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  :شرافحتت إ          
 فقيه عبد احلميد. د        



  :امللخص
  

إن من أكثر احملاور االقتصادية تأثرا بتطورات السوق العاملية من الناحية العملية هو قطاع النقـل              
النقل البحـري ركيـزة     البحري الذي يعترب قطاع اقتصادي هام بالنسبة لالقتصادات الدولية إذ  يعترب             

أساسية يرتكز عليها االقتصاد القومي، الذي يساهم يف النمو و النشاط االقتصادي ومبا أن النقل البحري                
العريب يعترب جزءا من منظومة النقل البحري العاملية ، فانه يتأثر بصورة مباشرة بالتطورات التكنولوجيـة                

  .تعدد الوسائطواللوجيستية احلديثة اليت سيطرة على النقل امل
النقـل متعـدد الوسـائط،      ،  النقل البحري، األسطول البحري ،املوانئ البحريـة      : الكلمات املفتاحية 

، اجلاتس، التجارة االلكترونيـة ، الـشركات املتعـددة    ،تكنولوجيا املعلومات و االتصال اللوجستيات
  .اجلنسيات ، احلاويات 

Résumé  

 

L’ un des buts économiques de l’évolution du marché est l’augmentation du transport et 

des échanges entre les pays .  

Le transport maritime apparait donc un élément essentiel pour favoriser la croissance 

économique des pays participants à l’échange mondial . 

La dynamique et l’amélioration du transport maritime pour les pays arabes passe par la 

maitrise de la technologie moderne et le soutien logistique pour ce créneau . 

Il y a donc une double relation entre croissance économique , transport maritime et marché 

mondial.  

Mots Clé : Transport maritime, flotte maritime, les ports maritimes, le transport multimodal, 

logistique, technologies de l’information et de communication, GATS, le commerce 

épléctronique, les enterprises multinational , les contenairs 

 
 

  
  



  
  
  

  

ِ  

  
  
  
  
  

  
  
  



  
  
  

  يِمسِم اللَِّه الرحمِن الرِحب
َ﴿ ِمن ماهقْنزرِر وحالْبو رِفي الْب ماهلْنمحو مِني َآدا بنمكَر لَقَد

 ﴾ٍري ِممن خلَقْنا تفِْضيالًالطَّيباِت وفَضلْناهم علَى كَِث
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  ﴾وأَما الْقَاِسطُونَ فَكَانوا ِلجهنم حطَبا﴿
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أ   

أدت التغريات االقتصادية والسياسية املتالحقة خالل السنوات السابقة واليت من أمهها الثـورة        
لصناعية الثالثة،وظهور اجلات ومنظمة التجارة العاملية وهيمنـة الـشركات متعـددة            التكنولوجية ا 

اجلنسيات وظهور التكتالت االقتصادية،وظاهرة االندماجات والتحالفات االسـتراتيجية العامليـة إىل      
  .التأثري على حركة التجارة الدولية وحركة رؤوس األموال

 العامل ويف ظل حترير اخلدمات وحـدة املنافـسة          ومع هذه التغريات االقتصادية اليت يشهدها     
واتساع السوق وااللتجاء إىل تكثيف مبدأ اقتصاديات احلجم أصبح،إلدارة اللوجستيات دور رئيسي            
وفعال ملواجهة التحرير من خالل ما تلعبه من دور أساسي يف خفض تكاليف اإلنتاج، باإلضـافة إىل                

ة اجليدة ألنظمة النقل على طول سلسلة النقل مما يـؤدي   ظهور ما يعرف بسلسلة اإلمداد وهي اإلدار      
إىل ختفيض التكاليف باإلضافة إىل كثافة رأس املال واإلنتاج واحلجم الكبري والتعـامالت التجاريـة               

  .واملالية كما ظهرت املنافسة بني هذه الشركات الكربى
 من الركائز األساسية يف وقد كان هلذه التغريات أثر كبري على قطاع النقل البحري الذي يعترب        

االقتصاد القومي ورمبا يعترب على الدرجة األويل من األمهية لبعض البلدان البحرية،فقد لعـب النقـل            
البحري دوراً رائداً يف نقل احلضارات حبيث كان له تأثري يف احلياة البشرية،حيث تطورت السفن إىل                

ويات ذات األحجام الكبرية مما كان له أكـرب         ناقالت عمالقة أكثر تنوعاً وتقدماً وظهرت سفن احلا       
أثر على املواينء فأصبحت احلاجة إىل مواين حبرية متطورة وإىل كفاءة إدارية عالية وشـبكات نقـل                 
داخلية تصل إىل مراكز اإلنتاج واالستهالك باملواين وتكون قادرة على االستقبال والتعامل مع هـذه               

راكز للتبادل اإللكتروين للمعلومات والذي يتـيح اسـتخدام         باإلضافة إىل وجود م   . السفن العمالقة 
  .املستندات بصورة إلكترونية عرب اإلنترنت

وقد ساعد علم اللوجستيات واالتصاالت واستخدام سفن احلاويات يف ظهور ما يسمى بنظام            
ع عن طريق   النقل املتعدد الوسائط الذي يعترب وليد التكنولوجيا احلديثة والذي يساعد على نقل البضائ            

واسطتني خمتلفتني بعقد نقل واحد وتسمى هذه اخلدمة أيضا من الباب إىل الباب وتساعد تسهيالت                
االتصاالت واملعلومات تطبيقات اللوجستيات يف تبادل البيانات إلكترونيا واالستغناء عن املـستندات            

العنصر البشري القـادر علـى      الورقية، وبالتايل كانت احلاجة إىل اإلدارة العلمية والتكنولوجية ذات          
  .التعامل مع جمريات العصر



 

ب   

وتعترب التحالفات اإلستراتيجية يف جمال النقل البحري بني الشركات املالحية أحدى جمريـات      
التحرير يف هذا اال وتساعد التحالفات اإلستراتيجية بني الشركات املالحية على زيـادة أحجـام               

ناء، توظيف قوم املالية جمتمعة من أجل شراء وإحـالل الـسفن            البضائع، واخلدمات املقدمة يف املي    
  . دف السيطرة على السوق وزيادة اإليرادات وتقليل املخاطرة

ومع هذا التقدم املذهل يف جمال النقل البحري جند أن معظم الدول العربية مل تتقـدم التقـدم          
التقدم الذي يشهده العامل يف جمـال النقـل         املنشود منها يف هذا اال باستثناء دول اخلليج العريب، ف         

البحري ميثل حتدياً كبرياً أمام قطاع النقل البحري العريب يف ظل انفتـاح الـسوق وحتريـر جتـارة                   
اخلدمات، فبالنسبة لألسطول البحري العريب البد من حتديثه وتطويره حىت تواكب سفنه التطـورات              

ول العربية تستخدم السفن القدمية ذات أعمار كـبرية ال  العاملية يف هذا اال حيث مازالت معظم الد    
تتالئم مع التطور يف جمال أساطيل عاملية، باإلضافة إىل أا متتلك سفن احلاويات قليلة العدد حبموالت                

  . إمجالية ضعيفة يف حني أنه جتري دراسة لبناء سفن حاويات حبموالت إمجالية كبرية
ملوانئ البحرية العربية التطور املطلوب منها باستثناء موانئ دول  تطور ا تأما بالنسبة للموانئ فلم     

اخلليج العريب، وبعض املوانئ العربية األخرى ويرجع ذلك إىل االستثمارات املاليـة الـضخمة الـيت          
  .حيتاجها قطاع النقل البحري من أجل تطويره

  :اإلشكالية
النقل البحري العاملي،مما مكن مـن  كان هلذه التغريات أثر كبري يف أحداث تغريات يف تقنيات       

إحداث زيادة كبرية يف إنتاجات السفن، ومسحت هذه التقنيات بزيادة هائلة يف حجم السفن وسـعة            
النقل فيها حيث ظهر يف العامل مع أواخر الستينات نظام احلاويات، بعد أن كان األسطول الضخم من         

 املوانئ استبدلت بأسـطول مـن سـفن         بواخر الشحن العام تقضي أغلب فترات عمر تشغليها يف        
وذا أصبحت البضائع تنقل مرتني فقـط       . احلاويات األكرب حجماً واألكثر إنتاجية إىل أبعد احلدود       

  .تنقل إىل احلاوية عند املصنع املنتج مث خارجها عند األسطول النهائي
لها وحتـديثها   وقد أدركت الدول املتقدمة أمهية النقل البحري فسارعة بإعادة هيكلة أسـاطي           

  .ورفع كفاءا وإنشاء الترسانة البحرية
. أما الدول النامية بصفة عامة والدول العربية بصفة خاصة منها من ميتلك أسـاطيل جتاريـة               

ومنها من يعتمد على األساطيل األجنبية لنقل جتارا اخلارجية ومع هذا التطور العاملي يف جمال النقـل      



 

ج   

جمموعة من التحديات يف جمال النقل البحري، واليت هلا أبعادها الـسلبية           البحري تواجه الدول العربية     
  .على اقتصادياا
أثر التطورات العاملية الراهنة على صناعة النقل البحري العريب         كانا اختيارنا ملوضوع     ومن هنا 

  ومدى التكييف معها للوقوف على اإلشكالية التالية
 النقل البحري العريب ومدى التكييف معها؟و قد ارتأينا أن           هذه  التطورات على صناعة     تأثريما مدى   

  :نقف على بعض األسئلة الفرعية اليت من شاا اإلجابة على متطلبات هدا املوضوع
  ما هو واقع النقل البحري العريب الراهن؟ -
 ما هي اآلثار النامجة عن حترير جتارة اخلدمات على النقل البحري العريب؟ -
 رتبة عن هيمنة الشركات املتعددة اجلنسيات على النقل البحري العريب؟وما هي اآلثار املت -
 ما هي املشاكل والتحديات اليت تواجه نشاط النقل البحري العريب؟ -
 ما هي السبل اليت تتبعها الدول العربية يف جمال النقل البحري لتكييف مع هذه التطورات العاملية؟ -

 :فرضيات الدراسة
 :ملوضوعات اليت متت دراستها ميكن صياغة الفروض العلمية التاليةيف ضوء مشكلة البحث و ا

 االهتمام باملوانئ العربية و تطويرها جيعلها عامل أو منطقة جذب للتجارة العاملية   . 
 حتديث و تطوير األسطول البحري العريب عامل هام ملواكبة التطور التكنولوجي العاملي. 
 ق امليزة التنافسية باملوانئ البحرية العربيةأن تطبيق اللوجستيات يعمل على حتقي. 
 إن تكنولوجيا املعلومات واالتصال أداة مهمة لتطوير النقل البحري العريب. 
 تعترب معدات تداول البضائع من العناصر الرئيسية املؤثرة على كفاءة األداة بامليناء. 

 :األمهية
اسية للدول، و يرتبط ازدهار اقتصاديات       يعترب النقل البحري من املقومات الرئيسية للبنية األس       

أي دولة و رخاؤها ارتباطا وثيقا بتوفري بنية أساسية قوية تيسر للدولة إمكانيات التنمية  االقتصادية و                 
 أالتبادل التجاري،حيث ال تنمية بدون جتارة و ال جتارة بدون نقل باإلضافة إىل انه ال ميكن أن ينـش                  

 نقل البضائع واألفراد خلدمة وتيسري أداء هذا املشروع، و ملـا تتطلبـه            مشروع ما إال بتوفري وسيلة ل     
حركة النقل من طرق برية وسكك حديدية و موانئ حبرية و جوية وهو ما يطلق عليه البنية األساسية                  
ملناولة الصادرات والواردات، ولعل هذا ما يربر أن صناعة النقل تعد من أهم الـصناعات وأكثرهـا               



 

د   

ى املستوى احمللي أو العاملي،فهي من ناحية نشاط إنتاجي قائم بذاته،ومن ناحية أخـرى   تأثريا سواء عل  
 .هي نشاط توزيعي تعتمد عليه باقي األنشطة االقتصادية

  ويعد االستثمار يف هذا القطاع استثمارا حمفزا أو مشتقا من الطلب على منتجات القطاعـات       
ـ        ويعترب قطاع النقل من األ     االقتصادية األخرى،  غريات تنشطة االقتـصادية الـشديدة احلـساسية لل

 االقتصادية و السياسية العاملية،و هناك حتديات و تطورات عاملية عديدة تواجه هدا القطاع احليوي 
  :اهلــدف

دف الدراسة إىل معرفة واقع  النقل البحري العريب يف ظل التطورات العاملية الراهنة لتوصل               
ن حترير جتارة اخلدمات والتقدم التكنولوجي وهيمنة الـشركات املتعـددة           إىل معرفة اآلثار النامجة ع    

املشاكل والتحديات اليت يواجهها النقـل    أهم    اجلنسيات على قطاع النقل البحري العريب، مع حتديد       
  .البحري العريب واالجتاه لوضع خطط لتطويره مبا يتناسب مع التغريات العاملية اجلديدة

  :منهج الدراسة
 الدراسة على املنهج الوصفي والتحليلي، وذلك لوصف واقع النقل البحـري العـريب              تعتمد  

وحتليل آثار التطورات العاملية على النقل البحري العريب، وتستخدم يف ذلك معلومات سلسلة زمنيـة               
  ). حىت آخر بيانات متاحة– 2000(للفترة من 

  :صعوبات البحث 
حث واجهة الباحثة مشكلة توقف بعض البيانات عنـد         وجتدر اإلشارة إىل أنه أثناء إعداد الب      

مما عاق كثريا حتليلها والوصول إىل نتائج مقبولة ولذلك اقتضى األمر التعامـل      2007،  2005سنوات  
  .مع كم كبري من البيانات الظاهرة بشكل مقبول من الناحية العلمية ومعربا عن الواقع إىل حد ما

 :الدراسات السابقة

 :راسات السابقة املعاجلة لبعض أجزاء هذا املوضوع جندمن البحوث والد

صناعة النقل البحري    رسالة دكتوراه حتت عنوان      مصطفى أمني حسن مساد    يف دراسة للباحث     -1
 عرض و حتليل مع اإلشارة اخلاصة إىل أمهيتها االقتصادية،السنة  اجلامعية              يف اململكة األردنية اهلامشية   

لتطور نشاط صناعة النقل يف األردن و املالمح االقتصادية لصناعة النقل           ، قدم فيها عرض عام      2000
البحري يف األردن،كما تناول النقل متعدد الوسائط و ثورة اللوجستيات بالتطرق إىل نشأة و تطـور              



 

ه   

النقل متعدد الوسائط و املزايا االقتصادية الستعماالته،و اجلوانب القانونيـة و تطـور دور املـوانئ                
كما ناقش االعتبارات التسويقية و اجلغرافية للموانئ نتيجة        . باستخدام النقل متعدد الوسائط      املركزية

 إىل ضرورة تطوير و تنفيذ سياسة ناجحة وواقعية         و قد توصل الباحث   لتطور النقل املتعدد الوسائط ،    
ات العامليـة  للنقل البحري األردين و وضع خطة شاملة لتحديث النقل البحري األردين يف ضوء املتغري     

 .احلالية و املستقبلية

 ، رسـالة دكتـوراه حتـت عنـوان        سعيد حممد سعيد الزعـايب     و يف دراسة أخرى للباحث       -2
 دراسة حالة ملـوانئ دولـة      االستراتيجيات األمنية البعد الثالث يف منظومة إدارة املوانئ البحرية        

   2010،  السنة اجلامعية اإلمارات العربية املتحدة

الباحث الوضع االقتصادي لدولة اإلمارات يف منطقة اخلليج العريب و تأثريه على            حيث أوضح   
اقتصاديات املنطقة و كذا منظومة إدارة شؤون األمن و التامني املرفئي للمـوانئ البحريـة بدولـة                 
 اإلمارات بالتطرق إىل مفاهيم السالمة و األمن يف املوانئ البحرية واملعاهدات واملدونات الدوليـة يف              
جمال صناعة النقل البحري، وتأهيل و تامني ومحاية املوانئ يف ضوء املتغريات احلديثة، والدور الرئيسي               
لتكنولوجيا املعلومات و االتصاالت يف إدارة املوانئ و تشغيلها و التطبيقات التكنولوجية احلديثـة يف               

 بدولـة اإلمـارات وتكنولوجيـا     عمليات املناولة يف سلطة موانئ ديب، واإلستراتيجية األمنية املطبقة        
 إىل نتيجة مفادها ضرورة حتديد مستويات األمن    توصل الباحث وقد  .األساليب احلديثة لتامني املوانئ     

ملواجهة ومكافحة احلوادث اإلرهابية و تطبيق نظام إدارة األزمات طبقا  للمعايري الدولية، وخطـط               
حلدث،و توفري استراتيجيات السالمة واألمن     مواجهة أي أزمات مرتقبة، ولوجستيات ما بعد وقوع ا        

 .وتامني البيئة الصاحلة لإلعمال

 اثر العوملة على صناعة النقل    ، رسالة ماجستري حتت عنوان      رباب فتحي عبد العزيز جنم     الباحثة   -3
حيث مت يف هذا املوضوع التطرق إىل ما شهده النظام         2005،السنة اجلامعية   البحري يف الدول العربية   

تصادي العاملي من متغريات ساعدت على ظهور ما يعرف بظاهرة العوملة،و اليت من أمهها الثـورة           االق
التكنولوجية الصناعية الثالثة و ظهور اجلات و منظمة التجارة العاملية،و هيمنـة الواليـات املتحـدة           

وظهـور   نسيات،األمريكية وايار االحتاد السوفييت السابق،باإلضافة إىل ظهور الشركات متعددة اجل         
ويف ظل هذه التغريات اليت     . التكتالت االقتصادية الكربى،كما ظهرت التحالفات اإلستراتيجية العاملية      

شهدا الساحة الدولية يف القرن املاضي وما صاحبها من ظهور لظاهرة العوملة كان له اكرب األثر على                 



 

و   

رت صناعة النقل البحري ببنيتيهـا      تطور النقل بصفة عامة وصناعة النقل البحري بصفة خاصة فتطو         
ومن مظاهر تطور النقل البحري سيطرت الفكر اللوجـسيت علـى           .األساسيتني ومها السفينة وامليناء     

عملية النقل املتعدد الوسائط كما تطرقت إىل قطاع النقل البحري العريب بشقيه األسطول و املوانئ يف           
طاع النقل البحري العريب مل يتطور بنفس التطـور          إىل إن ق   توصلت الباحثة ظل حتديات العوملة وقد     

 .العاملي
  إدارة و تطوير املوانئ الليبية     ،رسالة ماجستري حتت عنوان   امحد امراجع أحممد العمامي    الباحث   -4 

، الـسنة   دراسة حالة ميناء بنغازي البحـري     :ملواكبة التطورات احلديثة يف صناعة النقل البحري      
ل التطورات اليت مرت ا املوانئ عرب التـاريخ واسـتعراض مفهـوم             مت توضيح مراح  .2010اجلامعية

اللوجستيات ومراحل تطوره التارخيية،و األهداف االقتصادية النامجة من تطبيق األنشطة اللوجـستية            
املختلفة باملوانئ،و بيان مدى إمكانية مسامهتها يف حركة التجارة الدولية ومدى تـأثري التكنولوجيـا     

ارة املوانئ  مع اإلشارة إىل طاقات وتسهيالت املوانئ الليبية،و اقتراح منوذج لتحويـل             احلديثة على إد  
 إىل ضرورة تطوير املوانئ الليبية      توصل الباحث و. ميناء بنغازي من ميناء تقليدي إىل مركز لوجسيت       

النقـل  بإدخال تكنولوجيا املعلومات و االتصال واللوجستيات ملواكبة  التطورات احلديثة يف صناعة             
  البحري

  :الدراسةحمتويات 
  :وتشتمل خطة البحث على ثالثة فصول للدراسة

 تناول واقع النقل البحري العريب، حيث مت تقسيم هذا الفصل إىل أربعة مباحث حيث               الفصل األول 
املوانئ يف الـوطن    للوقوف على    درس املبحث األول األسطول البحري العريب وأخذنا املبحث الثاين        ي

وصـوال إىل   النقل باحلاويات املتعددة الوسائط يف الـوطن العـريب          فتناول  ا املبحث الثالث    أمالعريب  
  .اللوجستيات يف الوطن العريباملبحث الرابع الذي يدرس 

 فتم التطرق فيه إيل أثر حترير التجارة الدولية على النقل البحري العريب، وقسم هذا               الثاين الفصل أما  
حث، فاملبحث األول حول أثر حترير جتارة  اخلدمات على قطاع النقـل             الفصل بدوره إىل أربعة مبا    

و التقسيم الدويل البحري العريب، أما املبحث الثاين فتطرق إىل أثر هيمنة الشركات املتعددة اجلنسيات         
على النقل البحري العريب وتناول  املبحث الثالث أثر التقدم التكنولوجي على النقـل              اجلديد للعمل   

  .العريبالبحري لنقل تأثري األزمة املالية العاملية الرهنة على اواملبحث الرابع تطرق إىل البحري 



 

ز   

 فتم التطرق فيه إىل املشاكل والتحديات اليت تواجه النقل البحري العريب ومـدي              الفصل الثالث أما  
ه قطـاع   اليت تواج والتحديات  قسم بدوره إىل أربعة مباحث،املبحث األول املشاكل        والتكييف معها   

العناصر املؤثرة على كفاءة األداء والقـدرة التنافـسية         : ، املبحث الثاين  النقل البحري العريب  
متعدد الوسـائط يف الـدول       أما املبحث الثالث تناول متطلبات تفعيل النقل         باملوانع العربية 

بيـق  يف حني يدرس املبحث الرابع أمهيـة تط  العربية وضرورة تطبيق استراتيجية حبرية عربية       
  .على أنشطة النقل البحريالتجارة االلكترونية 
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مل يكن االهتمام بقطاع النقل البحري وليد الساعة بالنسبة ملعظم الدول الصناعية، فالشواهد 
ية ألساطيلها البحرية التجارية، التارخيية تؤكد االهتمام والرعاية املميزة اليت أولتها الدول االستعمار

وذلك استشعارا منها بأمهيتها االقتصادية والسياسية والعسكرية، أما يف القرن احلادي والعشرين، فلم 
يعد االهتمام ذا القطاع مقصورا على الدول املتقدمة، بل تعداه إىل عدد كبري من الدول النامية 

  .ومنها الدول العربية
عربية تعتمد اعتمادا كثيفا على اخلارج يف تلبية احتياجاا السلعية لعدم  ألن الدول الونظراً

ويف إطار خصوصية املنطقة . توافرها حمليا، كان البد أن يتزايد اعتمادها على قطاع النقل البحري
بالنسبة لالقتصاد العاملي بفعل كوا من أبرز الدول املصدرة للنفط فإن قطاع النقل البحري ميثل 

د احليوي لنقل الصادرات ومبا أن العامل مير مبرحلة انتقالية خطرية يف ظل ظهور العوملة وما أحدثته الراف
من تأثري على قطاع النقل البحري بصفة عامة وقطاع النقل البحري العريب بصفة خاصة كان البد من 

 .دراسة هذا القطاع وما وصل إليه عن طريق دراسة واقع النقل البحري العريب
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  األسطول البحري العريب: بحث األولامل
لقد سجل التاريخ على مدى السنوات صفحات عديدة جميدة للتجارة العربية واألسطول 

إذ كانت سفنه تشق عباب املياه "البحري العريب الذي احتل موقع الصدارة يف البحار واحمليطات، 
ق وإىل ترتانيا وموزنبيق ومدغشقر على لتصل التجارة العربية إىل الصني واهلند واملاليو يف أقصى الشر

  1".الساحل اجلنويب الغريب للمحيط اهلندي يف حركة جتارية وحبرية كربى استمرت قرونا طويلة
إن هذا االرتباط الوثيق بني التجارة اخلارجية العربية واألسطول البحري العريب حيتم تطوير 

يعية والبشرية، وإمداده بالسفن احلديثة اليت ختدم األسطول ورعايته وتدعيمه من الناحية املادية والتشر
  .اجتاهات التجارة وكذلك األمر بالنسبة ألسطول سفن احلاويات

  :النقل البحري والتجارة الدولية: املطلب األول
  : أمهية النقل البحري على الصعيد احمللي والدويل: الفرع األول

ية منذ القدم ارتباطا وثيقا، فهو وسيلة من يرتبط النقل البحري بتجارة السلع والبضائع الدول
وسائل عمليات تنشيط التبادل الدويل إذ حوايل ثالثة أرباع حجم التجارة العاملية تنقل عرب البحر 

ما تلقاه حركة التجارة العاملية نفسها فبدونه تتوقف متاما حركة التجارة  قى من اهتمام العامل قدرلوي"
  2".العاملية

ركة التدفق السلعي يف التجارة الدولية وقد زاد من هذه املكانة املتميزة الذي يقود ح"فهو
  3".للنقل البحري جناح وانتشار النقل باحلاويات

والسفينة هي احملور الرئيسي الذي يدور حوله نشاط قطاع النقل البحري والذي يتضمن شركات 
ناء، السفن، شركات نات البشركات الشحن والتفريغ، هيئات التأمني، ترسا، وتوكيالت املالحة

  ...إصالح السفن
  

                                                
 اإلداريـة،  للتنميـة  العربية المنظمة العالمية، واالندماجات التكتالت مواجهة في العربي البحري النقل الشين، فتحي القادر عبد/ د 1

 .168.ص ،2008 القاهرة،

 29 ص ، تاريخ بدون ناشر، بدون النقل، مبادئ الجندي، هشام  2 

 411ص ، 1998 ، اإلسكندرية ، للكتاب اإلسكندرية مركز ، النقل إقتصاديات في مقدمة  ، منصور فريد حمادة/ د 3 
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يلعب النقل البحري 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 تقوم بإنتاج 

  1".تلك السلع
ية اليت تؤثر على توطن الصناعة واختيار مواقع اإلنتاج ومراكز العوامل األساس من وهو

  .التوزيع
إن هذا القطاع االقتصادي احليوي يعد من أضخم وأغزر القوى اإلنتاجية توليدا للدخول 

بناء و تدعيم األسطول التجاري خلدمة التجارة الدولية مياثل عملية والقيم املضافة ، فاالستثمار يف 
صناعات املنتجة لبدائل الواردات أو الصادرات وحيسن من شروط التجارة الدولية الاالستثمار يف 

لدولة املالكة لذلك األسطول وارتفاع حجم جتارا اخلارجية، وحيسن معدالت تدفق الواردات 
، ومن مت ئع باملوانئ احملليةمنه تقليل تكدس البضايا مع حجم الطلب العاملي عليها ووالصادرات متاش

ة أسطول الدولة إن حيمل جتارا اخلارجية أي استخدام شرط تفضيل التجارة الوطنية، باإلضافة إمكاني
رات املالحية وأسعار النوالني البحرية، كما يؤدي إىل خلق فرص جديدة متإىل إمكانية التأثري يف املؤ

 .للعمل ، وتوفر العمالت األجنبية، وحتسني ميزان املعامالت اجلارية
دول املتقدمة والدول النامية، لي أمهية كبرية يف عملية اإلمناء االقتصادي لفلنقل البحر

هي مكملة للنشاط اإلنتاجي الذي تقدمه القطاعات االقتصادية األخرى سواء "فاخلدمات اليت يقدمها 
الصناعية أو الزراعية أو السياحية أو قطاعات النقل الداخلي كما يلعب قطاع النقل البحري دورا 

   2."ا يف عمليات األمن الغذائي والتنمية االجتماعيةأساسي
ولتطور وسائل النقل البحري آثارا هامة يف جمال تقسيم العمل الدويل والتخصيص املوارد 

  .والتأثري على ميكانيكية السوق العاملي للسلع واخلدمات
  : تكاليف النقل يف التجارة الدولية: الفرع الثاين

 الدولية تكاليف النقل على أسعار السلع عند قيام التجارة الدولية لقد أمهلت نظريات التجارة
اهتمت بتفسري اختالف التكاليف النسبية إلنتاج سلعة معينة عن تكاليفها النسبية يف بلد آخر و

ترضته نظرية التجارة فعلى خالف ما ا"، ولكن احلقيقة أساسي لقيام التجارة بني البلدينكشرط 

                                                
 296 ص ،2005 ،اإلسكندرية، للكتاب دريةاإلسكن مركز العالم، في البحري النقل إقتصاديات بدوي، سمية/ د 1 
  .05ص ،السابق مرجعال  2
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لنقل يف تيار واجتاه التجارة اخلارجية ، فإذا ما كانت نفقات النقل كبرية حبيث الدولية تؤثر نفقات ا
،ومن جانب آخر قد 1"تفوق الفرق يف الثمن قبل التجارة فإن ذلك حيول دون قيام تبادل جتاري دويل

  .تكون نفقة النقل سببا يف قيام التجارة الدولية 
ارة الدولية ، فهي تدخل يف تكلفة السلع العقبات الطبيعية اليت تقف يف وجه التج"فهي من 

املستوردة،وتكاليف النقل تشمل على مصاريف الشحن، وتكاليف التحميل، وتكاليف التفريغ، 
  2".وأقساط التأمني وتكاليف الفائدة خالل الفترة اليت تكون السلع يف مرحلة اإلنتقال

ليف النقل للخارج أقل من سعرها تكا+ حيث تكون السلعة قابلة للتصدير إذا كان سعرها احمللي "
تكاليف النقل الداخل أقل + الدويل ، يف حني تكون السلعة قابلة لالسترياد إذا كان سعرها الدويل 

  . فتكاليف النقل تلعب دورا بالغ األمهية يف التجارة الدولية ،3"من سعرها احمللي
مصانع احلديد والصلب بالقرب أن تكاليف النقل هلا تأثري كبري على توطن الصناعة، لذا تقام 

ة تفوق تكلفة نقل السلعة من مراكز الفحم حىت تزيل تكاليف نقل الفحم ألن تكلفة نقل املواد األولي
، وتقام كذلك مصانع السلع الكبرية احلجم و السهلة الكسر أو ذات تكاليف نقل مرتفعة املصنعة

  .جدا بالقرب من األسواق 
دور كبري يف تكييف الوضع اإلنتاجي والتخصص اجلغرايف لبعض وعليه فإن تكاليف النقل هلا 

ذلك أن التجارة الدولية تتأثر بنفقات النقل ألن املنتجني يتجهون إىل إنتاج السلع اليت يسهل "البلدان، 
نقلها ملسافات طويلة أو السلع اليت تنخفض نفقات نقلها إىل األسواق التجارية تاركني املنتجني 

  4."ه األسواق مهمة إنتاج السلع ذات النفقات الباهضة يف النقلالقريبني من هذ
هناك بعض اخلدمات غري متاجر ا دوليا كخدمة تنظيف املالبس ألن قيمتها منخفضة وتكاليف 

  .نقلها مرتفعة جدا 

                                                
 30ص ، 2008، اإلسكندرية ،الجديدة الجامعة دار الدولية، ةاإلقتصادي العالقات ،اهللا عوض حسين زينب/ د 1
  145-144 ص ، 2006 األديب، دار وتمارين، نظرية نمادج الدولية التجارة إقتصاديات بلقاسم، زايري/ د 2
  15ص ، 2008، اإلسكندرية رؤية، مؤسسة ، الخارجية التجارة إقتصاديات ، السريتي أحمد محمد السيد/ د 3
  55ص ، 2001 عمان، األولى، الطبعة ، والتوزيع للنشر صفاء دار الخارجية، التجارة ، اللوزي باسم ، مر سعيد موسى  4
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فتكاليف النقل تتحدد بعامل املسافة وحجم ووزن البضاعة  وتؤثر مباشرة يف التكلفة النهائية 
 سوق املستورد، إذ يف بعض األحيان تتساوى قيمة التكاليف اإلضافية املرتبطة بالنقل للبضاعة يف

  . والتستيف والتربيد مع تكاليف اإلنتاج األصلية 
 من قيمة السلع اليت يتم ا %40 - % 20فنفقات النقل تتراوح يف األحوال العادية بني "

ملواد األولية كبرية احلجم ثقيلة الوزن عن التعامل يف األسواق الدولية حيث ختتلف نفقات نقل ا
  1".نفقات نقل السلع النهائية الصنع

لنسبة لتكاليف ولقد أدى التقدم التكنولوجي يف جمال النقل البحري إىل اخنفاض تكاليفه با
، و إدخال بضائع جديدة يف جمال التبادل الدويل كانت تكاليف نقلها املرتفعة جدا اإلنتاج اإلمجالية

  .ا مما انعكس على تطور واتساع التجارة الدولية حبدون تداوهلا تداوال مرحتول 
حيث أن زيادة األسعار ستؤدي إىل إخنفاض "حجم التجارة الدولية بتكاليف النقل،  كما يتأثر

الكميات املستوردة واملصدرة من األسواق العاملية وإذا وصلت تكاليف النقل إىل مستويات عالية، 
2".ا تلغي أي ميزة نسبية لدولة يف إنتاج سلعة معينةفمن احملتمل أ  

وعليه فالبضائع اليت تدخل التجارة الدولية يف أي فترة زمنية تتأثر بتكاليف النقل البحري كلما 
عالقة مباشرة بني إخنفاض تكاليف النقل البحري، "زاد الطلب على خدمات النقل البحري فهناك 

ميل أصبحت أقل من الفرق /لما تناقصت تكاليف النقل بالطنوبني الطلب على محوالت السفن فك
يف التكاليف احلدية لإلنتاج بني الدول األكثر بعدا عن بعضها البعض مبا يسبب زيادة الطلب على 

  3".الرحالت األكثر طوال
  )بضائع أو ركاب(و خيتلف أسلوب تقسيمها من سفينة ألخرى حسب طبيعة نشاط السفينة 

  .)خطية أو متجولة أو مؤجلة(وب تشغيل السفينة وحسب اختالف أسل
تلك التكاليف الالزمة لتشغيل وحدة نقل معينة ") : غري املباشرة(ويقصد  بالتكاليف الثابتة 

دون أن يتأثر مقدار هذه التكاليف حبجم البضائع املنقولة على ظهر السفينة أو بعدد ) سفينة مثال(
   4".املوانئ اليت جتوا تلك السفينة

                                                
  77ص ، 2007 . ناشر بدون ، الدولية التجارة ، سويفي  القادر عبد الهادي عبد/ د 1
   145ص ، 2006 ، األديب دار ، وتمارين نظرية نمادج الدولية التجارة إقتصاديات ، بلقاسم زايري/ د 2
  118 ، ص2010أحمد عبد المنصف محمود ، إقتصاديات و سياسات النقل البحري ، مؤسسة رؤية ، اإلسكندرية ،  3

 562 ص ، ذكره سبق مرجع ، بدوي سمية/ د  4
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فهي التكاليف اليت تتأثر بتغري حجم البضائع املنقولة أو عدد ) : املباشرة(أما التكاليف املتغرية 
  .الركاب 

وال يوجد تقسيم موحد لتصنيف التكاليف و لكن نأخذ األكثر  إنتشارا حيث مت تصنيفها إىل 
  :مخسة أنواع 

ي ، اإلدارة وهي تغطصيانة، التأمني، ال، املخازنوتشمل تكاليف الطاقم: ل السفينة  تكاليف تشغي-1
  .مصاريف التشغيل اليومي للسفينة

تتعدد العوامل اليت تتأثر ا تكاليف اإلصالح والصيانة ويأيت يف " : تكاليف الصيانة الدورية -2
وجه عام بعمر السفينة بمقدمتها عمر السفينة وخاصة إذا زاد العمرعن سبع سنوات، حيث ترتبط 

  1."إرتباطا طرديا
 رسوم امليناء، رسوم املرور بالقنوات وتكاليف متغرية ،ويشمل الوقود اإلرشاد:  تكاليف الرحلة -3

  .ناجتة عن كل رحلة 
ا فقد يكون التمويل وتتوقف على الطريقة اليت جيرى متويل شراء السفينة ":  التكاليف الرأمسالية-4

 احلالة يشارك صاحب السهم يف أرباح عن طريق عرض أسهم الشركة يف األسواق  املالية ويف هذه
، أو عن طريق اإلقتراض من البنك وذلك بتسديد الفائدة واألقساط 2"وخسائرات الشركة املالحية

  .ئرر عن حتقيق الشركة ألرباح أو خساض النظغب
  وهي األجور اليت يتحملها مالك السفينة مقابل إستخدام العمال:  تكاليف تداول البضائع -5

 . الشحن والتفريغ من وإىل السفينةلعملياتو اآلالت 
 )تنوع األساطيل البحرية(مكونات األسطول البحري  : ثاينطلب الامل

تتعدد األساطيل البحرية من أساطيل الصيد إىل األساطيل التجارية واألساطيل احلربية، كما أن 
  .الت الفحم واحلبوبهناك ناقالت متخصصة على غرار القطارات املوحدة يف السكك احلديدية وناق

إن البضائع املنقولة حبرا، وصفاا الفيزيائية والكيميائية تؤثر على نوع وحجم السفن وشكلها "
وجتهيزاا، وميتد هذا األثر إىل تعدد أنواعها تبعا لوظائف النقل البحري اليت تقوم ا، وبالتايل حتديد 

  3 ".شكل ونوعية أسطول النقل البحري
                                                

 428ص ، 1998 ، اإلسكندرية ، للكتاب اإلسكندرية مركز ، النقل إقتصاديات في مقدمة ، منصور فريد حمادة/ د 1
 71أحمد عبد المنصف محمود ، مرجع سبق ذكره ، ص / د 2
 النقـل  بقطـاع  عالقتهاو GATS الخدمات في للتجارة العامة االتفاقية ،)اإلدارية للتنمية العربية المنظمة (المنظمة خبراء من فريق 3

 .60.ص القاهرة، ،2005 اإلدارية، للتنمية العربية المنظمة العربية، الدول في البحري
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واع السفن لتتناسب مع كل نوع من أنواع هذه السلع ونذكر منها على سبيل ومنه تتعدد أن"
  1 ":املثال

 ألف طن متعارفا عليها يف صناعة 250 أصبحت ناقالت البترول العمالقة محولة :سفن الناقالت -
 الثانية التخزين، ملواجهة النقص يف العرض أو زيادة واألوىل النقل: م بوظيفتنيالنقل البحري وهي تقو

 .األسعار يف أي وقت
 .1956 تعترب أمريكا الدولة الرائدة يف صناعة سفن احلاويات، منذ عام :سفن احلاويات -
  : تنقسم السفن إىل نوعني رئيسينيLoyds حسب تصنيفات شركة لويدز :سفن التدحرج -

 .  وتضم سفن البضائع الصب اجلاف، سفن البضائع العامة، حامالت السيارات:سفن جتارية
 وهي السفن اليت تقوم خبدمة السفن التجارية، وتعمل غالبا داخل احلدود البحرية :خدمةسفن 

 2.للميناء، وهي سفن اإلمداد والقاطرات، سفن األحباث
وإىل جانب السفن التجارية وسفن اخلدمة، هناك أيضا سفن الصيد والسفن احلربية يف سوق   

  .النقل البحري
  ول التجاري البحري العريب حتليل هيكل األسط: لثاملطلب الثا

 حسب احلمولة  : أوال
 Deal Weightوهو الطن الساكن : هناك مقياسني لقياس محولة السفن مها مقياس وزين

Tonnage (DWT)*، ومقياس حجمي وهو الطن املسجل Registered Tonnage (GRT).** 
  

  
  
  

                                                
 .58-53. ص نشر، تاريخ بدون ناشر، بدون النقل، مبادئ الجندي، هشام 1
 .415. ص ،1998 القاهرة، للكتاب، اإلسكندرية مركز النقل، اقتصاديات في مقدمة منصور، فريد حمادة/ د 2
 المياه الوقود، كمية إليها مضافا بالوزن البضائع من تنقلها أن السفينة تستطيع التي الكلية الحمولة: DWT للسفينة الساكنة الحمولة *

 .الشخصية وأمتعتهم والطاقم والمؤن العذبة
  :إلى وتنقسم فيها لةالمسج أو السفينة لها التابعة للدولة الحمولة لقواعد طبقا تحدد المسجلة السفينة حمولة **
 والوقـود  البضائع لتخزين والصالحة السفينة عليها تحتوي التي الفراغات أحجام مجموع وهي :GRT الكلية المسجلة الحمولة  - أ 

 .المكعب المتر أو بالطن مقدرة ولوازهم الركاب إقامة وأماكن والمياه،
 وحمولة ولوازمها لآلالت المخصصة األماكن حمولة قطاعاست بعد الكلية الحمولة مقدار هي :NRT الصافية المسجلة الحمولة  -ب 

 من معينة نسب حدود في والمخازن المالحة لمعدات المستعملة الغرف وحمولة وملحقاتها السفينة طاقم أفراد إلقامة المخصصة الغرف
 .الكلية المسجلة الحمولة
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  :حسب احلمولة املسجلة-1
التجاري البحري للدول العربية تبعا لعلم التسجيل وأنواع  طاقة نقل األسطول -: )1-01( جدول رقم

  )بآالف األطنان املسجلة اإلمجالية (2009 يناير 1السفن يف 
            نوع السفن

 البلد
جمموع 
 األسطول

ناقالت النفط 
 الصهرجيية

  ناقالت
 السوائب

 العامة سفن البضائع
  سفن

 احلاويات
  أنواع
 أخرى

       الدول العربية اإلفريقية

 565 0 45 121 17 748 اجلزائر

 168 54 259 388 201 1070 مصر

 48 0 33 0 195 276 ليبيا

 51 0 1 0 0 52 موريتانيا

 377 82 26 0 9 495 املغرب

 3 0 22 0 1 26 السودان

 104 0 5 17 16 142 تونس

       البلدان العربية اآلسيوية

 111 247 1 58 81 498 البحرين

 72 0 39 0 48 159 العراق

 77 14 55 0 139 285 األردن

 221 269 98 23 1754 2366 الكويت

 3 0 103 34 1 141 لبنان

 23 0 2 0 1 26 عمان

 227 335 1 37 302 903 قطر

 347 204 271 0 527 1350 السعودية

 5 8 277 26 1 317 سوريا

 192 345 78 55 404 1075 اإلمارات

 13 0 6 0 11 30 اليمن

 2607 1558 1322 759 3708 9959 اإلمجايل العريب

 26,17 15,64 13,27 7,62 37,23 100 %النسبة 

 116393 139542 108403 232665 233656 830660  اإلمجايل العاملي

 2,23 1,11 1,21 0,32 1,58 1,19 %النسبة 

  
  

Source: UNCTAD, review of maritime transport 2009, PP.201-203. 
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 : أنهويتضح من اجلدول

  %23املسجلة من إمجايل األسطول العريب بنسبة    سجلت الكويت أعلى نسبة من حيث احلمولة 
 مليون طن 1.350 اي ما يعادل %13تليها السعودية بنسبة  مليون طن مسجل، و2.366أي 

 . من إمجايل احلمولة املسجلة لألسطول العريب%10مسجلثم اإلمارات العربية املتحدة بنسبة 

  من إمجايل محولة األسطول العريب اليت %37 مليون طن بنسبة 3.708متثل ناقالت النفط الصهرجيية 
 من %15,64 مليون طن بنسبة 1.598 مليون طن مسجل ، بينما سفن احلاويات بلغت 9.959بلغت 

 مليون طن بنسبة 1.322: إمجايل احلمولة، أما سفن البضائع العامة و ناقالت السوائب كالتايل 
 %7,62طن من إمجايل احلمولة بنسبة  مليون 759 من حجم األسطول البحري العريب، و 13,27%

 .وهي أقل أنواع سفن األسطول العريب من حيث الطاقة االستيعابية

  مليون طن مسجل وعند مقارنتها مع 9.959 بلغت احلمولة اإلمجالية لألسطول البحري العريب 
يلة جدا  وهي نسبة ضئ%1,19 مليون طن جند أا متثل 830.660محولة األسطول العاملي اليت بلغت 

ال تتفق مع الوزن النسيب للعامل العريب، حيث متثل محولة ناقالت النفط الصهرجيية العربية نسبة 
 %1,21 من أسطول ناقالت النفط الصهرجيية العاملية، تليها سفن البضائع العامة العربية بنسبة 1,58%

 من محولة %1,11ات العربية من محولة أسطول سفن البضائع العامة العاملية، بينما متثل سفن احلاوي
من امجايل  %0,32سفن احلاويات العاملية و هي نسبة ضئيلة جدا، تليها ناقالت السوائب العربية 

 .حامالت السوائب العاملية
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 : حسب احلمولة الساكنة– 2
ن بالطن  طاقة األساطيل التجارية للدول العربية تبعا لعلم التسجيل وأنواع السف-: )1-02(جدول رقم 

  )بآالف األطنان من احلمولة الساكنة( 2009 يناير 1الوزين يف 
              نوع السفن

   البلد
  جمموع 
 األسطول

  ناقالت
 النفط 
 الصهرجيية

  ناقالت
  السوائب

  سفن 
 البضائع العامة

  سفن 
 احلاويات

  أنواع
  أخرى

       الدول العربية اإلفريقية

 471 0 55 204 25 755 اجلزائر

 150 63 302 679 347 1540 مصر

 28 0 39 0 358 425 ليبيا

 24 0 1 0 0 25 موريتانيا

 224 83 24 0 14 346 املغرب

 1 0 26 0 1 29 السودان

 25 0 7 26 24 83 تونس

       البلدان العربية اآلسيوية

 83 271 2 85 154 596 البحرين

 70 0 54 0 78 202 العراق

 21 18 64 0 293 396 األردن

 229 292 86 39 3219 3865 الكويت

 3 0 97 54 1 155 لبنان

 11 0 2 0 2 14 عمان

 235 366 0 59 546 1206 قطر

 294 221 271 0 881 1667 السعودية

 2 8 399 41 2 453 سوريا

 172 378 88 88 685 1410 اإلمارات

 6 0 3 0 17 27 اليمن

 2049 1700 1520 1520 6647 13194 اإلمجايل العريب

النسبة مبكونات األسطول 
 البحري

100 50,37 9,66 11,52 12,88  

 84595 161919 108881 418356 418266 1192317 اإلمجايل العاملي

 2,42 1,04 1,39 0,30 1,58 1,10 األسطول العريب إىل العاملي

Source: UNCTAD, review of maritime transport 2009, PP.207-209.  
  يانات مت استخالصها بواسطة الباحثةب
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  :يتضح من خالل هذا  اجلدول
 مليون طن وزين  3.865 سجلت الكويت اعلى نسبة من حيث احلمولة الساكنة لألسطول العريب

مليون طن وزين اي  1.667من امجايل األسطول العريب ، مث تليها السعودية ب %29,29اي نسبة 
من إمجايل  %11,67مليون طن وزين بنسبة  1.540، مث مصر من إمجايل األسطول العريب 12,63%
 .احلمولة

  مليون طن وزين، حيث حتتل ناقالت النفط  13.194بلغت احلمولة الساكنة لألسطول العريب
تليها سفن احلاويات  ،%50,37مليون طن وزين و بنسبة  6.647الصهرجيية املركز األول ب 

من إمجايل األسطول العريب، أما املركز الثالث  %12,88 مليون طن وزين أي ما يشكل 1.700بـ
بينما تشكل ناقالت السوائب ، %11,52مليون طن وزين بنسبة  1.520لسفن البضائع العامة بـ

 . من إمجايل احلمولة الساكنة لألسطول العريب%9,66 مليون طن وزين مبا يشكل 1.275
 مليون طن وزين و عند  13.194عريب سجلت احلمولة اإلمجالية الساكنة لألسطول البحري ال

من محولة  %1,10مليار طن وزين، جند أا متثل  1.192.317مقارنتها مع محولة األسطول العاملي 
األسطول العاملي وهي نسبة ضئيلة جدا ال تتفق مع الوزن النسيب للعامل العريب، إذ متثل محولة ناقالت 

ول ناقالت النفط الصهرجيية العاملية، تليها سفن  من أسط%1,58النفط الصهرجيية العربية نسبة 
من محولة سفن البضائع العامة العاملية، بينما متثل سفن احلاويات  %1,39البضائع العامة العربية بنسبة 

من محولة سفن احلاويات العاملية وهي نسبة ضئيلة، تليها ناقالت السوائب العربية  %1,04العربية 
 .السوائب العامليةمن امجايل ناقالت  0,30%

 حسب أعمار السفن: انيا ث
إن عمر األسطول يعد واحد من أهم حمددات التشغيل ألساطيل النقل، إذ أن اهليكل العريب "

 1."لألسطول مع مستوى وكفاية الصيانة تلعب دورا يف توريد املتاح من األسطول للتشغيل
 : حسب أعمار السفن حتليل هيكل األسطول التجاري البحري العريب اإلفريقي-1

 بيانات عن متوسط التوزيع العمري لألسطول التجاري العريب )1- 03(يقدم اجلدول رقم 
  :اإلفريقي حسب أنواع السفن وحسب البلدان

                                                
 ،2002 القاهرة، األكاديمية، المكتبة ،2020 عام حتى قبلوالمست والحاضر الماضي مصر في النقل قطاع عراقي، إبراهيم محمد/ د 1

 .223.ص
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 األسطول التجاري البحري للدول العربية االفريقية وفقا لعمر السفينة يف -: )1-03(جدول رقم 
2006  

 19-15 14-10 5-9 4-0 نوع السفينة البلد
 20أكثر من 
 سنة

متوسط 
 العمر

 23,5 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ناقالت السوائب

 - - - - - - سفن احلاويات

 23,5 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 سفن البضائع العامة

 21,8 85,4 0,0 14,6 0,0 0,0 ناقالت النفط الصهرجيية

 23,0 97,0 0,0 1,2 0,1 1,7 أنواع أخرى

اجلزائر
 

 23,0 97,7 0,0 1,4 0,0 0,9 يع األنواعمج

 14,2 35,9 0,0 26,0 38,1 0,0 ناقالت السوائب

 7,0 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0 سفن احلاويات

 20,6 69,5 19,4 4,7 4,6 1,8 سفن البضائع العامة

 23,4 99,6 0,0 0,2 0,0 0,2 ناقالت النفط الصهرجيية

 18,6 67,9 8,1 7,1 1,8 15,1 أنواع أخرى

مصر
 

 17,6 57,9 4,8 13,6 22,2 1,6 مجيع األنواع

 - - - - - - ناقالت السوائب

 - - - - - - سفن احلاويات

 21,5 69,5 30,5 0,0 0,0 0,0 سفن البضائع العامة

 12,3 32,4 0,0 0,0 67,6 0,0 ناقالت النفط الصهرجيية

 17,6 38,8 24,0 36,8 0,2 0,2 أنواع أخرى

ليبيا
 

 19,3 56,6 24,9 9,8 8,7 0,1 مجيع األنواع

 - - - - - - ناقالت السوائب

 - - - - - - سفن احلاويات

 23,5 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 سفن البضائع العامة

موريتانيا
 

 - - - - - - ناقالت النفط الصهرجيية
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 21,6 78,8 15,7 0,3 5,2 0,0 أنواع أخرى

 19,1 55,3 26,2 7,5 10,6 0,4 مجيع األنواع

 - - - - - - ناقالت السوائب

 14,9 25,7 29,2 14,6 30,5 0,0 سفن احلاويات

 21,5 79,6 8,6 9,8 2,1 0,0 سفن البضائع العامة

 9,4 0,0 0,0 48,5 51,5 0,0 ناقالت النفط الصهرجيية

 20,9 65,4 30,8 1,4 1,7 0,7 أنواع أخرى

املغرب
 

 19,1 55,3 26,2 7,5 10,6 0,4 مجيع األنواع

 - - - - - - ناقالت السوائب

 - - - - - - سفن احلاويات

 23,5 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 سفن البضائع العامة

 23,5 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ناقالت النفط الصهرجيية

 14,9 60,0 0,0 0,0 0,0 40,0 أنواع أخرى

السودان
 

 22,8 69,7 0,0 0,0 0,0 3,3 مجيع األنواع

 23,5 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ناقالت السوائب

 - - - - - - سفن احلاويات

 23,5 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 سفن البضائع العامة

 23,5 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ناقالت النفط الصهرجيية

 17,3 61,6 1,2 0,7 36,3 0,2 أنواع أخرى

تونس
 

 21,3 86,6 0,4 0,2 12,7 0,1 مجيع األنواع

Source: UNCTAD, review of maritime transport 2006, PP.108-113. 
   طن100سفن تبلغ محولتها اإلمجالية 

  
  
  
  



 
 

- 15 -  

 : حسب نوع السفينة-أ
 إن أسطول ناقالت النفط الصهرجيية هو أدىن األساطيل عمرا إذ يبلغ متوسط عمرها :اجلزائر -
 20نة وال تتجاوز نسبة السفن اليت يبلغ عمرها  س14 عنها عن %14,6 سنة ويقل عمر نسبة 21,8

 وظلت سفن البضائع العامة وناقالت السوائب أكرب أنواع السفن سنا حيث % 85,4سنة فما فوق 
 سنة، والنسبة املئوية لسفن البضائع العامة وناقالت السوائب تقع كلها يف 23,5بلغ متوسط عمرها 

  .%100 سنة بنسبة 20الفئة العمرية أكثر من 
 سنوات 7 إن أدىن األساطيل عمرا هو أسطول سفن احلاويات إذ يبلغ متوسط عمرها :مصر -

 وظلت ناقالت النفط الصهرجيية أكرب أنواع ،(100%) سنوات 9وكله يقع يف الفئة العمرية األقل من 
  . سنة20 من السفن %99,6 وجتاوز عمر 23,4السفن سنا حيث بلغ متوسط عمرها 

 ،12,3إذ يبلغ متوسط عمرها ،هو أدىن األساطيل عمرا   ت النفط الصهرجيية أسطول ناقال:ليبيا -
 سنة فما 20 سنوات وال تتجاوز نسبة السفن اليت يبلغ عمرها 9 منها عن %67,6ويقل عمر نسبة 

 21,5 وظلت سفن البضائع العامة أكرب أنواع السفن سنا حيث يبلغ متوسط عمرها .%32,4فوق 
  . سنة20من السفن % 69,5سنة، وجتاوز عمر 

 وال زالت سفن البضائع العامة أكرب أنواع السفن سنا، حيث بلغ متوسط عمرها :موريتانيا -
  .(100%) سنة فما فوق 20 سنة وكله يقع يف الفئة العمرية 23,5
 أدىن األساطيل عمرها هو أسطول ناقالت النفط الصهرجيية إذ يبلغ متوسط عمرها :املغرب -
 %51,5 سنوات ال تتجاوز 9ئوية لناقالت النفط الصهرجيية اليت يقل عمرها عن سنة والنسبة امل 9,4

سنة، وجتاوز  21,5وظلت سفن البضائع العامة أكرب أنواع السفن سنا، حيث بلغ متوسط عمرها 
سنوات  9 عاما، والنسبة املئوية لسفن البضائع العامة اليت يقل عمرها عن 19من السفن  %79,6عمر 

  .%2,1ال تتجاوز 
 تقع سفن البضائع العامة وناقالت النفط الصهرجيية مجيعها يف الفئة األكثر :السودان وتونس -
 . سنة23,5 اليت بلغ متوسط عمرها (100%)سنة  20من 
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 : حسب البلدان-ب
سنة، تليها سفن  17,6فالسفن املسجلة يف مصر هي األصغر عمرا حيث متوسط العمر 

 22,8سنة، وسفن السودان  21,3سنة، وسفن تونس  19,3 وسفن ليبيا سنة، 19,1موريتانيا واملغرب 

  .سنة 23,2سنة، مث سفن اجلزائر 
من   كل وتبني من خالل هذا إحالل سفن احلاويات حمل سفن البضائع العامة يف أساطيل

  : البلدين مصر واملغرب لذلك يالحظ أن
لسفن  %4,6 نسبة ال تتجاوز  سنوات مقابل9من سفن احلاويات يقل عن  %100 إن عمر :مصر

البضائع العامة يف هذه اموعة العمرية، وبالنسبة لسفن البضائع العامة املسجلة يف مصر فإن عمر 
  .لسفن احلاويات يف هذه اموعة العمرية %0سنة، مقابل نسبة  19 يتجاوز 69,5%

 %2,1 تتجاوز سنوات مقابل نسبة ال 9من سفن احلاويات يقل عن  %30,5 إن عمر :املغرب -

 %79,6لسفن البضائع العامة يف هذه اموعة العمرية، وبالنسبة لسفن البضائع العامة فإن عمر 

 .لسفن احلاويات يف هذه اموعة العمرية %25,7سنة مقابل نسبة  19يتجاوز 
 : حتليل هيكل األسطول التجاري البحري العريب اآلسيوي حسب أعمار السفن-2

ب بيانات عن متوسط  التوزيع العمري لألسطول التجاري العريب  (03) يقدم اجلدول رقم
  .اآلسيوي حسب أنواع السفن وحسب البلدان
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  2007 األسطول التجاري البحري للدول العربية اآلسيوية وفقا لعمر السفينة يف -: )1-04(جدول رقم 

 19- 15 14- 10 5-9 4-0 نوع السفينة البلد
أكثر من 

  سنة20
 توسط العمرم

 23,5 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ناقالت السوائب

 7,0 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0 سفن احلاويات

 23,5 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 سفن البضائع العامة

 7,1 0,5 0,0 0,0 99,5 0,0 ناقالت النفط الصهرجيية

 12,5 40,2 3,1 6,4 14,3 36,0 أنواع أخرى

البحرين
 

 11,5 28,6 0,5 1,0 64,0 5,9 مجيع األنواع

 23,5 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 سفن البضائع العامة

 23,5 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ناقالت النفط الصهرجيية

 22,8 94,5 0,0 4,9 0,6 0,0 أنواع أخرى

العراق
 

 23,2 97,8 0,0 1,9 0,2 0,0 مجيع األنواع

 23,5 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ناقالت السوائب

 23,5 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 سفن احلاويات

 21,9 75,1 24,9 0,0 0,0 0,0 سفن البضائع العامة

 23,5 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ناقالت النفط الصهرجيية

 23,2 97,5 1,2 0,0 0,0 1,3 أنواع أخرى

األردن
 

 23,1 93,3 6,6 0,0 0,0 0,0 مجيع األنواع

 23,5 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ناقالت السوائب

 16,2 56,0 0,0 0,0 44,0 0,0 سفن احلاويات

 23,4 99,1 0,0 0,5 0,0 0,4 سفن البضائع العامة

 13,0 7,5 54,9 0,0 22,4 15,2 ناقالت النفط الصهرجيية

 18,8 60,0 0,3 38,1 0,8 0,7 أنواع أخرى

الكويت
 

 14,2 19,5 44,3 2,9 21,0 12,4 مجيع األنواع

 23,5 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ناقالت السوائب

 23,5 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 سفن البضائع العامة

 17,3 46,3 0,0 53,7 0,0 0,0 ناقالت النفط الصهرجيية

 23,5 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 أنواع أخرى

لبنان
 

 23,5 99,6 0,0 0,4 0,0 0,0 مجيع األنواع
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 17,2 61,9 0,0 0,0 38,1 0,0 سفن البضائع العامة

 17,8 61,3 2,8 15,2 14,2 6,5 أنواع أخرى

عمان
 

 17,8 61,4 2,4 13,3 17,2 5,7 مجيع األنواع

 23,5 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ناقالت السوائب

 12,4 35,3 0,0 0,0 55,7 9,0 سفن احلاويات

 23,5 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 سفن البضائع العامة

 4,6 0,1 0,0 26,3 0,0 73,6 الصهرجييةناقالت النفط 

 6,8 20,5 0,0 0,0 8,5 71,6 أنواع أخرى

قطر
 

 8,0 17,3 0,0 16,4 12,7 53,6 مجيع األنواع

 12,9 35,9 0,0 0,0 64,1 0,0 سفن احلاويات

 23,5 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 سفن البضائع العامة

 19,8 82,5 0,5 0,0 0,0 17,0 ناقالت النفط الصهرجيية

 16,2 53,6 1,1 7,4 35,0 3,0 أنواع أخرى

السعودية
 

 19,1 75,0 0,4 1,6 15,5 7,5 مجيع األنواع

 23,5 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ناقالت السوائب

 17,0 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 سفن احلاويات

 22,5 92,8 2,8 1,8 0,1 2,5 سفن البضائع العامة

 23,5 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ناقالت النفط الصهرجيية

 20,6 86,4 0,0 0,0 0,0 13,6 أنواع أخرى

سوريا
 

 22,6 92,3 3,9 1,5 0,1 2,2 مجيع األنواع

 6,9 0,5 10,8 12,9 38,0 37,9 ناقالت السوائب

 16,2 56,0 0,0 0,0 44,0 0,0 سفن احلاويات

 20,1 76,3 2,1 12,6 2,9 6,1 سفن البضائع العامة

 16,2 58,0 3,4 7,3 9,8 21,6 قالت النفط الصهرجييةنا

 19,5 70,2 11,5 3,5 7,3 7,5 أنواع أخرى

اإلمارات
 

 15,9 53,7 4,6 6,5 19,3 15,9 مجيع األنواع

 23,5 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 سفن البضائع العامة

 23,5 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ناقالت النفط الصهرجيية

 19,5 58,6 18,8 19,6 3,0 0,0 أنواع أخرى

اليمن
 

 22,5 10,0 4,6 4,8 0,7 0,0 مجيع األنواع

Source: UNCTAD, review of maritime transport, 2007, PP.139-142. 
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 :ةنيحسب نوع السف  - أ
 سنوات وتقع 7 أدىن األساطيل عمرا هو أسطول سفن احلاويات إذ يبلغ متوسط عمرها :البحرين

نوات، أما ناقالت السوائب وسفن البضائع العامة فهي أكرب أنواع  س10مجيعها يف الفئة األقل من 
 . سنة20سنة، وتقع مجيعها يف الفئة أكثر من  23,5السفن سنا حيث بلغ متوسط عمرها 

سنة،  23,5 لقد بلغ متوسط عمر كل من سفن البضائع العامة وناقالت النفط الصهرجيية :العراق
 . سنة20كثر من وكالمها يندرج يف الفئة العمرية األ

سنة،  21,9 أدىن األساطيل عمرا هو أسطول سفن البضائع العامة إذ يبلغ متوسط عمرها :األردن
 سنة فما فوق 20سنة وال تتجاوز نسبة السفن اليت يبلغ عمرها  19منها عن  %24,9ويقل عمر نسبة 

ألكرب سنا حيث بلغ أما ناقالت السوائب وسفن احلاويات وناقالت النفط الصهرجيية هي ا، 75,1%
 . سنة23,5متوسط عمرها 

 سنة 13أدىن األساطيل عمرا هو أسطول ناقالت النفط الصهرجيية ، إذ بلغ متوسط عمرها : الكويت
حيث ال تتجاوز نسبة السفن اليت يبلغ  16,2يليها أسطول سفن احلاويات، إذ بلغ متوسط عمرها 

سنة األكرب سنا ناقالت السوائب  20عن  %56ويزيد عمر نسبة  %44 سنوات 9عمرها أقل من 
 ). سنة23,4 و23,5(وسفن البضائع العامة 

سنة،  17,3 أدىن األساطيل عمرا هو أسطول ناقالت النفط الصهرجيية إذ بلغ متوسط عمرها :لبنان
عن  %46,3ويزيد عمر نسبة  %53,7 سنة، 14حيث ال تتجاوز نسبة السفن اليت يبلغ عمرها أقل من 

 23,5ما ناقالت السوائب وسفن البضائع العامة هي األكرب سنا حيث بلغ متوسط عمرها  سنة، أ20
 .سنة

 سنوات 9عن  %38,1سنة، ويقل عمر نسبة  17,2 بلغ متوسط عمر سفن البضائع العامة :عمان
 . سنة20عن  %61,9ويزيد عمر نسبة 

سنة يقل عمر نسبة  4,6 أدىن األساطيل ناقالت النفط الصهرجيية، إذ يبلغ متوسط عمرها: قطر
وأكرب  %0,1 سنة فما فوق 20 سنوات، وال تتجاوز نسبة السفن اليت يبلغ عمرها 5منها عن  73,6%

سنة، وكل  23,5األساطيل سنا هي ناقالت السوائب وسفن البضائع العامة، إذ بلغ متوسط عمرها 
 .سنة 20منها يقع يف الفئة العمرية األكثر من 
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سنة يقل  12,9ساطيل عمرا هو أسطول سفن احلاويات حيث بلغ متوسط عمرها  أدىن األ:السعودية
 سنة فما فوق 20سنوات وال تتجاوز نسبة السفن اليت يبلغ عمرها  9منها عن  %64,1عمر نسبة 

سنة وكلها تقع يف  23,5وتظل سفن البضائع العامة األكرب سنا حيث بلغ متوسط عمرها ، 35,9%
 . سنة20الفئة األكثر من 

 سنة، وتقع 17 أدىن األساطيل عمرا هو أسطول سفن احلاويات حيث بلغ متوسط عمرها :سوريا
سنة، أما ناقالت السوائب وناقالت النفط فهي األكرب سنا حيث  19مجيعها يف الفئة العمرية األقل من 

 .سنة 20وتقع مجيعها يف الفئة األكثر من  23,5بلغ متوسط عمرها 
 سنة، 6,9طيل عمرا هو أسطول ناقالت السوائب حيث بلغ متوسط عمرها  أدىن األسا:اإلمارات

سنة فما فوق  20سنوات وال تتجاوز نسبة السفن اليت يبلغ عمرها  9منها عن  %38ويقل عمر نسبة 
 سنة وجتاوز عمر 20,1أما سفن البضائع العامة فهي األكرب سنا حيث بلغ متوسط عمرها ، 0,5%

  . عاما19من السفن  76,3%
 .23,5 لقد بلغ متوسط عمر كل من سفن البضائع العامة وناقالت النفط الصهرجيية :اليمن

  :حسب البلدان  - ب
، تليها سفن واتسن 8فإن السفن املسجلة يف قطر هي األصغر عمرا فمتوسط العمر فيها 

سنة،  17,8سنة، وسفن عمان  15,9سنة، وسفن اإلمارات  14,2سنة، وسفن الكويت  11,5البحرين 
 23,1سنة وسفن األردن  22,6سنة، وسفن سوريا  22,5 سنة، وسفن اليمن 19,1سفن السعودية و

  .سنة 23,5سنة، مث سفن لبنان  23,2سنة، سفن العراق 
ويتضح من اجلدول إحالل سفن احلاويات حمل سفن البضائع العامة يف كل من البحرين، 

  .يف وقت متأخرالكويت، قطر، السعودية، اإلمارات، حيث مت استخدامها 
لسفن  %0,0 سنوات مقابل نسبة 9من سفن احلاويات يقل عن  %100 يالحظ أن عمر :البحرين

 19يتجاوز  %100وبالنسبة لسفن البضائع العامة فإن عمر . البضائع العامة يف هذه اموعة العمرية

 .لسفن احلاويات يف هذه اموعة العمرية %0,0سنة مقابل نسبة 
 لسفن %0,0 سنوات مقابل نسبة 9 من سفن احلاويات يقل عن % 44ظ ان عمر  يالح:الكويت -

 19 يتجاوز %99,1البضائع العامة يف هذه اموعة العمرية، وبالنسبة لسفن البضائع العامة فإن عمر 
 . لسفن احلاويات يف هذه اموعة العمرية%59,0سنة مقابل نسبة 
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 لسفن %0,0 سنوات مقابل نسبة 9ات يقل عن  من سفن احلاوي%55,7 يالحظ أن عمر :قطر
 19 يتجاوز %100البضائع العامة يف هذه اموعة العمرية، وبالنسبة لسفن البضائع العامة فإن عمر 

 . لسفن احلاويات يف هذه اموعة العمرية%35,3سنة مقابل نسبة 
 لسفن البضائع %0,0 سنوات مقابل نسبة 9 من سفن احلاويات يقل عن %64,1 إن عمر :السعودية

 سنة 19 يتجاوز %100العامة يف هذه اموعة العمرية، وبالنسبة لسفن البضائع العامة فإن عمر 
  . لسفن احلاويات يف هذه اموعة العمرية%35,3مقابل نسبة 

 لسفن البضائع %2,9 سنوات مقابل نسبة 9 من سفن احلاويات يقل عن %44 إن عمر :اإلمارات
 سنة 19 يتجاوز %76,3 اموعة العمرية، وبالنسبة لسفن البضائع العامة فإن عمر العامة يف هذه

  . لسفن احلاويات يف هذه اموعة العمرية%56,0مقابل نسبة 
 : حسب نوعيات السفن: ثالثا

 2005يتضح من خالل اجلدول أن إمجايل محولة األسطول التجاري البحري العريب بلغ عام 

 موزعة على نوعيات السفن املختلفة، حيث احتلت سفن ناقالت البترول مليون طن 12,3حوايل 
مليون طن ساكن، ويف  2.155مليون طن وتليها سفن البضائع العامة بـ 6.501املرتبة األوىل بـ

  . مليون طن ساكن1.378املرتبة الثالثة سفن الصب بـ
  أكرب )2005يناير (املختلفة من السفن األسطول التجاري البحري العريب حسب األنواع  : )1-05(جدول رقم 

  من ألف طن
 )1000(طن ساكن  العدد النوع

 6501 175 ناقالت البترول
 312 27 ناقالت املواد الكيماوية

 716 22 ناقالت الغاز الطبيعي
 1378 45 سفن الصب

 1076 39 سفن احلاويات
 2155 450 سفن البضائع العامة

 109 63 سفن الركاب
 12261 817 اإلمجايل

عبد القادر فتحي الشني، النقل البحري العريب يف مواجهة التكتالت واالندماجات العاملية، املنظمة العربية للتنمية /  د:املصدر
  .175. ، ص2008اإلدارية، القاهرة، 
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 سفن ناقالت البترول: النوع األول
األوىل حيث بلغ إمجايل احتلت سفن ناقالت البترول يف األسطول البحري العريب املرتبة "
 ألف طن ساكن مقارنة باملتوسط 37مليون طن ساكن ومتوسط احلمولة الساكنة حوايل  6,5احلمولة 

  1".2005 ألف طن ساكن يف جانفي 40العاملي وقدره 
سنة، وهذا يعكس مدى كرب  19,6بلغ متوسط أعمار سفن ناقالت البترول العربية حوايل "

من إمجايل أسطول ناقالت  %69فن، ومتتلك السعودية والكويت حوايل أعمار هذه النوعية من الس
  2 ".البترول العربية باعتبارمها أكرب الدول املنتجة للبترول

ألف طن ساكن وهذا ما يعكس  90-80معظم شرائح األسطول العريب لناقالت البترول من 
  .صغر حجم سفن أسطول ناقالت البترول العربية

 General Cargoلبضائع العامة سفن ا: النوع الثاين
  2005أسطول سفن البضائع العامة العريب موزعا حسب الدول يف جانفي : )1- 01(الشكل رقم

 
   176رجع سبق ذكره،  عبد القادر فتحي الشني، النقل البحري العريب يف مواجهة التكتالت واالندماجات العاملية، م:املصدر

الثانية بعد ناقالت البترول حيث بلغ إمجايل محولة سفن تأيت سفن البضائع العامة يف املرتبة 
  .مليون طن ساكن 2,2البضائع العامة يف األسطول البحري العريب حوايل 

                                                
 .176 ص ، ذكره سبق مرجع ، العالمية االندماجات و التكتالت مواجهة في العربي البحري الشين،النقل فتحي القادر عبد 1
 جامعـة  االقتصاد، كلية  ، ماجستير رسالة العربية، الدول في البحري النقل صناعة على العمولة أثر نجم، العزيز عبد فتحي رباب 2

 .103.ص ،2005 شمس، عين
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حيتل األسطول السوري املرتبة األوىل من حيث إمجايل محولة األسطول العريب للبضائع العامة 
مليون طن  0,36املصري بإمجايل محولة مليون طن ساكن، ويليه يف املرتبة الثانية األسطول  0,6بـ

  .مليون طن ساكن 0,31ساكن مث األسطول السعودي حبمولة 
تتركز معظم محوالت أسطول سفن البضائع العامة العريب يف نطاق الشرحية األقل من عشرة 

  .آالف طن ساكن، وهذا ما يعكس صغر حجم هذا األسطول
 سنة، وهذا يعكس مدى الشيخوخة 31 حوايل بلغ متوسط أعمار سفن البضائع العامة العربية

  .اليت يعاين منها أسطول سفن البضائع العامة العريب
 سفن البضائع الصب: النوع الثالث

  2005 أسطول سفن الصب العريب موزعا حسب الدول يف جانفي ):1-02(الشكل رقم 

 
  

  .178الت و االندماجات العاملية،مرجع سبق ذكره، ص عبد القادر فتحي الشني،النقل البحري العريب يف مواجهة التكت:املصدر
تأيت سفن البضائع الصب يف املرتبة الثالثة من حيث إمجايل محولة األسطول البحري العريب 

  .2005 مليون طن ساكن يف جانفي 1,4حبوايل 
احتلت مصر املرتبة األوىل من حيث إمجايل محولة أسطول سفن البضائع الصب العريب 

 مليون طن 0,09 مليون طن ساكن مث البحرين بـ0,29ن طن ساكن، وتليها اجلزائر بـ مليو0,74بـ
  .ساكن
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 ألف طن 60تتركز معظم محوالت األسطول العريب من سفن الصب يف الشرحية األكرب من 
  .ساكن

  . سنة15من إمجايل محولة سفن البضائع الصب العربية تعدى أعمارهم  %67حوايل 
 وياتسفن احلا: النوع الرابع

  2005أسطول سفن احلاويات العريب موزعا حسب الدول يف جانفي : )1- 03(الشكل رقم

 
  .179 عبد القادر فتحي الشني، املرجع السابق ذكره، ص:املصدر

حيتل أسطول سفن احلاويات املرتبة الرابعة من إمجايل محولة أسطول سفن احلاويات العريب 
  .(03) رقم  حسب الشكل2005 طن ساكن يف جانفي 1,1بـ

حتتل الكويت واإلمارات املرتبة األوىل من حيث إمجايل محولة أسطول سفن احلاويات العريب 
واملالحظ من خالل الشكل أن . مليون طن ساكن 0,20مليون طن ساكن وتليهما قطر بـ 0,23بـ

ولة من إمجايل مح %75معظم محوالت سفن احلاويات العربية تتركز يف البلدان اخلليجية حوايل 
  .أسطول سفن احلاويات العريب

من إمجايل محوالت األسطول العريب من احلاويات تقع يف الشرحية العمرية  %63,7حوايل 
  . سنة15األقل من 
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سنة، وهذا ما يعكس صغر أعمار  14بلغ متوسط أعمار أسطول سفن احلاويات العريب حوايل 
  .هذه السفن مقارنة بباقي السفن العربية األخرى

 سفن ناقالت الغاز الطبيعي:  اخلامسالنوع
  2005أسطول نقل الغاز الطبيعي العريب موزعا حسب الدول يف جانفي : )1- 04(الشكل رقم

 
  .180. عبد القادر فتحي الشني، املرجع السابق ، ص:املصدر

من إمجايل األسطول  %6حيتل أسطول سفن ناقالت الغاز الطبيعي املرتبة اخلامسة بنسبة   
  .البحري العريبالتجاري 

، (0,42تتركز معظم محوالت هذه السفن يف اجلزائر والكويت وقطر وليبيا بنسب متتالية 

 مليون طن ساكن، حيث تعترب اجلزائر من الدول الكربى يف املنطقة يف إنتاج 0,01)، 0,04، 0,24
  .الغاز الطبيعي

  .سنة تقريبا 22بلغ متوسط أعمار هذه السفن حوايل 
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 سفن ناقالت املواد الكيماوية: سادسالنوع ال
  2005أسطول ناقالت املواد الكيماوية موزعا حسب الدول يف جانفي : )1-05(الشكل رقم 

 
  .181. عبد القادر فتحي الشني، املرجع السابق ذكره، ص:املصدر

من إمجايل محولة أسطول  %3حيتل أسطول ناقالت املواد الكيماوية املرتبة السادسة بنسبة 
    .ن ناقالت املواد الكيماوية العريبسف

تأيت السعودية يف املرتبة األوىل من إمجايل محولة أسطول سفن ناقالت املواد الكيماوية العريب 
 مليون 0,02بـ مليون طن وتليها تونس 0,09مليون طن ساكن مث املغرب يف املرتبة الثانية بـ 0,17بـ

  .طن ساكن
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 .حتمله السفينةطبقا للعلم الذي : رابعا
 )2005جانفي ( األسطول العريب موزعا حسب أعالم الدول العربية ):1- 06(جدول رقم

 ) طن1000(محولة ساكنة  ) طن1000(محولة كلية  العدد  العلم
 3737 2305 50 الكويت

 1546 1035 112 مصر
 2092 1337 75 السعودية

 760 531 23 قطر
 914 852 62 اجلزائر

 846 641 102 اإلمارات 
 140 92 17 العراق
 649 447 158 سوريا

 92 103 27 ليبيا
 243 191 69 لبنان

 284 349 44 املغرب
 344 238 14 البحرين

 124 156 18 تونس
 428 292 21 األردن

 29 22 5 السودان
 28 20 8 اليمن

 6 3 5 الصومال
 2 2 0 جيبويت
 9 17 5 عمان

 12273 8633 815 إمجايل الدول العربية
 .205.  رباب فتحي عبد العزيز، أثر العوملة على صناعة النقل البحري يف الدول العربية، مرجع سبق ذكره، ص:املصدر

 من %63من حيث عدد السفن متلك سوريا، مصر، اإلمارات، السعودية، ولبنان حوايل 
  .إمجايل أعداد األسطول العريب

الدول العربية املالكة له حسب احلموالت جند أن الكويت أما عند توزيع األسطول العريب بني 
    من إمجايل محولة األسطول العريب%30,4 مليون طن ساكن أي حوايل 3,7حتتل املرتبة األوىل بـ

 تليها ،%17 مليون طن ساكن بنسبة 2,1أما السعودية فتحتل املرتبة الثانية وذلك بإمجايل محولة 
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مليون طن  0,9مليون طن ساكن،  1,5:  حسب الترتيب التايلمصر، اجلزائر، اإلمارات بنسب
  .مليون طن ساكن 0,8ساكن، 

من إمجايل محوالت األسطول  %74,4فإمجايل احلموالت الساكنة هلذه الدول اخلمسة ميثل 
  .البحري العريب

  2005نسبة األعالم األجنبية إىل األعالم الوطنية يف جانفي : )1-06(الشكل رقم 

 
  .183.عبد القادر فتحي الشني، املرجع السابق ذكره، ص :املصدر

 يف %93,2 يف مصر، %10,5 يف اجلزائر، %0,3تراوحت نسب األعالم األجنبية ما بني 
السعودية وهناك بعض الدول مثل املغرب، العراق، ليبيا، تكاد تنعدم فيها السفن اليت حتمل أعالم دول 

  .أجنبية
ملها السفن العربية إىل إمجايل محوالت السفن اليت يقع مقر نسبة األعالم األجنبية اليت حت

  .تقريبا %67,2الشركة الرئيسي هلا يف دول عربية بلغت حوايل 
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  )التسجيل املفتوح(بعض الدول العربية اليت حتمل أعالم أجنبية : )1-07(اجلدول رقم 
 جزر البهاما ليبرييا بنما

عدد  البلد
 السفن

احلمولة 
الساكنة 
بآالف 
 األطنان

النسبة 
 املئوية

عدد 
 السفن

احلمولة 
الساكنة 
بآالف 
 األطنان

النسبة 
 املئوية

عدد 
 السفن

احلمولة 
الساكنة 
بآالف 
 األطنان

النسبة 
 املئوية

 5,5 2788 15 6,9 6660 26 0,1 289 12 السعودية

 2,3 1137 19 1,1 1097 20 0,8 1719 111 اإلمارات

 0,0 صفر صفر 0,0 42 1 0,0 109 2 الكويت

 قربص مالطة حزر مارشال البلد
 0,0 صفر صفر 0,0 صفر صفر 1,9 928 3 السعودية
 1,8 525 11 0,9 310 11 0,7 354 9 اإلمارات

 0,0 صفر صفر 0,0 صفر صفر 0,0 صفر صفر الكويت

       سانت فنست وجزر غرينادين البلد 

       0,0 3 1 السعودية
       1,6 1,3 18 اإلمارات
       0,0 صفر صفر الكويت

  
 

  

 جمموع السجالت املفتوحة والدولية العشرة الرئيسية

 عدد السفن البلد
النسبة 
املئوية 
 للسفن

احلمولة 
الساكنة 
بآالف 
 األطنان

النسبة 
  املئوية

 للحمولة

متوسط 
حجم 
 السفينة

جمموع األسطول 
املسيطر عليه وطنيا 
بآالف األطنان من 

 اكنةاحلمولة الس

السجالت العشرة 
الرئيسية كنسبة مئوية 
من جمموع األسطول 
 املسيطر عليه وطنيا

 89,9 11861 18,7161 2,1 10668 0,5 57 السعودية

 76,0 6918 26405 1,0 5255 1,8 199 اإلمارات

 3,1 4783 50138 0,0 150 0,0 3 الكويت

   طن فما فوق 1000سفن تبلغ محولتها اإلمجالية 
Source: UNCTAD, Review of maritime Transport, 2007, PP42-43. 
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  الدول العربية اليت تسيطر على أكرب األساطيل: )1-08(اجلدول رقم 
  2007 جانفي 1اليت تسيطر على أكرب األساطيل يف  35الثالث دول عربية من بني الـ

 احلمولة الطنية الساكنة بآالف األطنان عدد السفن

علم  البلد
 وطين

لم ع
 أجنيب

 اموع
علم 
 وطين

  علم
 أجنيب

 اموع
النسبة املئوية 
للعلم األجنيب 

 من اموع

اموع 
كنسبة  
مئوية من 
اموع 
 العاملي

اموع كنسبة 
مئوية من اموع 

 جانفي 1العاملي يف 
2006 

التغيري يف 
النصيب 
بالنسبة 
 املئوية

 -0,04 1,25 1,21 92,00 11861 10912 949 150 87 63 السعودية

 0,21 0,50 0,71 91,12 6918 6304 615 366 315 51 اإلمارات

 -0,07 0,56 0,49 28,51 4783 1364 3419 68 29 39 الكويت
Source: UNCTAD, Review of maritime Transport, 2007, P34. 

  

رب طر مواطنوه على أكي بلدا الذي يس35صنفت السعودية واإلمارات والكويت من بني 
  .األساطيل وقد مت التصنيف وفقا للحمولة الطنية الساكنة

 مليون طن 11,9واألسطول الذي تسيطر عليه السعودية والذي تبلغ محولته الطنية الساكنة 
 مليون 6,7( معظمها مسجل يف ليبرييا ،%95مؤلف كله تقريبا من ناقالت نفط صهرجيية أي حوايل 

 من السفن %92أي )  مليون طن من احلمولة الساكنة2,7(ما وجزر البها) طن من احلمولة الساكنة
  . ترفع العلم الوطين%8ترفع أعالما أجنبية، و

 سفينة يبلغ جمموع محولتها 366وتسيطر شركات أو مواطنون مقيمون يف اإلمارات على 
ية ويتضمن هذا األسطول ناقالت نفط صهرجيية تبلغ محولتها الطن.  مليون طن6,9الطنية الساكنة 

  . مليون طن2,0 مليون طن، وناقالت سوائب جافة تبلغ محولتها الطنية الساكنة 2,8الساكنة 
مل مبا يف ذلك اوالسفن اليت تسيطر عليها اإلمارات مسجلة يف طائفة واسعة جدا من بلدان الع

ال العراق، جزر القمر،واألردن وكريبياس ومنغوليا، مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية والصوم
وسانت كيتس ونيفيس وتركمانستان، والقسم األكرب من األسطول الذي تسيطر عليه اإلمارات 

 يتكون من ناقالت نفط صهرجيية تبلغ محولتها الطنية (91%)العربية املتحدة ويرفع علما أجنبيا 
  .الساكنة مليون طن وترفع علم جزر البهاما

 مليون طن فيتألف 4,8غ محولته الساكنة أما األسطول الذي تسيطر عليه الكويت والذي تبل
 مليون طن، وكذلك 3,2إىل حد كبري من ناقالت نفط صهرجيية يبلغ جمموع محولتها الطنية الساكنة 

 مليون طن، وهذه األخرية مسجلة يف البحرين 0,9سفن احلاويات تبلغ محولتها الطنية الساكنة 
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 يف املائة من األسطول الذي 71ترفع نسبة والكويت والسعودية واإلمارات وقطر، ويف اموع 
  .تسيطر عليه الكويت علما وطنيا

 2007متوسط الكفاءة الفنية ألساطيل الدول العربية عام : رابعاملطلب ال
 متيف ضوء حتديد متوسط كفاءة السفن اليت وردت أمسائها بتقارير مذكرات التفاهم املختلفة 

  :طيل للدول العربية وكانت النتائج وفقا للجدول التايلمقارنة متوسط كفاءة السفن لكافة األسا
متوسط الكفاءة الفنية ألساطيل الدول العربية بناءا على تقارير التفتيش : )1-09(اجلدول رقم 

  1"باريس، طوكيو، حرس احلدود األمريكي"املعلنة ملذكرات التفاهم املختلفة األساسية بالعامل 
  مسلسل
Ser 

  )العلم(الدولة 
Country  

(ship’s flag) 

عدد السفن اليت مت 
 فحصها

N°ships 
inspected 

  متوسط كفاءة السفن حمليا
Ship’s average 

performance local 
(100) 

  متوسط كفاءة السفن العلم
Ship’s average performance 

general (100) 

 67,301 73,007 15 الكويت 1

 61,814 66,091 17 السعودية 2

 59,023 70,2 10 قطر 

 58,136 64,338 10 اإلمارات 

 56,772 69,67 5 البحرين 

 55,504 61,864 32 مصر 3

 54,884 67,543 9 تونس 4

 51,707 57,629  31 املغرب 5

 50,986 59,574 20 لبنان 6

 47,388 55,118 22 اجلزائر 7

 46,724 52,809 40 سوريا 8

 43,405 43,81 83 جزر القمر 9

 39,568 59,413 4 األردن 

 36,352 45,725 8 ليبيا 

  .71.، ص2008 أفريل 1 معتز عبد املعبود، بورصة املوانئ، جملة املوانئ العربية، عدد :املصدر

                                                
 دول إحـدى  مـوانئ  تـزور  التي السفينة إن لموانيها، الزائرة األجنبية السفن على واإلشراف التحكم كفاءة زيادة: التفاهم مذكرات 1

 ال السفينة هذه أن إلى مطمئنة الدول هذه تكون أن بعد إال المنطقة خارج اإلبحار تستطيع وال المنطقة، دول سيطرة تحت تقع المذكرة
 .البحرية البيئة أو السالمة على خطر أي تمثل
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مل يتم إدراج كل من قطر واإلمارات والبحرين واألردن وليبيا يف الترتيب باجلدول نظرا لعدم 
رة تفاهم باريس لصغر حجم تردد سفنها خالل األعوام ورود أمسائها بالقائمة الرئيسية بتقارير مذك

  .الثالثة السابقة
  متوسط الكفاءة الفنية الساطيل الدول العربية:)1- 07(الشكل رقم

  
  .71 معتز عبد املعبود، بورصة املوانئ، مرجع سبق ذكره، ص :املصدر

تية أكفأ سفينة كوي" 2007تعد دولة الكويت صاحبة أكفأ أسطول جتاري عريب عام 
  1."»املركب«

تطور وجود أعالم الدول العربية داخل القوائم ملذكرة تفاهم باريس منذ عام : امساملطلب اخل
1999-2006 

ملخص تطور وجود أعالم الدول العربية داخل القوائم السنوية (10) يوضح اجلدول رقم 
انات التالية متثل وضع  مع أمهية مالحظة أن البي2006 إىل عام 1999ملذكرة تفاهم باريس منذ عام 

  .مكان علم الدولة داخل قائمة االستهداف ملذكرة تفاهم باريس
  
  
  
  

                                                
 .73. ص ،2008 أفريل ،1 العدد ،العربية البحرية الموانئ اتحادالعربية، الموانئ مجلة 1
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تطور وجود أعالم الدول العربية داخل القوائم ملذكرة تفاهم باريس منذ : )1- 08(الشكل رقم
   2006-1999عام 

  
  .71 معتز عبد املعبود، مرجع سبق ذكره، ص :املصدر
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موقع أعالم الدول العربية بقائمة االستهداف ملذكرة تفاهم باريس : )1-10(اجلدول رقم 
  2006 وحىت 1999خالل الفترة من ) السوداء، الرمادية والبيضاء(

  
 
  
  
  
  
  

  
            

R
eport 

Y
ear

 A
lgeria

 C
om

oros
 

Egypt 

Em
irates 

K
uw

ait 

Lebanon 

Libya 

M
orocco 

Q
atar 

Sadi A
rabia 

Syria 

Tunisia 

1999 4,47 30< 3,93 ²30< 0,78 7,5 4,42 3,88 0,45 0,32 7,47 0,55 
2000 6,53 30< 2,97 0,65 0,76 7,64 5,54 3,07 0,75 0,3 7,2 0,53 
2001 8,12 30< 3,2 0,59 0,95 8,07 5,32 4,48 0,79 0,3 6,33 0,54 
2002 7,07 30< 2,21 0,21 0,74 7,84 4,9 3,67 0,61 0,03 5,07 1,35 
2003 6,14 7,39 2,26 0,37 0,58 7,07 1 2,87 30< -0,36 4,01 0,96 
2004 4,83 5,42 1,81 0,41 0,3 5,45 30< 0,89 30< 0,01 4,01 0,9 
2005 3,32 4,49 1,47 30< 30< 3,24 30< 0,59 30< 0 3,5 0,18 
2006 0,9 3,95 1,4 30< 0 2,03 30< 1,02 30< 0 3,38 0,38 

  

  .72 معتز عبد املعبود، مرجع سبق ذكره، ص :املصدر
  : ما يلي(08) والرسم البياين (10)يتبني من اجلدول رقم 

  استقرار وجود أعالم أربعة دول عربية بالقائمة السوداء الصادرة عن مذكرة تفاهم باريس طوال
 (1999-2006)الفترة السابقة 

 2006 للقائمة السوداء بتقرير عام 2005-2004مي تراع علم دول املغرب من القائمة الرمادية لعا 
  لتعود 2002استقرار وجود اسم دولة تونس بالقائمة الرمادية لتراجع إىل القائمة السوداء يف عام 

 بعد ذلك إىل التصنيف الرمادي

  قيمة سالبة: القائمة البيضاء
  1 <قيمة موجبة : القائمة الرمادية
  1 >=قيمة موجبة : القائمة السوداء

  2= < و 1 >قيمة موجبة : مستوى خطورة رابع
  3= < و 2 >قيمة موجبة : مستوى خطورة ثالث
  4= < و 3 >قيمة موجبة : مستوى خطورة ثاين
  4 >قيمة موجبة : مستوى خطورة أول
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  2005 إىل 1999خرجت دولة اجلزائر وألول مرة من القائمة السوداء يف الفترة من 
 2006 و2005 و2003ة العربية السعودية يف التصنيف بالقائمة البيضاء لألعوام استمرار دولة اململك 

 بعد خروجها من القائمة الرمادية
  1999ظهور دولة الكويت وألول مرة بالقائمة البيضاء بعد استقرارها بالقائمة الرمادية يف الفترة من 

 2005إىل 
  ا لتراجع تردد سفنها على موانئ دول  نظر2006مل يرد اسم عدد ثالثة دول عربية بتقرير عام

  تردد خالل الثالث أعوام األخرية30مذكرة تفاهم باريس عن 
  تزايد تردد السفن اليت ترفع علم جزر القمر إىل املوانئ األوروبية والدولية مبعدل سريع بالرغم من

 وحىت 2003من وجودها بالقائمة السوداء ملذكرة تفاهم باريس حيث تزايدت خالل تقارير األعوام 
 . وهو ما يؤثر بشكل كبري على تقييم األسطول البحري العريب%98,7 بنسبة 2006تقرير عام 
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  .املوانئ يف الوطن العريب: املبحث الثاين 
تتميز املوانئ العربية مبوقعها االستراتيجي املتوسط بني قارات آسيا وإفريقيا وأوروبا، على 

والبحر األمحر، واخلليج العريب، وعلى طرق التجارة البحرية وممراا بني الشرق البحر املتوسط 
  .والغرب، باإلضافة إىل وجود معظمها يف أهم مناطق إنتاج النفط وتصديره

ولقد تسبب املوقع اجلغرايف، منذ القدم يف ازدهار موانئ عديدة يف املنطقة وخاصة املوانئ "
  1 ."وسط والبحر األمحر مثل ميناء عدنالواقعة على البحر األبيض املت

أدى التطور التكنولوجي اهلائل والسريع الذي اجتاح العامل يف أواخر القرن العشرين والذي 
مشل السفن ومعدات الشحن والتفريغ ومواصفات املوانئ وما يلزمها من جتهيزات تتناسب مع هذا 

 قادرة على جذب اهتمام كبار الناقلني التطور العاملي، إىل تطوير املوانئ وإال أصبحت تلك غري
البحريني للتعامل معها، مما جيعلها فريسة الستغالل مالك السفن القدمية الذين ينتهزون تلك الظروف 
لتحقيق أكرب املكاسب على حساب اقتصاديات الدول اليت مل تطور موانئها مما يؤدي إىل استرتاف 

ا، ومن هنا تربز ضرورة االهتمام بتطوير املوانئ العربية موارد تلك الدول ويؤثر سلبا على اقتصاديا
وخدماا املالحية مبا يواكب التطور العاملي حيث أا تتعامل مع سوق عاملية جتوب فيها األساطيل 
خمتلف املوانئ العاملية، وال ميكن التحكم فيها بقرارات سيادية داخلية تلزم الناقل البحري العاملي 

 يف حني ميكنه التوقف عن التعامل معها مفضال التعامل مع موانئ متطورة حتقق له بالتعامل معها،
مصاحله االقتصادية، هذا باإلضافة إىل جمال شحن البضائع العامة اليت أصبحت تشحن داخل حاويات 

  .وتنقل على سفن متخصصة ذات محوالت كبرية
ل أهم عناصر التكلفة، مما وأصبح عنصر الوقت املستغرق يف شحن وتفريغ تلك السفن يشك"

يتطلب استقبال هذه السفن على أرصفة مزودة مبعدات متخصصة حتقق معدالت شحن وتفريغ 
مرتفعة، وما يتطلبه ذلك من توفري ساحات ذات حيز مناسب لتخزين احلاويات فور التفريغ، 

  2."وباألساليب احلديثة املناسبة
  

                                                
 واالجتماعيـة  االقتـصادية  اللجنة نشرة الموانئ، تشغيل إلدارة المستقبلية والتحديات الراهن الوضع اإلسكوا، موانئ الحبر، محمود 1

 .14 ص ،1999 نيويورك، المتحدة، األمم ،9 عدد اإلسكوا، بلدان في النقل استعراض آسيا، لغربي
 األمـم  النقل، على (GATT) الخدمات تجارة بشأن العام االتفاق آثار ،)اإلسكوا (آسيا لغربي واالجتماعية االقتصادية اللجنة نشرة 2

 .66ص ،2001 نيويورك، المتحدة،
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 :املوانئ البحرية وأنواعها: املطلب األول
 :مفهوم املوانئ: والأ

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

 " مفهوم امليناء باللغة اإلجنليزيةPort  فهو مشتق من الكلمة الالتينية القدميةPorta  اليت تعين بوابة
صر على مفهوم امليناء البحري فقط بل قد يعين امليناء النهري وكذلك امليناء وهذا املعىن مل يعد يقت

 1."اجلوي

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

 ومتوين املاكينات ولوازم للسطح السفن متطلبات وتوفري .السفن وإصالح بناء إمكانيات فيه تتوفر
 وفعالية بكفاءة عملياته تسهيل بغرض املعلومات أنظمة ألحدث ومطبق والوقود األغذية من السفن

 2."ممكن وقت أقصر يف
 " جممع صناعي متكامل من امليناء ليس فقط مهزة وصل بني الرب والبحر لكنه من املمكن أن يصبح

املدن ومراكز التخزين والصناعات ملقابلة الطلب املتزايد من العمالء، بل ميكنه على املدى الطويل 
أن يصبح حمرك رئيسي لتحقيق التنسيق بني املدن والتسهيالت اللوجستية وامعات الصناعية 

 3."وبوابات األسواق
إىل غاية املادة  (02)وانئ يعرف امليناء حسب املادة أما يف اجلزائر فنجد أن القانون العام للم

  :مبا يلي (06)
فة البحر مهيأ وجمهز الستخدامه يف عمليات النقل البحري والصيد ضيقصد بامليناء موقعا على 

البحري والرتهة، كما أن امليناء يقام على األمالك العمومية التابعة للدولة وتثبت حدوده مبوجب عقد 
  .إداري

                                                
 دكتوراه، رسالة تنميتها، ووسائل عليها والطلب للعرض االقتصادية المحددات اليمنية، البحرية الموانئ خدمات العميثلي، عائض قائد 1

 .9ص ،1991 اإلسكندرية، جامعة التجارة، كلية
 .25 ص ،2009 إلسكندريةا األولى، الطبعة الجامعي، الفكر دار العربية، البحرية الموانئ النحراوي، أيمن/ د 2
 مـاردكون  عشر الحادي الدولي البحري المؤتمر البحرية، الموانئ في لالستثمار معايير نحو الفتاح، عبد زكي وسلمى توفيق محمد 3

 .9 ص ،2009 اإلسكندرية ،11
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يناء خدمة عامة يتكون من جمموعة من البيانات والتجهيزات واآلالت املنجزة، واملصانة إن امل  
  .بانتظام واملستغلة بأحسن الشروط االقتصادية واألمنية

خيصص امليناء الستغالل كل أمناط السفن البحرية اليت تقوم فيه بإركاب املسافرين وإنزاهلم   
و إيوائها أو تصليحها، حيث أن امليناء سيستغل كل وشحن احلموالت وتفريغها ومتوين السفن أ

 املنصوص عليها يف األنظمة القانونية ويقدم هلا كل اخلدمات اليت نصسفينة تقدم طلبها وفقا لل
القيادة : تتطلبها حسب ترتيبها يف الوصول واألولويات وبوجه خاص اخلدمات التجارية التالية

  .شاطات املساعدة املتصلة بالعمليات البحرية واملينائيةمتوين الن و والرفع،صيانةواإلرشاد وال
ومنه يشكل امليناء منطقة عبور للبضائع املنقولة عن طريق البحر، حيث يقبل املستعملون للقيام "  

بعملية جتارية حتت إشراف ورقابة مصاحل األمن الوطين واجلمارك والصحة والشرطة املينائية طبقا 
  1."ني واألنظمة الساريةلشروط اليت حتددها القوان

يعترب امليناء نقطة الوصل بني وسائل النقل البحري ووسائل النقل الداخلي لنقل وعبور البضائع،   
  :أو هو املرفأ الذي تلجأ إليه السفن احتماء من العواصف، وهناك عنصرين يتكون منهما امليناء

: عيا إزاء الظواهر الطبيعية مثلواجهة حبرية تشمل مساحة مائية مناسبة حممية طبيعيا أو صنا" - 1
 .أخطار األمواج واألعاصري

 مساحة أرضية ممتدة تقام عليها األرصفة واملخازن وتتخللها معدات التداول ووسائط النقل  - 2
                                                                               2 ."ومساحة أرضية متصلة ا تدعى الظهري

 من النطاق الذي حيتضن املرفأ ومفهوم امليناء أعم وأمشل من املرفأ الطبيعي حيث يتألف امليناء"  
ىل ما يضم من مستلزمات خدمات السفن وكل متطلبات عمليات الشحن والتفريغ اباإلضافة 

والتخزين والنقل، مثل األرصفة والروافع واملستودعات واملخازن والطرق الداخلية واملباين وغريها 
 3." احلال يف العديد من املوانئ العامليةوهذا يعين أن أي ميناء يف العامل البد أن حيتضن مرفأ، كما هو

ويف املقابل توجد عدة مرافئ يف العامل بدون موانئ إذ ليس من الضروري أن يتحول كل مرفأ طبيعي 
                                                

 الوطنيـة  الـشركة  حالة (87-97) االقتصادية اإلصالحات ظل في للجزائر الخارجية المبادالت في البحري النقل دور أمال، خليفي 1
 .77-76ص ،1999-98 الجزائر، جامعة التسيير، وعلوم االقتصاد كلية ماجستير، رسالة ،(CNTM-CNAN) البحري للنقل

 .60 ص ،1984 باإلسكندرية، المعارف منشأة النامية، الدول لمشاكل خاصة إشارة مع البحري االقتصاد عثمان، أحمد هارون/ د 2
 اللبنانية، المصرية الدار الخارجية، والتجارة البحري النقل بين العالقة عن تحليلية دراسة البحري، النقل اقتصاديات ،السويفي مختار 3

 .325. ص ،1996 القاهرة، الثالثة، الطبعة
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إىل ميناء إذا مل تتوافر فيه مقومات اقتصادية وجغرافية أخرى، وقد يكون ذلك بسبب وجوده يف 
، أو وقوعها يف مناطق تنتشر فيها الشعاب املرجانية اليت مناطق نائية بعيدة عن خطوط املالحة الدولية

  .تعرقل حركة املالحة البحرية
 أنواع املوانئ: ثانيا 

تعد املوانئ البحرية أحد أهم عناصر صناعة النقل البحري، فهي متثل البوابات اهزة لتقدمي "
  .لنقل األخرى من جانب الربالتسهيالت البحرية للسفن من جهة البحر، والتسهيالت الربية لوسائل ا

  1:"تتباين املوانئ البحرية من حيث الطبيعة اجلغرافية وامللكية والوظيفة
 ميكن التمييز بني املوانئ ذات املواقع الطبيعية وشبه الطبيعية، وبني : من الناحية الطبيعة اجلغرافية-1

 تعطي األخرية تسهيالت حبرية املوانئ الصناعية اليت تتميز يف جمموعها عن املوانئ اجلافة حيث ال
 .للسفن ومن مث ميكن إقامتها بعيدا عن الشواطئ البحرية

 فهناك موانئ ختضع مللكية احلكومة باعتبارها مظهرا للسيادة الوطنية، وقد : من ناحية امللكية-2
صصة يف تكون ملكية امليناء تابعة للبلديات أو اجلمارك أو القطاع اخلاص وقد تديره شركة دولية متخ

 .إدارة وتشغيل املوانئ
  : من املمكن تقسيم املوانئ إىل ثالثة: من ناحية الوظيفة-3

  وهي تلك املوانئ املستخدمة يف تناول البضائع واخلدمات املرتبطة ا:موانئ جتارية"  - أ 
 وهي تلك املواقع البحرية واألماكن اليت تنشأ خصيصا كمكان جلوء أمن مؤقت :موانئ اللجوء  -ب 

 2". حالة العواصفللسفن يف
باإلضافة إىل جتهيزات املوانئ التجارية مبنشآت ومعدات خاصة  ويتم جتهيزها :موانئ عسكرية  -ج 

  .مبناولة األسلحة والذخائر للقوات البحرية
  :نوعني إىل التجارية املوانئ وتنقسم

  
  

                                                
 .55.ص ذكره، سبق مرجع ،)اإلسكوا (آسيا لغربي واالجتماعية االقتصادية اللجنة نشرة 1
 ص ،2002 القاهرة األكاديمية، المكتبة ،2020 عام حتى والمستقبل والحاضر الماضي مصر في النقل عقطا ،عراقي إبراهيم محمد 2

236. 



 
 

- 40 -  

  . وتكون جمهزة الستقبال مجيع أنواع السفن التجارية:موانئ جتارية عامة" -
 وتكون خمصصة ومتخصصة يف خدمة نوعية معينة من البضائع، مثل املوانئ :ئ ختصيصية موان-

   1."التعدينية وموانئ البترول واملوانئ السياحية
  :تتوقف كفاءة امليناء على العوامل األربعة التالية

 ميكن قياس طاقة الرصيف بامليناء بنقل وشحن أو تفريغ وسحب أكرب كمية من :طاقة الرصيف "-
لبضائع يف أقل زمن ممكن، وكلما ارتفع معدل نقل وسحب البضائع مع إمكانية زيادة معدالت ا

 .الشحن والتفريغ ارتفعت إنتاجية الرصيف
 تتوقف إمكانية املخزن على مساحته وطاقته االستيعابية، ومدى استغالل أكرب : إمكانية التخزين-

 2". يف املخزنقدر من هذه املساحة لتخزين البضائع وزيادة دورا
 من املمكن قياس وسائل النقل من سيارات وسكك حديدية ونقل : طاقة وسائل النقل املختلفة-

إما بكميات البضائع املمكن شحنها أو تفريغها من وسائل النقل يف أقل زمن ممكن : ري بطريقتني
ية معينة، يف أقل وقت حمسوبة بالطن، أو بعدد وسائل النقل املمكن شحنها أو تفريغها يف فترة حساب

 .ممكن
  . ميكن حساب طاقة العمالة من خالل معادلة متثل متوسط إنتاجية العامل: طاقة العمال-

 املوانئ من مركز النقل إىل قاعدة لوجستية: املطلب الثاين
شهدت اخلمسني سنة األخرية تطورا عميقا يف مفهوم ودور املوانئ البحرية، فلم يعد نشاط 

وإمنا امتد هذا النشاط برا يف كل ) املنطقة ااورة له(ا على حدود املرفأ يف حد ذاته امليناء مقتصر
  .املنطقة احمليطة بامليناء

ولقد امتد هذا التطور إىل نوعية اخلدمات والبنية الفوقية والتحتية ولقد حتقق هذا التطور من 
  :خالل ثالثة مراحل

  
  

                                                
 ،)وبرشـلونة  اإلسكندرية مينائي حالة دراسة (للموانئ التنافسية الميزة تحقيق في ستيةياللوج اإلدارة أثر زيدان، محمد حسن زيزي 1

 .9ص ،2003 اإلسكندرية، لوجيا،والتكنو البحري النقل كلية ماجستير، رسالة
 .12-10 ص ،1984 المعارف، منشأة والمشاكل، الحلول النظامية بالسفن الدولية التجارة نقل عثمان، أحمد هارون/ د 2
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 :ديةاملوانئ التقلي: موانئ اجليل األول: أوال
كانت هذه املوانئ فيما قبل الستينات وما زالت موجودة حىت اآلن ومتثل أغلبية موانئ الدول "

النامية واحنصر دورها على تداول البضائع الصادرة والواردة فقط دون أية أنشطة إضافية أي كمراكز 
  1."للنقل فقط
تراتيجية حمافظة حتصر وتتسم سياسة وإستراتيجية واجتاه تطور موانئ هذا اجليل بأا إس"

مفهوم امليناء يف دور ثابت حمدود ال يتعدى نطاق ومدى أنشطة موانئ هذا اجليل عن أن امليناء جمرد 
نقطة وصل بني النقل الداخلي للبضائع والنقل البحري وتركز االستثمارات على البنية األساسية 

  2 ."الرصيفلألرصفة دون اهتمام ملا حيدث للسفن أو البضائع خارج منطقة 

 :املوانئ الصناعية: موانئ اجليل الثاين: ثانيا
ظهر هذا النوع من املوانئ يف بداية السبعينات، حيث اختذ دور املوانئ بعدا إضافيا كمركز "

، والصناعية وامتدت رقعة امليناء إىل مناطق الظهري لتغطية االحتياجات ةللنقل واخلدمات التجاري
  3."التصنيعية

وإستراتيجية تطوير موانئ هذا اجليل بالتوسعية على أساس تصور، عريض لدور تتميز سياسة 
  .امليناء وقدرته اإلدارية

  :خيتلف التنظيم يف موانئ اجليل الثاين عن موانئ اجليل األول ويتسم بالتايل
عالقات وثيقة مع شركائها يف النقل والتجارة الذين شيدوا منشآت لتصنيع بضائعهم يف منطقة "  -أ 

 .اءاملين
عالقات وثيقة بني امليناء واإلدارة احمللية اليت يوجد يف نطاقها لشدة اعتماد امليناء على املدينة   -ب 

 .احمليطة به فيما خيص األراضي وشبكات الطرق اخلاصة بالنقل الربي
التكامل بني خمتلف األنشطة واخلدمات بامليناء ملسايرة تزايد كمية البضائع وسرعة دوراا عرب   -ج 

 4."امليناء

                                                
 رسـالة  مـصر،  على بالتطبيق بالحاويات النقل نظام في الرافدية الحاويات لسفن االقتصادية األهمية النحراوي، خليل محمد إيهاب 1

 .86ص ،2001 اإلسكندرية والتكنولوجيا، البحري النقل كلية ستير،ماج
 .5ص ،2009 األولى، الطبعة اإلسكندرية، الجامعي، الفكر دار التنافسية، القدرة العربي الخليج موانئ النحراوي، إيهاب 2
 .10ص ذكره، سبق مرجع ،11 ماردكون عشر، الحادي الدولي البحري المؤتمر 3
 .275 ص ذكره، سبق مرجع العربية، البحرية الموانئ النحراوي، أيمن 4
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 :املوانئ اللوجستية: موانئ اجليل الثالث: ثالثا 
بدأ ظهور هذا اجليل مع بداية عقد الثمانينات ومع منو حركة التجارة العاملية وارتفاع نسبة "  

  1."التحوية العاملية وانتشار مفهوم النقل متعدد الوسائط
 خالل منظومات معلومات  منواعتمد هذا اجليل من املوانئ على األرصفة املتخصصة واليت تعمل  

  .هذه املوانئ بالدينامكية، و تتميز سياسة واستراتيجية متطورة
إن األنشطة واخلدمات يف هذه املوانئ تتسم بالتخصص والتنوع والتكامل، وتنقسم األنشطة "  

  2 :"واخلدمات اليت تتوفر ذه املوانئ إىل األربع فئات التالية
  :تقدمي خدمات امليناء التقليدية - 1

إن هذا اجليل ما زال مستمرا يف تقدمي اخلدمات التقليدية ملوانئ اجليلني األول والثاين وما زالت   
اخلدمات تعترب عنصرا أساسيا يف أنشطة املوانئ مع تطوير أساليب تقدميها حيث أصبحت تقدم من 

  .خالل املفاهيم اللوجستية ومراكز التوزيع
  : اخلدمات الصناعية والبيئية-2

ذه اخلدمات األعمال الفنية مثل إصالح وصيانة السفن واخلدمات اهلندسية األخرى، تشمل ه  
وتعترب هذه اخلدمات عنصرا هاما يف تكامل خدمات امليناء، وتوفري الضمان ملنظومة اإلنتاج على 

  .االستمرارية مبا يعين خفض نسبة املخاطرة االقتصادية للمعدات ووسائل النقل املختلفة
  :إلدارية والتجارية اخلدمات ا-3

يقدم هذا اجليل خدمات إدارية على درجة عالية من الكفاءة سواء من الناحية اإلجرائية أو   
اإلدارية أو املعلوماتية نتيجة لتعاظم حجم التجارة الدولية وما نتج عنه من نقل كميات هائلة لنوعيات 

ملختلفة، ولضمان انسياب حركة النقل البضائع املختلفة على حماور نقل متعددة ما بني دول العامل ا
  .بكل دقة

ومل تعد هذه املوانئ تعترف باحلدود الزمنية ألعمال امليناء، حيث أصبحت اخلدمة ممتدة على   
  . ساعة يوميا ومستمرة خالل أيام األسبوع24مدى 

                                                
 .235 ص ذكره، سبق مرجع مصر، في النقل قطاع عراقي، إبراهيم محمد 1
 سبق مرجع مصر، على بالتطبيق بالحاويات النقل نظام في الرافدية الحاويات لسفن االقتصادية األهمية النحراوي، خليل محمد إيهاب 2

 .85ص ذكره،
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كما عملت على تطوير املوارد البشرية اليت أصبحت ضرورية للتعامل مع األساليب اإلدارية 
  .وأنظمة املعلومات

  : عمل امليناء كمركز للتوزيع واللوجستيات-4
مت مزج وإدماج مجيع املالمح اللوجستية يف مجيع أعمال وأنشطة امليناء، كما أصبح من املهام 

  .الرئيسية للميناء العمل كمركز للتوزيع
  :العربية البحرية للموانئ األساسية املقومات: املطلب الثالث

دول العربية ويف دعم اقتصادياا لوانئ البحرية يف منو وحركة التجارة اخلارجية لدور املل اًنظر
ومسامهاا يف االقتصاد العاملي فمن املهم التعرف على أوضاع بعض املوانئ البحرية العربية من خالل 

  .دراسة النواحي التشغيلية والفنية من اخلصائص الرئيسية واإلمكانيات املتاحة لكل ميناء
  . النظام اإلداري للميناء:الًأو

  :يمت تصنيف نظام إدارة املوانئ يف العامل إىل أربعة أمناط إدارية خمتلفة وه
 .امليناء مرافق جلميع الكاملة دارةاإل: األول النمط

 .امللكية حيازة بنظام امليناء إدارة :الثاين النمط

 .اهز امليناء إدارة: الثالث النمط

 .اخلاص القطاع بواسطة للميناء املتكاملة ةراإلدا :الرابع املنط

 عدة عوامل خمتلفة مرتبطة ه منط اإلدارة املالئم إلدارة امليناء يف ظل التطورات الراهنة حتددإنّ"
كوا بالوضع السياسي واالقتصادي واالجتماعي للدولة ومركزها و تصنيفها اإلقتصادي من حيث 

  .وقع اجلغرايف للميناء وخطط الدولة للتنمية وامل1"طيةنفدولة متقدمة أو نامية أو 
  
  
  
  
  

                                                
  106 ص ، ذكره سبق مرجع ،) التنافسية القدرة (العربي الخليج موانئ ، نحراويال إيهاب/ د 1
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  : األمناط اإلدارية املطبقة باملوانئ العربية ):11-1(اجلدول رقم 

عدد  البلد
 املوانئ

 نظام اإلدارة املطبق من حيث التبعية

 10 اجلزائر

  . حكومية6 -
 ميناء الغزوات واجلزائر تبعية مشتركة بني -

  .احلكومة وقطاع األعمال
 .يناء جباية قطاع األعمال م-

 نظام اإلدارة الكاملة للميناء

  حكومية- 13 مصر

 موانئ تطبق نظام اإلدارة 10 -
  الكاملة للميناء

 ميناء السويس ومشال السخنة -
  يطبقان نظام حيازة امللكية

  ميناء الطور نظام امليناء اهز-

 8 سعودية
   حكومية7 -
م تبعية  ميناء امللك عبد العزيز بالدما-

 مشتركة بني قطاع األعمال العام واخلاص

 موانئ تطبق نظام حيازة امللكية 5 -
جدة اإلسالمي، امللك عبد العزيز (

بالدمام امللك فهد الصناعي ينبع، 
  )اجلبيل التجاري

 ميناء ينبع التجاري بنظام إدارة امليناء -
 اهز

سلطنة 
 3 عمان

  ية ميناء السلطان قابوس ذو تبعية حكوم-
 ميناء صحاري الصناعي، ميناء صاللة -

 .للقطاع اخلاص

 ميناء السلطان قابوس يطبق نظام -
  إدارة امليناء اهز

 ميناء صحاري الصناعي نظام حيازة -
 امللكية

  يطبق نظام اإلدارة الكاملة للميناء-  ميناء زايد ذو تبعية حكومية- 1 اإلمارات

 .ومية ميناء العقبة تبعية حك- 1 األردن

 إدارة وتشغيل ميناء احلاويات من -
 AP MOLLERطرف شركة 

الدمناركية ملدة عامني وبعدها مت توقيع 
 .شراكة ملدة سنة

  اموعة البحثية ،دراسة العوامل املؤثرة يف تطوير وحتديث املوانئ البحرية العربية لدراسة ميدانية جامعة الدول العربية،:املصدر
  .بيانات مت استخالصها من طرف الباحثة. 218-214ص ،2006 القاهرة،
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  :األرصفة والغاطس باملوانئ البحرية العربية: ثانياً
 التغريات التكنولوجية والتطور املتالحق يف جمال السفن من حيث أبعادها الرئيسية يف إنّ

  .الطول والعرض والغاطس كان هلا أثرها على املوانئ وحمطات احلاويات
 ال مفر منه بالنسبة لشركات عايري للمفاضلة مابني املوانئ املتاحة أمراًحيث أصبح وجود امل

  : النقل البحري العاملية وأهم هذه املعايري
 بامليناء األرصفة طول. 
 الرصيف جسم فخل املتاحة الساحات وعمق للميناء التخزينية السعة. 
 بامليناء املياه عمق. 
 بامليناء والتحميل التفريغ سرعة.  

  .تردد السفن على املوانئ يزداد طرديا مع قدرة وتوافر املعايري السابقةإن عدد 
  : اجلزائرميناء 

  .يناء اجلزائرمب بيانات تفصيلية لألرصفة : )1- 12(اجلدول رقم 
الطول 
اإلمجايل 
 لألرصفة

 نوع الرصيف العدد
رقم 

 الرصيف
Nombr

e de 
poste 

طول الرصيف 
 )م(

 )م(العمق 

1 01 140 2.70 
2 01 38 5.90 
 اكلصيد األمس 1-4 3.75 121 01 3
4 01 278 6.00 

 6.5 174 01 5 بضائع عامة

 9.6 137 01 6 بضائع عامة

 6.8 185 01 7 بضائع عامة

 8 262.5 02 8 بضائع عامة

 9.2 288 02 9 بضائع عامة
10 01 125 10.00 
 بضائع عامة 9 300 01 11
12 01 140 8 

 7 166.8 01 13 للخدمة

 10 175 01 14 للخدمة

8609.8 

16 

 للخدمة
Remorqueur 

15 01 124 7.3 
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  للخدمة
Remorqueur 

16 02 216 8.3 

 7.3 221.5 01 17 بضائع عامة

 7.3 276 02 18 للحاويات والبضائع األخرى
 6.3 110 01 19 للحاويات والبضائع األخرى 3

 8 300 02 20 امةبضائع ع

  6.5 190 02 21 بضائع عامة
 8.4 555.8 03 22 بضائع عامة

 22P 01 145 8.8 للحاويات فقط

 7 360 03 23 بضائع عامة

 23P 01 145 9 بضائع عامة

 6 207 02 25/24 بضائع عامة

 6 398 02 26 للحبوب والوقود

 10.5 337 02 30 للحاويات فقط

 9.5 459.7 03 31 ويات والبضائع األخرىللحا

 7 173 01 32 بضائع عامة

 9 435 03 33 للحاويات فقط

 9.5 171 01 34 للحاويات فقط

 9 475 03 35 للحبوب فقط

 7 170 01 36 بضائع عامة

 

4 

 10.3 610 03 37 املنتجات النفطية

   36  8609.80  
  . مؤسسة ميناء اجلزائر:املصدر

م للبضائع العامة، 3300م، منها 8609,80 وطوهلا اإلمجايل 36بلغ عدد األرصفة مبيناء اجلزائر ي
م ألسطول الصيد 577م للمنتجات النفطية، 610 م لإلصالحات،682م للحاويات، 1000من  وأكثر

  .م10.3أقصى غاطس بوباقي األرصفة متخصصة يف احلبوب، احلاويات، الوقود والركاب و
  .م577لصيد األمساك بطول  4-1رصفة من  وتتخصص األ-
   :م وهي10 -م 6م وبأعماق من 556 - 125 رصيف خلدمة البضائع العامة بأطوال 16 و-
)24/25 ،5 ،21 ،7 ،36 ،32 ،23 ،17 ،8 ،20 ،22 ،23P ،9 ،6 ،10(  
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  .14، 13، 16، 15أرصفة للخدمات وهي  4 -
م 660 هكتار وحتتوي على رصيف بطول 17ة  مت افتتاح حمطة احلاويات مبساح1998ويف عام " -

 ألف 4.8م ، وحمطة احلاويات للتحميل والتفريغ مبساحة  11-9ق تتراوح من ا حمطات بأعم4للرسو و
 1" م2000، وورشة الصيانة مبساحة 2م
م وعرض 136 وأكرب حوض بطول (Cales séchés – Dry docks) حواض جافة أ2 ولدى امليناء -

  . م15,5م وعرض 74أصغر حوض بطول م و8وبعمق  م 18,5
ألف  120 هكتار بطاقة تصل إىل 4.9 مستودع مبساحة 16 هكتار منها 28مساحة ختزين حبوايل و -

  .  ألف طن 800كتار للساحات املفتوحة بطاقة تقدر ب  ه12طن من البضائع، و
  .لسفنلف طن، وأحواض جافة إلصالح ا أ20 بسعة silo à grains ولديه صومعة احلبوب -
  . قدم يف الطول500 وأقصى حجم للسفينة هو أكثر -
  . هكتار162ساحة األرضية امل -
  . هكتار184 املساحة املائية -
  ).م22.9- 21.6(  عمق مياه القناة -
  ).م15.2 -14 ( عمق مياه املرسى -
 5034 أي جمموع 2009 سفينة عام 2525 سفينة وخروج 2509 دخول اجلزائرسجل ميناء " -

  .2"نةسفي
  
  
  
  
  
  
  

                                                
1 http://www.worldportsource.com/ports/commerce/DZA_Port_ofalgiers_1419.php. 

 .الجزائر ميناء مؤسسة  2
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  :ميناء وهران
  : بيانات تفصيلية لألرصفة مبيناء وهران):1- 13(اجلدول رقم 

 إسم الرصيف
رقم 

 الرصيف
Longueur 

poste à quai  نوع الرصيف )م(عمق الرصيف  )م(طول الرصيف 

 -البضائع العامة  9.15 م 130 4
Homogènes   

Sénégal 
 م130 5

  
390  
 

9.15  
 Car-Ferries 7.00 م130 6

Conakry 
 م140 7

270 
8.20  

Cadix 8 140بضائع عامة  7.60 140 م-  
Homogènes 

 -البضائع العامة  7.50 م120 9
Homogènes Casablanca 

 م120 10

240 

12.00  
 احلبوب 7.50 م50 11

Safi 
 م370 12

420 
12.00  

 -امة البضائع الع 7.50 م110 13/14
Homogènes Dunkerque 

 م110 15
220 

9.00  
Dakar 16 200احلبوب 10.00 200 م 

 -عامة  بضائع 12.00 380 م190 17
Homogènes Dar Essalem 

  9.00  م190 18
Skikda 19 1208.00 120 م Bitumes 

 املنتوجات النفطية 9.00 م172 20
Ghazaouet 

 م172 21
344 

10.50  
Gènes 22 130130 م  

 -البضائع العامة  12.00 
Homogènes 

  10.50 م110 23
 Gabés البضائع العامة 10.50 م120 24

 م120 25

350 

9.00  

 

Sfax 26 100احلاويات 8.50 200 م 
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  8.50 م100 27
  9.00 م133 28
 Hambourg احلاويات 10.00 م133 29

 م133 30

399 

12.00  
Havane 31 150احلاويات 12.00 150 م 
Havre 32 140احلاويات 11.00 140 م 

  .EPOمؤسسة ميناء وهران  :املصدر
  . أحواض7م ولدى امليناء 12بأقصى غاطس يبلغ وم 4093 يصل الطول اإلمجايل ألرصفة امليناء إىل -
 ، C/F ،185 RO/RO،458 Cargos 187: سفينة منها  1246سجل ميناء وهران دخول "

291 Portes-Conteneurs   ،Céréaliers 48 ، Pétrolièrs 7 ، 35 Bitumièrs ،Huiliers 13 ،15 
Tankers  ،07 Autres(1 

  . هكتار122 هكتار واملساحة املائية 72املساحة األرضية 
  .)م10-9.4( عمق مياه القناة  -
 ).م12.2-11(عمق مياه املرسى  -
 ميناء ففي السيئة، اجلوية األحوال إىل معظمها ترجع ريةاجلزائ للموانئ العمل ملتوسط بالنسبة أما -

  .السنة يف يوم 10 إىل تصل وهران
  :مصر

م و يأيت ميناء اإلسكندرية يف 29451يقدر طول األرصفة البحرية باملوانئ املصرية حوايل   
  .م وهو طول الرصيف الوحيد75م، و ميناء الطور يف املؤخرة بـ7583املقدمة بطول 

م، أما 17يليها عمق املياه مبيناء السخنة  22,14طس ميثله عمق ميناء الدخيلة بـوأقصى غا"  
  2."أيام بسبب األحوال اجلوية غري املواتية 10-5متوسط عدد األيام توقف العمل بامليناء تتراوح من 

  
  
  
  

                                                
1-Bilan ANNUEL 2010, Entreprise portuaire D’Oran Direction capitainerie janvier 2011, p2.  

 .225-223ص السابق، المرجع 2
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   :اإلسكندرية ميناء -
   :بيانات تفضيلية ألرصفة ميناء اإلسكندرية ):1-14( جدول رقم 

  
 إىل من )متر(الطول  نوع الرصيف لرصيفرقم ا مالحظات )متر(العمق 

5/1 5.5 5.5 
5/2 6 6 
5/3 6 6 
5/4 

  
 بضائع عامة

  
289.6 

5.5 5.5 
 6.4 6.4 68.9 بضائع عامة 9

 7.9 7.9 132 بضائع عامة 10
 8.8 8.8 129.8 بضائع عامة 11
 9.00 8.5 101.5 بضائع عامة 12
 8.8 8.8 145.1 ضائع عامةب 13
 9.8 9.8 182.9 بضائع عامة 14
 9.8 9.8 215.2 ركاب 16
 9.8 9.8 102 ركاب 18

 9.1 9.1 30.5 دحرجة م25/26
20 11.3 11.3 
22 11.3 11.3 
24 

  
 ركاب

  
483.4  

 10.7 10.7 

 

 9.1 9.1 157 بضائع عامة 25
 9.1 9.1 137.2 بضائع عامة 26
27 10.7 10.7 
 10.7 10.7 243.8 ائع عامةبض 28
35 9.7 9.7 
36 9.7 9.7 
37 

  
 335.3 بضائع عامة

9.7 9.7 
 9.1 9.1 116.7 بضائع عامة 38
39 9.7 9.7 
40 

  بضائع
 عامة

280.4 9.7 9.7 
41 9.7 9.7 
42 

  بضائع
 عامة

167.6 7.3 7.3 

 7.3 7.3 222.5 بضائع 43
 6.4 6.4 152.4 ئعبضا 44
 5.2 5.2 76.2 بضائع 56
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 9.7 9.7 167.6 بضائع 82
46 9.4 9.4 
 9.4 9.4 324.9 حريب 47
49 
51 
53 
54 

  
 حاويات

  
548.6  

 

  
12.8  
 

  
12.8 

61 8.5 8.5 
62 8.5 8.5 
63 10.1 10.1 
64 

  
 فحم

426.7 

9.1 9.1 
65 9.7 9.7 
66 9.7 9.7 
67 

  
 365.7 بضائع عامة

9.7 9.7 
 10 10  موالس م71

72 11.8 11.8 
73 

 365.8 حمطة احلاويات
11.8 11.8 

84 167.6 8.5 8.5 
85 189 9.7 9.7 
85/1 

  
 13.7 13.7 335.3 حبوب

 9.1 9.1 61 بضائع 85/2
 7.9 7.9 130.7 مواشي 86
87/1 239.6 10 10 
87/2 137.8 10 10 
87/3 150.2 10 10 
87/4 150.2 10.4 10.4 
87/5 

  
 بترول

94 10.4 10.4 
 10 10 -- اخلردة 55

  .24، ص2010، بنك معلومات النقل البحري، )التجارية والتخصصية( دليل املوانئ البحرية :املصدر
  2 كم8.4  إمجايل املساحة-

  2 كم6.8 املساحة املائية -
   2 كم1.6األرضية  املساحة -

  : مناطق6وقسم امليناء إىل 
 شحن يف 14/16 ،14 ،13 ،12 ،11 ،10، 9 ،5 األرصفة وتستخدم 14/16 إىل 1 من :األوىل املنطقة
  .الرورو سفن الستقبال 14/16 ،14 ،13 واألرصفة العامة، البضائع وتفريغ
 حمطة الرورو، بضائع ،املوحدة ائعبالبض خاصة وهي 28 ورقم 16 رقم أرصفة بني تقع :الثانية املنطقة

  .عباةامل الصب بضائع الركاب،
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 إىل 35 رصيف من وهي 13 عددها لألرصفة فبالنسبة واملساحات، األرصفة تشمل" :الثالثة املنطقة
 استغالل مع والصب العامة البضائع تداول ويتم م22 امنه كال وعرض م1610 أطوال بإمجايل 47

  .2م64778 مبساحة 7 املؤجرة والساحات 1"ورور العبارات لسفن 40 رصيف
 مسدة،األ الفحم، اإلمسنت، احلاويات، تداول فيها ويتم 67-49 رصيفي بني وهي :الرابعة املنطقة

  ...أخشاب العامة، البضاعة
  .م732 للحاويات وجمموع أطواهلا 54-49وتستخدم األرصفة من 

  م10.4-8.5م بعمق بني 365واهلا  لتفريغ الفحم وجمموع أط64 ،63 ،62وتستخدم األرصفة 
  .م لألمسدة واإلمسنت426 مبجموع أطوال 67 ،66 ،65وأما األرصفة 

 .واألخشاب العامة البضائع بعض يف وتستخدم 85-71 من األرصفة تشمل :اخلامسة املنطقة
 ورصيف بالوقود، السفن متوين 87 ورصيف املواشي، لتفريغ 86 رصيف وتشمل :السادسة املنطقة

 البترولية واملنتجات الطعام زيت الستقبال م10.37-10.6 من وبعمق م832 بطول 5 ،4 ،3 ،2 ،87/1
  .للمواشي يستخدم 86 ورصيف البترول، خام وتصدير السفن متوين وخدمات

  .، واحلوض العائمحوض الترسانة القدمي ونة اجلديد،احوض الترس :يوجد بامليناء
 .طن 168000 ةمحول ذات استقباهلا ميكن سفينة أكرب -

   2"م14.8 غاطس وأقصى م،36.58 عرض وأقصى م،992.91 للسفينة طول أقصى"
 .اجلوية األحوال سوء بسبب أيام 10 إىل 5 من امليناءب العمل توقف أيام لعدد وبالنسبة -
  .2009 عام سفينة 20278 املصرية املوانئ استقبلت السفن لترددات وبالنسبة -

  
  
  

  
  

                                                
   .20ص ،2010 المصري البحري النقل معلومات بنك ،)والتخصصية التجارية (البحرية الموانئ دليل  1
       360ص ،2009 اإلسكندرية، الجامعي، الفكر دار العربية، البحرية الموانئ النحراوي، أيمن/ د 2
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  :ميناء بورسعيد
   بيانات تفصيلية عن أرصفة احملطّة):1-15: (رقماجلدول 

 )م(رصيف الروافد  )م(رصيف الرورو  )م(رصيف احلاويات  الوصف
 400 42 950 الطول

 9.2 8.2 14 العمق

 8.2 7.4 13.2 الغاطس

 .شركة بور سعيد لتداول احلاويات والبضائع: املصدر

  :السعودية
م، ويأيت ميناء جدة اإلسالمي يف 40790ودية حبوايل يقدر طول األرصفة البحرية للموانئ السع  

 من جممل األرصفة البحرية يف )%28(م أي 11451مقدمة املوانئ من حيث طول األرصفة بـ
  .م5853السعودية اما ميناء امللك فهد الصناعي باجلبيل حيتل املركز األخري بطول إمجايل لألرصفة 

 م للرصيف مث يأيت 490مللك فهد الصناعي بينبع بطول و يعترب أطول رصيف مفرد موجود يف ميناء ا
  . م240رصيف امليناء امللك عبد العزيز بالدمام بطول 

م ويصل ادىن 32و يصل  أقصى عمق للمياه أمام األرصفة يف ميناء امللك فهد الصناعي بينبع اىل   
  .م13,1 م عمق مبيناء امللك عبد العزيز بالدما

 :اإلسالمي جدة ميناء مبحطات األرصفة عن تفصيلية تبيانا: )1- 16(  رقم اجلدول
 مدى الغاطس عدد األرصفة حمطات حسب نوع البضائع املناولة
 18- 16.5 4 حمطة بوابة البحر األمحر للحاويات

 12-16 8 حمطة احلاويات اجلنوبية

 14.1-15 4 حمطة احلاويات اجلنوبية

 14.1-15 4 حمطة احلاويات الشمالية

 7.7- 14.2 10 ويات اجلنوبيةحمطة احلا

 14.1-15 4 حمطة الدحرجة والركاب

 10.4- 13.5 7 حمطة احلبوب السائبة

 10.8-12 12 حمطة البضائع العامة اجلنوبية

 7.8-11 11 حمطة البضائع العامة الشمالية

 11.6-13 4 حمطة البضائع املربدة وامدة

 13- 13.7 2 حمطة املواشي احلية

Source : http://www.ports.gov.sa/arabic/section/full-story.cFm, aid=1525&catid=13  
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كم ذات 11.2 بطول  رصيفا58ً ته، ويبلغ عدد أرصف2كم11.4ء جدة اإلسالمي مساحة  حيتل مينا–
 حاوية 6500م واليت تتسع ألحدث أجيال سفن احلاويات حبمولة تصل 16مياه عميقة تصل إىل 

  .  سفينة يف نفس الوقت135باإلمكان أن ترسى و ،قياسية
 :حوض إصالح السفن

ن أهم مرافق ميناء جدة اإلسالمي وهو جمهز يعترب حوض امللك فهد إلصالح السفن م
بأحدث املعدات لصيانة وإصالح السفن وبناء الزوارق الصغرية، حيث حيتوي على حوضني عائمني 

 السفن نيستقبالم 170ا م طن، باإلضافة إىل رصيفني يبلغ طوهل45000تستقبل السفن حىت محولة 
  .طن 60000حىت محولة 

 م16 –15.5 :  القناة مياه عمق
  م10 - 9.4: املرسى مياه عمق

  :سلطنة عمان
م و يعترب ميناء صاللة يف املقدمة بطول 6898إن أطوال األرصفة البحرية يف املوانئ العمانية تبلغ   

م يف ميناء صحار 1000م، وأقصى طول للرصيف املفرد يصل إىل 3282امجايل لالرصفة يبلغ 
  .الصناعي

م بينما يف ميناء 16ة  بعمق للمياه امام الرصيف يصل اىل و يتميز مينائي صحار الصناعي وصالل  
  .م امام الرصيف13السلطان قابوس يصل العمق إىل 

  . بيانات تفصيلية ألرصفة ميناء قابوس:)1-17( اجلدول رقم 
 )م(الغاطس )م(الطول النوع الرقم

 13 470 متعدد األغراض 1-2

 11 228 البضائع السائبة والعامة 3

 10.9 366 حلاوياتحمطة ا 4-5

 9.6 198 البضائع السائبة والعامة 6

 9.6 366 البضائع السائبة والعامة 7-8

 4 122 مناولة املركبات البحرية اخلاصة باملؤسسة 9

  517أمين النحراوي، املوانئ البحرية العربية ،مرجع سبق ذكره، ص/د :املصدر
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م 470  2 ،1: بلغ طول الرصيفحيث ي حيتوي ميناء السلطان قابوس على عشرة أرصفة،
  .م وهي أرصفة متعدد األغراض13بغاطس 

ة بم وهو خمصص خلدمة البضائع السائ11م وعمق الغاطس 228 يبلغ طوله 3والرصيف 
م 9.6م وبغاطس 366  إىلم198 تتراوح من بأطوال 8 ،7 ،6 والعامة وكذلك األمر بالنسبة لألرصفة

  .م4م وغاطس 122بات البحرية اخلاصة باملؤسسة بطول  فهو خمصص ملناولة املرك9أما الرصيف 
  1"مائية مساحة 2كم20.6و أرضية مساحة 2كم 7 منها ،2كم27.6 للميناء الكلية املساحة تبلغ" -

  م 21.3 - 20.1: املرسى مياه عمق
  م 12.2 -11 :النفط حمطة مياه عمق

  :اإلمارات
  .م296صى طول للرصيف الواحد به م وأق4375تبلغ األطوال الكلية لألرصفة مبيناء زايد "  
م بينما يبلغ عمق الساحات خلف جسم الرصيف 15وأقصى غاطس أمام األرصفة يبلغ   

  2."م500
  .حمطة حاويات جبل علي وحمطة حاويات ميناء راشد: ميناء ديب يضم حمطيت حاويات مها

  . بيانات تفصيلية عن حمطات احلاويات مبيناء جبل علي):1- 18(اجلدول رقم 
 2احملطة رقم  1احملطة رقم  

 1886905 165000 املساحة باملتر املربع

 7 15 عدد األرصفة

 - 4875 إمجايل أطوال األرصفة

 17 17-11 الغاطس
 11كون دار حممد األباصريي عبد اللطيف، نقل البضائع باحلاويات ومتطلبات التطوير باملوانئ البحرية، املؤمتر البحري الدويل احلادي عشر م:املصدر

  .15مرجع سبق ذكره، ص
  
  
  

                                                
   329 ص ذكره، سبق مرجع العالمية، واالندماجات التكتالت مواجهة في العربي البحري النقل الشين، فتحي القادر عبد/ د 1
 .111-109ص ذكره، سبق مرجع التنافسية، القدرة العربي الخليج موانئ النحراوي، إيهاب/ د 2
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 :  ميناء ديب
 متخصصة صفةرأ أربعة عدد امليناء ويضم ديب مدينة غرب جنوب كم35 مسافة على ديب ميناء يقع -

 م14 إىل تصل أعماق ذات األرصفة وهذه 4 ،3، 2، 1 أرصفة وهي النفط ناقالت الستقبال

 للغاطس أقصى حبد النفط لناقالت خمصصني رصيفني أيضاً فهما 9و 8 رقمي الرصيفني أما" -
 أقصى حبد الكيميائية املواد ناقالت الستقبال متخصص رصيف فهو 7رقم للرصيف وبالنسبة م13.25

 األغراض واملتعددة املتخصصة واملراسي األرصفة من متنوعة جمموعات إىل باإلضافة م10.75 للغاطس
 1."مرساة 71 ددع العام جمموعها يف تشكل واليت

 ويضم السفن وبناء وحتويل إصالح حوض ديب – العاملية اجلافة األحواض تتحتاف كما
 سفن رصيف ويقع التحويل لعمليات عابيةياالست الطاقة زيادة دف ببنائهما قامت جديدين رصيفني
 أما م،668 طوله إمجايل ويبلغ الرئيسي األمواج لكاسر الداخلية الواجهة على العائمة والتفريغ التخزين

 الرصيفني من كل عرض يبلغو م،630 طول على املسافة قياس جهاز حبسب م11 فيبلغ الغاطس عمق
 .عمالقة سفن استيعاب 10و 9 الرصيفان يستطيع إذ. م59 من أكثر 10- 9 اجلديدين

 يسمحان بتوفري مساحات أكرب يف احلوض لعمليات اإلصالح والتصنيع 10و9إن الرصيفني "
ط اخلام العمالقة إىل سفن ختزين وتفريغ عائمة إذ ترسو سفن التخزين من أجل حتويالت ناقالت النف

  .2"ح السفنيوالتفريغ العائمة عادة ملدة سنة أو سنتني وحتتل مساحة كبرية من حوض تصل
 .م15.2- 14 :قناة مياه عمق

 .م16- 15.5 :املرسى مياه عمق

تم يئيسي، ميناء احلاويات، امليناء الصناعي وميناء العقبة امليناء الوحيد وينقسم إىل امليناء الر :األردن
  . الواردات%65الصادرات و من %78حوايل ه نقل عن طريق

  

                                                
 النقـل  لقطاع واالستشارات البحوث مركز ماريتايمز، إخبارية دورية نشرة ،)ولاأل العربي الميناء (دبي ميناء النحراوي، أيمن/ د  1

 .3 ص ،2009 أكتوبر األول العدد البحري،
 8 ص ،2009 جويلية – جوان السفن، حوض مساحة توسع دبي – العالمية الجافة األحواض ريفيو، أنترناشيول مجلة  2
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  .يلية عن ميناء العقبةص بيانات تف):1-19( اجلدول رقم 
 املنطقة الصناعية ميناء احلاويات امليناء الرئيسي للعقبة 

 640 1000 2120 الطول اإلمجايل

مة، احلبوب، البضائع العا نوع الرصيف
 الفوسفات

احلاويات، الزيت النبايت 
 الدحرجة، اإلمسنت

النفط، اخلشب، 
 الكيماويات

 4 7 12 عدد األرصفة

 http/com.worldportsource.wwwphp.359JORportofAqaba/commerce/ports//: :املصدر

 . الباحثةبيانات مت استخالصها من طرف
  . بيانات تفصيلية عن األرصفة مبيناء العقبة):1- 20(اجلدول رقم 

أرقام  العدد نوع الرصيف 
 محولة السفن املساحة العمق الطول األرصفة

  ألف طن ساكن70 35 13 1510  9 البضائع العامة
     1  احلبوب

 ميناء العقبة  ألف طن ساكنA 220 11  30  الفوسفات

  ألف طن ساكنB  180 14.4  120  الفوسفات
دحرجة  ( رصيف مؤتة

  ألف طن ساكن53  23 150  1 )واملاشية األرز

رصيف مشترك 
اإلمسنت، الزيت النبايت (

 )واحليواين
  ألف طن ساكن100  11 120  1

  ألف طن ساكن84  15 540  3 حمطة احلاويات 

 ميناء احلاويات

 للركاب (رصيف الريموك 
  ألف طن ساكن49 م9 23 150  1 )الروروو

  ألف طن ساكن406  24 150 1  النفط ومنتجاته
 ألف طن ساكن 14  7 80 1  اخلشب

الرصيف الغريب 
  ألف طن ساكن70  15 220 1  )للبوتاس(

املنطقة 
الصناعية 
األمسدة (الرصيف الشرقي  للكيماويات

  ألف طن ساكن40  11 190 1  )النباتية

source: http://www.worldportsource.com/ports/commerce/JORportofAqaba359.php 

  .بيانات مت استخالصها من طرف الباحثة



 
 

- 58 -  

  :يغطي امليناء مساحة إمجالية قدرها مليوين متر مربع
  .2 مليون م1.7املساحة األرضية 

  .2 م380.8املساحة املائية 

 ملناولة األرصفة هذه تستخدم و م2120 إمجايل بطول رصيف 12 على حيتوي :الرئيسي العقبة ميناء
 بطول العامة للبضائع خمصصة أرصفة 9و) الدحرجة( الرورو الفوسفات، احلبوب، ،العامة البضائع
 3 ومنها م35 مساحته رصيف وكل ساكن طن ألف 70 سفن وتستوعب م13 بعمق 1510 إمجايل

  .الفوسفات فيستخدمان B ، A الرصيف أما للقطارات، تستخدم صفةأر
 اإلمسنت رصيف منها أرصفة عةبس على وحيتوي كم5 ـب الرئيسي امليناء على يبعد :احلاويات ميناء
 وهو الريموك ورصيف م15 وغاطس م540 إمجايل بطول للحاويات أرصفة وثالثة م120 لبطو

 .2م ألف 500 للمحطة الكلية املساحة لغوتب م23 وغاطس م150 بطول مئعا رصيف
  .فوق فما م23.2 :القناة مياه عمق
  م4.6 -3.4  : املرسى عمق

  .طن 410000 حبمولة استقباهلا ميكن سفينة أكرب -
  .2009 عام سفينة 2900 املترددة السفن عدد -

 :الصناعي  الرصيف
كما أصبح باإلمكان رسو مت تأهيل البنية الفوقية للرصيف لزيادة الطاقة اإلنتاجية للرصيف 

  .سا24واصطفاف السفن على الرصيف يف أي وقت وعلى مدار 
  :األخشاب رصيف

عاب سفن بأحجام أكرب يمت تأهيل الرصيف الستقبال ناقالت الغاز ورفع قدرة الرصيف الست"
عاب بواخر بأطوال يستاوسعة أكثر وسعة أكثر حيث مت رفع قدرة الرصيف حبيث متكن الرصيف من 

  1".م120 من  بدالًم150
  :واملشترك مؤتة رصيف

  .عابية هلما واستغالل األرصفة بطريقة مثلىيمت تأهيل الرصيفني دف زيادة رفع القدرة االست

  
                                                

 .45 ص ،2009 جوان ريفيو، أنترناشيونال مجلة قلوينا، أسامة 1
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 اتصال املوانئ البحرية العربية بالظهري: اثالث
وانئ املتصلة ان شبكة املواصالت الربية واحلديدية واملائية باملوانئ هلا دور كبري يف زيادة امهية امل  

  .ا بالنسبة للتجارة الدولية ونقل البضائع اىل اماكن االستهالك النهائية
إن مسألة اتصال املوانئ البحرية بالظهري أصبحت أحد العناصر اهلامة يف تقييم طاقة وقدرة "  

  1 ."امليناء على استيعاب املزيد من حركة البضائع الصادرة والواردة
يناء الغزوات وجن جن وجباية وسكيكدة واجلزائر ووهران ومستغامن وعنابة يرتبط كل من م :اجلزائر

بشبكة النقل بالسكك احلديدية ، أما شبكة النقل املائي فإن ثالثة موانئ هي سكيكدة، وهران 
  . ولكن مجيع املوانئ تتصل اتصال مباشر بشبكة الطرق الرئيسية للبالد.ومستغامن تتصل ذه الشبكة

ع املوانئ املصرية بالطرق الربية باالضافة اىل اتصال املوانئ الكبرية احلجم مثل ميناء تتصل مجي :مصر
اإلسكندرية والدخيلة وبورسعيد ودمياط واألدبية وسفاجا و السخنة وحوض البترول بشبكة السكة 

 وختدم ميناء دمياط شبكة سكك .ائع اىل داخل البالد اسهل و اسرعاحلديدية مما جعل نقل البض
يدية من أربعة خطوط أساسية داخلية ترتبط بشبكة سكك حديد مصر، كما يرتبط امليناء مبنفذ حد

  2 متر5كلم وعمق 4.5ري إىل ر النيل بقناة مالحية 
  .ارتباط مجيع املوانئ البحرية السعودية دون استثناء بشبكة الطرق الرئيسية مباشرة  :السعودية

 بشبكة السكك احلديدية السعودية هو ميناء امللك عبد العزيز إن امليناء الوحيد املرتبط مباشرة"
بالدمام، لكن جيب أن نشري إىل ما تقوم به وزارة النقل السعودية من جهود حنو إقامة اجلسر السعودي 
بالسكك املمتدة من ميناء امللك عبد العزيز بالدمام شرقا إىل الرياض ومنها عرب األراضي السعودية إىل 

  .3 ميناء جدة على البحر األمحرحىت، الغرب
تتوفر شبكة السكك احلديدية يف كل من ميناء رادس التجاري وحلق الوادي وصفاقص  :تونس

وقابس وبرترت وجرجس وسوسه التجاري ، أما ميناء جرجس بصدد ربطه بشبكة السكك 
  .احلديدية

                                                
 .230ص ذكره، سبق مرجع العربية، البحرية الموانئ وتحديث تطوير في المؤثرة العوامل دراسة  البحثية، المجموعة1
، )بیانات احصائیة و دراسة تحلیلیة(شين وفريق من غبراء المنظمة، المعالم األساسية للنقل في الوطن العربيعبد القادر فتحي ال 2

 74،ص2009نمیة االداریة، القاھرة،المنظمة العربیة للت
 93مرجع سبق ذكره،صشين وفريق من غبراء المنظمة،عبد القادر فتحي ال 3
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رترت، رادس التجاري، حلق ، قابس، ب التالية بشبكة الطرق الرئيسية وهي ميناءكما ترتبط املوانئ
  .الوادي سوسه التجاري، بينما مينائي صفاقص وجرجس ارتباط غري مباشر بشبكة الطرق الرئيسية

  .أما شبكة النقل املائي فمتوفرة يف كل من حلق الوادي وصفاقص وبرترت
دية انعدام ارتباط املوانئ البحرية مبنطقة الظهري سواء عن طريق شبكات السكك احلدي"  :عمان

اوشبكات النقل املائي، و هناك اتصال مباشر بالظهري عن طريق شبكة الطرق الربية الرئيسية يف موانئ 
  1 ."السلطان قابوس وميناء صحار الصناعي وميناء صاللة

تعترب شبكة الطرق الربية الرئيسية العمود الفقري الذي يربط كل موانئ دولة االمارات  :اإلمارات
  .لظهري النه ال يوجد شبكة لسكك احلديدية او النقل املائيالعربية املتحدة با

 وشبكة الربية الطرق شبكة طريق عن بالظهري األردن يف الرئيسي امليناء العقبة ميناء يرتبط :األردن
  .باألردن املائي نقل يوجد ال و احلديدية السكك

 :العربية البحرية للموانئ التخزينية الطاقة: رابعا
  :اجلزائر

  : اجلزائرميناء
هكتار  4.9 هكتار مبيناء اجلزائر، ومنها 28تصل املساحة املخصصة لتخزين احلاويات إىل "
 هكتار ساحات 12 ألف طن من البضائع، و120عابية تصل إىل ي مستودع بطاقة است16تغطي 

   2". ألف طن20 ألف طن، وصومعة احلبوب بسعة 800مفتوحة وطاقتها 
 يةالتخزينسعته  هكتار و34)  اجلزائر–موانئ ديب العاملية (مساحة ميناء احلاويات وتصل 

13450 TEUS ومت بناء حضرية جديدة ملعاينة احلاويات املستوردة مبساحة قدم 20لـ  حاوية 
   .2 ألف م24 ومساحتها 2م12400

 هكتار خمصصة للحاويات وطاقتها 2 هكتار منها 74 ـميناء وهران تقدر مساحة امليناء ب
  . حاوية مربدة100وحيتوي على ) قدم TEU) 20-40 حاوية  6000ة عابيياالست
 2م514800تعترب املساحات التخزينية املوجودة يف امليناء دمياط من املساحات الكبرية إذ تبلغ :مصر

  .2م4800وتصل السعة التخزينية للبضائع العامة 

                                                
 .114ص ذكره، سبق مرجع التنافسية، القدرة العربي الخليج موانئ النحراوي، إيهاب/ د 1

2 http://www.worldportsource.com/ports/commerce/DZA_port_of_algiers_1419.php 
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عابية يالطاقة االستو 2م467130وتبلغ املساحة املخصصة لتخزين احلاويات يف ميناء بورسعيد "
 حاوية، وساحة 250وبطاقة ختزينية  2م13000واملخزن املشترك مبساحة   حاوية مكافئة،895500
  1." طن80000عابية للبضائع العامة يالطاقة االستو ". مصدر كهربائي- وحدة 250الثالجة 

 110عابية يستاقة طاب 2م36503أما ميناء إسكندرية فتبلغ املساحة التخزينية يف حمطة الفحم 
 حاوية 230000عابية يست وطاقتها اال2م163000حمطة احلاويات تبلغ مساحتها التخزينية  وألف طن،

 طن وحمطة 100000طن، وصومعة بطاقة  50000حطة احلبوب يوجد صومعة بطاقة مبو مكافئة،
 420000عابية يستا بطاقة 2 ألف م120احلاويات اجلديدة تبلغ مساحتها التخزينية اإلمجالية حوايل 

صب ، مليون طن 17.8بضائع عامة : مليون طن سنويا منها 36.8عابية للبضائع يحاوية والطاقة االست
  .مليون طن 3.9مليون طن، بضاعة حمواة  4.3، صب سائل مليون طن 10.8جاف 
على النحو من جممل مساحة امليناء مقسمة  2كم3.9تبلغ مساحة التخزين مبيناء جدة اإلسالمي :السعودیة

   :التايل

  .2كم3.5 تبلغ مفتوحة ختزين مناطق" -
 إىل باإلضافة الترانزيت، تظالوم مستودع59 من مكونة ،2كم0.4 تبلغ مغطاة ختزين مناطق -

  .2"الطعام زيت وصهاريج احلبوب، لتخزين صوامع
 2م2600 داتاملرب فإن وامدة املربدة البضائع ومبحطة مربدة، نقطة 1800 يوجد الشمالية وباحملطة -

  .2م 4100 وامدات
 حاوية، واملساحة املخصصة  للبضاعة 18500ومبيناء امللك عبد العزيز بالدمام تبلغ القدرة التخزينية 

 14000ويف ميناء اجلبيل التجاري تصل القدرة التخزينية إىل  ،2م280000 ـالعامة تقدر ب
  . 2 م10116، وتصل املساحة املخصصة للبضاعة العامة  TEUحاوية

 واملساحة التخزينية 2 ألف م260تبلغ السعة التخزينية للحاويات مبيناء صحاري الصناعي  -":عمان
   .2ألف م 260للبضائع العامة 

  
  
  
  

                                                
 .والبضائع الحاويات لتداول بورسعيد شركة  1
  423ص ، ذكره سبق مرجع ، العربية البحرية ،الموانئ النحراوي أيمن/ د 2
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 حاوية واملساحة 312 حاوية و املربدة 325000عابية للحاويات ي ويف ميناء صاللة تصل الطاقة االست-
  1" 2 م3000املخصصة للبضائع العامة 

 مغلق،  أرضياًاًحيز 1044 ـب 5.4لة اميناء السلطان قابوس تقدر ساحات ختزين احلاويات يف الص -
  . مغلقرضياًأ حيزاً 984ي فيطويف خليج الش

 نقطة 120 نقطة مربدة، ويف خليج الشطيفي 192 ـب 5.4أما احلاويات املربدة يف الصالة 
  .مربدة 

 أما ساحة ، للورشة الفنية2م418منها  2م20800 ـوبالنسبة لساحة التخزين املغطاة تقدر ب
  .الشطيفيب 2ألف م 67.9 و للحاويات2 ألف م50منها  2م217900 ـالتخزين املفتوحة فتقدر ب

ألف حاوية  60مليون متر بطاقة استيعابية  1.06 حمطة حاويات جبل علي تبلغ مساحة:اإلمارات
TEU فر باحملطة مستودع حاويات مبساحة كلية مصدر كهربائي للحاويات املربدة، ويتو 2319 وعدد

  .2ألف م 13.6منها مساحة مغطاة  2ألف م 134قدرها 

 بطاقة 2 ألف م615أما عن حمطة حاويات ميناء راشد فتبلغ املساحة اإلمجالية للمحطة "
 مصدر كهريب للحاويات املربدة، كذلك يتوفر باحملطة 148 وعدد  TEU ألف حاوية40عابية ياست

  2".مساحات مغطاة  2 ألف م22 منها عدد 2 ألف م71ويات مبساحة كلية مستودع حا
 2 ألف م245، واملفتوحة 2ألف م 41.2اة طغامل، و2 ألف م62تصل مساحة التخزين املغلقة  :األردن

 150( البوتاس ، ألف طن150) صوامع( طن، احلبوب 310وأما مرافق ختزين البضائع فالفوسفات 

  ).ألف طن30(، اإلمسنت ) طن ألف55(، األرز )ألف طن
  :تطبيق نظم املعلومات يف املوانئ البحرية العربية:خامسا 

 باإلضافة السفن وحتميل تفريغ يف املطلوبة السرعة ونتيجة احلديث العصر يف املوانئ إدارة إن
 ركيةاجلم والرسوم الضرائب وحتصيل والواردات الصادرات على والرقابة امليناء أمن على احملافظة إىل

 ،املختصة للجهات الالزمة املعلومات ومجع امليناء، يف املوجودة العمالة وتشغيل الصحية، والرقابة
 للسفن والتشغيلية اإلدارية العمليات بني لتنسيقل ميناء كل يف املعلومات نظم وجود يتطلب

 الرصيف وختصيص السفينة لدخول للتحضري الكايف الوقت إتاحة إىل باإلضافة "،والبضائع واحلاويات
                                                

  .237ص ذكره، سبق مرجع العربية، البحرية الموانئ وتحديث تطوير في المؤثرة العوامل دراسة البحثية، المجموعة 1
 .  3ص ذكره، سبق مرجع األول، عربيال دبي ميناء دبي، ميناء النحراوي، أيمن/ د 2
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 وتفريغ حتميل خطة إعداد وإمكانية واحلاويات البضائع وتداول السفينة لتشغيل الالزمة واملعدات
 واجلمركية واحملاسبية اإلدارية بالنواحي املتعلقة املستندات وختليص احلاويات موقع وحتديد السفينة
  1 ".تنافسية ميزة للموانئ ومينح

  :اجلزائر
 يف جزئي وبشكل وجباية اجلزائر ميناء يف كامل بشكل التشغيل حملطات املعلومات نظم تطبق -

  .وعنابة نج وجن سكيكدة املوانئ
 ومستغامن اجلزائر موانئ كامل بشكل بامليناء املوجودة السلطات إدارة يف املعلومات نظم وتطبق -

  .وأرزيو والغزوات وهران ميناء يف جزئي وبشكل وعنابة
  .فقط اجلزائر ميناء يف كامل بشكل للمعلومات لكترويناإل التبادل منظومة وتتوافر -
 .فقط اجلزائر وميناء سكيكدة ميناء يف امليناء مبجتمع املعلومات نظم لربط مركز ويوجد -
 الربيد طريق عن االتصال نظم فيه يتوفر: )اجلزائر – العاملية ديب موانئ( اوياتاحل ميناء -

  .اإللكتروين
 ZODIAC - (TOS) Terminal operiting system لكتروينإ برنامج طريق عن العمال ونظم -
 زمن يف البواخر وتفريغ وشحن التجارية العمليات وتسيري لتنظيم آيل إعالم برنامج إستعمال ويتم -

  .حقيقي
  :تعمل مؤسسة ميناء جباية على :ميناء جباية

  ....).واألجور ريةالبش املوارد تسيري احملاسبة، (الداخلي للتسيري مندمج إعالمي نظام إجناز" -
  .القائم النظام مراعاة مع جباية ميناء مؤسسة مهن بأنشطة خاص مندمج معلومايت نظام وضع -
  ).املعطيات قاعدة الداخلية، الالئحة (القرار اختاذ على للمساعدة إعالمي نظام إعداد -
  .باملؤسسة خاصة بوابة إجناز -
  .نشيط ويب موقع -
  .)التكنولوجيا اهلندسة، (ياكلاهل خمتلف ربط خالل من الشبكة تثمني -
 2"املعلومات نظام تسيري حتقيق -

                                                
 .239ص ذكره، سبق مرجع العربية، البحرية الموانئ وتحديث تطوير في المؤثرة العوامل دراسة البحثية، المجموعة1

  .10 ص ،2008 بجاية ميناء لمؤسسة واإلحصائي السنوي التقرير  2
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  :مصر
 بشكل السلطات إدارة يف املعلومات ونظم التشغيل حملطات املعلومات نظم دمياط ميناء يطبق -

 .اإللكترونية املعلومات تبادل منظومة به وتتوفر كامل
 إلكترونياً السفن بيانات الوإرس استقبال يف التقنيات أحدث استخدام يتم بورسعيد ميناء ويف -

 من العديد مع Movins ,Codeco,Coarri  ((Baplie)( رسائل تبادل ويتم" ،EDI نظام باستخدام
 التشغيل، عمليات على للسيطرة RDT السلكياً حممولة كمبيوتر أجهزة واستخدام املالحية، اخلطوط
 املوجودة مكانتهم خالل من الشركة معلومات نظام على املالحي الوكيل/اخلط دخول وإمكانية

 منظومة وتتوفر 1"حيتاجوا أخرى معلومات وأي السفن وتشغيل احلاويات حركة ملتابعة احملطة داخل
 .نةخالس ميناء يف اإللكترونية املعلومات تبادل

 املعنية اجلهات مجيع مد يف متخصص فقط دمياط ميناء يف املعلومات نظم لربط مركز ويتوافر
  .باملعلومات
ميناء اجلبيل ويستخدم يف ميناء امللك عبد العزيز بالدمام وامللك فهد الصناعي باجلبيل،  :السعودية

 ويستخدم بشكل جزئي يف ميناء جازان ،التجاري منظومة املعلومات حملطات التشغيل بشكل كامل
  . يف املوانئ السعودية األخرىروال يتوف

الصناعي شكل كامل يف مينائي امللك فهد بوتوجد منظومات املعلومات يف إدارة السلطات 
  .تتوافر يف بقية املوانئ  يف ميناء جدة اإلسالمي والباجلبيل وضياء وبشكل جزئي

 .اإلسالمي جدة ميناء يف للمعلومات اإللكتروين للتبادل مركز ويوجد -
 .جازان ميناء ماعدا املوانئ مجيع يف امليناء تمع املعلومات نظم لربط مركز ويوجد -
 االتصاالت أجهزة بأحدث اهز البحري املراقبة برج خالل من السفن حركة مراقبة ويتم -

 .السفن مالحة ومراقبة خلدمة املتطورة VTS نظام مع والرادار
   :عمان

متوافرة بشكل كامل يف ميناء صاللة، وجزئيا يف ميناء : منظومات معلومات حملطات التشغيل" -
 .ناعيالسلطان قابوس وميناء صحار الص

                                                
  .والبضائع الحاويات لتداول بورسعيد شركة  1



 
 

- 65 -  

تتوافر بشكل كامل يف ميناء صاللة وبشكل جزئي يف : منظومات املعلومات يف إدارات السلطات -
 1."ميناء السلطان قابوس وميناء صحار الصناعي

 .يف ميناء صاللةة التبادل اإللكتروين للبيانات منظوموتوجد  -
 .تمع امليناء يف ميناء صاللةعلومات املمركز لربط نظم ويوجد  -
 إلدارة اءةفبك املعلومات إلدارة واملعدات التقنيات ثأحد على حيتوي قابوس السلطان ناءمي أما -

  .حاويات يف الشحنات
  :اإلمارات

 .كامل بشكل زايد ميناء يف التشغيل حملطة املعلومات منظومة يوجد -
 .زايد مبيناء جزئي بشكل السلطات إدارات يف املعلومات منظومات يوجد -
 . زايد ميناء يف جزئي بشكل للبيانات اإللكتروين لالتباد منظومات ويوجد -

  : املؤسسة حسب املعايري الدولية املتبعة يف إدارة وتشغيل املوانئأعمال وإجراءات مت حوسبة  :األردن
 .واملال الوقت وتوفري اإلجراءات وتقليل بتبسيط ساهم بدوره والذي املينائية املرافق كافة حوسبة -
 اخلاصة اجلمارك العامة، اجلمارك (املوانئ مؤسسة مع واملتعاملة املعنية تاجلها كافة مع الربط مت -

 املعلومات توفري حيث من ممتازة نتائج حقق الربط هذاو). التخليص شركات املالحة، وكالء
 سري وتبسيط ختزينها ومواقع البضائع عن واالستعالم إلكترونياً املنافسة على واحلصول واإلجراءات

 يوفر الذي للمؤسسة اإللكتروين املوقع تشغيل و إنشاء مت لذلك واستكماالً ،ركيةاجلم املعاملة
 .اإلجراءات وتسريع واجلهد وقتلل اًتوفري املؤسسة مع املتعاملة للجهات الالزمة اخلدمات

 حركة واقع تعكس واليت  Port positionالسفن مبواقع خاصة شاشة وتشغيل إنشاء مت كما -
 .ؤسسةامل أرصفة على البواخر

 .النفط رصيف على اإلطفاء نظام تأهيل إعادة -
 :نظام العمل باملوانئ البحرية العربية: سادسا
 يف ساعة 24 مدار على مستمرة بصفة وأرزيو جن وجن وعنابة وهران ميناء من كل يعمل :اجلزائر

 يف) عمل نوبة (ةوردي 2 بواقع الوردية بنظام وسكيكدة وجباية وغزوات اجلزائر ميناء يعمل بينما اليوم

                                                
 .118-117ص ذكره، سبق مرجع التنافسية، القدرة العربي الخليج موانئ وي،النحرا إيهاب/ د 1
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 أي سا8 كل ورديات 3 ـب) اجلزائر – العاملية ديب موانئ (احلاويات ميناء أما. الواحد اليوم
  .سا8/24

 إداراا تعمل مجيعا واألردن واإلمارات وعمان والسعودية مصر موانئ يف العمل نظام إن"
 بينما وقابس صفاقص ومها سا 8 فترة يعمالن ميناءين هناك التونسية املوانئ أما ساعة، 24 مدار على
  1" .ساعة 24 مدار على تعمل املوانئ باقي
 :أنشطة التدريب يف املوانئ البحرية العربية: سابعا

تعترب أنشطة تدريب العمالة ذو أمهية بالغة يف ارتفاع مستويات األداء و الكفاءة واإلنتاجية 
ح للمعدات ييانة نتيجة االستعمال الصحىل أا تساعد على ختفيض مصاريف الصإبامليناء باإلضافة 

  .وإىل ختفيض إصابات العمل بصورة ملحوظة
 :اجلزائر

 ويوجد العمال لتدريب متخصص مركز يف وهران وميناء اجلزائر ميناء يف العمالة تدريب يتم -
  .عنابة ميناء يف جزئي بشكل العمال لتدريب مركز

   2"عون 2473 واملستخدمني عون 2402 ـب اجلزائر ميناء يف املوجودين العمال عدد ويقدر" -
 يوجد عنابة ميناء ويف بالعقود عمال 8 منهم عامل 2471 بـ العمال عدد يقدر وهران ميناء ويف -

 .عامل 1700
  .أجنبية عمالة اجلزائرية باملوانئ يوجد وال

 :مصر
 والتكنولوجيا لعلومل العربية لألكادميية تابع املصرية باملوانئ الالزمة العمالة لتدريب مركز يوجد -

 .البحري والنقل
 .عامل 650 حوايل السخنة ميناء ويف املع 2900 حوايل والدخيلة اإلسكندرية ميناء يف ويعمل -
 العمالة وتقدر السخنة وميناء دمياط ميناء ماعدا املصرية املوانئ يف تعمل أجنبية عمالة يوجد وال -

 .املوجودة العمالة من %20 حوايل السخنة وميناء اطدمي ميناء يف املوجودة للعمالة بالنسبة األجنبية
    .كزين لتدريب العمالةروجد مبيناء جدة اإلسالمي وميناء امللك عبد العزيز بالدمام مي :السعودية

                                                
 .243ص ذكره، سبق مرجع العربية، البحرية الموانئ وتحديث تطوير في المؤثرة العوامل دراسة البحثية، المجموعة -1

2  Périsidique d’information N° : 86 2ème trimestre 2010, port d’ ALGER, P 21. 
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 عامل و مبيناء اجلبيل 9233ويقدر عدد العمال العاملني يف ميناء جدة اإلسالمي حبوايل 
ة األجنبية يف ميناء جدة اإلسالمي وميناء امللك فهد  عامل وتصل نسبة العمال637التجاري ب 

من نسبة العمالة املوجودة  %50الصناعي باجلبيل ومبيناء ينبع التجاري ومبيناء اجلبيل التجاري حوايل 
  .ذه املوانئ

 
 العمالة جمموع من %20 بينبع الصناعي فهد امللك ميناء يف األجنبية العمالة نسبة وجتاوزت -

 .املوجودة
من اموع الكلي  %20ا يف ميناء جازان فتصل نسبة العمالة األجنبية إىل نسبة تقل عن أم

  .للعمال ذا امليناء
 :عمان

 كامل غري للتدريب آخر مركزا يتواجدو صاللة، ميناء يف الالزمة العمالة لتدريب مركزا يوجد -
 .يصحار ميناء يف املعدات

 قابوس ميناء يف العمال عدد ويصل عامل 1200 ةصالل ميناء يف املوجودين العمال عدد ويصل -
 .عامل 663

 .املستخدمة العمالة جمموع من %20 نسبة وقابوس صاللة ميناء يف األجنبية العمالة نسبة وتتجاوز -
 :اإلمارات

 .زايد ميناء يف الالزمة العمالة لتدريب مركزا يوجد -
 .عامل 1361 زايد ميناء يف املوجودين العمال عدد ويقدر -
 .املوجودة العمالة نم %50 من أكثر امليناء يف املوجودة األجنبية العمالة نسبة لغبتو -

 :األردن
  يوجد مبيناء العقبة مركزا لتدريب العمال 

 .عامل 4706 ب العقبة ميناء يف املستخدمني العمال عدد ويقدر -
 .للعمال الكلي اموع من  %20 حبوايل األجنبية العمالة وتقدر -
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  الت دوران السفن يف املوانئ البحرية العربيةمعد: ثامنا 
 :اجلزائر

  séjour en rade)املرسى(بالنسبة مليناء اجلزائر وصل معدل انتظار السفن يف البندر : ميناء اجلزائر

Waiting period in the roads  2.95 يوم وإذا استثنيت حركة السفن اليت رست على مستوى 
نتظار ا، فمؤسسة اجلزائر سجلت معدل )DPWركة موانئ ديب اجلزائر املؤسسة املشت(ائي احلاويات 

  .يوم 1.85
يوم وإذ استثنيت حركة السفن اليت رست على  3.99أما معدل بقاء باألرصفة فقد سجل "

   1 ". يوم3.70مستوى ائي احلاويات فقد سجلت املؤسسة اجلزائرية 
  : ميناء وهران

  )2009 (عام (rade) ويف املرسى Quai  يف املرفأاملكوث املتوسط :)1- 21(اجلدول رقم 
 املكوث املتوسط يف املرسى يوم املكوث املتوسط يف املرفأ يوم السفن

 -- C/F 0.73ناقالت املسافرين

 RO/RO 1.7 0.4سفن اإليداء 
 Cargos 7.8 1.4سفن الشحن 
 Conteneurs 2.8 0.5سفن احلاويات 
 Céréaliers  10.1 2.9 ناقالت القمح

 Pétroliers 0.9 0.2ناقالت النفط 
Bitumiers 2.9 0.3 

 Huiliers 4.4 2.3ناقالت الزيوت 
Tankers Lab 0 -- 

Autre 14 0.6 
 0.8 1.5 متوسط االنتظار

  . بيانات مث استخالصها من طرف الباحثة- مؤسسة ميناء وهران :املصدر
  .يوم 0.8سط انتظارها باملرسى فيقدر أما متو  يوم،4.5إن متوسط انتظار السفينة بالرصيف 

  
  
  
  

                                                
 .الجزائر ميناء سسةمؤ  1
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 :ميناء جباية
 2008 سنة يف مثالً ألخرى سنة من ارتفاع يف أا واملالحظ يوم 4.11 السفينة دورة سجلت -

 ويف الرصيف على أكرب إقامة تقضي اليت للسفن الكبري احلجم إىل يرجع هذا ولكن يوم 3.42 كانت
 .املرسى

 :مصر 
 ويف ساعات 10-6 بني ما سفينة مبعدل بورسعيد ميناء يف احلاويات سفن دوران  معدل يقدر -

 ميناء ويف ساعة 23 كل سفينة اإلسكندرية ميناء ويف ساعات10 ـب يقدر املتوسط السخنة ميناء
  .ساعة 32 كل سفينة الدخيلة

 إىل السخنة ميناء يف السفن دوران متوسط بلغ فلقد العامة البضائع سفن دوران ملعدل وبالنسبة -
 إىل يصل دمياط ميناء ويف للسفينة ساعة 30 متوسط إىل يصل الطور ميناء ويف ساعة 25 كل سفينة

 .الواحدة للسفينة ساعة 70 متوسط
 السخنة وميناء سفاجة ميناء يف واحد يوم بني ما فيتراوح اجلاف الصب السفن دوران ملعدل وبالنسبة

  .بورسعيد ميناء يف أيام 8- 7 من ويصل
 :السعودية

 ساعات 6 ينبع حوايل يناءيقدر معدل دوران سفن احلاويات يف ميناء امللك فهد الصناعي مب
العزيز بالدمام  ويف ميناء امللك عبد  ساعة للسفينة،12للسفينة بينما يصل يف ميناء اجلبيل التجاري إىل 

  . ساعة للسفينة15إىل حوايل 
 ساعة24 ـب باجلبيل الصناعي فهد لكامل ميناء يف العامة البضائع سفن دوران متوسط ويقدر -

 96 الدوران فمتوسط انزوجا بالدمام العزيز عبد وامللك اإلسالمي جدة ملوانئ وبالنسبة للسفينة

  .ساعة
 أما ساعة17 اإلسالمي جدة ميناء يف املتوسط فيصل اجلاف الصب سفن دوران ملعدل  وبالنسبة -

 للسفينة ساعة120 إىل املتوسط فيصل لتجاريا اجلبيل وميناء جببيل عياالصن فهد امللك مينائي
 .الواحدة
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 :سلطنة عمان
ساعة ويف 12يقدر معدل دوران سفن احلاويات يف ميناء السلطان قابوس يف املتوسط حوايل 

  .ساعة للسفينة الواحدة16-8ميناء صاللة يصل املتوسط  من 
 :األردن

 معدل ويصل الواحدة للسفينة ساعة 48 ـب العقبة ميناء يف احلاويات سفن دوران معدل يقدر -
  .الواحدة للسفينة ساعة 96 إىل العامة البضائع سفن دوران

 .الواحدة للسفينة أيام 6 إىل املتوسط فيصل اجلاف الصب سفن دوران معدل أما -
 :حجم حركة التداول للحاويات والبضائع باملوانئ البحرية العربية: تاسعا

، ووصلت كمية 2009 طن يف عام 9941642اولة يف ميناء اجلزائر بلغت كمية البضائع املتد :اجلزائر
  . طن4656793البضائع املتداولة يف ميناء وهران 

 حاوية ويف ميناء وهران 2316392أما عدد احلاويات املتداولة فلقد بلغت يف ميناء اجلزائر 
داولة، وهذا من حجم البضائع املت % 50.89طن بنسبة  1458642أي   TEUحاوية 177464حوايل 

  . على ميناء وهرانيدل أن سفن احلاويات هي أكثر أنواع السفن تردداً
) حمواة وغري حمواة(مليون طن بني بضائع برسم البلد  123.1تداولت املوانئ املصرية حوايل " :مصر

وأكرب نسبة تداول للبضائع سجلها . %30.1 وبضائع املتداولة برسم الترانزيت بنسبة % 69.9بنسبة 
املوانئ  يف البضائع املتداولة برسم البلد،  أما  طن45000 أي ما يعادل % 36.9 ـيناء بورسعيد بم

  1". مليون طن37.1 ـوالبضائع املتداولة برسم الترانزيت ب مليون طن، 86.1املصرية فبلغت حوايل 
 مكافئة حاوية مليون 6.2 حوايل فبلغت املصرية املوانئ جبميع املتداولة احلاويات عدد أما -

 ميناء سجلها نسبة وأكرب  طن، مليون 56.7 حوايل املتداولة البضائع حجم إمجايل من ومحولتها
 .مكافئة حاوية 1300000 حبوايل اإلسكندرية ميناء مت مكافئة حاوية 3400000 حوايل بورسعيد
ة اإلسالمي  طن، وسجل ميناء جد14030653ملوانئ جبميع ابلغ إمجايل البضائع املتداولة  :السعودية

  . طن40934961حوايل 
 

                                                
1 http//www.mts.mov.eg/statistics/achieve/achieve2009/ports_activities/cargo_ar.aspx 
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 حوايل اإلسالمي جدة وميناء قياسية حاوية 4430676 فوصلت املتداولة احلاويات عدد إمجايل أما -
 .قياسية حاوية 3091312

  .مبوانئ اإلمارات) قدم 20(حاوية  14425039مت تداول حوايل  :اإلمارات
أما عدد احلاويات املتداولة فوصلت  لبضائع، طن من ا14201339تداول ميناء العقبة حوايل " :األردن

  1 " حاوية674525إىل 
    . حاوية3768045أما موانئ سلطنة عمان فتداولت  :سلطنة عمان

  :معدات التداول و املناولة باملوانئ البحرية العربية: اًعاشر
 ، )grues( )cranes( من معدات املناولة منها األوناش 400ميتلك ميناء اجلزائر أكثر من " :اجلزائر

 ملناولة (fork lift, chariots élévateurs) طن، والرافعات الشوكية 250ورافعات احلبوب لـ 
  . طن45 قدم ذات محولة 40-20احلاويات من 

 جرارات RO/RO الثالث اجليل من (tracteurs)  
 مقطورات remorques"2  
 stackers  

 والرافعات (lift) طن 24-0 ومن طن 100-50 ومن طن، 100من أكثر.  
 الثابثة األوناش fixed cranes 

  ): اجلزائر–موانئ ديب العاملية (ميناء احلاويات 
 "27 reach stackers  
 05 empty container handler/ECH chariot porte –conteneur vide  

 27 internal traclor  ETV  
 02 MHC GRUE AUTO  

 SPREADERS  08"3 

  :ميناء وهران
 "75 وهران ميناء لدى (chariots élévateurs) طن 42-16 محولة ذات الشوكة رافعات  
 2 grues automotrices (cranes mobile)  طن 38 -20 محولة ذات.  

                                                
1  http://data.albankaldawli.org/indicator/IS.SHP.GOOD.TU . 

 الجزائر ميناء مؤسسة  2
 الجزائر-دبي ميناء مؤسسة  3
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 8 grues électrique (crane Electric) طن 5- 3 محولة ذات.  
 14 tracteurs (tractor) جرارات RO/RO 8و طن 20 من محولة ذات TRACTEURS ذات 

  1"نط 35-20 محولة
 16 remorque طن 60-32 من مقطورات  
 4 chariots cavalier (starddle carrier) السرجية الناقالت.  

  :ميناء جباية
 "رافعات lift طن24- 0 محولة ذات  
 الثابث الونش fixed cranes  
 9 2"طن10-03 بسعة رافعات 

  .املعدات املتوفرة مبيناء اإلسكندرية: ميناء االسكندرية
  :أوناش الرصيف العمالقة): 1- 22(اجلدول رقم 

 أوناش الرصيف العمالقة 

 لةيحمطة حاويات الدخ حمطة حاويات اإلسكندرية البيان

 النوع
  فوق 

 بناماكس
 بناماكس

بوست بناماكس 
 بإطار مناولة مزدوجة

بوست 
 بناماكس

سوبر بوست بناماكس 
 بإطار مناولة مزدوجة

موبايل 
 كرين

 1 2 5 2 2 1 العدد
 100 60 45 60 32 40 ناحلمولة بالط

 0 51 45 45 35 40 طول ذراع التحميل باملتر

 0 17.5 17.5 17.5 15 15 طول ذراع التحميل اخللفي باملتر

 0 38 35 33 25 30 اإلرتفاع باملتر

أعداد احلاويات بعرض السفينة اليت يستطيع 
 )حاوية(الونش أن يتعامل معها 

14 12 16 16 18 8 

  .سكندرية لتداول احلاويات والبضائع شركة اإل:املصدر
  
  

                                                
 وهران ميناء مؤسسة  1
 7 ص ذكره، سبق مرجع بجاية، ميناء مؤسسة االحصائي، و السنوي التقرير  2
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  أوناش الساحة العمالقة: )1-23(جدول رقم 
 حمطة الدخيلة حمطة اإلسكندرية أوناش الساحة العمالقة

 6 4 العدد

 40 40 احلمولة

 1+5 1+5 عدد الرصات الرأسية

 1+6 ، 1+7 1+6 عدد الرصات األرضية

 22.5 ، 26 22.5 املسافة بني األرجل

  . شركة اإلسكندرية لتداول احلاويات والبضائع:املصدر
  : أوناش الشوكة والرافعة: )1- 24(اجلدول رقم 

 )طن(احلمولة  العدد إسم املعدة
 8 2 ونش شوكة

 5 11 ونش شوكة

 3 21 ونش شوكة

 3 18 ونش كوماتو

 5 3 ونش كاماتو

 3 3 ونش هاستر

 3.5 10 ونش هاستر

 5 1 ونش شوكة خفيف

 3 1 خفيفونش شوكة 

 42 1 ونش كاملر

 50 16 جرار

 50 10 جرار كاملر

 60 4 جرار

 50 28 ) قدم40(مقطورة 

 55 9 ) قدم40(مقطورة 

 25 9 ونش رافع

 35 4 ونش رافع
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 35 1 لتحميل الكونتينر

 40 2 لتحميل الكونتينر

 3 48 ونش شوكة

 5 5 ونش شوكة

 15 3 ونش شوكة

 1.5 3 كالرك كهربائي

 32 2  ساحةونش

 40 4 ونش ساحة

 45 16 ونش شوكة ثقيل

 16 11 ونش شوكة خفيف

 13.6 1 ونش شوكة خفيف

  . شركة اإلسكندرية لتداول احلاويات والبضائع:املصدر
 :ميناء بورسعيد

  : املعدات املتوفرة مبيناء بور سعيد:)1-25(جدول رقم 
 )طن(احلمولة  العدد املعدات

 Super post panamax 3 60     عمالق      ونش رصيف 

 post panamax 3 40                  ونش رصيف عمالق

 post panamax 3 41                          ونش عمالق

  Mobile                          2ونش رصيف متحرك

  RTG 10                            ونش ساحة عمالق 

  34 ونش ساحة ريتش ستيكر 
  52 جرار موانئ باملقطورة

  . شركة بورسعيد لتداول احلاويات والبضائع:املصدر
ميناء جدة اإلسالمي بإعتباره امليناء الرئيسي يف السعودية، فهو ميتلك معدات متخصصة  :السعودية

 رافعات احلاويات اجلسرية، حامالت احلاويات، الرافعات اجلسرية املتحركة ورافعات: حديثة منها
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ملناولة كافة البضائع املختلفة، وأنواع متعددة من الرافعات الشوكية والعربات املقطورة  الساحات
  .املرتفعة واملنخفضة ذات احلمولة املختلفة ومعدات تفريغ احلبوب السائبة

  : احملطة الشمالية
 11 رافعة رصيفQuay cranes     
 35 األوناش العمالقة   Ruber tyred gantry cranes         

 2   رافعات متحركةmobile cranes                                                             

 40   رافعة شوكية كهربائية electric fork lIFts                                              
 5   روافع التحميل األماميreach stackers                                                    
 3 مقطورات الدحرجةroll - on/ roll- of trailers                              
 11 رافعات احلاويات الفارغة  empty container handlers                               
 121 مقطورة 132، من اجلرارات trailers    

  :حمطة بوابة البحر األمحر
 6 طن 85 محولة ذات فالرصي رافعات Tandem quay cranes. 
 2 طن 21 محولة ذات التوأم الرصيف رافعات Twin quay cranes. 
 2 طن 45 محولة ذات رافعات quay cranes. 
 24 طن 40 محولة ذات الرفع واحدة الساحة رافعات Single lift yard cranes. 
 2 طن 50 محولة ذات املزدوجة الساحة رافعات Twin lift yard cranes. 
 8 Reach stackers طن 45 محولة ذات.  
 2 طن 8 محولة ذات رافعة Single lift. 
 6 طن 10 محولة ذات الفارغة احلاويات ملناولة مزدوجة رافعاتDouble lift empty 

container handlers. 
 75 مقطورة Trailer. 

 75 طن 65 محولة ذات جرارات. 
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  :اإلمارات
  . املتوفرة مبيناء جبل علي املعدات:)1-26(جدول رقم 

 احملطة الثانية احملطة األوىل املعدات
 RTG 146 60 RMGأوناش 

 17 42 أوناش حاويات فارغة

 --- 1 لودر
 2 4 أوناش تستيف حاويات

 3 16 أوناش شوكة

 187 448 جرارات

 220 446 مقطورات

 .15 حممد األباصريي عبد اللطيف، مرجع سبق ذكره، ص:املصدر

التطورات اإلجيابية يف حجم األعمال ومستوى األداء، ال تعود فقط إىل توافر املعدات إن 
والتسهيالت بقدر ما هو متصل بالفكر اإلداري والتكامل التنظيمي هليئة موانئ ديب وأنشطة املنطقة 

  .احلرة
  :ألردنا

  :ميناء العقبة
 18 ألف طن إىل 12بوب من مت شراء روافع جسرية اليت سامهت برفع املعدات اإلنتاجية للح

 7 روافع شوكية بقدرة 2 طن باليوم، ومت شراء 3500 طن إىل 1000ألف طن باليوم واألخشاب من 
 طن، مما أدى إىل تقليل مدة مكوث السفن على األرصفة وأصبحت مدة 110 ساحبة بقدرة 2طن و 

ا على األرصفة مباشرة ويبدأ اإلنتظار للسفن صفر، مبعىن أن السفن اليت تدخل امليناء يتم اصطفافه
  .العمل عليها فورا ودون أي تأخري

ومت تأهيل املعدات املوجودة ومتابعة الصيانة الالزمة للمحافظة على دميومة هذه املعدات واليت "
أصبحت اآلن تعمل بصورة جيدة، وكذلك توفري معدات متخصصة للنقل داخل املستودعات 
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 طن مما أدى إىل سرعة 6طن بدال من 25، أي بقدرة 3 م24للمكيسات وغارفات حبوب ذات سعة 
   1"املناولة وحتميل الشاحنات و رفع القدرة االستيعابية للمستودعات

 بوابات وتركيب األجهزة واملعدات اإللكترونية وفقا التفاقية املدونة الدولية 5كما مت إنشاء 
الضعف ومحاية املرافق املينائية والسفن  نقاط يف وذلك لتعزيز األمن وتال ISPSألمن السفن واملوانئ

والبضائع من املخاطر النامجة عن حادثة أمنية وضبط حركة املراجعني واملوظفني والسيارات الداخلة 
من وإىل امليناء مع إمكانية الرجوع إىل البيانات اليت مت ختزينها عن حركة الدخول واخلروج من خالل 

  .تلك البوابات
ناش الساحات فإن ميناء السلطان قابوس يستخدم ثالثة أنواع تضم الروافع أما أو" :سلطنة عمان

  .اجلسرية على عجالت وروافع التحميل األمامي وأوناش الشوكة
بينما يضم ميناء صاللة أربعة أنواع من معدات املناولة والتستيف وهي الروافع اجلسرية على 

  2".أوناش الشوكةعجالت والناقالت السرجية وروافع التحميل األمامي و
يوجد أوناش الرصيف العمالقة من اجليل الثالث يف ميناء السلطان قابوس يف عمليات الشحن 

  .والتفريغ من السفن، بينما تستخدم أوناش من اجليل اخلامس يف امليناء صاللة
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
  .46 ص ذكره، سبق مرجع ريفو، أنترناشيونال مجلة قلوينا، أسامة   1
 .121-120ص ذكره، سبق مرجع التنافسية، القدرة العربي الخليج موانئ النحراوي، إيهاب/ د 2
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 :النقل باحلاويات املتعدد الوسائط يف الوطن العريب: املبحث الثالث  
طورات السريعة املتالحقة اليت يشهدها قطاع النقل البحري منذ بداية الستينات من نتيجة للت"

ة التحوية وللمفاهيم احلديثة للوجستيك رالقرن العشرين، سواء بالنسبة للسفينة أو امليناء، فقد كان لثو
من ميناء أثرمها الكبري يف تطور مفهوم النقل حيث جتاوز ذلك املفهوم املبسط من جمرد نقل البضائع 

  1."إىل ميناء إىل عمليات متكاملة من الباب إىل الباب
وم متعهد النقل املتعدد الوسائط باستالم قوهو ما يسمى بالنقل املتعدد الوسائط حيث ي

ي أو السكك  وتوصيلها عرب البحار والنقل الربالبضائع املعباة يف حاويات خمتومة من خمازن تصديرها
  .م بواسطة بوليصة شحن واحدة، كما يتولّى مسؤولية التخليص اجلمركياحلديدية إىل مكان االستال

 مفهوم نظام التحوية والنقل متعدد الوسائط: املطلب األول
 نظام التحوية: أوال

 Malcom Purcellعلى يد مالكوم ماكلني  1956يرجع تاريخ ظهور احلاوية إىل عام 

Mclean ي يف جمال النقل والتجارة رورة وتغري جذوقد أحدث ث» أبو التحوية«أطلق عليه  الذي
  : بأاContainerالدولية، وميكن تعريف احلاوية 

 2."عبارة عن صناديق منطية تعبأ فيها البنود الفردية" - 1
عبارة عن صندوق من احلديد الصلب له أبعاد ومواصفات موحدة معيارية، وضمن هذا " - 2

وية ألنه حيوي بداخله السلع املراد نقلها من الصندوق يتم نقل البضائع، ومسي هذا الصندوق باحلا
  3 ".مكان إىل آخر

 وهناك مواصفات قياسية دولية Containerisationويطلق على هذا األسلوب نظام التحوية "
4 ".قدم 60، 40، 20، 10 قدم واألطوال تتراوح بني 8 قدم والعرض 8للحاوية حيث االرتفاع 

  

صناعة واستخدام نظام النقل باحلاويات، حيث قامت شركة أ الدولة الرائدة يف .م.وتعترب الو
SEA-LAND حاوية على سطح ناقلة البترول ماكسنون من ميناء 58 بنقل حوايل 1956 يف أفريل 

                                                
 .4ص ،31/03/2001 ،41388 عدد األهرام، جريدة لتنمية،ا خدمة في للنقل إستراتيجية نحو: ندوة بيسوني، الحليم عبد/ د 1
 .324ص ،2002 القاهرة، للطباعة، نبيل مؤسسة الدولي، النقل اقتصاديات في قراءات سالمان، عمر/ د 2
 العربية يميةاألكاد ماجستير، رسالة الالذقية، ميناء: حالة دراسة البحرية، الموانئ إدارة في الحديثة االتجاهات إسماعيل، محرز محمد 3

 .68ص ،2004 اإلسكندرية، البحري، والنقل والتكنولوجيا للعلوم
 .440ص ،1998 اإلسكندرية للكتاب، اإلسكندرية مركز النقل، اقتصاديات في مقدمة منصور، فريد حمادة/ د 4
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 Grate حاوية أطلق عليها اسم 226 حبمولة 1957ومتّ تسجيل أول سفينة حاويات عام "نيوجرسي، 

way city الحي للحاويات بني موانئ نيويورك ولوس أجنلوس  متّ تنظيم خط م1961، ويف عام
  1".وسان فرانسيسكو يف أمريكا

   :وتتلخص مزايا احلاويات يف

 .تقليل نسبة اهلالك أو التلف الذي يصيب البضاعة وعدم سرقتها أثناء نقلها " -
 .ختفيض تكاليف النقل بسبب خفض عدد مرات التداول -
 . من املصدر إىل الوجهة النهائيةتطبيق مفهوم النقل من الباب إىل الباب أي -
  2."سرعة التداول -

 النقل متعدد الوسائط: ثانيا 
لقد تعددت يف اآلونة األخرية التسميات اليت تطلق على هذا الفكر احلديث يف النقل فسمي   

النقل من الباب إىل الباب وأخرياً النقل متعدد الوسائط والنقل املخترق، ومسي كذلك النقل املشترك 
  :و النقل املتكامل وهو مفهوم النقل احلديث، حيث ميكن تعريفه بأنهأ

 3"النقل الذي يتم باستخدام أكثر من وسيلة من وسائل النقل يف نقل بضائع ما من مكان إىل آخر" -
أو (عملية نقل البضاعة بواسطة وسيلتني أو أكثر بعقد واحد ومبستند واحد وبواسطة شخص " -

من نقطة استالمه للبضاعة حىت تسليمها للمرسل إليه وميكن هلذا ) النقلمتعهد (واحد مسؤول ) هيئة
لناقلني آخرين جلزء أو لكل وسائل ) من خالله(إجراء عقود أخرى من الباطن ) أو اهليئة(الشخص 

 4 ".النقل املستخدمة لنقل الشحنة
عدد الوسائط، مفهوم النقل مت (UNCTAD)ولقد أوضح مؤمتر األمم املتحدة للتجارة والتنمية   

نقل بضائع بواسطتني خمتلفتني على األقل من وسائط ": وعرفه على أنه 1980وأرسى قواعده عام 
النقل، على أساس عقد نقل متعدد الوسائط من مكان يف بلد ما يأخذ فيه متعهد النقل الدويل متعدد 

                                                
 .116ص ،2006 الجامعية، الدار ة،الرياد متطلّبات التطبيق، فعاليات) الخطية التجارة (البحري النقل إدارة ماهر، محمد شريف/ د 1
 أهميتهـا  إلـى  الخاصة اإلشارة مع وتحليل عرض الهاشمية، األردنية المملكة في البحري النقل صناعة مساد، حسن أمين مصطفى 2

 .225 ص ،2000 اإلسكندرية، البحري، والنقل والتكنولوجيا للعلوم العربية األكاديمية دكتوراه، رسالة االقتصادية،
 .1ص نشر، تاريخ بدون األول، الجزء نشر، بدون الوسائط، متعدد النقل صالح، الحميد عبد الوهاب بدع/ د 3
 جامعـة  االقتصاد، كلية ماجستير، رسالة مصر، في البحري النقل قطاع لتنمية المثلى االختيارات محمود، فهمي الدين صالح مروة 4

 .25ص ،2008 القاهرة،
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 أجر متفق عليه ويف ظل الوسائط البضائع يف حراسته إىل املكان احملدد للتسليم يف بلد آخر مقابل
  1".بوليصة تأمني واحدة

لقد كانت رحلة النقل تبدأ وتنتهي بامليناء، أما اآلن فتبدأ السلسلة من مناطق انتاج املادة اخلام 
إىل أن يصل املنتوج إىل يد املستهلك النهائي، فالنقل متعدد الوسائط يعمل على تدفّق التجارة من 

 يف تدفّق واحد مستمر دون عوائق من خالل استعمال سلسلة متصلة مركز العرض إىل مركز الطلب
احللقات ما بني وسائل النقل البحرية، الربية واجلوية اليت تتفاعل يف اتساق مكاين وزماين ال تعوقه 

  .الفجوات اجلغرافية أو الفواصل الزمنية
ل، وزيادة كفاءة وسائل يتمثل اهلدف من عملية النقل املتعدد الوسائط يف تنسيق عمليات النق"

  2".النقل، وختفيض تكلفة النقل للبضائع على املستويات اإلقليمية والدولية

 املقارنة بني النقل املتعدد الوسائط، والنقل أحادي الواسطة واملميزات (10)يوضح اجلدول 
  .اليت يتميز ا النقل املتعدد الوسائط

  ادي الواسطةالنقل متعدد الوسائط وأح): 1-27(جلدول رقم ا
 النقل أحادي الواسطة النقل متعدد الوسائط

 تعدد مرات الشحن وتعقدها خدمة مباشرة وميسرة للشاحن
 صعوبة ضبط الوقت خدمات التزامن احملكم

 مجود يف اختيار وسيلة النقل الترشيد يف اختيار وسيلة نقل وخط سري الرحلة
 ت النقل مع زيادة التكاليفتعدد عمليا تكامل عمليات النقل بأقل التكاليف

 التعامل مع ناقلني متعددين التعامل مع متعهد واحد للنقل
 تتعدد املسؤولية بتعدد وسائل النقل مسؤولية واحدة يف مواجهة الشحن

 تتعدد وثائق النقل وثيقة نقل واحدة
 تتعدد النواليني بتعدد وسائل النقل  نولون إمجايل واحد

 كثرة ما تتعرض له البضائع من التلف واخلسارة والضياع ائعتقليل تلف وضياع البض
 طول زمن رحلة البضائع حىت تصل إىل يد املستهلك النهائي حتقيق مبدأ سرعة تسليم البضائع

  
                                                

 .362ص ،2010 اإلسكندرية رؤية، مؤسسة البحري، النقل وسياسات اقتصاديات محمود، المنصف عبد أحمد/ د 1
 .259ص ناشر، بدون نشر، تاريخ بدون العالمية، المنافسة ظل في الموانئ وتشغيل وتطوير إنشاء اقتصاديات بدوي، سمية 2

 دور النقل متعدد الوسائط يف تنمية التجارة العربية البينية، املؤمثر املوسع الثاين لالحتادات العربية النوعية املتخصصة، :املصدر
  .8، ص2006ماي  22القاهرة، 
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 نظام النقل باحلاويات وارتباطه بالنقل متعدد الوسائط: ثالثا 
ثورة الصناعية الثالثة وما متخض لقد أدى استخدام املعلومات واإللكترونيات أو ما يعرف بال"

عنها من إنتاج كبري احلجم إىل ثورة يف جمال النقل واالتصاالت، بدأت شرارا األوىل بنظام التحوية، 
  1 ".ويعترب نظام النقل باحلاويات أحدث أساليب التوحيد النمطي للبضائع

ن خالل إلغاء اختالف ويطلق عليه البعض ثورة احلاويات ألنه اختراع يدعم نظام العوملة م"
املسافات وإلغاء تباين التوقيتات وإلغاء احلدود الدولية واحلواجز اجلمركية واملادية وغري املادية مبا حيقق 

  2".تبادل البضائع واألموال واملعلومات إلكترونيا يف حلظات من الزمن
ورة مذهلة خالل لقد أصبح النقل باحلاويات يسود معظم الطرق التجارية البحرية والربية بص

الفترة األخرية ويظهر هذا يف  حجم االستثمارات اليت مست احلاوية ذاا والسفينة واملوانئ وحمطّة 
  .احلاويات، وهو ما يعرف بنظام النقل املتعدد الوسائط

وحتولت وسائل النقل بدخوهلا هذه املنظومة إىل وسائط ختدم حركة تدفق البضائع من خالل "
لبحر، وأصبح نظام النقل متعدد الوسائط هو العمود الفقري لعمليات تدفق البضائع من الرب واجلو وا

  3 ".املنتج للمستهلك
لقد أصبحت احلاوية هي حمور كلّ الدراسات والتعاقدات يف عامل النقل املتعدد الوسائط بعد 

حلاويات أن كانت السفينة هي أساس التعامل حيث سخرت صناعة السفن من أجلها فظهرت سفن ا
اليت قضت على السفن التقليدية إذ ميكن لسفينة احلاويات أن  "العمالقة لتساهم يف حركة احلاويات

تشحن أو تفرغ محولتها يف جزء من الزمن الذي تستغرقه سفينة الشحن التقليدية إلمتام أي من 
 نظرا ألن احلاويات العملتني وبالتايل اخنفاض تكاليف التداول والشحن، وقلة سرقات البضائع القيمة

  . لتساهم يف حركة احلاويات4"تقفل بأقفال حمكمة
إن استخدام احلاويات غري مفاهيم عديدة يف النقل حيث كانت سلسلة النقل تبدأ وتنتهي "  

بامليناء، أما اآلن فإن السلسلة تبدأ من مناطق إنتاج املادة اخلام إىل أن يصل املنتج إىل املستهلك وتتم 
                                                

 .68ص ذكره، سبق مرجع الالذقية، ءمينا حالة دراسة البحرية، الموانئ إدارة في الحديثة االتجاهات اسماعيل، محرز محمد 1
 168. ص ،ذكره سبق مرجع ،البحري النقل سياسات و اقتصاديات ،محمود المنصف عبد احمد/د 2
 العربيـة  لالتحـادات  الثاني الموسع المؤتمر العربية، الدول في تطبيقه منظور من الوسائط متعدد النقل توفيق، القادر عبد محمد/ د 3

 .1ص ،2006 القاهرة، البينية، العربية التجارة تنمية في الوسائط متعدد النقل دور حول المتخصصة النوعية
 .9ص ذكره، سبق مرجع الحاويات، بسفن الدولي النقل منظومة النحراوي، أيمن/ د 4
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وهو ما يعرف بالنقل من ) حبري، جوي، ري، بري(ت من خالل عدة وسائط نقل هذه العمليا
  1 ".الباب أو النقل املتعدد الوسائط

إن التطور والنمو السريع يف نظام احلاوية أثر بشكل كبري على املوانئ وطرق التجارة العاملية من   
  :خالل

ديثة لتداول احلاويات حيث انتهى خنفاض فترات انتظار السفن نتيجة الستعمال املعدات احلا -
العمل بالرافعات ذات األذرع الصغرية واملعدات التقليدية املستخدمة على األرصفة وأصبح إنزال 

 والنقل داخل احملطّة باستخدام ما يسمى برافعي Gantry cranesاحلاوية بواسطة األذرع املقنطرة 
وبالتايل اخنفاض عدد السفن اليت . Straddle Carrier أو الناقالت املفرشحة Fork-liftالشوكة 

 .يتعامل معها امليناء يف وقت معين وختفيض دورة السفينة وارتفاع إنتاجية املوانئ البحرية
 Dry Portsإقامة حمطّات للحاويات باملوانئ أو داخل الظهري الربي واليت تسمى املوانئ اجلافة  -

  . وطاقة امليناء البحريلتخلص من مشكلة التكدس وبالتايل رفع كفاءة
من مراكز جتميع وختزين وتوزيع كاملدن واملوانئ، ومن "ويتكون نظام النقل املتعدد الوسائط   

الطرق اليت تصل بني هذه املراكز كالطرق الربية والبحرية واجلوية والنهرية والسكك احلديدية 
كالبضائع العامة وبضائع الصب والقنوات املائية، ومن تدفقات البضائع املختلفة على هذه الطرق 

اجلافة والسائلة ومن وسائل النقل املستخدمة كالسيارات وعربات السكك احلديدية والطائرات 
جتري عمليات تداول البضائع، " وضمن هذه األجزاء اليت يتكون منها نظام النقل الكلي، 2"والسفن

 تداول بالطرق التقليدية خالل الرحلة وتبلغ هذه العمليات، يف بعض األحيان، أكثر من ثالثني عملية
  3 ":الواحدة وعادة تشمل الرحلة التداول التايل

 من خط إنتاج السلعة إىل خمازن املصدر. 
 من خمازن املصدر إىل وسيلة النقل الربية. 
 من وسيلة النقل إىل ميناء التصدير. 
 من ميناء التصدير إىل عنابر السفينة. 

                                                
 .147ص النشر، تاريخ بدون ناشر، بدون النقل، مبادئ الجندي، هشام 1
 .227ص ،2002 اإلسكندرية، الجديدة، الجامعة إدارة تمهيدية دراسة لنقلا اقتصاديات أيوب، محمد إبراهيم سميرة/ د 2
 التقني، للتعاون الثاني العربي البحري الملتقى البينية، العربية التجارة في ودوره الوسائط المتعدد النقل محمود، المنصف عبد أحمد 3

 .5ص ،2006 اإلسكندرية، لمي،العا البحري النقل مجال في العربية للدول البحري األداء تفعيل آلية
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 الستريادمن عنابر السفينة إىل ميناء ا. 
 من ميناء االسترياد إىل وسيلة النقل الربية اخلاصة باملستلم. 
 من وسيلة النقل الربية إىل خمازن املستلم. 
 "من خمازن املستلم إىل عربات التوزيع إىل تاجر اجلملة مث إىل تاجر التجزئة حىت قبل املستهلك.  
 ل فيها البضائع تتعرض للكسر أو وهذه أبسط صورة لتداول البضائع يف رحلتها ويف كل مرة تتداو

  1 ".التلف أو التعطيل أو الضياع باإلضافة إىل تكاليف التداول ذاا
 خصائص ومزايا وأمهية النقل متعدد الوسائط:املطلب الثاين 

  :خصائص النقل متعدد الوسائط:أوال 
   :السرعة-1

هاما من عناصر يشكل الوقت يف عمليات التداول، وخاصة يف الرحالت القصرية عنصرا "
الرحلة، حيث حتتاج البضائع السائبة إىل وقت كبري جدا قياسا إىل الوقت الذي حتتاجه البضائع 

كما تعترب سرعة حترك البضاعة من نقطة االنطالق إىل نقطة الوصول من املميزات اهلامة يف ، 2"احملواة
 .وياتالنقل املتعدد الوسائط نتيجة لزيادة كفاءة وسهولة تداول احلا

إن مهمة النقل هي توصيل البضاعة إىل حمطتها النهائية يف حالة جيدة دون فقد أو " : السالمة-2
تلف، وهذا يتحقق يف نظام النقل متعدد الوسائط عن طريق نقل البضائع يف حاويات تقلل من نسبة 

 3 ".الفاقد أو التالف، ويقلل أيضا من درجة تعرضها للسرقة
 يهدف نظام النقل الكلي إىل حتقيق خفض حقيقي يف التكلفة الكلية لنقل : قلة تكلفة التداول-3

البضائع من باب املنتج إىل باب املستهلك النهائي، وأثبتت التجربة العلمية أن جتميع الشحنات يف 
وحدات منطية تقلّل كثريا من تكاليف تداوهلا باملقارنة مع أية وسيلة نقل أخرى أو أي نوع من أنواع 

  .النقل
  
  

                                                
 تطـور  (للمـوانئ  عشرة الخامسة الدولية الندوة القادمة، األلفية مطلع في العربي البحري النقل مستقبل محمود، المنصف عبد أحمد 1

 .23ص ،1999 اإلسكندرية، ،)والعشرين الحادي القرن في والنقل الموانئ صناعة
 .82ص ذكره، سبق مرجع البحرية، الموانئ إدارة في الحديثة اإلتجاهات إسماعيل، محرز محمد 2
 .149ص ذكره، سبق مرجع النقل، مبادئ الجندي، هشام 3
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 :مزايا النقل متعدد الوسائط: ثانيا 
سهولة تدفق البضائع من خالل استعمال شبكة متكاملة من اخلطوط املالحية وخدمات املوانئ  -

 .والطرق الربية
ضمان االستخدام األمثل من حيث التكلفة ونوعية اخلدمة باستخدام نظام التحوية يف مجيع  -

 .وسائل النقل املختلفة
 .اويات طوال فترة رحلتها بواسطة أنظمة تبادل البيانات إلكترونياًتتبع حركة نقل احل -

وجيمع نظام النقل متعدد الوسائط بني ثالثة عناصر رئيسية وهي العناصر اليت تشارك يف نقل التجارة 
  :الدولية وهي كاآليت

  :الدولة - 1
انني واللوائح من خالل السلطة التشريعية والتنفيذية اليت تصمم وتنفذ القو"يكمن دور الدولة 

بشأن التجارة والنقل، حيث يتيح األخذ بنظام النقل متعدد الوسائط الفرص  التنظيمية الوطنية
  1":التالية

 .احملافظة على نصيب أوىف من قيمة نوالني النقل داخل الدولة -
 .حتقيق التكامل بني وسائط النقل املختلفة -
 .ختفيف العبء على ميزان املدفوعات -
 .ن طريق تيسري اإلجراءات واألنظمة اإلداريةتشجيع التجارة ع -
  .استخدام التكنولوجيا احلديثة -
  :متعهد النقل - 2

هو املتحكم واملسيطر على سلسلة النقل من البداية إىل النهاية واملسؤول عن تدفق وانسياب   
   :البضاعة حىت تصل إىل مقصدها النهائي، ويقدم خدمات متنوعة كاآليت

 "قل باختيار الوسائل والطرق املالحية واملوانئ واملطارات واجلسور اليت تدبري وتنسيق وسائل الن
 .حتقق السرعة واألمان مع أقل تكلفة وذلك بصفة أصيل وليس وكيل عن صاحب البضاعة

                                                
 لالتحادات الثاني الموسع المؤتمر البحري النقل ودور العربية الدول في الوسائط متعدد الدولي النقل تطوير بدوي، علي الدين عصام 1

 .9ص ،2006 القاهرة، المتخصصة، النوعية العربية
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  القيام بعملية التوزيع الشامل وما يشملها من أنشطة خمتلفة مثل جتميع الطرود باحلاويات لتصبح
حلة وفض هذه احلاويات عند اية الرحلة، وإعداد املستندات اخلاصة كاملة احلمولة عند بدء الر

 1 ."بإجراءات االسترياد والتصدير، والتخليص اجلمركي
 السيطرة على حركة نقل البضائع والقيام بعملية جرد للبضائع. 
 السيطرة على حتقيق مبدأ اقتصاديات احلجم وحتقيق وفورات كبرية يف تكاليف الرحلة. 
 يفة مرنة للنقل متعدد الوسائطتوفري تعر. 
 إدارة املوانئ اجلافة. 
  ):املصدرون/ املستوردون (املستفيدون من النقل متعدد الوسائط  - 3

  :يفضل الشاحنون استخدام النقل متعدد الوسائط لعدة أسباب منها  
 اخنفاض السعر اإلمجايل للنقل. 
 تفادي رسوم تأخري احلاويات. 
 رعةالقيام باإلجراءات اجلمركية بس. 
 خدمة أسرع وأكفأ يف حركة البضائع. 
 التحكم يف سلسلة النقل وتكلفتها وتبسيط الدورة املستندية. 
 حتمل متعهد النقل املسؤولية عن ضياع أو تلف البضائع احملواة قانونيا. 

 :أمهية نظام النقل متعدد الوسائط: ثالثاً
  :ل االقتصاد والتجارة والتصنيع مثلتأيت أمهية هذا النظام استجابة للمتغريات العاملية يف جما

القوى االقتصادية العاملية اليت تعكس النظام العاملي اجلديد والضوابط التجارية اليت تتحكم يف " - 1
أسواق كونية لإلنتاج واالستهالك واألنشطة العابرة للحدود والقارات حيث أصبح اإلنتاج العاملي 

 .2"يكتسي طابعا دوليا
 للتجارة الدولية وأنشطة القيمة املضافة وترشيد نفقات النقل والتكلفة ارتفاع القيمة التقنية - 2

 .اللوجستية

                                                
 ،)وبرشـلونة  اإلسـكندرية  مينائي حالة دراسة (للموانئ التنافسية الميزة تحقيق في اللوجستية اإلدارة أثر زيدان، محمد حسن زيزي 1

 .232ص ذكره، سبق مرجع
 .2ص ذكره، سبق مرجع العربية، الدول في تطبيقه منظور من الوسائط متعدد النقل توفيق، القادر عبد محمد 2
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ازدياد االجتاه حنو حتقيق تكامل وسائل النقل على املستوى العاملي وتعقد إدارة أنشطة النقل  - 3
 .والتكلفة اللوجستية

يد حنو االستفادة من تطور أنواع وأحجام ومحوالت وتقنيات أنواع النقل املختلفة واالجتاه املتزا" - 4
  .1"مبدأ اقتصاديات احلجم مع توفر شبكات املعلومات اليت تعترب مبثابة العمود الفقري ألداء النظام

إن القدرة على حتقيق معدالت إنتاجية عالية وحتقيق أعلى قدر من السالمة واألمان للبضائع   
شرية والتقنيات احلديثة باإلضافة إىل وسهولة انسيابية تدفقها يتوازى مع التطور التقين للموارد الب
  .تطبيق معايري السالمة يف جماالت النقل املختلفة وتوزيع البضائع

إن ظاهرة العوملة وتبادل السلع واخلدمات عرب احلدود يف خمتلف جماالت األنشطة االنسيابية "  
 عرب مراكز اإلنتاج أو أدى إىل منو التجارة العاملية وانسياا من خالل احلدود وبني القارات سواء

أسواق االستهالك، وبالتايل أصبح عبور احلدود يتطلب نقل خمترق للحدود أيضا وهو ما حيققه النقل 
اتفاقيات على األصعدة الوطنية أو اإلقليمية أو العاملية ومتعدد الوسائط يف ظل قوانني أو معاهدات 

  2".متوافقة وتنسجم لتخفيف حدة االختالفات احمللية
  الصعوبات اليت تواجه النقل متعدد الوسائط يف الوطن العريب:طلب الثالثامل

إنّ معظم الدول العربية مل تطبق نظام النقل متعدد الوسائط بالرغم من الفوائد االقتصادية واملالية   
اليت حيققها هذا النظام، إذ يتم نقل التجارة اخلارجية فيها يف ظل ترتيبات النقل أحادي الواسطة 

 .سبب العديد من املشاكل اليت حتد من إمكانية تطوير هذا النظامب
 .ضعف البنية األساسية يف بعض املوانئ وشبكات النقل وعدم مالءمتها لنظام النقل متعدد الوسائط -
 .عدم تطوير القوانني والتشريعات لتساير هذا النظام -
ثل حمطات تبادل احلاويات، اخنفاض األموال املخصصة لعمليات استكمال البنية األساسية م -

 .وكذلك ضعف األموال اخلاصة بصيانة البنية األساسية القائمة
عدم توفر شركات قوية للنقل على الطرق واالعتماد بصورة أساسية على الناقل الفردي املالك  -

 .لعدد من وسائل النقل

                                                
 .84.ص ذكره، سبق مرجع العربية، الدول في البحري النقل صناعة على العولمة أثر نجم، العزيز عبد يفتح رباب 1
 عـدد  ،1999 نيويورك، المتحدة، األمم النقل، نشرة اإلسكوا بلدان في النقل استعراض آسيا، لغربي واالجتماعية االقتصادية اللجنة 2

 .41.ص ،10
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 هو مطلوب اخنفاض قيم األمحال احملورية سواء على الطرق أو خطوط السكك احلديدية كما -
 .للتزاوج بني الوسيلتني

 .تقادم معدات املناولة يف بعض املوانئ البحرية ويف شبكة السكك احلديدية -
 .ضعف كفاءة نظم النقل الداخلي بالدول العربية -
مازال التركيز يف الدول اليت متتلك سكك حديدية على نشاط نقل الركاب واعتبار نقل البضائع " -

 .1"نشاط ثانوي وليس أساسي
 .قلة شركات النقل متعدد الوسائط بالدول العربية -
 .نقص اخلربة الفنية ملتعهدي النقل الوطنيني -
 .عدم وجود نقابات نقل مهنية ذات صفة متثيلية -
ضعف اإلحصائيات الدقيقة عن سوق النقل يف الدول العربية مبا يعوق وجود سوق جيد بني  -

 .العرض والطلب على اخلدمة
لة بني وسائل النقل الداخلي بسبب إتباع سياسات تسعري خمتلفة من قبل كل وجود منافسة غري عاد -

 .وسيلة وخضوع الوسائل جلهات إدارية خمتلفة
-  د الوسائط حيث يتمتعترب اإلجراءات اجلمركية من العوائق الرئيسية أمام تطور نظام النقل متعد

 .ستيفها مرة أخرىفتح احلاوية من طرف اجلمارك للكشف عن حمتوياا مثّ إعادة ت
 .عدم االلتزام جبداول املواعيد بسبب كثرة املشاكل اإلدارية والتشغيلية -
قلة االهتمام بتكنولوجيا املعلومات وعدم التطبيق الكامل لنظم تبادل البيانات إلكترونيا وإن " -

 .2"كانت بعض الدول بدأت يف ذلك
 .نة معدات املناولة والنقلتعرض البضائع للتلف والتأخري بسبب عدم االهتمام بصيا -
  
  
  

                                                
التطبيقات والفوائد والتحديات، المؤثمر الموسع الثاني لالتحـادات العربيـة النوعيـة          : دد الوسائط فتحي السيد التوني، النقل متع    /  د 1

 .12، ص2006المتخصصة، مجلس الوحدة االقتصادية العربية، القاهرة، 
عربية للعلوم ، مجلة األكاديمية ال2000-1975أحمد عبد المنصف، نظرة متكاملة على النقل البحري العربي خالل ربع قرن من             /  د 2

 .65، ص2000، يوليو 50والتكنولوجيا والنقل البحري، عدد 
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 :اللوجستيات يف الوطن العريب:املبحث الرابع 
يف عصرنا احلديث جند املوانئ وحمطات احلاويات هي ااالت األكثر استخداما لتطبيقات 
صناعة اللوجستيات ألن النقل البحري كان هو احملور األهم مليالد صناعة اللوجستيات مث انتقلت إىل 

وتطورت صناعة اللوجستيات  "،النهرية والسكك احلديدية واجلويةن النقل األخرى الربية وباقي ميادي
مع تطور جتارة احلاويات نقال وتوزيعا وتستيفا وتفريغا وإنزاال مبا يف ذلك من صيانة ومحاية وتأمني ما 

كات عملياتية حتتويه من البضائع، وذا جنحت صناعة اخلدمات اللوجستية يف أن ختلق حتالفات وتشاب
وجتارية واقتصادية عاملية جلعل التجارة الدولية تستفيد من مزايا اخلدمات املوفرة للوقت واجلهد 

 1."والنفقة
 :مفهوم اللوجستيات ومركز اللوجستيك: املطلب األول

 مفهوم اللوجستيات: أوال 
أوضح البعض ، بينما 2 "1901  أن تعريف اللوجستيات، تعريف قدمي منذ عاماتبأوضح الك"  
أن علم اللوجستيات علم حديث الظهور، ويذكر أن أول تطبيق للوجستيات كان يف اال "اآلخر 

3 ."العسكري بواسطة الفرنسيني يف احلرب العاملية األوىل
  

مث انتشر تطبيقه أثناء احلرب العاملية الثانية، عندما كان يراد مثال توصيل اجلنود مبعدام   
  . املعاونة إىل مكان معني، يف توقيت حمدد وتنظيم خمطط وبأقل خسائر ممكنةوذخائرهم ووحدام

  :و تعرف اللوجستيات يف اال العسكري بأا
  4 ."تعين اللوجستيات إيصال املؤن واملواد واملعدات إىل املكان املناسب يف التوقيت املناسب"  

  :األعمال ويقصد بهو بعد ذلك مت سحب هذا التعريف اىل جمال االقتصاد وإدارة 
تعين اللوجستيات إدارة تدفق املواد اخلام وعمليات اإلنتاج والتوزيع وما يرتبط بذلك من " 

  عمليات النقل والتخزين يف املستودعات مث عمليات النقل إىل أسواق االستهالك، وذلك بأقصر وقت 
  

                                                
 .21 ص ،2001 يونيو أنترناشيونال، مجلة الحاويات، ومحطات الموانئ في اللوجستيات معوض، سمير/ د 1

2 LAMBERT, DOUGLAS M & STOCK James R. “Strategic management”, Boston, IRWIN, 1993, P.4. 
3 DONALD F. Wood, James C. Johnson, “Contemporary transportation”, 4th edition, Macmillan 
Republishing Company, New York, 1993, P. 3. 

 55 ص ،2007 ،1428 العدد أنترناشيونال، مجلة اللوجستية، اإلدارة ومفهوم تعريف معوض، سمير 4
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  1 ."وبأقل تكلفة ممكنة
عملية ختطيط وتنفيذ وتطبيق ": تيك بأنهوعرف جملس إدارة اللوجستيك بأمريكا اللوجس  

التحكم والرقابة على التدفق والتخزين الفعال واملؤثر للسلع واخلدمات واملعلومات، ابتداءا من نقطة 
  2 ."املنشأ إىل نقطة االستهالك، وذلك بغرض حتقيق متطلبات العمالء

مداد اليت تغطي العامل عن فن إحكام السيطرة على سالسل اإل": كما يعرفها البعض اآلخر بأا  
طريق جتميع إدارة أنشطة النقل والتخزين والتوزيع وتكنولوجيا املعلومات حتت سيطرة واحدة وإدارة 

فهي تعمل على إزالة االختناقات يف خمتلف أجزاء السلسلة، وتعمل على تقليل الدورة ، واحدة
 املعدات وإعادة توزيعها، مبا يضمن املستندية واملعوقات البريوقراطية، وتعمل على استخدام أنسب

   .3" سرعة تدفق اإلمداد بأرخص تكلفة وأعلى كفاءة

هو التكامل واالندماج بني النقل والتجارة ": ومفهوم اللوجستيات يف النقل والتجارة الدولية
  just in time delivery".4الدولية بالكمية الالزمة يف زمن حمدد وإىل مكان حمدد وبأقل تكلفة 

يقصد ايضا بلوجستيات النقل تكامل عملية النقل مع األنشطة األخرى كإدارة املخزون، و
والتعبئة والتغليف، والعالمة التجارية، والتأمني والعمليات املصرفية واملستندية واليت تعمل على حتسني 

 هامة مثل مستوى اخلدمة و تطويرها وزيادة اجلودة وتقليل التكاليف باعتبارها حتقق و تضمن عناصر
  .املرونة و السرعة و املصداقية

 :مركز اللوجستيك: ثانيا
  .أوال جيب توضيح الفرق بني مراكز التوزيع  ومركز اللوجستيك  

  :  و القيمة املضافةDistribution Centers مراكز التوزيع -1
ئية مث إعادة األماكن اليت يتم نقل البضائع إليها دف التخزين جبانب األسواق النها"يقصد ا   

التوزيع إىل أسواق املستهلك دون إجراء أي عمليات إضافية هلا وبالتايل فهي املراكز اليت حتقق مفهوم 
                                                

 ،ص2000االسـكندرية،  المعـارف،  منشاة ،)تطبيقية-دراسة تحليلية ( للبضائع ينيالب العربي النقل مشكالت ، الحجازي احمد عبيد 1
164. 

2 Ahmed Abdel-Monsef, the future of Egypt global logistics free trade zone in Suez Canal, the 20th 
international port conference, 11/01/2004, Alexandria, P.18. 

 .48ص البحري، والنقل والتكنولوجيا للعلوم العربية األكاديمية مكتبة الوسائط، متعددال النقل ملش، فاروق 3
 العربـي،  الـوطن  في الوسائط متعدد النقل نشاط تفعيل في الجافة والموانئ الحديدية السكك دور القاضي، الحليم عبد حاتم محمود 4

 .3ص ،2005 دمشق، ،)إيتركس (ومستلزماته للنقل الدولي المعرض
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1 "املنافع الزمنية دون مفهوم القيمة املضافة
اما القيمة املضافة عندما يضاف اىل املنتج خصائص  ،

  .جديدة جتعله أكثر قيمة وجاذبية من وجهة نظر املستهلك
  :Logistic Centerركز اللوجستيات  م-2

يتم فيه جتميع السلع الوسيطية وتامة الصنع واملكونات دف إجراء بعض العمليات عليها من   
فرز، تعبئة، تغليف، معاجلات صناعية، لصق العالمة التجارية مث إعادة شحنها إىل سوق املستهلك 

  . واالستفادة من التخصص وتقسيم العملالنهائي لتخفيض التكاليف الكلية اخلاصة ذه العمليات
مفهوما أكثر إتساعا من مراكز التوزيع حيث تقدم كافة أنشطة التوزيع "وعليه مراكز اللوجستيات 

املادي مع إجراء عمليات إنتاجية بسيطة حتقق قيمة مضافة للمنتجات، أي خيرج املنتوج من مركز 
، 2"أعلى، وهذا مفهوم القيمة املضافة يف تلك املراكزاللوجستيات أكثر اقترابا من املستهلك وذو قيمة 

نتيجة لكل التطورات واملفاهيم احلديثة استحدث مفهوم مركز اللوجستيك ليشمل العديد من 
  :األنشطة املتمثلة يف

 .مجيع أنشطة مراكز التوزيع" -
لعالمة التجارية، التجميع، التعبئة، رقابة اجلودة لصق ا: أنشطة القيمة املضافة واليت تشمل كال من -

  .التصنيع أو التعديل وفقا لطلبات العميل، اختبار املنتجات، اإلصالح
 3".التأمني، األعمال البنكية، األنشطة الترفيهية: توفر األنشطة اخلدمية مثل -

  
  
  
  
  
  

                                                
 .67 ص ذكره، سبق مرجع العربية، البحرية الموانئ النحراوي، أيمن/ د 1
 .48 ص السابق، المرجع 2
 مرجع ،)وبرشلونة اسكندرية ميناء حالة دراسة (للموانئ التنافسية الميزة تحقيق في اللوجستية اإلدارة أثر زيدان، محمد حسن زيزي 3

 .41ص ذكره، سبق
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   الوظائف والتسهيالت اليت ميكن أن يقدمها مركز اللوجستيك): 1-28(اجلدول رقم 
 تصنيف النشاط النشاط

 التخزين -
 معاجلة طلبات العمالء -
 إحالل املخزون -
 جتميع البضائع -
 تعقب ما بعد الشحن -
 النقل -
 التخليص اجلمركي -
 مستندات الشحن -

  أنشطة تتعلق بنقل البضائع
Movement of cargo 

 إدارة أساطيل النقل -
 تأجري حاويات ومركبات -
 إصالح وصيانة املركبات -
 إمداد بالوقود -
 تنظيف احلاويات -
 ومكاتب إداريةاستراحات  -

 إدارة –أنشطة إدارية 
تشغيل املركبات واحلاويات  

Management 

 إعادة التعبئة -
 لصق العالمات التجارية -
 رقابة اجلودة -
 جتميع واختبار املنتجات -
 إصالح -

  أنشطة ذات قيمة مضافة 
Value added activities 

  .172، ص2009جلامعي، اإلسكندرية،  أمين النحراوي، املوانئ البحرية العربية، دار الفكر ا:املصدر
    
خفض التكاليف اإلمجالية للمنتج اىل : فاهلدف من املركز اللوجسيت حتقيق األهداف التالية  

ودف الشركات العاملية إىل أن يصبح املركز  "اقصى حد، سرعة تنفيذ طلب الزبون، زيادة اجلودة،
) الربي، البحري(ك ازدهار النقل املشترك ل وكذااللوجستيكي ذا تأثري فعال يف نشاط وازدهار امليناء،
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مما استوجب وجود مطار خلدمة مركز اللوجستيك، كما أصبح ملركز اللوجستيك أثر كبري يف تطوير 
  1 ."شبكة الطرق اليت تربط املدن والدول احمليطة باملركز

اقها ،تتوافر فيها لوجستيك يف مناطق قريبة من أسوتعمل الشركات العاملية جاهدة إلقامة مراكز   
 ضمن مناطق اموقع جغرايف متميز، بيئة تشريعية مالئمة، استقرار سياسي، وجوده" :الشروط التالية

ميناء حموري، توافر مطار خلدمته، وجود عمالة ماهرة، ربط جيد بوسائط النقل املختلفة، ضرورة 
  2".طورة طبقا للمعايري العامليةوجود نظم إدارية متطورة توفر نظم اتصال حديثة، توافر شبكة طرق مت

جعلها منطقة جذب لرؤوس األموال ": فاهلدف االقتصادي من إنشاء مراكز لوجستيك هو  
األجنبية، استخدام نظم تكنولوجية حديثة، إجياد فرص عمل، املسامهة يف إجياد خربات فنية وإدارية 

 الدخل القومي، ربط االقتصاد احمللي متطورة نتيجة االحتكاك باخلربات العاملية، املسامهة يف زيادة
باملتغريات والتطورات العاملية، دعم فرص املنافسة يف األسواق اخلارجية وتنشيط حركة األسواق 

  3 ."احمللية
إن املناطق احلرة التجارية والصناعية هي مرحلة أدىن من مرحلة تطبيق املفهوم اللوجسيت "  

  4 ."ناطق احلرة بالدرجة العالية يف تنوع األنشطةفاملراكز اللوجستية تتميز عن خصائص امل
 مكونات السلسلة اللوجستية وأهدافها: املطلب الثاين 

 مكونات السلسلة اللوجستية:أوال 
هي اإلدارة اجليدة ألنظمة النقل على طول سلسلة النقل مبا ": Supply chainسلسلة اإلمداد   

بالشركة املنتجة فالعمالء يريدون شراء خدمات يؤدي إىل ختفيض تكاليف سلسلة اإلمداد اخلاصة 
نقل ذكية يف انسياب كامل وسهولة وهذا يتطلب من مقدمي خدمات النقل العمل على حتسني 
اخلدمة عن طريق تتبع البضائع طوال رحلتها، والسيطرة على انسياا دون عوائق وضغط التكاليف 

                                                
 ماجستير، رسالة البحري، النقل صناعة في الراهنة التطورات ظل في البحرينية للموانئ مستقبليال الدور شهاب، أحمد راشد شهاب 1

 .26ص ،2007 اإلسكندرية، البحري، والنقل والتكنولوجيا للعلوم العربية األكاديمية
 .78 ص ره،ذك سبق مرجع العربية، الدول في البحري النقل صناعة على العولمة أثر نجم، العزيز عبد فتحي رباب 2
 .4ص ذكره، سبق مرجع التنمية، خدمة في للنقل إستراتيجية حول ندوة البسيوني، الحليم عبد/ د 3
 .40ص ذكره، سبق مرجع المستقبلية، التحديات الخليجية البحرية الموانئ شهاب، أحمد راشد شهاب 4
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 وذلك باالستثمار يف أحدث نظم املعلومات إىل أدىن حد ممكن وأهم من كل ذلك إدارة املعلومات
  1 ."وأكفأ الطرق إلدارة هذه النظم

  : أنواع من سالسل اإلمداد3تتكون السلسلة اللوجستية من   
 .سلسلة اإلمداد اخلاصة بنقل املواد اخلام والنصف مصنعة إىل املصنع -
 جغرافيا فيما بني مراكز سلسلة اإلمداد اخلاصة بنقل املواد داخل عملية اإلنتاج ذاا املنتشرة -

 .اإلنتاج والتوزيع والتخزين
سلسلة اإلمداد اخلاصة بنقل البضائع تامة الصنع إىل يد املستهلك من خالل تاجر اجلملة مث تاجر  -

  .التجزئة مث إىل يد املستهلك عن طريق النقل الربي والبحري واملوانئ
يام بأنشطة فرعية أو مساعدة هي عملية تعتمد على مقاويل الباطن، للق":واللوجستيات 

للعملية اإلنتاجية األساسية للشركة، والعملية اللوجستية عملية مشتقة من عوملة جانيب العرض 
والطلب، واخلدمات اللوجستية إما أن تقدم بواسطة متعهدي النقل املتعدد الوسائط أو بواسطة 

  2." لنشاطها البحري الرئيسيشركات النقل البحري اليت تقدم خدمات القيمة املضافة امتدادا
 :أهداف السلسلة اللوجستية: ثانيا 

فاهلدف األساسي من اللوجستيات هو التخلص من الفاقد املادي والبشري والزمين للنشاط 
  :ـاالقتصادي ل

  .خفض التكاليف وزيادة الكفاءة -
  .تقدمي خدمات نقل رخيصة وسريعة ذات جودة عالية -
  .   اديات احلجم باستخدام املستحدثات التكنولوجية املتقدمةالتوسع الكبري يف استخدام اقتص -
  .التجاوب السريع يف اإلنتاج حسب رغبت املستهلك -
التواجد الزمين واملكاين للمنتج تبعا لطلب املستهلك، وهذا ما يسمى بتقدمي خدمات التزامن احملكم  -

just in time.  
  
  

                                                
 .53 ص ،2004 نوفمبر أنترناشيونال، مجلة العربي، العالم في البحري النقل صناعة تطوير نحو المنصف، عبد أحمد/ د 1
 للعلوم العربية األكاديمية مجلة ،2000-1975 من قرن ربع خالل العربي البحري النقل على متكاملة نظرة المنصف، عبد أحمد/ د 2

 .63 ص ،2000 يوليو ،50 عدد البحري، والنقل والتكنولوجيا
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 :حتقيق املفاهيم اللوجستية:املطلب الثالث 
 تطور األنشطة وعمليات التجارة الدولية إىل تطور صناعة اللوجستيات مبستوياا اإلدارية أدى"  

 مكونة شبكة متجانسة ومتداخلة اآلليات logistic channelsوالفنية، وتعددت القنوات اللوجستية 
  1 ."ومتوازنة األمهيات برا وجوا وحبرا وختطيطا، وسياسات وتنفيذا ومسارات وأهدافا

  :صناعة اللوجستيات البنية األساسية والبنية التحتية تشمل 
فالبنية التحتية تشمل األرصفة واألحواض وحمطات احلاويات، واملخازن، وشبكات الطرق، "

كما يعترب االستقرار السياسي واالجتماعي من ضمن مركبات البنية التحتية اليت بدوا تقل فرص 
ة فتشمل اجلوانب املادية مثل األجهزة واملعدات واآلالت ازدهار هذه الصناعة، أما البنية األساسي

  2 ."القوى العاملة، املهارات واالبتكارات الذهنية: واجلوانب الغري املادية مثل
لقد امتدت انشطة امليناء لتشمل خدمات أخرى غري شحن وافراغ وختزين احلاويات    

  .يةكاخلدمات اهلندسية والفنية واملالية والتجارية والقانون
ان ظهور سفن احلاويات فرض على املوانئ أن تنتقل من استخدام األرصفة املينائية يف عمليات   

 إىل تصميم وإنشاء حمطات containers yardsتداول وختزين احلاويات إىل بناء ساحات للحاويات 
  .containers terminalsللحاويات 

 creansاألوناش " ى أرصفة احلاويات جندو بالنسبة للتجهيزات واملعدات الفنية املستخدمة عل  
 مث إىل األوناش احلديثة post panamax تطورت من املستوى التقليدي إىل مرحلة األوناش الـ

  Super post panamax".3العمالقة 
كما ان قلة استخدام الصناعة اللوجستية يف املوانئ وحمطات احلاويات تؤدي إىل اخنفاض   

قعها على خرائط العامل البحرية والتجارية، الن مدى تغلغل أنشطة معدالت منوها وتراجع موا
  .اللوجستيات يف عملياا اصبحت املعيار الذي ختضع املوانئ وحمطات احلاويات ملقاييسه

 واإلجراءات الروتينية Paper workفصناعة اللوجستيات تقوم باختصار األعمال الورقية   
   .والبريوقراطية

                                                
 .20ص ،2001 أوت أنترناشيونال، مجلة حاويات،ال ومحطات الموانئ في اللوجستيات معوض، سمير/ د 1
 .292 ص ،2009األولى، الطبعة  الجامعي، الفكر دار الدولية، التجارة لوجستيات النحراوي، أيمن/ د 2
 .20 ص ،2001 ديسمبر أنترناشيونال، مجلة الحاويات، ومحطات الموانئ في اللوجستيات معوض، سمير/ د 3
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ري عايل املهارة يف العديد من أنشطة صناعة اللوجستيات سيما يف جمال يدخل العنصر البش"  
التعامل مع محوالت السفن شحنا و تفريغا والنقل الربي والبحري واجلوي، والسكك احلديدية، 
وكذلك العمالة اإلدارية والفنية والتنفيذية املاهرة يف ساحات وأحواض بناء السفن وإصالحها 

  1."السفن البحرية والطائرات والسكك احلديدية والشاحنات الربيةوصيانتها، وكذلك أطقم 
فمع ازدهار ثورة التحوية عاد النقل بالسكك احلديدية يشق طريقه بقوة ليصبح إحدى وسائل   

  .النقل الدويل اليت تدخل يف حسابات املعادالت اللوجستية اذ حيتل املرتبة الثانية بعد النقل البحري
 من أهم العناصر املسامهة Multi modal transportation املتعدد الوسائط يعد النقل الدويل"  

يف تشكيل صناعة اللوجستيات الدولية وهو الذي حيقق هلا نسبة دخول كبرية باملقارنة مبحاور صناعة 
  2."اللوجستيات األخرى

دائها كما يدخل يف نطاق شبكة اللوجستيات شركات الصيانة ووكالء قطاع الغيار من خالل أ  
  .دور احلفاظ على األجهزة واآلالت واملعدات سواء على مستوى التقدم الزمين أو التقدم التكنولوجي

ان اللوجستيات اإللكترونية هلا دور كبري يف صناعة النقل البحري حيث تقوم برجمياا بإظهار   
ا وعليها، ونظم جداول مواقيت وصول وإحبار السفن وشبكات املوانئ واخلطوط اليت تعمل ما بينه

حجز الفراغات وخرائط حتديد املسارات وتتبع رحالت وحتركات السفن إىل جانب ذلك طريقة 
  .االستعالم عن عروض أسعار النوالني واخلدمات

ان أجهزة الفاكس وأجهزة التيليكس و األنترنات والربيد اإللكتروين والربجميات املتعددة   
  . صناعة اللوجستياتواحملمول تعد من املكونات اهلامة يف

تعتمد صناعة اللوجستيات على ركيزتني أوهلما التكنولوجيا الربجمية وثانيهما تكنولوجيا   
التجهيزات واملعدات واآلالت ومن املعروف أن التقادم التكنولوجي يتم مبعدالت أسرع بكثري من 

ولوجية اليت تقتضي بالتايل تتميز بسرعة التغريات التكن"التقادم الزمين مما جعل صناعة اللوجستيات 
تدريبا عايل املستوى لكوادر البشرية أي أن التقدم العايل يف جمال األجهزة واملعدات يتطلب تطويرا 

                                                
 .283 ص ذكره، سبق مرجع الدولية، التجارة لوجستيات النحراوي، أمين/ د 1
 .20 ص ،2003 أكتوبر أنترناشيونال، مجلة الحاويات، ومحطات الموانئ في اللوجستيات معوض، سمير/ د 2
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سريعا وكثيفا يف جمال الربجميات واإلدارة والتشغيل مع كثافة اإلفادة من منو القدرات البشرية مبا ال 
  1." املاديةيوجد فجوة ما بني الثروات الذهنية والثروات

تعد البنوك هي البوابات املالية اللوجستية اليت تدخل عربها وخترج من خالهلا عمليات "  
املبادالت التجارية الدولية فالتحويالت النقدية والتسويات املالية، ونقل مستندات الشحن وملكية 

ءة سوى البنوك العاملة يف البضائع من األقطار املصدرة إىل األقطار املستوردة ال ميكن أن تؤديها بكفا
  2."اخلدمات اللوجستية التجارية مبستوى دويل

لقد ختطى دور صناعة اللوجستيات خدمات النقل والتسهيالت األخرى ليشمل العمليات   
اإلنتاجية من حيث التخطيط جلعل املنتجات وعمليات تغليفها منمطة تنميطا يسمح باستغالل 

  .اويات أو على سطح السفناملساحات والفراغات سواء داخل احل
ال يقتصر دور اخلدمات اللوجستية على اليابسة اي املوانئ و حمطات احلاويات بل جتاوز ذلك   

  .احبار السفن يف اعايل البحار و املياه الدولية
تعترب صناعة اللوجستية صناعة صديقة للبيئة ألا تعتمد على العناصر التكنولوجية واإللكترونية "  
  non polluting".3وثة للبيئة غري املل
فاهلدف األول واألساسي هلذه الصناعة هو اختزال وضغط مجيع اخلطوات الضرورية الالزمة "  

  4."للمبادالت التجارية بكل مراحلها يف حيز مكاين وحيز زماين قليلني إىل أقصى حد
 :واقع اللوجستيات يف الوطن العريب:املطلب الرابع 

النقل، التخزين، خدمة العمالء، متابعة متطلبات العمالء، : نشاطا هي 14تتضمن اللوجستيات   
نظام املعلومات، الرقابة على املخزون، التنبؤ بالطلب، اختيار موقع املصنع والتخزين للتوزيع، التداول، 
احلصول على مواد مشتراة وخدمات، خدمات ما بعد البيع للعمالء، العبوات والتعبئة، التخلص من 

  .  وإعادة التصنيع، التعامل مع البضائع املرجتعةالفاقد،
جند أن النقل يأيت على رأس القائمة بل والعديد من األنشطة يرتبط ارتباطا وثيقا بعمليات النقل 

  .كالتخزين ونظم املعلومات والتداول والتعبئة
                                                

 .10 ص ،2001 أفريل أنترناشيونال، مجلة الوسائط، متعدد الدولي والنقل اللوجستيات معوض، سمير/ د 1
 .21 ص ،2003 أكتوبر أنترناشيونال، مجلة الحاويات، ومحطات الموانئ في اللوجستيات معوض، سمير/ د 2
 .20 ص ،2003 سبتمبر أنترناشيونال، مجلة الحاويات، ومحطات الموانئ في اللوجستيات معوض، سمير/ د 3
 .432 ص ذكره، سبق مرجع الدولية، التجارة لوجستيات النحراوي، أمين/ د 4
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 تقدر متثل لوجستيات النقل البحري حوايل الثلثني من تكاليف لوجستيات النقل الكلي اليت  
ولقد أدركت الدول املتقدمة أمهية اللوجستيات فقد استطاعت "من اإلنتاج العاملي،  %10,5حبوايل 

دولة متقدمة كاليابان معروفة بارتفاع معدالت األجور فيها احملافظة على قدرا التنافسية من خالل 
 just inيف املوعد احملدد عدة عوامل من بينها لوجستيات اإلنتاج والنقل والتخزين وطريقة التسليم 

time JIT" 1  
 من الناتج %21أ أن التكاليف اللوجستية تصل إىل حوايل .م.لقد أثبتت إحدى الدراسات يف و  

 وتكاليف ،%28 من تلك النسبة، ويشكل التخزين %46القومي اإلمجايل، ويشكل النقل حوايل 
من الثروة القومية يستثمر يف  %19 هذا فضال عن أن ،%6 والنواحي اإلدارية %20إحضار املواد 

من قوة العمل و لكن الدول العربية معظمها  %13األنشطة اللوجستية وهذه األنشطة تستخدم حوايل 
مل تنتبه بعد إىل خطورة عدم الكفاءة اللوجستية، باستثناء بعض الدول مثل اإلمارات، البحرين، قطر، 

  .عمان، األردن، تونس، السعودية، الكويت
ت دولة اإلمارات املرتبة األوىل عربيا والعشرين عامليا ضمن مؤشر جديد للبنك الدويل احتل  

 5نقطة من أصل  3,73يضم أفضل أداء على صعيد اخلدمات اللوجستية، واستحقت اإلمارات تقدير 
نقطة،  3,52 عامليا من حيث اخلدمات اجلمركية بتقدير 20وجاءت اإلمارات يف املرتبة . نقاط

. نقطة 3,8 عامليا من حيث البنية التحتية لقطاع اخلدمات اللوجستية بتقدير 18املرتبة واستحقت 
. نقطة 3,68عامليا من حيث خدمة الشحنات الدولية البحرية بتقدير  13حصلت اإلمارات على املرتبة 
بة ويف املرت.نقطة 3,67من حيث مستوى اخلدمات اللوجستية بتقدير  20وجاءت اإلمارات يف املركز 

  .نقطة3,61 عامليا من حيث متابعة حركة الشحن بتقدير 23
 عامليا من حيث االلتزام باملواعيد احملددة، إال أا جاءت يف 17كما حصلت على املرتبة  
كما أكد التقرير البنك . نقطة من حيث تكلفة اخلدمات اللوجستية احمللية 2,8 عامليا بتقدير 98املركز 

) للتصدير(دوالرا  291 قدما يف اإلمارات تصل إىل 40وضة على حاوية منطية الدويل أن الرسوم املفر
 %3 دوالرا يف بلغاريا، وتصل نسبة التفتيش املادي إىل 150مقارنة حبوايل ) لالسترياد( دوالرا 298و

ما يوازي املستوى نفسه يف سنغافورة يف حني حيتاج إمتام املعامالت اخلاصة بإخراج شحنة من 
أما األيام . يف سلوفاكيا وبريطانيا 0,8يوم يف سنغافورة و 1,1يوم يف اإلمارات مقابل  0,9اجلمارك 

                                                
1 Ronald H. Ballou, « Basic Business Logistics », Prentice-Hall international, INC 1987, P 14. 
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يف  1,2يوم مقابل  2,2الالزمة لنقل الشحنة الواردة من امليناء إىل منصة التفريغ فتصل يف اإلمارات إىل 
نسبة للواردات أما يوما يف زميبابوي، هذا بال 14أيام يف أوغاندا و 10يف تايوان، و 1,4سنغافورة و

 يوما 14 يف سنغافورة ويومني يف تايوان و2,4يوم مقابل  3,5الصادرات فتستغرق معامالت التحميل 
  . يف أوغندا
مقابل  %71ومن حيث احتمال اخلضوع ملراجعة اإلجراءات وصلت النسبة يف اإلمارات إىل "

وجاءت . يف سويسرا %33ا ويف أوغند %100ويف سنغافورة، وصفر يف فرتويال وتايالندا،  67%
نقطة  3,15ضمن مؤشر أداء اخلدمات اللوجستية بتقدير )  عامليا36(البحرين يف املركز الثاين عربيا 

 60 وتونس 52واألردن  48 وعمان 46 وقطر 44 عامليا، مث الكويت 41وتلتها السعودية يف املركز 
  1 ."نقطة 4,18تبة الثانية هولندا بتقدير  نقطة تلتها يف املر4,19وتصدرت سنغافورة املؤشر بتقدير 

  يف الدول العربية مؤشر أداء اخلدمات اللوجستية : )1-09(الشكل رقم 

  
  
  

  .70، ص 2008 أفريل 1 معتز عبد املعبود، جملة املوانئ العربية، العدد :املصدر
  
  
  
  

                                                
 .67 ص ،2008 أفريل 1 العدد العربية، الموانئ مجلة والجمركية، اللوجستية للخدمات الدولي البنك مؤشر 1
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 LPIمؤشر أداء اخلدمات اللوجستية )1-29 (:اجلدول
 التصنيف العريب لتصنيف العامليا 5عدد النقاط من  الدولة
 7 52 2,89 األردن

 1 20 3,73 اإلمارات

 2 36 3,15 البحرين

 8 60 2,76 تونس

 3 41 3,02 السعودية

 6 48 2,92 عمان

 5 46 2,98 قطر

 4 44 2,99 الكويت

  .70 معتز عبد املعبود، املرجع السابق،  ص :املصدر
 LPIلوجستية مؤشر أداء اخلدمات ال : )1-30(اجلدول

 معايري أداء اخلدمات اللوجستية والبيئة معايري تقييم سهولة الشحن
كفاءة التخليص اجلمركي من قبل مصلحة  - 1

اجلمارك واهليئات األخرى العاملة على احلدود 
 واملنافذ

نوعية النقل والبنية األساسية لتكنولوجيا املعلومات  - 2
 الالزمة للخدمات اللوجستية

ة حتمل تكلفة الترتيبات سهولة ومدى إمكاني - 3
 املرتبطة بالشحنات الدولية

الكفاءة التخصصية لصناعة اخلدمات اللوجستية  - 4
 احمللية

القدرة على تتبع مسار الشحنات الدولية على  - 5
 طول خطوط النقل والشحن

 )تكاليف النقل(التكاليف اللوجستية احمللية  - 6
دقة االلتزام باملواعيد احملددة لوصول الشحنة إىل  - 7

 املقصدجهة 

 تكلفة الشحن املباشر - 1
نوعية النقل والبنية األساسية  - 2

 لتكنولوجيا املعلومات 
القدرة والكفاءة يف توفري عناصر  - 3

ومقومات اخلدمات اليت حيتاج إليها 
 القائمون بتقدمي اخلدمات اللوجستية

أداء عملية التخليص اجلمركي على  - 4
 كل من الصادرات والواردات

 أن تؤثر نطاق املمارسات اليت ميكن - 5
 على أداء اخلدمات الوجستية

 االجتاهات العامة - 6
 

 

  .70 معتز عبد املعبود، املرجع السابق، ص :املصدر
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 بلدا بتحديد األماكن املتميزة 150مؤشر جديد للبنك الدويل خاص بالترتيب التصنيفي لـ
والبضائع من بسهولة أو صعوبة شحن ونقل البضائع فيما بني البلدان، وحركة دخول وخروج السلع 

   .املوانئ وعرب احلدود طبقا لسبعة معايري لسهولة الشحن وستة معايري ألداء اخلدمات اللوجستية
 ميناء جيل علي كمركز لوجيسيت: ثانيا 

الدور الذي يقوم به ميناء ديب : إن املكانة اليت حيتلها ميناء ديب ترجع إىل عاملني هامني أوهلما
املركز اللوجسيت وهو امليناء ": ج العريب وجنوب غرب آسيا، وثانيهماكميناء حموري يف منطقة اخللي

العريب الوحيد الذي حتول ملركز لوجسيت عاملي واحتل ملرتبة اخلامسة بعد ميناء برشلونة وميناء 
 حيث بلغ عدد الشركات العاملية اليت متارس 1"، وميناء هامبورج، وميناء روتردام)اليابان(يوكاهاما 

 Compaqu / Honda / Daewoo:  شركة عاملية وإقليمية منها5000ميناء جبل على أكثر من نشاطها يف 
 /Gap-Sam / Sony / Acer Black / Deker / Nissan / Nivia / Philips / Song / Helwett / Johnson / 

Noestle / Nokia / Bridgestone / Bayer / Toshiba / Xerox / SaMsung / Shell 42لة هي دو 120 من% 
 %7 من آسيا والباسيفيك و%29 من أوروبا و%20من دول اخلليج و الشرق  األوسط وإفريقيا و

 شركات صناعية %22 شركات جتارية و%74 أنواع هي 3من أمريكا وتنقسم هذه الشركات إىل 
   . شركات خدمية%4و

 كما أن مطار ديب  خط مالحي،125يرتبط هذا املركز باملوانئ اإلقليمية والعاملية من خالل 
 جهة يف مجيع أحناء العامل ويتضح أن أهم 100 رحلة طريان يومية إىل أكثر من 300الدويل خيدم 

أسباب توطن العديد من الشركات الدولية الكربى يف املنطقة اللوجستية يف جبل علي تكمن يف املزايا 
   :املتمثلة يف

 .ةكفاءة مقومات البنية األساسية للمنطمة اللوجستي" - 1
 2 ."كفاءة شبكة املواصالت الربية والبحرية بامليناء واملنطقة اللوجستية - 2
 .انعدام القيود على التحويالت الرأمسالية والنقد األجنيب و املتعلقة بتوظيف العمالة - 3
 .انعدام الرسوم على الصادرات والواردات للمنطقة احلرة - 4
 . سنة قابلة للتجديد15اإلعفاء من ضرائب املنشأة ملدة  - 5

                                                
 .38 ص ،2008 اإلسكندرية، الجامعي، الفكر دار التنافسية، القدرة العربي الخليج موانئ النحراوي، إيهاب 1
 .306 ص ذكره، سبق مرجع العربية، البحرية الموانئ النحراوي، أيمن 2
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إنشاء الشركات بنظام الشركات احملدودة مما يعطي هذه الشركات كيان قانوين متميز ومسؤولية  - 6
 ). ألف دوالر أمريكي270 مليون درهم أي ما يعادل احلد األدىن(حمدودة مبقدار رأس املال املدفوع 
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  خالصة الفصل  
ية مل يتطور بنفس التطور أوضح هذا الفصل أن قطاع النقل البحري العريب يف معظم الدول العرب  

العاملي يف هذا القطاع، وأنه ال يزال يطبق مفاهيم قدمية ال تواكب التطور العاملي باستثناء بعض املوانئ 
  .يف دول اخلليج

حيث ال تتعدى مسامهة األسطول العريب يف نقل جتارته اخلارجية بشقيها الصادرات والواردات   
 يتم نقله على سفن أجنبية،  و هذا يوضح املسامهة % 95 حني  من إمجايل التجارة اخلارجية على5%

املتواضعة لألسطول العريب أمام األساطيل األجنبية األخرى بسبب تواجد قصور سواء يف نوعيات 
سفن األسطول، أو يف احلموالت املتاحة باإلضافة إىل ارتفاع متوسط عمر سفن األسطول أي تقادم 

كما انه . طيل نقل من سفن احلاويات تدعم حركة جتارته اخلارجيةوافتقاره إىل وجود أسا. سفنه
مبقارنة احلمولة اإلمجالية لسفن األسطول البحري العريب باحلمولة اإلمجالية لألسطول العاملي جند أا 

  .متثل نسبة ضئيلة ال تتفق مع الوزن النسيب للدول العربية
أمول يف معظم الدول العربية باستثناء دول اخلليج إن املوانئ العربية إمجاال مل تتطور التطور امل  

العريب والعقبة الرئيسية اليت تواجهها هي اإلستثمارات املطلوبة لتنمية املوانئ والبنية األساسية مع 
  .حتديث اإلدارة

أما موانئ دول اخلليج كميناء ديب، ميناء جدة وصاللة والعقبة واإلسكندرية شهدت تطورات   
ت الطاقة و توفر املعدات و يف أساليب اإلدارة و األخذ بالوسائل التكنولوجية احلديثة كبرية يف جماال

  .اليت حتد من تعدد اإلجراءات و التوقيعات  و تقدم املعلومات الالزمة يف الوقت املناسب
أما النقل بالسكك احلديدية فتفتقر له نصف الدول العربية . تعترب أطوال الطرق العربية حمدودة

ضافة إىل استخدام السفن ذات تكنولوجيا قدمية يف الوطن العريب كل هذا ينعكس على حلقات باإل
  .النقل متعدد الوسائط
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لقد حتددت مالمح االقتصاد الدويل على شكل إطار شامل يف منتصف القرن العشرين تقريبا              
واملنظمة العاملية للتجارة ومن أهـم     BM، والبنك العاملي    FMIن خالل إنشاء صندوق النقد الدويل       م

معامل هذا النظام أنه يقوم على العوملة املتزايدة للعملية اإلنتاجية، من خالل نشاط الشركات املتعـددة         
 .اجلنسيات ويف إطار التقسيم الدويل اجلديد للعمل

ة األخرية تطورا علميا كبريا يف مجيع ااالت من تطـور يف النقـل              لقد شهد العامل يف احلقب    
واالتصاالت وتكنولوجيا املعلومات واحلاسب اآليل وغريها من األنـشطة، حيـث عملـت هـذه               
الشركات على إنفاق الكثري على البحث العلمي وتطوير التكنولوجيا، ومل يكن النقل البحري العاملي              

ن هذه التطورات العاملية بل ميكن القول أنه حدثت تغـريات يف النقـل            والعريب بصفة خاصة بعيدا ع    
البحري العاملي مواكبة ملا حدث من تطورات يف االقتصاد العاملي، حيث أن التجارة الدولية والنقـل                

  .البحري مها عصب التنمية للتبادل التجاري الدويل
بل سعت إىل الـسيطرة      يويسيات بعيدة عن هذا القطاع احل     ومل تكن الشركات متعددة اجلن    

عليه، فبعد أن أحكمت سيطرا على اإلنتاج امتدت يدها لنقل البحري إلحكام تواصل أنشطتها مثل           
  .شركات صناعة السيارات وتكرير النفط
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  :أثر حترير جتارة اخلدمات على قطاع النقل البحري العريب: املبحث األول
أهم القوى الدافعة للعوملـة االقتـصادية وحمركهـا         لقد أصبح النظام اجلديد للتجارة العاملية       

الرئيسي بعد أن أرست اجلات وخصوصاً جولة أورجواي وبدء عمل منظمة التجارة العاملية قواعـد               
ودعائم النظام اجلديد للتجارة العاملية دف حترير التجارة من القيود املفروضة عليها سواء كانت قيود         

  .ينةكمية أو غري كمية على أسس مع
أول اتفاقية متعـددة األطـراف تتـضمن     GATSوتعد االتفاقية العامة للتجارة يف اخلدمات     

أحكاماً للتعامل مع التجارة يف اخلدمات، ومتّ االتفاق على أن يكون التفاوض بشأن اخلدمات مستقالً               
ت ومتّ تشكيل   عن التفاوض بشأن السلع رغم تطبيق اإلجراءات العادية على املفاوضات حول اخلدما           

وركّزت على  GNS  Group of  Negotiations on Serviceجمموعة للمفاوضات حول اخلدمات
 :عناصر أساسية هي 3
  .اإلطار القانوين التفاقية اخلدمات ذاا" -
 .املالحق اليت تغطى عدد من قطاعات اخلدمات ذات الطبيعة اخلاصة -
ية ملقـدمي اخلـدمات األجانـب للنفـاذ إىل          جداول التعهدات الوطنية اليت توفر الفرص التجار       -

 1".األسواق
ويف اية جولة أورجواي أسفرت أعمال جمموعة املفاوضات حول اخلدمات عن وضع اإلطار             
القانوين للقواعد والضوابط اليت ستحكم التجارة الدولية يف اخلدمات والذي يشمل مواد االتفاقية ذاا     

لدول اليت تضمن قطاعات اخلدمات اليت سـيتم حتريرهـا          ومالحقها كما مت وضع جداول تعهدات ا      
  .ومستويات التحرير يف هذه القطاعات واليت تعترب أدوات قانونية ملزمة لكل دولة على حدى

  :حترير التجارة يف اخلدمات: املطلب األول
إنّ دخول اخلدمات يف نطاق املفاوضات متعددة األطراف تعترب نقطة حتول هامة يف العالقات              

دف حترير التجارة الدولية يف السلع، أما اخلدمات فهـي          " اجلات"قتصادية الدولية، فقد أنشئت     اال
 .خترج من دائرا كما هو واضح من النصوص الصرحية لالتفاقية املنشئة

                                                
 رسالة المصري، البحري النقل مستقبل على" الجاتس "الخدمات في التجارة تحرير التفاقية االقتصادية اآلثار حمدي، حامد أحمد حامد 1

 .61.ص ،2004 اإلسكندرية، البحري، والنقل التكنولوجياو للعلوم العربية األكاديمية واللوجستيات، الدولي النقل معهد ماجستير،
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رغم ذلك أصرت الواليات املتحدة على تضمني قطاع اخلدمات يف اتفاقية اجلات منذ أن بدأ            "
  1." للمفاوضات التجارية يف أوائل عقد الثمانيناتاحلديث عن دورة جديدة

أ قد خططت ودبرت لتحرير التجـارة الدوليـة للخـدمات منـذ      .م.ويف الواقع جند أن الو    
، وأضحى ينص على أن التجارة تشمل       1978السبعينات، حيث تغري القانون التجاري األمريكي عام        
  .على إبراز دور اخلدمات دولياًجتارة السلع جنبا إىل جنب مع جتارة اخلدمات، وعملت 

وقامت بإعداد كوادر متخصصة يف جتارة اخلدمات مهمتها وضع تعريف للخدمات، وحتديد            
األسس الالزمة ملناقشة حترير التجارة الدولية يف اخلدمات، ومن ناحيـة أخـرى سـنت القـوانني                 

  .واإلجراءات اليت تنظم عالقة قطاع اخلدمات بقطاع اإلنتاج السلعي
د أن استعدت داخليا لتحرير اخلدمات، تقدمت بطلب إىل االجتماع الوزاري للجات يف             فبع"

  2." إلعداد برنامج للتحضري ملفاوضات دولية متعددة األطراف يهدف إىل حتريرها1982عام 
ولكن الدول النامية أصرت على عدم طرح مثل هذه املوضوعات علـى املائـدة التفاوضـية     

  :ألسباب عدة منها
لدول النامية ال تتمتع مبيزة نسبية يف إنتاج اخلدمات متكنها من املنافسة العاملية يف اخلدمات               معظم ا  -

  .اليت تقضي على صناعة اخلدمات الوليدة
ختوفها من تقييد حريتها يف حتديد سياسات االستثمار األجنيب املباشر ووضع التـشريعات احملليـة                -

 .الضابطة هلا
عمال التجارة متعددة األطراف يف حني أن القضايا اليت مهـا           مل تكن ترغب يف توسيع جدول أ      " -

 3."مثل التجارة الزراعية وجتارة املنسوجات واأللبسة ما زالت تتحدى ضوابط اجلات
أ أن التقدم التكنولوجي الذي وصلت إليه الدول املتقدمة يف جمال تقـدمي       .م.وكانت حجة الو  

ات اخلدمات وهذا جعلها تصر على إدخاهلا مثل جتارة         املعلومات واالتصاالت أدى إىل ارتفاع صادر     
  .السلع ضمن نطاق التحرير العاملي وإزالة كافة العوائق واحلواجز اليت قد تعوق تصديرها

                                                
 .153.ص ذكره، سبق مرجع محمود، فهمي الدين صالح مروة 1
 .97.ص ،2003 اإلسكندرية، الجامعية، الدار الجات، التفاقية االقتصادية اآلثار الجات إبراهيم، علي محمد محمد/ د 2
 مصر، القانونية، الكتب دار اإلسالمية، البلدان اقتصاديات تنمية في ودورها الميةالع التجارة منظمة محمود، محمد عبيد محمد/ د -3

 .718.ص ،2007
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أ بالرغم من كوا ال حتقـق عجـزا يف ميـزان اخلـدمات              .م.وساندت اليابان موقف الو   
  .ليابانأ عجزا مع ا.م.السترضائها إذ حيقق امليزان التجاري للو

أ اتفق على أن تـتم مفاوضـات        .م.ونتيجة للضغوط اليت مارستها الدول األوروبية على الو       "
حترير اخلدمات خارج النطاق القانوين للجات، ووافقت الدول النامية على ذلك بالرغم من معارضتها          

  1."أ بتفعيل دور اجلات يف االني السلعي واخلدمي.م.إلتفاق لتعهد الو
ور الذي ساد جولة أورجواي بعدم إمكانية االستكمال النـهائي للمفاوضـات             للشع اونظر

  .املتعلقة بتحرير التجارة يف بعض الفروع اخلدمية ومنها خدمات النقل البحري مت وضعها يف مالحق
 دولة  117من جانب    1994 يف أفريل    -املغرب–ومت التوقيع على الوثيقة اخلتامية يف مراكش        "

على أن تعـرض   World Trade Organization WTOمنظمة التجارة العاملية ووافقت على إنشاء 
  2."1995ويصادق عليها من االس التشريعية للدول املوقعة، ودخوهلا حيز التنفيذ من جانفي 

  :مفهوم حترير جتارة اخلدمات: أوال
الت خيتلف مفهوم حترير جتارة اخلدمات عن جتارة السلع، حيث ال توجد يف معظـم احلـا               "

مشكلة عبور احلدود وتعريفات مجركية بالنسبة للخدمات، إمنا تأيت القيود على التجارة يف اخلدمات              
من خالل القوانني والقرارات واإلجراءات اليت تضعها كل دولة، وهذه هي القيود اليت سعت إتفاقية               

 للتبـادل احلـر يف      حترير اخلدمات إىل إزالتها وختفيضها حبيث ميكن التوصل يف النهايـة إىل نظـام             
 3."اخلدمات

من خالل أربعة أسـاليب      Supplyمجيع اخلدمات املقدمة    : وتعرف جتارة اخلدمات على أا    
  :منطية

  Cross-Border اخلدمات املقدمة من بلد عضو إىل بلد عضو آخر أو اخلدمات عرب احلدود  " -
االسـتهالك باخلـارج   اخلدمات املقدمة يف بلد عضو إىل مستهلك اخلدمة لبلد عـضو آخـر أو            -

Consumption Abroad 
اخلدمات املقدمة من خالل التواجد التجاري ملقدم اخلدمة لبلد عضو يف أراضي بلد عـضو آخـر      -

Commercial presence 

                                                
 .100.ص ذكره، سبق مرجع الجات، التفاقية االقتصادية اآلثار الجات إبراهيم، علي محمد/ د 1-
 .109.ص ذكره، سبق مرجع العربية، البحرية الموانئ النحراوي، أيمن/ د 2

3 H.G. Broadman, GATS « The Uraguay Round Accord on International trade and investment in services, 
world economy, V01.17, N°3, May 1994, P.7. 
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اخلدمات املقدمة من خالل انتقال أشخاص طبيعيني تابعني ملقدمي اخلدمات من بلـد عـضو إىل     -
أو التواجد املؤقت لألشخاص الطبيعيني ( Movement of natural personsأراضي بلد عضو آخر 

Temporary presence of national persons("  1 
 منـها  استثنت و لالجتار القابلة اخلدمات كافةGATS اخلدمات يف للتجارة العامة االتفاقية مشلت  و

 نشاطا 12 اىل ملفاوضاتا اثناء تقسيمها مت اليت و احلكومية القطاعات تؤديها الىت السيادية اخلدمات
 تعهـدام  جبـداول  اخلدمية القطاعات ادراج عند به االستعانة االعضاء للدول يتسىن لكي خدميا

  :كالتايل هي و هلا الدويل بالتحرير وااللتزام
  ).مشتمال على اخلدمات املهنية، احملاسبية، واخلدمات العقارية(خدمات قطاع األعمال التجارية  -
 .يد واخلدمات اهلندسيةخدمات قطاع التشي -
 ).الوكاالت التجارية، الوكالة بالعمولة(خدمات التوزيع  -
 .خدمات التعليم -
 .خدمات البيئة -
 ).البنوك، شركات التأمني، سوق املال(اخلدمات املالية  -
 .خدمات صحية واالجتماعية -
 .خدمات السياحة والسفر -
 .اخلدمات الترفيهية والرياضية -
 .خدمات االتصاالت -
 .نقلخدمات ال -
 .خدمات أخرى -

و طبقت االتفاقية نفس املبادئ و االحكام اليت وضعتها اجلات اىل حد كبري ونظرا للشعور الـذي                 
ساد جولة االوروجواي بعدم امكانية االستكمال النهائي للمفاوضات املتعلقة بتحرير التجـارة يف             

لـيت تـنظم اليهـا    بعض الفروع اخلدمية مت وضعها يف ستة مالحق وهي ملزمة لكافـة الـدول ا             
ن اخلدمات املالية، وملحق بشان خدمات النقل البحري، ملحق بشان خـدمات            أشبملحق  :"وهي

ن االتصاالت، ملحق حيدد الـشروط الـىت        أالنقل اجلوي، ملحق بشان حركة العمالة، ملحق بش       
                                                

 اإلسكندرية، الجامعية، الدار الدوحة، وحتى لسياتل أورجواي من العالمية التجارة منظمة وآليات الجات الحميد، عبد المطلب عبد/ د 1
 .125.ص ،2005
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ملة الدولة االكثر    من االتفاقية واخلاصة مببدا معا     2يستثىن فيها العضو من االلتزامات املترتبة من املادة       
  1".رعاية
  ملحق مفاوضات خدمات النقل البحري: ثالثا

قضى هذا امللحق بعدم تطبيق معاملة الدول األكثر رعاية على الشحن الـدويل واخلـدمات               
املساعدة وإمكانية الوصول واستخدام مرافق املوانئ لغاية انتهاء مفاوضات النقل البحـري وتـاريخ              

 من القرار الوزاري بشأن التفاوض علـى خـدمات النقـل            4ب الفقرة   التنفيذ الذي سيحدد مبوج   
 .البحري

على أي التزام حمدد بشأن خدمات النقل البحري املـدون  ) 1ال تنطبق الفقرة  (ال يسرى املنع    
  .يف جدول العضو

 وموعد التنفيذ أن حيسن     1جيوز للعضو يف الفترة بني انتهاء املفاوضات املشار إليها يف الفقرة            "
و يعدل أو يسحب تعهداته احملددة يف هذا القطاع كليا أو جزئيا دون تقدمي تعويض، وبصرف النظر                 أ

  2."عن أحكام املادة احلادية والعشرين
ويرجع السبب يف صدور هذا امللحق إىل عدم إمكان إاء املفاوضات يف جتارة خدمات النقل           "

اوضني خالل اجلولة استكمال املفاوضـات      البحري عند اختتام مفاوضات جولة أورجواي ورغبة املف       
  3."للتوصل إىل مستويات أعلى من التحرير يف جتارة هذه اخلدمات واستبعاد القيود الواردة عليها

 :مفاوضات حترير خدمات النقل البحري: املطلب الثاين
لقد نوقش موضوع حترير التجارة الدولية يف اخلدمات أثناء التحضري جلولة أورجـواي الـيت               

 .، ومل يتم االتفاق بشأنه يف هذه اجلولة1993 حىت 1986متدت من عام ا
وتضمن اإلعالن الوزاري يف ختام جولة مراكش مد أجل املفاوضات بشأن خدمات النقـل              

 دف التوصل إىل اتفاق يف هذا اال، غري أن          1996جوان   30حىت   1994البحري اعتبارا من ماي     
، على أن يعاد    1996جوان   28ملرجوة منها وتقرر تعليق املفاوضات يف       هذه األخرية مل حتقق النتائج ا     

 2000التفاوض بشأن النقل البحري مرة أخرى يف جولة املفاوضات املقرر أن تبدأ مع بدايـة عـام                  

  .2004وتنتهي عام 
                                                

 162 ص ذكره، سبق مرجع محمود، فهمي الدين صالح مروة 1
 .361.ص ،2001 اإلسكندرية، اإلشعاع، مكتبة العالمية، التجارة ومنظمة 94 جات بين العالمية التجارة العزيز، عبد محمد سمير/ د 2
 .66.ص ذكره، سبق مرجع الدولية، التجارة لوجستيات النحراوي، أيمن/ د 3
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  :93-86مفاوضات حترير خدمات النقل البحري خالل جولة األورجواي يف الفترة : أوال
توىل بصفة خاصة، دراسة    "جواي أنشئ فريق عمل خمصص خلدمات النقل،        خالل جولة أورو  

التجـارة يف  "عـن    1989مؤرخة يف جويليـة      MTN.GNS/W/60مذكرة أعدا األمانة حتت الرمز      
 لقطاع النقـل  10 إىل 6 وكذلك اجلداول من 94 إىل 49خصصت فيها الفقرات من   " خدمات النقل 

 ،MTN.GNS/TRANS/W/3قامت األمانة بإعداد وثيقة أخرى      وبناء على طلب هذا الفريق      . البحري

 1."، حتتوي عل معلومات تكميلية عن النقل البحري1990 سبتمرب 24مؤرخة يف 
 أنشطة رئيسية متضمنة كل منها جمموعـة  3ويف إطار هذه اجلولة مت تقسيم النقل البحري إىل   

  :من األنشطة الفرعية كالتايل
لنقل البحري الدويل للركاب والبـضائع وال تتـضمن النقـل           ااط  تتضمن نش : املالحة الدولية " -

  .الساحلي
تشمل تداول البضائع، التخزين، التخليص اجلمركي، حمطـات احلاويـات،          : اخلدمات املساعدة  -

 2 ".التوكيالت املالحية، متعهدي البضائع
 أنشطة اإلرشـاد،    استخدام تسهيالا واليت تتضمن   : يقصد هنا النفاذ إىل املوانئ    : خدمات املوانئ  -

التموين، كابنت السفينة، املساعدات املالحية، التشغيل الضروري أثنـاء      / الوقود  / القطر توريد املياه    
 .الوجود بامليناء، اإلصالح الطارئ

مل يتم التوصل إىل اتفاق بشأن حترير خدمات قطاع النقل البحري يف هذه اجلولة خاصة فيما                
 حيث تكمن الصعوبات يف جمال استخدام تسهيالت املـوانئ والنفـاذ           يتعلق خبدمات املالحة الدولية   

إليها، ويف جمال اخلدمات املساعدة كالشحن والتفريغ وما شابه، ونفاذ موردي اخلدمات األجانب إىل              
  .السوق

ويرجع سبب فشل املفاوضات أثناء جولة أورجواي حسب بعض خـرباء املنظمـة العامليـة              
  :للتجارة إىل سببني

  .ة حمترفو النقل البحري ملبادئ وقواعد االتفاقية العامة للتجارة يف اخلدماتمقاوم" -

                                                
 سبق مرجع النقل، على GATS الخدمات تجارة بشأن العام االتفاق آثار ،)اإلسكوا (آسيا لغربي واالجتماعية االقتصادية للجنةا نشرة 1

 .43.ص ذكره،
 البحـري  النقل بقطاع وعالقتها GATS الخدمات في للتجارة العامة االتفاقية الشين، فتحي القادر عبد/ د المنظمة، خبراء من فريق 2

 . 81.ص ذكره، سبق مرجع لعربية،ا الدول في
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موقف الواليات املتحدة الرافض لتحرير خدمات النقل البحري واستغالل االحتاد األورويب هلـذا              -
املوقف تكتيكيا لالستفادة به يف املساومة على إبقاء قطاع الصوتيات واملرئيات خـارج نطـاق               

 1 ."االتفاقية
بالنسبة للسبب األول يرجع إىل إحساس حمتريف النقل البحري خبصوصية النقل اليت أفرزت أداة  
قانونية وتنظيمات خاصة بالقطاع، والتخوف من خماطر حتـول املمارسـات العمليـة إىل قـوانني                

 أ.م.وتشريعات يف ظل االتفاقية العامة للتجارة يف اخلدمات، وختوفهم من املقايضة كما قامـت الـو               
مبقايضة عدم حترير خدمات النقل البحري مع االحتاد األورويب بعـدم حتريـر قطـاع الـصوتيات                 
واملرئيات، وكذلك املخاطر اليت ميكن أن تفرضها القواعد املنظمة للمنافسة يف ظل هذه االتفاقية على               

  .أنشطة املؤمترات املالحية والتحالفات والكونسوريتا
أ تعاين من صـعوبات  .م.أ واالحتاد األورويب، فإن الو.م.وقف الوأما السبب الثاين املتمثل يف م   

سياسية يف حترير خدمات النقل البحري لقوة قطاع النقل البحري كجماعة ضغط ا مـن جهـة،                 
وضعف املركز التنافسي يف هذا اال من جهة أخرى فهو ال يستطيع الصمود أمام املنافسة اخلارجية                

ملتعاقبة ودعمها املتواصل له ويظهر ذلك يف ارتفاع تكلفة النقل البحري        بالرغم من جهود احلكومات ا    
  .وارتفاع النوالني

أ من تقدمي التزامات لتحرير قطاع النقل البحري أثنـاء اجلولـة ولكنـها           .م.فلم تتمكن الو  "
استطاعت قبل انتهاء اجلولة تقدمي عرض حمدد للتحرير استبعدت منه السلع العسكرية املمولـة مـن                

  2".عونة االقتصادية، واملبيعات العسكرية، واملشتريات احلكومية من التزامات التحريرامل
أ لتقدمي عرضها لتحرير هذا القطاع، وعنـدما        .م.أما االحتاد األورويب حاول الضغط على الو      

قدمت اعتربه ليس له قيمة جتارية، ويف الواقع كان هدفه مقايضة حترير قطاع النقل البحري بقطـاع                 
وتيات واملرئيات واستخدامه كورقة ضغط يف باقي جماالت التفاوض وأمهها الـدعم والطـريان              الص

  .أ عرضها.م.وحقوق امللكية الفكرية، وبالتايل جنحت خطة االحتاد األورويب بسحب الو
أما باقي الدول وخصوصا دول جنوب شرق آسيا وأمريكا اجلنوبية مل تقدم التزامـات ذات               

أ لن يقدم عرضا وتقدميها لعروض ذات قيمة يعين هذا          .م.العب الرئيسي وهو الو   قيمة إلدراكها أن ال   
  .اختالل يف التوازن

                                                
 .128.ص ذكره، سبق مرجع الجات، التفاقية االقتصادية اآلثار الجات إبراهيم، علي محمد محمد 1
 .134.ص السابق، المرجع 2
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 دولـة   30ولقد فشلت مفاوضات قطاع النقل البحري يف جولة األورجـواي بـالرغم أن              "
  1".تقدمت جبداوهلا للتعهدات احملددة يف خدمات النقل البحري

صوص خدمات النقل البحري أدى إىل متديد       وانعكس صدى ذلك يف صدور قرار وزاري خب       "
وتقضي الفقرة من القرار الوزاري بالدخول يف        1996جويلية   30إىل غاية    1994املفاوضات من ماي    

 2".مفاوضات اختيارية، وإنشاء فريق للتفاوض بشأن خدمات النقل البحري
  )1996ويلية ج-94ماي (مفاوضات حترير خدمات النقل البحري بعد إعالن مراكش :ثانيا 

حـىت   1994دولة جبنيف وذلك يف الفترة من ماي         42شاركت يف مفاوضات النقل البحري      
اجتماعا خالل هذه الفترة وبإعـداد       17، وخالل هذه الفترة قام فريق التفاوض بعقد         1996جويلية  

ك الوثـائق    ورمبا كانت األمهية اخلاصة اليت اكتسبتها تل       ".وثائق رمسية وغري رمسية، خاصة باملوضوع     
 أكتـوبر   21نابعة من اإلجابات املقدمة خبصوص استطالع الرأي عن خدمات النقل البحري بتاريخ             

على ) اعتربت اموعة األوروبية عضوا واحدا    ( دولة عضوا    37ن  عوقد أجاب ما يقرب     . 1994سنة  
 ونسبة التجارة   وتضمن هذا االستطالع أسئلة عديدة تتعلق بنوع السفينة، واحلمولة        . هذا االستطالع 

 3".البحرية، وحصص حركة املالحة اخلاصة بالبضائع السائبة وحصة املؤمترات وغريها من األسـئلة            
 الستمرار االستثناءات من شرط الدولة األوىل بالرعاية ومن "وقد اتفق إبان التفاوض على أنه ال داعي      

سني أو تعـديل أو سـحب أيـة    القواعد املتفق عليها يف هذه املفاوضات أنه حيق ألي دولة عضو حت 
التزامات لتحرير هذا القطاع واليت يكون قد سبق له تقدميها إبان جولة أورجواي ويف حالة التوصـل        
إىل اتفاق يف هذه املفاوضات سوف يتم إدراج نتائجه جبداول التزامات الدول، ويتم تطبيق شـروط                

دولة جداول التزامام يف     39ولقد قدمت   4."الدولة األوىل بالرعاية وتوقف أية استثناءات من تطبيقه       
  .اية تلك املفاوضات

وتباينت اآلراء بني مؤيد ومعارض ذه املفاوضات، حيث طالبـت دول االحتـاد األورويب              
واليابان بتحرير أكرب قدر ممكن من خدمات النقل البحري وحترير النقل الدويل متعدد الوسائط ألنـه            

  .يب، وال يوجد خالف على تطبيقه بني دول االحتاديطبق بني دول االحتاد األورو

                                                
 .165.ص ذكره، سبق مرجع محمود، فهمي الدين صالح مروة 1
 .43.ص ذكره، سبق مرجع نقل،ال على GATS الخدمات تجارة بشأن العام اإلنفاق آثار النقل، نشرة 2
 .44-43.ص سابق، مرجع 3
 .286.ص ذكره، سبق مرجع العالمية، المنافسة ظل في الموانئ وتشغيل وتطوير إنشاء اقتصاديات بدوي، سميه/ د 4
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أ والدول النامية موقف متشددا حنو هذه املفاوضات        .م.وعلى العكس فقد اختذت كل من الو      "
لكوا تعاين من ضغوط داخلية من الشركات اليت تتمتـع بوضـع احتكـاري وختـشى املنافـسة             

   1".اخلارجية
سفن األمريكية رفضهم هلذا التحرير، وأم يرون أن فشل املفاوضـات   حيث أكد أصحاب ال   

  .يف هذا الشأن هي أجنح نتيجة هلا
األمريكية يف رسالتها إىل كبري املفاوضني األوربيني يف منظمة  Sea land شركة "كما أعربت

ضات منظمة  التجارة العاملية عن رفضها الشديد إلدراج موضع حترير جتارة النقل البحري ضمن مفاو            
التجارة العاملية وكذلك رفضها لتحرير النقل الدويل متعدد الوسائط، كما أوضحت عدم قبوهلا أليـة    
حماولة متس النظام القانوين األمريكي الذي يعطي اجلانب األمريكي حقا مطلقا لالنتقام ضد أي انتهاك       

  2."من أي شركة أجنبية
ي أثناء املفاوضات، إال اختاذ موقفا متـشددا        ويف ظل هذه الضغوط مل ميلك املفاوض األمريك       

للغاية من خالل طلبه من مجيع الدول تقدمي جداول التزامام متضمنة عروض ذات قيمة جتارية بفتح                
  .أ إذا كانت سوف تقدم عرضا أم ال.م.أسواقهم يف جمال النقل البحري قبل أن تقرر الو

ل النامية وخاصة دول أمريكـا اجلنوبيـة        ويف الواقع أثر املوقف األمريكي على موقف الدو       "
   3."وآسيا، إذ مل حتسن التزاماا ملوقفها املتماشي مع املوقف األمريكي

ولقد فشلت املفاوضات يف الوصول إىل اتفاق لتحرير جتارة خدمات النقل البحري وانتـهت              
 الشامل يف قطـاع   بتعليق املفاوضات إىل حني إعادة التفاوض 1996جويلية   28املفاوضات جبنيف يف    

، وعلى أن يكون أساس التفـاوض       2004 وتنتهي يف    2000اخلدمات واليت من املفروض أن تبدأ عام        
  .هو العروض املقدمة بالفعل والعروض اليت مت حتسينها

  :جداول االلتزامات
  :  حيدد فيها كل عضوNational Schedulesتقدمت الدول األعضاء جبداول االلتزامات 

   .لنفاذ إىل األسواقحدود وشروط ا -
 .شروط املعاملة الوطنية وأحكامها -

                                                
 .166.ص ذكره، سبق مرجع محمود، فهمي الدين صالح مروة 1
 .138.ص ذكره، سبق مرجع الجات، فاقيةالت االقتصادية اآلثار الجات إبراهيم، علي محمد محمد/ د 2
 .287.ص ذكره، سبق مرجع بدوي، سمية/ د 3
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  .التعهدات املتصلة بااللتزامات اإلضافية -
 .اإلطار الزمين لتنفيذ االلتزامات -
 .موعد بدء سريان االلتزامات -

 األول خاص بالقطاعات والقطاعات الفرعية والثاين خاص    ":ويتكون اجلدول من أربعة أعمدة    
خـاص  : األسواق، والثالث خاص بالقيود على املعاملـة الوطنيـة، والرابـع    بالقيود على النفاذ إىل     

  1".بااللتزامات اإلضافية
 Horizontal commitmentsالقسم األول وهو التزامات أفقية  : وينقسم اجلدول إىل قسمني

ـ      ها تطبق على مجيع القطاعات يف اجلدول املعين، والتزامات قطاعية تطبق على اخلدمات املقابلـة بعين
  .Sector Specefic commitmentsدون األخرى 

وال يعترب العضو ملتزما بالنسبة ألحد القطاعات إال إذا قام بتسجيل هذا االلتزام يف اجلـدول،          
تعترب مفترضة ومـضمونة إال إذا       MFNواستفادة املوردين األجانب من شرط الدولة األوىل بالرعاية         

يد بالنسبة لقطاع معني أوردها العضو يف القائمـة اخلاصـة   كانت هناك استثناءات حمددة من هذا الق   
  .باالستثناءات من شرط الدولة األوىل بالرعاية

وعندما ال تكون هناك قيود بالنسبة لقطاع معني يكتب يف اخلانة املخصصة باجلدول ال توجد               
  .Noneقيود 

 Unboundد التزام   وإذا كتب يف اخلانة املخصصة باجلدول للقطاع ولطريقة التوريد ال يوج          "
فإن ذلك يعين أن العضو ال يريد أن يتعهد بأي شيء يف هذا القطاع بالنسبة لطريقة التوريد هذه فيما                   

  2".خيص النفاذ إىل األسواق أو املعاملة الوطنية
  
  
  

 

                                                
 معهد ماجستير، رسالة المصري، البحري النقل قطاع مستقبل على العولمة ألثر تحليلية دراسة الرحمان، عبد الحميد عبد محمود ثناء 1

 .76.ص ،2005 اإلسكندرية، البحري، والنقل ياوالتكنولوج للعلوم العربية األكاديمية واللوجستيات، الدولي النقل
 اقتصاد، رابعة سنة دولية، اقتصادية منظمات في محاضرات الجاتس، الخدمات في للتجارة العامة االتفاقية في قراءة نظير، حنان/ د 2

 .17-16.ص ،2011 القاهرة، جامعة
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 أخرى خدمات املوانئ اخلدمات املساعدة النقل البحري الدويل العضو م

 أنتيجوا وبارمودا 1
قل البضائع ال توجد قيود باستثناء الوجود التجاري، وفيمـا          بالنسبة لن 

يتعلق باملعاملة القومية والنفاذ للسوق وذلك إعماال لقـانون البحريـة           
 التجارية ال توجد التزامات بتحرير نقل الركاب

مقيـد  : صيانة وإصـالح الـسفن     ال توجد التزامات ال توجد التزامات
بالوجود التجاري طبقـا لقـانون      

 الاألعم

 أوروبا 2
: ال توجد قيود باستثناء الوجود التجاري، وفيما يتعلق باملعاملة القومية          

السفن املسجلة يف أوروبا جيب أن ترفع علم هولندا وجيـب أن تكـون    
 مملوكة لشركة أوروبية وقائد السفينة جيب أن يكون هولنديا

التزامات بتحرير مناولة البضائع والتخزين والتـوكيالت       
 لبضائعومقدمي ا

  ال توجد التزامات

 أستراليا  3

  .ال توجد قيود باستثناء توريد اخلدمة عرب احلدود بالنسبة للسفن اخلطية
يكون الوكيل املمثل للسفن اخلطية مقيمـا،       : فيما يتعلق بالنفاذ للسوق   

أما فيما يتصل باملعاملة القومية فإن جلنة ممارسة التجارة تفحص القيـود        
سة الوجود التجاري حيث أن إنشاء شركات لتشغيل      املفروضة على ممار  

أسطول حتت العلم األسترايل يتطلب التمتع جبنسية أسـتراليا كـشرط           
 لتملك وتسجيل السفن

التزامات بتحرير خدمات التخزين وخـدمات مقـدمي        
 البضائع وخدمات الفحص قبل الشحن

 التأجري الدويل للسفن بالطاقم ال توجد التزامات

 بنني 4
جد قيود باستثناء توريد اخلدمة عرب احلدود يف نقل البضائع، وفيما           ال تو 

 %20يتعلق بالنفاذ للسوق ال يتعدى 
ال توجد قيود باستثناء الوجود التجاري، وفيمـا يتعلـق      

احتكار الدولة، أما املعاملة القومية فهـي       : بالنفاذ للسوق 
 غري مقيدة

 تأجري السفن بالطاقم ال توجد التزامات

 كندا 5
ال توجد قيود باستثناء كافة وسائل توريـد اخلـدمات،           غري مقيدة

وفيما يتعلق بالنفاذ للسوق يف جمال التخليص اجلمركـي         
 والتمثيل التجاري يتطلب إقامة دائمة

ال توجد إجراءات سوف تطبق تعيق النفـاذ        
 املعقول وعلى أساس غري متيزي

 

 كوبا 6
ما يتصل بالنفاذ للـسوق يف      ال توجد قيود باستثناء الوجود التجاري في      

جمال نقل البضائع بالسفن اخلطية حيث ميكن لألجانب تسجيل سفنهم           
 حتت العلم الكويب

 صيانة وإصالح السفن ال توجد التزامات التزامات جزئية يف جمال مناولة البضائع والتخزين

 مصر 7

فـإن  ال توجد قيود على وسيلة التوريد األوىل أما وسيلة التوريد الثالثة            
الوجود التجاري ال يكون إال من خالل املـشروعات املـشتركة وال            

  من رأس املال%49تتجاوز مسامهة الشريك األجنيب فيها 

التزامات فقط يف حتريك املوانئ ولكن وسـيلة    ال توجد التزامات
التوريد األوىل غري مقيدة والثالثة جيب أن تـتم     
من خالل مشروعات مـشتركة ال تتجـاوز        

  من رأس املال%75الشريك األجنيب مسامهة 

 

 االحتاد األورويب 8
خدمات التخزين وخدمات وخارج املوانئ والتوكيالت،       ال توجد التزامات

 خدمات مقدمي البضائع وخدمات الفحص قبل الشحن
 تأجري السفن بالطاقم ال توجد التزامات

 تأجري السفن بالطاقم  رىالتخزين، التوكيالت واخلدمات األخ ال توجد التزامات فنلندا 9
 اإلصالح وصناعة السفنالتزامات يف جمال القطر واخلدمات املـساعدة         ال توجد التزامات ال توجد قيود وال توجد التزامات يف نقل البضائع جامبيا 10

 دمات النقل البحريددة يف جمال خ االلتزامات احمل-أ):  2-01(جدول رقم 
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 للنقل البحري 

 غانا 11

ال توجد قيود باستثناء توريد اخلدمة عرب احلدود السماح بالنفاذ للسوق           
 من البضائع الصب واخلطوط املنتظمة والوجـود        %20 يتجاوز   مبا ال 

 التجاري بالنسبة لسفن الصب والسفن اجلوالة فهو غري مقيد

التزامات يف جمال مناولة البضائع والتخـزين، حمطـات         
احلاويات ومستودعاا يف ظل قيود الوجود التجـاري،        
حيث يوجد احتكار حكومي سيتم خصخصته خـالل        

  سنوات5-7

   بشروط معقولة وغري متييزيةمتاح

 هونج كونج 12

ال توجد قيود باستثناء توريـد اخلدمـة عـرب احلـدود            : نقل البضائع 
إعفاء من ضريبة   : واالستهالك يف اخلارج، وفيما يتعلق باملعاملة القومية      

الدخل ملشغلي سفن ترفع العلم الوطين، ال توجد التزامـات يف سـفن             
 الركاب

إصالح وصيانة الـسفن واسـتئجار الـسفن       ري متييزيةمتاح بشروط معقولة وغ
 بالطاقم

 

 صيانة وإصالح السفن االلتزامات غري جمدية فنيا التزامات يف جمال التخزين ال توجد التزامات ار 13

 أيسلندا 14
ال توجد قيود باستثناء الوجود التجاري يف جمال اخلطوط املنظمة، وفيما           

غري مقيد إنـشاء شـركات      : ملعاملة القومية يتعلق بالنفاذ إىل السوق وا    
 لتشغيل األسطول حتت العلم األيسلندي

التزامات إضافية يف جمـال النقـل        متاح بشروط معقولة وغري متييزية التزامات يف جمال التخزين ال توجد قيود
 متعدد الوسائط

 أندونيسيا 15

لق باملعاملـة   ال توجد قيود باستثناء توريد اخلدمة عرب احلدود وفيما يتع         
تعيني وكيل حملي وفيما يتعلق بالسفن الصب واجلوالة تـستثىن          : القومية

البد : البضائع احلكومية، وفيما خيتص بالوجود التجاري، النفاذ للسوق       
 .أفقية: من وجود ممثل ملالك السفينة وبالنسبة للمعاملة القومية

  النفاذ واستخدام التسهيالت ال توجد التزامات

 كاجامي 16
: نقل البضائع ال توجد قيود، باستثناء الوجود التجاري، النفاذ للـسوق          

 توجد متطلبات للتسجيل والترخيص وال التزامات يف نقل الركاب
  ال توجد التزامات ال توجد التزامات

 اليابان 17
) باسـتثناء املنتجـات البتروليـة     (التزامات يف التخزين     غري مقيد

 والتخليص اجلمركي
وط معقولة وغري متييزية، التزامات يف     متاح بشر 

جمال القطر، خدمات اإلنقاذ، توريدات امليـاه       
 والوقود وخدمات مجع القمامة

 

 كوريا 18

ال توجد قيود باستثناء توريد اخلدمات عرب احلـدود والفـن الـصب             
الفحـم وخـام    : تفصيل البضائع : واجلوالة، وفيما يتعلق بالنفاذ للسوق    

ل، الوجود التجاري بالنسبة للسفن اخلطية غري مقيد        احلديد والغاز املسا  
 بالنسبة إلنشاء شركات تشغيل أسطول حتت العلم الكوري

باسـتثناء املنتجـات   (ال توجد قيود فيما عدا التخـزين     
، التـوكيالت، مقـدمي     )الزراعية والسمكية واحليوانية  

البضائع والسمسرة تتطلب مشاركة يف شركة مـسامهة        
  السمسرة البحريةالتزامات يف جمال

إصالح وصيانة الـسفن اسـتئجار      متاح بشروط معقولة وغري متييزية
 السفن بالطاقم

ختريد السفن وخـدمات إعـادة       التزامات يف جمال القطر واخلدمات املـساعدة       التزامات يف خدمات التوكيالت خبصوص النفاذ للسوق       ال توجد قيود باستثناء الوجود التجاري، وفيمـا يتعلـق بالنفـاذ إىل              ماليزيا 19
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يكون فقط من خالل مكاتب التمثيل أو شركة مشتركة حبـد           : السوق
ي بالنسبة للسفن اخلطيـة      من رأس املال والوجود التجار     %30أقصى  

 فإن املكية واجلنسية مطلوبة لتسجيل السفن

من خالل الوجود التجاري فقط من خالل مكاتب متثيل         
  من رأس املال%30أو شركات مشتركة مبا ال يتجاوز 

التعومي، بالنسبة لوسـيلة التوريـد       يللنقل البحر
الثالثة فإن النفاذ للسوق يكون فقط      
من خالل مكتـب حكـومي أو       
شركات مشتركة مبـا ال يتجـاوز    

  من رأس املال30%
  اماتال توجد التز ال توجد التزامات ال توجد قيود باستثناء النفاذ للسوق من خالل الوجود التجاري مالطا 20

 ميامنار 21
النقل السياحي املعاملـة القوميـة       ال توجد التزامات ال توجد التزامات ال توجد التزامات

 للوجود التجاري غري مقيدة

 هولندا أنتيلليس 22
السفن املسجلة  : ال توجد قيود باستثناء املعاملة القومية للوجود التجاري       

 حتمل جنسية هولنـدا     البد أن ترفع علم هولندا وتكون مملوكة لشركة       
 أنتيلليس والكابنت جيب أن حيمل اجلنسية اهلولندية

التزامات يف مناولة البـضائع، التخـزين، التـوكيالت،         
 ومقدمي البضائع للشحن

  ال توجد التزامات

 نيوزيلندا  23
ال توجد قيود باستثناء املعاملة القومية والنفاذ للسوق للوجود التجاري          

يد إلنشاء شركات لتشغيل أسطول يرفـع العلـم        للسفن اخلطية غري مق   
 النيوزلندي

  ال توجد التزامات ال توجد التزامات

 نيجرييا  24

ال توجد قيود باستثناء توريد اخلدمة عرب احلدود مـع مراعـاة حجـز          
 مـن التجـارة الـصب،       %50 من التجارة اخلطية،     %40البضائع  

ة فهـو غـري    من بضاعة املعون %50 من البضائع احلكومية،     100%
 مقيد

صيانة وإصالح الـسفن املعاملـة       ال توجد قيود ال توجد قيود
: القومية لالسـتهالك يف اخلـارج     

حتتاج إىل ترخيص، تأجري الـسفن      
 .بالطاقم

 النرويج 25
ال توجد قيود باستثناء املعاملة القومية والنفاذ للـسوق فيمـا يتعلـق             

 امللكية لتسجيل السفن: بالوجود التجاري
التزامات إضافية يف جمـال النقـل        متاح بشروط معقولة وغري متييزية د قيودال توج

 متعدد الوسائط

 بريو 26

التزامات لنقل الركاب بالعبارات وخصوصا خدمات السياحة الداخلية،        
وبالنسبة للنفاذ للسوق من خالل الوجود التجاري وتوريد اخلدمة عـرب     

وريد اخلدمة عرب احلدود غري    احلدود مطلوب تراخيص، املعاملة القومية لت     
مقيدة، املعاملة القومية والنفاذ للسوق بالنسبة السـتهالك اخلدمـة يف           

 اخلارج غري مقيدة

  ال توجد التزامات ال توجد التزامات

إصالح وصيانة السفن وميكن النفاذ      ال توجد التزاماتال توجد قيود ولكن التزامات يف خـدمات التخلـيص          ال توجد قيود باستثناء البضائع احلكومية جيب أن تنقل على سفن فيليبية             الفلبني 27
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ما عدا قيود حدود زمنية للسفن      ال قيود على وجود أشخاص طبيعيني في      
 املتخصصة

للسوق بالنـسبة السـتهالكها يف       اجلمركي والتوكيالت املالحية
ضرورة استخدام ترسـانة    : اخلارج

 حملية

28 
سانت كيتـسي   

 ونيفيس
  ال توجد التزامات ال توجد التزامات  تسجيل السفنالتزامات يف 

  ال توجد التزامات التزامات فقط يف جمال األقطرمة واملناطق احلرة ال توجد قيود سانت لوثيا 29

30 
ــسنا  ســانت قين

 وجرنادتس

ال توجد قيود باستثناء النفاذ للسوق وبالنسبة الوجود التجاري خيـضع           
: جنيب والقانون التجاري واملعاملة القوميـة     لقانون الرقابة على النقد األ    

 اإلعفاء من الضرائب

التزامات فقط يف جمال األقطرمة واملنـاطق احلـرة مـع           
مالحظة أن النفاذ للسوق من خالل الوجود التجـاري         
خيضع لقانون الرقابة على النقد األجنيب والقانون التجاري        

 اإلعفاء من الضرائب: وبالنسبة للمعاملة القومية

   توجد التزاماتال

 السنغال 31
التزامات تسليم البضائع املناولة، مقدمي البضائع، الشحن        ال توجد التزامات

والتفريغ والنفاذ إىل السوق من خالل التوريد عرب احلدود         
 غري مقيد

  ال توجد التزامات

 سرياليون 32
لتوافق ا: ال توجد قيود باستثناء النفاذ للسوق من خالل التمثيل التجاري         

 مع القوانني احمللية إلنشاء الشركات
التزام كامل بالتحرير باستثناء النفاذ للسوق من خـالل         

 الوجود التجاري يتطلب مشاركة
التزام كامل بتحرير اخلدمات املساعدة للنقـل       

 البحري متاحة بشروط معقولة وغري متييزية
 

  ال توجد التزامات التزامات يف جمال التوكيالت املالحية والسمسرة مات يف نقل الركابنقل البضائع ال توجد قيود، وال توجد التزا سنغافورة 33

 سلوفانيا 34
التزامات يف جمال التخزين، التخليص اجلمركي، مقـدمي       ال التزامات

 البضائع، الفحص قبل الشحن
 صيانة وإصالح السفن ال التزامات

 تايالندا 35

مات عرب احلدود، قيود على حركـة       ال توجد قيود باستثناء توريد اخلد     
التجارة مع الصني وفيتنام، الوجود التجاري بالنسبة للسفن اخلطية غـري      
مقيد، النفاذ للسوق بالنسبة للوجود التجاري فيمـا يتعلـق بالبـضائع       

ضـرائب  : الصب والسفن اجلوالة ونقل الركاب أفقي، واملعاملة القومية       
 حتمل علم تايالندالدخل، استثناءات خاصة ملشغلي السفن 

وخـدمات  (التزامات يف جمال التخزين وتقدمي البـضائع        
غري مقيد  : مع توريد اخلدمة عرب احلدود    ) تصنيف السفن 

أفقي، املعاملة  : النفاذ للسوق من خالل الوجود التجاري     
ال قيود باستثناء أن مشاركة األجنيب ال تتجاوز         : القومية

  من رأس املال49%

 وعلى أسس غري متييزية،     متاحة بشروط معقولة  
التزامات يف جمال القطر وتسهيالت االستقبال      

واخلدمات اليت يقدمها   ) مجع القمامة (بالشاطئ  
 امليناء للكابنت

 

إصـالح  التزامات يف جمال فحص و    التزامات يف املساعدة املالحية، واالتـصاالت       ال توجد التزامات ال توجد التزامات ترينداد وتوجو 36
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  .219-196دمات وعالقتها بقطاع النقل البحري يف الدول العربية، مرجع سبق ذكره، ص فريق من خرباء املنظمة، االتفاقية العامة للتجارة يف اخل:املصدر

توريد اخلدمـة عـرب     (وبناء السفن    وخدمات األرصاد
) احلدود أو االستهالك يف اخلـارج     

 غري مقيد

 تركيا 37

ال توجد قيود باستثناء املعاملة القومية بالنسبة لتوريـد اخلدمـة عـرب             
 هـامش   %10رسوم موانئ متييزية، للسفن الصب واجلوالة       : احلدود

جود التجـاري   تفضيل للبضائع احلكومية، النفاذ للسوق من خالل الو       
 يتطلب ملكية: للسفن اخلطية

صيانة وإصالح الـسفن، تـأجري       ال توجد التزامات ال توجد التزامات
املعاملة القومية من   : السفن بالطاقم 

خالل توريد اخلدمة عرب احلدود أو      
 مقيدة: استهالك اخلدمة باخلارج

 فيرتويال 38
عرب احلدود غري مقيد    ال توجد قيود باستثناء توريد اخلدمة       : نقل البضائع 

 وال توجد التزامات يف جمال نقل الركاب
  ال توجد التزامات التزام يف مناولة البضائع والتخزين

39 
ــا  ألبانيــــ

8/9/2000 

ال يوجـد   : اخلدمات الداعمة للنقل البحـري     ال توجد التزامات ال توجد التزامات
بالنـسبة لوسـيلة    : فيما عدا النفاذ للـسوق    (

 غري مقيد باسـتثناء املوضـح       التوريد الرابعة 
 )جبداول االلتزامات األفقية

تأجري الـسفن بالطـاقم، صـيانة       
فيمـا  (ال يوجد   : وإصالح السفن 

النفاذ للسوق  ) 4عدا وسيلة لتوريد    
غري مقيـد باسـتثناء املوضـح يف        

 جداول االلتزامات األفقية
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  )2000جاتس ( 2000مفاوضات حترير خدمات النقل البحري :ثالثا 
 :إعالن الدوحة للمؤمتر الوزاري الرابع وجتارة اخلدمات-1

، كما نـصت  لقد أعطى إعالن الدوحة دفعة سياسية للمفاوضات اليت كانت قد بدأت فعال    "
الفقرة اخلاصة بالتجارة يف اخلدمات على االستمرار يف املفاوضـات اخلاصـة بتحريـر التجـارة يف      

  1:"اخلدمات من خالل
لقيام الدول األعضاء باملنظمة بتقدمي الطلبـات        2002 جويلية   30حيث حتدد يوم    : تقدمي الطلبات  -

طاعات فرعية للخـدمات أمـام      األولية للدول األخرى اليت تشمل إما طلب فتح قطاعات أو ق          
أو إزالة بعض القيود أو الشروط اخلاصة بالنفاذ إىل األسـواق واملعاملـة             /املوردين األجانب، و  

  .الوطنية يف القطاعات الواردة يف جداول االلتزامات املالية
 لبدء قيام الدول بتقدمي عروضها املبدئية لتحرير        2003مارس   31وقد حتدد يوم    : تقدمي العروض " -

 .2005على أن تنتهي املفاوضات يف يناير ) التزاماا(قطاعات اخلدمات لديها 
من خـالل املـؤمتر الـوزاري        2003سبتمرب   14-10القيام مبراجعة عامة لنتائج املفاوضات من        -

 2."السادس كانكون يف املكسيك
 جولـة  هناك العديد من العناصر املهمة يف جمال النقل البحري واليت تستحوذ علـى اهتمـام            

  :وهي 2000مفاوضات 
  .فتح أسواق أمام خدمات الشحن -
 .حرية االختيار بني الشاحنني وموردي خدمات الشحن -
 .املمارسات غري التمييزية يف استخدام البنية األساسية النادرة -

خالل هذه املفاوضات تقدم عشرة أعضاء آخرين جبداول التزامام وهي ألبانيـا، كرواتيـا،           
  . األردن، قرغيزستان، التفيا، لتوانيا، مولدوفيا وعمانإستونيا، جورجيا،

                                                
 www.wto.org/The Doha Declaration الخدمات في التجارة اتفاق بشأن ملخص 1
 الكتـب  دار الدوليـة،  التجـارة  تنمية في ودورها العالمية التجارة منظمة بإنشاء الخاصة االتفاقية مطهر، الرحمان عبد الملك عبد 2

 .578.ص ،2009 مصر، القانونية،
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  )االلتزامات احملددة يف جمال خدمات النقل البحري (-ب):: 2-02(جدول رقم
 أخرى خدمات املوانئ اخلدمات املساعدة النقل البحري الدويل العضو م

40 
    

 

ــا  كرواتيــــ
30/9/2000 

ال يوجد  : نقل البضائع والركاب  
ويف ) حة الساحلية فيما عدا املال  (

وسيلة التوريد األوىل والرابعة غري     
مقيد باستثناء املوضـح جبـداول      

 االلتزامات األفقية
 

ختــضع إىل ) الوســيلة الثالثــة: (القطــر ال توجد التزامات
االمتيازات واملناقصات واحتمـال حتديـد     

  .كمي نظرا حملدودية طاقة امليناء
 اخلدمات املساعدة للنقل البحري فيما عدا     

وسـيلة  (املساعدات املالحية واإلرشـاد     
ختضع لإلنـشاء واالمتيـاز     ) التوريد الثالثة 

واملناقصات واحتمال حتديد كمـي نظـرا     
 حملدودية طاقة البناء

فيمـا  (ال يوجد   : تأجري السفن بالطاقم  
عدا املالحة الساحلية يف الوسـيلة األوىل     

غري مقيد باسـتثناء املوضـح      : والرابعة
  )ت األفقيةجبداول االلتزاما

ال يوجـد   : صيانة وإصـالح الـسفن    
غـري مقيـد    : خبالف الوسيلة الرابعـة   (

خبالف املوضح جبـداول االلتزامـات       
 )األفقية

41 
أســــــتونيا 

13/11/1999 

  ال توجد التزامات ال توجد التزامات ال توجد التزامات
  
  
 

فيمـا  (ال يوجد   : صيانة وإصالح السفن  
يدة خبـالف   عدا الوسيلة الرابعة غري مق    

 )املوضح جبداول االلتزامات األفقية

42 
ــا  جورجيــــ

14/8/2000 

وسـيلة التوريـد    : نقل البضائع 
األوىل غري مقيدة، وسيلتا التوريد     
الثانية والثالثة ال يوجد، وسـيلة      
التوريد الرابعة غري مقيدة فيما عدا      
املشار إليه يف جداول االلتزامات     

 األفقية

وسيلة التوريد األوىل غري مقيـدة،      : القطر ال توجد التزامات
وسيلتا التوريد الثانية والثالثـة ال يوجـد،        
وسيلة التوريد الرابعة غري مقيدة فيما عـدا        

 الوارد جبداول االلتزامات األفقية

صيانة وإصالح السفن، تأجري الـسفن      
وسـيلة التوريـد األوىل غـري       : بالطاقم

مقيدة، الوسيلتان الثانية والثالثة ال يوجد،    
الوسيلة الرابعة غري مقيدة باستثناء املشار      

 إليه يف جداول االلتزامات األفقية
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43 
األردن 

11/4/2000 

  :نقل الركاب والبضائع
وسائل التوريـد األوىل والثانيـة      

ال يوجد باستثناء وسيلة    : والثالثة
: التوريد األوىل للخطوط املنتظمة   

  يتطلب الوكيل احمللي
ري مقيدة  غ: وسيلة التوريد الرابعة  

فيما عدا املشار إليه يف جـداول       
مخس الطاقم  + االلتزامات األفقية   

 جيب أن يكون أردين اجلنسية

: وسيلة التوريـد األوىل   : التخزين واملستودعات 
ال : غري مقيدة، ووسيلتا التوريد الثانية والثالثـة      

غري مقيدة باستثناء   : يوجد وسيلة التوريد الرابعة   
  .االلتزامات األفقيةاملشار إليه يف جداول 

الوكالة البحرية، خـدمات مقـدمي البـضائع        
البحرية، خدمات الفحص، خدمات التوريدات     

ال يوجد، وسيلة   : وسيلة التوريد الثانية  : البحرية
النفاذ للـسوق مقـصور علـى       : التوريد الثالثة 

األشخاص الطبيعيني واملعنويني األردنيني، وسيلة     
ما عدا املشار إليه يف     التوريد الرابعة غري مقيدة في    

 جداول االلتزامات األفقية

متاحة بشروط معقولة وغري متييزية فيما عدا       
 اإلرشاد والتراكي

تأجري الـسفن   : صيانة وإصالح السفن  
وسائل التوريد األوىل والثانيـة     : بالطاقم
  .ال يوجد: والثالثة

وسيلة التوريد الرابعة غري مقيدة فيما عدا       
 . االلتزاماتاملشار إليه يف جداول

44 
مجهورية قرغيزستان  

20/12/98 

وسـائل  : نقل الركاب والبضائع  
ال : التوريد األوىل والثانية والثالثة   

يوجد، ووسيلة التوريد الرابعة غري     
مقيدة فيما عدا املـشار إليـه يف        

 جداول االلتزامات األفقية

  :القطر، اخلدمات الداعمة للنقل املائي ال توجد التزامات
التوريد األوىل والثانية والثالثـة ال      وسائل  

يوجد، ووسيلة التوريد الرابعة غري مقيـدة       
فيما عدا املشار إليه يف جداول االلتزامات       

 األفقية

إجيار السفن بالطاقم، صيانة وإصـالح      
وسائل التوريد األوىل والثانيـة     : السفن

والثالثة ال يوجد، ووسيلة التوريد الرابعة      
ملشار إليه يف جداول   غري مقيدة فيما عدا ا    

 االلتزامات األفقية

 10/2/99التفيا   45

وسـائل  : نقل الركاب والبضائع  
ال : التوريد األوىل والثانية والثالثة   

يوجد، ووسيلة التوريد الرابعة غري     
مقيدة فيما عدا املـشار إليـه يف        

 جداول االلتزامات األفقية

  : املائيالقطر، اخلدمات الداعمة للنقل ال توجد التزامات
وسائل التوريد األوىل والثانية والثالثـة ال       
يوجد، ووسيلة التوريد الرابعة غري مقيـدة       
فيما عدا املشار إليه يف جداول االلتزامات       

 األفقية

إجيار السفن بالطاقم، صيانة وإصـالح      
وسائل التوريد األوىل والثانيـة     : السفن

والثالثة ال يوجد، ووسيلة التوريد الرابعة      
قيدة فيما عدا املشار إليه يف جداول      غري م 

 االلتزامات األفقية
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46 
ــا  لتوانيـــــ

31/5/2001 

وسائل التوريـد   : خدمات التوكيالت املالحية   ال توجد التزامات
  .األوىل والثانية غري مقيدة

مطلوب احلـصول علـى     : وسيلة التوريد الثالثة  
 تراخيص وإملام باللغة

وسـائل التوريـد األوىل     : خدمات القطر 
ال يوجد، ووسيلة التوريد الثالثـة      : الثانيةو

غري مقيدة، ووسيلة التوريد الرابعـة غـري        
مقيدة فيما عـد املـشار إليـه جبـداول          

  االلتزامات األفقية
وسـيلتا  : اخلدمات الداعمة للنقل املـائي    

التوريد األوىل والثانية ال يوجد، والوسـيلة     
الثالثة مطلوب تراخيص ولغة، والوسـيلة      

 مقيدة فيما عدا األنشطة الواردة      الرابعة غري 
 جبداول االلتزامات األفقية

 ال يوجد التزامات

 مولدوفيا 47

  نقل الركاب والبضائع 
وسائل التوريـد األوىل والثانيـة      

  ال يوجد: والثالثة
غري مقيدة فيمـا    : الوسيلة الرابعة 

عدا الوارد جبـدول االلتزامـات      
 األفقية

اخلدمات الداعمة للنقـل    خدمات القطر و   ال يوجد التزامات
وسـائل التوريـد األوىل والثانيـة       : املائي

غـري  : ال يوجد، والوسيلة الرابعة   : والثالثة
مقيدة فيما عدا الوارد جبداول االلتزامـات       

 األفقية

إجيار السفن بالطاقم، صيانة وإصـالح      
وسائل التوريد األوىل والثانيـة     : السفن
غـري  ال يوجد، والوسيلة الرابعة    : والثالثة

مقيدة فيما عدا املشار إليه يف جـداول        
 االلتزامات األفقية

 عمان 48

وسـائل  : نقل الركاب والبضائع  
ال : التوريد األوىل والثانية والثالثة   

يوجد، والوسيلة الرابعة غري مقيدة     
فيما عدا الوارد جبدول االلتزامات     

 األفقية

 ال يوجد التزامات ال يوجد التزامات ال يوجد التزامات

صدر دمات      : الم ي الخ ارة ف ة للتج ة العام ة، االتفاقی راء المنظم ن خب ق م ة، ص    GATSفری دول العربی ي ال ري ف ل البح اع النق ا بقط .224 -220 وعالقتھ
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 :  مطالب االحتاد األورويب يف جمال خدمات النقل البحري-2
  :06/04/2002تشمل مطالب االحتاد اجتاه مصر يف 

  ).بالشحن والركا(النقل الدويل  -
 .التزامات إضافية يف جمال الوصول إىل واستخدام تسهيالت املوانئ -
خدمات التداول، التخزين والساحات، التخلـيص اجلمركـي،        (خدمات النقل البحري املكملة      -

 ).حمطات احلاويات واملوانئ اجلافة وكالء الشحن البحري
 بتوفري القـدرة علـى اإلجيـار       أنشطة النقل متعدد الوسائط يف جمال النقل الربي للبضائع، التعهد          -

 .والتأجري
 .االلتزام بالتعريفات كما ترد يف منوذج اجلدول: التعريفات -
بني املـوانئ  ) مثل احلاويات الفارغة(جيب أن يسمح للمشغلني بتحريك معدام : يف جمال املعدات   -

 .املصرية
ردي النقل البحـري    جيب السماح ملو   cabotageعلى الرغم من استبعاد     : يف جمال الشحن الدويل    -

 .بتشغيل خدمات الروافد يف عمليات الشحن الدويل
واملطلب األخري لالحتاد األورويب يف جمال النقل البحري يتصل بإجيار واستئجار الـسفن بالطـاقم،               "

 أي تسجل يف اجلداول وذلك حتت بنـود         )3،  2،  1(حيث يطلب التزامات كاملة يف جمال األمناط        
  1." فيطلب من مصر تقدمي التزامات فيه4أما النمط .  الوطنيةفتح األسواق واملعاملة

  موقف وآراء بعض الدول فيما خيص حترير خدمات النقل البحري: املطلب الثالث
من خالل جداول االلتزامات اليت قدمتها الدول يتم التعرف على موقف بعض الدول املتقدمة              

 بتتبع التقسيم الذي وضعته جمموعة التفـاوض  والدول العربية من حترير خدمات النقل البحري وذلك   
 .يف خدمات النقل البحري

  
  
  

                                                
 ذكـره،  سـبق  رجـع م العربيـة،  الدول في النقل بقطاع وعالقتها GATS الخدمات في للتجارة العامة االتفاقية الخبراء، من فريق 1

 .157-156.ص
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  موقف الدول املتقدمة والنامية: أوال 
 :International Shipping النقل البحري الدويل -1

إن غالبية الدول املتقدمة اليت تقدمت بالتزامات لتحرير خدمات النقـل البحـري مل تقـدم                
 دولة عضو قدمت    41ري الدويل بشقيه الركاب والبضائع، حيث من بني         التزامات بتحرير النقل البح   

عضوا قدموا التزامات لتحرير نقل البضائع والركاب،        32التزامات لتحرير النقل البحري الدويل منها       
أعضاء التزموا بتحرير نقل الركاب، أما االحتاد األورويب فلم          3 أعضاء بتحرير خدمات البضائع و     6و

  .امات بتحرير النقل البحري بشقيهيقدم أي التز
بينما مل تتضمن جداول الدول املتقدمة أي التزامات خاصة بتحرير انتقال العمالـة البحريـة               

  .وهذا العنصر يهم بالدرجة األوىل الدول النامية باعتبارها املورد األساسي للعمالة البحرية
 للمشاركة األجنبية يف رؤوس ومن أهم القيود اليت وضعت هلذه االلتزامات، وضع حد أقصى         "

أموال الشركات املالحية، واشتراط اجلنسية للتملك والتسجيل لسفن ترفع العلـم الـوطين، قيـود               
  1."تفضيلية لنقل نوعيات معينة من البضائع، قيود خاصة بطاقم السفينة

ىل وإذا كان اهلدف من حترير النقل البحري الدويل هو منح الناقل األجنيب فرصـة النفـاذ إ                
السوق وتوسيع نطاق املعاملة القومية ليشمل موردي هذه النوعية من اخلدمات، فإن هذا اهلـدف ال                
ميكن حتقيقه يف ضوء جداول االلتزامات احملددة لعدم تقدمي معظم الدول املتقدمة التزامـات بتحريـر      

وردي هذه اخلدمة إىل    هذه النوعية من اخلدمات وللقيود اليت وضعتها معظم الدول املتقدمة ملنع نفاذ م            
  .أسواقها

فالدول املتقدمة صاحبة املصلحة والداعية للتحرير مل تقدم التزامات، فـضال عـن املوانـع               
التكنولوجية املتمثلة يف الفجوة التكنولوجيا وتعمدها يف تعميق هذه الفجوة من خالل وضـع قيـودا          

  .على نقل التكنولوجيا إىل هذه الدول
  : اخلدمات املساعدة-2
  عضوا قدموا التزامات يف جمال حترير اخلدمات املساعدة 28 -
 عضوا قدموا التزامات يف جمال التخزين 27 -

                                                
 ذكره، سبق مرجع العربية، الدول في البحري النقل بقطاع وعالقتها GATS الخدمات في للتجارة العامة االتفاقية الخبراء، من فريق 1

 .220.ص
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 عضوا قدموا التزامات يف جمال خدمات التوكيالت 24 -
  عضوا قدموا التزامات يف جمال مناولة البضائع15 -
  أعضاء قدموا التزامات يف جمال خدمات مقدمي بضائع الشحن8 -
 تزامات يف جمال الفحص قبل الشحن أعضاء قدموا ال5 -
  أعضاء قدموا التزامات يف جمال الفحص3 -
  أعضاء قدموا التزامات يف جمال خدمات حمطات3 -
 األردن قدمت التزامات لتحرير خدمة التوريدات البحرية -

ومت وضع تسعة قيود على الوجود التجاري، وقيدان ملسامهة األجانب يف رأس املـال، قيـد                
  .حلكومي، وقيد واحد لإلجراءات التميزية يف الضرائبواحد لالحتكار ا

وااللتزامات اليت قدمتها الدول املتقدمة ليست يف مجيع اخلدمات املساعدة بل يف ااالت اليت              "
بل الدول النامية اليت تشددت يف حترير هذه اخلدمات خشية مـن منافـسة              . ال ختشى فيها املنافسة   

  1."االحتكارات العاملية
  :ت املوانئ خدما-3

 أعضاء قدموا التزامات يف     10 عضو قدموا التزامات بتحرير هذه اخلدمات، هناك         28من بني   
 عضو قدموا التزامات    12جماالت مثل القطر وتعميق وتكريك املوانئ وقدمت عليها بعض القيود، أما            

  .بتحرير خدمات املوانئ بشروط معقولة وغري متييزية
  : خدمات أخرى-4
  .ا بتحرير خدمة إصالح وصيانة السفن عضو18التزم  -
 . عضوا بتحرير خدمات تأجري السفن بالطاقم14التزم  -

  موقف بعض الدول العربية: ثانيا
هناك ثالثة دول عربية تقدمت بالتزامات لتحرير خدمات النقل البحري وهي مـصر  األردن          

 .وعمان
  

                                                
 سبق مرجع العربية، الدول في البحري النقل بقطاع وعالقتها GATS الخدمات في للتجارة العامة االتفاقية المنظمة، خبراء من فريق 1

 .221.ص ذكره،
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  :االلتزامات اليت قدمتها مصر-1
دمت جبدول التزاماا لتحرير قطاع النقل البحري يف إطار جولة    تعترب مصر أول دولة عربية تق     

  :أورجواي حيث التزمت بـ
بالنسبة للنقل البحري الدويل حدد املفاوض املصري االلتزامات على عاتق مصر أنه يف حالة إنشاء           -

 حـىت  %49شركات مشتركة لتملك سفن نقل الركاب والبضائع على أال يتعدى رأمسال األجـنيب   
أن ترفع العلم املصري وتتمتع مبزايا السفن املصرية، وأن يكون رئيس جملـس اإلدارة وأغلبيـة     ميكن  

 من الطاقم مصريني، وأن متثل أجورهم ومرتبـام  %95الس متمتعني باجلنسية املصرية وأن يكون  
  .)الشركات املشتركة( من األجور واملرتبات املدفوعة 90%
دد املفاوض املصري يف جدول االلتزامات أنـه يف حالـة قيـام             وبالنسبة خلدمات املوانئ فقد ح     -

الشركات املشتركة للقيام بأعمال التطهري والتعميق باملوانئ فيجب أال يتعدى رأس املـال األجـنيب               
 من العمالة على األقل، وكذلك تكون نـسبة         %25 على األكثر، وأن يشكل املصريني نسبة        75%

األقل، وهذا أقصى ما ميكن حتريره من وجهة النظـر املـصرية             على   %25املصريني مبجلس اإلدارة    
وذلك تأسيسا على أنه ال ميكن حترير جتارة خدمات النقل البحري يف الوقت احلاضر ألن معظم هذه                 
اخلدمات مل حترر حمليا لكوا تعمل يف إطار قطاع األعمال العام وأن القطاع اخلاص حيتـاج لفتـرة          

 . متكنه من إدارة هذه اخلدمات وبعدها ميكن النظر يف حتريرها خارجيـا            طويلة ليكتسب اخلربة اليت   
كما أن اخلربات والكفاءات اليت يف ظل القطاع العام ميكنها أن تتوىل إدارة هذه اخلدمات وال توجد            "

 كما أن اخلدمات املعروض حتريرها تستهدف دعم كفـاءة          ،حاجة للخربة الدولية يف الوقت احلاضر     
ري الوطين واملوانئ املصرية حيث تستفيد مصر من التحرير جبـذب االسـتثمارات             األسطول التجا 

 1."األجنبية والتكنولوجيا احلديثة
وبالنسبة للخدمات املساعدة فلم يضع املفاوض التزامات مما جيعلها مفتوحة أمام االسـتثمار             

  .ل املوانئ املصريةاألجنيب وهذا يف حد ذاته سيحدث تنافس بني اخلدمات األجنبية والوطنية داخ
وبالتايل جند أن مصر قد وضعت شروطا حمددة يف جمال النقل البحري تتمثل يف احتفاظ رأس                

 %95 يف الشركات املشتركة وتستخدم العمالة املصرية بنـسبة          %51املال الوطين بنسبة ال تقل عن       

                                                
 رسالة المصري، البحري النقل مستقبل على" الجاتس "الخدمات في التجارة تحرير التفاقية االقتصادية اآلثار حمدي، حامد أحمد حامد 1

 .79-78.ص ،2004 ة،اإلسكندري البحري، والنقل والتكنولوجيا للعلوم العربية األكاديمية واللوجستيات، الدولي النقل معهد ماجستير،
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ة وعملية اختاذ القرار    لشركات نقل البضائع والركاب مما يعين سيطرة الشريك الوطين على حق اإلدار           
حبكم النسبة الغالبة يف رأس املال كذلك تشغيل العمالة املصرية بنسبة تكاد تكون احتكارية بينما توفر        
النسبة املسموح مبشاركتها من العمالة األجنبية استخدام أشخاص ذوي خربات ومهارات خاصة لرفع           

هنا يضمن مشاركة االسـتثمارات األجنبيـة يف   و"كفاءة األداء ونقل اخلربة للعامل املصري بالتبعية،        
مشروعات مشتركة للنقل البحري واالستفادة مما جتلبه هذه االستثمارات من خربة وتكنولوجيا دون             
إتاحة الفرصة للشريك األجنيب لفرض سيطرته على هذه الشركات وسياساا اليت ينبغـي أن ختـدم            

  1."التنمية الوطنية
 كحـد أقـصى لنـصيب       %75 املوانئ فقد حددت مصر نسبة       أما بالنسبة لشركات تطهري   

 %25الشريك األجنيب سواء يف رأس املال أو العمالة حبيث يضمن مشاركة مصرية بنسبة ال تقل عن                 
ويرجع ذلك إىل الطبيعة الفنية اخلاصة هلذا النوع من الشركات واليت يتطلـب عملـها تكنولوجيـا                

اليف املرتفعة سواء إلنشاء أو تشغيل مثل هذه الشركات واليت          متطورة ومهارة فائقة باإلضافة إىل التك     
  .كانت تستعني مصر يف أعماهلا من قبل بشركات أجنبية

وبالتايل يكون قد مت حتقيق فائدة مزدوجة عن طريق تسهيل إنشاء هذه الشركات يف مـصر                "
رى جماورة باإلضافة لنقـل     وتقدمي خدماا لتطهري املوانئ املصرية أو املعاونة يف تطهري موانئ دول أخ           

اخلربة املتطورة يف هذا اال يتم من خالهلا تدريب العمالة لوضع أساسا للكوادر عالية املهارة ميكـن                 
  2."االستفادة منها يف املستقبل لتدريب العمالة املصرية

  : االلتزامات اليت قدمتها األردن-2
 التزمت يف جمال النقـل البحـري        حيث،  2000أفريل   11قدمت األردن جدول التزاماا يف      

الدويل بتحرير خدمات نقل البضائع والركاب، ومسحت بالتواجد التجاري وكافة وسائل التوريـد             
األخرى بدون وضع أي قيود، باستثناء قيد وحيد على وسيلة التوريد األوىل بالنسبة للخطوط املنتظمة       

شترطت أن يكون مخس الطاقم أردين      وا. حيث وضعت متطلبات جيب أن يستوفيها الوكيل املالحي       
  .اجلنسية

                                                
 .80.ص ذكره، سبق مرجع الرحمان، عبد الحميد عبد محمود ثناء 1
 .81.ص السابق، المرجع 2
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بالنسبة للخدمات املساعدة فالتزمت بتحرير خدمات التخزين واملستودعات والوكالة البحرية          
أما التوريدات البحرية فهي الدولة الوحيدة اليت قدمت التزامات         . وخدمات مقدمي البضائع والفحص   

  .مجيع هذه اخلدمات فيما عدا التخزين واملستودعاتبتحريرها، كما أا قيدت النفاذ إىل السوق يف 
أما خدمات املوانئ فالتزاماا جاءت غامضة، حيث نصت التزاماا على خـدمات املـوانئ              

وقدمت التزامات . املتاحة بشروط معقولة وغري متيزية، واستثنت من التحرير خدميت اإلرشاد والتراكي  
  .ن بالطاقميف جمال صيانة وإصالح السفن وتأجري السف

  : التزامات عمان-3
 يف جمال املالحة الدولية فقط، حيث التزمـت         9/11/2000تقدمت عمان جبدول التزاماا يف      

بتحرير خدمات نقل الركاب والبضائع بدون أي قيود ما عدا القيود الواردة جبدول التزاماا األفقيـة     
  .على وسيلة التوريد الرابعة

   اتفاقية اجلاتس على خدمات النقل البحري العريبآثار تطبيق: املطلب الرابع 
بالرغم من أن قطاع النقل البحري مل يدرج يف إطار إتفاقية اجلات، ومع ذلك يعترب من أكثر                 
القطاعات اخلدمية حتررا، وذلك بسبب طبيعته الدولية، وهذا ال يعين أنه حمرر متاما، أو أنه قطاع بال                 

ليت تفرضها الدول املتقدمة واليت تتمثل يف موانع الدخول إىل صـناعة  فهناك العديد من القيود ا"قيود،  
النقل البحري واالحتكارات الدولية واليت أخذت مـؤخرا يف التزايـد مـن خـالل االنـدماجات       
والتحالفات والسيطرة، بل إن نظام املؤمترات املالحية يف حد ذاته تنظيم احتكـاري يأخـذ شـكل             

د املتعلقة بالتشدد يف اشتراطات تسجيل السفن والقيود املفروضـة علـى   الكارتل، باإلضافة إىل القيو   
 1."انتقاالت العمالة البحرية

وكان من الطبيعي أن يكون للدول النامية رد فعل على هذه القيود حىت تتمكن من البقـاء يف    
لوك سوق خدمات النقل، فاتبعت نظام حجز البضائع عن طريق اتفاقيات ثنائية وتطبيق مدونة الـس              

للمؤمترات املالحية من جهة كما سعت إىل دعم خدمات النقل البحري بأشكال متعددة من جهـة                
أخرى، باإلضافة إىل فرضها قيودا على التواجد التجاري يف خدمات املوانئ واخلدمات املساعدة حتت              

  .دوافع أمنية واقتصادية من جهة ثالثة

                                                
 معهد ماجستير، رسالة ،GATS الخدمات تجارة تحرير إتفاقية ضوء في المصري البحري للنقل مستقبلية رؤية بدوي، محمود هشام 1

 .81.ص ،2006 اإلسكندرية، البحري، والنقل والتكنولوجيا للعلوم ةالعربي األكاديمية واللوجستيات، الدولي النقل
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رد فعل للممارسات الدول املتقدمـة، مل تكـن    إال أن القيود اليت استخدمتها الدول النامية ك       
حكرا عليها، إذ أن الدول املتقدمة تستخدم كل هذه القيود اليت تستخدمها الدول النامية ابتداء مـن                 

  .حجز البضائع إىل الدعم البحري
ويف ضوء املوقف األمريكي الرافض لتحرير خدمات النقل البحري لعدم توافقه مع مـصاحل              "

ر دول االحتاد األورويب هلذا الرفض الذي أدى إىل عدم جناح املفاوضات يف حترير هذا               أ واستثما .م.الو
  1:"القطاع فإنه يتعني ذكر احلقائق التالية

على الرغم من أن التفاوض يف حترير خدمات النقل البحري اختياريا إال أنه ال يوجد قطاع خارج      -
 تطبق على كل قطاعات اخلدمات مبا فيها النقل         نطاق االتفاقية أي أن القواعد العامة لالتفاقية سوف       

  البحري
 تأثري مباشر على حترير خدمات النقـل  ا مفاوضات لتحرير قطاعات أخرى سيكون هل      كما يوجد  -

 البحري مثل الدعم واملشتريات احلكومية واحلماية
 يف اخلدمات طبقا    على أي احلاالت فإن األمر يدعو إىل حتليل اآلثار املترتبة عن حترير التجارة الدولية             

  .التفاقية اجلاتس حال تطبيقها والعمل ا وذلك على قطاع النقل البحري العريب
  أثر مبدأ الدولة  األوىل بالرعاية: أوال 

إن تطبيق شرط معاملة الدولة األكثر رعاية يف جمال النقل البحري، يستلزم ختلـي أطـراف                
 منظمة األمـم املتحـدة للتجـارة والتنميـة     اإلتفاق عن نظام احلصص يف احلموالت، الذي وضعته 

وإال اضطرت إىل تقدمي نفس املزايا إىل بـاقي  (يف إطار اتفاقيات ثنائية أو متعددة األطراف  ) اإلنكتاد(
وهذا بدوره سيؤدي إىل حرمان الدول النامية واألقل منوا ومنـها الـدول         "،  )أطراف جتارة اخلدمات  

ارجية، مما سيؤدي إىل حتول الطلب عن أساطيل تلك البلـدان           العربية من حصتها يف نقل جتارا اخل      
نتيجة إللغاء احلصص وبالتايل زيادة الطلب على أساطيل الدول ذات االقتصاديات املتقدمة وانتعـاش             

 2."صناعة النقل البحري فيها وتقليصها يف البلدان النامية واألقل منوا

                                                
 واللوجستيات، الدولي النقل معهد ماجستير، رسالة المصري، البحري النقل خدمات على الجاتس اتفاقية أثر إدريس، أحمد بحر حسن 1

 .12.ص ،2005 اإلسكندرية، البحري، والنقل والتكنولوجيا للعلوم العربية األكاديمية
 .536.ص ذكره، سبق مرجع عمارة، العزيز عبد محمود رانيا/ د 2
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تقدمت بالتزامات حمددة لتحرير قطاع     )  عمان مصر، األردن، (وبالنسبة للدول العربية الثالثة     
النقل البحري ومل تقدم استثناءات من شرط الدولة األوىل بالرعاية على الرغم من اخنفـاض كميـة                 
التجارة اخلارجية املنقولة على األسطول الوطين اململوك يف إطار نظام احلـصص الثنائيـة واملتعـددة             

وعدم مرونة هيكل صادراا ووارداا، فمثال جتارة مـصر   األطراف نظرا لتقادم معظم سفن أسطوهلا       
 على سـفن  %14 فقط على سفن وطنية مملوكة ملصر، وحنو %8اخلارجية املنقولة حبرا ينقل منها حنو     

 مـن إمجـايل     %22 أن إمجايل ما يتم نقله على سفن مملوكة ومستأجرة ميثـل             "مستأجرة وهذا يعين  
عليه يف حالة تطبيق هذا املبدأ سينتهي مبصر اخلروج مـن الـسوق أو   التجارة اخلارجية املنقولة حبرا و   

قبوهلا دورا هامشيا، أو أن تتحلل من هذا املبدأ ونفس الشيء ينطبق على األردن وعمان وعلى الدول                 
  1".العربية

ولذلك يتعني على الدول العربية قبل منح أية ميزات لدولة عضو أو غري عضو أن تقوم بدراسة   
لنتائج اليت ستترتب على منح ميزات بقطاع النقل البحري، وكـذلك بالنـسبة خلـدمات        املوقف وا 

األساطيل الوطنية والبضائع واملوانئ واخلدمات املتعلقة ا حىت أية سلبيات قد تنجم عن منح ميـزة                 
تفضيلية يف جمال أي نشاط لدولة من الدول، وتؤدي بالتايل إىل تطبيق امليزة علـى مجيـع الـدول                   

  .رافاألط
ويف النهاية فإن تطبيق معاملة الدولة األوىل بالرعاية، سوف حيد من مسامهة البلدان الناميـة               "

والبلدان األقل منوا يف أنشطة النقل البحري، وهذا يتعارض مع مبدأ مسامهة البلدان النامية الذي نص                
  2".عليه اإلتفاق

  أثر مبدأ النظم احمللية والشفافية: ثانيا 
 احلق يف مطالبة مالك السفن ومشغليها مبستويات معينة من التأهيل           لدولاحمللية ل تعطي النظم   "

تتوافق مع أهداف السياسة القومية، وقد يساء استخدام هذا املبدأ واختاذه كذريعة حلماية األسـطول               
 3 ".الوطين أو فرض قيود على التجارة الدولية، إذ ال يوجد تعريف واضح ألهداف السياسة القومية

                                                
 .13.ص ذكره، سبق مرجع إدريس، أحمد بحر حسن 1
 .77.ص ذكره، سبق مرجع النقل، على GATS الخدمات تجارة بشأن العام اإلنفاق آثار النقل، نشرة 2
 .212.ص ذكره، سبق مرجع الجات، التفاقية االقتصادية اآلثار إبراهيم، علي محمد محمد/ د 3
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ما أن انعدام الشفافية يف القوانني والنظم احمللية واألسعار واألجور يعترب مؤثرا يف تطبيق بنود               ك
  .االتفاق

  :أثر مبدأ املعاملة الوطنية: ثالثا
يتعلق هذا املبدأ حبدود املعاملة الوطنية اليت ميكن منحها لرعايا الدول األخرى عند دخـوهلم               "

 مت فتحه أمام الدول األعضاء، حيث أن تطبيق هذا املبدأ سيؤدي            السوق احمللية ملمارسة النشاط الذي    
زول املعاملة التفـضيلية    تإىل املساواة بني موردي خدمات النقل البحري الوطنيني واألجانب، حبيث           

، والتميز يف   )كاشتراط النقل على سفن وطنية    (املمنوحة للوطنيني، واليت تتمثل يف اإلجراءات احلمائية        
 1".ائب اليت تفرض يف مواجهة السفن اليت ترفع أعالما أجنبيةالرسوم والضر

ومبا أن القدرة التنافسية للبلدان العربية حمدودة يف جمال النقل البحري، فإن التطبيق السليم ملبدأ         
  :املعاملة الوطنية سيؤدي إىل

حل النقـل البحـري     لصا) ومنها الدول العربية  (إلغاء القيود اليت تفرضها الدول النامية واألقل منوا          -
احمللي، أو إعطاء نفس املزايا لشركات املالحة األجنبية، مما يؤدي إىل اخنفاض الطلب على أسـاطيلها                
الوطنية، فاملساواة بني السفن الوطنية واألجنبية يف املعاملة، سيؤدي إىل زيادة تكاليف تشغيل الـسفن               

  .الوطنية، وبالتايل التأثري سلبا على مركزها التنافسي
كما أن املساواة بينهم من خالل خفض الرسوم سيؤثر سلبا على مـوارد اخلزانـة، ويـؤدي إىل                  -

اخنفاض الدخل القومي مما يؤثر على برامج االستثمار يف البنية األساسية، ومنها املوانئ، ورمبا يـؤدي                
 .إىل تدهورها

مة معينـة، بـإجراء     ولذلك البد أن تقوم مجيع الدول العربية، عند تقدميها التزاما بفتح خد           "
دراسة متأنية للغاية، بغية التوصل إىل حدود املعاملة الوطنية اليت ميكن منحها لرعايا الدول األخـرى                

  2".عند ممارسة النشاط، ودون حدوث أضرار هلا
  :األسواق إىل النفاذ مبدأ أثر : رابعا

 العـريب  البحـري  النقل خدمات ملوردي تنافسية ميزة إلعطاء السوق إىل النفاذ قيود تفرض
 .واألمنية السيادية االعتبارات إىل باإلضافة

                                                
 .165.ص ذكره، سبق مرجع نجم، العزيز عبد فتحي رباب 1
 .79.ص ذكره، سبق مرجع النقل، على GATS الخدمات تجارة بشأن العام اإلنفاق آثار النقل، نشرة 2
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يتفرع من مبدأ النفاذ إىل األسواق مبدئني مها مبدأ التواجد التجاري، ومبدأ حـق توريـد                "
اخلدمات ويترتب على التواجد التجاري لشركات املالحة األجنبية يف الدول العربية منافـسة غـري               

 خاصة يف جماالت الشحن     1"الشركات احمللية ذات اإلمكانات احملدودة    متكافئة مما دد بالقضاء على      
والتفريغ والتوكيالت املالحية، كما تستخدم هذه الشركات وجودها التجاري يف هذه البلدان ملنافسة      

 مع العلم أن معظم األساطيل البحرية العربيـة غـري   ".الشركات الوطنية يف نقل التجارة اخلارجية هلا      
 من األسـاطيل    %80لدخول يف منافسة مع أساطيل الدول املتقدمة، حيث أن أكثر من            قادرة على ا  

  2".العربية تتجاوز أعمارها اخلمسة عشر عاما
  أثر مبدأ زيادة مشاركة الدول النامية:خامسا 

للمـشاركة يف هـذه     ) العربية(يعترب املبدأ من املبادئ اليت صيغت الستقطاب الدول النامية          
على البلدان املتقدمة تقدمي املساعدات الفنية للبلدان الناميـة الـيت تطلبـها             : " ينص االتفاقية لكونه 

ومبا أن املركز التفاوضي للدول النامية مبا فيها العربية أضعف من           ". بالشروط اليت يتفق عليها الطرفان    
. جـوة منـها   املركز التفاوضي للدولة املتقدمة فإن هذه املساعدات متنح بشروط حتد من الفوائد املر            

باإلضافة إىل ذلك فالدول املتقدمة غري راغبة يف تقدمي هذه املساعدات ويظهر ذلك من اعتراض دول                
على إعطاء احلق لتلك الدول يف التفاوض على حق زيادة           OECDمنظمة التعاون االقتصادي والتنمية     

النـسبة ملـسامهتها يف     إن حجم نقليات الدول النامية حمدودا ب      (مسامهتها يف خدمات النقل البحري      
 ).التجارة الدولية

ولكن بإمكان الدول العربية االستفادة مما أجازته االتفاقية لدول األعـضاء مـن تكامـل                "
اقتصادي، حيث مسحت مبراعاة املرونة مع الدول النامية اليت تقيم جتمع إقليمي ألغراض التجـارة يف                

ييزية بني الدول واالمتناع عن إدخـال إجـراءات     اخلدمات، وخصوصا فيما يتعلق بإلغاء املعاملة التم      
  3".متييزية جديدة

  
  

                                                
 .289.ص ذكره، سبق مرجع العالمية، المنافسة ظل في الموانئ وتشغيل وتطوير إنشاء اقتصاديات بدوي، سمية/ د 1
 .80.ص ذكره، سبق مرجع النقل، على GATS الخدمات تجارة بشأن العام اإلنفاق آثار النقل، نشرة 2
 .212.ص ذكره، سبق مرجع الجات، التفاقية االقتصادية اآلثار إبراهيم، علي محمد محمد/ د 3
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  أثر مبدأ الوقاية على ميزان املدفوعات:سادسا
بإمكان الدول اليت تعاين من صعوبات يف ميزان املدفوعات أو نقص االحتياطات األجنبيـة              "

لدولـة األوىل بالرعايـة،   فاق العام لتجارة اخلدمات فيما يتعلق بـشرط ا   تالتحلل من التزاماا يف اإل    
واملعاملة الوطنية والنفاذ إىل السوق، وبالتايل ميكن للعديد من الدول العربية اليت تعاين من صعوبات يف            

 1".ميزان املدفوعات التذرع ذا املوضوع لوقف التزاماا حال سريان االتفاق
  أثر مبدأ اإلعانات احلكومية ومكافحة اإلغراق: سابعا

نات املالية للنقل البحري وصناعة بناء السفن من أشكال عديدة منـها إعانـات              تتكون اإلعا 
... التشغيل، التحديث، االستثمار، القروض امليسرة، املنح واملزايا الضريبية واإلعانـات التعويـضية           

قل وهذه اإلعانات تستخدمها البلدان النامية واملتقدمة ولقد أعطت االتفاقية الدول النامية والدول األ            "
منوا حق استخدام اإلعانات يف برامج التنمية، وبالتايل ميكن استخدام اإلعانات يف جمال تطوير النقـل               

. البحري، ولكن من وجهة نظر الدول املتقدمة تترتب عليها آثار سلبية تتمثل يف التسعري غري العـادل    
  2". النقلويف ضوء هذا املبدأ ميكن للدول العربية االستفادة منها يف تدعيم صناعة

  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
 .80.ص ،ذكره سبق مرجع النقل، على GATS الخدمات تجارة بشأن العام اإلنفاق آثار النقل، نشرة 1
 للموانئ تحليلية دراسة اإلقليمية والمتغيرات الحديثة العالمية التطورات ظل في سورية في البحري النقل إستراتيجية عبيد، نزار همام 2

 البحـري،  والنقـل  والتكنولوجيا للعلوم العربية األكاديمية والتكنولوجيا، البحري النقل كلية ماجستير، رسالة ،2020-1990 السورية
 .109.ص ،2005 سكندرية،اإل
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 الشركات املتعددة اجلنسيات والتقسيم الدويل اجلديد للعمل على النقل           هيمنة أثر: املبحث الثاين   
  .البحري العريب
  الشركات املتعددة اجلنسيات على النقل البحري العريبهيمنة أثر: املطلب األول

جلديد للتقسيم الدويل للعمل والذي لعل أهم ما مييز االقتصاد العاملي املعاصر هو تطبيق النمط ا         
يقوم على تدويل العملية اإلنتاجية، أي أن ما كان يتم إنتاجه حتت سقف مصنع واحد أصـبح يـتم               
إنتاجه بني جمموعة من الدول، وقد سعت الشركات متعددة اجلنسية إىل تطبيق هذا النمط من أمنـاط      

رات احلجم وما يترتب عليها مـن خفـض   التقسيم الدويل للعمل لكي تتمكن من االستفادة من وفو 
 .لتكاليف اإلنتاج، ومن مث زيادة يف األرباح

إال أن تطبيق التقسيم الدويل اجلديد للعمل يتطلب توافر جمموعة من العوامـل مثـل تـوافر                 
تكنولوجيا متطورة، وإتساع أسواق االستهالك مبا ميكن من استيعاب اإلنتاج كبري احلجم مـع مـا                

حترير التجارة العاملية من جهة واألسواق املالية الدولية من جهة أخرى، لذا فقد سعت    يتطلبه ذلك من    
الشركات املتعددة اجلنسيات إىل تدشني فكرة العوملة لتضمن عوملة اإلنتاج والتمويل والتسويق، وملـا             
كانت العوملة ال تقوم إال استنادا على تكنولوجيا متطورة فقد كرست تلك الـشركات جهودهـا                 

لبحث والتطوير، األمر الذي قاد إىل إرساء دعائم الثورة التكنولوجية، وقد أسهمت هذه الثورة مبـا            ل
  .أفضت إليه من تطور يف وسائل النقل واالتصاالت يف جعل العامل قرية كونية صغرية

  هيمنة الشركات املتعددة اجلنسيات على األسطول البحري العاملي: أوالً 
 :نسيات وأسباب تزايدها الشركات املتعددة اجل-1
 : مفهوم الشركات املتعددة اجلنسيات-أ

يطلق عليها أيضا الشركات دولية النشاط وأحيانا متعدية اجلنسيات، ومـؤخرا الـشركات             
دولية النشاط أي أا متارس نشاطها االستثماري على املستوى الدويل وليس داخل حـدود              . العاملية

لشركة متواجدة على املستوى الدويل من خالل صادراا لألسـواق          بلدها األم، وبالتايل فقد تكون ا     
 .األجنبية ولكنها ال ميكن أن حتمل وصف الدولية يف النشاط

أما كوا متعدية اجلنسيات هو أن الشركة مبمارسة نشاطها اإلنتـاجي أو االسـتثماري يف               "
ويف وصفها بأا متعـددة     . سيةأكثر من دولة فهي ذا ال تقيدها جنسية معينة فهي تتعدى قيد اجلن            

اجلنسيات فمرجع ذلك قد يكون لعملها يف أكثر من دولة ولكل دولة اجلنسية اخلاصة ا، كما قـد                  
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فـشركة مثـل   . يكون تعدد اجلنسيات راجع إىل تعدد جنسيات املسامهني ومحلة األسهم يف الشركة    
 وبالتايل فإن وصـفها بكوـا       شركة كوكا كوال حيمل أسهمها آالف األفراد من جنسيات خمتلفة،         

  1."متعددة اجلنسيات فذلك راجع إىل تعدد جنسيات محلة األسهم
 : أسباب تزايد الشركات املتعددة اجلنسيات-ب

 :يرجع تزايد هذه الظاهرة إىل جمموعة من األسباب لعل من أمهها
ا بالغة على توسع ومنو     ترتب على انتهاء احلرب العاملية الثانية جمموعة من التداعيات كان هلا آثار            -

  :هذه الشركات وذلك على النحو التايل
 "    وقد ترتب على قيام احلرب العاملية الثانية ودخول أمريكا طرفا فيها وقيامها بتوفري معدات القتـال

وبعد انتهاء احلرب، أصبح جزءا . التموينات جليوش احللفاء توسع كبري يف الطاقات اإلنتاجية لشركاا     
 الطاقات عاطال، يف حني أن أوروبا ما بعد احلرب كانت متعطشة لـرؤوس األمـوال             كبريا من هذه  

، وهذا ما أدى إىل زيادة نفوذ الشركات األمريكية من خالل إنـشاء             2"والتكنولوجيا إلعادة اإلعمار  
وكرد فعل للحد من نفوذ الشركات األمريكية ظهرت الـشركات األوروبيـة            . فروع هلا يف أوروبا   

 .نسياتمتعدية اجل
 :وأدى مشروع مارشال إىل توسع هذه الشركات من جانبني -
                يف جمال الصناعة األوروبية أدى استهالك النفط كمصدر للطاقة بديل للفحم إىل زيادة نشر فروع

 .الشركات األمريكية متعدية اجلنسية يف الدول املتخلفة
          ق وقيـام شـركات عمالقـة    قيام السوق األوروبية املشتركة اليت عملت على توسيع نطاق السو

لالستفادة من إمكانيات هذه السوق الواسعة، وقد أغرت وفورات احلجم هذه الشركات بالتوسع يف              
 .األسواق اخلارجية ومن هنا كانت بداية إنشاء وتوسع الشركات األوروبية

               ت إىل تصفية االستعمار بشكله التقليدي، إن قيام حركات التحرر الوطين وما تالها من تغريات أد
ودفعت الدول املستعمرة إىل تغري منط تدخلها بتجاوز الشركات الرأمسالية حدودها القومية والنظر إىل          

 .السوق العاملي كوحدة واحدة

                                                
 .226.ص ،2007 مصر، العصرية، المكتبة والتطبيق، النظرية بين الدولية االقتصادية العالقات السالم، عبد رضا/ د 1
 العربـي،  البحري النقل على وآثارها العالمي البحري األسطول على الجنسية متعدية الشركات هيمنة إبراهيم، علي محمد محمد/ د 2

 .18 – 17 ص ،2006 القاهرة، والتكنولوجيا، البحري النقل كلية ة،بحثي أوراق
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 "             ،االجتاه الرتويل ملعدالت األرباح يف الدول الرأمسالية املتقدمة بسبب ارتفاع معدالت األجور فيها
لتركز الرأمسايل الشديد من جهة أخرى دفـع الـشركات إىل           وحمدودية الفرص االستثمارية نتيجة ل    

، وعدم  1"التوجه للبحث عن فرص استثمارية خارجيا، وضيق نطاق األسواق احمللية يف الدول املتقدمة            
قدرة األسواق احمللية على استيعاب منتجات الشركات العمالقة خاصة بعـد اسـتخدامها املكثـف           

الذي دفع هذه الشركات إىل اخلروج إىل اإلطار العـاملي إنتاجـا            األمر  . للتكنولوجيا من جهة ثالثة   
  .وتوزيعا مبا يتالءم مع قدرا اإلنتاجية والتسويقية

كما أثرت التوجهات الليربالية للنظام االقتصادي العاملي على توسع وانتشار الـشركات متعديـة               -
 :اجلنسيات من عدة جوانب

 "فأصـبحت  الثابتة، الصرف أسعار نظام عن التخلي على االتفاق مت 1976 عام جاميكا مؤمتر ففي 
 إىل الـصرف  أسعار اجتهت حيث ليربالية، طبيعة ذات األجنيب الصرف وسياسات النقدية السياسات

 الشركات هذا ساعد وقد ،2"العمالت وخروج دخول يف حرية من النظام هذا يستتبعه ما مع التعومي
 .ويسر بسهولة االستثمار وفوائض احاألرب وحتويل املضيفة الدول إىل للدخول

 ع أتاحأيـة  يف املدخرات وحتريك متويل على احلصول فرصة للشركات املال أسواق واندماج توس 
 .فيها تقيم دولة
 الـضمانات  تكفـل  اهليكلي التكييف إطار يف املدينة الدول تتبعها اليت الليربالية السياسات أنّ كما 

 تعمـل  أصبحت الدول معظم فإنّ هذا إىل إضافة الشركات لتلك ةاالستثماري واحلوافز واالمتيازات
  . والتحرير العوملة دعوى حتت األجنبية االستثمارات جذب على
     أن الثورة التكنولوجية مكنت تلك الشركات من االنتشار الواسع مبا أتاحته مـن             "إضافة إىل ذلك

مئات بل آالف الفروع املنتشرة يف      نظم معلومات وأساليب اتصال متقدمة، متكنها من السيطرة على          
كافة بقاع األرض، كما أن هذه الثورة التكنولوجية مكنت من زيادة اإلنتاجية، وخفض تكلفة املواد               

 3".األمر الذي أدى إىل زيادة األرباح وتراكمها، وبالتايل مزيد من توسع تلك الشركات
  

  
                                                

 .19 ص السابق، المرجع 1
 .20 ص السابق، المرجع 2
 .21.ص السابق، المرجع 3
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  :العاملي هيمنة الشركات املتعددة اجلنسيات على النقل البحري -2
واستكماالً لسيطرة الشركات املتعددة اجلنسيات على اإلنتاج العاملي، فقد اجتهت إىل إحكام            
هيمنتها على األسطول البحري العاملي، كي تتمكن من السيطرة على سالسل اإلمـداد والتوريـد               

إلنتاجية الـيت   العاملية، خصوصا يف ظل التقسيم الدويل اجلديد للعمل الذي يقوم على جتزئة العملية ا             
 .كانت تتم حتت سقف مصنع واحد بني عدة دول

هذا ولكي تتمكّن من ذلك تبنت شركات النقل البحري العاملة يف التجارة اخلطية، وخاصـة    
يف جمال نقل احلاويات، إستراتيجية لتحقيق التركز واالحتكار يف ملكية األسطول البحـري العـاملي               

  :وذلك من خالل
  .والتحالف والكونسوريتااالندماج والسيطرة " -
 .املؤمترات املالحية -
 1".التأثري يف السياسات التجارية البحرية للدول املتقدمة( -
  : االندماج والسيطرة والتحالف والكونسوريتا-أ

تبين إستراتيجية لتحقيق التركز من خـالل       بقامت شركات النقل البحري متعددة اجلنسيات       
 من جهة، مث إقامة حتالف بني الشركات املندجمـة  ** Take Over  والسيطرة* Mergerاالندماجات 

، ممـا أدى إىل  *من جهة أخرى، أي أن اإلستراتيجية تقوم على التكامل بني االندماجات والتحالفات           
ظهور الشركات العمالقة، وأصبحت التجارة اخلطية يف السنوات األخرية مركزة يف قبضة عدد حمدود    

 فبعد أن كانت التجـارة اخلطيـة   Fragmentationتتسم بالتفتت جدا من الشركات بعد أن كانت    
 2009تضم عشرات الناقلني منذ سنوات خلت، أصبحت تتسم بالتركيز الشديد بل واملتزايد ويف عام        

                                                
 البحري النقل كلية ماجستير، رسالة الليبية، الموانئ على تطبيقية دراسة– الخارجية التجارة على الموانئ أثر األصفر، إبراهيم خليفة 1

 .34.ص ،2005 القاهرة، البحري، والنقل والتكنولوجيا للعلوم العربية األكاديمية والتكنولوجيا،
 .والمختلط والرأسي األفقي االندماج فهناك األخرى الصناعات في عنها البحري النقل في االندماجات تختلف ال: االندماجات *

 السيطرة وإحكام اإلستراتيجية، أهدافها لتحقيق تصويت نسبة تحقيق من هاتمكن األسهم من نسبة المسيطرة الشركة تشتري: السيطرة **
 .وتكنولوجيا وإداريا ماليا

 المـشتركة،  للـسفن  المسارات تخصيص متضمنا السفن استغالل مثل عديدة خدمات تقديم على األعضاء بين االتفاق يتم: التحالفات *
 هنـاك  أي... الحاويـات  محطات إنشاء الحاويات، تجميع تشغيلها، يتم التي السفينة وحجم نوع اإلبحارات، جداول الرحالت، برامج
 .واحد تشغيلي نظام وفق التحالف هي المشاركين كل خدمات بين كليا تكامال
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 أكرب عشرين ناقـل     )2-03( من احلمولة ويبني اجلدول رقم       %69أصبح أكرب عشرين ناقال ميتلكون      
 .2009يناير  1للحاويات يف 

  2009 يناير 1أكرب عشرين ناقل للحاويات يف ): 2-03(دول رقم اجل
  )بالوحدات املعادلة لعشرين قدما(عدد السفن وإمجايل سعة السفن املستخدمة 

عدد السفن يف  اإلقليم/ البلد  املشغل الترتيب
2009 

 2009سعة النقل يف 
بالوحدات املعادلة لعشرين 

 قدما

1 Maersk line 1740936 1 الدمنارك 

2 MSC 1510720 431 سويسرا 

3 CMA-CGM Group 864893 280 فرنسا 

4 Evergreen 629615 181 مقاطعة تايوان الصينية 

5 Hapag-lioyd 496724 132  أملانيا 

6 COSCON 491580 141 الصني 

7 APL 470901 128 سنغافورة 

8 CSCL 431582 121 الصني 

9 MOL 387107 109 اليابان 

10 Hanjin 365605 83 مجهورية كوريا 

 7389663 2032 اموع الفرعي

11 OOCL  364384 90 )الصني(هونغ كونغ 

12 NYK  358094 82 اليابان 

13 Yang Ming 317473 85 مقاطعة تايوان الصينية 

14 Kline 309496 99 اليابان 

15 HMM 258648 58 مجهورية كوريا 

16 Hamburg Sud 256513 81 أملانيا 

17 Zim 251717 82 إسرائيل 
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18 UASC 155462 43 الكويت 

19 Pil 147985 76 سنغافورة 

20 CSAV 141957 56 شيلي 

 9951392 2784  20-1اموع 

 يناير  1األسطول العاملي للحاويات املقسمة إىل خاليا مقدرا يف         
2009 

9447 14429080 

Source : UNCTAD, Review of maritime transport, 2009, P109. 

  
ومنـها انـدجمت    "وتقوم إستراتيجية هذه الشركات على حتقيق التركز من خالل التحالف           

وأصبحت شـركة   ) هولندا( Nedlloyedمع  ) اململكة املتحدة ( O&P الشركات املتعددة اجلنسيات  
 1". سفينة113 حاوية مكافئة و275108عمالقة تبلغ طاقتها اإلمجالية على نقل احلاويات حنو 

لتكـوين شـركة   ) أ.م.الـو ( Sea Landمع شركة ) الدمنارك( Maerskواندماج شركة "
Maersk sealand  ضم إليه 2001ويف عام Safmarine."2  

 NOLواسعة النطاق منها سيطرة  Take Overكما قامت هذه الشركات بعمليات سيطرة "

Neptune Orient Line   سنغافورة علـى(APL) American President lines  وعلـى  أ، .م.الـو 

Hanjin  كوريا وعلىDSR-Senator 3".أملانيا  
 & Lorezoاليت ينطوي حتتها  APL، وUnigloryاليت أصبحت تضم  Evergreenوشركة "

P.T. Pul  وكذلكNYK  اليت متتلكTSKو ،CMA يمن على اليت CGM    ومتثل أمهيـة خاصـة
سط نظرا لتردد عدد كبري من سفنها على مـوانئ          حلركة النقل بسفن احلاويات يف منطقة البحر املتو       

  4". حاوية مكافئة138840سفينة سعتها  77هذه املنطقة ويتكون أسطوهلا احلايل من 

                                                
 ،اإلداريـة  للتنميـة  العربية المنظمة العالمية، واالندماجات التكتالت مواجهة في العربي البحري النقل الشين، فتحي القادر عبد/ د 1

 .106.ص ،2008 القاهرة، العربية، الدول جامعة
 .91.ص السابق، المرجع 2
 العربـي،  البحري النقل على وآثارها العالمي البحري األسطول على الجنسية متعدية الشركات هيمنة إبراهيم، علي محمد محمد/ د 3

 .24.ص ذكره، سبق مرجع
 .112.ص ذكره، السابق المرجع العالمية، واالندماجات التكتالت مواجهة في العربي البحري النقل الشين، فتحي القادر عبد/ د 4
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 Humburg-Sud Group، وRuickmersاليت تـضم   Hapag Moyed Groupباإلضافة إىل 

  .Ybarra ،DNOL ،South sea & Alianceاليت تضم 
اليت  Canadian Pacificمليات السيطرة واالندماج معا مثل وهناك بعض الشركات قامت بع

  .Cost ،Can Mar ،Lykes ،Ivaran 1 & Cont Shipوسيطرت على  TMMاندجمت مع 
ومل تقتصر حماوالت التركز على عمليات االندماج والسيطرة، بل تكاملـت مـن خـالل               

  .أو املؤمتر املالحي Consortiaا التحالفات بني هذه الكيانات العمالقة اليت تأخذ شكل الكونسوريت
هي عبارة عن اتفاقيات تتم بني شركات اخلطـوط         (ومن أمهها اليت تتخذ شكل الكونسوريتا       

املالحية، دف تقدمي خدمات مشتركة، من خالل التنسيق الفين والتجاري بني الشركات أعـضاء              
إخل، وال ...ناء واملنظمات التـسويقية   االتفاقية لتحقيق االستخدام املشترك األمثل للسفن وجتهيزات املي       

توجد معاجلة تنظيمية حمددة للكونسورتيا، وإمنا ختتلف وتتغري وفقا لتغـيري التـشريعات يف البلـدان             
  :النامية

- "Hapage،  NYK  بني كل منGrand Alliance)    التحـالف الكـبريMix ،OOCL، P&O 

Nedlioyd ،(Lioyed".1  
، K-Lineوحتالف  Hyundai ،NOL/APL ،Mitsu OSKن  موحتالف العامل اجلديد ويتكون" -

COSCO Group  الذي يتألف منCOSCO/K-line-Yangming     على عـدة خطـوط آسـيا /
 Transpacific."2 وTransatlanticأوروبا 

 Hanjin/DSR Senator/Cho Yong/USACوالتحالف املتحد وميثله  -

لس التعاون اخلليجي ويقوم هذا التحالف      الشركة العربية املتحدة للمالحة تنتمي إىل جم       USACو -
خبدمة جمموعة خطوط الشرق والغرب، وهي اآلن قد غريت من منط تأدية هذه اخلدمات من التشغيل        

 *حول العامل إىل جمموعة من اخلدمات البندولية
يسعى اآلن إىل تنفيذ إستراتيجية كونيـة تتـضمن تقـدمي     Maersk/Sea Land: التحالف بني -

 .خدمات يف الرب

                                                
 .200-195.ص ،2010 ؤية،ر مؤسسة البحري، النقل وسياسات اقتصاديات محمود، المنصف عبد أحمد/ د 1
 .،92-91.ص ذكره، سبق مرجع العالمية، واالندماجات التكتالت مواجهة في العربي البحري النقل ، الشين فتحي القادر عبد 2
 بهدف وذلك) الغربية آسيا أوروبا، الشمالية، أمريكا (أخريين قارتين مع واحدة قارة وصل أجل من الخدمات جدولة طريقة: البندولية *

 .السفينة لخانات أشغال أحسن وتحقيق الموانئ، دخول في االزدواجية تفادي
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أصبح مالك السفن يتجهون إىل إنشاء موانئ خاصة م يف نقاط تالقي عدة خطوط لبـسط                
عـرب  (الذي يستخدم كنقطة تالقي بني الشرق والغرب         Algeeirasميناء  "نفوذهم على املوانئ مثل     

يف جنوب إيطاليا الـذي   Gioia touroاجلنوب يف األطلنطي، أو ميناء -، وخطوط الشمال)املتوسط
  1".يف ملتقى خطوط املتوسط مع خطوط السكك احلديدية جتاه موانئ حبر الشمال contshipه طورت
  : املؤمترات املالحية-ب

هناك سوقني لنقل البضائع، األول سوق نقل البضائع الصب تتحدد فيه النوالني وفقا للتفاعل              
افـسة كاملـة،    احلربني قوى العرض والطلب، وال يوجد تدخل من أي نوع يف هذا السوق أي من              

ونفس الوضع يف عقود اإلجيار سواء كانت زمنية أو لرحلة، وعليه ال حيتاج هذا السوق إىل حترير يف                  
 .إطار االتفاقية العامة للتجارة يف اخلدمات

  ) سواء كانت بضائع حمواه أو غـري حمـواه        (فهو سوق نقل البضائع العامة      : أما السوق الثاين  
  . منتظمة وفقا جلدول إحبار ثابت معلن مسبقاويتم نقلها بسفن تسري يف خطوط

وهـو تنظـيم   ": ويف هذه السوق قام مالك السفن بتشكيل ما يعرف بـاملؤمترات املالحيـة        
احتكاري يضم اخلطوط العاملة على طريق مالحي واحد ملنع املنافسة اخلارجية وتنظيم املنافسة فيمـا           

  2".لتزم ا كل أعضاؤهبينها ويقوم املؤمتر بتحديد فئات النوالني اليت ي
فاملؤمتر عبارة عن كارتل منظم يف مواجهة الشاحنني واخلارجني عن املـؤمتر أي الـشركات               

  .املالحية العاملة على نفس خط املؤمتر وغري منظمة فيه
ويف الواقع نظام املؤمترات املالحية قدمي جدا، حيث نشأ مع ظهور اخلطوط املالحيـة الـيت                

إىل اجتـاه الـدول     "فن البخارية، ويرجع تأثريها يف سوق الشحن البحـري          تزامنت مع اختراع الس   
املتقدمة وبالذات أمريكا وأوروبا إىل استثناء االتفاقيات املؤسسة هلا من تنظيمات وقوانني مكافحـة              
االحتكار حبجة أن املؤمترات قادرة على توفري استقرار يف أسعار الشحن للحد من عدم التالعـب يف                 

  . بالرغم من أن نظام املؤمترات املالحية ميثل احتكار خلدمة النقل البحري الدويل3".نتكلفة الشح

                                                
 .28.ص السابق، المرجع 1
 .90.ص ،2001 اإلسكندرية، األولى، الطبعة اإلشعاع، مكتبة البحري، النقل ادياتاقتص محمود، المنصف عبد أحمد/ د 2
 .59.ص ذكره، سبق مرجع العالمية، واالندماجات التكتالت مواجهة في العربي البحري النقل الشين، فتحي القادر عبد/ د 3
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والغريب أنه مل يتم تقدمي أي طلب بإلغائه من طرف أي عضو من أعضاء منظمـة التجـارة                  
العاملية خالل مفاوضات حترير خدمات النقل البحري أو حىت احلد من الرتعة االحتكارية للـشركات     

واألكثر غرابة أن تنظر منظمة التجارة العاملية إىل نظام املؤمترات املالحية باعتبـاره نظامـا          ". املالحية
مهيأ لالستقرار يف التجارة الدولية، ومصدرا من مصادر التقدم التكنولوجي، وحتسني خدمة النقل مبا              

  1".ينعكس يف النهاية لصاحل املستهلك
  : للدول املتقدمة التأثري يف السياسات التجارية البحرية-جـ

 معظم الـشركات املتعـددة      نأصبح عرض النقل البحري العاملي يتركز يف الدول املتقدمة أل         
اجلنسيات العاملة يف النقل البحري تنتمي إىل هذه الدول وتؤثر يف تشكيل سياساا التجارية البحرية               

حري من خالل فرض قيود     واليت دف إىل املزيد من سيطرة هذه الشركات على ملكية األسطول الب           
 .للحد من ظاهرة التسجيل املفتوح وفرض قيود على دخول الصناعة

  
  

  

                                                
 العربي، البحري النقل على وآثارها العالمي لبحريا األسطول على الجنسية المتعدية الشركات هيمنة إبراهيم، علي محمد محمد/ د 1

 .29.ص ذكره، سبق مرجع
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  2009 يناير 1بيان بأكرب مخس وثالثون دولة حبرية يف ):: 2-04(اجلدول رقم
 احلمولة الطنية الساكنة عدد السفن

البلد
علم وطين 

علم أجنيب 
 

اموع
علم وطين 

علم أجنيب 
 

اموع
 

العلم األ
جنيب كنسبة مئوية من اموع

اموع كنسبة مئوية من اموع العاملي  
1

 يناير 
2009

 

 15,68 92,96 173285230 161085699 12199536 3720 2987 733 اليابان
 15,33 68,82 169426690 116593204 52833486 3064 2344 720 اليونان
 9,50 83,39 104953712 87525237 17428475 3522 3043 479 أملانيا

 8,40 59,91 92799221 55594490 37204731 3499 1555 9441 الصني
 4,54 77,01 50216235 38673312 11542923 2027 1244 783 النرويج
 4,22 55,26 46623226 25764360 20858866 1235 438 797 كوريا

 3,62 48,44 39965883 19358913 20606970 1782 915 867 أ.م.الو
 3,05 45,75 33723826 15427149 18296677 680 373 307 نغ الصنيهو

 2,86 62,15 31595523 19636578 11958945 914 567 347 الدمنارك
 2,80 63,85 30916501 19741031 11175470 918 520 398 اململكة املتحدة

 2,70 86,35 29803646 25735230 4068416 631 540 91 تايوان
 2,55 41,61 28229897 11747265 16482632 876 331 545 سنغافورة

 1,79 34,92 19750353 6896850 12853503 820 238 582 إيطاليا
 1,66 67,50 18287905 12343679 5944226 732 557 5161 االحتاد الروسي
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 1,56 16,40 17212860 2822923 14389937 564 69 495 اهلند
 1,55 85,71 17170793 14716391 2454402 413 201 212 كندا
 1,40 55,97 15450920 8647114 6803806 1631 630 533 تركيا

 1,35 91,72 14911356 13676703 1234653 172 99 73 السعودية
 1,32 90,67 14560632 13202731 1357901 211 128 83 إيران

 1,22 53,28 13447206 7164128 6283078 240 147 93 بلجيكا
 1,05 33,24 11559060 3842005 7717055 435 97 338 ماليزيا

 0,82 92,23 9032766 8331052 701714 405 347 58 اإلمارات
 0,76 49,81 8404501 4186617 4217884 758 267 491 هولندا
 0,76 61,76 8358779 5162708 3196071 360 234 126 قربص

 0,67 76,60 7438032 5697891 1740141 367 224 143 السويد
 0,64 29,41 7021664 2064867 4956797 821 106 715 أندونيسيا

 0,59 54,48 6565413 3576784 2988629 368 188 180 فرنسا
 0,58 40,36 6448581 2602518 3846063 82 44 38 الكويت

 0,50 34,82 5568171 1938996 3629175 456 67 389 فيتنام
 0,43 48,11 4711015 2266253 2444762 144 15 129 الربازيل
 0,40 64,88 4447926 2885611 1562315 391 204 187 إسبانيا
 0,37 15,03 4127133 620161 3506972 344 44 300 تايلند

 0,35 73,57 3828952 2816788 1012164 149 114 35 سويسرا
 0,30 29,88 3296887 985103 2311784 117 39 78 كرواتيا
 0,29 100,00 3227658 3227658  65 65 - برمودا

 95,60 68,78 1056368158 726557999 329810159 33786 18981 14805  بلدا35اموع 
 100,00 68,60 1104959028 757952026 347007002 37836 20840 16996 اوع العاملي

Source: UNCTAD, Review of maritime transport, 2009, P.58 
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من احلمولـة الـساكنة      %95,60 دولة حبرية تسيطر على حنو       35ل أصبحت   حسب اجلدو 
حـصة يف   ) اليابان، اليونان، أملانيا، الصني، النـرويج     (لألسطول العاملي ومتتلك البلدان اخلمسة معا       

يف املائة كلها دول متقدمة ما عدا الصني من الدول النامية، وتسيطر سبعة عـشر                53,5السوق تبلغ   
أما اهلند ودول   . يف املائة أي أكثر من ثلثي احلمولة الساكنة لذلك األسطول          62,71على  دولة متقدمة   

من احلمولة الساكنة لألسطول العـاملي، وتـسيطر دول          %16,64آسيا املصنعة حديثا فتسيطر على      
من احلمولة الساكنة، بينما الربازيـل   %4,2 على )تضم االحتاد السوفيايت سابقا  (وسط وشرق أوروبا    

إيران، السعودية، اإلمارات، الكويت (لدولة املصنعة حديثا وأربع دول بترولية منها ثالث دول عربية          ا
من احلمولة الساكنة، بل أن سبب زيادة مسامهة األخرية يعود إىل تـسجيل الـسفن                %4,5حوايل  

  .اململوكة لشركة املالحة العربية املتحدة ا وهي شركة تابعة لس التعاون اخلليجي
يتضح مما تقدم أن الدول املتقدمة حبكم كوا الـدول األم احلاضـنة للـشركات متعـددة                 
اجلنسيات تسيطر على عرض النقل البحري العاملي بل وتسعى دائما إىل تأكيد هيمنتها عليـه مـن                 

 :خالل
  :القيود املفروضة للحد من ظاهرة التسجيل املفتوح
تركز عرض النقل البحري يف الدول املتقدمة فـإن         مبا أن منو ظاهرة التسجيل املفتوح حتد من         

  .هذه الدول تقاوم هذه الظاهرة بكل الوسائل
يرى البعض أن ظاهرة التسجيل املفتوح حتد من هيمنة الدول املتقدمة على عـرض النقـل                "

البحري، خاصة أن غالبية السفن الصب، ونسبة متزايدة من سفن التجارة اخلطيـة لتلـك الـدول،           
 اآلن أعالم دول املالئمة بسبب جلوء مالك السفن يف الدول املتقدمـة إىل التـسجيل                أصبحت ترفع 

  1".املفتوح
ولكن ال حتد هذه الظاهرة من هيمنة الدول املتقدمة على عرض النقل البحري، ألن تغري علم                
ا السفينة وجنسيتها ال يعين عدم انتماء مالكها للدول املتقدمة ووالئهم هلا ولكن الغرض مـن هـذ                

تعظيم مكاسبهم من التسهيالت اليت تقدمها دول التسجيل املفتوح وبالرغم من ذلك فـإن الـدول                
املتقدمة تسعى جاهدة يف احلد من هذه الظاهرة لتأكيد هيمنتها على عرض النقل البحري بصفة عامة                

  .وعرض السفن اخلطية بصفة خاصة
                                                

 .102.ص ذكره، سبق مرجع العالمية، واالندماجات التكتالت مواجهة في العربي البحري النقل الشين، فتحي القادر عبد/ د 1
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ديدة للحد من الظاهرة منـها تقـدمي   فمنذ الثمانينات حتاول الدول املتقدمة إتباع سياسات ع    
  .احلوافز املالية واإلعفاءات الضريبية والسماح بنظام التسجيل املفتوح

  :احلوافز املالية واإلعفاءات الضريبية
لقد حقّقت اليونان جناحاً حمدوداً يف خفض معدل التناقص يف أسطوهلا الوطين إلتباعها سياسة              

دمي اإلعانات، على عكس الربتغال واسبانيا مل تنجح يف تطبيق          مالية تعمل على ختفيض الضرائب وتق     
هذه السياسة، أما هولندا والنرويج والسويد واململكة املتحدة فاتبعت نفس االجتاه، بانتهاج كل منها              

 حيث استبدلت هولندا ضريبة الدخل بضريبة أخرى تفرض بنسبة ثابتة حسب محولة             "سياسة مالية،   
رويج نفس األسلوب مع مساحها بإهالك السفن مبعدالت كبرية، وتقدمي دعمـا     السفينة، وانتهجت الن  

لتعويض ضريبة الدخل املفروضة على البحارة، أما السويد واململكة املتحدة تقدمان دعمـا للبحـارة      
باإلضافة إىل ذلك فاململكة املتحدة تقدم إعانات لتغطية نفقات استراحة البحارة الوطنيني يف املـوانئ               

  .1"بية، هذا فضال عن تقدميها اإلعانات لتغطية بعض بنود املوازنة الرأمساليةاألجن
وبالنسبة لفرنسا وأملانيا فقد اتبعتا نظام خاص يف أمالك السفن حيقق وفورات ضريبية ملالكها              

بية باإلضافة إىل العديد من املزايا املالية الداعمة ملالك السفن الوطنيني وأما اليابان فمنحت مزايا ضـري         
  .ملالك السفن

  :اإلجراءات التنظيمية
لقد انتهجت كل من الربازيل وإيطاليا وإسبانيا وكوريا وأستراليا وغريها من الـدول نظـام               

وهناك دول أخرى أدخلت نظم عاملية لتسجيل السفن        "التسجيل الثاين مع االحتفاظ بالعلم األصلي،       
مثل الدمنارك، كما اتبعت اململكة املتحدة نظـام   ا دف جذب السفن الوطنية والعاملية لرفع علمها         

التسجيل اخلارجي، كتسجيل بعض السفن يف بعض احملميات مثل جزيرة برمودا، ولقد جنحت هـذه            
  2"الوسائل يف احلد من االخنفاض املستمر يف السفن اليت ترفع األعالم الوطنية

ألورويب وعلم الدولـة، ومتـنح   كما نادت هيئة مالك السفن األوروبية بضرورة تبين اإلحتاد ا        
السفن املسجلة يف هذا النظام جمموعة من املزايا أمهها حرية االنتقال إىل سجل أي دولة أوربية وحرية                 

                                                
 العربـي،  البحري النقل على وآثارها لعالميا البحري األسطول على الجنسية متعدية الشركات هيمنة إبراهيم، علي محمد محمد/ د 1

 .34.ص ذكره، سبق مرجع
 .103.ص ذكره، سبق مرجع العالمية، واالندماجات التكتالت مواجهة في العربي البحري النقل الشين، فتحي القادر عبد/ د 2
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تقدمي خدماا داخل دول االحتاد األوريب وهلا أفضلية يف نقل إمدادات الغذاء وأولوية يف اإلعانـات                
  .الوطنية واإلعفاء من الضرائب

  :امليناء وقواعد السالمة الدوليةرقابة دولة -
مل تكتفي الدول املتقدمة بالفجوة التكنولوجية القائمة بالفعل يف صناعة النقل البحري بينـها              

بـل  . وبني الدول املتخلفة بل وتعمق تلك الفجوة، فضال عن العقبة املتعلقة بندرة رؤوس األمـوال              
 من الدول املتخلّفة وتستبعد املنافـسني       عملت جاهدة على وضع العقبات أمام دخول منافسني جدد        

احلاليني من خالل نظم جديدة بدعوى متطلبات السالمة البحرية واحلفاظ على البيئة مـن التلـوث،     
 Internationalوإدارة قواعد السالمة الدولية  Port state controlوأهم هذه النظم رقابة دولة امليناء 

Safty Management.  
الدولة على امليناء على االعتراف حبق دولة امليناء يف إيقاف وحجز الـسفن             يقوم مبدأ رقابة    "

اليت ال تتوفر فيها الشروط الفنية والسالمة والبيئة، وذلك بأن حتصل كل سفينة على شهادة باستيفائها           
 1".1994ملتطلبات السالمة وفقا لقرار جلنة السالمة البحرية الدولية يف ماي 

 عن منظمة التعاون االقتصادي والتنمية أنّ األهداف املعلنة ليست          لقد كشفت دراسة صادرة   
ة بالرغم أا تتوافق مع قواعد السالمة الدولية، حيث أن تشغيل السفن ذات املستوى         ياألهداف احلقيق 

الفين املنخفض وفورات ومينح ميزة تنافسية ملشغليها يف مواجهة مشغلي السفن ذات املستوى الفـين               
يف الوقت الذي يعـج فيـه   للتضخم  يعانون من ارتفاع تكاليف السالمة البحرية نتيجة     األعلى الذين 

  .1998سوق النقل البحري بفائض عرض، وبدأ تطبيق القواعد الدولية إلدارة السالمة منذ جوان 
إن متسك الدول املتقدمة بتطبيق هذه القواعد يؤكد حرصهم على استبعاد منافـسة الـدول         "

حيث يقوم االحتاد األورويب حبجز السفن الـيت ال         . احتكارهم لسوق النقل البحري   املتخلفة لتأكيد   
حتمل شهادة السالمة ويف حالة اإلفراج متنعها من دخول املوانئ األوروبية مرة أخرى قبل حـصوهلا                

  2".على شهادة السالمة
ـ            االت احلمولـة   باإلضافة إىل املساعدات اليت تقدمها الدول املتقدمة للناقلني الوطنيني يف جم

  .والتشغيل والقروض والبناء واإلعفاء من الرسوم اجلمركية
                                                

 العربي، البحري النقل على وآثارها ،العالمي البحري األسطول على الجنسيات متعدية الشركات هيمنة إبراهيم، علي محمد محمد/ د 1
 .36-35.ص ذكره، سبق مرجع

 .104.ص ذكره، سبق مرجع العالمية، واالندماجات التكتالت مواجهة في العربي البحري النقل الشين، فتحي القادر عبد/ د 2
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  أثر هيمنة الشركات املتعددة اجلنسيات على النقل البحري العريب: ثانيا 
يتضح آثار هيمنة الشركات املتعددة اجلنسيات من استعراض مكانة األسطول البحري العريب            

  :)2-05(قم يف األسطول العاملي واليت يوضحها اجلدول ر
 يناير  1احلمولة الساكنة لألسطول التجاري البحري العريب موزعة على نوعيات السفن يف            : ):2-05(اجلدول رقم 

2009  
 نوع السفينة/البلد

جمموع 
 األسطول

ناقالت النفط 
 الصهرجيية

ناقالت 
 السوائب

سفن البضائع 
 العامة

سفن 
 احلاويات

أنواع 
 أخرى

       الدول العربية اإلفريقية
 471 0 55 204 25 755 اجلزائر
 150 63 302 679 347 1540 مصر
 28 0 39 0 358 425 ليبيا

 24 0 1 0 0 25 موريتانيا
 224 83 24 0 14 346 املغرب
 1 0 26 0 1 29 السودان
 25 0 7 26 24 83 تونس

       الدول العربية اآلسيوية
 83 271 2 85 154 596 البحرين
 70 0 54 0 78 202 العراق
 21 18 64 0 293 396 األردن
 229 292 86 39 3219 3865 الكويت
 3 0 97 54 1 155 لبنان
 11 0 2 0 2 14 عمان
 235 366 0 59 546 1206 قطر

 294 221 271 0 881 1667 السعودية
 2 8 399 41 2 453 سوريا

 172 378 88 88 685 1410 اإلمارات
 6 0 3 0 17 27 اليمن

 2049 1700 1520 1520 6647 13194 ايل العريباإلمج
النسبة ملكونات األسطول 

  12,88 11,52 9,66 50,37 100 العريب

119231 اإلمجايل العاملي
7 418266 418356 108881 161919 84595 

 2,42 1,04 1,39 0,30 1,58 1,10 األسطول العريب إىل العاملي
Source: UNCTAD Review of maritime transport, 2009, PP.207-209.  
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مليون  13.194 تبلغ   2009 أن إمجايل احلمولة الساكنة لألسطول البحري العريب يف عام           يتضح
فقط من إمجايل محولة األسطول العاملي، ويتضح مدى تواضع هذه النسبة            %1,10طن وهي متثل حنو     

سـنغافورة   (64.183)كونـغ   إذا علمنا أا تقل عن احلموالت الساكنة لألساطيل كل من هونـغ             
 .(14.415) إيطاليا (23.541)النرويج  (15.417)، اليابان (63.036)اليونان  (60.798)
 مليون طـن ال     1700وبالنسبة لسفن احلاويات فإن محولتها الساكنة اململوكة للدول العربية          "

مولة الساكنة لسفن احلاويات    تتناسب مع االجتاه املتزايد عامليا حنو التحوية فنجد على سبيل املثال احل           
، فرنـسا  )5146(، الـدامنارك  ) مليون طـن   8570(، هونغ كونغ    )مليون طن  9.429(يف سنغافورة   

  1").15439(، أملانيا )2832(، اليونان )1797(
عاما  20يتجاوز عمرها    %80وبالنسبة لتركيب العمري لسفن األسطول العريب فإن أكثر من          

تشغيل طبقا لقواعد السالمة الدولية ومبدأ رقابة دولة امليناء وهذا ما جيعل          ويعين هذا عدم صالحيتها لل    
 :الدول العربية أمام جمموعة من الصعوبات تتمثل يف

إن الدول العربية ستجد صعوبة يف تنفيذ برنامج اإلحالل والتجديد هلذه األسـاطيل ألنّ صـناعة                 -
لتقين السريع، وتزداد هذه الصعوبة يف تـوفري        النقل البحري صناعة كثيفة رأس املال وختضع للتطور ا        

  .رؤوس بالعملة الصعبة لإلحالل والتجديد يف ظل مشاكل نقل التكنولوجيا
إن زيادة تكلفة تشغيل السفن املتاحة نتيجة لتطبيق قواعد السالمة الدولية ورقابة دولـة املينـاء،                " -

تايل قد خيرجها كلية من الـسوق املالحـي         تؤدي إىل احلد من امليزة التنافسية لألساطيل العربية، وبال        
 2."الدويل

يف ظل الظروف الراهنة املتمثلة يف التفتت بني الدول العربية وبني الشركات املالحية العربية مـن                 -
املستحيل منافسة الشركات املتعددة اجلنسيات يف جمال النقل البحري وخاصة يف ظلّ إتباعها سياسـة               

ها للتكامل األفقي والرأسي الذي ميكنها االستفادة من وفورات احلجـم       التركيز واالحتكار واستخدام  
ووفورات النطاق، وبالتايل ختفيض تكلفة التشغيل وتعزيز امليزة التنافسية هلا، وهذا سيؤدي بالـدول               

 .العربية إىل اخلروج من السوق املالحي الدويل وحتوهلا إىل مستأجر للسفن

                                                
1 UNCTAD : Review of maritime transport, 2009, PP.208-210. 

 .37.ص ،2001 اإلسكندرية، ناشر، بدون والتجارة، النقل إبراهيم، علي محمد محمد/ د 2
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تعددة اجلنسيات على سوق النقل البحـري فـإن مـسامهة           كما أنه نتيجة لسيطرة الشركات م     " -
األسطول البحري العريب ال تتالءم مع مسامهة الوطن العريب يف التجارة الدولية ويظهر هذا بوضوح من       

 1."تواضع نسبة مسامهة األسطول العريب يف نقل التجارة اخلارجية العربية، وضعف كفاءة تشغيله
اقية قواعد السلوك للمؤمترات املالحية اليت أعدا األمم املتحـدة          بالرغم من احلد الذي وضعته اتف      -
 من البضائع املنقولة لألسـطول التجـاري للـدول          40%حيث يتم مبقتضاها حجز     ) 40-40-20(

 لبـاقي الـدول   20% من البضائع املنقولة لألسطول التجاري للدولة املـستوردة، و     40%و املصدرة،
عددة اجلنسيات تسعى إللغائها مع العلم أن مسامهة األسطول العريب          املتقدمة حتت ضغط الشركات املت    

 .تقل بكثري عن هذا احلد
إن الضغوط اليت متارسها الدول املتقدمة على الدول النامية ملنعها من دعم مشغلي وسائل النقـل         " -

قل البحري  ا وذلك يف الوقت الذي تقوم فيه الدول املتقدمة بدعم مشغلي النقل توضح لنا واقع الن               
  2."العريب يف ظل املمارسات االحتكارية للدول املتقدمة والشركات املتعددة اجلنسيات

من خالل برناجمي التثبيت والتكييف اهليكلي يدفع البنك وصندوق النقد الـدوليني الـدول إىل           " -
خصخصة شركات قطاع النقل البحري العامة، بل وخصخصة املوانئ األمر الذي يـضر بـاملركز               

 3."نافسي لشركات النقل البحري العريبالت
ضي يف النهاية إىل خروجنا من منظومة النقل        ف الشركات متعددة اجلنسيات سوف ت     وبالتايل فإن 

  .البحري العاملي وحتولنا إىل مستأجري سفن من خالل ممارساا االحتكارية
  لعريبأثر التقسيم الدويل اجلديد للعمل على النقل البحري ا: املطلب الثاين 

 النمط التقليدي للتقسيم الدويل للعمل:أوال 
فمنذ والدة النظام الرأمسايل العاملي وهو يسعى للبحث عن مصادر اخلامات واملوارد وأسـواق    
التصريف، والبيئات املناسبة لالستثمار يف اخلارج لنقل أسلوب اإلنتاج الرأمسايل إىل خارج حـدوده              

لعملية اإلنتاجية، وكانت الشركات املتعددة اجلنـسيات هـي      وجتديدها على مستوى عاملي لتدويل ا     
القوة احملركة هلذه التطورات، فهي تبسط سيطرا الدولية املتزايدة على األسواق العاملية لتقانة اإلنتاج              

  .ورأس املال وتسويق املنتجات
                                                

 العربي، البحري النقل على وآثارها العالمي البحري األسطول على الجنسيات متعدية الشركات هيمنة إبراهيم، علي محمد محمد/ د 1
 .41.ص ذكره، سبق مرجع

 .185.ص ذكره، سبق مرجع والتجارة، النقل إبراهيم، علي محمد محمد/ د 2
 .128.ص ذكره، سبق مرجع العالمية، واالندماجات التكتالت مواجهة في العربي البحري النقل الشين، فتحي القادر عبد/ د 3
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ـ         "ولتكيف مع األوضاع العاملية اجلديدة       سائد قامت بإجراء بعض التعديل علـى الـنمط ال
التقليدي للتقسيم الدويل للعمل الذي تشكل مع والدة النظام الرأمسايل العاملي املتمثل يف بلدان صناعية           
متخصصة يف إنتاج وتصدير السلع الصناعية وبلدان نامية متخصصة يف إنتاج وتصدير املواد األوليـة               

 1."لتبادل الالمتكافئ ويقوم هذا النمط من التقسيم على ا،) أو طاقوية،زراعية، أو منجمية(
  : املبين أدناهمبني يف الشكلويستند هذا النمط على عدة نظريات لتربيره كما هو 

  
  
  
  
  

  

                                                
 العربية، البلدان في التصنيع تجربة إلى خاصة بصفة اإلشارة مع للعمل الدولي التقسيم تطور إطار في التصنيع الحمد، محمود فاروق 1

 .137.ص ،1996 القاهرة، القاهرة، جامعة السياسية، والعلوم قتصاداال كلية دكتوراه، رسالة
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وبناءا على شيوع هذه النظريات سادت قناعة بأن التقسيم الدويل للعمل الذي كان سائدا هو            
وها حمركا  التقسيم األمثل بل وظهرت نظريات تربط بني التنمية االقتصادية والتجارة الدولية بل اعترب            

ليونتييف ومريدال، راؤول   . للنمو إال أن هناك العديد من االقتصاديني شككوا يف هذه النظريات منهم           
بربس، سنجر نظرية التبادل الالمتكافئ كما أن هناك اقتصاديني انتقدوا مـن فروضـها وانتـهاءا                

  .بنتائجها
  النمط اجلديد للتقسيم الدويل للعمل: ثانيا

 للعمل إىل درجة أصبح شرطاً ال غىن عنه لتوسيع اإلنتاج يف أي دولة من      تعمق التقسيم الدويل  
دول العامل خاصة مع بروز ظاهرة التدويل املتزايد لإلنتاج، وازداد التخصص الصناعي مـن خـالل                

  .ظهور فروع جديدة للصناعات القائمة، وصناعات جديدة
  ه منط جديد للتقسيم الدويل للعمـل       لوهكذا توارى التقسيم التقليدي الدويل للعمل ليحل حم       

تدويل احلياة االقتصادية بـصفة  "وبرزت خطوطه األوىل يف اية عقد الستينات يف عملية أطلق عليها           
عامة، وتدويل اإلنتاج بصفة خاصة، ويعرب عنها بشكل آخر يف إعادة توطني اإلنتـاج الـصناعي أي    

 دويل وليس على صعيد قومي، ومتثل الشركات دورة اإلنتاج وإعادة اإلنتاج صارت جترى على صعيد     
  1."املتعددة اجلنسيات أداة هذا التحول ووسيلته بعد انتشار فعالياا اإلنتاجية عرب العامل كله

بـال    كونيـا  ا مصنع ا املرافق اإلنتاجية املنتشرة عرب دول العامل هي متكاملة وتشكل نظري          نإ
دة وهـذا   تهلك يكون قد محل أختام أراض متعـد       املسروابط جغرافية وعندما يصل هذا املنتوج إىل        
ر يف الشحن باحلاويات والتطور يف االتصال باألقمـار         وبفضل التطورات التكنولوجية، وخاصة التط    

الصناعية، ولقد أدى التوسع يف أنشطة الشركات متعددة اجلنسيات من خالل قيامها بنقل رأس املال               
اخنفاض نفقة  (سويقية إىل املناطق املالئمة الستغالل املزايا النسبية        والتكنولوجيا واخلربات اإلدارية والت   

إىل اتـساع نطـاق تـدويل العمليـات       ) العمل، القرب من األسواق الرئيسية، االستقرار السياسي      
اإلنتاجية، كما تضمن الشركات سيطرا على عمليات التدويل من خالل هيكل احتكاري لإلنتـاج      

لصناعة، فإن ما أحدثته الثورة العلمية مـن إتاحـة إمكانيـات جديـدة              والتسويق على الفرع أو ا    
للتخصص، كان له الدور األساسي يف ظهور النمط اجلديد للتقسيم الدويل للعمل، ويرجع السبب يف               
ذلك إىل تعدد األنواع من السلعة الواحدة كأحد نتائج الثورة التكنولوجية، فلم يعد هناك نوع واحد                

                                                
 .153-152.ص ذكره، سبق مرجع الحمد، محمود فاروق 1
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 أو التلفزيون، وإمنا أنواع متعددة، وما حيتاجه نوع منها مـن حيـث ظـروف      من أجهزة احلاسوب  
اإلنتاج، فقد خيتلف عما حيتاجه اآلخر، لذلك مل جيد النمط التقليدي للتقسيم الدويل للعمل يتوافق مع    

  .الواقع
ومن مث تعمق التقسيم الدويل للعمل واالنتقال إىل إطار يتميز بالتخصص الشديد فأصـبحت           "

 البحوث هي األساس إلدخال منتجات جديدة وعمليات إنتاجية جديدة وبالتايل ظهر التقـسيم       نتائج
للعمل يف جمال تكنولوجيا اإلنتاج وأصبح إنتاج السلعة الواحدة يتجزأ بني عدد من البلـدان حبيـث                 
يتخصص كل بلد يف إنتاج جزء أو أكثر من جزء وهذا هو ما يعرف بتقسيم العمل داخـل الـسلعة    

  1."حدةالوا
القطاع الزراعي حيث تتحكم الدول املتقدمة يف إنتاج        : ويعتمد هذا النمط على حمورين ومها     

فائض غذائي ضخم، واحتكار تسويقي وعليه فالشركات املتعددة اجلنسيات حتتكر التجارة الدولية يف            
  :  حيث يتم تقسيم العمل بأسلوبني متكاملني:قطاع الصناعة واخلدمات،السلع الزراعية 

على مستوى كل دولة هناك عمليات تفكك رأسي مع تكامل أفقي وهذه الوحـدات تتكامـل                 -
  .رأسياً إىل األمام وإىل اخللف على املستوى العاملي لتحقيق وفورات احلجم

إعادة توطني الصناعات القائمة فالصناعات الدنيا واملتقادمة فنيا وامللوثة للبيئة واملستهلكة للخامات            "-
املرتكزة على منجزات الثورة الصناعية األوىل يعاد توطينها يف البلـدان الناميـة حـسب               والطاقة و 

االستيعاب التكنولوجي، والصناعات اليت ترتكز على منجزات الثورة الصناعية الثانيـة واخلـدمات             
 2."التقليدية مثل خدمات النقل والسياحة ونقل التكنولوجيا يف جمموعة الدول حديثة التصنيع

لصناعات اليت تقوم على التكنولوجيا العالية واخلدمات اليت حتتاج إىل مهـارات علميـة              أما ا 
متخصصة ومستويات متميزة من اجلودة وتكنولوجيا املعلومات كاخلدمات املالية والبنكية والتـأمني            

  .والنقل وغريها حمتكرة من طرف الدول املتقدمة

                                                
 النقـل  وثورة العالمية االقتصادية التطورات ظل في الخليجي التعاون مجلس دول بموانئ الحاويات محطات النعيم، إبراهيم بن نعيم 1

 ،2000 اإلسكندرية، البحري، والنقل والتكنولوجيا للعلوم العربية األكاديمية والتكنولوجيا، البحري النقل كلية ماجستير، رسالة الدولي،
 .25.ص

 .11.ص ذكره، سبق مرجع وعربيا، عالميا والنقل اإلنتاج على للعمل الجديد الدولي التقسيم آثار إبراهيم، علي محمد محمد/ د 2
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 تتمتع مبيزة نسبية يف بعض القطاعات اخلدمية        كما يسمح لبعض الدول اآلخذة يف النمو اليت       "
مثل السياحة والنقل الدويل لتمتعها باآلثار التارخيية والشواطئ الفريدة واملناخ املعتدل واملواقع املتميزة،         

  1."بالتخصص يف هذه ااالت
إىل التحول   ل إىل النمط اجلديد للتقسيم الدويل للعمل أثر على اإلنتاج حيث مت           وإن هذا التح  

ا أدى إىل تطبيق اقتصاديات احلجم والنطاق يف جمال اإلنتاج من خالل وفورات             إنتاج احلجم الكبري مم   
  .....إدارية، وفورات بيعية وشرائية، وفورات مالية وفنية

و ال ميكن تطبيق اقتصاديات احلجم يف اإلنتاج دون تطبيقها يف النقل فاإلنتاج كبري احلجـم                
يتضح هذا يف االجتاه املتزايد لكرب حجم السفينة، ولقد مكنت ثورة التحوية           يتطلب نقل كبري احلجم و    

من التوسع يف تطبيقها يف كل من اإلنتاج والنقل معا على حنو أفضى إىل ظهور النقل متعدد الوسائط،                
كما أسهمت ثورة التحوية يف تطبيق اللوجستيات يف جمال األعمال بل ذهبت إىل أبعد من ذلـك إذ                  

  . وزيادة حجم السفن(JIT)تطبيق التزامن احملكم مكنت من 
أما عن أثر التقسيم الدويل اجلديد للعمل على اإلنتاج والنقل العريب فإن مكانة الوطن العـريب              

مع صغر حجم األسطول التجاري البحري اململـوك   إلنتاج بالنسبة ل  يف التقسيم الدويل اجلديد للعمل    
 وعدم مسريا لالجتاهات العاملية فإن التقسيم الدويل اجلديـد  للدول العربية وكرب متوسطات أعمارها   

  .العريب ملخاطر التهميشالنقل البحري للعمل يعرض 
  
  
  
  
  
  
  
  

  
                                                

 .100.ص ذكره، سبق مرجع الجات، التفاقية االقتصادية اآلثار الجات إبراهيم، علي محمد محمد/ د 1
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  أثر التقدم التكنولوجي على النقل البحري العريب: املبحث الثالث 
حري كان للتطورات التكنولوجية أثرا واضحا وتطورا مل يسبق له مثيل طوال تاريخ النقل الب             

يف العامل، ويعد النصف الثاين من القرن العشرين وأوائل القرن احلادي والعـشرين عـصر تطبيـق                 
التكنولوجيا والتقنية احلديثة يف صناعة النقل البحري بقسميها الرئيسيني السفن البحريـة واملـوانئ              

 .البحرية
 معدات مناولـة    لقد أدخلت الثورة التكنولوجية تغريات جذرية يف جمال سفن احلاويات ويف          

احلاويات ويف سفن ناقالت الصب اجلاف، وسفن الناقالت الصهرجيية وظهور الناقالت الـصهرجيية             
ومل تقف هذه الثورة عند هذا احلد بل تـدخلت  "العمالقة املستخدمة يف عمليات نقل الغاز الطبيعي،       

صالح والصيانة، كما   التكنولوجيات احلديثة يف األعمال التكميلية مثل خدمات السفن كخدمات اإل         
مل تسلم املوانئ من دخول التكنولوجيا احلديثة يف كل جمريات العمل داخل امليناء من وسائل اتـصال              

  1."ونظم معلومات ونظم إرشاد وطرق مناولة وعمليات شحن وتفريغ
  أثر التكنولوجي على النقل البحري: املطلب األول 

ل القطاعـات االقتـصادية يف العـامل تطـورا     كان النقل البحري يف فترة اخلمسينات من أق       
فكانت تضطر السفينة البقاء يف كل ميناء مدة طويلة حيث كانت تقضي يف املتوسـط               "تكنولوجيا،  

يف اإلحبار، ألنه كانت عمليات تداول البـضائع مـن          %40من وقت رحلتها باملوانئ و     %60حوايل  
 ممكنا استخدام سفنا أكرب ذات سرعات أكثـر         وإىل السفينة تتم بطريقة يدوية بطيئة، ولذلك مل يكن        

 وكانت املوانئ يف الستينات تعاين مـن        2."وماكينات أقوى لالستفادة من اقتصاديات احلجم الكبري      
ظاهرة التكدس وازدياد نسبة الفاقد من البضائع املتداولة ومما كان له انعكاس سليب على تكلفة نقـل               

 .البضائع وعلى منو التجارة العاملية
لكن يف بداية السبعينات والثمانينات تعرض قطاع النقل البحري إىل ثـورة تكنولوجيـة يف        و

وهـي بدايـة   . جمال نظام احلاويات وجمال السفن واملوانئ ومعدات تداول احلاويات وسلسلة اإلمداد  

                                                
 ماجـستير،  رسـالة  اإلقليمية، والمتغيرات الحديثة العالمية التطورات ظل في سوريا في البحري النقل إستراتيجية عبيد، نزار همام 1

 .3.ص ،2005 اإلسكندرية، وجيا،والتكنول البحري النقل كلية البحري، والنقل والتكنولوجيا للعلوم العربية األكاديمية
 .96.ص ذكره، سبق مرجع الدولية، التجارة لوجستيات النحراوي، أيمن/ د 2
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م مرحلة حتول عظيم يف قطاع النقل البحري، وظهر جلياً يف التسعينات، وهو يسري بنفس آليات النظا               
  ..اإلقتصادي العاملي اجلديد

ولقد أدت ظاهرة العوملة إىل انتشار العملية اإلنتاجية على مساحة جغرافية كبرية قد تـشمل               
             أن تدخل سلـسلة العمليـات اللوجـستية ضـمن العمليـة            "الكرة األرضية كلها مبا يستلزم معه       

تاجية تقع اآلن صناعة النقل البحري، وعمليات       اإلنتاجية، ويف قلب السلسلة اللوجستية والعملية اإلن      
املوانئ، ولتخفيض التكاليف إىل أقصى درجة ممكنة فقد زاد الضغط على تكاليف كل مرحلـة مـن       

  1."مراحل السلسلة اللوجستية وعلى زيادة كفاءاا وتسمى هذه السلسلة اللوجستية بسلسلة اإلمداد
  أثر التكنولوجيا على السفينة: أوال

 على السفينة كمحور يدور حول صناعة النقل البحـري  اطور التكنولوجي اعتمد أساس  إن الت 
 مجيع السفن وأكثرها سفن احلاويات اليت أتاحت وفورات كبرية يف عملية نقل البـضائع            لككل ومش 

ملا أتاحته من توحيد منطي للبضائع املنقولة وأصبح أكثر نظم النقل البحري مالئمة لنقل             وفنيا ااقتصادي
 Door to Doorالبضائع ازأة حيث يعمل هذا النظام على تقدمي خدمات النقل من الباب للباب    

service                 من نقطة املنشأ حىت نقطة االستهالك النهائي مع توفر األمان داخل احلاويات عنـد تنقـل
ليل زمن البقاء   كما أدت سرعة تداول احلاوية يف املوانئ إىل زيادة سرعة دورة السفينة وتق            "البضائع،  

يف امليناء وبالتايل حتقيق الوفورات الزمنية، ومنه احتلت احلاوية ونظام النقل بسفن احلاويـات حجـر       
 2."الزاوية يف منظومة النقل الدويل متعدد الوسائط وسلسلة لوجستيات التجارة الدولية

 مـن مرحلـة   أصبحت صناعة النقل البحري تعتمد على التكنولوجيا املتقدمة بصورة أساسية      
تصميم السفينة وبنائها وما تتضمنه من نواحي تقنية متعددة يف جماالت تشييد الـسفينة أو اهلندسـة                 

  .البحرية أو امليكانيكا البحرية أو التطبيقات الكهربائية والقوى احملركة
إن التطورات التكنولوجية املتالحقة يف أجيال سفن احلاويات ميكن التعبري عنها مـن خـالل               

  :أجيال سفن احلاوياترصد 
  
 

                                                
 .54.ص ،2008 للكتاب، اإلسكندرية مركز المستقبلية، التحديات الخليجية البحرية الموانئ شهاب، أحمد راشد شهاب/ د 1
 .74.ص ذكره، قسب مرجع العربية، البحرية الموانئ النحراوي، أيمن/ د 2




 

 
 

- 159 -

  أجيال سفن احلاويات): 2-6(اجلدول رقم 
 TEUاحلاوية  الغاطس الطول السفينة اجليل

  اجليل األول
1956-1970 

- Converted cargo vessel 

- Converted Tanker 

  م135

 م200
 30-م9

500  
800 

  اجليل الثاين
1970-1980 

- Cellular containership 21533-م10 م 
1000  
2500 

  اجليل الثالث
1980-1988 

- Panamax class 250م 
  م11-12

36-40 

3000  
4000 

  اجليل الرابع
1988-2000 

- Post panamax 
  م275

 م305

  م11-13

36-43 

4000  
5000 

  اجليل اخلامس
2000-2005 

- Post panamax plus 335م 
  م13-14

43-46 

5000  
8000 

  اجليل السادس
2006 

- New panamax 397م 
  م15,5

50 

11000  
14500 

  http://peoplehofstra.edu/geotrans/eng/ch3en/conc3en/containership.html    :املصدر
 كل األنواع واألحجام  تضمنتشييد شامل   ) ناقالت النفط (شهدت ترسانات بناء سفن النفط      

، وكذلك ناقلـة الـنفط   Handy Sizeمن محوالت النفط العام ومنها طرازات ناقلة النفط الصغرية 
 Suez Maxوناقلة النفط العابرة لقناة السويس  ULCCوناقلة النفط فوق العمالقة  VLCCعمالقة ال

  .Cape Sizeوناقلة النفط اليت تعمل حول رأس الرجاء الصاحل بتشغيل اقتصادي 
حمل  Double Hullوإثر كوارث التسرب النفطي جاء التوجه العاملي إلحالل ناقالت البدن "

  1."ن اعتبارا لعوامل السالمة واحلفاظ على البيئةالناقالت مفرد البد

                                                
 .67.ص السابق، المرجع 1
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كذلك كان للتطور التكنولوجي أثره الكبري يف صناعة بناء وتشييد سفن نقل املواد شـديدة               
احلساسية واخلطرة ذات الطبيعة اخلاصة مثل ناقالت الغاز الطبيعي املسال، وكذلك نـاقالت املـواد               

صهر وحامض الكربيتيك واإليثيلني ومزودة بـأجهزة إنـذار         الكيميائية اليت تقوم بنقل الفوسفور املن     
لتجنب أي أخطاء يف الشحن، فهي تتميز بالتطبيقات التكنولوجية العالية مع تطبيق احتياطات السالمة    

  .واألمان
أما سفن نقل البضائع ثقيلة الوزن والشحنات كبرية احلجم فهي مزودة بروافع ضخمة تـصل        

ض الشركات املالحية يف نقل الوحدات الضخمة ثقيلة الـوزن مـن             طن، وختصصت بع   850قوا  
مثل شـركة النقـل   "املصنع إىل أماكن استعماهلا كأبراج احلفر العمالقة ومعدات التنقيب عن النفط            

الدولية وشركة شينكر أكرب متعهدي الشحن يف العامل واليت تتعاقد على نقل هذه الشاحنات الضخمة               
لنقل وإدارا حتت إشرافها مع عدد من كبار الناقلني املتخصـصني الـذين             من خالل تنظيم عملية ا    

ميتلكون جمموعة من السفن اهزة خصيصا لنقل املعدات الضخمة الثقيلة ومـزودة بأونـاش ذاتيـة             
  1."طن 750تتحمل األثقال الضخمة حيث ميكنها نقل وحدة منفردة تصل محولتها إىل 

الت السيارات، والسفن املتخصصة يف عمليات القطـر  ويضاف إىل ذلك سفن الدحرجة وناق  
  .والسحب واإلنقاذ، وسفن ألغراض البحث العلمي، وسفن الصيد، والركاب

كما أن التطور يف القوة الدافعة للسفينة كان له انعكاسه على سرعة السفينة اليت وصلت إىل                
  . عقدة للسفينة38

نتجة لألجهزة مع مالك السفن إلنتاج أعقد       وفيما خيص جتهيزات السفينة حتالفت الشركات امل      
األجهزة اليت توفر املرونة يف العمليات، والسالمة والقدرة على املنافسة ولتقليص الطـاقم ولتقليـل               

 Electronic Chart and Dataواستخدام اخلرائط اإللكترونيـة وعـرض املعلومـات    "التكاليف 

Information System ECDIS ن اخلرائط الورقية، وزاد من سـالمة اإلحبـار   وحتديثها آليا بدال م
 مع دقة وصلت GPS Global Rositioning Systemاستخدام األقمار االصطناعية يف حتديد املوقع 

                                                
 .70-69.ص السابق، المرجع 1
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إىل سنتيمترات بدال من عدة أميال مما أثر أيضا يف توفري استهالك الوقود، كما استخدمت لتتبع أخبار             
  1."الطقس لتجنب العواصف

 دور برج القيادة على خدمة املالحة فقط بل أصبح مركزاً للسيطرة أي قريب              ومل يعد يقتصر  
من كل العمليات اليت جتري على منت السفينة، من شحن وتفريغ ومراقبة وسيطرة على فرقة املاكينات       

  .وإجراء كافة االتصاالت الداخلية واخلارجية
ارا، وأصبح يف اإلمكـان أن      كما أصبحت السفينة قريبة من الرب أي من قاعدا ومركز إد          "

 كما أصبح من املمكن القدرة على إدارة السفينة بل وتشغيل       ،onlineتكون السفينة متصلة دوما بالرب      
  2."ماكيناا عن بعد وهي على مسافة أميال من الرب

  أثر التكنولوجيا على امليناء: ثانيا 
ل ساعات حمددة يوميا أصـبحت      فبعد أن كانت املوانئ تعمل خالل أيام العمل الرمسية وخال         

 ساعة يوميا ومستمرة خالل أيام أسبوع للميناء ومل تعد املـوانئ فقـط              24اخلدمة ممتدة على مدى     
مرسى للسفن ورصيف للبضائع وبوابة للدخول واخلروج واهتمت بتطوير املـوارد البـشرية ألنهـا       

 .املتطورةضرورية للتعامل مع األساليب اإلدارية احلديثة والتكنولوجيا 
لقد أصبحت املوانئ احلديثة تشكل حلقة أساسية يف سلسلة نقل احلاويات من املرسـل إىل               "

كـالتخزين   املرسل إليه وأصبحت مركزا لتقدمي جمموعة شاملة من خدمات النقل، وخدمات التجارة           
ئع  وإشعار شركات النقل البحري والشاحنني بوصـول البـضا         3"والتوزيع وملء احلاويات وتفريغها   

وكذا إعداد بيانات البضائع قبل وصول الـسفن، واسـتقبال          "بواسطة التبادل اإللكتروين للبيانات،     
املخزون ورصده، وإعداد تقارير عن اجلوانب الكمية وعن مراقبة اجلودة، وإصدار تقارير عن حركة              

  4"...البضائع بامليناء

                                                
 ماجـستير،  رسـالة  البحرية، العمالة فرص لزيادة البحري والتدريب التعليم في الجودة تطبيق أثر عن دراسة إبراهيم، أحمد سميح 1

 .112.ص ،2003 اإلسكندرية، كنولوجيا،والت البحري النقل كلية البحري، والنقل والتكنولوجيا للعلوم العربية األكاديمية
 .113.ص السابق، المرجع 2
 .311.ص ذكره، سبق مرجع البحري، النقل وسياسات اقتصاديات محمود، المنصف عبد أحمد/ د 3
 .66-65.ص ذكره، سبق مرجع المستقبلية، التحديات الخليجية البحرية الموانئ شهاب، أحمد راشد شهاب 4
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ات فائقة لتداول البضائع    وأقيمت أرصفة ووحدات حديثة جمهزة بتقنيات ومعدات ذات قدر        "
واحلاويات بكافة أشكاهلا، وهناك موانئ من اجليل الرابع واخلامس اليت تديرها بالكامـل منظومـات           

  1".وتقنيات عالية الدقة والكفاءة باستخدام احلاسب اآليل والتبادل اإللكتروين للبيانات
 ومجيع األنشطة ذات    كما أقيمت حمطات احلاويات يتم فيها شحن وتفريغ وتداول احلاويات         

  .العالقة التكاملية مع نشاط تداول احلاويات مثل صناعة وإصالح وتنظيف ودهان احلاويات وتأجريها
  أثر التكنولوجيا على النقل املتعدد الوسائط: ثالثا 

 من استخدام وصالت حبرية    إىل إنشاء جسور برية بدال     املتعدد الوسائط أدت تكنولوجيا النقل    
ت خريطة طرق النقل العاملية التقليدية ومن أمهّية الطرق البحرية العاملية واخنفاض            ريليت غ أكثر طوالً وا  

أمهية بعض املوانئ على حساب موانئ أخرى ظهرت أمهيتها على خريطة النقل العاملية ومثاالً علـى                
ألطلنطي كانت السفن تتخذ الطريق عرب قناة بنما من الشرق األقصى إىل منطقة مشال احمليط ا              ": ذلك

إىل أمريكا الشمالية لنقل البضائع، ولكن بعد بناء اجلسر الربي أصبحت معظم البـضائع تنقـل إىل                 
الساحل الغريب للواليات املتحدة ومث تنقل عرب اجلسر الربي إىل الساحل الشرقي وبالتايل زيادة نشاط               

 2".املوانئ الغربية على حساب موانئ الساحل الشرقي
لساحل الشرقي حبملة تسويقية دف إقناع الشركات املالحية يف أن تبدأ           وعليه قامت موانئ ا   

أ عرب قناة   .م.بتشغيل خدمة حبرية مباشرة من موانئ جنوب شرق آسيا إىل موانئ الساحل الشرقي للو             
أ .م.السويس باعتباره أفضل طريق اقتصاديا مقارنة بالطريق عرب احمليط اهلادي إىل املوانئ غـرب الـو    

ة نبتون أوريون اليرت استعمال هذا الطريق مستخدمة ست سفن حاويات عمالقة ذات             وبدأت شرك 
يوما ومنه أصبحت    22سرعات كبرية بفترة تردد عشرة أيام بني كل سفينة مستغرقة فترة إحبار مدا              

  .أ واستخدام اجلسر الربي.م.هذه الرحلة أسرع من الرحلة إىل موانئ غرب الو
ويات أصبح للناقل اختيارات أكرب الختيار املوانئ وسيطرة أكرب على          ويف ظل نظام النقل باحلا    

  .البضائع وعلى الطريق اليت تنقل عربها

                                                
 .79.ص ذكره، سبق مرجع العربية، البحرية موانئال النحراوي، أيمن/ د 1
 .109-108.ص ذكره، سبق مرجع الدولية، التجارة لوجستيات النحراوي، أيمن/ د 2
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كما ميكن أن يكون للموقع اجلغرايف للدولة آثار مباشرة على جناح النقل متعـدد الوسـائط     "
 هام، أو أن    وعلى مكونات سلسلة النقل كتمتعها مبنطقة ظهري اقتصادي، وقوعها على طريق مالحي           

  1".تكون كبوابة لدول صناعية جماورة
  أثر التكنولوجيا يف إحراز التميز التنافسي: رابعا

 أمهّية كربى يف ظلّ املنافـسة الـيت   Competitive advantageأصبح لفكرة التميز التنافسي 
 .أخذت تنتشر حتت تأثري سياسات حترير التجارة داخلياً أو عاملياً

كنولوجي أحد أهم العوامل املؤدية إىل التميـز التنافـسي ولكـن الـتغري              ويعترب التغري الت  "
التكنولوجي ليس مطلوبا بذاته وإمنا يكون مطلوبا يف حالة حتقيقه للتميز التنافسي، وليس كل تغـيري                
تكنولوجي مفيد، فقد يؤدي إىل إضعاف املركز التنافسي للوحدة االقتصادية وإىل تعثر الصناعة ذاا              

  2".ككل
تحقق التميز التنافسي من خالل القيمة اليت حتققها الشركات لزبائنـها وذلـك بواسـطة               ي
  :طريقتني

  .املنتجات من خالل خفض تكاليف اإلنتاج اإلمجاليةفس أن تقدم أسعار أقل من منافسيها يف ن -
 .أو تقدمي نوعية منتوج ذو نوعية جيدة بدالً من خفض سعره -

بالتكنولوجيا من حيث أنه نشاط اقتصادي قائم بذاته يسعى إىل          ويتأثر النقل املتعدد الوسائط     "
حتقيق التميز التنافسي، ومن جهة أخرى التكنولوجيا املستخدمة يف عنصر النقل تؤثر على مـستوى               

  3".ونوعية التكنولوجيا املستخدمة يف الصناعات اليت خيدمها النقل
  بحري العريبأثر التغري التكنولوجي على النقل ال: املطلب الثاين 

أدى التقدم التكنولوجي إىل تطور خدمات النقل البحري حيث ظهر النقل متعدد الوسـائط              
وانتشر النقل باحلاويات الذي أدى إىل حدوث تغيرات جوهرية يف أمناط اإلنتاج خصوصاً مع انتشار               

بلدان خمتلفة ويعتمد الشركات الضخمة واملتعددة اجلنسيات وأصبحت أجزاء املنتوج الواحد تصنع يف          
                                                

 .69-68.ص ذكره، سبق مرجع المستقبلية، التحديات الخليجية البحرية الموانئ شهاب، أحمد راشد شهاب/ د 1
 ميناء حالة دراسة (البحري النقل صناعة في الحديثة التطورات لمواكبة الليبية موانئال وتطوير إدارة العمامي، أمحمد أمراجع أحمد 2

 اإلسكندرية، والتكنولوجيا، البحري النقل كلية البحري، والنقل والتكنولوجيا للعلوم العربية األكاديمية ماجستير، رسالة ،)البحري بنغازي
 .29.ص ،2010

 .311.ص ذكره، سبق مرجع البحري، النقل وسياسات تاقتصاديا محمود، المنصف عبد أحمد/ د 3
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ونتج عن هذا حدوث تغيريات ملحوظة يف أمناط تدفق         . هذا األمر على كفاءة ورخص عمليات النقل      
 .البضائع واجتاهات التجارة الدولية

وأدى هذا إىل حدوث تغريات أساسية يف سياسات الشركات املالحية ويف االسـتراتيجيات             
ت قدرا على املنافسة تعتمد على تنوع اخلـدمات الـيت           اليت تتبناها ملواجهة هذه املتغريات وأصبح     

  .تقدمها واملستوى املرتفع للخدمة وانتظامها إضافة الخنفاض التكلفة
ولكن تنفيذ مثل هذه السياسات واالستراتيجيات يف شركات النقل البحري وهيئات املـوانئ          

ق ذلك، واليت جتعل كثريا مـن       بالدول العربية تواجه بعض املصاعب  واملعوقات اليت حتول دون حتقي          
الشركات واملسؤولني بالدول العربية على قناعة ومعرفة تامة بالتطورات العاملية ولكنها مـع ذلـك               
تعزف عن تبين هذه السياسات أو تقصر دون توفري ما تتطلبه تلك السياسات واالستراتيجيات مـن                

  .إمكانيات وقدرات
ر قد يشمل جوانب هامة كتحديث البنية الداخليـة   ألن هذا حيتاج إىل إجراء تغيريات وتطوي      "

للشركة وأساليب اإلدارة ومنهجية العمل، إضافة إىل ضرورة االعتماد على الوسـائل واإلمكانيـات     
ولكن هذا يعتمد على اليد العاملة القادرة على حتقيق هـذه           . املتقدمة اليت تتيحها التكنولوجيا احلديثة    

  1".وجيا احلديثة والتعامل معها بكفاءةالتغريات وعلى استيعاب التكنول
مل توافق الشركات املالحية وشركات اخلدمات مثل التوكيالت البحرية استخدام الـتحكم            
اآليل بالسفن حبجة عدم مناسبتها لنا وعلى أا تكنولوجية عالية يصعب التعامل معها ولكن اآلن بعد                

ة حتتوي على معدات وآليات حديثـة وبالغـة          سنة جند العديد من املوانئ العربي      20ضياع أكثر من    
التقدم وحدث نفس الشيء وال يزال حيدث بالنسبة لسفن احلاويات بالرغم من أمهيتـها وضـرورا       

وتكمن االعتراضات على أـا تكنولوجيـا       "للحصول على نصيب معقول من سوق النقل البحري         
 التشغيل وكفاءة عالية للقطاعـات      متقدمة ويصعب تشغيل هذه السفن بكفاءة أي حتتاج إىل دقة يف          

 سنة أخرى   20 أو   15ولكن جيب أال يكون هذا سببا يف التأخر         . الفنية والتجارية بالشركة وبالسفينة   
ألن هذا األمر حتمي وسيحدث كما حدث بالنسبة للتحكم اآليل ونفس الشيء بالنسبة لسفن الصب    

  2".يق اقتصاديات احلجمالعمالقة وسفن نقل البترول اليت يتيح استخدامها حتق

                                                
 .2.ص ،1993 اإلسكندرية، ،3 ماردكون مؤتمر البحري، النقل صناعة في وأثره التكنولوجي التطور مأمون، حسن أحمد/ د 1
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باستثناء بعض الشركات منها شركة املالحة العربية املتحدة اليت صنفت من بني الـشركات              
والشركة الوطنية الـسعودية للنقـل    United Arab Shipping Company UASCاملالحية العاملية 

العربيـة   ال تزال الـدول   .National Shipping Company of Saudi Arabia NSCSAالبحري 
تعتمد على الشركات املالحية الصغرية اليت تعمل بالطرق التقليدية، وخبصوص ترسانات الدول العربية       

  . فهي قليلة وإمكانياا ضعيفة ال تستطيع منافسة ترسانات الدول املتقدمة
             ا كما أنّ األسطول العريب يعتمد كلية على اإلمكانيات األجنبية لضعف الدعم الفين واملادي مم

  . يؤدي اىل زيادة التكلفة و حدوث تعطالت تؤثر على اقتصاديات تشغيل السفن
إن عدد شركات النقل البحري بالدول العربية اليت متتلك مثل هذه األنظمـة وتـستخدمها               
بفاعلية جد متواضع، واملقصود هنا كلمة الفاعلية، حيث هناك كثري من الشركات اليت تعـاين مـن                 

وهي إما جمرد مقاومة للتغري أو عن       ستخدام مثل هذه األنظمة املتطورة،       ال مشكلة رفض املتخصصني  
قناعة غري مفهومة، حبجة أن مجيع املخرجات ومجيع الفوائد اليت ميكن احلصول عليها من هذه األنظمة           

ألن هـذا   "ميكن احلصول عليها بدون استخدام احلاسب اآليل ولكن قد أغفل عنصر الوقت والزمن              
 غري الذي يستغرقه احلاسب مبجرد الضغط على أزرار اإلظهار وكلمـا زاد حجـم               سيستغرق وقت 

املؤسسة وحجم البيانات اليت تتعامل ا فإنه يصعب استخراج املعلومات ومعاجلتها باألساليب اليدوية             
لذلك ال ميكن لشركة ما أن تدخل يف إطار املنافسة بدون استخدام التكنولوجيا احلديثة وما توفره من           

  1".إمكانات
إنّ العامل اليوم يتجه إىل ما يطلق عليه بالعامل الالورقي، والشركة اليت ال متلـك مثـل هـذه               
اإلمكانيات التقنية تصبح غري قادرة على التعامل مع مثيالا، حيث أنّ األسلوب اإلداري املتبـع يف                

 ضعف مستوى أدائهـا، وحتـول   هيئات املوانئ العاملية خيتلف عن هيئات املوانئ العربية باإلضافة إىل        
الطلب على السفن العالية التكنولوجيا واليت أصبحت متر على املوانئ احملورية وإزاحة املوانئ التقليدية،            

  .وهذا ما أدى إىل ازدياد الفجوة والتبعية التكنولوجية
ـ نإنّ اإلعاقة الرئيسية الستخدام هذه األنظمة التكنولوجية املتقدمة ت    مقاومـة   مـن  ابع أساس

اإلنسان أو عدم رغبته يف استخدامها ألن معظم اإلدارة العليا للشركة يف الدول العربية غري مقتنعـة                 
بالدرجة الكافية بتوفري وتوجيه االستثمارات يف هذا اال العتقادها بأنه ليس ذو عائد مايل على أداء                
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لعدم قناعة املتخصـصني والعـاملني   الشركة وعليه صعوبة توجيه االستثمارات يف هذا اال، إضافة          
  .بفائدة مثل هذه األنظمة لدرجة اعتقادهم أنّ هذه األنظمة قد تأخذ مكام وجتعلهم غري ذي فائدة

 خللق املناخ الصحي لتفاعـل وأداء       اكما أن تطور الشركة وبنيتها الداخلية يعترب شرطا حيوي        
ني املتدربني على أحدث النظم وجدوا نظام وبيئـة    العاملني ألنه يف معظم األحيان العاملني واألخصائي      

  .الشركة ال تسمح هلم بتطبيق ما تعلّموه وما اقتنعوا به
ا يف تشغيلها تشغيالً اقتصادياً وكفاء    إن التحدي احلقيقي ال يكمن يف تشغيل املعدات فقط وإمن         

وال جتد صعوبة يف تـشغيلها      وبأقل أعطال ممكنة ألنّ الكثري من الدول العربية متتلك املعدات احلديثة            
ولديها اليد العاملة القادرة على التعامل مع هذه التقنيات، ولكن درجة االستفادة منها ليس باملستوى               

  .املطلوب
حىت وإن كانت قدرة الشركات العربية على التشغيل مقبولة إال أن قدرم علـى الـصيانة                

  :ليست بذات املستوى لألسباب التالية
التقنية ينقصها الوثائق الفنية الالزمة للقيام باإلصالح والصيانة ألنها سر الصانع ويف         معظم املعدات    -

بعض األحيان ال تكون هذه املعلومات سرية ولكنها تستورد مبستوى غري مقبول ألنه مل يتم الـنص                 
 .عليها عند التعاقد واالسترياد

رمة ال تسمح حبدوث األخطـاء      عدم وجود منظومة هندسية قوية تعتمد على أساليب ونظم صا          -
  .وتراكمها

  عملية نقل التكنولوجية احلديثة وأثر التعليم والتدريب فيها: املطلب الثالث
يساهم النقل البحري   كما  التكنولوجيا احلديثة رأس املال املؤثر يف اإلنتاج،         و املعرفة   أصبحت

 عمليـة نقـل     باإلضافة إىل القتصاد  أصبحت العنصر األساسي يف تنمية ا     اليت  يف قيام التجارة الدولية     
 .تعترب أقصر الطرق لتحقيق التنمية يف العاملاليت التكنولوجيا 

 ناتفـصل لتقليص الفجوة اليت    البد من استخدام التكنولوجيا أحسن استخدام يف هذا اال،          و
  .لعلم من خالل تدريب اليد العاملة واملتخصصني عن طريق البحث املتواصل و اعن الدول املتقدمة

وال شك أن الدول املتقدمة تكنولوجيا سيكون هلا مركز األمهية والسيطرة علـى املـوارد،               "
لذلك أصبح موضوع التقدم التكنولوجي أمرا حيويا ال حيتمل التأخري، ومن هنا جاءت أمهيـة نقـل             
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املوانئ التكنولوجيا من أجل اللحاق بالعصر، ومن األمهية أن يرتبط إنشاء أي مركز تدريب جديد يف                
  1".العربية بالتكنولوجيا واملستحدثات اجلديدة

ه بدون نقل حبري راقي، وأسلوب عايل يف املناولة والتنسيق لن تكون الدول العربية قـادرة                نإ
على املنافسة العاملية لذا باتت عملية التحديث للتكنولوجيا املستخدمة يف عمليات النقـل البحـري               

  .جوهرية ال غىن عنها
 معظم الدول العربية تعاين من ختلف تكنولوجي خاصـة يف جمـال النقـل     فيه أنومما الشك 

  .البحري على املستويني الداخلي واخلارجي
  نقل تكنولوجيا النقل البحري يف الدول العربية: أوال 

إن حصول الدول العربية على التقدم التكنولوجي يف النقل واستخدامها السلسلة اللوجـستية             
من أجـل   Iransfer technologyتمل التأخري، ومن هنا تربز عملية نقل التكنولوجيا أصبح أمرا ال حي

 .اللحاق بالعصر وسد الفجوة التكنولوجية احلالية
وبالرغم من أن عملية نقل التكنولوجيا تعترب أقصر طريق لتحقيق التنمية واللحاق بالعامل، إال       "

مشاكل عديدة، بسبب عدم مناسـبة عمليـة نقـل          أن التصنيع يف العديد من الدول العربية يواجه         
ولذلك جيب توفر بعض العناصر لنجاح عملية نقـل         . التكنولوجيا لظروف الدول العربية واحتياجاا    

  2":تكنولوجيا النقل البحري
   :منها عوامل عدة حتكمها التكنولوجيا انتقال فعملية

 ،إليها نقلها يتم اليت لدولة اسيةالسي و يةواالجتماع االقتصادية للظروف التكنولوجيا مالئمة مدى -1
 التطور الستخدام الالزم االستثمار إلقامة مناسبة للدولة االقتصادية الظروف كانت كلما ألنه"

  3." صحيح والعكس أسرع آلخر بلد من التجديد انتشار  معدل كان كلما التكنولوجي،
 الدول يف أساسا مت ألنه العربية الدول لظروف مالئما دائما يكون ال التكنولوجي فالتغري

 العمل لعنصر النسبية الندرة و املال رأس وفرة تشمل اليت االقتصادية ظروفها مع ليتالئم املتقدمة

                                                
 ماجـستير،  رسالة ،)دبي موانئ سلطة حالة دراسة (األداء كفاءة رفع على وتأثيره الموانئ في التدريب أهمية السويدي، أحمد محمد 1

 .74.ص ،2002 اإلسكندرية، البحري، والنقل والتكنولوجيا للعلوم العربية األكاديمية والتكنولوجيا، البحري النقل كلية
 .306-305.ص ذكره، سبق مرجع البحري، النقل وسياسات اقتصاديات محمود، المنصف عبد أحمد/ د 2
  439ص ، ذكره سبق مرجع ، العالم في البحري النقل إقتصاديات ، بدوي سمية/ د 3
 




 

 
 

- 168 -

   العمل ووفرة املال رأس ندرة يف العربية الدول ظروف تتمثل العكس على و السوق حجم واتساع
 التقدم جمال يف العربية لدول عابيةياالست القدرة إضعاف إىل يؤدي وهذا احمللية، السوق وضيق

 ،املالئمة التكنولوجيا اختيار على مقدرا اخنفاض "يعين هذا و البحري النقل يف التكنولوجي
 لكي احمللية البيئة يئة على مقدرا واخنفاض ،املالئمة ريغ التكنولوجيا تعديل على مقدرا واخنفاض

  1."نولوجيالتك التقدم الستخدام مالئمة تصبح
 غري األوقات معظم يف العربية لدول املناخ وعامل املوانئ كطبيعة الطبيعية الظروف أن كما

 أرصفة ذات العربية املوانئ فمعظم ،البضائع مناولة معدات يف كنولوجيالت التطور الستيعاب مالئمة
  .احلديثة السفن استقبال تستطيع وال املعدات، ذه جمهزة وغري صغرية وأعماق

 ازدادت كلما كبري معني جتديد لتنفيذ املطلوب احلجم كان كلما: استثماره املطلوب املال رأس -2
   .أخرى إىل دولة من انتشاره و التمويل صعوبة

 كان كلما التكنولوجي التقدم استخدام وراء من حتقيقها املمكن املكاسب زادت كلما  :الرحبية -3
  .كبريا أخرى إىل دولة من انتشاره

 كان كلما التكنولوجي التقدم استخدام من املتوقعة املخاطرة درجة ارتفعت كلما  :املخاطرة -4
  . بطيئاً انتشاره

 :للتكنولوجيا املصدرة الدول جانب من -
 عليها تقدمي املساعدة يف التدريب وإعطاء املشورة وتوفري مراكز الصيانة. 
 د الوسامة والناميةجيب التنسيق الكامل بني حلقات النقل املتعدئط يف الدول املتقد. 
 ن التكنولوجيا املنقولة الناحية الصلبة      متتضHandWare   واملرنة SoftWare     ويتوقـف مـدى 

متطلبات التجارة واحتياجات الشاحنني، اقتصاديات احلجم      : مناسبة التكنولوجيا على العناصر التالية    
 .الكبري، القوة العاملة

 :لوجيامن جانب الدول املستوردة للتكنو -
 د الوسائطهعليها أن تتفم املشاكل الناجتة عن استخدام النقل املتعد. 
 توفري املناخ املناسب لظهور رجال األعمال. 
 بات هذه النوعية من النقللأن تستعد تشريعياواجتماعيا ملتط. 
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 توفري الوسائل احلديثة الضرورية خللق البيئة املتكاملة للتكنولوجيا. 
 ة للموانئجتهيز البنية التحتي  . 
 :مسك وتفهم اتمع بعامل الوقت شرط أساسي لنجاح هذه التكنولوجيا"  -
 توفري البنية التشريعية واجلمركية واملصرفية. 
 1".أن تكون الدولة املتلقية للتكنولوجيا مستعدة الستقبال نظام احلاويات 

  أثر التعليم والتدريب يف نقل التكنولوجيا احلديثة: ثانيا 
 غري، ومصانع البـواخر تـت  غري واملواد اليت تدرس يف اجلامعات واملعاهد تت     ريالدول يتغ إنّ نظام   

ات أصبحت املوانئ تشكل حلقة ري، وملسايرة هذه التغري فكل ما حول امليناء يتغ     غريوأشكال البضائع تت  
أساسية يف سلسلة النقل ومركزاً للخدمات من خالل تقدمي جمموعة شاملة مـن خـدمات النقـل                 

ات التجارة كإخطار الشاحنني وشركات النقل البحري بوصول البضائع عن طريـق التبـادل            وخدم
اإللكتروين للبيانات، ملئ احلاوية وتفريغها، إصدار تقارير عن حركة البضائع باملينـاء واإلجـراءات             

وتبعاً لذلك من الضروري أن يصاغ كل ما هو جديد يف مادة علمية تدريبية تدرس علـى   "اجلمركية  
 2".سس صحيحة جلميع موظفي امليناء، من أجل تقدمي خدمة جيدة وبناء كادر جيدأ

إن مجيع ااالت اإلنتاجية واإلدارية بفروعها تتأثر بتطور التكنولوجيـا يف العـامل، بـسبب              
احلاسب اآليل فمنذ ظهوره واحلياة العملية تتغري ويرجع الفضل يف ذلك إىل العنصر البشري الذي هو                

كما أن التعليم والتدريب اجلاد بوضوح مفرداته ومتطلباته، مها الوسيلتان          .  هذا التحريك  األساس يف 
  .املؤثرتان يف توفري كوادر بشرية مؤهلة قادرة على تقدمي األفضل للتكنولوجيا

لقد تطورت خدمات النقل البحري مع مرور العصر حيث تداخلت األنـشطة واخلـدمات              "
دارة كل ذلك يدويا إذ جيب توفر كوادر بشرية قـادرة علـى             بعضها يف بعض وصار من الصعب إ      

استيعاب وربط كل تلك األنشطة واستيعاا، وإخراجها بصورة تتوافق مع التغري العـاملي يف ثـورة                
واجلهد واخلطأ البشري أثناء عمليات املناولة والتنسيق والشحن أو التسليم أو التدفق مـن          .املعلومات

 .3"خالل وسائط النقل الربي
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 نظاما إلدارة احلاويات له تطبيقات برجمية يف حمطات احلاويـات  "DP world"قت موانئ بط
مبيناء راشد وجبل علي، كما تعتمد خطط تأمني وسالمة املنشآت املرفئية يف املوانئ البحرية إىل درجة           

وتينية اليوميـة   كبرية على أنظمة تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت من خالل املمارسات التأمينية الر          
طوارئ يف حالة وقوع خرق أمين أو كارثة بيئية أو أحداث دد سالمة امليناء والعناصر املتواجدة به                  

وتعتمد الضرورة على مواجهة احلدث والـسيطرة       "من سفن وأفراد وتسهيالت ومنشآت مرفئية بل        
ك كافـة عناصـر خطـط       على نتائجه، أو منع تفاقمه على سرعة انتقال املعلومة، واالتصال وحتري          

الطوارئ املوضوعة مسبقا من أفراد ومعدات واتصاالت وجهات خارجية داعمة أو مـسؤولة، لقـد    
   1".أصبحت تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت مكونا إنتاجيا يف اإلدارة اإلستراتيجية

 مشغل احملطات البحرية مـن  DP Worldيتم إدارة مينائي راشد وجبل علي من طرف موانئ 
الل إدارة عمليات السفن واملراسي والساحات وجرد احلاويات واملعدات وإصدار الفواتري املاليـة،             خ

  .وإعداد التقارير واإلحصاءات
 لتخطيط الـسفن والـساحات وجدولـة حركـة     NAVIS نظام DP Worldوتستخدم 

ـ              سـلكيا ات ال دالشاحنات، وتوريد املعدات، كما يتم االتصال بني مركز التحكم والتعقـب واملع
  .م وغريهاللعمليات التشغيل والرص والتسليم والتس

فالتكنولوجيا حتتاج إىل نوعية خاصة من العمال ذي مهارات متميزة وممارسة عادات طبقـاً              
ملواصفات ومتطلّبات العصر احلديث، لذا على الدول العربية إعادة النظـر يف الـسياسات املتـصلة                

لتركيز على التدريب املهين إلعادة تأهيل العمالة وفقـا ملتطلبـات           بالعنصر البشري يف هذا اال، وا     
التكنولوجيا املتجددة باستمرار، والتفكري اجلدي يف االجتاه السريع حنو التركيز علـى األوتوماتيكيـة         

لذلك أمام الدول العربية خيار التوسع يف االعتماد على األوتوماتيكيـة يف            "واستخدام اإلنسان اآليل،    
احي سلسلة النقل احملوري، ومجيع العمليات املرتبطة به، وعليها أن تدخل عصر اإلنسان اآليل              مجيع نو 

بأسرع ما ميكن، ومبا يترتب على ذلك من تغري كامل يف البنية االجتماعية والتجاريـة والـصناعية                 
  2".والتشريعية واملصرفية والسياسية
                                                

 دولـة  لمـوانئ  حالـة  دراسة البحرية، الموانئ إدارة منظومة في" الثالث البعد "األمنية االستراتيجيات بي،الزعا سعيد محمد سعيد 1
 العربيـة  األكاديميـة  البحرية، والسالمة األسطول عمليات إدارة (البحري النقل تكنولوجيا دكتوراه، رسالة المتحدة، العربية اإلمارات

 .102 ص ،2010 إلسكندرية،ا البحري، والنقل والتكنولوجيا للعلوم
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يا اجلديدة، وقد تقاوم تطوير واقتبـاس     فبعض العادات قد تكون متعارضة ملتطلّبات التكنولوج      
نـة،  يالتكنولوجيا ألنّ العادات والسلوكيات تلعب دوراً رئيسياً من حيث احلاجة لتقبل تغيـرات مع             

فالنقل املتعدد الوسائط مثال يعين التدفق املستمر حبركة نقل احلاويات دون عوائق، فإن عنصر الوقت               "
 النظام بأكمله، ويف الدول العربية ال يلقى هذا العامل العنايـة            يعترب على سبيل املثال عامال أساسيا يف      

الواجبة، لذلك جيب أن تتغري السلوكيات تبعا ملتطلبات هذه التكنولوجيات اجلديدة ويتم ذلك عـن               
طريق التعليم والتدريب وعن طريق التوجيه، وحسن قيادة العنصر البـشري املتعامـل مـع هـذه                 

  1".التكنولوجيا بكل الطرق
  تطبيق تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف إدارة موانئ دولة اإلمارات العربية: املطلب الرابع

إن استخدام املوانئ البحرية احلديثة وحمطات احلاويات لتكنولوجيا املعلومـات واالتـصاالت       
ق ملختلـف  والتخطيط املسب، Just in time ييعترب أمرا أساسيا لتأمني التحكم الدقيق يف الزمن احلقيق

 أي التبادل االلكتروين للبيانـات      EDIعمليات تشغيل حمطات احلاويات وذلك عن طريق نظام الـ          
الذي يسمح بالتخطيط، واليت يتم خالهلا إطالع احملطة جبميع البيانات واملعلومات عن السفن املتوقـع    

لكل حاوية واخلط   وصوهلا قبل مدة كافية تسمح للقائمني بالتشغيل للتعرف على خصائص الشحنات            
املالحي وأوزان البضائع واملصدر ووسائل النقل اليت سوف تستخدم لكي ميكن حتديد موارد التشغيل              

حيث تفيد تطبيقات تكنولوجيا املعلومـات      . من عمالة ومعدات فنية ومواقع رص يف املنطقة اخللفية        
صادية من خالل تقليص عناصر     واالتصاالت يف تسيري حركات تدفق البضائع عرب امليناء، وبتكلفة اقت         

 .الزمن والتكلفة
  :Smart rail systemة ياملنظومة الذكية للسكك احلديد:أوالً

يف حمطة حاويات ديب وتعتمد علـى   Smart rail Systemمت تطبيق منظومة القطارات الذكية 
ت الواسعة  عرب املساحا  RTGSلتسهيل عمليات حتديد مواقع أوناش الساحة       ،  GPSنظام حتديد املوقع    

لرص احلاويات، ولتحديد الوضع املطلوب للحاوية يف الساحة، حيـث ميكـن حتريكهـا بكفـاءة                
وقد سهلت هذه التكنولوجيا بالتسيري الذايت األوتوماتيكي ملعـدات الــ           "أوتوماتيكيا يف اللحظة،    
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RTG           يف اجتيازهم ساحات لتداول احلاويات ورصها، وزودت كل معدةRTG   بنظامGPS  تتلقـى 
 1".اإلشارات من حمطة التوجيه

  :منظومة إدارة حمطة احلاويات: ثانياً
 ساعة يف اليوم، سبعة أيام يف األسـبوع،         24يتم تشغيل مينائي جبل علي وراشد على مدى         

ويقوم النظام بتعيني األوناش العمالقة املطلوبة للتشغيل، تعيني األرصفة اخلاصـة بالـسفن، متابعـة               
ليات تشغيل بالساحة من رص وتسلم وتسليم وختطيط األنشطة، وأية معلومات    العمليات البحرية، عم  

 .مطلوبة خاصة بإدارة حمطة احلاويات
وتستخدم املعلومات اليت يوفرها النظام يف ختطيط جداول اإلحبار، ويسهل تكامل عمليـات             "

  2".التداخل داخل حدود احملطة، وعمليات حتريك احلاويات بني حمطيت علي وميناء راشد
  SPARCSنظام مراقبة الوقت احلقيقي لألداء : ثالثاً 

 Synchronous Planning والتخطيط التـزامين  JITيعمل نظام مراقبة الوقت احلقيقي لألداء 
مع منظومة إدارة حمطات احلاويات لتخطيط عمليات السفن والساحات وتوقيتات املعدات، وإرسال            

  .احلاويات وتوجيههاوتنفيذ املهام املخطّطة لتوقيع خانات 
فهو يوفر رسم جرافيكي حلركة احلاويات يف أي موقع يف احملطّة، ويوزع املعلومـات عنـد                

  .ة شاحنة حاويات يف امليناءيحتميل أ
 تواجد معدات مناولة احلاويات يف جمال التشغيل بوفرة مينح سلطة مـوانئ ديب املرونـة يف     ان

يف أقصى مواسم الذروة، خصوصا من أونـاش الرصـيف   االستجابة بسرعة إىل طلبات العمالء حىت  
  .أو الساحات Gantriesالعمالقة 

  تكنولوجيا التخزين يف املخازن والساحات: رابعاً
حتتوي هذه املخازن على خانات متعددة الطوابق للتخزين ومعدات حديثـة مثـل الـشوك     "

ت وجتريدها وهي من أنشطة القيمة الرافعة اليت متكنها من تقدمي خدمات عالية الكفاءة كحشو احلاويا        
 وتتم عملية التخزين بشكل أوتوماتيكي يف خمازن حديثة مغلقة          3".املضافة املطلوبة كثريا من الشاحنني    
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كاستقبال احلاويات وجتريدها من مشموهلا، وفرز البضائع وتعليبها، وترتيبها وختزينـها وتـسليمها             
  .للعمالء
  :لتفتيش على احلاوياتمميزات النظم املتكاملة ل: خامساً 

تتواجد هذه األنظمة على بوابات احملطّات واألرصفة والساحات ومواقع أخرى ويتم املـسح             
بأشعة جاما وتعترب آمنة بدرجة كافية من ناحية املستوى اإلشعاعي وتأثريه على البشر، وتوفر سـرعة        

ف على احلاويات ذات اخلطـورة       ثوان على األقل حلاوية واحدة وتوفر بيانات للتعر        10تداول عالية   
 .العالية

إن عملية فحص البضائع احملواة يف املوانئ تتطلب قدرة عالية ونسبة تأكد عالية وتظهر األداء               
املتفوق لنظام تكنولوجي يربط بني قوة نظام التصوير واملسح النووي لألجسام اليت يصعب التعـرف               

  .ملتواجدة بامليناءعليها، مما يوفر متطلبات التأمني على البضائع ا
ويف إطار التأمني يف موانئ ديب توجد شركات متخصصة عالية التقنية اة حتديات تـوفري               "

األمن والسالمة عن طريق خرباء وأنظمة وأدوات عالية التقنية، ميكن إلمارة ديب عن طريـق أنظمـة           
  1".ر الصناعيةإلكترونية مراقبة املوانئ وإدارة عملية األمن باستخدام أنظمة األقما

  الكالب البوليسية: سادساً 
للكشف عن املواد املخدرة واملواد املتفجرة تعترب الكالب البوليسية أفضل طريقـة للتفتـيش              
عليها، وهناك طرق أخرى لتأمني مداخل وخمـارج املينـاء وسـاحاته، والـشاحنات كالعـصى                

عليهـا يف نقـاط حمـددة للتـأمني       الكهرومغناطيسية واألشرطة اهزة يف األرض من خالل املرور         
 .والسالمة

  تقنيات الفحص بدون تدخل: سابعاً
هو نظام لفحص البضائع يف املوانئ ونقاط العبور البحرية، وهو يسمح بتنفيذ أعمال التفتيش              
بشكل فعال وسريع لتأمني احلاويات وبضائعها وأمن احملطة جيمع بني التصوير بأشعة جاما، ونظـام                

صـورة للحاويـات    × نظام فحص بالنيترون، وبينما تتيح أشعة جاما وأشـعة          و× الفحص بأشعة   
وحمتويات تعرضها على الشاشة الكتشاف العناصر املهربة أو الغريبة أو اخلطرة، ويسمح نظام املسح               
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بالنيترون بكشف املهربات والتهديدات املتوقعة من مواد معينة، ويصدر إنذار آليا للعناصر املشتبه فيها             
 .اويةيف احل

ويتم االعتماد على أشعة جاما على نطاق واسع ألا قليلة التكلفة نسبيا، حيث ميكن عـن                "
طريقها مسح وتأمني احلاويات الفارغة مبعدل عال وتصوير الشكل العام للبضائع وتوضيح األشـياء              

   1".الغريبة يف احلاويات
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  :تأثري األزمة املالية العاملية الراهنة على النقل البحري العريب: رابعاملبحث ال
املؤسسات املـصرفية   (عمت األزمة املالية على دول العامل وانتقلت آثارها من االقتصاد املايل            

يف ) اخلـدمات  وأالقطاعات اإلنتاجية سواء للسلع     (إىل االقتصاد احلقيقي    ) وأسواق املال والبورصات  
 .نشطة االقتصاديةخمتلف األ

إنّ قطاع النقل البحري من القطاعات اليت تتسم بالعاملية وتتأثر مبا اجتاح العامل، فهو األكثـر               
عصب األنشطة االقتصادية املختلفة حول العامل      "تأثراً بني قطاعات النقل األخرى، فالنقل البحري هو       

واخنفاضا، باعتباره األقل تكلفة وهو ما جيعله       الرتباطه الوثيق حبركة التجارة الدولية وتأثره ا ارتفاعا         
ويعترب ركناً من أركان االقتصاد العاملي      ة التجارة العاملية،     من حرك  %90يساهم يف نقل ما يقرب من       

وقامسا مشتركا لكافة أنشطته وباعتباره جزءا من االقتصاد العاملي يؤثر فيه عنصرين هـامني النـاتج                
  .1"ةالعاملي وحركة التجارة الدولي

  تأثري األزمة املالية العاملية على النقل البحري العاملي: املطلب األول 
ب اإلعصار املايل يف اخنفاض معدل النمو الصناعي، حيث سجل تراجعاً كبرياً يف ايـة               بتس

 وكوريا اجلنوبيـة    2009 يف جانفي    30%، إذ شهدت اليابان تراجعاً بـ       2008الربع الثالث من عام     
، مما أثر على حجم الطلب العاملي مـن الـسلع           11,5% وأمريكا   19%، وأملانيا بنحو    25,5%بنحو  

واخلدمات سواء من املواد اخلام أو تامة الصنع مثال صناعة احلديد والصلب واليت تعترب مـن أكثـر                  
الصناعات تأثرا باألزمة وتأثريا يف جمريات سوق النقل البحري باعتبار أن خام احلديد وفحم الكـوك               

فاخنفض الطلب على " من جتارة البضائع الصب اجلاف الرئيسية املنقولة حبرا،      %50ثالن ما يزيد عن     مي
أ واليابان ختفض إنتاجهـا     .م.الصلب ومنتجاته مما أدى إىل قيام كربى مصانع الصلب يف أوروبا والو           

وايل وكذلك الصني اليت قررت خفض إنتاجها من الصلب حب         %25إىل   %20بنسب تراوحت ما بني     
 2".%1ليتراجع معدل اإلنتاج العاملي من الصلب إىل ما دون الـ  12%

باعتبار النقل نشاط خدمي مشتق من الطلب على التجارة اخلارجية فإنّ تأثري األزمـة علـى                
حجم وحركة التجارة الدولية انعكس عليه بشكل مباشر حيث اضطرت العديد من الـشركات إىل               

ا ودمج رحالت خمتلفة يف خط واحد وتقليل عدد السفن العاملةإلغاء العديد من خطوط رحال.  

                                                
1 http:// www. Marinews. Net/ index.Php ? Vol= 178 & art= 2132. 
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ولقد بدأت األزمة بسفن الصب اجلاف مث انتقلت إىل سفن احلاويات اليت شهدت حالة مـن                
التباطؤ الشديد يف الطلب حيث املستهلكني يف أوروبا الغربية وأمريكا الشمالية أصـبحوا يـشترون               

  .  سفن احلاويات الضخمة والتراجع يفوق التوقعاتكميات أقل من اليت ميكن شحنها على
 دوالر  2700قدما من هونج كونج إىل روتردام مـن          40لقد اخنفضت تكلفة نقل احلاويات      "

دوالر، إن هذه األسعار قد تسببت يف صدمة قاسية لصناعة اعتادت على حتقيق معدالت منو                200إىل  
  1."طوال السبع سنوات مضتواستمرت على هذا املنوال  %15سنوية ال تقل عن 

 9% تراجع بــ     2009حسب منظمة التجارة العاملية سجلت حركة التجارة العاملية يف عام           

  .وهو أكرب انكماش حلركة التبادل التجاري العاملي يف التاريخ احلديث
ولقد تأثرت التجارة الدولية تصديراً واسترياداً بسبب وجود حالة من عدم الثقة بني أطـراف               

رة الدولية، وحالة اإلحباط من حدوث كساد عاملي واليت سادت قطاعات األعمال املختلفـة،              التجا
  .يف فرص اإلقراض املمنوحة للشركات واملؤسسات االقتصاديةصنوت
تتضمن جتارة الصب اجلاف، السلع الصب الرئيسية، احلديد اخلام، الفحم، خـام الفوسـفات،               -

من إمجايل حركة التجارة الدولية املنقولة حبـراً ولقـد           37%لييوكسايت، ألومنيا وهي متثل حوايل      
مـن   %74بسبب تراجع جتارة احلديد اخلام والفحم واليت متثل حوايل           2009شهدت تراجعاً يف عام     

إمجايل جتارة الصب الرئيسية إضافة إىل ذلك السلع الصب األخرى كالسكر واإلمسنت واملنتجـات              
 .الزراعية

 من إمجايل حركة التجارة الدولية املنقولة حبراً وهي األخـرى           18%وايل  متثل جتارة احلاويات ح    -
من  11,3%، حيث قدر من آسيا إىل الواليات املتحدة األمريكية          2008شهدت اخنفاضاً تدرجيياً عام     

ومـن أوروبـا إىل الواليـات املتحـدة      2007 مقارنة بنفس الفترة من عام 2008الربع األخري لعام    
 . مقارنة بنفس الفترة من العام السابق2008يف الربع األخري من  10,6%األمريكية بـ 

اخنفاض أسعار النولون بشكل ملحوظ وجيب التفرقة بني الصادر والوارد، فنولـون الـصادر مل     " -
ينخفض بشكل ملحوظ ولكن االخنفاض احلقيقي كان لسعر النولون الوارد، كما اخنفضت أسـعار              

                                                
1 http:// www. Marinews. Net/ index.Php ? Vol= 178 & cat= 208 art= 2132. 
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 120دوالر إىل    200دوالر ومـن     320 دوالر إىل    600ت البحرية من    الوقود اخلفيف والثقيل والزيو   
 1".دوالر

من السفن مما أثر علـى       9%اخنفضت الطاقة االستيعابية ألسطول احلاويات العاملي بسبب توقف          -
 يف  33% يف شـيلي و      22%يف ترتانيـا،     8%يف الصني،    5%عدد كبري من الدول على سبيل املثال        

 الذي يعكـس    BDI عن العام السابق، كما اخنفض مؤشر البلطيق         75%ات  سفن احلاوي لبربادوس،  
 عن 2009 يف فيفري 80%أسعار نقل الصب اجلاف إىل أدىن معدالته منذ الثمانينات وبنسبة جتاوزت       

 ..الذي يعكس معدالت اإلجيار الزمين HIXالعام السابق وكذا مؤشرها مبورج 
اض يف معدالت حركة احلاويات باملوانئ العاملية حيـث         جند اخنف  2008 بعام   2009ومبقارنة عام    -

يف فيفري عـام     19%سجل ميناء سنغافورة الذي يعد األول على مستوى العامل يف تداول احلاويات             
أ .م.يف لونج بيتش يف الـو  %14يف هونج كونج، و %23و 2008 مقارنة بنفس الشهر من عام  2009

 شهر ديسمرب،بينما هبطت الواردات عرب املينـاء بنحـو          يف %25وميناء نيويورك ونيوجريسي بنحو     
 .يف لوهافر يف فرنسا %24 وبنسبة  1993 وهذا هو االخنفاض األول من نوعه منذ 11%

 كما واجه ميناء جواجنزو أحد مـوانئ        2009يف جانفي    %13,9ويف املوانئ الصينية حوايل     "
ن نفس الشهر، وهـبط معـدل تـداول         م %30.9الصني أكرب اخنفاض يف تداول احلاويات حبوايل        

  2".%17احلاويات يف ميناء شنغهاي بنحو 
اضطرار بعض اخلطوط املالحية الكربى إليقاف سفنها الكبرية عن العمل ودمج رحالت إىل             
مناطق معينة كما وبدأت بعض السفن التخفيف من سرعتها ما أدى إىل ايار الطلب على الناقالت                 

قفت معظمها لعدم وجود طلب عليها بينما تعمل األحجام املتوسطة بـشكل  الكبرية والصغرية اليت تو   
جزئي وترتب على ذلك اخنفاض كبري يف حجم الطلب على بناء السفن وتراجع أسعار البناء بـشكل   

  .كبري

                                                
1 http:// www. Marinews. Net/ index.Php ? Vol= 178 & cat= 208 art= 2132. 

 للعلـوم  العربية األكاديمية األول، العدد ماريتايمز، دورية نشرة البحري، النقل على وتداعياتها العالمية المالية األزمة زكي، ىسلم  2
 .16ص البحري والنقل والتكنولوجيا
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كما تأثر سوق تأجري السفن سلبا برفض بعض املستأجرين التعاقد باألسعار املتدينة، انتظـار              
 دوالر  2000 دوالر إىل    8000حيث اخنفضت أسعار تأجري السفن الصغرية من        االخنفاضات األخرى   

  .لليوم
أدى ايار الطلب على الناقالت الكبرية والصغرية إىل اضطرار بعض اخلطوط املالحية الكربى             
لدمج رحالت إىل مناطق معينة وختفيف سرعة بعض السفن وإيقاف السفن الكبرية عن العمل، بينما               

سطة احلجم تعمل بشكل جزئي، مما أدى إىل اخنفاض كبري يف حجم الطلب علـى بنـاء                 السفن املتو 
  .السفن يف الترسانات العاملية، وتوقف عقود البناء وتراجع أسعار البناء بشكل كبري

، كما قامـت    2009من سفن احلاويات توقفت عن العمل لغاية اية مارس           %11وحوايل  "
 خدماا وبعضها بتخفيض اخلدمات وأعداد السفن اليت تعمـل          بعض شركات نقل احلاويات بتعليق    

  1".%50على بعض اخلطوط بنسب وصلت إىل 
 يف حني اخنفض املعدل العـاملي       %30حيث اخنفض الطلب يف ترسانات البناء الصيينية بنسبة         

وخاصة عقود بناء سفن ناقالت الصب اجلاف واحلاويات بشكل شبه كامل منذ شهر             . %27بنسبة  
 %4 ومتثـل نـسبة   2009 يف جانفي  و، لقد بلغ عدد السفن اليت مت التعاقد على بنائها  2008بر  أكتو

 كما بلغ عدد السفن اليت مت إلغاء تعاقداا يف قطـاع            ،2008فقط من تعاقدات نفس الشهر من عام        
وذلك بسبب اإلفالس أو اإلخفاق يف تنفيـذ االلتزامـات   " سفينة 200ناقالت الصب اجلاف حوايل    

التعاقدية كما قام بعض مالك السفن بإعادة التفاوض مع الترسانات لتخفيض عدد الـسفن املتعاقـد        
على بنائها، وتأجيل مواعيد استالمها أو تعديل الشروط املالية وسداد األقساط أو حتويل السفن الـيت        

ناك عدد غري قليل  وه2".مت التعاقد عليها إىل نوعيات أخرى، لذا أعلنت بعض ترسانات البناء إفالسها    
  .من السفن اليت متّ استالمها من الترسانات وإيقافها بالغاطس

خرجت بعض اخلطوط املالحية اليت تعمل يف جنوب شـرق آسـيا والعاملـة يف خـدمات          
  . سفينة وذلك لعدم قدرا على حتمل توابع األزمة االقتصادية40-50ومتتلك من ) الفيدر(الرواسب 

  

                                                
1  http:// Transport-era.info/ Artice Dex. Aspx ? LD= 137. 

 العربيـة،  البجرية موانئ اتحاد لالتحاد، العامة األمانة العربي، البحري النقل قطاع على ميةالعال المالية األزمة تأثير العربية، الندوة 2
 .2 ص ،2009 اإلسكندرية، العربية، الدول جامعة
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  وبات اليت واجهة النقل البحري العريب خالل األزمة املاليةالصع: املطلب الثاين 
 باألزمة املالية مقارنة بالـشركات املالحيـة        اإنّ املوانئ العربية وشركات املالحة هي األقل تأثر        -

العاملية إذ مل تعلن أي منها اإلفالس ولكن سجلت معظم شركات املالحة تراجع يف األرباح بشكل         
 .ةواضح خالل السنة املالي

اخنفاض حجم تداول البضائع واحلاويات وإيرادات الرسـوم وإيـرادات اخلـدمات البحريـة               -
املصاحبة ألنشطة املوانئ نتيجة الخنفاض معدالت ترددات السفن على املوانئ البحرية العربية ممـا              
كان له انعكاس سليب على اخلطط االستثمارية لتطوير املوانئ البحريـة العربيـة لتتواكـب مـع        

 .ملستويات العامليةا
 .تراجع االستثمارات يف بناء السفن -
اخنفاض عائدات حمطات وشركات تداول احلاويات الخنفاض عدد احلاويات املتداولة بـاملوانئ             -

 مليون حاوية مكافئة بنسبة منو     435 من اإلمجايل العاملي الذي يبلغ       %5ويبلغ نصيب املوانئ العربية     
 . وبالتايل اخنفاض نصيب املوانئ العربية،2009 عام %5 و2008 عام %15بلغت 

تأثر الشركات العاملة يف عمليات الشحن والتفريغ للبـضائع وتـداول احلاويـات ويف جمـال       -
 .اخلدمات البحرية

 يف كل من ميناء     2009شهدت املوانئ السعودية اخنفاض يف مناولة البضائع يف الربع الثالث من             -
زيز بالدمام، إضافة إىل اخنفاض يف عدد السفن القادمة إىل املوانئ           جدة اإلسالمي وميناء امللك عبد الع     

 ممـا أدى    %30وبالتايل اخنفاض حجم البضائع الواردة إىل املوانئ السعودية بنحو          "السعودية عموما،   
إىل خروج شركات نقل حبري حمورية من خدمة هذه املوانئ وموانئ البحر األمحر بينمـا مل تتـأثر                  

ري احملورية السعودية والسفن السعودية كثريا بسبب حركة الشحن املرتفعة مـن            شركات النقل البح  
 1".السعودية إىل إفريقيا

 وكذلك ،2008 مقارنة بعام %51 بـ2009كما اخنفضت أرباح الشركة املالحية احمللية عام       "
ات  واخنفـضت إيـراد    ،%70اخنفض إيراد شركة اخلليج للمالحة وهي شركة مالحة إماراتية بنسبة           

شركة املالحة العربية املتحدة وهي شركة مالحة مملوكة لدول اخلليج وهي أكرب رابع شركة عامليـة                

                                                
1 http.//transport-era.info/artiledex.aspx ?ld=137. 
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 ولكنـها مل  1" بالرغم من منو أعماهلا هذا العـام %43يف جمال النقل البحري وهبطت أسهمها بنسبة      
شركات اإلنتـاج   تتعرض لاليار أو اإلفالس حلصوهلا على عقود طويلة األجل مت توقيعها مسبقا مع              

الكبرية مثل أرامكو وسابك، واليت منحت هلا حدا ثابتا من الدخل يغطي مصاريف التشغيل والوقود،               
  .وسقفا مناسبا من الرحبية الثابتة

أما الشركات املالحية اليت ما زلت تطفو على سطح األزمة املالية هي شركات ذات كيـان                
عالن لعمالئها بقبول نقل بضائعهم مبا يعـرف حبريـا          قوي وإدارة واعية حيث أا مل تضطر إىل اإل        

أي النولون جمانا لتغطية مصاريف التشغيل وهذا شعار رفعته الكثري من شركات املالحة      ) زيرو فريت (
  .العاملية من أجل البقاء

وملعرفة الصورة احلقيقية للوضع االقتصادي للنقل البحري العريب مت رصد حركـة الـشحن              
 التعرض حلركة نشاط موانئ ديب العاملية ألن هذا الكيان العمالق يـدير مـوانئ               والتفريغ من خالل  

ميناء حبريا يف العامل ويعمل      30عمالقة وحيوية يف مجيع القارات، حيث تقوم الشركة بإدارة وتشغيل           
  .موظف حول العامل 97.000حتت إدارا 

اولة البضائع يف معظم املوانئ اليت      فميناء ديب تأثر كثريا وانعكس ذلك يف هبوط إنتاجيته من من          
حيث أعلنت شركة موانئ ديب عن اخنفاض حجم الشحن يف ميناء ديب واملوانئ اخلارجيـة               "يديرها،  

 يف  %48 رغم حتقيق الشركة زيادة قدرها       2009يف الشهرين األوليني من عام       %8اليت متلكها مبعدل    
ديب إىل إعادة هيكلة املوارد البشرية، كما مت تأجيل         مما اضطر اإلدارة املركزية يف      . 2008نتائجها لعام   

  2".2009العديد من خطط التوسع واالنتشار اليت كانت يف خطة نشاطه للعام 
أوضحت نتائج تقارير هيئة املوانئ املصرية اخنفاضاً ملحوظاً يف كميـات البـضائع الـيت متّ                

ء بور سعيد، اإلسكندرية، دمياط والسويس مناولتها من خالل املوانئ املصرية الرئيسية يف كل من مينا        
ألنّ مصر أكرب الدول العربية من حيث عدد السكان وبالتايل األكثر استهالكاً للمواد الغذائية والبناء               

  .والتعمري
وباعتبار مصر هي أكرب الدول العربية من حيث عدد السكان وبالتايل األكثر استهالك للمواد              

 املعيشية والبناء والتعمري وخالفه، فقد أوضحت نتائج تقارير هيئة املوانئ           الغذائية واالستهالكية للحياة  

                                                
1 http:// www. Tunisalswasat. Com/ wesima articles/ economy- 20081006- 12168. html 
2 http:// www. Ecoworld- mag.com/ detail.asp ? In News Item ID= 347609 
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يف : املصرية اخنفاضا ملحوظا يف كميات البضائع اليت مت مناولتها من خالل املوانئ املصرية الرئيـسية              
كل من ميناء اإلسكندرية وبورسعيد ودمياط وميناء السويس على البحر األمحر وليس أدل على تأثري               

املمـر  "زمة املالية العاملية على حركة النقل البحري من اإلطالع على تقرير هيئة قناة الـسويس،                األ
الرئيسي لتجارة الشرق والغرب بواسطة السفن التجارية، الذي أوضح أن حجم املنقول عن طريـق               

، 2009مليون طن لقناة السويس يف اية عـام          101مليون طن إىل     155قناة السويس قد اخنفض من      

بل أن نسبة التراجع يف عدد السفن الصينية املارة لقناة السويس وهي أكرب عمالق لنقـل البـضائع                  
  1".2009يف عام  %52الصينية إىل الغرب قد اخنفض بنسبة 

                                                
1http:// www. Ecoworld- mag.com/ detail.asp ? In News Item ID= 347609  
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  : خالصة الفصل 
 وما هلا من آثار سلبية      سات اجلات اخلدمتعرض هذا الفصل إىل تطبيق بنود إتفاقية حترير جتارة          

حيـث أن إتفاقيـة     ...) السفينة، امليناء، الشركات املالحية   ( قطاع النقل البحري العريب      عديدة على 
 املـسامهة يف    ا من شأ  ية اتفاق ا بعني االعتبار، واعتباره   ا حقيقة واقعة جيب النظر إليه     تاجلات أصبح 

رضية أنه يسهم   تنظيم حركة التجارة العاملية وإزالة احلواجز اليت كانت تؤدي إىل إعاقتها باإلضافة لف            
  .يف زيادة حجم التجارة يف ضوء االتفاقية

كما أوضح هذا الفصل اآلثار السلبية النامجة عن هيمنة الشركات املتعددة اجلنسيات علـى               
النقل البحري العريب من خالل استعراض مكانة األسطول البحري العـريب يف األسـطول العـاملي،                

ى الدول النامية مبا فيها الدول العربية ملنعها من دعم مشغلي           والضغوط اليت متارسها الدول املتقدمة عل     
وسائل النقل ا، ومن خالل برناجمي التثبيت والتكييف اهليكلي خلصخصة شركات قطـاع النقـل               

  .البحري واملوانئ، ويف ظل التقسيم الدويل اجلديد للعمل الذي يقوم على جتزئة العملية اإلنتاجية
ري التكنولوجي على قطاع النقل البحري العريب وضرورة عملية النقل          وبني هذا الفصل أثر التغ    

التكنولوجيا احلديثة مع مراعاة شروط النقل لنجاحها بدقة، ومدى تأثري األزمة املالية العاملية على النقل     
  .البحري العريب
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 :مقدمة
 البـضائع  مـرور  وتـسهيل  زيادة اجتاه ويف العوملة، جمال يف احلديثة العاملية التطورات أدت
 االتـصاالت  وتكنولوجيا النقل قطاع تطور زيادة إىل اخلدمات جتارة وحترير احلدود عرب واألشخاص
 البحرية املوانئ حظيت وقد ،االتصاالت تكلفة وتقليل النقل وكفاءة سرعة ةبزياد وذلك واملعلومات،

 والنقل الوسائط متعدد النقل جماالت يف والتكنولوجية اهليكلية التطورات تواكب حىت الدول باهتمام
 ودوليـة  إقليميـة  وتوزيـع  وجتارة صناعة مراكز املوانئ هذه لتصبح األخرى والتطورات باحلاويات
  .احمللي دورها إىل باإلضافة

 إفريقيـا  سـيا، آ القارات بني املتوسط االستراتيجي مبوقعها العربية البحرية املوانئ متيز ورغم
 واملميزات اجلغرايف املوقع يعد مل واملوانئ البحري النقل على طرأت اليت التغريات هذه أن إال وأوروبا
 اخلطـوط  واحتادات الشركات أصبحت بل يةالتجار والبضائع السفن لقدوم هاما معيارا متثل الطبيعية
 ألسـباب  الدوليـة  التجارة وطرق خطوط عن كثريا تبعد موانئ إىل سفنها ترسل وجتمعاا املالحية
 سـعر  إىل باإلضافة. للخدمات العالية والنوعية الكفاءة أي العمليات، وسرعة باإلنتاجية تتعلق أخرى
  .اخلدمات تلك وتكلفة

 يف العريب البحري النقل قطاع تواجه اليت والتحديات املشاكل ألهم سةدرا األمر يستلزم لذلك
 الظواهر هلذه العربية البحرية واألساطيل املوانئ مواجهة وكيفية اجلديد، العاملي االقتصادي النظام ظل

  .الفصل هذا يف سنتناوله ما وهذا عربية حبرية إستراتيجية بوضع العاملية
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  :تحديات اليت تواجه قطاع النقل البحري العريباملشاكل وال: املبحث األول
 احلديثة، السفن قبل من املطلوبة احلديثة للمواصفات العربية املوانئ من الكثري  مطابقة عدم إن  

 مناسبة، وبتكلفة ممكن وقت بأسرع السفن هذه وحتميل وختزين لتفريغ املناسبة املعدات توافر وعدم
 إىل البضائع توزيع إعادة على تعمل اليت املائية أو احلديدية وأ الربية للطرق دولية كةببش إتصاهلا وعدم
 حجما أصغر سفن على البضائع هذه شحن بإعادة تسمح اليت احلرة املناطق وجود أو ااورة الدول
 املالحية احلركة هذه تقدم  أوعدم املالحية احلركة تراجع إىل أدت املشاكل هذه كل ااورة، للدول

 القطاع يف اإلستثمارات وإخنفاض .العامل يف العاملية التجارة حلجم السنوية الزيادة مع لتتناسب
 العربية األساطيل قدرة على أثر مما) احلاويات سفن قطاع يف اإلمارات  دولة ماعدا (العريب البحري

  .البحري النقل جمال يف العاملية املنافسة على
  العريب البحري النقل قطاع منها يعاين اليت املشاكل أهم: األول املطلب

  : العريب األسطول منها يعاين اليت املشاكل أهم : أوال
 و العربية األساطيل قدم على يدل ما وهو عاما 30-15 بني ما العربية السفن أعمار متوسط يتراوح -

  ).اإلمارات دولة ماعدا (احلاويات سفن وجود وعدم البضائع نقل يف قدرا اخنفاض
 تعرضها احتمال و السفن هذه قدم نتيجة العريب األسطول سفن وصيانة تشغيل تكاليف إرتفاع -

  .األخرى الدول يف املطبقة السالمة لقوانني مطابقتها لعدم الدولية للغرامات
 أنواع جلميع بالنسبة اإلمارات دولة يف ماعدا البحري النقل جمال يف العربية االستثمارات إخنفاض -

 النفط ناقالت يف تستثمر للطاقة املصدرة العربية الدول فمعظم الدولية، لتجارةل الالزمة السفن
 العمود متثل اليت احلاويات نقل و السائبة املواد نقل سفن إقتناء يف واضح قصور مع العامة والبضائع
  .الدولية للتجارة احلديث الفقري

 مـن  جيعل مما قليلة، إمجالية موالتحب العدد قليلة أساطيل متتلك العربية املالحية الشركات معظم" -
 للنقـل  املتحـدة  العربية املالحة شركة تعترب حيث وتنافس، متيز وإحراز األسطول حتديث املستحيل
 عـشرة  أكـرب  قائمة يف تعترب فهي العاملي، التطور مسايرة استطاعت اليت الوحيدة الشركة البحري
 1."للحاويات حبرية أساطيل
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 النقل شركات معظم رحبية عدم إىل أدى احلموالت حجم وإخنفاض التشغيل تكلفة إرتفاع - 
  .العريب البحري

  .العربية األساطيل وحتديث وصيانة لتشغيل كافية بأعداد املؤهلة العربية األطقم وجود عدم -
 وموانئ الساحلية باملالحة اخلاصة السفن يشمل ساحلية مالحة نظام وجود إىل العربية الدول افتقار -

  .البحري التلوث ومكافحة والسالمة املالحة وأنظمة الساحلية املالحة
 .كافية بأعداد املؤهلة العربية األطقم توفر عدم" -
 ودعم الشاحنني مصاحل حلماية وذلك واإلقليمي الوطين املستوى على للشاحنني جمالس وجود عدم -

 1."مالحية غرفة وجود وعدم األسطول
 :العربية البحرية املوانئ امنه تعاين اليت املشاكل أهم : ثانيا

 نتيجة واحد آن يف الواردة السفن من كبرية أعداد إستيعاب علىة قادر غري العربية املوانئ معظم إن -
 العمليات هذه إلجراء الكافية والشحن والتخزين التفريغ وإمكانيات الكافية االرصفة وجود عدم

   .الوقت نفس يف السفن جلميع
 اخلامس اجليل من احلاويات سفن إلستقبال احلديثة للمواصفات العربية وانئامل معظم مطابقة عدم -
  .السادس اجليل أو
 احلاويات، حمطات توافر من اال هذا يف منها املنشود التطور العربية املوانئ تطور لعدم وذلك" -

 عدم إىل ضافةباإل السفن، من احلديثة الطرازات الستقبال املناسبة واألطوال األعماق ذات واألرصفة
 2."اإلمداد لسالسل اللوجستية اإلدارة توافر وعدم ،EDI نظام اإللكتروين البيانات تبادل نظام توافر

 اخلاصة املستندات إستكمال يؤخر مما العربية املوانئ مبعظم املعلومات تبادل نظم توافر عدم -
 املستندية فالدورة . خرىاأل واملصاريف اإلدارية املصاريف ودفع شحن، وبإعادة وتفريغ بدخول،
   .امليناء مغادرة و الشحن واعادة والتخزين التفريغ عمليات بطء يف رئيسيا سببا اصبحت

 األرصفة وختصيص السفن دخول لعملية املتابعة وخطوات لعمليات اللوجستية اإلدارة توافر عدم -
 اإلفراج و اجلمركي والتخليص والتخزين التفريغ لعمليات املناسبة واملعدات العمال وختصيص املالئمة
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 وحتت سريعة بصورة الرصيف جسم عن بعيدة خمازن إىل البضائع نقل أو املستوردة البضائع عن
   .امليناء ادارة بواسطة هلا املخطط اجلداول وحسب العمليات ذه خاصة إدارة مسؤولية

 املعدات وجود وعدم ل،األعطا نسبة إرتفاع إىل يؤدي مما املستخدمة للمعدات الصيانة وجود عدم -
 يف املستخدمة املعدات مطابقة وعدم املناسب، الوقت ويف املناسب املكان يف والالزمة املناسبة

 البضائع تلف إىل يؤدي مما تنفيذها املطلوب للخدمة الفنية القدرة ناحية من اللوجستية العمليات
 .نقلها املطلوب واحلاويات

  .التأمني شركات أو الشحن لشركات تعويضات دفع إىل يؤدي البضائع تلف أن كما -
 احلديثة املعدات كشراء الفوقية البنية إستثمارات على تؤثر كتعويضات املدفوعة املبالغ جمموع ان -

   .امليناء يف اللوجستية للعمليات واملناسبة
  .البريوقراطية من حكومي قطاع أي شأن شأا العربية املوانئ تعاين -
 عامل و مناسبة األسعار هذه تكون لكي امليناء داخل اخلدمات لتسعري وافية دراسة وجود عدم -

  . للسفن جذب
  .البحري النقل جمال يف املؤهلة العاملة اليد توفر عدم -
  .امليناء جمتمع معلومات نظم لربط مركز توفر عدم -
 إختاذ ءبط عليه يترتب امليناء يف املوجودة التنظيمية اهلياكل يف كثرية إدارية مستويات وجود ان -

 .امليناء على املترددة السفن مع التعامل وبطء القرارات
 .العاملني أداء يف والتحكم الفعالة القيادة غياب" -
 1".املؤداة األعمال يف الشديدة واخلصوصية واملوظفني العاملني تدريب على القدرة عدم -
 وأسس الوظيفة وجود من واهلدف امليناء داخل وظيفة لكل مكتوبة واضحة إجراءات وجود عدم -

  .للميناء املشترك اهلدف حتقيق دف و األداء مستوى رفع دف العاملني أداء تقييم
 املناسب الوقت يف الصحيحة املعلومات توافر عدم إىل أدى احلديثة املعلومات نظم استخدام عدم -
  .املناسب القرار إلختاذ إلدارةل
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 وتتبع املعلومات مجع وسائل أضعف احلديثة املعلومات نظم و اإللكتروين احلاسب استخدام عدم -
 والتنفيذ والتخطيط القرار اختاذ عملية وضعف املستندات واختفاء األخطاء ونسبة وازدياد احلقائق
  .امليناء املترددة السفن ومغادرة العمليات انتهاء حىت واملتابعة التصحيحية اإلجراءات واختاذ واملتابعة

 كامل تغطي بصفة امليناء داخل التخصصية والوظائف امليناء دارةإل املتخصصة الكوادر وجود عدم -
 املسؤوليات تنفيذ عدم إىل أدى مما املوجودة للعمالة العلمية املؤهالت وتدين امليناء احتياجات

  .األكمل الوجه على املطلوبة اتوالواجب
 وأن اتاملستند مع يتطابق احلاويات حمتوى أن تضمن بصفة الواردات على الرقابة ضعف -

  .بامليناء املوجودة املصاحل مجيع لدى ومقبولة وكاملة صحيحة املستندات
 املستندية الدورة إلاء الالزم الوقت زيادة إىل أدى مما املختلفة املصاحل يف املتبعة اإلجراءات تكرار -

  .مرحلة كل يف املطلوبة املستندات واختالف
 1."املستجدة ياتاملعط مع توافقها لعدم اجلمركية النظم مشكلة" -
   .امليناء لتحديث الالزمة احلكومية اإلعتمادات وجود عدم نتيجة املالية املشاكل -

   : باحلاويات النقل مشاكل أهم: ثالثا
 ضخامة عن ناتج النشاط، هذا يف املستمر التحديث مسايرة على العربية الدول قدرات ضعف -

   املتخصصة، واملعدات والسفن احلاويات،واملوانئ من لكل الالزمة االستثمارات حجم
 فائض ميلكون من ،ومنها)التحتية البنية تحديثلو الكفاءة العالية االتصاالت ونظم املدربة، والكوادر

 التحوية نظام وتطوير بناء يف استثماره ميكن الذي والغاز البترول دخول عن الناتج االموال من ضخم
   كمصر العربية الدول باقي بعكس جلزائر،وا وليبيا والكويت وقطر واإلمارات كالسعودية

  .النظام هذا لتحديث األموال هذه متلك ال اليت والسودان واملغرب وتونس ولبنان وسوريا واألردن
 اسطوهلا ضعف بسبب العاملية الشركات باحلاويات النقل جمال يف العربية الشركات منافسة صعوبة -

  .العاملي البحري النقل سوق على األجنبية دولال سيطرة إىل ذلك أدى احلجم، و العدد حيث من
 املناسبة التخزين أماكن وجود وعدم احلديثة، بالطرق إتصاهلا وعدم للموانئ، التحتية البنية ضعف -

  .العربية املوانئ الكثريمن إىل الدخول الضخمة السفن جتنب اىل العوامل هذه كل أدت

                                                
 .89-88 ص ذكره، سبق مرجع عبيد، نزار همام  1



 
 

  - 189 -

 التداول ومعدات السفن على التأمني تكاليف الرتفاع نتيجة الثابتة التشغيل مصاريف ارتفاع" -
 .عليها والعاملني

 نقل سوق تصيب هزات ألي عرضة فهي التحوية نظام يف ختصصت اليت الشركات إن -
 .1"احلاويات

 واللوجستيات التحوية بني املوجودة العالقة بسبب املتقدمة لدول العربية الدول منافسة صعوبة -
 :سائطالو املتعدد النقل مشاكل : رابعا

 عن والنقل الربي، النقل و البحري، النقل بني ما العربية بالدول النقل وسائل يف تكامل يوجد ال -
  .املائية أو احلديدية اخلطوط طريق

  . العربية بالدول التحتية البنية ختلف و ضعف -
   .الداخلي النقل شبكات إندماج على القدرة و التكامل عدم -
   .العربية البالد يف النقل الوسائل مجيع نيب تربط معلوماتية شبكة وجود عدم -
  .النظام هذا مع تتماشى اليت التشريعات وجود عدم -
   .العربية الدول يف الوسائط متعدد النقل يف املتخصصة النقل شركات وجود عدم -
 ضمن البضائع بنقل يتعهد والذي احلقيقي، باملفهوم الوسائط متعدد النقل متعهد مهنة غياب" -

 عمليات إدارة تشمل اليت و تيةساللوج اخلدمات ويقدم ، )واحدة شحن وثيقة ( حدةوا نقل ةرسال
  2".التوريد سلسلة داخل النقل وخدمات املعلومات و والنقل التخزين و التعبئة

   .الربية الطرق مواصفات بني التوافق عدم -
 شبكات وجود لعدم وذلك الدولية التجارة خلدمة احلديدية السكك يف املعطلة الطاقة إستغالل عدم -

   .املوانئ هلذه ممتدة
 اللوجستيكية اخلدمات تبادل عدم و املختلفة، النقل شبكات بني ما احملورية الوصالت وجود عدم -
   .املختلفة النقل أمناط بني ما
 بالطرق أو احلديدية بالسكك أو احلديثة الربية طرقلا مبنظومة احلالية العربية املوانئ إرتباط عدم ان -

   .األداء ضعف إىل أدى هذا كل ، الضخمة السفن إلستقبال املوانئ جهازية عدم و يةاملائ
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 وجود وعدم اخلربة مكاتب مثل الوسائط املتعدد للنقل املساندة املتخصصة اخلدمات وجود عدم -
 املتخصصة والعمالة الغيار قطع وجود وعدم واملعدات السفن إصالح و الصيانة يف املتخصصة الورش
  .الالزمة

 واإلخراج والتخليص النقل و والتفريغ الشحن مراحل كل يف متخصصة شركات وجود عدم -
  .الباب إىل الباب من النقل أساس على ةمبني متكاملة كعملية للعمالء والتسليم

 كل يف العاملني مستوى لرفع تعليمية برامج وجود وعدم للعاملني العلمية املستويات اخنفاض -
 التطورات آخر مع التماشي و املطلوب للمستوى العاملني مبستوى لالرتقاء يةالعرب باملوانئ اإلدارات

  .البحري النقل جمال يف العلمية
   الربي النقل أعمال يف و املوانئ يف العمل متطلبات مع واللوائح والقوانني النظم متاشي عدم -

  . والبحري والنهري
 مما احلدودية املراكز معظم يف البضائع انتقال حركة تسهل الّيت الدولية االتفاقيات وجود عدم -

  .طويلة انتظار فترات و معقدة إجراءات إىل يؤدي
 دولة عدا وما البترول تصدير يف املتخصصة املوانئ ماعدا (العربية املوانئ يف االستثمار ضعف -

 عدمو احلديثة، للسفن املطلوبة العاملية املواصفات مع تتفق حديثة موانئ إىل لتحويلها) اإلمارات
  .   العمالقة السفن الستقبال مستعدة لتكون املوانئ هذه لتطوير مستقبلية نظرة وجود

  :العريب البحري النقل قطاع تواجه اليت التحديات : الثاين املطلب
   :هي العريب البحري النقل قطاع يواجهها الّيت التحديات    
   :يف وتتمثل : العاملية التحديات : أوال

   :البحري النقل صناعة يف مليالعا التغيري -1
   والتكنولوجي العلمي بالتقدم كبري بشكل تأثرت قد العاملي البحري النقل صناعة إنّ      

 إىل واحلاجة البحري النقل عامل يف جديدة إستراتيجية ظهور إىل أدى مما االقتصادية، وبالتغريات
  :هي التطوير هذا مالمح أهم و مرحبة الصناعة هذه جلعل جديدة متطلبات

 تناقل سرعة إىل البحري النقل جمال يف للمعلومات التكنولوجي التقدم أدى: املعلومات تكنولوجيا -
 وعلى البضائع تدفقات على السيطرة فإن وعليه "االلكترونية، املستندات استخدام وزيادة ،املعلومات
 اللوجستية الشركات من جعلست للمعلومات اإللكتروين التبادل مراكز طريق عن املالية املعامالت
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 التطور هذا من وبالرغم كفاءة، وأكثر أسرع بشكل البحري النقل صناعة لتطور الوحيدة الوسيلة
   .1"اإللكتروين التبادل جمال يف التطور هذا درجة إىل بعد تصل مل العربية الدول فإن
 إىل) كونغ وهونغ ند،اهل ، اجلنوبية كوريا ، الصني (آسيا يف جديدة اقتصادية قوى ظهور أدى -

 ارتفاع نتيجة أوربا يف السفن بناء على الطلب وهبوط فيها، الضخمة السفن بناء صناعة ازدهار
  .السفن هذه بناء تكاليف

 الشحن شركات قبل من املطلوبة املواصفات و الشروط عليها ينطبق اليت احملورية املوانئ ظهور -
   تفريغ سرعة على والقادرة املناسب الطويل العرضو العميق الغاطس ذات الضخمة السفن خلدمة

 على أيضا القادرة و أضرار وبدون وبكفاءة ممكن وقت بأسرع السفن هذه شحن إعادة و وختزين
 طريق عن أو احلجم صغرية سفن باستخدام البحر طريق عن النهائية األماكن إىل البضائع شحن إعادة
 والنقل خاص بشكل العربية باملوانئ يضر ما هذا و ةاحلديدي السكك أو النهري أو الربي النقل

 الشروط و املواصفات عليها ينطبق موانئ إىل ملحة حاجة هناك وستكون عام، بشكل العريب البحري
 لتكون املوانئ هذه وتطوير املوانئ ذه املتصلة النقل شبكات إىل و العالية الكفاءة وذات احلديثة
  .العاملية للتجارة جذب أماكن

 الشركات بني التعاون ظهور اىل ادت البحري النقل جمال يف املطلوبة االستثمارات حجم إن -
 وشراء واللوجستيات والتشغيل التسويق عمليات لتغطية حتالفات، أو مؤمترات شكل يف املالحية
 وعليه حبرية كيانات لتكوين الكربى املالحية الشركات بني اندماجات تكوين إىل باإلضافة" السفن،
 ويواجه السوق قوى حيرر أن ميكن الذي الوحيد السبيل هو العربية الدول بني اإلستراتيجي فالتعاون
 .2"العاملية املنافسة على للمحافظة ضرورية عمالقة استثمارات توفري متطلبات

 املشروع املستثمر،وحجم املال ورأس السوق، وحجم اإلنتاج، عملقة إىل اإلنتاج عوملة أدت -
 من %80 حوايل على اجلنسيات املتعددة الشركات تسيطر كما احلجم اقتصاديات أمبد لتطبيق
 النقل أسعار ضغط مع حد أقصى إىل اخلدمة كفاءة ارتفاع على تعمل و  البضائع تدفق حركة

   .املوانئ إىل املالحية الشركات من الضغوط هذه وتنتقل حد، أدىن إىل البحري
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 النقل سرعة ازدادت حيث البحري النقل صناعة يف العاملية التحديات أهم من العوملة أصبحت -
 واملعلومات واخلدمات السلع انتقال أمام تزول احلواجز وبدأت األسواق واتسعت واملواصالت

  .صغرية قرية العامل ليصبح واألشخاص واألفكار
 اهلائل فالنمو ديا،حت ذاته حد يف وهذا القدمي النمط خيالف احلايل العصر يف العاملية التجارة منط إن -
 عمليات فيه تكون واحد نظام العاملي االقتصاد من جيعل العاملية والتجارة العاملي، اإلنتاج من كل يف

 يف وتتمركز كله، العامل يشمل متكامل نقل بنظام مترابطة جغرافية شبكة يف منتظمة الصناعي اإلنتاج
 عما خمتلفا دورا تأخذ بدأت وقد عاملال يف رئيسية جتارية كمراكز "تتكون أخذت جديدة مراكز
 القدمي، دورها بآخر أو بشكل نسبيا تفقد بدأت اليت القدمية التقليدية التجارية املناطق عليه كانت

 تنتقل اليت الرئيسية والطرق واملكونات احلجم حيث من العاملية التجارة هيكل أخد الوقت ذات ويف
 1".كبرياً تغيريا يتغري عربها

 مع واملوانئ الوسائط خمتلف اختيار يف ومتزايد خطري دور الوسائط متعدد النقل هديملتع أصبح -
   الوسائط املتعدد والنقل احلاويات لنظام املتزايد االجتاه نتيجة الكربى التجارية الطرق على التركيز

 .التقليدية الظروف حسب االحتكاري املركز ذات املوانئ بعض ديد شأنه من وهذا
 مراكز بني للتخزين مناطق أو توزيع مراكز عن عبارة احلرة املناطق تعد اللوجستية ةالناحي من -

 ملنتجاا إقليمية توزيع مراكز إلقامة باستخدامها العاملية الشركات قامت لذا البيع، ومراكز اإلنتاج
 ة،العاملي اتالتحدي أحد هو االستخدام وهذا ااور امليناء يف احلركة زيادة وبالتايل سوقها التساع

 وسياسات املال، رأس كثافة من يتطلبه مما بالرغم االستخدام هذا لتطبيق الدول تسابق نتيجة"
 الدول ومعظم املختلفة النقل لوسائل أساسية وبنية للدول الداخلية التشريعات يف وتغيري اقتصادية

 2."العربية الدول معظم اجهيو الذي احلقيقي التحدي هو وهذا التغيري تريد وال متتلكها ال العربية
  :GATS اخلدمات يف للتجارة العامة واالتفاقية GATT الـ اتفاقية تأثري -2
 حركة على تؤثر اليت العوائق وإزالة العاملية، التجارة حترير هو واجلاتس اجلات إتفاقية من اهلدف إن -

 من والرفع التجاري، النمو لزيادة الفكرية امللكية وحتمي احلدود عرب دماتاخلو البضائع إنتقال
  .الدويل البحري النقل خدمات على الطلب إرتفاع وبالتايل اإلقتصادي املستوى
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 امليناء إدارة جمال يف اخلدمات مجيع إىل متتد قد اليت الدولية الشراكة من جديدة أنواع ظهور -
  .املختلفة بأنواعها اللوجستية واخلدمات احملطات وإدارة البحرية والوكالة

 وإىل احلديثة التكنولوجيا انتشار إىل ستؤدي اخلدمات وحترير العاملية التجارة حترير اتفاقيات إن -
 العربية الدول وضعت إذا وذلك العربية بالدول اخلدمات تكاليف وخفض األموال، رؤوس جذب

 وذلك جنيباأل والشريك احمللي الشريك مابني املشترك االستثمار طريق لفتح املناسبة اإلستراتيجية
 العنصر مع الدولية املشاركة مبدأ وتشجيع احلديثة التكنولوجيا جلذب املناسبة التشريعات بوضع

 سلبية بصورة تؤثر قد اليت التجارة، حترير اتفاقيات تطبيق عن الناجتة السلبية اآلثار وجتنب الوطين،
   العريب البحري النقل تواجه مشاكل الوقت نفس يف متثل واليت العربية للدول الوطين االقتصاد على

   :وأمهها
 البحري النقل شركات أمام العربية، بالدول البحري النقل لقطاع التنافسية القدرة ضعف ان -

  . املالحي السوق يف العربية املالحة شركات دور اضمحالل إىل سيؤدي األجنبية
 اخلاصة  بالقوانني تلتزم ال ولكنها الضريبية، اإلعفاءات من تستفيد سوف األجنبية الشركات ان 

 .وغريها والتأمينات بالعمل
 "إىل تـؤدي  قد قوية منافسة إىل العربية املالحية الشركات يعرض األسواق إىل النفاذ مبدأ تطبيق 

 .إفالسها
 غـري  منافسة إىل سيؤدي واألجنبية الوطنية السفن بني والرسوم الضرائب يف التميزية املعاملة إلغاء 

 .1"العربية والدول املتقدمة الدول اطيلأس بني متكافئة
 من وهي العربية، املوانئ بني املوجودة املنافسة اإلعتبار بعني األخذ جيب: العربية التحديات : ثانيا

 موانئ ا املوجودة املوانئ بعض جعل يف العمل العربية الدول بعض بدأت حيث اهلامة التحديات
 مالحية شركة طرف من حموريا ميناءا جلعله صاللة ميناء طويربت قامت اليت عمان سلطنة منها حمورية
  .علي جبل كميناء ديب موانئ منافسة شأنه من وهذا عاملية،
 ومتيزه الدولية، املالحة اخلطوط طريق على اإلستراتيجي ملوقعه نظرا اليمن يف عدن ميناء أمهية وظهور

 بالشراكة العقبة ميناء األردن طورت وكذلك يةبالسعود اإلسالمي جدة مليناء كمنافس العميقة باملياه
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 املنافسة جتنب منها احملورية وخصوصا العربية املوانئ فعلى املصرية، املوانئ وكذلك دامنركية شركة مع
  .والتخصصات األدوار وتوزيع بينها فيما التعاون على والعمل بينها فيما
 هذه على التغلب وميكن األموال رؤوس لقلة أساطيلها وتطوير تنمية يف العربية الدول تستثمر مل -

 هي الكبرية الكيانات أن حيث إقليمي مستوى على مشتركة عربية مالحة شركات بتكوين" الصعوبة
 منوذجا تعترب املتحدة العربية املالحة شركة ولعل العاملي، السوق يف املنافسة على القادرة الكيانات

 .1"تكراره ميكن ناجحا
 حتليل إىل التوصل يف تكمن الصعوبة وإمنا العربية للدول بالنسبة مشكلة ليست القروض توفري ان -

. املقترضـة  الوطنيـة  الـشركات  على كبري ظلم إىل أدى قد وخدمتها الديون سداد أن "دقيق مايل
 يف تـساعد  العريب اإلقليم مستوى على حبرية متخصصة مالية شركات إنشاء العربية الدول وبإمكان
 .2"العربية الدول صاحل يف مناسبة بشروط الالزم لتمويلا على احلصول

" بريا األجنبية البحري النقل شركات إمتداد العريب البحري النقل تواجه اليت التحديات أهم من و -
 وذلـك  الباب إىل الباب من متكاملة لوجستية خدمات" تقدم أن العربية املالحية الشركات على لذا

 والتخلـيص  التخـزين  خـدمات  وتقـدمي  تشريعية أو مالية أو مادية عوائق بدون احلاوية بانسياب
 التحدي هذا النقل سلسلة طول على البضاعة سالمة تضمن اليت اخلدمات وباقي والتوزيع اجلمركي

 .3"العربية الدول يف واإلداري واملصريف التشريعي الفراغ مأل شأنه من
 لضمان جديد ماهو كل ومتابعة واملوانئ نالسف جمال يف العاملة الكوادر بتدريب اإلهتمام إن -

 إحتياجاا فإن للموانئ فبالنسبة العربية، الدول تواجه اليت التحديات بني من العاملني كفاءة رفع
 امليناء إدارة ظروف تغري وسرعة ا املوجودة املنطقة على تأثريها و ضخمة إستثمارات إىل املستمرة

 الذي الدور خطورة يبني هذا كل الكفاءة وعمالةعالية الدقيق، طيطوالتخ املتجددة التكنولوجيا نتيجة
 و العمالة تدريب و تعليم عن مسؤول فامليناء ، الكفاءة عالية قيادة إىل وإحتياجها امليناء إدارة به تقوم

 منخفضة بإنتاجية تتميز العربية العمالة فإن السفينة جمال يف ولكن إنتاجيتها، زيادة و إنضباطها
 ميزة لتكتسب مرتفعة إنتاجية ذات رخيصة عمالة توفري العربية الدول على ولكن تكلفتها ورخص
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 يزال ال البشري فالعنصر. آسيا شرق جنوب دول يف حصل ما وهذا البحري النقل صناعة يف نسبية
 .1الصناعة هذه يف النسبية امليزة اكتساب حنو املفتاح هو
 بالنسبة حقيقي حتدي ذاته حد يف هو البحرية احلكومية إلدارةا تلعبه الذي القيادي الدور  تقوية إن

 تلعب ،كما البحري النقل ةعانص لتطوير الناجحة السياسات وضع عن املسؤولة ألا العربية للدول
 اهم ومن للدولة، العاملة السياسة مع يتوافق ومبا ، شاملة رؤية من هلا ملا التخطيط يف رئيسي دور

   :كالتايل هي البحرية احلكومية اإلدارة ههاتواج اليت التحديات
  .لتطويره الصحي املناخ لتوفري البحري بالنشاط اخلاصة التشريعات و القوانني وضع -
 الشاحنني دإحتا السفن مالك دوإحتا العمال نقابات مثل املعنية واألطراف اهليئات مجيع إشراك -

   .فعالية ذات وطنية مؤسسات يف مصاحلهم لرعاية
 مستوى لرفع التكنولوجيا هذه كل إلستيعاب عليها العاملني وتدريب احلديثة التكنولوجيا دخالإ -

   .البحري النقل قطاع يف والتنفيذ القرار
 أساس على السفن وإصالح كصيانة البحري النقل لصناعة الداعمة الرئيسية األنشطة إقامة ضرورة -

 الدول يفقد سوف األنشطة هذه مثل وجود عدم عم العريب األسطول حتديث ألن عريب إقليمي جتمع
   .العريب الوطن خارج من عليها للحصول األجنيب النقد من ضخمة مبالغ العربية

  .البيئي التلوث ومكافحة السالمة متطلبات مراعاة -
 هذه سفن فراغات لشغل التجارية البضائع توفري إىل يؤدي مما املشتركة السوق تفعيل حنو اإلسراع "-
    .2"العامل مع العربية الدول ربط على ويساعدها املشتركة املالحية شركاتال
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 العربية باملوانئ التنافسية والقدرة األداء كفاءة على املؤثرة العناصر :الثاين املبحث
 املكونة األنشطة مجيع مشل سريعا وتطورا تقدما البحري النقل قطاع شهد األخرية ةاملد يف

 مع تتماشى وحىت الدولية التجارة حجم يف النمو متطلبات ملواجهة وذلك البحري لالنق ملنظومة
 املياه عمق حيث من التحتية البنية التطور مشل ولقد الضخمة، السفن من احلديثة األجيال متطلبات
 والسكك الربية بالطرق اتصاهلا وسهولة التخزينية، املساحات ووجود وطوهلا األرصفة وعرض

 ونظم احلديثة، التكنولوجية واستخدام املستعملة، املعدات من الفوقية البنية ايضا و احلديدية،
  .البيئة محاية ومنظومات واملتخصصة املدربة، البشرية واملوارد املتكاملة، املعلومات
 منط إىل احلكومية اإلدارة منط من التحول يف بدأت واليت اإلدارة منط التطور هذا مشل كما 

  .املختلفة بأشكاهلا اخلاص القطاع مع تركةاملش اإلدارة
 املتداولة للبضائع السنوية االستيعابية و التخزينية الطاقة يف زيادة حتقيق إىل التطوير أدى ولقد

 من الشحن وإعادة وتوزيع وختزين تفريغ  وسرعة التداول ومعدالت كفاءة رفع وكذلك احلجم، يف
 القدرة وزيادة املوانئ هلذه القادمة السفن أعداد إرتفاع ىلإ أدى مما األفقي أو الرأسي التوسع خالل

  .املوانئ هلذه التنافسية
 عن وذلك املفضل البديل هو) الرأسي التوسع (املتداولة البضائع حلجم السنوية الزيادة وتعترب

 إدارات مجيع بني ما املتكاملة املعلومات وبرامج احلديثة والتكنولوجيا املدربة العمالة استعمال طريق
 املياه غاطس وتعميق جديدة أرصفة إنشاء يستلزم الذي اآلخر البديل بينما احلديثة واملعدات امليناء،
 يتطلب الذي األفقي بالتوسع يسمى ما وهو الالزمة التخزين مساحات ،وإعداد األرصفة جبوار

  .سنوات 3 عن تقل ال لتنفيذ زمنية وفترة ضخمة مالية استثمارات
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  : املوانئ إدارة يف املستخدمة املختلفة اإلدارية األمناط :ولاأل املطلب
 ولكن امليناء إلدارة خمتلفة أمناط ظهرت العامل يشهدها اليت االقتصادية التطورات ظل يف

  :    وهي املوانئ إلدارة رئيسية أمناط أربعة رصد مت املوانئ جتارب حسب
         :  service port للميناء الكاملة اإلدارة: أوال

 بإدارا وتقوم امليناء، ذا املوجودة األصول مجيع) حكومية هيئة (امليناء إدارة هيئة متلك
  .كامل بشكل وتشغيلها

  : (the tool port system) اهز امليناء يف اإلدارة نظام: ثانيا
  1.اخلاص للقطاع املعدات بتاجري تقوم لكنها والفوقية التحتية البنية الدولة متتلك

  :(land lord system) للميناء املالكة اإلدارة نظام: ثالثا
 يتم حيث العامل يف إنتشارا املوانئ إدارة نظم أكثر هو امللكية حيازة طريق عن اإلدارة نظام

 ومتميزة متخصصة إدارة توفري بغرض واحملطات امليناء ومشغلي ) الدولة / امليناء هيئة (مابني التعاقد
 يف عالية معدالت لتحقيق اإلدارية باملرونة ويتميزون الالزمة بالكفاءة احلاويات طاتوحم امليناء تدير

   .التشغيل
  :بالكامل املخصصة املوانئ :رابعا

   اخلاص للقطاع ملك )التجهيزات و املعدات( الفوقية البنية و )امليناء أراضي( التحتية البنية أن
  :يف مهامها يكمنو ،اإلدارة أسلوب يف حكومي تدخل أي يوجد وال
 على امليناء وقدرة للدولة اخلارجية التجارة منو ضوء على للميناء املستقبلي والتطوير التخطيط -

  .العاملي البحري التكنولوجي التطور مواكبة وكذلك الشحن تعقيب بنظام البضائع تداول استقطاب
 .التعاقد ببنود االلتزام من والتأكد امليناء يف اخلدمات ومقدمي العاملني أداء وتقييم متابعة -
 .اإلحصائيات إعداد -
 .احمللية البيئة لقوانني اخلدمات ومقدمي العاملني التزام متابعة -
 .ككل للميناء التسويقية اخلطط وضع -
 .املوانئ ألعمال واملنظمة الدولية املنظمات عن الصادرة الدولية والقواعد التنظيمات متابعة -
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 .ءاملينا ملرافق الصيانة خطط إعداد -
 : اللوجستية واألنشطة اخلصخصة: الثاين املطلب

لقد حقق تطبيق نظام اخلصخصة يف إدارة امليناء و إدارة حمطات احلاويات تطورا يف إنتاجية 
املوانئ من جهة و من جهة أخرى يف خفض تكلفة اخلدمات، فاخلصخصة ال تشمل فقط بيع 

واعد و اللوائح الصارمة، كما يسهم أيضا حتريرها من القوا خصخصة اإلدارة األصول بل تشمل أيض
  .هذا ما أثبتته جتارب املوانئ العامليةبامليناء يف رفع كفاءة التداول وتواجد أنشطة لوجستية 

  اخلصخصة: أوال
إن مفهوم اخلصخصة يف املوانئ يعد وسيلة وليس غاية وأن اإلجتاه حنو اخلصخصة كان "

 للموانئ، ومن مالمح تطبيق اخلصخصة اعتماد هيئة امليناء يستهدف يف املقام األول زيادة اإلنتاجية
  1."على التمويل الذايت وعدم اإلعتماد على الدعم املايل للدولة 

أحد صور تطبيق مفهوم اخلصخصة   land lordويعترب نظام إدارة امليناء بنظام حيازة امللكية 
املية أن التطور يف إنتاجية املوانئ ويف ولقد أثبتت جتارب املوانئ الع. وهو األكثر استخداما عامليا

خفض تكلفة اخلدمات شهد طفرة كبرية نتيجة تطبيق نظم اإلعتماد على القطاع اخلاص يف إدارة 
امليناء وحمطات التداول املختلفة، وذلك لسرعة إختاذ القرار وتبسيط اإلجراءات والقواعد املتبعة 

 املعلومات املتكاملة مما ساعد على سالمة التخطيط واستخدام نظام تتبع البضائع املتداولة، ونظم
والتنفيذ واملتابعة والتصحيح يف مجيع مراحل العمل بامليناء فاخلصخصة قد ال تكون بيعا لألصول وإمنا 
خصخصة اإلدارة وحتريرها من القواعد واللوائح الصارمة وتطبيقها باملوانئ العربية سوف يرفع من 

 أن يتضمن برنامج اخلصخصة دعم التنافس بداخل امليناء و التنافس مع قدرا التنافسية لذا جيب
  .املوانئ األخرى داخل البلد

فاهلدف من اخلصخصة هو كسر اإلحتكار واحلصول على األنشطة املينائية من مصادر 
متعددة داخل امليناء وتطوير اخلدمات بشكل مستمر لتحقيق مستوى خدمات أفضل يف وقت أقل و 

) ترشيد عدد العمال(ة، ففي ظل نظام اخلصخصة يتم دائما العمل على خفض التكاليف بأقل تكلف
إرتفاع (رادات يوزيادة اإل) للحد من احلوادث ومن الفاقد ومن التوقفات(توفري بنية فوقية وحتتية 

معدالت تردد السفن على امليناء وحجم البضائع املتداولة ، استخدام التقنيات و املعدات احلديثة 
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، واستعمال الربح يف عمليات التطوير ولكن بعد القيام بدراسات )لتسهيل مرور البضائع داخل امليناء
  .إقتصادية للتأكد من عائدات املشروع

توفر الشفافية يف "ويتميز بسرعة اإلستجابة للتحوالت ومتطلبات الزبائن بفعالية، وكذا 
ثقة للعمالء يف أن التسعري حيدد بناء على أسلوب حتديد التكلفة و التعريفات من شانه إعطاء ال

معطيات السوق وطبقا للتكلفة احلقيقية وتوفري املنافسة اليت تعمل على خفض التكلفة و التعريفات 
  ."1دف جذب اخلطوط املالحية وبالتايل زيادة إنتاجية امليناء

سي، فمن الضروري توفري إن انعدام الكفاءة باملوانئ العربية نتج عن االفتقار إىل الضغط التناف
 .كيانات تنافسية باملوانئ العربية لتحسني قدرا التنافسية يف الشرق األوسط و البحر املتوسط

  :جتربة سلطنة عمان يف خصخصة البحرية -
 Sealand/MaerSkحتالفت احلكومة العمانية مع اثنني من عمالقة الشحن البحري يف العامل هم 

 %20 لكل منهما وتبلغ نسبة احلكومة العمانية %15من رأس املال وبنسبة  %30اللذان ميتلكان نسبة 

من رأس املال  % 50يف رأس املال و ميلك القطاع اخلاص وقطاع التأمينات والقطاع العماين نسبة 
املستخدم يف أثناء وتشغيل ميناء الرسيوت مما أدى إىل حتويل حركة السفن واحلاويات املتداولة من 

من حركة احلاويات برسم إعادة  %30 - %25لقد خسرت هيئة موانئ ديب حوايل موانئ ديب ف
  .يف القطاع البحري الشحن نتيجة حتالف ميناء الرسيوت بعمان مع هذين العمالقيني
منذ تاريخ افتتاح حمطة احلاويات بامليناء  كما لوحظ أن عدد السفن يف ميناء الرسيوت يف تزايد مستمر

  .اوياتوتزايد حجم تداول احل
  أمهية اللوجستيك : ثانيا

   :بالنسبة للدول -1
تقاس إىل إمجايل الناتج القومي وكلما اخنفضت ) اللوجستيك(يف الفترة األخرية أصبحت تكاليف "

 صادرات تمن حيث النقل والتخزين باملقارنة مع الناتج القومي كلما ازدهر) اللوجستيك(تكاليف 
 من %10، ويف اية التسعينات وصل إىل %14.7حوايل  1981هذه الدول حيث بلغت يف عام 

  .2"إمجايل الناتج القومي
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  : بالنسبة ملنظمات األعمال -2
يف صناعة النقل البحري أدى إىل رفع كفاءة وإنتاجية مجيع أنـشطة املينـاء     Just In Timeان تطبيق

جم املخزون ممـا أدى إىل  تتميز باملرونة وخبفض ح Just In Timeوأصبحت املوانئ اليت تطبق مبدأ 
   .زيادة الرحبية

  :للميناء املتكاملة اآللية اإلدارة :الثالث املطلب
ن التطور العاملي يف إدارة املوانئ واالعتماد على تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف مجيع انشطة إ

سياب حركة البضائع املوانئ وتبادل املعلومات مابني شركات الشحن وإدارة امليناء أدى إىل سهولة أن
  .ودقة العمل ووجود املعلومات الالزمة لسرعة إختاذ القرار 

 :ولتحسني أداة امليناء وزيادة قدرته التنافسية فيجب أن يتصف نظام اإلدارة اآللية ب 
  .   Real Time System تواجد نظام للمعلومات مبين على -      
 .  االرصفة و الساحاتيسمح بتتبع حركة احلاويات و السفن و-       
  . يعمل على تقدمي خدمات كاملة للعمالء مثل االستفسار أو احلجز أو الدفع اإللكتروين -      

 والسداد واحلجز االستفسار مثل االنترنت خالل من للعمالء خدمات النظام يقدم أن " -
 .االلكتروين

 واخلطوط اخلارجية اجلهات مع) EDI (الكترونيا الرسائل تبادل على بالقدرة النظام يتميز أن -
 .1"واملالحيني والوكالء

  :أمهية تطبيقها بامليناء : أوال 
ان أسلوب اإلدارة احلديثة يعتمد على نظام اإلدارة الكترونية املتكامل الالزم للتخطيط، والتنظيم، 

  :واملتابعة والتصحيح وتكمن أمهية هذه النظم يف 
  .د ااء اجراءاا خروج البضاعة من امليناء مباشرة بع-
  . الدفع االلكترونية للفواتري من خالل االنترنت-
 يف البضاعة خطوات بكل الشعاره البضاعة صاحب اىل SMS رسائل أو الكترونية رسائل ارسال -

  .امليناء
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 متابعة حركة البضائع العامة و احلاويات لتقليل وقت بقائها على االرصفة و الساحات و ذلك -
  .قصى لالرصفةلالستغالل اال

  . التحكم يف بوابات امليناء حبيث يسمح بدخول السيارات للميناء اليت هلا حق التفريغ والتحميل-
  . إصدار فواتري رسم االنتظار آليا عن طريق ربط البوابات بنظام املعلومات اآليل -

  :مكونات نظام اإلدارة باملوانئ :  ثانيا
  : البنية التحتية -1

  :البوابات اإللكترونية وبنية التوصيالت التحتيةوتشمل املنشآت و
 للتحكم ومركز متكامل معلومات مركز فيه يتوفر اإللكترونية اإلدارة مبىن على وحتتوي :املنشآت  - أ

 جمهزة ومباين العمالء وخدمة االستعالمات به و اللوجستية للخدمات ومبىن ، األجهزة ومجيع واملراقبة
 الالسلكية للشبكة اإلتصاالت أبراج وأخريا واملستودعات واجلمارك الصادرات، ملراقبة باحلاسبات

   .اإللكتروين النظام إىل والساحات باألرصفة اخلاصة البيانات لنقل
   .والتحكم املراقبة أجل من الكامريات على حتتوي :اإللكترونية البوابات   - ب
 تفتيش غرف وعمل ضوئية ألياف شبكة ملد واإلعداد احلفر وتشمل": التحتية التوصيالت بنية   - ت

 النظام عمل استمرارية لضمان احتياطية توليد حمطات وإنشاء الشبكة، لصيانة مناسبة مسافات على
 .1"األسبوع يف أيام سبعة ساعة 24 توقف دون

  :املعلوماتية البنية -2
  :وتتضمن

  :  األجهزة والربامج األساسية -أ
ناء بنظام إدارة آلية متكامل، وتضم مجيع شبكات تربط الربجميات مجيع الكيانات العاملة باملي
  .اإلتصاالت واألجهزة واحلسابات الشخصية 

   :  نظام اإلدارة اإللكترونية املتكامل-ب
 منذ السفن كمراقبة السفن حركة نظام تضم اليت امليناء نشاطات كل كنةيمب اإللكترونية اإلدارة تقوم

 ونظام امليناء، من خروجها لغاية دخوهلا منذ البضائع حبركة خاص ونظام خروجها، غاية إىل دخوهلا
 نشاطات وميكنة والشاحنات، البوابات يف التحكم ومنظومة"آليا، الفواتري الحتساب اإليرادات
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 والواردات الصادرات على الرقابة كهيئة امليناء نظام مع والربط امليناء مبجتمع اخلارجية اجلهات
  1."واجلمارك والبنوك

  : ور العنصر البشري يف حتقيق اإلدارة اآللية الفعالةد : ثالثا
ويعتمد أي ، وجود العمالة املؤهلة واملتخصصة من العوامل األساسية يف جناح أي مشروع

مشروع لتطبيق برامج املعلومات املتكامل على فريق متخصص لتحديد الوظائف الالزم تواجدها 
ا لتحقيق األهداف الواجب حتقيقها من تلك الربامج وهيكل املعلومات املراد اإلحتفاظ ا وتبادهل

  .املعلوماتية اليت يراد استعماهلا
ويعتمد أيضا على فريق متخصص لضمان التطبيق الصحيح هلذه الربامج واإلشراف على 

  .مجيع مراحل التنفيذ وأعداد البيانات املختلفة وضمان صحة إدخال الربامج احلديثة املراد استخدامها
لعاملني من كل املستويات باملعلومات الواجب إدخاهلا وطريقة استخدام النظام املعلومايت وتعريف ا

كل فرد حسب مسئوليته والواجبات الالزم تنفيذها لضمان سالمة املعلومات وضمان النتائج املترتبة 
ألخطاء على هذه الواجبات وكيفية التعامل مع النظام املعلومايت اجلديد وأسلوب اكتشاف ومعاجلة ا

  .ماملترتبة عن سوء االستخدا
  املختلفة البضائع تداول ومعدات األساسية التحتية البنية: الرابع املطلب
 للميناء الرأسي والتوسع التطوير مشروعات لتنفيذ الالزمة الركيزة األساسية التحتية البنية تعد  

 األرصـفة  ألرضية عالية يلحتم معدالت يتطلب والساحات باألرصفة احلديثة األوناش استخدام ألن
 احلركـة  انـسيابية  مـن  عال قدر حيقق امليناء داخل جيدة طرق شبكات توفر أن كما"والساحات،

 تـوفر  وكـذا  امليناء، داخل للتداول معدالت أعلى حتقيق يف كبري دور وتلعب والشحنات للمعدات
  .2"جيد بشكل التصاالتوا املعلومات منظومات لتنفيذ حتمي أمر بأنواعها للمرافق حديثة شبكات

 القـدرة  على مث ومن بامليناء األداء كفاءة على املؤثرة العناصر من البضائع تداول معدات تعترب كما
 مكوث زمن على والتفريغ الشحن عمليات يف املستخدمة املعدات كفاءة وتنعكس للميناء، التنافسية

 احلاويـات  تـداول  معـدات  ختتلفو. هلا التشغيلية التكاليف هيكل على وبالتايل امليناء، يف السفن
  .التشغيل منطقة باختالف

                                                
 .71-70 ص السابق، المرجع  1
 . ص ذكره، سبق مرجع العالمية، واالندماجات التكتالت مواجهة في العربي البحري النقل الشبين، فتحي القادر عبد. د  2



 
 

  - 203 -

  احلاويات حمطات: أوال
  : الرصيف معدات-1

 حاليا تستخدم اليت األساسية املعدات مبثابة ship- to shore gantry cranes الرصيف أوناش تعد
 سفن أجيال تطورب تطورها وارتبط احلاويات، سفن إىل / من احلاويات وتفريغ شحن بعمليات للقيام

 واألقـل  حجما األصغر هي األول اجليل فأوناش. معنية وأبعاد خصائص له جيل كل ألن احلاويات
 واجليـل  ،panamax" بنامـاكس  "طراز الرصيف أوناش تعرف اليت الثالث اجليل أوناش أما سرعة،
 super-poste عليهـا  يطلـق  اخلـامس  اجليل وأوناش ،poste panamax طراز عليها يطلق الرابع

panamax، عليها يطلق السادس اجليل أوناش أما Mega crane، تلعبـه  الـذي  احليوي للدور ونظرا 
 فـإن  اإلنتاجيـة  على املباشر األثر وكذلك للمحطة، السنوية التداول سعة حتديد يف الرصيف أوناش
 لعملية العمالة عدد الوقت نفس ويف أوناش يف املستخدمة األنظمة كفاءة لرفع مستمرة حماوالت هناك

 ونظـام  Double trolley crane احلركة مزدوج الونش نظام اال هذا يف التطورات وأبرز التشغيل
 Three Trolley crane. 1 احلركة ثالثي الونش

  : الرصيف إىل /من النقل معدات -2
 سـاحات  التـشغيل  ومنطقة الرصيف على التشغيل منطقة بني الوصل حلقة هي املرحلة هذه

 لتحميل املقطورات من وحدات يستخدم الذي Chassis system الشاسيهات نظام وتشمل ستيف،الت
 علـى  النظـام  هـذا  ويعتمد Fork lift truck الرافعة الشوكة وشاحنات عليها، احلاويات وختزين

 مناولـة  وإطار للرفع ذراع باستخدام احلاوية بتداول يقوم Reach stacher ونظام الشوكة، شاحنات
Spreader، السرجية الناقالت نظام وكذا Straddle carriers املسافة تكون عندما النظام هذا يكون 

  .بعيدة والساحات األرصفة بني
  : التستيف ساحات معدات-3

 عجـل  علـى  العمالقة األوناش وهي احلاويات تستيف ساحات داخل حمدود عملها يكون
)RTG( rubber tyred Gantri Cranes، قضبان على القةالعم واألناش )RMG( Rail mounted 

Gantry cranes.  
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  : معدات تداول بضائع الصب اجلاف : ثانيا 
يف السنوات األخرية املاضية زادت أمهية النقل عن طريق احلاويات ولكن طرق النقل 
األخرى ال تزال موجودة ومستخدمة ومنها عملية نقل البضائع الصب اجلاف وذلك باستخدام السفن 

صة بالصب اجلاف املتخصصة يف نقل البضائع كاحلديد واحلبوب والفحم واأللومونيوم وختتلف اخلا
املعدات املستخدمة حسب احملطة إذا كانت حمطة استرياد أو تصدير فهذه األخرية تستخدم عربات 

 واملعدات )Converyor Belts(السكك احلديدية والشاحنات ومعدات التخزين والسيور الناقلة 
الشاحن  Radial Loaderمثبت على ونش جسري و Loader صصة لشحن السفن مثلاملتخ

،  ship un loading equipment املتحرك، وبالنسبة حملطة االسترياد فهناك معدات تفريغ السفينة
 ذات ألا الفحم وبودرة واالمسنت باحلبوب خاصة" Pneumatic Systemكإستخدام تفريغ اهلواء 

 Vertical الرأسية الناقلة السيور والطرد، الشفط معدات وهي متماسكة وغري ترابية طبيعة
conveyors نظام املعدات من نوعني وتضم chain converyor unloader ونظام Vertical screw 

converyor." 1  
   اإلقليمية واملوانئ احمللية املوانئ بني التنافسية: اخلامس املطلب

قطة تالقي وسائل النقل البحري مع الربي لنقل البضائع، بل مل تعد املوانئ احلديثة جمرد ن
أصبحت حلقة يف سلسلة متكاملة للنقل، وأصبحت املوانئ تعمل يف سوق تنافسية بطريقة مباشرة أو 
غري مباشرة اعتمادا على القدرة التنافسية، وهناك جمموعة من املقومات اخلارجية والداخلية املؤثرة يف 

لميناء فاخلارجية تتضمن املوقع اجلغرايف والعوامل السياسية كاالستقرار السياسي القدرة التنافسية ل
والعالقات السياسية اإلقليمية والدولية واملقومات اإلقتصادية كالعالقات اإلقتصادية، واإلقليمية، 

ملقومات والدولية ومتغريات اإلقتصاد الوطين أما املقومات الداخلية  فتنقسم إىل املقومات املادية وا
تشمل البنية األساسية كعمق املياه أمام األرصفة واملمرات املالحية، والبنية الفوقية (التشغيلية، فاملادية 

، أما املقومات )كمعدات التداول واملناولة ونظم اإلدارة اإللكترونية مث يضاف إليها اإلستثمار
منط (، العوامل اإلدارية ) تسعري اخلدماتإنتاجية امليناء، نظام(التشغيلية فتتضمن العوامل التشغيلية 

  ).اخلدمات اللوجستية وخدمات القيمة املضافة(، وأخريا العوامل النوعية ) اإلدارة ،التسويق ،العمال
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 اجلغـرايف  بـاملوقع  لتميزها وذلك البحري النقل سوق يف رئيسيا عنصرا العربية املوانئ تعد"  
 مـن  نـوعني  من املوانئ سوق ويتكون. البضائع ختزينو تداول على وقدرا السفن زيارات ومعدل

 أو الـشحن  بإعـادة  البضائع وحركة للميناء، احمللية التجارية احلركة ومها البحرية التجارية التدفقات
  .1"الترانزيت

  :تنافس املوانئ حمليا: أوال 
  :يعتمد هذا النوع من التنافس على عدة عوامل هي

 ناء للمعايري الدوليةمطابقة املواصفات البحرية للمي.  
 عابية للميناء ووجود املناطق املخصصة إلعادة الشحنيالقدرة االست.  
  ارتباط هذه املوانئ بشبكات النقل الربي املختلفة واملناسبة جلدب البضائع ونقلها من ميناء إىل

 ميناء آخر 
 قرب املوانئ من أماكن االستهالك.  

   : التنافس اإلقليمي: ثانيا 
 اإلقليمي جلذب السفن إىل املوانئ بغرض تداول البضائع بنظام إعادة الشحن أو الترانزيت ان التنافس
  : يعتمد على

  .  وجود املوانئ بالقرب من خطوط التجارة البحرية العاملية-
  . مطابقة املوانئ ملواصفات السفن من حيث العمق وطول األرصفة وغريها من املواصفات الفنية-
  .عمالة املدربة على تفريغ وإعادة شحن السفن مبعدالت عالية تنافسية  وجود املعدات وال-
 وجود التحالفات والتكتالت اإلقتصادية مع شركات الشحن البحري العمالقة يؤدي إىل ازدهار -

  .حركة السفن املترددة ذه املوانئ
  .يف الطرق البحرية تطبيق األسعار التنافسية جلذب السفن الستخدام هذه املوانئ كموانئ حمورية -
 ارتباط هذه املوانئ مبنظومة متكاملة ومالئمة من الطرق الربية والسكك احلديدية والنهرية لنقل -

  .البضائع إىل جهات أخرى
 .احلاويات حركة و البضائع تتبع على تساعد اليت املتكاملة املعلوماتية األنظمة وجود -
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 العربية املوانئ يف التنافس تفعيل: رابعا
 الواحد امليناء بداخل التنافس من الناتج السوقي الضغط ألن الواحد امليناء بداخل التنافس رةضرو" -

  .1"احتكارية أسعار حتديد ومينع بكفاءة تعمل تشغيلية كيانات لبناء اقتصادية حوافز خلق إىل يؤدي
 وارتفـاع  تكاليفهـا  خفض إىل يؤدي الواحد امليناء داخل البحرية اخلدمات تقدمي يف التنافس إن -

  .التنافس لتحقيق البحرية اخلدمات خصخصة جيب ،لذا كفاءا
 التنافس عملية ومحاية الصارمة، التشريعات وضع خالل من مشروعة الغري االحتكارات مكافحة -

  .منها
  .سوقية كيانات توفري امليناء هيئة على -
 تـداول  حجـم  يف تملاحمل الفاقد لتعويض احمللية الشحن بإعادة البضائع تداول نطاق توسع جيب -

 و احلديديـة  الـسكك  و الربي النقل وسائل بواسطة بالظهري املوانئ وربط الشحن بإعادة البضائع
  .اللوجستية اخلدمات تطوير

 إنـشاء  و املـضافة  القيمة خدمات توفري تتضمن اليت احلديثة املفاهيم تطبيق امليناء هيئة على جيب -
  .العمال تدريب اجلمركية، اإلجراءات تبسيط الصيانة، و اإلصالح ورش احلرة، املناطق و املوانئ

 املـوانئ  يف البحريـة  والـسالمة  واألمن البيئة ومنظومة البشرية املوارد تنمية: السادس املطلب
 :العربية

  :البشرية املوارد تنمية: أوال
 أهـم  ومن العربية باملوانئ مستهدف تطور أي تنفيذ يف األساس حجر البشري العنصر يعد"  
 املعدات على عاملني كانوا سواء امليناء داخل والعمل التداول كفاءة رفع يف واملتحكمة املؤثرة العناصر

 هـو  واملدرب املؤهل البشري العنصر فإن ولذلك. العليا باإلدارة العاملني أو االلكترونية األجهزة أو
  .2"واجلودة الكفاءة من قدر أكرب لتحقيق الرئيسي الضمان

مال املؤهلني واملدربني على استخدام املعدات احلديثة يرفع من كفاءة اإلنتاج فاستخدام الع
  .ويقلل اإلصابات واحلوادث واإلضرار املترتبة على عدم املعرفة أو سوء األداء
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ولكي تنجح إدارة امليناء يف حتقيق معدالت عمل عالية يف مجيع اإلدارات املوجودة بامليناء، 
صل للعاملني دف تنمية مهارات وكفاءة العاملني يف استخدام املعدات تعتمد على التدريب املتوا

وتدريبهم على سلوك إجراءات األمن واألمان لتقليل احلوادث واإلصابات الناجتة عن العمل، ولنقل 
  .املعرفة الفنية واإلدارية واكتساب اخلربة

يف جمال عملهم واهلدف من التدريب هو منح الفرصة للعاملني الكتساب خربات جديدة 
لزيادة قدرم اإلنتاجية وتعليم العمال على االستعمال الصحيح للمعدات وكيفية صيانة هذه املعدات 

ويتبع التدريب يف معظم الدول العربية لإلدارة العامة للميناء أو تابع هليئة املوانئ  . بصفة منتظمة
 للتدريب ومدارس ومعاهد لتعليم املسؤولة على هذه املوانئ ويوجد بالوطن العريب مراكز نشطة

كما يوجد األكادميية العربية للعلوم والتكنولوجيا .وتأهيل الكوادر املتوسطة والدنيا العاملة ذه املوانئ
والنقل البحري مبصر اليت ختدم مجيع الدول العربية واليت تعد الكوادر العليا املتخصصة الالزمة للعمل 

بية، وتوفر األكادميية العربية برامج دراسية للمستوى املتوسط يف قطاع األساطيل البحرية العر
  .واملستوى العايل باللغة العربية واللغة اإلجنليزية

كاملؤسسة :توجد معاهد ومراكز لتدريب العمالة يف القطاع البحري مبعظم الدول العربية
إدارة " ر تسودان، وميناء زايدالعامة للموانئ ومؤسسة املوانئ بالسعودية ومؤسسة املوانئ األردنية، وبو

 استغالل مكتب ،)عمان سلطنة (املوانئ خدمات مؤسسة الالذقية، مرفأ بريوت، مرفأ واستثمار
 ووزارة اجلزائر ميناء ،)مصر (البحري والنقل والتكنولوجيا للعلوم العربية األكادميية ،)املغرب (املوانئ
 الفجرية وميناء لبنان جبمهورية طرابلس مرفأ ماعدا ،)تونس (واملوانئ التجارية البحرية ديوان النقل،
  .1"اإلمارات بدولة

وتتوافر الربامج التدريبية حسب جمال العمل أو النشاط داخل امليناء كربامج تدريب العمال   
  .على أعمال التشغيل بامليناء كالتفريغ والشحن واستخدام املعدات يف حمطات احلاويات

يف معظم الدول العربية ماعدا ) أعمال الرباط(ة اخلاصة بالعمالة البحرية ويوجد الربامج التدريبي_ 
  .سلطنة عمان ولبنان

ويوجد برامج تدريبية خاصة بأعمال اإلدارة يف تشغيل املوانئ أي أفراد اإلدارة الوسطى وهي _ 
  .متوفرة يف معظم الدول العربية ماعدا سلطنة عمان واجلزائر
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العمالة على األعمال املالية واحملاسبية بشكل منتظم يف كل من ويوجد أيضا برامج تدريب _ 
  .السودان، سوريا، مصر

ويوجد برامج تدريب على استعمال الربامج اخلاصة بالعمل يف املوانئ العربية عن طريق الكمبيوتر _ 
  ).احلاسب اآليل(

سالمة الشخصية وكذلك يوجد برامج للتدريب على استخدام املعدات واّإلجراءات اخلاصة بال_ 
  .وأمن املوانئ

 الوحـدات  ظهـر  أعلـى  أو السفن ظهر على العاملة البحرية العمالة إلعداد: التأهيلية الربامج" -
 واملعاهد باملراكز %60 بنسبة متوفرة وهي الدولية للمعاهدات طبقا امليناء داخل الصغرية والعائمات

 .1"البحرية للموانئ العريب باإلحتاد املشاركة التدريبية
 أعلـى  كانت وإن العربية، اللغة استخدام يف التدريب مراكز كافة اشتراك جند للغة وبالنسبة

 العـايل  البحـري  باملعهد نسبة واقل ،%100 بلغت حيث بالسعودية العزيز عبد امللك مبيناء تقع نسبة
 يف بكثافة فتستخدم ةالفرنسي اللغة أما االجنليزية، للغة استخدام نسبة أعلى وثاين .%10 بنسبة باجلزائر
 .املغرب اجلزائر، لبنان، موانئ

 والـربامج  والدورات اخلربات تبادل فرصة لتدعيم العربية باللغة التدريبية الربامج توحيد جيب
 ومراكز معاهد لكافة املثلى االستفادة لتحقيق العربية اللغة إىل الدولية الربامج بعض لترمجة آلية وإجياد

  .العربية بحريةال باملوانئ التدريب
  البحرية والسالمة واألمن البيئة منظومة: ثانيا
  :البيئة منظومة -1

إن إدارة منظومة البيئة أصبحت جزء ال يتجزأ من التنظيم احلديث إلدارة املوانئ، وتتصف   
  .سياستها بأهدافها الواقعية
، وتتميز باملرونة حسب  األهدافقيقمن أهم اآلليات اليت تتحكم يف حتوتعترب املراجعة واملراقبة 

الطبيعة اجلغرافية، واملستوى الثقايف البيئي، واإلستراتيجية العامة هليئة امليناء فإن احملافظة على البيئة 
أصبحت من األولويات وتتطلب من إدارة امليناء إىل جانب شرطة أمن املوانئ واحلدود البحرية، 

  .وانني املتعلقة بالبيئةالتفتيش املستمر الكتشاف ومعاقبة املخالفني للق
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 املركز ويدعم امليناء وهيئة امليناء مسعة على ينعكس امليناء داخل جيد بيئي مستوى توفر وإن"  
  .1"امليناء داخل التداول معدالت زيادة يف ويؤثر للميناء التنافسي

سات إن اإلدارة البيئية ليست عباءا ماليا دون عائد إذ يوجد ارتباط قوي ووثيق بني املمار
احلالية اخلاصة جبودة البيئة يف جمال األعمال واألنشطة البحرية و املرتبطة بعمليات املوانئ و التطور 

  .االقتصادي 
 فاملوانئ اليت تتواضع ا إجراءات محاية البيئة تعاين من تدهور يف قدرا التنافسية

  : البيئية اإلدارة نظام -أ
 يف والـتحكم  والفهـم  التقيـيم  من للتأكد مصمم امينظ منهج البيئية اإلدارة بنظام يقصد"  
 العمليـات  وكـذلك  املوانئ تطوير ومشاريع التشغيل وبرامج سياسات عن النامجة البيئية التأثريات
  .2"املمكن األدىن احلد إىل البيئة على الضارة التأثريات خفض دف ا املرتبطة التشغيلية
و التنظيمية اليت تنطبق على امليناء عند وضع نظام فمن الضروري فهم املتطلبات القانونية   

  .اإلدارة البيئية كتحديد أنشطة و العمليات اليت تولد نفايات 
من خالل تطبيق القواعد واللوائح  14001فاإلدارة البيئية اليوم تقوم على أساس مستوى اإليزو 

  .الوطنية والدولية يف جمال احملافظة على البيئة 
 االلتـزام  مـن  للتأكـد  املينـاء  وعمليات أنشطة البيئية اإلدارة نظام ضمنيت أن جيب كما"  

 إن املتطلبـات،  تلك تعديل عند أو والعمليات األنشطة تلك أداء عند والتنظيمية القانونية باملتطلبات
  3":يلي ما تنفيذ اهليئة من يتطلب البيئية اإلدارة نظام تنفيذ

  .بتنفيذها لاللتزام العاملني مجيع إبالغ و بيئية سياسة وضع -
   .البيئية والقواعد القوانني وحتليل لتنفيذ إجراءات حتديد -
    .البيئية السياسية أهداف لتحقيق إدارية برامج وضع -
 .مبسؤوليام الصلة ذات البيئية اإلدارة نظام مبتطلبات وإبالغهم املوظفني تدريب -
 .  دورية بصفة البيئية ةاإلدار نظام مبتطلبات االلتزام لتقييم إجراء وتنفيذ وضع -
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 تعـد  وأن البيئية، اإلدارة نظام لتنفيذ اهليئة تبذهلا اليت اجلهود فهم لدعم تدريبية برامج عقد وجيب -
 .البيئية اإلدارة لنظام األخرى والعناصر البيئية السياسة عن ملوظفيها تدريبيا برناجما اهليئة

 : البيئية اإلدارة نظام جناح عوامل -ب
  : ح نظام اإلدارة البيئية جيب األخذ بعني االعتبار مخس أسس رئيسيةلضمان جنا  

 كـل  ختطـر  أن وعليها البيئية، اإلدارة نظام مبادئ تطبيق العليا اإلدارة على": العليا اإلدارة التزام -
 كـل  يف البيئية اإلدارة إدماج للهيئة، بالنسبة عليا أسبقية البيئة إعطاء: التالية العناصر بأمهية املوظفني
 .1"حدوثها تكرار ملنع فرص املشاكل اعتبار اهليئة، أنشطة

 وجود نظام ملراقبة عمليات وإجراءات تنفيذ احملافظة على البيئة واملتابعة وإختاذ اإلجراءات -     
  .التصحيحية يف الوقت املناسب

دورات وذلك عن طريق ال  القوانني وإجراءات محاية البيئةتوضيح وتبسيط الغرض من -     
  .من تطبيق تلك االجراءات على البيئة والعاملني فيها التدريبية وشرح املزايا

حتديد مسؤوليات العاملني يف امليناء بالنسبة حلماية البيئة وتطبيق مبدأ العقاب على املخالفات على 
  .املسؤولني

  . أن يتميز نظام اإلدارة البيئية باملرونة -     
  . بني نظام اإلدارة البيئية و ثقافة اهليئة العمل على التوافق-     
 كل األقسام األخرى بداخل امليناء مع أن تكون اإلدارة البيئية جزء من إدارة امليناء وأن تتعاون -     

  .لتنفيذ برامج احلفاظ على الطاقة و املياه و التجديد والتنظيف و اإللتزام بقوانني الدولة 
حدة استشارية ورقابية باهليكل التنظيمي للميناء نظرا لطبيعة األنشطة اليت  تعترب الوحدة البيئية و-     

  .تقوم ا
   : دور اإلدارة البيئية-ج
  :البيئية اإلدارة مهام لتنفيذ األجل وطويلة األجل قصرية عمل خطة وضع جيب -

  : األجل قصرية العمل خطة
 ليةبترووال الصناعية النفايات مصادرك امليناء بداخل القانونية غري األرضية التلوث مصادر إيقاف -

 .البتروكيميائية واملواد البترول شركات من الناجتة خاصة
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 املتعفنة واملواد السفن من الركاب نزول بعد املنصات تنظيف عن الناجتة النفايات من التخلص -
  .السفن وحطام

  .املتراكمة الرسوبيات من األحواض تنظيف  -
  .امليناء داخل التنظيف البأعم للقيام متخصصة شركات وضع  -
  .وأنواعها احملتملة التلوث مصادر وقياس لتحديد مراقبة برنامج وجود -

  :خطة العمل الطويلة األجل
   .البيئة محاية يف الدولية املعايري تطبيق خالل من البيئية اإلدارة منظومة تطوير -
  .العامل يف التلوث مكافحة وسائل أحداث على لإلطالع للعاملني التدريبية الدورات توفري -
  .هلا التراخيص وإصدار بامليناء اآلالت و السفن لتفتيش نظام توفري -
 بالقواعد السفن إلتزام لضمان له مغادرا وبعد بامليناء، تواجدها وأثناء وصوهلا، عند السفن مراقبة -

  .والوطنية الدولية
  .البيئي التلوث مكافحة طرق وتطوير ملعاجلة لألحباث مركز إنشاء -
  .األحواض يف والرسوبيات املهجورة و الغارقة السفن من تخلصال -
 و الصحي والصرف البترول صهاريج منها مياه ومعاجلة إلستقبال باألرصفة الالزمة املعدات توفري -

  .الصلبة النفايات
  : البحرية والسالمة األمن توفري - 2

 2001سبتمرب11 بعد احداث إن السياسات األمنية وما يتبعها من إجراءات قد شهدت تطورا وتشددا
 إىل) اإلجراءات امليناء، السفينة، (البحري النقل أعمال خضعت وعليه" ،يف معظم املوانئ العاملية

 التحليل هذا ضوء وعلى الدولية البحرية املنظمة يف متمثلة الدويل البحري اتمع من الدقيق التحليل
و ألن  1"01/07/2004 من اعتباراً سارية أصبحت واليت واملوانئ السفن ألمن الدولية املدونة أصدرت

األمن جزء ال يتجزأ من النشاط التجاري الدويل و يزداد النشاط التجاري و حركة السفن املترددة 
على ميناء ما بزيادة األمن، وعليه أصبح تطبيق متطلبات املدونة امرا حتميا فاألمن أصبح مشكلة 

  .ية يف جمال النقل البحري توفرها املنظمة البحرية الدوليةعاملية تتطلب اهتماما و حلوال عامل
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 و مـستمرة  بصفة األوقات، مجيع يف األمن اتصاالت توفر جيب السفن و باملوانئ األمن لتوفري و -
 .األفراد و البضائع مراقبة و امليناء اىل الدخول تنظيم و مراقبة

 أـا  من للتأكد واملراقبة الشهادات روإصدا والتحقق املعاينة إجراء يتضمن لنظام السفن ختضع" -
 م1974لعـام  البحـار  يف األرواح سـالمة  اتفاقية يف عليه املنصوص املطلوبة، األمن إجراءات تنفذ

SOLAS Convention "1 
يدات أو حـوادث    د  وتعمل املدونة على توفري وسائل تشغيل أجهزة االنذار عند حدوث         

اصة بالتهديدات األمنية، وتسمح بدخول السفن واملـوانئ إال   أمينة، وعلى مجع و تقييم املعلومات اخل      
  .بترخيص و متنع دخول ادوات اشعال احلرائق او املتفجرات و االسلحة اىل السفن و املوانئ

  : السفينة أمن -أ
  . التأكد من اتباع السفن لالجراءات األمنية و صحة املستندات الدالة على محولتها-   
األمنية يف مجيع مناطق امليناء و بالسفينة لضمان عدم وجود أشخاص غري مرخص  وجود املراقبة -   

  .هلم بالدخول لتجنب تعرض السفينة للخطر
  . مراقبة عمليات دخول و خروج االشخاص من السفينة-
  .مراقبة سطح السفينة -
  : أمن امليناء-ب
  .منالتأكد من تنفيذ كل االجراءات األمنية بالكامل بواسطة رجال اال -
  .التأكد من عدم السماح بدخول أشخاص غري مصرح هلم بدخول امليناء -
  .مراقبة األرصفة و املناطق اليت ترسوا ا السفينة -
  .مراقبة عمليات التفريغ و الشحن و تواجد البضائع يف األماكن املخصصة هلا -
  .مراقبة أعمال املداولة يف خمازن السفينة"-
  2"بسهولة متاحة باألمن املتعلقة تاالتصاال أن من التأكد -
  
  

                                                
 .125 السابق،ص المرجع 1

 .128 ص السابق، المرجع  2



 
 

  - 213 -

 تطبيـق  وضـرورة  العربيـة  الـدول  يف الوسائط متعدد النقل تفعيل متطلبات : الثالث املبحث
 :عربية حبرية إستراتيجية
أن قطاع النقل واملواصالت ميثل الركيزة األساسية اليت تقوم عليها اهلياكل  باعتبار"

 األمر اىل تكامل األسواق اإلقليمية، فان متابعة حماوالت اإلنتاجية، واليت تؤدي بدورها يف اية
   1".تشكيل البنية املادية هلذا القطاع يف مرحلة مبكرة تصبح ضرورة ملحة

إضافة إىل وجود التكتالت اإلقتصادية العاملية واشتداد املنافسة يتطلب تفعيل وسائل النقل 
، ووضع إستراتيجية حبرية عربية لتخفيض تكلفة املختلفة لتكوين حلقة متكاملة يف جمال نقل البضائع

  .النقل وبالتايل دعم امليزة التنافسية للدول العربية
  : متطلبات تفعيل النقل متعدد الوسائط يف الدول العربية: املطلب األول 

إن ربط شبكات النقل ببعضها وتسهيل تنقل األشخاص والسلع وفقا إلجراءات موحدة 
 التجارة اخلارجية ودعم امليزة التنافسية وحتقيق التنمية املستدامة، وحتقيق ومبسطة تعمل على تطوير

  .اإلندماج والتكامل اإلقتصادي بني الدول املتجاورة
فتفعيل النقل متعدد الوسائط بكل أقسامه يعترب من بني الرهانات الكربى والضرورية ملواجهة         

  . املنافسةالتحديات اليت تطرحها العوملة ودمج األسواق واشتداد
 اسـتخدامه  انتـشار  ويتزايد بشدة العربية الدول إىل للدخول يضغط الوسائط متعدد فالنقل"  
 النتـائج  هلـا  حيقق مبا الستقباله العربية الدول من العديد تستعد مل الوقت نفس ويف متزايدة بصورة

 مـا  توفر جيب العربية الدول يف النظام هذا ولتفعيل 2"واخلارجية الداخلية لتجارا بالنسبة االقتصادية
  :ليي

  :على مستوى الدولة :أوال
  :  بالنسبة لقطاع النقل الربي-1
  . وضع القوانني والتشريعات وفقا للمعايري الدولية يف قطاع النقل الربي-
  .كات الطرق الرئيسيةب ربط املوانئ البحرية مبواقع اإلنتاج بواسطة ش-

                                                
  131،ص2007الثانية،القاهرة العربي،الطبعة الوطن اقتصاديات في قراءات سويفي، القادر عبد الهادي عبد/د  1 
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نقل املختلفة لكي تعمل كنظام متكامل و مزود باملعدات  توفري وجتهيز أنظمة تشغيل حمطات ال-
  .املناسبة واملخازن اهزة واملطابقة للمواصفات العاملية

  .قياسية مبواصفات احلاويات نقل شاحنات توفري -
 .والرقابة واملتابعة االتصال على القدرة وتوفري النقل شبكات تغطي معلومات نظم وجود"
 .1"اللوجسيت التدفق لتسهيل وجتميع توزيع ومراكز برية حمطات وجود -
  : بالنسبة لسكك احلديدية  -2
 .البالد يف الكامل النقل منظومة من يتجزأ ال جزءا تكون لكي احلديدية السكك تطوير -
 . احلديدية السكك طرق إصالح -
 تداول وحمطات باملوانئ اجلديدة التصنيع مناطق لربط احلديدية السكك خطوط شبكة بناء -

 .التوزيع ومناطق ئعالبضا
 واختاذ املنقولة، البضائع ومتابعة وتنظيم، لتخطيط، احلديدية بالسكك املعلومات نظم ربط -

  املناسبة القرارات
  :  بالنسبة للنقل املائي الداخلي -3
 .واحلاويات البضائع حلمل اهزة النهرية السفن شراء -
 .النهرية باملوانئ واملخازن األرصفة إعداد -

  .اإلرشادية واللوائح املالحية باملساعدات تزويدها
 :البحري للنقل بالنسبة -4
 وبإشراف متيز كمراكز التجهيز عالية متخصصة بضائع حمطات وإنشاء البحرية املوانئ حتديث" -

 توفره ما وهو حديثة معلومات بأنظمة وتزويدها املختلفة النقل بشبكات وارتباطها الدولة من ودعم
 مع النقل لوسائط عالية وإنتاجية دوران سرعة توفري تضمن عالية ومبستويات عربيةال الدول من الكثري
 .2"تكلفتها خفض

                                                
 العربيـة  لالتحـادات  الثـاني  الموسع المؤتمر العربية، الدول في تطبيقه منظور من الوسائط متعدد النقل توفيق، القادر عبد محمد  1

 .4 ص ذكره، سبق مرجع المتخصصة، النوعية
 العربيـة،  الدول جامعة تقرير ، )الدول لبعض مختارة أمثلة ( العربية الدول في طالوسائ متعدد النقل نظام إدخال متطلبات دراسة  2
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 العمـق،  حيـث  من احلديثة السفن مواصفات مع البحرية املوانئ مواصفات مطابقة على العمل -
 عمليـات  يف املستخدمة واملعدات الرصيف، جسم خلف التخزينية واملساحات والعرض، والطول،

 .والتخزين والشحن يغالتفر
 املـسؤوليات  حسب العاملني بواسطة اإلدارات جبميع املتكاملة املعلومات شبكة واستخدام ربط -

 .امليناء بوابات من خروجها غاية إىل البضائع وتتبع الالزمة القرارات الختاذ وذلك إليهم املوكلة
 . املختلفة السفن لصيانة اجلافة األحواض بناء -
 .عليها املفروضة والرسوم ألعمالا لكافة دليل وضع -
 للمـوانئ  التخزينيـة  الطاقة رفع بغرض البحرية املوانئ من بالقرب جافة موانئ إلنشاء التخطيط -

 .املترددة السفن خلدمة املهيئة الشحن وإعادة التفريغ أماكن عن بعيدا البحرية
 .بامليناء املوجودة لوماتاملع شبكة داخل هلم التابعة واحلاويات البضائع بتتبع للعمالء السماح -
 .امليناء ومنظومة اجلمارك بني املعلومات شبكة وضع -
 صحة من لتأكد) املنتوج من التحقق (املعاينة جانب إىل احلاويات على اإللكتروين الكشف تطبيق -

 . للحاوية املرافقة والفواتري املستندات
  : بالنسبة للنقل اجلوي-5
 .التنافسية قدرته لرفع اجلوي النقل قطاع حترير -
 منها العديد ويوجد احلديثة اجلوية املطارات من متطورة شبكات على العربية الدول معظم حتافظ" -

 أو املـشرق  بالد يف سواء األخرى النقل وسائط مع تبادهلا ويتم جوا تنقل اليت لتداول جمهزة حمطات
 .1"العريب املغرب

  : لوجستياتل بالنسبة -6
  :أساسية لتفعيل النقل املتعدد الوسائط وتسمح بتحقيق األهداف التاليةتعترب اللوجستيات متممة و 

 .مستوى ىنأد إىل النقل تكاليف ختفيض -
 .املستهلك إىل التصنيع مناطق من والنقل التخزين مدة ختفيض -
 .احملدد الوقت يف أخرى إىل نقل وسيلة من البضاعة تنقل وإجراءات النقل وسائل مجيع يف التحكم -

                                                
 الثـاني  الموسـع  المـؤتمر  البحـري،  النقل ودور العربية الدول في الوسائط متعدد الدولي النقل تطوير بدوي، علي الدين عصام  1

 .9 ص ،2006 القاهرة، البينية، العربية التجارة تنمية في الوسائط متعدد النقل دور: حول المتخصصة لنوعيةا العربية لالتحادات
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 وسـهولة  التنافسية قدرته ودعم املضافة القيمة لزيادة والتغليف التعبئة مثل للمنتج خدمات تقدمي -
 .التسويق

 .النقل وسائل اختيار يف املرونة تأمني -
 . البضائع نقل وسالمة أمن حتقيق -
   حتقيقهـا  املـراد  األهـداف  وحتديـد  لتنظـيم  املتكامل النقل قطاع يف  اللوجستية املهن حتديد -

 اجلهـات  بـني  والتنـسيق  اخلـاص،  والقطاع العام القطاع بني االدوار وتوزيع تاملسؤوليا وحتديد
 .اللوجستية اهلياكل تلك مستخدمي حلماية التشريعات وإصدار املسؤولة، واإلدارات احلكومية

 كافـة  لـدى  اللوجـستية  الثقافة بنشر وذلك اللوجستيات جمال يف البشرية الكفاءات تطوير" -
 الدوليـة  واالتـصاالت  العالقـات  علـى  باالعتماد الكفاءات وتكوين قلالن عمليات يف املتدخلني

 متعـدد  والنقـل  اللوجستية جمال يف املهين والتدريب العايل التعليم معاهد لدى جديدة واختصاصات
 .1"الوسائط

 الـسياسات  لضبط املعينة واالدارات الوزارات بني اللوجستيات على يشرف وطين هيكل إقامة -
 .اللوجستيات لتطوير املعلومات وحتليل تنفيذها ومتابعة واإلستراتيجيات

  : على املستوى العريب: ثانيا 
حتقيق الربط والتواصل املنشود بني البلدان العربية بإنشاء شبكة موحدة للنقل واإلتصاالت تتكامـل     " 

 ارجـاء  فيها وسائل النقل املختلفة من برية وحبرية وجوية حبيث تشجع إحتياجات التدفق السلعي بني     
  2."الوطن العريب

 .املختلفة النقل وسائل بني تنافسية ال تكاملية سياسات إتباع -
 .البضائع تنقل سهولة لضمان واخلرائط والتبويبات واملصطلحات املواصفات توحيد -
 .العربية الدول بني والربية البحرية الوصالت بتطوير اإلهتمام  -
 .والتشريعات القوانني إصدار طريق عن وذلك العربية الدول مابني اإلستثمار يف التعاون -
 .العربية الدول بني ما النقل خدمات وتطوير وتشجيع التحتية بالبنية اإلهتمام -
 .العربية بالدول واإلستهالك والتخزين اإلنتاج مناطق مجيع تغطي للنقل عربية أساسية بنية إقامة -
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 .ةعالي جودة ذات خدمات وتقدمي احلديث اجليل من موانئ بناء -
 بأمنـاط  وربطهـا  املنقولة، البضائع مع تتناسب مواصفات ذات احلديدية سكك نقل شبكة توفري -

 .اللوجستية اخلدمات ومناطق الربية والطرق كاملوانئ، األخرى النقل
 .البضائع تدفق وسهولة النقل أنواع بني الربط يف كبري دور اجلافة املوانئ تلعب  -
 اخلـدمات  تطـوير  بـرامج  تتـضمن  أن جيب العربية الدول بني الوسائط متعدد النقل ولتفعيل" -

 من هياكل قبل من مشتركة بصفة تستخدم حدودية لوجستية مناطق تركيز العربية بالدول اللوجستية
 .1"موحدة وإجراءات وترتيبات لقوانني وختضع املتجاورين البلدين

 .الدولتني نيب البضائع لعبور احلدود عند اللوجستية اخلدمات مناطق إقامة تسهل -
 .فيه املتدخلة االطراف بني العالقات حيدد و النقل من النمط هذا ينظم واضح قانوين اطار توفر -
 الـدول  بـني  واالتفاق العبور وشروط الوثائق وتوحيد للبضائع الدويل النقل إجراءات تبسيط" -

 ملعاجلـة  الوسـائط  متعدد نقل عقد إطار يف تنقل اليت بالبضائع خاصة مجركية إجراءات على العربية
 قواعـد  ووضع احلدود عرب السلع تدفق حرية من حتد اليت اجلمركية التشريعات يف التضارب ظاهرة

 تشغيل فعالية لضمان وغريها FAL معاهدة ومنها الشأن هذا يف القياسية العاملية القواعد مع تتماشى
 .2"املنظومة

 إىل وسـيلة  مـن  االنتقال من متكن األ استعماهلا لتشجيع احلاويات يف متخصصة شركات إقامة -
 .شحنها وإعادة البضاعة تفريغ دون سهولة بكل أخرى

 .  احلاويات وإصالح صيانة البضائع، كتغليف الوسائط متعدد بالنقل املتصلة اخلدمات توفري -
  . عقد دورات تدريبية يف املنطقة العربية يف فروع وجماالت النقل واالتصاالت كافة"-
   .   3 "املعينة كلياا داخل واإلتصاالت للنقل ختصص إنشاء على العربية عاتاجلام تشجيع -
 تأمني نظام توفري جيب النقل متعهد ومسؤولية تواجدها، مكان أو النقل وسيلة كانت مهما -

 .للبضاعة
 .النقل ووسائل للنقل األساسية البنية يف االستثمار لتشجيع عربية متويل مصادر توفري -
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 .النقل وسائل بني ينسق عربية دولة كل يف هيكل توفري -
 الوسـائط  متعـدد  النقل تفعيل لتسهيل الذكية النقل ونظم احلديثة االتصال تكنولوجيا استعمال" -

 اليت املعلومات على اللحظي احلصول على منه كبري جزء يف الوسائط متعدد النقل جناح يعتمد حيث
 االنطـالق  ووقـت  ومكـان  النقـل  وسيلةو الشحن وحدة وموقع تواجدها ومكان البضاعة م

 1".والوصول

 مث  سوريا إىل املغرب من بينها والربط العربية، الدول موانئ بني الساحلي النقل خبدمات االهتمام  -
 بواسـطة  االستهالك و  التجميع و اإلنتاج مبناطق ربطها مث العريب اخلليج موانئ إىل السويس قناة من

  .رىاألخ النقل وسائل أمناط باقي
 البـضائع  وتوزيـع  جتميـع  حمطات وإقامة اللوجستية واهلياكل املختلفة النقل أنواع بني ما الربط -

 الـسلع  تدفق لتسهيل الدويل النقل إجراءات وتبسيط والصحية واألمنية اجلمركية إجراءات وتسهيل
 . العربية االقتصادية الوحدة مفهوم مع تتماشى قواعد ووضع

 .العربية الدول مابني الفارغة اوياتاحل لتداول نظام وضع جيب -
 وإقامـة  الوسـائط  متعـدد  والنقل واللوجستية البحرية املهن لتعليم عريب معهد إقامة على العمل -

 هـذا  ويتضمن" النقل، يف املتخصصة والتدريب، للتعليم العربية املعاهد بني وتكاملية تعاونية عالقات
 لتـوفري  وذلـك  مشتركة بصفة والدراسات بالبحوث ياموالق اخلربات وتبادل الربامج إعداد التعاون
 التـدريب  حـصص  وتنظيم واللوجستيات الوسائط متعدد النقل جمال يف األساسي والتدريب التعليم
 جمـال  يف املتواصـل  التطور يتطلبها اليت املستجدات حسب وتأهيلهم املعاونة باملهن للعاملني املستمر

  2".النقل
 . املنافسة لتفعيل النقل قطاع يف واألجنيب الوطين اخلاص القطاع بواسطة اإلستثمار تشجيع -
 .احلدود على البضائع تبادل عند األمن توفري -
 .الدولية احلدود على البضائع تبادل  عمليات يف إتباعها الواجب األمنية املعايري وضع -
 تقـدمي  مكاابإ الوسائط متعدد نقل شركة لتكوين دولة كل يف الناقلني من عدد اندماج تشجيع -

 .الباب إىل الباب من مندجمة نقل خدمات
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 : عربية حبرية إستراتيجية حنو : الثاين املطلب
إن احلاجة إىل إستراتيجية عربية موحدة ذات أهداف حمددة ترمي إىل تفعيل السياسات العربية               

علـها متكاملـة   خلدمة املصلحة العامة للدول العربية وذلك عن طريق توزيع وتقسيم اإلستثمارات جل     
  . جلذب التجارة العاملية وتصبح دول حمورية خلدمة الدول األخرى

ونظرا لوجود إختالل واضح حاليا يف الطاقات الكامنة املوجودة باملوانئ العربية وماله من تأثري              
تطوير املـوانئ العربيـة مـن خـالل اسـتخدام           فانه جيب   سليب على إقتصاديات الدول العربية ،       

.  املشتركة لتطوير املوانئ العربية ورفع كفاءة أدائها لدعم اقتصاديات الـدول العربيـة             الستثماراتا
 التجـارة  حركـة  على السيطرة ملتطلبات حقيقية استجابة ميثل ال فإنه البحري لألسطول وبالنسبة"

 ةلزيـاد  ومشتركة قطرية عربية حبرية مشاريع اعتماد جيب لذا حجمه لضآلة بالنظر العربية اخلارجية
  .1"الدولية البحرية احملافل يف منافس قوي وجود حتقيق له ليتسىن العريب البحري األسطول حجم
 النقـل  قطاع على اجلنسية متعددة الشركات هيمنة آثار من للحد عربية إستراتيجية وضع : أوال

  :البحري
 علـى  ونقلها العربية، الدول مابني التجارة تعزيز على يشجع موحدة عربية إستراتيجية وجود أن -

 وسـوق  عريب، يمجرك إحتاد وجود أمهية وتربز العربية، الدول اقتصاديات خلدمة وذلك عربية سفن
 على ويشجع آخر، بلد إىل بلد من العربية األموال رؤوس النتقال واحلرية الفرصة يتيح مشتركة عربية

 . العاملية التجارة ظمةمن اتفاق تطبيق إطار يف بالرعاية األوىل الدولة شرط جتنب و اإلستثمار
 الـشركات  وتـشجيع  خاصة، والعربية العاملية التجارة خلدمة العربية السفن شركات استخدام إن -

 منافسة أمام الصمود ميكنها عمالقة، عربية مالحية شركات لتكوين واإلندماج التحالف على العربية
 .املتعددة الشركات

 وتـشجيع  الـصادرات  كتنـشيط  العريب ألسطولل األمثل اإلستخدام حتقق تشغيلية سياسة وضع -
 .املشترك التشغيل

 يف الـسفن  مـالك  إحتـاد  مع وينسق مصاحلهم عن ويدافع يتوىل للشاحنني عريب احتاد انشاء نإ -
 .الدولية اإلتفاقيات
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 .العريب االقتصاد وتقوية لتشجيع الوطنية املالحة سفن معاملة نفس العربية الشركات سفن معاملة -
 وإدمـاج  البحري، النقل جمال يف الدويل التطور طليعة يف ليكون العريب البحري النقل قطاع تطوير -

 .الوسائل ومتعدد متكامل قطاع يصبح لكي األخرى النقل قطاعات مع العريب البحري النقل قطاع
 مـوانئ  تـصبح  حـىت  وحتديثها وتطويرها بينهم الضارة املنافسة ملنع العربية املوانئ بني التنسيق" -

 1".عاملية تيةلوجس
 :بعض اإلجراءات ملواجهة اآلثار السلبية لألزمة املالية على قطاع النقل البحري العريب: ثانيا 

 التجاريـة  الغـرف  دور دعـم  طريق عن العربية املالحة لشركات جديدة أسواق فتح ضرورة -
 .العربية السفن لاستعما لتشجيع املالحية اخلطوط وكالء و ممثلني مع االتفاقيات وضع يف واملالحية،

 دول خمتلـف  يف احمللية باملنتجات ،والتعريف األسواق وفتح احمللية الصناعة تشجيع يف الدولة أمهية -
 .باخلارج الوطنية املعارض إقامة طريق عن العامل،

 للمنتجـات  التـصدير  إجراءات وتسهيل  الصنع العربية املنتجات لدعم عربية إستراتيجية وجود -
 املنتجـات  وتطوير لتشجيع التصدير إلعادة القابلة املنتجات مكونات استرياد  هيلتس و الصنع التامة

 أكرب من الغربية األوربية الدول أن من بالرغم ( املثال سبيل فعلى كثرية غربية دوال تفعل ،كما العربية
 الواليـات  مـن  الشوكوالطة لصناعة الكاكاو تستورد الدول هذه فان للشوكوالطة املصنعة الدول

 اإلجراءات تتفادى لكي االمريكية، املتحدة للواليات ائى كمنتج تصديره تعيد و األمريكية املتحدة
 وتتفـادى  الغين البلد هذا يف أكرب سوقا وتفتح ،)التصدير عملية خالل األمريكية املوانئ يف الصحية
 . التصدير يف عليهم املفروضة  احلصة

 الدور بأخذ وذلك اإلستثمار على اخلاص القطاع تشجيع يف مهما دورا هلا العربية احلكومات نإ -
 القطـاع  حيجم عندما وخصوصا الكربى اإلستراتيجية / اإلقتصادية / احليوية املشروعات يف الرئيسي
 .خاصة النقل القطاع يف استثمارها املطلوب املبالغ ضخامة نتيجة االستثمار يف اخلاص

 .دائما املنافسة يف لتكون باحلاويات والنقل البحري، النقل ألسعار املستمرة املراجعة أمهية -
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 حبـري  خط لكل السائدة لألسعار ومطابقة منافسة وبأسعار املتكاملة، النقل خدمات تقدمي أمهية -
 السفن الستعمال الدولية التجارة جلذب وذلك آخر، ميناء إىل ما ميناء من اإلجتاه وحسب حده على

 .العربية
 لزيـادة  ضـرورية  التصدير إعادة لتشجيع احلرة املناطق ووجود مركيةاجل اإلجراءات تسهيل أن -

 باإلضافة العربية، الدول يف لإلستثمار العربية األموال رؤوس وإعادة العربية للموانئ التنافسية املراكز
 .التصدير إعادة بغرض النهائي املنتج يف الداخلة املواد على اجلمركية التعريفة وختفيض تسهيل إىل
 اسعار حتقيق إمكانية و الشركة رحبية لزيادة خدماا أسعار لتخفيض الشحن تكاليف ختفيض ةأمهي -

 .العاملي البحري السوق يف تنافسية
ضرورة عمل مراجعة شاملة جلميع القطاعات اليت ختدم السوق املالحي بدءا من اخلدمات املقدمـة               "

 .1"ار الساحاتمن جانب املوانئ كمقابل رسوم القطر واإلرشاد وقيمة إجي
 :عريب حبري أسطول إقامة إمكانية : ثالثا

 أو املـصدرة يف     ردةسن عدد السفن وحجمها وقدرا على املسامهة يف نقل البضائع املستو          إ  
  .الدول العربية ال يتناسب أبدا مع حجم البضائع املصدرة أو املستوردة

ة، وتنقل الكثري من البضائع املتجهة إىل فتنقل الكثري من الصادرات النفطية بواسطة شركات نقل أجنبي       
ومن الدول العربية بواسطة شركات أجنبية، وكذلك بالنسبة للغاز الطبيعي بالرغم من وجود بلـدين         

 فالـدول  "،كذلك بالنسبة لسفن احلاويـات ملصدرة للغاز مها اجلزائر وقطر وعربيني من أكرب البالد ا    
 املوقع من وتستفيد اخلارجية جتارا حركة تدعم احلاويات بسفن نقل أساطيل وجود إىل تفتقر العربية

 املالحـة  شركيت باستثناء باحلاويات الشحن إعادة جتارة يف العربية املوانئ من للعديد املتميز اجلغرايف
  .2"البحري للنقل السعودية والوطنية املتحدة العربية

من التجارة العاملية أصـبح أمـرا   إن تطوير السفن العربية وزيادة قدرا على نقل حجم أكرب     
مهما لكي تلعب الدول العربية دورا يف جمال النقل البحري، خصوصا أن وجـود رؤوس األمـوال                 

  .العربية يف البنوك األوربية واألمريكية يدعم اقتصادات تلك الدول
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فاستثمار هذه األموال على سبيل املثال يف قطاع النقل البحري سوف يترتب عليـه أربـاح                
رية لقطاع النقل البحري واملوانئ واخلدمات املرتبطة به و يؤدي إىل طفرة إقتصادية مهمة يف العامل                كث

  .العريب
 .البحري النقل كمجال اإلستراتيجية ااالت يف لإلستثمار العريب العامل يف التشريعات تشجيع -
 .البحري والنقل للمالحة العربية اجلنسيات متعددة شركات قيام تشجيع -
 .عريب مجركي إحتاد إقامة تؤخر اليت العقبات إزالة يف سراعاإل -
 .تفضيلية معاملة العربية للسفن السويس قناة معاملة -
 وتـأجري  ) احلديثة السفن شراء (املثال سبيل وعلى الضخمة لالستثمارات العربية املصارف متويل -

 .التمليكي اإلجيار طريق عن بيعها أو املتخصصة للشركات السفن هذه
 .العريب ألسطول اخدمات جلميع ختفيض العربية املوانئ حمن -
 الـسفن  علـى  التأمينيـة  التغطيات لتوفري البحري التأمني يف متخصصة تكون تأمني شركة تأسيس"

 1".متنها على احملمولة والبضائع واآلالت
 وانئبـامل  مـرورا  العراق يف وينتهي املغرب من يبدأ منتظم مالحي خبط العربية الدول موانئ ربط -

 مث بنغازي، مث تونس، مث اجلزائر، مث البيضاء، الدار: التايل الشكل على العربية الدول بعض يف الرئيسية
 مـع  ويتعامـل  جدة مث الروافد، سفن طريق عن وبريوت الالذقية بضائع مع ويتعامل اإلسكندرية،

 عمـان،  بـضائع  مـع  ويتعامل ديب مث الروافد، سفن طريق عن احلديدة وبورتسودان، العقبة بضائع
 .العراق يف قصر أم مث الروافد سفن طريق عن الكويت البحرين، قطر، أبوظيب،

 العريب البحري التجاري األسطول سفن لتصنيف عربية هيئة إنشاء: رابعا
من الضروري إنشاء هيئة عربية لتسجيل وتصنيف السفن العربية، ووضع القواعـد والقيـام                

قل البحري، وتقدمي التوصيات للدول العربية لتطـوير ذلـك القطـاع         بالدراسات لتطوير صناعة الن   
  .وتقدمي أفضل االختيارات لإلستثمار

 مـن  عالية درجة من به يتمتعون وما السفن ومهندس املعاينة خلرباء راجع اهليئة ومسعت جناح إن -
 .والتخصص اخلربة

                                                
 .5 ص السابق، المرجع  1
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سوم التأمني السنوية،   و تعتمد شركات التأمني على هيئات تسجيل وتصنيف السفن لتقدمي ر          
 تعتـرب  وهـي  "، تصور حقيقي حلالة السفن املراد التأمني عليها       عوذلك لقدرة هذه اهليئات على وض     

 يتعلـق  فيما الكبري الدور السفن تصنيف وهليئات البحري التصنيف هيئات تأسيس يف املبادرة صاحبة
 الـسالمة  قواعد تطبيق يف اهليئات ههذ وقدرة بكفاءة اعترفت الدول من الكثري إذ البحرية، بالسالمة
  :1"احمللي أو العاملي املستوى على املطلوبة

 العربية والكفاءات اخلربات من اإلستفادة العربية السفن وتسجيل تصنيف هيئة نشاءا عن ويترتب  -
 .العاملية التصنيف هيئات لدى املوجودة

 التـصنيف  تكـاليف  إخنفاض : ربيةالع والتسجيل  للتصنيف هيئة وجود على املترتبة املزايا ومن -
  .للمالحة السفن صالحية شهادات وجتديد

  .العربية الدول يف السفن بناء صناعة وحتديث لتطوير جديدة التاجم فتح -
  .العربية للدول السفن وصيانة وبناء وتطوير  صناعة جمال يف األجنبية اخلربة نقل -
 بالترسـانات  سـواء  العربية السفن وإصالح ءبنا على اإلشراف خالل من العربية السيادة تعزيز" -

 2".األجنبية أو احمللية
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
 للمـوانئ  عشر التاسعة الدولية الندوة والعشرين، الحادي القرن مشارف على العربي البحري التجاري األسطول النحراوي، أيمن. د 1
-26 اإلسكندرية، البحري، والنقل والتكنولوجيا للعلوم العربية األكاديمية ، )النقل ومنظومة الموانئ تطوير في المؤثرة اإلستراتيجيات(

 .17 ص ،2003 يرينا 28
 .18 ص السابق، المرجع  2
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 .البحري النقل أنشطة على لكترونيةاال التجارة تطبيق أمهية : الرابع املبحث
ظهرت التجارة اإللكترونية من خالل شبكة االنترنت وعرب التبـادل اإللكتـروين للبيانـات       

ل البريوقراطية تتزايد تكلفة النقل، وتتـضاءل دقـة مواعيـد         كبديل للمستندات الورقية حيث يف ظ     
االستالم والتسلم للبضائع، وإخنفاض هامش الربح، بينما التجارة اإللكترونية توفر إمكانيات هائلـة             
لعرض السلع واخلدمات دون أي حسابات  لعنصري الزمن  واملكان، فهي صورة من صور العوملـة                 

 البـائعني  تـساعد  حيث النفقات وبأقل واحد وقت يف كلها العامل قأسوا إىل ووسيلة فعالة للوصول 
 األغـراض  ومتعـددة  ومتنوعـة  بعيدة أسواق إىل والوصول املسافات حواجز ختطي على واملشترين
  .الساعة مدار على يتم العمالء مع والتعامل
 سـاليب وأ األسـواق  يف التعامل أشكال يف هامة تغريات االلكترونية التجارة أحدثت ولقد  
 الـدفع  وسائل وكذا املتبادلة، واألوراق املستندات من بدال املباشرة واالتصاالت والتفاوض التسويق
  .والتأمني النقل جمال يف خاصة اخلدمات جتارة إىل باإلضافة التقليدية
 والقطـاع  اخلـاص  القطـاع  فيها يشارك متكاملة منظومة بأا االلكترونية التجارة وتتميز  

 التـأمني  وشركات املوانئ وهيئات والواردات الصادرات على الرقابة وهيئة اجلمارك مثل احلكومي
  .والبنوك
 تبـادل  عمليات لتنظيم اتفاقات ووجود اتصاالت شبكة وجود االلكترونية التجارة وتتطلب  
  .االنترنت شبكة خالل من النقدي والتحويل الدفع نظام يف البنوك ومشاركة الكترونيا البيانات

  

  :االلكترونية التجارة ومتطلبات تعريف: األول طلبامل
   االلكترونية ة التجار تعريف: أوال

تتم التجارة اإللكترونية من خالل شبكة االنترنت باستخدام التقنيات احلديثة اليت وفرا ثورة   
  .دات الورقيةثورة اإلتصاالت عرب التبادل اإللكتروين للبيانات يف املعامالت يف حمل املستنواملعلومات، 

فهي تسمح بتخطي كل حواجز املسافات للوصول إىل مجيع أسواق العامل يف نفس الوقت 
  . الساعةوالتعامل مع الزبائن على مدار

لقد أدت ثورة اإلتصاالت واملعلومات إىل ظهور التجارة االلكترونية و بالذات مع ظهور 
ال تبادل الرسائل  واملعلومات فبدأ رجال شبكة االنترنت وانتشارها والتسهيالت اليت قدمتها يف جم
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 أدوات أحد يعترب الذي االلكتروين الربيد نظام"األعمال واملتعاملون يف األسواق يستخدمون 
 أو والفاكس بالربيد التقليدي التراسل لنظام ورخيص وسريع فعال كبديل األساسية االنترنات

 رجل أي حياة يف املهمة األدوات من االلكتروين الربيد أصبح قصري وقت ويف التليفونية، االتصاالت
  1".االنترنت على التجارة ممارسة بداية ميثل وأصبح مؤسسة، أو أعمال،
فالتجارة اإللكترونية عبارة عن سوق إلكتروين تعرض فيه املنتجات واخلدمات يف صيغة   

 أو E-Cashود اإللكترونية إفتراضية أو رقمية بني البائع و مقدم اخلدمات والوسيط ويتم الدفع بالنق
 وعليه فهي نظام متكامل للمعامالت اليت تتم بواسطة التقنيات ،crédit cardeكروت الضمان  

  .احلديثة
 بكافـة  والنقل والسياحية التأمينية واخلدمات اآليل الدفع وطرق املصرفية األعمال شملوت" 
 دورا االلكترونيـة  التجـارة  وتلعب قيالالور األعمال جمتمع مفهوم إىل الوصول يتم حبيث وسائطه،

 املعلومات أن أساس على وهذا املعاصر، البحري النقل اقتصاديات يف املالحية الوكالة أنشطة يف هاما
  2".املالحية الوكالة ألنشطة األساسي العصب هي واملستندات

  :االلكترونية التجارة لتطبيق الضرورية املتطلبات: ثانيا
  :لكترونية يعتمد على توفر جمموعة من املقومات وهي كالتايل إن جناح التجارة اإل  

 .وسريعة قوية اتصاالت شبكة توفر -

 .االنترنت طريق عن واملشتري البائع إيصال -

 .اإلئتمان بطاقات نظام يف واملشتري البائع اشتراك -
  االنترنت عرب النقدي والتحويل الدفع بنظام وقبوله اإللكترونية التجارة يف طرف البنك يكون أن -
 .املتعاملني بني الكترونيا البيانات تبادل عمليات وترشيد بتنظيم خاصة منوذجية اتفاقات وجود"

                                                
 في العولمة ( السادس الدولي البحري المؤتمر مصر، في تواجهها التي القانونية المشكالت وأهم االلكترونية التجارة ملش، فاروق. د  1

-17 اإلسكندرية، البحري، والنقل اوالتكنولوجي للعلوم العربية األكاديمية ،6 ماردكون النامية، الدول على وأثرها البحري النقل صناعة
 .1 ص ،1999 أكتوبر 19

 األكاديميـة  واللوجـستيات،  الـدولي  النقل معهد ماجستير، رسالة االلكترونية، للتجارة األساسية البنية الصبروتي، أحمد قاسم أيمن  2
 .16 ص ،2009 القاهرة، البحري، والنقل والتكنولوجيا للعلوم العربية
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 1".االلكترونية املدفوعات بنظم والعمالء العاملني لدى وعي توافر -
 .املعلومات شبكات قراصنة ضد واملالية التجارية املعامالت تأمني على القدرة -
 علـى  تساعد تشريعية بيئة وتوفري الورقية، باملستندات التعامل على املبنية ةالتقليدي القوانني تعديل -

 .اإللكترونية التجارة ممارسة
 املختلفـة  اجلوانـب  لتنظـيم  متكامل تشريع توفري خالل من اإللكترونية التجارة تطبيق تسهيل  -

 .اإللكترونية للتجارة
 األعمـال  رجـال  بني الوعي وتعميق ونية،االلكتر التجارة مزايا يف الثقة ببناء احلكومات قيام" -

 2."الشأن هذا يف واملتوسطة الصغرية األعمال قطاعي وتشجيع استخدامها تعميم بغرض بأمهيتها
  : االلكترونية التجارة تطبيق مراحل : الثاين املطلب

  Foundation Phase التأسيس مرحلة: أوال

ة بأنشطة النقل البحري وتقيـيم مـدى اسـتعداد          يتم فيها دراسة أسواق التجارة اإللكترونية املتعلق      
  :اجلهات العاملة يف هذه األنشطة لتطبيق التجارة اإللكترونية 

 التحتية البنية متطلبات وحتديد اإللكترونية األعمال إلدارة إقتصادي كيان إلنشاء إستراتيجية وضع -
 .اتصاالت ووسائل وبرجميات حسابات من
 اإلدارة مـع  والتعامـل  والتدريب، التحويل متطلبات مع املتاحة لةالعما إمكانيات مبقارنة القيام -

 . اإللكترونية
 .البحري النقل  قطاع يف العاملة لألطراف اإللكتروين السوق إنشاء جدوى دراسة وضع -
 قطـاع  يف العاملة باألطراف اخلاصة اإللكتروين السوق خالل من توفريها املتوقع اخلدمات وضع -

 .البحري النقل
 بيانات قواعد إىل لدخول اإللكترونية احلسابات وملراقبة اإلمداد سلسلة إلدارة ظومةمن وضع -

 .املعلومات عن واالستعالم للبحث اإللكتروين السوق

                                                
 مـؤتمر  مـرن،  تعـاوني  الكترونـي  سوق إنشاء مقترح البحري النقل أنشطة في وتطبيقاتها االلكترونية اإلدارة الجمل، يسري. د  1

 .6 ص ،2003 اإلسكندرية، البحري، والنقل والتكنولوجيا للعلوم العربية األكاديمية ،8 ماردكون
 ماجستير، رسالة قطر، دولة لموانئ التنافسية القدرة تعزيز في ودورها للموانئ الحديثة اإلدارة الشعر، صويلح مرشد عبده منصور  2

 .91 ص ،2010 اإلسكندرية، البحري، والنقل والتكنولوجيا للعلوم العربية األكاديمية
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 الزبـائن  لتعريـف  املعلوماتيـة  الصفحات على االلكتروين السوق عن والنشر لإلعالن خطة وضع"
 1."السوق نشاط بدء وتاريخ السوق بإمكانيات

   :Exploitation phase االستثمار مرحلة: ثانيا
 البحـري  النقل قطاع يف العاملة اجلهات ومصاحل أهداف لتحقيق املشروع تنفيذ مرحلة هي

 إىل للوصول االنترنت خالل من وذلك الرحبية لتعظيم جدد عمالء إىل والوصول جديدة أسواق لفتح
 كـاخلطوط  التجـارة  شـركاء  ةخلدم Extranet واإلكسترانت األشخاص، من ممكن عدد أكرب

  .جهة كل داخل للعاملني االتصاالت لتوفري Intranet واالنترانت املالحية،
  Innovation phase: والتجديد اإلبداع مرحلة: ثالثا

 بالسوق املتاحة واإلمكانيات البحري النقل لسوق املناسب التجمع إنشاء املرحلة هذه يف يتم"
 االنترنـت  استخدام كيفية حتديد إىل باإلضافة املالحي، السوق اءوخرب التجمع أعضاء بني للمنافسة
 وتنفيـذ  املعلومات لتبادل التجمع أعضاء بني للتعاون وأسلوب الشركاء بني مؤمنة اتصاالت كوسيلة
  2".التجمع هلذا االلكترونية األسواق جمال يف التنافسية السوق دراسات

 :Business Extension phase األعمال نطاق توسيع مرحلة :رابعا

ميكنة األعمال من خالل إضافة أدوات خرائط تدفق األعمال وإنشاء قواعد البيانات ووضع تطبيقات 
 إللكتروين ا على شبكة االنترنت لتطوير السوقجديدة لكل نشاط ولكل نوع من  أنواع التجارة

  .العاملة يف جمال نقل البحري للجهات
  Strategic transformation phaseاإلستراتيجي التحول مرحلة:خامسا

 وذلـك  األخرى واألنشطة واملوانئ شركات أعمال تنفيذ يف اإللكتروين السوق استخدام يتم
 التأمني وشركات البنوك وحتديد اللغات، متعددة النشرات وإصدار للعمالء خدمات توفري "خالل من

 االلكتـروين  الـسوق  يف راكاالشت وحمددات ضوابط وضع وكذلك االلكتروين السوق من املعتمدة
  3".االلكتروين السوق أعمال عن واالقتصادية التحليلية التقارير وإصدار التجارة، وشركاء للعمالء

  
                                                

 البحـري  النقـل  معهد ماجستير، رسالة البحري، النقل صناعة تطوير على وأثرها االلكترونية التجارة شهاب، أحمد محمود وحيد  1
 .93-92 ص اإلسكندرية، البحري، والنقل والتكنولوجيا للعلوم العربية األكاديمية واللوجستيات،

 .10 ص ذكره، سبق مرجع الجمل، يسرى. د  2
 .233 ص ذكره، سبق مرجع العربية، البحرية الموانئ النحرواي، أيمن. د  3
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  البحري للنقل تعاوين الكتروين سوق إنشاء : الثالث املطلب
إن توفري سوق إلكتروين مرن للنقل البحري يسمح بتكوين تسوق إلكتروين يعتمد على 

  .لكترونية ويشمل عناصر احملاكاة الالزمة لسوق النقل البحري احلقيقياخلدمات اإل
إن املعايري األمنية هي جمموعة من السياسات واملعايري العامة املتعلقة باألمن، وهي مدخال مهما 

 إىل والوصول األنظمة وأمنيف نظام أي سوق إلكتروين، وجيب أن تتضمن هذه املعايري البيانات 
 ومن البحري النقل قطاع يف األمنية السياسة وثائق يف املعايري هذه وصف جيب ليهوع املعلومات،
 من إال تقدميها يتم ال شخصية معلومات أية من التأكد للمستخدمني يسمح أسلوب وجود الضروري

  .إليها الوصول صالحية هلم الذين األشخاص خالل
 البحري النقل لقطاع االلكترونية جارةالت ومنظومة عام بشكل االلكترونية التجارة جناح يعتمد  
 وتعترب البحري، النقل قطاع يف األعمال وقطاع العمالء قبل من استخدامها مدى"على خاص بشكل
 بداية اجلديدة االلكترونية األعمال قنوات من ألي الالزمة املصاريف أهم من والترويج االنتشار تكلفة

  1".حتقيقها مت قد الشركاء توقعات بأن للتأكد بتروجيها االستمرار مث بوجودها يشعرون الشركاء علجب
   االلكترونية السوق إنشاء من املرجوة األهداف: أوال

 مثـل  البحـري  النقل قطاع يف اإللكترونية للتجارة املختلفة االجتاهات اإللكتروين السوق خيدم -
 وتشغيل احلاويات ولوتدا البحري النقل وموردين واللوجستيات املالحة وخدمات واملوانئ الشحن
  .احمليطات عابرة والسفن احملطات

 لـدعم  كنموذج للتعديل القابل االلكترونية اخلدمات على املعتمد األعمال تدفق إدارة نظام يوفر -
 .البحري للنقل األعمال عمليات

 قنـوات  وإنشاء ملنتجاتا لتسويق جديدة طرق لفتح العمالء بني تفاعلية عالقة تكوين على يعمل -
 .للمبيعات ةجديد

 .العاملية الشبكة يستخدم سوف ألنه لالتصاالت مناسبة تكلفة حيقق -
 أو املناقـصة  وأسـعار  تفاصـيل  يف التفاوض أسلوب استخدام إمكانية االلكتروين السوق يوفر -

 .املزايدة
 .احلديثة التكنولوجيا مع للتوافق التقليدية األعمال عمليات توظيف إعادة -

                                                
 .96-95 ص ذكره، سبق مرجع شهاب، أحمد محمود وحيد  1
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 للسوق ونيةااللكتر اخلدمات : ثانيا
  :االلكترونية اخلدمات من رئيسية جمموعات ثالث البحري للنقل االلكتروين السوق يقدم  

   Facilities E- services للتسهيالت االلكترونية اخلدمات   . أ
 .E- auction املزايدات" -
 .E-bid- negotiation التفاوضية واملزايدات املناقصات -
  :العامة لألعمال االلكترونية اخلدمات  . ب
 1 ."االحتياجات -اللوجيستيات -االلكتروين الكتالوج -املبيعات -التسويق -
 : البحري بالنقل اخلاصة لألعمال االلكترونية اخلدمات  . ج
 .Ship procurement السفن مشتريات -
 .Fleet management األسطول إدارة -
 .chartering التأجري -
 .port online املوانئ -
 .ship yard الترسانات -
 .Maritime logistics البحري النقل لوجستيات -
 .Shipment tracking النقل عمليات تتبع -
 .container tracking احلاويات تتبع -
 .Maritime documentation البحري النقل وثائق -
 .Maritime information portal البحري للنقل املعلومات بوابة -
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  : اخلالصة
 من أوال تنبع أا تبني حيث العريب البحري النقل قطاع مشكالت واقع إىل الفصل هذا تعرض

  .املنشود التطور القطاع هذا ليحقق أشكاله بكل الدعم من املزيد تقدمي وينبغي داخله
 العـريب  البحري النقل قطاع تواجه اليت التحديات من جمموعة هناك أن الفصل هذا وأوضح

 ظهـور  مـن  سواء ااالت مجيع يف البحري قلالن جمال يف العاملي التطور إىل راجع دويل هو ما منها
 األم، باملينـاء  البـضائع  بتجميع تقوم اليت احملورية واملوانئ الضخمة، احلموالت ذات احلاويات سفن

 العربية التحديات إىل باإلضافة البحري، النقل جمال يف واللوجستيات الوسائط املتعدد النقل واستخدام
 البحـري  النقل جمال يف كبريا حتديا متثل اخلدمات جتارة حترير تفاقيةا بنود تطبيق أن واضحا بدا وقد

 واخلدمات السفينة جمال ويف العريب البحري النقل أنشطة جمال يف عديدة سلبية آثار من هلا ملا العريب،
  .باملوانئ هلا تقدم اليت

 إسـتراتيجية  انتهاج العربية الدول على التحديات هذه ومواجهة املشاكل هذه على وللتغلب 
 هـذه  يف للبقاء فرصة إجياد إلمكان العاملية واالندماجات التحالفات مع للتعامل متكاملة عربية حبرية

 ورفـع  العربيـة،  الـدول  بني الوسائط املتعدد النقل وتفعيل عريب، حبري أسطول وإلقامة الصناعة،
 لتحقيق باملوانئ العربية بحريةال عماد العريب البحري الكادر وتطوير وتأهيل األداء، وكفاءة معدالت

  .واالتصال املعلومات  لتكنولوجيا احلديثة املفاهيم وتطبيق العربية، باملوانئ التنافسية القدرة
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تناولت الدراسة معاجلة إشكالية متحورت حول اثر التطورات العاملية الراهنة على صناعة النقل           
ومدى ضرورة و أمهيـة      ري العريب و مدى التكييف معها مع دراسة اجلوانب املتعلقة بالبحث،          البح

تطبيق النقل متعدد الوسائط يف الدول العربية و مدى تغلغل أنشطة اللوجستيات يف عمليـات إدارة                
لدراسـة  فمن خالل ا  . املوانئ باعتبارها املعيار الذي باتت املوانئ و حمطات احلاويات ختضع ملقاييسه          

هلذا املوضوع مت معاجلة الوضعية احلالية للنقل البحري العريب بشقيه األسطول التجاري البحري العريب              
واملوانئ البحرية ،فاألسطول البحري العريب ميثل نسبة ضئيلة جدا من طاقة األسطول البحري العاملي              

ستثمار يف محوالت سفن مـن      الن معظم الدول العربية باستثناء بعض الدول ال تزال مستمرة يف اال           
األنواع املتقادمة تكنولوجيا العدمية اجلدوى من الناحيتني االقتصادية والفنية، اليت ال تلـيب متطلبـات      
التجارة العاملية وعدم قدرا على التكييف مع التطورات التكنولوجية اجلديدة،اليت هلـا انعكاسـاا              

  .ملقبلة لألساطيل الدولية العربيةاخلطرية على املقدرة التنافسية احلالية و ا
 وال شك أن استخدام سفن ذات تكنولوجيا قدمية سينعكس على التكنولوجيا املـستخدمة              
باملوانئ اليت ال تزال تطبق املفاهيم القدمية من اجليل األول و الثاين باستثناء موانئ ديب، نتيجة لضعف                 

لتحتية كزيادة  عدد األرصفة ذات األطوال واألعماق        االستثمارات يف البنية األساسية بداية من البنية ا       
الكبرية اليت تسمح بالتعامل مع السفن العمالقة والبنية الفوقية من معدات التداول و املناولة و أجهزة                
الكمبيوتر القادرة على تقدمي املعلومات البحرية الكاملة ،وطول اإلجراءات اجلمركية وضعف التنسيق            

  .رة احلديثة ،و طول زمن بقاء السفن باملوانئ ،و قلة الشركات املالحية العربيةوتطبيق مفاهيم اإلدا
و بالرغم من الفوائد االقتصادية و املالية اليت حيققها نظام النقل متعدد الوسائط جند أن الدول                

  .العربية مل تطبق هذا املفهوم وال يزال حتت  ظل ترتيبات النقل أحادي الواسطة
ت مل يقتصر دورها على خدمات النقل والتسهيالت بل ختطى دورها إىل التـأثري              فصناعة اللوجستيا 

على العمليات اإلنتاجية من حيث التخطيط جلعل املنتجات وعمليات تغليفها منمطة تنميطا يـسمح              
باستغالل املساحات و الفراغات سواء داخل احلاويات أو على سطح السفن ،فهي تقوم يف األسـاس          

ما تتمثل يف تكنولوجيا الربجمة و ثانيهما تتمثل يف تكنولوجيا  التجهيزات و املعدات             على ركيزتني أوهل  
  .واآلالت و لكن الكثري من الدول العربية مل حتط علما مبعىن هذا املصطلح باستثناء بعض الدول

ولقد أوضحت الدراسة ما شهده النظام االقتصادي العاملي من تغريات مست النقل البحـري            
و العريب خاصة ، كهيمنة الشركات املتعددة اجلنسيات،و الثورة التكنولوجية الصناعية الثالثة،            العاملي  
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واألزمة املالية العاملية،وما هلا من تأثري على النقل البحري العريب و باألخص اتفاقية اجلاتس ملا هلا مـن              
و من تـأثري مباشـر يف   تأثري غري مباشر على النقل البحري عند تطبيقها على كل قطاعات اخلدمات، 
  .حالة جناح املفاوضات يف جمال خدمات النقل البحري و تطبيق قواعدها عليه

كما تبني من الدراسة أهم املشاكل اليت يعاين منها النقل البحري العريب والتحـديات الـيت                
ميثل نقطـة  تواجهه باعتباره قوة استراتيجية ترتكز عليها االقتصاديات العربية ذلك الن النقل البحري     

  .تقاطع بني مجيع القطاعات املكونة لالقتصاد
ـ             ا البحـث مت    ذومن خالل الدراسة هلذا املوضوع و التحليل املسبق جلميع العناصر املكونة هل

  . هذا البحث اليت مت زعمها يف الدراسة فرضياتاالجابة على
جيعلها عامل أو منطقة جـذب       من خالل الفرضية القائلة بان االهتمام باملوانئ العربية وتطويرها           -1

للتجارة العاملية فقد توصلنا اىل آن االهتمام باملوانئ و تطويرها  بكافة و سائل اخلـدمات البحريـة                  
املتطورة كالروافع و األوناش العمالقة و الساحات و املخازن و املـساعدات املالحيـة،و أجهـزة                

ة فضال عن زيادة عدد األرصفة ذات  األطوال         الكمبيوتر القادرة على تقدمي املعلومات البحرية الكامل      
و األعماق  الكبرية اليت تسمح بالتعامل مع السفن العمالقة،مع مراعاة تـوفري املـساحات الكافيـة                 
لتوسعات املستقبل أو التطور التكنولوجي املتوقع يف جمال بناء السفن،باإلضافة إىل تبسيط و تـسهيل               

وقت بقاء السفينة بامليناء إىل ساعات قليلة، خصوصا يف ظـل           اإلجراءات وعملية االتصاالت وتقليل     
املنافسة اليت يشهدها سوق النقل البحري يعد من أهم املعايري األساسية جلذب كبار الناقلني البحرين               

  . للتعامل معها و جعلها مركز للتجارة العاملية
طور التكنولوجي العـاملي الن     ن حتديث و تطوير األسطول البحري العريب عامل هام ملواكبة الت          إ -2

التطوير و التحديث من أهم السمات و املالمح املطلوب توافرها يف األسطول البحري حيث ان جمرد                
إنشاء أسطول و التوسع فيه ليس كافيا يف حد ذاته،بل جيب تكامل خدمات النقل البحري كلـها يف             

 ضرورة وجود خدمات    جم بكفاءة مع  سلسلة واحدة تساعد على استخدام السفن احلديثة الكبرية احل        
 لتوريدات البحرية ،واملؤسسات املالية املتخصصة ومتعهدي النقل متعدد الوسـائط،         امالحة السفن و  

الن النقل البحري يواجه تغريات تكنولوجية عميقة، فهو يتطور باستمرار يف اجتاه املعرفـة األكثـر                
  .   تعقيدا واملهارات األكثر عمقا
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لوجستيات يعمل على حتقيق امليزة التنافسية باملوانئ البحرية العربية حيـث تواجـه              ان  تطبيق ال    -3
املوانئ تغريات جوهرية يف الدور الذي تلعبه ففي املاضي كانت تعتمد اعتمادا رئيسيا على موقعهـا                

التغريات اجلغرايف بالنسبة ملنطقة الظهري الذي ختدمه و لكن املوانئ اليوم تتعرض ملنافسة متزايدة نتيجة               
التكنولوجية و حماولة كل ميناء جذب حركة السفن املارة باملنطقة ليصبح ميناءا حموريا لـذا أصـبح                 
تطور امليناء يرتبط ارتباطا وثيقا مبدى التطور يف الفكر اللوجـسيت يف العمـل داخـل املينـاء الن                   

ملي ،و قدرته علـى زيـادة     لوجستيات النقل تتماشى مع التغريات املتعددة و املتالحقة يف الطلب العا          
النمو يف حجم التجارة اليت يتداوهلا امليناء الن التكاليف اللوجستية من أهم عناصر إحـراز التميـز                 

  ).خفض التكاليف،زيادة اجلودة ،سرعة تنفيذ طلب العميل ،تطبيق التكنولوجيا املتقدمة(التنافسي
ية يف اختيار اخلطوط  املالحيـة للمـوانئ         كما ان تواجد املراكز اللوجستية هو احد املعايري األساس        

  . احملورية وهو ما يعكس أمهية املراكز اللوجستية يف دعم  املركز التنافسي
فاملعيار الذي باتت املوانئ و حمطات احلاويات ختضع ملقاييسه هو مدى تغلغل أنشطة اللوجستيات يف               

ئ و حمطات احلاويات اىل قلـة معـدالت    عملياا،إذ تؤدي قلة استخدام الصناعة اللوجستية يف املوان       
  .منوها وتراجع مواقعها على خرائط العامل البحرية و التجارية 

  يف ظل تطبيق  تكنولوجيا املعلومات و االتصال يف إدارة املوانئ تنخفض تكاليف تقدمي اخلدمة مما           -4
إلجراءات التعاقدية مـن    تنعكس اجيابيا على األسعار و جيعلها أكثر تنافسية، و يتم تسهيل وتبسيط ا            

خالل توفري الوقت الالزم  لتداول و تبادل املستندات،و تصبح عملية إدارة االتصال مع العمالء أفضل      
و أكثر كفاءة مما عليه،ومن مث تكون القدرة على خدمة العميل بشكل أفضل و دون قيود زمنيـة أو                   

ة و السرعة و الـسهولة يف تبـادل         مكانية  وعمل خطط إستراتيجية دقيقة،و كذا رفع مستوى الدق         
إذ أصبح اتصال احلاسبات اآللية فيمـا       الوثائق واملعلومات نتيجة الستخدام نظام التبادل االلكتروين        

 .بينها هو النظام السائد
 تعترب معدات تداول البضائع من العناصر الرئيسية املؤثرة على كفاءة األداء بامليناء و من مث علـى                  -5

ية للميناء و على الطاقة االستيعابية حملطات احلاويات،حيث تنعكس كفـاءة املعـدات             القدرة التنافس 
املستخدمة يف عمليات الشحن و التفريغ على زمن مكوث السفن يف امليناء،وبالتـايل علـى هيكـل        
التكاليف التشغيلية هلا،و من جهة أخرى و نظرا للدور احليوي  الذي يلعبه امليناء يف منظومة النقـل                  
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دد الوسائط فان كفاءة عمليات الشحن و التفريغ بامليناء تعترب أيضا احد العوامل املـؤثرة علـى                 متع
  .كفاءة منظومة النقل متعدد الوسائط

       الصورة اإلمجالية احلالية لألسطول التجاري البحري العريب تبدو قائمة حيث يوجد قصور سـواء
إلضافة إىل ارتفاع متوسـط عمـر سـفن         يف نوعيات سفن األسطول، أو يف احلموالت املتاحة، با        
 عاما، وهذا يدل على أن قطاع النقل        30-18األسطول حيث أن أعمار السفن العربية تتراوح ما بني          

البحري العريب مل يتطور بنفس التطور العاملي، وال يزال يطبق املفاهيم اليت كانت سـائدة يف حقبـة       
  .السبعينات

      م، وتتسم اخنفاض متوسط محولتها مقارنـة بالـسفن         معظم سفن األسطول العريب صغرية احلج
 .األجنبية

                 معظم الدول العربية تفتقر إىل وجود أساطيل نقل بسفن احلاويات، فيما عدا شـركة املالحـة
 العربية املتحدة

                تواضع حجم األسطول البحري العريب وعدم قدرته على استغالل طاقتـه االسـتغالل األمثـل
طيل البحرية العربية متثل نسبة ضئيلة جدا من طاقة األسـطول البحـري           باإلضافة إىل أن طاقة األسا    

 .العاملي

              معظم املوانئ العربية تفتقر إىل البنية التحتية والفوقية املناسبة الستقبال وتداول احلاويات باستثناء
 .بعض املوانئ اخلليجية كموانئ ديب، والسعودية

       ا باستثناء املوانئ اخلليجية، وهذا لضخامة االستثمارات       مل تشهد املوانئ العربية التطور املنشود منه
 .املطلوبة لتطوير املوانئ وإقامة مشروعات البنية التحتية

                نظرا للقصور يف إمكانيات الشحن والتفريغ ال تستطيع الكثري من املوانئ العربية استيعاب عـدد
 .أكرب من السفن

 تعدد الوسائطمل يظهر بعد يف الدول العربية شخص متعهد النقل م. 

 هناك ضعف يف التنسيق يف جمال النقل البحري بالدول العربية باستثناء بعض االتفاقيات الثنائية. 
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                هناك العديد من املوانئ العربية اليت تقوم بإنشاء أو التخطيط إلجراء توسعات أو إضافة إمكانيات
اـاورة، أو مـع شـركات       مكلفة دف التحول إىل موانئ حمورية دون تنسيق مسبق مع املوانئ            

 .اخلطوط املالحية العاملة يف املنطقة

                فالشركة العربية املتحدة للنقل البحري هي الشركة العربية اخلليجية اليت اسـتطاعت أن تـساير
 .التطور العاملي ومتتلك أسطوال كامل التحوية وأن تدخل يف حتالفات عاملية

 عربيةانعدام تطبيق النقل متعدد الوسائط بالدول ال. 

 ضعف تطبيق صناعة اللوجستيات يف جمال النقل البحري بالدول العربية. 

 عدم توفر مراكز لوجستية باملوانئ العربية باستثناء ميناء ديب العاملي. 
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  :العربية باللغة املراجع
 :الكتب

ـ رؤيـة، اإل  لبحري، مؤسسة   ، إقتصاديات وسياسات النقل ا    أمحد عبد املنصف حممود    - ، كندريةس
2010.  

أمحد عبد املنصف حممود، اقتصاديات النقل البحري، مكتبة اإلشعاع، الطبعة األوىل، اإلسكندرية،             -
2001  

أمحد عبد املنصف حممود، حنو تطوير صناعة النقل البحري يف العامل العريب، اللجنـة االقتـصادية                 -
  .2004 ديسمرب، بريوت، 2واالجتماعية لغريب آسيا، اإلسكوا، 

 2009أمين النحراوي، املوانئ البحرية العربية، دار الفكر اجلامعي، الطبعة األوىل، اإلسكندرية  -
 ، 2009أمين النحراوي، لوجستيات التجارة الدولية، دار الفكر اجلامعي،  الطبعة األوىل، -
 .2009ة، أمين النحراوي، منظومة النقل الدويل بسفن احلاويات، دار الفكر اجلامعي، اإلسكندري -
إيهاب النحراوي، موانئ اخلليج العريب القدرة التنافسية، دار الفكر اجلامعي، اإلسكندرية، الطبعـة              -

 2009األوىل، 
،  اإلسكندرية للكتـاب ، اإلسـكندرية      محادة فريد منصور،  مقدمة يف إقتصاديات النقل ، مركز          -

1998 
  2007ة والتطبيق، املكتبة العصرية، مصر، رضا عبد السالم، العالقات االقتصادية الدولية بني النظري -
 عبـد   2006زايري بلقاسم ، إقتصاديات التجارة الدولية منادج نظرية ومتارين ، دار األديـب ،                -

  2007. اهلادي عبد القادر  سويفي ، التجارة الدولية ، بدون ناشر 
  2008اإلسكندرية، زينب حسني عوض اهللا، العالقات اإلقتصادية الدولية، دار اجلامعة اجلديدة،  -
  سامي زكي عوض، املوانئ اجلافة ختطيط وإدارة، منشأة املعرف، اإلسكندرية، بدون تاريخ نشر -
 2005مسية بدوي، إقتصاديات النقل البحري يف العامل، مركز اإلسكندرية للكتاب ،اإلسكندرية،  -
ملية، مكتبـة اإلشـعاع،      ومنظمة التجارة العا   94مسري حممد عبد العزيز، التجارة العاملية بني جات          -

  2001اإلسكندرية، 
مسرية إبراهيم حممد أيوب، اقتصاديات النقل دراسة متهيدية إدارة اجلامعة اجلديدة، اإلسـكندرية،              -

2002 
   2008السيد حممد أمحد السرييت ، إقتصاديات التجارة اخلارجية ، مؤسسة رؤية، اإلسكندرية،  -
فعاليات التطبيق، متطلّبات الريادة، الدار     ) تجارة اخلطية ال(شريف حممد ماهر، إدارة النقل البحري        -

 2006اجلامعية، 
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شهاب راشد أمحد شهاب، املوانئ البحرية اخلليجية التحديات املـستقبلية، مركـز اإلسـكندرية         -
 .2008للكتاب، 

مة عبد القادر فتحي الشني، النقل البحري العريب يف مواجهة التكتالت واالندماجات العاملية، املنظ             -
  2008العربية للتنمية اإلدارية، جامعة الدول العربية، القاهرة، 

عبد املطلب عبد احلميد، اجلات وآليات منظمة التجارة العاملية من أورجـواي لـسياتل وحـىت                 -
 2005الدوحة، الدار اجلامعية، اإلسكندرية، 

املية ودورهـا يف تنميـة      عبد امللك عبد الرمحان مطهر، االتفاقية اخلاصة بإنشاء منظمة التجارة الع           -
  2009التجارة الدولية، دار الكتب القانونية، مصر، 

   2007عبد اهلادي عبد القادر سويفي، قراءات يف اقتصاديات الوطن العريب،الطبعة الثانية،القاهرة -
  .ر، اجلزء األول، بدون تاريخ نشرعبد الوهاب عبد احلميد صاحل، النقل متعدد الوسائط، بدون نش -
، منـشاة  )تطبيقيـة -دراسة حتليليـة (د احلجازي ، مشكالت النقل العريب البيين للبضائع عبيد امح  -

 2000املعارف، االسكندرية،
 ،2002عمر ساملان، قراءات يف اقتصاديات النقل الدويل، مؤسسة نبيل للطباعة، القاهرة،  -
ولوجيا والنقل البحـري  فاروق ملش، النقل املتعدد الوسائط، مكتبة األكادميية العربية للعلوم والتكن     -

 .بدون ناشر
، االتفاقية العامة للتجـارة يف اخلـدمات        )املنظمة العربية للتنمية اإلدارية   (فريق من خرباء املنظمة      -

GATS              ،2005 وعالقتها بقطاع النقل البحري يف الدول العربية، املنظمة العربية للتنمية اإلداريـة ،
 .القاهرة

، االتفاقية العامة للتجـارة يف اخلـدمات        ) العربية للتنمية اإلدارية   املنظمة(فريق من خرباء املنظمة      -
GATS ،القاهرة2005 وعالقتها بقطاع النقل يف الدول العربية، املنظمة العربية للتنمية اإلدارية ،. 

، املكتبـة   2020حممد إبراهيم عراقي، قطاع النقل يف مصر املاضي واحلاضر واملستقبل حىت عـام               -
 2002قاهرة األكادميية، ال

حممد عبيد حممد حممود، منظمة التجارة العاملية ودورها يف تنمية اقتصاديات البلدان اإلسالمية، دار               -
 2007الكتب القانونية، مصر، 

حممد حممد علي إبراهيم، اجلات اآلثار االقتصادية التفاقية اجلات، الدار اجلامعيـة، اإلسـكندرية،            -
2003 
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 2001 والتجارة، بدون ناشر، اإلسكندرية، حممد حممد علي إبراهيم، النقل -
خمتار السويفي، اقتصاديات النقل البحري، دراسة حتليلية عن العالقة بني النقل البحري والتجـارة               -

 1996اخلارجية، الدار املصرية اللبنانية، الطبعة الثالثة، القاهرة، 
والتوزيع ، الطبعـة األوىل،     موسى سعيد مر ، باسم اللوزي ، التجارة اخلارجية، دار صفاء للنشر              -

  2001عمان، 
هارون أمحد عثمان، االقتصاد البحري مع إشارة خاصة ملشاكل الدول النامية، منـشأة املعـارف                -

 1984باإلسكندرية، 
 هشام اجلندي ، مبادئ النقل ،بدون ناشر ، بدون تاريخ -

  :الرسائل
واكبة التطورات احلديثة يف صناعة النقل      أمحد أمراجع أحممد العمامي، إدارة وتطوير املوانئ الليبية مل         -

، رسالة ماجستري، األكادميية العربية للعلوم والتكنولوجيا )دراسة حالة ميناء بنغازي البحري  (البحري  
 2010والنقل البحري، كلية النقل البحري والتكنولوجيا، اإلسكندرية، 

ية، رسالة ماجستري، معهد النقل الدويل     أمين قاسم أمحد الصربويت، البنية األساسية للتجارة االلكترون        -
 .2009واللوجستيات، األكادميية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، القاهرة، 

إيهاب حممد خليل النحراوي، األمهية االقتصادية لسفن احلاويات الرافدية يف نظام النقل باحلاويات              -
 2001لبحري والتكنولوجيا، اإلسكندرية بالتطبيق على مصر، رسالة ماجستري، كلية النقل ا

ثناء حممود عبد احلميد عبد الرمحان، دراسة حتليلية ألثر العوملة على مستقبل قطاع النقل البحـري                 -
املصري، رسالة ماجستري، معهد النقل الدويل واللوجستيات، األكادميية العربية للعلوم والتكنولوجيا           

 2005والنقل البحري، اإلسكندرية، 
علـى  " اجلـاتس " أمحد حامد محدي، اآلثار االقتصادية التفاقية حترير التجارة يف اخلدمات            حامد -

مستقبل النقل البحري املصري، رسالة ماجستري، معهد النقل الدويل واللوجـستيات، األكادمييـة             
 2004العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، اإلسكندرية، 

ية اجلاتس على خدمات النقل البحري املصري، رسالة ماجستري،         حسن حبر أمحد إدريس، أثر اتفاق      -
معهد النقل الدويل واللوجستيات، األكادميية العربية للعلـوم والتكنولوجيـا والنقـل البحـري،              

 2005اإلسكندرية، 
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دراسة تطبيقية على املوانئ الليبية، رسالة –خليفة إبراهيم األصفر، أثر املوانئ على التجارة اخلارجية          -
اجستري، كلية النقل البحري والتكنولوجيا، األكادميية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري،           م

 2005القاهرة، 
خليفي أمال، دور النقل البحري يف املبادالت اخلارجية للجزائر يف ظل اإلصـالحات االقتـصادية           -

جستري، كلية االقتصاد ، رسالة ما(CNTM-CNAN) حالة الشركة الوطنية للنقل البحري    (97-87)
 1999-98وعلوم التسيري، جامعة اجلزائر، 

رباب فتحي عبد العزيز جنم، أثر العمولة على صناعة النقل البحري يف الـدول العربيـة، رسـالة            -
 2005ماجستري ،  كلية االقتصاد، جامعة عني مشس، 

دراسة حالـة   (سية للموانئ   زيزي حسن حممد زيدان، أثر اإلدارة اللوجيستية يف حتقيق امليزة التناف           -
، رسالة ماجستري، كلية النقل البحري والتكنولوجيا، اإلسـكندرية،         )مينائي اإلسكندرية وبرشلونة  

2003 
يف منظومة إدارة املوانئ البحريـة،  " البعد الثالث"سعيد حممد سعيد الزعايب، االستراتيجيات األمنية   -

إدارة (دة، رسالة دكتوراه، تكنولوجيا النقل البحري       دراسة حالة ملوانئ دولة اإلمارات العربية املتح      
عمليات األسطول والسالمة البحرية، األكادميية العربية للعلوم والتكنولوجيـا والنقـل البحـري،             

 2010اإلسكندرية، 
مسيح أمحد إبراهيم، دراسة عن أثر تطبيق اجلودة يف التعليم والتدريب البحري لزيادة فرص العمالة                -

لة ماجستري، األكادميية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، كلية النقل البحري           البحرية، رسا 
 2003والتكنولوجيا، اإلسكندرية، 

شهاب راشد أمحد شهاب، الدور املستقبلي للموانئ البحرينية يف ظل التطورات الراهنة يف صناعة                -
 والتكنولوجيا والنقل البحري، اإلسكندرية،     النقل البحري، رسالة ماجستري، األكادميية العربية للعلوم      

2007 
فاروق حممود احلمد، التصنيع يف إطار تطور التقسيم الدويل للعمل مع اإلشارة بصفة خاصـة إىل                 -

جتربة التصنيع يف البلدان العربية، رسالة دكتوراه، كلية االقتصاد والعلوم السياسية، جامعة القـاهرة،     
 1996القاهرة، 

يثلي، خدمات املوانئ البحرية اليمنية، احملددات االقتصادية للعرض والطلب عليها          قائد عائض العم   -
 1991ووسائل تنميتها، رسالة دكتوراه، كلية التجارة، جامعة اإلسكندرية، 
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اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغريب آسيا، استعراض النقل يف بلدان اإلسكوا نشرة النقل، األمـم               -
 10، عدد 1999املتحدة، نيويورك، 

دراسة حالة سـلطة  (حممد أمحد السويدي، أمهية التدريب يف املوانئ وتأثريه على رفع كفاءة األداء        -
، رسالة ماجستري، كلية النقل البحـري والتكنولوجيـا، األكادمييـة العربيـة للعلـوم       )موانئ ديب 

  2002والتكنولوجيا والنقل البحري، اإلسكندرية، 
ميناء الالذقية، رسالة   : ات احلديثة يف إدارة املوانئ البحرية، دراسة حالة       حممد حمرز إمساعيل، االجتاه    -

 2004ماجستري، األكادميية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، اإلسكندرية، 
مروة صالح الدين فهمي حممود، االختيارات املثلى لتنمية قطاع النقل البحري يف مـصر، رسـالة     -

 2008اد، جامعة القاهرة، ماجستري، كلية االقتص
مصطفى أمني حسن مساد، صناعة النقل البحري يف اململكة األردنية اهلامشية، عرض وحتليل مـع                -

اإلشارة اخلاصة إىل أمهيتها االقتصادية، رسالة دكتوراه، األكادميية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل       
 2000البحري، اإلسكندرية، 

لشعر، اإلدارة احلديثة للموانئ ودورها يف تعزيز القدرة التنافسية ملوانئ     منصور عبده مرشد صويلح ا     -
دولة قطر، رسالة ماجستري، األكادميية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، اإلسـكندرية،            

2010  
نعيم بن إبراهيم النعيم، حمطات احلاويات مبوانئ دول جملس التعاون اخلليجي يف ظـل التطـورات              -

تصادية العاملية وثورة النقل الدويل، رسالة ماجستري، كلية النقل البحري والتكنولوجيا، األكادميية            االق
  .2000العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، اإلسكندرية، 

هشام حممود بدوي، رؤية مستقبلية للنقل البحري املصري يف ضوء إتفاقية حترير جتارة اخلـدمات                -
GATS  ستري، معهد النقل الدويل واللوجستيات، األكادميية العربية للعلوم والتكنولوجيا         ، رسالة ماج

 .2006والنقل البحري، اإلسكندرية، 
بيانـات  (عبد القادر فتحي الشني وفريق من غرباء املنظمة، املعامل األساسية للنقل يف الوطن العريب              -

  .2009رية، القاهرة،، املنظمة العربية للتنمية االدا)احصائية و دراسة حتليلية
مهام نزار عبيد، إستراتيجية النقل البحري يف سورية يف ظل التطورات العاملية احلديثة واملـتغريات                -

، رسالة ماجستري، كليـة النقـل البحـري         2020-1990اإلقليمية دراسة حتليلية للموانئ السورية      
  2005لبحري، اإلسكندرية، والتكنولوجيا، األكادميية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل ا
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وحيد حممود أمحد شهاب، التجارة االلكترونية وأثرها على تطوير صناعة النقل البحري، رسـالة               -
ماجستري، معهد النقل البحري واللوجستيات، األكادميية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري،   

  اإلسكندرية
  :والمؤتمرات الندوات

، 3 التكنولوجي وأثره يف صناعة النقل البحـري، مـؤمتر مـاردكون            أمحد حسن مأمون، التطور    -
  1993اإلسكندرية، 

أمحد عبد املنصف حممود، النقل املتعدد الوسائط ودوره يف التجارة العربية البينية، امللتقى البحـري                -
ري العـاملي،   العريب الثاين للتعاون التقين، آلية تفعيل األداء البحري للدول العربية يف جمال النقل البح             

 2006اإلسكندرية، 
أمحد عبد املنصف حممود، مستقبل النقل البحري العريب يف مطلع األلفية القادمة، النـدوة الدوليـة     -

، اإلسـكندرية،   )تطور صناعة املوانئ والنقل يف القرن احلادي والعـشرين        (اخلامسة عشرة للموانئ    
1999  

قل البحري املصري يف ظـل نظـام عـاملي          أمحد منصف حممود، التحديات اليت تواجه قطاع الن        -
، يوليـو   45، جملـد    47متوحش، جملة األكادميية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، عدد          

2002  
أمين النحراوي، األسطول التجاري البحري العريب على مشارف القرن احلادي والعشرين، النـدوة             -

، األكادمييـة  )املؤثرة يف تطوير املوانئ ومنظومة النقل     اإلستراتيجيات  (الدولية التاسعة عشر للموانئ     
  2003 يناير 28-26العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، اإلسكندرية، 

  ESCWA ،2007تقرير اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغرب آسبا  -
، )ارة لبعض الدول    أمثلة خمت ( دراسة متطلبات إدخال نظام النقل متعدد الوسائط يف الدول العربية            -

التجارية (تقرير جامعة الدول العربية، األمانة العامة لقطاع الشؤون االقتصادية دليل املوانئ البحرية             
   2010، بنك معلومات النقل البحري املصري )والتخصصية

  2007سلطة موانئ ديب، دليل موانئ ديب،  -
وث ومناقـشات النـدوة الفكريـة       سلمان داود سلمان، املواصالت البحرية يف الوطن العريب، حب         -
  ، مركز دراسات الوحدة العربية، بدون تاريخ نشر)املواصالت يف الوطن العريب(
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شريف حممد ماهر عثمان هيكل، إعادة هيكلة التنظيمات باملوانئ ملواكبـة الـتغريات الـسريعة                -
حرية، التحديات وآفـاق    الب: واملتالحقة باملوانئ احلديثة، الندوة الدولية احلادية والعشرون للموانئ       

املستقبل، األكادميية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري ومعهد تدريب املوانئ، اإلسكندرية،           
2005  

عصام الدين علي بدوي، تطوير النقل الدويل متعدد الوسائط يف الدول العربية ودور النقل البحري،       -
دور النقل متعدد الوسائط يف تنميـة      : عية املتخصصة حول  املؤمتر املوسع الثاين لالحتادات العربية النو     

  2006التجارة العربية البينية، القاهرة، 
عصام الدين علي بدوي، تطوير النقل الدويل متعدد الوسائط يف الدول العربية ودور النقل البحري                -

 2006املؤمتر املوسع الثاين لالحتادات العربية النوعية املتخصصة، القاهرة، 
 ملش، التجارة االلكترونية وأهم املشكالت القانونية اليت تواجهها يف مصر، املؤمتر البحري             فاروق -

، األكادميية  6العوملة يف صناعة النقل البحري وأثرها على الدول النامية، ماردكون           ( الدويل السادس   
  1999 أكتوبر 19-17العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، اإلسكندرية، 

التطبيقات والفوائد والتحديات، املؤمثر املوسع الثـاين       : ي السيد التوين، النقل متعدد الوسائط     فتح -
 2006لالحتادات العربية النوعية املتخصصة، جملس الوحدة االقتصادية العربية، القاهرة، 

ة الـدول   اموعة البحثية، دراسة العوامل املؤثرة يف تطوير وحتديث املوانئ البحرية العربية، جامع            -
 .2006العربية، القاهرة،

حممد أمحد إبراهيم يوسف، النقل متعدد الوسائط ودوره يف تنمية التجارة العربية البينيـة، املـؤمتر                -
  املوسع الثاين لالحتادات العربية النوعية املتخصصة

لبحـري  حممد توفيق وسلمى زكي عبد الفتاح، حنو معايري لالستثمار يف املوانئ البحرية، املـؤمتر ا               -
 2009، اإلسكندرية 11الدويل احلادي عشر ماردكون 

حممد عبد القادر توفيق، النقل متعدد الوسائط من منظور تطبيقه يف الدول العربية، املؤمتر املوسـع                 -
الثاين لالحتادات العربية النوعية املتخصصة حول دور النقل متعدد الوسائط يف تنمية التجارة العربيـة   

 2006 البينية، القاهرة،
حممود حامت عبد احلليم القاضي، دور السكك احلديدية واملوانئ اجلافة يف تفعيل نشاط النقل متعدد                -

 2005، دمشق، )إيتركس(الوسائط يف الوطن العريب، املعرض الدويل للنقل ومستلزماته 
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ة العامة لالحتـاد،    الندوة العربية، تأثري األزمة املالية العاملية على قطاع النقل البحري العريب، األمان            -
 ، 2009احتاد موانئ البحرية العربية، جامعة الدول العربية، اإلسكندرية، 

يسري اجلمل، اإلدارة االلكترونية وتطبيقاا يف أنشطة النقل البحري مقترح إنشاء سوق الكتروين              -
ري، اإلسكندرية، ، األكادميية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البح8تعاوين مرن، مؤمتر ماردكون    

2003  
 

  :االنترنيت ومواقع العمل وأوراق المجالت
أمحد عبد املنصف، األسطول التجاري املصري والعوملة، جملة األكادميية العربية للعلوم والتكنولوجيا             -

  .2003، يوليو 56، عدد 28والنقل البحري، جملد 
لعريب، جملة أنترناشيونال ريفيو، يناير     أمحد عبد املنصف، حنو تطوير صناعة النقل البحري يف العامل ا           -

2005.  
أمحد عبد املنصف، حنو تطوير صناعة النقل البحـري يف العـامل العـريب، جملـة أنترناشـيونال،              -

  2004نوفمرب
، 2000-1975أمحد عبد املنصف، نظرة متكاملة على النقل البحري العريب خالل ربع قرن مـن                -

 2000، يوليو 50ولوجيا والنقل البحري، عدد جملة األكادميية العربية للعلوم والتكن
  2009أسامة قلوينا، جملة أنترناشيونال ريفيو، جوان  -
، نشرة دورية إخبارية ماريتاميز، مركـز البحـوث         )امليناء العريب األول  (أمين النحراوي، ميناء ديب      -

  2009واالستشارات لقطاع النقل البحري، العدد األول أكتوبر 
 االتفاقية العامة للتجارة يف اخلدمات اجلاتس، حماضرات يف منظمات اقتصادية           حنان نظري، قراءة يف    -

  2011دولية، سنة رابعة اقتصاد، جامعة القاهرة، 
سلمى زكي، األزمة املالية العاملية وتداعياا على النقل البحري، نشرة دورية ماريتـاميز، العـدد                -

 لنقل البحرياألول، األكادميية العربية للعلوم والتكنولوجيا وا
 2001مسري معوض، اللوجستيات يف املوانئ وحمطات احلاويات، جملة أنترناشيونال، يونيو  -
 2001مسري معوض، اللوجستيات يف املوانئ وحمطات احلاويات، جملة أنترناشيونال، أوت  -
 2001مسري معوض، اللوجستيات يف املوانئ وحمطات احلاويات، جملة أنترناشيونال، ديسمرب  -
 2003معوض، اللوجستيات يف املوانئ وحمطات احلاويات، جملة أنترناشيونال، أكتوبر مسري  -
 2003مسري معوض، اللوجستيات يف املوانئ وحمطات احلاويات، جملة أنترناشيونال، أكتوبر  -
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 2003مسري معوض، اللوجستيات يف املوانئ وحمطات احلاويات، جملة أنترناشيونال، سبتمرب  -
 2001يات والنقل الدويل متعدد الوسائط، جملة أنترناشيونال، أفريل مسري معوض، اللوجست -
 2007، 1428مسري معوض، تعريف ومفهوم اإلدارة اللوجستية، جملة أنترناشيونال، العدد  -
السيد إبراهيم طه، إقامة أسطول حبري عريب موحد، اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغريب آسـيا               -
 ديسمرب2 - نوفمري30ريوت، األمم املتحدة، ب) االسكوا (
، 41388حنو إستراتيجية للنقل يف خدمة التنمية، جريدة األهرام، عـدد           : عبد احلليم بيسوين، ندوة    -

31/03/2001 
 2008 أفريل 1مؤشر البنك الدويل للخدمات اللوجستية واجلمركية، جملة املوانئ العربية، العدد  -
 2008، أفريل 1العربية، العدد جملة املوانئ العربية،احتاد املوانئ البحرية  -
 – ديب توسع مساحة حوض الـسفن، جـوان          –جملة أنترناشيول ريفيو، األحواض اجلافة العاملية        -

  2009جويلية 
حممد حممد علي إبراهيم، هيمنة الشركات متعدية اجلنسية على األسطول البحري العاملي وآثارهـا              -

 2006قل البحري والتكنولوجيا، القاهرة، على النقل البحري العريب، أوراق حبثية، كلية الن
حممود احلرب، موانئ اإلسكوا، الوضع الراهن والتحديات املستقبلية إلدارة تشغيل املـوانئ، نـشرة               -

، األمـم  9اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغريب آسيا، استعراض النقل يف بلدان اإلسـكوا، عـدد           
 1999املتحدة، نيويورك، 

، آثار االتفاق العـام بـشأن جتـارة         )اإلسكوا(دية واالجتماعية لغريب آسيا     نشرة اللجنة االقتصا   -
 2001 على النقل، األمم املتحدة، نيويورك، (GATT)اخلدمات 

  :معلومات داخلية لـ -
  مؤسسة ميناء اجلزائر -
  اجلزائر-مؤسسة ميناء ديب -
  مؤسسة ميناء وهران -
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:الملخص

إن من أكثر المحاور االقتصادیة تأثرا بتطورات السوق العالمیة من 
الناحیة العملیة ھو قط اع النق ل البح ري ال ذي یعتب ر قط اع اقتص ادي ھ ام         

الدولیة إذ  یعتبر النقل البحري ركیزة أساس یة یرتك ز   بالنسبة لالقتصادات
علیھا االقتصاد القومي، الذي یساھم في النم و و النش اط االقتص ادي وبم ا     

، من منظومة النقل البح ري العالمی ة  أن النقل البحري العربي یعتبر جزءا 
فانھ یت أثر بص ورة مباش رة ب التطورات التكنولوجی ة واللوجیس تیة الحدیث ة        

.سیطرت على النقل المتعدد الوسائطالتي 

:الكلمات المفتاحیة

؛النقل متعدد الوسائط؛الموانئ البحریة؛ األسطول البحري؛النقل البحري
التج    ارة ؛الج    انس؛تكنولوجی    ا المعلوم    ات و االتص    ال  ؛ اللوجس    تیات

.الحاویات؛الشركات المتعددة الجنسیات؛اإللكترونیة

Résumé

L’un des buts économiques de l’évolution du marché est l’augmentation du

transport et des échanges entre les pays.

Le transport maritime apparait donc un élément essentiel pour favoriser la

croissance économique des pays participants à l’échange mondial.

La dynamique et l’amélioration du transport maritime pour les pays arabes

passe par la maitrise de la technologie moderne et le soutien logistique pour

ce créneau.

Il y a donc une double relation entre croissance économique, transport

maritime et marché mondial.

Mots Clé :

Transport maritime; Flotte maritime; Ports maritimes; Transport multimodal;

logistique; GATS; Technologies de l’information et de communication;

Commerce électronique; Entreprises multinational; Conteneurs.


