املنشأة.- 

البشرية وفرص د/الداوي الشيخ، دور التسيري الفعال للموارد وكفاءات املؤسسة يف حتقيق امليزة التنافسية، امللتقى الدويل حول التنمية-1
.261، ص2004مارس 10-09اإلندماج يف إقتصاد املعرفة والكفاءات البشرية، جامعة ورقلة، كلية احلقوق والعلوم اإلقتصادية، 

2 -Michael porter , « l’avantage concurrentiel : comment devancer ses concurrents et

maintenir son avance », ed dunod, paris, 1997, pp129- 136.
3 -Michael porter, « l’avantage concurrentiel comment devancer concurrents et maintenir son
avance, edition dunod, paris, 1999, p143- 145.
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حقوق امللكية اخلاصة مبنتوج معني، أو تكنولوجيا جديدة.- 
ويرجع اخنفاض التكلفة إىل تطبيق التكنولوجيا احلديثة ذات اإلنتاجية العالية، أو إىل توظيف العمالة ذات 

األجور املنخفضة.

"تتمثل يف قدرة املنشأة على تقدمي منتج فريد للمشرتين سواء من حيث الشكل أو ميزة التميز: -2-2
1تقدمي خدمات ما بعد البيع بشكل متميز."

وهذا التميز يسمح بالبيع بسعر مرتفع وحتقيق أرباح للمنشأة خصوصا إذا كانت التكلفة أقل من تكلفة 
انتاج املنافسني.

2ز يتم اإلعتماد على عوامل التفرد من بينها:وللحصول على ميزة التمي

الروابط املوجودة بني األنشطة، أو الروابط مع املوردين، أو مع قنوات التوزيع.- 

التموضع: من خالل اختبار املوقع املالئم ألنشطتها.- 
اجراءات خدمات ما بعد البيع.- 

شأة من تقدمي منتوج بأقل تكلفة ممكنة ولكن يصعب الفصل التام بني امليزتني، ألنه حىت لو متكنت املن
فالبد من وجود حد أدىن من اجلودة جيعل هذا املنتوج مقبوال حىت ال تتالشى ميزة اإلخنفاض يف التكلفة.

ثانيا: محددات الميزة التنافسية.
أستاذ اإلدارة جبامعة هارفرد بتوظيف منهج جديد واملعروف باملاسة Michael porterقام بورتر 

يعتمد على الفكر اإلسرتاتيجي املنبثق من علم اإلدارة لتوضيح امليزة التنافسية ولقد ارتبطت حمددات الذي 
وهي متثل نظاما مركبا Diamondامليزة التنافسية بصفة أساسية مبنهج بورتر واليت تشبهها بقطعة املاس 

ها البعض، "هذا االعتماد ومعقدا ومتداخال يؤثر فيه كل حمدد يف احملددات األخرى ويقوي ويدعم بعض
املتبادل بينها جيعل من الصعب حتديد أي منها يؤثر على اآلخر وأيها يتأثر به كما أن التفاعل الديناميكي 

3بني احملددات له أمهية كبرية يف حتقيق القدرة التنافسية واحملافظة عليها واستمرارها."

.13لموارد املائية، مرجع سبق ذكره، صوالء حسني عبد اهللا حممد، امليزة النسبية لتجارة السلع الزراعية املصرية يف ضوء الندرة النسبية ل-1
2 -Machael. Porter, l’avantage concurrentiel : comment devancer concurrents et maintenir son

avance, edition dunod, paris, 1999 pp 157- 162.
.63فسية للصادرات املصرية، مرجع سبق ذكره، صمىن أبو العطا حممد حليم، املعايري البيئية والتنمية املستدامة والقدرة التنا-3
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واستمرارا، كلما توفر عدد أكرب من احملددات وكلما  وتتمكن الدولة من حتقيق قدرة تنافسية أكثر استقرارا
كان هناك تكامل بينها.

وتتمثل هذه احملددات يف جمموعة من العوامل اليت ختلق القدرة التنافسية، ولقد أشار بورتر إىل وجود 
حمددات رئيسية وأخرى مساعدة وكما يوضحها الشكل التايل:

فسية والعالقة الديناميكية بهامحددات الميزة التنا:)01- 03(الشكل رقم 

ي املصري مع التطبيق على زينب حممد شوقي السيد يونس، متطلبات حتقيق مدخل امليزة التنافسية يف قطاع النقل البحر المصدر:
.20تطوير إدارة املوانئ البحرية املصرية، مرجع سبق ذكره، ص

حسب هذا الشكل فهذه احملددات كنظام تأخذ الشكل الرباعي املاسي حيث يأخذ كل حمدد أحد 
رؤوس هذا الشكل املاسي، وميثل اخلط املتصل العالقة بني احملددات األربع كنظام حركي يعمل بشكل 

ادل، بينما اخلط املتقطع يعرب عن تأثري عناصر البيئة األمشل (دور احلكومة، وأحداث الصدفة) على تلك متب
احملددات.

إسرتاتيجية املنشأة وطبيعة املنافسة

عوامل اإلنتاج عوامل الطلب على 
الصناعة

ناعات املرتبطة والصناعات املساندةالص

الدور 
احلكومي

أحداث 
الصدفة
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: وتتضمن هذه احملددات أربع حمددات أساسية:المحددات الرئيسية-1

Factor: اإلنتاجعوامل -1-1 conditions قدرة : متثل عوامل اإلنتاج املدخالت الضرورية الالزمة لدعم
أية صناعة على املنافسة وتتضمن: املوارد الطبيعية (األرض، رأس املال، العمل، باإلضافة إىل البنية 
األساسية، والظروف املناخية وهي بذلك تأخذ الشكل التقليدي ويقسم بورتر عوامل اإلنتاج إىل صنفني، 

املعممة واملتخصصة).الصنف األول(العوامل األساسية واملتقدمة) والصنف الثاين  (العوامل 

ويقصد بالعوامل Basic factorsالمتقدمة)التصنيف األول (العوامل األساسية والعوامل - 1-1-1
تمع جهدا للحصول عليها  ، أو مت Passively inheritedاألساسية: "العوامل املوروثة، اليت مل يبذل ا

ويدخل ضمن هذا Moderate investments"1توليدها من خالل تكريس قدر معقول من اإلستثمار 
.الصنف املوارد الطبيعية والعوامل املناخية والعمل غري املاهر ونصف املاهر

وهي ما مت تطويره من خالل استثمار مستمر يف رأس Advenced factorsأما العوامل املتقدمة (املتطورة): 
واملعاهد العلمية، ونظم املعلومات ووسائل املال املادي والبشري كالعلماء ومراكز األحباث العلمية واملعامل

اإلتصاالت، وفوائد البيانات.

التصنيف الثاني: (العوامل المعممة والمتخصصة)- 1-1-2
.Sepecialized، والعوامل املتخصصة Gene ralizedوميكن تصنيف العوامل إىل معممة 

ة والصناعات كتوافر خرجيي فالعوامل املعممة هي اليت ميكن استعماهلا يف مدى واسع من األنشط
اجلامعات، رؤوس األموال قابلة لإلقراض، بنية أساسية ذات كفاءة.

أما العوامل املتخصصة "فهي العوامل اليت تستخدم يف صناعات معينة وحمدودة مثل وجود ميناء 
صب أو وجود ميناء للبضاعة ال2متخصص لتداول احلاويات معينة أو وجود معهد متخصص يف جمال معني"

جمهز بالصوامع أو باخلزانات، أو احلاويات املربدة الالزمة لنقل املنتجات الغذائية والصيدالنية.
ويرى بورتر أن العوامل األساسية املوروثة واملعممة ختلق ميزة تنافسية ضعيفة بينما العوامل املتقدمة 

(العوامل املتقدمة واملتخصصة)واملتخصصة هلا دور رئيسي يف خلق ميزة تنافسية قوية، واإلستثمار فيها
حيقق ميزة تنافسية مستدمية قابلة لإلستمرار.

.57د/نيفني حسني مشت، التنافسية الدولية وتأثريها على التجارة العربية والعاملية، مرجع سبق ذكره، ص-1
.64كره، صمىن أبو العطا حممد حليم، املعايري البيئية والتنمية املستدامة والقدرة التنافسية للصادرات املصرية، مرجع سبق ذ -2
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وإن امتالك الدولة لعوامل اإلنتاج املتقدمة واملتخصصة ينبثق من امتالكها لعوامل اإلنتاج األساسية 
تع مبيزة واملعممة واليت متثل نقطة اإلنطالق لتطوير ميزة تنافسية قابلة لإلستمرار فوجودها شرط هام لتم

نسبية ولكن غري كاف لتمتع مبيزة تنافسية مستدمية.
ا حتفز  "فالوفرة يف عناصر اإلنتاج قد تؤدي إىل سوء استخدامها، والندرة قد تؤدي إىل حسن اإلستغالل أل
ة على اإلبداع واإلبتكار، لذا فاحملافظة على امليزة التنافسية ال يتوقف على وفرة عناصر اإلنتاج بل على كفاء

1استخدام هذه العناصر وتطويرها."

Demand conditionsعوامل الطلب المحلي: -1-2

يعترب الطلب احمللي من احملددات األساسية لتحقيق امليزة التنافسية يؤثر على امليزة التنافسية من 
خالل ثالث عوامل وهي: مكون الطلب احمللي، حجم ومدى النمو يف الطلب احمللي، آلية نقل الطلب 

احمللي إىل األسواق.

مكون الطلب المحلي (طبيعة احتياجات المستهلكين)- 1-2-1
إن هيكل الطلب ونوعيته (الذي يعكس طبيعة احتياجات املستهلكني املتمثلة يف نوعية السلع 
املطلوبة وأمناطها املختلفة)من أكثر العوامل تأثريا على امليزة التنافسية من خالل العالقة املتبادلة بني 
الشركات املنتجة واملستهلك. حيث رأى بورتر أن الضغوط املستمرة من طرف املستهلك احمللي لطلب 
ا حتفيز الشركات على اإلبتكار والتجديد لتلبية احتياجات املستهلك مما  منتجات جديدة ومتميزة من شأ

فسني.ينعكس على تعزيز وتقوية امليزة التنافسية للشركة أو الصناعة مقارنة مع املنا
"وإن ارتفاع هيكل الطلب للسلع ذات االمهية النسبية االكثر تقدما وكثيفة اإلستخدام التكنولوجي 

ا حبيث تصبح أكثر قدرة على املنافسة" ، وهذا ما أكده 2يدفع إىل تطوير املنتجات ورفع مستوى جود
ا له أثر كبري يف بورتر أن وجود مستهلكني على درجة كبرية من الثقافة والدراية باملنتجات ا ليت يستهلكو

تعزيز امليزة التنافسية.

مساليل حيضيه، أثر التسيري اإلسرتاتيجي للموارد البشرية وتنمية الكفاءات على امليزة التنافسية للمؤسسة اإلقتصادية (مدخل اجلودة -1
.37، صمرجع سبق ذكرهواملعرفة)، 

.59ق ذكره، صد/نفني حسني مشت، التنافسية الدولية وتأثريها على التجارة العربية والعاملية، مرجع سب-2
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حجم الطلب المحلي ومعدل نموه:- 1-2-2
"إن حجم الطلب احمللي ومعدل منوه يؤدي إىل حتقيق امليزة التنافسية ألن زيادة الطلب مبعدالت 

عة واملرونة يف تنفيذ مرتفعة ميكن املنشأة من حتقيق اقتصاديات احلجم، وحتسني ورفع مستوى اإلنتاج والسر 
1اإلبتكارات."

ويرى بورتر أن تأثري الطلب احمللي يف امليزة التنافسية يتوقف على تفاعله مع باقي احملددات ألنه بدون باقي 
احملددات قد يضعف القدرة على اإلستجابة وتلبية اإلحتياجات.

آلية نقل الطلب المحلي إلى األسواق- 1-2-3
خالله يتم نقل تفضيالت املستهلك احمللي يف دولة ما إىل األسواق العاملية وهي امليكانيزم الذي من

وذلك بنقل العادات واألمناط اإلستهالكية يف السوق احمللي إىل األسواق العاملية كنقل النمط اإلستهالكي 
للمواطن األمريكي املتمثل يف الوجبات السريعة إىل أسواق العديد من البلدان.

"يعترب Relating and supporting industriesلمرتبطة والصناعات المساندة الصناعات ا-1-3
توافر جمموعة من الصناعات املكملة واملغذية، أحد حمددات امليزة التنافسية نظرا ملا توفره من مدخالت 

لتطوير بسرعة ومرونة كبرية، كما تتيح فرصة لتبادل املعلومات واألفكار والتكنولوجيا مبا يزيد من درجة ا
2والتكنولوجيا وخلق مهارات انتاجية وإدارية أفضل."

ويقصد بالصناعات املرتبطة، الصناعات اليت تشرتك معا يف التكنولوجيا واملدخالت، وقنوات 
التوزيع، والعمالء، أما الصناعات املساندة واملغذية فهي الصناعات اليت تعطي أكثر مدخالت اإلنتاج  

ودة وتنشأ بني هذه الصناعات عالقات عمل وطيدة يف شكل خطوط إتصال كفاءة من حيث النفقة واجل
قصرية وهذه امليزة تقوم على أساس جوارية عالقات العمل.

وعلى سبيل املثال: ارتبط تفوق سنغافورة يف جمال خدمات املوانئ بتفوقها يف جمال إصالح السفن، 
ة قد استند إىل قيام الشركات اإليطالية بإنتاج ثلثي وجناح الصناعة اإليطالية يف جمال احللي الذهبية والفضي
اإلنتاج العاملي من اآلالت املستخدمة يف صناعة احللي.

1 -Michael E. porter, the competitive advantage of nations, the free press, administration of

macmillan. Inc. New york, p86- 96.
.98، ص2003د/عمر صقر، العوملة وقضايا إقتصادية معاصرة، الدار اجلامعية، األردن، -2
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"وهذا يعين أن املنشآت الصناعية ال ميكنها حتقيق ميزة تنافسية من خالل تواجدها يف صناعات منفردة 
1طة واملغذية."وإمنا بإرتباطها مع غريها من املنشآت الكفأة يف الصناعات املرتب

يعترب عامل هام وأساسي يف حتقيق Clustersفوجود الصناعة كجزء من جتمعات صناعية عنقودية 
امليزة التنافسية على الصعيد الدويل، وترتبط هذه املنشآت بروابط أمامية وخلفية داخل هذه التجمعات 

ينعكس على زيادة اإلنتاجية والقدرة على الصناعية العنقودية ويكون التفاعل بينهما أكثر ديناميكية، مما
كما يتضح يف الشكل Value chainاإلبتكار وهذا ما أطلق (الرتابط) عليه بورتر مصطلح سلسلة القيم 

) منوذج سلسلة القيم.01-01رقم (
دف حتديد مصادر امليزة التنافسية اليت  وقسم بورتر سلسلة القيم إىل جمموعة من األنشطة وذلك 

إىل قسمني األنشطة الرئيسية واليت هلا عالقة مباشرة خبلق القيمة اجلديدة كاإلمداد الداخلي الذي تنقسم
يشمل كل املهام املتعلقة بالنقل واإلستالم، والتخزين واملناولة واملدخالت ومراقبتها، واإلمداد اخلارجي" 

لع تامة الصنع او نصف مصنعة الذي يشمل التوزيع املادي اخلاص بنقل وختزين وتسليم املخرجات من س
، واإلنتاج الذي يشمل األنشطة اخلاصة بتحويل 2وذلك حسب جدولة الطلبات، والوقت احملدد"

ائي، أما األنشطة الداعمة وهي أنشطة منشئة للقيمة من خالل  املدخالت إىل خمرجات يف شكل منتوج 
ين، تسيري املوارد البشرية.ضمان حتقيق األداء بكفاءة وفعالية لألنشطة الرئيسية كالتمو 

"ويتم فيها Firm strategy structure rivalryاستراتيجية المنشأة والهيكل وطبيعة المنافسة 1-4
دراسة اسرتاتيجية املنشآت ومستوى الرتكز يف الصناعة وهيكلها، كما يتم دراسة املناخ التنافسي للصناعة، 

3وحدات الصناعية اليت هلا نفس الوظيفة."وتأخذ بعني اإلعتبار التعاون املمكن بني ال

ا،  وعليه فهذا احملدد يشمل البيئة اليت تتواجد فيها املنشأة مبا فيها تكوين املنشأة، تنظيمها، إدار
واإلسرتاتيجيات اليت تتبعها يف املنافسة، طبيعة املنافسة احمللية، العادات والتقاليد واإليديولوجيات واملناهج 

ا أن تنعكس على هيكل واسرتاتيجية املنشآت.اإلدارية اليت  تتبنها الدولة اليت من شأ
ويرى بورتر على سبيل املثال: "أن سيطرة املهندسني على مستويات اإلدارة العليا يف الدول اليت 
تركز على حتسني عمليات تصنيع وتصميم املنتج بالنسبة للشركات األملانية واليابانية، بعكس املؤسسات 

.65ملعايري البيئية والتنمية املستدامة والقدرة التنافسية للصادرات املصرية، مرجع سبق ذكره، صمىن أبو العطا حممد حليم، ا-1
مساليل حيضيه، أثر التسيري اإلسرتاتيجي للموارد البشرية وتنمية الكفاءات على امليزة التنافسية للمؤسسة اإلقتصادية، مرجع سبق ذكره،-2

.40ص
.18، ص2011لتنافسية يف الفكر اإلقتصادي، سوريا، املرصد الوطين للتنافسية، ا-3
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كية اليت تسيطر فيها املاليون على اإلدارة العليا، األمر الذي قد يؤدي إىل تعظيم العوائد املالية يف األمري
األجل القصري على حساب اإلهتمام بتحسني عمليات التصنيع وجودة املنتج، وهو ما جنم عنه خسارة 

1نسبية للمنافسة األمريكية يف الكثري من الصناعات ذات القاعدة اهلندسية."

لذا تعترب اسرتاتيجية املنشأة عنصرا هاما خللق بيئة مناسبة ومشجعة للمنافسة ودافعة لزيادة امليزة 
التنافسية للدولة كلما تفاعلت مع البيئة احمللية اليت تتواجد فيها.

كما أن طبيعة املنافسة تؤثر بشكل رئيسي على امليزة التنافسية، حيث أن وجود املنافسة احمللية 
املزيد من اإلبتكار والتطوير والتجديد وبالتايل متثل حافزا قويا خللق واستمرارية امليزة التنافسية يف يؤدي إىل

الصناعة، فوجود املنافسة احمللية شرط ضروري ولكن غري كاف لتمتع بامليزة التنافسية الدولية، ألن الدولة قد 
ا، ولكن قد تضع بعض القيود حلمايتها وهذا األمر قد يعزهلا تسمح بدرجة من املنافسة احمللية بني منشآ

عن املتغريات العاملية واملنافسة اخلارجية.
وعليه لكي حتقق الدولة ميزة تنافسية يف صناعة ما جيب توفر املنافسة احمللية واخلارجية بشكل 

متزامن.
اعات املختلفة وحتقيق "ويتحدد دور الدولة يف تفعيل املناخ التشريعي الالزم لتدعيم املنافسة داخل القط

2الرتابط بني السياسات اإلقتصادية واإلجتماعية داخلها."

ا تعمل كنظام ديناميكي متكامل وليس بشكل  وإن ما مييز حمددات امليزة التنافسية لبورتر أ
منفصل، وإن تداخل وتفاعل هذه العوامل يؤدي إىل تراكم خلق امليزة التنافسية "حيث أنه كلما تراكم عدد 
أكرب من املتطلبات وزادت عالقة التشابك بينها كلما زاد استقرار امليزة التنافسية داخل الدولة، وكلما 
تنامت درجة التفاعل الديناميكي بني هذه املتطلبات كلما ارتفعت قدرة الدولة على اإلحتفاظ بإستمرارية 

3هذه امليزة التنافسية."

مبدى تفاعل هذه العناصر باإلضافة إىل عنصري الصدفة لذا يبقى حتقيق امليزة التنافسية حمكوما 
وسياسات احلكومة.

شارل هيل، جاريت جونز، اإلدارة اإلسرتاتيجية مدخل متكامل، ترمجة: حممد أمحد سيد عبد املتعال، امساعيل علي بسيوين، دار املريخ، -1
.166، ص2008الرياض، 

افسية يف قطاع النقل البحري املصري مع التطبيق على تطوير إدارة زينب حممد شوقي السيد يونس، متطلبات حتقيق مدخل امليزة التن-2
.22املوانئ البحرية املصرية، مرجع سبق ذكره، ص

.22بق ذكره، صاسالرجع امل-3
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وتشمل احملددات املساعدة يف حمددين مها دور احلكومة وأحداث الصدفة.المحددات المساعدة:-2

دور الحكومة.-2-1
"تلعب احلكومة دورا هاما يف خلق جتمعات وسالسل عنقودية صناعية ويف زيادة القدرة التنافسية 
يف الصناعات املختلفة، إال أن دور احلكومة ال يعين تدخال مباشرا يف النشاط اإلقتصادي، وإمنا يتمثل 

1دورها يف حتفيز وتشجيع املؤسسات الوطنية على رفع مستوى أدائها التنافسي."

ا تقدمي إعانات مالية لزيادة اإلنتاجية واإلستثمار يف برام ج فعلى مستوى عوامل اإلنتاج بإمكا
التعليم والتدريب، ووضع سياسات لزيادة اإلدخار وتشجيع اإلستثمار وزيادة اإلستثمارات يف البنية 

األساسية، وكذا دعم وتشجيع عمليات اإلبتكار والتطوير.
أما تأثريها يف عوامل الطلب احمللي يتم بوضعها قوانني متعلقة مبواصفات املنتوج، وقوانني خاصة 

الغش التجاري، ونوعية املستهلك لتحسني نوعية الطلب، أو من خالل فرضها حبماية املستهلك مبنع
ا التأثري على الصناعات املرتبطة واملساندة من خالل دعمها  للضرائب كضرائب املبيعات، كما بإمكا
وتشجيعها إلقامة جتمعات صناعية متكاملة وكذا توفري البنية األساسية ومن خالل حتكمها يف وسائل 

ن.اإلعال
وتؤثر يف اسرتاتيجية املنشأة وهيكلها عن طريق وضعها اجراءات لتحكم يف أسواق املال والعمل 
(السياسة املالية والنقدية)، أما بالنسبة "للمنافسة من خالل تشجيع املنافسة احمللية اليت حتفز املنشآت على 

2ىل اخلارج."التطوير واإلبتكار وتشجيع املنشآت على إتباع اسرتاتيجيات للتوجه إ

The role of chanceأحداث الصدفة -2-2

وهي األحداث والتطورات اليت تقع خارج نطاق سيطرة املنشأة والدولة، "ألن ظهور اخرتاع أو 
ابتكار جديد أو تقلبات عاملية فجائية يف الطلب وأسواق املال والصرف واحلروب واألوبئة خيلق فجوات 

ات د اخلري، حمددات القدرة التنافسية يف قطاع الصناعات الغذائية حالة املؤسسيد/عبد احلميد بوقرانة، الياس بن ساسي، ميلود ز -1
.43، ص2013ديسمرب 04الصغرية واملتوسطة يف اجلنوب الشرقي اجلزائري، جملة أداء املؤسسات اجلزائرية، العدد 

2 -Grahamt. Crocombe, michael j. Enright, upgrading New zealand’s competitive advantage,
oxford university press, 1990, p26.
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1التنافسية للدول اليت هلا القدرة على حتويل هذه الصدفة إىل ميزة تنافسية"تسمح حبدوث تغريات يف املزايا 

فعلى سبيل املثال يف حالة الصدمات البرتولية يتم التوقف عن دعم تكاليف التزويد بالطاقة.
وترجع أمهية هذا العامل يف خلقه نوعا من عدم اإلستمرارية يف الظروف احمليطة باملنشأة وهذا من شأنه أن - 

ا التنافسية. يؤدي إىل تآكل أو إزدهار ميز

لغذائية، مرجع سبق ذكره، اإلياس بن ساسي، ميلود زيد اخلري، حمددات القدرة التنافسية يف قطاع الصناعاتعبد احلميد بوقرانة، -1
.43ص
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اللوجستية وتحقيق الميزة التنافسية بالموانئ.الثاني: األنشطةالمبحث 
تعترب امليزة التنافسية ضرورة حتمية جيب حتقيقها يف امليناء ملواكبة التطورات الضخمة، وملواجهة 

كما متنح للميناء الفرصة لتنمية القدرات البشرية لزيادة الكفاءة، املنافسة احلادة من قبل املوانئ األخرى،
وتفعيل القدرات وحتديث اإلدارة وتطوير املعدات وحتقيق التشغيل األمثل مبعدالت أداء عالية وحتقيق 
الكفاءة املتميزة والتجديد واإلستجابة ملتطلبات العميل بأسرع وقت ممكن وبأقل تكلفة ومبستوى عايل من 

دمة (وذلك من خالل األنشطة اللوجستية) خصوصا بعدما أصبحت املوانئ البحرية حلقة يف سلسلة اخل
النقل املتكامل مما يعطي للميناء مركز تنافسي أفضل ملواجهة املوانئ املنافسة.

لقد أيقنت الشركات وجود وفورات كثرية ميكن حتقيقها بتطبيق املفاهيم احلديثة للوجستيات، األمر الذي- 
ينعكس بدوره على زيادة قدرة هذه الشركات على املنافسة.

1يف املتوسط من تكلفة إنتاج أي سلعة ميكن ردها إىل األنشطة اللوجستية."%40"إن حنو - 

ة، بات جمال حتقيق امليزة التنافسية أمامها ضعيفا،  ومبا أن معظم املنظمات تستعمل تقنيات متشا
نشطة اللوجستية.أو تعزيزها إال خبفض تكلفة األ

يف ظل ضغوط املنافسة العاملية أصبحت املنظمات تبحث عن طرق وأساليب جديدة للحصول على ميزة - 
ا، ومل جتد مكانا مناسبا للبحث إال يف جمال اإلدارة اللوجستية. تنافسية، متيز منتجا

مفهوم تنافسية الموانئ وعناصر تحقيقها.: األولالمطلب
ا التنافسية يتطلب دعم احلكومات وسلطة املوانئ وكذلك احلرص على إن حتقيق املوانئ  مليز

سياسات التنمية والتطوير ومواكبة التطورات يف أمناط التجارة."ويعتمد امليزة التنافسية داخل أي ميناء، سواء  
هذه كان حملي، إقليمي، أو عاملي باألساس على خلق عوامل مؤثرة للنهوض بالتجارة الدولية، وتعترب

2العوامل داعمة للمزايا النسبية للميناء مما يتمتع به سواء كان موقع جغرايف أو القرب من منافذ التجارة."

1 -www.Iolt.Org.Uk/logis/intro Html. 17h 20m 20/03/2018 .
قيق مدخل امليزة التنافسية يف قطاع النقل البحري املصري مع التطبيق على تطوير إدارة زينب حممد شوقي السيد يونس، متطلبات حت-2

.95ص،مرجع سبق ذكرهاملوانئ البحرية، 
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أوال: تنافسية الموانئ
مفهوم تنافسية الموانئ- 1

كانت املنافسة بني املوانئ خالل القرنني املاضيني قائمة على أساس حتقيق ميزة نسبية يف جمال 
سية وخفض رسوم املوانئ، ولكن مع التطورات اليت حلقت باإلقتصاد العاملي من عوملة اإلنتاج البنية األسا

واإلستهالك يف ظل تقسيم دويل جديد للعمل الذي يعمل على جتزئة العملية اإلنتاجية حيث أصبح املصنع  
دت إىل تطور كونيا وما صاحبه من عمليات تفكك رأسي وتكامالت أفقية وثورة يف النقل واإلتصاالت أ

دور امليناء حبيث أصبح حلقة من حلقات النقل الدويل وحلقة رئيسية يف السلسلة اللوجستية "وأصبح من 
الضروري أن تعمل املوانئ يف مناخ تنافسي جديد، ومبا يتسق مع متغريات اإلقتصاد العاملي، وأضحى التميز 

تكاليف أو تطبيق اقتصاديات احلجم وإمنا التنافسي يف املوانئ ال يتوقف على تقدمي خدمات منخفضة ال
تعدى ذلك إىل الرتكيز على تقدمي قيم مضافة إىل السلع املتداولة وحتسني بيئة األعمال وفهم متطلبات 

1عمالء امليناء ووضع خطط واسرتاتيجيات متكن من تقدمي خدمات متميزة."

2ي:: لتنافسية املوانئ عدة مستويات وهمستويات تنافسية الموانئ-2

Intra port competitionالتنافس بين مشغلي الميناء الواحد:-2-1

هناك عدة عوامل لتحديد القدرة التنافسية ملشغلي امليناء كتوافر العمالة املؤهلة ورأس املال، والتقنية 
دى مرونة املناسبة لإلنتاج، ومدى توافر اخلربات اإلدارية والصناعات الداعمة والدور احلكومي يف امليناء، وم

سلطات املوانئ يف التعامل.

Inter port competitionالتنافس بين الموانئ -2-2

فاملوانئ اليت تعطي نفس منطقة الظهري ال ميكن اعتبارها منافسة نظرا لبعدها اجلغرايف عن نطاق 
امليناء، ألن هذا املستوى من التنافس خيدم نفس منطقة الظهري.

املستوى: املوقع اجلغرايف، البنية األساسية، الصناعات املرتبطة وتشمل العوامل احملددة هلذا
والداعمة، السياسات احلكومية، حجم األنشطة يف منطقة الظهري.

-د/حممد علي ابراهيم، دور اللوجستيات يف دعم القدرة التنافسية للموانئ، ملتقى حول املنظومة احلديثة يف إدارة املوانئ (اللوجستيات-1
.3، ص2011مارس 9-7التحكيم)، اململكة األردنية اهلامشية، -اجلمارك

.54املرجع السابق ذكره، ص-2
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Inter port competition at port authority levelالتنافس بين هيئات الموانئ -2-3

كومية أو خاصة) مع املشغلني هذا املستوى من التنافسية يتطلب تعاون إدارة امليناء (كانت ح
والوحدات اإلدارية لتقدمي خدمات ذات كفاءة، وتتوقف القدرة التنافسية هليئات املوانئ على القدرة 
التنافسية للمستويات السابق ذكرها األوىل والثانية، إضافة إىل تردد اخلطوط املالحية على امليناء، وتكلفة 

رسوم املناولة والتخزين، مدى استخدام التبادل اإللكرتوين للبيانات، املسافنة (النقل من سفينة إىل أخرى)، 
والقدرة على توليد قيمة مضافة.

متطلبات تحقيق الميزة التنافسية داخل الموانئ البحرية-3
"إن متطلبات حتقيق مدخل امليزة التنافسية داخل منظومة تطوير إدارة املوانئ البحرية هي األساس 

ا، وهي حجر األساس لوضع اسرتاتيجيات تشغيلية لتنفيذ تطبيق مدخل الذي حيكم التخطي ط العام إلدار
ومن بني هذه املتطلبات جند:1امليزة التنافسية"

النهوض مبستوى اخلدمات داخل امليناء.- 
اإللتزام بعنصر الوقت عند تسليم البضاعة.- 

استعمال وسائل التكنولوجيا احلديثة.- 
احلديثة اليت هي أساس التقدم داخل أي ميناء.استخدام املكينة - 

حتقيق أدىن مستويات التكلفة يف مجيع اخلدمات املقدمة مقارنة مع باقي املوانئ.- 

التنوع يف تقدمي اخلدمات وحتقيق التمايز.- 
املرونة يف اختاذ القرارات.- 

تقدمي اخلدمات بصورة لوجستية متكاملة.- 
ا تعقيد اإلجراءات اإلدارية، وعرقلة سرعة التداول.تقليل حجم البريوقراطية ا-  ليت من شأ

رفع مستوى خدمات الصيانة وإصالح السفن.- 

.96زينب حممد شوقي السيد يونس، متطلبات حتقيق مدخل امليزة التنافسية يف قطاع النقل البحري املصري، مرجع سبق ذكره، ص-1
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أهداف أنشطة امليناء خللق امليزة التنافسية.-4

) :دور األنشطة المختلفة بالميناء لخلق الميزة التنافسية.01- 03الجدول رقم (
الرئيسيةاألدوار وظائف خلق الميزة التنافسية

إدارة الميناء

حتديد األهداف ووضع احلوافز.-1
دف إىل التزام امليناء بتحسني الكفاءة -2 وضع رؤية شاملة وواضحة 

واألداء.
التنسيق بني كل وظائف امليناء والتخلص من التكاليف الزائدة والعمل -3

على السرعة يف األداء.

األنشطة الرئيسية

رة يف عملية التداول.استعمال الوسائل املتطو -1
وضع املعايري خلدمة العمالء.-2
اختيار طريقة اخلدمة والنقل.-3
إدارة املخزون ووضع سياسات ختزين املواد اخلام واملنتجات تامة الصنع.4
JITتطبيق نظام التوقيت احملكم -5

األنشطة المساعدة

املكان طريقة التخزين من حيث حتديد املساحة وكيفية وضع املخزون يف-1
احملدد له.

طريقة مناولة املواد بإختيار أنسب املعدات.-2
التعبئة والتغليف للحماية من الفقد والتلف.-3
مجع وختزين ومعاجلة املعلومات.-4

وضع برامج تدريبية.-1الموارد البشرية
تعيني عمالة ذات مهارات فتية مرتفعة.-2

Source: united nations conference on trade and development (UNCTAD), « strategic
planning for port authority ship », geneva, 2003, p10.

يتم حتقيق أهداف امليناء املتمثلة يف الكفاءة والتميز واإلستجابة ملتطلبات العميل بوضع اسرتاتيجية 
يف هذا اجلدول، ولقد تعددت أوجه خللق ميزة تنافسية من خالل الوظائف املختلفة للميناء كما هو موضح 

املنافسة لتشمل كل أنشطة امليناء وليس كما كانت يف املاضي تقتصر على السعر وجودة اخلدمات، "وعلى 
أي ميناء يتطلع إىل الصمود والبقاء واإلستمرار أن يكون لديه تشكيلة من املزايا التنافسية اليت متيزه عن غريه 
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ة واحدة مع وجود ميزة تنافسية رئيسية تدعمها جمموعة أخرى من املزايا من املوانئ وليس ميزة تنافسي
1".املتكاملة

املرونة يف السياسات السعرية للخدمات املقدمة من امليناء جلذب اخلطوط املالحية إليه.- 

حتقيق اقتصاديات احلجم من خالل خلق كيانات كبرية للتنافس.- 

ئ البحريةاإلستراتيجيات التنافسية في الموان-5
تعريف اإلستراتيجية-5-1

ا أسلوب  "تعترب اإلسرتاتيجية، وسيلة لتحقيق هدف أو غاية وتستخدم املنظمة يف تنفيذ اسرتاتيجيا
التحرك ملواجهة التهديدات أو الفرص الداخلية، مع األخذ يف احلسبان كل نقاط الضعف والقوة الداخلية 

2املشاريع داخلها."سعيا لتحقيق رسالة وهدف املشروع أو مجلة

: ويف ظل تنامي دور املوانئ البحرية، وارتباطها حبركة أنواع اإلستراتيجية التنافسية في الموانئ-5-2
النقل العاملي، فكان من الضروري أن تنبع أمهية وضع اسرتاتيجية لتطوير هذه  املوانئ لتصبح موانئ حمورية 

ذات كفاءة وجودة عالية مما حيقق هلا ميزة تنافسية.وجاذبة للسفن العمالقة وتقدمي خدمات متميزة 
وتشمل اسرتاتيجية امليناء مجيع وحداته الوظيفية وخمتلف أنشطته، وهذه اإلسرتاتيجية من جانب هي وسيلة 
لصياغة أهداف امليناء يف ميدان التميز التنافسي، ومن جانب آخر تعد تعريفا للمجال التنافسي للميناء 

ميز التنافسي لديها والعمل على خلقها أو تنميتها واحلفاظ على حصتها السوقية من "وحتديد نقاط الت
نصيب التجارة العاملية والركيزة األساسية يف وضع املتطلبات لتحقيق مدخل امليزة التنافسية يف حيز 

3التنفيذ."

على تقدمي خدمات هناك اسرتاتيجيتني لتحقيق امليزة التنافسية يف املوانئ البحرية فاألوىل تركز
تعريفية بأقل تكلفة وتسمى اسرتاتيجية قيادة التكلفة، والثانية تقدم خدمات متيزها عن املنافسني وتسمى 

اسرتاتيجية التميز يف اخلدمة.

مدخل اسرتاتيجي تطبيقي -جات وإدارة األنشطة اللوجستية يف املنظمات املعاصرةد/مصطفى حممود أبو بكر، املرجع يف وظيفة اإلحتيا-1
.288، ص2004لتحقيق امليزة التنافسية من خالل أعمال الشراء والتخزين، الدار اجلامعية، اإلسكندرية 

.96ي، مرجع سبق ذكره، صزينب حممد شوقي السيد يونس، متطلبات حتقيق امليزة التنافسية يف قطاع النقل البحري املصر -2
.96، نفسهرجع امل-3
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إستراتيجية قيادة التكلفة- 5-2-1
فة مما تم هذه اإلسرتاتيجية بتخفيض تكلفة التشغيل بامليناء لتقدمي خدمات للعمالء بأقل تكل

1يؤدي إىل زيادة األرباح نتيجة لزيادة كمية اخلدمات ويتم هذا التخفيض من خالل:

فرض رقابة شديدة على املصاريف اإلضافية مع خفض التكاليف التشغيلية.- 

العمل على زيادة انتاجية العمالة ألقصى حد، وخفض تكلفتها من خالل استعمال التكنولوجيا.- 
ا خفض التكاليف.اإلستخدام األمثل ل-  ألصول الثابتة واإلمكانيات املتاحة اليت من شأ

ويف حالة جناح امليناء يف حتقيق خفض التكلفة يتم ختفيض رسوم خدمات املوانئ وتسيري آلية 
سدادها، مع استعمال نظم تسعري خلدمات امليناء تتسم باملرونة.

استراتيجية قيادة التميز في الخدمة- 5-2-2
سرتاتيجية بتقدمي خدمات متميزة ومنفردة للعمالء مقارنة باملنافسني وذلك بتقدمي تقوم هذه اإل

خدمات ذا قيمة مضافة وكفاءة وفعالية مع مراعاة التكاليف اليت يكون العميل مستعد لدفعها وذلك 
لكسب العميل وتعتمد هذه اإلسرتاتيجية على العوامل التالية: 

كاألرصفة ومعدات املناولة، وشبكة النقل واإلتصاالت، تقدمي كموقع امليناء، التسهيالت املتاحة
خدمات متكاملة كالتخزين، التغليف، التزويد بالوقود...، ودرجة األداء من خالل تقليل دورة السفينة، 

وتقليل زمن اإلفراج عن البضاعة.

16.1د/حممد علي ابراهيم، دور اللوجستيات يف دعم التنافسية للموانئ، مرجع سبق ذكره، ص-
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ل تطوير الموانئ البحرية): استراتيجيات تطبيق مدخل الميزة التنافسية في مجا02-03الشكلرقم (
اسرتاتيجيات التطبيق واليت تعتمد على متطلبات التطوير

اسرتاتيجيات تسويقية فعالة

حركة املنافسة- عاملياالعوامل املؤثرة
ماقتصاديات احلج- 
التكامل اإلقتصادي- 
تفاقيات الدوليةاإل- 

وانئتنمية اخلدمات البحرية داخل امل- 1
تنمية العمالة -2
زيادة اإلستثمار داخل امليناء-3
تطوير اإلطار التشريعي -4
اخلدمات طاع اخلاص يف تقدمي شراكة الق-5

امليناءداخل  
يف أداء تطبيق أحدث النظم التكنولوجية-6

اخلدمة       
البعد عن التعقيدات اإلدارية واجلمود يف -7

تطبيق اللوائح داخل امليناء                                                                    

طوير خدمات النقل اسرتاتيجية ت-1
امليناءوالعمليات البحرية داخل

اسرتاتيجية تطوير وتنمية كوادر العمالة -2
البشرية داخل امليناء وتدريبها

اسرتاتيجية جذب اإلستثمارات من -3
خالل حتديث البنية التحتية  والفوقية للميناء

اسرتاتيجية تطبيق سياسات حترير املوانئ -4
)Deregulation(اخلدمات داخل يف تقدمي

امليناء
تطبيق تكنولوجيا املعلومات يف تداول -5

اخلدمة
اسرتاتيجية تطوير النظم اإلداريةمن أجل -6

سرعة اخلدمة العوامل املؤثرة حمليا

حتقيق امليزة 
التنافسية 
يف إدارة 
املوانئ 
البحرية
امليناء

حتديث األسطول الوطين -
ري حىت تصل إىل شبكة النقل م و)-حديدسكك -حتديث نظم النقل الداخلي (طرق-
تنمية الصناعات الداعمة لتكامل منظومة النقل داخل املوانئ-
حتديث نظم السالمة ومكافحة التلوث واحملافظة على البيئة     -

فسية يف قطاع النقل البحري املصري، مرجع سبق ذكره، زينب حممد شوقي السيد يونس، متطلبات حتقيق مدخل امليزة التناالمصدر:
.104ص
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ثانيا: عناصر القدرة التنافسية بالموانئ
لقد أصبحت املوانئ حلقة يف سلسلة متكاملة للنقل والتوزيع وليست نقطة إلتقاء وسائل النقل 
الربية والبحرية، ومع تشابه اخلدمات وتعدد جهات تنفيذها أصبحت املوانئ تعمل يف سوق تنافسية بطريقة 

و غري مباشرة"إعتمادا على القدرة التنافسية ألي منها علما بأنه توجد عدة عوامل تؤثر على القدرة مباشرة أ
التنافسية للموانئ حبيث يتمكن امليناء من تطوير مركزه التنافسي سواء بالنسبة للموانئ األخرى أو 

1ملستخدمي وعمالء امليناء. "

بضائعهم أي امليناء القريب من هذه الطرق حيث يعتمد إختيار الشاحنني للطريق الذي تسلكه
على أساس أقل تكلفة مالية، أقصر فرتة زمنية، وأقل قدر من املخاطرة.

2لذا هناك جمموعة من العناصر اليت جيب توفرها بامليناء لتحقيق التميز وهي كاآليت:

: من خالل:التميز في الموقع-1

لرئيسية .قرب امليناء من الطرق التجارية البحرية ا- 
قرب امليناء من الشركات والطرق الرئيسية لتقليل الوقت واملسافة لنقل البضائع.- 

إرتباط امليناء جبميع وسائط النقل املختلفة الربية وسكك احلديد، اجلوية، النقل النهري..- 
القدرة على إستقبال السفن العمالقة ذات الغاطس الكبري.- 

الل::من خالتميز في التسهيالت-2

هزة إلستقبال نوعيات متخصصة من البضائع .-  توفري احملطات واملراسي ا

توفري معدات مناولة ونقل وختزين حديثة ملناولة البضائع.- 

:التميز في الخدمات من خالل-3

توفري أساليب جتهيز وجتميع وتوزيع البضائع.- 

تقدمي خدمات متوين السفن وامدادها باملياه والوقود- 

50د/ أمين النحراوي، املوانئ البحرية العربية ، مرجع سبق ذكره  ، ص-1
اإللكرتونية على حتقيق امليزة التنافسية للموانئ، رسالة ماجستري، أكادميية ريهام حمسن السيد حسني، دراسة تأثري لوجستيات التجارة-2

157-156،ص2010السادات للعلوم اإلدارية، كلية اإلدارة ، القاهرة، 
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دمي خدمات الصيانة واإلصالح للسفن.تق- 

توفري املعلومات اخلاصة بإستقبال البضائع ومعاملتها مجركيا.- 

: من خالل:التميز في األداء التشغيلي-4
ا نظرا الرتباطها بالتكلفة وجداول االجبار.-  تقليل فرتة انتظار السفن ورفع معدل دورا

تقليل فرتات بقاء البضاعة بامليناء.- 
بسيط اإلجراءات اإلدارية واجلمركية.ت- 
تطبيق التجارة اإللكرتونية.- 

ثالثا: حسابات القدرة التنافسية بالموانئ البحرية
يتم حساب القدرة التنافسية للميناء حسب الغرض الذي أقيم من أجله امليناء واألهداف املالية 

والتشغيلية والتسويقية من خالل بعدين: 

وذلك من خالل معامل الزمن وكم االستعمال.يناء مبعدالت أداء عالية امكانية تشغيل امل- 
تكاليف امليناء و الرسوم املفروضة على السفن.مجيع- 

تحديد قيمة القدرة التنافسية إلمكانية استخدام الميناء-1
ا ختتلف حسب سعتها املكافئة من احلاويات، ومن جهة أخرى تتطور  إن أحجام السفن ومواصفا

واصفات الرئيسية وامكانية املوانئ حسب اختالف أحجام ومواصفات السفن املرتددة عليها أو املعلنة.امل
لذا أصحاب شركات النقل بعد املفاضلة بني املوانئ تقوم بإختيار أفضل ميناء ذو قدرة تنافسية من حيث 

ا تؤثر على حتديد عدد السفن اليت ميكن استقباهلا يف املينا ء لذا جيب معرفة هذه املواصفات املواصفات أل
1من حيث:

ا دخول امليناء حسب عمق مدخل الميناء-1-1 : معرفة العمق يسمح بتحديد حجم السفن اليت بإمكا
.غاطسها 

: ملعرفة حجم وعدد السفن املمكن عمق المنطقة المائية بجانب األرصفة وطول الرصيف -1-2
.تراكيها على األرصفة

.97، ص2006د/مصطفى عبد احلافظ، علي عبد اهللا، إدارة وتشغيل املوانئ، مطبعة اإلشعاع، اإلسكندرية، -1
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: وذلك لتحديد عدد السفن وحجمها وأجياهلا طبقا ألطوال واألوناش المتاحةمعدات التداول-1-3
ا. ذراع األوناش وعرض السفن ونظم التستيف املستعملة 

فمن الضروري وجود نظام شامل يوفر مجيع املواصفات السابقة الذكر، ولتعبري عن قيمة القدرة التنافسية يتم 
السفن اليت ترتدد على امليناء ومنسوبة إىل جمموع سفن األسطول ادأخذ إنتاجية امليناء بنسبة مئوية ألعد

البحري العاملي.
يتم املفاضلة بني املوانئ زمن إستخدام السفن للميناء: قيمة القدرة التنافسية إلجماليتحديد-2

مجايل زمن املمكن إستعماهلا إلختيار أفضلها من حيث أقل إمجايل زمن دورة السفينة بامليناء، لذا حتديد إ
1إستخدام امليناء يتطلب معرفة :

: وهو الزمن اإلضايف الذي تستغرقه السفينة للخروج من مسارها زمن حيود السفينة عن مسارها-2-1
ضمن خطوط اإلحبار الرئيسية لتوجه إىل امليناء املعين لدخول إليه.

من حلظة وصوهلا حىت حلظة : وهو الزمن الذي تستغرقه السفينة دورة السفينة في الميناءزمن-2-2
ا الرصيف ويتحدد زمن دورة السفينة بامليناء باألزمنة التالية: مغادر

 زمن اإلرشاد ومناورة السفينة للدخول/مغادرة الرصيف: وهو الزمن الذي تستغرقه لدخول امليناء والرباط
على الرصيف واخلروج من امليناء.

الذي تستغرقه السفينة من حلظة انتهاء عملية الرباط لغاية زمن بقاء السفينة جبانب الرصيف:وهو الزمن
ا الرصيف مبا فيها األعمال اليت تتم على الرصيف. حلظة مغادر

تحديد قيمة القدرة التنافسية إلجمالي تكلفة استخدام الميناء-3
خدام يتم املفاضلة بني املوانئ اليت ميكن للسفن استخدامها من خالل حتديد امجايل تكلفة است

2امليناء بواسطة:

: وهي تكلفة الفرتة الزمنية اليت تقضيها السفينة يف استخدام التكلفة الزمنية إلستخدام الميناء-3-1
امليناء ويتم حتديدها من خالل تكلفة زمن احليود واإلرشاد وتكلفة زمن دورة السفينة بامليناء.

اليت تدفع من طرف صاحب السفينة أو وهي كل املبالغالتكلفة المالية للسفينة بالميناء:-3-2
مستأجرها مقابل استخدامه للميناء كرسوم دخول السفينة، تداول البضائع.

حسني، دراسة تأثري لوجستيات التجارة اإللكرتونية على حتقيق امليزة التنافسية للموانئ، مرجع سبق ذكره، ريهام حمسن السيد-1
.158ص
.99املوانئ، مرجع سبق ذكره، صلمصطفى عبد احلافظ، علي عبد اهللا، إدارة وتشغي-2
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ويتم حتديد القدرة التنافسية بتقدير القدرة التنافسية إلمجايل تكلفة استخدام املوانئ باإلستناد على 
ا الزمنية واملالية املتمثلة يف: عناصر مكونا

ية لتكلفة جمموع زمن احليود واإلرشاد واملناورة .القدرة التنافس
 القدرة التنافسية لتكلفة جمموع زمن اإلنتظار وزمن بقاء السفينة على الرصيف والتكلفة املالية للسفينة

بامليناء.
المطلب الثاني: محددات تنافسية الموانئ

نموذج بورتراوال:
:تطبيق نموذج القوى التنافسية الخمسة بالموانئ-1

إن منوذج القوى التنافسية اخلمسة الذي اقرتحه مايكل بورتر يقوم بتحليل العوامل اليت تشكل 
أساس املنافسة داخل صناعة معينة.

ويعترب هذا النموذج أحد املقاييس العاملية املستخدمة يف حتليل البيئة التنافسية للموانئ البحرية 
عن البنك الدويل حمددات تنافسية املوانئ البحرية ) يوضح التقرير الصادر 04-03وحسب الشكل رقم (

وفق منوذج القوى اخلمسة لبورتر حيث اعترب أن التفاعل بني هذه القوى حيدد شكل التنافسية اليت تواجه 
املوانئ البحرية، وعليه تتحدد تنافسية املوانئ من خالل تفاعل القوى اخلمس.
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.ءمحددات تنافسية المينا:)03-03(الشكل رقم 
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Threats of new entrantsتهديد دخول منافسين جدد: -1-1

"حيث تتسع دائرة املنافسة بني الشركات القائمة إىل احتمال دخول شركات أخرى، وهنا البد من 
أن تؤثر على حصص الشركات األخرى العاملة يف نفس القطاع وتعتمد درجة خطورة املنافسني احملتملني 

1وائق اليت تفرضها الصناعة وأبرز هذه العوائق اإلرتباط ما بني الشركة والعميل، األنظمة احلكومية."على الع

ويف حالة املوانئ فإن قوة التهديد تزيد إذا توافرت تسهيالت الدخول إىل سوق املوانئ وتقل عند 
يل املوانئ، والشروط وجود موانع الدخول إىل املوانئ كضخامة رأس املال املطلوب ملمارسة أعمال تشغ

املنظمة ملمارسة أعمال تشغيل املوانئ.

potential for global substituteالبدائل الممكنة: -1-2

فاملنافسة ال تقتصر على الشركات اليت تنتج نفس املنتجات وإمنا تكون يف املنتجات واخلدمات 
د يدا دائما للشركات وبالنسبة للموانئ البديلة، لذا فالشركات اليت تنتج منتجات وخدمات بديلة متثل 

يتمثل التهديد يف وجود مشغلني آخرين يقدمون خدمات بديلة خارج امليناء تفي مبتطلبات العمالء على 
سبيل املثال: ارتفاع تعريفة امليناء قد تدفع الشاحن لنقل بضاعته عن طريق الرب.

Bargaining powerالقوى التفاوضية لعمالء الميناء: -1-3 of buyers

وهي قدرة العمالء على استغالل املناخ التنافسي بني الشركات للحصول على ميزات أفضل، حيث 
تكون القوة التفاوضية للعمالء أقوى يف طلب منتجات وخدمات جبودة أعلى وبسعر أقل إذا كان عدد 

م.الشركات كبري وبالنسبة للموانئ "فإن حجم ومستوى تعامالت عمالء امليناء، هو احمل دد الرئيسي لقو
التفاوضية مع سلطات ومشغلي امليناء، أي أن قوة هذه التهديدات يتناسب طرديا مع مستوى وحجم 

Freight for wardersتعامالت كل من الناقلني والشاحنني مقدمي البضائع 

Bargaining power of suppliersالقوى التفاوضية لموردي الخدمات: -1-4

نتاج وختصص عدة موردين يف انتاجها مثل الروافع اجلسرية العمالقة اخلاصة إن ندرة عوامل اإل
بتداول احلاويات تتميز بإرتفاع أسعارها بسبب ختصص شركات معينة بتصنيعها، لذا تتوقف القوة التفاوضية 

م يف تقدمي اخلدمة. م وقدرا ملوردي اخلدمات باملوانئ على مدى متيز خربا
موردي اخلدمات وعمالء امليناء.مستوى العالقة بني - 
طوير)، رسالة دكتوراه، قسم اإلقتصاد والتخطيط، كلية سامر حممد أمحد، تنافسية املوانئ البحرية السورية (التحديات وآفاق الت-1

. 38، ص2015اإلقتصاد، جامعة تشرين، سوريا، 
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توافر التمويل الالزم إلستمرارية أنشطتهم باملوانئ.- 
وتعتمد القوة التفاوضية ملوردي اخلدمات على التلويح بوقف توريد اخلدمة أو تقليلها وبدوره يتوقف 

على شروط التعاقد واإلمتياز املمنوحة هلم.

Rivalry among exiting competitorsدرجة المنافسة بين المشغلين: -1-5

"أي املنافسة بني الشركات اليت تقدم نفس املنتج أو اخلدمة حيث أن املنافسة الشديدة ميكن أن 
تؤدي إىل ختفيض األرباح، لذلك على الشركة البحث عن ميزة تنافسية يف اخلدمة أو املنتج املقدم أو زيادة 

1أو ختفيض األسعار."

على مستوى امليناء الواحد، وبني املوانئ املشرتكة يف نفس الظهري وتتوقف ويف املوانئ تكون املنافسة
2املنافسة على العوامل اآلتية:"

حجم املوانئ املتنافسة واملشرتكة يف ظهري واحد.- 
مدى امكانية حتقيق مرونة يف التعامل مع اجلهات احلكومية.- 

مدى تطبيق التشريعات املنظمة للمنافسة.- 
ارسة العمل بامليناء.معايري مم- 

توفري السياسات اليت تضمن حتقيق املنافسة بني موردي اخلدمات بامليناء.- 
مدى التوازن بني العرض والطلب على اخلدمات بامليناء.- 

مدى الدعم املقدم ملوردي اخلدمات.- 

تطبيق نموذج الماسة لمايكل بورتر على الموانئ:-2
) 05- 03لى املوانئ البحرية كما هو موضح يف الشكل رقم (وبتطبيق منوذج املاسة لبورتر ع

فإن بورتر مل يأخذ يف اإلعتبار دور احلكومة كأحد احملددات الرئيسية للمنافسة كما جتاهل تأثري األنشطة 
الدولية واملتعددة اجلنسيات على العالقات بني احملددات ألن طبيعة العمل باملوانئ البحرية تعتمد على هذه 

طة الدولية واملتعددة اجلنسيات لذا جيب ادخاهلا يف النموذج، وعليه تتحدد تنافسية امليناء حسب األنش
عنصرا كما هو موضح يف الشكل التايل:30منوذج املاسة من 

.38سامر حممد أمحد، تنافسية املوانئ البحرية السورية (التحديات وآفاق التطوير)، مرجع سبق ذكره، ص-1
.8وانئ، مرجع سبق ذكره، صد/حممد علي ابراهيم، دور الوجستيات يف دعم القدرة التنافسية للم-2
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): تطبيق نموذج بورتر الممتد (الماسة) على الموانئ البحرية04- 03الشكل رقم (

Source : E, Haezendonck, G,pison,p. Rousseeuw,p.struvf & A.verbeke, « the competitive
advantage of sea ports, » In ternational journal of maritime economics2, 2000,pp70-81.

عوامل اإلنتاج
متقدمة مرتبطة بالموقعأساسية مرتبطة بالموقع

العمالة املاهرة- املوقع اجلغرايف-
منفذ الظهري-املنفذ البحري   -
البنية التحتية-

غير مرتبطة بالموقعغير مرتبطة بالموقع
EDIاخلربات واستخدام -رأس املال-
التقنية-
البنية الفوقية        -

GOV-ROLEدور الدولة
مشروعات البنية التحتية- 
واملعلوماتاإلستثمارات والدعم - 
التعليم- 
العلم والتكنولوجيا- 

مستويات تنافس الميناء
حملي-
دويل-
بني املوانئ-
اإلستثمار األجنيب-

fdiاملباشر 

االللل

 --

-

الصناعات الداعمة والمرتبطة
Supporting et related

industries
وكالء املالحة-
انة السفنصي-
التأمني والبنوك-
اجلمارك-
خدمات القطر-
شركات التعميق-
الصناعات البرتوكيميائية-
اخلربات املالحية-
شركات النقل-
السكك احلديدية-
املالحة األرضية-

 --

-

التنافسياألداء
للميناء

االللل

 --

-

عوامل الطلب  
Demand condition

الشركات املنتجة واملستهلكني
الشركات املالحية-
مستخدمي امليناء-

االللل

 --

-

-chanceالفرصةأحداث
eventsاألحداث -

األحداث السياسية
الفياضانات-
الزالزل-
اإلضرابات-

االللل

 --

-
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وقف حمددات تنافسية املوانئ على العناصر التالية:من خالل هذا النموذج تت

:طبيعة عوامل اإلنتاج-2-1
يشمل هذا احملدد على املدخالت املستعملة يف امليناء املتكونة من األساسية (املرتبطة باملوقع والغري 

مرتبطة باملوقع) واملتقدمة (املرتبطة باملوقع والغري مرتبطة باملوقع).

1:تيجية الميناء وهيكلهالمنافسة واسترا-2-2

"خالف لرؤية بورتر املرتكزة على حملية التنافس، فإن املنافسة يف املوانئ البد أن تتحقق على كافة 
املستويات حمليا وتتضمن املنافسة بني مشغلي امليناء الواحد، أو التنافس بني موانئ الدولة الواحدة، أو قد 

اإلقليم أو حىت دوليا".يكون إقليميا من خالل املنافسة بني موانئ

:عوامل الطلب-2-3
يتوقف حجم الطلب على أسعار خدمات املوانئ، وعلى مدى توفر اخلدمات اللوجستية اليت 

تضيف قيمة للبضاعة املتداولة، كما حيدد حجم الطلب درجة اإلستفادة من وفورات احلجم.
هي أساس املنافسة بني املوانئ.وحتدد طبيعة الطلب على امليناء درجة التطوير والتحديث واليت

الصناعات الداعمة والمرتبطة:-2-4
تتمثل الصناعات الداعمة واملرتبطة يف جمال املوانئ يف شركات النقل البحري والسكك احلديدية 
واصالح وصيانة السفن، التوكيالت املالحية، البنوك والشركات التأمني، اجلمارك، خدمات اإلرشاد والقطر.

:لحكومةدور ا-2-5
خيتلف دور احلكومة يف رفع األداء التنافسي للموانئ عن املؤسسات يف األخري يكون حمفز ومشجع 
بينما يف املوانئ يكون أساسي بتقدميها مشروعات البنية األساسية واإلستثمارات ومن خالل التعليم 

والتدريب والتكنولوجيا، وعلى مجيع املستويات (احمللي، اإلقليمي، الدويل).

:أحداث الفرصة-2-6
من شأن الظروف واألحداث غري العادية كالزالزل الفيضانات أن تكون فرصة للتميز التنافسي 

لبعض املوانئ وأن تؤثر بشكل سليب على بعض املوانئ املنافسة.

.13د/حممد علي ابراهيم، دور اللوجستيات يف دعم القدرة التنافسية للموانئ، مرجع سبق ذكره، ص-1
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نموذج كيوأدولف للمقومات التنافسية للموانئ البحرية:ثانيا:
فة املؤدية إىل حتقيق القدرة التنافسية للميناء، ويرى ) املقومات املختل05- 03يوضح الشكل رقم (

الدكتور أمين النحراوي أن منوذج كويوأدولف متقدما على منوذج مايكل بورتر ألنه أخذ جمموعة متكاملة من 
املقومات التنافسية للميناء.

حيث قسم كيو أدولف مقومات التميز التننافسي إىل عوامل املوقع وعوامل امليناء.
م عوامل امليناء كافة العوامل املؤثرة يف حتقيق القدرة التنافسية للميناء واملتحققة بواسطة عمليات امليناء "وتض

1وأنشطته حبيث يبدأ النموذج بعاملي كفاءة وانتاجية امليناء واليت تعكسها مؤشرات األداء اخلاصة بامليناء."

تغريات التجارية، والدقة واملوثوقية، وأخريا العوامل اإلدارية مث املتغريات البيئية اليت تضم البيئة اإلقتصادية وامل
والتشغيلية لعمليات السفن والبضائع اليت تعكسها املؤشرات املالية.

أما فيما خيص عوامل املوقع فعرب عنها كوبر أدولف بعاملني زمن الرحلة وتكاليف الرحلة من خالل 
تردد السفن على امليناء.

ات سة إطار اإلسرتاتيجية تنافسية مليناء الالذقية يف ضوء املتغريات الراهنة، جملة جامعة تشرين للبحوث والدراغايد/أمين النحراوي، ص-1
لد العلمية،  .67، ص2014، 6، العدد36سلسلة العلوم اهلندسية، ا
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لكيو أدولف): نموذج تنافسية الميناء 05- 03رقم (الشكل

Source : Adolf.K, « competitiveness of short sea shipping and the role of ports, the case of north
europe journal maritime policy and management »,london taylor & francis, ISSN0306-1957,ZDB-
ID7506065. Volume. 36, 01/08/2009,p11.

نموذج النحراوي للمقومات التنافسية للموانئ البحرية:ثالثا:
من خالل منوذج النحرواوي يتم تقسيم املقومات التنافسية للموانئ إىل مقومات داخلية كما هو 

)07- 03) ومقومات خارجية حسب الشكل رقم (06- 03موضح يف الشكل التايل رقم (

:قومات الداخليةالم-1
) تنقسم املقومات الداخلية إىل جمموعتني :07- 03فمن خالل الشكل رقم (

عمليات التسويقاملوانئ املنافسة

تنافسية الميناء

عوامل املوقععوامل امليناء

تكاليف الرحلة

متغريات بيئية مؤشرات األداء

ا

مؤشرات مالية

اقتصاديات املوقع

العوامل التشغيلية

الدقة املوثوقية

العوامل اإلدارية

املتغريات التجارية

البيئة اإلقتصادية 
للميناء

يناءانتاجية امل

كفاءة امليناء

زمن الرحلة

درات التفاوضيةقال
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: وهي عبارة عن البنية األساسية للموانئ مبا فيها عمق املياه باملمرات املالحية المقومات المادية- 1- 1- 
ت التداول واملناولة ونظم وأمام األرصفة، والساحات التخزينية، وأيضا تشمل البنية الفوقية "بعناصرها معدا

اإلدارة اإللكرتونية، مث يضاف إليها اإلستثمارات ألمهيتها البالغة هلذا القطاع الذي يعد صناعة املوانئ فيه 
1من الصناعات املكثفة لرأس املال."

موعة الثانية من املقومات الداخلية اليت تضم بعض العناصر المقومات التشغيلية- 2- 1-  : وهذه ا
يلية كإنتاجية امليناء ونظام تسعري اخلدمات وأيضا عوامل النوعية وتتضمن اخلدمات اللوجستية التشغ

وخدمات القيمة املضافة وأخريا العوامل اإلدارية كوظيفة التسويق والعمالة وطبيعة اإلدارة.

حراوي)) :المقومات الداخلية المؤثرة من القدرة التنافسية للميناء (نموذج الن06- 03الشكل رقم (

.455لنحراوي، ختطيط وإدارة واقتصاديات املوانئ البحرية، مرجع سبق ذكره، صد/أمين االمصدر:

. 89، صمرجع سبق ذكرهد/إيهاب النحراوي، موانئ اخلليج العريب القدرة التنافسية،-1

المقومات الداخلية المؤثرة في القدرة التنافسية للميناء

ملقومات التشغيليةااملقومات املادية

إلستثماراتا

نظم اإلدارة اإللكرتونية

معدات التداول واملناولة

الساحات التخزينية

اخلدمات اللوجستية

خدمات القيمة املضافة

تنظام تسعري اخلدما

انتاجية امليناء

طبيعة إلدارة

األرصفة

عمق املياه               
عمق المیاه

التسويق

العمالة

عوامل نوعية

عوامل تشغيلية

عوامل إدارية
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:المقومات الخارجية-2
) ميكن توضيح العوامل املؤثرة على قدرة امليناء يف التنافس حيث جند 07-03ومن خالل الشكل رقم (

عوامل رئيسية كالتايل:03

الموقع الجغرافي:-2-1
فة البحرية املعربة عن حيود امليناء عن الطرق املالحية الرئيسية حلركة "املوقع اجلغرايف يعين باملسا

خصوصا بالنسبة 1السفن، وهذا العامل ميثل أمهية كربى نظرا إلنعكاسه على التكاليف التشغيلية للسفن"
عن الطرق لسفن احلاويات الكبرية التابعة لشركات املالحية العاملية اليت متر على املوانئ اليت توفر أقل حيود

املالحية الرئيسية، أما العنصر اآلخر للموقع اجلغرايف فهو الظهري اجلغرايف للميناء وقد يكون منطقة صناعية 
أو جتارية أو حرة وهي منطقة جاذبة حلركة البضائع. وبالنسبة للعنصر الثالث املتمثل يف وسائل السحب 

رية تربط بني امليناء الداخلي وهي عبارة عن مدى توفري وسائل نقل سواء كانت سكك حديد أو برية أو 
ومنطقة الظهري لضمان تدفق البضائع.

:المقومات السياسية-2-2
يف هذا النموذج تتمثل املقومات السياسية يف العالقات السياسية الدولية اإلقليمية، واإلستقرار 

حلساسية للمتغريات السياسية فإن هذه السياسي الدويل، وإذا كانت املنطقة اليت يوجد فيها امليناء شديدة ا
العوامل سوف تؤثر على قدرة امليناء يف التنافس.

:المقومات اإلقتصادية-2-3
هي عبارة عن ثالثة أبعاد متمثلة يف متغريات اإلقتصاد القومي، والعالقات اإلقتصادية اإلقليمية، 

لدولة مع باقي اإلقتصادات الدولية.والعالقات اإلقتصادية الدولية وهي كافة العالقات اإلقتصادية 
"وهذه األبعاد الثالثة هي املولد الفعلي واملؤثر يف تدفقات حركة التجارة الدولية عرب امليناء خصوصا 
يف ظل الوظائف احلديثة يف امليناء اليت تعربه حلقة حمورية يف سلسلة النقل الدويل وأحد العناصر اهلامة يف 

2والنقليات من/إىل الدولة."التدفق اللوجسيت للبضائع 

.67د/أمين النحراوي، صياغة إطار اإلسرتاتيجية تنافسية مليناء الالذقية يف ضوء املتغريات الراهنة، مرجع سبق كره، ص-1
266، ص2009، مرجع سبق ذكرهمين النحراوي، منظومة النقل الدويل بسفن احلاويات، د/أ-2
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) :المقومات الخارجية المؤثرة في القدرة التنافسية للميناء نموذج النحراوي07- 03الشكل رقم (

مصر، د/أمين النحراوي، ختطيط إدارة واقتصاديات املوانئ البحرية، دار الفكر اجلامعي، اإلسكندرية المصدر:
.454، ص2014

المطلب الثالث: عالقة الميزة اللوجستية بالميزة التنافسية
هناك ارتباط وثيق بني اللوجستيات وامليزة التنافسية، فكليهما حيققان ويدعمان بعضهما بعضا، فال 

افسني،  توجد ميزة تنافسية من غري أن تستثمرها األنشطة اللوجستية وتقوم بتدعيمها ومتييزها عن بقية املن
كما أنه ال توجد لوجستيات بدون أن تتوفر فيها مزايا تنافسية للخدمات والسلع اليت تقوم اللوجستيات 

بإيصاهلا إىل السوق مث إىل املستهلك.

أوال: الميزة التنافسية
: "القدرة على اجناز املستويات العليا جلودة وانتاجية Logistics excellenceيقصد بالتميز اللوجسيت 

وتعين اجلودة هنا القيام باألشياء الصحيحة منذ Logistices quality and productivityألعمال اللوجستية ا

املقومات اخلارجية املؤثرة يف القدرة التنافسية للميناء

ديةاملقومات اإلقتصااملقومات السياسيةاملوقع اجلغرايف

مسافة احليود

العالقات السياسية 
الدولية

العالقات اإلقتصادية 
الدولية

الظهري اجلغرايف
العالقات السياسية 

اإلقليمية
العالقات اإلقتصادية 

اإلقليمية

وسائل السحب 
خليالدا

اإلستقرار السياسي 
الداخلي

متغريات اإلقتصاد 
الوطين
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بينما تعين اإلنتاجية القيام باألشياء بطريقة صحيحة Doing the right things the first timeاملرة األوىل 
Doing things right".1وذات كفاءة

اية العامة اليت جيب أن ترتجم اسرتاتيجية األعمال اللوجستية يف أي منشأة فالتميز اللوجسيت هو الغ
حترص على حتقيق امليزة التنافسية يف األسواق.

ويرتتب على امليزة اللوجستية حركة السلع املناسبة بالكميات املناسبة بالسعر املناسب إىل املكان 
كاليف من خالل ضبطها وترشيدها يف مجيع املناسب يف الوقت املناسب، وذلك مع السيطرة على الت

املراحل بداية من مصادر املواد األولية إىل خط انتاج السلعة مث إىل خمازن املصدر، ومن خمازن املصدر إىل 
وسيلة النقل الربية، مث إىل ميناء التصدير مث إىل عناصر السفينة، مث من ميناء اإلسترياد إىل وسيلة النقل الربية 

تسلم مث إىل املخازن، وبعدها القيام بالتوزيع لغاية وصوهلا إىل املستهلك أي القيام جبميع األنشطة اخلاصة بامل
اللوجستية الرئيسية واملساعدة لتخلص من الفاقد املادي والزمين والبشري وعليه فتطبيق القواعد اللوجستية 

فاملنتوج الذي يطبق عند انتاجه من شأنه امتام عملية اإلنتاج والتوزيع بأقل تكلفة وأقصر وقت ممكن،
ذه النسبة ال تتم %50القواعد اللوجستية بإمكانه توفري  من تكاليف اإلنتاج، لذا ختفيض تكلفة اإلنتاج 

إال من خالل اللوجستيات الشاملة وهذا اخلفض يف التكلفة جيب أن يشمل مجيع األنشطة اللوجستية.
م يف املوعد احملدد يتحققان بصورة تلقائية عند تطبيق قواعد ومن جانب آخر "فإن عنصري اجلودة والتسلي

2اللوجستيات."

وهكذا األنشطة اللوجستية تتحول إىل سلسلة من العمليات اللوجستية، حبيث ختضع هذه العمليات 
إىل السيطرة الكاملة لرتشيد النفقات، للحصول يف النهاية على توفري هائل يف التكلفة النهائية للمنتوج.

ا سلسلة القيمة  ذا الشكل يتم خلق ميزة جديدة وهي سلسلة امليزة اللوجستية واليت متثل بذا و
املضافة.

وهذه القيمة املضافة متثل جوهر القيمة اللوجستية، وهذه القيمة تدخل على املنتوج عند مروره 
ت هذه السلسلة، وينتج عن بسلسلة امليزة اللوجستية وتأيت من تطبيق القواعد اللوجستية يف مجيع حلقا

تؤدي إىل وفر يف JiTذلك "وفر يف الوقت والنفقات مع حتقيق جودة عالية يف اإلنتاج، فتطبيق قاعدة 

يم، الدار اجلامعية، مصر، يد/ثابت عبد الرمحان ادريس، كفاءة وجودة اخلدمات اللوجستية مفاهيم أساسية وطرق القياس والتق-1
.165، ص2009

.65، مرجع سبق ذكره، صد/عبيد احلجازي، اللوجستيك كبديل للميزة النسبية-2
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الوقت وخفض عدد املخازن واملنتوجات يؤدي إىل وفر يف النفقات، وتطبيق شروط اجلودة الشاملة يؤدي 
1إىل حتسني املنتج...وهكذا."

در للميزة التنافسية:اللوجستيات كمصثانيا:
مبا أن حتقيق امليزة التنافسية يعتمد على امليزة اإلنتاجية اليت تتيح أقل قدر من التكاليف، وميزة القيمة 
املتمثلة يف "عملية خلق القيمة املقدمة للعميل وتعظيمها، فكلما زادت القيمة املقدمة للعميل عن السعر 

2تنافسية ومبا أن عملية خلق القيمة هي جوهر العمليات اللوجستية"املدفوع فيما جند، الشركة لديها ميزة 

وختفيض النفقات هي حمور اللوجستيات، فإن حتقيق تفوق تنافسي يتم من خالل إدارة اللوجستيات.
ولقد أصبح املديرون أكثر وعيا بأن اإلدارة اللوجستية تقدم للمنظمات ميزة تنافسية مستدمية باعتبار 

صدر للميزة التنافسية.اللوجستيات م
فاللوجستيات تساعد على حتقيق كل من املنافع اإلنتاجية والتكاليفية للمنظمة وأيضا ميزة املنفعة 

واجلودة.
ويقف جبانب اللوجستيات املفهوم التسويقي كوسيلة ويساعدها يف حتقيق امليزة التنافسية عن طريق 

مبستوى عايل ومبعدل ثابت يف تغيري خصائصها األفضل.التغيري يف املنتجات، وتقدمي اخلدمات والسلع 
فمن أبرز األدوات اإلسرتاتيجية اليت يتم استخدامها وتطبيقها ليتمكن امليناء من حتقيق ميزة تنافسية 

عن غريه من املوانئ األخرى هي: 

األنشطة اللوجستية - 

التجارة اإللكرتونية.- 
ا تعمل على حتقيق التايل:وترجع أمهية استخدام هذه األدوات يف  أ

خفض التكلفة اإلمجالية إلستخدام امليناء.- 
تقدمي أفضل خدمة للعمالء يف الوقت احملدد.- 

قدرة تنافسية عالية يف السوق العاملي.- 

.68د/عبيد احلجازي، اللوجستيك كبديل للميزة النسبية، مرجع سبق ذكره، ص-1
سلوى زغلول الربعي عبد العزيز، منوذج مقرتح لألنشطة اللوجستية التسويقية لدعم امليزة التنافسية دراسة تطبيقية على شركات منتجات -2

، 2011ة مصر العربية، رسالة دكتوراه كلية التجارة، قسم إدارة األعمال، جامعة القاهرة، مصر، األلبان باملناطق الصناعية جبمهوري
. 127ص
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اللوجستيات كمصدر لخفض التكاليف:-1
ت سواء على املستوى "فالتكاليف اللوجستية هي أحد العوامل اهلامة املؤثرة على تنافسية الشركا

ا التنافسية وحصتها التسويقية بتدنية  الوطين أو اإلقليمي أو الدويل، والشركات ميكن أن تزيد من قدر
1تكاليف اللوجستية وهكذا يتم تقليل التكاليف الكلية للسلع واخلدمات املنتجة بواسطتها."

اليت جتعلها العامل املتحكم يف لذا أدركت العديد من الشركات أن يف اللوجستيات اإلمكانيات 
اإلسرتاتيجية بإعتبارها مصدر مباشر  لتخفيض التكاليف.

والتكلفة اللوجستية كمدخل اسرتاتيجي تسعى إىل حتقيق التحسن املستمر لألداء والتكلفة وضبط 
اجلودة.

2ويشتمل هيكل التكاليف اللوجستية على ما يلي:

نقل مبا فيها اخلطوط املالحية، النقل م و.تكلفة أنشطة النقل لكافة وسائل ال- 
تكلفة أنشطة التخزين واإلستيداع باملستودعات واملخازن والساحات.- 

تكلفة تغريات الشكل الفيزيائي (املادي) للبضاعة املطلوبة للنقل والتخزين واملناولة.- 
تكلفة التمييز والتحديد والتسجيل والتحليل وتداول البيانات.- 

التنسيق.تكلفة - 
تكلفة التعبئة اإلضافية املطلوبة.- 

تكلفة أنشطة تعزيز ودعم الطلبات.- 

تكلفة اإلتصاالت واملعلومات.- 
ويتم ختفيض التكاليف اللوجستية من خالل تتبع رحلة سلسلة النقل البحري اليت تشمل اخلطوات 

التالية:
من خط انتاج السلعة إىل خمازن املصدر.- 

صدر إىل وسيلة النقل الربية.من خمازن امل- 

.375صمرجع سبق ذكره، د/أمين النحراوي، العمليات اللوجستية، -1
.378صاملرجع نفسه -2
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من وسيلة النقل إىل ميناء التصدير.- 
من ميناء التصدير إىل عنابر السفينة.- 

من عنابر السفينة إىل ميناء اإلسترياد.- 

من ميناء اإلسترياد إىل وسيلة النقل الربية اخلاصة باملستلم.- 
من وسيلة النقل الربية إىل خمازن املستلم.- 

املستلم إىل عربات التوزيع إىل تاجر اجلملة مث إىل تاجر التجزئة حىت إىل املستهلك.من خمازن- 
ألن تعرض البضاعة إىل الكسر أو التلف أو التعطيل أو الضياع أثناء تداوهلا خالل الرحلة يؤدي إىل - 

ارتفاع تكلفتها باإلضافة إىل تكاليف تداوهلا.

الرحلة على تكلفة السلعة الكلية.وكلما زادت قيمة السلعة كلما أثر زمن- 
ولتخفيض التكاليف أكثر مت الضغط أكثر على تكاليف كل حلقة من حلقات السلسلة اللوجستية 

ا وذلك لتحقيق امليزة التنافسية. وعلى زيادة كفاء
كما تعمل املنظومة اللوجستية على توفري نظام النقل من الباب إىل الباب الذي يعمل على تقليل - 

ليف نقل السلعة بتاليف الضائع قدر اإلمكان، ورفع كفاءة وسرعة خدمة النقل ألن استعمال الطرق تكا
ا الزيادة يف التكاليف. التقليدية يف جمال النقل من شأ

اللوجستيات كمصدر لخلق القيمة-2
ها، فكلما "إن اإلعتماد األكرب يف صنع ميزة تنافسية هي عملية خلق القيمة املقدمة للعميل وتعظيم

1زادت القيمة املقدمة للعميل عن السعر املدفوع فيها جند الشركة لديها ميزة تنافسية."

ومبا أن عملية خلق القيمة هي جوهر العمليات اللوجستية، فإن حتقيق ميزة تنافسية خبلق قيمة للعميل تتم 
من خالل اإلدارة اللوجستية.

لعامل املتحكم يف اإلسرتاتيجية بإعتبارها أسلوبا مبتكرا خللق اللوجستيات اإلمكانيات اليت جتعلها اففي
القيمة للعمالء والتميز يف تدعيم خدمة أو قيمة متفوقة للعمالء.

.129لدعم امليزة التنافسية، مرجع سبق ذكره، صسلوى زغلول الربعي عبد العزيز، منوذج مقرتح لألنشطة اللوجستية التسويقية -1



الثالث: ئ.الفصل باملوا التنافسية ة امل تحقيق ية اللوجس املنظومة دور

201

ا  لذا فاملنظمات اليت متلك اإلمكانيات املتميزة واملهارات واملعارف يف جمال اللوجستيات فبإمكا
استعماهلا إلكتساب ميزة تنافسية مستمرة.

1اك ثالث طرق ميكن للوجستيات من خالهلا خلق قيمة للعميل وهي: وهن

: وتقوم اللوجستيات بتلبية احتياجات العميل ب: ضمان املنتج، ووفرة املنتج، واإلقناع، الفعالية- 
وخدمات ما بعد البيع، واإلبتكار، وصورة املنتج بالسوق.

ن املنتج أو اخلدمة عند مستوى التكلفة املقبول لدى : قدرة املنظمة على توفري املزيج املطلوب مالكفاءة- 
العميل.

: ويظهر وفقا لقدرة إدارة اللوجستيات على خلق القيمة للعميل من خالل التفرد واإلختالف يف التمايز- 
اخلدمات اللوجستية.

:اإلستراتيجيات اللوجستية لخلق ميزة تنافسية-3
إدارة اللوجستيات هي البحث عن اإلسرتاتيجيات اليت فمن املتغريات اليت أخذت مكانة هامة يف 

حتقق قيمة مضافة للعميل، وتطورت نظرة اللوجستيات من املنظور التكتيكي إىل املنظور اإلسرتاتيجي.
ويساعد مفهوم اإلسرتاتيجيات اللوجستية مديرين اللوجستيات يف استعمال وقت أقل يف عمليات 

يار اسرتاتيجية جديدة خاصة بإدارة اللوجستيات يتطلب العديد من التشغيل الداخلي بالشركة، لذا اخت
املتطلبات اليت تعمل على التكامل والتنسيق مع كل جزء من اإلسرتاتيجية، ألن التكامل يف حد ذاته ميزة 

تنافسية للشركة يف حتقيق اسرتاتيجيتها.
در للميزة التنافسية ألن فالوظائف املتكاملة يف املنظومة اللوجستية هي جوهر املنافسة ومص

اللوجستيات هي أكثر املصادر لتوفري التكلفة، وتعزيز السلعة أو اخلدمة خللق النجاح التنافسي، وتعترب 
اسرتاتيجيات لوجستية 4اللوجستيات جمال يدعم اإلسرتاتيجيات اجلديدة من التحرك يف السوق وهناك 

خللق امليزة التنافسية:

في القوى التنافسية:استراتيجية التأثير -3-1
يتم استخدام هذه اإلسرتاتيجية يف املنظومة اللوجستية للتأثري يف القوى التنافسية وتعمل هذه 
اإلسرتاتيجية على استعمال النظام اللوجسيت لزيادة اعتماد إما املورد أو العميل على املنظمة من خالل 

.130سلوى زغلول الربعي عبد العزيز، منوذج مقرتح لألنشطة اللوجستية التسويقية لدعم امليزة التنافسية، مرجع سبق ذكره، ص-1
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ماد املتبادل والثقة واإللتزام ويتم هذا التعاون يف التعاون الشديد بينهم وهذا التعاون خيلق نوع من اإلعت
تطوير املنتوج، اجلودة...ولبناء هذه العالقة تقوم املنظمة بوضع مصانعها أو املورد خمازنه بالقرب من العميل.

:استراتيجية اإلبتكار المعتمد على الموارد اللوجستية-3-2
د اللوجستية احلالية خللق جماالت أعمال جديدة "تبىن هذه اإلسرتاتيجية على اإلستفادة من املوار 

وابتكار خدمات لوجستية من أجل حتقيق ميزة تنافسية وذلك بإستغالل أفضل وأكفأ املوارد اللوجستية 
1املعتمدة على القدرات املادية واإلدارية."

استراتيجية خلق لوجستيات متفوقة:-3-3
ج من األنظمة للوصول إىل مستويات أداء لوجستية تقوم هذه اإلسرتاتيجية بوضع حلول جديدة ومزي

متميزة، من خالل ابتكار مبادئ جديدة لعملية التخطيط والتحكم .

استراتيجية إدارة الزمن:-3-4
تركز هذه اإلسرتاتيجية على عنصر الزمن من خالل اإلدارة الفعالة للزمن، ألن العميل يريد احلصول 

دة وتوفرها مبجرد احلاجة إليها.على السلعة بأقل تكلفة وبأعلى جو 
ونظرا للتغريات حتولت اإلسرتاتيجيات من اإلسرتاتيجية اليت تعتمد على اجلودة إىل اإلسرتاتيجية اليت 
تركز على العميل إىل أن وصلت إىل اإلسرتاتيجية اليت تعتمد على الزمن وإن رؤية اللوجستيات كإسرتاتيجية 

قيق ميزة تنافسية مستدمية من خالل استجابة أسرع للعميل.معتمدة على الزمن سوف يسهم يف حت

"فاللوجستيات تلعب دور حرجا وبصفة خاصة يف دعم احلصول على املنتج يف املكان الصحيح، وتوفري - 
املنتج أو اخلدمة رضاء "للعميل إذا كان متاحا للعميل عندما حيتاجه، ويف مكان حاجته له فقط وحيتاج 

2ىل جهد متكامل داخليا، وخارجيا (مع البائعني، والعمالء النهائيني)".حتقيق رضاء العميل إ

ولإلسرتاتيجية اللوجستية جمموعة من األهداف:

.132سية، مرجع سبق ذكره، صسلوى زغلول الربعي عبد العزيز، منوذج مقرتح لألنشطة اللوجستية التسويقية لدعم امليزة التناف-1
.51-50جيمس ستوك، دوجالس المربت، اإلدارة اإلسرتاتيجية لإلمدادات، مرجع سبق ذكره، ص -2
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:تقليل التكلفة- 
دف اإلسرتاتيجية اللوجستية إىل التقليل من التكاليف املتغرية اخلاصة بالنقل والتخزين ولكن جيب 

ب بديل كاإلختيار بني البدائل املتاحة لطرق النقل، وعلى الرغم من تقييم البدائل املمكنة واختيار أنس
تقليل التكاليف فالبد من ثبات مستوى اخلدمة املطلوب حتقيقه.

تقليل رأس المال:- 
فتسعى هذه اإلسرتاتيجيات إىل ختفيض مستوى اإلستثمار املطلوب يف نظام اللوجستيات مع تعظيم 

دام خمازن القطاع العام أو خمازن مملوكة للغري يتم تأجريها بدال من امتالك نسبة العائد من اإلستثمار كإستخ
خمازن لتوفري مبالغ كبرية من تكاليف املخازن اململوكة مع اختيار طريقة اإلمداد املباشر إىل العمالء 

بدال من التخزين واستعمال طرف ثالث لتسهيل اخلدمات اللوجستية.JITواستعمال 
اتيجية "ترتفع التكاليف املتغرية اإلستخدام الطرف الثالث، ولكن ينسب الربح يف ويف هذه اإلسرت 

ا سوف تكون أكرب نظرا لإلستغناء عن العديد من فئات  اإلسرتاتيجيات اهلادفة إىل تقليل استثمارا
ا بصفة عامة." 1التكاليف اليت تنفقها املنظمة على عمليا

تحسين وتطوير الخدمة:- 
وى اخلدمات اللوجستية املقدمة للعمالء يعتمد على التكاليف املتعلقة بتلك اخلدمات إن حتسني مست

اللوجستية، واإليرادات تعتمد على مستوى خدمة اللوجستيات، ورغم أن التكاليف تزيد بسرعة مع زيادة 
لوجستيات خدمة العميل فإن اإليرادات سوف تفوق تكاليف اخلدمات.

ة التنافسية:مصفوفة اللوجستيات والميز -4
): اللوجستيات والميزة التنافسية08- 03الشكل رقم (

مرتفع

مرتفع            منخفض           منخفض                  
امليزة اإلنتاجية

Source : Mortain christopher, logistics & supply chain management, prentice hall financial times,
fourthedition, 2001, p7.

1-Ballou,Ronald H, business logistics management, prentice hall, New jersey, 1999, p31.

قيادة الخدمةالتكلفة وقيادة الخدمة
يمةالسوققيادة التكلفة

 الق
ميزة
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إن املوانئ اليت تقدم خدمات ذات قيمة مضافة هي املوانئ األكثر جناحا خصوصا يف ظل البيئة 
ن ما سبق واإلبتعاد عن اجلوانب التقليدية التنافسية الشرسة اليت جعلتها تبحث عن مزايا تنافسية جديدة ع

للمنافسة.
وخاصة مع وجود إدارة اللوجستيات وتركيزها على اخلدمة وخلق القيمة كوسيلة لكسب ميزة تنافسية 

وهذا ما يتم 1جديدة جتعلها توازن بشكل مستمر بني ميزة التكلفة وميزة القيمة كمصادر للميزة التنافسية"
توضيحه يف املصفوفة.

فعلى املوانئ أن تتجه حنو اليمني يف املربع األعلى لقيادة اخلدمة والتكلفة وهنا يصبح امليناء تنافسيا 
عندما يتغري من جمرد ميناء تقليدي إىل مركز لوجسيت.

ثالثا: الميزة اللوجستية بديل للميزة النسبية
يزة النسبية اليت تستحكم التجارة "أن امليزة التنافسية وليست املPorterيرى بعض الكتاب ومن بينهم 

الدولية، تأسيسا على أن دوال اإلنتاج اإلقتصادية التقليدية القائمة على مفهوم امليزة النسبية أصبحت غري 
Knowledge intensityقادرة مبفردها على تفسري عمليات اإلنتاج احلديثة حيث أصبحت الكثافة املعرفية 

2يف هذه الدوال أمرا حاكما."

ا أصبحت غري و  لقد بدأت نظرية امليزة النسبية تفقد قيمتها يف ظل املتغريات اإلقتصادية احلديثة، أل
قادرة على تربير أسباب التفوق يف انتاج سلع معينة مل تتوافر هلا عوامل اإلنتاج التقليدية.

لكن هذا البديل لذا يرى الدكتور عبيد احلجازي أنه من الضروري البحث عن بديل للميزة النسبية و 
جيب أن يكون قادر على خلق القيمة بذاته وليس بواسطة غريه لكي يستحق أن يكون بديال لنظرية امليزة 

النسبية.
ا، وإمنا هي نتيجة لقيمة خلقتها عوامل سابقة وهي  ألن امليزة التنافسية ال ختلق القيمة بذا

التنافسية عند حتليلهم ألسس النظرية يعتمدون اللوجستيات، والدليل على ذلك أن أصحاب نظرية امليزة 
3على أسس القيمة اليت ختلقها القواعد اللوجستية املتمثلة يف:

خفض نسبة الفاقد.- 

.128ة اللوجستية التسويقية لدعم امليزة التنافسية، مرجع سبق ذكره، صسلوى زغلول الربعي عبد العزيز، نكوذج مقرتح لألنشط-1
.72د/عبيد احلجازي، اللوجستيك كبديل للميزة النسبية، مرجع سبق ذكره، ص-2
.80، صالسابق الذكراملرجع -3
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تقليل تكلفة العمالة.- 
الوفر يف الوقت.- 

تكلفة أقل يف التسليم والتجهيز والتمويل.- 

خفض قيمة املدخالت.- 
خفض تكلفة املخزون.- 

ائية ومنه لوال امليز  ة اللوجستية ما كانت امليزة التنافسية، ألن هذه األخرية ما هي إال نتيجة وحمصلة 
للميزة اللوجستية.

فاعترب الدكتور عبيد احلجازي أن امليزة اللوجستية هي البديل عن امليزة النسبية وليست امليزة 
من خالل سلسلة العمليات التنافسية، ألن امليزة اللوجستية هي وحدها القادرة على خلق القيمة 

اللوجستية.
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المبحث الثالث: دور تكنولوجيا المعلومات واللوجستيات اإللكترونية في الموانئ.
لقد شهد العامل منذ عقد التسعينات وحىت اآلن سلسلة من التغريات واملتغريات اليت عملت على 

غريات تأثريا على مستوى العامل هي الثورة املعلوماتية إعادة هيكلة النظام العاملي اجلديد، وجند اكثر الت
وسيادة تكنولوجيا املعلومات واإلتصال.

حيث شهدت صناعة النقل البحري تطورا هائال يف نظم وتقنيات إدارة املوانئ البحرية واعتمادا على 
تعلقة بصناعة السفن ما استحدثته تكنولوجيا املعلومات واإلتصاالت واحلاسوب، والتكنولوجيا احلديثة امل

وعمليات نقل وتداول البضائع.
ا إلمتام اإلجراءات  فلجأت معظم املوانئ يف العامل إىل تطبيق هذه التكنولوجيا على أنشطتها واجراء

املستندية يف وقت قصري وعن طريق نظام تبادل البيانات إلكرتونيا.
تشغيل املوانئ وارضاء العميل والتميز يف فظهرت احلاجة إىل ادخال أنشطة وفكر لوجسيت يف تطوير و 

اخلدمة وخلق العاملية للميناء.
فتكنولوجيا املعلومات حتتل موقعا مهما يف إدارة اللوجستيات بشكل عام، حيث تعمل هذه 
التكنولوجيا على تقدمي معلومات كبرية احلجم ومتنوعة إىل أصحاب القرار ليعملوا على حتقيق امليزة التنافسية 

ريق اإلدارة اللوجستية املدعومة بتكنولوجيا معلومات مناسبة.عن ط
فهناك ارتباط وثيق بني اللوجستيات اإللكرتونية وبني عمليات امليناء وأنشطته حيث أصبح نطاق 

امليناء البحري متسعا يف إطار السلسلة اللوجستية املتكاملة اليت تتدفق خالهلا التجارة الدولية.
يانات إلكرتونيا من أهم اللوجستيات اإللكرتونية املطبقة يف امليناء مبا أنه أحد أهم نظم وإن نظام تبادل الب

املعلومات واإلتصاالت املطبقة يف جمال املوانئ.

تعيش املوانئ اليوم وخاصة يف هذا العقد تقدما غريبا وملحوظا مل حيدث لفرتات طويلة حيث نرى - 
ة اإللكرتونية، ونظم تبادل املعلومات إلكرتونيا وامليكنة العالية التقدم اهلائل يف نظم املعلومات والتجار 

وهذا راجع لتكنولوجيا النعلومات واإلتصال واملنظومة اللوجستية.1األداء"

ريعة واملتالحقة باملوانئ احلديثة، الندوة الدولية د/شريف ماهر حممد عثمان هيكل، إعادة هيكلة التنظيمات باملوانئ ملواكبة التغريات الس-1
.1، ص2005احلادية والعشرون للموانئ: املوانئ البحرية: التحديات وآفاق املستقبل، اإلسكندرية، 
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المطلب األول: تكنولوجيا المعلومات واإلتصال في الموانئ.
اإلقتصاد الرقمي الذي يستند من أهم مسات هذا العصر الثورة املعلوماتية واإلتصاالت واإلنتقال إىل

أساسا على املعرفة واإلتصاالت وليس على املواد األولية واليد العامة التقليدية، وهي مزيج من الثورة العلمية 
والتقنية واملعلومات ومسيت أيضا بثورة اإللكرتونيات.

علومات جنبا إىل ويعترب هذا التطور التكنولوجي حدثا بارزا يف هذا العصر، حيث "أضيف قطاع امل
1جنب مع القطاعات اإلقتصادية الزراعية والصناعية واخلدماتية."

وتولد عنه عدة تطورات كتطور احلسابات اإللكرتونية وتطور اإلتصاالت ووفرة املعلومات ومن أهم 
والتجارة التطبيقات العملية لتكنولوجيا املعلومات واإلتصاالت يف جمال النقل البحري نظام تبادل البيانات،

اإللكرتونية.

أوال: تعريف تكنولوجيا المعلومات واإلتصال
: وهي الفن Technoيعود أصل كلمة تكنولوجيا إىل اللغة الالتينية وهي تتكون من مقطعني: "تكنو" 

: وهي جماالت الدراسة والعلم وعليه فإن مصطلح تكنولوجيا يعين:Logiaأو احلرفة، واملقطع الثاين "لوجيا" 

2التطبيقات العملية للعلم واملعرفة.""- 

3والبعض يعرفها: "املفهوم اخلاص بفن أو علم تطبيق املعرفة العلمية يف املشكالت العملية."- 

"امكانية التطبيق العملي لألساليب العلمية املتطورة واحلديثة، على اعتبار أن هذه األساليب العلمية غالبا - 
العمليات أو اإلنتاج، إضافة إىل التقدم العلمي املؤثر يف خمتلف األنشطة ما تتعلق بالتطورات اجلديدة يف

4اليت ميكن استخدامها فيها."

القاهرة، د/حممود حامد عبد الرزاق، تكنولوجيا املعلومات وزيادة الصادرات ودعم التنمية الصناعية، مكتبة احلرية للنشر والتوزيع،-1
.81، ص2006

.343، صمرجع سبق ذكرهد/أمين النحراوي، إدارة اللوجستيات، -2
.236د/أمين النحراوي، املوانئ البحرية العربية، مرجع سبق ذكره، ص-3
ة العلوم اإلقتصادية وعلوم ملني علوطي، أثر تكنولوجيا املعلومات واإلتصال على إدارة املوارد البشرية يف املؤسسة، رسالة دكتوراه، كلي-4

.47، اجلزائر ص2008التسيري، جامعة اجلزائر
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ا: "تتضمن احلاسبات اآللية -  يعرفها التقرير اإلقتصادي الدويل الذي يصدره صندوق النقد الدويل بأ
1والربامج اجلاهزة ومعدات اإلتصال عن بعد."

لمعلومات واإلتصال في الموانئثانيا: أثر تكنولوجيا ا
إن صناعة النقل البحري أصبحت صناعة تعتمد على التكنولوجيا املتقدمة بشكل أساسي سواء على 
مستوى السفينة أو على مستوى املوانئ البحرية خصوصا وأن املوانئ مل تعد جمرد مكان يلتقي فيه شحن 

لدويل ومكان يتقابل فيه كافة األطراف املشرتكة يف تفريغها بل أصبحت حلقة يف سلسلة النقل االبضائع أو
سلسلة النقل كهيئات املوانئ، والوكاالت املالحية، وشركات التخليص، وهيئات الدولة كاجلمارك، 
الضرائب، املختربات ودوائر الصحة، ونظرا لتعدد اجلهات اليت تتعامل يف املوانئ أصبحت العملية معقدة 

صوصا يف ظل ما يشهده العامل من تقدمي خدمة سريعة ودقيقة ومتميزة يف وشائكة بالطرق التقليدية خ
مناولة املواد ومجيع املمارسات والعمليات يف املوانئ فأصبح حللول تكنولوجيا املعلومات واإلتصال أمهية كبرية 

تساعد هذه األطراف يف حتقيق أهدافها اإلسرتاتيجية.
تلف األصعدة يف جمال السفينة وامليناء ويف مجيع مراحلها فتكنولوجيا املعلومات تلعب دورها على خم

ويف جمال شركات النقل البحري. لذا ميكن تقسيم استعمال تكنولوجيا املعلومات واإلتصال إىل ثالثة 
جماالت وهي املوانئ، السفينة، وشركات النقل البحري.

استعمال التكنولوجيا في مجال الموانئ-1
ورا جديدا، حيث أصبحت مركزا للخدمات بتقدمي جمموعة شاملة من "أصبحت املوانئ تلعب د

ومركز للتصنيع والقيام بأنشطة القيمة املضافة. فمست التكنولوجيا 2خدمات النقل، وخدمات التجارة،"
التحتية والفوقية حيث "أقيمت أرصفة ووحدات حديثة جمهزة بتقنيات ومعدات ذات قدرات فائقة لتداول 

ات واحلاويات بكافة أشكاهلا وأنواعها بل ظهرت موانئ جديدة وحديثة اليت تديرها وتشغلها البضائع والنقلي
بالكامل منظومات وتقنيات عالية الدقة والكفاءة بإستخدام احلاسب اآليل والتقنيات املعلوماتية األخرى 

3اليت تعتمد على نظم التجارة اإللكرتونية والتبادل اإللكرتوين للبيانات."

على التسيري اإلسرتاتيجي للمؤسسات اإلقتصادية، رسالة NTICبلقيدوم صباح، أثر تكنولوجيا املعلومات واإلتصاالت احلديثة-1
.132، ص2013، اجلزائر 2دكتوراه، كلية العلوم اإلقتصادية وعلوم التسيري، جامعة قسنطينة

.65التحديات املستقبلية، مرجع سبق ذكره، ص–شهاب راشد أمحد شهاب، أمين النحراوي، املوانئ البحرية اخلليجية -2
.79د/أمين النحراوي، املوانئ البحرية العربية، مرجع سبق ذكره، ص-3
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ست التكنولوجيا معدات التداول واملناولة باملوانئ وحمطات احلاويات (وإدارة احلاويات كما م
وتتبعها) داخل الساحات واملخازن، (ولتتبع احلاويات جيب أن تضع مجيع شركات النقل عالمات تعريف 

عة معيارية على احلاويات) ومجيع األنشطة ذات العالقة التكاملية مع نشاط تداول احلاويات كصنا
واصالح، وصيانة، وتأجري ودهان احلاوية.

واستعملت التكنولوجيا يف تسليم البضاعة إىل وسائل الشحن األخرى كالسكك احلديدية 
والشاحنات عند بوابات امليناء واليت مسحت بتقليل زمن بقاء السفينة يف امليناء مما انعكس على زيادة 

للتخزين وتقام فيه مشروعات متثل قيما مضافة تدعم امليناء انتاجية امليناء "وظهر امليناء الذي يستخدم 
وجتعله ميناءا مولدا للقيمة من ناحية، إىل جانب دعم كال البعدين اإلجتماعي من خالل تشغيل الطاقات 

ا أن تدعم موازين مدفوعات الدول 1".العاطلة، والبعد اإلقتصادي من خالل حتقيق عوائد رأمسالية من شأ

ة الطرق ذات مواصفات عاملية لكي تتحمل حركة احلاويات ما بني مراكز اإلنتاج وأماكن وأصبحت شبك
اإلستهالك.

:استعمال التكنولوجيا في مجال السفن-2

إن لتطورات التكنولوجيا املتالحقة أثرها على السفينة بداية من مرحلة تصميم السفينة وبنائها وما 
الت تشييد السفينة أو التطبيقات الكهربائية، أو اهلندسة البحرية، تتضمنه من جوانب تقنية متعددة يف جما

م والغاطس 56م وعرضها 371اليت يبلغ طوهلا Katrine maerskأو امليكانيك البحرية، كالناقالت الدمناركية 
ألف 555ألف طن من النفط والنروجيية اليت بلغت محولتها 340عقدة ومحولتها 16م وسرعتها 22.46
النفط اخلام.طن من 

وكذلك بناء وتشييد السفن بنقل املواد شديدة احلساسية واخلطرة وامتد التطور ليشمل مجيع أنواع 
السفن حىت السفن اخلاصة بنقل البضائع الثقيلة كالقاطرات البحرية، أبراج احلفر والتنقيب يف عرض البحر.

االت ومنها القوى احملركة وقوة وبوجه عام إن السفن "قد شهدت تطورا كبريا على كافة األصع دة وا
الدفع اليت تطورت بصورة متالحقة لغاية الطاقة النووية مما انعكست على سرعة السفينة اليت وصلت إىل 

2عقدة."38

.301صملرجع  سبق ذكره، اد/شريف ماهر هيكل، اللوجستيات واملوانئ البحرية من أجل التغيري، -1
.72د/أمين النحراوي، املوانئ البحرية العربية، مرجع سبق ذكره، ص-2
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كما أثرت الثورة التكنولوجية على جتهيز السفينة باملساعدات املالحية وأجهزة السيطرة على العمليات اليت 
، مما أدى إىل حتالف مالك السفن مع الشركات املنتجة لألجهزة إلنتاج أعقد األجهزة اليت جتري على متنها

تعمل على توفري املرونة يف العمليات، وأقصى درجات السالمة.

ويف جمال احلاوية: تطورت أشكال خمتلفة بظهور حاويات خمتلفة املواصفات واألبعاد مما انعكس على - 
أجيال وطرازات خمتلفة مما فرض على املوانئ تطوير نفسها تكنولوجيا تطوير سفن احلاويات بظهور

وتنظيميا.
ويف جمال املالحة بعد اخرتاع الرادار املالحي، واستخدام النظام العاملي لتحديد موقع السفينة باألقمار - 

خلرائط الورقية، واستعمال اخلرائط اإللكرتونية وعرض املعلومات وحتديثها آليا بدال من اGPSاإلصطناعية 
ظهرت الدقة املالحية والزيادة يف سالمة تسيري السفن.

وزاد من سالمة اإلحبار استعمال األقمار الصناعية يف حتديد املوقع بدقة وصلت إىل سنتيمرتات بدال 
من عدة أميال، واستعملت ملعرفة أحوال الطقس لتجنب العواصف حبيث أصبحت السفن تبحر بسالم يف 

ؤية الرديئة.أحوال الر 
وحتول دور برج القيادة من خدمة املالحة فقط إىل مركز للسيطرة على كل العمليات اليت تتم على 
منت السفينة من مراقبة وسيطرة على غرفة املاكينات، شحن وتفريغ والقيام بكل اإلتصاالت اخلارجية منها 

والداخلية.

ا والدليل على ذلك ما وصلت إليه وحىت الرتسانات البحرية استفادت من التطبيقات ا-  لتكنولوجية وتقنيا
ترسانات كوريا اجلنوبية خاصة ترسانة هيونداي  وسامسونج اللتني تعتربان من أكرب وأفضل الرتسانات على 

مستوى العامل.
ا نتيجة لتطور تقنية املعلومات واإلتصال -  ا ومركز إدار وأصبحت السفينة قريبة من الرب أي من قاعد

ا عن بعد على مسافة أميال من الرب. وباإلمكان إدارة السفينة وتشغيل ماكينا

:استعمال تكنولوجيا المعلومات واإلتصال في شركات النقل البحري-3
"لقد أثر التطور يف تكنولوجيا املعلومات واإلتصال على إدارة املوانئ، حيث استخدمت أجهزة 

ة وأصبحت نظم معلومات إدارة امليناء هي املؤشر على كفاءة امليناء الكمبيوتر وأجهزة اإلتصاالت الالسلكي
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مما ساهم يف سرعة نقل املعلومات EDI"1وقدرته التنافسية باإلضافة إىل نظام تبادل املعلومات إلكرتونيا 
بني مجيع األطراف املشرتكة يف سلسلة النقل.

على أساس الوقت احلقيقي لتتبع السفن وتستعمل شركات النقل البحري هذه التكنولوجيا اليت تطبق
مع اخلرائط اإللكرتونية.GPSاليت تعتمد على تكنولوجيا التوابع اإلصطناعية لتحديد املواقع 

ومسحت هذه التكنولوجيا بوضع اجلداول الزمنية، وعرض األسعار وتكاليف الشحنات واحلجز 
، وشركات النقل البحري بوصول البضائع عن والتعقب والتتبع، والضرائب والتأمني..."وإخطار الشاحنني

طريق التبادل اإللكرتوين للبيانات وإعداد بيانات البضائع قبل وصول السفن، واستقبال املخزون ورصده، 
2وإصدار تقارير عن حركة البضائع بامليناء وتقارير اإلجراءات اجلمركية."

3وانئ وحمطات احلاويات تعمل على:إن عملية تطبيق تكنولوجيا املعلومات واإلتصاالت يف امل

تسهيل حركة تدفق البضائع عرب امليناء، من خالل خفض زمن وتكلفة اجراءات السفن وعمليات - 
الشحن والتفريغ.

خفض التكلفة بتقليص عناصر الزمن واجلهد واخلطأ البشري والتكلفة أثناء عملية املناولة والشحن - 
والتنسيق، والتسليم.

إختاذ القرارات عرب املعلومات املتاحة.دعم وحتسني- 
خفض اإلزدحام يف امليناء من خالل التحكم يف إدارة البوابات.- 

زيادة اإلنتاجية والرحبية والقدرة التنافسية للموانئ.- 
ترشيد استخدام املوارد.- 

منية.احملافظة على سالمة وأمن ااملوارد البشرية من خالل دعم اإلجراءات التشغيلية واأل- 
تقليص زمن دوران السفينة ومناولة بضائعها.- 
ختفيض عدد العمال املطلوبني لتجميع البيانات وإجراء اإلتصاالت، واإلعتماد على الربيد اإللكرتوين - 

وتبادل البيانات إلكرتونيا.

.29د/شريف ماهر هيكل، اللوجستيات واملوانئ البحرية من أجل التغيري، مرجع سبق ذكره، ص-1
.66- 65ستقبلية، مرجع سبق ذكره، صشهاب راشد أمحد شهاب، أمين النحراوي، املوانئ البحرية اخلليجية التحديات امل-2
سعيد حممد سعيد الزعايب، اإلسرتاتيجيات األمنية "البعد الثالث" يف منظومة إدارة املوانئ البحرية دراسة حالة ملوانئ "دولة اإلمارات-3

.102، ص2010رية، صالعربية املتحدة"، رسالة دكتوراه، األكادمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، اإلسكند
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إختصار اإلجراءات اجلمركية وختليص البضائع وختفيض زمن الدورات املستندية.- 

والتجارة اإللكترونية في الموانئ.EDIني: تطبيق نظام المطلب الثا
لقد دخلت صناعة النقل البحري يف جمال مل يكن معروفا من قبل وهو التجارة اإللكرتونية اليت تتم 

ا ثورة املعلومات واإلتصاالت عن طريق شبكة اإلنرتنت. بإستعمال التقنيات احلديثة اليت وفر
ونية من أهم التطبيقات العملية لتكنولوجيا املعلومات واإلتصاالت، فقد "حيث تعترب التجارة اإللكرت 

احدثت تطورا كبريا يف طرق إجراء املعامالت التجارية إلكرتونيا وعقد الصفقات بالبيع والشراء ملختلف 
1املنتجات يف أي مكان وزمان."

EDIأوال: تبادل البيانات إلكترونيا

لومات واإلتصاالت "يف املوانئ البحرية احلديثة وحمطات احلاويات أمرا يعترب استعمال تكنولوجيا املع
، والتخطيط املسبق ملختلف عمليات تشغيل Just in timeضروريا لتأمني التحكم الدقيق يف الزمن احلقيقي 

EDI".2حمطات احلاويات وذلك من خالل نظام التبادل اإللكرتوين للبيانات 

اللوجستية قبل الوصول من خالل مجع البيانات واملعلومات عن الذي يسمح بالتخطيط لألنشطة
السفن قبل وصوهلا لكي يتمكن القائمني بالتشغيل التعرف على مميزات وخصائص الشحنة لكل حاوية 
وأوزان البضاعة، ومقصدها النهائي، ووسائل النقل اليت ستستخدم يف نقلها لكي يتم حتديد نوعية املعدات 

ة اليت يتم استعماهلا.والوسائل والعمال

:تعريف نظام التبادل اإللكتروني للبيانات-1
يعرف بأنه عبارة عن اتفاق بني جمموعة من األشخاص أو املنظمات ذات طبيعة النشاط الواحد على - 

إقامة شبكة معلومات بينهم تستعمل فيها احلسابات اإللكرتونية ويتم ربط هذه احلاسبات ببعضها بوسائل 
تصال املختلفة على مناذج منمطة.الربط واإل

وحسب األنكتاد: هو نقل البيانات اخلاصة باملعامالت التجارية واإلدارية من حاسب آيل إىل آخر - 
بإستخدام منوذج متفق عليه لتنظيم بيانات تلك املعامالت.

.343د/أمين النحراوي، إدارة اللوجستيات، مرجع سبق ذكره، ص-1
سعيد حممد سعيد الزعايب، اإلسرتاتيجيات األمنية "البعد الثالث" يف منظومة إدارة املوانئ البحرية دراسة حالة ملوانئ "دولة اإلمارات-2

.101، صمرجع سبق ذكرهالعربية املتحدة"، 



الثالث: ئ.الفصل باملوا التنافسية ة امل تحقيق ية اللوجس املنظومة دور

213

اسب إىل آخر ويعرف أيضا أنه "نظام يقوم على ارسال البيانات حمل التبادل من احلاسب اآليل إىل ح- 
1وبالعكس، وعليه فإن البيانات التجارية واإلدارية هي اليت يتم تبادهلا بني احلواسب اآللية املختلفة."

وحسب اإلسكوا: "هو انتقال جمموعة من الرسائل املهيكلة مبوجب معايري متفق عليها من حاسب آيل - 
2تدخل البشري."إىل حاسب آيل آخر مستقل عنه إلكرتونيا بدون احلاجة إىل ال

3وظائف التبادل اإللكتروني للبيانات:-2

يعمل على نقل الرسائل بني العمالء والشركات بطريقة آلية من خالل شبكة إتصاالت دون تأخري - 
وبتكاليف مناسبة بإستعمال احلاسب اآليل.

حتويل الرسائل إىل النموذج النمطي للرسائل.- 

ع مناذج الرسائل املستخدمة بني املتعاملني.يوفر النظام قواعد وبيانات جلمي- 

دف متابعة النشاط.-  يوفر قاعدة للبيانات 
يسمح بسهولة إضافة أية منوذج لرسالة منطية أو لرسالة أحد املشرتكني مبجرد ادخاهلا بقاعدة البيانات.- 

مزايا التبادل اإللكتروني للبيانات:-3
اله الكبري فإن استعمال الرسائل اإللكرتونية سوف حيل حمل نظرا ملا يتميز به هذا النظام وإلستعم

املستندات الورقية التقليدية فتنتقل التعامالت يف جمال التجارة والنقل من تبادل البيانات الورقي إىل تبادل 
4البيانات اإللكرتوين ومتكن مزايا هذا النظام يف:

خفض التكاليف مما تنعكس على سعر البضاعة.- 

الوقت.تقليص - 

الدقة يف العمل.- 
حتسني إدارة املعلومات وتبادل البيانات على املستوى احمللي والدويل.- 

.411، صمرجع سبق ذكره مين النحراوي، العمليات اللوجستية، د/أ-1
ومعايري األمم املتحدة لتسهيل اإلدارة والتجارة EDIاللجنة اإلقتصادية واإلجتماعية لغريب آسيا، تطبيق التبادل اإللكرتوين للبيانات-2

.4، ص1999يف منطقة اإلسكوا، األمم املتحدة، نيويورك، UN/EDIFACTوالنقل 
. 6، ص2002ر اإلقليمي الرابع للجان الوطنية العربية، رأفت رضوان، العامل اإللكرتوين اجلديد والتنمية، املؤمث-3
.413-412د/أمين النحراوي، العمليات اللوجستية، مرجع سبق ذكره، ص-4
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حفظ البيانات يف يسر وأمان ألطول فرتة ممكنة مع سهولة اسرتجاعها.- 
سهولة املراقبة مبختلف أنواعها سواء مجركية أو صحية أو فنية.- 

أو تسرب للمعلومات بني احلواسب اآللية للجهات املعنية.انتقال املعلومات مباشرة بدون تأخري - 

جتهيز الفواتري بشكل أسرع وأدق.- 
تنميط النماذج املستخدمة يف انسياب املعلومات لإلدارات.- 

السرعة والدقة يف اصدار الفواتري التجارية وتعجيل السداد.- 
ي.القضاء على النواحي البريوقراطية السلبية والفساد اإلدار - 

1متطلبات تنفيذ التبادل اإللكتروني للبيانات:-4

جيب أن تتوفر عدة متطلبات رئيسية لتنفيذ نظام التبادل اإللكرتوين للبيانات يف بيئة ما ألنه ال ميكن 
ا، وأهم هذه املتطلبات: أن يعمل هذا النظام بدو

.Means of communicationsوسيلة اإلتصال - 

.EDI standardsرتوين للبيانات معايري التبادل اإللك- 
.EDI enabling softwareالربجميات اليت متكن من تبادل املعلومات إلكرتونيا - 

.Legal frame workالبيئة القانونية - 

:دور تبادل البيانات إلكترونيا بالموانئ-5

ة احملصل عليها لقد أصبح واضحا لدى املسؤولني باملوانئ أمهية املعلومات واإلجراءات اإلداري
إلكرتونيا ملا حققته من جناحات يف عمليات املوانئ، حيث يوفر املعلومات الفورية لشركات املالحة 

وشركات تأجري احلاويات، واملستودعات، ووكالء النقل، ويعمل على:
معرفة مسار احلاويات.- 

ارسال بيانات خاصة مبستندات الشحن.- 
قوائم الشحن.- 

ومعايري األمم املتحدة لتسهيل اإلدارة والتجارة EDIاللجنة اإلقتصادية واإلجتماعية لغريب آسيا، تطبيق التبادل اإللكرتوين للبيانات-1
. 5يف منطقة اإلسكوا، مرجع سبق ذكره، صUniedifactوالنقل 
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بني العمالء.تبادل معلومات- 
توفري املعلومات عن البضائع اخلطرة.- 

توفري املعلومات لتداوهلا بني امليناء واألطراف املعنية.- 

"أصبحت خدمة النقل الدويل متعدد الوسائط تعتمد على توافر وسرعة تداول البيانات واملعلومات عن - 
يانات، وهنا يأيت دور شبكة املعلومات وأمهيتها الرسائل املنقولة أو فواتري الشحن وما يتبع نقل السلع من ب

يف ربط املوانئ بأنواعها البحرية واجلوية والربية (اجلافة) سواء على احلدود بني الدول أو داخل الدول نفسها، 
واليت مت وضعها من قبل قسم النقل التابع ملؤمتر منظمة األمم EDI FACTأو EDIهذا الربط ضمن قواعد 

1رة والتنمية."املتحدة للتجا

فقامت العديد من املوانئ بإدخال نظام التبادل اإللكرتوين للبيانات لتنسيق العمليات اإلدارية 
والتشغيلية للسفن والبضائع املنقولة، وتقليل احتماالت اخلطأ الناجتة عن عمليات التداول والتخليص 

إىل امليناء من أجل حتضري دخول السفينة اجلمركي التقليدية، وتوفري الوقت الكايف قبل أن تصل السفينة 
وختصيص الرصيف واملعدات الضرورية لتداول احلاويات والبضائع وهذا من شأنه تقليل اجلهد والوقت 
والتكلفة." وإدراكا من الشركات املالحية الكربى ألمهية نظم املعلومات واإلتصاالت فقد أنشأت كل منها 

، ويعمل هذا APL logistics ،NYK logistics"2لوجستية فأنشأت وحدة أعمال اسرتاتيجية للعمليات ال
النظام على حتقيق التميز التنافسي للموانئ برفع مستوى اإلنتاجية وجودة اخلدمة املقدمة من خالله.

.التجارة اإللكترونية-ثانيا: 
انات كبديل ظهرت التجارة اإللكرتونية من خالل شبكة األنرتنت، وعرب التبادل اإللكرتوين للبي

للمستندات الورقية ويف معظم األحيان تقرتن أو تتساوى التجارة اإللكرتونية مع نظام التبادل اإللكرتوين 
للبيانات الذي يعمل على بناء وتشييد تبادل الوثائق اليت تساهم يف حتويل البيانات وتبادهلا يف ظل نظام 

التجارة اإللكرتونية.
د تكلفة النقل، وتتضاءل دقة مواعيد اإلستالم والتسليم للبضائع، حيث يف ظل البريوقراطية تتزاي

واخنفاض هامش الربح، بينما التجارة اإللكرتونية توفر امكانيات هائلة لعرض السلع واخلدمات دون أي 
حسابات لعنصري الزمن واملكان، فهي صورة من صور العوملة ووسيلة فعالة للوصول إىل أسواق العامل كلها 

.155بسام مصطفى خالد، النقل متعدد الوسائط يف الوطن العريب وأثره يف التجارة العربية البينية، مرجع سبق ذكره، ص-1
.360جع سبق ذكره، صد/أمين النحراوي، إدارة اللوجستيات، مر -2
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واحد بأقل النفقات حيث تساعد البائعني واملشرتين على ختطي حواجز املسافات والوصول إىل يف وقت 
أسواق بعيدة ومتنوعة ومتعددة األغراض والتعامل مع العمالء يتم على مدار الساعة.

ولقد أحدثت التجارة اإللكرتونية تغريات هامة يف أشكال التعامل يف األسواق وأساليب التسويق 
واإلتصاالت املباشرة بدال من املستندات واألوراق املتبادلة، وكذا وسائل الدفع التقليدية باإلضافة والتفاوض

إىل جتارة اخلدمات خاصة يف جمال النقل والتأمني.
ا منظومة متكاملة يشارك فيها القطاع اخلاص والقطاع احلكومي مثل  وتتميز التجارة اإللكرتونية بأ

ة على الصادرات والواردات وهيئات املوانئ وشركات التأمني والبنوك.اجلمارك، وهيئة الرقاب
وتتطلب التجارة اإللكرتونية وجود شبكة اتصاالت ووجود اتفاقات لتنظيم عمليات تبادل البيانات 

إلكرتونيا ومشاركة البنوك يف نظام الدفع والتحويل النقدي من خالل شبكة األنرتنت.

E-commerceة مفهوم التجارة اإللكتروني-1

"هي عملية بيع وشراء السلع واخلدمات على األنرتنت، عرب عقد الصفقات وابرام العقود مث سداد 
1القيمة الشرائية عرب الوسائل التقليدية أو شبكات اإلتصال الدولية."

ا اجناز األعمال إلكرتونيا، واليت تشتمل على املشاركة يف-  توحيد تعرف التجارة اإللكرتونية على "أ
تكنولوجيا -تبادل الرسائل- املعلومات اخلاصة باألعمال بواسطة الوسائل اإللكرتونية مثل (الربيد اإللكرتوين

www-التبادل اإللكرتوين - التحويل اإللكرتوين لألموال- الكروت الذكية-لوحات اإلعالنات اإللكرتونية
كومية، وشركاء آخرين يف سبيل اإلدارة والتحكم للبيانات) وتتم من خالل املوردين، العمالء، اجلهات احل

2يف العمليات اخلاصة بالعميل واإلدارة."

"هي تبادل املعلومات والبيانات عرب األنرتنت، سواء كانت هذه البيانات مطلوبة إلبرام صفقات البيع - 
ا ويتم احلصول عليها والشراء للسلع واخلدمات املعروضة، أو كانت هذه املعلومات أو البيانات مطلوبة لذا

3مبقابل."

ا يف اقتصادات دول جملس التعاون اخلليجي، جملة و أجمد صباح عبد العايل، هيثم عبد اهللا سلمان، أمهية التجارة اإللكرتونية -1 معوقا
.6، ص2013، 24اإلقتصادي اخلليجي، العدد

، 2006متطلبات الريادة، الدار اجلامعية اإلسكندرية، -قفعاليات التطبي-د/شريف حممد ماهر، إدارة النقل البحري (التجارة اخلطية)-2
.333ص

.18، ص2014د/عبد املطلب عبد احلميد، اقتصاديات التجارة اإللكرتونية، الدار اجلامعية، اإلسكندرية، -3
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ا:-  1ويعرفها البعض على أ

تنفيذ كل ما يتصل بعمليات شراء وبيع البضائع واخلدمات واملعلومات عرب شبكة األنرتنت ويشمل:

اإلعالنات عن السلع والبضائع واخلدمات.- 

املعلومات عن السلع والبضائع واخلدمات.- 
يات الشراء والبيع وخدمات ما بعد البيع.عالقات العمالء اليت تدعم عمل- 

التفاعل والتفاوض بني البائع واملشرتي.- 
عقد الصفقات وابرام العقود.- 

سداد اإللتزامات املالية ودفعها.- 

عمليات توزيع وتسليم السلع ومتابعة اإلجراءات.- 
الدعم الفين للسلع اليت يشرتيها العمالء.- 

ا مبا يف ذلك:تبادل البيانات إلكرتوني- 
كتالوجات األسعار.*
املراسالت اآللية املرتبطة بعمليات البيع والشراء.*
اإلستعالم عن السلع.*
الفواتري اإللكرتونية.*
التعامالت املصرفية.*
ا ثورة املعلومات وثورة اإلتصاالت ومن خالل -  "هي التجارة اليت تتم بإستخدام التقنيات احلديثة اليت وفر
2كة األنرتنت وعرب التبادل اإللكرتوين للبيانات لكي حتل حمل املستندات الورقية يف املعامالت."شب

الية والتسويقية والقانونية، الدار التحديات األبعاد التكنولوجية وامل-التجارب-د/طارق عبد العال محاد، التجارة اإللكرتونية املفاهيم-1
.8-7، ص2005اجلامعية، اإلسكندرية، 

د/فاروق ملش، التجارة اإللكرتونية وأهم املشكالت القانونية اليت تواجهها يف مصر، املؤثر البحري الدويل السادس عن العوملة يف صناعة-2
.01، ص1999أكتوبر 19-17ون النقل البحري وأثرها على الدول النامية، اإلسكندرية، ماردك



الثالث: ئ.الفصل باملوا التنافسية ة امل تحقيق ية اللوجس املنظومة دور

218

وباإلمكان تشبيه التجارة اإللكرتونية بسوق إلكرتوين يتواصل فيه البائعون، واملشرتون، ومقدموا اخلدمات 
-Eالدفع بالنقود اإللكرتونية والوسطاء وتعرض فيه املنتجات واخلدمات يف صيغة افرتاضية أو رقمية ويتم

cash أو كروت الضمانCredit card وعليه فإن مفهوم التجارة اإللكرتونية يتسع ليشمل اخلدمات التأمينية
والسياحية واألعمال البنكية، طرق الدفع اآليل والنقل بكافة وسائله للوصول إىل جمتمع األعمال الالورقي.

ا ثورة اإلتصاالت "فالتجارة اإللكرتونية مل تظهر  فجأة بل كانت وليدة املراحل املختلفة اليت مرت 
1واملعلومات، وحتديدا مع ظهور شبكة األنرتنت وانتشارها."

فهي إحدى آليات العصر احلديث، وأصبحت أحد أهم حقول تكنولوجيا املعلومات، ولقد مكنت 
لقدرة على التعاون الفاعل والنشط مع "املنظمات من أن ختفض درجات العجز لديها بل وأكثر من ذلك ا

2املشاركني يف سلسلة اإلمداد."

مقومات تطبيق نظام التجارة اإللكترونية- 2
لقيام التجارة اإللكرتونية وجناحها وانتشارها جيب توافر عدد من املتطلبات على الصعيد احمللي 

والدويل وميكن تلخيصها كما يلي:

المتطلبات التشريعية:-2-1
امة بنية وبيئة قانونية أو تشريعية توفر احلماية والثقة واألمان للمتعاملني يف التجارة اإللكرتونية، مبا "إق

يف ذلك محاية املستهلك عن الغش ومن التطفل على املعلومات اخلاصة به، ومحاية حقوق امللكية الفكرية، 
، واعتبار الوثائق 3ثورة املعلومات"وتنظيم املسائل اخلاصة بالضرائب، وتشجيع الشركات على الدخول يف

ا يف اإلثبات. املنقولة إلكرتونيا من قبيل الوثائق اليت يعتد 

المتطلبات التكنولوجية.-2-2
4"."ضرورة تواجد شبكة اتصال قوية وسريعة وخالية من األعطال-

.01املرجع السابق ذكره، ص-1
د/شوقي ناجي جواد، حممد سامل الشموط، إدارة سلسلة التوريد عالقات املوردين مدخل إداري، إثراء للنشر والتوزيع، األردن، -2

.83، ص2008
.73، ص2003عة األوىل، القاهرة، د/ابراهيم العيسوى، التجارة اإللكرتنية، املكتبة األكادميية، الطب-3
.35د/عبد املطلب عبد احلميد، اقتصاديات التجارة اإللكرتونية، مرجع سبق ذكره، ص-4



الثالث: ئ.الفصل باملوا التنافسية ة امل تحقيق ية اللوجس املنظومة دور

219

ضد اللصوص، وقراصنة تواجد اجراءات تكنولوجية تعمل على تأمني هذه املعامالت التجارية، واملالية - 
شبكات اإلتصاالت.

توافر وعي لدى العاملني والعمالء بنظم املدفوعات اإللكرتونية.- 

أن يكون البائع واملشرتي متصلني باإلنرتنت وأن يكون كالمها مشرتكني يف نظام بطاقات اإلئتمان- 

تقسيم التجارة اإللكترونية.-3
Business-to-consumerلعمالء التجارة اإللكترونية بين الشركات وا-3-1

وهي التبادل التجاري اإللكرتوين بني الشركاء والعمالء، "ويطلق عليها أبضا اسم التسوق اإللكرتوين 
ا  أو جتارة التجزئة اإللكرتونية الن الصفقة تتم مع املستهلك مباشرة حيث تقوم املنشآت بعرض منتجا

ويب وتعرض وتروج بضائعها وتعقد الصفقات مع املستهلكني على متاجر إلكرتونية افرتاضية على شبكة ال
1الراغبني."

وحتتوي على املستندات اخلاصة ببيانات البضائع، تقارير الشحن والتفريغ وإخطارات البضائع 
وخدمات الوكالة املالحية.

نيا يف جمال اللجنة اإلقتصادية ألوروبا املوحدة بوضع نظام دويل لتبادل البيانات إلكرتو EECوقامت 
) والذي اعتمدته األمم املتحدة وهذا النظام حيتوي UN/EDIFACTالتجارة والنقل والذي عرف بإسم (

رسالة ومت 120وعددها UNSM (United Nations Standard Messageعلى رسائل منطية تعرف ب(
تصنيفها يف جمال الوكالة املالحية والنقل البحري.

وهي الصفقات اليت تتم بني شركات Business-to-businessني الشركات التجارة اإللكرتونية ب-3-2
األعمال بإستعمال شبكة اإلتصاالت وتكنولوجيا املعلومات وهذا النوع سائد يف معظم عمليات التجارة 

اإللكرتونية.
لبنوك وهذا النوع حيتوي على: "املستندات املتبادلة مع جهات عديدة مثل املوانئ وشركات التأمني، وا

2وأندية احلماية والتعويض، وشركات الشحن والتفريغ، ومستخلصي اجلمارك."

التحديات األبعاد التكنولوجية واملالية والتسويقية والقانونية، مرجع -التجارب-د/طارق عبد العال محاد، التجارة اإللكرتونية، املفاهيم-1
11-10سبق ذكره، ص

.92شهاب راشد أمحد شهاب، أمين النحراوي، املوانئ البحرية اخلليجية التحديات املستقبلية، مرجع سبق ذكره، ص-2
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بصياغة نظام املعلومات يضمن UNACTADويف هذا النوع قام مؤمتر األمم املتحدة للتجارة والتنمية 
وحتقيق الذي يعمل على ربط النقاط اللوجستية داخل وخارج امليناء Port tracksتتبع البضائع يف املوانئ 

التدفق املستمر حلركة البضائع.

Collaborative commerceالتجارة التعاونية بين الشركات والشركات -3-3

هذا النوع هو منوذج جديد يعتمد على شبكة الويب لتنفيذ األعمال اإللكرتونية، حيث تتفاعل 
االت التجارية.األعمال اإللكرتونية من خالل الشركة مع شركاء التجارة والعمالء يف كل  ا

وهذا النوع يسمح للشركات بتكوين مناذج قوية من سالسل التوريد، واملشاركة يف املعلومات خللق 
وتنفيذ ومتابعة عمليات األعمال مع الشركاء، وكسب ميزات هامة يف جمال املنافسة.

Mobile commerceالتجارة الجوالة -3-4

حملمولة احلصول على املعلومات املتعلقة بوصول ومغادرة أصبح اآلن من خالل خدمة التليفونات ا
.Pagersالسفن ومن خالل رسائل 

ومت ابتكار نوعان من التجارة عن طريق املوبيل من طرف هيئة املوانئ البحرية واليت تسمح بتوفري 
نوعني من اخلدمات: إخطارات حتركات السفن وحركة السفن.

امكانية احلصول على معلومات الشحن من خالل نظام التجارة "وهاتان اخلدمتان تتيحان للمشرتكني
اإللكرتونية هلذه املوانئ بإستخدام التليفونات، ومن خالل هذه اخلدمة حيدد املستخدم اسم السفينة وطبيعة 

1احلدث املهم له ويتم ختزين مطالب املستخدم يف قاعدة البيانات."

2اإللكرتونية:ويرتتب بعض العناصر على عمليات التجارة 

التكامل الشديد يف سلسلة اللوجستيات.- 
زيادة التجارة الدولية.- 

إعادة توزيع احلصص السوقية.- 
إخنفاض تكاليف الطلب والعرض.- 

سهولة اإلجراءات.- 

.94املرجع السابق ذكره، ص-1
.258، ص2009د/شريف ماهر هيكل، التجارة البحرية، مكتبة احلرية للنشر والتوزيع، اإلسكندرية، -2
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إعادة تعريف العالقات التجارية.- 
زيادة الكفاءة واخنفاض التكلفة.- 

النقل البحري:تطبيق التجارة اإللكترونية في مجال-4
من أهم القطاعات اليت استفادت من منو التجارة اإللكرتونية قطاع النقل البحري ألن الطلب على 
النقل هو طلب مشتق من الطلب على البضائع املختلفة، حيث كلما زاد التبادل التجاري كلما زادت حركة 

يؤدي إىل زيادة كفاءة التشغيل وختفيض النقل. إن استخدام التجارة اإللكرتونية يف جمال النقل البحري 
تكلفة النقل كما مكنت التجارة اإللكرتونية شركات النقل من زيادة فاعلية التخطيط يف عملية اجلدولة، 
وتكاليف الشحن والطرق املالحية بإستعمال ختطيط النقل والتنبؤ بالتطبيقات اإللكرتونية اليت هي ليست 

يف منئ عنها يف املستقبل.
مسحت بإستعمال برامج وتطبيقات تساعد على عملية أداء العمليات اإلدارية كعملية الدفع كما 

كبيانات . وعملية متابعة الشحنة والشاحناتSoftwareوحسابات السعر بكفاءة من خالل برامج 
مراكز الشاحنة وتوجيه الطريق، عن طريق اإلتصاالت اإللكرتونية الثنائية بني املعدات والبنية التحتية و 

التنسيق اللوجستية املركزية.

وزيادة فعالية الصفقات من خالل الدفع اإللكرتوين، واألعمال البنكية والفواتري الرقمية عن طريق أنظمة - 
.EDIتعتمد على املواقع و

وكذلك حتويل املستندات اخلاصة بالنقل عن طريق تبادل البيانات اإللكرتونية.- 
يقوم بتسهيل اإلجراءات التجارية وخفض تكاليف النقل، واإلسراع يف فتطبيق التجارة اإللكرتونية

امتام عمليات الشحن واخلدمات، وأيضا ختفيض الدورة الزمنية الالزمة للحجز وتداول املستندات.
فإستخدام التجارة اإللكرتونية يستفيد منها كل من البائع واملشرتي بإختصارها وقت املكاملات 

الطلبات واحلجوزات.واملراسالت وتناول
تكلفة الفواتري التجارية وبواليص الشحن و تخفيض تكلفة تناول املستندات بلتجارة اإللكرتونية " تقوم 

العمالء مصروفات هائلة للمصدر واملورد واملستندات اإللكرتونية أسهل من املستندات باملتعلقةستنداتاملو 
اسرتداد البيانات عن طريق املستندات املختلفة تم يالورقية من حيث سهولة التداول واإلتصاالت حيث

أوالطبعات السابقة لنفس املستند."
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كما تلعب التجارة اإللكرتونية دورا هاما يف أنشطة الوكالة املالحية يف اقتصاديات النقل البحري ألن 
املعلومات واملستندات هي العصب األساسي ألنشطة الوكالة املالحية.

ن مقدمي خدمات النقل واللوجستيات قاموا بعقد اتفاقيات مع شركات تقنية وهناك العديد م
م اخلاصة بالتجارة اإللكرتونية وبشكل منطي ألن تقنية املعلومات  املعلومات واإلتصاالت لتدعيم عمليا

واإلتصاالت تدعم عمليات أوامر الشراء، احلجز، التأمني، اجلمارك، بوليصة الشحن.

:جارة اإللكترونيةمراحل تطبيق الت-5
لتطبيق التجارة اإللكرتونية على قطاع النقل البحري جيب وضع خطة تفصيلية ملراحل تطبيقها مع 

األخذ بعني اإلعتبار املتطلبات التكنولوجية والتشريعية.

يتم فيها دراسة أسواق التجارة اإللكرتونية Foundation phaseالمرحلة األولى: مرحلة التأسيس-5-1
علقة بأنشطة النقل البحري وتقييم مدى إستعداد اجلهات العاملة يف هذه األنشطة لتطبيق التجارة املت

اإللكرتونية.
"وضع اسرتاتيجية إلنشاء كيان اقتصادي إلدارة األعمال اإللكرتونية وحتديد متطلبات البنية التحتية من - 

1حسابات وبرجميات ووسائل اإلتصاالت."

انيات العمالة املتاحة مع متطلبات التحويل والتدريب، والتعامل مع اإلدارة اإللكرتونية.القيام مبقارنة إمك- 

وضع دراسة جدوى إنشاء السوق اإللكرتوين لألطراف العاملة يف قطاع النقل البحري.- 
وضع اخلدمات املتوقع توفريها من خالل السوق اإللكرتوين اخلاصة باألطراف العاملة يف قطاع النقل - 
لبحري.ا

وضع منظومة إلدارة سلسلة اإلمداد وملراقبة احلسابات اإللكرتونية لدخول إىل قواعد بيانات السوق - 
اإللكرتوين للبحث واالستعالم عن املعلومات.

وضع خطة لإلعالن والنشر عن السوق اإللكرتوين على الصفحات املعلوماتية لتعريف الزبائن بإمكانيات - 
ط السوق.السوق وتاريخ بدء نشا

.108املوانئ البحرية اخلليجية التحديات املستقبلية، مرجع سبق ذكره، صشهاب راشد أمحد شهاب،-1
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Exploitation phaseمرحلة االستثمار: -5-2

هي مرحلة تنفيذ املشروع لتحقيق أهداف ومصاحل اجلهات العاملة يف قطاع النقل البحري لفتح 
أسواق جديدة والوصول إىل عمالء جدد لتعظيم الرحبية وذلك من خالل األنرتنت للوصول إىل أكرب عدد 

Intranetخلدمة شركاء التجارة كاخلطوط املالحية، األنرتانت Extranetممكن من األشخاص واإلكسرتانت 

لتوفري اإلتصاالت للعاملني داخل كل جهة.

Innovation phaseمرحلة اإلبداع والتجديد -5-3

"يتم يف هذه املرحلة انشاء التجمع املناسب لسوق النقل البحري واإلمكانيات املتاحة بالسوق 
لتجمع وخرباء السوق املالحي، باإلضافة إىل حتديد كيفية استخدام األنرتنت كوسيلة للمنافسة بني أعضاء ا

اتصاالت مؤمنة بني الشركاء وأسلوب للتعاون بني أعضاء التجمع لتبادل املعلومات وتنفيذ دراسات السوق 
1التنافسية يف جمال األسواق اإللكرتونية هلذا التجمع."

Business extension phaseمرحلة توسيع نطاق األعمال: -5-4

ميكنة األعمال من خالل إضافة أدوات خرائط تدفق األعمال وانشاء قواعد البيانات ووضع 
تطبيقات جديدة لكل نشاط ولكل نوع من أنواع التجارة على شبكة األنرتنت لتطوير السوق اإللكرتوين 

للجهات العاملة يف جمال النقل البحري.

Strategic transformation phaseراتيجي مرحلة التحول اإلست-5-5

يتم استخدام السوق اإللكرتوين يف تنفيذ أعمال الشركات واملوانئ واألنشطة األخرى وذلك من 
خالل "توفري خدمات للعمالء واصدار النشرات متعددة اللغات، وحتديد البنوك وشركات التأمني املعتمدة 

حمددات اإلشرتاك يف السوق اإللكرتوين للعمالء وشركاء من السوق اإللكرتوين وكذلك وضع ضوابط و 
2التجارة، واصدار التقارير التحليلية واإلقتصادية عن أعمال السوق اإللكرتوين."

إنشاء سوق إلكتروني تعاوني للنقل البحري:-6
إن توفري سوق إلكرتوين مرن للنقل البحري يسمح بتكوين تسوق إلكرتوين يعتمد على اخلدمات 

لكرتونية ويشمل عناصر احملاكاة الالزمة لسوق النقل البحري احلقيقي.اإل

ا يف أنشطة النقل البحري مقرتح انشاء سوق إلكرتوين تعاوين مرن، مؤمتر ماردكون-1 ، 8د/يسرى اجلمل، اإلدارة اإللكرتونيةوتطبيقا
.10، ص2003األكادميية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، اإلسكندرية،

.233د/أمين النحراوي، املوانئ البحرية العربية، مرجع سبق ذكره، ص-2
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إن املعايري األمنية هي جمموعة من السياسات واملعايري العامة املتعلقة باألمن، وهي مدخال مهما يف 
نظام أي سوق إلكرتوين، وجيب أن تتضمن هذه املعايري البيانات وأمن األنظمة والوصول إىل املعلومات، 

ليه جيب وصف هذه املعايري يف وثائق السياسة األمنية يف قطاع النقل البحري ومن الضروري وجود وع
أسلوب يسمح للمستخدمني التأكد من أية معلومات شخصية ال يتم تقدميها إال من خالل األشخاص 

الذين هلم صالحية الوصول إليها.
جارة اإللكرتونية لقطاع النقل البحري بشكل يعتمد جناح التجارة اإللكرتونية بشكل عام ومنظومة الت

خاص على "مدى استخدامها من قبل العمالء وقطاع األعمال يف قطاع النقل البحري ، وتعترب تكلفة 
اإلنتشار والرتويج من أهم املصاريف الالزمة ألي من قنوات األعمال اإللكرتونية اجلديدة بداية جبعل 

1ار برتوجيها للتأكد بأن توقعات الشركاء قد مت حتقيقها."الشركاء يشعرون بوجودها مث اإلستمر 

األهداف الموجودة من إنشاء السوق اإللكترونية:6-1
إن السوق اإللكرتوين خيدم اإلجتاهات املختلفة للتجارة اإللكرتونية يف قطاع النقل البحري مثل الشحن - 

ي وتداول احلاويات وتشغيل احملطات والسفن واملوانئ وخدمات املالحة واللوجستيات وموردين النقل البحر 
عابرة احمليطات.

حتقيق نظام إدارة تدفق األعمال املعتمد على اخلدمات اإللكرتونية القابل للتعديل كنموذج لدعم - 
عمليات األعمال للنقل البحري.

قنوات جديدة يعمل على تكوين عالقة تفاعلية بني العمالء لفتح طرق جديدة لتسويق املنتجات وانشاء- 
للمبيعات.

نظرا إلستعمال الشبكة العاملية، يتم ختفيض تكلفة اإلتصاالت.- 

يوفر السوق اإللكرتوين إمكانية استخدام أسلوب التفاوض يف تفاصيل وأسعار املناقصة أو املزايدة.- 
إعادة توظيف عمليات األعمال التقليدية للتوافق مع التكنولوجيا احلديثة.- 

ات اإللكترونية للسوق:الخدم6-2
يقدم السوق اإللكرتوين للنقل البحري ثالث جمموعات رئيسية من اخلدمات اإللكرتونية:

ا يف أنشطة النقل البحري مقرتح إنشاء سوق إلكرتوين تعاوين مرن، مرجع سبق ذكره، -1 د/يسرى اجلمل، اإلدارة اإللكرتنية وتطبيقا
.12ص
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Facilities e-servicesالخدمات اإللكترونية للتسهيالت 6-2-1

.E-auction..............................."املزايدات*
.E-bid-negotiation.................املناقصات واملزايدات التفاوضية*

اإللكترونية لألعمال العامةالخدمات - 6-2-2
1اإلحتياجات."- اللوجستيات-الكتالوج اإللكرتوين-املبيعات- *التسويق

الخدمات اإللكترونية لألعمال الخاصة بالنقل البحري6-2-3
.Ship procurement..............................مشرتيات السفن- 

.Fleet management...............................إدارة األسطول- 

.Chartering...............................التأجري- 
.Portonline...............................املوانئ- 

.Ship yard...............................الرتسانات- 
.Maritime logistics.......................لوجستيات النقل البحري- 
.Shipment tracking............................تتبع عمليات النقل- 

.Container tracking...............................تتبع احلاويات- 
.Maritime documentation............................وثائق النقل البحري- 

Maritime...................بوابة املعلومات للنقل البحري-  information portal .

نظام بوليرو: مشروع سندات الشحن اإللكترونية-7
من طرف مجعية اإلتصاالت املالية اخلاصة بالبنوك على 1992ظهر نظام بولريو إىل الوجود يف عام 

للتأمني (متثل الناقلني، ووكالء الشحن ومتعهدي Through transport club T.T.clubمستوى العامل ونادي 
ت النقل الطرفية وسلطات املوانئ) وهو من أهم املشروعات يف تطبيقات التجارة اإللكرتونية.حمطا

.17، صاملرجع السابق الذكر-1
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"ويوفر نظام بولريو برناجما أساسيا ميكن املستعملني من ارسال املعلومات إىل مستعملني آخرين 
جه إىل نظام بطريقة سرية وغري حمرفة، وسيشغل هذا النظام بوضع توقيع رقمي للمستعمل على كل رسالة تو 

بولريو وسريسل نظام بولريو هذه الرسالة إىل املرسل إليه مقرونة بضمانة تؤكد أن الرسالة أصلية (وتسمى 
عادة مفردة أو فريدة باملصطلحات اإللكرتونية) ويعمل نظام بولريو على ربط كافة املشرتكني بغرفة التجارة 

CMI".(1الدولية (

لضمان تبادل مأمون ملستندات التجارة اإللكرتوين عن طريق Softwareفهو يهدف إىل توفري برنامج 
جتميع مركزي للبيانات ومن بني مميزاته قدرته على نقل احلقوق من حامل سند شحن إىل حامل جديد ومن 

مث حماكاة وظائف سند الشحن الورقي التقليدي القابل للتداول.

نظومة اللوجستية:اآلثار اإليجابية للتجارة اإللكترونية على الم-8
2: من خالل:تسهيل وتبسيط اإلجراءات التعاقدية-8-1

توفري الوقت واجلهد والتكاليف الالزمة لتداول وتبادل املستندات.- 
تقليل زمن دورة الطلب منذ تلقي الطلب لغاية اإلستجابة له.- 

تسمح بإسرتجاع أي وثيقة بشكل أفضل من احلفظ اليدوي.- 
ة الوسطاء التجاريني بني املستهلكني والشركاء الذي من شأنه أن يؤدي إىل طول ختفيض عدد وأمهي- 

الدورة املستندية وارتفاع التكاليف وتعقيد اإلجراءات.

: من خالل:خفض التكاليف-8-2
خفض تكاليف التشغيل واإلجراءات والعمليات.- 

خفض تكاليف العملية التسويقية.- 

.471ي، العمليات اللوجستية، مرجع سبق ذكره، صد/أمين النحراو -1
.350د/أمين النحراوي، إدارة اللوجستيات، مرجع سبق ذكره، ص-2
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1اإلرتقاء بجودة الخدمة:-8-3

إن عملية إدارة اإلتصال مع العمالء تكون أفضل يف ظل تطبيق مفاهيم التجارة اإللكرتونية وأكثر  
كفاءة، وبالتايل القدرة على خدمة العميل بشكل أفضل وبدون قيود زمنية أو مكانية، وامكانية قياس ردود 

فعل املستهلك ورغباته بشكل فوري.
عل خدمة العميل إلكرتونيا تتميز مبواصفات متطورة مقارنة يف ظل األساليب التقليدية.وهذا ما جي

تحسين معدالت األداء الداخلي:-8-4
إن استعمال التجارة اإللكرتونية يعمل على رفع مستوى الدقة والسرعة والسهولة يف تبادل املعلومات 

احتماالت وحجم األخطاء.والوثائق والذي من شأنه حتسني الكفاءة واألداء وخفض 

سهولة تكوين شراكات وعالقات عمل متكاملة:- 5- 2-2-8
يتطلب جناح األنرتنت كوسيط يف عملية التسويق والبيع أن تكون هذه اخلدمات سهلة الفهم بالنسبة 

وذلك بإحتواء املوقع على أساليب ختلق التفاعل بني العمالء والشركة Web siteملستخدمي موقع الشركة 
ن خالل املوقع.م

إن الشركات املتعددة اجلنسيات والشركات الكربى تعلم األمهية الكبرية لسلسلة اللوجستيات املشرتكة 
ا لذا تستعمل أنظمة التجارة  يف عملية التجارة اإللكرتونية اليت تعيد تصريف بضائعها وتدفقات معلوما

جديدة.اإللكرتونية كعامل حمفز لتطوير أفكار جديدة وتنفيذ فرص

المطلب الثالث: تطبيقات نظم المعلومات في مجال اللوجستيات
إن نظم املعلومات يف املنظمات املعاصرة تعترب من أهم األنشطة اليت تعمل على جتميع وتنظيم 

وحتليل البيانات لتوفريها يف الوقت املناسب وباألسلوب املناسب إلختاذ القرارات.

نظم المعلومات اللوجستيةأوال: الجانب التاريخي لتطور 
نشأت نظم املعلومات اللوجستية بإستخدام احلاسبات يف بداية الستينات من القرن املاضي ومل تنتشر 
هذه النظم يف حتقيق أهدافها يف ذلك الوقت بسبب حمدودية امكانيات احلاسبات اإللكرتونية ورغم وجود 

.105شهاب راشد أمحد شهاب، املوانئ البحرية اخلليجية، مرجع سبق ذكره، ص-1
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االستخدام وهذه أهم أسباب عدم انتشار نظم لغات قواعد ومعلومات ولكنها كانت غري شائعة وصعبة
1املعلومات اللوجستية يف الفرتة املنوه عنها."

ويف بداية السبعينات بدأت عملية تنفيذ هذه النظم على احلاسبات اإللكرتونية تنشط وساعد على 
ا كنظم إدارة قواعد املعلومات  سامهت يف اليتDBMSذلك تطور أجهزة احلاسبات اإللكرتونية وبرجميا

تقليل وقت اإلجناز واستغالهلا بشكل كبري واليت لديها امكانيات ختزينية كبرية.
إن نظام املعلومات اللوجستية يوفر لصانع القرار احلصول على هذه املعلومات من النظم الرمسية والغري 

رمسية من خالل حتويل البيانات بعد معاجلتها إىل معلومات.
ت املتعلقة باللوجستيات أحد األنظمة الفرعية لنظام املعلومات اإلدارية وهو "ويعترب نظام املعلوما

2النظام الذي يهدف إىل توفري البيانات الالزمة إلدارة نشاط اللوجستيات."

ترتبط كفاءة عمليات التنظيم والتخطيط والرقابة ارتباطا قويا بكمية وشكل ودقة املعلومات والبيانات 
املتوفرة.

ومات اللوجستية هي عبارة عن عدة أجزاء متكاملة ومتداخلة تتفاعل بعضها مع بعض فنظم املعل
ا حتديات العصر،  لتحقيق هدف معني. ولقد أصبحت "من أجنح الوسائل اليت تستخدمها الشركة وجتابه 

3وتوضح املقياس احلقيقي للتقدم أو التخلف."

ثانيا: مفهوم نظم المعلومات اللوجستية
رئيسي من جتميع واإلحتفاظ بالبيانات ومعاجلتها يف إحدى املؤسسات، وهو اختاذ "إن الغرض ال

4القرارات اليت ترتاوح بني اإلسرتاتيجية والتنفيذية."

إن نظم املعلومات اللوجستية يعد حزءا من نظام املعلومات الكلي للمنظمة وهو خاص بعملية 
اختاذ القرارات اللوجستية.

ع اإلمداد)، دار املسرية، الطبعة األوىل، األردن، د/علي فالح الزعيب، د/زكريا أمحد عزام، إدارة األعمال اللوجستية (مدخل التوزي-1
.97، ص2012

ال فريد مصطفى، أسرار ديب، إدارة اللوجستيات، املكتب اجلامعي احلديث، اإلسكندرية، -2 .282، ص2006د/
.98ذكره، صد/علي فالح الزعيب، زكريا أمحد عزام، إدارة األعمال اللوجستية (مدخل التوزيع واإلمداد)، مرجع سبق -3
.147رونالداتش بالو، إدارة اللوجستيات ختطيط وتنظيم سلسلة اإلمداد، مرجع سبق ذكره، ص-4
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1للوجستية:وعرفت نظم المعلومات ا

ا جمموعة من األجزاء املرتبطة مع بعضها البعض تقوم مبعاجلة املعلومات بإستخدام احلاسب اآليل.-  أ
: بأنه عبارة عن نظام متكامل من العنصر البشري واآلالت لغرض تقدمي معلومات Davisوعرفها دافز - 

لدعم عملية صنع القرار يف املنشأة بإستخدام احلاسب اآليل.

عرفها (كفنان): بأنه جمموعة من الوسائل اليت توفر املعلومات عن املاضي واحلاضر وتتوقع املستقبل و - 
دف توفري املعلومات ملتخذي  فيما يتعلق بأنشطة وأعمال املنظمة مثل (التخطيط، والرقابة، والتنظيم) 

القرار.
ه:ويتميز نظام املعلومات اللوجستية من خالل التعريفات السابقة بأن

يعتمد هذا النظام على احلاسب اآليل إلدخال ومعاجلة البيانات وحتويلها إىل معلومات.- 

نظام متكامل جيمع بني التصنيع، والتسويق، واإلنتاج، والشراء، والتمويل.- 
يوفر املعلومات ملتخذ القرارات.- 

يوفر املاضي واحلاضر ويتنبأ باملستقبل.- 
ة والعمليات تعتمد على نظم املعلومات.إن وظيفة التخطيط، والرقاب- 

استفادة من التقدم يف نظم املعلومات واإلتصاالت Federal expressوعلى سبيل املثال جند شركة 
يف مجيع شحنتها ويف مجيع مراحل عملية الشحن منذ اإلستالم والفرز Bar code"وذلك بإستخدام نظام 

تم تعقب الشحنات ومتابعتها والرقابة عليها وجتميع البيانات والتصنيف والشحن والتسليم النهائي، حبيث ي
ا اجلغرافية، وجتميعها يف قاعدة البيانات  عنها، والتعامل مع بيانات الشحنات جبميع أنواعها واجتاها
الرئيسية للشركة يف الواليات م أ حيث يتم حتليلها واإلستفادة منها يف اختاذ القرارات التسويقية 

2"واللوجستية.

:ثالثا: مكونات نظام المعلومات اللوجستي

ي منظمة وهي: املدخالت واملخرجات وهناك ثالثة عناصر يتكون منها نظام املعلومات يف أ
).11-03) والشكل رقم (10- 03وقاعدة البيانات كما هو موضح يف الشكل رقم: (

.106د/علي فالح الزعيب، زكريا أمحد عزام، إدارة األعمال اللوجستية، مرجع سبق ذكره، ص-1
.353د/أمين النحراوي، إدارة اللوجستيات، مرجع سبق ذكره، ص-2
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در داخلية وخارجية كبيانات : هي كل ما يدخل للنظام ويتم احلصول عليها من مصافالمدخالت- 
العميل، املعلومات املنشورة.

"فتشمل التقارير اليت مت اعدادها يدويا كما قد تشمل أيضا امللفات احملفوظة يف قاعدة البياناتأما - 
وتقوم هذه القاعدة بتحويل البيانات إىل معلومات.1ذاكرة احلاسب اآليل"

ات وهي مرحلة إصدار املخرجات اليت تفيد يف عملية اختاذ : آخر مرحلة يف نظام املعلومالمخرجات- 
القرارات وتتخذ هذه املخرجات عدة أشكال كاملستندات، التقارير.

ال ف- 286.1ريد مصطفى، أسرار ديب، إدارة اللوجستيات، مرجع سبق ذكره، صد/
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): نظام المعلومات اللوجستي09- 03الشكل رقم: (

.....حدود نظام املعلومات
. 147مرجع سابق، ص: رونالداتش بالو، إدارة اللوجستيات ختطيط وتنظيم سلسلة االمداد،المصدر

البـــــــــــــــــــيئة

ادخال البـــــيــانــــــــــات

أنشطة قاعدة البيانات
1 ختزين البيانات-

انشاء ملفات-

اإلسرتجاع-
صيانة امللف-

2 حتويل البيانات-
معاجلة البيانات األساسية-
حصائيةحتليل البيانات بإستخدام األساليب اإل-

والرياضية
معاجلة البيانات األساسية-
حتليل البيانات بإستخدام األساليب اإلحصائية -

والرياضية

القـــــــــــــرارات

خمرجات اإلتصاالت

مدير اللوجستيات (متخذ القرار)
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):نظام المعلومات اللوجستي10- 03الشكل رقم (

.148رونالداتش بالو، إدارة اللوجستيات ختطيط وتنظيم سلسلة اإلمداد، مرجع سبق ذكره، صالمصدر:

إدارة البياناتاملعلومات املنشورةسجالت الشركة بيانات العميل

قاعدة البيانات

ملفات يدويةملفات احلاسب

اسرتجاع البيانات معاجلة البياناتحتليل البيانات

تقارير استثنائية تقارير الوضع احلايل تقارير موجزة

وثائق جاهزة
فواتري-أوامر شراء-

نتائج التحليل تقارير تنفيذية

مدير قاعدة البيانات

املخرجات 

دخالتامل
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رابعا: مستويات المعلومات في إدارة اللوجستيات:
إدارة اللوجستيات من البيانات واملعلومات إىل أربع مستويات كما هو موضح مت تقسيم احتياجات 

).11- 03يف الشكل رقم (

):مستويات المعلومات في ادارة اللوجستيات11- 03الشكل رقم (

اإلدارة العليامستوى

مستوى اإلدارة الوسطى

اإلشرايفاملستوى

املستوى التشغيلي

ال فريد مصطفى، أسرار ديب، اإلدارة اللوجستية، مرجع سبق ذكره، صلمصدرا .283: د/

هو املستوى اإلداري األدىن من اهلرم التنظيمي، ويتضمن هذا املستوى عمليات :فاالمستوى األول- 
ملستوى التشغيل الرئيسية كتشغيل األوامر، والرقابة على مستويات التخزين وحتضري بوليصة الشحن ويف هذا ا

تعترب سرعة تدفق املعلومات من اإلعتبارات اهلامة.

: هذا املستوى يتطلب جمموعة كبرية من البيانات اليت تتحدد شكل التقارير بشكل المستوى الثاني- 
يومي، ويشمل هذا املستوى مشريف اخلط األول كاملشرف على املستودع ميارس الرقابة على معدل استخدام 

جية العمالة يف جمال استيفاء أوامر التشغيل.املساحات وعلى انتا

معلومات خاصة بالتعامالت

معلومات خاصة
خطيطبالت

االسرتاتيجي
اذ القراراتواخت

خطيط معلومات خاصة بالت
التكتيكي واختاذ القرارات

خطيط معلومات خاصة بالت
التشغيلي والرقابة 

مدى استخدام نظام املعلومات
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: يشمل اخلطط اليت تزيد عن يوم واحد وتقل عن ستة اشهر كإختيار وسائل النقل، المستوى الثالث- 
ختطيط املستودعات واملخازن، وتوقع اإلحتياجات املومسية من حيث أماكن التخزين. 

رتاتيجي، حتديد األهداف والسياسات وتصميم : "يشمل هذا املستوى التخطيط اإلسالمستوى الرابع- 
1اهليكل الكلي للوجستيات وحتديد املوارد اليت حتتاج إليها اإلدارة لتحقيق مهمة التوريد والتوزيع."

خامسا: أهمية نظام المعلومات في اللوجستيات :
والعمل على "إن وجود نظم معلوماتية متوافرة للوجستيات يساعد الشركات على افتتاح أسواق جديدة

املنافسة بداخلها فهناك العديد من القرارات اإلسرتاتيجية املبنية على جمموعة البيانات املتكاملة عن 
اإليرادات والتكاليف، ونظم املعلومات الفعالة هو نظام يليب احتياجات اإلدارة ويستطيع أن ينقل املعلومات 

2."من أماكن توافرها إىل املستويات اإلدارية املناسبة

ويعمل توافرها على تقليل الوقت واجلهد للمسؤولني يف اجناز األعمال والبحث وحتليل املعلومات 
ووقت أكثر للتخطيط، وزيادة القدرة لتقييم احتماالت املستقبل.

وجيب أن تكون املعلومة اللوجستية آنية وتتميز بالدقة والثبات واإلجياز والكمال كما تلعب 
يف التأثري على سلسلة اإلمداد من خالل توافرها بني أعضاء سلسلة اإلمداد، واليت من املعلومات دور فعال

ا خفض مستوى األداء الغري فعال يف سلسلة اإلمداد"، والعكس صحيح فإذا مل تتوافر معلومات كافية  شأ
3السلسلة."يؤدي إىل الوقوع يف أخطاء عديدة مثل عدم القدرة على التنسيق بني األعضاء املشاركني يف

سادسا: فوائد نظم المعلومات اللوجستية:
4إن نظم املعلومات اللوجستية تفيد املنظمة يف امليادين التالية:

توفري املعلومات ملختلف املستويات اإلدارية عند احلاجة ملمارسة وظائفها يف التخطيط والتنظيم - 
والسيطرة.

دارية يف املنظمة.ابراز أمهية قنوات اإلتصال بني الوحدات اإل- 

ال فريد، أسرار ديب، اإلدارة اللوجستية، مرجع سبق ذكره، ص-1 .284د/
ال، العبد جالل، إدارة اللوجستيات، -2 .281، صمرجع سبق ذكرهد/فريد 
يد عالقات املوردين مدخل إداري، عمان األردن، اإلثراء للنشر والتوزيع، ناجي شوقي جواد، حممد سامل الشموط، إدارة سلسلة التور -3

.24، ص2008
.113د/علي فالح الزعيب، زكريا أمحد عزام، إدارة األعمال اللوجستية، مرجع سبق ذكره، ص-4
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تقييم كل من نشاطات املنظمة والنتائج لتصحيح اإلحنرافات.- 
توفري وجتهيز املعلومات بشكل خمتصر ويف الوقت املناسب وذلك إلختاذ القرارات الفعالة.- 

اختاذ اإلحتياطات الالزمة يف حالة وجود خلل من خالل التنبؤ مبستقبل املنظمة واإلحتماالت املتوقعة.- 

توفري تقارير سواء كانت جتميعية أو تفصيلية آنيا أو شهريا أو فصليا أو سنويا عن نشاطات املنظمة- 
حفظ البيانات واملعلومات السابقة الضرورية.- 

توفري املعلومات الضرورية للباحثني واملستفيدين بشكل فردي أسبوعيا وشهريا.- 
ستفدين عن التطورات احلديثة فيما خيص نشاطات الشركة أو اإلحاطة املستمرة باملعلومات اليت ختدم امل- 

املستفيد.

الرد على اإلستفسارات من خالل التحاور بني املستفيد والنظام.- 

سابعا: مميزات نظم المعلومات اللوجستية:
1من مميزات هذا النظام:

نظام إبتدعه اإلنسان .- 
ماكينة.–نظام إجتماعي ونظام إنسان - 

يب عملي ونظام مفاهيم.نظام جتري- 
نظام مرن نظرا لتغريات اليت جتري عليه بإستمرار.- 

نظام ثانوي ألنه جزءا من النظام الكلي للمنظمة.- 

نظام مفتوح نظرا لتفاعله مع حميط العمل اخلارجي.- 
نظام مستقر ألنه يزود اإلدارة باملعلومات تبعا لربنامج معني.- 

يوفرها نظم املعلومات اللوجستية تعمل على أخذ القرارات الصائبة.إن املعلومات الدقيقة اليت- 
هو أداة لتحقيق العالقة املتبادلة بني املنشأة و نظم املعلومات املختلفة واحمليط اخلارجي.- 

هو املركز العصيب للتنظيم داخل الشركة.- 

112د/علي فالح الزعيب، زكريا أمحد عزام، إدارة األعمال اللوجستية، مرجع سبق ذكره، ص-1
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ثامنا: تطبيقات نظم المعلومات اللوجستية في الميناء:
تجابة املثلى للعميل واليت تعترب من أهم أهداف اللوجستيات تتم بإستعمال نظم إن حتقيق اإلس

املعلومات.
فاملعلومات هي اجلزء الرئيسي إلدارة اللوجستيات واليت تتحقق بواسطة النظم التكنولوجية واليت تعطي 

ج مراحل قوة لإلسرتاتيجيات اخلاصة باللوجستيات وميزة تنافسية للمنظمة، كما تعمل على اندما 
اللوجستيات بداية من املوردين مرورا باإلنتاج، التوزيع، التخزين وخدمة العمالء اليت تعمل بالنظام 
التخطيطي للمشروع ويقوم هذا النظام على قاعدة متكاملة من البيانات اليت تربط بني مجيع مراحل اإلنتاج 

املنظمة بالتنبؤات واألعداد املتوقع استعماهلا لغاية وصول البضائع عند العميل حيث تزود النظم املعلوماتية 
أو الطلب عليها يف املستقبل، واليت بدورها تعطي إشارة للمنظمة لتجهيز وتوفري متطلبات انتاج وامتام 
الطلبيات فيتم تبادل املعلومات بني املوردين لتوفري املواد اخلاصة باملصنع، وكذا املوزعني واألسواق والعمالء 

JITل تتم من خالل نظم معلوماتية منسقة من خالل اللوجستيات وعلى سبيل املثال جند وهذه املراح

يعتمد على نظام معلومايت دقيق لتجميع السلع يف خمزن رئيسي متصل بشبكة املعلومات اليت توفر مجيع 
معة وذلك بأقل تكاليف نقل وبأقل خمزون ممكن. البيانات اخلاصة بالسلع ا

) تدفق املعلومات بني عناصر اللوجستيات.12- 03(ويوضح الشكل رقم 
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): تدفق المعلومات بين عناصر اللوجستيات.12- 03الشكل رقم (

Source : Harrington. C. , Lambert, D.M and christopher,M.G, Amethodology for measuring  vendor
performance International journal of business logistics, 1991, val 12, no1,p30

تعترب نظام املعلومات اللوجستية الوسيلة اليت تعطي اإلدارة القدرة على التخطيط والتنسيق والتحكم يف مجيع 
ا أداة لتحقيق التكامل يف سلسلة اإلمداد. وتساهم يف  األنشطة اخلاصة بتنفيذ أوامر العمالء إىل جانب أ

ع اسرتاتيجية العمليات اللوجستية واليت تكمن يف خفض التكاليف والوقت املستخدم عرب سلسلة وض
اإلمداد، وكذا زيادة معدل امتام توصيل الطلبيات إىل العمالء.

ــــــــــــــــــــوردم

Logistics Service

ــــــــــــــــــــخزنم

مـــــورد

مـــــورد

خمزون 

خمزون 

خمزن 

خمزن 

مـــــورد

مـــــورد
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): الوظائف الرئيسية لنظم المعلومات اللوجستية13- 03الشكل رقم (

Source : Grocery manufactures association of america, 2000, p12.

مبا أن امليناء يلتقي فيه كل األفراد املشرتكني يف سلسلة النقل، ويربط بني شركات املالحة والشاحنني 
والوكالء، وعمليات النقل الربي، واملصدرين واملستوردين فهم حيتاجون إىل الكثري من املعلومات وإىل نظام 

لوبة جلميع األطراف وهو نظم املعلومات الذي يقدم معلومات حديثة وآنية لكل سريع يوفر الدقة املط
م اليومية من  املشاركني بامليناء ويغطي حركة السفن والبضائع من وإىل امليناء ويسمح هلم بإجراء اتصاال

خالل أجهزة احلاسب وخطوط اإلتصاالت.

إدارة املخزون-
التنبؤ بالطلب-
التخطيط اإلسرتاتيجي-

بيانات خارجية:
خاصة بأوامر العمالء-
خاصة بالشحنات-
بيانات داخلية-
اإلنتاج-

جدولة اإلنتاج-
ختطيط املتطلبات من املواد-
ختطيط املبيعات /التسويق-

مة العمالءمستويات خد-
أداء املوردين-
أداء الناقلني-
أداء النظام-

وضع أوامر الشراء-
إتاحة املخزون-

وظيفة التخطيط

وظيفة التنسيقوظيفة اإلتصال وخدمة العمالء قاعدة البيانات

قاعدة البيانات
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عمليات التخطيط للميناء، وحىت "فاحلصول على معلومات دقيقة عامل هام جدا، وخصوصا يف 
ميكن التحكم والسيطرة على مجيع العمليات واألنشطة داخل امليناء البد من التكامل والتوحيد يف كل 

من خالل سرعة التداول.1العمليات لرفع كفاءة وانتاجية امليناء،"
ة املعلومات اليت وهناك نظامني مساعدين مرتابطني، فالنظام املساعد األول وظيفته مراجعة صالحي

تدخل النظام مث بعد ذلك استعمال املعلومات الصاحلة للمحافظة على حتديث امللفات وتعاد املعلومات 
الغري صاحلة للتصليح، أما املساعد الثاين فيعمل على اختيار البيانات من امللفات وتعديلها لتقدمي التقارير.

ويف نظام املعلومات نفسه وعلى سبيل وهو نظام مصمم بطريقة تسمح بالتحكم يف كل نشاط
2املثال:

فعمليات التخطيط لرصيف احلاويات حتتاج معلومات عن نوع وعدد احلاويات اليت يتم شحنها 
وتفريغها من كل سفينة.

وبالنسبة للمسؤول عن املخزون حيتاج إىل نظام يعطي له بإنتظام عن مستوى املخزون ومعدل 
اإلستخدام .

تطبيق اللوجستيات اإللكترونية بالموانئ البحريةالمطلب الرابع:
إن اللوجستيات االلكرتونية باتت أمر واقع وحيتاج إىل وجود شبكة لنقل البيانات واملعلومات، مما 
أدى إىل اقرتان اللوجستيات اإللكرتونية مع نظام التبادل اإللكرتوين للبيانات الذي يقوم بتبادل البيانات 

منطي يف ظل نظام التسويق اإللكرتوين فاإلرتباط بني اللوجستيات اإللكرتونية وعمليات إلكرتونيا يف شكل 
املوانئ وأنشطتها وثيق وذلك خلدمة العمالء من الشركات املالحية وجمتمع امليناء. فالدور احلديث 

ظل للوجستيات يف املوانئ بات يشمل نطاقا أكثر اتساعا من األنشطة والعمليات وأدائها خاصة يف 
تداخل وترابط وتكامل أنشطة النقل ووسائلها لتحقيق املنفعة الزمانية واملكانية بأقل تكلفة وبأكفأ الطرق يف 

ظل السلسلة اللوجستية املتكاملة اليت تسمح بتدفق السلع بكفاءة عالية.

ا يف أنشطة النقل البحري مقرتح انتاج سوق الكرتوين تعاوين مرن، مرجع سبق ذكره، -1 د/يسرى اجلمل، اإلدارة اإللكرتونية وتطبيقا
.16ص
.18بق ذكره، صاسالرجع امل-2
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:تعريف اللوجستيات اإللكترونية- أوال: 

والتسويق باإلستعانة باألساليب العلمية احلديثة "فن وعلم وإدارة وتنظيم أنشطة النقل والتخزين - 
واإللكرتونية حبيث تؤدي هذه العمليات إىل تدفق املنتج، أيا كان نوعه من مرحلة املادة اخلام إىل وصوهلا 
املصنع ومرور املنتج داخل خطوط اإلنتاج للتصنيع مث نقله وتوزيعه إىل املستهلك النهائي يف الوقت املناسب 

1ناسب والشكل املناسب لذوق املستهلك وبأقل تكلفة ممكنة."واملكان امل

"عملية تطبيق تكنولوجيا املعلومات واإلتصاالت يف جمال ختطيط وتنفيذ ومراقبة تدفق السلع واخلدمات - 
بكفاءة وفعالية بدءا من مرحلة احلصول على املادة اخلام أو املكونات وتدفقها عرب املراحل املختلفة لإلنتاج 

2زيع وحىت مرحلة اإلستهالك النهائي."والتو 

ا ثورة املعلومات وثورة اإلتصاالت، -  "هي جمموعة املعامالت اليت تتم بإستخدام التقنيات احلديثة اليت وفر
ومن خالل شبكة األنرتنت وعرب التبادل اإللكرتوين للبيانات لكي حتل حمل املستندات الورقية يف هذه 

نولوجيا املعلومات يف ميكنة سلسلة اإلمداد يف جماالت اللوجستيات، وذلك املعامالت، وطرق استخدام تك
3من خالل حتديد العالقة بني معلومات اللوجستيات وأسلوب تطوير األعمال."

وتنقسم إىل ثالثة حماور:

:Public logisticsاللوجستيات العامة -1
ات الرقابية احلكومية لسهولة ويسر اجناز يتم ارسال املعلومات اخلاصة بنقل البضائع مباشرة إىل اجله

اجراءات املراقبة الرمسية عن طريق اخلدمات اإللكرتونية لرقابة سلطات امليناء والرقابة اجلمركية والصحية، 
ذا تعتمد اللوجستيات العامة على نظام مراقبة ومتابعة أنشطة وجماالت التجارة داخل الدولة. و

Comprehensive logisticsاللوجستيات الشاملة -2

هي جمموعة خدمات احلكومة اإللكرتونية، وهي وسيلة فعالة ملراقبة وربط مجيع مناطق التجارة بالدولة 
مع املوانئ البحرية.

.36، ص2008د/خالد ممدوح ابراهيم، لوجستيات التجارة اإللكرتونية، دار الفكر اجلامعي، اإلسكندرية، -1
.41، مرجع سبق ذكره، صاملقومات التنافسية ملوانئ احلاويات احملورية يف اخلليج العريبد/ايهاب النحراوي، -2
، 2008فيفري، 19-17د/عماد أبو السعود، دور اللوجستيات يف املوانئ البحرية، الندوة الدولية الرابعة والعشرون للموانئ -3

.2اإلسكندرية، ص
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Internationalاللوجستيات الدولية -3 logistics

رة بني الدول.فمن خالل خدمات التجارة اإللكرتونية تقوم مبراقبة ومتابعة أنشطة وجماالت التجا
فمراكز اللوجستيات باملوانئ تتكامل مع اللوجستيات الدولية والشاملة بواسطة اخلدمات اإللكرتونية وهذا 

ما يوضحه الشكل التايل:

): التوجيهات الحديثة في نظم المعلومات اللوجستية وتطوراتها في مجال 14- 03الشكل رقم (
األعمال

-1995حممد حامد، أثر اللوجستيات يف امليزة التنافسية للنقل باحلاويات يف ميناء بورتسودان (مرمي فرج المصدر:
.49)، مرجع سبق ذكره، ص2014

ونظرا ألمهية نظم املعلومات واإلتصاالت وارتباطها بلوجستيات النقل والتجارة الدولية قامت 
SBUStrategic businessعمليات اللوجستية الشركات املالحية الكربى بإنشاء وحدة أعمال اسرتاتيجية لل

unit فأنشأت" ،NYK logistic- APL logistics–Maersk logistics ومجيعها تستخدم اللوجستيات
ا وجتاوبا مع هذا التوجه قامت العديد من املوانئ  اإللكرتونية والتبادل اإللكرتوين للبيانات يف أداء عمليا

الشاملةلوجستياتال

الدوليةلوجستياتالالعوملة

لوجستيات التخليص
ركيالجم

العامةلوجستياتال

لوجستيات املوانئ

الدولة

احملافظة

املعلومات 
ةللوجيستيا

النثقل متعدد 
الوسائط وارتباطه 

بالنقل النهري

شبكات املعلومات 
وارتباطها باجلهات املختلفة
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، حيث أصبحت الشركات املالحية وامليناء منظومة واحدة 1رتوين للبيانات"بإدخال نظام التبادل اإللك
لتنسيق العمليات اإلدارية والتشغيلية للسفن والبضائع مما يؤدي إىل خفض احتماالت األخطاء النامجة عن 
عمليات التداول، ويسمح بالتخلص من املستندات اخلاصة باجلانب اإلداري واحملاسيب واجلمركي بالنسبة 
للسفينة والبضائع قبل أن تصل السفينة إىل امليناء وكذا التحضري لدخول السفينة، وختصيص الرصيف 
واملعدات الالزمة لتشغيل السفينة وتداول احلاويات والبضائع وهذا كله من شأنه تقليل التكلفة واجلهد 

ي للميناء.والوقت وبالتايل رفع مستوى اإلنتاجية وجودة اخلدمات وحتقيق التميز التنافس
ويف هذا اإلطار يتم تصنيف مسارات املستندات املتداولة يف عمليات املوانئ إىل أربعة جمموعات 

ثانيا: المستندات المتداولة في عمليات الموانئ:
يتم تصنيف مسارات املستندات املتداولة يف عمليات املوانئ إىل أربعة جمموعات:

ومجتمع الميناء:المستندات ما بين مصلحة الجمارك -1
: سلطات امليناء املتمثلة يف (الدولة ومصاحل احلكومة داخل جمتمع امليناء)، يقصد بمجتمع الميناء

واحتادات مستخدمي امليناء  وهم (مستخدمي امليناء ومجيع القائمني مبختلف األنشطة داخل منطقة امليناء  
الداعمة اليت تشمل (التمويل، اإلعتمادات كمالك الشحن، شركات تداول البضائع...) وجمموعة األنشطة 

ذه  املستندية وخطابات التأمني والضمان وإصدار الشهادات والتصديق عليها كاملنشأ واملعاينة ...وختتص 
األنشطة البنوك، غرفة التجارة، شركات التأمني)، وأخريا دائرة املعرفة واالستشارات واليت تتكون من (بيوت 

الس اإلس تشارية وجمالس الشاحنني، وخمططي البنية األساسية احلكوميني).اخلربة، ا
أما فيما خيص املستندات املتبادلة بني مصلحة اجلمارك وجمتمع امليناء فتقوم الدولة بتنظيم شكل 
وحمتوى النماذج الالزمة برتاخيص اإلسترياد والتصدير، وقوائم الشحن (مانيفستات البضاعة) وكذلك 

ية وقيمة الرسوم اجلمركية واجراءات التخليص اجلمركي.اإلقرارات اجلمرك
وقام مؤمتر األمم املتحدة للتجارة والتنمية إلدخال النظام اإللكرتوين يف جمال التخليص اجلمركي 

لتبسيط واسراع عمليات التخليص اجلمركي عن ASYCUDAبتقدمي: "الربنامج اآليل لبيانات اجلمركية 
اء كافة اإلجراءات مبا فيها دفع الرسوم طريق ربط مؤسسات األعمال  الكرتونيا بالسلطات اجلمركية إل

اء تلك اإلجراءات." 2بسهولة وسرعة مبا حيقق وفورات كبرية سواء يف الوقت أو النفقات الالزمة إل

224.1، صمرجع سبق ذكرهلوجستيات التجارة الدولية، د/أمين النحراوي،-

.42د/ايهاب خليل النحراوي، موانئ اخلليج العريب القدرة التنافسية، مرجع سبق ذكره، ص-2
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الذي يسمح ASYCUDAكما ميكن اإلستغناء عن الفحص املادي للبضائع واحلاويات من خالل برنامج 
ل تقنيات تقدير املخاطر.بإستعما

المستندات ما بين مالك السفن والوكالء المالحيين:-2
ومتثل هذه املستندات يف البيانات اخلاصة بالبضائع وتقارير الشحن والتفريغ وإخطارات البضائع 

Economic EceCommissionوخدمات الوكالة املالحية.ويف هذا الشأن قامت اللجنة اإلقتصادية ألوروبا 

for europe بوضع نظام األمم املتحدة املتعلق بتبادل البيانات إلكرتونيا يف جماالت اإلدارة والتجارة ":
)، وهذا النظام الذي يعمل به يف العديد من الدول، يسمح بتوحيد Un/Edifactوالنقل واملعروف بإسم (

(وذلك بواسطة رسائل منطية 1م."لغة التبادل اإللكرتوين للبيانات بني أطراف التعامل على اختالف دوهل
) ألنه جيب United Nations Standard MessageUNSMرسالة وتعرف بإسم 120يبلغ عددها أكثر من 

على مالك السفن اجراء اإلتصاالت اإللكرتونية مع كل املوانئ اليت تدخل سفنهم إليها ولكن عمليا ال 
ميكن مواكبة 

ملوانئ.خمتلف األنظمة املستندية يف مجيع ا
ويتم التعامل مع هذا النظام كل من املصدرون، املنتجون، الوسطاء، أصحاب البضائع، البنوك، 

شركات التأمني، مقدموا البضائع، متعهد النقل، اجلمارك، هيئات املوانئ...
اء وهذا النظام من شأنه توفري الوقت والتكاليف من خالل تبسيط إلجراءات وإزالة العقبات اإلدارية أثن

تبادل املستندات الورقية.
"ولقد ارتبطت إحدى عشر من كربيات الشركات املالحية العاملية للنقل بسفن احلاويات بإتفاقية 

لتطبيق الرسائل النمطية مع وكالئهم املالحيني ومع Information system agreementفيما بينها تسمى 
2".املوانئ وحمطات احلاويات اليت تدخلها سفنهم

املستندات ما بني املصدرين واملستوردين مبعاونة البنوك وشركات التأمني ووكالء الشحن وغرف التجارة -3
وهيئات الفحص.

وتشمل هذه املستندات: سندات الشحن، شهادة املنشأ ووثائق التأمني، شهادات النوعية والكمية 
والشهادات الصحية، الفواتري التجارية.

.225د/أمين النحراوي، لوجستيات التجارة الدولية، مرجع سبق ذكره، ص-1
.310سبق ذكره، صد/أمين النحراوي، املوانئ البحرية العربية، مرجع -2
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من طرف اللجنة البحرية 1991اخلاصة بسندات الشحن اإللكرتونية عام ومت وضع القواعد الدولية 
ولقد راعت هذه اللجنة ارساء نصوص هذه القواعد بنفس Iternational Maritime Committeeالدولية 

، وذلك لتنظيم اإلرسال اإللكرتوين لسندات الشحن.UN/Edifactمستوى األمم املتحدة اخلاصة بنظام 
لضمان تبادل مأمون ملختلف مستندات التجارة اإللكرتونية.Boleroم بولريو ومت انشاء نظا

"املستندات ما بني خمتلف فئات الوكالء ومقدمي اخلدمات داخل امليناء وبني سلطات امليناء واألجهزة -4
1".العامة األخرى بامليناء

دمي البضائع، وكذا عقود الشحن وتتضمن هذه املستندات، العقود ما بني الوكالء املالحيني وبني مق
وتفريغ البضائع، وعقود تبادل البيانات إلكرتونيا بني الوكالء املالحيني واحملطات الطرفية، وتصاريح الدخول 

والرتاكي والسفر، عقود اإلرشاد والقطر، عقود صيانة واصالح السفن.
من طرف مؤمتر األمم املتحدة ) ACISويف هذا اإلطار مت وضع النظام املتقدم ملعلومات البضائع (

Rail tracker، ويف السكك احلديدية Port trackersلتتبع البضائع يف امليناء UNCTADللتجارة والتنمية 

ويوفر هذا النظام املعلومات الضرورية لشبكة اإلتصاالت اإللكرتونية اليت تربط بني النقاط اللوجستية داخل 
.امليناء وخارجه لتتبع حركة البضائع

ثالثا: تطبيقات اللوجستيات اإللكترونية بالموانئ البحرية:
ا  إن التطور التكنولوجي السريع كاد أن يغلق املسافة الزمنية بني تطوير امليناء واستجابة التجارة املارة 

Electronicهلذا التطور، ويف ظل هذا التطوير "منا اإلجتاه حنو تطبيق مفاهيم التسويق اإللكرتوين 

marketing.يف هذا اخلصوص ونتيجة هلذا نشأت جمتمعات جديدة تطلق عليها جمتمع التسويق اإللكرتوين
Electronic marketing community أو جمتمع تبادل البيانات إلكرتونياEdi community ونشأ أيضا ما
لوب األسواق واليت تعتمد على تطبيق أسVirtual enter prisesيعرف بإسم املؤسسات اإلفرتاضية 

.)16-03كما يتضح يف الشكل التايل رقم (Electronic market places"2اإللكرتونية 

.45د/ايهاب النحراوي، موانئ اخلليج العريب، مرجع سبق ذكره، ص-1
.3د/عماد أبو السعود، دور اللوجستيات يف املوانئ البحرية، مرجع سبق ذكره، ص-2
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): اللوجستيات اإللكترونية في الموانئ البحرية15- 03الشكل رقم (

-1995سية للنقل باحلاويات يف ميناء بورتسودان (: مرمي فرج حممد حامد، أثر اللوجستيات يف امليزة التنافالمصدر
.50)، مرجع سبق ذكره، ص2014

إن شركات النقل البحري تستخدم تكنولوجيا املعلومات واإلتصاالت "اليت تطبق على أساس الوقت 
احلقيقي يف النظم اآللية لتتبع السفن اليت تعتمد على تكنولوجيا التوابع اإلصطناعية يف النظم الشاملة 

جنبا إىل جنب مع خرائط رقمية إلكرتونية وإتصاالت رقمية يف اإلجتاهني من السفن GPSتحديد املواقع ل

خدمات األعمال اإللكرتونية 
Business E.service

دمات اإللكرتونية للنقل البحرياخل
Maritime specialized E.service الكاتالوجات اإللكرتونيةE.

catalog

-Eاملبيعات االلكرتونية  sales

-Eالشراء االلكرتوين 
procurement

-Eالتسويق االلكرتوين 
marketing

-Eاللوجستيات االلكرتونية 
logistics

-Eنظم خدمة املوظفني 
employee

لوجستيات النقل البحري 
maritime logistics

containerتتبع احلاويات 
tracking

maritimeالوثائق البحرية 
documentation

بوابة املعلومات 
information portal

خدمات توفري احتياجات السفن 
ship procurement

charteringالتأجري 

online portاملوانئ املباشرة 

نات البحرية اخدمات الرتس
ship yard

shipmentتتبع الشحنات 
tracking

خدمات إدارة أسطول النقل 
fleet managment

freightبورصات الشحن 
exchange

onسوق للمزايدة املباشر 
line auction

-Ebidسوق للمضاربة 
negotiation
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إىل الساحل ومن الساحل إىل البحر ومتكن هذه النظم من تتبع السفن واحلاويات واملعدات يف الوقت 
1احلقيقي، وحساب التوجيهات واجلداول الزمنية املثلى."

لني البحريني ومن مقدمي خدمات املعلومات ساعدوا الشاحنني يف تنفيذ وهناك الكثري من الناق
تدفقات الشحنات بشكل أكفأ على األنرتنت نظرا للخطوات العملية املعقدة للشحنات الدولية كوضع 
اجلداول الزمنية، عرض األسعار، تكاليف الشحنات واحلجز والتأمني، الضرائب الرسوم، املدفوعات وإدارة 

.املستندات
أما املوانئ فستخدم تكنولوجيا املعلومات واإلتصاالت يف الوقت احلقيقي وكذلك نظم التبادل 
اإللكرتوين للبيانات يف جمال تتبع حركات السفن والشحنات (وإدارة احلاويات وتتبعها من خالل النظم 

دمها إلدارة الشحن الشاملة لتحديد املواقع أو تسجيل اخلطوط املتوازية)، بينما ساحات احلاويات تستخ
والتفريغ من خالل ختصيص املعدات والروافع، والتخزين، وكذا تسليم البضائع إىل وسائل النقل كالسكك 

احلديدية والشاحنات عند بوابات امليناء.
لتتبعها واكتشاف مواقعها داخل Transponder"وعلى شركات النقل أن تضع على احلاويات 

2تظة."ساحات التخزين للحاويات املك

جان مطبقان من تكنولوجيا املعلومات واإلتصاالت مها: 3ويوجد باملوانئ البحرية 

نظم تشغيل النقل اليت تنفذ يف املوانئ، حيث تعاجل نظم احلاسبات إدارة البيانات وتنظيم الساحات -1
والسفن والقطارات، ومراقبة املعدات يف احملطة الطرفية واإلتصاالت.

ناء: اليت كثريا ما تشمل توجيه التبادل اإللكرتوين للبيانات، وبصورة متعاظمة الرسائل اليت نظم جمتمع املي-2
تعتمد على الشبكة العاملية للمعلومات بني الناقلني والشاحنني والسماسرة والبنية األساسية البحرية للموانئ 

قع احلاويات فضال عن وغري ذلك من وسائط النقل كالسكك احلديدية مما يسمح بتقاسم تفاصيل وموا
ا. أوقات وصول السفن ومغادر

)، مرجع سبق ذكره، 2014-1995مرمي فرج حممد حامد، أثر اللوجستيات يف امليزة التنافسية للنقل باحلاويات يف ميناء بورتسودان (-1
.53ص
، د/أمحد عبد املنصف، التطورات العاملية للنقل البحري ودور املوانئ املصرية، األكادميية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري.-2

.3، ص1993اإلسكندرية، 
.5صعماد أبو السعود، دور اللوجستيات يف املوانئ البحرية، مرجع سبق ذكره، -3
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مراكز اللوجستيات اإللكرتونية : نتيجة للتطورات التكنولوجية نشأت اخلدمات اإللكرتونية للمراكز - 
اللوجستية واليت أحدثت ثورة يف جمال املعلومات واإلتصاالت وظهور شبكة األنرتنت.

خلدمات اإللكرتونية للمراكز اللوجستية: تسويق وبيع وتوزيع يقصد باWTOوحسب منظمة التجارة العاملية 
املنتجات من خالل شبكة اإلتصاالت اإللكرتونية.

ا ميكنة املعامالت التجارية اخلاصة باألفراد OECDأما منظمة التنمية اإلقتصادية والتجارة  فلقد عرفتها بأ
شكل صورة مرئية أو نص أو صوت عرب أو منظمات وهي مبنية على جتهيز وارسال معلومات رقمية يف

شبكة األنرتنت أو الشبكات اخلاصة املتصلة بشبكة األنرتنت.

Smart ports virtual comminityرابعا: المجتمع اإلفتراضي للموانئ الذكية  

إن امليناء احلديث يتضمن أنشطة لوجستية وجتارية وصناعية اليت تضيف قيمة مضافة عالية كتعبئة 
وتغليفها ووضع العالمات عليها وتستيفها، وعمليات التخزين والتوزيع الشامل، وعمليات التجميع البضائع

ذا تطورت إدارة املوانئ من تقدمي التسهيالت إىل املشاركة يف عمليات التجارة  والصناعات الصغرية و
ائع وسلسلة النقل اللوجستية الدولية بإستعمال تكنولوجيا املعلومات إلدارة املعلومات اخلاصة بالسفن والبض

واللوجستيات اإللكرتونية لتحسني أداء وانتاجية امليناء ورفع قدرته التنافسية، وهذا ما أدى إىل ظهور فكرة 
تكوين مراكز اللوجستيات اإللكرتونية باملوانئ.

تمع اإلفرتاضي للمين ا: "جزء من ا اء الذي يربط وتعرف مراكز اللوجستيات اإللكرتونية باملوانئ بأ
بني كافة اجلهات العاملة يف أنشطة جتارية أو فنية أو إدارية أو كانت جهات حكومية أو خاصة، وال يقتصر 
تمع على اجلهات املتواجدة جغرافيا داخل حدود امليناء، ولكن املعيار العام هو الدور الذي تلعبه يف  هذا ا

1سلسلة النقل والتجارة."

ز هو حتقيق املصلحة املشرتكة عن طريق رفع مستويات األداء وحتقيق مستوى عايل واهلدف من هذه املراك
ومتميز خلدمات امليناء من حيث اجلودة والتسعري لكي يصبح امليناء جاذب للحركة التجارية والنقل الدويل 

وقادرا على املنافسة اإلقليمية والدولية.

، مرجع سبق ذكره، 2014-1995مرمي فرج حممد حامد، أثر اللوجستيات يف امليزة التنافسية للنقل باحلاويات يف ميناء بورتسودان -1
.54ص



الثالث: ئ.الفصل باملوا التنافسية ة امل تحقيق ية اللوجس املنظومة دور

248

شمل جتمع اللوجستيات اإللكرتونية بامليناء يف كما أن فكرة تكوين جمتمع للتجارة اإللكرتونية ي
شكلها البسيط هي "عبارة عن انشاء شبكة اتصاالت للحاسبات تربط بني اجلهات املختلفة املشاركة يف 

1سلسلة النقل والتجارة، ويتم عرب هذه الشبكة تبادل البيانات املتعلقة بالتجارة والنقل."

خامسا: الخدمات اإللكترونية اللوجستية
إن اخلدمات اإللكرتونية اللوجستية هي جمموعة من برامج الكمبيوتر يتم استعماهلا عن طريق شبكة 

األنرتنت لتقدمي بعض اخلدمات للعمالء والشركاء التجاريني.
وتتضمن هذه اخلدمات بيئة التشغيل للخدمات اإللكرتونية املتعلقة بنظام إدارة تدفق األعمال، وكذا 

ليت تعمل على حتقيق األهداف املتعلقة باملؤسسة اإلفرتاضية على شبكة األنرتنت عمليات التكامل ا
2بواسطة:

Front office*المكاتب األمامية 

يعترب املوقع يف جمال األنرتنت هو املكتب األمامي للمؤسسات اإلفرتاضية، وبالنسبة للرتويج التسويقي 
ملتاحة بامليناء لتسهيل الربط وتكامل اخلدمات اإللكرتوين فهو يشمل أيضا الشبكات واإلتصاالت ا

اإللكرتونية.

Back office*المكاتب الخلفية 

وتتضمن التكامل خلدمات التجارة اإللكرتونية كخدمة العمالء، وعمليات أمر التوريد واخلدمات 
اللوجستية مع عمليات امليناء والتكامل مع نظم املعلومات املطبقة بامليناء.

جستيات اإللكرتونية جمموعة من اخلدمات اإللكرتونية باملوانئ البحرية وهي:وحتقق اللو 

Facilities e-servicesالخدمات اإللكترونية للتسهيالت -1

تتمثل يف املناقصات واملزايدات اإلفرتاضية، فبالنسبة للمزايدات تسمح اخلدمة اإللكرتونية للشركات 
كة األنرتنت وذلك لتوفري البضائع لشركات النقل أو الفراغات والعمالء بإنشاءها وتنفيذها بواسطة شب
ألصحاب البضائع مع اخلطوط  املالحية.

.8عماد أبو السعود، دور اللوجستيات يف املوانئ البحرية، مرجع سبق ذكره، ص-1
.9، صاملرجع السابق ذكره-2
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لذا بإمكان املوقع اإللكرتوين للميناء أن يقدم هذه اخلدمة (املزايدات) لفائدة اخلطوط املالحية 
وأصحاب البضاعة املتعاملني مع امليناء.

ة اإللكرتونية للوجستيات تسمح للميناء بنشر املناقصات العامة أما فيما خيص املناقصات فإن اخلدم
على شبكة األنرتنت، واستقبال العروض، والتفاوض الكرتونيا على التوقيتات املطلوبة وكذا االستفسارات 
وقد تكون هذه املناقصات لصاحل الشركات والعمالء املشاركني يف السوق اإللكرتوين للميناء (جمتمع امليناء) 

1كن أن تقدم هذه اخلدمة من خالل:ومي

الفراغات املتاحة بالسفن.*
البضائع املطلوب نقلها.*
سوق للمعدات واآلليات املستعملة.*

: قوائم املنتجات واخلدمات على الشبكةالخدمات اإللكترونية العامة-2
2فهذه اخلدمة من القوائم فهي وصلة بينية على الشبكة وهي تتضمن:

: فخدمة التسويق على شبكة األنرتنت توفر معلومات عن بيع اخلدمة للعميل كاملعلومات عن لتسويقا2-1
، وميكن استعمال هذه املعلومات يف حبوث التسويق والتعرف على رغبات 45املزيج التسويقي للشبكة 

العميل وقياس رضاء العميل.

مل معهم داخل امليناء وذلك لإلطالع : توفري الكتالوجات اإللكرتونية للموردين املتعاإلحتياجاتا2-2
على البيانات واملعلومات عن اخلدمات املختلفة وكذا األسعار والتكلفة للحصول على هذه اخلدمات.

: إن اخلدمة اإللكرتونية للمبيعات تتكامل مع اخلدمة اإللكرتونية للتسويق، وتتكون خدمات المبيعات2-3
ر للخدمات، والكتالوجات اإللكرتونية للخدمات، وآليات البحث املبيعات اإللكرتونية من: قوائم األسعا

اإللكرتوين.

، مرجع سبق ذكره، 2014-1995مد، أثر اللوجستيات يف امليزة التنافسية للنقل باحلاويات يف ميناء بورتسودان مرمي فرج حممد حا-1
.55ص
.10د/عماد أبو السعود، دور اللوجستيات يف املوانئ البحرية، مرجع سبق ذكره، ص-2
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الخدمات اإللكترونية لألعمال الخاصة بالميناء:-3
وهي حلول التجارة اإللكرتونية املتعددة النقاط من شركة إىل شركة، ويوفر هذا النظام لشركات النقل 

الشركات التجاريني التقليدية إىل عالقة الشركاء التجاريني نظم جتارة إلكرتونية كاملة لإلنتقال من عالقة 
املتعددة النقاط حبيث تصل شريك جتاري يف وقت واحد مع شركاء متعددين يف ظل تبادل شبكي.

ففي امليناء بإمكان الشاحن تقدمي عرض يلتزم فيه بأداء خدمات نقل بري ينشئها مقدموا خدمات 
نت، ويوجه طلبا يدرجه يف نظام ختطيط املوارد الذي حتتوي عليه شركته. نقل اللوجستيات يستعملون األنرت 

مث طلبه ينتقل آليا إىل نظام إدارة النقل لدى مقدم اخلدمات الذي يتحصل عليه الناقل وبعد ذلك حيدد 
النظام السعر، ويعرتف بالطلب لريسل رسائل لتسليم الشحنة، مث بعد ذلك يشعر الناقل واملرسل إليه ويقبل

أسعار الناقل ويدفعها وكل هذه اإلجراءات تتم آليا.

:تعقب وتتبع المسار3-1
إن وظيفة تعقب وتتبع املسار شائعة اإلستعمال بني مقدمي خدمات النقل الذين يستعملون 
األنرتنت بغض النظر إذا كان املقدم ناقل بري، سكك حديد، حبري أو جوي ألن لكل الشاحنني بشكل 

م من خالل تتبع ومراقبة الشحنات، تتبع احلاويات والسفن واملعدات ما مصلحة يف حرك ة شحنا
والرحالت اجلوية.

ومن خالل األنرتنت والتليفون يسمح مقدموا اخلدمات يف املوانئ البحرية للعميل امكانية التتبع كما 
بإمكانه اإلتصال مبوقع مقدم اخلدمة ويطبع رقم الطرد.

شحنات ال تقتصر على معرفة موقع الشحنة خاصة يف حالة خدمات فإن عملية تتبع وتعقب ال
النقل من شركة لشركة بل إدارة تدفق الشحنات إلكرتونيا ومن بعد ذلك توفري إدارة أكثر كفاءة وتبصرا 

للمخزون وإعادة التخزين وكذلك عمليات خطوط اإلنتاج والتسويق وخدمة العميل.
إلمكان استعمال األنرتنت فيها وهي من مكونات حلول التجارة وهناك أنشطة أخرى للتعقب والتتبع با

1اإللكرتونية وهي:

الرصد واحلجز والطلبات، توافر احلمولة، توافر املعدات، حجز احلمولة، طلب اإلستالم، طلب األسعار، - 
البحث عن العنوان، معلومات الوصول واملغادرة، حساب زمن الرحلة، معلومات احلركة.

.57يات يف ميناء بورتسودان، مرجع سبق ذكره، صمرمي فرج حممد حامد، أثر اللوجستيات يف امليزة التنافسية للنقل باحلاو -1
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:يفات واألسعار والحجزالتعر 3-2
خاصة يف جمال النقل البحري يوفر األنرتنت فرص لتيسري وحتقيق الشفافية يف هياكل تعريفات وأسعار 

الناقلني.

:سند الشحن-3-3
إن بوليصة الشحن من أهم الوثائق اليت توفرها شركات النقل البحري عن طريق السوق اإللكرتوين 

واجلمارك الكثري من الوثائق اإللكرتونية ألصحاب البضاعة وأصبح سند للميناء وميكن أن يوفر امليناء
الشحن معرتف به كمستند ملكية ونقطة ارتكاز التجارة الدولية.

1:بوابة المعرفة-3-4

هي جمموعة من الربامج اإللكرتونية يوفرها السوق اإللكرتوين لفائدة العمالء والشركات داخل السوق 
لكل Knowledge portalيع خدمات السوق اإللكرتوين مع امكانية خلق بوابة معرفة لتوفري املعرفة عن مج

عميل أو مشرتك طبقا لإلهتمامات اخلاصة به وهذا عن طريق تتبع الربامج الذكية لطلبات العميل يف كل 
يانات مرة، وتوفري أيضا بوابات معرفية طبقا لكل نطاق من األعمال لسهولة احلصول على املعلومات والب

واإلحصائيات عن أعمال السوق اإللكرتونية.

.12د/عماد أبو السعود، دور اللوجستيات يف املوانئ البحرية، مرجع سبق ذكره، ص-1
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:الفصل خاتمة
أصبح مفهوم امليزة التنافسية أمرا ضروريا يتطلب حتقيقه يف املوانئ ملواكبة التطورات الكبرية اليت 

ا املوانئ يف وظائفها ودورها نتيجة التطورات التقنية يف صناعة النقل البحري واإلقتصاد العامل ي، حيث شهد
ا املوانئ احلواجز احمللية إىل اإلطار العاملي، وأصبحت أحد حلقات النقل  ختطت األنشطة اليت تقوم 

الدويل، وأيضا ملواجهة املنافسة الشرسة اإلقليمية والعاملية من طرف املوانئ األخرى.
ا وتنمية  ا البشرية ولكي تقف املوانئ يف مركز تنافسي أفضل من خالل زيادة وتعزيز كفاء قدرا

ا التنافسية بتحقيق أدىن مستويات التكلفة يف مجيع اخلدمات  ا، وحتسني قدرا ا وتطوير معدا وحتديث إدار
ا وجذب  املقدمة مقارنة مع باقي املوانئ املنافسة لكي يكون هلا نصيب كبري يف تبادل ومرور السلع 

ة لتبادل املعلومات، تولدت احلاجة وأصبح من الضروري اخلطوط املالحية، ولتصبح مركزا للشبكة اإللكرتوني
ادخال الفكر واألنشطة اللوجستية اليت متثل أداة اسرتاتيجية لتحقيق ميزة تنافسية بامليناء،وكذلك تطبيق 

التجارة اإللكرتونية باملوانئ لتقدمي أفضل خدمة للعمالء يف الوقت احملدد.



. ء  ء 
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تمهيد :
يلعب ميناء روتردام دورا رئيسيا من خالل الربط بني املنتجني واملستهلكني يف العامل عن طريق 
اخلدمات اللوجستية ذات املستوى العايل، ويعتمد هذا النجاح على موائمة البنية التحتية العصرية، 

الساحلي يف قلب أوروبا. لذا يتم تصنيف ميناء روتردام على أنه مركز عاملي والتسهيالت الكبرية وموقعه 
منوذجي للخدمات اللوجستية ومراكز اللوجستيات األوروبية خصوصا بعد حترير خدمات النقل الدويل 

وتطور خدمات القيمة املضافة واخلدمات اللوجستية.متعدد الوسائط 
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.العمليات اللوجيستية بميناء روتردامالمبحث األّول: تطبيق
كانت هولندا ومازالت تعتمد منذ العصور الوسطى بشكل كبري على أنشطة التجارة األوروبية 
والدولية املتعلقة بالنقل وذلك للتغلب على حمدودية مواردها الطبيعية وصناعتها احمللية وتعترب هولندا بوابة 

ا تقع يف أوروبا الغربية الشمالية وحيدها حبر الشمال وبلجيكا الور ةأوروبا من ناحية الشمال الغربي با حبكم أ
وأملانيا.

كما هلا مزايا جغرافية واقتصادية تتمثل يف املوقع اجلغرايف القريب من املناطق السكانية والصناعية 
ربية وكذا البحار واالقتصادية يف أوروبا وخاصة مع أملانيا، وربطها باملمرات املائية الداخلية والطرق ال

ا مطار شيفول الذي يعترب من بني  القصرية، ووقوعها على طريق اخلطوط املالحية الرئيسية وتواجد 
املطارات الكربى يف أوروبا، وكذا تسهيل اإلجراءات اجلمركية والضريبية املشجعة للمستثمرين األوروبيني ومن 

باقي دول العامل.

الخصائص العامة للميناء المطلب االول:الموقع الجغرافي و 
1اوال:الموقع الجغرافي للميناء:

رية  يوجد ميناء روتردام يف أكثر منطقة حبرية إزدحاما يف العامل وهو حبر الشمال، وأكثر منطقة 
ر الراين واختالفات املد به صغرية تصل اىل ،امليناء ليس به اهوسة"اضافة اىل ذلك فان ،إزدحاما هي 

جلغرايف املشجع واملناسب يعد واحدا من العوامل اليت جعلت ميناء روتردام من اكرب موانئ واملوقع ا،م1.5
ا منذ عام ،العامل وخط ،N"06'53º51ويقع على خط عرض 2."1992وهي مكانة احتفظ 
.E"401712ºطول

الخصائص العامة للميناء:ثانيا:
واملساحة ،هكتار7.796ساحة األرضية هكتار منها امل12.643لميناء االمجالية لساحة املوتبلغ 

كلم.42هكتار، وطول امليناء 5.968هكتار، ومساحة األراضي القابلة لإلجيار حوايل 4.810املائية حنو 
رصيف لسفن البحرية 18منها ،119كلم، وبلغ عدد األرصفة 76.3والطول اإلمجايل لألرصفة 

كم من االرصفة 20ة متاحة للسفن الكبرية وكم من االرصف55حيث لسفن الداخليةرصيف96و 

1-https://www.Fr.m.wikipedia.org/wiki/portdeRotterdam 10h 30m  25/03/2018
2

بن على العلیان، دور اللوجیستیات في رفع كفاءة الموانئ دراسة تطبیقیة على المملكة العربیة السعودیة، رسالة دكتوراه، كلیة النقل عبد الحمید- 
.50، ص2012البحري والتكنولوجیا، نقل دولي ولوجستیات، االكادیمیة العربیة للعلوم والتكنولوجیا والنقل البحري، االسكندریة،



ع: الرا ران.الفصل و وميناء روتردام بميناء ية س اللوج العمليات تطبيق مدى

256

م، وطول املمر املائي يف حبر 26م، وعمق املياه يف املمر املائي 24وعمق الرصيف ،متوفرة للسفن الصغرية
كم.1500كم، وطول خطوط األنابيب 57الشمال 

).Pontoonsطوافات (100و)Buoysعوامات (15ولدى ميناء روتردام 
م وحقق ميناء روتردام 25يف حبر الشمال بعمق Eurogeulالشحن، وقناة يوروجولحمطة إلعادة 80و

.2016مليون أورو يف عام 679.34عائدات بلغت 
1ولقد مر ميناء روتردام بعدة مراحل وهي كالتايل:

: كانت متارس به انشطة تداول البضائع فقط وذلك بعد احلرب العاملية الثانية.ميناء الجيل االول- 

: كانت فرتته يف السبعينات من القرن املاضي، وظهرت به صناعات تدعم عمليات يناء الجيل الثانيم- 
تداول البضائع.

: وكانت فرتته يف الثمانينات، ويشمل خدمات التوزيع واخلدمات اللوجيستية ميناء الجيل الثالث- 
االخرى، واستقبال خمتلف انواع واحجام السفن.

تداول البضائع والحاويات بميناء روتردامواالداريالنظامالمطلب الثاني: 
::النظام االداري بميناء روترداماوال

تتمثل أسهم احلكومة يف حيث ،هيئة شبه حكومية ذو إدارة مستقلةعبارة عن هو يناء روتردامان م
.%70.83من أسهم امليناء وبلدية روتردام 29.17%

- 50بن على العلیان، دور اللوجیستیات في رفع كفاءة الموانئ دراسة تطبیقیة على المملكة العربیة السعودیة، مرجع سبق ذكره، ص عبد الحمید - 1
51.
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ظيمي إلدارة ميناء روتردامالهيكل التن):01- 04الشكل رقم (

من اعداد الطالبةالمصدر :

-Landفهو قطاع عام ويتم تشغيل امليناء حسب منوذج  lord  وهذا يعين أن اإلدارة توفر البنية التحتية
كاألرصفة، واألحواض، واألرض وتقوم بتأجريها لشركات خاصة بعقد طويل األجل وتقوم هذه الشركات 

تثمار يف البنية الفوقية كمعدات املناولة، واألوناش، والطرق والسكك احلديدية (وتقوم اإلدارة أي هيئة باإلس
امليناء باملشاركة يف السكك احلديدية والشاحنات بنسبة قليلة ليكون اهلدف واحد)، والعمال يف حمطات 

املخازن.الشحن والتفريغ و 
اعية واخلدمية مبمارسة األنشطة التجارية والصناعية وتسمح هيئة امليناء لشركات التجارية والصن

واخلدمية كمقدمي اخلدمات اللوجستية املتخصصة.

المجلس العام للمراقبة والمحاسبة

رئيس مجلس اإلدارة
العام)(المدير 

مدير البنية التحتية والشؤون 
البحرية والتخطيط

املدير املايل - 
املسؤول عن املعلومات-

اإلدارة العامة

 األعمال
اإلسرتاتيجيات
املوارد البشرية
االتصاالت والشؤون اخلارجية
ميناء روتردام
القسم القانوين والتوجيه
    قسم املراجعة والرقابة الداخلية الدويل

تطوير امليناء
تسيري املوارد
إدارة البيئة

املالية
مركز اخلطوط اإلدارية

إدارة املشرتياتمركز املعلومات

مدير الميناء

مدير الحاويات واللوجستيات مدير التصنيع الميناء
التصنيع الميناء
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وتتمثل مهمة هيئة سلطة ميناء روتردام يف خلق قيمة إقتصاديةوإجتماعية من خالل حتقيق منو مستدام - 
يتم استثمار األرباح بالتعاون مع العمالء وأصحاب املصلحة، بعد دفع أرباح األسهم وتسديد الديون 

، "ويف االهتمام بعمليات االمان وسالمة البيئة واعداد وجتهيز البنية االساسية فتخلق الظروف لتطوير امليناء
احمليطة اليت ميكن للشركات ان تعمل فيها مما ييسر عملية  تداول البضائع من روتردام اىل اوربا كسوق 

1."استهالكي رئيسى مث توزيعها اىل دول العامل

تداول البضائع والحاويات بميناء روتردام:ثانيا
البضائع الصادرة والواردة (إنتاجية الميناء):- 1

يتم التعامل يف ميناء روتردام مع مئات املاليني من أطنان البضائع سنويا وتتضمن الرسوم البيانية 
321.2البضائع الواردة قدرتحيث 2016التالية أرقام حسب نوع البضائع الواردة والصادرة يف عام 

مليون طن.140.0مليون طن، والصادرة 

20162) إنتاجية الميناء لمختلف البضائع لعام02- 04الشكل رقم (

-figures/through-and-facts-port/port-omCom/en/thehttps://www.portofrotterdam.c:urceSo
,put

.52عبد الحمید بن على العلیان، دور اللوجیستیات في رفع كفاءة الموانئ دراسة تطبیقیة على المملكة العربیة السعودیة، مرجع سبق ذكره، ص -  1

2- https://www.portofrotterdam.comCom/en/the-port/port-facts-and-figures/through-put,

Consultation 20/02/2018 at10h:30
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2016) :انتاجية الميناء لسنة 03-04الشكل رقم (

2016) : البضائع الواردة و الصادرة لسنة 04-04الشكل رقم (

الوحدة : الوزن االجمالي بالمليون طن متري
:تداول الحاويات- 2

7/24هو أكرب ميناء احلاويات يف أوروبا وبإمكان أكرب السفن أن تدخل امليناء ان ميناء روتردام 

ملد واجلزر أو األقفال، واجلذول التايل يوضح عدد احلاويات بفضل العمق الكبري وليس هناك قيود من ا
.2016الصادرة والواردة لعام 
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1عن طريق البحر2016الحاويات الصادرة والواردة في عام :)01- 04الجدول رقم (

مملوءة(محملة)
)Loaded(

فارغة 
)Empty(

الواردة
)Incoming(

.192.11134.38867Total containers

.304.2475.143.4721Total TEU

LoadedEmpty   الصادرةOutgoing

.782.749264.3007Total containers

55.3354.6.282.1121Total containers

.974.8605.438.6881Total containers

.959.5839.425.5852Total TEU

Source :https ://www.portofrotterdam.com/en/the -port/port-facts-and- figures/throughput,

Consultation 20/02/2018 h 13 :05

عدد احلاويات والوحدات املكافئة (وحدة مكافئة عشرين قدم)الوحدة:
ع احلاويات هام بشكل خاص ألنه يلعب دورا أساسيا يف خلق قيمة مضافة كالعمالة يف إن قطا 

،حيث م2000وحصة روتردام من سوق احلاويات هي يف أعلى مستوى هلا منذ عام ، امليناء واملناطق النائية
حاوية.7.413.548حوايل2016بلغ عدداحلاويات املتداولة يف عام 

2016لعام لي الحاويات المتداولة بميناء روتردام : اجما)05-04(الشكل رقم

المصدر:
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بميناء روترداماإلتصال بالظهيرو السفنحركة المطلب الثالث:
:السفنحركة : اوال

حيث 2016ىف عام مجيع أنواع وعدد السفن اليت تدخل وخترج من ميناء روتردامالتايلالشكليوضح
سفينة، والسفن الداخلية ب 29.022لت وخرجت من امليناء بقدرت عدد السفن البحرية اليت دخ

سفينة.105.000
)2016(جميع انواع  وعدد السفن بميناء روتردام:)06- 04(الشكل رقم 

المصدر:

:السفنتحميلو تفريغ
احتل وبذلك ، 2016مجيع انواع السفن املفرغة واحململة يف عام )07- 04رقم (الشكليوضح
من جمموع السفن اليت دخلت وخرجت من املوانئ األوروبية، %37.6املرتبة األوىل بنسبة ميناء روتردام

واملرتبة التاسعة على مستوى العامل.

الوحدات المكافئةاجمالي
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2016المفرغة في عام لمحملة و السفن ا:)07- 04(الشكل رقم 

Containers shipsسفن الحاويات  

Car carriersناقالت السيارات 

Bulk carriersناقالت البضائع  السائبة 

Other shipsسفن أخرى 

Roro shipsسفن رورو   

Oil-product carriersناقالت النفط املنتج  

Genسفن البضائع العامة  : cargo ships

Roro passenger shipسفن رورو للركاب  

سفن املواد الكيميائية 
Chemicals/gas thankersوالغاز 

Source : https//www.port of rotterdam. Com/en/the-port-facts-and-figures/vessels 13/03/2018
10;45

من القيمة %3.12مليون أورو، واملتمثلة يف 20.782ولقد حقق ميناء روتردام قيمة مضافة ب 
من جمموع العمالة %2.1عامل أي 181.220حوايل2016كما بلغ عدد العمال يف عام ،الكلية هلولندا

اهلولندية.
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:اإلتصال بالظهير:ثانيا
فهناك وصالت ممتازة بني امليناء ومنطقة الظهري كشبكة واسعة من الطرق اليت تصله جبميع دول 
أوروبا وشبكة السكك احلديدية املتصلة بشبكة السكك احلديدية لدول أوروبا، والشبكة النهرية (املمرات

املائية الداخلية) وخطوط األنابيب والنقل اجلوي.
فهذه الرتكيبة جعلت هولندا بوابة أوروبا مستحوذة على أجزاء هامة من النقل األورويب املائي والربي،  
"حيث ميكن إيصال البضائع من ميناء روتردام إىل مجيع املراكز الصناعية واالقتصادية الكربى يف أوروبا 

1سا.24يف أقل من الغربية والشرقية

اجلغرايف يقع مباشرة على حبر الشمال ولديه مساحة كافية الستيعاب أكرب وأثقل السفن من حيث املوقع-
العائمة واألجسام.

ليس لديه عوائق يف شكل أقفال أو مد.-
يستثمر ميناء روتردام بإستمرار يف البنية األساسية.-

داول البضائع واحلاويات األفضل على مستوى العامل.تعترب التسهيالت إلستقبال السفن وت-
وجود حمطات تداول احلاويات بطاقات استيعابية كبرية.-

وجود ساحات التوزيع.-
تسهيالت اإلجراءات اجلمركية.-

.تعدد الوسائطتوفر خدمات النقل م-

وجود شركات اخلدمات اللوجستية.-
وجود حمطات لتداول خمتلف البضائع.-

جود بنية أساسية حبرية باملعايري الدولية.و -
وجود خدمات القيمة املضافة كالتخزين، التعبئة، التفريغ، لصق العالمة، التجميع والرتتيب، اإلصالح.-

ر الراين أكرب جتمع لتدفق سفن الشحن يف العامل.- يعد 

1-Portal- beneluxbc. com>brochures>TOP, p3 11/02/2018 , 13 : 31h.
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ميناء روتردام:ب:الخدمات اللوجستية المطلب الرابع
ساسية يف ميناء روتردام، هو تقدمي التسهيالت املمتازة، والبنية االساسية، واخلدمات من املميزات اال"

تلف انواع الشركات، وتتمثل اخلدمات اللوجستية خاللوجستية املتميزة واليت جعلت امليناء مركز جذب مل
فيما يلي:1املتاحة يف ميناء روتردام"

إىل جمموعة متنوعة من املناطق يف أوروبا من خالل :يوفر ميناء روتردام وصالت متكررة النقلأوال
وصالت البحر القصرية والسكك احلديدية والطرق الربية وكذلك باقي دول العامل من خالل شبكة النقل 

.متعدد الوسائط

2:النقل البحري-1

ميناء يف أوروبا، حيث يقدم امليناء خدمات نقل 200مليناء روتردام حبريات قصرية تربطه ب 
ربيطانيا، بلجيكا، إسبانيا، أملانيا، إيطاليا، إيرلندا والعديد من الدول األوروبية ويتوفر ميناء روتردام على ل

ا على نقل مجيع البضائع إىل املوانئ األوروبية. وجود سفن الروافد وقدر
1000ساعة يف اليوم دون عوائق ولديه صالت مع حوايل 24ميكن الوصول إليه حبرية على مدار 

خطوط منتظمة ويرتبط باملوانئ األوروبية واجلزر الربيطانية وحبر البلطيق 500ميناء يف العامل ومنها 
(املسافات القصرية) حبركة املرور النهرية وكابوتاج.

ويرتبط (باملسافات الطويلة) باملوانئ الربازيلية واإلفريقية والشرق األوسطية من خالل نقل النفط، 
كم من امليناء 500الفحم ومع املوانئ األمريكية من خالل نقل احلاويات ويف حدود الغاز، احلديد،
مليون مستهلك الوصول إىل العامل، وباإلمكان الوصول إىل هؤالء العمالء يف غضون 150بإمكان حوايل 

(أنابيب عن طريق الرب، السكك احلديدية، املمرات املائية (الراين والقنوات)، وخطوط األنابيبساعة 24
النفط والغاز).

سفينة ويتعامل مع العديد من اخلطوط املالحية منها 134.022تعامل مع 2016ففي عام 
Maersk ،CMACGM) والتحالف ،APL ،Hyunda ،Mol وغريها من اخلطوط. ولدى ميناء روتردام...(

اه العامل، فمن خالل أكرب أكرب سفن للشحن الداخلي، "حيث قطاع املالحة الداخلية اهلولندية جيذب انتب

.53عبد احلميد بن على العليان، دور اللوجيستيات يف رفع كفاءة املوانئ دراسة تطبيقية على اململكة العربية السعودية، مرجع سبق ذكره، ص - 1
2-http : //fr.m.wikipedia. Org/wiki/port- de- Rotterdam#situation 22/02/2018 h 11 :52.
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أسطول مبتكر ومتنوع يف أوروبا تقدم هولندا تكلفة كفؤة واستدامة إضافية لسالسل النقل البحري إىل 
1املناطق النائية األوروبية (اإلسترياد والتصدير).

: ينقسم النقل الربي إىل الطرق الربية، والنقل باألنابيب والسكك احلديدية.النقل البري-2

: تتوفر حارات خاصة للشاحنات يف الطرق، وكذلك طرق دولية تربط روتردام بدول لطرق البريةا-2-1
ارا من خالل العديد من الشركات وهي األكثر مرونة وبأسعار تنافسية  أوروبا فهذه الطرق تستخدم ليال و

فهولندا من أبرز دول النقل الربي يف أوروبا.

قطار يقدم خدمات الشحن بالسكك احلديدية أسبوعيا 250هناك أكثر من :2السكك الحديدية-2-2
(لذا يعترب ميناء روتردام نقطة االنطالق والنهاية) مع الدول األوروبية فهذه الشبكة من اخلطوط توفر فرصا 
ممتازة لنقل احلاويات واحلبوب اجلافة واملنتجات الكيميائية والبضائع العامة وغريها من املواد، ويقع مركز 

وتتميز هذه الشبكة RSC (Service Center Rotterdam(السكك احلديدية يف ميناء روتردامخدمة 
ساعات وهناك وجهات أخرى يتم الوصول 3بالسرعة والفعالية والكفاءة، وبالنسبة ألملانيا فتستغرق الرحلة 

كت وميناء كم بني ماسفال 160والذي يبلغ طوله Betuweإليها يف غضون يوم واحد (عن طريق خط بيتو
روتردام وشبكة السكك احلديدية األملانية وسوف يتم متديده مبسار ثالث).

1- Portal. Beneluxbc.com>brochures>TOP 11/02/2018 h 13 :31m.
2- http ://www.Portofrotterdam. Com/en/connections- logistics/intermodal- transportation/rail-
transport, h 15 :38 , 22/02/2018.
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) شبكة خطوط السكك الحديدية بين ميناء روتردام وباقي الدول األوروبية08- 04الشكل رقم (

Source : www.portofrotterdam.com/en/connections- logistics/intermodal- transportation/rail-
transport - 11h 20m 27/03/2018 .

وسوف يتم التوسع يف وصالت السكك احلديدية مبيناء روتردام يف ظل مشروع حاضنة السكك 
وهذا املشروع يركز على جنوب أملانيا وأوروبا الوسطى والشرقية، وهيئة ميناء The rail incubatorاحلديدية 

روتردام مستعدة للمشاركة يف هذا املشروع سواء يف حالة التوسعة أو يف حالة انشاء خطوط سكك حديد 
ة جديدة خصوصا يف ظل منو انتاجية احلاويات يف ميناء روتردام بشكل ملحوظ فنظام السكك احلديدي

ا أحدث شبكة للسكك احلديدية،  اهلولندي هو نظام متكامل مع شبكة السكك احلديدية األوروبية و
وترتبط شبكة السكك احلديدية مبطار شيفول بأمسرتدام لتوزيع البضائع ولدى ميناء روتردام سكة حديدية 

مزدوجة بيتفروت خمصصة لنقل احلاويات والبضائع غري معبأة حنو أوروبا.
ميتلك ميناء روتردام شبكة من خطوط األنابيب ممتدة من حمطات الغاز والبرتول ":نقل باألنابيبال-2-3

، وهي وسيلة نقل آمنة 1"مبيناء روتردام إىل غاية العديد من دول أوروبا وكذلك خطوط الزيوت والكيماويات
النفطية.وحمافظة للبيئة فهي تستخدم لنقل املواد السائلة كالبرتول اخلام واملنتجات 

النقل الجوي:-3
يف Schipholكم، ومطار شيفول 6يبعد عنها Airport rotterdamيوجد بروتردام مطارها اخلاص 

كم، ويعترب وصلة حيوية، وحلقة يف التوزيع إىل األسواق األوروبية حيث 75أمسرتدام ويبعد عن روتردام ب 

.54ئ دراسة تطبیقیة على المملكة العربیة السعودیة، مرجع سبق ذكره، ص عبد الحمید بن على العلیان، دور اللوجیستیات في رفع كفاءة الموان-  1
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جلاهزة السريعة التلف، والزهور إىل وجهتها النهائية يف أوروبا يتم نقل البضائع العالية القيمة كاملواد الغذائية ا
صنف مطار أمسرتدام شيفول 2014يف الوقت احملدد من خالل الرحالت اجلوية املتكررة يوميا "ويف عام 

(سخيبول) ثالث أكرب مطار يف أوروبا للشحن على أساس وزن الشحنات وفاز (جبوائز آسيا لسالسل 
يف حفل توزيع جوائز سكاي تراكس العاملية للمطارات 19فضل مطار يف أوروبا للمرة الشحن والتوريد) كأ

مت التصويت على مطار أمسرتدام بأنه أفضل مطار يف أوروبا وأحرز املركز الثالث على 2013ويف عام 
1مستوى العامل."

نظم المعلومات:ثانيا 
رتونية بني سلطات املوانئ والسفن حيث تستقبل إن ميناء روتردام يعترب رائد يف تبادل املعلومات اإللك

ا للميناء ب  ساعات مما يؤدي إىل أداء اإلجراءات 3هيئة امليناء كل البيانات املتعلقة بالسفن قبل مغادر
اجلمركية بشكل سريع وفعال، كما أن لكل شركة موقعا خاصا على الشبكة الدولية للمعلومات ويسمح 

م خطوة خبطوة.باستقبال استفسارات العمال ء وتبادل املعلومات اخلاصة بشحنا
"باستخدام رسائل ذات اشكال ديناميكية ، اتتبادل مستندات البضائع بني هيئة امليناء والشركيتم و 

ا تفسري  سريعة التفاعل وانية الختاذ القرار، واسلوب الرسال البيانات الكرتونيا بني احلاسبات بطريقة ميكن 
واختاذ القرار بناء على حمتواها من )E. D. Iت دون تدخل بشري، والتعامل مع رسائل (ومعاجلة البيانا

البيانات والتعامل مع معظم الشركات الكربى اليت تعمل يف جمال النقل البحري، ويتم اجناز ذلك عن طريق 
2السواء."وضع عالمات للبيانات وترميزها وتشكيلها بطريقة متفق عليها بني املرسل واملستقبل على

وهذا يعين ان لدى امليناء قاعدة بيانات مركزية يتم من خالهلا صياغة هذه الرسائل جبوذة عالية 
اخلدمة،وايضا مجيع مسات املرونة وتوافر اخلدمات والصيانة واهم هذه السمات  املصداقية والشمولية والدقة 

.واالمن والسالمة وسهولة الوصول اليها وكذا حتديثها بصورة مستمرة ويف اي وقت،
اما فيما خيص التوثيق االلكرتوين فان كا من املرسل واملستقبل يقومان بالتوثيق من خالل التوقيع 

ما وحسب العقود القانونية املربمة بينهما و االتفاق. الرقمي اخلاص 
ة املوارد، ) امليناء يف امتام اجراءات اجلمارك وشركات النقل وادار E. D. I"ولقد ساعدت تقنية (

ن معطيات هذه التقنية،يف ادارة وتنظيم النقل يف املرافئ واملناطق احلرة، ولقد استفادت شركات النقل م
ا، باقل تكاليف ممكنة، ويف عمليات تبادل رسائل النقل والشحن اليت تشمل  مواردها، وتوسيع نشاطا

1- portal. Beneluxbc. com>brochures>Ĩᵒp 11/02/2018,  h13 :31m
2

موانئ فؤاد حسین محمد الكبسي، اھمیة تطبیق االدارة االلكترونیة في تحسین مستوى اداء الموانئ البحریة الیمنیة'دراسة تطبیقیة على مؤسسة- 
، 2013ة، البحر االحمر'، رسالة دكتوراه، كلیة النقل البحري والتكنولوجیا، االكادیمیة العربیة للعلوم والتكنولوجیا والنقل البحري، االسكندری

.114ص
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سهلت عمليات الدعم اللوجيسيت من تاكيد احلجز، تثبيت احلجز المر النقل، اشعار الوصول..... كما
1خالل تبادل الرسائل اللوجيستية."

بميناء روتردام:الرئيسية المحطات ثالثا 
طات واحملحمطات النفط واملنتجات النفطية، تتمثل يفروتردام خمتلف انواع احملطات يوجد مبيناء 

وحمطات للبضائع حمطات احلاويات،باالضافة اىل ، حمطات الغاز والفحمو ، الزيوتلوقود و اكيميائية و ال
.اجلافة والصب وحمطات للتخزين كما هو موضح يف الشكل املوايل

Source :http ://www.kartable.fr/ressources/geographie/etude-de-cas/le-port-de-rotterdam/8893–
12h30m 27/03/2018 .

.116-115فؤاد حسین محمد الكبسي،مرجع سبق ذكره، ص -  1
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20161ناء روتردام في عام : أنواع المحطات في مي)02- 04(الجدول رقم

املحطاتالعدد
النفطية واملنتجات Oil and oilproducts1-النفط

5
6
11

النفط مصا
ر التكر محطات
النفطية للمنتجات ج ار الص محطات

 Oilrefineries
 Refinery terminals
 Independentthankterminals for oilproducts

والوق الكيميائية للشرباملواد ة الصا وت والز يوي ا Chemicals, biofuels and edibleoils2ود
45
6
5
17

الكيميائية
ة يو ا النباتات
النباتية وت الز مصا
ل لأل ة الصا وت والز يوي ا والوقود للكيمياء مستقلة محطات

 Chemical location
 Biofuells plants
 Vegetableoilsrefineries
 Independent thank terminals for chemie, biofuels

and edible oils

ة يو ا والكتلة والفحم، والطاقة، Gas and power, coal and biomass3الغاز
3
3
1
86

بالغاز عمل ال اء ر الك توليد محطات
النباتية والكتلة الفحم
الطبي الغاز محطات
اح الر نات جماليةتور ا واط194طاق م

 Gasfired power plants
 Coal and biomassfired plants
 Naturalgasterminals
 Wind turbines (total 194 mw)

Utilities4خدمات
4
6
1

املياه ومحطات الصناعية الغازات
والطاقة البخار
النفايات ة معا

 Industrialgases and waterplants
 Steam and power plants
 Wasteprocessing

ات او ا Container terminals5محطات
6
3
18

عميق بحر
ة القص ة البحر
فارغة مستودعات

 Deepsea
 Short sea
 Emptydepots

Break bulk terminals6
6
19

 خرى العامة ع البضا Roll- on/Roll- of
 Othergeneral cargo

السائية جافة، Dry bulk terminals7محطات
ا17 وغ الفحم امات ا Agribulk, ores and scrap, coal, biomass and otherrالزراعية،

Capac
ity : 1
Millio

n/m3

Thankstorage8التخزن

14.5
12.9
2.7
1.2

ام ا ت ز
ال املعدنيةمنتجات وت ز
الكيميائية املنتجات
ون والد النباتية وت الز

 Crudeoil
 Mineraloilproducts
 Chemicalproducts
 Vegetableoils and fats

Source : https : //www. Portofrotterdam. Com/en/the- port/port-facts- and- figures/ port-

infrastructure. 30 :11 h 2018/02/20

1-www.Portofrotterdam.Comconsultation : 11h 30 - 20/02/2018
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محطات الحاويات:-1
إن حمطات احلاويات يف ميناء روتردام هي من بني احملطات األكثر تقدما يف العامل من حيث املعدات 
املتطورة وأكرب الرافعات مع قدرات معاجلة عالية للغاية حيث احلد األقصى املمكن استيعابه حلجم السفن 

من وموثوق املمكن استيعابه.حاوية منطية، مع ضمان نقل سريع وآ19.000
وترتبط احملطات مباشرة ببحر الشمال، وتوفر وصالت ممتازة بالسكك احلديدية األوروبية والنقل 

.املائي، وشبكة الطرق ومن بني هذه احملطات

1-Europe container terminals(ECT)محطة-1-1

مباشرة على حبر الشمال وتعمل Maasvlakteيف ماسفالكت1967مت افتتاح حمطة إكتا يف عام 
16.65كم، وعمق املياه 3.6هكتار، وطول الرصيف 265طوال العام ومساحتها اإلمجالية 7/24احملطة 

م.17.5م و كحد أقصى 
كم، 0.8هكتار، وطول الرصيف 7.5مساحتها اإلمجالية ECT Delta feeder terminalوحمطة 
م.10.5وعمق املياه 

طة الرائدة واألكثر تقدما يف أوروبا، حيث تعاجل الغالبية العظمى من مجيع احلاويات هي احملECTوحمطة 
إخرتاع حمطة 1993اليت متر عرب ميناء روتردام وتطبق أحدث اإلبتكارات واملفاهيم اللوجستية ومت يف عام 

واليت حتتوي على:ECTآلية يف حمطة 

Automated guided Vehicles (AGVs)املركبات اإلرشادية اآللية265

Automated Stacking Cranes (ASCs)بارجة/فيدر رافعات احلاويات140

تعمل بشكل تلقائي وكهربائيا.AGVsحاويات مربدة و3250

هي أول حمطة آلية يف العامل ومن أبرز مراكز النقل ويتم تفريغ السفينة يف غضون ساعة ECTفمحطة
على الرصيف.
مليون حاوية منطية مع حمطة يوروماكس.6.8ملت مع أكثر من تعا2016ويف عام 
belguimالعديد من احملطات الداخلية اخلاصة يف املناطق النائية األوروبية مثل:ECTوتشغل حمطة 

(willebroek)- TCT venlo-MCT MoerdijkTCT ومت ربط هذه احملطات الداخلية مع حمطةECT بشكل
دية وتتوفر فيها سلسلة اخلدمات اللوجستية.مستدام بوصالت السكك احلدي

1 - https : //www.ect.nl/en/content/hutchison- ports-ect-delta 23/02/2018 h16 :03.
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Euromax terminal1محطة يوروماكس:-1-2

كم يف املرحلة 4.2كم وامكانية متديده إىل 1.5هكتار، وطول الرصيف 84تبلغ مساحتها اإلمجالية 
هة م وتقع يف مسفالكت مباشرة على حبر الشمال يف اجل19.6م وكحد أقصى 16.65التالية، وعمق املياه 

طوال العام وقد مت تصميم حمطة 7/24الشمالية الغربية ومباشرة عند مدخل ميناء روتردام, وتعمل 
م.16.65يوروماكس خصيصا ملعاجلة سريعة وآمنة وفعالة ألكرب سفن احلاويات بعمق على طول الرصيف 

اطها يف يونيو وهي واحدة من حمطات احلاويات األكثر تقدما وصديقة للبيئة يف العامل, بدأت نش
حاوية.24يف احملطة بCranesوتعمل الرافعات 2010

ماليني حاوية منطية 5(آلية) وتبلغ طاقتها اإلستيعابية ECTوهي نسخة متقدمة من حمطة دلتا إكت
وهي واحدة من مراكز معاجلة احلاويات األكثر تطورا يف العامل ولتلبية االحتياجات املتزايدة لشركات النقل 

ي توفر احملطة مرافق إضافية واسعة النطاق على املدى القصري.البحر 

12Deepsea Dual Trolley Container Cranes

Barge/Feeder Container cranesبارجة/فيدر رافعات احلاويات04

Rail cranes (6×750m)tracksرافعات السكك احلديدية02

Automated Rail mounted yard cranesرافعات اآللية للسكك احلديدية اخليالة.58

Automatedguidedvehiclesالسيارات اآللية املوجهة96

03Reachstackers

Terminal tractorsجرارات حمطة18

Container chassisشاسيهات احلاويات130

Reefer connectionsوصالت مربدة2136

أوتوماتيكية ومت جتهيزها بعربة ثانية لرفع مستوى االنتاجية وتتوفر احملطة على رافعات الرصيف الشبه
.ARMGsرافعات آلية لسكك احلديدية 2وكذلك على 

Automated rail mountedgantry cranesوAGVs لنقل احلاويات بني الرصيف واملخزن، وما يقرب
.Tracksمسارات 6حاويات مربدة, وتتعامل مع القطارات ب2150

1 -https//www.ect.nl/en/content/hutchison-ports-ect-euromax 24/02/2018 h 10 :10.
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AP.Moller-Maersk: تابعة ل APMTerminalsمحطة -1-3

وهي حمطة آلية بدرجة كبرية وتعمل بالكامل كهربائيا 2وهي حمطة جديدة تقع يف ماسفالكت 
وتستخدم الطاقة املستدامة كمصدر للطاقة، وهذا يعين أنه باإلمكان التعامل مع األجيال احلالية واملقبلة من 

بشكل مستدام.سفن احلاويات بسرعة وأمان وكفاءة و 
ويستمر ميناء روتردام يف االستثمار يف البنية األساسية للميناء حيث مت توسيع سطح امليناء بنسبة 

1.مليون أورو يف توسيع أحد أحواض املوانئ200حبوايل 2يف ماسفالكت 20%

Trimodal container terminal venloمحطة-1-4 : TCT venlo2

قضبان السكك Railwaytracksم و 155كتار، وطول الرصيف ه7تبلغ مساحتها اإلمجالية 
، تقع هذه احملطة الداخلية يف موقع اسرتاتيجي على احلدود األملانية اهلولندية، وتعترب 3×م6001احلديدية 

من مناطق التوزيع وهي من املناطق الداخلية الرئيسية مليناء روتردام.
ا حمطة السكك احلديدية وحمطة ا ECT، ولديها إتصال مبحطات barge terminalلبارجة ويتواجد 

وتقدم هذه احملطة جمموعة واسعة من اخلدمات ،")3عن طريق السكك احلديدية يوميا وعن طريق البارجة (
كالتخزين للحاويات على املدى القصري والطويل وكذلك مجع احلاويات عند الطلب وتسليمها عند عتبة 

ا الصيانة والتصليح والتنظيفالعميل وحتتوي على مستودع ل واخلدمات لحاويات الفارغة وتتوفر 
حاوية يف السنة.300.000ويتم تداول حوايل 3"اللوجستية نظرا ملوقعها املتميز،

واملوظفون باحملطة لديهم تدريبات عالية املستوى لتقدمي خدمات ذات جودة وثقة وأمان واللغة 
طة.األملانية هي اللغة الثانية يف احمل

4محطة:-1-5
Moerdijk container terminal : MCT Moerdijk

ا 23.3تبلغ املساحة االمجالية حملطة موردجيك مكت  م وتقع هذه 672هكتار وطول الرصيف 
وتتصل هذه احملطة الداخلية Antwerpاحملطة يف موقع اسرتاتيجي يف منتصف الطريق بني روتردام وأنتويرب

م ويصل MCT675البارجات اليومية، حيث يبلغ طول رصيف البارجة يف احملطة مع كل املوانئ من خالل
من الرافعات 2ساعات. وتتوافر باحملطة 6ساعات وإىل أنتويرب 4وقت اإلحبار من مكت إىل روتردام 

1 - https : //www.ect.nl/en/content/hutchison- ports-ect-delta 23/02/2018 h16 :03.
2 - https : /www.ect.nl/en/content/hutchison-ports-terminals apm 24/02/2018 18 :00.

.375ایمن النحراوي، منظومة النقل الدولي واللوجستیات، مرجع سبق ذكره، ص-  3

4-https//www.ect.nl/en/content/mct-moerdijk.
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وحمطة يوروماكس يف ماسفالكت ECTاملتحركة وهناك إتصال يومي عن طريق البارجة بني حمطة إكت
.MCTجيكوحمطة مورد

تقع يف مفرتق الطرق السريعة ويف قلب منطقة كبرية سريعة النمو لإلنتاج MCTفمحطة مكت 
حمطة MCTالصناعي والتوزيع األورويب، ويف منتصف الطريق بني موانئ أنتويرب وميناء روتردام ولدى احملطة 

ا ذات  احلديدية الوطنية مسارات اليت ترتبط مباشرة بشبكة السكك3السكك احلديدية اخلاصة 
واألوروبية.

متثل موقع اسرتاتيجي بالنسبة للمناطق النائية األوروبية، وموقع مثايل إلعادة وضع MCTفمحطة 
احلاويات الفارغة وأيضا تقدم خدمات ختزين للحاويات اململوءة على املدى القصري والطويل األجل، كما 

لصديقة للبيئة، كما يتم التعامل مع اإلجراءات اجلمركية.تقدم احملطة مجيع التسهيالت اخلاصة بالغازات ا

Trimodal container terminal belgiumTCTbelgiumمحطة تكت بلجيكا-1-6 1

ا 10تبلغ مساحتها اإلمجالية  م وتتميز مبوقع اسرتاتيجي نظرا لوقوعها 350هكتار وطول الرصيف 
للوجستية، حيث يتم نقل احلاويات وتسليمها عند عتبة بني بروكسل وأنتويرب ويتوفر باحملطة األنشطة ا

ا مستودع فارغ تتوفر فيه   العميل عند طلبها وتوفري الشحن، وختزين احلاويات على املدى القصري والطويل و
كل املرافق الالزمة للتنظيف والصيانة واإلصالحات، وهي صديقة للبيئة ويتم التعامل فيها مع مجيع 

ة.اإلجراءات اجلمركي
وتقع احملطة يف قلب منطقة سريعة النمو للتوزيع األورويب، وهي مركز جذاب للتوزيع نظرا لوقوعها 

عن طريق البارجة، ومرتني يف ECTبالقرب من الطرق السريعة الرئيسية وهناك توصيل يومي مبحطات إكت
.Zeebruggeاليوم مع أنتويرب، وإتصاالت منتظمة بالبارجة مع زيربوج

2:ديست ديسبورغDeceteduisburgمحطة-1-7

ا 17مساحتها اإلمجالية  م وتقع 800م ومسارات السكك احلديدية 900هكتار، وطول الرصيف 
مليون مستهلك يعيشون ويعملون 12(املركز الصناعي الرائد يف أملانيا)، ويتواجد Ruhrيف قلب منطقة الرور

كم من ديست.100ضمن دائرة نصف قطرها 

1 -https://www.ect.nl/en/content/huchison-ports-dursburg  17h25m 23/02/2018.
2- https://www.ect.nl/en/content/nutchison-ports-belgium  23/02/18  17 :25.
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وتقع ECTطة هي واحدة من البوابات املوسعة ضمن الشبكة األوروبية بوابة اخلدمات فهذه احمل
ر الراين ويتم النقل من احملطة إىل حمطات أعماق البحار ( )مبيناء روتردام عن طريق ECTمباشرة على 

طة البارجة.مرات يف األسبوع بواس3السكك احلديدية والبارجة بشكل يومي،باإلضافة إىل إتصاهلابأنتويرب 
Tilbyry andوهناك خدمات اخلطوط املالحية املنتظمة مباشرة من احملطة إىل موانئ، تيلبوري وجول 

Goole وجهة يف مجيع أحناء أوروبا.70يف اململكة املتحدة ولديها أيضا إتصال مع أكثر من
ؤقت للحاويات اململوءة وتقدم احملطة جمموعة شاملة من اخلدمات اللوجستية املتمثلة يف التخزين امل

ومستودع للحاويات الفارغة، وخدمات التنظيف والصيانة واإلصالح وخمازن للتوزيع األورويب كما يوجد يف 
اورة للمحطة العديد من مقدمي اخلدمات اللوجستية ذات مستوى. املنطقة ا

Gantryرافعات جسرية، 4- ولدى احملطة:  cranes،-700احلديدية.م خاصة مبسارات السكك
(عام %31بنسبة 2000فحصة روتردام من سوق احلاويات هي اآلن يف أعلى مستوى هلا منذ عام 

بشكل حاد وارتفع احلجم يف مجيع احملطات األخرى 2)، وارتفعت اإلنتاجية على ماسفالكت 2017
.%6.1يات الفارغة متجاوزة بذلك ارتفاع احلاو %12.1تقريبا، وزادت إنتاجية احلاويات احململة بنسبة 

مراكز التوزيع في روتردام:رابعا 
من مجيع مراكز التوزيع األمريكية %57"تعترب هولندا البلد املفضل "ملراكز التوزيع األوروبية" حيث 

مليون 19واآلسيوية يف القارة األوروبية تقع يف هولندا، ففيها تشغل مراكز التوزيع مساحة تتسع ألكثر من 
1ملعب كرة القدم."3000ل جمموع مساحة وهذا يعاد²م

فميناء روتردام هو خيار منطقي لتوزيع الفعال داخل املنطقة وخارجها نظرا إلتصاله بآسيا والدول 
األوروبية عن طريق البحر بالسفن الداخلية، وعن طريق الرب بالشاحنات أو عن طريق القطار بسهولة 

وبسرعة.
ليت تقدمها هيئة امليناء والسلطات احمللية كاإلجراءات اجلمركية فكان باإلضافة إىل احلوافز األخرى ا

موقع إسرتاتيجيلجذب العديد من املستثمرين والشركات منها شركة لوجيستيكشربوبريجيس
Prologispurchasesيف إميهافنديسرتيبارك مبيناء روتردام ²م17.645مركز توزيع يغطي حوايل إشرتت

Distriparkeemhavenفميناء ²م133.760مراكز توزيع يف إميهافن مبساحة إمجالية قدرها 9ديها ول
كما عملت هيئة امليناء بتوفري .روتردام، هو أكرب ميناء حبري يف أوروبا وبوابة إىل املناطق النائية األوروبية

1- Portal, beneluxbc. com>brochures>Top 11/02/2018 h13 :31m.
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لشركات التوزيع كمحطة توزيع ملقدمي اخلدمات اللوجستية،2هكتار إضافية يف ماسفالكت 100
وشركات الشحن وأصحاب العقارات واملستثمرين وحتتوي احملطة على وصالت متعددة الوسائط عن طريق 
ا قيود ارتفاع البناء وهذا جيعلها مناسبة لتطوير التوزيع  الرب والسكك احلديدية واملمرات املائية وال توجد 

على نطاق واسع.

في ميناء روتردام:Distiparkمناطق (ساحات) التوزيع -1
مبا أن هولندا تعترب واحدة من البوابات الرئيسية ألوروبا، ومزودي اخلدمات اللوجستية املتعددة، 

اليت Distiparkواإلدارات اللوجستية للشركات املتجمعة يف ميناء روتردام، فقامت بوضع ساحات التوزيع 
ا أنشطة التخزين والتوزيع، والقيمة املض افة (إعادة التعبئة، التغليف، جتميع وتنسيق، وفحص تتوافر 

احلاويات، الصيانة، التنظيف) ولديها موقع إسرتاتيجيلإلستجابة للمطالب اللوجستية للشركات اليت متوقعت 
فيها وذلك بتسليم يف الوقت املناسب وبتكلفة منخفضة. 

م املرافق، وبذلك هي منطقة حمددة يتم كما أن جتميع الشركات العاملة يف نفس األنشطة مفيدا نظرا لتقاس
فيها تنفيذ مجيع األنشطة املتعلقة بالنقل واللوجستيات وتوزيع السلع سواء بالنسبة للعبور الوطين أو الدويل، 

وهي:Distiparkديسرتيباركس4ولدى ميناء روتردام 
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1ديستريبارك إيمهافن: (ساحات توزيع إيمهافن):-1-1

وتبلغ ECTوهي بالقرب من حمطة Waal-Eemhavenن يف منطقة وال/إميهافنإميهافيقع ديسرتيبارك
، ويضم الشركات املتخصصة يف ختزين وتوزيع منتجات 1989هكتار وفتح يف عام 65مساحته اإلمجالية 

ذات جودة عالية، وغالبية هذه الشركات من مقدمي اخلدمات اللوجستية طرف ثالث، ويتم النقل بني 
,Vatlogisticsطات عن طريق الشاحنات بينما النقلم و متواضع وأهم الشركات العاملة به: ديسرتيبارك واحمل

Maersklogistics Benelux

ديستريبارك ماسفالكت:-1-2
"ساحة توزيع ماسفالكت هي مركز اللوجستيات عند احلد الغريب ملنطقة امليناء وهي مثال ممتاز إلدارة 

2".تعدد الوسائط مبدينة روتردام وبلدية ميناء روتردامالبنية األساسية للنقل الدويل م

ECTوتقع بالقرب من حمطة احلاويات 1998هكتار، وبدأ نشاطها 125وتبلغ مساحتها اإلمجالية 

مث يتم نقلها بسهولة عن طريق الشاحنات ECTفاحلاويات اليت تصل ميناء روتردام متر عرب حمطة احلاويات 
كماسفالكت.إىل مستودعات ديسرتيبار 

Distiparkإجتاه املركز اللوجسيت يف مركز التوزيع ECTوعليه عندما يتم نقل احلاويات من حمطات 

ا من خارج اإلقتصاد األورويب. فاحلاويات ال يتم معاملتها كأ
ولدى ساحة التوزيع ماسفالكت وصالت متعددة عن طريق الرب والشاحنات والسكك احلديدية.

.م22م بالنسبة لسفن احلاويات، أما حمطة البرتول فبعمق 16كت يف املياه العميقة وتقع ساحة ماسفال 

ساحة التوزيع بوتليك: -1-3
هكتار وهي قريبة من حمطة احلاويات 86وتبلغ مساحتها اإلمجالية 1990بدأت نشاطها منذ عام 

لكيميائية وتقع فيها معظم وهي موقع ملقدمي اخلدمات اللوجستية اليت تعمل يف توزيع وختزين املواد ا
الشركات الكيميائية.

1- http : //sutranet. Plan. au.dk/pub/wp3%20publications/3.2.1Distriparks%20in%20seaports.
Pdf  h16 :09 27/02/2018.

.337د/أمين النحراوي، العمليات اللوجستية، مرجع سبق ذكره، ص- 2
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2:1ساحة التوزيع ماسفالكت-1-4

، وتعترب مشروع اهلندسة املدنية الكبرية يف هولندا وتبلغ 2013ماي 22يف 2ماسفالكت إفتتحت
هكتار على البحر وبذلك هي على اتصال مباشر مع املياه العميقة يف حبر 2000مساحتها الكلية حوايل 

أضعاف قدرة أحواض ماسفالكت.3لشمال، وهي ا

2ساحة التوزيع ماسفالكت):03- 04الجدول رقم (

2Taille totale de Maasvlakte2إمجايل حجم ماسفالكتهكتار2000

املساحة الالزمة للبنية التحتيةهكتار290
املساحة الالزمة للسدودهكتار230

مواقع التصنيع هكتار1000
املساحة الالزمة للممرات املائية الداخلية وباملوانئرهكتا510

): تصنيف القطاعات04- 04الجدول رقم (
حاويات للتخزين وإعادة الشحنهكتار620
الكيمياء (مبا فيها الصناعات املبتكرة)هكتار210
توزيعهكتار 170
متديد على امليناء20%

تكاليف البناءمليار أورو2.9

https: المصدر : //en.m.wiki pedia.org>wiki

هي خمصصة للحاويات وختزينها وإعادة شحنها وللخدمات اللوجستية 2وساحة ماسفالكت 
مليون حاوية.16والصناعات الكيمياوية وطاقتها اإلستيعابية 

مسارات سكك احلديدية.2×2ولديها 

التخزين:خامسا 
ء روتردام مرافق ختزين الي نوع من البضائع سواء يف يوفر مينا²م500.000مع مساحة ختزين تبلغ 

م.23مرافق اهلواء الطلق او يف املستودعات املغطاة اليت يصل ارتفاعها 
يتوفر ميناء روتردام على العديد من املخازن اجلاهزة حبيث يتم تفريغ البضائع من احلاويات وختزينها.

1- https : //fr.m.wiki pedia.org/wiki/maasvlakte2
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ازن عامة للعديد من العمالء، وخمازن خاصة بعمالء م ويوجد أيضا خم23ويصل ارتفاع املخازن املغطاة 
معينني وخمازن خاصة بنوع معني من البضائع وهي للعديد من العمالء.

وهناك العديد من احملطات املستقلة اليت لديها مرافق ختزين مغطاة أو مفتوحة للبضائع.-

فهناك مستودعات خاصة مبقدمي اخلدمات اللوجستية مبيناء روتردام.-
ومرافق التخزين تتوافق مع مجيع متطلبات السالمة والبيئة اليت تضعها الدولة لضمان سالمة املنتجات.-

وهناك خمازن مربدة ذات جودة عالية وهي فرصة ممتازة للتوزيع الزراعي.-
مت البدء يف التوسع يف سعة ختزين املواد الكيميائية يف حمطة روييس لكي تصبح سعتها 2014ويف عام 
.²م330.000التخزينية 

2017/05/29" يف عام Cool port Rotterdam"ومت افتتاح "ميناء بارد يف روتردام" - 

لتخزين 10.000لتخزين اإلجيايب للحرارة و30.000منصة نقالة منها 40.000بسعة ختزينية تصل إىل 
مدة. املنتجات ا

والطابق األول هو مرفق التعبئة منصة لشحن املنتجات،38حيث يوجد يف الطابق األرضي 
والتغليف خاص باخلضروات والفواكه، وهذا امليناء يرمز إىل توسع كبري يف األنشطة واخلدمات اللوجستية 

1للمنتجات اليت تسيطر عليها درجة احلرارة يف ميناء روتردام."

1- www.kloosterboer. Com  h12 :46, 24/02/2018.
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: محطات الحاويات والمستودعات في ميناء روتردام)09- 04(الشكل رقم

Source : https://www.portofrotterdam.com.>files.Container terminals and depots in the Rotterdam port area



ع: الرا اللوجالفصل العمليات تطبيق رانمدى و وميناء روتردام بميناء ية س

280

اء  أما املستودعات فيوجد مستودعات مجركية أو موانئ جافة وذلك لتخزين البضائع حىت إ
اإلجراءات اجلمركية وسداد املبلغ.

1إن ميناء روتردام البارد
Rotterdam Cool port زاد من مكانة ميناء روتردام يف قطاع التخزين والنقل

املربد األورويب.
جممدة.5000بارد و35000منصة منها 40.000Palletsحيث تبلغ سعته التخزينية 

وصلة تربيد ويقع مباشرة جبنب حمطة احلاويات يف 18.500خمصصة خلدمة القيمة املضافة ولديه ²م7000و
.Eemhavenة املدينة حمط

مدة يف احلاويات املربدة،  فميناء روتردام هو أهم ميناء يف أوروبا إلسترياد وتصدير البضائع املربدة وا
فامليناء جمهز للتعامل مع مجيع أنواع البضائع ولديه أكرب عدد من وصالت للحاويات املربدة ومرافق ممتازة 

مدة وإمدادات مت طورة من مقدمي اخلدمات املتخصصة.للتخزين املربدة وا
هناك إتصال يومي Deepseaولدى امليناء إتصاالت ممتازة سواء عن طريق البحر (من امليناء إىل حمطة 

بالبارجة) أو عن طريق الرب.
مدة بواسطة حاويات مربدة تتم معاجلة املربدات املتخصصة  وباإلضافة إىل نقل الشحنات املربدة وا

فاكهة، ولدى امليناء رافعات لرفع املنصات اليت حتتوي على املنتجات املربدة من السفن وبعد للخضروات وال
ذلك يتم ختزين املنصات يف خمازن باردة أو إعادة شحنها فورا.

مدة أو املربدة تصل إىل العمالء بسرعة ويف حالة مثلى، كما أن هولندا من أكرب الدول  فالسلع ا
كه يف العامل.املصدرة للخضر والفوا 

النظم اإلدارية:سادسا
2التخطيط:-1

يرجع إستمرار الدور الرئيسي هلولندا كمركز توزيع ألوروبا إىل التخطيط اهلولندي من خالل 
إسرتاتيجيات ختطيط عمليات التوزيع، واملوانئ والطرق ووسائل اإلتصال باإلضافة إىل اسرتاتيجيات 

1- https :www.kloosterboer. com>pdf>fac   25/02/2018  h13 :01
اململكة العربية السعودية، مرجع سبق ذكره،ص عبد احلميد بن على العليان، دور اللوجيستيات يف رفع كفاءة املوانئ دراسة تطبيقية على - 2

56.
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الظروف املعيشية والسكانية وعملت على ظهور مناطق سكانية التخطيط للبيئة اليت أدت إىل حتسني 
جديدة واليت هلا دور كبري لتخطيط حركة األعمال.

كما عملت الدولة اهلولندية على وضع خطط جيدة لتوفري البنية األساسية التحتية مما أدى إىل جناح مركز 
التوزيع األوريب.

يف تطوير ساحات التوزيع وحمطات احلاويات، وأيضا عملية التوسع يف امليناء لعبت دور كبري
والبضائع العامة، وحمطات البرتول....

دف إىل التوسع والسيطرة على خدمات التوزيع والرتانزيت املتعلقة  وال تزال اسرتاتيجية ميناء روتردام 
راكز.باحلاويات بأحسن املعايري الدولية مع التخطيط لعمل مناطق سكانية جديدة خلدمة هذه امل

النظم الجمركية:-2
ا العديد من الشركات وميكن إعتبار كل شركة منطقة حرة  إن ساحات التوزيع ليست مناطق حرة و

ولندا يوجد حوايل  ا و نقطة حرة. "وعند حتقيق الشركات شروطا أمنية معينة فإن 1500مستقلة بذا
ا وهذه العملية جتعل اجلمارك متنحها ترخيص يسمح هلا بتنفيذ إجراءات اجلمارك  األساسية على ذا

1البضائع تتدفق أسرع وأكثر كفاءة."

والعميل ال يدفع الرسوم على وارداته طاملا ال تزال يف املخازن، كما أن له اإلختيار عند نقل بضاعته -
لدول أوروبية أخرى أن يدفعها يف هولندا أو يف وجهتها النهائية.

تية للجمارك ملخصا عن البضائع اليت تدخل وخترج من املخازن عن طريق ويقدم مقدم اخلدمات اللوجس-
تبادل البيانات إلكرتونيا.

إن روتردام تعترب نقطة إنطالق مثالية لإلسترياد والتصدير من وإىل أوروبا، ويعترب ميناء روتردام احلدود -
ن البضائع اليت تدخل أو تغادر أوروبا اخلارجية لإلحتاد األورويب، واجلمارك اهلولندية مسؤولة عن اإلفراج ع

ا واحدة من أكثر اجلمارك كفاءة يف العامل. ومن املعروف أ
وإستنادا إىل حتليالت املخاطر، حتدد اجلمارك ما إذا كانت عمليات التفتيش مطلوبة أم ال، وتعمل 

ا من خالل عمليات وإذا كانت هناك حاجة لعمليات التفتيش، ويتم ذلك أساس7/24اجلمارك اهلولندية 
املسح، ويف السنوات األخرية مت إجراء استثمارات كبرية يف معدات املسح ذات التقنية العالية يف احملطات 
ويف أسرع املاسح الضوئي القطار يف العامل، وبفضل هذه املسحات، ال حتتاج إىل فتح احلاويات دون داع، 

.341د/أمين النحراوي، العمليات اللوجستية، مرجع سبق ذكره، ص- 1
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تأخري،ومينع التكاليف غري الضرورية ألصحاب وهذا يضمن سالمة البضائع اخلاصة بك، ويقلل من ال
1البضائع.

ويسعى مكتب اجلمارك يف امليناء روتردام إىل إجراء عمليات مراجعة قانونية ذات تأثري ضئيل على عملية - 
النقل واإلمداد، وميكن تقدمي الوثائق املطلوبة لإلسترياد والتصدير من قبل املستوردين واملصدرين ووكالء 

Electronicاحنني إلكرتونيا من أي مكان يف العامل عرب نظام جمتع ميناء بورتباس "الشحن والش

submission of import and export document port base إن تنظيم إسترياد وتصدير البضائع يتطلب
املعرفة واملهارات الالزمة وهناك عدد كبري من مقدمي اخلدمات اللوجستية واملتخصصني يف اجلمارك 

)logistics Service providers and customs specialists ناشطون يف ميناء روتردام لتنظيم التخليص (
اجلمركي وغريها من اخلدمات.

المحافظة على البيئة:سابعا
يلعب ميناء روتردام دور أساسي يف العالقة ما بني املواد اخلام اليت تدخل امليناء لغاية وصوهلا إىل 

خالل احملافظة على البيئة، وتشجيع العمالء على اتباع طرق مستحدثة للمحافظة على نظافة املستهلك من
احمليط والبيئة على سبيل املثال السفن اليت ال تتوفر فيها شروط النظافة أو اليت خيرج منها ثاين أكسيد 

ما يضر بالبيئة لديها الكربون تدفع مقابل ذلك مبالغ مالية، يف املقابل السفن النظيفة اليت ليس لديها
خصم مايل.

كما يعمل امليناء على توفري األمن والسالمة وحتسني طرق معاجلة نقل وختزين وتوزيع املواد اخلام.

1- https://www.portofrotterdam. Com/en/connections- logistics/logistics- and- maritime-
services/ port- customs 25/02/2018 h14 :16.
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المبحث الثاني: تطبيق العمليات اللوجيستية بميناء وهران
:الخصائص العامة للميناءو الموقع الجغرافيالمطلب االول:

رافي:الموقع الجغ:اوال
جودة يف غرب البالد يف مدينة وهران املطلة على البحر األبيض و ميناء وهران أحد املوانئ اجلزائرية امل

مشاال.4335وخط عرض ،غربا390املتوسط، ويقع امليناء على خط طول 
وهو ميناء املياه العميقة األول من مضيق جبل طارق ويقع بالقرب من ممرات الشحن املزدمحة اليت 

كم غرب اجلزائر العاصمة وعلى بعد أقل من 400تربط مشال غرب أوروبا بقناة السويس، وعلى بعد 
كم من شواطئ إيبرييا.200

45الدليل البحري: -

812اخلرائط البحرية: -

DZORNكود اإلنكتاد: -

:ثانيا: الخصائص العامة للميناء
المساحة واألرصفة والغاطس بالميناء:- 1

التكنولوجية والتطور املتالحق يف جمال السفن من حيث أبعادها الرئيسية يف الطول إن التغريات
والعرض والغاطس كان هلا أثرها على املوانئ وحمطات احلاويات.

حيث أصبح وجود املعايري للمفاضلة ما بني املوانئ املتاحة أمر ال مفر منه بالنسبة لشركات النقل 
ايري:البحري العاملية وأهم هذه املع

طول الرصيف بامليناء.-
السعة التخزينية للميناء وعمق الساحات املتاحة خلف جسم الرصيف.-

عمق املياه بامليناء.-
سرعة التفريغ والتحميل بامليناء.-
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وبذلك فإن عدد تردد السفن على املوانئ يزداد طرديا مع قدرة وتوافر املعايري السابقة.
أحواض مبساحة إمجالية تقدر ب 7هكتار، وحيتوي على 194مليناء وهران وتبلغ املساحة الكلية

16رصيف منها 23م وحوايل 4470هكتار (املساحة املائية) ويصل الطول اإلمجايل ألرصفة امليناء 122

م وهناك رصيف جديد يف طور اإلجناز 400- م120رصيف الذي بعمل وأطوال الرصيف ترتاوح ما بني 
م ولدى امليناء بوابة واحدة بالشرق بعرض 13-8ة احلاويات، وعمق املياه يرتاوح ما بني على مستوى حمط

م.25م وبعمق 150
وحواجز احلماية هناك حاجزان لألمواج: 

م.2800بطول ..............(Jetée du nord)احلاجز الشمايل-

م.500بطول .....................(Jetée est)حلاجز الشرقي-
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صفة بميناء وهران): بيانات تفصيلية لألر 05-04الجدول رقم(

إسم الرصيف
رقم 

Longeurطول الرصيف مالرصيف
Post à quai

وضعية
Position

عمق الرصيف
م16م11م6م1

Alger2225.00
W
M
E

6.25
7.80

8.30
8.00

8.60
8.30

8.60
8.80

Senegal8392.00
W
M
E

8.30
8.90
8.50

9.80
9.35
9.80

10.30
9.65

10.05

10.45
9.70
10.10

Conakry9260.00
NO
M
SO

8.85
7.65
7.15

9.25
7.10
7.05

8.85
7.65
8.15

9.55
8.65
8.80

Cadix10138.00
W
M
SO

8.30
8.00
7.05

8.70
7.70
7.90

9.40
9.50
9.90

9.80
10.00
10.40

Casablanca11240.00
NO
M
SO

7.90
6.00

8.90
8.90

8.908.95

Safi12392.00
W
M
E

9.80
4.60

10.00

5.20
10.80
11.20

6.10
11.70
11.50

6.20
11.75
11.25

Dunkerque13220.00
NO
M
S

7.75
9.20
7.80

8.25
9.35
7.80

10.25
9.70
8.70

11.40
9.90
9.20

Dakar14205.00
W
M
E

10.25
10.35
10.25

10.35
10.85
10.65

10.65
11.25
11.65

12.25
11.65
12.10

Dar-es-
salem

15380.00
NO
M
SO

8.30
8.15
8.10

8.80
8.70
7.65

10.10
9.65
9.05

10.20
9.65
9.05

Skikda16118.00
W
M
E

6.65
6.70

7.70

7.75
7.80
8.20

8.70
8.60
8.40

9.10
8.50

8.40
Ghazaouet17345.00NO

M
10.90

10.70
11.70

11.35
11.75
11.30

11.90
11.30
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SO7.408.709.409.80
Genes18126.00W

M
E

11.00
10.80
11.00

13.20
12.90
12.60

14.20
14.00
13.80

14.40
14.10
14.30

Gabes19349.00NO
M
SO

10.80
10.50
8.20

12.00
11.15
8.80

12.80
11.35
9.70

12.81
11.45
9.75

Sfax20178.00W
M
E

8.20
7.50
7.00

8.20
8.15
8.20

8.05
8.10
8.75

8.20
8.25
9.00

Hambourg21404.00NO
M
SO

11.10
10.00
8.70

12.20
10.20
8.80

12.70
10.50
9.40

13.25
10.60
9.32

Havane22155.00W
M
E

9.80
9.70
9.65

10.10
0.35

10.80

11.90
11.60
11.20

12.80
13.70
13.30

Havre23202.00NO
M
S

8.20
7.80
6.40

8.95
9.10
7.75

11.05
10.25
8.55

11.15
10.40
8.30

EPOمؤسسة ميناء وهرانالمصدر: 
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فمنذ سنوات تواجه مؤسسة ميناء وهران مشكلة ظهور تصدعات وتشققات على رصيف 
السينيغال املخصص لرسو السفن اخلاصة بتحميل البضائع، ورصيف كوناكري املخصص لرسو سفن نقل 

لشهور عديدة على األرصفة املسافرين، بسبب ثقل شحنات حديد البناء ومواد حديدية أخرى وبقاءها 
(بعني املكان) بعد إستريادها، يف إنتظار اإلجراءات (حتاليل النوعية، واإلجراءات اجلمركية) قبل شحنها 

على الشاحنات وهذا الثقل من شأنه أن ينعكس سلبيا على مقاومة الرصيف.
زن الذي يوضع على طن يف املرت املربع ولكن الو 4فبينما احلد األقصى للوزن املسموح به هو 

طن.10.000الرصيف والذي يبقى لشهور عديدة هو 

االحواض بميناء وهران-2
): األحواض بميناء وهران06- 04الجدول رقم (

المساحةBassinالحوض العدد
هكتارArzew25أرزيو1
هكتارMostaganem18مستغامن2
هكتارTenes13تنس3
هكتارSkikda40سكيكدة4
هكتارBeni-saf4-بين صاف5
هكتارGhazaouet5غزوات6
هكتارBejaia17جباية7

:مؤسسة ميناء وهرانالمصدر

Silosصوامع الحبوب -3 à céréales

: 5portiquesطن ويتم التفريغ من خالل30.000طاقتها اإلستيعابية واحدة بامليناء و صومعة يوجد 
طن/ساعة، وجسر واحد 200طن /ساعة، وواحدة حوايل 400اىل 200فثالثة منها تقوم بتفريغ من 

لتفريغ.
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:Gare maritime:المحطة البحرية-4
ا يرتاوح من ²م10.500وتبلغ مساحتها  م ولديها:9- 8، وعمق املياه 

02......................................البوابات- 

02........................................مرسى-

08........(Scanners)املاسح الضوئي لألمتعة- 

01...................................ناقل األمتعة- 

1دات المالحة والقطر:مساع-5

05................................وحدات القطر-

04.............................القوارب التجريبية-

04..........................زوارق صيد السمك-

01...........................جهاز تنظيف املياه-

01.......................(Barge)التزود بالوقود-

: معدات التداول والمناولة بالميناء- 6
من مث على "تعترب معدات تداول البضائع من العناصر الرئيسية املوثرة على كفاءة األداء بامليناء و 

القدرة التنافسية للميناء، حيث تنعكس كفاءة املعدات املستخدمة يف عمليات الشحن والتفريغ على زمن 
2مكوث السفن يف امليناء، وبالتايل على هيكل التكاليف التشغيلية هلا."

): معدات التداول و المناولة بميناء وهران07- 04الجدول رقم (
ولة (بالطن)سعة الحمعددهامعدات الميناء

Chariot élévateur8842رافعات لشوكة

Cavalier Gerbeurs860

Grues automobiles1338

Grues automatrices140

Pelles mécaniques2820

Tracteurs (routiers et Rolro)3360جرارات رورو

Remorques320مقطورات

Stacker100

Portiques à Grain50

EPO: مؤسسة ميناء وهرانالمصدر

مؤسسة میناء وھران-  1

.371د/أمين النحراوي، ختطيط وإدارة وإقتصاديات املوانئ البحرية، مرجع سبق ذكره، ص- 2
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معدات التداول و المناولة بميناء وهران): 10- 04رقم (الشكل

)EPO: باالعتماد على اجلدول السابق (مؤسسة ميناء وهرانالمصدر

نظام العمل بميناء وهران:- 7
ورديات نوبة عمل 4ساعة يف اليوم بواقع 24يعمل ميناء وهران بصفة مستمرة على مدار 

أيام يف 10وإن متوسط العمل مبيناء وهران يرجع إىل األحوال اجلوية السيئة حيث يصل إىل سا24/72
السنة.

أنشطة التدريب بميناء وهران:- 8
تعترب أنشطة تدريب العمالة ذو أمهية بالغة يف إرتفاع مستويات األداء والكفاءة واإلنتاجية بامليناء 

ا تساعد على ختفيض مصاريف الصيانة نتيجة اإلستعمال الصحيح للمعدات، وإىل باإلضافة إىل أ
ختفيض إصابات العمل بصورة ملحوظة ويتم تدريب العمالة مبيناء وهران يف مركز متخصص لتدريب العمال 

عامل.2400(مركز التكوين) ويقدر عدد العمال ب

عمالء ميناء وهران:- 9
CMA, MSC, MAERSK, AACM, LMTSالك السفن): من بني عمالء ميناء وهران (م

GEMA, NASHCO
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ميناء وهرانبالبضائع والحاويات وتداول النظام اإلداريالمطلب الثاني:
:وهرانميناء:النظام اإلداري باوال

ضع "إن منط اإلدارة املالئم إلدارة امليناء يف ظل التطورات الراهنة حتدده عدة عوامل خمتلفة مرتبطة بالو 
ا دولة متقدمة أو السياسي واإلقتصادي واإلجتماعي للدولة، ومركزها وتصنيفها اإلقتصادي من حيث كو

واملوقع اجلغرايف للميناء وخطط الدولة للتنمية.1نامية أو نفطية،"
فمن حيث التبعية فهو حكومي (قطاع عام) ويتبع نظام اإلدارة الكاملة للميناء يتم إدارته من طرف 

Entreprise Portuaireيناء وهرانمؤسسة م d’Oran  تقوم بإدارة وتشغيل وهي مؤسسة عمومية اقتصادية
وتطوير امليناء مبا يف ذلك من:

التداول والتفريغ.-
الرسو.-
عبور املسافرين.-
صيانة وتطوير وسالمة امليناء.-

.106د/إيهاب النحراوي، موانئ اخلليج العريب (القدرة التنافسية)، مرجع سبق ذكره، ص- 1
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ء وهران: المخطط التنظيمي لمؤسسة مينا)11- 04(الشكل رقم 

Organigramme de l’Entreprise Portuaire d’Oran

:مؤسسة ميناء وهرانالمصدر
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ميناء وهران:بالبضائع والحاويات  تداول :ثانيا
هو اكرب غاطسم، و 225للسفن هو أقصى طول، و طن45000هي قصى محولة للسفنوجند ا.

.2016عام ويوضح اجلدول التايل كمية البضائع املتداولة يفم12

2016كمية البضائع املتداولة يف عام ):08-04الجدول رقم(

السفينة TJB (brut)TJN (Net)TPLنوع

Butumiers84862546998

C/F4114081624066740210

Cargos330566217068414881630

Céréaliers249027413914294126846

ت الز Huiliers18480488253258426ناقالت

Prte conteneurs237449311485852963478

ول الب Pétroliers580713057886607ناقالت

Rolro639776201313481366

Thankers (lab)477581982166813

Autresأخرى 

13223434621343213615374جما

املقاس 10315611613401متوسط

)2016: مؤسسة ميناء وهران (التقرير السنوي المصدر

2016كمية البضائع املتداولة يف عام ):12- 04(رقمالشكل 

)2016: مؤسسة ميناء وهران (التقرير السنوي المصدر
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بميناء وهرانتصال بالظهيرواإلحركة السفنالمطلب الثالث:
:حركة السفن(ترددات السفن) :اوال

عدد السفن اليت دخلت وخرجت من امليناء حيث بلغت يفاملتمثلة حركة السفن ثل اجلدول التايلومي
1120، اما السفن اليت خرجت من امليناء فىي 2016سفينة يف عام 1112السفن اليت دخلت امليناء 

سفينة.
2017- 2014: حركة السفن من )09- 04الجدول رقم (

Type de navire
نوع السفينة

الفارق- AnnéesEcartوات   السن
20142015201620172014-20152015-20162016-2017

C/F1861952092369↑5%14↑%727↑13%
RoRo1401198958-21↓-15%30-↓25%-31↓-35%

Cargos452400363308-52↓-12%-35↓9%-55↓-15%

Porte-conteneurs

%5-↓13-20%↓70-%3↑33634627626310تسفن احلاويا

Céréaliers

%5-↓5-%33↓-%12↑10111311010512سفن احلبوب

Pétroliers

%30-↓3-%17↓0.2-%71↑7121075سفن البرتول

Butumiers1628182↑1275%-10↓36%-16↓-89%

Huiliers

%17-↓5-%61↑11%1818292400ناقالت الزيوت

Thankers (Lab)161714131↑6%-3↓%18-1↓-7%

%100-↓3-%25↓1-%56↓5-9430سفن أخرى

Totales entrées1281125211211016-29↓2.3%-131↓10.5%-105↓-9.4%

Totales sorties1283125511201014-28↓2.2%-135↓10.8%-↓106-9.5%

: مؤسسة ميناء وهرانالمصدر

.، وحتويل سفن احلاويات إىل رصيف قابس 8هناك فرقا سلبيا راجع إىل إغالق رصيف السنيغال 
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)2017- 2014): حركة السفن (من 13- 04الشكل رقم (

بناءا على اجلدول السابق:المصدر

بإخنفاض عدد 2014مقارنة بعام 2015إتسمت حركة املالحة البحرية يف ميناء وهران خالل عام 
عام 1281) يف حني سجلت 1252(2015السفن حيث سجلت جمموع السفن اليت دخلت امليناء عام 

).1283(2014) وعام 1255(2015ونفس األمر بالنسبة للسفن اليت خرجت من امليناء عام 2014
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معدل دوران السفن: - 
2016سى من خالل مايوضحه اجلدول التايل  لعام وصل متوسط انتظار مجيع السفن يف املر 

يوم.2.5يوم وبدون سفن احلبوب ب 3حوايل 

باليوم)2014/2017من(): اإلنتظار في المرسى 10- 04الجدول رقم (
السفينة (%) EcartPourcentageالسنواتنوع

20142015201620172014-20152015-20162016-20172014-20152015-20162016-2017

C/F0000000

Cargos1,22,21,82,41,7-0,40,61421833

Rolro0,60,71,30,90,90,6-0,415086-31

Porte conteneurs1,53,85,94,62,92,1-1,319355-22

Céréaliers14,59,97,13,1-3,5-2,8-4-24-28-56

ول الب Pétroliers0,91,30,60,40,5-0,7-0,256-54-33ناقالت

Butumiers0,40,81,9211,10,12501385

ت الز Huiliers1,13,52,61,82,4-0,9-0,8218-26-31ناقالت

Thankers (lab)0,71,60,20,31,4-1,40,1200-8850

Autres00,300-0,30-100أخرى 

السفن جميع 2,12,132,30,70,90,2334310متوسط

سفن بدون متوسط
بوب 0,350-002,52,200ا

مؤسسة ميناء وهرانالمصدر : 

)2014/2017(منمتوسط النتظار في المرسى :)14- 04الشكل رقم (

0

5

10

15

20

ظار
نت
دة
م

)
وم
الي

نتظار( مدة باليوم(متوسط
2014 2015 2016 2017

مؤسسة ميناء وهرانالمصدر: 
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وجود هويوم)2.1ب(2016فمن بني األسباب اليت أدت بسفن احلبوب اإلنتظار يف املرسى يف 
ووسائل النقل منخفضة كالشاحنات والعربات، وعدم وجود مواقع ختزين إضافية بامليناء،و شحنات كبرية، 

األعمال يف صومعة احلبوب.
ألن %96إلنتظار يف املرسى إىل السبب الرئيسي وهو عدم توفر األرصفة بنسبة أما السفن األخرى فريجع ا

األرصفة تكون مشغولة، وعدم توفر مناطق للتخزين، وعدم توفر وسائل املناولة (رافعة واملعدات) بالسفن، 
التحاليل...ومتوسط اإلنتظار يف املرسى: عامو ومشاكل متعلقة بالبضاعة كالوثائق اجلمركية، 

يوم2.1.........................2014
يوم2.8.........................2015
يوم2.1.........................2016
ييوم2.3.........................2017

يوم وهذا حسب اجلدول املوايل .4.1ب2016ما متوسط مكوث مجيع السفن يف الرصيف بلغ يف عام أ

)2017-2014(من : المكوث المتوسط في الرصيف )11- 04الجدول رقم (
السفينة (%)EcartPourcentageالسنواتنوع

20142015201620172014-20152015-20162016-20172014-20152015-20162016-2017

C/F1,21,40,90,80,2-0,5-0,117-36-11

Rolro1,61,81,51,80,2-0,30,313-1720

Cargos5,45,64,64,50,2-10,44-189

Porte conteneurs3,23,74,34,20,50,6-0,11616-2

Céréaliers11,110,710,810,7-0,40,1-0,1-41-1

ول الب Pétroliers1,61,11,31,1-0,50,2-0,2-3118-15ناقالت

Butumiers2,31,92,51,2-0,40,6-1,3-1732-52

ت الز Huiliers4,54,84,14,90,3-0,70,87-1520ناقالت

Thankers (lab)1,82,62,12,70,8-0,50,644-1929

Autres11,85,32,50-6,5-2,8-2,5-55-53-100أخرى 

السفن ميع املكوث 52-0,20,12-4,24,34,14,20,1متوسط

مؤسسة ميناء وهرانالمصدر: 
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م)2017-2014يف الرصيف (املكوث املتوسط ):15- 04الشكل رقم (

: مؤسسة ميناء وهرانالمصدر

بلغ متوسط املكوث يف الرصيف لعام 
يوم4,2.............................2014

يوم3,4............................2015

يوم4,1............................2016

يوم4,2...........................2017

تصال بالظهير::اإلثانيا
النقل إن عملية إتصال املوانئ البحرية بالظهري عن طريق وسائل النقل كالسكك احلديدية وشبكة 

املائي وشبكة الطرق الرئيسية، متثل أمهية خاصة يف إقتصاديات املوانئ البحرية ألن املوانئ مل يعد يقتصر 
ا بوابة للصادرات والواردات بل أصبحت حلقة أساسية يف سلسلة النقل الدويل، خاصة يف  دورها على كو

سبق هلا مثيل دعمتها التشريعات واإلتفاقيات ظل التطبيقات العاملية الواسعة ملفهوم النقل م و "بصورة مل ي
الدولية املنظمة لعملية النقل الدويل م و، وهكذا فإن مسألة إتصال املوانئ البحرية بالظهري أصبحت أحد 
العناصر اهلامة يف تقييم طاقة وقدرة امليناء على إستيعاب املزيد من حركة البضائع والنقليات الصادرة 

1والواردة."

.112لقدرة التنافسية، مرجع سبق ذكره، صد/إيهاب النحراوي، موانئ اخلليج العريب ا- 1
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لشبكة الطرق الربية حترص الدول على إمتداد أطوال الطرق إىل أقصى مسافة إقتصادية فبالنسبة
ممكنة يف منطقة الظهري، أما شبكة السكك احلديدية يتم الرتكيز على اخلطوط الناقلة للبضائع واحلاويات 

د أمهية اإلرتباط مبنطقة نظرا ألمهيتها يف تكامل عملية النقل، وزيادة درجة اإلرتباط مع املوانئ البحرية، وتزدا
الظهري عن طريق النقل النهري والقنوات املائية ألنه أرخص أنواع النقل وأكثرها وفرا للتكلفة.

فميناء وهران يفتقد اإلرتباط مبنطقة الظهري بشبكة النقل املائي ويعتمد بالكامل على اإلرتباط مبنطقة 
كم.30يبعد عن الطريق شرق غرب السيار ب الظهري من خالل شبكة الطرق الربية الرئيسية حيث 

وشبكة السكك احلديدية خاصة بنقل احلبوب فقط وهي مرتبطة مبواعيد بسفن احلبوب.
وهناك مشروع يف طور اإلجناز الطريق الرابط بني ميناء وهران والطريق السيار شرق غرب املمتد على مسافة 

.%70- 30كم وترتاوح نسبة اإلجناز بني 26
هذا الطريق بتخفيف الضغط على حركة املرور بإجتاه امليناء أي "تقليص الضغط املسجل على وسيسمح

1الشبكة احلالية اليت تتسم على وجه اخلصوص حبركة كثيفة ملركبات الوزن الثقيل."

2وينقسم املشروع إىل قسمني:

ائي احلاويات مليناء كم، يربط امليناء بدوار كناستيل (ميتد م8فاألول يتعلق بإنشاء طريق طوله  ن 
وهران إىل النقطة الدائرية) ويتضمن العديد من اهلياكل اهلندسية منها الطريق الذي ينجز فوق البحر وميتد 

م 1680م ويتبع بإجناز طريق إزدواجي طوله 1300م ونفق أرضي ميتد على مسافة 1760على مسافة 
مسالك.3غاية نفقي كناستال بم ميتد إىل1270بثالثة مسالك ومن مث جسر عمالق بطول 

بسوق الكرمة 4كم فريبط الطريق الدائري األول بالطريق الوطين رقم 18أما القسم الثاين والذي يلغ طوله 
غرب.- إىل غاية الطريق السيار شرق

بميناء وهران:الخدمات اللوجيستية:المطلب الرابع
ة العديدة مبا فيها حمطة احلاويات بتسليط الضوء على إمكانيات ميناء وهران، وخطط التنمي

2014/2015اجلديدة، ومشروع هيكلة سلسلة اخلدمات اللوجستية،كما أن فاتورة النقل للسنة املالية 

ماليري دوالر (وحصة شركات النقل اجلزائرية يف سوق نقل البضائع متواضعة حيث يغطي العلم 6حوايل 
دمات اللوجستية ال تتوافر مبيناء وهران وهو عبارة عن فإن اخل،فقط من عمليات اإلسترياد)%3الوطين 

1- http : //dzayer info. com>ar>amp/3 mars 03/03/2018 h11 :31.
مؤسسة ميناء وهران.- 2
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ميناء جتاري فقط ، لذا جيب خفض تكلفة اخلدمات اللوجستية، واإللتزام بإدارة التدفق األمثل لتكون قادرة 
على املنافسة على الصعيد الدويل.

ة إىل اإلدارة فبالرغم من أن لدى اجلزائر هياكل أساسية وشبكات نقل هامة ولكنها ال تزال حباج
10كم شبكة الطرق، و108.000كم من السكك احلديدية و 4600اجليدة، حيث تتكون الشبكة من 

موانئ جتارية.
مليون حاوية، 1.8مليون طن من البضائع، مبا فيها معاجلة 113مت حتميل وتفريغ حوايل 2015ففي عام 

طن 35000السكك احلديدية و طن ب40.000مليون طن من البضائع، فتم نقل ما يقدر ب4.2و
بالشبكة الدولية.

نظم المعلومات: أوال 
إن إدارة املوانئ يف العصر احلديث ونتيجة السرعة املطلوبة يف تفريغ وحتميل السفن باإلضافة إىل 
احملافظة على أمن امليناء والرقابة على الصادرات والواردات وحتصيل الضرائب والرسوم اجلمركية والرقابة 

صحية، وتشغيل العمالة املوجودة يف امليناء، ومجع املعلومات الالزمة للجهات املختصة، يتطلب وجود نظم ال
املعلومات يف كل ميناء، لتنسيق بني العمليات اإلدارية والتشغيلية للسفن واحلاويات والبضائع، "باإلضافة 

ملعدات الالزمة لتشغيل السفينة إىل إتاحة الوقت الكايف للتحضري لدخول السفينة وختصيص الرصيف وا
وتداول البضائع واحلاويات وإمكانية إعداد خطة حتميل وتفريغ السفينة وحتديد موقع احلاويات وختليص 

1املستندات املتعلقة بالنواحي اإلدارية واحملاسبية واجلمركية ومينح للموانئ ميزة تنافسية."

طات املوجودة بامليناء.يطبق ميناء وهران نظم املعلومات يف إدارة السل- 
ولضرورة عصرنة القاعدة الرقمية من أجل التماشي مع املعايري الدولية يف جمال تسيري املوانئ يف ميناء وهران 

كما هو موضح يف الشكل التايل:Guichet unique électroniqueهناك مشروع 

موعة البحثية، دراسة العوامل املؤثرة يف تطوير وحتديث املوانئ البحرية العربية، مرجع سبق ذكره، ص- .239ا 1
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Guichet unique électroniqueنافذة إلكترونية واحدة):16- 04الشكل رقم (

Système de communication de la communauté portuaire (projet pilote : Oran/ Alger/ Skikda

Source : revue du port d’oran, nᵒ01- editionspeciale aout 2016, p16.

خدمات سوف يتم جتهيز ميناء وهران واجلزائر وسكيكدة بنافذة إلكرتونية واحدة لزيادة كفاءة
املوانئ، وللحد من التأخري يف معاجلة عمليات امليناء بواسطة أداة الكمبيوتر.
-Internetوتتمثل هذه اخلدمة اإللكرتونية يف إنشاء شبكة أنرتنت وأنرتنات Intranet تسمح بربط

التجارية اجلزائرية وتبادل الوثائق بني املتعاملني اإلقتصاديني واإلدارات العامة اليت لديها أنشطة يف املوانئ 
اء اإلجراءات اإلدارية واجلمركية والضريبية املتعلقة بعمليات امليناء. لتسيري إ

من أجل خلق جمتمع خمتلط بني الشركاء مع World DPفتم توقيع إتفاق بني املوانئ الثالثة وشركة 
ية واحدة.واهلدف من هذا تطوير وتنفيذ وتشغيل وصيانة نافذة إلكرتون%51حصة جزائرية 

1".وبالنسبة مليناء وهران جيري تطوير الغرفة البيضاء (أي جتهيز املعدات)

:حتتوي البوابة على ميزان إلكرتوين، ولتقليل زمن مرور الشاحنات يتم إصدار تذكرة الدخول قبل البوابة-
الوصول إىل البوابة بإعطاء ها لصاحب البضاعة مع الوثائ

1- Revue du port d’Oran, opcit, p16.
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محطة الحاوياتثانيا 
محطة الحاويات):17- 04ل رقم (الشك

Page 22

:مؤسسة ميناء وهرانالمصدر

من أهم التطورات يف ميناء وهران هو متديد حمطة احلاويات على حوض سكيكدة يف إطار برنامج 
23.4الية عصرنة امليناء عن طريق الرفع من إمكانيات إستقبال حمطة احلاويات، حيث تبلغ مساحتها اإلمج

هكتار حنو البحر (من خالل تعبئة املياه)، "مع إجناز رصيف ميتد 16.5هكتار من هذه املساحة حوايل 
ا على مستوى حوض البحر 14م وعمق املياه 460على طول  م وذلك وفق املعايري الدولية املعمول 

1األبيض املتوسط."

ار، وبذلك ستعاجل من احلاويات ماال يقل هكت23إىل 7ستسمح احملطة بزيادة سعة التخزين من 
مليون حاوية سنويا.1.2عن 

ألن عملية التوسيع سوف ،فتوسيع احملطة سوف يلعب دورا قياديا يف النقل البحري الوطين والدويل
6000- 4000ذات محولة تصل سعتها من Panamaxتسمح بإستقبال سفن ذات احلجم الكبري من 

وسيتم شراء معدات املناولة املتمثلة يف آلتني لتفريغ احلاويات Post panamaxقدم) و EVP)20حاوية 
ائي احلاويات7RTGوPortique à quaisمن السفن  ، لشحن وحتويل احلاويات من الرصيف إىل 

1- https://www.ELDjou mhouria.dz/article. Php ?Art= 11946.  H12 :37. 03/02/2018.
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وينحصر عملها داخل ساحات تستيف RTGRubbertyredgantry cranesفالروافع القنطرية على إطارات 
يز هذه املعدات بسهولة ومرونة تشغيلها وإمكانية تنقلها بني الساحات ومن جهة أخرى احلاويات وتتم

تتطلب هذه املعدات هندسية خاصة باألرضية وباملمرات بالساحات نتيجة األمحال املتولدة عند إستخدام 
وتشغيل هذه الروافع.

ممرات الساحات):18- 04الشكل رقم (

Page 16

Les quais réservés au  terminal conteneurs

• Il existe 05 quais affectés au  le terminal à
conteneurs avec une tirant d’eau de 8 à 12 m

:مؤسسة ميناء وهرانالمصدر

Capacité d’entreposage:التخزين ثالثا

تقدر حبوايل    التخزينيةوطاقتها.....    هيمبيناء وهرانللتخزينيةامجايل املساحة املخصصان 
،²م3.000مساحة مغطاة حوايل ، و ²م22.063خمازن مبساحة 10..................وهناك 

حاوية مربدة             100حيتوي على ، و ²م5000لسيارات مبساحة لحضرية ، وكذا ²م23.000ة حضرية مبساحو 
فتقدر مساحتها ب......املساحة املكشوفة للتخزيناما 

الموانئ الجافة:رابعا 
ف بامليناء ومنها امليناء اجلاعبارة عن مستودع للحاويات ملنع التكدس هياملوانئ اجلافة مبيناء وهران

EPOالتابع ل -CMA- MSC/MT ببلدية ،اما امليناء اجلاف احلامول كما يوضحها الشكل التايل
حاوية وتتوفر 5000هكتار، وسعته التخزينية 15فهذا امليناء اجلاف ميتد على مساحة قدرها ":طافراوي

ة يف إتصال جتاري فيه مجيع العمليات اجلمركية كما يعترب عامل هام يف خلق فرص العمل وهو حمطة أرضي
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ولوجسيت مباشر مع امليناء وسيتم ربطه بالطريق الربي أو بالسكك احلديدية، وهو مكان يعمل على جتميع 
دف تسهيل جتهيز السلع  وتوزيع البضائع، وكذا توفري مرافق التخزين باإلضافة إىل اخلدمات اجلمركية، 

1"والبضائع العامة.وزيادة قدرة ميناء وهران على زيادة إستقبال احلاويات

ئ الجافة لميناء وهران الموان:)19- 04(الشكل رقم 

Page 26

Les ports sec

:مؤسسة ميناء وهرانالمصدر

الجماركخامسا : 
دور اإلجراءات اجلمركية والرقابية متثل اجلزء األكرب من دورة اإلجراءات داخل امليناء لذا فإن كفاءة 

هات الرقابية تؤثر تأثريا مباشرا على كفاءة األداء يف امليناء ككل لذا فإن نظم املعلومات أداء اجلمارك واجل
اآللية املتطورة يعد ضرورة لرفع كفاءة اجلمارك، وعامال مؤثرا على التجارة العاملية من خالل سرعة ختليص 

ول البضائع بسرعة أكرب والقضاء البضائع من األيام إىل ساعات، وكذا التقليل من األعمال الورقية أثناء تدا
على البريوقراطية السلبية والفساد اإلداري.

:وقت اإلجراءات اجلمركية يف ميناء وهران-

1- Revue du port d’Oran, Opcit, p11.
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Système de management qualité (SMQ)نظام إدارة الجودةسادسا 

Certification, référentiel ISOلقد حتصلت مؤسسة ميناء وهران على  9001- 22يف 2008

بفضل إرادة ورغبة اإلدارة وبعد سلسلة من املهام يف إنشاء INTERLEKمن طرف منظمة 2015رب ديسم
نظام فعال إلدارة اجلودة يشمل مجيع أنشطة امليناء مبا فيها سحب ورسو السفن ومجيع اخلدمات التكميلية 

املقدمة للسفن، وخدمات مالك السفن ومستخدمي امليناء.
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مقارنة بين ميناء روتردام وميناء وهران في مدى تطبيق العمليات اللوجستية:الثالثالمبحث
عناصر المقارنة بين المينائينالمطلب االول:
):دراسة مقارنة بين ميناء روتردام  وميناء وهران12- 04الجدول رقم (

رانروتردامميناءعناصراملقارنةالرقم و ميناء

1

12606194تار)المساحة االجمالية (هك

4810122المساحة المائية

779672المساحة األرضية

مرتمرت24أقصى غاطس للسفن (بالمتر)2 12

225يستقبل كل االطوالأقصى طول للسفن3

4

الطاقة التصميمية لتدوال 
مليون حاوية2مليون حاوية8-7الحاويات

-مليون طن440اقة التصميمية لتدوال البضائعالط5
مجيع انواع البضائع و احلاويات و خاصة النفط و الكمياوياتخدمات الميناء6

رتم470رصيف بطول 23كلم 76,3وبطول 119يوجد أرضية الميناء7

هكتار 10ال تتعدى هكتار 120أكثر من ساحات التخزين9

الثالث جزائريااوروبيااالول أهمية الميناء10

باجلزائربوابة منطقة الغربحمور لتدفق السلع الدولية و احلاوياتوصف الميناء11

خمازن للحديد و الفحم و احلبوب و الفواكه , و حمطات للمواد مقومات الميناء12
ال يتوفر على خمازن كبريةأحناء أوروباالكيميائية و يتم توزيعها يف

يدويااوتوماتيكيا و اليالتخزينعمليات ا13

14
شركات عاملية خاصة تقوم باالستثمار عن طريق استئجار المقومات التشغيلية

عام25االرض ملدة أكثر من 
عدم وجود شركات خاصة بل تابع 

للحكومة

هي -ميناء مملوك ملدينة روتردام واداريا لسلطة ميناء روتردام الهيكل التنظيمي15
لة تعمل على تطوير و صيانة البنية التحتية,شركة مستق

تابع للحكومة و ادارته من طرف مؤسسة 
-قطاع عام- ميناء وهران

وجود برامج التدريب و التطوير بصفة مستمرة لضمان امليناء برامج التدريب و التطوير16
احلفاظ على تصنيفه كأفضل ميناء اوروبا و عامليا

ولكن بعض برامج التدريب و التطوير
ليست باحلجم املطلوب عامليا

األنشطة اللوجيستية17
تتوفر مجيع االنشطة اللوجيستية كالنقل و التخزين، التغليف، 
املناولة و وجود شبكة نقل حديثة و شبكة حديدية تربط كافة 

احناء أوروبا
انعدام االنشطة اللوجيستية

نائني (روتردام و وهران)من اعداد الطالبة باالعتماد احصائيات املي:المصدر
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تحليل عناصر المقارنةالمطلب الثاني:
أوال : من حيث المساحة 

هكتار 12606اليت تقدر بــــأن مساحة ميناء روتردام) 12- 04(يتضح من خالل اجلدول رقم
نتاج عن يهاملساحة الكربى للميناءوهذه،هكتار194بــــــــةمرة مساحة ميناء وهران املقدر 65تعادل 

مبساحة حنو الظهري لى توسع امليناء عإنتهجتها سلطات ميناء روتردام اليت عملت توسعية اليت إسرتاجتيات 
مما جعل هناك غاطس مياه هكتار4810مبساحة مائية تقدر بـــ حنو البحرو هكتار 7796أرضية تقدر بــــ 

ناء وهران الذي مساحته حنو اليابس بالدخول، على عكس ميأعمق الذي يسمح للسفن كبرية احلجم 
، باإلضافة اىل وهذا راجع اىل طبيعته اجلغرافية املمتدة حنو املدينة هكتار 72واملقدرة بـــ التسمح بالتوسع 

، هذا ما أعطى للميناء ضعف مركزه وأمهيته هكتار122املقدرةبـــــعدم وجود إسرتاجتية توسعية حنو البحر
.روترداممقارنة مبيناءالتجارية

ثانيا : من حيث األرصفة 
يعترب طول األرصفة وعمق املياه والسعة التخزينية للرصيف داخل اللموانئ من املعايري اهلامة للمفاضلة 
بني املوانئ بالنسبة لشركات النقل البحري العاملية وهذا ماميكن توضيحه يف هذه الدراسة اليت مشلت ميناء 

ما نالحظه يف هذه املقارنة يعكس هذا القول وبني الفروقات املوجودة بني امليناءين روتردام وميناء وهران، و 
مرت 24كلم، وبطول غاطس 76.3رصيف أي مايعادل 119حبيث أن ميناء روتردام تقدر أرصفته بـــــ

وبساحة إستعابية كبيرية األمر الذي يسهل حركة السفن من خالل تقليص مدة إنتظار السفن يف الرصيف
رصيف واليت تعادل مايقارب 23ويف املرسى، أما ما نالحظه يف ميناء وهران فإن عدد األرصفة املقدرة بــــ

وطول كلم 76.3هنا للتذكير نالحظ الفرق الكبير بين الميناءين  أي طول أرصفة تقدر بــــمرت (470
، األمر الذي يؤدي إىل ضعيفةساحات إستعابيةمرت و 12وبطول غاطس ، متر)470أرصفة تقدر بــــ

تكدس البضائع يف امليناء وإرتفاع معدل إنتظار السفن يف املرسى والرصيف باأليام واليت يقدر متوسط 
ا  )يوم3يوم إىل2.5من (اإلنتظار 

ثالثا : من حيث الطاقة التصميمية للميناء في تداول البضائع والحاويات 
وهذا بضائعمن المليون طن 440مليون حاوية و 8يقدر بــــ جند أن ميناء روتردام يتناول سنويا ما

وما يبني كذلك مدى مسامهته يف حجم التجارة الدولية هلولندا وأوروبا للميناء الطاقة اإلستعابيةمايعكس 
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من حيث حجم 4/1تتعدى العلى عكس الطاقة اإلستعابية مليناء وهران إذا ماقورنت مبيناء روتردام فهي 
.اوياتتداول احل

رابعا : من حيث أهمية الميناء  
القيمة التجارية هلولندا واحلاويات ويعترب أحد أهم احملاور العاملية لشحن  البضائع يعترب ميناء روتردام 
، هاي وميناء سنغافورابة الثالثة عامليا بعد ميناء شنغاملرتو ،املرتبة األوىل أوروبياوأوروبا عامة حبيث حيتل 

اخلدمة املقدمة اليت يوليها امليناء منه اىل املنطقة اخللفية املتمثلة يف دول غرب أوروبا وأوروبا وبالنظر اىل
يف مدى إتساعه وعمق املنطقة اخللفية الشرقية جمموعة الدول اإلسكندينافية ودول مشال إفريقيا تظهر أمهيته 

يث األمهية احمللية يعترب رابع ميناء يف اجلزائر ، أما ميناء وهران فمن حمما يعكس قدرة امليناء على املنافسة له
وبوابة منطقة الغرب اجلزائري أما من حيث الرتتيب العاملي فهو خرج التصنيف أو باألحرى حيتل  املراتب 

.األخرية 

خامسا : من حيث الهيكل التنظيمي  
دام وهي شركة مستقلة تعمل يعد ميناء روتردام ميناء مملوك ملدينة روتردام وإداريا لسلطة ميناء روتر 

على تطوير وصيانة البنية التحتية، فاألسلوب اإلداري املطبق يف امليناء هو من أجنح أساليب التسيري اإلداري 
، أما ميناء وهران فهو ميناء تابع للحكومة ويتم إدارته من طرف مؤسسة ميناء وهران واليت متثل والتقين

،واإلجراءاتالروتيتية املعقدة اليت تعترب من ملمارسات البريوقراطيةاالذي يضفي بشكل عامالقطاع العام 
مما ميثل ضررا مباشرا للشركات التجارية املشاكل اإلدارية الشائعة بالنظام اإلداري املتبع داخل امليناء 

.واملستهلكني 

ومعدات المناولةالمقومات التشغيليةسادسا: من حيث
فهناك شركات عاملية خاصة تقوم باإلستثمار عن طريق إستئجار فيما خيص املقومات التشغيلية

سنة بينما ميناء وهران ال يوجد به شركات خاصة بل تابع للحكومة ،ومن ناحية 25األرض ملدة أكثر من 
والتداول للبضائع واحلاويات املتخصصة سواء يف الرصيف ات املناولةمعدمعدات املناولة يوفر امليناء أحدث 

.بينما واليت تسمح له بالتعامل مع مجيع أنواع البضائع واحلاويات ت التخزين أو حمطات احلاويات أو ساحا
تسهيل تداول البضائع من و ميناء وهران يفتقر اىل الكثري من املعدات الالزمة والضرورية يف تقدمي اخلدمات 

ية قياسية يف الساعة الواحدة حاو 30وبالتايل بطأ سرعة مناولة احلاويات حيث ال تتجاوز وإىل امليناء 
وهذا ما يعكس لنا الصورة احلقيقة حلجم املعامالت داخل امليناء .  للرصيف الواحد كحد أقصى  
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سابعا: من حيث برامج التدريب والتطوير
يتوفر لدى ميناء روتردام برامج التدريب والتطوير بصفة مستمرة لضمان امليناء احلفاظ على تصنيفه  

عالية ومتعددة اليت يبلغ عددها أوروبيا وعامليا من خالل وجود عمالة مدربة وذات مهارات كأفضل ميناء
عامل كلها مدربة تدريبا أكادمييا حمرتف ، واملرونة يف نظم العمالة ،أما ميناء وهران لديه بعض 181220

عامل .2400برامج التدريب ولكن ليست باحلجم املطلوب عامليا ويستحوذ على 

من حيث ساحات وعمليات التخزين ثامنا: 
مساحات كبرية لتخزين البضائع سواءا الصادرة أو الواردة واحلاويات، ولتخزين  روترداملدى ميناء 

خطوط إنتاج كاملة، أو ختزين الوسيط، وكذا مساحات شاسعة للمشاريع املستقبلية حبيث بلغت هاته 
إستقبال وتداول أكرب حجم ممكن من البضائع األمر الذي يساعد علىهكتار 120أكثر من املساحة 

واحلاويات بدون أي صعوبات وما يساعد كذلك عمليات التخزين اليت تتم بطريقة أوتوماتيكية و ألية ويف 
هكتار  وتتميز كذلك بقدم املخازن والساحات 10ال تتعدى املقابل فجد أن مساحة التخزين يف وهران 

امللحقة باألرصفة .

حيث االنشطة اللوجيستيةتاسعا: من 
يعترب ميناء روتردام منوذج للمراكز اللوجيستية املتكاملة نظرا ملا يقدمه من خدمات لوجيستية متكاملة 
وهو مانشهده يف شبكات النقل املتعددة حديثة لتوصيل املنتجات يف يسر وسرعة ودون عوائق ، وذلك من 

رية  سكة حديد عالية الكفاءة تربط املركز بكافة مراكز وشبكةخالل وجود شبكة طرق وقنوات مالحية و
، وتقدمي مجيع اخلدمات والتسهيالت الالزمة لتيسري التوزيع والتسويق احمللية والعاملية وكافة املدن الصناعية 

حركة تدفق البضائع كاخلدمات البنكية والتأمينية بكفاءة عالية وبأقل التكاليف وكذا توفري اخلدمات 
العالية الكفاءة ، باإلضافة إىل توفري البنية األساسية من كهرباء ومياه ومساكن للعمال ، وكذا اإلجتماعية 

إستخدام أحدث تقنية تكنولوجية وذلك باإلستعانة بالشركات اإلستشارية املتخصصة يف جمال نظم 
تقارير و املعلومات وإستخدام أنظمة احلاسب اآليل والفاكس واألنرتنت يف عمليات التحديث وإرسال

وصول وترحيل السفن والشحن والتفريغ ، حبيث يتم تسليم املعلومات اىل سالسل اإلمداديف امليناء وتوزيعها 
ا  ، ويقوم بتشغيل نظام إتصاالت إلكرتوين يف معاجلة مجيع البيانات والوثائق واملستندات اليت والتحكم 

املختلفة بصورة سلسة ، فهذه التكنولوجيا املستخدمة تتعلق بعملية النقل وذلك لإلسراع يف تنفيذ العمليات 
تعد األكثر تقدما بني جمموعة موانئ القمة العشرين وتوفري نظام ضرييب متميز مع توفري نظم إدارية ومجركية 
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مرنة تعمل على جلب مزيد من البضائع وتوفري مراكز للصيانة واإلصالح ، فباإلضافة إىل توفري اخلدمات 
ترافقها كذلك خدمات لوجستية باملناطق اخللفية املتصلة به .يناء اللوجستية بامل

باملقارنة جند أن ميناء وهران تنعدم به اخلدمات اللوجستية وذلك لعدم مواكبة مستوى التطورات 
ر التقنية يف إدارة امليناء وعدم مراعات أمهية الوقت وزيادة كمية اإلجراءات املتعلقة بعملية اإلفراج اجلمركي فو 

وصول السفينة مما يؤدي اىل تأخريها ، وإستمرار عمليات تفتيش احلاويات بصورة تقليدية واليت تتمثل يف 
ا ، وإفتقار امليناء للنظم التقنية املتطورة يف اإلدارة والتشغيل .  فتح كل حاوية ومعاينة حمتويا
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:الفصل خاتمة
يناء روتردام كنموذج ملركز توزيع لوجيسيت اورويب متكامل حيث اصبح مت التطرق يف هذا الفصل اىل م

مهية موقعه كبوابة اوروبا البحرية أىلخمتلف اشكال االنشطة اللوجستية وإمنوذجا فريدا من نوعه نظرا لتطبيق 
.ركة التجارة االوروبية والعاملية من جهة الشمال الغريب الوروبا وجعل هولندا حمورا يف ح

من أكرب الدول اليت تعترب واجلزائر،يغطي اجلهة الغربية للبالدالذي الف ميناء وهران على خ
على الرغم من وجود عدد و ، (من نقص يف االمكانيات اللوجستيةاليزال يعاين فانهاملستوردة للحبوب،

ليت تصنف من اجليل مما ال جيعله يصنف من املوانئ العاملية احلديثة وا)من التطورات اليت تتم يف امليناء
ضعف البنية ل، و تدىن كفاء األسطول البحري التجاري لكرب عمره وصغر حجم سفنهلوذلك ،الثالث

كذا و ،البنية الفوقية من حيث نقص املعدات والتجهيزات املتعلقة مبناوبة البضائع واحلاوياتو التحتية،
جدات اليت تشهدها املوانئ العاملية احلديثة، مما ال تتماشى مع املعايري الدولية، واملستاليت حلاويات اساحات 

كما يتم ، وبطئ سرعة مناولة احلاويات،جيعل السفن الكبرية حتول وجهتها حنو موانئ أخرى منافسة
استعمال وسائل تقليدية يف عملية ختزين احلبوب وتفريغها.

.
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الخاتمة:
مام كبري يف النظريات التقليدية للتجارة الدولية على الرغم من العالقة الوثيقة ان النقل مل حيظى باهت

بني التجارة الدولية والنقل منذ العصور القدمية (وباعتبار التجارة الدولية غاية والنقل البحري بروافده منها 
ا مل تتعرض إلمكانية تقدمي ميزة إضافية للمنتجات باألس واق اخلارجية اعتمادا على املوانئ هو الوسيلة) أل

عوامل مكتسبة متعلقة بكفاءة أداء األنشطة اللوجستية واليت يعترب النقل من أهم عناصرها.
وباملوازاة لذلك ظهرت النظرية احلديثة يف ظل مجلة من التغريات االقتصادية اليت عجزت عن 

لع عن أخرى وال تتوافر لديها عوامل تفسريها نظرية امليزة النسبية خاصة بعد تفوق بعض الدول يف إنتاج س
اإلنتاج التقليدية كاليابان املعروفة مبحدودية املوارد الطبيعية والسبب يف ذلك راجع إىل تطبيق القواعد 
اللوجستية يف جمال اإلنتاج واخلدمات الذي أدى إىل توفري السلعة يف الوقت واملكان وبالسعر والكمية 

أنه هناك ارتباط وثيق بني حركة التجارة الدولية والنقل والعمليات اللوجستية املناسبتني وبأقل تكلفة وأثبتت
من إمجايل التجارة الدولية.%85خصوصا النقل البحري الذي ينقل حوايل 

وتكمن العالقة بني التجارة الدولية واخلدمات اللوجستية فيما تقدمه هذه األخرية من ختفيض يف 
فاظ على جودة املنتوج على طول سلسلة اإلمداد مما يؤدي إىل زيادة التكلفة وتقليل يف الوقت واحل

الصادرات وتقليل تكلفة الواردات 

ولقد اختلفت تعريفات اللوجستيات باختالف املراحل السابقة لتطور الفكر اخلاص بإدارة األنشطة - 
شطة االقتصادية،  اللوجستية، وأصبحت إحدى مسات العصر احلديث الذي نعيش فيه وتدخل يف جممل األن

ومن أساسيات النظام التجاري العاملي خصوصا بعد أن شكلت األساس الذي قامت عليه إتفاقية منظمة 
.2013التجارة العاملية يف بايل بأندونيسيا عام 

وبذلك شهدت السنوات العشر األخرية تقدما قويا وتنافسيا يف صناعة اللوجستيات.

باقي األنشطة اليت كانت  قبل ظهورها هو أن هذه األنشطة اللوجستية وما ميز األنشطة اللوجستية عن - 
تتم بشكل تكاملي من جهة، ومن جهة أخرى تتم حتت مظلة نظم معلومات متكاملة 

ويعد النقل من األنشطة الرئيسية يف املنظومة اللوجستية، وهو أساس ومركز العملية اللوجستية ألنه 
سلة اللوجستييات من خالل الربط بني مراكز العرض ومراكز الطلب يؤدي تكامل  حركة التجارة مع سل

وإضافة الطلب وإضافة املنافع املكانية والزمانية.
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وأصبح االقتصاد العاملي صناعيا وجتاريا يعتمد على استعمال مبدأ اقتصاديات احلجم الذي تعمق 
تصنيع أو التخزين أو التسويق، وبالتايل وانطلق بدون حدود مما أدى إىل زيادة حجم البضائع املستعملة يف ال

تطبيق اللوجستيات يف املوانئ البحرية من أجل السيطرة على العمليات اليت جتري على السلع التامة والسلع 
نصف مصنعة كعمليات التخزين والتغليف والتعبئة، ولصق العالمة والتنسيق وانقل، والتسويق لوصول 

تكلفة ويف الوقت املناسب إلرضاء العميل.املنتوج النهائي إىل العميل بأقل
ولقد مست املنظومة اللوجستية نوعية اخلدمات والبنية الفوقية والتحتية إىل أن أصبحت املوانئ من 

أهم احللقات يف سلسلة النقل العاملي. 
ذا ارتبطت املوانئ ارتباطا وثيقا باخلدمات اخلاصة باإلمداد والتوزيع العيين، وأصبحت حل-  قة يف و

السلسلة اللوجستية ومنظومة النقل الدويل.

النقل املشرتك الربي وير شبكةتطعاال يف نشاط وازدهار امليناء و وأصبح للمركز اللوجسيت تأثريا ف- 
ائية  والبحري، وخاصة املراكز اليت تنشأ داخل املوانئ، حيث حتول دور امليناء البحري من جمرد حمطة 

صلي أساسي يف سلسلة النقل املتكامل، وبذلك حتولت معظم املوانئ البحرية إىل لوسيلة نقل إىل مركز مف
مراكز خدمات، واليت أصبحت تعمل كمراكز عاملية للتوزيع احلاويات من خالل اإلرتقاء مبستوى اخلدمات.
ن نشأت املوانئ احملورية، والرافدية واجلافة، وأصبح الشاحنون ال حيتاجون إىل جمرد نقل البضائع م

الباب إىل الباب بل يريدون احلصول على خدمات التوزيع الكلي، واليت تسمى خبدمات القيمة املضافة.

وللمفاهيم احلديثة للوجستيات أثرمها الكبري يف تطور مفهوم النقل حيث ولقد كان لثورة التحوية- 
يات متكاملة من الباب إىل جتاوز ذلك املفهوم املبسط من جمرد نقل البضائع من ميناء إىل ميناء إىل عمل

الباب والذي يهدف إىل ضمان انسيابية ومرونة حركة السلع حالل سلسلة نقل متكامل بالسعر والوقت 
املناسب، فاملنظومة اللوجستية تعترب الدعامة الرئيسية لنظام النقل م و.

تنافسية بدون أن كما أنه هناك ارتباط وثيق بني اللوجستيات وامليزة التنافسية فال توجد ميزة- 
تستثمرها األنشطة اللوجستية تعمل على تدعيمها ومتيزها عن بقية املنافسني، كما أنه ال توجد لوجستيات 
بدون أن تتوفر فيها مزايا تنافسية للخدمات والبضائع اليت تقوم اللوجستيات بإيصاهلا إىل السوق مث إىل 

املستهلك.
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هائال يف نظم وتقنيات اإلدارة اعتمادا على ما استحدثته باإلضافة إىل أن املوانئ شهدت تطورا 
تكنولوجيا احلاسبات واملعلومات واالتصاالت، حيث قامت بتطبيق هذه التكنولوجيا على أنشطتها 
ا، وبذلك باتت تكنولوجيا نظم املعلومات املنظم األساسي حلركة تداول البضائع باملوانئ، وعنصرا  وإجراءا

وتتبع حركة البضائع من الباب إىل الباب، ويسمح سائطو التعددى منظومة النقل مهاما يف السيطرة عل
تطبيق التجارة اإللكرتونية باملوانئ ونظام التبادل اإللكرتوين بتقدمي أفضل خدمة للعمالء يف الوقت احملدد 

وبأقل تكلفة.

دارة اللوجستيات واليت وتعمل النظم التكنولوجية على توفري املعلومات اليت هي اجلزء الرئيسي إل-
تعطي قوة لإلسرتاتيجيات اخلاصة باللوجستيات وميزة تنافسية للميناء.

االجابة على فرضيات الدرسة 
ومن خالل الدراسة هلذا املوضوع والتحليل املسبق جلميع العناصر املكونة هلذا البحث مت اإلجابة 

على فرضيات هذا البحث اليت مت زعمها يف الدراسة:
هاته ن خالل الفرضية القائلة بأن املنظومة اللوجستية أداة مهمة لتطوير املوانئ فلقد توصلنا إىل أنفم-1

تطبيق املنطومة اللوجستية يف املوانئ بإدماج ومزج مجيع املالمح اللوجستية يف مجيع ألن الفرضية صحيحة
(كاألجهزة واملعدات واآلالت) والبنية أعمال وأنشطة امليناء أدى إىل تطور نوعية اخلدمات والبنية الفوقية

التحتية (كاألرصفة، األحواض، املخازن، شبكات الطرق) إىل أن أصبحت املوانئ من أهم احللقات يف 
سلسلة النقل العاملي ومراكز لوجستية بتقدميها مضافة ومنفعة للعمالء من خالل اخلدمات اليت تقدمها.

حيث أصبحت املنطقة اخللفية، منطقة اقتصادية تتوفر فيها وكذا توسيع وارتفاع دور منطقة الظهري 
مجيع اخلدمات اللوجستية والتجارية التأمينية واملالية.

فعند تطبيق قواعد اللوجستيات فإن عنصري اجلودة والتسليم يف املوعد احملدد يتحققان بصورة 
تلقائية.

ن مدى تغلغل العمليات اللوجستية فبدون تعظيم استخدام التكامل اللوجسيت لن تتطور املوانئ أل
يف أنشطة املوانئ أصبحت املعيار الذي ختضع املوانئ وحمطات احلاويات ملقايسة، فقلة تطبيق اللوجستيات 
يف املوانئ وحمطات احلاويات تؤدي إىل اخنفاض معدالت منوها وتراجع موقعها على خرائط العامل البحرية 

والتجارية.
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تطبيق العمليات اللوجستية يف املوانئ البحرية إىل ختفيض تكلفة النقل وزيادة  والفرضية القائلة بأن-2
من خالل حتول األنشطة اللوجستية إىل سلسلة من العمليات اللوجستية وذلك،صحيحةكفاءة التشغيل 

وختضع هذه العمليات إىل السيطرة الكاملة لرتشيد النفقات للحصول يف النهاية على توفري هائل يف 
كلفة النهائية للمنتوج وذلك بالسيطرة على التكاليف من خالل ضبطها وترشيدها يف مجيع املراحل بداية الت

من مصادر املواد األولية لغاية وصوهلا إىل املستهلك أي القيام جبميع األنشطة اللوجستية الرئيسية واملساعدة 
د اللوجستية من شأنه امتام عملية اإلنتاج لتخلص من الفاقد املادي والزمين والبشري، وعليه فتطبيق القواع

والتوزيع بأقل تكلفة وأقصر وقت ممكن، فاملنتوج الذي يطبق عند إنتاجه القواعد اللوجستية بإمكانه توفري 
من تكاليف اإلنتاج مع حتقيق جودة عالية يف اإلنتاج.50%

اتيجية لتحقيق امليناء ميزة تنافسية إن األنشطة اللوجستية أداة اسرت واليت تقول بالفرضية الثالثةاما -3
فتحقيق امليزة التنافسية ،صحيصة باعتبارها عنصر رئيسي يف حتسني كل من الرحيية واألداء التنافسي للميناء

داخل أي ميناء سواء كان حملي أو إقليمي، أو عاملي تعتمد على مدى تطبيق املنظومة اللوجستية باإلضافة 
ا امليناء من موقع جغرايف ومنافذ التجارة.إىل املزايا النسبية اليت يتمتع 

فإدخال الفكر اللوجسيت يف املوانئ جيعلها تقف يف مركز تنافسي أفضل من خالل زيادة وتعزيز  
ا التنافسية بتحقيق أدىن  ا، وحتسني قدرا ا وتطوير معدا ا البشرية وحتديث إدار ا وتنمية قدرا كفاء

ع اخلدمات املقدمة مقارنة مع باقي املوانئ املنافسة لكي يكون هلا نصيب كبري يف مستويات التكلفة يف مجي
ا وجذب اخلطوط املالحية ألن حتقيق امليزة التنافسية يعتمد على امليزة اإلنتاجية ( اليت  تبادل ومرور السلع 

دمة للعميل وتعظيمها) و تتيح أقل قدر من التكاليف)، وميزة القيمة ( املتمثلة يف عملية خلق القيمة، املق
تعترب عملية خلق القيمة جوهر العمليات اللوجستية، وختفيض النفقات هي حمور اللوجستيات، وبذلك 

فاللوجستيات مصدر للميزة التنافسية ألن اللوجستيات مصدر خلفض التكاليف ومصدر خللق القيمة.
ة ومصدر للميزة التنافسية ألن فالوظائف املتكاملة يف املنظمومة اللوجستية هي جوهر املنافس

اللوجستيات هي أكثر املصادر لتوفري التكلفة، وتعزيز السلعة أو اخلدمة خللق النجاح التنافسي.

ستخدام التجارة اإللكرتونية يف جمال املوانئ إىل تطوير النقل واإلنتاج بأن إالفرضية القائلةأما - 4
ل وختفيض تكلفة النقل كما مكنت شركات النقل من من خالل زيادة كفاءة التشغيصحيحة هي األخرى

زيادة فاعلية التخطيط يف عملية اجلدولة وتكاليف الشحن والطرق املالحية وتسهيل اإلجراءات التجارية، 
واإلسراع يف إمتام عمليات الشحن واخلدمات وختفيض الدورة الزمنية الالزمة للحجز وتداول املستندات.
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أحدثت تغريات هامة يف أشكال التعامل يف األسواق وأساليب التسويق فالتجارية اإللكرتونية 
والتفاوض واالتصاالت املباشرة بدال من املستندات واألوراق املتبادلة، وكذا وسائل الدفع التقليدية، كما 
توفر إمكانيات هائلة لعرض السلع واخلدمات دون أي حسابات لعنصري الزمن واملكان، فهي وسيلة فعالة 

صول إىل أسواق العامل كلها يف وقت واحد بأقل النفقات حيث تساعد البائعني واملشرتين على ختطي للو 
حواجز املسافات والوصول إىل أسواق بعيدة ومتنوعة ومتعددة األغراض والتعامل مع العمالء يتم على مدار 

الساعة.

يف ظل وذلك الفرضية صحيحة، وانئإن تكنولوجيا املعلومات واالتصال أداة مهمة يف تطوير إدارة امل-5
تطبيق تكنولوجيا املعلومات واالتصال يف إدارة املوانئ تنخفض تكاليف تقدمي اخلدمة مما تنعكس إجيابيا 
على األسعار وجيعلها أكثر تنافسية، ويتم تسهيل وتبسيط اإلجراءات التعاقدية من خالل توفري الوقت 

ح عملية إدارة االتصال مع العمالء أفضل وأكثر كفاءة مما عليه، الالزم لتداول وتبادل املستندات، وتصب
ومن مث تكون القدرة على خدمة العميل بشكل أفضل ودون قيود زمنية أو مكانية وعمل خطط اسرتاتيجية 
دقيقة وكذا رفع مستوى الدقة والسرعة والسهولة يف تبادل الوثائق واملعلومات نتيجة الستخدام نظام التبادل 

رتوين إذ أصبح اتصال احلاسبات اآللية فيما بينها هو النظام السائد.      اإللك

النتائج:
بعد الدراسة التطبيقية مليناء وهران من خالل احلصول على املعلومات واألرقام اليت تبني مدى قدرته 

تجهيزات، االستيعابية، ومستوى آدائه الذي تتحكم فيه عدة عوامل منها البنية التحتية، املعدات وال
والتسيري اإلداري ميكن حصر أهم النتائج اليت مت التوصل إليها يف:

يعاين ميناء وهران الذي مت إجنازه خالل فرتة االستعمار من نقص يف االمكانيات اللوجستية مما ال جيعله -
تطورات يصنف من املوانئ العاملية احلديثة واليت تصنف من اجليل الثالث على الرغم من وجود عدد من ال

اليت تتم يف امليناء.
ضعف البنية التحتية املتمثلة يف األرصفة ذات أعماق صغرية، وأحواض صغرية وضيقة، وساحات -

للحاويات ال تتماشى مع املعايري الدولية، واملستجدات اليت تشهدها املوانئ العاملية احلديثة، مما جيعل 
.السفن الكبرية حتول وجهتها حنو موانئ أخرى منافسة

يعاين امليناء من ضعف البنية الفوقية من حيث نقص املعدات والتجهيزات املتعلقة مبناوبة البضائع -
واحلاويات.
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حاوية/ ساعة يف حني 30بطئ سرعة مناولة احلاويات حيث معدل تداول احلاوية يف الساعة ال يتعدى -
/ساعة.140هناك موانئ بلغت سرعة مناولة احلاويات فيها أكثر من 

دى ميناء وهران صومعة للحبوب واحدة ال تتعدى سعتها   مع العلم أن ميناء وهران يغطي اجلهة ل-5-
الغربية للبالد واجلزائر من أكرب الدول املستوردة للحبوب، كما يتم استعمال وسائل تقليدية يف عملية 

ختزين احلبوب وتفريغها.
وهذه املدة تتعدى املقاييس املعمول يام  أ3وصل اىل سفن يف املرسى والرصيف متوسط االنتظار للإن -

ا دوليا.
تدىن كفاء األسطول البحري التجاري لكرب عمره وصغر حجم سفنه.-

تكدس البضائع والسفن نظر للقصور يف الطاقة االستيعابية يف األرصفة وساحات احلاويات واملخازن -
وقدمها.

ا يف حني هناك موانئ تتم عملية تفتيش احلاويات بصورة تقليدية وذلك بفتح كل- حاوية ومعاينة حمتويا
تستعمل األشعة السينية عند عمليات التفتيش والكشف بدون فتح احلاويات مما تسمح هذه التقنية 

بالسرعة يف األداء.

عدم مراعاة أمهية الوقت وزيادة اإلجراءات املتعلقة بعمليات اإلفراج اجلمركي عند وصول السفينة وهذا -
تأخريها مما أدى إىل اخنفاض معدل أداء امليناء.ما يؤدي إىل 

اإلجراءات الروتينية املعقدة املتبعة داخل امليناء.-

طول اإلجراءات البريوقراطية خاصة على مستوى إدارات تسيري عمليات اجلمركة والضرائب واجلباية -
والنقل.

فهو بذلك حماصر باملدينة وجود ميناء وهران داخل نسيج حضري جيعل عملية احلركة منه وإليه صعبة-
واحلروف الساحلية.

يوجد خط واحد للسكة احلديدية مرتبط بسفن احلبوب فقط.-

إن قطاع املوانئ باجلزائر يشهد تأخرا كبريا وفادحا يف إجناز القواعد اللوجستية.-
غياب موانئ حقيقية تستجيب للمعايري الدولية.-
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خروجها من موانئ املصدر حىت وصوهلا إىل املوانئ فوضى على مستوى نظام تسري تأمني البضائع منذ- 
اجلزائرية وصوال إىل جتار اجلملة والتجزئة يف السوق احمللية وذلك لغياب نظام تشريعي يؤطر عمليات 

تأمني البضائع.

التوصيات:
متكنت اإلدارة اللوجستية من إزالة العقبات اليت كانت أمام تطوير الكثري من املوانئ وذلك 

ض التكاليف من خالل تقليل زمن نقل املواد مع خفض املخزون إىل أدىن مستوى، واالستفادة من بتخفي
نظرية النقل بكميات هائلة باستخدام التطور يف عمليات االتصاالت ونقل البيانات إلكرتونيا على ميناء 

وهران.
تيجيات املستقبلية مع تطبيق الفكر اللوجسيت للقيام بدوره يف السلسلة اللوجستية وإعداد اإلسرتا

إعادة النظر يف اإلسرتاتيجيات احلالية لتطوير امليناء وحتويله إىل ميناء من اجليل الثالث وهذا من خالل:
رفع كفاءة األداء واإلنتاجية.-

ختفيض تكلفة التشغيل للوصول إىل التكلفة التنافسية وذلك بالتحكم يف تكاليف العمالة.-

ستثمارات الرأمسالية للميناء.االستغالل األمثل جلميع اال-
منح ميزة للعميل حسب الكميات املتداولة.-

التميز يف اخلدمات املقدمة من حيث النوعية واملستوى مقارنة باملوانئ املنافسة من خالل:-
تطوير البنية األساسية للميناء.-

تسهيل عملية دخول وخروج السفن.-

تقليل مدة بقاء السفن يف امليناء.-
اء بشبكة حديثة للمعلومات.ربط املين-

ربط امليناء باملنطقة اخللفية بشبكة من الطرق الربية والسكك احلديدية.-
إقامة أنشطة صناعية متصلة بالسفن وإصالحها.-

وإقامة صناعات متصلة بالسلع كالتغليف والتعبئة، لصق العالمات.-

إقامة مناطق حرة.-
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تطبيق أنظمة اجلودة.-

الدولية اخلاصة بالنقل م و، وعقد اتفاقية ثنائية.االنضمام إىل االتفاقيات-
متعدد الوسائطتطوير اهلياكل التنظيمية واإلصالح اإلداري لكافة اجلهات املتعاملة مع النقل -

أن تقتصر االستثمارات العامة على البنية األساسية اليت يستثمر فيها عادة القطاع اخلاص كاألرصفة، -
باء، الطرق واالتصاالت.احملطات، خدمات املاء والكهر 

تبين سياسات اإلدارة التجارية والسماح للقطاع اخلاص بالتشغيل التنافسي لتحقيق كفاءة التوصيات-

تشغيلية عالية وتقليل االعتماد على الدعم والتمويل احلكومي.-
عناصر وعلى املوانئ اجلزائرية أن تلعب دورا أكثر حتديا جللب املزيد من االستثمارات والتواصل مع-

ا خاصة بالنسبة للمعدالت وأساليب املناولة، وقواعد البيانات  الصناعة واإلطالع على التكنولوجيا واجتاها
واالتصاالت واالرتباط بشبكات النقل.

وأن تتبىن املوانئ اجلزائرية فكر التنمية املستدامة إداريا وتشغيليا وبيئيا.-

لسلة اللوجستية.تفعيل دور املوانئ اجلزائرية كحلقة يف الس-
ا لكي تواكب الدور اهلام - من الضروري إعداد التجهيزات املختلفة للموانئ وتطوير أساليبها وخدما

واحليوي الذي تقوم به.
أن تظل املوانئ اجلزائرية كيانات اقتصادية وطنية تعكس ملكية الدولة، وتدار باستقاللية مالية وإدارية -

ع اقتصادي تعمل يف وسط بيئة تنافسية تسعى لتحقيق ميزة تنافسية يف وتشغيلية مثل أي كيانات ذات طاب
ا للمشاركة يف دعم االقتصاد القومي وخدمة التجارة. خدما

وأن تتمتع هيئات املوانئ باالستقالل املايل واإلداري تأسيسا على املفاهيم العاملية.-

ات قائمة على التكلفة احلقيقية.أن تتميز السياسات املالية والتسعريية بالشفافية ووضع تعريف-
جيب هيكلة املوانئ يف إطار حمطات متكاملة تدار بواسطة مشغلني حمرتفني كالقطاع اخلاص الذي لديه -

القدرة والرغبة على االستثمار يف البنية الفوقية وتوفري املعدات املتطورة والعمل مببادئ اإلدارة القائمة على 
قواعد اجلودة والتخصص.
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ص إدارة املوانئ فالنمط األمثل لإلدارة هو املزج بني القطاع اخلاص والعام لتوفري مزايا كل من وفيما خي-
القطاع اخلاص من حيث املرونة، والقطاع العام من حيث احملافظة على األهداف العامة للدولة ومصاحلها 

القومية.

سسات الداعمة للتجارة وعلى السلطات أن تساعد على خلق مناخ يشجع على قيام األنشطة واملؤ -
والنقل.

ا) والنقل البحري.- وأن تعمل على رفع كفاءة املوانئ (من خالل حتديث خدما

.تعدد الوسائطأن تقدم خدمات التحوية من الباب إىل الباب يف سلسلة متكاملة من النقل م-
احملطات النهائية جيب عصرنة قطاع املوانئ يف اجلزائر من خالل إنشاء قواعد لوجستية عصرية وتطوير -

للحاويات وبناء موانئ جديدة يف شرق ووسط وغرب البالد لتخفيف الضغط على املوانئ اخلالية خاصة مع 
التزايد املستمر حلركة التجارة والنقل.

ضرورة تبين نظام الرقمنة يف تسيري املوانئ اجلزائرية كما هو معمول يف موانئ العامل ومنها موانئ احلوض -
ذلك لتسريع وترية معاجلة احلاويات والتوثيق واالجراءات التأمينية واجلمركية واجلبائية والبنكية.املتوسطي، و 

ضرورة إعادة النظر يف تنظيم وتسيري املوانئ.-

جيب فتح خطوط مالحية بني املوانئ الوطنية لتحقيق الضغط على شبكة النقل الربي.-
احلاويات.ومن الضروري فتح خطوط سكك حديدية ال جديدة لنقل-

ا املعامالت اإلدارية.- جيب احلد من اإلجراءات البريوقراطية اليت تتميز 

جيب تزويد احملطة احلالية واجلديدة بالتقنيات املتطورة كنظام إدارة حمطات احلاويات الذي يقوم ببيان -
خل امليناء تفضيل حركة السفن واحلاويات داخل امليناء حيث يسمح بالتحكم الفوري اآليل لتشغيل دا

الذي يسمح بتحديد أماكن احلاويات آليا GPSمركزيا، وأن يتصل هذا النظام بنظام حتديد املواقع العاملي 
للحد من األخطاء النامجة عن حتديدها يدويا.

ائيات - جيب مراجعة السياسات املطبقة على مستوى املوانئ واستحداث آليات جديدة لتسيري 
احلاويات.
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ة املوانئ اجلافة خصوصا يف املدن الكربى اليت تعاين موانئها من االكتظاظ الكبري جيب توسيع خارط-
يوم بينما 21والذي أثر على آجال معاجلة احلاويات ذلك أن معدل بقاء احلاويات يف موانئ اجلزائر يتجاوز 

أيام.5أيام، ويف املغرب 4يف تونس ال يتعدى 
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2001لغريب اسيا، األمم املتحدة، نيويورك، 

ال البحري و امحد حممود عبد املنصف، مشروعات .132 تطوير البنية األساسية و االستثمار يف ا
ال البحري"،  ا على مصر، " دور التحكيم يف مشروعات البنية األساسية و االستثمار يف ا انعكاسا

، اإلسكندرية1998فيفري 7-6املؤمتر السادس، 
ا يف أمحد حممود عبد املنصف، نقل التكنولوجيا يف جمال النقل البحري، شبكة األ.133 نرتنت واستخداما

1997النقل البحري، مؤمتر ماردكون، األكادميية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، اإلسكندرية، 

، اإلسكندرية،2000أسامة الشريف، ميناء العني السخنة، ندوة، افريل .134
ونية مدخل أمل مصطفى حسني عصفور، الدور املتكامل للوجستيات لتسويق اخلدمات االلكرت .135

ديسمرب 7-5لوجسيت لزيادة القدرات التنافسية للمنظمات، مؤمتر التجارة االلكرتونية جتارة بال حدود، 
، األردن،2010

.2008بنك معلومات النقل البحري، املوانئ اجلافة و املناطق احلرة، أكتوبر .136
ملوانئ البحرية العربية لدراسة تقرير جامعة الدول العربية، دراسة العوامل املؤثرة يف تطوير وحتديث ا.137

2006ميدانية جامعة الدول العربية، القاهرة، 

دراسة عن النقل املتعدد الوسائط و نظام اللوجستيات،  ملنطقة شرق البحر املتوسط و اخلطة الشاملة .138
2008، وزارة النقل، مصر، اغسطس JICAيف مجهورية مصر العربية، وكالة اليابانية للتعاون الدويل 

.2002ر اإلقليمي الرابع للجان الوطنية العربية، رأفت رضوان، العامل اإللكرتوين اجلديد والتنمية، املؤمث.139
رشا فؤاد عبد الرمحن/ مىن حممود حسني، مؤمتر منظور التنمية املستدامة للمشروعات العمالقة، .140

MarLogويس، مؤمتر مقومات و معوقات اقامة مناطق لوجستية بالتطبيق على حمور تنمية قناة الس

،2015مارس 31- 29، كلية النقل الدويل و اللوجستيات، اإلسكندرية، 4مارلوج 
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سعيد عثمان، إسرتاتيجية دعم القدرات التنافسية لألسطول التجاري البحري املصري، املؤمتر العلمي .141
احلادي عشر، كلية التجارة، القاهرة

تنظيمات باملوانئ ملواكبة التغريات السريعة شريف ماهر حممد عثمان هيكل، إعادة هيكلة ال.142
واملتالحقة باملوانئ احلديثة، الندوة الدولية احلادية والعشرون للموانئ: املوانئ البحرية: التحديات وآفاق 

.1، ص2005املستقبل، اإلسكندرية، 
مؤمتر شفيق مريا، لوجستيات النقل البحري، النقل البحري على مشارف القرن احلادي والعشرين،.143

، 1995دويل، القاهرة، 
صابر حسن الغنام، أثر قرارات التسعري على تسويق خدمات ميناء شرق بور سعيد كمركز لوجسيت .144

مقرتح (االجتاهات احلديثة يف التسويق خلدمات النقل البحري) مؤمتر، اجلمعية العربية للمالحة، 
.2002اإلسكندرية، 

د القرارات اإلدارية، ندوة عن حتسني القدرة التنافسية ليب إدارة التكلفة لرتشياساعادل رزق، .145
، املنظمة العربية للتنمية 2007نيو و ي14-10للمؤسسات العامة واخلاصة وفقا ملعايري األداء اإلسرتاتيجي، 

.اإلدارية، مصر
ة عبد العزيز حممد، إدارة سلسلة االمداد ، ملتقى االدارة اللوجستية وحتسني سلسلة التوريد وورش.146

أوت 9-5عمل النظم املعاصرة للتخطيط والرقابة على التخزين، املنظمة العربية للتنمية االدارية، القاهرة، 
- 17عماد أبو السعود، دور اللوجستيات يف املوانئ البحرية، الندوة الدولية الرابعة والعشرون للموانئ .147
.، اإلسكندرية2008فيفري، 19

وأهم املشكالت القانونية اليت تواجهها يف مصر، املؤثر البحري فاروق ملش، التجارة اإللكرتونية.148
- 17الدويل السادس عن العوملة يف صناعة النقل البحري وأثرها على الدول النامية، اإلسكندرية، ماردكون 

.1999أكتوبر 19
ع الثاين فتحي السيد التوين، النقل متعدد الوسائط، التطبيقات والفوائد والتحديات، املؤمتر املوس.149

لالحتادات العربية النوعية املتخصصة
اللجنة االقتصادية و االجتماعية لغريب اسيا، استعراض النقل يف بلدان االسكوا نشرة النقل، األمم .150

، 10، عدد1999املتحدة، نيويورك، 
م املتحدة اللجنة اإلقتصادية واإلجتماعية لغريب آسيا، تطبيق التبادل اإللكرتوين للبيانات ومعايري األم.151

UN/EDIFACT، 1999لتسهيل اإلدارة والتجارة والنقل يف منطقة اإلسكوا، األمم املتحدة، نيويورك، 

EDI
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اللوجستيك كبديل للميزة النسبية يف جمال التجارة اخلارجية، ورشة عمل، املنظمة العربية للتنمية .152
مصر املاضي واحلاضر واملستقبل حىت حممد ابراهيم العراقي، قطاع النقل يف2008، اإلسكندريةاإلدارية، 

2002، املكتبة األكادميية، القاهرة، 2020عام 

الفتاح، حنو معايري لالستثمار يف املوانئ البحرية، املؤمتر البحري الدويل دحممد توفيق وسلمى زكي عب.153
2009، اإلسكندرية 11احلادي عشر ماردكون 

املؤمتر العاملي - حالة اجلزائر-يف تدعيم التنافسيةبريش عبد القادر، دور احلكومات -حممد زيدان.154
2005.مارس8-9اإلقتصادية، جامعة ورقلة، داء املتمم للمنظمات واحلكومات، كلية العلومحول اال

حممد عبد القادر توفيق، النقل متعدد الوسائط من منظور تطبيقه يف الدول العربية، املؤمتر املوسع .155
ة النوعية املتخصصة حول دور النقل متعدد الوسائط يف تنمية التجارة العربية البيئية، الثاين لالحتادات العربي

.2006اإلسكندرية، ماي 
حممد علي ابراهيم، االجتاهات احلديثة يف اللوجستيك، ملتقى حول املنظومة احلديثة يف إدارة املوانئ .156

2011التحكيم) العقبة، األردن، مارس -اجلمارك- (اللوجستيك

د علي ابراهيم، االجتاهات احلديثة يف اللوجيستيات، ملتقى املنظومة احلديثة يف إدارة املوانئ حمم.157
2011مارس 9- 7اجلمارك، التحكيم)، األردن، املنظمة العربية للتنمية االدارية، -(اللوجيستيات

ة التوريد حممد علي ابراهيم، تعريف األعمال اللوجستية، ملتقى االدارة اللوجستية وحتسني سلسل.158
وورشة عمل النظم املعاصرة للتخطيط والرقابة على اخلزين، املنظمة العربية للتنمية االدارية، القاهرة، أوت 

2008

حممد علي ابراهيم، دور اللوجستيات يف دعم القدرة التنافسية للموانئ، ملتقى حول املنظومة احلديثة .159
2011مارس 9- 7، اململكة األردنية اهلامشية، التحكيم)- اجلمارك- يف إدارة املوانئ (اللوجستيات

مىن أبو العطا حممد حليم، املعايري البيئية والتنمية املستدامة والقدرة التنافسية للصادرات املصرية رسالة .160
.2013توراه، كلية اإلقتصاد والعلوم السياسية، جامعة القاهرة، مصر، كد 

ناعة النقل البحري يف مصر يف إطار العوملة، املؤمتر هاين عبد اخلالق، حماور التنمية والتسويق لص.161
، اإلسكندرية، 8البحري الدويل الثامن (التسويق كأداة فعالة يف تنمية صناعة النقل البحري)، ماردكون 

.2003أكتوبر 14- 12
ا يف أنشطة النقل البحري مقرتح انشاء سوق إلكرتوين .162 يسرى اجلمل، اإلدارة اإللكرتونيةوتطبيقا

2003، األكادميية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، اإلسكندرية، 8عاوين مرن، مؤمتر ماردكونت
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ا، املؤمتر العلمي الدويل حول األداء املتميز للمؤسسات .163 يوسف مسعداوي، القدرة التنافسية ومؤشرا
،2005مارس 9- 8واحلكومة، جامعة ورقلة، اجلزائر، 

المجالت 

ا يف اقتصادات دول و اح عبد العايل، هيثم عبد اهللا سلمان، أمهية التجارة اإللكرتونية أجمد صب.164 معوقا
2013، 24جملس التعاون اخلليجي، جملة اإلقتصادي اخلليجي، العدد

ة إطار اإلسرتاتيجية تنافسية مليناء الالذقية يف ضوء املتغريات الراهنة، جملة غايأمين النحراوي، ص.165
لد سلبحوث والدراجامعة تشرين ل 2014، 6، العدد36ات العلمية، سلسلة العلوم اهلندسية، ا

ا.166 و عالقتها بالنقل البحري، جملة األكادميية - مستقبلها-بسيوين علي حيي، اجلسور الربية، نشأ
.1998،،اإلسكندريجانفي4العربية للعلوم و التكنولوجيا و النقل البحري، العدد 

، 2003ستيات يف املوانئ وحمطات احلاويات، جملة أنرتناشيونال، أكتوبر مسري معوض، اللوج.167
2001مسري معوض، اللوجستيات والنقل الدويل متعدد الوسائط، جملة أنرتناشيونال، أفريل.168

2007ية، جملة أنرتناشيونال، ستمسري معوض، تعريف ومفهوم االدارة اللوج.169

وجستيات النقل املتعدد الوسائط مبصر والدول شريف ماهر هيكل، اسرتاتيجية مقرتحة لتفعيل ل.170
لة العلمية (التجارة والتمويل)، كلية التجارة، جامعة طنطا، مصر، العدد األول، مارس  2015العربية، ا

شريين جالل، اللوجستيات مىت انطلقت وأين وصلت؟، جملة أنرتناشيونال، األكادميية العربية للعلوم .171
، 2001ي، االسكندرية، أوت والتكنولوجيا والنقل البحر 

، جملة األكادميية 39العدد20صقر حممد أمحد، دور املوانئ يف النقل والتجارة واللوجسيات، جملد .172
1995يناير ،العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، اإلسكندرية

، 41388ام، عدد عبد احلليم بسيوين، ندوة حنو إسرتاتيجية للنقل يف خدمة التنمية، جريدة األهر .173
31/03/2001.

د اخلري، حمددات القدرة التنافسية يف قطاع الصناعات يعبد احلميد بوقرانة، الياس بن ساسي، ميلود ز .174
الغذائية حالة املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف اجلنوب الشرقي اجلزائري، جملة أداء املؤسسات اجلزائرية، 

2013ديسمرب 04العدد 

د اخلري، حمددات القدرة التنافسية يف قطاع الصناعات ينة، الياس بن ساسي، ميلود ز عبد احلميد بوقرا.175
الغذائية حالة املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف اجلنوب الشرقي اجلزائري، جملة أداء املؤسسات اجلزائرية، 

2013ديسمرب 04العدد 
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ت الوطنية، جملة املباحث، كلية عبد اهللا علي، دور احلكومة يف تدعيم القدرة التنافسية للمؤسسا.176
2008-06احلقوق والعلوم اإلقتصادية،  جامعة قاصدي مرباح ورقلة، عدد 

عبد اهللا علي، دور احلكومة يف تدعيم القدرة التنافسية للمؤسسات الوطنية، جملة املباحث، كلية .177
2008-06احلقوق والعلوم اإلقتصادية،  جامعة قاصدي مرباح ورقلة، عدد 

بد اهللا علي، دور احلكومة يف تدعيم القدرة التنافسية للمؤسسات الوطنية، جملة املباحث، كلية ع.178
2008-06احلقوق والعلوم اإلقتصادية،  جامعة قاصدي مرباح ورقلة، عدد 

عالء حممد البتانوين، تأثري الربط والتكامل بني ممارسات إدارة سلسلة التوريد وإدارة التكاليف .179
ية على دعم القدرة التنافسية ملنشآت األعمال الصناعية، جملة احملاسبة واملراجعة، كلية التجارة االسرتاتيج

لد الثاين، العدد ، مصر، 2014، يونيو 1جامعة بين سويف، ا
عالء حممد البتانوين، تأثري الربط والتكامل بني ممارسات إدارة سلسلة التوريد وإدارة التكاليف .180

عم القدرة التنافسية ملنشآت األعمال الصناعية، جملة احملاسبة واملراجعة اإلسرتاتيجية على د
عالء حممد البتانوين، تأثري الربط والتكامل بني ممارسات إدارة سلسلة التوريد وإدارة التكاليف .181

اإلسرتاتيجية على دعم القدرة التنافسية ملنشآت األعمال الصناعية، جملة احملاسبة واملراجعة 
عبد اللطيف، أثر التكامل بني أسلوب حتليل سلسلة القيمة وأدوات إدارة التكلفة البينية نيحممد يس.182

يف تعزيز املزايا التنافسية لسلسلة التوريد: دراسة استطالعية، جملة احملاسبة واملراجعة، كلية التجارة جامعة بين 
لد الثالث، العدد الثاين، ديسمرب  .2015سويف، ا

ثر تفعيل النقل املتعدد الوسائط يف تنمية التجارة البيئية العربية، جملة جامعة دمشق حممود زنبوعة، أ.183
لد  ،2006، العدد الثاين، 22العلوم االقتصادية والقانونية، ا

ق الصاوي، مركز اقليمي للوجستيات احلاويات وتوزيعها ، جملة اجلمعية العربية يريا حممد شفم.184
، االسكندرية2004ديسمرب 19للمالحة، العدد 

هيبة داسي، دور إدارة املعرفة يف حتقيق ميزة تنافسية دراسة تطبيقية يف املصارف احلكومية السورية، .185
، اجلزائر2012، 11باحث، عددلجملة ا
أمحد عبد املنصف، دور املوانئ يف التنمية االقتصادية للدولة، اللقاء العلمي لإلدارة العليا حول .186

25دارية للموانئ البحرية بالدول العربية، املنظمة العربية للعلوم اإلدارية، اإلسكندرية، اجلوانب التنظيمية واإل

1977ماي 

أسعد مبارك حسني، منجد عباس حممد علي، دراسة استكشافية لتكاليف اخلدمات املينائية لبعض .187
2015املوانئ العربية، جملة العلوم االقتصادية، 
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.2005)، 27(80تنمية الرافدين، لةك املفاهيم واألساسيات، جمنون الدباغ، نظام اللوجستذنافع .188
نور الدين هرمز، عماد الدين عبد احلي، سامر امحد، النقل متعدد الوسائط ومتطلبات تطبيقه يف .189

مرفأ الالذقية، جملة جامعة تشرين للبحوث و الدراسات العلمية، سلسلة العلوم االقتصادية و القانونية، 
لد  19/06/2016، 3دد، الع36ا

ملتقيات ودوريات 

أمين النحراوي، التطبيقات اللوجستية يف النقل البحري، ندوة عن املفاهيم احلديثة يف إدارة خدمات .190
.2006نوفمرب 23- 19النقل البحري، مصر، 

دن عبد الوهاب، امليزة التنافسية كأسلوب لتطوير التكامل اإلقتصادي العريب ادن عبد الغين، أ.داد.191
تفعيل الشراكة العربية األوروبية، ملتقى دويل حول التكامل اإلقتصادي العريب كآلية لتحسني وتفعيل و 

، 2005األوروبية، جامعة فرحات عباس سطيف، اجلزائر، - الشراكة العربية
يل الداوي الشيخ، دور التسيري الفعال للموارد وكفاءات املؤسسة يف حتقيق امليزة التنافسية، امللتقى الدو .192

حول التنمية البشرية وفرص اإلندماج يف إقتصاد املعرفة والكفاءات البشرية، جامعة ورقلة، كلية احلقوق 
، 2004مارس 10- 09والعلوم اإلقتصادية، 

، منظور 4شا فؤاد عبد الرمحن/ مىن حممود حسني، املؤمتر الدويل للنقل البحري واللوجستيات مارلوج .193
.2، ص 2015مارس 31-29ت العمالقة، مصر، التنمية املستدامة للمشروعا

سامي زكي عوض، دور املوانئ اجلافة يف املنظومة اللوجستية، االكادميية العربية للعلوم و التكنولوجيا .194
، مصر1997و النقل البحري، مارد كون، 
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:ملخص
لقد تحولت الموانىء من مجرد محطات مائية برية الستقبال السفن الى صناعة عالمية معقدة ومتشابكة تتداخل 
فيها االستثمارات المالية بالمتطلبات التقنية و االدارية التشغيلية، وتزايد االتجاه نحو اقامة المجمعات الصناعية داخل 

وانئ مما جعل منها قطاعا انتاجيا، لهذا أصبح مجال اللوجيستيات يؤثر بدرجة كبيرة و مهمة على أعمال الموانئ مما الم
جعلها حلقة في سلسلة االدارة الشاملة للوجيستيات لتحقيق سياسة امداد العمالء بمطالبهم بأسرع وقت و بأقل تكلفة 

لفة االستراتيجية لدعم القدرات التنافسية للموانئ البحرية.ممكنة من خالل مراكز اللوجيستيات و ادارة التك
ومن هنا يعد روتردام نموذجا لوجيستي ناجحا في جذب مراكز اللوجيستيات اإلأوبية والنشاطات االقتصادية 

أمام المرتبطة بها، في حين أن ميناء وهران الزال يفتقر الى الخدمات اللوجيستية وبهذا يعتبر ميناء تجاري كالسيكي 
تحديات تجارية عالمية متزايدة.

، اللوجستيات، سلسلة االمداد، النقل البحري، األنشطة الموانئ، ميناء روتردام، ميناء وهرانلكلمات المفتاحية: ا
.اللوجستية، السفن

Résumé:

La grande transformation des ports maritimes de simples stations marines servent
principalement la réception des navires en une industrie mondiale complexe et interconnectée dans
laquelle les investissements financiers se superposent aux exigences de gestion technique et
opérationnelle et à la tendance croissante à la création de complexes industriels dans les ports, ce qui
en fait, un secteur productif.

Par conséquent, la logistique a un impact significatif sur le travail, ce qui en fait un lien dans
la chaîne complète de gestion de la logistique pour atteindre la politique de fourniture aux
consommateurs de leurs demandes dans les meilleurs délais et au coût le plus bas possible par le biais
de centres logistiques et d'une gestion stratégique des coûts, soutenir la compétitivité des ports
maritimes.

Le modèle du port de Rotterdam en matière de logistique est efficace pour attirer la
logistique administrative et les activités économiques associées, tandis que le port d’Oran demeure un
port commercial classique du fait du manque de logistique face aux défis commerciaux mondiaux
croissants.

Mots clés: Ports, port de Rotterdam, port d'Oran, logistiques, chaîne d'approvisionnement, transport
maritime, activités logistiques, navires.

Abstract :

The vast transformation of seaports from single marine stations is primarily serving the
reception of ships as a complex and interconnected global industry in which financial investments
overlap with the requirements of technical and operational management and the growing trend towards
the creation of industrial complexes in the United States. ports, making it a productive sector.

Therefore, logistics has a significant impact on the work, making it a link in the complete
chain of logistics management to reach the policy of supplying consumers with their requests as soon
as possible and at the lowest possible cost through logistics centers and strategic cost management,
support the competitiveness of seaports.

The port ofRotterdam's logistics model is effective in attracting administrative logistics and
related economic activities, while the port of Oran remains a classic commercial port due to lack of
logistics in the face of increasing global trade challenges.

Keywords: Ports, port of Rotterdam, port of Oran, logistics, supply chain, maritime transport, logistic
activities, ships.


